
 

 

ข่าวประชาสัมพนัธ ์
20 เมษายน 2559 

 

ค่าเอฟที ปรับลดลงตามราคาน ้ามันในตลาดโลก 
กกพ. มีมติปรับลดค่าเอฟทงีวดเดือน พ.ค. – ส.ค. 59 ลง 28.49 สตางค์ต่อหน่วย 

 
คณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบให้ปรับลดค่าเอฟทีในงวดเดือนพฤษภาคมถึงเดือน

สิงหาคม 2559 ลง 28.49 สตางค์ต่อหน่วย ท้าให้ค่าเอฟทีในงวดดังกล่าวอยู่ที่  -33.29 สตางค์ต่อหน่วย สะท้อน
ต้นทุนราคาเชื อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่ลดลง และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐที่ต่้ากว่าคาดการณ์จากการเลื่อนจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบของผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Adder และ FiT  

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการก้ากับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยภายหลังจากการ
ประชุม กกพ. ว่า กกพ. ได้พิจารณาปรับลดค่าเอฟทีส าหรับการเรียกเก็บในงวดเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม 2559 ใน
อัตรา -33.29 สตางค์ต่อหน่วย ลดลง 28.49 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเอฟทีที่เรียกเก็บในเดือนมกราคมถึง
เดือนเมษายน 2559 ที่ -4.80 สตางค์ต่อหน่วย โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการปรับลดค่าเอฟทีในงวดเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนสิงหาคม 2559 นี้ คือ ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะราคาก๊าซธรรมชาติได้ปรับลดลงตามราคาน้ ามัน
เตาเฉลี่ยย้อนหลัง 6-18 เดือน ที่มีการปรับลดไปก่อนหน้า และการเลื่อนจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบและการยกเลิกสัญญาของ
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ใช้พลังงานหมุนเวียนจ านวนหนึ่ง ท าให้ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐในการรับซื้อไฟฟ้ารูปแบบ 
Adder และ FiT ต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้มาก 

นอกจากนี้ โฆษก กกพ. ยังได้กล่าวสรุปถึงปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาเชื้อเพลิงและการผลิตไฟฟ้าในช่วง
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม 2559 ดังนี้  

1. อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจ านวน 0.33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนขาย
เฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่ 1-24 มี.ค. 2559 ที่ 35.38 บาทต่อเหรียญสหรัฐ 

2. ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเดือน พ.ค. – ส.ค. 2559 ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยคาดว่าจะมีความต้องการใช้
ไฟฟ้า 65,951 ล้านหน่วย เพิ่มข้ึนจากช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 2559 (60,807 ล้านหน่วย) ร้อยละ 8.46  

3. สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าในช่วงเดือน พ.ค. – ส.ค. 2559 ยังคงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก
ร้อยละ 64.22 รองลงมาเป็นการซื้อไฟฟ้าจากลาวและมาเลเซียร้อยละ 12.33 ถ่านหินลิกไนต์ร้อยละ 8.28 และถ่านหิน
น าเข้าร้อยละ 7.68  

4. แนวโน้มราคาเชื้อเพลิง คาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ 234.94 บาทต่อล้านบีทียู ปรับตัวลดลงจากงวดที่ผ่าน
มา 26.25 บาทต่อล้านบีทียู ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ลดลงในช่วงปีที่ผ่านมาและคาดว่ายังคงทรงตัว
ต่อเนื่องในระดับต่ า ราคาน้ ามันเตาอยู่ที่ 11.94 บาทต่อลิตร ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.09 บาทต่อลิตร ส่วนราคาน้ ามันดีเซลอยู่
ที่ 16.03 บาทต่อลิตร ลดลงจ านวน 3.33 บาทต่อลิตร ราคาถ่านหินน าเข้าเฉลี่ยของโรงไฟฟ้าเอกชนอยู่ที่ 2,842.47 บาทต่อ
ตัน ลดลงไป 23.09 บาทต่อตัน และราคาลิกไนต์อยู่ที่ 693 บาทต่อตัน ไม่เปลี่ยนแปลง ท าให้ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อ
ไฟฟ้าค านวณได้เท่ากับ -16.48 สตางค์ต่อหน่วย 

 

 



 

 

ราคาเชื อเพลิง 
ม.ค. – เม.ย. 59 

(แผน) 
พ.ค. – ส.ค. 59 

(แผน) 
เปลี่ยนแปลง 

(1) (2) (2) – (1) % 
ก๊าซธรรมชาติ กฟผ. IPPs และ SPPs* บาท/ล้านบีทีย ู 261.19 234.94 -26.25 -10.05 
น้ ามันเตา กฟผ. และ IPPs บาท/ลิตร 11.85 11.94 0.09 0.76 
น้ ามันดีเซล กฟผ. และ IPPs บาท/ลิตร 19.36 16.03 -3.33 -17.20 
ถ่านหินน าเข้า IPPs บาท/ตัน 2,865.56 2,842.47 -23.09 -0.81 
ลิกไนต์ กฟผ. บาท/ตัน 693 693 - - 

หมายเหตุ: * ราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย กฟผ. IPPs และ SPPs (รวมค่าผ่านท่อและค่าด าเนินการ) 
 

นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายของภาครัฐ ได้แก่ Adder 
และ FiT ในเดือน พ.ค.-ส.ค. 2559 ได้ปรับลดลงจากที่คาดการณ์ไว้เดิม เนื่องจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนหลายรายทั้ง SPP 
และ VSPP มีการเลื่อนการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบออกไปจากแผน จึงส่งผลให้ค่าเอฟทีลดลงจากช่วงที่ผ่านมาประมาณ 6.16 
สตางค์ต่อหน่วย ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการน าส่งเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้ลดลงเล็กน้อยจ านวน 0.03 สตางค์ต่อหน่วย 
จึงส่งผลให้ค่าเอฟทีรอบเดือน พ.ค. – ส.ค. 2559 ค านวณได้เท่ากับ -22.67 สตางค์ต่อหน่วย 

5. จากการปรับการค านวณค่าเอฟทีเดือน ม.ค. – เม.ย. 2559  ท าให้มีส่วนต่างของเงินค่าเอฟทีที่ค านวณได้ และ
ค่าเอฟทีที่คาดว่าจะเรียกเก็บ (ค่า AF) สะสมจ านวน -12,512 ล้านบาท หรือเท่ากับ -20.81 สตางค์ต่อหน่วย เนื่องจาก
ราคาเชื้อเพลิงที่ลดลง อัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้น และความต้องการใช้ไฟฟ้าในเดือน ก.พ. 2559 ที่ต่ ากว่าคาดการณ์
จากสภาพอากาศที่เย็นลงท าให้ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าลดลงจากแผนเดิม 11.49 สตางค์ต่อหน่วย  รวมทั้ง 
โครงการพลังงานหมุนเวียนต่างๆ เช่น โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ยังไม่ได้เข้าจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเดิม
หรือโซลาร์ค้างท่อ โครงการพลังงานลม เป็นต้น ซึ่งเดิมมีก าหนดจะทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในปลายปี 2558 ที่ผ่านมา 
แต่ได้เลื่อนการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบออกไป รวมทั้งมี SPP ประเภท Non-Firm หลายรายหยุดซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า จึงท าให้
ค่าส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าในระบบ Adder และ FiT ต่ ากว่าคาดการณ์ไว้ 9.30 สตางค์ต่อหน่วยด้วย และเงินน าส่ง
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่ลดลงเล็กน้อยจ านวน 0.02 สตางค์/หน่วย 

จากปัจจัยดังกล่าว ท าให้ประมาณการค่าเอฟทีเดือน พ.ค. – ส.ค. 2559 ที่ กฟผ. ค านวณได้เท่ากับ -43.48 
สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งปรับลดลงจากรอบเดือน ม.ค. – เม.ย. 2559 จ านวน -38.68 สตางค์ต่อหน่วย และ กกพ. ได้พิจารณา
แนวโน้มค่าเอฟทีรอบเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2559 ซึ่งค านวณได้เท่ากับ -22.51 สตางค์ต่อหน่วย หรือเพิ่มขึ้นจากประมาณการ
ค่าเอฟทีในรอบเดือน พ.ค. – ส.ค. 2559 เท่ากับ 20.97 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งจะท าให้ค่าเอฟทีมีความผันผวนมาก เนื่องจาก
ปัจจัยค่า AF ในเดือน ม.ค. –เม.ย. 2559 ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารค่าเอฟทีในรอบเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2559 ไม่ให้มีความ
ผันผวนมากเกินไปและเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ใช้ไฟฟ้า กกพ. จึงเห็นควรให้น าค่าเอฟทีรอบเดือน พ.ค. – 
ส.ค. 2559 และ ก.ย. – ธ.ค. 2559 มาเฉลี่ยเท่ากับ -33.29 สตางค์ต่อหน่วย และน ามาใช้ในการเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าใน
เดือน พ.ค. – ส.ค. 2559  

และจากการก าหนดค่าเอฟทีเรียกเก็บงวดเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม 2559 ในอัตรา -33.29 สตางค์ต่อ
หน่วย หรือลดลง 28.49 สตางค์ต่อหน่วย จะมีผลท าให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทอยู่ที่ 3.4227 บาทต่อหน่วย  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือลดลงร้อยละ 7.68 ซึ่งจากมติ กกพ. ดังกล่าวข้างต้น ส านักงาน กกพ. จะเผยแพร่รายละเอียด
ทั้งหมดผ่านทาง www.erc.or.th  เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั งแต่วันที่ 20 
เมษายน 2559 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ก่อนที่จะน าผลการรับฟังความคิดเห็น มาพิจารณาและให้การไฟฟ้า
ประกาศเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับค่าเอฟทีส าหรับเรียกเก็บในรอบดังกล่าวอย่างเป็นทางการต่อไป 



 

 

เอกสารแนบ 
เปรียบเทียบประมาณการการใช้เชื อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 

ประเภท 

ประมาณการ  
ม.ค. – เม.ย. 2559 

ประมาณการ  
พ.ค. – ส.ค. 2559 

การเปลี่ยนแปลง 
สัดส่วนการผลิต 

ล้านหน่วย ร้อยละ ล้านหน่วย ร้อยละ ล้านหน่วย ร้อยละ 
[1] [2] [3] [4] [3]-[1] [4]-[2] 

พลังน ้า 1,142 1.86% 1,233 1.87% +91 0.01% 
น ้ามันเตา  148 0.24% 325 0.49% +177 0.25% 
ลิกไนต์  5,471 8.91% 5,458 8.28% -13 -0.63% 
ถ่านหินน้าเข้า 5,443 8.87% 5,063 7.68% -380 -1.19% 
ก๊าซธรรมชาต ิ 39,510 64.38% 42,357 64.22% +2,847 -0.16% 
น ้ามันดีเซล 81 0.13% 148 0.22% +67 0.09% 
ลาว 6,323 10.30% 8,087 12.26% +1,764 1.96% 
     พลังน ้า 2,768 4.51% 4,182 6.34% +1,414 1.83% 
     ลิกไนต์ 3,555 5.79% 3,905 5.92% +350 0.13% 
มาเลเซีย 44 0.07% 44 0.07% - 0.00% 
พลังงานหมุนเวียนและอื่นๆ 3,209 5.23% 3,236 4.91% +27 -0.32% 
รวม 61,371 100.0% 65,951 100.0% +4,580 0.00% 
              
 
เกี่ยวกับ กกพ. 
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน องค์กรหลักในการก ากับดูแลกิจการพลังงานของชาติด้านกิจการไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้มีบริ การ
อย่างมั่นคง และมีเสถียรภาพ ในราคาที่เหมาะสม โดยยึดมั่นในความยุติธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพึ่งพากั นอย่าง
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: Energy Regulator   


