ข้ อหารือและเรียกร้ องให้ ยุติการเก็บค่ าธรรมเนียม 107 บาท
ระหว่ างเครือข่ ายผู้บริโภค-การไฟฟ้าเขต 3 ยะลา
วันที่ 27 พฤษภาคม 2553
กรณี การเรียกเก็บค่ าธรรมเนียม 107 บาท ผู้ใช้ ไฟฟ้าทีผ่ ดิ นัดจ่ ายเลยกาหนดไว้ ในใบเสร็จรับเงิน
1.สถานการณ์ปัญหา
ผูบ้ ริ โภคจานวนมากพูดคุย ห ารื อ และแสดงความไม่เข้าใจกับหลักปฏิบตั ิของ การไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค(กฟภ.)เขตพื้นที่จงั หวัดสงขลา ผ่านรายการ “แลบ้านแลเมือง ”ทางวิทยุ มอ . F.M.88 MHz.ถึงการ
เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม เนื่องจากไปจ่ายค่าไฟฟ้ าเลยที่กาหนดไว้ในใบเสร็ จ (ที่มกั จะนามาเสี ยบไว้ในช่องเก็บ
เอกสารติดตั้งไว้หน้าบ้าน) โดยต้องไปชาระค่าไฟฟ้ าที่ กฟภ.ในเขตพื้นที่ พบว่า แต่ตอ้ งเพิ่มเงินอีก 107 บาท
โดยเจ้าหน้าที่ กฟภ .ชี้แจงเหตุผลว่า ต้องเป็ นค่าธรรมเนียมในการจ้างบริ ษทั เอกชนภายนอก เพื่อไปตัดและ
ต่อมิเตอร์ ไฟ
2.มีผบู้ ริ โภคจานวนหนึ่ง ที่มีความรู้ทางกฎหมายจานวนหนึ่ ง เคยไปชาระเงินเลยระยะเวลากาหนด
เช่นเดียวกับ กรณี ผบู ้ ริ โภคทัว่ ไป แต่เมื่อถูกเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม 107 บาท ผูบ้ ริ โภคเหล่านี้ได้ทว้ งติงถึง
ความชอบธรรมของการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว และทางพนักงานเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้ าไม่สามารถ
ชี้แจงเหตุไม่ได้ และไม่เรี ยกเก็บเงินจากผูบ้ ริ โภคดังกล่าว
2.การดาเนินงานทีผ่ ่านมา
1.การจัดเวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เคยมีการจัดเวทีสภาผูบ้ ริ โภค
จังหวัดสงขลา โรงแรมไดอิชิ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเครื อข่ายผูบ้ ริ โภคจังหวัดสงขลา
ประเด็นทีเ่ คยหารือประกอบด้ วย
1.1 ระบบการเก็บค่าไฟฟ้ าผ่านการชาระเงินผ่านเคาเตอร์ เซอร์ วสิ แทน การเก็บเงินผ่านพนักงาน
เรี ยกเก็บค่าไฟฟ้ า ซึ่ ง กฟภ . ต้องจ่ายเงินจ้างพนักงานเหล่านั้น แม้ระบบการเรี ยกเก็บเงินแบบใหม่จะช่วย
อานวยความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริ โภค ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคใช้ไฟฟ้ า แบกรับภา ระด้านค่าใช้จ่าย มากขึ้น กับ
ค่าธรรมเนียม เคาเตอร์ เซอร์วสิ (ยังไม่รวมค่าเดินทาง ) อีกทั้งตั้งข้อสังเกตว่า ธุ รกิจเคาเตอร์ เซอร์ วสิ มี
ผลประโยชน์จานวนมหาศาลต่อปี แต่ผใู ้ ช้ไฟฟ้ ากลับเป็ นผูเ้ สี ยผลประโยชน์
1.2 การตัดมิเตอร์ ไฟฟ้ า ส่ งผลกระทบกับผูใ้ ช้ไฟฟ้ า กรณี ผูป้ ่ วย วิกฤติที่ตอ้ งใช้เครื่ องมือแพทย์
ช่วยชีวติ เป็ นต้น

โดย ทีป่ ระชุ มมีมติร่วมกัน เรียกร้ อง ให้ กฟภ.
1.ขอยังคงให้มีระบบการเก็บเงินค่าไฟฟ้ า แบบมีพนักงานเรี ยกเก็บเงินตามเดิมหรื อ
2 ระบบไป
พร้อมกัน เพื่ออานวยความสะดวก และ กฟภ .ควรเป็ นผูแ้ บกรับภาระค่าธรรมเนียมเคาเตอ ร์เซอร์วสิ หรื องด
เว้นการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
2.งดเว้น มาตรการตัดมิเตอร์ ไฟฟ้ า กับผูใ้ ช้ไฟ แต่ตอ้ งมีมาตรการที่คานึงถึง หลักการที่รัฐต้องมี
หน้าที่จดั หาสาธารณูปโภคที่จาเป็ นกับประชาชน
ผลการเรียกร้ อง ข้อเสนอไม่ได้รับการตอบสนองจาก กฟภ.แต่อย่างใด
2.ทางศูนย์พิทกั ษ์สิทธิ ผบู ้ ริ โภคจังหวัดสงขลา หน่วยงานในสังกัดของสถาบันการจัดการระบบ
สุ ขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (สจรส.มอ) มีหน้าที่ขบั เคลื่อนกระบวนการทางสังคม เห็นว่า
ปั ญหาดังกล่าวเป็ นปั ญหาสาธารณะ (ปั ญหาร่ วม ) ของผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปด้วย จึงร่ วมกับ เครื อข่าย องค์กร
ผูบ้ ริ โภคและคณะทางานด้านคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค จึงมีหนังสื อหารื อไป ผ่าน คณะกรรมาธิ การคุม้ ครองสิ ทธิ
ผูบ้ ริ โภค วุฒิสภา หารื อข้อกฎหมาย ใน 3 ประเด็น
ประเด็นที่ 1 กฟภ.มีการออกระเบียบหรือกฎเกณฑ์ มารองรับการเรียกเก็บ 107 บาท หรือไม่ ?
ประเด็นที่ 2 หาก กฟภ.มีระเบียบรองรับให้ เรียกเก็บค่ าธรรมเนียม 107 บาท ระเบียบเหล่านั้นเป็ นสิ่ ง
ทีช่ อบธรรมตามหลักกฎหมายว่าด้ วยความสงบเรียบร้ อยหรือไม่ ?
ประเด็นที่ 3 แนวทางการตัดการจ่ ายไฟฟ้าแก่ ประชาชน เข้ าข่ ายขัดกับรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ว่ าด้ วยรัฐมีหน้ าทีจ่ ัดหาสาธารณูปโภค
3.ศูนย์พิทกั ษ์สิทธิ ผบู ้ ริ โภคจังหวัดสงขลา และเครื อข่ายองค์กรผูบ้ ริ โภค ขอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการ
เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวว่า ขณะนี้การให้บริ การโทรศัพท์ ยกเลิก การเก็บ 107 บาท เป็ นค่าธรรมเนียม
ในการต่อสัญญาณ แล้ว แต่ การไฟฟ้ า ทาไม....? ยัง
3.แนวทางสาหรับการเรียกร้ องของผู้บริโภคทีใ่ ช้ ไฟฟ้า ประกอบด้วย
3.1 การมีหนังสื อหารื อคณะกรรมาธิการสิ ทธิผบู้ ริ โภค วุฒิสภา ใน 3 ประเด็นข้างต้น
3.2 ร่ วมหารื อ กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดัน ยกเลิก การเก็บค่าธรรมเนียม 107 บาท
3.3 นาเสนอข้อเรี ยกร้องผ่านผูแ้ ทนคณะกรรมการพลังงานภาคประชาชนในเขตพื้นที่จงั หวัดภาคใต้
นาเสนอเป็ น กรณี เร่ งด่วน เพื่อเรี ยกร้องความชอบธรรมให้เกิดขึ้น
3.4 หากข้อเรี ยกร้องดังกล่าว ไม่ได้ผล เครื อข่ายองค์กรผูบ้ ริ โภคภาคใต้ จะนาผูใ้ ช้ไฟฟ้ าที่ได้รับ
ผลกระทบจากแนวปฏิบตั ิดงั กล่าว ฟ้ องร้องดาเนินคดีตาม พระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผบู้ ริ โภค พ .ศ.2551
ต่อไป เพื่อให้อาศัยคาพิพากษาของศาลยุติธรรม เป็ นบรรทัดฐานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงโดย เภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์
ผูป้ ระสานงานศูนย์พิทกั ษ์สิทธิผบู้ ริ โภคจังหวัดสงขลา

