
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
8 พฤศจิกายน 2561 

“กกพ.”หนุน ศก.ไทยโต ฝ่าด่านค่าไฟแพง 
 
“กกพ.” จับมือ “ปตท.” “กฟผ.” แตะเบรกชะลอค่าไฟขาขึ้น ประกาศ ค่าเอฟที  -11.60 ประคอง
เศรษฐกิจ สู้ยุคเชื้อเพลิงแพง หวังบรรเทาค่าครองชีพ หนุนเศรษฐกิจโตต่อเนื่อง 
  
 นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน 
กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้เรียกเก็บอัตราค่า
ไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) ส าหรับการเรียกเก็บงวดเดือนมกราคม - เมษายน 2562 จ านวน -11.60 สตางค์ต่อ
หน่วย เมื่อเทียบกับค่า Ft ที่เรียกเก็บในปัจจุบัน -15.90 สตางค์ต่อหน่วย ปรับเพ่ิมขึ้นจากงวดก่อน 4.30 
สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ในการพิจารณาค่า Ft ครั้งก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยราคา
เชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าถีบตัวสูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง 

 “ถึงแม้ว่าปัจจัยต้นทุนของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ายังคงมีความผันผวนในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อ
ค่าไฟฟ้า ตามที่ กกพ. เองก็ได้ส่งสัญญาณล่วงหน้ามาอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ในการประกาศค่า Ft ในรอบนี้ 
(ม.ค.-เม.ย. 2562) ยังคงต้องบริหารจัดการต้นทุนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชน สร้าง
ความราบรื่นในการปรับตัวให้กับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และเอ้ือต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
เป็นหลัก” นางสาวนฤภัทร กล่าว 

 ส าหรับการคาดการณ์ปัจจัยราคาเชื้อเพลิงส าหรับการผลิตไฟฟ้าในงวดเดือนมกราคม - เมษายน 
2562 เทียบกับงวดเดือนกันยายน - ธันวาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วย 
 ราคาก๊าซ ได้ปรับเพ่ิมขึ้นจาก 286.83 บาท/ล้านบีทียู มาเป็น 299.50 บาท/ล้านบีทียู เปลี่ยนแปลง
เพ่ิมข้ึน +12.67 บาท/ล้านบีทียู 
 ราคาน้ ามันเตา ได้ปรับเพ่ิมขึ้นจาก 15.69 บาท/ลิตร มาเป็น 16.86 บาท/ลิตร เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 
+1.17 บาท/ลิตร 
 ราคาน้ ามันดีเซลได้ปรับเพ่ิมขึ้นจาก 19.68 บาท/ลิตร มาเป็น 23.16 บาท/ลิตร เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 
+3.48 บาท/ลิตร 
 ราคาถ่านหินน าเข้า ได้ปรับเพ่ิมขึ้นจาก 2,583.04 บาท/ตัน มาเป็น 2,697.40 บาท/ตัน เปลี่ยนแปลง
เพ่ิมข้ึน +114.36 บาท/ตัน 
 การซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ ได้ปรับเพ่ิมขึ้นจาก 1.73 บาท/หน่วย มาเป็น 1.81 บาท/หน่วย 
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน +0.08 บาท/หน่วย 

 ทั้งนี้หากพิจารณาปัจจัยราคาเชื้อเพลิง ส าหรับการผลิตไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึนทั้งหมดมาค านวณโดยที่ไม่มีการ
บริหารจัดการ จะส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) ส าหรับการเรียกเก็บงวดเดือนมกราคม - เมษายน 
2562 เพ่ิมขึ้นสูงถึง +24 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อเทียบกับค่า Ft ที่เรียกเก็บในปัจจุบัน -15.90 สตางค์ต่อหน่วย 
ส่งผลให้เรียกเก็บค่า Ft เพ่ิมขึ้นเป็น 8.10 สตางค์ต่อหน่วย และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าไปบริหาร
จัดการ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชน และเอ้ือต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมด้วย 

 

 

 



 

 

 

 นางสาวนฤภัทร กล่าวว่า จากปัจจัยผลกระทบของการปรับตัวเพ่ิมขึ้นของราคาเชื้อเพลิง ส าหรับการ
ผลิตไฟฟ้า ซึ่ง กกพ. คาดการณ์ว่าราคาเชื้อเพลิงจะยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และยืนอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าในระยะต่อไปยังคงอยู่ในภาวะขาขึ้น   

ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนการปรับตัวให้กับภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมในประเทศ รวมทั้งการบรรเทา
ภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน กกพ. ได้ด าเนินการมาตรการทั้งการบริหารจัดการ และมาตรการทาง
การเงินเข้าไปดูแลการปรับตัวเป็นไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งประกอบด้วย 

 ประการแรก มาตรการการเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนเชื้อเพลิงที่จ าเป็นส าหรับการ
ผลิตไฟฟ้า (Generation Mix)  ได้แก่  ประสานงานกับ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในการศึกษา วิเคราะห์ 
การลดสัดส่วนน าเข้า ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)  และ ประสานงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ในการพิจารณาแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมได้แก่ การเพ่ิมปริมาณการซื้อไฟฟ้าจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน และพิจารณาผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงต้นทุนต่ า  

ประการที่สอง มาตรการทางการเงินและบัญชี เพ่ือการบริหารจัดการค่า Ft  โดย กกพ. มีมติให้น าเงิน
สะสมจากการเรียกเก็บค่า Ft ที่ผ่านๆ มา จ านวน 3,298 ล้านบาท รวมกับเงินบริหาร Ft ซึ่งมีที่มาจากส่วนลด
และค่าปรับจากผู้ประกอบการ จ านวน 5,547 ล้านบาท และการเรียกเม็ดเงินลงทุน (Clawback) จากการ
ไฟฟ้าทีไ่ม่ได้ลงทุนตามแผนอีกจ านวน 1,522 ล้านบาท เพื่อน ามาชดเชยต้นทุนการผลิตไฟฟ้า และลดความผัน
ผวนการปรับเพิ่มค่า Ft ที่ส่งผลกระทบต่อค่าบริการไฟฟ้า ให้มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนได้อย่างราบรื่น 

 พร้อมกันนี้ ได้ท าการปรับประมาณการค่า Ft ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงราคาน้ ามันใน
ตลาดโลกที่มีแนวโน้มลดลง และพิจารณาก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่อ่อน
ค่าลงให้สอดคล้องกันกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน 

 อย่างไรก็ตาม จากการประกาศปรับเพ่ิมค่า Ft ที่เรียกเก็บงวดเดือนมกราคม - เมษายน 2562 จ านวน 
-11.60 สตางค์ต่อหน่วย จะท าให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 3.6396 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
จาก 3.5966 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ซึ่งจากมติ กกพ. ดังกล่าว ส านักงาน กกพ. จะเผยแพร่
รายละเอียดทั้งหมดผ่านทาง www.erc.or.th เพ่ือรับฟังความคิดต่อไป 

             
 
เกี่ยวกับ กกพ. 
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน องค์กรหลักในการก ากับดูแลกิจการพลังงานของชาติด้านกิจการไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้มีบริการ
อย่างมั่นคง และมีเสถียรภาพ ในราคาที่เหมาะสม โดยยึดมั่นในความยุติธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพึ่งพากันอย่าง
ยั่งยืน ระหว่างกิจการพลังงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนารากฐานพลังงานของประเทศ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
Call Center 1204 / www.erc.or.th  
โทรศัพท์ 0-2207-3599  โทรสาร 0-2207-3502   
Facebook Page: ส านักงาน กกพ.   

http://www.erc.or.th/

