
 
 
 

ฉบบัท่ี 173/2564                   วนัท่ี 21 กนัยายน 2564 

มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน า้ประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ 
__________________________________________________________________ 

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง 
เปิดเผยว่า เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระ 
ค่าไฟฟ้าและค่าน า้ประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ โดยมีรายละเอยีด ดังนี ้

มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน ้าประปา  มีวตัถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 
ดา้นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าไฟฟ้าและค่าน ้ าประปาให้แก่ผูมี้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ (บตัรฯ) อย่างต่อเน่ือง 
และครอบคลุมผูมี้บตัรฯ ให้สามารถไดรั้บประโยชน์จากมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน ้ าประปา (มาตรการฯ) 
ดงักล่าวให้มากข้ึน ระยะเวลาด าเนินมาตรการ ตั้ งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 (ระยะเวลา 12 เดือน)  
โดยมีการปรับเปล่ียนหลกัการของมาตรการฯ ดงัน้ี 

1) ค่าไฟฟ้า ปัจจุบนัประชาชนทัว่ไปจะไดร้ับการสนบัสนุนค่าไฟฟ้าจากมาตรการของรัฐบาล 
โดย   การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงมีเง่ือนไขวา่ หากประชาชนใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อ
เดือนติดต่อกนัเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะไดรั้บสิทธิใชไ้ฟฟ้าฟรี ดงันั้น ภายใตม้าตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าส าหรับผู ้
มีบตัรฯ จะเป็นกรณีท่ีผูมี้บตัรฯ ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน โดยจะไดรั้บสนบัสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อเดือน กรณีท่ีใชเ้กินวงเงินท่ีก าหนด ผูมี้บตัรฯ เป็นผูรั้บภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด (จากเดิมสนบัสนุนวงเงิน 
230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน) ส าหรับผูมี้บตัรฯ ท่ีไม่เคยใช้สิทธิค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ 
สามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิไดท่ี้ส านกังานการไฟฟ้านครหลวง ส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการ
ไฟฟ้า สวสัดิการสัมปทานกองทพัเรือ พร้อมทั้งแสดงบตัรฯ 

2) ค่าน ้าประปา สนบัสนุนค่าน ้ าประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีท่ีใชน้ ้ าประปาเกิน 
100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผูมี้บตัรฯ ยงัคงไดรั้บการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะตอ้งช าระส่วนท่ีเกิน 
100 บาท ดว้ยตนเอง แต่หากมีการใชน้ ้ าประปาเกิน 315 บาท จะไม่ไดรั้บการสนบัสนุนวงเงินค่าน ้ าประปาจ านวน 
100 บาท โดยผูมี้บตัรฯ จะเป็นผูรั้บภาระในการช าระค่าน ้ าประปาทั้งหมด (จากเดิมสนบัสนุนวงเงิน 100 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อเดือน หากมีการใช้น ้ าประปาเกิน 100 บาท ผูมี้บตัรฯ จะเป็นผูรั้บภาระในการช าระค่าน ้ าประปา
ทั้งหมด) ส าหรับผูมี้บตัรฯ ท่ีไม่เคยใช้สิทธิค่าน ้ าประปามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิได้ท่ีส านักงานการ
ประปานครหลวง และส านกังานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบตัรฯ 
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 ทั้งน้ี ผูมี้บตัรฯ ตอ้งน าใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้าและใบแจง้หน้ีค่าน ้ าประปาไปช าระเงินท่ีส านกังานการ

ไฟฟ้านครหลวง ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวสัดิการสัมปทานกองทพัเรือ ส านักงานการ

ประปานครหลวง และส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค โดยทุกส้ินเดือนการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวสัดิการสัมปทานกองทพัเรือ การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค จะส่ง

บนัทึกรายช่ือผูมี้บตัรฯ ท่ีใชไ้ฟฟ้าและน ้ าประปาภายใตว้งเงินท่ีก าหนดให้กรมบญัชีกลาง เพื่อท่ีกรมบญัชีกลางจะ

น าเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมาจ่ายคืนผา่นบตัรฯ ในช่อง e-Money ของเดือนถดัไป 

ซ่ึงผูมี้บตัรฯ สามารถใช้ซ้ือสินคา้และบริการผ่านเคร่ือง EDC แอปพลิเคชนัถุงเงินประชารัฐ และถอนเงินสดจาก

เคร่ืองถอนเงินอตัโนมติัได ้

_____________________________________________ 
 

 

ส านกันโยบายภาษี ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  

โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3512 

 



มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน ้าประปา

ให้แกผู่้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
“ ”

* กรณีท่ีใช้เกินวงเงนิที่ก้าหนด ผูม้ีบัตรฯ เป็นผู้รบัภาระค่าไฟฟ้าทั งหมด *

หากค่าน ้าประปาเกนิ 315 บาท ผู้มีบัตรฯ จะไม่ได้รับ

การสนับสนุนค่าน ้าประปา 100 บาท และจะต้องเป็น

ผู้รับภาระค่าน ้าประปาทั งหมด

ผู้มีบัตรฯ ลงทะเบียนที่ส้านักงานการประปานครหลวง 

และส้านักงานการประปาส่วนภูมิภาค 

ขยายเวลามาตรการ ตั งแต่ ต.ค. 64 – ก.ย. 65 (1 ปี)

ผู้มีบัตรฯ ลงทะเบียนที่ส้านักงานการไฟฟา้นครหลวง 

ส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกิจการไฟฟ้า 

สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

315 บาท/ครัวเรือน/เดือน

100 บาท/ครัวเรือน/เดือน

ค่าไฟฟ้า1

เดิม

ใหม่

* กรณีท่ีใช้เกินวงเงนิที่ก้าหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รบัภาระค่าไฟฟ้าทั งหมด *

230 บาท/ครัวเรือน/เดือน

ค่าน ้าประปา2

เดิม

ใหม่

* กรณีท่ีใช้เกินวงเงนิที่ก้าหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รบัภาระค่าน ้าประปาทั งหมด *

100 บาท/ครัวเรือน/เดือน

ค่าน ้าประปาเกนิ 100 บาท แต่ไมเ่กนิ 315 บาท 

ผู้มีบัตรฯ จ่ายส่วนต่างที่เกิน 100 บาท


