
 

 

 

กกพ. ปรับค
าเอฟที

 คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
ถึงสิงหาคม 2560 ท่ี -24.77 สตางค'ต
อหน
วย 
12.52 สตางค'ต
อหน
วย เพ่ือสะท,อนภาระต,นทุนท่ีปรับสูงข้ึน 

 นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
ภายหลังจากการประชุม กกพ. ว�า กกพ
พ.ค. – ส.ค. 60 ท่ี -19.46 สตางค"ต�อหน�วย
คาดการณ"ในการพิจารณาค�าเอฟทีครั้งก�อนท่ีคาดว�าจะ
ไฟฟ-าป.นี้อยู�ในช�วงขาข้ึนด2วย โดยสาเหตุหลักมาจาก
การปรับตัวสูงข้ึนตามรอบการปรับราคาตามสัญญา
ต�อเนื่องไปจนถึงสิ้นป.นี้ ดังนั้นเพ่ือไม�ให2ค�า
คํานวณได2ในงวด พ.ค.- ส.ค. 60 
สตางค"ต�อหน�วย โดยปรับลดค�าเชื้อเพลิงในช�วงท่ีแหล�งก:าซยาดานา 
มีนาคม – 2 เมษายน 2560 เนื่องจากความต2องการ
และค�าชดเชยต�างๆ ท่ีได2รับจากการบริหารสัญญาจัดหาเชื้อเพลิงและสัญญาซ้ือขายไฟฟ-าต�างๆ 
อีก 4.26 สตางค"ต�อหน�วย  

 นอกจากนี้ โฆษก กกพ
ไฟฟ-าในช�วงเดือน พ.ค. – ส.ค. 60 ดังนี้

1. อัตราแลกเปลี่ยนค�าเงินบาท
อัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลี่ยธนาคารแห�งประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนจริงเฉลี่ยเดือน 
เหรียญสหรัฐ 

2. ความต2องการพลังงานไฟฟ-า
เพ่ิมข้ึนจากช�วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 

3. สัดส�วนการใช2เชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ-าใน
เชื้อเพลิงหลัก ร2อยละ 65.14 รองลงมาเปGนรับซ้ือไฟฟ-าจากลาว ร2อยละ 
และลิกไนต" ร2อยละ 8.55 

 

 

 

 

 

 

 

พลงันํ �า (กฟผ.)
นํ �ามนัเตา + CPO (กฟผ. + IPPs)

ลกิไนต ์(กฟผ.)
ถา่นหนินําเขา้ (BLCP+GOC-T1)
กา๊ซธรรมชาต ิ(กฟผ.+IPPs+SPPs
นํ �ามนัดเีซล (กฟผ. + IPPs)

ลาว
พลงันํ �า
ลกิไนต ์(หงสา)

มาเลเซยี

อื4นๆ
รวม

ประเภท

หมายเหตุ : อ่ืนๆ ประกอบด,วย 

เอฟทีเพ่ิมข้ึนครั้งแรกในรอบ 2 ป9 12.52 สตางค'ต
อหน
วย
เพ่ือสะท,อนต,นทุนท่ีมีแนวโน,มสูงข้ึน    

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบให,ปรับค
าเอฟที
สตางค'ต
อหน
วย เพ่ิมข้ึนจากงวดท่ีแล,วเดือนมกราคมถึงเมษายน

สะท,อนภาระต,นทุนท่ีปรับสูงข้ึน  

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกํากับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ
ว�า กกพ. ได2พิจารณาผลการคํานวณค�าเอฟทีสําหรับการเรียกเก็บใน

สตางค"ต�อหน�วย ปรับเพ่ิมข้ึนจากงวดก�อน 17.83 สตางค"ต�อหน�วย 
คาดการณ"ในการพิจารณาค�าเอฟทีครั้งก�อนท่ีคาดว�าจะมีแนวโน2มสูงข้ึนต�อเนื่องจนถึงสิ้นป.นี้ 

โดยสาเหตุหลักมาจากราคาก:าซธรรมชาติซ่ึงเปGนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ-ามี
การปรับตัวสูงข้ึนตามรอบการปรับราคาตามสัญญาจากท้ังอ�าวไทยและพม�า และมีแนวโน2มว�าจะเพ่ิมข้ึน

เพ่ือไม�ให2ค�าเอฟทีมีความผันผวนมากเกินไป กกพ. จึงมีมติปรับ
ลงมาอยู�ท่ี -24.77 สตางค"ต�อหน�วย หรือเพ่ิมข้ึนจากงวดก�อนเพียง 

ค�าเชื้อเพลิงในช�วงท่ีแหล�งก:าซยาดานา ประเทศพม�า หยุดซ�อม
จากความต2องการใช2ไฟฟ-าท่ีลดลง 1.05 สตางค"ต�อหน�วย และนําเงินค�าปรับ

และค�าชดเชยต�างๆ ท่ีได2รับจากการบริหารสัญญาจัดหาเชื้อเพลิงและสัญญาซ้ือขายไฟฟ-าต�างๆ 

โฆษก กกพ. ยังได2กล�าวสรุปถึงปKจจัยอ่ืนท่ีมีผลกระทบต�อราคาเชื้อเพลิงและการผลิต
ดังนี้  

ค�าเงินบาทแข็งค�ากว�าช�วง ม.ค.-เม.ย. 60 อยู�ท่ี 0.10 บาทต�อเหรียญสหรัฐ โดยใช2
อัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลี่ยธนาคารแห�งประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนจริงเฉลี่ยเดือน ก.พ. 

ความต2องการพลังงานไฟฟ-าในช�วงเดือน พ.ค. – ส.ค. 60 เท�ากับ 68,19
. 60 เท�ากับ 5,853 ล2านหน�วย คิดเปGนร2อยละ 9.39  

สัดส�วนการใช2เชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ-าในช�วงเดือน พ.ค. – ส.ค. 60 ยังคง
รองลงมาเปGนรับซ้ือไฟฟ-าจากลาว ร2อยละ 10.70 ถ�านหินนําเข2า

ม.ค.60-เม.ย.60
(ใหม)่ [1]

ลา้นหนว่ย
สดัสว่น
(%)

ลา้นหนว่ย
สดัสว่น
(%)

1,623.07 2.60 1,302.71 1.91
) 416.10 0.67 16.64 0.02

5,584.17 8.96 5,831.44 8.55
5,188.50 8.32 5,848.48 8.58

SPPs) 39,878.44 63.96 44,425.88 65.14
100.78 0.16 22.92 0.03

6,255.06 10.03 7,297.38 10.70
3,487.67 5.59 4,903.70 7.19
2,767.39 4.44 2,393.68 3.51

46.49 0.07 44.28 0.06

3,252.74 5.22 3,408.12 5.00
62,345.35 100.00 68,197.85 100.00

พ.ค.60-ส.ค.60
(แผน) [2]

อ่ืนๆ ประกอบด,วย SPPs Coal และ Non Firm SPPs   

ข�าวประชาสัมพันธ" 
19 เมษายน 2560 

ต
อหน
วย 

ค
าเอฟทีงวดเดือนพฤษภาคม
เมษายน 2560 เท
ากับ 

ในฐานะโฆษก กกพ. เปMดเผย
สําหรับการเรียกเก็บในงวดเดือน 
สตางค"ต�อหน�วย ซ่ึงเปGนไปตามท่ี

ถึงสิ้นป.นี้ และมีผลทําให2ค�า
ราคาก:าซธรรมชาติซ่ึงเปGนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ-ามี

อ�าวไทยและพม�า และมีแนวโน2มว�าจะเพ่ิมข้ึน
มติปรับลดค�าเอฟทีจากท่ี

หรือเพ่ิมข้ึนจากงวดก�อนเพียง 12.52 
หยุดซ�อม เม่ือวันท่ี 25 

สตางค"ต�อหน�วย และนําเงินค�าปรับ
และค�าชดเชยต�างๆ ท่ีได2รับจากการบริหารสัญญาจัดหาเชื้อเพลิงและสัญญาซ้ือขายไฟฟ-าต�างๆ มาลดค�าเอฟที

ท่ีมีผลกระทบต�อราคาเชื้อเพลิงและการผลิต

บาทต�อเหรียญสหรัฐ โดยใช2
. 60 ท่ี 35.19 บาทต�อ

198 ล2านหน�วย ปรับตัว

ยังคงใช2ก:าซธรรมชาติเปGน
ถ�านหินนําเข2า ร2อยละ 8.58 

ลา้นหนว่ย
สดัสว่น
(%)

-320.36 -0.69
-399.46 -0.64

247.27 -0.41
659.98 +0.25

4,547.43 +1.18
-77.86 -0.13

1,042.32 +0.67
1,416.03 +1.60
-373.70 -0.93

-2.21 -0.01

155.38 -0.22
5,852.50 0.00

เปลี4ยนแปลง
[2]-[1]



 

 

 

 4. แนวโน2มราคาเชื้อเพลิง คาดว�าราคาก:าซธรรมชาติ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากงวดท่ีผ�านมา 9.35
3.39 บาทต�อลิตร ส�วนราคาน้ํามันดีเซลอยู�ท่ี 
นําเข2าเฉลี่ยของโรงไฟฟ-าเอกชนอยู�ท่ี 
อยู�ท่ี 693 บาทต�อตัน ไม�เปลี่ยนแปลง
 

ราคาเชื้อเพลิง 

ก:าซธรรมชาติ  บาท/ล2านบทีียู
น้ํามันเตา  บาท/ลิตร
น้ํามันดีเซล  บาท/ลิตร
ถ�านหินนําเข2า IPPs บาท/ตัน
ลิกไนต" กฟผ. บาท/ตัน

*รวมค�าผ�านท�อและค�าดําเนินการ 

สําหรับค�าใช2จ�ายในการส�งเสริมการรับซ้ือไฟฟ-าจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายของภาครัฐ
ส�วน Adder และ FiT ในเดือน พ.ค
13,536.41 ล2านบาท หรือเพ่ิมข้ึน 388
มีสูงข้ึน ดังนั้นเม่ือเทียบเปGนอัตราต�อหน�วยแล2วจะทําให2อัตราการรับซ้ือไฟฟ-าจากพลังงานหมุนเวียนในงวด
เดือน พ.ค. – ส.ค. 60 ซ่ึงอยู�ท่ี 21
หน�วย เท�ากับ 1.20 สตางค"ต�อหน�วย

จากการปรับลดค�าเอฟทีเรียกเก็บงวดเดือน
จากงวดท่ีแล2ว 12.52 สตางค"ต�อหน�วย
หน�วย (ไม�รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม) หรือคิดเปGนร2อยละ 
สํานักงาน กกพ. จะเผยแพร
รายละเอียดท้ังหมดผ
านทาง
ประชาชนและผู,มีส
วนได,ส
วนเสีย ตั้งแต
วันท่ี
ก�อนท่ีจะนําผลการรับฟKงความคิดเห็น มาพิจารณาและให2การไฟฟ-าประกาศเรียกเก็บค�าไฟฟ-าตามสูตรการปรับ
ค�าเอฟทีสําหรับเรียกเก็บในรอบดังกล�าวอย�างเปGนทางการต�อไป

 
 

    
เก่ียวกับ กกพ. 
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน องค"กรหลักในการกํากับดูแลกิจการพลังงานของชาติด2านกิจการไฟฟ-า และก:าซธรรมชาติ เพื่อส�งเสริมให2มี
บริการอย�างม่ันคง และมีเสถียรภาพ ในราคาท่ีเหมาะสม โดยยึดม่ันในความยุติธรรม คุณธรรม และความโปร�งใส ส�งเสริมการมีส�วนร�วม และพึ่
กันอย�างยั่งยืน ระหว�างกิจการพลังงาน สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล2อม มุ�งม่ันต้ังใจพัฒนารากฐานพลังงานของประเทศ เพื่อให2เกิดความยั่งยืนใน
อนาคต 
 

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

ราคาเชื้อเพลิง คาดว�าราคาก:าซธรรมชาติรวมค�าผ�านท�อ อยู�ท่ี 244
35 บาทต�อล2านบีทียู ราคาน้ํามันเตาอยู�ท่ี 12.47 บาทต�อลิตร 

น้ํามันดีเซลอยู�ท่ี 20.77 บาทต�อลิตร ปรับเพ่ิมข้ึน 0.09 บาทต�อลิตร 
อยู�ท่ี 2,554.79 บาทต�อตัน ปรับลดลง 8.02 บาทต�อตัน และราคาลิกไนต"

บาทต�อตัน ไม�เปลี่ยนแปลง  

ม.ค. – เม.ย. 60 
(ปรับปรุง ณ ก.พ. 60) 

พ.ค. – ส.ค. 
(แผน) 

(1) (2) 
ล2านบทีีย ู 235.23 244
ลิตร 15.86 12
ลิตร 20.64 20
ตัน 2,562.81 2,554
ตัน 693.00 693.00

ค�าใช2จ�ายในการส�งเสริมการรับซ้ือไฟฟ-าจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายของภาครัฐ
ค. – ส.ค. 60 ได2ปรับเพ่ิมข้ึนจาก 13,148.10 ล2านบาท
388.32 ล2านบาท แต�เนื่องจากจํานวนหน�วยไฟฟ-าในงวดเดือน พ

มีสูงข้ึน ดังนั้นเม่ือเทียบเปGนอัตราต�อหน�วยแล2วจะทําให2อัตราการรับซ้ือไฟฟ-าจากพลังงานหมุนเวียนในงวด
21.77 สตางค"ต�อหน�วย ลดลงจากงวด ม.ค. – เม.ย. 60 

สตางค"ต�อหน�วย  

ค�าเอฟทีเรียกเก็บงวดเดือน พ.ค. – ส.ค. 60 ในอัตรา -24.77 สตางค"ต�อ
สตางค"ต�อหน�วย จะมีผลทําให2ค�าไฟฟ-าเฉลี่ยผู2ใช2ไฟฟ-าทุกประเภทอยู�ท่ี 

หรือคิดเปGนร2อยละ 3.70 ของค�าไฟฟ-าท้ังหมด ซ่ึงจากมติ กกพ
จะเผยแพร
รายละเอียดท้ังหมดผ
านทาง www.erc.or.th  เพ่ือรับฟUงความคิดเห็นจาก

ประชาชนและผู,มีส
วนได,ส
วนเสีย ตั้งแต
วันท่ี 19 เมษายน 2560 – 3 พฤษภาคม 2560 
นท่ีจะนําผลการรับฟKงความคิดเห็น มาพิจารณาและให2การไฟฟ-าประกาศเรียกเก็บค�าไฟฟ-าตามสูตรการปรับ

สําหรับเรียกเก็บในรอบดังกล�าวอย�างเปGนทางการต�อไป 

      

องค"กรหลักในการกํากับดูแลกิจการพลังงานของชาติด2านกิจการไฟฟ-า และก:าซธรรมชาติ เพื่อส�งเสริมให2มี
บริการอย�างม่ันคง และมีเสถียรภาพ ในราคาท่ีเหมาะสม โดยยึดม่ันในความยุติธรรม คุณธรรม และความโปร�งใส ส�งเสริมการมีส�วนร�วม และพึ่

งาน สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล2อม มุ�งม่ันต้ังใจพัฒนารากฐานพลังงานของประเทศ เพื่อให2เกิดความยั่งยืนใน

สํานักงานคณะกรรมการกาํกับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) 

3502   

244.58 บาทต�อล2านบีทียู 
บาทต�อลิตร ปรับตัวลดลง 
บาทต�อลิตร ราคาถ�านหิน

และราคาลิกไนต" กฟผ. 

. 60 
 

เปลี่ยนแปลง 

(2) – (1) % 
4.58 +9.35 +3.97 

12.47 -3.39 -21.37 
20.73 +0.09 +0.44 
54.79 -8.02 -0.31 

693.00 - - 

ค�าใช2จ�ายในการส�งเสริมการรับซ้ือไฟฟ-าจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายของภาครัฐ  ใน
ล2านบาทในงวดท่ีแล2ว มาอยู�ท่ี 

จํานวนหน�วยไฟฟ-าในงวดเดือน พ.ค. – ส.ค. 60 
มีสูงข้ึน ดังนั้นเม่ือเทียบเปGนอัตราต�อหน�วยแล2วจะทําให2อัตราการรับซ้ือไฟฟ-าจากพลังงานหมุนเวียนในงวด

60 ท่ี 22.97 สตางค"ต�อ

สตางค"ต�อหน�วย เพ่ิมข้ึน
จะมีผลทําให2ค�าไฟฟ-าเฉลี่ยผู2ใช2ไฟฟ-าทุกประเภทอยู�ท่ี 3.5079 บาทต�อ

จากมติ กกพ. ดังกล�าวข2างต2น 
เพ่ือรับฟUงความคิดเห็นจาก

2560 เวลา 12.00 น. 
นท่ีจะนําผลการรับฟKงความคิดเห็น มาพิจารณาและให2การไฟฟ-าประกาศเรียกเก็บค�าไฟฟ-าตามสูตรการปรับ

   

องค"กรหลักในการกํากับดูแลกิจการพลังงานของชาติด2านกิจการไฟฟ-า และก:าซธรรมชาติ เพื่อส�งเสริมให2มี
บริการอย�างม่ันคง และมีเสถียรภาพ ในราคาท่ีเหมาะสม โดยยึดม่ันในความยุติธรรม คุณธรรม และความโปร�งใส ส�งเสริมการมีส�วนร�วม และพึ่งพา

งาน สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล2อม มุ�งม่ันต้ังใจพัฒนารากฐานพลังงานของประเทศ เพื่อให2เกิดความยั่งยืนใน


