
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
12 กรกฎาคม 2560 

 

กกพ. ปรับค่าเอฟทีเพิ่มขึ้น 8.87 สตางค์ต่อหน่วย 
เป็นไปตามคาดการณ์จากภาวะต้นทุนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น     

 คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบให้ปรับค่าเอฟทีงวดเดือนกันยายน
ถึงธันวาคม 2560 เป็น -15.90 สตางค์ต่อหน่วย เพิ่มขึ้นจากงวดที่แล้วเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 
2560 เท่ากับ 8.87 สตางค์ต่อหน่วย ตามต้นทุนในการผลิตและจัดหาไฟฟ้าที่สูงขึ้นในช่วงเดือนดังกล่าว  

 นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการก ากับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผย
ภายหลังจากการประชุม กกพ. ว่า กกพ. ได้พิจารณาผลการค านวณค่าเอฟทีส าหรับการเรียกเก็บในงวดเดือน 
ก.ย. – ธ.ค. 60 ที่ -15.90 สตางค์ต่อหน่วย ปรับเพ่ิมขึ้นจากงวดก่อน 8.87 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งเป็นไปตามที่
คาดการณ์ในการพิจารณาค่าเอฟทีครั้งก่อนที่คาดว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีนี้ และมีผลท าให้ค่า
ไฟฟ้าปีนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นด้วย โดยสาเหตุหลักมาจาก สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังน้ าที่ลดลงตามฤดูกาล และการ
ใช้ถ่านหินที่ลดลงจากการหยุดบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าตามแผนในช่วงฤดหูนาวที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ า รวมถึง
ราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งปรับตัวสูงขึ้นโดยเป็นผลมาจากสัดส่วน LNG ที่เริ่มสูงขึ้น จากราคาน้ ามันเตาที่ปรับตัวขึ้น
ก่อนหน้า โดยที่มีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนส่วนที่สูงกว่าประมาณการใน
รอบท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันสะสมเพ่ิมมากข้ึน 

 นอกจากนี้ โฆษก กกพ. ยังได้กล่าวสรุปถึงปัจจัยอ่ืนที่มีผลกระทบต่อราคาเชื้อเพลิงและการผลิต
ไฟฟ้าในช่วงเดือน ก.ย. – ธ.ค. 60 ดังนี้  

1. อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทแข็งค่ากว่าช่วง พ.ค. – ส.ค. 60 (ปรับปรุงค่าจริงเดือน พ.ค. 60) ซึ่ง
อยู่ที่ระดับ 34.31 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เป็น 34.19 บาทต่อเหรียญสหรัฐ หรือแข็งค่าขึ้น 0.12 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐ ตามอัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกิดข้ึนจริงเฉลี่ยวันที่ 1-16 มิ.ย. 60 

2. ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเดือน ก.ย. – ธ.ค. 60 เท่ากับ 61,420 ล้านหน่วย ปรับตัว
ลดลงจากช่วงเดือน พ.ค. – ส.ค. 60 เท่ากับ 4067 ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ -6.21  

3. สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าในช่วงเดือน ก.ย. – ธ.ค. 60 ยังคงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิงหลัก ร้อยละ 63.64 รองลงมาเป็นรับซื้อไฟฟ้าจากลาว ร้อยละ 12.63 ลิกไนต์ ร้อยละ 9.14 และถ่าน
หินน าเข้า ร้อยละ 7  

 

 

 

 

 

 

 
  
  
  

หมายเหตุ : อื่นๆ ประกอบด้วย SPPs Coal และ Non Firm SPPs 

พ.ค.60-ส.ค.60

(ใหม)่ [1]

ลา้นหนว่ย
สดัสว่น

(%)
ลา้นหนว่ย

สดัสว่น

(%)
ลา้นหนว่ย

สดัสว่น

(%)

พลงัน า้ (กฟผ.) 1,754.23 2.68 1,329.15 2.16 -425.09 -0.51

น า้มนัเตา + CPO (กฟผ. + IPPs) 16.09 0.02 46.36 0.08 30.27 +0.05

ลกิไนต ์(กฟผ.) 5,771.71 8.81 5,613.33 9.14 -158.39 +0.33

ถา่นหนิน าเขา้ (BLCP+GOC-T1) 5,864.66 8.96 4,301.67 7.00 -1,563.00 -1.95

กา๊ซธรรมชาต ิ(กฟผ.+IPPs+SPPs) 40,737.52 62.21 39,090.37 63.64 -1,647.15 +1.44

น า้มนัดเีซล (กฟผ. + IPPs) 24.28 0.04 94.41 0.15 70.13 +0.12

ลาว 8,072.34 12.33 7,758.66 12.63 -313.68 +0.31

พลงัน า้ 5,023.90 7.67 4,478.00 7.29 -545.90 -0.38

ลกิไนต ์(หงสา) 3,048.44 4.66 3,280.67 5.34 232.23 +0.69

มาเลเซยี 42.32 0.06 43.92 0.07 1.60 +0.01

อืน่ๆ 3,204.13 4.89 3,142.20 5.12 -61.93 +0.22

รวม 65,487.28 100.00 61,420.05 100.00 -4,067.23 0.00

ประเภท

ก.ย.60-ธ.ค.60

(แผน) [2]

เปลีย่นแปลง

[2]-[1]



 

 

4. แนวโน้มราคาเชื้อเพลิง คาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติรวมค่าผ่านท่อและค่าด าเนินการของโรงไฟฟ้า 
กฟผ. และโรงไฟฟ้าเอกชน 245.64 บาทต่อล้านบีทียู ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากงวดที่ผ่านมา 3.80 บาทต่อล้านบีทียู 
ราคาน้ ามันเตาคงที่อยู่ที่ 13.27 บาทต่อลิตร ส่วนราคาน้ ามันดีเซลอยู่ที่ 20.04 บาทต่อลิตร ลดลงจากงวด
ปัจจุบันที่ปรับปรุงค่าจริงเดือน พ.ค. 60 ซึ่งอยู่ที่ 21.18 บาทต่อลิตร เท่ากับ 1.14 บาทต่อลิตร ราคาถ่านหิน
น าเข้าเฉลี่ยของโรงไฟฟ้าเอกชนอยู่ที่ 2,108.45 บาทต่อตัน ปรับเพ่ิมข้ึนจากระดับ 2,178.64 บาทต่อตันในงวด
ปัจจุบันที่ปรับปรุงค่าจริงเดือน พ.ค. 60 แล้ว เท่ากับ 70.19 บาทต่อตัน และราคาลิกไนต์ กฟผ. อยู่ที่ 693 บาท
ต่อตัน ไม่เปลี่ยนแปลง   
 

ราคาเชื้อเพลิง 
พ.ค. – ส.ค. 60 

(ปรับปรุงคา่จริง พ.ค.)** 
ก.ย. – ธ.ค. 60 

(ประมาณการ) เปลี่ยนแปลง 

(1) (2) (2) – (1) % 
ก๊าซธรรมชาติ*  บาท/ล้านบทีีย ู 241.84 245.64 3.80 1.57 
น้ ามันเตา  บาท/ลิตร 13.27 13.27 0.00 0.00 
น้ ามันดีเซล  บาท/ลิตร 21.18 20.04 -1.14 -5.38 
ถ่านหินน าเข้า IPPs บาท/ตัน 2,108.45 2,178.64 70.19 3.33 
ลิกไนต์ กฟผ. บาท/ตัน 693.00 693.00 0.00 0.00 

*ราคากา๊ซฯ รวมค่าผ่านท่อและค่าด าเนนิการของโรงไฟฟ้า กฟผ. และโรงไฟฟ้าเอกชน 
** ปรับปรุงโดยใช้ค่าจริงเดือน พ.ค. 60 แทนค่าประมาณการเดิม 

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายของภาครัฐ   
ในส่วน Adder และ FiT ในเดือน ก.ย. – ธ.ค. 60 ได้ปรับเพ่ิมขึ้นจาก 14,312.97 ล้านบาทในประมาณการ
งวดป้จจุบัน (ปรับปรุงค่าจริงเดือนพฤษภาคม 2560) มาอยู่ที่ 14,497.07 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น 184.10 ล้าน
บาท ประกอบกับประมาณการจ านวนหน่วยไฟฟ้าในงวดเดือน ก.ย. – ธ.ค. 60 จะลดต่ าลงจากช่วงปัจจุบัน 
ดังนั้นเมื่อเทียบเป็นอัตราต่อหน่วยแล้วจะท าให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวในงวดเดือน ก.ย. – ธ.ค. 60 ซึ่งอยู่ที่ 25.81 
สตางค์ต่อหน่วย เพ่ิมขึ้น จากงวด พ.ค. - ส.ค. 60 ที่ปรับปรุงค่าจริงเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งอยู่ที่ 23.91 
สตางค์ต่อหน่วย ประมาณ 2.00 สตางค์ต่อหน่วย  

จากการปรับค่าเอฟทีเรียกเก็บงวดเดือน ก.ย. – ธ.ค. 60 เป็น -15.90 สตางค์ต่อหน่วย เพ่ิมขึ้นจาก
งวดที่แล้ว 8.87 สตางค์ต่อหน่วย จะมีผลท าให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทอยู่ที่ 3.5966 บาทต่อหน่วย 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ซึ่งจากมติ กกพ. ดังกล่าวข้างต้น ส านักงาน กกพ. จะเผยแพร่รายละเอียดท้ังหมดผ่าน
ทาง www.erc.or.th เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่วันที่  12 – 26 
กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น. ก่อนที่จะน าผลการรับฟังความคิดเห็น มาพิจารณาและให้การไฟฟ้าประกาศ
เรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับค่าเอฟทสี าหรับเรียกเก็บในรอบดังกล่าวอย่างเป็นทางการต่อไป  

             
เกี่ยวกับ กกพ. 
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน องค์กรหลักในการก ากับดูแลกิจการพลังงานของชาติด้านกิจการไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้มี
บริการอย่างมั่นคง และมีเสถียรภาพ ในราคาที่เหมาะสม โดยยึดมั่นในความยุติธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพึ่งพา
กันอย่างยั่งยืน ระหว่างกิจการพลังงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนารากฐานพลังงานของประเทศ เพื่อให้เกิดความยั่ งยืนใน
อนาคต 
 

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


