
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
7 มีนาคม 2562 

 
“กกพ.”คงค่าไฟต่ออีก 4 เดือน 

“กกพ.” ห่วงใยค่าครองชีพประชาชน จากราคาพลังงาน คงค่าไฟต่ออีก 4 เดือน “เข้ม” แผนลงทุน และ
แผนการเงิน 3 การไฟฟ้า ห้ามผลักภาระต้นทุนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเกินความจ าเป็น 

 นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้คงค่าเอฟทีส าหรับการ
เรียกเก็บเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2562 จ านวน -11.60 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.6396 บาทต่อหน่วย ไม่เปลี่ยนแปลงจากงวดก่อน เพ่ือบรรเทาค่าครองชีพประชาชน  

 “กกพ.ชุดปัจจุบัน มีนโยบายเน้นการบริหารจัดการค่าเอฟทีให้ได้มากท่ีสุด ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจที่มี
ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาน  ามัน เพ่ือลดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด โดยผลจากการ
ก ากับประสิทธิภาพการด าเนินงานของการไฟฟ้าในปี 2561 จึงท าให้มีเงินบริหารเอฟที จ านวน 4,576 ล้านบาท 
เพ่ือมาใช้ในการบริหารจัดการ เพ่ือคงค่าเอฟที บรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชน” นางสาวนฤภัทร กล่าว  

 อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการคงค่าเอฟที ภายใต้สมมติฐานประมาณการค่าเอฟที ในช่วงเดือน  
พ.ค. – ส.ค. 62 จะส่งผลให้ค่าเอฟทีที่เรียกเก็บในงวด พ.ค. – ส.ค. 62 เท่ากับ -4.20 สตางค์ต่อหน่วย และจะ
ท าให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 3.7136 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

 นอกจากนี  โฆษก กกพ. ยังได้กล่าวถึงสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการค่าเอฟที ในช่วงเดือน  
พ.ค. – ส.ค. 62 ดังนี   

1. อัตราแลกเปลี่ยนคาดว่าเท่ากับ 31.00 บาทต่อเหรียญสหรัฐ หรือแข็งค่ากว่าช่วง ม.ค. – เม.ย. 62  
ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4 เดือนอยู่ที่ระดับ 32.60 บาทต่อเหรียญสหรัฐ 

2. ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเดือน พ.ค. – ส.ค. 62 เท่ากับ 67,090 ล้านหน่วย ปรับตัวเพ่ิมขึ น
จากช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 62 เท่ากับ 4,615 ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 7.39  

3. สัดส่วนการใช้เชื อเพลิงการผลิตไฟฟ้าในช่วงเดือน พ.ค. – ส.ค. 62 ยังคงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื อเพลิงหลัก ร้อยละ 55.36 รองลงมาเป็นรับซื อไฟฟ้าจากลาว ร้อยละ 17.58  ลิกไนต์ และถ่านหินน าเข้า อยู่ที่
ร้อยละ 8.74  

4. แนวโน้มราคาเชื อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า คาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติเท่ากับ 272.71 บาทต่อล้าน
บีทียู ปรับตัวลดลงจากงวดที่ผ่านมา 10.95 บาทต่อล้านบีทียู ราคาลิกไนต์ กฟผ. อยู่ที่ 693 บาทต่อตัน  
ไม่เปลี่ยนแปลง ราคาถ่านหินน าเข้าเฉลี่ยของโรงไฟฟ้าเอกชนอยู่ที่ 2,643.13 บาทต่อตัน ปรับเพิ่มขึ นจากระดับ 
2,594.01 บาทต่อตัน เท่ากับ 49.12 บาทต่อตัน  ราคาน  ามันดีเซลอยู่ที่ 25.79 บาทต่อลิตร เพ่ิมจากงวดที่ผ่าน
มา 0.96 บาทต่อลิตร ราคาน  ามันเตาอยู่ที่ 18.85 บาทต่อลิตร เพ่ิมขึ นจากงวดที่ผ่านมา 3.09 บาทต่อลิตร และ
ราคาน  ามันปาล์มดิบอยู่ที่ 9.54 บาทต่อกิโลกรัม ไม่เปลี่ยนแปลง 

 



 

 

 

ประเภทเชื้อเพลิง  หน่วย 
ม.ค. – เม.ย. 62* พ.ค. – ส.ค. 62 เปลี่ยนแปลง 
(ปรับปรงุใหม)่ (ประมาณการ) [2]-[1] % 

- ราคาก๊าซธรรมชาต ิ บาท/ล้านบทีีย ู 283.66 272.71 -10.95 -3.86 
- ราคาลิกไนต ์(กฟผ.) บาท/ตัน 693.00 693.00 0.00 0.00 
- ราคาถ่านหินน าเข้าเฉลี่ย (IPPs) บาท/ตัน 2,594.01 2,643.13 49.12 1.89 
- ราคาน  ามันดีเซล (กฟผ.) บาท/ลิตร 24.84 25.79 0.96 3.56 
- ราคาน  ามันเตา (กฟผ.) บาท/ลิตร 15.76 18.85 3.09 19.61 
- ราคาน  ามันปาล์ม (กฟผ.) บาท/กโิลกรัม 9.54 9.54 0.00 0.00 

  
 จากมติ กกพ. ดังกล่าว ส านักงาน กกพ. จะเผยแพร่รายละเอียดทั้งหมดผ่านทาง www.erc.or.th 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 มีนาคม 2562 ก่อนที่จะ
น าผลการรับฟังความคิดเห็น มาพิจารณาและให้การไฟฟ้าประกาศเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับค่าเอฟที
ส าหรับเรียกเก็บในรอบดังกล่าวอย่างเป็นทางการต่อไป  
________________________________________________________________________________ 

ติดต่อ/สอบถาม ได้ที่  นายพิทยา อนันต์วณิชย์ ผู้ช านาญการพิเศษ ฝ่ายกลยุทธ์และสื่อสารองค์กร   
โทร. 02-207-3599 ต่อ 854, 853 และ 852  
 
เกี่ยวกับ กกพ. 
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน องค์กรหลักในการก ากับดูแลกิจการพลังงานของชาติด้านกิจการไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้มีบริการ
อย่างมั่นคง และมีเสถียรภาพ ในราคาที่เหมาะสม โดยยึดมั่นในความยุติธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพึ่งพากันอย่าง
ยั่งยืน ระหว่างกิจการพลังงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นตั งใจพัฒนารากฐานพลังงานของประเทศ 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.   


