ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ตุลาคม 2558

กกพ. เห็นชอบการปรับอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกลดลง 1.05 สตางค์/หน่วย
เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง มุ่งสูก่ ารกากับกิจการพลังงานด้วยความเป็นธรรม
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เห็นชอบโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยปี
2558 ที่สะท้อนต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ การลงทุนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงการกากับ
ประสิทธิภาพการดาเนินงานและความต้องการรายได้ของ 3 การไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์ การกาหนดโครงสร้าง
อัตราค่าไฟฟ้าที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
2558 ที่ผ่านมา ทาให้สามารถลดค่าไฟฟ้าขายปลีกลงได้ 1.05 สตางค์/หน่วย เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
2558 เป็นต้นไป
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกากับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษกของ กกพ. เปิดเผยถึงเรื่อง
การปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ว่า ภายหลังจากที่ได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสานักงาน
กกพ. ระหว่างวันที่ 16 – 28 กันยายน 2558 โดยเมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา กกพ. ได้มีมติเห็นชอบอัตรา
ค่าไฟฟ้าปี 2558 ประกอบด้วย โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง -ขายปลีก สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ
การชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า และแนวทางการกากับการดาเนินงานตามแผนการลงทุน โดยทั้งหมดนี้จะมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจาเดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป สาหรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกใน
ปัจจุบันได้มีการใช้มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 เป็นเวลากว่า 3 ปี ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าฐานประมาณ 3.27
บาทต่อหน่ ว ย และค่าไฟฟ้าตามสู ตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (เอฟที) ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ ยนทุ ก
4 เดือน โดยแนวทางการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกปี 2558 จะสอดคล้องกับมติ กพช. ที่กาหนดให้
สอดคล้องกับค่าเอฟทีเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558 เท่ากับ 49.61 สตางค์/หน่วย ดังนั้น การปรับโครงสร้าง
อัตราค่าไฟฟ้าปี 2558 นี้ จึงเป็นการรวมค่าไฟฟ้าฐานเดิมและค่าเอฟทีเดือนพฤษภาคม –สิงหาคม 2558 ไว้ด้วยกัน
เป็นอัตราค่าไฟฟ้าฐานใหม่ (3.7661 บาท/หน่วย) และ กกพ. ได้พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่า
สามารถปรับลดค่าไฟฟ้าลงได้ 1.05 สตางค์/หน่วย ทาให้ค่าไฟฟ้าฐานใหม่จะอยู่ที่ 3.7556 บาท/หน่วย
โดยสาระสาคัญของการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2558 คือ 1) ปรับลดค่าไฟฟ้าขายปลีกเฉลี่ย
ลดลง 1.05 สตางค์/หน่วย ซึ่งเป็นผลมาจากการทบทวนความต้องการรายได้ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง (กฟผ. กฟน.
และ กฟภ.) และการกากับดูแลแผนการลงทุนของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ทีม่ ีเงินลงทุนต่ากว่าแผนรวมเป็นเงินประมาณ
25,696 ล้านบาท โดย กกพ. ได้ปรับจากเงินลงทุนที่ต่ากว่าแผนในช่วงปี 2555 – 2556 มาลดค่าไฟฟ้าได้จานวน
3,220 ล้านบาท หรือประมาณ 0.81 สตางค์/หน่วย 2) ปรับอัตราค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาของการใช้
(TOU) ให้สะท้อนต้นทุนการผลิตที่แท้จริง 3) ทบทวนอัตราเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าฟรีสาหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มี
รายได้น้อย หรือนโยบายค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วย 4) กาหนดให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับภาระค่าธรรมเนียม
หักบัญชีธนาคารให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในลักษณะเดียวกับการไฟฟ้านครหลวง เพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายจาหน่ายมีมาตรฐาน
เดียวกันในการดาเนินงาน

สาหรั บการปรับค่าเอฟที ในเดือนกันยายน – ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา กกพ. ได้มีมติให้ปรับลดลงจาก
49.61 สตางค์/หน่วย ลงเหลือ 46.38 สตางค์/หน่วย หรือลดลงจานวน -3.23 สตางค์/หน่วย ซึ่งมีการเรียกเก็บใน
เดือนกันยายน – ตุลาคม 2558 มาแล้วนั้น เมื่อมีการปรับอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ กกพ. ได้เห็นชอบให้มีการเรียกเก็บค่า
เอฟที ร อบเดื อ นพฤศจิ ก ายน – ธั น วาคม 2558 จ านวน -3.23 สตางค์ / หน่ ว ย ส าหรั บ ค่ า เอฟที ร อบเดื อ น
มกราคม – เมษายน 2559 เป็นต้นไป จะปรับตามต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าไฟฟ้าฐานใหม่เท่านั้น
“การปรับ โครงสร้ างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2558 ครั้งนี้ เป็นไปเพื่อให้ มีการกาหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าที่
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เงินลงทุน โดยคานึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเป็น
สาคัญ โดย กกพ. ได้แจ้งให้การไฟฟ้าดาเนินการประกาศเผยแพร่อัตราค่าบริการไฟฟ้าใหม่นี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน สานักงานการไฟฟ้า การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงเอกสารเผยแพร่ เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
ทั่ ว ประเทศได้ รั บ รู้ แ ละรั บ ทราบข้ อ มู ล อย่ า งทั่ ว ถึ ง ก่ อ นการใช้ ไ ฟฟ้ า ประจ าเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2558”
นายวีระพล กล่าว
เกี่ยวกับ กกพ.
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน องค์กรหลักในการกากับดูแลกิจการพลังงานของชาติด้านกิจการไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ เพื่อ
ส่งเสริมให้มีบริการอย่างมั่นคง และมีเสถียรภาพ ในราคาที่เหมาะสม โดยยึดมั่นในความยุติธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพึ่งพากันอย่างยั่งยืน ระหว่างกิจการพลังงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนารากฐาน
พลังงานของประเทศ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.)
โทรศัพท์ 0-2207-3599 หรือ 1204
โทรสาร 0-2207-3502
www.erc.or.th

