กสม. แนะ กฟน. ปรับแนวปฏิบัติการตัดไฟฟ้ า
เนื่องจากอาจก่อให้ เกิดความไม่ เป็ นธรรมและกระทบสิ ทธิกลุ่มเปราะบางและประชาชนผู้ยากไร้
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นายสมณ์ พรหมรส กรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ เปิ ดเผยว่า เมื่อเร็ ว ๆ นี้
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนสิ ทธิในการ
ได้รับบริ การสาธารณะ กรณี การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สาขาหนึ่ง ระงับการให้บริ การไฟฟ้าโดยไม่เป็ นธรรม
สรุ ปว่า เมื่อเดือน พฤษภาคม 2562 ผูร้ ้ องได้ร้องเรี ยนต่อ กสม. กล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ กฟน. ผูถ้ ูกร้อง ได้เข้า
ติดตั้งเครื่ องวัดมาตรฐานเพื่อเปรี ยบเทียบหน่ วยการใช้ไฟฟ้ า และดาเนิ นการเปลี่ยนเครื่ องวัดหน่วยไฟฟ้ าของ
บ้านผูร้ ้องโดยให้เหตุผลว่า เครื่ องวัดหน่ วยไฟฟ้ าชารุ ดทาให้หน่ วยการใช้ไฟฟ้ าบ้านของผูร้ ้ องต่ ากว่าหน่ วย
ไฟฟ้ าที่ใช้งานจริ ง และได้แจ้งให้ผูร้ ้ องชาระค่าไฟฟ้ าเพิ่มเติม โดยไม่ปรากฏรายละเอียดในการคิดคานวณ
ค่าไฟฟ้ าที่เรี ยกเก็บเพิ่ม เมื่อผูร้ ้องไปชาระค่าไฟฟ้ าประจาเดื อนถัดมา กฟน. กลับไม่รับชาระโดยแจ้งว่าจะต้อง
ชาระค่าไฟฟ้ าที่เรี ยกเก็บเพิ่มเติ มก่ อน เป็ นเหตุให้ผูร้ ้ องถู กงดจ่ายไฟฟ้ าและมารดาซึ่ งป่ วยเป็ นโรคประจาตัว
ได้รับผลกระทบจนต้องถู กนาตัวส่ งโรงพยาบาล ต่อมา ผูร้ ้องได้ร้องเรี ยนไปยังผูว้ ่าการไฟฟ้ านครหลวงและ
สามารถชาระค่าบริ การของเดือนที่คา้ งชาระไว้ได้ แต่เมื่อไปชาระค่าไฟฟ้ าตามปกติอีกครั้ง ก็ไม่สามารถชาระได้
โดย กฟน. ยังคงแจ้งให้ชาระค่าไฟฟ้าที่เรี ยกเก็บเพิ่มก่อน เป็ นเหตุให้ผรู ้ ้องถูกงดจ่ายไฟฟ้าอีกครั้ง จึงขอให้ตรวจสอบ
กสม. เห็ นว่า รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บญั ญัติให้รัฐต้องจัดหรื อ
ดาเนินการให้มีสาธารณู ปโภคขั้นพื้นฐานที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตของประชาชนอย่างทัว่ ถึง รวมทั้งต้องดู แล
มิให้มีการเรี ยกเก็บค่าบริ การจนเป็ นภาระแก่ประชาชนเกิ นสมควร ขณะที่กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ
พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ระบุวา่
พลเมืองมีสิทธิ และโอกาสที่จะเข้าถึงการบริ การสาธารณะด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และรับรองสิ ทธิ ที่
บุคคลจะมีมาตรฐานการครองชี พที่เพียงพอสาหรับตนเองและครอบครัวโดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิใด
รั ฐจึ ง จาเป็ นต้องค านึ ง ถึ ง การจัดให้มี สาธารณู ปโภคพื้ นฐานที่จาเป็ นต่ อการดารงชี พ ให้มี ความเพียงพอ
ปลอดภัย ยอมรับได้ โดยคานึ งถึ งกลุ่มเปราะบางและยากไร้ เช่ น ผูห้ ญิง เด็ก ผูย้ า้ ยถิ่ นฐาน ผูพ้ ิการ ผูส้ ู งอายุ
และกลุ่มชาติพนั ธุ์ ด้วย
กรณี ตามคาร้องนี้ จึงเกี่ยวข้องกับสิ ทธิในการได้รับบริ การสาธารณะด้านไฟฟ้า ซึ่ งเป็ นสาธารณูปโภค
ขั้นพื้ นฐานที่ จ าเป็ นต่ อการด ารงชี วิ ต การที่ ผู ถ้ ู กร้ องเข้าท าการติ ดตั้งเครื่ องวัดมาตรฐานเพื่ อเปรี ยบเที ย บ
หน่วยการใช้ไฟฟ้าอันเป็ นเหตุให้ตอ้ งเรี ยกเก็บค่าไฟฟ้ าจากผูร้ ้ องเพิ่มเติมนั้น เป็ นไปตามระเบียบการไฟฟ้ า
นครหลวงที่ ป ระกาศใช้เป็ นการทัว่ ไป จึ ง ไม่ ป รากฏว่า เป็ นการเรี ย กเก็ บ ค่ า ไฟฟ้ า จนเป็ นภาระแก่ ผู ร้ ้ อ ง
เกินสมควร ส่ วนการที่ผูร้ ้องถูกระงับการให้บริ การไฟฟ้านั้น ตามประกาศคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
เรื่ อง มาตรฐานของสัญญาให้บริ การไฟฟ้ า พ.ศ. 2558 กาหนดว่า ผูใ้ ห้บริ การไฟฟ้ างดจ่ายไฟฟ้ าได้หากผูใ้ ช้
ไฟฟ้าไม่ชาระค่าไฟฟ้ าภายในเวลาที่กาหนด สาหรับกรณี ที่บา้ นของผูร้ ้องมีผปู ้ ่ วยที่อยูใ่ นความดู แลที่ตอ้ งใช้
เครื่ องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลนั้น ผูร้ ้องต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้าเสี ยก่อน
ซึ่ งจากการตรวจสอบปรากฏว่าผูร้ ้องไม่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ น้ นั และเจ้าหน้าที่ กฟน. มิได้ทราบถึงเหตุ
จาเป็ นดังกล่ าวขณะที่เข้าท าการระงับการให้บริ การไฟฟ้ า ดังนั้น การที่ กฟน. งดให้บริ การไฟฟ้ าแก่ ผูร้ ้ อง
จึงเป็ นการดาเนินการตามแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม เมื่ อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการคิ ดคานวณค่าไฟฟ้ าที่ เรี ยกเก็บเพิ่มเติ มพบว่า กฟน.
ไม่ ไ ด้ ก าหนดเวลาและช่ อ งทางในการอ านวยความสะดวกเพื่ อ ให้ ผู ้ใ ช้ ไ ฟฟ้ า ได้ โ ต้แ ย้ง หรื อแสดง
พยานหลักฐาน ซึ่ งอาจไม่เป็ นธรรมต่อผูใ้ ช้ไฟฟ้ า นอกจากนี้ เมื่ อพิจารณาว่าผูถ้ ู กร้ องเป็ นรั ฐวิสาหกิ จและ
เป็ นหน่วยให้บริ การสาธารณะไฟฟ้าหลักแก่ประชาชนในพื้นที่ที่กฎหมายกาหนดเพียงองค์กรเดียว การระงับ
การให้บริ การไฟฟ้าโดยอาศัยเหตุที่ประชาชนผูใ้ ช้ไฟฟ้ าไม่สามารถชาระค่าบริ การไฟฟ้ าได้ อาจก่อผลกระทบ
ต่อสิ ทธิ มนุ ษยชนด้านต่าง ๆ เช่น สิ ทธิ ในชี วิตและร่ างกาย สิ ทธิ ในสุ ขภาพ อย่างไม่ได้สัดส่ วนแก่ผรู ้ ับบริ การ
และครอบครัว ซึ่ งอาจมีท้ งั ผูท้ ี่อยูใ่ นกลุ่มเปราะบางและอ่อนไหวด้วย อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า
ของผูถ้ ู กร้ องที่จดั ทากับประชาชนผูใ้ ช้ไฟฟ้ าในปั จจุบนั พบว่าเป็ นสัญญาสาเร็ จรู ปที่ผูก้ าหนดสัญญาย่อม
ได้เปรี ยบคู่สั ญญาอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง และเป็ นสั ญญาให้บ ริ การที่ ถูกก าหนดฝ่ ายเดี ยว โดยประชาชนผูใ้ ช้ไ ฟฟ้ า
ย่อมตกอยู่ในภาวะจายอมที่จะต้องยอมรับข้อตกลงในสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าโดยไม่อาจต่อรองข้อตกลงเป็ น
อย่างอื่นได้ ผูถ้ ู กร้ องจึงถื อเป็ นผูท้ ี่ มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่จะต้องเคารพหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน
ในการดาเนิ นงาน รวมทั้งจะต้องให้การเยียวยาความเสี ยหายแก่ประชาชนผูร้ ับบริ การเมื่อมีผลกระทบเกิดขึ้น
ด้วยเหตุ ผลดังกล่ าวข้างต้น กสม. จึงมีขอ้ เสนอแนะต่ อคณะกรรมการก ากับ กิ จการพลัง งาน และ
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ดังนี้
1) คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ควรพิจารณาทบทวนมาตรการการระงับการให้บริ การไฟฟ้า
ด้วยเหตุที่ประชาชนผูใ้ ช้ไฟฟ้าไม่สามารถชาระค่าบริ การไฟฟ้าได้ตามเงื่อนไขที่กาหนด ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบ
ต่อสิ ทธิ มนุ ษยชนของผูร้ ับบริ การและครอบครัว อย่างรุ นแรง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผูย้ ากไร้ ทาง
สั ง คม โดยก าหนดให้ ใ ช้ม าตรการดัง กล่ า วเป็ นมาตรการสุ ดท้า ยและใช้เ ท่ า จ าเป็ นอย่า งยิ่ง นอกจากนี้
ควรพิจารณาแก้ไขประกาศคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เรื่ อง มาตรฐานของสัญญาให้บริ การไฟฟ้ า
พ.ศ. 2558 โดยกาหนดเวลาและช่ องทางการอานวยความสะดวกให้ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าสามารถโต้แย้งหรื อแสดง
พยานหลักฐานในการคิดคานวณค่าไฟฟ้ าที่เรี ยกเก็บเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ในระหว่างที่มีการโต้แย้งควรรับชาระ
ค่าไฟฟ้าในเดือนถัดไปของผูใ้ ช้ไฟฟ้าไปพลางก่อน
2) กฟน. ควรพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า ให้ ส อดคล้อ งกับ ข้อ เสนอแนะตามข้อ 1)
และพิจารณาดาเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
2.1) ประชาสัมพันธ์สาระสาคัญของสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าผ่านช่ องทางต่าง ๆ ด้วยรู ปแบบ
การสื่ อสารที่ เข้า ใจง่ า ย เข้า ถึ ง กลุ่ ม ผูใ้ ช้ไ ฟฟ้ า ได้อย่า งทัว่ ถึ ง และต่ อเนื่ อง เช่ น เงื่ อนไขการงดจ่ า ยไฟฟ้ า
การผ่ อ นผัน หรื อยกเว้น การงดจ่ า ยไฟฟ้ า เกณฑ์ ค านวณค่ า ไฟฟ้ า กรณี เ ครื่ องวัด หน่ ว ยไฟฟ้ า แสดง
ค่ า คลาดเคลื่ อ นซึ่ งไม่ ไ ด้เ กิ ด จากการกระท าของผู ้ใ ช้ ไ ฟฟ้ า ช่ อ งทางติ ด ต่ อ แจ้ง ข้อ มู ล การให้ บ ริ การ
การร้องเรี ยน การแสดงหลักฐานผ่อนผันหรื อยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้ า ที่สะดวก รวดเร็ ว และไม่เป็ นภาระแก่
ประชาชนมากเกินไป รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผูไ้ ด้รับผลกระทบ
2.2) อานวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนในการลงพื้ นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง หากมี ก าร
คานวณค่าไฟฟ้ าคลาดเคลื่อน ทั้งกรณี ที่ตอ้ งเรี ยกเก็บค่าไฟฟ้าเพิม่ เติมหรื อที่ตอ้ งคืนส่ วนต่างให้แก่ผใู ้ ช้ไฟฟ้ า
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปั ญหาโดยเร็ วและมีมาตรฐานเดียวกัน โดยคานึ งถึงประโยชน์ของประชาชนผูใ้ ช้ไฟฟ้า
เป็ นสาคัญ
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“นอกจากการไฟฟ้ านครหลวงแล้ว รั ฐวิสาหกิ จอื่ น ๆ ที่ ให้บริ การสาธารณู ปโภคขั้นพื้นฐานใน
ลัก ษณะเดี ย วกัน เช่ น การไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภาค การประปานครหลวงและการประปาส่ วนภู มิ ภาค ก็ ค วร
ปรั บปรุ งแบบสัญญาซื้ อขายหรื อสัญญาการให้บริ การและการปฏิบตั ิงานที่ อาจส่ งผลกระทบทั้งในทางที่
ประชาชนจะได้ประโยชน์หรื อเสี ยประโยชน์อย่างเป็ นมาตรฐานเดียวกัน เพื่ออานวยความสะดวกและความ
เป็ นธรรมให้แก่ ป ระชาชนในทุ กกรณี ซึ่ งจะทาให้การทาธุ รกิ จของรั ฐสอดคล้องกับ หลักการชี้ แนะของ
สหประชาชาติวา่ ด้วยธุ รกิ จกับสิ ทธิ มนุ ษยชน และแผนปฏิบตั ิการระดับชาติว่าด้วยธุ รกิจกับสิ ทธิ มนุ ษยชน
ที่รัฐบาลให้ความสาคัญ” นายสมณ์กล่าวปิ ดท้าย
สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
28 พฤศจิกายน 2563
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