
 

 

 
กกพ

 คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
เดือนเมษายน 2560 ลงมาท่ี -37.
2559 เท$ากับ -4.00 สตางค(ต$อหน$วย

 นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
ภายหลังจากการประชุม กกพ. ว�า กกพ
ม.ค. - เม.ย. 60 ซ่ึงอยู�ท่ี -41.09 สตางค&ต�อ
สวนทางกับท่ีคาดการณ&ในการพิจารณาค�าเอฟ
หลายแห�งจากท้ังเอกชนและต�างประเทศหยุดซ�อมบํารุงนอกแผน ทําให3ค�าใช3จ�ายในการจ�ายค�าความพร3อมจ�าย 
(Available Payment: AP) ให3กับโรงไฟฟEาลดลง แ
กFาซธรรมชาติในปHหน3าท่ีปรับตัวสูงข้ึน
กFาซธรรมชาติยาดานาในประเทศพม�าท่ีต3องหาเชื้อเพลิงอ่ืนมาทดแทน จึงคาดว�า
จะปรับตัวสูงข้ึน ดังนั้น กกพ. จึงมี
ทําให3ค�าเอฟทีอยู�ท่ี -37.29 สตางค&ต�อหน�วย
ส�วนหนึ่งเพ่ือรองรับความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงท่ีจะเกิดข้ึนใน

 สถานการณ&ค�าเอฟทีในส�วนของเชื้อเพลิง
ก�อนโดยปOจจัยหลักท่ีส�งผลต�อการปรับลดค�าเอฟทีในงวดเดือน
การผลิตไฟฟEามีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนเล็กน3อย 
ปรับราคาเพ่ิมข้ึนประมาณ 6 บาทต�อล3านบีทียู
ในการส�งเสริมพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ 
โรงไฟฟEาพลังงานลมของ SPP ท่ีเลื่อนการจ�ายไฟฟEา

     นอกจากนี้ โฆษก กกพ
ไฟฟEาในช�วงเดือน ม.ค. - เม.ย. 60 

1. อัตราแลกเปลี่ยนค�าเงินบาท
อัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลี่ยธนาคารแห�งประเท
เหรียญสหรัฐ 

2. ความต3องการพลังงานไฟฟEา
เพ่ิมข้ึนจากช�วงเดือน ก.ย. - ธ.ค. 59

3. สัดส�วนการใช3เชื้อเพลิงการผลิตไฟฟEาใน
เชื้อเพลิงหลักร3อยละ 65.65 รองลงมาเปXน
มาเลเซียร3อยละ 8.43 และถ�านหินนําเข3าร3อยละ 

กกพ. ลดค$าเอฟที อีก 4 สตางค( ต/อนรับป0ระกา 
ในอัตรา -37.29 สตางค(ต$อหน$วย  

 
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบให/ลดค$าเอฟที

29 สตางค(ต$อหน$วย ลดลงจากงวดท่ีแล/วเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม
สตางค(ต$อหน$วย เพ่ือลดภาระแก$ผู/บริโภคในช$วงป0ใหม$  

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกํากับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ
ว�า กกพ. ได3พิจารณาผลการคํานวณค�าเอฟทีสําหรับการเรียกเก็บใน

สตางค&ต�อหน�วย ลดลงจากท่ีเรียกเก็บในงวดท่ีแล3ว 7
สวนทางกับท่ีคาดการณ&ในการพิจารณาค�าเอฟทีครั้งก�อนท่ีคาดว�าจะปรับข้ึนมาอย�างมาก เนื่องจากมีโรงไฟฟEา

ท้ังเอกชนและต�างประเทศหยุดซ�อมบํารุงนอกแผน ทําให3ค�าใช3จ�ายในการจ�ายค�าความพร3อมจ�าย 
ให3กับโรงไฟฟEาลดลง แต�เม่ือพิจารณาแนวโน3มความต3องการใช3ไฟฟEาและราคา

หน3าท่ีปรับตัวสูงข้ึนอันเปXนผลมาจากการปรับข้ึนของราคาน้ํามัน รวมกับ
กFาซธรรมชาติยาดานาในประเทศพม�าท่ีต3องหาเชื้อเพลิงอ่ืนมาทดแทน จึงคาดว�าค�าเอฟทีในงวด พ

จึงมีมติให3ปรับค�าเอฟทีในงวด ม.ค.- เม.ย. 60 ลดลง 4
ต�อหน�วย เพ่ือลดภาระแก�ผู3บริโภคในช�วงปHใหม� ในขณะเดียวกันก็สะสมเงินไว3

รองรับความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงท่ีจะเกิดข้ึนในช�วงกลางปHหน3า 

ในส�วนของเชื้อเพลิงในงวดเดือน ม.ค. - เม.ย. 60 มีแนวโน3ม
ท่ีส�งผลต�อการปรับลดค�าเอฟทีในงวดเดือน ม.ค. - เม.ย. 60 นี้ คือ 

เล็กน3อย โดยเฉพาะกFาซธรรมชาติท่ีเปXนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟEามีการ
บาทต�อล3านบีทียู รวมท้ังราคาน้ํามันเตาก็มีการปรับราคาเพ่ิมข้ึน

การส�งเสริมพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Adder และ FiT ก็มีแนวโน3มสูงข้ึนเนื่องจากจะมีการเข3ามาของ
ท่ีเลื่อนการจ�ายไฟฟEามาจากงวดก�อน 

โฆษก กกพ. ยังได3กล�าวสรุปถึงปOจจัยอ่ืนท่ีมีผลกระทบต�อราคาเชื้อเพลิงและการผลิต
 ดังนี้  

ค�าเงินบาทอ�อนค�ากว�าช�วง ก.ย.-ธ.ค. 59 อยู�ท่ี 0.08 บาทต�อเหรียญสหรัฐ โดยใช3
ถัวเฉลี่ยธนาคารแห�งประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนจริงเฉลี่ยเดือน ต.ค. 

ความต3องการพลังงานไฟฟEาในช�วงเดือน ม.ค. - เม.ย. 60 เท�ากับ 63,196
59 เท�ากับ 908 ล3านหน�วย คิดเปXนร3อยละ 1.46  

สัดส�วนการใช3เชื้อเพลิงการผลิตไฟฟEาในช�วงเดือน ม.ค. - เม.ย. 60 ยังคง
รองลงมาเปXนถ�านหินลิกไนต& กฟผ. ร3อยละ 8.88 การซ้ือไฟฟEาจากลาวและ

และถ�านหินนําเข3าร3อยละ 7.99  

ข�าวประชาสัมพันธ& 
21 ธันวาคม 2559 

ค$าเอฟทีงวดเดือนมกราคมถึง
ท่ีแล/วเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 

ในฐานะโฆษก กกพ. เป_ดเผย
สําหรับการเรียกเก็บในงวดเดือน 

7.80 สตางค&ต�อหน�วย 
อย�างมาก เนื่องจากมีโรงไฟฟEา

ท้ังเอกชนและต�างประเทศหยุดซ�อมบํารุงนอกแผน ทําให3ค�าใช3จ�ายในการจ�ายค�าความพร3อมจ�าย 
องการใช3ไฟฟEาและราคา

รวมกับการหยุดซ�อมแหล�ง
ค�าเอฟทีในงวด พ.ค. – ส.ค. 60 

4.00 สตางค&ต�อหน�วย       
ในขณะเดียวกันก็สะสมเงินไว3

มีแนวโน3มเพ่ิมข้ึนจากงวด
นี้ คือ ต3นทุนค�าเชื้อเพลิงใน

โดยเฉพาะกFาซธรรมชาติท่ีเปXนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟEามีการ
เพ่ิมข้ึนด3วย นอกจากนี้

เนื่องจากจะมีการเข3ามาของ

ท่ีมีผลกระทบต�อราคาเชื้อเพลิงและการผลิต

บาทต�อเหรียญสหรัฐ โดยใช3
. 59 ท่ี 35.22 บาทต�อ

196 ล3านหน�วย ปรับตัว

ยังคงใช3กFาซธรรมชาติเปXน
การซ้ือไฟฟEาจากลาวและ



 

 

 4. แนวโน3มราคาเชื้อเพลิง คาดว�าราคากFาซธรรมชาติอยู�ท่ี 
จากงวดท่ีผ�านมา 6.26 บาทต�อล3านบีทียู 
ลิตร ส�วนราคาน้ํามันดีเซลอยู�ท่ี 19
ของโรงไฟฟEาเอกชนอยู�ท่ี 2,486.53 
ลดลง และราคาลิกไนต& กฟผ. อยู�ท่ี 
 

ราคาเชื้อเพลิง 

กFาซธรรมชาติ  บาท
น้ํามันเตา  บาท
น้ํามันดีเซล  บาท
ถ�านหินนําเข3า IPPs บาท
ลิกไนต& กฟผ. บาท

*รวมค�าผ�านท�อและค�าดําเนินการ 

นอกจากนี้ ค�าใช3จ�ายในการส�งเสริมการรับซ้ือไฟฟEาจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายของภาครัฐ
ในส�วน Adder และ FiT ในเดือน ม
VSPP ได3ทยอยจ�ายไฟฟEาเข3าระบบ 
ก.ย. – ธ.ค. 59 ซ่ึงเท�ากับ 21.60 สตางค&ต�อหน�วย 

จากการปรับลดค�าเอฟทีเรียกเก็บงวดเดือน
จากงวดท่ีแล3ว 4.00 สตางค&ต�อหน�วย
หน�วย (ไม�รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม) ซ่ึงจากมติ กกพ
ผ�านทาง www.erc.or.th  เพ่ือรับฟFงความคิดเห็นจากประชาชนและผู/มีส$วนได/ส$วนเสีย ตั้งแต$วันท่ี
22 ธันวาคม 2559 ถึงวันท่ี 5 มกราคม 
ไฟฟEาประกาศเรียกเก็บค�าไฟฟEาตามสูตรการปรับค�า
ต�อไป 

 
 

    
เก่ียวกับ กกพ. 
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน องค&กรหลักในการกํากับดูแลกิจการพลังงานของชาติด3านกิจการไฟฟEา และกFาซธรรมชาติ 
บริการอย�างม่ันคง และมีเสถียรภาพ ในราคาท่ีเหมาะสม โดยยึดม่ันในความยุติธรรม คุณธรรม และความโปร�งใส ส�งเสริมการมีส�วนร�วม และพึ่
กันอย�างยั่งยืน ระหว�างกิจการพลังงาน สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล3อม มุ�งม่ันต้ังใจพัฒนารากฐานพลังงานของประเทศ เพื่
อนาคต 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
สํานักงานคณะกรรมการกาํกับกิจการพลังงาน 
Call Center 1204 / www.erc.or.th  
โทรศัพท& 0-2207-3599  โทรสาร 0-2207-3502
Facebook: Energy Regulator   
 
 

ราคาเชื้อเพลิง คาดว�าราคากFาซธรรมชาติอยู�ท่ี 233.10 บาทต�อล3านบีทียู ปรับตัว
บาทต�อล3านบีทียู ราคาน้ํามันเตาอยู�ท่ี 14.80 บาทต�อลิตร ปรับตัว

19.15 บาทต�อลิตร ปรับตัวลดลง 0.49 บาทต�อลิตร ราคา
 บาทต�อตัน ปรับลดลง 13 บาทต�อตัน ตามราคาถ�านหินในตลาดโลกท่ีทยอย

อยู�ท่ี 693 บาทต�อตัน ไม�เปลี่ยนแปลง  

ก.ย. - ธ.ค. 59 
(ปรับปรุง ณ พ.ย. 59) 

ม.ค. - เม.ย. 
(แผน) 

(1) (2) 
บาท/ล3านบทีีย ู 226.84 233
บาท/ลิตร 11.26 14
บาท/ลิตร 19.63 19
บาท/ตัน 2,499.53 2,486
บาท/ตัน 693 

นอกจากนี้ ค�าใช3จ�ายในการส�งเสริมการรับซ้ือไฟฟEาจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายของภาครัฐ
ม.ค. - เม.ย. 60 ได3ปรับเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีผู3ผลิตไฟฟEาเอกชนท้ัง 
 จึงส�งผลต�อค�าเอฟที ในอัตรา 22.49 สตางค&ต�อหน�วย เพ่ิมข้ึนจากช�วงเดือน 

สตางค&ต�อหน�วย เพ่ิมข้ึน 0.89 สตางค&ต�อหน�วย  

ฟทีเรียกเก็บงวดเดือน ม.ค. - เม.ย. 60 ในอัตรา -37.29 สตางค&ต�อ
สตางค&ต�อหน�วย จะมีผลทําให3ค�าไฟฟEาเฉลี่ยผู3ใช3ไฟฟEาทุกประเภทอยู�ท่ี 

จากมติ กกพ. ดังกล�าวข3างต3น สํานักงาน กกพ. จะเผยแพร�รายละเอียดท้ังหมด
เพ่ือรับฟFงความคิดเห็นจากประชาชนและผู/มีส$วนได/ส$วนเสีย ตั้งแต$วันท่ี

มกราคม 2560 ก�อนท่ีจะนําผลการรับฟOงความคิดเห็น มาพิจารณาแ
ไฟฟEาประกาศเรียกเก็บค�าไฟฟEาตามสูตรการปรับค�าเอฟทีสําหรับเรียกเก็บในรอบดังกล�าวอย�างเปXนทางการ

      

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน องค&กรหลักในการกํากับดูแลกิจการพลังงานของชาติด3านกิจการไฟฟEา และกFาซธรรมชาติ 
บริการอย�างม่ันคง และมีเสถียรภาพ ในราคาท่ีเหมาะสม โดยยึดม่ันในความยุติธรรม คุณธรรม และความโปร�งใส ส�งเสริมการมีส�วนร�วม และพึ่
กันอย�างยั่งยืน ระหว�างกิจการพลังงาน สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล3อม มุ�งม่ันต้ังใจพัฒนารากฐานพลังงานของประเทศ เพื่

สํานักงานคณะกรรมการกาํกับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) 

3502   

บาทต�อล3านบีทียู ปรับตัวเพ่ิมข้ึน
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 3.54 บาทต�อ

ราคาถ�านหินนําเข3าเฉลี่ย
ตามราคาถ�านหินในตลาดโลกท่ีทยอย

. 60 
 

เปลี่ยนแปลง 

(2) – (1) % 
33.10 6.26 2.76 
4.80 3.54 31.44 

19.15 -0.49 -2.50 
486.53 -13.00 -0.52 

693 - - 

นอกจากนี้ ค�าใช3จ�ายในการส�งเสริมการรับซ้ือไฟฟEาจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายของภาครัฐ  
ผู3ผลิตไฟฟEาเอกชนท้ัง SPP และ 

สตางค&ต�อหน�วย เพ่ิมข้ึนจากช�วงเดือน 

สตางค&ต�อหน�วย ลดลง
จะมีผลทําให3ค�าไฟฟEาเฉลี่ยผู3ใช3ไฟฟEาทุกประเภทอยู�ท่ี 3.3827 บาทต�อ

จะเผยแพร�รายละเอียดท้ังหมด
เพ่ือรับฟFงความคิดเห็นจากประชาชนและผู/มีส$วนได/ส$วนเสีย ตั้งแต$วันท่ี            

ก�อนท่ีจะนําผลการรับฟOงความคิดเห็น มาพิจารณาและให3การ
สําหรับเรียกเก็บในรอบดังกล�าวอย�างเปXนทางการ

   

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน องค&กรหลักในการกํากับดูแลกิจการพลังงานของชาติด3านกิจการไฟฟEา และกFาซธรรมชาติ เพื่อส�งเสริมให3มี
บริการอย�างม่ันคง และมีเสถียรภาพ ในราคาท่ีเหมาะสม โดยยึดม่ันในความยุติธรรม คุณธรรม และความโปร�งใส ส�งเสริมการมีส�วนร�วม และพึ่งพา
กันอย�างยั่งยืน ระหว�างกิจการพลังงาน สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล3อม มุ�งม่ันต้ังใจพัฒนารากฐานพลังงานของประเทศ เพื่อให3เกิดความยั่งยืนใน



 

 

เปรียบเทียบประมาณการการใช/เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟKา

ประเภท 

ประมาณการ 
ก

(ปรับปรุงข/อมูล ก
ล/านหน$วย

[1]
พลังนํ้า 972.59
นํ้ามันเตา  65.92
ลิกไนต(  5,752.42
ถ$านหินนําเข/า 5,545.32
กPาซธรรมชาต ิ 40,777.37
นํ้ามันดีเซล 13.98
ลาว  
     พลังนํ้า 3,580.34
     ลิกไนต( 2,854.21
มาเลเซีย 40.31
พลังงานหมุนเวียนและอ่ืนๆ 2,685.73
รวม 62,288.17

  
 

เปรียบเทียบประมาณการการใช/เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟKา 

ประมาณการ  
ก.ย. - ธ.ค. 59 

ปรับปรุงข/อมูล ก.ย.-ต.ค.59) 

ประมาณการ 
ม.ค. - เม.ย. 60 

ล/านหน$วย ร/อยละ ล/านหน$วย ร/อยละ ล/านหน$วย
] [2] [3] [4] [3]
59 1.56 1,587.86 2.51 615.28
92 0.11 506.68 0.80 440.77

5,752.42 9.24 5,612.83 8.88 -139.59
5,545.32 8.90 5,050.59 7.99 -494.73
40,777.37 65.47 41,486.67 65.65 709.29

13.98 0.02 69.59 0.11 55.61
    

3,580.34 5.75 2,598.17 4.11 -982.17
2,854.21 4.58 2,684.07 4.25 -170.14

40.31 0.06 43.20 0.07 
2,685.73 4.31 3,556.56 5.63 870.83
62,288.17 100.00 63,196.22 100.00 908.05

เอกสารแนบ 

การเปลี่ยนแปลง 
สัดส$วนการผลิต 

ล/านหน$วย ร/อยละ 
[3]-[1] [4]-[2] 
615.28 0.99 
440.77 0.71 
139.59 -0.22 
494.73 -0.79 
709.29 1.14 
55.61 0.09 

982.17 -1.58 
170.14 -0.27 
2.89 0.00 

870.83 1.40 
908.05 1.46 


