ฉบับที่ 154/2565

วันที่ 27 กันยายน 2565

มาตรการบรรเทาภาระค่ าไฟฟ้ าและค่ านา้ ประปาให้ แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ
นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิ ดเผย
ว่ า เมื่ อ วั น ที่ 27 กั น ยายน 2565 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระ
ค่ าไฟฟ้ าและค่ านา้ ประปาให้ แก่ ผ้ มู ีบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ ตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรการบรรเทาภาระค่ า ไฟฟ้ า และค่ า น้า ประปา มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ บรรเทาภาระค่ า ใช้ จ่ า ย
ด้านสาธารณู ปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าไฟฟ้ าและค่าน้ าประปาให้แก่ผูม้ ีบตั รสวัสดิ การแห่ งรั ฐ (บัตรฯ) อย่างต่อเนื่ อง
และครอบคลุมผูม้ ีบตั รฯ ให้สามารถได้รับประโยชน์จากมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้ าและค่าน้ าประปา (มาตรการฯ)
ดังกล่ าวให้มากขึ้ น ระยะเวลาดาเนิ นมาตรการ ตั้งแต่ เดื อนตุ ลาคม 2565 ถึ งเดื อนเมษายน 2566 (ระยะเวลา 7 เดื อน)
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการเริ่ มใช้สิทธิ์ แก่ ผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์ จากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิ การแห่ งรัฐ ปี 2565 ก่อนเดื อน
เมษายน 2566 ให้มาตรการดังกล่าวสิ้ นสุ ดลงในเดือนที่จะเริ่ มให้สิทธิ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ค่ า ไฟฟ้ า ปั จ จุบ นั ประชาชนทัว่ ไปจะได้รับ การสนับสนุ นค่าไฟฟ้ าจากมาตรการของรัฐบาล
โดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ซึ่ งมีเงื่อนไขว่า หากประชาชนใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดื อน
ติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิ ทธิใช้ไฟฟ้าฟรี ดังนั้น ภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าสาหรับผูม้ ีบตั รฯ
จะเป็ นกรณี ที่ผมู ้ ีบตั รฯ ใช้ไฟฟ้ าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน โดยจะได้รับสนับสนุ นค่าไฟฟ้ าวงเงิน 315 บาทต่ อครัวเรื อน
ต่ อเดือน แต่หากมีการใช้ไฟฟ้ าเกิน 315 บาท ผูม้ ีบตั รฯ เป็ นผูร้ ับภาระค่าไฟฟ้ าทั้งหมด สาหรับผูม้ ีบตั รฯ ที่ไม่เคยใช้
สิ ทธิ ค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิ ทธิ สามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิ ทธิได้ที่สานักงานการไฟฟ้านคร
หลวง สานักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรื อ พร้อมทั้งแสดงบัตรฯ
2) ค่ าน้าประปา สนับสนุ นค่าน้ าประปาวงเงิ น 100 บาทต่อครัวเรื อนต่อเดื อน กรณี ที่ใช้น้ าประปาเกิ น
100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผูม้ ีบตั รฯ ยังคงได้รับการสนับสนุ นในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชาระส่ วนที่เกิน 100
บาท ด้ว ยตนเอง แต่ ห ากมี ก ารใช้ น้ า ประปาเกิ น 315 บาท ผู ้มี บ ัต รฯ จะเป็ นผู ้รั บ ภาระค่ า น้ า ประปาทั้ง หมด
สาหรั บผูม้ ี บตั รฯ ที่ ไม่เคยใช้สิทธิ ค่าน้ าประปามาก่อน และประสงค์จะขอรั บสิ ทธิ ได้ที่สานักงานการประปานคร
หลวง และสานักงานการประปาส่ วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรฯ
ทั้งนี้ ผูม้ ีบตั รฯ ต้องนาใบแจ้งหนี้ ค่าไฟฟ้ าและใบแจ้งหนี้ ค่าน้ าประปาไปชาระเงินที่สานักงานการ
ไฟฟ้านครหลวง สานักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรื อ สานักงานการประปา
นครหลวง และสานักงานการประปาส่ วนภูมิภาค โดยทุกสิ้ นเดือนการไฟฟ้ านครหลวง การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค กิจการ
ไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรื อ การประปานครหลวง และการประปาส่ วนภูมิภาค จะส่ งบันทึกรายชื่อผูม้ ีบตั รฯ
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ที่ใช้ไฟฟ้ าและน้ าประปาภายใต้วงเงินที่กาหนดให้กรมบัญชี กลาง เพื่อที่กรมบัญชี กลางจะนาเงินจากกองทุนประชา
รัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมาจ่ายคืนผ่านบัตรฯ ในช่อง e-Money ของเดือนถัดไป ซึ่งผูม้ ีบตั รฯ สามารถใช้ซ้ื อ
สิ นค้าและบริ การผ่านเครื่ อง EDC แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ และถอนเงินสดจากเครื่ องถอนเงินอัตโนมัติได้
--------------------------------------------------------------สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2126-5800 ต่อ 2706, 2680
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กองนโยบายภาษี โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3512

