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Mở đầu 
  

Điện là loại hàng hóa đặc biệt, là một trong số ít sản phẩm đến nay vẫn 

do Nhà nước định giá. Khi nền kinh tế vận động theo cơ chế thị trường hầu hết 

các sản phẩm đều được định giá bởi thị trường nhưng sản phẩm điện có ảnh 

hưởng đến mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội nên việc tự điều chỉnh giá điện 

phải thực hiện theo cơ cấu biểu giá điện do Thủ tướng Chính phủ quy định.  

Cơ cấu biểu giá điện hiện hành (từ 1/6/2014) được Thủ tướng Chính Phủ 

ban hành kế thừa những nội dung còn phù hợp và khắc phục những bất cập của 

thời kỳ qua đã góp phần an sinh xã hội, tạo điều kiện để ngành điện phát triển. 

Dần từng bước đưa những yếu tố thị trường vào cơ chế điều chỉnh giá điện.  Cơ 

cấu biểu giá điện hiện hành được cấu thành theo hai mảng là giá bán lẻ và giá 

bán buôn điện với 4 nhóm mục đích sử dụng điện đó là (i) sản xuất, (ii) cơ 

quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, (iii) kinh doanh dịch vụ, (iv) sinh hoạt . Cơ 

cấu biểu giá điện được quy định phân biệt theo cấp điện áp đối với 3 nhóm  sản 

xuất, cơ quan hành chính sự nghiệp và kinh doanh dịch vụ; phân biệt theo thời 

gian sử dụng trong ngày đối với sản xuất và kinh doanh dịch vụ. Giá bán điện 

sinh hoạt là giá bán điện theo bậc thang với 6 bậc nhằm khuyến khích sử dụng 

tiết kiệm điện và thực hiện chính sách xã hội. 

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước sản phẩm điện 

thuộc nhóm hàng hóa thực hiện thị trường hóa muộn. Theo lộ trình đã được phê 

duyệt sản phẩm điện đang ở thời kỳ khởi đầu của thị trường phát điện cạnh 

tranh, chuẩn bị chuyển sang bước tiếp theo là thị trường bán buôn điện cạnh 

tranh thí điểm giai đoạn I. 

 Cơ cấu biểu giá điện hiện hành tuy phù hợp với thị trường phát điện 

cạnh tranh nhưng khi thị trường chuyển tiếp sang bước bán buôn thí điểm cạnh 

tranh cơ cấu biểu giá điện đã xuất hiện một số khiếm khuyết, bất cập cần thiết 

phải nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp.  Cơ cấu biểu giá điện được nghiên cứu 

sửa đổi theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, dễ áp dụng, phù hợp với 

giai đoạn I (2015-2017) thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm. 

Đề án này sẽ nghiên cứu, cải tiến và đề xuất cơ cấu biểu giá mới là bước tiếp 

theo đưa giá điện vận hành theo cơ chế thị trường. 
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Chương I   

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CƠ CẤU BIỂU GIÁ BÁN ĐIỆN  

Giá bán điện tại Việt Nam đã trải qua ba giai đoạn hình thành và phát 
triển chính như sau: 

1- Giai đoạn trước năm 2002: Văn phòng Chính phủ (trước kia là Văn 

phòng Hội đồng Bộ trưởng) thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ (trước 

kia là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) về việc điều chỉnh giá điện, Ban Vật giá 

Chính phủ (trước kia là Ủy ban Vật giá Nhà nước) ban hành các Quyết định về 

điều chỉnh giá điện.  

Bộ Công nghiệp (trước kia là Bộ Năng lượng) trao đổi thống nhất với 

Ban Vật giá Chính phủ và lấy ý kiến một số bộ ngành liên quan như Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính… ban hành Thông tư hướng dẫn 

thực hiện giá bán điện và định mức điện sinh hoạt của công nhân viên chức, lực 

lượng vũ trang. Đồng thời quy định giá bán điện vượt định mức và hướng dẫn 

thực hiện bù giá điện vào lương. Cụ thể như sau: 

1.1 Giá bán điện theo mục đích sử dụng điện: 

Thời kỳ đầu giá bán điện phân biệt theo mục đích sử dụng điện bao gồm 

giá điện cho sinh hoạt và kinh doanh.Sau đó bổ sung thêm giá bán điện cho sản 

xuất, dần dần đến năm 1992 hình thành 5 nhóm theo mục đích sử dụng như 

sau: 

- Sản xuất, cơ quan hành chính, sự nghiệp; 

- Chiếu sáng công cộng; 

- Sinh hoạt: bán lẻ và bán buôn. Trong đó những người hưởng lương 

được bù giá điện đối với điện sử dụng trong định mức (theo mức lương) so với 

giá quy định từ 1/1/1989 là 41 đ/kWh; 

- Dịch vụ, du lịch, thương nghiệp; 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người nước ngoài: sản xuất 

và tiêu dùng sinh hoạt (Cơ cấu và mức giá tại phụ lục kèm theo). 

Cơ cấu biểu giá điện theo 5 nhóm mục đích sử dụng như trên được thực 

hiện đến 30/9/1999.  

Từ 1/10/1999 Biểu giá bán điện đối với các cơ quan hành chính sự 

nghiệp được tách ra khỏi nhóm giá bán điện cho sản xuất và cơ quan HCSN và 

hình thành 3 tiểu nhóm với 2 cấp điện áp trên 6KV và dưới 6 KV gồm: (i) bệnh 

viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông, (ii)  giá bán điện cho cơ quan hành 

chính sự nghiệp (iii) giá bán điện cho chiếu sáng công cộng. 
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1.2 – Giá bán điện theo cấp điện áp: 

Giá bán điện bắt đầu phân biệt theo 2 cấp điện áp từ năm 1992 là từ 6 KV 

trở lên và dưới 6 KV được áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị 

 hành chính sự nghiệp.  

Nhóm giá bán điện cho các cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị hành chính 

sự nghiệp và giá bán điện quy định bằng ngoại tệ đối với các doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài và người nước ngoài tăng thêm một cấp điện áp từ 20 

KV trở lên  từ 1/8/1994 thành 3 cấp điện áp như sau: từ 20 KV trở lên, từ 6 KV 

đến dưới 20 KV và dưới 6 KV. Giá bán điện cho bơm nước tưới tiêu cho lúa và 

rau màu vẫn tiếp tục thực hiện theo 2 cấp điện áp từ 6 KV trở lên và dưới 6 KV 

như trước.  

Nhóm giá bán điện cho các cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị hành chính 

sự nghiệp và giá bán điện cho sản xuất quy định bằng ngoại tệ đối với các 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng thêm một cấp điện áp từ 110 KV 

trở lên từ 1/4/1996 thành 4 cấp điện áp: từ 110 KV trở lên, từ 20 KV đến dưới 

110 KV, từ 6 KV đến dưới 20 KV và dưới 6 KV. Riêng giá bán điện cho kinh 

doanh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và sinh hoạt của người 

nước ngoài vẫn thực hiện theo 3 cấp điện áp như trước. Giá bán điện cho kinh 

doanh bắt đầu thực hiện theo 2 cấp điện áp từ 6 KV trở lên và dưới 6 KV.  

Giá bán điện cho các cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị hành chính sự 

nghiệp và giá bán điện cho sản xuất quy định bằng ngoại tệ đối với các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài từ năm 1999 đổi cấp điện áp 20 KV thành 22 

KV cho phù hợp với cấp điện áp chuẩn theo quy định của Bộ Công nghiệp. 

1.3 Giá bán điện theo thời gian sử dụng trong ngày:  

Giá bán điện theo thời gian sử dụng trong ngày bắt đầu được quy đinh từ 

năm 1992: giờ bình thường từ 4h sáng đến 18h (14h/ngày), giờ cao điểm từ 18 

h đến 22h (4h/ngày), giờ thấp điểm từ 22h đến 4h sáng hôm sau (6h/ngày). 

Riêng giá bán điện đối với các trạm bơm phục vụ tưới tiêu cho lúa và rau màu 

chỉ quy định giờ thấp điểm và giờ bình thường. 

1.4- Giá bán điện sinh hoạt : 

Nhằm khuyến khích sử dụng tiết kiệm điện và thực hiện chính sách giá 

bán điện thấp cho khách hàng là đối tượng người lao động với thu nhập thấp sử 

dụng điện ít từ năm 1994 đã quy định biểu giá điện sinh hoạt bậc thang với cơ 

số tiến và 3 nấc thang, càng sử dụng nhiều điện giá càng đắt. Bậc thang thứ 

nhất cho 150 kWh đầu tiên, bậc thang thứ 2 là 100 kWh tiếp theo, bậc thang 

thứ 3 từ 251 kWh trở lên. 
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Năm 1995 tiếp tục thực hiện cơ chế giá điện sinh hoạt bậc thang nhưng 

chia nhỏ nấc thang 1 trong biểu giá trước thành hai bậc thang: bậc thang đầu 

tiên là 100 kWh đầu tiên và bậc thang thứ hai là 50 kWh, bậc thang thứ 3 là 

100 kWh, bậc thang thứ 4 là từ 251 kWh trở lên 

Năm 1997 thay đổi cơ cấu biểu giá điện sinh hoạt bậc thang từ 4 bậc lên 

thành 5 bậc (bổ sung thêm 1 bậc 100 kWh) như sau: 

bậc 1: 100 kWh đầu tiên; 

bậc 2: 50 kWh tiếp theo; 

bậc 3: 100 kWh tiếp theo; 

bậc 4: 100 kWh tiếp theo; 

bậc 5: Cho trên 350 kWh. 

1.5 Giá bán buôn điện: 

Giá bán buôn điện ban đầu (năm 1992) chỉ quy định bán buôn điện phục 

vụ sinh hoạt tại công tơ tổng đặt tại trạm biến áp của thôn xã và khu tập thể 

cụm dân cư do ngành điện đầu tư trạm biến áp hoặc khách hàng đầu tư trạm 

biến áp. Từ năm 1995 quy định thêm giá bán buôn điện phục vụ mục đích khác 

ngoài sinh hoạt cho nông thôn và khu tập thể, cụm dân cư. 

Cơ cấu biểu giá và mức giá cụ thể tại phụ lục biểu kèm theo. 

2- Giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2011: Thủ tướng Chính phủ ban 

hành các Quyết định về giá điện, Bộ Công nghiệp/ Bộ Công Thương phối hợp 

với Ban Vật giá Chính phủ /Bộ Tài chính, Tổng công ty Điện lực Việt Nam 

(Tập đoàn Điện lực Việt Nam) ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện, cụ thể 

như sau: 

2.1 Giá bán điện theo mục đích sử dụng điện: 

Trong từng thời kỳ Nhà nước sử dụng giá điện là một trong những công 

cụ để điều tiết hạn chế hoặc khuyến khích phát triển ngành nghề nào đó. Cơ 

cấu biểu giá điện giai đoạn 10/2002 đến 12/2006 quy định thêm tiểu nhóm giá 

điện theo 4 cấp điện áp và theo giờ cao, thấp điểm và giờ bình thường cho một 

nhóm sản phẩm hàng hóa sử dụng điện được Nhà nước khuyến khích sản xuất 

bao gồm: sản xuất nước sạch, thoát nước đô thị, luyện thép, Fero, clindon, xút, 

ure, phốt pho vàng, quặng tuyển Apatit.  

Nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam từ 1/1/2005 đã xoá bỏ sự 

phân biệt về giá điện giữa các doanh nghiệp Việt Nam và người Việt Nam  với 

các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người nước ngoài. 
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2.2. Giá bán điện theo cấp điện áp: Vẫn thực hiện như cũ đối với điện 

sử dụng vào mục đích sản xuất, đơn vị hành chính sự nghiệp. Riêng giá bán 

điện cho đối tượng kinh doanh dịch vụ quy định theo 3 cấp điện áp từ nâm 

2005 như sau: cấp điện áp từ 22 KV trở lên, cấp điện áp từ 6 KV đến dưới 22 

KV và cấp điện áp dưới 6 KV. 

2.3 Giá bán điện theo thời gian sử dụng trong ngày 

Sau nhiều năm thực hiện giá điện giờ cao, thấp điểm và giờ bình thường, 

khách hàng sử dụng điện đã sắp xếp, bố trí lại dây chuyền sản xuất thay đổi 

thời gian sử dụng điện góp phần khai thác tối ưu hệ thống điện; Theo đó biểu 

đồ phụ tải hệ thống điện đã xuất hiện thêm cao điểm sáng nên đã cải tiến biểu 

giá điện theo giờ trong ngày: (i) ngày chủ nhật không có giờ cao điểm, (ii) quy 

định thêm 2 giờ cao điểm buổi sáng  từ 9h30 đến 11h30. Cụ thể: 

Trước 1/3/2009 Từ 1/3/2009 

 

- Giờ bình thường: 

Từ 04 giờ 00 đến 18 giờ 
00 (14 giờ) 

 

1. Giờ bình thường: 

a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy: 

- Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ 30 phút); 

- Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ 30 phút); 

 - Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ).  

  b) Ngày Chủ nhật:  

    Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ). 

 

- Giờ cao điểm: 

Từ 18 giờ 00 đến 22 giờ 
00 (04 giờ) 

 

2. Giờ cao điểm: 

a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy: 

- Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ); 

- Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ). 

b) Ngày Chủ nhật: không có giờ cao điểm.  

- Giờ thấp điểm: 

 Từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 (6 

giờ) sáng ngày hôm sau. 

3. Giờ thấp điểm:  

Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 
giờ 00 (06 giờ) sáng ngày hôm sau. 

 

2.4 Giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang 

Năm 2007 có bước cải tiến nhỏ về biểu giá điện sinh hoạt bậc thang bằng 

cách bổ sung thêm bậc 5 sinh hoạt 100 kWh, và bậc 6 là từ kWh thứ 401 trở 

lên. 
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Tiếp tục thực hiện cải tiến cơ cấu biểu giá đối với biểu giá điện sinh hoạt 

bậc thang năm 2009 chia đôi bậc thang 1 thành 2 bậc thang, mỗi bậc thang      

50 kWh. Biểu giá điện sinh hoạt bậc thang gồm 7 bậc là biểu giá có nhiều bậc 

nhất. Trong đó:  

(i) Nấc thang 1 có mức bù giá cho bậc thang 1 bằng 35-40% giá bán 

bình quân  

(ii) Giá điện bậc thang 2 từ 51 đến 100 kWh bằng giá thành bình quân 

không có lợi nhuận. 

(iii) 5 bậc thang sau có giá tăng cao dần. 

 2.5 Giá bán buôn điện: 

Các Ban quản lý khu công nghiệp mua buôn điện và bán lẻ điện ở cùng 

cấp điện áp được quy định từ năm 2005: giá mua vào bằng giá bán lẻ do Thủ 

tướng Chính phủ quy định trừ lùi 2% và bán ra cho các doanh nghiệp sử dụng 

điện trong khu công nghiệp bằng biểu giá do Thủ tướng Chính phủ quy định, 

tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp và 

ngoài khu công nghiệp mua điện trực tiếp từ các đơn vị bán điện thuộc EVN.  

Dần từng bước thực hiện điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường, 

theo sự biến động của các thông số đầu vào tính giá điện, năm 2009 lần đầu 

tiên quy định giá bán buôn điện cho sản xuất đối với các Ban quản lý khu công 

nghiệp mua buôn điện ở cấp điện áp cao (110 KV) và tiếp tục bán lẻ điện ở cấp 

điện áp trung và hạ áp theo đúng biểu giá do Thủ tướng Chính phủ quy định. 

Đồng thời  giá bán buôn điện sinh hoạt được quy định theo bậc thang với số 

bậc tương đương tại biểu giá bán lẻ và các tổ chức cá nhân mua buôn điện phải 

bán theo giá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính phủ quy định.  

3- Giai đoạn từ năm 2011 đến nay: Thủ tướng Chính phủ ban hành về 

cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, Bộ Công Thương ban hành biểu giá chi tiết bao 

gồm cả biểu giá bán lẻ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và giá bán buôn 

điện. Cụ thể như sau: 

3.1 - Quyết định số 268/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 

tháng 02 năm 2011 về Phê duyệt biểu giá bán lẻ điện áp dụng từ năm 2011. 

3.1.1-Giá bán điện theo mục đích sử dụng điện: Giá bán điện tiếp tục 

được quy định theo 4 nhóm đối tượng sử dụng điện:  sản xuất, cơ quan hành 

chính sự nghiệp, kinh doanh dịch vụ và sinh hoạt 

3.1.2-Giá bán điện theo cấp điện áp: Cơ cấu biểu giá điện tiếp tục 

được quy định theo các cấp điện áp như sau: 
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 Sản xuất Hành chính sự nghiệp Kinh doanh 

Số cấp điện áp 4 2 3 

Cụ thể - Từ 110 KV trở lên, 

- Từ 22 KV đến <110 KV 

- Từ 6 KV đến < 22 KV  

- Dưới 6 KV 

- Từ 6 KV  trở lên  

-  Dưới 6 KV 

- Từ 22 KV  trở lên 

- Từ 6 KV đến < 22 KV  

- Dưới 6 KV 

3.1.3- Giá bán điện theo thời gian sử dụng trong ngày: được áp dụng 

đối với các khách hàng sử dụng điện lớn cho các mục đích sản xuất, kinh doanh 

ở các cấp điện áp với cơ cấu biểu giá điện tiếp tục quy định như trước. 

3.1.4- Giá bán điện sinh hoạt : 

 Biểu giá điện bậc thang cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt gồm 7 bậc: 

- Bậc thang đầu tiên (từ 0 – 50 kWh) có giá ở mức tương đương giá thành 

điện bình quân, chỉ áp dụng cho các hộ thuộc diện thu nhập thấp (là các 

hộ thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50kWh/tháng). Các hộ 

thu nhập thấp muốn được mua điện theo giá của bậc thang đầu tiên thì 

đăng ký theo hướng dẫn của bên bán điện. Nếu trong 3 tháng liên tiếp, 

tổng lượng điện sử dụng của hộ đã đăng ký vượt quá 150 kWh thì bên 

bán điện sẽ tự động chuyển sang mức giá điện của bậc thang thứ hai và 

các bậc tiếp theo. 

- Bậc thang thứ hai (từ 0 – 100 kWh) ở mức bằng giá bán điện bình quân 

được duyệt. Các hộ sử dụng điện sinh hoạt khác (trừ các hộ thuộc diện 

áp dụng bậc thang đầu) áp dụng biểu giá từ bậc thang thứ hai và các bậc 

tiếp theo. 

- Các bậc thang tiếp theo có giá tăng dần.  

 Các hộ thuộc diện hộ nghèo theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy 

định được hỗ trợ giá điện cho 50 kWh/tháng, mức hỗ trợ là 30.000 

đồng/hộ/tháng. Kinh phí hỗ trợ giá điện cho các hộ nghèo lấy từ ngân sách Nhà 

nước. 

Bên cạnh biểu giá điện sinh hoạt bậc thang Nhà nước còn ban hành giá 

bán điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước.Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng 

công tơ thẻ trả trước được áp dụng khi điều kiện kỹ thuật cho phép đối với 

nhóm khách hàng mua điện tạm thời và mua điện ngắn hạn sử dụng điện cho 

mục đích sinh hoạt, tuy nhiên đến nay chưa triển khai thực hiện. 

3.1.5-Giá bán buôn:  Giá bán buôn tiếp tục được quy định cho các khu 

công nghiệp, bán buôn điện sinh hoạt nông thôn, khu tập thể cụm dân cư. 
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3.2 -Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu giá bán lẻ điện: 

Cơ cấu biểu giá bán điện theo mục đích sử dụng, theo cấp điện áp, theo 

thời gian sử dụng trong ngày, giá bán buôn không thay đổi so với trước.  Riêng 

giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt thay đổi từ 7 bậc  

thang xuống 6 bậc có mức giá tăng dần nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết 

kiệm, hiệu quả. Đồng thời bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ tiền điện cho 

mục đích sinh hoạt, mức hỗ trợ hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 

kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 đối với hộ chính sách xã hội 

theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định (không thuộc diện hộ nghèo 

được hỗ trợ tiền điện từ trước) và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh 

hoạt trong tháng không quá 50 kWh. Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho các hộ 

nghèo và hộ chính sách xã hội được tiếp tục trích từ nguồn ngân sách Nhà 

nước. 

Tổng kết lại cơ cấu biểu giá điện đã hình thành và có những thay đổi 

như sau: 

* Về nhóm đối tượng khách hàng theo mục đích sử dụng điện: 

Giá bán điện luôn được phân chia theo các nhóm đối tượng tùy theo mục 

đích sử dụng điện, từng giai đoạn lịch sử có thêm hoặc bớt đi các nhóm đối 

tượng được khuyến khích hay không khuyến khích sử dụng điện hoặc ưu đãi 

phát triển. Xuyên suốt các giai đoạn thường có 4 nhóm đối tượng khách hàng 

theo mục đích sử dụng điện chính như sau: 

- Giá bán điện cho sản xuất, trong đó có quy định riêng cho sản xuất đặc 

thù là bơm nước tưới tiêu cho lúa và rau màu. Giai đoạn từ năm 2002  đến năm 

2006 có nhóm khách hàng sử dụng điện cho luyện thép, clindon, xút, ure, phot 

pho vàng, quặng tuyển Apatit, sản xuất nước sạch và thoát nước đô thị. 

- Giá bán biện cho các cơ quan hành chính sự nghiệp. 

- Giá bán điện cho kinh doanh dịch vụ. 

- Giá bán điện cho sinh hoạt. 

Do khả năng chi trả tiền điện của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài và người nước ngoài cao hơn doanh nghiệp Việt Nam và người Việt Nam 

từ năm 1989 quy định biểu giá điện bằng ngoại tệ, sau đó chuyển sang bằng 

Việt Nam đồng và đến năm 2005 khi nền kinh tế hội nhập thì không phân biệt 

giá bán điện đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người nước 

ngoài. 



 11

Bên cạnh giá bán lẻ điện cho các khách hàng sử dụng điện trực tiếp còn 

quy định giá bán buôn điện cho các tổ chức mua buôn và bán lẻ cho các khách 

hàng sử dụng điện cũng với 4 nhóm đối tượng chính như trên. 

* Về giá điện theo cấp điện áp: 

Giá điện theo cấp điện áp đã có ba lần thay đổi lớn: 

- Trước năm 1994  giá điện chỉ bao gồm 2 cấp điện áp là cao thế và hạ 

thế; 

- Từ năm 1994, giá điện quy định theo 3 cấp điện áp: từ 20 KV trở lên, 

từ 6 đến dưới 20 KV và dưới 6KV; 

- Từ  năm 1996 thêm một cấp điện áp từ 110 KV trở lên thành 4 cấp 

điện áp; 

- Từ năm 1999 đến nay vẫn giữ 4 cấp điện áp nhưng đổi cấp điện áp 20 

KV thành 22 KV. 

* Về giờ cao thấp điểm: 

- Từ năm 1994  giờ cao thấp điểm được quy định như sau: 

o Giờ cao điểm: từ 18h đến 22 h (4h); 

o Giờ thấp điểm: từ 22h đến 4h sáng hôm sau: (6h); 

o Giờ bình thường: từ 4h sáng đến 18h (14h). 

- Từ năm 2009 quy định lại giờ cao điểm thành 2 khoảng và theo ngày trong 

tuần như sau:  

o Giờ cao điểm : 

a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy 

- Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ); 

- Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ). 

b) Ngày Chủ nhật: không có giờ cao điểm. 

o Giờ thấp điểm : 

Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 sáng ngày hôm sau (06 

giờ). 

o Giờ bình thường: 

a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy 

- Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ và 30 phút); 
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- Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ và 30 phút); 

- Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ). 

b) Ngày Chủ nhật 

Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ).   

* Về biểu giá điện sinh hoạt : Biểu giá điện sinh hoạt đã thay đổi nhiều 

nhất phù hợp theo từng thời kỳ về số bậc và số kWh/ mỗi bậc. Cụ thể như sau: 

 

 Trước 
1994 

1994 1995 1997 2007 2009 2011 2014-
2015 

Số bậc 2 3 4 5 6 7 7 6 6 

Số 
kWh 

mỗi bậc 

Trong 
ĐM 
và 
ngoài 
ĐM 

150 

100 

>250 

100 

50 

100 

>250 

100 

50 

50 

100 

>300 

100 

50 

50 

50 

100 

>400 

50 

50 

50 

50 

100 

100 

>400 

50 

50 

50 

50 

100 

100 

>400 

100 

50 

50 

100 

100 

>400 

 

50 

50 

100 

100 

100 

>400 
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Chương II 

CƠ CẤU BIỂU GIÁ ĐIỆN CỦA MỘT SỐ NƯỚC 

Qua nghiên cứu biểu giá bán điện các quốc gia trên thế giới và trong khu 

vực thì giá điện không có giá thế giới, chỉ có giá điện của từng quốc gia. Giá 

điện trong mỗi quốc gia khác nhau phụ thuộc vào thực trạng cơ cấu nguồn điện 

(thuỷ, nhiệt, tua bin khí hay điêzel), tình hình đầu tư, tình trạng máy móc thiết 

bị (máy phát điện, đường dây và trạm biến áp) ở  quốc gia đó; chính sách giá 

nhiên liệu đầu vào sản xuất điện; nhiên liệu là tài nguyên tại chỗ hay phải nhập 

khẩu và quan trọng nhất là phụ thuộc vào điều kiện thiên nhiên ưu đãi do 

nguồn thuỷ điện đưa lại. Đồng thời giá điện ở mỗi quốc gia còn phụ thuộc vào 

thu nhập quốc dân và mức sống của người dân sở tại hoặc chính sách khuyến 

khích hay hạn chế phát triển đối với ngành sử dụng điện mà mỗi quốc gia có cơ 

cấu biểu giá và các hình thức giá điện cho phù hợp, không quốc gia nào giống 

quốc gia nào.  

Biểu thống kê cơ cấu biểu giá các nước trong khu vực: 

Nước  Giá theo   
thời gian 

trong 
ngày 
(giờ)  

Giá 
theo 
cấp 
điện 
áp  

Giá 
hai 

thành 
phần  

Giá sinh 
hoạt bậc 

thang  

Đ.chỉnh giá 
theo nhiên 
liệu hoặc 

theo giá phát 
điện (P)  

Khoản 
thu cố 
định 

hoặc  trả 
tối thiểu  

Giá 
cấp 
điện 
tạm 
thời  

Thái Lan  + + + + + + + 

Malayxia  + + + +  + + 

Hàn Quốc  + + + + +   

Singapore  + + + Đồng giá Thị trường 
phát 

  

Hong Kong  + + + + + +  

Tây úc  + + + +  và 
đồng giá 

Thị trường   

(Chi tiết tại phụ lục biểu giá điện các nước) 

1/ Biểu giá điện phân chia theo mục đích sử dụng điện: 

Các nước đều phân chia nhóm khách hàng theo mục đích sử dụng điện. 

Trong đó số nhóm đối tượng theo mục đích sử dụng điện có sự riêng biệt, nhiều 
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hay ít không giống nhau giữa các nước nhưng đều phân biệt rõ nét nhất là sinh 

hoạt và các đối tượng khác. Trong đó: 

- Hai nước Singapore và Hồng Kông chỉ phân thành 2 nhóm đối 

tượng sử dụng điện là sinh hoạt và không phải sinh hoạt . 

- Hàn Quốc phân chia thành các nhóm như sau: sinh hoạt, biểu giá 

chung (trừ dân sinh, giáo dục, công nghiệp, nông nghiệp và điện chiếu 

sang), giáo dục, công nghiệp (khai mỏ, sản xuất và kinh doanh khác), 

nông nghiệp,chiếu sáng công cộng, nạp cho phương tiện giao thông, biểu 

giá điện nửa đêm . 

- Thái Lan phân chia thành các nhóm như sau: sinh hoạt, kinh 

doanh (công nghiệp, doanh nghiệp, cơ quan kinh doanh, tổ chức nhà 

nước, quốc tế...), kinh doanh đặc biệt, tổ chức phi lợi nhuận, bơm nông 

nghiệp, cung cấp tạm thời. 

- Malayxia phân chia thành các nhóm như sau: sinh hoạt, thương 

mại, công nghiệp, khai mỏ, nông nghiệp, biểu nguồn cung thêm và tạm 

thời. 

- Tây Úc phân chia thành điện sinh hoạt và điện sinh hoạt kết hợp 

với (đun nước sưởi, kinh doanh, văn phòng), tổ chức xã hội, điện kinh 

doanh (phân biệt có thỏa thuận hay không) phân biệt cỡ (nhỏ, vừa, lớn), 

điện cho tổ chức chính phủ, biểu giá điện thông minh. 

2/ Biểu giá điện phân chia theo cấp điện áp: 

 Hầu hết các nước đều phân chia biểu giá điện theo cấp điện áp: 

- Hồng Kông: phân chia thành hai cấp điện áp: thấp và cao; 

- Singapore: phân chia theo cấp điện áp thấp, cao, cực cao; 

- Hàn Quốc: phân chia thành điện áp thấp (220V- 380V) và cấp điện áp 

cao. Trong cấp điện áp cao chia nhỏ thành 3 cấp điện áp: (i) ≥ 3,3 KV 

hoặc < 66 KV; (ii) 154 KV; (iii) ≥ 345KV ; 

- Thái Lan: phân chia thành 3 cấp điện áp: (i) ≥ 69KV,(ii) từ 22KV đến 

33KV (iii) <22KV; 

- Malayxia: phân chia thành các cấp: hạ áp, trung áp và cao áp; 

- Tây Úc: phân chia thành hai cấp điện áp: (i) hạ áp 240V/415V, (ii) trung 

áp 6,6KV, 11KV, 22KV, 33KV. 

3/ Biểu giá điện theo giờ: 

- Hồng Kông: không phân biệt theo giờ; 
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- Singapore: chia thành giờ cao điểm  từ 7h sáng đến 11 giờ đêm và giờ 

bình thường từ 11h đêm đến 7h sáng hôm sau; 

- Hàn Quốc: chia thành giờ bình thường, giờ cận cao điểm và cao điểm với 

6 hoặc 7 khoảng giờ xen kẽ theo 2 mùa: mùa đông và các mùa còn lại 

(xuân, hè, thu) như sau: 

 Mùa hè, xuân/ thu (8 tháng 

từ tháng 3 đến hết tháng 10) 

Mùa đông 4 tháng 

(11, 12, 1 và 2) 

Giờ bình thường 23:00- 09:00 23:00-09:00 

Giờ cận cao điểm 09:00-10:00 

12:00-13:00 

17:00-23:00 

09:00-10:00 

12:00-17:00 

20:00-22:00 

Giờ cao điểm 10:00-12:00 

13:00-17:00 

10:00-12:00 

17:00-20:00 

22:00-23:00 

 

- Thái Lan: chia thành (i) giờ cao điểm từ 9:00 sáng đến 10:00 tối ngày thứ 
hai đến thứ sáu và ngày nghỉ lễ Hoàng gia (ii) giờ bình thường từ 10:00 
tối đến 9:00 sáng hôm sau các ngày từ thứ 2 đến thứ sáu, ngày nghỉ lễ 
hoàng gia, và từ 0:00  đến 24:00 ngày thư bảy, chủ nhật, và các ngày 
nghỉ lễ.  

- Malayxia: chia thành giờ cao điểm và giờ bình thường; 

- Tây Úc: chia thành giờ cao điểm và giờ bình thường. 

4/ Biểu giá điện theo mùa:  

Hầu hết các nước không phân biệt giá điện theo mùa; Trong số các nước 
khảo sát có hai nước có quy định giá điện theo mùa, trong đó Tây Úc quy định  
thay đổi khung giờ cao, thấp điểm theo mùa hè, đông. Chỉ duy nhất Hàn Quốc 
quy định giá điện theo mùa phân biệt 3 mùa: hè, xuân/thu và đông đối với tất cả 
các mục đích sử dụng điện trừ mục đích sinh hoạt. 

5/ Biểu giá điện sinh hoạt: 

Hầu hết các nước đều quy định giá điện sinh hoạt bán lẻ bậc thang với cơ số 
lũy tiến càng mua nhiều càng đắt nhằm khuyến khích sử dụng tiết kiệm điện và 
có mức giá thấp ở nấc thang đầu tiên nhằm phục vụ cho người có thu nhập thấp 
đáp ứng được nhu cầu tối thiểu. Điện là dạng năng lượng quan trọng phục vụ 
sản xuất và đời sống nên tất cả các quốc gia đêù khuyến khích sử dụng tiết 
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kiệm. Điều này cũng phù hợp với biểu giá bán lẻ điện bậc thang ở Việt Nam 
hiện nay. Việc quy định giá bậc thang theo cơ số lùi, càng mua nhiều giá càng 
rẻ chỉ thực hiện trong trường hợp cung lớn hơn cầu, cần khuyến khích tiêu 
dùng và người sản xuất có điều kiện hạ chi phí sản xuất khi sản lượng tăng lên; 
Đồng thời giá bán ở nấc thang đầu tiên tối thiểu phải đảm bảo thu được đủ chi 
phí sản xuất và có lãi. Mặt khác số bậc thang trong biểu giá điện không nước 
nào giống nước nào.  Singapore và Tây Úc sử dụng biểu sinh hoạt đồng giá, 
Tây úc nếu vừa sinh hoạt vừa kinh doanh sẽ sử dụng biểu giá bậc thang. Cụ thể 
như sau: 

 

            ĐVT 
Hàn 
quốc 

Hồng 
kông 

Singa
pore 

Malay
xia 

Thái Lan Tây Úc 

< 150 
kWh 

> 150 
kWh 

Sinh 
hoạt 

Sinh 
hoạt + 
KD 

Số 
bậc  bậc 6 7 1 5 7 3 1 3 

Bậc 1 kWh/bậc 100 150   200 15 150   20 

Bậc 2 kWh/bậc 100 150   100 10 250   1630 

Bậc 3 kWh/bậc 100 200   300 10 
trên 
400   

trên 
1.650 

Bậc 4 kWh/bậc 100 200   300 65       

Bậc 5 kWh/bậc 100 300   
trên 
900 50       

Bậc 6 kWh/bậc trên 500 500     250       

Bậc 7 kWh/bậc   
trên 

1.500     
trên 
400       

Đặc 
biệt 

 Phí nhu 
cầu + 

phí điện 
năng, 
chia 2 

cấp điện 
áp thấp 
và cao 

KH tiêu 
thụ < 

100kWh 

/tháng 
được 

giảm giá 
5%, mức 
thu tối 
thiểu 
17,7 $ 

  Phí 
dịch vụ 

quy 
định 
cho 
từng 

MĐ sử 
dụng 

   

 

- Nhiều nước quy định khoản trả tối thiểu cho một tháng đối với khách 
hàng nhằm đảm bảo vốn đầu tư của công ty cung cấp điện thu lại ở 
mức tối thiểu. Nếu khách hàng ký hợp đồng sử dụng điện nhưng 
trong tháng không sử dụng cũng phải thanh toán một khoản tối thiểu 
nhằm bù đắp những khoản chi phí mà dù khách hàng không sử dụng 
nhưng nhà cung cấp vẫn phải bỏ ra. Tuỳ từng mục đích và quy mô sử 
dụng điện mà khoản trả này được quy định cao thấp khác nhau. Ở 
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nước ta hiện nay nếu ký hợp đồng mua điện mà không sử dụng điện 
thì không phải trả bất kỳ một khoản nào. 

- Biểu giá điện ở hầu hết các quốc gia đều có điểm chung là quy định 
biểu giá điện hai thành phần. Bên mua điện đã quen với hình thức giá 
điện hai thành phần từ nhiều năm qua. Nhiều trường hợp khi so sánh 
giữa giá điện nước ngoài và giá điện Việt Nam chỉ lấy bộ phận giá 
điện năng trong giá hai thành phần so với giá điện một thành phần 
theo điện năng là so sánh không cùng mặt bằng dẫn đến những nhận 
định sai lệch. 

- Sản phẩm điện ở các nước trong khu vực hiện nay có mức thị trường 
hóa không đồng đều, có nước đã thực hiện cơ chế thị trường là 
Philippin, Singapore, có nước đang tiệm cận đến cơ chế thị trường, có 
cơ chế điều chỉnh theo giá nhiên liệu như Thái Lan, Hồng Kông… khi 
thị trường điện bán buôn cạnh tranh thí điểm vẫn thực hiện thống nhất 
toàn quốc một biểu giá điện do các đơn vị phân phối và bán lẻ điện 
bán ra. Do vậy có thể tham khảo cơ cấu biểu giá điện của các nước 
phù hợp với Việt Nam. 
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Chương III 

 ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU                                                                                             

BIỂU GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN HIỆN HÀNH VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN  

I/  Đánh giá thực trạng cơ cấu biểu giá điện hiện hành:  

1.1- Thực trạng cơ cấu biểu giá điện hiện hành: 

Căn cứ vào Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu giá bán lẻ điện,  Bộ công thương 

đã ban hành biểu giá bán điện tại QĐ số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015  của 

Bộ Công Thương áp dụng thống nhất trên toàn quốc bao gồm giá bán lẻ trực 

tiếp đến khách hàng tiêu thụ điện và giá bán buôn cho các tổ chức hoặc cá nhân 

có giấy phép hoạt động điện lực. Giá bán lẻ và giá bán buôn đều phân biệt theo 

mục đích sử dụng điện, cấp điện áp, thời gian sử dụng điện trong ngày (bình 

thường, cao, thấp điểm) và giá bậc thang đối với mục đích sử dụng điện cho 

sinh hoạt. Cụ thể như sau:  

1.1.1-  Giá bán điện theo mục đích sử dụng điện: Giá bán lẻ trực tiếp 

cho 4 nhóm khách hàng năm 2014 trung bình chiếm 93.58% tổng điện năng 

thương phẩm và 94.67% doanh thu bán điện với 32 mức giá. Bốn nhóm khách 

hàng đó là:  

(i) Nhóm khách hàng sử dụng điện vào mục đích sản xuất ; 

(ii) Nhóm khách hàng sử dụng điện là khối hành chính sự nghiệp ; 

(iii) Nhóm khách hàng sử dụng điện vào mục đích kinh doanh, dịch vụ ; 

(iv) Nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt. Đặc biệt có đề cập đến giá 

bán điện sinh hoạt đối với loại công tơ đo đếm điện thẻ trả trước.   

1.1.2- Giá bán điện theo cấp điện áp: căn cứ điều kiện đấu nối phụ tải 

điện vào hệ thống lưới điện phân phối hiện có của các Tổng công ty điện lực để 

quy định mức giá ở các cấp như sau: 

(i) Cấp điện áp từ 110 KV trở lên chiếm 8,14% điện năng thương phẩm;  

(ii) Cấp điện áp từ 22 KV đến dưới 110 KV chiếm 25,00% điện năng 

thương phẩm; 

(iii) Cấp điện áp từ 6 KV đến dưới 22 KV chiếm 4,39% điện năng thương 

phẩm; 

(iv) Cấp điện áp dưới 6 KV chiếm 16,27% điện năng thương phẩm. 

1.1.3- Giá bán điện theo thời gian (giờ) sử dụng trong ngày: Căn cứ 

biểu đồ phụ tải điện điển hình các ngày trong tuần để định dạng các khoảng 
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thời gian cao thấp điểm trong ngày từ thứ 2 đến thứ bảy và trong ngày chủ 

nhật. Có 6 khoảng thời gian xen kẽ nhau như sau: 

1. Giờ bình thường có 3 khoảng thời gian;  

2. Giờ cao điểm có 2 khoảng thời gian; 

3. Giờ thấp điểm có 1 khoảng thời gian.  

Bảng chia giờ theo ngày hiện nay: 

4h    9h30   11h30   17h   20h   22h   4h 

 BT  CĐ  BT  CĐ  BT  TĐ  

1.1.4- Giá bán điện sinh hoạt bậc thang gồm 6 bậc thang. Trong đó 2 

bậc tháng đầu mỗi bậc 50 KWh, 3 bậc thang tiếp theo cách nhau 100 KWh, bậc 

cuối cùng là trên 400 kWh. Cụ thể: 

 
Giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang 

Mức giá  hiện 
hành (đ/kWh) 

Bậc 1        Cho 50 kWh đầu tiên 1.484 

Bậc 2        Cho kWh từ 51 - 100 1.533 

Bậc 3        Cho kWh từ 101-200  1.786 

Bậc 4        Cho kWh từ 201-300  2.242 

Bậc 5        Cho kWh từ 301-400 2.503 

Bậc 6        Cho kWh từ 401 trở lên 2.587 

 

1.1.5- Giá bán buôn điện cho nhóm khách hàng là tổ chức hoặc cá 

nhân có giấy phép hoạt động điện lực: chiếm 6.42% tổng sản lượng điện 

thương phẩm và 5,33% doanh thu tiền điện với 57  mức giá. Biểu giá bán buôn 

bao gồm bốn nhóm khách hàng đó là : 

1. Bán buôn điện nông thôn; 

2. Bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư:  

a. Thành phố - thị xã; 

b. Thị trấn huyện lỵ ; 

3. Bán buôn điện cho tổ hợp Thương mại-Dịch vụ-Sinh hoạt (Toà nhà 

chung cư cao tầng); 

4. Bán buôn điện cho các Ban Quản lý khu công nghiệp. 

 

 



 20

1.2- Đánh giá cơ cấu biểu giá điện hiện hành: 

1.2.1- Ưu điểm:    

 Biểu giá bán điện đã có những điều chỉnh phù hợp và phát huy tác dụng 

trong giai đoạn hiện nay nhưng vẫn cần những cải tiến, đặc biệt cần tiệm 

cận hơn nữa xu thế của thị trường điện bán buôn cạnh tranh.  

 Biểu giá điện theo giờ cao thấp điểm đã góp phần san  biểu đồ phụ tải bằng 

phẳng hơn, góp phần khai thác tối ưu hóa hệ thống điện. 

 Biểu giá điện sinh hoạt bậc thang với sản lượng điện sử dụng càng cao sẽ 

ứng với mức giá điện càng cao hơn nên khuyến khích các hộ sử dụng điện 

tiết kiệm, hiệu quả, nhất là đối với điện là sản phẩm đặc biệt sử dụng tài 

nguyên làm nhiên liệu đầu vào. Đảm bảo hỗ trợ đối với khách hàng là hộ 

nghèo, hộ thu nhập thấp. 

 Biểu giá diện đã khắc phục một số nội dung bất cập tại Quyết định 268/QĐ-

TTg trước đó như:  

o  Bỏ quy định giá bán điện cho khách hàng sử dụng điện cho mục đích 

bơm nước tưới tiêu cho lúa và rau màu, khách hàng sử dụng điện vào 

mục đích bơm nước tưới tiêu áp dụng giá điện như các ngành sản 

xuất khác; 

o Bên cạnh việc hỗ trợ tiền điện 30.000 đ/tháng từ ngân sách đối với hộ 

nghèo còn bổ sung thêm đối tượng hỗ trợ từ ngân sách đối với hộ 

chính sách xã hội (không thuộc hộ nghèo) sử dụng không quá 50 

kWh/tháng. Hộ chính sách xã hội sử dụng trên 50 kWh/tháng sẽ 

không được hỗ trợ; 

o Tăng tỷ lệ so với giá bán bình quân giờ thấp điểm cho sản xuất;  

o Giảm tỷ lệ so với giá bán bình quân cho mục đích kinh doanh dịch 

vụ;  

o Rút gọn số nấc thang trong biểu giá điện sinh hoạt xuống còn 6 bậc;  

o Áp dụng giá điện thống nhất toàn quốc cho các nhóm khách hàng sử 

dụng điện tại nông thôn, miền núi, biên giới hải đảo khu vực chưa nối 

lưới điện Quốc gia, để ổn định cuộc sống của người dân, góp phần 

bảo vệ biên cương, chủ quyền của Tổ quốc. 

1. 2.2- Nhược điểm:  

 Biểu giá sinh hoạt có nhiều (6) bậc thang đã gây phức tạp trong công 

việc thanh toán tiền điện với khách hàng. Tiền điện thanh toán mỗi 

tháng phụ thuộc vào lượng điện sử dụng của khách hàng, lượng điện sử 

dụng càng cao áp ở mức giá cao ngược với logic tiêu dùng hàng hoá 

thông thường là càng mua nhiều càng rẻ, dễ làm cho khách hàng khó 
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hiểu, khó kiểm tra, theo dõi dẫn đến khó thông cảm. Do có nhiều nấc 

thang nên việc ghi chỉ số nếu không chú ý cẩn trọng dễ gây sai sót khi 

tính toán số lượng tiền điện thanh toán, tạo dư luận trong xã hội. Mặt 

khác, khi có sự thay đổi về giá bán điện, tháng có thay đổi phải thực 

hiện quy định nội suy lượng điện tính theo giá cũ nên cũng có nhiều ý 

kiến chưa đồng thuận từ khách hàng sử dụng điện.  

 Biểu giá điện theo cấp điện áp: có sự chưa thống nhất trong quản lý 

giữa quy định về cấp điện áp tính giá điện (4 cấp) và cấp điện áp danh 

định (3 cấp) trong lưới phân phối quy định tại Thông tư số 32/2010/TT-

BCT ngày 30/7/2010 của Bộ Công Thương. 

 Có quá nhiều đối tượng áp giá và mức giá gây khó khăn cho các đơn 

vị khi áp giá để ký kết Hợp đồng mua bán điện. Việc phân chia theo 

đối tượng ngành nghề cũng gây khó khăn cho công tác áp giá, khó thực 

hiện, dễ nảy sinh tiêu cực. 

 Biểu giá bán buôn quá chi tiết, phức tạp, có quá nhiều mức giá với 

sản lượng điện nhỏ. Do vậy cần nghiên cứu cải tiến biểu giá bán buôn 

theo hướng gọn hơn. Cụ thể: 

 Biểu bán buôn Số mức giá 

1 Cho khu công nghiệp 15 

2 Nông thôn (sinh hoạt + mục đích khác) 7 

3 Khu tập thể cụm dân cư 26 

4 Tổ hợp TM –DV - SH 9 

 Cộng  57 

Từ những phân tích và nhận xét trên kiến nghị cần nghiên cứu cải tiến cơ 

cấu biểu giá cho phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn là: đơn giản, dễ hiểu, dễ áp 

dụng, minh bạch. 

II/ Đề xuất cải tiến cơ cấu biểu giá: 

 Nghiên cứu cải tiến cơ cấu biểu giá điện cần phù hợp với chủ trương của 

Đảng và Nhà nước ta là điều hành giá bán điện theo cơ chế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước thực hiện hỗ trợ tiền điện trực tiếp cho hộ 

nghèo, hộ chính sách xã hội. Quá trình xem xét điều chỉnh cơ chế giá điện cần 

có bước đi, lộ trình phù hợp với tình hình kinh tế xã hội trong từng thời kỳ, có 

tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong việc thiết kế cơ cấu biểu giá điện.  

Về lâu dài cần cải tiến toàn diện cơ cấu biểu giá điện theo yêu cầu của thị 

trường bán buôn điện cạnh tranh và thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Trước 
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mắt, trong ngắn hạn cần nghiên cứu cải tiến biểu giá bán lẻ điện cho sinh hoạt 

trên cơ sở thiết kế các bậc thang theo các định hướng sau: 

- Đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh (giá bán điện đảm bảo cao hơn 

giá thành sản xuất, kinh doanh điện); 

- Đảm bảo thuận lợi cho hộ sử dụng điện cũng như thuận lợi cho quản trị 

doanh nghiệp; 

- Đảm bảo nâng cao tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện giá 

bán điện; 

- Khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và công bằng xã hội; 

- Giảm bù chéo giữa các đối tượng khách hàng. Nghiên cứu xem xét lựa 

chọn hợp lý số bậc thang của khách hàng sinh hoạt, thu hẹp khoảng cách giá 

điện áp dụng tương ứng từng bậc thang. 

2.1- Các nội dung cần nghiên cứu cải tiến cơ cấu biểu giá điện trong 

dài hạn: 

Việc cải tiến cơ cấu biểu giá điện một cách toàn diện đòi hỏi phù hợp với 

lộ trình của thị trường điện bán buôn cạnh tranh và thị trường bán lẻ điện cạnh 

tranh. Bao gồm các nội dung chính sau: 

2.1.1 Phân chia khách hàng theo mục đích sử dụng điện:  

Nhiều năm qua giá điện luôn được chia thành 4 nhóm theo mục đích sử 

dụng điện. Nay triển khai thực hiện giá điện theo cơ chế thị trường bán buôn, 

giá điện cần phản ảnh chi phí sản xuất kinh doanh điện nên về lâu dài cần phân 

chia lại các nhóm khách hàng theo mục đích sử dụng điện theo hướng từng 

bước rút gọn từ 4 nhóm như hiện hành về 3 nhóm và cuối cùng là 2 nhóm. 

 2.1.2- Giá bán điện theo cấp điện áp:  

Để đồng bộ với quy định tại thông tư số 32/2010/TT-BCT ngày 

30/7/2010 của Bộ Công Thương  và mục tiêu đơn giản biểu giá, dễ hiểu, dễ áp 

dụng kiến nghị cải tiến quy định biểu giá điện theo 4 cấp điện áp hiện hành về 

3 cấp điện áp: hạ áp, trung áp và cao áp. 

        2.1.3- Giá bán điện theo giờ cao thấp điểm: 

 Trước mắt thực hiện như hiện hành, khi  nhu cầu  sử dụng điện cao thấp 

điểm của hệ thống thay đổi sẽ điều chỉnh theo. 

2.1.4- Biểu giá bán buôn:  

Thực trạng đầu tư cung cấp điện hiện nay dẫn đến ngành điện chưa thể bán 

điện đến tất cả các khách hàng sử dụng điện mà còn bán buôn điện cho đơn vị 

có giấy phép mua buôn và bán lẻ điện. Để thực hiện bán điện theo cơ chế thị 
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trường thì giá bán buôn điện sẽ được bán đúng tín hiệu của chi phí tại cấp điện 

áp mua.  

2.1.5- Về giá điện hai thành phần (công suất đ/kW và điện năng đ/kWh): 

Giá điện hai thành phần là hình thức giá có ưu việt là không gây lãng phí 

khi đầu tư nhiều công suất mà không khai thác tối ưu, số giờ sử dụng điện hết 

công suất có tỷ lệ thấp. Vì vậy cần nghiên cứu để xác định được chi phí kinh 

doanh điện theo công suất và theo điện năng hợp lý để khi triển khai thực hiện 

phía ngành điện đảm bảo đủ doanh thu bù đắp chi phí và phía khách hàng sử 

dụng điện thấy hợp lý.  

2.1.6- Về khoản thu cố định:  

Hiện tại nhiều khách hàng có ký hợp đồng mua điện nhưng không sử 

dụng điện. Việc các hộ ký hợp đồng mua điện nhưng không sử dụng điện đã 

gây lãng phí rất nhiều về đầu tư và công sức quản lý vận hành của bên bán 

điện. Do vậy, cần nghiên cứu để áp dụng một mức phí cố định hợp lý như là 

một khoản phí dịch vụ như đã quy định tại Thông tư 03/2002/TT-BCN  ngày 

25/9/2002 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương). 

2.2- Nội dung cần nghiên cứu cải tiến cơ cấu biểu giá điện 2016-2017  

là giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang:  

Giá điện không chỉ là giá một loại hàng hóa đặc biệt không nhìn thấy 

được mà giá điện còn thực hiện chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là trong biểu 

giá sinh hoạt bậc thang. Do vậy nghiên cứu cải tiến cơ cấu biểu giá điện sinh 

hoạt bậc thang phải cẩn trọng, cải tiến hợp lý sẽ thuận lợi khi áp dụng và nhận 

được sự ủng hộ, chia sẻ của khách hàng sử dụng điện.  

Dự kiến cải tiến, sắp xếp lại biểu giá điện sinh hoạt bậc thang theo 3 

phương án: 

2.2.1- PA1: Giữ nguyên 6 bậc như hiện hành.  

 
Giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang 

Mức giá  hiện 
hành (đ/kWh) 

Bậc 1        Cho 50 kWh đầu tiên 1.484 

Bậc 2        Cho kWh từ 51 - 100 1.533 

Bậc 3        Cho kWh từ 101-200  1.786 

Bậc 4        Cho kWh từ 201-300  2.242 

Bậc 5        Cho kWh từ 301-400 2.503 

Bậc 6        Cho kWh từ 401 trở lên 2.587 
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Ưu điểm: 

 Biểu giá điện sinh hoạt bậc thang với sản lượng điện sử dụng càng cao sẽ 

ứng với mức giá điện càng cao hơn nên khuyến khích các hộ sử dụng điện 

tiết kiệm, hiệu quả, nhất là đối với điện là sản phẩm đặc biệt sử dụng tài 

nguyên làm nhiên liệu đầu vào.  

 Bên cạnh việc hỗ trợ tiền điện 30.000 đ/tháng từ ngân sách đối với hộ nghèo 

còn bổ sung thêm đối tượng hỗ trợ từ ngân sách đối với hộ chính sách xã 

hội (không thuộc hộ nghèo) sử dụng không quá 50 kWh/tháng. Hộ chính 

sách xã hội sử dụng trên 50 kWh/tháng sẽ không được hỗ trợ; 

Nhược điểm: 

 Biểu giá sinh hoạt có nhiều (6) bậc thang đã gây phức tạp trong công 

việc thanh toán tiền điện với khách hàng. Tiền điện thanh toán mỗi 

tháng phụ thuộc vào lượng điện sử dụng của khách hàng, lượng điện sử 

dụng càng cao áp ở mức giá cao ngược với logic tiêu dùng hàng hoá 

thông thường là càng mua nhiều càng rẻ, dễ làm cho khách hàng khó 

hiểu, khó kiểm tra, theo dõi dẫn đến khó thông cảm. Do có nhiều nấc 

thang nên việc ghi chỉ số nếu không chú ý cẩn trọng dễ gây sai sót khi 

tính toán số lượng tiền điện thanh toán, tạo dư luận trong xã hội. Mặt 

khác, khi có sự thay đổi về giá bán điện thực hiện quy định nội suy 

lượng điện tính theo giá cũ, giá mới cũng có nhiều ý kiến không đồng 

thuận từ khách hàng sử dụng điện. Đặc biệt hàng năm khi vào mùa 

nắng nóng (tháng 5 và tháng 6) các hộ dùng điện vào sinh hoạt nhiều 

hơn có tiền điện thanh toán với tốc độ tăng cao hơn lượng điện sử 

dụng. Do lượng điện sử dụng tăng hơn đó  sẽ phải trả tiền với mức giá 

cao hơn hoặc tối thiểu là cao bằng mức giá cao nhất mà tháng trước 

phải thanh toán.  

Ví dụ:  Tháng trước khách hàng sử dụng 250 kWh, tiền điện phải thanh 

toán là 485.705 đồng, mức giá cao nhất trong hóa đơn là 50 kWh ở bậc 

thang 4 (2.242 đ/kWh). Tháng sau khách hàng đó sử dụng 350 kWh thì 

tiền điện sẽ phải thanh toán là 746.680 đồng, trong lượng điện sử dụng 

tăng 100 kWh có 50 kWh có giá cùng ở bậc thang 4 (2.242 đ/kWh) và 

50 kWh tiếp theo chuyển sang bậc thang 5 có giá cao hơn (2.503 

đ/kWh). Như vậy, khách hàng này sử dụng tăng 100 kWh/tháng (40%) 

nhưng tiền điện thanh toán tăng 260.975 đồng (53,7%). Tương tự như 

vậy nếu một hộ tháng trước sử dụng 200 kWh, tháng sau sử dụng 400 

kWh thì lượng điện sử dụng tăng 100% nhưng tiền điện thanh toán tăng 

144% là do 200 kWh tăng lên có giá ở bậc thang 4 và 5.  

Dưới đây là kết quả tính toán tiền điện thanh toán của một số khách hàng: 
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Hộ sử dụng Số tiền phải thanh toán 

1 tháng Tổng giá Thuế Tổng thanh toán 
kWh đ đ đ 

50 kWh/tháng 74.200 7.420 81.620 

100 kWh/tháng 150.850 15.085 165.935 

150 kWh/tháng 240.150 24.015 264.165 

200 kWh/tháng 329.450 32.945 362.395 

250 kWh/tháng 441.550 44.155 485.705 

300 kWh/tháng 553.650 55.365 609.015 

350 kWh/tháng 678.800 67.880 746.680 

400 kWh/tháng 803.950 80.395 884.345 

450 kWh/tháng 933.300 93.330 1.026.630 

500 kWh/tháng 1.062.650 106.265 1.168.915 

 

2.2.2- PA 2-  Quy định một mức biểu giá điện sinh hoạt (đồng giá) 

Một mức biểu giá bán điện sinh hoạt (đồng giá) là 1.747 đ/kWh, đây là 

mức giá bán điện bình quân của biểu giá điện sinh hoạt bậc thang hiện hành. 

  

Số 
kWh
/bậc 

Hiện hành DK mới đồng giá Chênh 
lệch 

đồng giá 
so với 

HH 
Mức 
giá Thành tiền 

Mức 
giá 

Thành 
tiền 

  kWh đ/kWh đồng 
đ/kW

h đồng đồng 

Hộ sử dụng 50 kWh 50 1.484 74.200 1.747 87.350 13.150 

Hộ sử dụng 100 kWh/tháng 50 1.533 150.850 1.747 174.700 23.850 

Hộ sử dụng 200 KWh/tháng 100 1.786 329.450 1.747 349.400 19.950 

Hộ sử dụng 300 kWh/tháng 100 2.242 553.650 1.747 524.100 -29.550 

Hộ sử dụng 400 KWh/tháng 100 2.503 803.950 1.747 698.800 -105.150 

Hộ sử dụng 500 KWh/tháng 100 2.587 1.062.650 1.747 873.500 -189.150 
 

Đối với phương án đồng giá các hộ sử dụng dưới 240 kWh/tháng sẽ bị 

tác động tăng tiền điện phải trả hàng tháng, trong đó mức tác động thay đổi 

theo mức độ sử dụng điện của các hộ, hộ bị tác động cao nhất là hộ sử dụng 

100 kWh/tháng, sau đó mức tăng giảm dần và điểm hòa không bị tác động là sử 

dụng 240,3 kWh/tháng. Các hộ sử dụng trên 240 kWh/tháng là các hộ được 

hưởng lợi càng sử dụng nhiều điện càng được lợi do các mức giá tại biểu giá 

điện hiện hành từ 200 Kwh trở lên có mức giá cao hơn mức đồng giá. Điều này 

được thể hiện cụ thể qua bảng  kết quả tính toán và biểu đồ sau: 
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Biểu tính toán số tiền phải trả theo hiện hành và theo phương án đồng giá 

KWh/hộ/tháng 30 50 80 100 130 150 

Số tiền 
thanh 
toán 

Hiện 
hành 44.520 74.200 120.190 150.850 204.430 240.150 

Đồng giá 52.410 87.350 139.760 174.700 227.110 262.050 

Chênh lệch DK-HH 7.890 13.150 19.570 23.850 22.680 21.900 

                

KWh/hộ/tháng 200 220 240,30 300 400 500 

Số tiền 
thanh 
toán 

Hiện 
hành 329.450 374.290 419.809 553.650 803.950 1.062.650 

Đồng giá 349.400 384.340 419.809 524.100 698.800 873.500 

Chênh lệch DK-HH 19.950 10.050 0,02 -29.550 -105.150 -189.150 
 

Biểu đồ tác động tiền điện /hộ /tháng theo đồng giá 

 

 

 Ưu nhược điểm của PA 2: 

Ưu điểm: dễ dàng áp dụng, minh bạch rõ ràng, việc  áp giá điện, tạo điều 

kiện cải tiến khâu kinh doanh bán điện về công tác ghi chỉ số công tơ. Theo 

kinh nghiệm một số nước đối với sinh hoạt 1 quý ghi chỉ số 1 lần để tăng năng 

suất lao động. Tiền điện thanh toán của 2 tháng đầu quý sẽ tạm thu bằng mức 

tiền điện của bình quân quý trước, tháng cuối quý ghi chỉ số sẽ thanh toán đúng 

theo chỉ số công tơ ghi được. Khi việc triển khai ghi chỉ số công tơ theo quý 

được thuận lợi sẽ kéo dài thời gian thêm 1quý thành mỗi năm ghi chỉ số dùng 

điện sinh hoạt 2 lần. Đồng thời còn giảm chi phí đầu tư gắn mới công tơ trong 

trường hợp các hộ sử dụng điện trong cùng địa điểm tiến hành tách hộ để được 

sử dụng điện với giá thấp ở các bậc thang đầu tiên. Mặt khác thực hiện đồng 
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giá còn tạo điều kiện từng bước đi dần vào thị trường, xóa bỏ việc thực hiện 

chính sách xã hội qua giá điện và Nhà nước sẽ thực hiện chính sách xã hội bằng 

biện pháp trực tiếp khác. 

Nhược điểm: Đi theo đồng giá, bước đầu có thể khó khăn do tác động 

nhiều đến tầng lớp người nghèo, người thu nhập thấp do vậy cần tính toán cụ 

thể. Áp lực tiết kiệm điện của phương án đồng giá không cao bằng giá bậc 

thang mặc dù người tiêu dùng cũng phải tự tính toán về tiền điện thanh toán. 

2.2.3- PA3: Rút gọn biểu giá điện sinh hoạt bậc thang từ 6 bậc về 3 

bậc hoặc 4 bậc : 

Bảng thống kê số hộ mua điện theo biểu giá bậc thang năm 2013, 2014 

  2013 2014 

  

Tỷ lệ số hộ sử 
dụng điện 

trong các nấc 
thang (%) 

 

 

Số KWh BQ  
1 tháng/hộ 

Tỷ lệ số hộ 
sử dụng điện 
trong các nấc 

thang (%) 

 

 

Số KWh BQ  
1 tháng/hộ 

Từ 50 kWh trở xuống (năm 
2013 là hộ nghèo) 7,00 27 21,79 29 

Từ 51 đến 100 kWh 41,55 58 25,02 75 

Trên 100 đến 150kWh 20,31 124 20,82 124 

Trên 150 đến 200kWh 12,18 173 12,81 173 

Trên 200 đến  300kWh 10,44 242 10,84 241 

Trên 300 đến 400kWh 3,95 344 4,05 344 

Trên 400 kWh 4,57 676 4,67 770 

Tổng 100 142 100,00 149 

Căn cứ vào bảng số liệu thống kê trên đề xuất rút gọn biểu giá sinh hoạt 

bậc thang xuống 3 bậc hoặc 4 bậc với số kWh ở mỗi bậc thang theo các kịch 

bản như sau: 

 Kịch bản 1 Kịch bản 2 Kịch bản 3 Kịch bản 4 Kịch bản 5 

Bậc 1 50 kWh 100 kWh 150 kWh 200 kWh 50 kWh 

Bậc 2 250 kWh 200 kWh 150 kWh 200 kWh 150 kWh 

Bậc 3 >300 kWh >300 kWh >300 kWh >400 kWh 200 kWh 

Bậc 4     >400 kWh 
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Kịch bản 1 

- Số hộ sử dụng 50 kWh/tháng năm 2013 là 7% (là hộ nghèo) bình quân sử 

dụng 27 kWh/tháng, năm 2014 là 21,79% (bao gồm cả hộ nghèo và hộ 

không thuộc hộ nghèo sử dụng đến 50 kWh/tháng), bình quân sử dụng 29 

kWh/tháng. Bình quân 2 năm là 15,17% và 28,68 kWh/hộ/tháng. Đó là các 

hộ nghèo, hộ sử dụng tiết kiệm điện, khả năng chi trả thấp. Việc điều chỉnh 

giá điện đối với nhóm hộ này cần được quan tâm xem xét. 

- Số hộ sử dụng từ trên 50 kWh đến 300 kWh/tháng năm 2013 là 84,48%, 

bình quân  sử dụng 113 kWh/hộ/tháng; năm 2014 là 69,49% số hộ, bình 

quân sử dụng 134 kWh/hộ/tháng.  Bình quân 2 năm 2013-2014 là  76,20% 

số hộ và sử dụng là 124 kWh/hộ/tháng. Đó là các hộ sử dụng điện ở mức 

trung bình thấp và trung bình, việc chi trả tiền điện hàng tháng không khó 

khăn.  

- Số hộ sử dụng trên 300 kWh/tháng năm 2013 là 8.52%, bình quân 522 

kWh/hộ/tháng; năm 2014 là 8,72%, bình quân sử dụng 572 kWh/hộ/tháng.  

Tính bình quân 2 năm là 8,63% số hộ và sử dụng bình quân 550 

kWh/hộ/tháng. Đó là số hộ sử dụng nhiều thiết bị điện, có khả năng thanh 

toán theo nhu cầu sử dụng điện.  

Kịch bản 2: 

- Số hộ sử dụng đến 100 kWh/tháng năm 2013  là 48,55%, bình quân sử 

dụng 58 kWh/hộ/tháng; năm 2014 là 46,81%, bình quân sử dụng 54 

kWh/hộ/tháng. Bình quân 2 năm là 47,59% số hộ và sử dụng là 54 

kWh/hộ/tháng.  Đó là các hộ nghèo, hộ sử dụng tiết kiệm điện, khả năng 

chi trả thấp. Việc điều chỉnh giá điện đối với nhóm hộ này cần được quan 

tâm xem xét.  

- Số hộ sử dụng từ trên 100 kWh đến 300 kWh/tháng năm 2013 là 42,93%, 

bình quân  sử dụng 167 kWh/hộ/tháng; năm 2014 là 44,47% số hộ và bình 

quân sử dụng 167 kWh/hộ/tháng. Bình quân 2 năm là 43,78% số hộ và sử 

dụng là 167 kWh/hộ/tháng. Đó là các hộ sử dụng điện ở mức trung bình, 

việc chi trả tiền điện hàng tháng không khó khăn.  

-  Số hộ sử dụng trên 300 kWh/tháng năm 2013 là 8.52%, bình quân 522 

kWh/hộ/tháng; năm 2014 là 8,72%, bình quân sử dụng 572 kWh/hộ/tháng. 

Tính bình quân 2 năm là 8,63% số hộ và sử dụng bình quân 550 

kWh/hộ/tháng.  Đó là số hộ sử dụng nhiều thiết bị điện, có khả năng thanh 

toán theo nhu cầu sử dụng điện.  

Kịch bản 3: 

- Số hộ sử dụng đến 150 kWh/tháng năm 2013 là 68,86%, bình quân sử dụng 

74 kWh/hộ/tháng; năm 2014 là 67,63%, bình quân sử dụng 75 
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kWh/hộ/tháng. Bình quân 2 năm là 68,18% số hộ và sử dụng là 75 

kWh/hộ/tháng.  Đó là các hộ nghèo, hộ sử dụng tiết kiệm điện và số hộ sử 

dụng điện ở mức trung bình thấp,  khả năng chi trả thấp. Việc điều chỉnh 

giá điện đối với nhóm hộ này cần được quan tâm xem xét.  

- Số hộ sử dụng từ trên 150 kWh đến 300 kWh/tháng năm 2013 là 22,62%, 

bình quân sử dụng 205 kWh/hộ/tháng; năm 2014 là 23,65% số hộ và bình 

quân sử dụng 204 kWh/hộ/tháng. Bình quân 2 năm là 23,19% số hộ và sử 

dụng là 205 kWh/hộ/tháng. Đó là các hộ sử dụng điện ở mức trung bình, và 

trung bình cao việc chi trả tiền điện hàng tháng không khó khăn.  

-  Số hộ sử dụng trên 300 kWh/tháng năm 2013 là 8.52%, bình quân 522 

kWh/hộ/tháng; năm 2014 là 8,72%, bình quân sử dụng 572 kWh/hộ/tháng. 

Tính bình quân 2 năm là 8,63% số hộ và sử dụng bình quân 550 

kWh/hộ/tháng. Đó là số hộ sử dụng nhiều thiết bị điện, có khả năng thanh 

toán theo nhu cầu sử dụng điện.  

Kịch bản 4: 

- Số hộ sử dụng đến 200 kWh/tháng năm 2013 là 81,04%, bình quân sử dụng 

89 kWh/hộ/tháng;  năm 2014 là 80,44%, bình quân sử dụng 91 

kWh/hộ/tháng. Bình quân 2 năm là 80,71% số hộ và sử dụng là 90 

kWh/hộ/tháng.  Đó là các hộ nghèo, hộ sử dụng tiết kiệm điện (trên 50% 

tổng số hộ mua điện sinh hoạt bậc thang) có khả năng chi trả thấp) và số hộ 

sử dụng điện ở mức trung bình (khoảng 30%) khả năng chi trả thuận lợi, 

không khó khăn.  

- Số hộ sử dụng từ trên 200 kWh đến 400 kWh/tháng năm 2013 là 14,39%, 

bình quân  sử dụng 270 kWh/hộ/tháng; năm 2014 là 14,88% số hộ và bình 

quân sử dụng 269 kWh/hộ/tháng. Bình quân 2 năm là 14,66 % số hộ và sử 

dụng là 269 kWh/hộ/tháng. Đó là các hộ sử dụng điện ở mức trung bình, và 

cao việc chi trả tiền điện hàng tháng không khó khăn và có thể trả tiền điện 

theo nhu cầu sử dụng điện. 

-  Số hộ sử dụng trên 400 kWh/tháng năm 2013là 4,57%, bình quân 676 

kWh/hộ/tháng; năm 2014 là 4,67%, bình quân sử dụng 770kWh/hộ/tháng. 

Tính bình quân 2 năm là 4,63% số hộ và sử dụng bình quân 728 

kWh/hộ/tháng.  Đó là số hộ sử dụng nhiều thiết bị điện, có khả năng thanh 

toán theo nhu cầu sử dụng điện.  

Kịch bản 5: 

- Số hộ sử dụng 50 kWh/tháng  năm 2013 là 7% (là hộ nghèo), bình quân sử 
dụng 27 kWh/tháng; năm 2014 là 21,79% (bao gồm cả hộ nghèo và hộ 
không thuộc hộ nghèo sử dụng đến 50 kWh/tháng), bình quân sử dụng 29 
kWh/tháng; Bình quân 2 năm là 15,77%, sử dụng bình quân xấp xỉ 29 
kWh/hộ/tháng. Đó là các hộ nghèo, hộ sử dụng tiết kiệm điện, khả năng chi 
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trả thấp. Việc điều chỉnh giá điện đối với nhóm hộ này cần được quan tâm 
xem xét. 

- Số hộ sử dụng  từ 51 kWh đến 200 kWh/tháng năm 2013 là 74,04%, bình 

quân sử dụng 95 kWh/hộ/tháng;  năm 2014 là 58,65%, bình quân sử dụng 

114 kWh/hộ/tháng. Bình quân 2 năm là 65,54% số hộ và sử dụng là 104 

kWh/hộ/tháng.  Đó là các hộ sử dụng điện ở mức thấp, tiết kiệm điện (đặc 

biệt là các hộ sử dụng dưới 100 kWh/tháng)  có khả năng chi trả thấp và số 

hộ sử dụng điện ở mức trung bình thấp khả năng chi trả thuận lợi, không 

khó khăn.  

- Số hộ sử dụng từ trên 200 kWh đến 400 kWh/tháng năm 2013 là 14,39%, 

bình quân  sử dụng 270 kWh/hộ/tháng; năm 2014 là 14,88% số hộ và bình 

quân sử dụng 269 kWh/hộ/tháng. Bình quân 2 năm là 14,66 % số hộ và sử 

dụng là 269 kWh/hộ/tháng. Đó là các hộ sử dụng điện ở mức trung bình, và 

cao việc chi trả tiền điện hàng tháng không khó khăn và có thể trả tiền điện 

theo nhu cầu sử dụng điện. 

- Số hộ sử dụng trên 400 kWh/tháng năm 2013 là 4,57%, bình quân 676 

kWh/hộ/tháng; năm 2014 là 4,67%, bình quân sử dụng 770kWh/hộ/tháng. 

Tính bình quân 2 năm là 4,63% số hộ và sử dụng bình quân 728 

kWh/hộ/tháng.  Đó là số hộ sử dụng nhiều thiết bị điện, có khả năng thanh 

toán theo nhu cầu sử dụng điện.  

Bảng Tổng hợp tỷ trọng % số hộ  và bình quân số kWh điện sử dụng 1 

tháng/hộ như sau: 

  

  

  

  

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2013+2014 

tỷ trọng 
% số hộ 

BQ 
kWh/hộ/th 

tỷ trọng 
% số hộ 

BQ 
kWh/hộ/th 

tỷ trọng 
% số hộ 

BQ 
kWh/hộ/th 

  Kịch bản 1             

Bậc 1 50 kWh 7,00 27 21,79 29,04 15,17 28,68 

Bậc 2 250 kWh 84,48 113 69,49 134 76,20 124 

Bậc 3 > 300 kWh 8,52 522 8,72 572 8,63 550 

  Kịch bản 2 

Bậc 1 100 kWh 48,55 53 46,81 54 47,59 54 

Bậc 2 200 kWh 42,93 167 44,47 167 43,78 167 

Bậc 3 > 300 kWh 8,52 522 8,72 572 8,63 550 

  Kịch bản 3 

Bậc 1 150 kWh 68,86 74 67,63 75 68,18 75 

Bậc 2 150 kWh 22,62 205 23,65 204 23,19 205 
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Năm 2013 Năm 2014 Năm 2013+2014 

tỷ trọng 
% số hộ 

BQ 
kWh/hộ/th 

tỷ trọng 
% số hộ 

BQ 
kWh/hộ/th 

tỷ trọng 
% số hộ 

BQ 
kWh/hộ/th 

Bậc 3 > 300 kWh 8,52 522 8,72 572 8,63 550 

  Kịch bản 4 

Bậc 1 200 kWh 81,04 89 80,44 91 80,71 90 

Bậc 2 200 kWh 14,39 270 14,88 269 14,66 269 

Bậc 3 > 400 kWh 4,57 676 4,67 770 4,63 728 

  Kịch bản 5 

Bậc 1 50 kWh 7,00 27 21,79 29 15,17 29 

Bậc 2 150 kWh 74,04 95 58,65 114 65,54 104 

Bậc 3 200 kWh 14,39 270 15 269 14,66 269 

Bậc 4 > 400 kWh 4,57 676 4,67 770 4,63 728 

 

Ưu nhược điểm của PA3:  

Ưu điểm: Khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm. Khách hàng sử dụng 

càng nhiều điện trong tháng càng thanh toán tiền điện với giá cao hơn, sử dụng 

càng ít điện sẽ được thanh toán tiền điện ở các mức giá thấp hơn. Mặt khác còn 

góp phần thực hiện được chính sách an sinh xã hội đối với những người sử 

dụng ít điện và khả năng chi trả thấp, đặc biệt là đối với kịch bản 1, 2 và 5. 

Nhược điểm: việc ghi chỉ số tác động đến thanh toán tiền điện với số 

kWh ở nấc thang cao hoặc vào mùa nắng nóng sử dụng nhiều điện thì tiền điện 

thanh toán có tốc độ tăng cao hơn lượng điện sử dụng gây hiểu lầm là do ghi 

chỉ số sử dụng điện không chuẩn xác.  Điều này tạo dư luận xấu ảnh hưởng đến 

uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp. Khi rút gọn còn 3 bậc thang hoặc 4 bậc 

thang thì những tồn tại này vẫn còn hiện hữu. 

  Từ các phân tích trên, kiến nghị cần cân nhắc, tổng hợp các ý kiến đóng 

góp từ các cơ quan quản lý, các hiệp hội, UBMTTQ và khách hàng trước khi 

kiến nghị thực hiện theo phương án 3 rút gọn biểu giá điện xuống còn 3 bậc 

thang kịch bản 2 hoặc 4 bậc thang kịch bản 5.  

 

III.Tính toán thử các mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang 

Tính toán Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo 3 Phương án:  

 Phương án I: Giữ nguyên như hiện hành; 
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 Phương án II: một giá bán điện sinh hoạt (đồng giá) là 1.747 đ/kWh. Đây 

là mức giá bán điện bình quân của biểu giá điện sinh hoạt bậc thang hiện hành; 

( như đã trình bày ở phần trên). 

 Phương án III:  bán điện theo bậc thang với 3 hoặc 4 bậc thang, mức giá 

bình quân là 1.747 đ/kWh. Theo các kịch bản như sau: 

  Các kịch bản 
Tỷ trọng 

% 
Mức giá 
đ/kWh   

Các kịch 
bản 

Tỷ trọng 
% 

Mức giá 
đ/kWh 

  Kịch bản 1 100,00 1747   Kịch bản 3 100,00 1747 

Bậc 1 50 kWh 37,05 1.484 Bậc 1 150 kWh 69,63 1.559 

Bậc 2 250 kWh 51,93 1.763 Bậc 2 150 kWh 19,34 2.007 

Bậc 3 >300 kWh 11,03 2.557 Bậc 3 >300 kWh 11,03 2.557 

  Kịch bản 2 100,00 1747   Kịch bản 4 100,00 1747 

Bậc 1 100 kWh 56,99 1.501 Bậc 1 200 kWh 80,51 1.584 

Bậc 2 200 kWh 31,98 1.907 Bậc 2 200 kWh 12,41 2.325 

Bậc 3 >300 kWh 11,03 2.557 Bậc 3 >400 kWh 7,08 2.587 

  Kịch bản 5 100,00 1747 

Bậc 1 50 kWh 37,05 
1.484 

Bậc 2 150 kWh 43,46 
1.670 

Bậc 3 200 kWh 12,41 
2.325 

Bậc 4 >400 kWh 7,08 
2.587 

Giá điện bình quân của nhóm khách hàng sử dụng điện vào mục đích 

sinh hoạt bậc thang không thay đổi nhưng có sự biến động về mức giá giữa 

nhóm sử dụng ít điện và nhóm sử dụng nhiều điện. 

3.1  Với phương án rút gọn biểu giá về 3 bậc thang-kịch bản 2:  

Các hộ sử dụng 50 kWh và 100 kWh bị tác động không đáng kể. Các hộ 

sử dụng 76,55 kWh, 106,2 kWh và 233,88 kWh hàng tháng sẽ không bị tác 

động. Các hộ sử dụng từ 76 KWh trở xuống bị tăng tiền điện dưới 1.000 

đ/tháng, các hộ sử dụng từ 77 kWh/tháng đến 106 kWh/tháng được giảm tiền 

điện dưới 1000 đ/tháng. Các hộ sử dụng từ 107 kWh/tháng đến 233 kWh/tháng 

bị tăng tiền điện hàng tháng. Và các hộ sử dụng từ 233,88 kWh/tháng trở lên 

được giảm tiền điện hàng tháng so với hiện hành. Thực hiện phương án này 
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những hộ bị tác động tăng giá điện chủ yếu là những hộ gia đình sử dụng điện 

ở mức trung bình (từ 107 kWh/tháng đến 233,88 kWh/tháng).  

   Cụ thể: 

kWh/tháng 50 75 76,55 77 100 105 106,2 110 

Hiện hành 74.200 112.525 114.901 115.591 150.850 159.780 161.923 168.710 
PA 3 bậc 
thang 75.050 112.575 114.902 115.577 150.100 159.635 161.923 169.170 
 Chênh so 
hiện hành 850 50 0 -14 -750 -145 0 460 

 

kWh/tháng 150 200 233,88 240 250 300 400 500 

Hiện hành 240.150 329.450 405.409 419130 441550 553.650 803.950 1.062.650 
PA 3 bậc 
thang 245.450 340.800 405.409 417080 436150 531.500 787.200 1.042.900 
 Chênh so 
hiện hành 5.300 11.350 0 -2.050 -5.400 -22.150 -16.750 -19.750 

 

Biểu đồ dưới đây cho thấy rõ hơn mức tác động tiền điện khi cải tiến 
biểu giá bán lẻ bậc thang sinh hoạt từ 6 bậc về 3 bậc theo kịch bản 2: 

 
 Biểu đồ tác động tiền điện /hộ /tháng theo kịch bản 2 

 

3.2 Với phương án rút gọn biểu giá về 4 bậc thang - kịch bản 5: 

 Các hộ sử dụng  đến 50 kWh không bị tác động. Các hộ sử dụng điện từ 

trên 50 KWh bị tác động tăng tiền điện thanh toán cao dần lên đến 6.850 đ/hộ ở 

mức 100 kWh/tháng.  Sau đó mức tăng tiền điện thanh toán giảm dần đến khi 
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sử dụng 159,05 kWh/tháng sẽ không bị tác động và từ 160 kWh/tháng sẽ giảm 

tiền điện thanh toán dần đến khi sử dụng 200 kWh/tháng là 4.750 đ/kWh. Tiếp 

theo mức độ giảm tiền điện thanh toán giảm dần về 0 đ/tháng (không bị tác 

động) khi sử dụng 257 kWh/tháng. Tiếp theo tiền điện lại có mức tác động tăng 

dần đến khi sử dụng 300 kWh tháng sẽ tăng 3.550 đ/tháng, sau đó mức độ tăng 

giảm dần k về mức không bị tác động khi sử dụng 319,94 kWh/tháng. Tiếp 

theo các hộ sử dụng trên 320 kWh /tháng sẽ được giảm giá điện và từ 400 kWh 

trở lên mỗi hộ được giảm giá 14.250 đ/tháng. Cụ thể:  

KWh/hộ/tháng 50 80 100 150 159,05 160 180 200 

Số 
tiền 

thanh 
toán 

Hiện 
hành 74.200 120.190 150.850 240.150 256.316 258.010 293.730 329.450 

PA 4 
bậc 74.200 124.300 157.700 241.200 256.316 257.900 291.300 324.700 

Chênh lệch 
DK-HH 0 4.110 6.850 1.050 0 -110 -2.430 -4.750 

                    

KWh/hộ/tháng 200 230 257 280 300 319,94 350,00 400,00 

Số 
tiền 

thanh 
toán 

Hiện 
hành 329.450 396.710 457.757 508.810 553.650 603.569 678.800 803.950 

PA 4 
bậc 324.700 394.450 457.757 510.700 557.200 603.569 673.450 789.700 

Chênh lệch 
DK-HH -4.750 -2.260 0 1.890 3.550 0 -5.350 -14.250 

 

Biểu đồ dưới đây cho thấy rõ hơn mức tác động tiền điện khi cải tiến 

biểu giá bán lẻ bậc thang sinh hoạt từ 6 bậc về 4 bậc theo kịch bản 5: 

 
Biểu đồ tác động tiền điện /hộ /tháng theo kịch bản 5 
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Tổng hợp lại các hộ sử dụng điện sinh hoạt bù trừ khoản tăng lên hay 

giảm đi giữa các hộ và doanh thu bán điện sinh hoạt không thay đổi.  Với sản 

lượng điện thương phẩm năm 2015 dự kiến là 141,8 tỷ kWh thì mức tác động 

tiền điện như sau: 

Đối với các hộ sử dụng điện sinh hoạt: 

Số tiền phải trả Chênh lệch so HH 

Hiện hành  PA 3 bậc PA 4 bậc PA 3 bậc PA 4 bậc 

Hộ sử dụng 50 kWh 74.200 75.050 74.200 850 0 

Hộ sử dụng 100 kWh/tháng 150.850 150.100 157.700 -750 6.850 

Hộ sử dụng 200 KWh/tháng 329.450 340.800 324.700 11.350 -4.750 

Hộ sử dụng 300 kWh/tháng 553.650 531.500 557.200 -22.150 3.550 

Hộ sử dụng 400 KWh/tháng 803.950 787.200 789.700 -16.750 -14.250 

Hộ sử dụng 500 KWh/tháng 1.062.650 1.042.900 1.048.400 -19.750 -14.250 

 

    Doanh thu của bên bán điện không thay đổi : 

  
PA Hiện hành PA 3 bậc PA 4 bậc 

tỷ 
trọng  

Mức 
giá 

Doanh 
thu 

Mức 
giá 

Doanh 
thu 

Mức 
giá 

Doanh 
thu 

ĐVT 
% đ/kWh 

tỷ 
đồng đ/kWh 

tỷ 
đồng đ/kWh tỷ đồng 

       Cho 50 kWh đầu tiên 10,75 1.484 22.630 1.501 22.891 1.484 22.630 

       Cho kWh từ 51 - 100 5,79 1.533 12.584 1.501 12.322 1.670 13.708 

       Cho kWh từ 101-200  6,83 1.786 17.293 1.907 18.461 1.670 16.169 

       Cho kWh từ 201-300  2,46 2.242 7.807 1.907 6.639 2.325 8.096 

       Cho kWh từ 301-400 1,15 2.503 4.066 2.557 4.153 2.325 3.777 

       Cho kWh từ 401 trở lên 2,06 2.587 7.540 2.557 7.453 2.587 7.540 

Cộng  29,03 1.747 71.919 1.747 71.919 1.747 71.919 

 

 

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1/ Trong dài hạn sẽ nghiên cứu cải tiến đồng bộ, toàn diện cơ cấu biểu giá 
bán lẻ điện cho sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp, sinh hoạt để phù 
hợp với các bước triển khai thị trường điện bán buôn cạnh tranh và bán lẻ điện 
cạnh tranh.  

2/ Đối với giá bán lẻ điện sinh hoạt áp dụng năm 2016-2017 cần nghiên 
cứu các phương án như nêu trên sau khi tổ chức hội thảo tổng hợp ý kiến góp ý 
của các Cơ quan quản lý, UBMTTQ, hiệp hội và khách hàng. Đề nghị các nhà 
nghiên cứu, các phóng viên, cán bộ công tác ở các Bộ ngành cho ý kiến phân 
tích phương án lựa chọn để EVN tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương và Chính 
phủ xem xét. 
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3/ Cho phép nghiên cứu, triển khai nhân rộng cơ chế khuyến khích thực 
hiện các Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện và triển khai áp dụng công tơ 
thẻ trả trước rộng rãi hơn. 

 

             TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
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PHẦN PHỤ LỤC 

Bảng 1- Thống kê cơ cấu biểu giá và mức giá (đ/kWh) từ 1992 đến 2002 

 

 Từ T3-92 Từ T8-94 Từ T6-95 Từ T4-96 Từ T5-97 Từ T10-99 

 đến T7-94 đến T5-95 đến T3-96 đến T4-97 đến T9-99 đến T9-02 

I/ Giá điện sản xuất       

1/ > 110 KV       

Gìờ bình thường 450 450 520 600 700 770 

Giờ thấp điểm 300 280 350 410 400 374 

Giờ cao điểm 750 710 750 880 1150 1364 

2/ > 22 - < 110 KV       

Gìờ bình thường 450 450 520 620 730 803 

Giờ thấp điểm 300 280 350 450 420 396 

Giờ cao điểm 750 710 750 900 1200 1419 

3/ > 6 - < 22 KV       

Gìờ bình thường 450 500 580 680 770 847 

Giờ thấp điểm 300 300 350 480 450 429 

Giờ cao điểm 750 800 850 1000 1250 1474 

4/ < 6 KV       

Gìờ bình thường 480 550 640 740 810 880 

Giờ thấp điểm 320 320 350 510 480 451 

Giờ cao điểm 800 800 950 1100 1300 1529 

II Bơm Nông nghiệp       

1/ >6KV       

Giờ thấp điểm 180 180 200 220 250 250 

Giờ bình thường 450 450 500 550 630 630 

Giờ cao điểm       

2/ < 6 KV       

Giờ thấp điểm 190 190 210 240 260 260 

Giờ bình thường 480 480 530 580 660 660 

Giờ cao điểm       

III Chiếu sáng công 
cộng 

400 450 500 600 810 880 

IV SX nước máy     

3/ > 6 - < 22 KV 450 500 500 550 720 781 

4/ < 6 KV 480 550 550 600 760 825 
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 Từ T3-92 Từ T8-94 Từ T6-95 Từ T4-96 Từ T5-97 Từ T10-99 

 đến T7-94 đến T5-95 đến T3-96 đến T4-97 đến T9-99 đến T9-02 

V/ Giá bán lẻ sinh hoạt bậc thang     

 100 kWh đầu tiên 450 450 450 450 500 500 

50 kWh tiếp theo 450 450 550 600 650 704 

100 kWh tiếp theo 450 600 650 800 900 957 

100 kWh tiếp theo 450 800 850 1000 1000 1166 

Trên 350 kWh 450 800 850 1000 1250 1397 

VI Giá bán buôn       

1/ Nông thôn       

          Sinh hoạt 360 360 360 360 360 360 

Mục đích khác   530 550 650 715 

2/ KTT, cụm dân cư      

Sinh hoạt MBA NĐ 400 400 440 440 470 495 

                MBA KH 420 420 460 460 490 506 

Mục đích khác   530 600 700 759 

VII Giá kinh doanh       

1/ > 6 KV       

Gìờ bình thường 750 950 1000 1100 1200 1342 

Giờ thấp điểm    750 750 726 

Giờ cao điểm    1600 1875 2266 

2/ < 6KV       

Gìờ bình thường 750 850 1000 1150 1250 1397 

Giờ thấp điểm    770 780 748 

Giờ cao điểm    1700 1950 2387 

Giá bán điện cho DN có 
vốn đầu tư nước ngoài và 
người nước ngoài 

      

A/ Sản xuất       

1/ > 110 KV       

Gìờ bình thường 0.08 0.07 0.07 0.075 0.075 913 

Giờ thấp điểm    0.05 0.05 484 

Giờ cao điểm    0.012 0.012 1551 

2/ > 20 - < 110 KV       

Gìờ bình thường 0.08 0.07 0.07 0.08 0.08 947 

Giờ thấp điểm    0.055 0.055 528 

Giờ cao điểm    0.125 0.125 1661 



 39

 Từ T3-92 Từ T8-94 Từ T6-95 Từ T4-96 Từ T5-97 Từ T10-99 

 đến T7-94 đến T5-95 đến T3-96 đến T4-97 đến T9-99 đến T9-02 

3/ > 6 - < 20 KV       

Gìờ bình thường 0.08 0.075 0.075 0.085 0.085 1045 

Giờ thấp điểm    0.06 0.06 572 

Giờ cao điểm    0.13 0.13 1760 

4/ < 6 KV       

Gìờ bình thường 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 1122 

Giờ thấp điểm    0.065 0.065 616 

Giờ cao điểm    0.135 0.135 1881 

B/Kinh doanh       

1/ > 22KV       

Gìờ bình thường 0.09 0.09 0.09 0.1 0.105 1386 

Giờ thấp điểm    0.075 0.08 759 

Giờ cao điểm    0.155 0.16 2321 

2/ > 6KV - < 22 KV       

Gìờ bình thường 0.09 0.1 0.1 0.11 0.115 1540 

Giờ thấp điểm    0.08 0.08 836 

Giờ cao điểm    0.16 0.17 2596 

3/ < 6 KV       

Gìờ bình thường 0.09 0.11 0.11 0.12 0.125 1683 

Giờ thấp điểm    0.09 0.085 935 

Giờ cao điểm    0.165 0.18 2805 

C/ Sinh hoạt       

1/ > 22 KV 0.09 0.08 0.08 0.09 0.095 1320 

2/ > 6KV - < 22 KV 0.09 0.085 0.085 0.1 0.105 1463 

3/ < 6 KV 0.09 0.09 0.09 0.11 0.115 1617 

 

Ghi chú: Giá điện đối với  doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người 

nước ngoài  từ 7/1999 trở về trước tính theo UScent/kwh) 
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Bảng 2- Thống kê cơ cấu biểu giá và mức giá (đ/kWh) từ 2002 đến 2010 

 

  1/10/2002 1/1/2005 1/1/2007 1/3/2009 1/3/2010 

Đối tượng giá  đến đến đến đến đến 

  31/12/04  1/12/06 28/2/2009 28/2/2010 28/2/2011 

A - Giá bán điện cho SX           

I - SX bình thường            

 1- Cấp ĐA 110 KV trở lên           

      - Giờ bình thường   785 785 785 835 898 

      - Giờ cao điểm  1,325 1,325 1,590 1,690 496 

      - Giờ thấp điểm  425 425 425 455 1,758 

 2- Cấp ĐA 22 đến dưới 110 KV           

      - Giờ bình thường   815 815 815 870 935 

      - Giờ cao điểm  1,370 1,370 1,645 1,755 1,825 

      - Giờ thấp điểm  445 445 445 475 518 

 3- Cấp ĐA 6 đến dưới 22 KV            

      - Giờ bình thường   860 860 860 920 986 

      - Giờ cao điểm  1,430 1,430 1,715 1,830 556 

      - Giờ thấp điểm  480 480 480 510 1,885 

 4- Cấp ĐA dưới 6 KV            

      - Giờ bình thường   895 895 895 955 1,023 

      - Giờ cao điểm  1,480 1,480 1,775 1,900 1,938 

      - Giờ thấp điểm  505 505 505 540 589 

II - SX đặc thù            

II.1 - Bơm tưới tiêu            

  1- Cấp ĐA  6 KV trở lên             

      - Giờ bình thường   600 600 600 645 690 

      - Giờ cao điểm  950 950 1,140 1,220 1,269 

      - Giờ thấp điểm  240 240 240 255 281 

 2 - Cấp ĐA dưới 6 KV            

      - Giờ bình thường   630 630 630 670 717 

      - Giờ cao điểm  1,000 1,000 1,200 1,280 1,331 

      - Giờ thấp điểm  250 250 250 265 292 
II.2 - Nước sạch, thoát nước, 
luyện thép, Fero, Clindon, xút, 
Apatít           

 1- Cấp ĐA 110 KV trở lên           

      - Giờ bình thường   740 740 785 835 898 

      - Giờ cao điểm  1,265 1,265 1,590 1,690 496 

      - Giờ thấp điểm  390 390 425 455 1,758 

 2- Cấp ĐA 22 đến dưới 110 KV           

      - Giờ bình thường   770 770 815 870 935 

      - Giờ cao điểm  1,310 1,310 1,645 1,755 1,825 

      - Giờ thấp điểm  410 410 445 475 518 
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 1/10/2002 1/1/2005 1/1/2007 1/3/2009 1/3/2010 

 đến đến đến đến đến 

 31/12/04  1/12/06 28/2/2009 28/2/2010 28/2/2011 

 3- Cấp ĐA 6 đến dưới 22 KV            

      - Giờ bình thường   795 795 860 920 986 

      - Giờ cao điểm  1,350 1,350 1,715 1,830 556 

      - Giờ thấp điểm  425 425 480 510 1,885 

 4- Cấp ĐA dưới 6 KV            

      - Giờ bình thường   835 835 895 955 1,023 

      - Giờ cao điểm  1,420 1,420 1,775 1,900 1,938 

      - Giờ thấp điểm  445 445 505 540 589 

B - Cơ quan HC, SN           

I - BV,NT,MG,THPT           

 1- Cấp ĐA  6 KV trở lên   780 780 875 950 1009 

 2 - Cấp ĐA dưới 6 KV  820 820 920 1,000 1063 

II - Chiếu sáng CC           

 1- Cấp ĐA  6 KV trở lên   860 860 965 1,060 1124 

 2 - Cấp ĐA dưới 6 KV  895 895 1,005 1,110 1177 

III - Cơ quan HC, SN           

 1- Cấp ĐA  6 KV trở lên   885 885 990 1,090 1159 

 2 - Cấp ĐA dưới 6 KV  920 920 1,030 1,135 1207 

C- Giá bán điện Sinh hoạt            

I - Bậc thang (Mức 1)           

  - Bậc 1   50 kwh  550 550 550 600 600 

  - Bậc 2 (+ 50) kwh  550 550 550 865 1004 

  - Bậc 3 (+50 kwh)  900 900 1,110 1,135 1214 

  - Bậc 4 (+50) 1,210 1,210 1,470 1,495 1594 

  - Bậc 5 (+100) 1,340 1,340 1,600 1,620 1722 

  - Bậc 6(+100) 1,400 1,400 1,720 1,740 1844 

  - Bậc 7(>400)   1,400 1,780 1,790 1890 

D - KDDV,DL,TN           

 1- Cấp ĐA 22 KV trở lên                      -     

      - Giờ bình thường   1,350 1,260 1,410 1,540 1648 

      - Giờ cao điểm  2,190 2,110 2,615 2,830 2943 

      - Giờ thấp điểm  790 690 770 835 902 

2- Cấp ĐA  6 KV đến dưới 22 KV          

      - Giờ bình thường   1,350 1,350 1,510 1,650 1766 

      - Giờ cao điểm  2,190 2,190 2,715 2,940 3028 

      - Giờ thấp điểm  790 790 885 960 1037 

 3 - Cấp ĐA dưới 6 KV          

      - Giờ bình thường   1,410 1,410 1,580 1,725 1846 

      - Giờ cao điểm  2,300 2,300 2,855 3,100 3193 

      - Giờ thấp điểm  815 815 915 995 1065 

Đặc cách          
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 1/10/2002 1/1/2005 1/1/2007 1/3/2009 1/3/2010 

 đến đến đến đến đến 

 31/12/04  1/12/06 28/2/2009 28/2/2010 28/2/2011 

 A Tuy Hạ: Trong nước    715 715       

                  Liên doanh 780 1,205       

 >100 MVA           

      - Giờ bình thường       767 814   

      - Giờ cao điểm      1,554 1648   

      - Giờ thấp điểm      415 444   

 Từ 50 đến 100 MVA           

      - Giờ bình thường       799 810   

      - Giờ cao điểm      1,612 1640   

      - Giờ thấp điểm      436 440   

Khu CN Mua&Bán cùng cấp ĐA   Trừ 2%                -     

Bán buôn           

1 - Bán cho nông thôn            

  a/ Sinh hoạt NT 390 390 390 496   

  - Bậc 1   50 kwh  390 390 390 420 432 

  - Bậc 2 (+ 50) kwh  390 390 390 605 753 

  - Bậc 3 (+50 kwh)  390 390 390 795 886 

  - Bậc 4 (+50) 390 390 390 1,120 1227 

  - Bậc 5 (+100) 390 390 390 1,215 1326 

  - Bậc 6(+100) 390 390 390 1,305 1420 

  - Bậc 7(>400) 390 390 390 1,345 1455 

  b/ Mục đích khác  730 730 795 865 1010 

 2 - Khu tập thể cụm dân cư            

Thành phố, thị xã.           

Máy biến áp do bên bán đầu tư           

       Cho 50 kWh đầu tiên 580 580 650 535 540 

       Cho KWh từ 51 - 100 580 580 650 770 914 

       Cho kWh từ 101-150  580 580 650 1,010 1099 

       Cho kWh từ 151-200  580 580 650 1,360 1466 

       Cho kWh từ 201-300  580 580 650 1,475 1584 

       Cho kWh từ 301-400 580 580 650 1,585 1696 

       Cho kWh từ 401 trở lên 580 580 650 1,630 1739 

Máy biến áp do bên mua đầu tư          

       Cho 50 kWh đầu tiên 570 570 640 515 522 

       Cho KWh từ 51 - 100 570 570 640 745 889 

       Cho kWh từ 101-150  570 570 640 975 1062 

       Cho kWh từ 151-200  570 570 640 1,315 1419 

       Cho kWh từ 201-300  570 570 640 1,425 1533 

       Cho kWh từ 301-400 570 570 640 1,530 1641 

       Cho kWh từ 401 trở lên 570 570 640 1,575 1682 

Điện phục vụ mục đích khác 770 770 860 940 1020 
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 1/10/2002 1/1/2005 1/1/2007 1/3/2009 1/3/2010 

 đến đến đến đến đến 

 31/12/04  1/12/06 28/2/2009 28/2/2010 28/2/2011 

Thị trấn, huyện lỵ.           

Máy biến áp do bên bán đầu tư           

       Cho 50 kWh đầu tiên 580 580 650 500 507 

       Cho KWh từ 51 - 100 580 580 650 720 863 

       Cho kWh từ 101-150  580 580 650 945 1032 

       Cho kWh từ 151-200  580 580 650 1,270 1379 

       Cho kWh từ 201-300  580 580 650 1,375 1490 

       Cho kWh từ 301-400 580 580 650 1,480 1595 

       Cho kWh từ 401 trở lên 580 580 650 1,520 1635 

Máy biến áp do bên mua đầu tư           

       Cho 50 kWh đầu tiên 570 570 640 485 489 

       Cho KWh từ 51 - 100 570 570 640 700 843 

       Cho kWh từ 101-150  570 570 640 920 1008 

       Cho kWh từ 151-200  570 570 640 1,225 1331 

       Cho kWh từ 201-300  570 570 640 1,325 1438 

       Cho kWh từ 301-400 570 570 640 1,425 1540 

       Cho kWh từ 401 trở lên 570 570 640 1,465 1578 

Điện phục vụ mục đích khác 770 770 860 940 1020 
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Bảng 3 - Cơ cấu biểu giá điện quy định năm 2011- QĐ 4887- QĐ2256 

Tỷ lệ so với giá 
bán điện bình 
quân      (%) 

QĐ 4887/QĐ -
BCT30/5/2014 

QĐ 2256/QĐ-
BCT 12/3/2015 

  268/   
QĐ-TTg   

28/2014 
QĐ-TTg   

% So 
giá BQ đ/kWh 

 % So 
giá BQ đ/kWh 

GIÁ BÁN ĐIỆN CHO SẢN XUẤT             

Các ngành sản xuất bình thường             

Cấp điện áp từ 110 KV trở lên             

        a. Giờ bình thường 84 84 83.97 1,267 85.57 1,388 

        b. Giờ thấp điểm 51 52 52.2 785 53.58 869 

        a. Giờ cao điểm 150 150 149.98 2,263 151.60 2,459 

 Cấp điện áp từ 22 KV đến < 110 KV             

        a. Giờ bình thường 85 85 85.03 1,283 86.62 1,405 

        b. Giờ thấp điểm 53 54 54.01 815 55.61 902 

        a. Giờ cao điểm 156 156 156.01 2,354 157.58 2,556 

 Cấp điện áp từ 6 KV đến dưới 22 KV             

        a. Giờ bình thường 88 88 88.01 1,328 89.58 1,453 

        b. Giờ thấp điểm 55 56 56 845 57.58 934 

        c. Giờ cao điểm 161 161 160.98 2,429 162.58 2,637 

Cấp điện áp dưới 6 KV              

        a. Giờ bình thường 92 92 91.99 1,388 93.59 1,518 

        b. Giờ thấp điểm 58 59 58.99 890 60.60 983 

        c. Giờ cao điểm 167 167 167.01 2,520 168.62 2,735 

    Bơm nước tưới tiêu             

     Cấp điện áp từ 6 KV trở lên             

        a. Giờ bình thường 78           

        b. Giờ thấp điểm 40           

        c. Giờ cao điểm 114           

     Cấp điện áp dưới 6 KV              

        a. Giờ bình thường 82           

        b. Giờ thấp điểm 42           

        c. Giờ cao điểm 118           

GIÁ BÁN ĐIỆN CHO  CQ HCSN             

 Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, 
trường PT             

      Cấp điện áp từ 6 KV trở lên 90 90 90 1,358 90.01 1,460 

      Cấp điện áp dưới 6 KV 96 96 95.97 1,448 95.99 1,557 

  Chiếu sáng công cộng            

      Cấp điện áp từ 6 KV trở lên 98 99 99.02 1,494 99.01 1,606 

      Cấp điện áp dưới 6 KV 104 103 102.99 1,554 103.02 1,671 

  Đơn vị  hành chính sự nghiệp             

      Cấp điện áp từ 6 KV trở lên 100 99 99.02 1,494 99.01 1,606 

      Cấp điện áp dưới 6 KV 104 103 102.99 1,554 103.02 1,671 
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Tỷ lệ so với giá 
bán điện bình 
quân      (%) 

QĐ 4887/QĐ -
BCT30/5/2014 

QĐ 2256/QĐ-
BCT 12/3/2015 

  268/   
QĐ-TTg   

28/2014 
QĐ-TTg   

% So 
giá BQ đ/kWh 

 % So 
giá BQ đ/kWh 

Cấp điện áp từ 22 KV trở lên             

     a. Giờ bình thường 138 133 133.02 2,007 131.01 2,125 

     b. Giờ thấp điểm 78 75 75.02 1,132 73.06 1,185 

     a. Giờ cao điểm 238 230 229.98 3,470 228.05 3,699 

Cấp điện áp từ 6 KV đến dưới 22 
KV 

    
        

     a. Giờ bình thường 148 143 143.02 2,158 141.00 2,287 

     b. Giờ thấp điểm 88 85 85.03 1,283 83.05 1,347 

     a. Giờ cao điểm 246 238 238 3,591 236.07 3,829 

Cấp điện áp dưới 6 KV              

     a. Giờ bình thường 150 145 145.01 2,188 143.03 2,320 

     b. Giờ thấp điểm 92 89 89.01 1,343 87.05 1,412 

     a. Giờ cao điểm 257 248 248 3,742 246.05 3,991 

GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO SINH 
HOẠT             

Giá bán lẻ điện sinh hoạt             

       Cho 50 kWh đầu tiên 
Z điện 

BQ 

  

91.99 1,388 

    

92 91.49 1,484 

       Cho kWh từ 0 - 100 100 92- 95 94.97 1,433 94.51 1,533 

       Cho kWh từ 101-150 106 110 

110.02 1,660 110.11 1,786        Cho kWh từ 151-200 134   

       Cho kWh từ 201-300 145 138 137.99 2,082 138.22 2,242 

       Cho kWh từ 301-400 155 154 154.02 2,324 154.32 2,503 

       Cho kWh từ 401 trở lên 159 159 159 2,399 159.49 2,587 

Giá bán lẻ điện SH dùng công tơ thẻ 
trả trước 

132 132 
132.02 1,992 132.00 2,141 

GIÁ BÁN BUÔN             

Giá bán buôn điện nông thôn             

Giá bán buôn điện sinh hoạt              

Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50     75.95 1,146 75.83 1,230 

Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100     78.93 1,191 78.85 1,279 

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200     85.3 1,287 85.94 1,394 

Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300     105.05 1,585 106.04 1,720 

Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400     118.83 1,793 119.91 1,945 

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên     123.74 1,867 125.03 2,028 

Giá bán buôn điện cho mục đích 
khác      81.52 1,230 81.50 1,322 

Giá bán buôn điện khu TT, cụm DC             

Thành phố, thị xã             

Giá bán buôn điện sinh hoạt              
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Tỷ lệ so với giá 
bán điện bình 
quân      (%) 

QĐ 4887/QĐ -
BCT30/5/2014 

QĐ 2256/QĐ-
BCT 12/3/2015 

  268/   
QĐ-TTg   

28/2014 
QĐ-TTg   

% So 
giá BQ đ/kWh 

 % So 
giá BQ đ/kWh 

a.Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư             

Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50     85.56 1,291 85.20 1,382 

Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100     88.54 1,336 88.22 1,431 

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200     99.81 1,506 100.12 1,624 

Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300     125.79 1,898 126.33 2,049 

Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400     141.83 2,140 142.42 2,310 

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên     146.47 2,210 147.29 2,389 

b.Trạm biến áp do Bên mua điện đầu 
tư             

Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50     84.24 1,271 83.91 1,361 

Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100     87.22 1,316 86.93 1,410 

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200     96.7 1,459 97.10 1,575 

Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300     121.68 1,836 122.32 1,984 

Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400     136.73 2,063 137.42 2,229 

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên     142.96 2,157 143.83 2,333 

Giá bán buôn điện cho mục đích 
khác      82.18 1,240 82.18 1,333 

Thị trấn, huyện lỵ             

Giá bán buôn điện sinh hoạt              

a.Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư             

Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50     82.45 1,244 82.12 1,332 

Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100     85.43 1,289 85.14 1,381 

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200     94.44 1,425 94.88 1,539 

Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300     118.96 1,795 119.67 1,941 

Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400     133.68 2,017 134.46 2,181 

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên     138.12 2,084 139.09 2,256 

b.Trạm biến áp do Bên mua điện đầu 
tư             

Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50     81.12 1,224 80.83 1,311 

Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100     84.1 1,269 83.85 1,360 

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200     92.12 1,390 92.66 1,503 

Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300     113.6 1,714 114.43 1,856 

Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400     128.64 1,941 129.53 2,101 

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên     132.95 2,006 134.03 2,174 

Giá bán buôn điện cho mục đích 
khác      82.18 1,240 82.18 1,333 

Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt       

Giá bán buôn điện sinh hoạt              

Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50     90.13 1,360 89.64 1,454 

Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100     93.05 1,404 92.60 1,502 
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Tỷ lệ so với giá 
bán điện bình 
quân      (%) 

QĐ 4887/QĐ -
BCT30/5/2014 

QĐ 2256/QĐ-
BCT 12/3/2015 

  268/   
QĐ-TTg   

28/2014 
QĐ-TTg   

% So 
giá BQ đ/kWh 

 % So 
giá BQ đ/kWh 

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200     107.83 1,627 107.89 1,750 

Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300     135.2 2,040 134.34 2,179 

Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400     150.98 2,278 151.23 2,453 

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên     155.81 2,351 156.29 2,535 

Giá bán buôn điện cho mục đích 
khác              

a) Giờ bình thường     138.52 2,090 135.14 2,192 

b) Giờ thấp điểm     85.03 1,283 82.24 1,334 

c) Giờ cao điểm     236.87 3,574 232.49 3,771 

Giá bán buôn điện cho khu công 
nghiệp             

Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 
kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-
10-6 kV             

Tổng công suất đặt các MBA của trạm 
biến áp lớn hơn 100 MVA             

a) Giờ bình thường     80.72 1,218 81.69 1,325 

b) Giờ thấp điểm     50.57 763 52.16 846 

c) Giờ cao điểm     146.67 2,213 148.40 2,407 

Tổng công suất đặt các MBA của trạm 
biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA             

a) Giờ bình thường     80.33 1,212 82.00 1,330 

b) Giờ thấp điểm     48.91 738 50.55 820 

c) Giờ cao điểm     145.94 2,202 147.66 2,395 

Tổng công suất đặt các MBA của trạm 
biến áp dưới 50 MVA             

a) Giờ bình thường     79.93 1,206 81.63 1,324 

b) Giờ thấp điểm     48.78 736 50.43 818 

c) Giờ cao điểm     144.94 2,187 146.67 2,379 

Giá bán buôn điện phía trung áp 
của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV              

Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV             

a) Giờ bình thường     83.31 1,257 84.96 1,378 

b) Giờ thấp điểm     52.95 799 54.56 885 

c) Giờ cao điểm     152.83 2,306 154.50 2,506 

Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV             

a) Giờ bình thường     86.22 1,301 87.85 1,425 

b) Giờ thấp điểm     54.88 828 56.47 916 

c) Giờ cao điểm     157.74 2,380 159.43 2,586 
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PHỤ LỤC BIỂU GIÁ ĐIỆN MỘT SỐ NƯỚC 

I/SINGAPORE 

1. Đối với thời gian từ 1 Tháng bảy - 30 tháng 9 năm 2015 (tức là quý 3 năm 
2015), giá điện sẽ tăng trung bình 1,54 cent cho mỗi kWh hay 7,5% so với quý 
trước, quý 2 năm 2015. Điều này là do sự gia tăng 15,1% trong chi phí của khí 
thiên nhiên cho phát điện từ quý 2 năm 2015. Giá điện cho các hộ gia đình sẽ 
được sửa đổi để đạt  22,41 cent cho mỗi kWh cho quý 3 năm 2015 (tham khảo 
biểu đồ dưới đây cho các mức giá trong bốn quý trước). Các hóa đơn tiền điện 
hàng tháng trung bình cho các gia đình sống trong bốn phòng căn hộ HDB sẽ 
tăng $ 6,01 (xem phụ lục 3 cho sự gia tăng trung bình cho loại hộ gia đình khác 
nhau).  

 

 

2. . SP Services chỉnh sửa giá điện từng quý dựa trên hướng dẫn đặt ra bởi Cục 
quản lý thị trường năng lượng (EMA), cơ quan điều hành công nghiệp năng 
lượng. Giá điện trình bày ở phụ lục 1 đã được EMA phê chuẩn.    

_______________________________________________________________
____________  
Phát hành bởi:  SP Services Limited  

10 Pasir Panjang Road #03-01  
Mapletree Business City  
Singapore 117438  
 Co. Reg No : 199504470N  
www.spservices.com.sg 

 
Tỷ giá bán ra của ngân hàng Ngoại thương VN ngày 15/9/2015 là 16.135,42 đ/$SGD 
quy đổi ~1,3957 $SGD/USD. 
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Phụ lục 1: GIÁ BÁN ĐIỆN TỪ NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 2014 - 
Tỷ giá bán ra của ngân hàng Ngoại thương VN ngày 15/9/2015 là 16.135,42 đ/$SGD quy đổi ~1,3957 $SGD/USD. 

  

Giá hiện tại  
(không bao 

gồm GTGT) 

Giá mới  
(không bao 

gồm GTGT) 

Giá mới  
(kèm 7% 
GTGT) 

Cung Cấp điện áp Thấp, Điện sinh hoạt 
20,87 22,41 23,98 

Đồng giá, cents/kWh 

Cung Cấp điện áp Thấp, Không phải điện sinh hoạt 
20,87 22,41 23,98 

Đồng giá, cents/kWh 

Cung Cấp điện áp Cao, Nguồn Cung nhỏ (HTS)    

Phí công suất hợp đồng 
8,15 8,15 8,72 

$/kW/tháng 

Phí công suất không hợp đồng 
12,23 12,23 13,09 

$/số kW đánh phí / tháng 
     

Phí kWh, cents/kWh 18,20 19,72 21,10 

Cao điểm (7am - 11pm)    

Giờ bình thường (11pm - 7am) 10,72 12,29 13,15 

     

Phí công suất phản kháng 
0.59 0.59 0.63 

cents/ số kVARh đánh phí 

Cung Cấp điện áp Cao, Nguồn Cung Lớn (HTL)    

Phí công suất hợp đồng 
8,15 8,15 8,72 

$/kW/tháng 
     

Phí công suất không hợp đồng 
12,23 12,23 13,09 

$/kW/tháng 
     

Phí kWh, cents/kWh 17,98 19,50 20,87 

Cao điểm (7am - 11pm)    

Giờ bình thường (11pm - 7am) 10,71 12,28 13,14 

     

Phí công suất phản kháng 
0.59 0.59 0.63 

cents/ số kVARh đánh phí 

Cung Cấp điện áp Cực Cao    

Phí công suất hợp đồng 
7,38 7,38 7,90 

$/kW/tháng 
     

Phí công suất không hợp đồng 
11,07 11,07 11,84 

$/số kW đánh phí / tháng 
     

Phí kWh, cents/kWh 17,10 18,62 19,92 

Cao điểm (7am - 11pm)    

Giờ bình thường (11pm - 7am) 10,62 12,18 13,03 

     

Phí công suất phản kháng 
0.48 0.48 0.51 

cents/ số kVARh đánh phí 
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Phụ lục 3: Hóa đơn tiền điện trung bình hàng tháng của các hộ dân cư (biếu giá có hiệu lực từ 
1 tháng 7 năm 2015) 
 

Loại nhà 

Lượng điện tiêu 

thụ trung bình 

hàng tháng cho 

mỗi khách hàng 

Hóa đơn 

trung bình 

hàng tháng 

Hóa đơn 

trung bình 

háng tháng – 

giá mới 

Binh quân giảm giá 

hàng tháng 

kWh $ (a) $ (b) $ (b-a) % 

Nhà chung cư 1 phòng ngủ 139,49 29,11 31,26 2,15 7,4 

Nhà chung cư 2 phòng ngủ 195,25 40,75 43,76 3,01 7,4 

Nhà chung cư 3 phòng ngủ 289,80 60,48 64,94 4,46 7,4 

Nhà chung cư 4 phòng ngủ 390,29 81,45 87,46 6,01 7,4 

Nhà chung cư 5 phòng ngủ 453,88 94,72 101,71 6,99 7,4 

Nhà chung cư cao cấp 555,11 115,85 124,40 8,55 7,4 

Cản hộ 631,38 131,77 141,49 9,72 7,4 

Terrace 968,61 202,15 217,07 14,92 7,4 

Nhà đôi (Semi-detached) 1.259,17 262,79 282,18 19,39 7,4 

Nhà một tấng/biệt thự 2.506,93 523,20 561,80 38,60 7,4 

Trung bình 478,21 99,80 107,17 7,37 7,4 
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II/ KEPCO (HAN QUOC) từ tháng 11/2013 
Tỷ giá bán ra của ngân hàng Ngoại thương VN ngày 15/9/2015 là 19,07 đ/KRW, quy đổi 
~1.180,91 KRW/USD. 

 
Bảng thống kê các loại giá điện năng 
Điện sinh họat (điện áp 
thấp/cao) 

Điện tổng hợp (A/B) Điện công nghiệp 
(A/B) 

Điện cho giáo dục 
(A/B) 

Điện nông nghiệp Điện chiếu sáng công 
cộng 

Năng lượng điện đêm Hệ thống giá tự chọn 

 
A. Thông tin chung 

1. Phân loại mùa và thời gian 

Phân loại 
Mùa hè (Tháng 6,7,8) / Xuân 

(Tháng 3,4,5) và Thu (tháng 9, 10) 
Mùa đông (Tháng 11, 12, 1 và 2) 

Giờ bình thường 23:00-09:00 23:00-09:00 

Giờ cận cao điểm 

09:00 – 10:00 

12:00 – 13:00 

17:00 – 23:00 

09:00 – 10:00 

12:00 – 17:00 

20:00 – 22:00 

Giờ cao điểm 
10:00 – 12:00 

13:00 – 17:00 

10:00 – 12:00 

17:00 – 20:00 

22:00 – 23:00 

2. Phân loại điện áp 

Phân loại Điện áp 

Điện áp thấp 220V-380V 

Điện áp cao (A) Lớn hơn hoặc bằng 3,300V hoặc nhỏ hơn 66,000V 

Điện áp cao (B) 154,000V 

Điện áp cao (C) 345,000V hoặc hơn thế 

3. Phân loại biểu giá tùy chọn 

Phân loại Gợi ý 

Lựa chọn I Cho khách hàng sử dụng ít hơn 200 tiếng đồng hồ với nhu cầu thấp và 

điện áp cao 

Lựa chọn II Cho khách hàng sử dụng khoảng 200-500 tiếng đồng hồ 

Lựa chọn III Cho khách hàng sử dụng nhiều hơn 500 tiếng đồng hồ với nhu cầu cao 

và điện áp thấp 
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B. Biểu giá điện sinh hoạt 

Áp dụng cho: 
Các khách hàng dân sinh bao gồm các khách hàng đang sinh sống trong các tòa căn hộ, 
khách hàng với hợp đồng ít hơn 3kW.  
Các khách hàng sống độc thân bao gồm ký túc xá và các cơ sở trợ giúp xã hội, hội các cư 
dân có nhu cầu dùng biểu giá điện sinh hoạt.  
Các khách hàng sống ở Studio.  
1. Điện áp thấp 

Phí công suất (KRW/hộ gia đình) Phí điện năng (KRW/kWh) 

1-100kWh 410 1-100kWh 60.7 

101-200 kWh 910 101-200 kWh 125.9 

201-300 kWh 1,600 201-300 kWh 187.9 

301-400 kWh 3,850 301-400 kWh 280.6 

401-500 kWh 7,300 401-500 kWh 417.7 

501 kWh trở đi 12,940 501 kWh trở đi 709.5 

 
2. Điện áp cao 

Phí công suất (KRW/hộ gia đình) Phí điện năng (KRW/kWh) 

1-100kWh 410 1-100kWh 57.6 

101-200 kWh 730 101-200 kWh 98.9 

201-300 kWh 1,260 201-300 kWh 147.3 

301-400 kWh 3,170 301-400 kWh 215.6 

401-500 kWh 6,060 401-500 kWh 325.7 

501 kWh trở đi 10,760 501 kWh trở đi 574.6 
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C. Biểu giá chung 

1. Ứng dụng 

Khách hàng ngoại trừ dân sinh, giáo dục, công nghiệp, nông nghiệp và điện chiếu sáng.  
2. Biểu giá (A) I: hợp đồng nhu cầu ít nhất 4kW và ít hơn 300kW 

Phân loại 
Phí công suất 
(KRW/kW) 

Phí điện năng (KRW/kWh) 

Hè Xuân/Thu Đông 

Điện áp thấp 6,160 105.7 65.2 92.3 

Điện áp cao (A) 
Lựa chọn I 7,170 115.9 71.9 103.6 

Lựa chọn II 8,230 111.9 67.6 98.3 

Điện áp cao (B) 
Lựa chọn I 7,170 113.8 70.8 100.6 

Lựa chọn II 8,230 108.5 65.5 95.3 

3. Biểu giá (A) II: hợp đồng nhu cầu ít nhất 4kW và ít hơn 300kW 

Phân loại 
Phí công suất 
(KRW/kW) 

Phí điện năng (KRW/kWh) 

Thời gian Hè Xuân/Thu Đông 

Điện 
áp 
cao 
(A) 

 

Lựa chọn I 7,170 

Giờ bình thường 62.7 62.7 71.4 

Giờ cận cao điểm 113.9 70.1 101.8 

Giờ cao điểm 136.4 81.4 116.6 

Lựa chọn II 8,230 

Giờ bình thường 57.4 57.4 66.1 

Giờ cận cao điểm 108.6 64.8 96.5 

Giờ cao điểm 131.1 76.1 111.3 

Điện 
áp 
cao 
(B) 

Lựa chọn I 7,170 

Giờ bình thường 62.1 62.1 71.1 

Giờ cận cao điểm 110.7 68.0 98.4 

Giờ cao điểm 127.1 73.4 112.6 

Lựa chọn II 8,230 

Giờ bình thường 56.8 56.8 65.8 

Giờ cận cao điểm 105.4 62.7 93.1 

Giờ cao điểm 121.8 68.1 107.3 
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D. Biểu giá điện giáo dục 

1. Ứng dụng 

Trườn học và cơ sở giáo dục (trừ bệnh viện liên kết) theo Pháp luật, cơ sở chăm sóc trẻ sơ 
sinh theo Đạo luật Chăm sóc trẻ sơ sinh, các thư viện theo Luật Thư viện và Luật Khuyến 
khích văn hóa đọc, phòng trưng bày và bảo tàng theo “Đạo luật Hỗ trợ Thư viện ảnh nghệ 
thuật và Bảo Tàng” và các trung tâm khoa học theo Đạo luật Hỗ trợ Bảo tàng Khoa học 
có hợp đồng điện năng ít hơn 1,000kW. 
2. Biểu giá điện giáo dục A: hợp đồng nhu cầu ít nhất 4kW và ít hơn 1000kW 

Phân loại 
Phí công suất 
(KRW/kW) 

Phí điện năng (KRW/kWh) 

Hè Xuân/Thu Đông 

Điện áp thấp 5,230 96.9 59.7 84.1 

Điện áp cao (A) 
Lựa chọn I 5,550 96.6 59.8 92.6 

Lựa chọn II 6,370 92.1 55.4 78.1 

Điện áp cao (B) 
Lựa chọn I 5,550 95.9 59.4 81.8 

Lựa chọn II 6,370 91.4 54.9 77.3 

3. Biểu giá điện giáo dục B: hợp đồng nhu cầu ít nhất 1,000kW 

Phân loại 
Phí công suất 
(KRW/kW) 

Phí điện năng (KRW/kWh) 

Thời gian Hè Xuân/Thu Đông 

Điện 
áp 
cao 
(A) 

 

Lựa chọn I 6,090 

Giờ bình thường 49.80 49.80 53.80 

Giờ cận cao điểm 94.50 64.20 93.00 

Giờ cao điểm 160.40 84.70 131.70 

Lựa chọn II 6,980 

Giờ bình thường 45.30 45.30 49.30 

Giờ cận cao điểm 90.00 59.70 88.50 

Giờ cao điểm 155.90 80.20 127.20 

Điện 
áp 
cao 
(B) 

Lựa chọn I 6,090 

Giờ bình thường 48.30 48.30 52.10 

Giờ cận cao điểm 91.80 62.50 90.10 

Giờ cao điểm 154.70 82.30 127.40 

Lựa chọn II 6,980 

Giờ bình thường 43.80 43.80 47.60 

Giờ cận cao điểm 87.30 58.00 85.60 

Giờ cao điểm 150.20 77.80 122.90 
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E. Biểu giá điện công nghiệp 

1. Ứng dụng 

Khách hàng với các hoạt động khai mỏ, sản xuất và kinh doanh khác 
2. Biểu giá điện công nghiệp A-I: hợp đồng nhu cầu ít nhất 4kW và ít hơn 300kW 

Phân loại 
Phí công suất 
(KRW/kW) 

Phí điện năng (KRW/kWh) 

Hè Xuân/Thu Đông 

Điện áp thấp 5,550 81.0 59.2 79.3 

Điện áp cao (A) 
Lựa chọn I 6,490 89.6 65.9 89.5 

Lựa chọn II 7,470 84.8 61.3 83.0 

Điện áp cao (B) 
Lựa chọn I 6,000 88.4 64.8 88.0 

Lựa chọn II 6,900 83.7 60.2 81.9 

 

3. Biểu giá điện công nghiệp A-II: hợp đồng nhu cầu ít nhất 4kW và ít hơn 300kW 

Phân loại 
Phí công suất 
(KRW/kW) 

Phí điện năng (KRW/kWh) 

Thời gian Hè Xuân/Thu Đông 

Điện 
áp 
cao 
(A) 

 

Lựa chọn I 6,490 

Giờ bình thường 60.5 60.5  67.9  

Giờ cận cao điểm 86.3 65.3 84.8 

Giờ cao điểm 119.8 84.5 114.2 

Lựa chọn II 7,470 

Giờ bình thường 55.6 55.6 63.0 

Giờ cận cao điểm 81.4 60.4 79.9 

Giờ cao điểm 114.9 79.6 109.3 

Điện 
áp 
cao 
(B) 

Lựa chọn I 6,000 

Giờ bình thường 57.3 57.3 64.5 

Giờ cận cao điểm 84.9 63.9 82.5 

Giờ cao điểm 118.7 82.7 111.2 

Lựa chọn II 6,900 

Giờ bình thường 52.8 52.8 60.0 

Giờ cận cao điểm 80.4 59.4 78.0 

Giờ cao điểm 114.2 78.2 106.7 
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4. Biểu giá điện công nghiệp B – tổng quát: hợp đồng nhu cầu ít nhất 300kW 

Phân loại 
Phí công suất 
(KRW/kW) 

Phí điện năng (KRW/kWh) 

Thời gian Hè Xuân/Thu Đông 

Điện 
áp 
cao 
(A) 

 

Lựa chọn I 7,220 

Giờ bình thường 61.6 61.6 68.6 

Giờ cận cao điểm 114.5 84.1 114.7 

Giờ cao điểm 196.6 114.8 172.2 

Lựa chọn II 8,320 

Giờ bình thường 56.1 56.1 63.1 

Giờ cận cao điểm 109.0 78.6 109.2 

Giờ cao điểm 191.1 109.3 166.7 

Lựa chọn III 9,810 

Giờ bình thường 55.2 55.2 62.5 

Giờ cận cao điểm 108.4 77.3 108.6 

Giờ cao điểm 178.7 101.0 155.5 

Điện 
áp 
cao 
(B) 

Lựa chọn I 6,630 

Giờ bình thường 60.0 60.0 67.0 

Giờ cận cao điểm 112.3 82.3 112.3 

Giờ cao điểm 193.5 112.6 168.5 

Lựa chọn II 7,380 

Giờ bình thường 56.2 56.2 63.2 

Giờ cận cao điểm 108.5 78.5 108.5 

Giờ cao điểm 189.7 108.8 164.7 

Lựa chọn III 8,190 

Giờ bình thường 54.5 54.5 61.6 

Giờ cận cao điểm 106.8 76.9 106.8 

Giờ cao điểm 188.1 107.2 163.0 

Điện 
áp 
cao 
(C) 

 

Lựa chọn I 6,590 

Giờ bình thường 59.5 59.5 66.4 

Giờ cận cao điểm 112.4 82.4 112.0 

Giờ cao điểm 193.3 112.8 168.6 

Lựa chọn II 7,520 

Giờ bình thường 54.8 54.8 61.7 

Giờ cận cao điểm 107.7 77.7 107.3 

Giờ cao điểm 188.6 108.1 163.9 

Lựa chọn III 8,090 

Giờ bình thường 53.7 53.7 60.6 

Giờ cận cao điểm 106.6 76.6 106.2 

Giờ cao điểm 187.5 107.0 162.8 
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F. Biểu giá điện Nông Nghiệp 

1. Ứng dụng 

 Năng lượng điện cho cây giống nông nghiệp và canh tác trong nhà kính.   

 Trồng trọt, chăn nuôi, trồng dâu nuôi tằm, thủy sản và nuôi trồng thủy sản, cơ sở 

lưu trữ ở nhiệt độ thấp cho các sản phẩm nông nghiệp, cơ sở lưu trữ ở nhiệt độ 

thấp ở các làng ngư nghiệp và liên đòan Hợp Tác Xã Thủy Sản Quốc Gia.  

 Cơ sở sấy khô cho các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản của Nông Dân và Ngư 

Dân; Cơ sở đóng băng / rã đông ở các làng ngư nghiệp và liên đòan Hợp Tác Xã 

Thủy Sản Quốc Gia.  

 Canh tác nông nghiệp, chăn nuôi, trồng dâu nuôi tằm 

 

2. Biểu giá điện Nông Nghiệp A: Đối với sản xuất ngũ cốc bao gồm bơm nước, thoát 

nước và quản lý cửa khẩu nước.  

Biểu giá điện Nông Nghiệp B: Đối với cây giống, chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp cây 

trồng, nuôi tằm và nuôi cá 

Phân loại 
Phí công suất 
(KRW/kW) 

Phí điện năng (KRW/kWh) 

A 360 21.6 

B 

Điện áp thấp 1,150 39.2 

Điện áp cao (A hoặc B) 1,210 

Hè 41.9 

Xuân / Thu 39.9 

Đông 41.9 

 
G. Biểu giá điện chiếu sáng 
Đèn được lắp đặt trên các tuyến đường, cầu cống và các công viên để phục vụ dân chúng, đèn 
giao thông, đèn đường, đèn báo trên biển, không khí, đất và ánh sáng tương đương khác (bao 
gồm cả các thiết bị nhỏ). 

Phân loại 
Phí công suất  
(KRW/kW) 

Phí điện năng  
(KRW/kWh) 

A  
(đồng giá) 

37.50 (KRW/W) 
(1,220KRW: mức thu tối thiểu một tháng) 

B  
(theo công tơ) 

6,290 85.9 
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H. Biểu giá điện nửa đêm 
1. Ứng dụng 
Sản xuất và lưu trữ nhiệt, nước nóng hoặc nước đá vào ban đêm cao điểm thấp (23:00 ~ 
09:00) với các thiết bị điện vào ban đêm được công nhận bởi KEPCO để làm nóng, cung cấp 
nước hoặc làm mát trong suốt cả ngày 
2. Biểu giá điện nửa đêm A: sử dụng năng lượng được lưu trữ trong các thiết bị lưu trữ nhiệt 

Phí điện năng (KRW/kWh) 

 
Mùa đông: 76.80; Các mùa khác: 55.40 

 
*Mức thu tối thiểu: phí tương đương với sử dụng 20kWh/tháng 
 

 
3. Biểu giá điện nửa đêm B-I: sử dụng năng lượng được lưu trữ trong các hệ thống kho lạnh 

Phí điện năng (KRW/kWh) 

 
Mùa đông: 62.30; Các mùa khác: 45.20 

 
*Mức thu tối thiểu: phí tương đương với sử dụng 20kWh/tháng 

 
 
4. Biểu giá điện nửa đêm B-II: sử dụng năng lượng được lưu trữ trong các hệ thống kho lạnh 

Phí công suất (KRW/kW) 
Phí điện năng 
(KRW/kWh) 

kWh cho những giờ khác  
7,160 x 

Tất cả các kWh cho tháng 

 Nửa đêm (23:00-09:00) 
o  Mùa đông: 62.30 
o Các mùa khác: 45.20 

 Các giờ khác (09:00-23:00): 88.40 

*Mức thu tối thiểu: 710KRW/kW/tháng 
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I. Biểu giá điện cho phương tiện giao thông nạp điện 

1. Ứng dụng 

Khách hàng dùng để nạp điện cho phương tiện giao thông. 

 

Phân loại 
Phí công suất 
(KRW/kW) 

Phí điện năng (KRW/kWh) 

Thời gian Hè Xuân/Thu Đông 

Điện áp thấp 2,390 

Giờ bình thường 57.6 58.7 80.7 

Giờ cận cao điểm 145.3 70.5 128.2 

Giờ cao điểm 232.5 75.4 190.8 

Điện áp cao 2,580 

Giờ bình thường 52.5 53.5 69.9 

Giờ cận cao điểm 110.7 64.3 101.0 

Giờ cao điểm 163.7 68.2 138.8 
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J. Biểu giá điện tùy chọn: Quản Lý Nhu Cầu 

1. Ứng dụng 

Khách hàng tự động giảm giá bằng cách quản lý nhu cầu dùng điện trong giờ cao điểm. 

 

2. Biểu giá điện tùy chọn quản lý nhu cầu I, theo giá công suất (Giá cực cao điểm: CPP) 

Phân loại 
Phí công 

suất 
(KRW/kW) 

Phí điện năng (KRW/kWh) 

Thời điểm 
1 tháng 7- 
31 tháng 8 

1 tháng 1 – 
hết tháng 2 

Điện 
áp 
cao 
(A) 

Lựa 
chọn 

I 
7,220 

Giờ bình thường 47.0 49.4 

Cận cao điểm 
Ngày bình thường 

86.1 
81.4 

Ngày cao điểm 186.5 

Cao điểm 
Ngày bình thường 146.7 121.4 

Ngày cao điểm 625.5 569.9 

Lựa 
chọn 

II 
8,320 

Giờ bình thường 41.5 43.9 

Cận cao điểm 
Ngày bình thường 

80.6 
75.9 

Ngày cao điểm 180.7 

Cao điểm 
Ngày bình thường 141.2 115.9 

Ngày cao điểm 647.0 564.4 

Lựa 
chọn 
III 

9,810 

Giờ bình thường 40.8 43.5 

Cận cao điểm 
Ngày bình thường 

80.1 
75.5 

Ngày cao điểm 179.7 

Cao điểm 
Ngày bình thường 132.1 108.1 

Ngày cao điểm 605.1 526.5 
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3. Biểu giá điện tùy chọn quản lý nhu cầu II, theo giá công suất 

Phân loại 
Phí công suất 
(KRW/kW) 

Phí điện năng (KRW/kWh) 

Thời gian Hè Xuân/Thu Đông 

Điện 
áp 
cao 
(B) 

 

Lựa chọn I 6,630 

Giờ bình thường 60.0 60.0 67.0 

Giờ cận cao điểm 112.3 82.3 112.3 

Giờ cao điểm 299.7 174.4 168.5 

Lựa chọn II 7,380 

Giờ bình thường 56.2 56.2 63.2 

Giờ cận cao điểm 108.5 78.5 108.5 

Giờ cao điểm 293.8 168.5 164.7 

Lựa chọn III 8,190 

Giờ bình thường 54.5 54.5 61.6 

Giờ cận cao điểm 106.8 76.9 106.8 

Giờ cao điểm 291.4 166.1 163.0 

Điện 
áp 
cao 
(C) 

Lựa chọn I 6,590 

Giờ bình thường 59.5 59.5 66.4 

Giờ cận cao điểm 112.4 82.4 112.0 

Giờ cao điểm 299.4 174.7 168.6 

Lựa chọn II 7,520 

Giờ bình thường 54.8 54.8 61.7 

Giờ cận cao điểm 107.7 77.7 107.3 

Giờ cao điểm 292.1 167.4 163.9 

Lựa chọn III 8,090 

Giờ bình thường 53.7 53.7 60.6 

Giờ cận cao điểm 106.6 76.6 106.2 

 Giờ cao điểm 290.4 165.7 162.8 
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III/ HONG KONG - từ 1/1/2015  

Tỷ giá bán ra của ngân hàng Ngoại thương VN ngày 15/9/2015 là 2.922,85 đ/$HK, quy đổi 
~7,705 $HK/USD.  

Điện sinh hoạt 

Phí điện theo khối 

 
Lượng điện tiêu thụ  

(theo khổi) 
Phí căn bản 

(cents/số) 
FCA 

(cents/số) 
Giá chuẩn 
(cents/số) 

Cho mỗi số trong 150 số đầu tiên 61.0 32.3 93.3 

Cho mỗi số của     

 150 kWh tiếp theo (151 - 300) 74.9 32.3 107.2 

 200 kWh tiếp theo (301 - 500) 88.8 32.3 121.1 

 200 kWh tiếp theo (501 - 700) 112.4 32.3 144.7 

 300 kWh tiếp theo (701 - 1,000) 126.3 32.3 158.6 

 500 kWh tiếp theo (1,001 - 1,500) 140.2 32.3 172.5 

Từ số thứ 1501 trở đi 154.1 32.3 186.4 

 

Siêu tiết kiệm giảm giá 
Khách hang tiêu thụ ít hơn 100 số trong 1 tháng sẽ được nhận 5% giảm giá.  
 
Mức thu tối thiểu là $17.7. 
 
Cho hóa đơn đầu tiên hoặc hóa đơn cuối cùng của mỗi khách hang, nếu thời lượng sử dụng ít 
hơn 1 tháng, những phí sau đây sẽ được tính: 

1. Nếu thời lượng sử dụng điện nhiều hơn 15 ngày, hóa đơn sẽ bị tính theo bảng giá ở 
trên. 

2. Nếu thời lượng sử dụng điện ít hơn hoặc bằng 15 ngày, số điện sẽ được thanh toán với 
giá bằng một nửa của các khối trong bảng nói trên.  

 
FCA = Fuel Clause Adjustment : Điều chỉnh theo giá nhiên liệu 
Giá sẽ được điều chỉnh khi giá nhiên liệu tổng hợp ít hơn hoặc nhiều hơn 700 đô-la cho mỗi 
44 gigajoules.  
 

Biểu giá ưu đãi cho các gia đình người cao tuổi / khuyết tật / cha mẹ đơn thân / Thất 
nghiệp  
 

Khách hàng theo đề án ưu đãi giá điện đối với người cao tuổi / khuyết tật / gia đình cha mẹ 
đơn thân / thất nghiệp được hưởng giảm giá 60% cho 200 đơn vị đầu tiên của lượng điện tiêu 
thụ trong một tháng cộng với việc miễn thanh toán tiền cọc và mức thu tối thiểu.  Chương 
trình “Siêu Tiết Kiệm Giảm giá" cũng được áp dụng cho khách hàng theo Chương trình thuế 
quan ưu đãi. 
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Giá điện kinh doanh, điện công nghiệp và các giá điện khác 

Giá điện theo khối 
 

Lượng điện tiêu thụ (theo khối) 
Phí căn bản 

(cents/số) 
FCA 

(cents/số) 
Giá chuẩn 
(cents/số) 

Cho 500 số đầu tiên 99.3 32.3 131,6 

Cho mỗi số của    

 1000 số tiếp theo (501 - 1500) 103.3 32.3 135,6 

18500 số tiếp theo (1501 - 20000) 114.4 32.3 146,7 

Từ số 20001 trở đi 117.1 32.3 149,4 

 
Mức thu tối thiểu là 39,4 đô-la.  
 
Cho hóa đơn đầu tiên hoặc hóa đơn cuối cùng của mỗi khách hang, nếu thời lượng sử dụng ít 
hơn 1 tháng, những phí sau đây sẽ được tính: 

3. Nếu thời lượng sử dụng điện nhiều hơn 15 ngày, hóa đơn sẽ bị tính theo bảng giá ở 
trên. 

4. Nếu thời lượng sử dụng điện ít hơn hoặc bằng 15 ngày, số điện sẽ được thanh toán với 
giá bằng một nửa của các khối trong bảng nói trên.  

 
FCA = Fuel Clause Adjustment : Điều chỉnh theo giá nhiên liệu 
Giá sẽ được điều chỉnh khi giá nhiên liệu tổng hợp ít hơn hoặc nhiều hơn 700 đô-la cho mỗi 
44 gigajoules.  
 

Phí điện theo công suất (Demand Charge) 
 
(a) Phí theo dung lượng (Đô la/ kVA trong tháng) 

 

 Sản xuất CN và thương mại 

 Điện thế thấp Điện thế cao 

Cho mỗi kVA của 400kVA đầu tiên của nhu cầu 
tối đa mỗi tháng  

48.3 47.3 

Chô mỗi kVA tiếp theo của nhu cầu tối đa mỗi 
tháng 

47.3 46.3 

 
 

(b) Phí điện năng ( cents/số ) (lượng điện tiêu thụ hàng tháng) 
 
Cho mỗi số của 200 số đầu tiên trong tháng trên kVA của nhu cầu tối đa của tháng đó (tối 
thiểu là 100kVA) 
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 Sản xuất và thương mại 

 Điện thế thấp Điện thế cao 

Phí cơ bản 94.7 94.1 

FCA 32.3 32.3 

Phí chuẩn 127.0 126.4 

 
Cho mỗi số tiếp theo trong tháng: 
 

 Sản xuất và thương mại 

 Điện thế thấp Điện thế cao 

Phí cơ bản 90.1 89.5 

FCA 32.3 32.3 

Phí chuẩn 122,4 121,8 

 
Cho bất kỳ khoảng thời gian nào ít hơn một tháng ở lúc bắt đầu hoặc kết thúc hợp đồng,  
 
Đối với bất kỳ khoảng thời gian chưa đầy một tháng ở đầu hoặc cuối cấp, phí nhu cầu sẽ 
được áp dụng và tính toán trên cơ sở theo tỷ lệ hàng ngày. Tổng số các đơn vị sẽ được tính 
như tiêu thụ trong một tháng.  
 
Thanh toán muộn sau thời hạn sẽ bị áp dụng một phụ phí là 5% 
 
FCA = Fuel Clause Adjustment : Điều chỉnh theo giá nhiên liệu 
Giá sẽ được điều chỉnh khi giá nhiên liệu tổng hợp ít hơn hoặc nhiều hơn 700 đô-la cho mỗi 
44 gigajoules.  
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IV/ Thai land 
Tỷ giá bán ra của ngân hàng Ngoại thương VN ngày 15/9/2015 là 638,18 đ/BHT. 
Khung giá loại 1: Điện sinh hoạt 
(Áp dụng cho các hộ gia đình và các nơi định cư khác, chùa, nhà linh mục, và nhà thờ của các 
tôn giáo khác nhau, bao gồm cả khuôn viên dùng chung đồng hồ). 

1.1. Giá bình thường 
Phí điện (cho từng kWh) Phí dịch vụ 

Baht US đô la Baht/tháng 
US đô 

la/tháng 
1.1.1 Điện tiêu thụ không vượt quá 
150kWh một tháng 

  8.19 0.27 

Cho 15 kWh đầu tiên (0-15) 1.8632 0.06   
Cho 10 kWh tiếp theo (16-25) 2.5026 0.08   
Cho 10 kWh kế tiếp (26-35) 2.7549 0.09   
Cho 65 kWh kế tiếp (36-100) 3.1381 0.10   
Cho 50 kWh tiếp (101-150) 3.2315 0.10   
Cho 250 kWh tiếp theo (151-400) 3.7362 0.12   
Vượt quá 400 kWh (401 trở đi) 3.9361 0.13   
Khách hàng rơi vào điểm 1.1.1 sẽ được dùng điện miễn phí nếu lượng điện tiêu thụ trong tháng không 
vượt quá 50kWh (nhưng vẫn phải trả phí dịch vụ tháng). 
1.1.2 Điện tiêu thụ vượt mức 150kWh 
một tháng 

  38.22 1.28 

Cho 150kWh đầu tiên (0-150) 2.7628 0.09   
Cho 250kWh tiếp theo (151-400) 3.7362 0.12   
Từ 400kWh trở đi (401 trở đi) 3.9361 0.13   
1.2 Biểu giá tại thời điểm sử dụng 
điện 

Giờ cao điểm 
(cho từng 

kWh) 

Giờ bình 
thường (cho 
từng kWh) 

Phí dịch vụ 

 Baht USD Baht USD Baht/tháng USD/tháng 
1.2.1 Với điện thế từ 22-33kV 4.5827 0.15 2.1495 0.07 312.24 10.46 
2.2.2 Với hiệu điện thế thấp hơn 22kV 5.2674 0.17 2.1827 0.07 38.22 1.28 

Ghi chú: 
1. Khách hàng thuộc điểm 1.1.1 nếu lắp đặt đồng hồ điện với số đo dòng điện ít hơn 5 

Ampere, 200V, 1 pha, 2 dây. Tuy nhiên, nếu lượng điện tiêu thụ hàng tháng vượt quá 

150kWh trong 3 tháng liên tiếp, khách hàng sẽ được phân loại vào mục 1.1.2 trong 

tháng kế tiếp (tháng thứ 4); và nếu lượng điện tiêu thụ hàng tháng không vượt quá 

150kWh trong 3 tháng liên tiếp sau đó, khách hàng sẽ được phân loại lần nữa vào mục 

1.1.1 trong tháng kế tiếp. 

2. Khách hàng sẽ thuộc mục 1.1.2 nếu lắp đặt đồng hồ điện với số đo dòng điện lớn hơn 

5 Ampere, 220V, 1 pha, 2 dây.  

3. Về biểu giá mục 1.2, nếu đồng hồ được lắp đặt ở bên điện thế thấp của biến áp, để bù 

lỗ cho tiêu hao của biến áp, lượng điện tiêu thụ sẽ bị tính cao thêm 2%.  

4. Biểu giá 1.2 là tùy chọn, và khách hàng có thể quay lại biểu giá 1.1 sau khi hết hạn 12 

tháng dưới biểu giá 1.2. Hơn thế nữa, khách hàng bắt buộc phải trả cho bất kỳ chi phí 

phát sinh thêm cho việc lắp đặt hay tháo dỡ các thiết bị cần thiết cho đồng hồ, và/hoặc 

bất kỳ chi phí nào cho PEA. 
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Khung giá loại 2: Điện kinh doanh cỡ nhỏ 
(Áp dụng cho doanh nghiệp, cơ quan kinh doanh và hộ gia đình, công nghiệp, tổ chức chính 
phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp nhà nước, bộ ngoại giao, các cơ quan liên quan 
đến nước ngoài, hoặc các tổ chức quốc tế, vv. Và vv, bao gồm cả khu vực khuôn viên với nhu 
cầu tối đa trong vòng 15 phút ít hơn 30kW – có chung 1 đồng hồ duy nhất).  

2.1 Giá bình thường 
Phí điện năng (cho mỗi kWh) Phí dịch vụ 

Baht USD Baht/tháng USD/tháng 
2.1.1 Với hiệu điện thế trong 
khoảng 22-33kV 

3.4230 0.11 312.24 10.46 

2.1.2 Với hiệu điện thế thấp hơn 
22kV 

  46.16 1.54 

Cho 150kWh đầu tiên (0-150) 2.7628 0.09   
Cho 250kWh tiếp theo (151-400) 3.7362 0.12   
Từ 400kWh trở lên (400 trở đi) 3.9261 0.13   

2.2 Giá bán theo thời điểm sử 
dụng điện 

Giờ cao điểm 
(cho mỗi 

kWh) 

Giờ bình 
thường (cho 
mỗi kWh) 

Phí dịch vụ 

Baht USD Baht USD Baht/tháng USD/tháng 
2.2.1 Với hiệu điện thế trong 
khoảng 22-33kV 

4.5827 0.15 2.1495 0.07 312.24 10.46 

2.2.2 Với hiệu điện thế thấp hơn 
22kV 

5.2674 0.17 2.1827 0.07 46.16 1.54 

Ghi chú: 
1. Với biểu giá mục 2.2, nếu đồng hồ được lắp đặt ở bên điện thế thấp của biến áp, để bù 

lỗ cho tiêu hao của biến áp, lượng điện tiêu thụ sẽ bị tính cao thêm 2%.  

2. Biểu giá 2.2 là tùy chọn, và khách hàng có thể quay lại biểu giá 2.1 sau khi hết hạn 12 

tháng dưới biểu giá 2.2. Hơn thế nữa, khách hàng bắt buộc phải trả cho bất kỳ chi phí 

phát sinh thêm cho việc lắp đặt hay tháo dỡ các thiết bị cần thiết cho đồng hồ, và/hoặc 

bất kỳ chi phí nào cho PEA. 

3. Trong bất kỳ tháng nào, nếu mức tối đa của tổng công suất tiêu thụ điện trong vòng 

15 phút bằng hoặc vượt quá 30kW, khách hàng sẽ bị liệt vào Khung Giá Loại 3-5 tùy 

theo từng trường hợp cụ thể.  
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Khung giá loại 3: Điện kinh doanh cỡ vừa 
(Áp dụng cho doanh nghiệp, cơ quan kinh doanh và hộ gia đình, công nghiệp, tổ chức chính 
phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp nhà nước, bộ ngoại giao, các cơ quan liên quan 
đến nước ngoài, hoặc các tổ chức quốc tế, vv. Và vv, bao gồm cả khu vực khuôn viên với 
công suất tối đa trong vòng 15 phút ít nhất 30kW nhưng không quá 1,000kW và công suất 
tiêu thụ điện bình quân trong 3 tháng liên tiếp trước đó không vượt quá 250,000kWh một 
tháng – có chung 1 đồng hồ duy nhất).  

3.1 Giá bình thường 

Phí theo công 
suất (cho từng 

kW) 
Phí điện năng (cho từng kWh) 

Phí dịch vụ 
(theo tháng) 

Baht USD Baht USD Baht USD 

3.1.1 Với hiệu điện thế từ 69kV trở 
lên 

175.70 5.88 2.6506 0.08 312.24 10.46 

3.1.2 Với hiệu điện thế trong khoảng 
22-33kV 

196.26 6.57 2.6880 0.09 312.24 10.46 

3.1.3 Với hiệu điện thế thấp hơn 
22kV 

221.50 7.42 2.7160 0.09 312.24 10.46 

3.2 Giá bán theo thời điểm sử dụng 
điện 

 
Giờ cao điểm 

(cho từng 
kWh) 

Giờ bình 
thường (cho 
từng kWh) 

 

Baht USD Baht USD Baht USD Baht USD 

3.2.1 Với hiệu điện thế từ 69kV trở 
lên 

74.14 2.48 3.5982 0.12 2.1572 0.07 312.4 10.46 

3.2.2 Với hiệu điện thế trong khoảng 
22-33kV 

132.93 4.45 3.6796 0.12 2.1760 0.07 312.4 10.46 

3.2.3 Với hiệu điện thế thấp hơn 
22kV 

210.00 7.03 3.8254 0.12 2.2092 0.07 312.4 10.46 

 
Mức thu tối thiểu: Với khung giá loại 3, mức thu tối thiểu không thấp hơn 70% của mức phí 
cho công suất tối đa trong khoảng 12 tháng (với thời điểm hiện tại là tháng thứ 12).  
Ghi chú: 

1. Nếu đồng hồ được lắp đặt ở bên điện thế thấp của biến áp, để bù lỗ cho tiêu hao của 

biến áp, lượng điện tiêu thụ sẽ bị tính cao thêm 2%.  

2. Biểu giá mục 3.2 sẽ được áp đặt cho bất kỳ khách hàng nào đáp ứng đủ điều kiện cho 

khung giá loại 3 bắt đầu từ tháng 10 năm 2010.  

3. Biểu giá 3.2 là tùy chọn cho khách hàng đăng ký là dịch vụ của PEA trước tháng 10 

năm 2010 và sẽ không thể chuyển sang biểu giá mục 3.1. Khách hàng bắt buộc phải 

trả cho bất kỳ chi phí phát sinh thêm cho việc lắp đặt hay tháo dỡ các thiết bị cần thiết 

cho đồng hồ, và/hoặc bất kỳ chi phí nào cho PEA. 

4. Trong bất kỳ tháng nào, nếu mức tối đa của tổng công suất tiêu thụ điện trong vòng 

15 phút bằng hoặc vượt quá 30kW, mức phí này sẽ vẫn được áp dụng. Tuy nhiên, nếu 

nhu cầu điện giảm xuống thấp hơn 30kW trong vòng 12 tháng liên tiếp và vẫn dưới 

30kW trong tháng thứ 13, khách hàng sẽ bị chuyển sang khung giá mục 2.1.  
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Khung giá loại 4: Điện kinh doanh cỡ lớn 

 

(Áp dụng cho doanh nghiệp, cơ quan kinh doanh và hộ gia đình, công nghiệp, tổ chức chính 

phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp nhà nước, bộ ngoại giao, các cơ quan liên quan 

đến nước ngoài, hoặc các tổ chức quốc tế, vv. Và vv, bao gồm cả khu vực khuôn viên với nhu 

cầu tối đa trong vòng 15 phút ít nhất 30kW và hơn thế HOẶC mức tiêu thụ điện bình quân 

trong vòng 3 tháng liên tiếp vượt quá 250,000 kWh một tháng được đo bằng 1 đồng hồ duy 

nhất). 

4.1 Biểu giá theo thời điểm trong ngày 

Phí công suất (cho từng kW) Phí điện năng 
(theo từng 

kWh) 
Phí dịch vụ 
(theo tháng) Cao điểm Bán cao điểm Bình thường 

Baht USD Baht USD Baht USD Baht USD Baht USD 
4.1.1 Với hiệu điện thế từ 69kV trở lên 224.30 7.51 29.91 1.00 0 0 2.6506 0.08 312.24 10.46 
4.1.2 Với hiệu điện thế trong khoảng 22-33kV 285.05 9.55 58.88 1.97 0 0 2.6880 0.09 312.24 10.46 
4.1.3 Với hiệu điện thế thấp hơn 22kV 332.71 11.14 68.22 2.28 0 0 2.7160 0.09 312.24 10.46 

 
Cao điểm:  18.30 – 21.30 hàng ngày 
Bán cao điểm:  08.00 – 18.30 hàng ngày (phí nhu cầu chỉ áp dụng với nhu cầu vượt quá mức cao nhất ghi 

nhận trong giờ cao điểm. VD: tại giờ cao điểm, ghi nhận mức cao nhất là 150kW. Trong giờ 
bán cao điểm, ghi nhận 170kW, phí nhu cầu ghi nhận cho giờ bán cao điểm là 20kW.) 

Giờ bình thường: 21.30-08.00 hàng ngày. 

4.2 Biểu giá theo thời điểm sử dụng điện 

Phí công suất 
(cho từng kW) 

Phí điện năng (cho từng kWh) Phí dịch vụ (theo 
tháng) 

Cao điểm Cao điểm Bình thường 
Baht USD Baht USD Baht USD Baht USD 

4.2.1 Với hiệu điện thế từ 69kV trở lên 74.14 2.48 3.5982 0.12 2.1572 0.07 312.24 10.46 
4.2.2 Với hiệu điện thế trong khoảng 22-33kV 132.93 4.45 3.6796 0.12 2.1760 0.07 312.24 10.46 
4.2.3 Với hiệu điện thế thấp hơn 22kV 210.00 7.03 3.8254 0.12 2.2092 0.07 312.24 10.46 

Mức thu tối thiểu: với khung giá loại 4, mức thu tối thiểu không dưới 70% của mức phí cho 
công suất tối đa trong khoảng 12 tháng (với thời điểm hiện tại là tháng thứ 12).  

Ghi chú: 

1. Biểu giá 4.2 phải được áp dụng trước hết cho bất kỳ khách hàng nào đủ điều kiện của 

khung giá loại 4 hoặc khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của PEA trước tháng 10 

năm 2010 với biểu giá theo thời điểm sử dụng điện.  

2. Biểu giá 4.2 là tùy chọn cho khách hàng đăng ký là dịch vụ của PEA trước tháng 10 

năm 2010 và sẽ không thể chuyển sang biểu giá mục 3.1. Khách hàng bắt buộc phải 

trả cho bất kỳ chi phí phát sinh thêm cho việc lắp đặt hay tháo dỡ các thiết bị cần thiết 

cho đồng hồ, và/hoặc bất kỳ chi phí nào cho PEA. 

3. Trong bất kỳ tháng nào, nếu mức tối đa của tổng công suất tiêu thụ điện trong vòng 

15 phút thấp hơn 1,000kW hoặc công suất tiêu thụ điện hàng tháng không vượt quá 

250,000kWh, mức phí này sẽ vẫn được áp dụng. Tuy nhiên, nếu nhu cầu điện giảm 

xuống dưới 30kW trong vòng 12 tháng liên tiếp và vẫn dưới 30kW trong tháng thứ 

13, khách hàng sẽ bị chuyển sang khung giá mục 2.1.  
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Khung giá loại 5: Điện kinh doanh đặc biệt 
(Áp dụng cho khách sạn, nhà nghỉ, hoặc các hộ kinh doanh chỗ nghỉ qua đêm cho khách 
hàng, với tổng nhu cầu sử dụng tối đa trong vòng 15 phút là ít nhất 30kW hoặc hơn thế.) 

5.1 Biểu giá theo thời điểm sử dụng 
điện 

Phí công suất 
(theo từng 

kW) 
Phí điện năng (theo từng kWh) Phí dịch vụ (theo 

tháng) 
Giờ cao điểm Giờ cao điểm Giờ bình thường 
Baht USD Baht USD Baht USD Baht USD 

5.1.1 Với hiệu điện thế từ 69kV trở 
lên 

74.14 2.48 3.5982 0.12 2.1572 0.07 312.24 10.46 

5.1.2 Với hiệu điện thế trong khoảng 
22-33kV 

132.93 4.45 3.6796 0.12 2.1760 0.07 312.24 10.46 

5.1.3 Với hiệu điện thế thấp hơn 22kV 210.00 7.03 3.8254 0.12 2.2092 0.07 312.24 10.46 
5.2 Tại thời điểm lắp đặt đồng hồ đo 
theo biểu giá theo thời điểm sử 
dụng điện 

Baht USD Baht USD Baht USD 

5.2.1 Với hiệu điện thế từ 69kV trở 
lên 

220.56 7.39 2.6506 0.08 312.24 10.46 

5.2.2 Với hiệu điện thế trong khoảng 
22-33kV 

256.07 8.58 2.6880 0.09 312.24 10.46 

5.2.3 Với hiệu điện thế thấp hơn 22kV 276.64 9.27 2.7160 0.09 312.24 10.46 
 

Mức thu tối thiểu: 70% của mức phí cho công suất tối đa trong khoảng 12 tháng (với thời 
điểm hiện tại là tháng thứ 12). 
Ghi chú: 
1. Nếu đồng hồ được lắp đặt ở bên điện thế thấp của biến áp, để bù lỗ cho tiêu hao của 

biến áp, lượng điện tiêu thụ sẽ bị tính cao thêm 2%.  

2. Biểu giá mức 5.1 phải được áp dụng trước hết cho bất kỳ khách hàng nào đủ điều kiện 

cho khung giá loại 5. Thêm vào đó, biểu giá mức 5.2 được sử dụng tạm thời trong khi 

đồng hồ đo được lắp đặt. 

3. Trong bất kỳ tháng nào, nếu mức tối đa của tổng công suất tiêu thụ điện trong vòng 

15 phút thấp hơn 30kW hoặc công suất tiêu thụ điện hàng tháng không vượt quá 

250,000kWh, mức phí này sẽ vẫn được áp dụng. Tuy nhiên, nếu nhu cầu điện giảm 

xuống dưới 30kW trong vòng 12 tháng liên tiếp và vẫn dưới 30kW trong tháng thứ 

13, khách hàng sẽ bị chuyển sang khung giá mục 2.1.  
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Khung giá loại 6: Điện cho các tổ chức phi lợi nhuận 
(Áp dụng cho các tổ chức phi chính phủ cung cấp các dịch vụ miễn phí) 

6.1 Giá bình thường Phí điện năng  
(cho từng kWh) 

Phí dịch vụ  
(theo tháng) 

Baht USD Baht USD 
6.1.1 Với hiệu điện thế từ 69kV trở lên 2.9558 0.09 312.24 10.46 
6.1.2 Với hiệu điện thế trong khoảng 22-33kV 3.1258 0.10 312.24 10.46 
6.1.3 Với hiệu điện thế thấp hơn 22kV   20.00 0.67 
Cho 10kWh đầu tiên 2.3422 0.07   
Từ kWh thứ 10 trở đi 3.4328 0.11   
6.2 Biểu giá theo thời điểm sử 
dụng điện 

Phí công suất  
(cho từng kW) 

Phí điện năng  
(cho từng kWh) 

Phí dịch vụ  
(theo tháng) 

Giờ cao điểm Giờ cao điểm Giờ bình thường 
Baht USD Baht USD Baht USD Baht USD 

6.2.1 Với hiệu điện thế từ 69kV trở 
lên 

74.14 2.48 3.5982 0.12 2.1572 0.07 312.24 10.46 

6.2.2 Với hiệu điện thế trong khoảng 
22-33kV 

132.93 4.45 3.6796 0.12 2.1760 0.07 312.24 10.46 

6.2.3 Với hiệu điện thế thấp hơn 
22kV 

210.00 7.03 3.8254 0.12 2.2092 0.07 312.24 10.46 

 

Mức thu tối thiểu: với biểu giá mục 6.2, mức thu tối thiểu không dưới 70% của mức phí cho 
công suất tối đa trong khoảng 12 tháng (với thời điểm hiện tại là tháng thứ 12).  

Ghi chú: 

1. Với các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương, nếu mức tiêu thụ điện bình 

quân hàng tháng trong 3 tháng liên tiếp vượt quá mức 250,000kWh, khách hàng sẽ 

được xếp vào khung giá loại 6 cho đến tháng 9 năm 2012. Sau thời điểm này, từ tháng 

10 năm 2012, khách hàng sẽ được xếp vào Khung giá loại 2, mục 2.4 tùy theo từng 

trừong hợp cụ thể.  

2. Nếu đồng hồ được lắp đặt ở bên điện thế thấp của biến áp, để bù lỗ cho tiêu hao của 

biến áp, lượng điện tiêu thụ sẽ bị tính cao thêm 2%.  

3. Biểu giá 6.2 là tùy chọn và khách hàng sẽ không thể quay lại biểu giá 6.1. Khách hàng 

bắt buộc phải trả cho bất kỳ chi phí phát sinh thêm cho việc lắp đặt hay tháo dỡ các 

thiết bị cần thiết cho đồng hồ, và/hoặc bất kỳ chi phí nào cho PEA. 
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Khung giá loại 7: Điện bơm nông nghiệp 

(Áp dụng cho điện năng tiêu thụ vào máy bơm nước cho mục canh tác nông nghiệp cho các 
cơ quan nông lâm nhà nước) 

Phí hàng tháng 

7.1 Gía điện bình thường 

Phí điện năng 
(cho từng kWh) 

Phí dịch vụ 
(theo tháng) 

Baht USD Baht USD 
  115.16 3.85 

Cho 100kWh đầu tiên 1.6033 0.05   
Từ 101kWh trở đi 2.7549 0.09   

7.2 Biểu giá theo thời điểm sử dụng 
điện 

Phí công suất 
(theo kW) 

Phí điện năng 
(cho từng kWh) Phí dịch vụ 

(theo tháng) 
Giờ cao điểm Giờ cao điểm 

Giờ bình 
thường 

Baht USD Baht USD Baht USD Baht USD 
7.2.1 Với điện thế trong khoảng 22-
33kV 

132.93 4.45 3.6531 0.12 2.1495 0.07 228.17 7.64 

7.2.2 Với điện thế thấp hơn 22kV 210.00 7.03 3.7989 0.12 2.1827 0.07 228.17 7.64 

 
Mức thu tối thiểu: Với biểu giá mục 7.2, mức thu tối thiểu không dưới 70% của mức phí cho 
công suất tối đa trong khoảng 12 tháng (với thời điểm hiện tại là tháng thứ 12). 

Ghi chú: 
1. Nếu đồng hồ được lắp đặt ở bên điện thế thấp của biến áp, để bù lỗ cho tiêu hao của 

biến áp, lượng điện tiêu thụ sẽ bị tính cao thêm 2%.  

2. Biểu giá 7.2 là tùy chọn và khách hàng sẽ không thể quay lại biểu giá 7.1. Khách hàng 

bắt buộc phải trả cho bất kỳ chi phí phát sinh thêm cho việc lắp đặt hay tháo dỡ các 

thiết bị cần thiết cho đồng hồ, và/hoặc bất kỳ chi phí nào cho PEA. 
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Khung giá loại 8: Điện cung cấp tạm thời 
(Áp dụng cho điện tiêu thụ tạm thời cho xây dựng, các hoạt động đặc biệt, và những nơi 
không có số đăng ký bao gồm cả điện tiêu thụ mà không tuân theo Nội quy của PEA, thông 
qua một đồng hồ duy nhất) 
 Baht / kWh USD/kWh 
Phí điện năng (cho tất cả các 
điện thế) 

6.344 0.21 

 
Ghi chú: Khách hàng thuộc biểu giá này, nêu có nhu cầu sử dụng các nguồn điện năng khác 
hoặc sau khi PEA kiểm tra, nguồn điện tiêu thụ đã thay đổi so với biểu giá trên, ví dụ như 
kinh doanh, công nghiệp và hộ gia đình: Khi khách hàng đăng ký lại thành người tiêu dùng 
thường xuyên với PEA bao gồm dây điện, lắp đặt thiết bị nội thất tuân thủ tiêu chuẩn của 
PEA, và chi trả bất kỳ khỏan phí bổ sung theo qui định của PEA, khách hàng sẽ được xếp 
loại vào khung giá loại 1-7 tùy thuộc vào từng trường hợp.  

Giờ cao điểm: 

9:00 sáng – 10:00 tối 

Thứ Hai – Thứ Sáu và ngày nghỉ lễ Hoàng Gia 

Giờ bình thường: 

10:00 tối – 9:00 sáng 

Thứ Hai – Thứ Sáu và ngày nghỉ lễ Hoàng Gia 

0:00 sáng – 11.59 đêm (24 tiếng) 

Thứ Bảy – Chủ Nhật, ngày quốc tể lao động, nghỉ 
lễ. 

Các qui định liên quan đến Biểu giá Điện Năng: 

1. Với các khách hàng thuộc khung giá 3,4 và 5 với hệ số công suất phản kháng, cho 

mỗi 15 phút công suất phản kháng tối đa (kVAR nhu cầu) vượt 61,97% của 15 phút 

công suất chủ động tối đa (kW nhu cầu), tiền điện sẽ bị cộng thêm phí công suất 56.07 

Baht/kVAR/tháng. Phần dư sau dấu phẩy sẽ được làm tròn xuống nếu nhở hơn 

0.5kVAR và làm tròn thành 1 nếu bằng hoặc lớn hơn 0.5kVAR. 

2. Giá điện không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)  

3. Tiền điện hàng tháng bao gồm biểu giá nói trên, phí điều chỉnh nhiên liệu và thuế 

GTGT.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 73

 

V/ Malayxia (công ty TNB) 
Tỷ giá bán ra của ngân hàng Ngoại thương VN ngày 15/9/2015 là 5.255,43 đ/MYR, quy 

đổi ~ 4,285 MYR/USD. 

 Điện sinh hoạt 
    

TARIFF CATEGORY CURRENT RATES NEW RATES 

( 1 JUNE 2011) (1 JANUARY 2014) 

1 Tariff A - Domestic Tariff   

For the first 200 kWh (1 - 200 kWh) per month 21.80 sen/kWh 21.80 sen/kWh 

For the next 100 kWh (201 - 300 kWh) per month 33.40 sen/kWh 33.40 sen/kWh 

For the next 100 kWh (301 - 400 kWh) per month 40.00 sen/kWh 51.60 sen/kWh 

For the next 100kWh (401 - 500 kWh) per month 40.20 sen/kWh 

For the next 100 kWh (501 - 600 kWh) per month 41.60 sen/kWh 

For the next 100 kWh (601 - 700 kWh) per month 42.60 sen/kWh 54.60 sen/kWh 

For the next 100 kWh (701 - 800 kWh) per month 43.70 sen/kWh 

For the next 100 kWh (801 - 900 kWh) per month 45.30 sen/kWh 

For the next kWh (901 kWh onwards) per month 45.40 sen/kWh 57.10 sen/kWh 

The minimum monthly charge is RM3.00   

    

Loại giá điện 
Hiện tại Mới 

1 tháng 6 2011 1 tháng 1 2014 

1 Loại A - Điện dân dụng sen/kWh sen/kWh 

  Cho 200 kWh (1-200 kWh) đầu trong tháng 21.80 21.80 

  Cho 100 kWh (201-300 kWh) tiếp theo 33.40 33.40 

  Cho 100 kWk kế tiếp (301-400 kWh) 40.00 

51.60 

  Cho 100 kWh kế tiếp (401-500 kWh) 40.20 

  Cho 100 kWh kế tiếp (501-600 kWh) 41.60 

  Cho 100 kWh kế tiếp (601-700 kWh) 42.60 

54.60 

  Cho 100 kWh kế tiếp (701-800 kWh) 43.70 

  Cho 100 kWh kế tiếp (801-900 kWh) 45.30 

  Cho các số kWh tiếp theo (901 kWh trở đi) 45.40 57.10 

  Mức thu tối thiểu mỗi tháng là 3RM     

Loại Giá Điện Kinh doanh thương mại  
Giá hiện tại  
(1 Tháng 6, 

2011) 

Giá mới  
(1 Tháng 1, 

2014) 

1 Loại B - Điện thế thấp, khung giá điện kinh doanh     

  
Cho lượng điện tiêu thụ trung bình hàng tháng trong khoảng 
0-200kWh/ tháng     

  Cho tất cả các số (kWh) 39.3 sen/kWh   

  Khỏan thu tối thiểu mỗi tháng là 7.2RM     

  
Cho lượng điện tiêu thụ trung bình hàng tháng lớn hơn 
200kWh/ tháng     

  Cho tất cả các số (kWh) (từ kWh số 1 trở đi) 43.0 sen/kWh   
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  Khỏan thu tối thiểu mỗi tháng là 7.2RM     

  Khung giá mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014     

  Cho 200kWh đầu tiên của mỗi tháng (1-200kWh)   43.5 sen/kWh 

  Cho các kWh tiếp theo (từ 201 kWh trở đi) mỗi tháng   50.9 sen/kWh 

  Khỏan thu tối thiểu mỗi tháng là 7.2RM     

2 
Loại C1 - Điện trung thế, khung giá điện kinh doanh nói 
chung     

  Cho mỗi Kilowat của "công suất tối đa" mỗi tháng 25.9RM/kW 30.3RM/kW 

  Cho tất cả các số (kWh) 31.2 sen/kWh 36.5 sen/kWh 

  Khỏan thu tối thiểu mỗi tháng là 600RM     

3 
Loại C2 - Điện trung thế, khung giá điện kinh doanh cao 
điểm/thấp điểm     

  
Cho mỗi Kilowat của "công suất tối đa" mỗi tháng trong giờ cao 
điểm 38.6RM/kW 45.1RM/kW 

  Cho tất cả các số (kWh) trong giờ cao điểm 31.2 sen/kWh 36.5 sen/kWh 

  Cho tất cả các số (kWh) trong giờ bình thường 19.2 sen/kWh 22.4 sen/kWh 

  Giá thu tối thiểu mỗi tháng là 600RM     

 Ghi chú: "Nhu cầu tối đa" = Maximum Demand   

 
Nhu cầu tối đa là khả năng sử dụng điện, nó được dùng để đánh 
giá khả năng (nhu cầu) sử dụng điện của kh.hàng.   

 
Nhu cầu tối đa được đo bằng Kilowat, nó được tính bằng cách 
nhân đôi số lượng điện sử dụng cao nhất (kWh)       

 liên tục trong khoảng thời gian 30 phút trong một tháng.    

 
Việc tính nhu cầu tối đa thay đổi tùy theo loại giá điện của khách 
hàng sử dụng điện, nhưng nó chỉ áp dụng cho    

  khách hàng sử dụng nguồn cung cấp điện áp 6.6kV trở lên.    

 
 

 Kinh doanh - Công nghiệp 
    

Loại giá điện 

Giá hiện tại 
(1 tháng 6 

2011) 
Giá mới 

(1 tháng 1 2014) 

1 Loại D - Điện thế thấp, khung giá điện công nghiệp     

  
Cho lượng điện tiêu thụ trung bình hàng tháng trong khoảng 
0-200kWh/ tháng     

  Cho tất cả các số (kWh) 34.50 sen/kWh   

  Khỏan thu tối thiểu mỗi tháng là 7.2RM     

  
Cho lượng điện tiêu thụ trung bình hàng tháng lớn hơn 
200kWh/ tháng     

  Cho tất cả các số (kWh) (từ kWh số 1 trở đi) 37.70 sen/kWh   

  Khỏan thu tối thiểu mỗi tháng là 7.2RM     

  Khung giá mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014     

  Cho 200kWh đầu tiên của mỗi tháng (1-200kWh)   38.00 sen/kWh 

  Cho các kWh tiếp theo (từ 201 kWh trở đi) mỗi tháng   44.10 sen/kWh 

  Khỏan thu tối thiểu mỗi tháng là 7.2RM     

  
Loại Ds - Giá điện công nghiệp đặc biệt (chỉ cho khách hàng đủ 
điều kiện)     

  Cho tất cả các số (kWh) 35.90 sen/kWh 42.70 sen/kWh 
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  Khỏan thu tối thiểu mỗi tháng là 7.2RM     

2 
Loại E1 - Điện thế trung, khung giá điện công nghiệp nói 
chung     

  Cho mỗi Kilowat của "công suất tối đa" mỗi tháng 25.30 RM/kW 29.60 RM/kW 

  Cho tất cả các số (kWh) 28.80 sen/kWh 33.70 sen/kWh 

  Khỏan thu tối thiểu mỗi tháng là 600RM     

  
Loại E1s - Giá điện công nghiệp đặc biệt (chỉ cho khách hàng 
đủ điều kiện)     

  Cho mỗi Kilowat của "công suất tối đa" mỗi tháng 19.90 RM/kW 23.70 RM/kW 

  Cho tất cả các số (kWh) 28.30 sen/kWh 33.60 sen/kWh 

  Khỏan thu tối thiểu mỗi tháng là 600RM     

3 
Loại E2 - Điện thế trung, khung giá điện công nghiệp cao 
điểm/thấp điểm     

  
Cho mỗi Kilowat của "công suất tối đa" mỗi tháng trong giờ cao 
điểm 31.70 RM/kW 37.00 RM/kW 

  Cho tất cả các số (kWh) trong giờ cao điểm 30.40 sen/kWh 35.50 sen/kWh 

  Cho tất cả các số (kWh) trong giờ bình thường 18.70 sen/kWh 21.90 sen/kWh 

  Giá thu tối thiểu mỗi tháng là 600RM     

  
Loại E2s - Giá điện công nghiệp đặc biệt (chỉ cho khách hàng 
đủ điều kiện)     

  
Cho mỗi Kilowat của "công suất tối đa" mỗi tháng trong giờ cao 
điểm 27.70 RM/kW 32.90 RM/kW 

  Cho tất cả các số (kWh) trong giờ cao điểm 28.30 sen/kWh 33.60 sen/kWh 

  Cho tất cả các số (kWh) trong giờ bình thường 16.10 sen/kWh 19.10 sen/kWh 

  Giá thu tối thiểu mỗi tháng là 600RM     

4 
Loại E3 - Điện cao thế, khung giá điện công nghiệp cao điểm/ 
thấp điểm     

  
Cho mỗi Kilowat của "công suất tối đa" mỗi tháng trong giờ cao 
điểm 30.40 RM/kW 35.50 RM/kW 

  Cho tất cả các số (kWh) trong giờ cao điểm 28.80 sen/kWh 33.70 sen/kWh 

  Cho tất cả các số (kWh) trong giờ bình thường 17.30 sen/kWh 20.20 sen/kWh 

  Giá thu tối thiểu mỗi tháng là 600RM     

  
Loại E3s - Giá điện công nghiệp đặc biệt (chỉ cho khách hàng 
đủ điều kiện)     

  
Cho mỗi Kilowat của "công suất tối đa" mỗi tháng trong giờ cao 
điểm 24.40 RM/kW 29.00 RM/kW 

  Cho tất cả các số (kWh) trong giờ cao điểm 26.70 sen/kWh 31.70 sen/kWh 

  Cho tất cả các số (kWh) trong giờ bình thường 14.70 sen/kWh 17.50 sen/kWh 

  Giá thu tối thiểu mỗi tháng là 600RM     
    

 Ghi chú: Giá điện công nghiệp đặc biệt tăng cao hơn 2% so với giá điện công nghiệp bình thường cùng 
loại thế theo với nỗ lực của Chính phủ nhằm từng bước loại bỏ dần trợ cấp giá điện công nghiệp đặc biệt. 

 

Khai mỏ 

Loại giá điện 
Giá hiện tại  
(1 . 6 .2011) 

Giá điện mới  
(1 . 1 .2014) 

1 Loại F - Điện thế thấp, khung điện khai thác mỏ     
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  Cho tất cả các số (kWh) 32.60 sen/kWh 38.10 sen/kWh 

  Khỏan thu tối thiểu mỗi tháng là 120RM     

2 Loại F1 - Điện thế trung, khung điện khai thác mỏ nói chung     

  Cho mỗi Kilowat của "công suất tối đa" mỗi tháng 18.10 RM/kW 21.10 RM/kW 

  Cho tất cả các số (kWh) 26.80 sen/kWh 31.30 sen/kWh 

  Khỏan thu tối thiểu mỗi tháng là 120 RM     

3 
Loại F2 - Điện thế trung, khung điện khai thác mỏ cao 
điểm/thấp điểm     

  
Cho mỗi Kilowat của "công suất tối đa" mỗi tháng trong giờ cao 
điểm 25.50 RM/kW 29.80 RM/kW 

  Cho tất cả các số (kWh) trong giờ cao điểm 26.80 sen/kWh 31.30 sen/kWh 

  Cho tất cả các số (kWh) trong giờ bình thường 14.70 sen/kWh 17.20 sen/kWh 

  Giá thu tối thiểu mỗi tháng là 120RM     

 
Khách hàng thuộc bảng giá này là những hộ sử dụng hầu hết các 
phần điện tiêu thụ để chiết xuất khoáng sản    

 bao gồm cả các hoạt động nạo vét.   

 
 
 

Nông nghiệp  

Loại giá điện 
Giá hiện tại  
(1 6 2011) 

Giá điện mới  
(1  1 2014) 

1 Loại H - Điện thế thấp, khung điện nông nghiệp     

  
Cho lượng điện tiêu thụ trung bình hàng tháng trong khoảng 
0-200kWh/ tháng     

  Cho tất cả các số (kWh) 36.9 sen/kWh   

  Khỏan thu tối thiểu mỗi tháng là 7.2RM     

  
Cho lượng điện tiêu thụ trung bình hàng tháng lớn hơn 
200kWh/ tháng     

  Cho tất cả các số (kWh)  40.3 sen/kWh   

  Khỏan thu tối thiểu mỗi tháng là 7.2RM     

  Khung giá mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014     

  Cho 200kWh đầu tiên của mỗi tháng (1-200kWh)   39.00 sen/kWh 

  Cho các kWh tiếp theo (từ 201 kWh trở đi) mỗi tháng   47.20 sen/kWh 

  Khỏan thu tối thiểu mỗi tháng là 7.2RM     

2 Loại H1 - Điện thế trung, khung điện nông nghiệp nói chung     

  Cho mỗi Kilowat của "công suất tối đa" mỗi tháng 25.90 RM/kW 30.30 RM/kW 

  Cho tất cả các số (kWh) 30.00 sen/kWh 35.10 sen/kWh 

  Khỏan thu tối thiểu mỗi tháng là 600RM     

3 
Loại H2 - Điện thế trung, khung điện nông nghiệp cao 
điểm/thấp điểm     

  
Cho mỗi Kilowat của "công suất tối đa" mỗi tháng trong giờ cao 
điểm 34.90 RM/kW 40.80 RM/kW 

  Cho tất cả các số (kWh) trong giờ cao điểm 31.20 sen/kWh 36.50 sen/kWh 

  Cho tất cả các số (kWh) trong giờ bình thường 19.20 sen/kWh 22.40 sen/kWh 

  Giá thu tối thiểu mỗi tháng là 600RM     
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"Khách hàng sản xuất nông nghiệp" có nghĩa là khách hàng tiến hành các hoạt động nông nghiệp 
liên quan chặt chẽ để canh tác nông nghiệp và chăn nuôi. Các hoạt động được giới hạn trong phạm 
vi chăn nuôi (chăn nuôi gia cầm và / hoặc lấy giống, gia súc và / hoặc sữa, chăn nuôi động vật 
khác), nuôi trồng thủy sản (chăn nuôi và trồng trọt của các sản phẩm thủy canh), làm vườn (trồng 
trọt các loại cây ăn quả, rau và hoa) và bơm tưới tiêu / thoát nước của đất và kiểm soát cửa nước 
sản xuất ngũ cốc như lúa. 

 

Nguồn cung thêm và nguồn dự phòng 

Loại giá điện Đơn vị 

Phí 

(1 tháng 1 2014) 
Cung 
thêm 

Cung dự 
phòng 

1 Loại C1 - Điện thế trung, khung điện kinh doanh nói chung       

  Khoản thu cho "công suất tối đa" mỗi tháng RM/kW 30.3 14 

  Cho tất cả các số (kWh) sen/kWh 36.5   

2 
Loại C2 - Điện thế trung, khung điện kinh doanh cao 
điểm/thấp điểm       

  
Cho mỗi Kilowat của "công suất tối đa" mỗi tháng trong giờ cao 
điểm RM/kW 45.1 14 

  Cho tất cả các số (kWh) trong giờ cao điểm sen/kWh 36.5   

  Cho tất cả các số (kWh) trong giờ bình thường sen/kWh 22.4   

3 Loại E1 - Điện trung thế, khung điện công nghiệp nói chung       

  Khoản thu cho "công suất tối đa" mỗi tháng RM/kW 29.6 14 

  Cho tất cả các số (kWh) sen/kWh 33.7   

4 
Loại E2 - Điện trung thế, khung điện công nghiệp cao điểm / 
thấp điểm       

  
Cho mỗi Kilowat của "công suất tối đa" mỗi tháng trong giờ cao 
điểm RM/kW 37 14 

  Cho tất cả các số (kWh) trong giờ cao điểm sen/kWh 35.5   

  Cho tất cả các số (kWh) trong giờ bình thường sen/kWh 21.9   

5 
Loại E3 - Điện cao thế, khung điện công nghiệp cao 
điểm/thấp điểm       

  
Cho mỗi Kilowat của "công suất tối đa" mỗi tháng trong giờ cao 
điểm RM/kW 35.5 12 

  Cho tất cả các số (kWh) trong giờ cao điểm sen/kWh 33.7   

  Cho tất cả các số (kWh) trong giờ bình thường sen/kWh 20.2   

6 Loại F1 - Điện trung thế, khung điện khai thác mỏ       

  Khoản thu cho "công suất tối đa" mỗi tháng RM/kW 21.1 14 

  Cho tất cả các số (kWh) sen/kWh 31.3   

7 
Loại F2 - Điện trung thế, khung điện khai thác mỏ cao 
điểm/thấp điểm       

  
Cho mỗi Kilowat của "công suất tối đa" mỗi tháng trong giờ cao 
điểm RM/kW 29.8 14 

  Cho tất cả các số (kWh) trong giờ cao điểm sen/kWh 31.3   

  Cho tất cả các số (kWh) trong giờ bình thường sen/kWh 17.2   

8 
Loại H1 - Điện trung thế, khung điện sản xuất nông nghiệp 
nói chung       

  Khoản thu cho "công suất tối đa" mỗi tháng RM/kW 30.3 14 
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  Cho tất cả các số (kWh) sen/kWh 35.1   

9 
Loại H2 - Điện trung thế, khung điện sản xuất nông nghiệp 
cao điểm/ thấp điểm       

  
Cho mỗi Kilowat của "công suất tối đa" mỗi tháng trong giờ cao 
điểm RM/kW 40.8 14 

  Cho tất cả các số (kWh) trong giờ cao điểm sen/kWh 36.5   

  Cho tất cả các số (kWh) trong giờ bình thường sen/kWh 22.4   

  

"Máy phát điện chung" ám chỉ các máy phát điện sử dụng một nguồn năng lượng sơ cấp duy nhất để tạo 
ra liên tục hai nguồn năng lượng có ích để tự xử dụng với hiệu suất lớn hơn 70%. Các dịch vụ đưa ra cho 
"các máy phát điện chung" gồm có: 

  Nguồn cung cấp thêm 

  
Nguồn năng lượng bổ sung cần có mà "máy phát điện chung" 
không có khả năng tự cung       

  Nguồn cung cấp dự phòng       

  

Nguồn điện mà TNB cung cấp cho "máy phát điện chung" trong trường hợp máy không phát được điện 
do nhà máy hỏng hóc hoặc tạm dừng cho sửa chữa, bảo dưỡng. Nhà máy phát điện có thể lựa chọn giữa 
nguồn cung cấp vững chắc hoặc không vững chắc. Dự phòng không vững chắc nghĩa là TNB không đảm 
bảo rằng sẽ có nguồn cung khi Co-generator gặp phải hỏng hóc hoặc đóng của để bảo trì.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


