การคืนเงินประก ันการใชไ้ ฟฟ้า

คมกฤช ต ันตระวาณิชย์
ํ น ักงาน กกพ.
เลขาธิการสา
19 มีนาคม 12563

อ ัตราค่าธรรมเนียมเงินประก ันการใชไ้ ฟฟ้า

เงินประก ันค่าไฟฟ้าคืออะไร ?
้ า
ค่าใชจ
่ ยในการขอใชไ้ ฟฟ้า
(1) เงินประก ันการใชไ้ ฟฟ้า
(2) ค่าตรวจสอบการติดตงั้

อุปกรณ์

ทําไมถึงต้องมีเงินประก ัน ?
(เงินสด พันธบัตร หรื อหนังสือสัญญาคํ ้าประกัน)

ขนาดเครือ
่ งว ัดหน่วย
ไฟฟ้า
(แอมแปร์)

เฟส

เงินประก ันการใช ้
ไฟฟ้า
(บาท)

5 (15)

1

300

15 (45)

1

2,000

30 (100)

1

4,000

50 (150)

3

8,000

15 (45)

3

6,000

30 (100)

3

12,000

50 (150)

3

24,000

200

3

48,000

400

3

96,000

ประก ันการจ่ายค่าไฟฟ้า
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ใครเป็นผูไ้ ด้คน
ื เงินประก ันค่าไฟฟ้า?
พิสูจน์ สิทธิ์และเลือกช่ องทางการคืนเงิน

ผู้ใช้ ไฟฟ้ า
ผู้วางเงินประกัน
เจ้ าของบ้ าน

ผู้จ่ายเงินประกันควรจะเป็ นผู้ได้ คืน

จํานวนผูใ้ ชไ้ ฟฟ้าประเภทที่ 1 และ 2 ทีว่ างเงินประก ัน

กฟน.
ประเภท
จํานวนเงิน
ผู้ใช้ ไฟฟ้ า จํานวนราย
ประเภทที่ 1 3,382,829 8,163,947,155

17,910,460 15,199,734,315 50,197 77,463,040

ประเภทที่ 2

1,624,374

516,946

5,417,222,317

จํานวนราย

กฟภ.

จํานวนเงิน

4,787,321,732

กฟส.
จํานวนราย จํานวนเงิน
2,062

11,556,900

รวมทังหมด
้
3,899,775 13,581,169,472 19,534,834 19,987,056,047 52,259 89,019,940
การไฟฟ้ าบริหารให้ เหมาะสมตามกลุ่มลูกค่ าไฟฟ้ า

ผู้ใช้ ไฟฟ้ าทัง้ หมด
จํานวนเงินประกันทัง้ หมด

23,486,868 ราย
33,657,245,459 บาท

ทยอยคืน
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หล ักเกณฑ์ในการคืนหล ักประก ันการใชไ้ ฟฟ้าให้ก ับผูใ้ ชไ้ ฟฟ้าประเภทที่ 1 และ 2

1

คืนหล ักประก ันการใชไ้ ฟฟ้าเต็มจํานวนและดอกผลให้ก ับผูใ้ ชไ้ ฟฟ้าทีว่ างหล ักประก ัน ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2

2

ผูใ้ ชไ้ ฟฟ้าทีแ
่ จ้งความประสงค์ขอร ับคืน และให้ผบ
ู ้ ริการไฟฟ้าคืนหล ักประก ันการใชไ้ ฟฟ้า ตงแต่
ั้
ว ันที่ 31 มีนาคม 2563

3

คืนให้ก ับผูใ้ ชไ้ ฟฟ้าทีว่ างหล ักประก ัน ตามประเภทขอขนาดเครือ
่ งว ัดหน่วยไฟฟ้า พร้อมประกาศขนตอนดํ
ั้
าเนินการ

4

ห้ามผูใ้ ห้บริการไฟฟ้าเรียกหล ักประก ันการใชไ้ ฟฟ้าจากผูใ้ ชไ้ ฟฟ้ารายใหม่ ยกเว้นกรณีเปลีย
่ น
้
้
ประเภทผูใ้ ชไฟฟ้าจากประเภทที่ 1 และผูใ้ ชไฟฟ้าประเภทที่ 2 ไปเป็นประเภทอืน
่

ระยะเวลาในการดําเนินการคืนเงินประก ันค่าไฟฟ้า

ไม่ กาํ หนดวันสิน้ สุด

ั ันธ์หล ักเกณฑ์และขนตอนการ
ประชาสมพ
ั้
ดําเนินการคืนหล ักประก ันการใชไ้ ฟฟ้า

ทยอยคืนเงินประก ันค่าไฟฟ้า

19 มี.ค. 63

31 มี.ค. 63

รับเงินคืน

การไฟฟ้าเตรี ยมการ
18 มี.ค. 63

ประกาศราชกิจจาฯ

กกพ. กําหนดหล ักเกณฑ์การคืน
หล ักประก ันการใชไ้ ฟฟ้า

25 มี.ค. 63

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ เพือ
่
ิ ธิ รอผลการแจ้งยืนย ัน
ตรวจสอบสท
ิ ธิ และเลือกชอ
่ งทางการคืนเงิน
สท
4

