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ค าน า 
 

 คณะกรรมการพิจารณาจัดท าคู่มือเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางปฏิบัติ  
ในการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (คณะกรรมการพิจารณาจัดท า
คู่มือฯ) ได้จัดท าคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสา
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้    
การด าเนินการจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรฐานของ กฟภ. รวมถึงให้เป็นไปตามกฎหมายและสัญญาที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นคู่มือในการด าเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   

 
คณะกรรมการพิจารณาจัดท าคู่มือฯ 

4 กรกฎาคม  2561 
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1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้พาดและ
หรือติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ของ กฟภ. และเป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อสัญญาที่เกี่ยวข้อง   อีกทั้งเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้เป็นคู่มือในการจัดระเบียบสายฯบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ให้เป็นแนวทางเดียวกัน    รวมทั้งเป็นการให้
ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานเก่ียวกับอ านาจ หน้าที่ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
2. ขอบเขตงาน 
 รวบรวมระเบียบหลักเกณฑ์, ข้อก าหนด, สัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสายฯ  
พร้อมทั้งจัดท าแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายฯ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และน าไปปฏิบัติเป็น
แนวทางเดียวกัน 

3. ค าจ ากัดความ 
            3.1 ผวก. คือ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 3.2 สรก.(ภ) คือ ส านักรองผู้ว่าการภาค 1 - 4  
 3.3 กฟข. คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 
 3.4 ฝวส. คือ ฝ่ายวางแผนสารสนเทศและสื่อสาร 
 3.5 กฟฟ.หน้างาน คือ การไฟฟ้าในสังกัดแต่ละ กฟข. ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่การจัดระเบียบสายฯ 
 3.6 หน่วยงานเจ้าของสายฯ คือ หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ที่เป็นเจ้าของสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ ที่พาดและหรือติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้าโดยได้รับอนุญาตจาก กฟภ.  
 3.7 ส านักงาน กสทช. คือ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 
 3.8 อปท. คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยา 
 3.9 สายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ คือ สายตัวน าพาสัญญาณและหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการส่ง, 
รับ และกระจายสัญญาณ 
 3.10 การจัดระเบียบสายฯ คือ การจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ที่ได้รับ
อนุญาตให้พาดและหรือติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 3.11 รื้อถอน คือ ตัด ปลด ถอด ดึง น าลง หรือกระท าด้วยวิธีการอ่ืนใด ที่ท าให้สายและหรืออุปกรณ์
สื่อสารฯ ออกจากเสาไฟฟ้าของ กฟภ. รวมถึงการขนย้าย และน ากลับคืนไป โดยหน่วยงานเจ้าของสายและหรือ
อุปกรณ์สื่อสารฯ นั้นๆ  
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 3.12 เส้นทางวิกฤต คือ เส้นทางที่มีสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯจ านวนมาก ซึ่งเกินมาตรฐาน
ความสามารถของเสาไฟฟ้าในการรองรับสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ และมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินการแก้ไข ซึ่ง กฟภ.ได้แจ้งส านักงาน กสทช. เพ่ือใช้ประกอบการปฏิเสธการให้ความเห็นชอบตามมาตรา 39 
แห่ง พรบ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 
 3.13 แผนการจัดระเบียบสายฯ ของ กฟภ. คือ แผนงานที่เป็นมาตรการในการจัดระเบียบสายฯของ 
กฟภ. โดยคัดเลือกเส้นทางวิกฤต หรือ เส้นทางท่ีมีสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯที่มีปริมาณมาก และมีความจ าเป็น
เร่งด่วน ในการจัดระเบียบสายฯ มาด าเนินการ   ซ่ึง กฟภ.ขอความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดใน
พ้ืนที่รับผิดชอบของ กฟภ. เพ่ือทราบและร่วมด าเนินการกับหน่วยงานเจ้าของสายฯ ในการจัดระเบียบสายฯโดย
การรื้อถอนสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งานออกจากเสาไฟฟ้าของ กฟภ. เพ่ือให้หน่วยงาน
เจ้าของสายฯ ร่วมกัน ด าเนินการปรับปรุงสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ยังคงเหลือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของ กฟภ. 
  
4. สิทธิ อ านาจ และหน้าที่ในการจัดระเบียบสายฯ 

 การจัดระเบียบสายฯบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. เป็นการด าเนินงานของหน่วยงานเจ้าของสายฯที่ได้รับ
อนุญาตจาก กฟภ. โดยถูกต้อง 

 4.1 สิทธิและอ านาจในการจัดระเบียบสายฯ บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. มีดังนี้ 
   (1) อ านาจตามกฎหมาย  
    ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 

2542 มาตรา 13 (6) บัญญัติให้ กฟภ. มีอ านาจกระท าการต่างๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 6 
และอ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึงการจัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์ สินของ กฟภ. ตาม
ภาคผนวก 1 

   (2) สิทธิและอ านาจตามระเบียบ  
    ตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม 

บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558  หมวด 5 การบ ารุงรักษาและความรับผิดชอบ และหมวด 6 
บทลงโทษ ได้ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของ กฟภ. และผู้ขออนุญาตในการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร
โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ตามภาคผนวก 2 ดังนี้ 

    ระเบียบฯ ข้อ 10.1 ก าหนดว่า “ผู้ขออนุญาตมีหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ บ ารุงรักษาและ
ด าเนินการปรับปรุงสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่อยู่บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อยและปลอดภัย ตามหมวด 3” 

ระเบียบฯ ข้อ 10.2 ก าหนดว่า “หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรวจพบว่า การพาดสายและ
หรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมไม่ถูกต้องตามหมวด 3 ผู้ขออนุญาตต้องด าเนินการแก้ไขให้เสร็จโดยเร็ว นับ
จากวันที่ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มิฉะนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาจพิจารณายกเลิกการอนุญาต”  
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    ระเบียบฯ ข้อ 10.3 ก าหนดว่า “ในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด าเนินการจัดระเบียบสาย
สื่อสารโทรคมนาคมหรือกิจกรรมอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ขออนุญาตต้องให้ความร่วมมือเข้าร่วมด าเนินการ เช่น รื้อถอน
สายสื่อสารโทรคมนาคมและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้ใช้งาน รวมทั้งย้ายต าแหน่ง  
การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม หรือเปลี่ยนสายสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด”       
    ระเบียบฯ ข้อ 12.5 ก าหนดว่า “การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม 
ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการรื้อถอน  
โดยผู้ขออนุญาตต้องช าระค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนทั้งหมด” 

    ระเบียบฯ ข้อ 12.7 ก าหนดว่า “ในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด าเนินการจัดระเบียบ 
สายสื่อสารโทรคมนาคมหรือกิจกรรมอันใดที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 10.3 แล้วผู้ขออนุญาตไม่ให้ความร่วมมือตามที่  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้องขอ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะระงับการอนุญาตเส้นทางอ่ืนๆ ที่อยู่ระหว่างขออนุญาต 
จนกว่าผู้ขออนุญาตจะด าเนินการตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้องขอ” 

 

   (3) สิทธิและอ านาจตามสัญญา 
    กฟภ. ได้ก าหนดแบบสัญญาให้บริการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบน

เสาไฟฟ้าของ กฟภ. เลขที่ สกม.จท.121 และเลขที่ สกม.จท.122 ตามภาคผนวก 3 ซึ่งหน่วยงานเจ้าของสายฯ 
ได้ลงนามท าสัญญาฯ ไว้กับ กฟภ. โดยก าหนดเงื่อนไขในสัญญา ดังนี้ 
    แบบสัญญาฯ ข้อ 6.1 ก าหนดว่า “ผู้รับบริการต้องติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและ
หรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมของผู้รับบริการบนเสาไฟฟ้าของผู้ให้บริการตามมาตรฐาน ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ที่ผู้ให้บริการก าหนด หากผู้รับบริการไม่ท าการติดตั้งให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ระเบียบ หลักเกณฑ์  
ดังกล่าว และผู้ให้บริการได้แจ้งให้ผู้รับบริการแก้ไขแล้ว ผู้รับบริการต้องแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ผู้ให้บริการ
ก าหนด ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิแก้ไขรื้อถอนการติดตั้งพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมดังกล่าว
ให้ถูกต้องตามที่ ผู้ให้บริการเห็นสมควรโดยผู้รับบริการต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้ให้บริการใช้จ่ายไป และ
ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายอันเกิดขึ้น (ถ้ามี) เนื่องจากประพฤติผิดสัญญาในข้อนี้”  

    แบบสัญญาฯ ข้อ 6.2 ก าหนดว่า “ผู้รับบริการต้องใช้ความระมัดระวังในการพาดสายและ
หรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมรวมทั้งต้องตรวจตราดูแลสายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์สื่อสาร
โทรคมนาคมดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัยและถูกต้องตามมาตรฐาน ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
ข้อก าหนดการติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าและการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร
โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของผู้ให้บริการอยู่เสมอ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผู้ให้บริการหรือบุคคลภายนอก
ตลอดจนไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองและใช้สอยเสาไฟฟ้าและหรืออุปกรณ์ของผู้ให้บริการ 
หรอืกระทบกระเทือนต่อระบบไฟฟ้าหรือทรัพย์สินที่เก่ียวเนื่องกับระบบไฟฟ้าของผู้ให้บริการ 
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    หากผู้รับบริการไม่ด าเนินการตามวรรคแรกและผู้ให้บริการเห็นว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อผู้ให้บริการหรือบุคคลภายนอก เมื่อผู้รับบริการได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้บริการหากผู้รับบริการ 
ไม่ด าเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ผู้ให้บริการก าหนด ผู้รับบริการต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ให้บริการ 
ตามจ านวนเสาไฟฟ้าที่มีการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัย
และถูกต้อง ในอัตรา  100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อ 1 (หนึ่ง) ต้น ต่อ 1 (หนึ่ง) วัน นับแต่วันที่ครบก าหนด
จนถึงวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ นอกจากนี้ผู้รับบริการ ยอมให้ผู้ให้บริการเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นต่อ  ผู้ให้บริการและ
หรือบุคคลอ่ืนใด อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับบริการไม่ด าเนินการดังกล่าวข้างต้นได้อีกด้วย และหากผู้ให้บริการได้
ด าเนินการใดๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนไปก่อนแล้ว ผู้รับบริการยินยอมชดใช้บรรดาค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ในการด าเนินการดังกล่าวทั้งสิ้นทันที” 

    แบบสัญญาฯ ข้อ 9 ก าหนดว่า “ถ้าหากผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด  
ผู้ให้บริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาบางส่วนหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณี โดยมิพักต้องเตือน และผู้รับบริการต้องชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้บริการ  โดยสิ้นเชิง *และผู้ให้บริการมีสิทธิเรียกช าระหนี้จากหลักประกันบางส่วนหรือทั้งหมด
แล้วแต่กรณี และหากผู้ให้บริการได้รับความเสียหายมากกว่าหลักประกันที่เรียกได้ ผู้รับบริการยินยอมรับผิดชดใช้
ให้จนครบถ้วน ภายในก าหนดเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้บริการ* ส่วนเงินค่าบริการที่ได้
ช าระมาแล้วเป็นอันไม่ต้องคืน” 

    หมายเหตุ : ข้อความที่อยู่ใน *............* ของสัญญาข้อ 9 ไม่ใช้บังคับในกรณีที่ผู้รับบริการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องจาก
เป็นหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นการวางหลักประกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
   
   เมื่อเสาไฟฟ้าและระบบจ าหน่ายเป็นทรัพย์สินของ กฟภ.  กฟภ. จึงมีอ านาจในการจัดระเบียบ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาเสาไฟฟ้าและระบบจ าหน่ายของ กฟภ. ซึ่งรวมถึงการจัดระเบียบสายฯ 
ของหน่วยงานเจ้าของสายฯ เพ่ือความปลอดภัย โดยระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้ง
อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ในกรณีที่ กฟภ. 
ด าเนินการจัดระเบียบสายฯ หรือกิจกรรมอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานเจ้าของสายฯ ต้องให้ความร่วมมือเข้าร่วม
ด าเนินการ เช่น รื้อถอนสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ ที่ไม่ได้รับอนุญาต, ไม่ได้ใช้งาน รวมทั้งย้ายต าแหน่งสายและ
หรืออุปกรณ์สื่อสารฯ หรือเปลี่ยนสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ เป็นต้น เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  กฟภ. 
ก าหนด ซึ่งหากหน่วยงานเจ้าของสายฯ ไม่ให้ความร่วมมือ กฟภ. มีสิทธิระงับการอนุญาตเส้นทางอ่ืนๆ ที่อยู่
ระหว่างขออนุญาตจนกว่าหน่วยงานเจ้าของสายฯ จะด าเนินการตามที่ กฟภ. ร้องขอ ประกอบกับระเบียบ กฟภ. 
และแบบสัญญาให้บริการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารฯ ก าหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานเจ้าของสายฯ 
จะต้องติดตั้งพาดสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ ของตน ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อก าหนดการติดตั้งพาดสายฯ และ
อุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. รวมถึงมีหน้าที่ตรวจสอบ ดูแล บ ารุงรักษาสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ ให้
เรียบร้อย ปลอดภัย และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่  กฟภ. ก าหนด ดังนั้นหากสาเหตุความรกรุงรังไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ เกิดจากการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารฯ ที่ไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ของ กฟภ.  กฟภ. มีสิทธิที่จะแจ้งให้ หน่วยงานเจ้าของสายฯ แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องหรือรื้อถอน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยหน่วยงานเจ้าของสายฯ ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และหาก
หน่วยงานเจ้าของสายฯ ไม่ด าเนินการดังกล่าว กฟภ. มีสิทธิแก้ไขรื้อถอน คิดค่าปรับและค่าเสียหายอ่ืนๆ รวมถึง 
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มีสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือยกเลิกการอนุญาตได้ด้วย (ตาม พ.ร.บ กฟภ. พ.ศ. 2503 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2542 มาตรา 13 (6), ระเบียบฯ ข้อ 10.1 , ข้อ 10.2 , ข้อ 10.3 , ข้อ 12.5 , ข้อ 12.7 และสัญญาฯ 
ข้อ 6.1 , ข้อ 6.2 วรรค 2 และ ข้อ 9)  
 
  4.2 หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบสายฯ  มีดังนี้ 
   (1) หน้าที่ของ กฟภ. มีดังนี้ 
  ก. ก าหนดเส้นทางวิกฤต 
  1. พิจารณาก าหนดเส้นทางวิกฤต  
  2. รวบรวมและแจ้งรายชื่อเส้นทางวิกฤตเพ่ือขึ้นทะเบียนกับส านักงาน กสทช.  
     

 ข. การจัดระเบียบสายฯ  
 จัดการเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาเสา
ไฟฟ้าและระบบจ าหน่ายของ กฟภ. เช่น ติดต่อ ประสานงานหน่วยงานเจ้าของสาย , อปท. , ส านักงาน กสทช. 
หรือหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบสายฯ ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ตามภาคผนวก 2  
  

  (2) หน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของสายฯ  
   1. ร่วมจัดท าแผนการจัดระเบียบสายฯ กับ กฟภ.  
   2. จัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือด าเนินการตามแผนการจัดระเบียบสายฯ เช่น งบประมาณ 
แรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร พัสดุ เป็นต้น 
   3. ด าเนินการจัดระเบียบสายฯ ตามแผนการจัดระเบียบสายฯ เพ่ือให้การพาดสายและหรือ
ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารฯ เป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อก าหนดของ กฟภ. 
 

  (3) หน้าที่ของส านักงาน กสทช.  
   1. ขึ้นทะเบียนเส้นทางที่ กฟภ.พิจารณา เป็นเส้นทางวิกฤต 
   2. ก ากับดูแลการด าเนินงานหน่วยงานเจ้าของสายฯ ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต จากส านักงาน 
กสทช.  
  
 

  (4) หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย 
   ควบคุม ก ากับ ดูแลหน่วยงานในสังกัด  เพ่ือให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบสายฯ 
    
 

  (5) หน้าที่ของ อปท. และหน่วยงานราชการเจ้าของพื้นที่  
   - ร่วมพิจารณาคัดเลือกเส้นทางเพ่ือจัดท าแผนการจัดระเบียบสายฯ ของ กฟภ.   
   - ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานเจ้าของสายฯ ให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบสายฯ และเพ่ือ
ภาคประชาชน และภาคธุรกิจในพ้ืนที่ให้ทราบถึงการด าเนินการตามแผนของ กฟภ.ดังกล่าว 
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 5. แนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารฯ  
  มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  (1) ก าหนดเส้นทางวิกฤต 
 

 
 
    1. ฝวส. แจ้ง สรก.(ภ) เพื่อพิจารณาสั่งการ ติดตาม กฟข. ในการก าหนดเส้นทางวิกฤต 
    2. กฟข. แจ้ง กฟฟ. หน้างาน ส ารวจเส้นทางที่มสีายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ ที่มีปริมาณมาก 
และมีความจ าเป็นเร่งด่วน ในการจัดระเบียบสายฯ เพ่ือก าหนดเป็นเส้นทางวิกฤตของ กฟภ. แล้วรวบรวมรายชื่อ
เส้นทางวิกฤตของ กฟฟ.ในสังกัด และรายงานไปยัง สรก.(ภ) ตามสายงาน  
   3. สรก.(ภ) รับทราบและรวบรวมข้อมูลเส้นทางวิกฤต ในสายงาน แจ้งให้ ฝวส. ทราบ 
     4. ฝวส. รวบรวมรายชื่อเส้นทางวิกฤตจาก สรก.(ภ) เสนอ ผวก. และแจ้งรายชื่อเส้นทางวิกฤต
ของ กฟภ. ให้ส านักงาน กสทช. เพ่ือขึ้นทะเบียนเส้นทางวิกฤติ  
   
 
 
 
 
 

1. ฝวส. แจ้ง สรก.(ภ) เพ่ือพิจารณาสั่งการ ติดตาม  
กฟข. ก าหนดเส้นทาง 

๒. กฟข. แจ้ง กฟฟ.หน้างาน ส ารวจเส้นทาง  
และรวบรวมรายชื่อเส้นทางวิกฤต รายงานตามสายงาน 

๓. สรก.(ภ) รวบรวมข้อมูลเส้นทางวิฤตแจ้ง ฝวส. 

๔. ฝวส. สรุปรายชื่อเส้นทางวิกฤต น าส่งส านักงาน กสทช. 
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   (2) การจัดท าแผนการจัดระเบียบสายฯ  
 

 
 

1. ฝวส. แจ้ง สรก.(ภ) เพื่อพิจารณาสั่งการ ติดตาม กฟข. ก าหนดเส้นทางจัดระเบียบสายฯ 
2. กฟฟ. หน้างาน คัดเลือกเส้นทางวิกฤตหรือส ารวจเส้นทางที่มีสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ 

ที่มีปริมาณมาก สมควรด าเนินการจัดระเบียบสายฯ น าเสนอ อปท. พิจารณา แล้วก าหนดเป็นเส้นทางตามแผน 
จัดระเบียบสายฯ ของ กฟภ. และแจ้ง กฟข. 

3. กฟข. รวบรวมรายชื่อเส้นทางของ กฟฟ.ในสังกัดที่จะจัดท าเป็นแผนจัดระเบียบสายฯ และ
รายงานไปยัง สรก.(ภ)  

4. สรก.(ภ) รับทราบและรวบรวมรายชื่อเส้นทางที่จะด าเนินการจัดระเบียบสายฯ ของ กฟฟ.
ในสังกัดแจ้ง ฝวส.  

5. ฝวส. รวบรวมรายชื่อเส้นทาง พร้อมทั้ง เชิญ สรก.(ภ), กฟข. และหน่วยงานเจ้าของสาย  
ประชุม เพ่ือชี้แจงและร่วมกันพิจารณารายชื่อเส้นทางจัดระเบียบสายฯ       

6. ฝวส. สรุปรายชื่อเส้นทางจัดระเบียบสายฯ จากผลการประชุมในข้อ 5 น าเสนอ ผวก.  
ขออนุมัติแผนจัดระเบียบสายฯ 

 

๑. ฝวส. แจ้ง สรก.(ภ) เพ่ือพิจารณาสั่งการ ติดตาม กฟข. ก าหนดเส้นทางจัดระเบียบสายฯ 

๒. กฟฟ.หน้างาน คัดเลือกเส้นทางจัดระเบียบสายฯ เสนอ อปท. พิจารณา  
และก าหนดเป็นเส้นทางตามแผนจัดระเบียบสายฯ 

๓. กฟข. รวบรวมรายชื่อเส้นทาง ที่จะจัดท าเป็นแผนจัดระเบียบสายฯ ไปยัง สรก.(ภ) 

๔. สรก.(ภ) รวบรวมรายชื่อเส้นทางแจ้ง ฝวส. 

๕. ฝวส. เชิญ สรก.(ภ), กฟข. และ หน่วยงานเจ้าของสาย รับทราบ  
และพิจารณารายชื่อเส้นทางจัดระเบียบสายฯ  

๖. ฝวส. สรุปรายชื่อเส้นทางน าเสนอ ผวก. อนุมัต ิ

๗. ฝวส. แจ้งแผนจัดระเบียบสายฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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7. เมื่อได้รับอนุมัติจาก ผวก.    ฝวส. จะแจ้งแผนจัดระเบียบสายฯ ให้หน่วยงานต่างๆดังนี้ 

- แจ้งกระทรวงมหาดไทยเพ่ือทราบและขอความร่วมมือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด 
       ทุกจังหวัดให้ความร่วมมือ 

- แจ้งส านักงาน กสทช. เพ่ือทราบและร่วมด าเนินการกับหน่วยงานเจ้าของสายฯ   
     - แจ้ง สรก.(ภ) เพ่ือทราบและแจ้งหน่วยงานในสังกัดด าเนินการ 
 
   (3) ด าเนินการจัดระเบียบสายฯ  

 

 

๑. กฟข. ท าหนังสือถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่อประชุมชี้แจงแผนจัดระเบียบสายฯ และเตรียมการ 

๒. กฟข. และ กฟฟ. หน้างาน ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ให้ ภาคประชาชน 
และภาคธุรกิจรับทราบแผนจัดระเบียบสายฯ 

๓. หน่วยงานเจ้าของสาย ด าเนินการจัดระเบียบสายฯ ให้เป็นไปตามระเบียบหลกัเกณฑ์ กฟภ. 

๔. หน่วยงานเจ้าของสาย สรุปผลการด าเนินงานแจ้ง กฟฟ.หน้างาน 

๕. กฟฟ.หน้างาน ปรับปรุงข้อมูลในระบบ TAMS 

๖. กฟฟ.หน้างาน รวบรวม สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน ของหน่วยงานเจ้าของสาย ให้ กฟข. 

๗. กฟข.แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 

๘. กฟข. สรุปผลการด าเนินงานให้ สรก.(ภ) 

๙. สรก.(ภ) รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานพร้อมปัญหาและอุปสรรคให้ ฝวส. 

๑๐. ฝวส. สรุปผลการด าเนินงาน เสนอ ผวก. 
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    1. กฟข. ท าหนังสือถึง กฟฟ.หน้างาน, หน่วยงานเจ้าของสายฯ, อปท.ในพ้ืนที่ และหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ทหาร, ต ารวจจราจร ฯลฯ เพ่ือเชิญประชุมชี้แจงแผนจัดระเบียบสายฯ และเตรียมการ 
    2. กฟข. และ กฟฟ.หน้างาน ร่วมกับ อปท. ในพ้ืนที่ และหน่วยงานเจ้าของสายฯ ร่วมกัน
ประชาสัมพันธ์ให้ ภาคประชาชนและภาคธุรกิจรับทราบแผนจัดระเบียบสายฯ 
    3. หน่วยงานเจ้าของสาย ด าเนินการรื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสารฯที่ไม่ได้ใช้งาน และ
ด าเนินการยุบรวมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง/จ านวนสายสื่อสารฯ ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ และมาตรฐาน
ของ กฟภ. 
    4. หน่วยงานเจ้าของสาย สรุปผลการด าเนินงานตามข้อ 3 และแจ้งให้ กฟฟ.หน้างาน ทราบ 
พร้อมทั้งแจ้ง ปริมาณ / ประเภท / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย และอุปกรณ์คงเหลือ ให้ กฟฟ.หน้างาน เพ่ือ
ปรับปรุงข้อมูลในระบบ TAMS 
    5. กฟฟ.หน้างาน ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสายและอุปกรณ์สื่อสารสื่อสาร ในระบบ 
TAMS ให้เป็นปัจจุบัน  
   6. กฟฟ.หน้างาน รวบรวม สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน ของหน่วยงานเจ้าของสาย ให้ 
กฟข. รับทราบ 
   7. กฟข. ท าหนังสือถึงหน่วยงานเจ้าของสายฯ, อปท. ในพ้ืนที่ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ทหาร, ต ารวจจราจร ฯลฯ เพ่ือประชุมสรุปผลการด าเนินงาน  
   8. กฟข. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนจัดระเบียบสายฯ ในข้อ 3  พร้อมทั้ง
รายงาน สรก.(ภ) เพื่อทราบ 
   9. สรก.(ภ) รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานจัดระเบียบสายฯ พร้อมปัญหาและอุปสรรค 
ให้ ฝวส.  
   10. ฝวส. สรุปผลการด าเนินงานจัดระเบียบสายฯ และรายงาน ผวก. 
 
    ทั้งนี้ ในการจัดระเบียบสายฯ กฟภ. จะด าเนินการจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสาร
โทรคมนาคม ที่ได้รับอนุญาตให้พาดและหรือติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. เท่านั้น  
 
 ส าหรับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารฯ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก กฟภ. ตามกฎหมายถือเป็น
การละเมิด กฟภ. ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (เสาไฟฟ้าและระบบจ าหน่าย) ย่อมมีสิทธิใช้สอยและ
ขัดขวางมิให้ผู้อ่ืนสอดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย กฟภ. จึงมีอ านาจตามกฎหมายใน
การรื้อถอนสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ ที่ละเมิดดังกล่าวไดต้ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 
และมาตรา 1336 (เทียบเคียงตามนัยค าพิพากษาฎีกาที่ 1846/2500 , ฎีกาที่ 2762/2523 , ฎีกาที่ 
2954/2525 และค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 475/2557 ลงวันที่ 20 ส.ค. 2547) ตามภาคผนวก 4 และ 5 
 ดังนั้น  ในระหว่างการจัดระเบียบสายฯ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจพบการพาดสายและหรือติดตั้ง
อุปกรณ์สื่อสารฯ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก กฟภ. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
พาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  ตามอนุมัติ 
ผวก. ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2561 ตามภาคผนวก 6   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

พระราชบัญญตัิ 
การไฟฟาสวนภูมิภาค 

พ.ศ. ๒๕๐๓ 

   
 

ในพระปรมาภิไธย 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สังวาลย 
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

เปนปท่ี ๑๕ ในรัชกาลปจจบัุน 

 

โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 

พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะ
รัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว ดังตอไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค 
พ.ศ. ๒๕๐๓” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัติน้ี หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติน้ี ใหใชพระราชบัญญัติน้ีแทน 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 

“การไฟฟาสวนภูมิภาค” หมายความวา การไฟฟาสวนภูมิภาคซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค 

“ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค 

“พนักงาน” หมายความวา พนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค รวมทั้งผูวาการ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี
และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๗/ตอนท่ี ๗๘/หนา ๗๘๓/๒๗ กันยายน ๒๕๐๓ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๑) เงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓ ขององคการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค 

(๒) ทรัพยสินและสินทรัพยท่ีรับโอนมาจากองคการไฟฟาสวนภูมิภาค 

ท้ังนี้ เม่ือไดหักหน้ีสินขององคการไฟฟาสวนภูมิภาคออกแลว 
 

มาตรา ๑๓๕  ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคมีอํานาจกระทําการตาง ๆ ภายในขอบ
แหงวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ และอํานาจเชนวาน้ีใหรวมถึง 

(๑) สราง ซ้ือ จัดหา จําหนาย เชา ใหเชา ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืมและดําเนินงาน
เก่ียวกับเคร่ืองใช บริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

(๒) ซื้อ จัดหา จําหนาย เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืม รับจํานํา รับ
จํานอง โอน รับโอน แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง หรือดําเนินงานเกี่ยวกับทรัพยสินใด 
ๆ ตลอดจนรับทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศให 

(๓) สํารวจและวางแผนงานที่จะทําใหมหรือขยายเพิ่มเติมภายในเขตทองท่ีตาม
มาตรา ๗ 

(๔) กําหนดประเภท ขนาด และมาตรฐานของโรงผลิตพลังงานไฟฟาสายสงศักย
สูงหรือสายสงศักยต่ํา และเครื่องอุปกรณอ่ืน ๆ ตลอดจนเชื้อเพลิงซึ่งใชในการผลิตพลังงานไฟฟา
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค เพ่ือใหถูกตองตามหลักวิชาและหลักเศรษฐกิจ รวมทั้งวางนโยบายและ
ควบคุมการผลิตพลังงานไฟฟาในโรงผลิตพลังงานไฟฟาตาง ๆ ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

(๕) กําหนดอัตราราคาขายพลังงานไฟฟาภายใต บังคับมาตรา  ๖ แหง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดคาบริการและสิ่ง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ ของการไฟฟาสวนภูมิภาค และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชําระราคา 
คาบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก 

(๖) จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชและรักษาทรัพยสินของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค 

(๗) กูยืมเงินหรือลงทุน 

(๘) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุน 

(๙) จัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เพ่ือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟา และธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวเนื่องหรือที่เปนประโยชนแกกิจการของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

(๑๐) เขารวมกิจการกับหนวยงานอื่นไมวาจะเปนของเอกชนหรือของรัฐทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศ หรือกับองคการระหวางประเทศ หรือถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด เพ่ือประโยชนแกกิจการของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

(๑๑) กระทําการอยางอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเก่ียวเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

                                                 
๕
 มาตรา ๑๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
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 หนา   ๕ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธนัวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาค 
วาดวยหลักเกณฑการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม 

บนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ดวยเห็นเปนการสมควรกําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ

ส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค  ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  เหมาะสม 

กับการดําเนินงานในปจจุบัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑  (๒)  แหงพระราชบัญญัติการไฟฟา

สวนภูมิภาค  พ.ศ.  ๒๕๐๓  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  การไฟฟาสวนภูมิภาค  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาค  วาดวยหลักเกณฑการพาดสาย 

และหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  คําส่ัง  ประกาศ  หรือบันทึกขอความอื่นใดในสวนท่ีกําหนดไวแลว 

ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

  การใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้  หรือมีความจําเปนตองงดใชระเบียบนี้ในเรื่องใด  

เพ่ือประโยชนของการไฟฟาสวนภูมิภาค  ใหผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาคมีอํานาจอนุมัติ 

ขอ  ๔  การพาดสายและหรือการติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมใด  ที่อยูระหวางดําเนินการ

และยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหดําเนินการตอไปตามที่ถือปฏิบัติอยูเดิมจนกวาจะดําเนินการ

แลวเสร็จ  แตถาสามารถดําเนินการตามระเบียบนี้ได  โดยไมทําใหผูใดเสียสิทธิประโยชนอันพึงมี 

ตามเงื่อนไขที่ไดดําเนินการไปแลว  ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ 

ขอ ๕ คํานิยาม  ในระเบียบนี้ 

   (๑)  “สายส่ือสารโทรคมนาคม”  หมายความวา  สายนําสัญญาณ  ตัวนําทองแดง  (Copper)  

หรือตัวนําเสนใยแกวนําแสง  (Optical  Fiber)  หรือสายอื่นใดที่ใชในกิจการโทรคมนาคม  กิจการกระจายเสียง  

วิทยุ  โทรทัศน 
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 หนา   ๖ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธนัวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

    (๒)  “สายกระจาย”  (Drop  Wire)  หมายความวา  สายตัวนําทองแดง  หรือตัวนํา

เสนใยแกวนําแสง  (Optical  Fiber)  ขนาดไมเกิน  ๑๒  แกน  (Core)  ท่ีถูกออกแบบใหตอแยกสาย 

ส่ือสารโทรคมนาคมหลัก  นําสัญญาณไปยังผูใชบริการ  (End  User) 

    (๓)  “อุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม”  หมายความวา  อุปกรณประกอบใดที่ใชในกิจการ

โทรคมนาคม  กิจการกระจายเสียง  วิทยุ  โทรทัศน  ไมรวมถึงอุปกรณของผูใชบริการ  (Customer  Premises   

Equipment) 

    (๔)  “การพาดสายส่ือสารโทรคมนาคม”  หมายความวา  การพาดสายส่ือสารโทรคมนาคม

ตาง ๆ  บนเสาไฟฟา  ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

    (๕)  “การติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม”  หมายความวา  การติดตั้งอุปกรณ

ประกอบใดที่ใชในกิจการโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค  เพ่ือใชในการสง  การแพร

หรือการรับสัญญาณเสียง  ขอมูล  ภาพหรือการอื่นใด 

  (๖)  “ผูควบคุมงาน”  หมายความวา  ผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูขออนุญาตใหควบคุม

งานพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม  และมีบัตรอนุญาตทํางานบนเสาไฟฟาของ 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 

 

หมวด  ๑ 

การขออนญุาต 
 

 

ขอ ๖ การขออนุญาตพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟา 

  ๖.๑  หามผูขออนุญาตดําเนินการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม

บนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคจนกวาจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากการไฟฟาสวนภูมิภาค 

  ๖.๒  การไฟฟาสวนภูมิภาค  จะพิจารณาอนุญาตใหพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ

ส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาไดเฉพาะสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น  

รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  นิติบุคคลท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
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 หนา   ๗ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธนัวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  และนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามกฎหมาย  วาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศนเทานั้น  สําหรับบุคคลอื่นการไฟฟาสวนภูมิภาค  ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาต 

  ๖.๓ กรณีที่ผูขออนุญาตเปนผูประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวย 

การประกอบกิจการโทรคมนาคม  หรือเปนผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามกฎหมาย

วาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  ผูขออนุญาตตองไดรับความเห็นชอบแผนผัง

การดําเนินการ  จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคแหงชาติ   

(กสทช.)  กอน 

  ๖.๔ ผูขออนุญาตตองทําหนังสือขออนุญาตการไฟฟาสวนภูมิภาค  โดยหนังสือ 

ขออนุญาตตองมีรายละเอียดตาง ๆ  ดังนี้ 

   ๖.๔.๑  หนังสือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  (กสทช.)  กรณีเปนผูประกอบกิจการตามขอ  ๖.๓ 

   ๖.๔.๒  เอกสารประกอบคํารอง  ตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด 

   ๖.๔.๓  แผนผังเสนทางการขออนุญาต  ขนาด  A๓  หรือ  A๔  จํานวน  ๒  ชุด   

และบันทึกในส่ืออิเล็กทรอนิกสที่มีตําแหนงเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคทุกตนตั้งแตตนทาง 

จนถึงปลายทางท่ีจะทําการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม  พรอมระบุพิกัดตนทาง  

และ  ปลายทาง 

   ๖.๔.๔  จํานวนเสาที่จะพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม  

ประเภทสาย  (สายทองแดงหรือเสนใยแกวนําแสง)  ชนิด  (สายประธานหรือสายกระจาย)  ขนาด 

เสนผานศูนยกลาง  (รวมฉนวนหุมและสายสะพาน)  ระยะทาง  จํานวนแกน  (Core)  ประเภทอุปกรณ

ส่ือสารโทรคมนาคม  จํานวน(ชิ้น)  อุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม  ขนาดและน้ําหนักของอุปกรณ  เปนตน 

   ๖.๔.๕  แบบแสดงการติดตั้งสายและหรืออุปกรณ ส่ือสารโทรคมนาคม 

บนเสาไฟฟา  โดยเฉพาะจุดขามถนน  ตรอก  และซอยตาง ๆ 

     ๖.๔.๖  วันที่เริ่มตนและวันท่ีแลวเสร็จในการดําเนินการพาดสายและหรือติดตั้ง

อุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมของแตละเสนทาง 

     ๖.๔.๗  ชื่อ-นามสกุล  หมายเลขโทรศัพทติดตอของผูควบคุมงาน 
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 หนา   ๘ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธนัวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

    ๖.๕ การขออนุญาต  ใหรวมถึงกรณีดังตอไปนี้ 

   ๖.๕.๑ การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมใหม 

   ๖.๕.๒ การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมเพ่ิมเติม   

ตองระบุวาขนาดเสนผานศูนยกลางรวมของสายที่ติดตั้งอยูแลวมีขนาดเทาใด  และหรือจํานวนอุปกรณ 

ที่ติดตั้งอยูแลวมีจํานวนเทาใด 

   ๖.๕.๓ การรื้อถอนสายและหรืออุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมเดิมออก  และ 

พาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมใหมทดแทน 

   ๖.๕.๔ การรื้อถอนสายและหรืออุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมท่ีไดรับอนุญาตไปแลว   

  ๖.๖ การพาดสายส่ือสารโทรคมนาคม  ตั้งแตวันท่ี  ๑  มกราคม  ๒๕๖๑  เปนตนไป  

สายสะพาน  (Messenger  Wire)  ของสายส่ือสารโทรคมนาคมชนิดตัวนําเสนใยแกวนําแสง  (Optical  Fiber)  

ตองเปนอโลหะเทานั้น 

    ๖.๗ ผูขออนุญาตย่ืนแบบคํารอง  หรือหนังสือขออนุญาต  ไดที่สํานักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค  ในวันและเวลาทําการ  หรือขออนุญาตผานระบบอิเล็กทรอนิกสที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจัดทําขึ้น 

 

หมวด  ๒ 

การอนุญาต 
 

 

ขอ ๗ การพิจารณาอนุญาต 

    ๗.๑ การไฟฟาสวนภูมิภาค  จะพิจารณาอนุญาตจากความสามารถในการรองรับ 

สายส่ือสารโทรคมนาคมของเสาไฟฟาตามมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค  โดยคํานึงถึงความมั่นคง

ของเสาไฟฟาเปนสําคัญ 

    ๗.๒ การไฟฟาสวนภูมิภาค  สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไมอนุญาตในบางเสนทางที่ 

การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด  เนื่องจากเปนเสนทางที่มีสายส่ือสารโทรคมนาคมจํานวนมากจนอาจเปน
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 หนา   ๙ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธนัวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

อันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของสวนรวมหรือเปนเสนทางวิกฤตหรือจุดอันตราย  หรือเปนเสนทางที่ 

การไฟฟาสวนภูมิภาคมีเสนใยแกวนําแสงเหลือจากการใชงานปกติพรอมใหบริการแทนการอนุญาต 

พาดสายส่ือสารโทรคมนาคม 

    ๗.๓ การไฟฟาสวนภูมิภาคจะตรวจสอบรายละเอียดและวิธีการพาดสายและหรือติดตั้ง

อุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมของผูขออนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค  

ตามหมวด  ๓  หากไมเปนไปตามหลักเกณฑ  และมาตรฐาน  หรืออาจเกิดความเสียหายแกเสาไฟฟา   

การไฟฟาสวนภูมิภาคจะไมอนุญาตใหดําเนินการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม   

บนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค   

    ๗.๔ การไฟฟาสวนภูมิภาค  จะอนุญาตใหพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม  

หลังจากที่ไดรับหนังสือขออนุญาตตามขอ  ๖.๔  ถูกตองและครบถวน  และจะจัดสงหนังสืออนุญาต 

ใหสามารถพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมได  พรอมทั้งแจงคาใชจายที่ไดกําหนดไวใน 

หมวด  ๔  ใหผูขออนุญาตทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับจากวันท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคไดอนุมัติใหพาดสาย

และหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม 

    ๗.๕ เมื่อผูขออนุญาตชําระคาใชจายตามหมวด  ๔  พรอมลงนามในสัญญาแลว   

การไฟฟาสวนภูมิภาคจะออกใบอนุญาต  (Work  Permit)  ใหผูขออนุญาตพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ

ส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟา  โดยผูควบคุมงานมีหนาที่แจงกําหนดการดําเนินการใหการไฟฟาสวนภูมิภาค

ในพ้ืนท่ีทราบ  กอนการดําเนินการไมนอยกวา  ๓  วันทําการ  เพ่ือเจาหนาที่การไฟฟาสวนภูมิภาค 

รวมตรวจสอบการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาใหเปนไปตามท่ี 

การไฟฟาสวนภูมิภาคอนุญาต 

 

หมวด  ๓ 

หลักเกณฑและขอกําหนด 
 

 

ขอ ๘ หลักเกณฑและขอกําหนดการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม 
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 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธนัวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

  ๘.๑ การพาดสายส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาตามเสนทางที่ไดรับอนุญาต   

หากมีสายกระจาย  (Drop  Wire)  ทองแดงของผูขออนุญาตท่ีพาดอยูเดิมเกินท่ีกําหนด  ๑๐  คูสาย   

ผูขออนุญาตตองดําเนินการเปล่ียนแปลงสายกระจาย  (Drop  Wire)  เปนสายเคเบิลทองแดงกอน  หรือ   

   หากมีสายกระจาย  (Drop  Wire)  เสนใยแกวนําแสง  ของผูขออนุญาตที่พาดอยูเดิม 

เกินที่กําหนด  ๕  เสน  ผูขออนุญาตตองดําเนินการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหไมเกิน  ๕  เสน  กอน   

    ๘.๒ การไฟฟาสวนภูมิภาค  จะพิจารณาอนุญาตใหเฉพาะเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค  

ถาเปนเสาของหนวยงานอื่น ๆ  ปกอยูในแนวเดียวกันใหผูขออนุญาตขออนุญาตจากหนวยงานนั้น ๆ  โดยตรง  

และใหใสสัญลักษณเสาของหนวยงานนั้น ๆ  ลงในแผนผัง  และขอมูลที่เปนส่ืออิเล็กทรอนิกส 

    ๘.๓ หามดัดแปลงโครงสรางเสาของการไฟฟาสวนภูมิภาค  เชน  เจาะรูบนเสาเพ่ิมเติม 

  ๘.๔ หามนําสายส่ือสารโทรคมนาคมใตดินขึ้นที่เสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค  

ยกเวนเสาตน  Rise  Pole  ของระบบส่ือสารโทรคมนาคม  ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

  ๘.๕ หามติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาตนที่มีการติดตั้งอุปกรณ

ปองกันและสวิตซตัดตอน 

  ๘.๖ การพาดสายส่ือสารโทรคมนาคมใหติดตั้งบนคอนส่ือสาร  และติดตั้งคอนส่ือสารได

เพียงชั้นเดียวเทานั้น  และใหมีชองวางใหพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค  สามารถขึ้นปฏิบัติงานบนเสา  

นับจากจุดกึ่งกลางเสาขางละ  ๔๐  เซนติเมตร 

  ๘.๗ หามติดตั้งคอนส่ือสารบนเสาไฟฟาตนที่มีการติดตั้งหมอแปลงหรือตามที่ 

การไฟฟาสวนภูมิภาคมีมาตรฐานกําหนด 

  ๘.๘ การพาดสายส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาตนท่ีติดตั้งหมอแปลง  ใหดําเนินการ

ดังนี้ 

   ๘.๘.๑  เสาเดี่ยวที่ติดตั้งหมอแปลงแบบแขวน  ใหพาดสายโดยตรงทั้งสองดานของเสา   

(ติดตั้งขนาบเสา) 

   ๘.๘.๒  เสาคูที่ติดตั้งหมอแปลงแบบนั่งราน  ใหขึงดึงเขาปลายสาย  (Dead-end  Pole)   

ของสายส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาขนาด  ๙.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  ตน  ท่ีปกครอมท้ังสองขางของเสาคู
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 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธนัวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

นั่งรานหมอแปลง  แลวลดระดับการพาดสายส่ือสารโทรคมนาคมผานเสาคูนั่งรานหมอแปลงท่ีระดับไมสูงกวา 

คานนั่งรานหมอแปลง  ตามมาตรฐานที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด   

   หรือเปนไปตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคมีมาตรฐานกําหนด 

    ๘.๙ การพาดสายส่ือสารโทรคมนาคมผานเสาไฟฟาตน  Rise  Pole  และตนอุปกรณ

ในระบบการจายไฟของการไฟฟาสวนภูมิภาค  ใหเปนไปตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด 

    ๘.๑๐ การแยกสายกระจาย  (Drop  Wire)  จากเสาไฟฟา  ใหแยกสายเพียงดานเดียว  

ถามีความจําเปนใหแยกไดเพียงสองดานเทานั้น  เพ่ือรักษาท่ีวางของเสาไฟฟาใหพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

ขึ้นปฏิบัติงานบนเสาไดโดยสะดวกและปลอดภัย 

    ๘.๑๑ ระดับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม 

     ๘.๑๑.๑  ใหพาดสายส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาที่ระดับความสูง   

๔.๔๐-๔.๘๐  เมตร  จากระดับพ้ืนหรือทางเทา  แลวแตกรณี 

     ๘.๑๑.๒  ใหพาดสายส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาที่ปกครอม  ตรอก  ซอย  

หรือถนนที่มีทางเดินรถกวางพอท่ีรถบรรทุก  หรือรถรับสงผูโดยสารขนาดใหญวิ่งผาน  เขา-ออก  ได   

ที่ระดับความสูง  ๕.๕๐-๕.๙๐  เมตร  จากระดับทางเดินรถท่ีมีรถบรรทุกหรือรถรับสงผูโดยสารขนาดใหญ

ผานแลวแตกรณี 

   ๘.๑๑.๓  ใหติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาที่การไฟฟาสวนภูมิภาค

กําหนดขึ้น  ในระดับความสูงตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด  ๔.๔๐-๕.๕๐  เมตร  จากระดับพ้ืน 

หรือทางเทาหรือทางเดินรถแลวแตกรณี  หรือตามท่ี  การไฟฟาสวนภูมิภาคเห็นสมควร 

    ๘.๑๒ สําหรับทางเดินรถหรือถนนทางหลวงท่ีมีรถบรรทุกหรือรถรับสงผูโดยสาร 

ขนาดใหญผาน  ตองมีระยะต่ําสุดของสายส่ือสารโทรคมนาคมไมนอยกวา  ๕.๕๐  เมตรจากระดับทางเดินรถ

หรือถนนหลวงแลวแตกรณี 

  ๘.๑๓ สายส่ือสารโทรคมนาคมขามถนนทางหลวงที่เปนเสนทางหลักใหใชวิธีรอยสาย 

ในทอลอดใตถนนเทานั้น   

    ๘.๑๔ การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมตองติดตั้งใหมีระดับ 

ที่ต่ํากวาแนวสายไฟฟาแรงต่ําหรือระดับติดโคมไฟถนน  ไมนอยกวา  ๓๐  เซนติเมตร 
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 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธนัวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

    ๘.๑๕ กรณีพาดสายส่ือสารโทรคมนาคมขาม  ถนน  ทางแยก  ตรอก  ซอย  ใหผูขออนุญาต

ติดตั้งปายชนดิทนกลางแจง  และสะทอนแสง  ที่แสดงระดบัความสูง  ที่ระดับต่ําสุดของสายส่ือสารโทรคมนาคม   

    ๘.๑๖ ใหทําวงรอบเคเบิล  (Cable  Loop)  ไดเฉพาะจุดหัวตอ  หรือกอนเขาตูโหนด  

หรือตูกระจายสาย  (ODF)  แตละวงมีเสนผานศูนยกลางไมเกิน  ๖๐  เซนติเมตร  และมีความยาวไมเกิน  

๑๕  เมตร  อนึ่ง  เสาไฟฟา  ๑  ตน  ใหมีวงรอบเคเบิล  (Cable  Loop)  รวมกันไดไมเกิน  ๒  วงรอบ  

รวมทั้งหามทําวงรอบเคเบิล  (Cable  Loop)  ที่ระหวางเสาไฟฟา  (Span)  เปนอันขาด   

   ทั้งนี้การพาดสายส่ือสารโทรคมนาคมตั้งแต  ๑  มกราคม  ๒๕๖๑  หามทําวง 

รอบเคเบิล  (Cable  Loop)  ทุกกรณี 

  ๘.๑๗ กรณีติดตั้งสายส่ือสารโทรคมนาคมที่แยกเขาซอย  หามเขาปลายสาย  (Dead  end)  

ที่เสาไฟฟาโดยตรง  ใหดําเนินการโดยวิธีอื่นท่ีจะไมกอใหเกิดความเสียหายแกเสาไฟฟาท่ีอยูปากซอย   

กรณีสวนท่ีดึงแยก  (Pull  off)  ใหลดแรงดึง   

    ๘.๑๘ เสาไฟฟาที่ไดรับอนุญาตใหติดตั้งสายส่ือสารโทรคมนาคมรวมนั้น  การไฟฟา 

สวนภูมิภาคอาจระบุใหติดตั้งยึดโยง  (Guy)  เพ่ือไมใหเกิดแรงดึงท่ีเกินคาความแข็งแรงของเสาไฟฟา 

  ๘.๑๙ ในระหวางปฏิบัตงิาน  ผูขออนุญาตตองมผูีควบคุมงานที่ไดรับบัตรอนุญาตทํางาน

บนเสาไฟฟา  จากการไฟฟาสวนภูมิภาค  พรอมมีสําเนาใบอนุญาตใหปฏิบัติงาน  (Work  Permit)   

ใหเจาหนาท่ีของการไฟฟาสวนภูมิภาคตรวจสอบตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน   

    ๘.๒๐ การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม  ตองดําเนินการตามแบบ

ท่ีไดรับอนุญาตจากการไฟฟาสวนภูมิภาคเทานั้น  และการพาดเสนใยแกวนําแสงตองมอบแกน  (Core)  

ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคใชงานภายใน  ๓๐  วัน  ในเสนทางที่การไฟฟาสวนภูมิภาคแจงความจํานง 

โดยไมมีเงื่อนไข  จํานวนแกน  (Core)  ที่ตองมอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาคใชงานเปนดังนี้ 

   เสนใยแกวนําแสงท่ีมีจํานวนแกน  (Core)  ๖ - ๑๒  แกน  (Core)  ตองมอบให 

การไฟฟาสวนภูมิภาค  ใชงาน  ๒  แกน  (Core) 

   เสนใยแกวนําแสงท่ีมีจํานวนแกน  (Core)  มากกวา  ๑๒  แกน  (Core)   

ตองมอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาค  ใชงาน  ๔  แกน  (Core) 
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 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธนัวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

  ๘.๒๑ กรณีที่การไฟฟาสวนภูมิภาคไดอนุญาตใหมีการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ

ส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคอยูกอนแลว  หากภายหลังปรากฏวามีผูขออนุญาต

รายอื่นขออนุญาตพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมบนคอนส่ือสารและหรือเสาไฟฟาเดียวกัน  

การไฟฟาสวนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาตใหผูขออนุญาตรายอื่นดังกลาวได  โดยไมมีเงื่อนไข 

  ๘.๒๒ สายส่ือสารโทรคมนาคมที่ขออนุญาตเมื่อรวมกับสายส่ือสารโทรคมนาคมเดิม 

ที่พาดบนเสาไฟฟาแลว  ตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางรวมกัน  โดยนับรวมสายสะพาน(ถามี)  ไมเกิน 

คาตามมาตรฐานที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด   

  ๘.๒๓ สายเคเบิลใยแกวนําแสงตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมเกิน  ๒๑.๕  มิลลิเมตร 

  ๘.๒๔ ในกรณีท่ีผูขออนุญาต  ทําการปกเสาเพ่ือใชในการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ

ส่ือสารโทรคมนาคม  ในแนวระบบจําหนายแรงต่ํา  เพ่ือเปนการปองกันสายไฟฟาแรงต่ําแกวงแตะเสา  

การไฟฟาสวนภูมิภาคจะติดตั้งอุปกรณไฟฟารองรับสายไฟฟาแรงต่ําเพ่ิมบนเสาของผูขออนุญาต  ซึ่งคาใชจาย

ที่เกิดขึ้นทั้งหมด  การไฟฟาสวนภูมิภาคจะเรียกเก็บจากผูขออนุญาต   

  ๘.๒๕ สายกระจาย  (Drop  Wire)  ตองมีความยาวของสายท่ีติดตั้งไมเกิน  ๑๐๐  เมตร  

หรือ  ตามประกาศหรือมาตรฐานสายกระจาย  (Drop  Wire)  ที่  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  (กสทช.)  กําหนด 

  ๘.๒๖ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนปายแสดงสถานะการไดรับอนุญาต  และ  Cable  Marker  

แสดงสัญลักษณของหนวยงานเจาของสายส่ือสารโทรคมนาคม  ตามแบบท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด 

 

หมวด  ๔ 

คาใชจายในการขออนุญาต 
 

 

ขอ ๙ การไฟฟาสวนภูมิภาค  จะเรียกเก็บคาใชจาย  ดังนี้ 

    ๙.๑  คาบริการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมรายป 

    ๙.๒  คาดําเนินการกอนการใหบริการหรือคาธรรมเนียม 
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 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธนัวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

    ๙.๓  คาสมทบการกอสรางปรับปรุงปกเสารองรับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ

ส่ือสาร  โทรคมนาคม   

    ๙.๔  คาใชจายอื่น ๆ   

 ทั้งนี้เปนไปตามท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด   

 

หมวด  ๕ 

การบาํรุงรักษาและความรับผิดชอบ 
 

 

ขอ ๑๐ การบํารุงรักษา 

    ๑๐.๑ ผูขออนุญาตมีหนาท่ีดแูล  ตรวจสอบ  บํารุงรักษาและดําเนินการปรับปรุงสาย

และหรืออุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมที่อยูบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคใหอยูในสภาพเรียบรอย

และปลอดภัย  ตามหมวด  ๓   

    ๑๐.๒ หากการไฟฟาสวนภูมิภาคตรวจพบวา  การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ

ส่ือสารโทรคมนาคมไมถูกตองตามหมวด  ๓  ผูขออนุญาตตองดําเนินการแกไขใหเสร็จโดยเร็ว  นับจาก

วันที่ไดรับแจงจากการไฟฟาสวนภูมิภาค  มิฉะนั้นการไฟฟาสวนภูมิภาคอาจพิจารณายกเลิกการอนุญาต 

  ๑๐.๓ ในกรณีที่การไฟฟาสวนภูมิภาค  ดําเนินการจัดระเบียบสายส่ือสารโทรคมนาคม  

หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวของ  ผูขออนุญาตตองใหความรวมมือเขารวมดําเนินการ  เชน  รื้อถอนสาย 

ส่ือสารโทรคมนาคมและหรืออุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมที่ไมไดรับอนุญาต  ไมไดใชงาน  รวมทั้งยาย

ตําแหนงการพาดสายส่ือสารโทรคมนาคมและหรืออุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม  หรือเปล่ียนสายส่ือสาร

โทรคมนาคม  เปนตน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด 

ขอ ๑๑ ความรับผิดชอบ 

    ๑๑.๑ กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติขึ้นไมวาดวยประการใด ๆ  อันเปนเหตุให

สายไฟฟาหรืออุปกรณไฟฟาขาด  ตกลงมา  หรือเสาไฟฟาเอน  ลม  หัก  ทําใหทรัพยสินของผูขออนุญาต

ไดรับความเสียหาย  ผูขออนุญาตจะไมเรียกรองคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไฟฟาสวนภูมิภาคแตประการใด

ทั้งส้ิน   
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 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธนัวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

    ๑๑.๒ กรณีสายและหรืออุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมที่ติดตั้งไวไมถูกตอง  ตามหมวด  ๓  

หรือผูขออนุญาตไมดําเนินการแกไข  จนเปนเหตุแหงการทําละเมิด  เชน  ยานพาหนะเกี่ยวสายและหรือ

อุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม  หรือจากสาเหตุอื่นใด  ทําใหเกิดความเสียหายแกการไฟฟาสวนภูมิภาค  หรือ 

บุคคลที่สาม  ผูขออนุญาตยินยอมชดใชคาเสียหายโดยส้ินเชิงใหการไฟฟาสวนภูมิภาค  หรือบุคคลท่ีสาม   

ภายในเวลาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด  โดยไมมีขอโตแยงใด ๆ  ทั้งส้ิน  ในกรณีสายส่ือสารโทรคมนาคม

และหรืออุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมของผูขออนุญาตหลายรายรวมกัน  ใหผูขออนุญาตแตละรายรับผิด

ชดใชคาเสียหายในอัตราเฉล่ียตามสวน   

    ๑๑.๓ กรณีการไฟฟาสวนภูมิภาคปรับปรุงแนวเสา – สาย  และอุปกรณไฟฟา  รื้อถอน  

หรือดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับระบบไฟฟา  เมื่อผูขออนุญาตไดรับแจงเปนหนังสือจากการไฟฟาสวนภูมิภาค  

ใหรื้อ  ยายสายและหรืออุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม  หรือทรัพยสินอื่นใดของผูขออนุญาต  ออกจากพ้ืนที่

ดําเนินการของการไฟฟาสวนภูมิภาค  ผูขออนุญาตตองรื้อ  ยาย  ใหเสร็จส้ินภายในกําหนด  โดยผูขออนุญาต

เปนผูออกคาใชจายทั้งส้ิน  หากผูขออนุญาตไมกระทําการเสรจ็ส้ินภายในระยะเวลาทีก่ําหนด  ผูขออนุญาต

ยินยอมใหการไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินการใด ๆ  เพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  และใหถือเสมือนวา

เปนการดําเนินการของผูขออนุญาต  โดยยินยอมใหการไฟฟาสวนภูมิภาคคิดคาใชจายจากผูขออนุญาตได

ตามความเปนจริง  ท้ังนี้  หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับสายและหรืออุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม  หรือ

ทรัพยสินอื่นใดของผูขออนุญาต  การไฟฟาสวนภูมิภาคจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้น

ทั้งส้ิน  และอาจพิจารณายกเลิกการอนุญาตใหพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมดวย   

  ๑๑.๔ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุรายแรง  ทําใหสายและหรืออุปกรณส่ือสาร

โทรคมนาคมของผูขออนุญาตไมอยูในสภาพการใชงานปกติตามหลักเกณฑที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด  

การไฟฟาสวนภูมิภาคจะแจงใหผูขออนุญาตเขารวมทําการปรับปรุงสายและหรืออุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม

ในทันที  หากผูขออนุญาตไมดําเนินการแกไข  ซอมแซม  หรือปรับปรุงใหแลวเสร็จภายในชวงเวลาที่ 

การไฟฟาสวนภูมิภาคกําลังปฏิบัติงานแกไขปญหา  ผูขออนุญาตยินยอมใหการไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินการใด ๆ   

เชน  ตัด  รื้อ  ถอน  ยายสายและหรืออุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมของผูขออนุญาตไดทันที  เพ่ือปองกัน

ภัยอันตรายสําหรับประชาชน  และจัดการส่ิงกีดขวางการจราจร  รวมทั้งเพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจ
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 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธนัวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

เกิดขึ้นแกการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือบุคคลท่ีสาม  โดยผูขออนุญาตตองเสียคาใชจายตาง ๆ  ท่ีเกิดขึ้น 

ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคโดยไมมีขอโตแยงใด ๆ  ท้ังส้ิน  และตองไมเรียกรองคาเสียหายท่ีเกิดขึ้นจาก 

การไฟฟาสวนภูมิภาคแตประการใด 

 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

ขอ ๑๒ กําหนดโทษ 

  ๑๒.๑ ผูควบคุมงานท่ีไมมีบัตรอนุญาตทํางานบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค  

หรือไมสามารถนํามาแสดงใหเจาหนาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคตรวจสอบในขณะท่ีปฏิบัติงาน  หรือไมสามารถ

แสดงสําเนาใบอนุญาต  (Work  Permit)  ใหปฏิบัติงานได  เจาหนาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจะส่ังหยุดงาน

ทันที  จนกวาผูขออนุญาตจะปฏิบัติตามขอ  ๘.๑๙  ครบถวน   

  ๑๒.๒ ในกรณีที่ผูขออนุญาตไมดําเนินการใหเปนไปตามขอ  ๘.๑,  ๘.๑๕,  ๘.๑๖  

๘.๒๓,  ๘.๒๕,  ๘.๒๖  และ  ๑๐.๑  แหงระเบียบนี้  ผูขออนุญาตตองชําระคาปรับในอัตราตามท่ี 

การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด 

  ๑๒.๓ ในกรณีที่ผูขออนุญาตทําการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม

เกินกวาที่ไดรับอนุญาตจากการไฟฟาสวนภูมิภาค  ผูขออนุญาตตองชําระคาปรับในอัตราตามท่ีการไฟฟา

สวนภูมิภาคกําหนด  โดยคิดยอนหลังตั้งแตวนัที่ทําการพาดสายจนถึงวนัรือ้ถอนเสร็จส้ินหรือวนัทําขอตกลง

แกไขเพ่ิมเติมสัญญาแลวแตกรณี  และตองชําระคาใชจายตามหมวด  ๔  ใหครบถวน 

  ๑๒.๔ คาใชจายในหมวด  ๔  รวมถึงคาปรับและคาเสียหาย  การไฟฟาสวนภูมิภาค

จะแจงใหผูขออนุญาตทราบเปนหนังสือ  โดยผูขออนุญาตจะตองชําระเงินดังกลาวภายในระยะเวลาที่ 

การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด  หากผูขออนุญาตไมชําระหรือชําระไมครบถวนภายในกําหนดเวลา  ผูขออนุญาต

ตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ  ๑๕  ตอป  คิดคํานวณจากยอดเงินท่ีคางชําระ  นับถัดจากวันท่ี 

ครบกําหนดชําระจนถึงวันที่ชําระเงินครบถวน 
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 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธนัวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

  ๑๒.๕ การพาดสายและหรอืตดิตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ

ที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด  การไฟฟาสวนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการรือ้ถอน  โดยผูขออนุญาตตองชําระ

คาใชจายในการรื้อถอนทั้งหมด 

  ๑๒.๖ การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของ 

การไฟฟาสวนภูมิภาคกอนไดรับอนุญาต  เปนการละเมิด  การไฟฟาสวนภูมิภาคจะดําเนินการตามกฎหมาย

กับผูกระทําการละเมิด  โดยสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาสินไหมทดแทนจากการละเมิดตามอัตราท่ีกําหนด

พรอมดอกเบี้ย  และแจงใหทําการรื้อถอนสายและหรืออุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมดังกลาวภายในระยะเวลา

ท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด  หากพนกําหนดการไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถรื้อถอนและคิดคาใชจาย

จากหนวยงานเจาของสายและหรืออุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม  และหากมีความเสียหายอันเกิดจาก 

การรื้อถอน  การไฟฟาสวนภูมิภาคจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ  ที่เกิดขึ้นท้ังส้ิน 

  ๑๒.๗ ในกรณีที่การไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินการจัดระเบียบสายส่ือสารโทรคมนาคม

หรือกิจกรรมอันใดที่เกี่ยวของ  ตามขอ  ๑๐.๓  แลวผูขออนุญาตไมใหความรวมมือตามท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาค

รองขอ  การไฟฟาสวนภูมิภาคจะระงับการอนุญาตเสนทางอื่น ๆ  ที่อยูระหวางขออนุญาต  จนกวาผูขออนุญาต

จะดําเนินการตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาครองขอ 

 

หมวด  ๗ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๓ การใชเสาไฟฟาสําหรับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมตามที่

การไฟฟาสวนภูมิภาคไดทําไวกับบุคคล  นิติบุคคล  หรือหนวยงานใด  กอนระเบียบนี้มีผลใชบังคับ  ใหยังคง

มีผลใชบังคับตอไป  เวนแตมีการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมใหมและหรือเพ่ิมเติม

ปรับปรุง  หรือมีการจัดระเบียบสายส่ือสารโทรคมนาคมหรือกิจกรรมอื่นใดท่ีเกี่ยวของตามขอ  ๑๐.๓   

ใหดําเนินการตามระเบียบนี้   
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 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธนัวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ ๑๔ ผูวาการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เสริมสกุล  คลายแกว 

ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค 
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สกม.จท.121 
 

 

สัญญาใหบริการพาดสายและหรอื 
ติดตัง้อุปกรณสือ่สารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของ กฟภ. 

 เลขที…่…………  
                                                                                       

 สัญญาฉบับน้ีทําขึ้น ณ สํานักงานใหญการไฟฟาสวนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศวาน   
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10900 เมื่อวันท่ี .............................................. 

ระหวาง การไฟฟาสวนภูมิภาค โดย.......................................................... ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา 
“ผูใหบริการ” ฝายหนึ่ง 

 
 
 

กับ .…………………………  ทะเบียนเลขที ่.......................... โดย………………………………………………
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล/ผูรับมอบอํานาจ (ตามหนังสือมอบอํานาจ
เลขที่……… .………… .. ลงวันท่ี……………… .………… ..…… )  สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่……..........
หมู… .………ถนน… .............แขวง… ......……… ..เขต……… ..………จังหวัด…………………… . 
รหัสไปรษณีย………… ..ซึ่งตอไปในสัญญานี้ จะเรียกวา “ผูรับบริการ” อีกฝายหนึ่ง   

 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 
  
 ขอ 1.  ขอตกลงใหบริการ 
                        1.1 คาใชจายตาง ๆ ในการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสา
ไฟฟาของผูใหบริการตามสัญญาน้ี หมายถึง  

1.1.1 คาบริการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมรายป 
                               1.1.2  คาดาํเนินการกอนการใหบริการแตละครั้ง ไดแก คาตรวจสอบ, คาควบคุม
การติดตั้งและคาใชจายในการดําเนินการอื่น ๆ 
                               1.1.3  คาสมทบการกอสรางปรับปรุงเสารองรับการพาดสายและหรือติดตั้ง
อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม 
                               ท้ังนี้ในอัตราตามระเบียบหลักเกณฑที่ผูใหบริการกําหนด 
  1.2 ผูใหบริการและผูรับบริการ ตกลงใหการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของผูใหบริการ ที่ไดรับอนุญาตจากผูใหบริการอยูแลว กอนท่ีสัญญาฉบับนี้จะมีผล 
ใชบังคับ ไมวาจะไดมีการจัดทําเปนสัญญาตอกันไวหรือไม ใหอยูภายใตบังคับของสัญญานี้แทน รายละเอียด
ตามเอกสารแนบทายสัญญาขอ 2.1 แตบรรดาหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ เชน คาบริการ คาดําเนินการ
กอนการใหบริการ คาสมทบการกอสรางปรับปรุงเสารองรับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคม ดอกเบี้ย คาปรับ คาเสียหาย ที่เกิดขึ้นกอนสัญญาฉบับนี้จะมีผลใชบังคับ และยังคงไมหมดส้ินไป 
ใหคูสัญญายังคงมีสิทธิเรียกรองตอกันไดตามเงื่อนไขเดิม  
  1.3  ในระหวางป หากผูรับบริการประสงคพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสาร 
โทรคมนาคมเพิ่มเติม ผูรับบริการจะตองยื่นคํารองขอพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณโทรคมนาคมจาก 
ผูใหบริการตามระเบียบหลักเกณฑท่ีผูใหบริการกําหนด เมื่อผูใหบริการมีหนังสืออนุญาตและผูรับบริการ
ชําระคาใชจายตางๆ ไดแก คาบริการ คาดําเนินการกอนการใหบริการ และคาสมทบการกอสรางปรับปรุงเสา
รองรับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมตามหลักเกณฑที่ผูใหบริการกําหนดครบถวน
แลวผูใหบริการจะออกใบอนุญาต  (Work Permit)  ใหผูรับบริการเพื่อดําเนินการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ 

ส่ือสาร ... 

แบบสัญญาหลักสําหรับผูประกอบการรายเดิม
ทุกราย ที่ไดรับอนุญาตจาก กฟภ. ใหพาดสาย
และหรือติดตั้งอุปกรณบนเสาไฟฟาของ กฟภ. 
อยูแลวกอนวันที่ 1 ม.ค. 2560  
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สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาตอไป โดยใหการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณดังกลาวอยูภายใตบังคับ
ของสัญญาน้ี และใหคํารองขอพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ, แผนผังแสดงการพาดสายและหรือติดตั้ง
อุปกรณ , หนังสืออนุญาตของผูใหบริการและเอกสารอื่นๆ ที่ผูใหบริการกําหนดเปนเอกสารแนบทายสัญญา 
รายละเอียดตามเอกสารแนบทายสัญญาขอ 2.2 โดยใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาน้ี และไมตองจัดทํา
ขอตกลงแกไขเพิ่มเติมสัญญาอีก 
       ท้ังนี้ สาํหรับคาบริการตามวรรคแรก ผูใหบริการจะเรียกเก็บลวงหนาเปนรายป 
โดยคาํนวณนับต้ังแตวันท่ีผูรบับริการเริ่มดําเนินการพาดสายและหรือติดต้ังอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม 
                       1.4 ในปถัดไปทั้งสองฝาย (ผูใหบริการ กับ ผูรับบริการ) ตองรวมกันตรวจนับจํานวน 
เสาไฟฟา ขนาด จาํนวนของสายสื่อสารโทรคมนาคมและจํานวนของอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมปละครั้ง 
ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม โดยใหใชสรุปผลการตรวจนับจํานวนเสาไฟฟาท่ีใหบริการพาดสาย
สื่อสารโทรคมนาคมและจํานวนอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมที่ติดต้ังบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค
ประจําป ตามที่ผูใหบริการกําหนด เปนเอกสารแนบทายสัญญา รายละเอียดตามเอกสารแนบทายสัญญา 
ขอ 2.3 ซึ่งนับรวมถึงเสาไฟฟา, สาย และหรืออุปกรณท่ีไดรับอนุญาตใหพาดและหรือติดต้ังเพิ่มเติม 
ในระหวางป แตไมนับรวมถึงกรณีละเมิด และใชจํานวนที่นับไดเปนเกณฑในการเรียกเก็บคาบริการพาดสาย
สื่อสารโทรคมนาคม , คาบริการติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของปถัดไป และไมตองจัดทํา
ขอตกลงแกไขเพิ่มเติมสัญญาน้ีอีก ซึ่งผูใหบริการจะเรยีกเก็บและผูรับบริการจะตองชําระคาบริการใหเสร็จสิ้น
ภายใน 45 (สี่สิบหา) วัน นับถัดจากวันที่ผูรับบริการไดรับใบแจงหนี้จากผูใหบริการ และในการรวมตรวจนับ
ดังกลาวขางตน หากผูรับบริการไมมารวมตรวจนับตามวันเวลาที่ผูใหบริการกําหนด ผูใหบริการจะตรวจนับ
ฝายเดียวและถือวาผูรับบริการไดยอมรับในการตรวจนับดังกลาวแลว 
       ในกรณีท่ีผูใหบริการใชระบบ TAMS หรือระบบอิเล็กทรอนิกสอื่นใดที่ผูใหบริการ
จัดทําขึ้นในการรับคํารองขออนุญาต หรือการจัดเก็บขอมูลการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของผูใหบริการ ผูใหบริการจะใชขอมูลจากระบบดังกลาวเปนผลการตรวจนับ
จํานวนเสาไฟฟา ขนาด จาํนวนของสายสื่อสารโทรคมนาคมและจํานวนของอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
ประจําป เพื่อใชเปนเกณฑในการเรียกเก็บคาบริการของปถัดไป โดยผูรับบริการตกลงยอมรับขอมูลและ  
ผลการตรวจนับจากระบบดังกลาว 

            1.5 หากผูรับบริการไมชําระคาบริการ และคาใชจายตางๆ ตามขอ 1.2 ถึงขอ 1.4 
หรือไมวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามขอ 3.1 และขอ 3.3 ใหครบถวน ผูใหบริการจะไมพิจารณา
หรืออนุญาตใหผูรับบริการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มเติมอีก 
          1.6 การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของผูใหบริการ 
กอนไดรับอนุญาตจากผูใหบริการ ถือเปนการละเมิด ผูใหบริการจะดาํเนินการตามกฎหมายกับผูกระทําการ
ละเมิด โดยสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาสินไหมทดแทนจากการละเมิดตามอัตราที่กําหนดพรอมดอกเบี้ย
ตามระเบียบหลักเกณฑที่ผูใหบริการกําหนด 
  1.7 การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาตามเสนทางที่ไดรับอนุญาต หากมี
สายกระจาย (Drop Wire) ของผูรับบริการท่ีพาดอยูเดิม ผูรับบริการตองดําเนินการดังนี้ 
   1.7.1 ในกรณีท่ีมีสายกระจาย (Drop Wire) ทองแดงของผูรับบริการท่ีพาดอยูเดิม
เกินที่กําหนด 10 คูสาย ผูรับบริการตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงสายกระจาย (Drop Wire) ทองแดง เปน
สายเคเบิลทองแดงกอน หากผูรับบริการไมดาํเนินการเปลีย่นแปลงสายกระจาย (Drop Wire) ทองแดง เปนสาย 
                                                                                                               เคเบิลทองแดง... 
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เคเบิลทองแดง ผูรับบริการจะตองชําระคาปรับใหแกผูใหบริการในอัตรา 100.- บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) ตอ 
1 (หน่ึง) เสน ตอ 1 (หนึ่ง) ตน ตอ 1 (หน่ึง) ป 
   1.7.2 ในกรณีที่มีสายกระจาย (Drop Wire) เสนใยแกวนําแสง ของผูรับบริการที่
พาดอยูเดิมเกินที่กําหนด  ๕ เสน ผูรับบริการตองดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหไมเกิน 5 เสนกอน หาก
ผูรับบริการไมดําเนินการเปลี่ยนแปลงสายกระจาย (Drop Wire) เสนใยแกวนําแสงท่ีพาดอยูเดิมใหเหลือไมเกิน 
5 เสน ผูรับบริการจะตองชําระคาปรับใหแกผูใหบริการในอัตรา 100.- บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) ตอ 1 (หน่ึง) 
เสน ตอ 1 (หนึ่ง) ตน ตอ 1 (หนึ่ง) ป  
   ท้ังนี้ ผูรับบริการจะตองดาํเนินการเปลีย่นแปลงสายกระจาย (Drop Wire) ทั้งประเภท
ทองแดงและเสนใยแกวนําแสง ใหเปนไปตามที่กําหนดในวรรคกอนภายในระยะเวลาที่ผูใหบริการกําหนด 
หากผูรับบริการไมดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกลาว ผูใหบริการอาจพิจารณายกเลิกการอนุญาต
และสงวนสิทธิ์ในการรื้อถอน โดยผูรับบริการตองชําระคาใชจายในการรือ้ถอนทั้งหมด 
  1.8  ผูรับบริการตองดําเนินการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม  
ตามแบบที่ไดรับอนุญาตจากผูใหบริการเทานั้น และในกรณีท่ีผูรับบริการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม   
เปนเสนใยแกวนําแสง ผูรับบริการตกลงยินยอมมอบแกน (Core) ใหผูใหบริการใชงานภายใน 30 วัน      
ในเสนทางท่ีผูใหบริการแจงความจาํนงโดยไมมีคาใชจายและเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และผูรับบริการ ยินยอมให
ผูใหบริการ นําแกน (Core) ที่ไดรับมอบไปใหหนวยงานราชการที่ดําเนินการโดยไมมีผลตอบแทนใชตอได 
ซึ่งจํานวนแกน (Core) ที่ตองมอบใหผูใหบริการใชงานเปนดังนี้ 
    เสนใยแกวนําแสงที่มีจํานวนแกน (Core) 6  -  12 แกน (Core) ตองมอบให 
ผูใหบริการใชงาน 2 แกน (Cores) 
   เสนใยแกวนําแสงท่ีมีจํานวนแกน (Core) มากกวา 12 แกน (Core) ตองมอบให 
ผูใหบริการใชงาน 4 แกน (Cores) 

  สําหรับการเชื่อมตอ ผูใหบริการจะเชื่อมตอจากจุดเชื่อมตอ (Closure) ของ
ผูรับบริการในจุดท่ีใกลที่สุด โดยผูใหบริการจะรับผิดชอบในการพาดสายเคเบิลใยแกวนําแสงจากจุดใชงาน
ของผูใหบริการไปยังจุดเชื่อมตอของผูรับบริการเอง หากมีปญหาการใชงานจากเคเบิลใยแกวนําแสงในสวนของ
ผูรับบริการ ผูรับบริการจะตองดําเนินการแกไขใหผูใหบริการ โดยผูใหบริการไมตองรับผิดชอบคาใชจาย  
 ขอ 2.   เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
  2.1  เอกสารแสดงขอมูลรายละเอียดการพาดสายและหรือติดตั้งอปุกรณสื่อสารโทรคมนาคม
ที่ผูรับบริการไดรับอนุญาตจากผูใหบริการอยูแลว กอนที่สัญญาฉบับน้ีจะมีผลใชบังคับ คือ สรุปผลการตรวจนับ
จํานวนเสาไฟฟาท่ีใหบริการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและจํานวนอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมท่ีติดตั้งบนเสา
ไฟฟาของผูใหบริการ ประจําป 2559 ในรูปแบบแผน CD จํานวน… ...... (……) แผน และหนังสือของ
ผูรับบริการยินยอมใหใชแผนผังแสดงการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมที่ผูใหบริการ
จัดทําขึ้น จํานวน… ...... (……) แผน 
  2.2  เอกสารแสดงขอมูลรายละเอียดการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
ที่ผูรับบริการไดรับอนุญาตจากผูใหบริการ นับตั้งแตวันที่สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช ดังนี้ 
   2.2.1 คํารองขอพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมของผูรับบริการ 
                             2.2.๒ แผนผังแสดงการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม และ
บันทึกในสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีตําแหนงเสาไฟฟาของผูใหบริการทุกตนตั้งแตตนทางจนถึงปลายทางที่จะทําการ
พาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม พรอมระบุพิกัดตนทางและปลายทาง 
   2.2.๓ หนังสืออนุญาตพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมของ   
ผูใหบริการ 
                                                                                                                   2.3...  
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                         2.3  สรุปผลการตรวจนับจํานวนเสาไฟฟาที่ใหบริการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและ
จํานวนอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมที่ติดตั้งบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคประจําป 
   2.4  ขอกําหนดการติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณบนเสาไฟฟาและ
การติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟา จาํนวน 5 (หา) แผน  
  2.5  ขอกําหนดการจัดทาํแผนปายแสดงสถานะการไดรับอนุญาตพาดสายสื่อสาร
โทรคมนาคมบนเสาไฟฟา จาํนวน 1 (หน่ึง) แผน                                                     
  2.6  ระเบียบการไฟฟาสวนภมูิภาควาดวยหลักเกณฑการพาดสายและหรือติดตั้ง
อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม (ถามี) 
จํานวน 14 (สิบสี)่ แผน 
                         ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดแยงกับขอความในสัญญานี ้ใหใชขอความใน
สัญญาน้ีบังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับบริการจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉยั
ของผูใหบริการ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด โดยผูรับบริการไมอาจเรียกรองคาใชจายและคาเสียหายใด ๆ 
จากผูใหบริการได 
 *ขอ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  3.1 ในขณะทาํสัญญาน้ี ผูรับบริการไดนาํหนังสือสัญญาค้าํประกันของธนาคารหรือ
สถาบันการเงินท่ีไดรับอนุญาตโดยถูกตองตามกฎหมาย เปนเงินจํานวน 1.5 เทา ของคาบริการพาดสาย
สื่อสารโทรคมนาคมและหรือคาบริการติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาตามขอ 5.1.1 และขอ 
5.2.1  (คิดทั้งป) คิดเปนเงินจํานวน…………....บาท (……………………… ..…… )มามอบใหแกผูใหบริการเพื่อเปน
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาฉบับน้ี ผูใหบริการจะคืนหลักประกันใหเมื่อผูรับบริการพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาน้ีแลว ทั้งน้ี หากจํานวนเงินหลักประกันลดลง ผูรับบริการจะตองเพิ่มหลักประกันใหครบวงเงิน
ภายในระยะเวลา 30 (สามสบิ) วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูใหบริการ 
  3.2 ในระหวางป หากผูใหบริการ อนุญาตใหผูรับบริการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ
สื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มเติม ตามขอ 1.3 ผูรับบริการไมตองวางหลักประกันเพิ่มเติมอีก  
  3.3 ในปถัดไปใหใชสรุปผลการตรวจนับจาํนวนเสาไฟฟาที่ใหบริการพาดสายสื่อสาร
โทรคมนาคมและจํานวนอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมที่ติดต้ังบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคประจําป  
ตามท่ีผูใหบริการกําหนด ตามเอกสารแนบทายสัญญาขอ 2.3  เปนขอมูลในการเรียกเกบ็หลักประกันของ 
ปนั้นๆ เปนเงินจาํนวน 1.5 เทาของคาบริการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสาร 
โทรคมนาคมบนเสาไฟฟา ตามขอ 1.4 
  3.4 ในกรณีท่ีผูรับบริการขอยกเลิกการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
บนเสาไฟฟากอนครบกําหนดเวลาตามสัญญา โดยผูรับบริการมิไดผิดสัญญาขอใด ตามขอ 5.1.3 และขอ 5.2.3 
ผูใหบริการไมตองคืนหลักประกัน โดยจะใชสรุปผลการตรวจนับจํานวนเสาไฟฟาที่ใหบริการพาดสายสื่อสาร
โทรคมนาคมและจํานวนอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมท่ีติดตั้งบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคประจําป  
ตามที่ผูใหบริการกําหนด ตามเอกสารแนบทายสัญญาขอ 2.3 เปนขอมูลในการเรียกเก็บหลักประกันของปถัดไป 
 ขอ 4. ระยะเวลาสัญญา 
  สัญญาน้ีมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 และคูสัญญาตกลงกันใหสัญญาน้ี
ครบอายุสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
  หากไมมีการยกเลิก ใหถือวาสัญญาน้ีมีผลบังคับใชตอไปอีกคราวละ 1 (หนึ่ง) ป       
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปถัดไป 
                                                                                                       ขอ 5.... 
*หมายเหตุ :  ขอความในขอ 3  ไมตองกรอกขอความ ในกรณีที่ผูรับบริการเปนหนวยงานรัฐว ิสาหกิจ เนื่องจากเปนหนวยงานทีไ่ดรับ

ยกเว นการวางหลักประกันตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี 
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 ขอ 5. การชําระเงิน 
  ผูรับบริการตกลงชําระเงินใหแกผูใหบริการ ดังนี ้
  5.1 คาใชจายในการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม 
   5.1.1 เงินคาบริการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟา ตั้งแตวันท่ี  
1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน.................บาท (…………………… ) (ยังไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) สําหรับการพาดสายส่ือสารโทรคมนาคมที่ผูรับบริการไดรับอนุญาตจากผูใหบริการอยูแลว 
กอนสัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับใชตามสัญญาขอ 1.2 โดยผูรับบริการตกลงชําระคาบริการใหแกผูใหบริการ 
ภายใน 45 (สีส่ิบหา) วัน นับถัดจากวันที่ผูรับบริการไดรับใบแจงหนี้จากผูใหบริการ 
                                 กรณีท่ีผูรับบริการไดชําระเงินคาดําเนินการกอนใหบริการและเงินคาสมทบการ
กอสรางปรับปรุงเสารองรับการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมไวแลว ผูรับบริการไมตองชําระอีก   
                                5.1.2 กรณีการรื้อถอนและพาดสายส่ือสารโทรคมนาคมใหมทดแทนของเดิม 
อันมีผลทําใหมีขนาดสายและหรือระยะทางการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นจากเดิม ผูรับบริการ
ตองชําระคาบริการ คาสมทบการกอสรางปรับปรุงเสารองรับการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเฉพาะในสวน 
ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม และคาดําเนินการกอนการใหบริการ ตามระเบียบหลักเกณฑท่ีผูใหบริการกําหนดและหาก
ขนาดสายและหรือระยะทางการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมลดลงจากเดิมผูใหบริการจะคืนคาบริการใหแก
ผูรับบริการตามสัดสวนของระยะเวลาที่เหลือของสัญญา 
   5.1.3 หากผูรับบริการไมประสงคจะพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบางสวนและ 
ขอยกเลิกการพาดสายดังกลาวกอนครบกําหนดเวลา และผูรับบริการมิไดผิดสัญญาขอใด โดยผูใหบริการตรวจสอบแลว
พบวาการยกเลิกการพาดสายดังกลาวทําใหขนาดเสนผานศูนยกลางรวมของสายลดลงจนทําใหอัตราคาบริการ
ลดลง ผูใหบริการจะคืนคาบริการใหแกผูรับบริการตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเหลือของสัญญา ทั้งนี้การ
คํานวณคาบริการที่จะคืนใหนับตั้งแตวันที่รื้อถอนสายท่ีขอยกเลิกเสร็จสิ้น หากยังไมรื้อถอนถือวายังคงใช
บริการอยู  
   5.1.4 หากสัญญาน้ีสิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใดกต็าม ผูใหบริการไมตองคืนเงิน 
คาดําเนินการกอนการใหบริการ และเงินคาสมทบการกอสรางปรับปรุงเสารองรับการพาดสายสื่อสาร
โทรคมนาคม โดยกรรมสิทธิ์ในเสาไฟฟาเปนของผูใหบริการ                     
                         5.2 คาใชจายในการติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม 
   5.2.1  เงินคาบริการติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟา ตั้งแตวันท่ี 
1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จาํนวน......................บาท (…………………………… )  
(ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)  สําหรับการติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมท่ีผูรับบริการไดรับอนุญาตจาก 
ผูใหบริการอยูแลวกอนสัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับใช ตามสัญญาขอ 1.2 โดยผูรับบริการตกลงชาํระ
คาบริการใหแกผูใหบริการภายใน 45 (ส่ีสิบหา) วัน นับถัดจากวันที่ผูรับบริการไดรับใบแจงหนี้จากผูใหบริการ 
   กรณีทีผู่รับบริการไดชําระเงินคาดําเนินการกอนการใหบริการและเงินคาสมทบ
การกอสรางปรับปรุงเสารองรับการติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมไวแลว ผูรับบริการไมตองชาํระอีก    
   5.2.2 กรณีการรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมใหมทดแทนของเดิม 
อันมีผลทําใหจาํนวนของอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นจากเดิม ผูรับบริการตองชาํระคาบริการ  
คาสมทบการกอสรางปรับปรุงเสารองรับการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเฉพาะในสวนท่ีเพิ่มขึ้นจากเดิม  
และคาดาํเนินการกอนการใหบริการ ตามระเบียบหลักเกณฑที่ผูใหบริการกาํหนดและหากจาํนวนของ 
 
                                                                                                       อุปกรณสื่อสาร... 
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อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมลดลงจากเดิม ผูใหบริการจะคืนคาบริการใหแกผูรับบริการตามสัดสวนของ
ระยะเวลาที่เหลือของสัญญา 
         5.2.3 หากผูรบับริการไมประสงคจะติดตั้งอปุกรณสื่อสารโทรคมนาคมบางสวน
และขอยกเลิกการติดตั้งอุปกรณดังกลาวกอนครบกําหนดเวลา และผูรับบริการมิไดผิดสัญญาขอใด ผูใหบริการ
จะคืนคาบริการใหแกผูรับบริการตามสัดสวนของระยะเวลาที่เหลือของสัญญา ท้ังนี้การคํานวณคาบริการที่
จะคืนใหนับตั้งแตวันที่รื้อถอนอุปกรณที่ขอยกเลิกเสร็จสิ้น หากยังไมรื้อถอนถือวายังคงใชบริการอยู 
   5.2.4 หากสัญญานี้สิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูใหบริการไมตองคืนเงิน
คาดาํเนินการกอนการใหบริการ และเงินคาสมทบการกอสรางปรับปรุงเสารองรับการติดตั้งอุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคม โดยกรรมสิทธิ์ในเสาไฟฟาเปนของผูใหบริการ 
 ขอ 6.  หนาที่และความรับผิดของผูรับบริการ  
   6.1 ผูรับบริการตองติดต้ังพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคมของผูรับบริการบนเสาไฟฟาของผูใหบริการตามมาตรฐาน ระเบียบ หลักเกณฑท่ีผูใหบริการ
กําหนด หากผูรับบริการไมทําการติดตั้งใหถูกตองตามมาตรฐาน ระเบียบ หลักเกณฑดังกลาว และผูใหบริการ 
ไดแจงใหผูรับบริการแกไขแลว ผูรับบริการตองแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่ผูใหบริการกําหนด ท้ังนี้ ผูใหบริการ 
มีสิทธิแกไขรื้อถอนการติดตั้งพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมดังกลาวใหถูกตองตามที ่    
ผูใหบริการเห็นสมควรโดยผูรับบริการตองชดใชคาใชจายท้ังหมดท่ีผูใหบริการใชจายไป และผูรับบริการ 
ตองรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายอันเกิดขึ้น (ถามี) เนื่องจากประพฤติผิดสัญญาในขอน้ี 
   6.2  ผูรับบริการตองใชความระมัดระวังในการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคมรวมท้ังตองตรวจตราดูแลสายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมดังกลาวให
อยูในสภาพเรียบรอยปลอดภัยและถูกตองตามมาตรฐาน ระเบียบ หลักเกณฑ และขอกําหนดการติดตั้งพาดสาย
สื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณบนเสาไฟฟาและการติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของ      
ผูใหบริการอยูเสมอ เพื่อมิใหเกิดความเสยีหายใดๆ ตอผูใหบริการหรือบุคคลภายนอกตลอดจนไมกระทําการใด ๆ 
อันเปนการรบกวนการครอบครองและใชสอยเสาไฟฟาและหรืออุปกรณของผูใหบริการ หรือกระทบกระเทือน
ตอระบบไฟฟาหรือทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับระบบไฟฟาของผูใหบริการ 
    หากผูรับบริการไมดําเนินการตามวรรคแรกและผูใหบริการเห็นวาอาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอผูใหบริการหรือบุคคลภายนอก เม่ือผูรับบริการไดรับแจงเปนหนังสือจากผูใหบริการ 
หากผูรับบริการไมดําเนินการแกไขใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ผูใหบริการกาํหนด ผูรับบริการตองชาํระ
คาปรับใหแกผูใหบริการตามจํานวนเสาไฟฟาที่มีการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมที่
ไมอยู  ในสภาพเรียบรอยปลอดภัยและถูกตอง ในอัตรา  100.-บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) ตอ 1 (หนึ่ง) ตน 
ตอ 1 (หนึ่ง) วัน นับแตวันท่ีครบกําหนดจนถึงวันที่แกไขแลวเสร็จ นอกจากนี้ผูรับบริการ ยอมใหผูใหบริการ
เรียกคาเสียหายอันเกิดขึ้นตอผูใหบริการและหรือบุคคลอื่นใด อันเกิดขึ้นจากการที่ผูรับบริการไมดําเนินการ
ดังกลาวขางตนไดอีกดวย และหากผูใหบริการไดดาํเนินการใดๆ เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
ไปกอนแลว ผูรับบริการยินยอมชดใชบรรดาคาใชจายท้ังปวงในการดําเนินการดังกลาวท้ังสิ้นทันที   
  6.3 ไมวาในกรณีใดผูรับบริการจะตองไมทําการดัดแปลง ตอเติม ซอมแซมหรือ 
กระทําการใดๆ เก่ียวกับทรัพยสินของผูใหบริการ ถาผูรับบริการตรวจพบวาทรัพยสินน้ันชํารุดบกพรองหรือ
อยูในสภาพท่ีนาจะเกิดความเสียหายหรือเปนอันตราย หรือสายไฟฟาขาด หรือหยอนลงมาแตะกับสายสื่อสาร
โทรคมนาคมและหรืออุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมของผูรับบริการ ผูรับบริการจะตองแจงใหผูใหบริการ
ทราบทันทีที่พบเห็นความชํารดุบกพรองหรือสภาพท่ีนาจะเกิดความเสียหายหรืออันตรายดังกลาวนั้น 
                                                                                                                  6.4... 
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  6.4 ในกรณีที่ผูใหบริการจําเปนตองทําการปรับปรุงแนวเสา-สายและอุปกรณไฟฟา 
รื้อถอนหรือดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับระบบไฟฟา เม่ือผูรับบริการไดรับแจงเปนหนังสือจากผูใหบริการ ใหร้ือ 
ยายสายและหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมหรือทรัพยสินอื่นใดของผูรับบริการออกจากพื้นที่ดําเนินการของ 
ผูใหบริการ ผูรับบริการตองรื้อ ยาย ใหเสร็จส้ินภายในกําหนด โดยผูรับบริการเปนผูออกคาใชจายท้ังสิ้น หาก
ผูรับบริการไมกระทําการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับบริการยินยอมใหผูใหบริการดําเนินการใด ๆ  
เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น และใหถือเสมือนวาเปนการดําเนินการของผูรับบริการโดยยินยอมให 
ผูใหบริการคิดคาใชจายจากผูรับบริการไดตามความเปนจริง ท้ังนี้หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับสายและหรือ
อปุกรณสื่อสารโทรคมนาคมหรือทรัพยสินอื่นใดของผูรับบริการ ผูใหบริการจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ  
ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น และอาจพิจารณายกเลิกการอนุญาตใหพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมดวย 
                         6.5 เพื่อใหมีความชัดเจน สะดวกในการตรวจนับเสาและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของสายสื่อสารโทรคมนาคมท้ังหมดที่พาดอยูบนเสาไฟฟาของผูใหบริการ ผูรับบริการจะตองจัดทํา    
CABLE MARKERS ชนิดถาวรตามสีที่ผูใหบริการกําหนด โดยใหติดตั้งแตจุดเริ่มตน จุดตัดตอ และจุดปลาย
สายสื่อสารโทรคมนาคมของผูรับบริการตามขอกําหนดการติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ
บนเสาไฟฟา ตามเอกสารแนบทายสัญญาขอ 2.4 และตองติดตั้งแผนปายระบุรหัสตามขอกําหนดการจัดทําแผนปาย
แสดงสถานะการไดรับอนุญาตพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟา ตามเอกสารแนบทายสัญญา ขอ 2.5 
  6.6 ในกรณีท่ีผูรับบริการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมขาม ถนน ทางแยก ตรอก ซอย ให
ผูรับบริการติดตั้งปายชนิดทนกลางแจง และสะทอนแสงที่แสดงระดับความสูง ที่ระดับต่ําสุดของสายสื่อสาร
โทรคมนาคม  
             6.7 ในการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ใหผูรับบริการทําวงรอบเคเบิล (Cable Loop) 
ไดเฉพาะจุดหัวตอ หรือกอนเขาตูโหนดหรือตูกระจายสาย (ODF) แตละวงมีเสนผานศูนยกลางไมเกิน 60 
เซนติเมตร และมีความยาวไมเกิน 15 เมตร อน่ึง เสาไฟฟา 1 ตน ใหมีวงรอบเคเบิล (Cable Loop) รวมกันได
ไมเกิน 2 วงรอบ รวมท้ังหามทําวงรอบเคเบิล (Cable Loop) ท่ีระหวางเสาไฟฟา (Span) เปนอันขาด ทั้งนี้ 
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 เปนตนไป หามผูรับบริการ ทําวงรอบเคเบิล (Cable Loop) บนเสาไฟฟา
ของผูใหบริการทุกกรณี 
  6.8 ในกรณีท่ีผูรับบริการไมดําเนินการใหเปนไปตามความในขอ 6.5 ขอ 6.6 และขอ 6.7 
ผูรับบริการตกลงชําระคาปรับใหแกผูใหบริการ ในอัตรา 1,000. –บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ตอ ๑ (หนึ่ง) จุด 
ตอ ๑ (หนึ่ง) ป ในทุกกรณี และผูรับบริการตองดําเนินการแกไขปรับปรุงใหถูกตองตามมาตรฐาน ระเบียบ 
หลักเกณฑท่ีผูใหบริการกําหนด ภายในระยะเวลาที่ไดรับแจงจากผูใหบริการ มิฉะนั้นผูใหบริการอาจพิจารณา
ยกเลิกการอนุญาต และสงวนสิทธิ์ในการรื้อถอนโดยผูขออนุญาตตองชําระคาใชจายในการรื้อถอนทั้งหมด 
  6.9  ในกรณีที่ผูใหบริการ อนุญาตใหผูรับบริการดําเนินการพาดสายและหรือติดตั้ง
อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของผูใหบริการแลว หากตอมาผูใหบริการตรวจพบวาการพาดสาย
และหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมดังกลาวไมถูกตองตามมาตรฐาน ระเบียบ หลักเกณฑที่ผูใหบริการ
กําหนด ผูรับบริการตองดําเนินการแกไขปรับปรุงใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีไดรับแจงจากผูใหบริการ 
ทั้งนี้ ผูใหบริการมีสิทธิแกไขรื้อถอนสายและหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมดังกลาวใหถูกตองตามที่ผูใหบริการ 
เห็นสมควรโดยผูรับบริการตองชดใชคาใชจายทั้งหมดท่ีผูใหบริการใชจายไป และผูรับบรกิารตองรับผิดชอบ
ในบรรดาความเสียหายอันเกิดขึ้น (ถามี) เนื่องจากประพฤติผิดสัญญาในขอน้ี 
   6.10 ในกรณีที่ผูใหบริการไดมีการปรับปรุงปกเสาไฟฟาแซมเพิ่มเติมระหวางเสาไฟฟา 
ที่ปกอยูเดิมจากท่ีไดทําสัญญาไว ผูรับบริการจะตองดําเนินการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและหรอือุปกรณ 
                                                                                                                    ของผูรับบริการ... 
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ของผูรับบริการกับเสาไฟฟาทีผู่ใหบริการไดปกแซมขึ้นดังกลาวและจะตองชําระคาบริการเพิ่มเติมตามจํานวน
เสาไฟฟาที่ปกแซมขึ้นใหมเปนรายตนตามระยะเวลาที่ใชงานจริงในอัตราคาบริการตามระเบียบหลักเกณฑที ่
ผูใหบริการกําหนด 
  6.11  ผูใหบริการไมตองรับผิดในบรรดาความเสียหาย ซึ่งอาจมีเกดิขึ้นแกบุคคลหรือ
ทรัพยสินของผูรับบริการ ลูกจางหรือตัวแทนของผูรับบริการ ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งใชบริการจากผูรับบริการ  
อันเนื่องมาจากสายไฟฟาหรืออุปกรณไฟฟา ขาด หลุด ตกลงมา หรือเสาไฟฟาเอน ลม หัก หรือเนื่องจาก
ระบบไฟฟาของผูใหบริการไมวาดวยเหตุใด ๆ ทั้งสิ้น 
      6.12  ผูใหบริการ และผูรับบริการไมตองรับผิดตออีกฝายหน่ึงในกรณีท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิัย 
 ขอ 7. การปฏิบัติตามระเบียบของผูใหบริการ 
      7.1 ผูรับบริการตองไมใชสายสื่อสารโทรคมนาคมและหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม 
ที่ไดรับอนุญาตตามขอ 2 ของผูรับบริการบนเสาไฟฟาของผูใหบริการไปในทางที่ผิดกฎหมายหรือขัดตอระเบียบ 
หลักเกณฑ และขอบังคับของผูใหบริการ หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยเด็ดขาด 
    7.2 ผูรับบริการตองปฏิบัติตามขอกําหนดการติดต้ังพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและ
อปุกรณบนเสาไฟฟาและการติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟา ขอกําหนดการจัดทําแผนปาย
แสดงสถานะการไดรับอนุญาตพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟา และระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาค
วาดวยหลักเกณฑการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม (ถาม)ี ตามเอกสารแนบทายสญัญาขอ 2.4 , 2.5 และ 2.6 ตามลาํดบั รวมถึง
ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของของผูใหบริการ ทั้งที่มีอยูแลวและที่จะมีในภายหนา   
   ขอ 8.   การกําหนดคาเสียหาย 
    8.1 เมื่อผูรับบริการดําเนินการพาดสายและหรือติดต้ังอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม 
บนเสาไฟฟาตามที่ขออนุญาต ผูใหบริการจะทําการตรวจสอบการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคมดังกลาววาเปนไปตามที่ผูรับบริการไดรับอนุญาตหรือไม หากผูรับบริการทําการพาดสายและ
หรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของผูใหบริการเกินกวาที่ไดรับอนุญาต ผูรับบริการ 
ตกลงชําระคาปรับในอัตราเปนรายตน ๆ ละ 100.-บาท (หน่ึงรอยบาทถวน) ตอเดือน เศษของเดือนใหคิดเปน  
1 (หน่ึง) เดือน โดยคิดยอนหลังไปต้ังแตวันทําการพาดสายและหรือติดต้ังอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมจนถึง 
วันที่ไดรับอนุญาตจากผูใหบริการในการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มเติมหรือ 
วันรื้อถอนเสร็จสิ้นแลวแตกรณี 
     ในกรณีทีผู่รับบริการไดรับอนุญาตจากผูใหบริการในการพาดสายและหรือติดตั้ง
อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มเติมตามวรรคแรก ผูรับบริการตกลงชําระคาบริการ คาดาํเนินการกอนการ
ใหบริการ คาสมทบการกอสรางปรับปรุงเสารองรับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม  
ตามระเบียบหลักเกณฑทีผู่ใหบริการกําหนด และใหใชคํารองขอพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ, แผนผังแสดง
การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ , หนังสืออนุญาตของผูใหบริการและเอกสารอื่นๆ ท่ีผูใหบริการกําหนด
เปนเอกสารแนบทายสัญญาโดยใหถือเปนสวนหน่ึงของสัญญานี้ และไมตองจัดทําขอตกลงแกไขเพิ่มเติมสัญญาอีก  
     ในกรณีท่ีผูรับบริการไมไดรับอนุญาตจากผูใหบริการในการพาดสายและหรือติดตั้ง
อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มเติมตามวรรคแรก ผูรับบริการตองดําเนินการรื้อถอนและขนยายสายและ
หรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมสวนที่เกินออกไป ภายใน 15 (สิบหา) วัน นบัต้ังแตวันท่ีผูใหบริการไดแจงให 
รื้อถอน ผูใหบริการมีสิทธิดําเนนิการเชนเดียวกับที่กําหนดไวในขอ 12  
    8.2 เมื่อผูใหบริการทําการตรวจสอบการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคม ตามขอ 8.1 วรรคแรกแลว หากภายหลังยังปรากฏวาผูรับบริการพาดสายและหรือติดตั้ง
อุปกรณเพิ่มเติมโดยไมไดรับอนุญาตจากผูใหบริการอีก ถือเปนการละเมิด ผูใหบริการจะดําเนินการตาม 
 
                                                                                                             กฎหมาย... 
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กฎหมายกับผูกระทําการละเมิด โดยสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาสินไหมทดแทนจากการละเมิดตามอัตรา 
ที่กําหนดพรอมดอกเบี้ยตามระเบียบหลักเกณฑท่ีผูใหบริการกําหนด 
   ขอ 9. การบอกเลิกสัญญา 

  ถาหากผูรับบริการไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใด ผูใหบริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
บางสวนหรือทั้งหมดแลวแตกรณี โดยมิพักตองเตือน และผูรับบริการตองชดใชคาเสียหายใหแกผูใหบริการ  
โดยสิ้นเชิง *และผูใหบริการมีสิทธิเรียกชําระหน้ีจากหลักประกันบางสวนหรือท้ังหมดแลวแตกรณี และหาก 
ผูใหบริการไดรับความเสียหายมากกวาหลักประกันท่ีเรียกได ผูรับบริการยินยอมรับผิดชดใชใหจนครบถวน
ภายในกําหนดเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูใหบริการ* สวนเงินคาบริการที่ไดชาํระ
มาแลวเปนอันไมตองคืน 
  กรณีที่ผูใหบริการไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามวรรคแรก ไมเปนเหตุใหผูรับบริการพนจาก
ความรับผิดตามสัญญานี้ 
            ขอ 10.  การคิดดอกเบี้ยกรณีผิดนัด 

 บรรดาคาใชจาย คาบริการ คาปรับ และหรือคาเสียหายตางๆ ท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดตามสัญญานี ้
ผูใหบริการจะแจงใหผูรับบริการทราบเปนหนังสือโดยผูรับบริการจะตองชาํระเงินดังกลาวภายใน 45 (สี่สิบหา) 
วัน นับถัดจากวันที่ผูรับบริการไดรับใบแจงหนี้จากผูใหบริการ หากผูรับบริการยังไมชําระคาใชจาย คาบริการ 
คาปรับ และหรือคาเสียหายภายในเวลาดังกลาว ผูรับบริการตกลงชําระดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) 
ตอป คิดคํานวณจากยอดเงินที่คางชําระ นับถัดจากวันท่ีครบกําหนดชําระจนถึงวันที่ชําระเงินครบถวน .*และ 
ผูใหบริการมีสิทธิเรียกรองเอาเงินดังกลาวจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดโดยส้ินเชิง* 
 ขอ 11.  การโอนสิทธิและหนาที ่
  สิทธิตามสัญญาใหบริการน้ีเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูรับบริการ หามมิใหผูรับบริการโอนสิทธิ
และหนาที่ตามสัญญานี้ใหผูอื่นหรืออนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิตามสัญญาน้ี  โดยมิไดรับความยินยอมเปนหนังสือ
จากผูใหบริการ หากฝาฝนผูใหบริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญา รวมทั้งมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากผูรับบริการ
ไดทันที และแมจะไดรับความยินยอมดังกลาวผูรับบริการยังคงตองรับผิดชอบตอผูใหบริการตามสัญญานี ้
ทุกประการ 
 ขอ 12. การปฏิบัติเมื่อมีการบอกเลิกสัญญา 

 เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาบางสวนหรือท้ังหมดแลวแตกรณี  ไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม 
ผูรับบริการมีหนาที่ตองรื้อถอนและขนยายสายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมของ
ผูรับบริการท่ีพาดและติดต้ังบนเสาไฟฟาของผูใหบริการในสวนที่มีการบอกเลิกสัญญาออกไป ภายใน
กําหนดเวลา 15 (สิบหา) วัน นับแตวันที่มีการบอกเลิกสัญญา หากผูรับบริการไมดําเนินการภายใน 
เวลาดังกลาว ผูใหบริการมีสิทธิดําเนินการเอง โดยผูรับบริการยินยอมชดใชคาใชจายท้ังหมดที่ผูใหบริการ 
ไดจายไป 
            ทั้งน้ี หากผูรับบริการไมรื้อถอนและขนยายทรัพยสินกลับคืนไปภายในกําหนดเวลา 
ตามวรรคหน่ึง ผูใหบริการจะขยายเวลาใหอีก 7 (เจ็ด) วัน เพื่อใหผูรับบริการรื้อถอนและขนยายทรัพยสิน
กลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ผูรับบริการยังไมรื้อถอนและขนยายทรัพยสิน
กลับคืนไปอีก ผูใหบริการมีสิทธิรื้อถอนและนําทรัพยสินดังกลาวออกขายทอดตลาดเงินที่ไดจากการขาย
ทอดตลาด ผูรับบริการยอมใหผูใหบริการหักเปนคาใชจายและคาเสียหายท่ีเกิดแกผูใหบริการได ซึ่งรวมถึง
คาใชจายตางๆ ท่ีผูใหบริการไดเสียไปในการดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินดังกลาว คาใชจายในการทํา 
                                                                                                                    สถานที่... 
หมายเหตุ :  ขอความที่อยูใน .*................* ของขอ 9 และขอ 10  ไมใชบังคับในกรณีที่ผูรับบริการเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องจาก

เปนหนวยงานทีไ่ดรับยกเว นการวางหลักประกันตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี                                                                                                         
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สถานที่ท่ีรื้อถอนทรัพยสินออกไปใหมีสภาพดังที่เปนอยูเดิมกอนทําสัญญานี้ (ถามี) เงินท่ีเหลือจากการหัก
คาเสียหายแลวผูใหบริการจะคืนใหแกผูรับบริการ ในระหวางทรัพยสินอยูในความครอบครองของผูใหบริการ
นับแตวันท่ีผูใหบริการบอกเลิกสัญญา ผูใหบริการไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นอันเกิดแก
ทรัพยสินของผูรับบริการ อันมิใชความผิดของผูใหบริการ 
 ขอ 13. การบอกกลาว 
  การติดตอ การทวงถาม คําบอกกลาว หรือการแจงใด ๆ ตามสัญญานี้ใหแกคูสัญญาอีก
ฝายหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือและเมื่อไดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยูของคูสัญญาตามที่
ระบุไวในขางตนของสัญญานี้แลว ใหถือวาคูสัญญาไดรับไวแลวโดยชอบ เวนแตคูสัญญาไดแจงเปลี่ยน
ภูมิลําเนาใหคูสัญญาทราบโดยวิธีดังกลาวกอนแลว 

  ในกรณีเรงดวน คูสัญญาอาจสงคําบอกกลาวโดยทางโทรสารหรอืไปรษณียอิเล็กทรอนิกสก็ได 
แตจะตองโทรศัพทแจงการสงใหทราบ และมีหนังสือยืนยันสงโดยวิธีการดังกลาวในวรรคกอนโดยพลัน 

  สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความโดย
ละเอียดตลอดแลว รับรองวาถูกตองตามความประสงคทุกประการ เพื่อเปนหลักฐาน จึงไดลงลายมือช่ือ
พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญและตางฝายตางยดึถือไวฝายละหน่ึงฉบับ 

 
ลงชือ่  … … … … … … … … … … … … … … … … … … .ผูใหบริการ 

                                      (                                  ) 
 

ลงชือ่  … … … … … … … … … … … … … … … … … … .ผูรับบริการ 
                                      (……………………………… .……… .… ..) 

         
ลงชือ่  … … … … … … … … … … … … … … … … … … .พยาน 

                                      (……………………………… .……… .… ..) 
 
ลงชือ่  … … … … … … … … … … … … … … … … … … .พยาน 

                                      (……………………………… .……… .… ..) 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� 
   

 
ข�อความเบื้องต�น 

 
มาตรา ๑  กฎหมายนี้ให�เรียกว�า ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� 
 
มาตรา ๒  ให�ใช�ประมวลกฎหมายนี้ตั้งแต�วันที่ ๑ เดือนมกราคม พระพุทธศักราช 

๒๔๖๘ เป�นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ตั้งแต�วันที่ใช�ประมวลกฎหมายนี้สืบไป ให�ยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ 

และข�อบังคับอ่ืน ๆ ในส�วนที่มีบัญญัติไว�แล�วในประมวลกฎหมายนี้ หรือซ่ึงแย�งกับบทแห�งประมวล
กฎหมายนี้ 

 
บรรพ ๑ 

หลักท่ัวไป 
   

 
ลักษณะ ๑ 

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 
   

 
มาตรา ๔  กฎหมายนั้น ต�องใช�ในบรรดากรณีซ่ึงต�องด�วยบทบัญญัติใด ๆ แห�ง

กฎหมายตามตัวอักษร หรือตามความมุ�งหมายของบทบัญญัตินั้น ๆ 
เม่ือไม�มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได� ให�วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห�ง

ท�องถิ่น ถ�าไม�มีจารีตประเพณีเช�นว�านั้น ให�วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล�เคียงอย�างยิ่ง และ
ถ�าบทกฎหมายเช�นนั้นก็ไม�มีด�วย ให�วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป 

 
มาตรา ๕  ในการใช�สิทธิแห�งตนก็ดี ในการชําระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต�องกระทําโดย

สุจริต 
 
มาตรา ๖  ให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�า บุคคลทุกคนกระทําการโดยสุจริต 
 
มาตรา ๗  ถ�าจะต�องเสียดอกเบี้ยแก�กันและมิได�กําหนดอัตราดอกเบี้ยไว�โดยนิติ

กรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ�ง ให�ใช�อัตราร�อยละเจ็ดครึ่งต�อป� 
 
มาตรา ๘  คําว�า “เหตุสุดวิสัย” หมายความว�า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให�ผล

พิบัติก็ดี เป�นเหตุที่ไม�อาจป�องกันได�แม�ทั้งบุคคลผู�ต�องประสบหรือใกล�จะต�องประสบเหตุนั้นจะได�
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

 
มาตรา ๔๑๖  ค�าใช�จ�ายทั้งหลายอันควรแก�การเพื่อรักษาบํารุงหรือซ�อมแซม

ทรัพย�สินนั้น ท�านว�าต�องชดใช�แก�บุคคลผู�คืนทรัพย�สินนั้นเต็มจํานวน 
แต�บุคคลเช�นว�านี้จะเรียกร�องให�ชดใช�ค�าใช�จ�ายตามธรรมดาเพื่อบํารุง ซ�อมแซม

ทรัพย�สินนั้น หรือค�าภาระติดพันที่ต�องเสียไปในระหว�างที่ตนคงเก็บดอกผลอยู�นั้นหาได�ไม� 
 
มาตรา ๔๑๗  ในส�วนค�าใช�จ�ายอย�างอื่นนอกจากที่กล�าวมาในวรรคต�นแห�งมาตรา

ก�อนนั้น บุคคลผู�คืนทรัพย�สินจะเรียกให�ชดใช�ได�แต�เฉพาะที่เสียไปในระหว�างที่ตนทําการโดยสุจริต 
และเมื่อทรัพย�สินนั้นได�มีราคาเพ่ิมสูงขึ้นเพราะค�าใช�จ�ายนั้นในเวลาที่คืน และจะเรียกได�ก็แต�เพียงเท�า
ราคาที่เพ่ิมขึ้นเท�านั้น 

อนึ่ง บทบัญญัติแห�งมาตรา ๔๑๕ วรรค ๒ นั้น ท�านให�นํามาใช�บังคับด�วย แล�วแต�
กรณี 

 
มาตรา ๔๑๘  ถ�าบุคคลรับทรัพย�สินอันมิควรได�ไว�โดยทุจริต และได�ทําการดัดแปลง

หรือต�อเติมขึ้นในทรัพย�สินนั้น ท�านว�าบุคคลเช�นนั้นต�องจัดทําทรัพย�สินนั้นให�คืนคงสภาพเดิมด�วย
ค�าใช�จ�ายของตนเองแล�วจึงส�งคืน เว�นแต�เจ�าของทรัพย�สินจะเลือกให�ส�งคืนตามสภาพที่เป�นอยู� ในกรณี
เช�นนี้เจ�าของจะใช�ราคาค�าทําดัดแปลงหรือต�อเติม หรือใช�เงินจํานวนหนึ่งเป�นราคาทรัพย�สินเท�าที่
เพ่ิมขึ้นนั้นก็ได� แล�วแต�จะเลือก 

ถ�าในเวลาที่จะต�องคืนทรัพย�น้ันเป�นพ�นวิสัยจะทําให�ทรัพย�สินคืนคงสภาพเดิมได� 
หรือถ�าทําไปทรัพย�สินนั้นจะบุบสลายไซร� ท�านว�าบุคคลผู�ได�รับไว�จะต�องส�งคืนทรัพย�สินตามสภาพที่
เป�นอยู� และไม�มีสิทธิเรียกค�าสินไหมทดแทนเพื่อราคาทรัพย�สินที่เพ่ิมขึ้นเพราะการดัดแปลงหรือต�อ
เติมนั้นได� 

 
มาตรา ๔๑๙  ในเรื่องลาภมิควรได�น้ัน ท�านห�ามมิให�ฟ�องคดีเม่ือพ�นกําหนดป�หนึ่งนับ

แต�เวลาที่ฝ�ายผู�เสียหายรู�ว�าตนมีสิทธิเรียกคืน หรือเมื่อพ�นสิบป�นับแต�เวลาที่สิทธิน้ันได�มีข้ึน 
 

ลักษณะ ๕ 
ละเมิด 

   
 

หมวด ๑ 
ความรับผิดเพื่อละเมิด 

   
 

มาตรา ๔๒๐  ผู�ใดจงใจหรือประมาทเลินเล�อ ทําต�อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให�เขา
เสียหายถึงแก�ชีวิตก็ดี แก�ร�างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย�สินหรือสิทธิอย�างหนึ่งอย�างใดก็ดี 
ท�านว�าผู�น้ันทําละเมิดจําต�องใช�ค�าสินไหมทดแทนเพื่อการน้ัน 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑๗ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

มาตรา ๑๓๒๘๙๙  สังหาริมทรัพย�มีค�าซ่ึงซ�อนหรือฝ�งไว� น้ัน ถ�ามีผู� เก็บได�โดย
พฤติการณ�ซึ่งไม�มีผู�ใดสามารถอ�างว�าเป�นเจ�าของได� ให�กรรมสิทธิ์ตกเป�นของแผ�นดิน ผู�เก็บได�ต�องส�ง
มอบทรัพย�นั้นแก�เจ�าพนักงานตํารวจหรือพนักงานเจ�าหน�าที่อ่ืน แล�วมีสิทธิจะได�รับรางวัลหนึ่งในสาม
แห�งค�าทรัพย�น้ัน 
 

มาตรา ๑๓๒๙  สิทธิของบุคคลผู�ได�มาซึ่งทรัพย�สินโดยมีค�าตอบแทนและโดยสุจริตน้ัน 
ท�านว�ามิเสียไป ถึงแม�ว�าผู�โอนทรัพย�สินให�จะได�ทรัพย�สินนั้นมาโดยนิติกรรมอันเป�นโมฆียะ และนิติกรรม
น้ันได�ถูกบอกล�างภายหลัง 
 

มาตรา ๑๓๓๐  สิทธิของบุคคลผู�ซื้อทรัพย�สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตาม
คําสั่งศาล หรือคําสั่งเจ�าพนักงานรักษาทรัพย�ในคดีล�มละลายนั้น ท�านว�ามิเสียไป ถึงแม�ภายหลังจะ
พิสูจน�ได�ว�าทรัพย�สินนั้นมิใช�ของจําเลย หรือลูกหนี้โดยคําพิพากษา หรือผู�ล�มละลาย 

 
มาตรา ๑๓๓๑  สิทธิของบุคคลผู�ได�เงินตรามาโดยสุจริตนั้น ท�านว�ามิเสียไป ถึงแม�

ภายหลังจะพิสูจน�ได�ว�าเงินนั้นมิใช�ของบุคคลซึ่งได�โอนให�มา 
 

มาตรา ๑๓๓๒  บุคคลผู�ซ้ือทรัพย�สินมาโดยสุจริตในการขายทอดตลาด หรือใน
ท�องตลาด หรือจากพ�อค�าซึ่งขายของชนิดนั้น ไม�จําต�องคืนให�แก�เจ�าของแท�จริง เว�นแต�เจ�าของจะ
ชดใช�ราคาที่ซ้ือมา 
 

มาตรา ๑๓๓๓  ท�านว�ากรรมสิทธิ์นั้น อาจได�มาโดยอายุความตามที่บัญญัติไว�ใน
ลักษณะ ๓ แห�งบรรพนี้ 
 

มาตรา ๑๓๓๔  ที่ดินรกร�างว�างเปล�า และที่ดินซึ่งมีผู�เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมา
เป�นของแผ�นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดินนั้น ท�านว�าบุคคลอาจได�มาตามกฎหมายที่ดิน 
 

หมวด ๒ 
แดนแห�งกรรมสิทธิ์ และการใช�กรรมสิทธิ์ 

   
 

มาตรา ๑๓๓๕  ภายในบังคับแห�งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 
ท�านว�าแดนแห�งกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นกินทั้งเหนือพ้ืนดินและใต�พ้ืนดินด�วย 
 

มาตรา ๑๓๓๖  ภายในบังคับแห�งกฎหมาย เจ�าของทรัพย�สินมีสิทธิใช�สอยและ
จําหน�ายทรัพย�สินของตนและได�ซ่ึงดอกผลแห�งทรัพย�สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่ง

                                                 
๙๙ มาตรา ๑๓๒๘ แก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย� (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

ทรัพย�สินของตนจากบุคคลผู�ไม�มีสิทธิจะยึดถือไว� และมีสิทธิขัดขวางมิให�ผู�อ่ืนสอดเข�าเก่ียวข�องกับ
ทรัพย�สินนั้นโดยมิชอบด�วยกฎหมาย 
 

มาตรา ๑๓๓๗  บุคคลใดใช�สิทธิของตนเป�นเหตุให�เจ�าของอสังหาริมทรัพย�ได�รับ
ความเสียหาย หรือเดือดร�อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได�ว�าจะเป�นไปตามปกติและเหตุอันควรใน
เม่ือเอาสภาพและตําแหน�งที่อยู�แห�งทรัพย�สินนั้นมาคํานึงประกอบไซร� ท�านว�าเจ�าของอสังหาริมทรัพย�
มีสิทธิจะปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดร�อนนั้นให�สิ้นไป  ทั้งนี้ ไม�ลบล�างสิทธิที่จะเรียกเอา
ค�าทดแทน 
 

มาตรา ๑๓๓๘  ข�อจํากัดสิทธิแห�งเจ�าของอสังหาริมทรัพย�ซ่ึงกฎหมายกําหนดไว�น้ัน
ท�านว�าไม�จําต�องจดทะเบียน 

ข�อจํากัดเช�นนี้ ท�านว�าจะถอนหรือแก�ให�หย�อนลงโดยนิติกรรมไม�ได� นอกจากจะได�ทํา
นิติกรรมเป�นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ�าหน�าที่ 

ข�อจํากัดซึ่งกําหนดไว�เพ่ือสาธารณประโยชน�น้ัน ท�านว�าจะถอนหรือแก�ให�หย�อนลง
มิได�เลย 
 

มาตรา ๑๓๓๙  เจ�าของที่ดินจําต�องรับนํ้าซึ่งไหลตามธรรมดาจากที่ดินสูงมาในที่ดิน
ของตน 

น้ําไหลตามธรรมดามายังที่ดินต่ํา และจําเป�นแก�ที่ดินนั้นไซร� ท�านว�าเจ�าของที่ดินซึ่ง
อยู�สูงกว�าจะกันเอาไว�ได�เพียงที่จําเป�นแก�ที่ดินของตน 

 
มาตรา ๑๓๔๐  เจ�าของที่ดินจําต�องรับน้ําซ่ึงไหลเพราะระบายจากที่ดินสูงมาในที่ดิน

ของตน ถ�าก�อนที่ระบายนั้นน้ําได�ไหลเข�ามาในที่ดินของตนตามธรรมดาอยู�แล�ว 
ถ�าได�รับความเสียหายเพราะการระบายน้ํา ท�านว�าเจ�าของที่ดินต่ําอาจเรียกร�องให�

เจ�าของที่ดินสูงทําทางระบายน้ําและออกค�าใช�จ�ายในการนั้น เพ่ือระบายน้ําไปให�ตลอดที่ดินต่ําจนถึง
ทางนํ้า หรือท�อน้ําสาธารณะ  ท้ังนี้ ไม�ลบล�างสิทธิแห�งเจ�าของที่ดินต่ําในอันจะเรียกเอาค�าทดแทน 

 
มาตรา ๑๓๔๑  ท�านมิให�เจ�าของอสังหาริมทรัพย�ทําหลังคาหรือการปลูกสร�างอย�าง

อ่ืน ซ่ึงทําให�นํ้าฝนตกลงยังทรัพย�สินซึ่งอยู�ติดต�อกัน 
 
มาตรา ๑๓๔๒  บ�อ สระ หลุมรับน้ําโสโครก หรือหลุมรับปุ�ย หรือขยะมูลฝอยนั้น 

ท�านว�าจะขุดในระยะสองเมตรจากแนวเขตที่ดินไม�ได� 
คูหรือการขุดร�องเพื่อวางท�อน้ําใต�ดินหรือสิ่งอื่นซึ่งคล�ายกันนั้น ท�านว�าจะทําใกล�แนว

เขตที่ดินกว�าครึ่งหนึ่งแห�งส�วนลึกของคูหรือร�องนั้นไม�ได� แต�ถ�าทําห�างแนวเขตหนึ่งเมตรหรือกว�านั้น 
ท�านว�าทําได� 

ถ�ากระทําการดังกล�าวไว�ในสองวรรคก�อนใกล�แนวเขตไซร� ท�านว�าต�องใช�ความ
ระมัดระวังตามควร เพ่ือป�องกันมิให�ดินหรือทรายพังลง หรือมิให�น้ําหรือสิ่งโสโครกซึมเข�าไป 
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม 
บนเสาไฟฟาของ กฟภ. ที่ไมถูกตองตามกฎหมาย  

เม่ือ กฟฟ. ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ตรวจพบการพาดสายและหรือติดต้ังอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟา
โดยไมไดรับอนุญาตจาก กฟภ. และหรือไดรับการรองขอความรวมมือจากราชการเพ่ือดําเนินการกรณีผูประกอบ
กิจการเคเบิลทีวีละเมิดทรัพยสินทางปญญาในสวนของการละเมิดลิขสิทธ์ิรายการโทรทัศน ให กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบ ดําเนินการดังน้ี 

1.  กรณีการพาดสายและหรือติดต้ังอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาโดยไมไดรับอนุญาตจาก กฟภ.  
  1.1  กรณีรูตัวผูกระทําละเมิด ใหดําเนินการดังน้ี 
   1.1.1  แจงความไวเปนหลักฐานตอเจาหนาท่ีตํารวจท่ีสถานีทองท่ีท่ีเกิดเหตุ (ตามแบบตัวอยาง

การแจงความกรณีรูตัวผูกระทําละเมิด เอกสารแนบ 1)  
   1.1.2  มีหนังสือแจง ใหผูกระทําละเมิด ชําระคาสินไหมทดแทนจากการใชประโยชนการพาดสาย

และหรือติดต้ังอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของ กฟภ. ตามอัตราท่ี กฟภ. กําหนด พรอมดอกเบ้ียในอัตรา
รอยละ 7.5 ตอป นับต้ังแตวันท่ีตรวจพบการทําละเมิดจนถึงวันท่ี กฟภ. ไดรับชําระคาสินไหมทดแทนครบถวน และแจงให
ผูกระทําละเมิดมาดําเนินการรื้อถอนสายและหรืออุปกรณฯ ออกจากเสาไฟฟาของ กฟภ. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ี
ผูกระทําละเมิดไดรับหนังสือแจง (ตามแบบตัวอยางหนังสือแจงใหชําระคาสินไหมทดแทนและรื้อถอน เอกสารแนบ 2) 
ท้ังน้ีใหจัดสงหนังสือทางไปรษณียตอบรับ 

   1.1.3  เม่ือครบกําหนดเวลาตามขอ 1.1.2 หากผูกระทําละเมิดไมชําระคาสินไหมทดแทนพรอม
ดอกเบ้ียใหครบถวน หรือชําระครบถวนแลว แตไมดําเนินการร้ือถอนสายและหรืออุปกรณฯ ออกจากเสาไฟฟา ให กฟฟ.
ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ดําเนินการดังน้ี 

    (1)  ในกรณีที่ กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พิจารณาแลวเห็นวา สามารถดําเนินการรื้อถอน
สายและหรืออุปกรณฯ ออกจากเสาไฟฟาของ กฟภ. ไดเอง ให กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ดําเนินการดังน้ี 

     -  มีหนังสือถึงผูกระทําละเมิด แจงกําหนดระบุวันท่ี กฟภ. จะดําเนินการร้ือถอน  
โดยกําหนดเวลาประมาณ 15 วัน นับถัดจากวันท่ีครบกําหนดตามขอ 1.1.2 (ตามแบบตัวอยางหนังสือกําหนดวัน
รื้อถอน เอกสารแนบ 3) ท้ังน้ีใหจัดสงหนังสือทางทางไปรษณียตอบรับ 

     -  กอนถึงกําหนดวันรื้อถอน ใหดําเนินการประสานกับเจาหนาท่ีตํารวจและหรือ    
เจาพนักงานฝายปกครอง เพ่ือเขารวมและเปนพยานในการรื้อถอน และเม่ือถึงวันรื้อถอนให กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการร้ือถอน โดยใหพนักงาน กฟภ.ผูปฏิบัติงาน ถายรูปภาพการดําเนินการไวเปนหลักฐาน และจัดทําบันทึก
รายละเอียดเก่ียวกับทรัพยสินท่ีรื้อถอน (ตามแบบตัวอยางบันทึกรายการทรัพยสินที่รื้อถอนกรณีรูตัวผูกระทําละเมิด 
เอกสารแนบ 4) พรอมท้ังขอใหเจาหนาท่ีตํารวจและหรือเจาพนักงานฝายปกครองลงลายมือช่ือรวมเปนพยานไวเปน
หลักฐานในบันทึกดังกลาวดวย  

     -  การเก็บรักษา ใหนําทรัพยสินท่ีรื้อถอนคืนใหผูกระทําละเมิด โดยใหผูกระทําละเมิดลงช่ือ
รับทรัพยสินคืน หากผูกระทําละเมิดไมรับคืน ให กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ บรรจุหีบหอ ปดผนึกใหเรียบรอย เก็บรักษาไวท่ี 
กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ท้ังน้ีเพ่ือปองกันมิใหเกิดขอพิพาทในทรัพยสินดังกลาว และใหมีหนังสือแจงใหผูกระทําละเมิด
ชําระคาใชจายในการรื้อถอนตามท่ีไดจายจริง  

     -  ในกรณีท่ีผูกระทําละเมิดยังไมชําระคาสินไหมทดแทนพรอมดอกเบ้ีย (ตามขอ 1.1.2) 
หรือคาใชจายในการร้ือถอน (ตามขอ 1.1.3) ใหครบถวน ให กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ รายงานขอเท็จจริงพรอมรวบรวม
เอกสารหลักฐานตาง  ๆเชน หนังสือแจงความ , ภาพถายบริเวณท่ีเกิดการละเมิด , หนังสือแจงใหชําระคาสินไหมทดแทนฯ , 
รายละเอียดขอมูลผูกระทําละเมิด , รายละเอียดการดําเนินการรื้อถอน เปนตน นําเสนอ ผกม.กฟข. ภายใน 3 เดือน
นับต้ังแตวันท่ีตรวจพบการทําละเมิด เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายกับผูกระทําละเมิดตอไปเน่ืองจากสิทธิเรียกรอง    
คาสินไหมทดแทนจะขาดอายุความเม่ือพน 1 ป นับแตวันท่ี กฟภ. รูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหม
ทดแทน หรือเม่ือพน 10 ปนับแตวันทําละเมิด (ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 448) 

 
                                                                                                               (2) ... 
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    (2)  ในกรณีที่ กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พิจารณาแลวเห็นวา ไมสามารถดําเนินการ   
รื้อถอนสายและหรืออุปกรณฯ ออกจากเสาไฟฟาของ กฟภ. ไดเอง หรือกรณีที่ผูกระทําละเมิดไดรื้อถอนสายและหรือ
อุปกรณของตนออกจากเสาไฟฟาของ กฟภ. แลว แตยังไมชําระคาสินไหมทดแทนพรอมดอกเบี้ย (ตามขอ 1.1.2) 
ใหครบถวน ให กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ รายงานขอเท็จจริงพรอมรวบรวมเอกสารหลักฐานตาง  ๆเชน หนังสือแจงความ , 
ภาพถายบริเวณท่ีเกิดการละเมิด , หนังสือแจงใหชําระคาสินไหมทดแทนฯ , รายละเอียดขอมูลผูกระทําละเมิด เปนตน 
นําเสนอ ผกม.กฟข. ภายใน 3 เดือนนับต้ังแตวันท่ีตรวจพบการทําละเมิด เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายกับผูกระทําละเมิด
ตอไป เน่ืองจากสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจะขาดอายุความเม่ือพน 1 ป นับแตวันท่ี กฟภ. รูถึงการละเมิดและรูตัว
ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน หรือเม่ือพน 10 ปนับแตวันทําละเมิด (ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 
448) 

  1.2  กรณีไมรูตัวผูกระทําละเมิด ใหดําเนินการดังนี้ 
   1.2.1  แจงความไวเปนหลักฐานตอเจาหนาท่ีตํารวจท่ีสถานีทองท่ีท่ีเกิดเหตุ (ตามแบบตัวอยาง

การแจงความกรณีไมรูตัวผูกระทาํละเมิด เอกสารแนบ 5) 
    1.2.2  ติดประกาศ ณ สํานักงาน กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ , ลงประกาศในหนังสือพิมพทองถ่ิน 

และทําหนังสือถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เชน อบจ. , อบต.) เพ่ือขอความรวมมือในการประชาสัมพันธประกาศ
ของ กฟภ. ดังกลาว โดยในประกาศกําหนดใหผูกระทําละเมิดมาชําระคาสินไหมทดแทน พรอมท้ังรื้อถอนสายและหรือ
อุปกรณฯ ออกจากเสาไฟฟาของ กฟภ. ภายในระยะเวลา 15 วัน นับต้ังแตวันท่ี กฟภ. ประกาศ (ตามแบบตัวอยาง
ประกาศ เอกสารแนบ 6 และหนังสือขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกสารแนบ 7)  

   1.2.3  กรณีมีผูแสดงตัววาเปนผูกระทําละเมิด  
     1.2.3.1  ภายในกําหนดเวลาในประกาศ (ตามขอ 1.2.2) หากมีผูแสดงตัววาเปนผูกระทํา

ละเมิด ให กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ คิดคาสินไหมทดแทนตามอัตราท่ี กฟภ. กําหนด พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 
ตอป นับต้ังแตวันท่ีตรวจพบการทําละเมิดจนถึงวันท่ี กฟภ.  ไดรับชําระคาสินไหมทดแทนครบถวน พรอมท้ังแจงให
ผูกระทําละเมิดร้ือถอนสายและหรืออุปกรณฯ ออกจากเสาไฟฟาของ กฟภ. ภายในกําหนดเวลาในประกาศ (ตามขอ 1.2.2) 

     1.2.3.2  เม่ือครบกําหนดเวลาในประกาศ (ตามขอ 1.2.2) หากผูกระทําละเมิดไมชําระคา
สินไหมทดแทนพรอมดอกเบ้ียใหครบถวน หรือชําระครบถวนแลวแตไมดําเนินการร้ือถอนสายและหรืออุปกรณฯ ออกจาก
เสาไฟฟา ให กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ดําเนินการดังน้ี    

     (1)  ในกรณีที่ กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พิจารณาแลวเห็นวา สามารถ
ดําเนินการรื้อถอนสายและหรืออุปกรณฯ ออกจากเสาไฟฟาของ กฟภ. ไดเอง ให กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ดําเนินการดังน้ี  

      -  มีหนังสือถึงผูกระทําละเมิด แจงกําหนดระบุวันท่ี กฟภ. จะดําเนินการ
รื้อถอน โดยกําหนดเวลาประมาณ 15 วัน นับถัดจากวันท่ีครบกําหนดเวลาในประกาศ ตามขอ 1.2.2 (ตามแบบ
ตัวอยางหนังสือกําหนดวันรื้อถอน เอกสารแนบ 3) ท้ังน้ีใหจัดสงหนังสือทางไปรษณียตอบรับ 

      -  กอนถึงกําหนดวันร้ือถอน ใหดําเนินการประสานกับเจาหนาท่ีตํารวจและ
หรือเจาพนักงานฝายปกครอง เพ่ือเขารวมและเปนพยานในการร้ือถอน และเม่ือถึงวันรื้อถอนให กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการร้ือถอน โดยใหพนักงาน กฟภ.ผูปฏิบัติงาน ถายรูปภาพการดําเนินการไวเปนหลักฐาน และจัดทําบันทึก
รายละเอียดเก่ียวกับทรัพยสินท่ีรื้อถอน (ตามแบบตัวอยางบันทึกรายการทรัพยสินที่รื้อถอนกรณีรูตัวผูกระทําละเมิด 
เอกสารแนบ 4) พรอมท้ังขอใหเจาหนาท่ีตํารวจและหรือเจาพนักงานฝายปกครองลงลายมือช่ือรวมเปนพยานไวเปน
หลักฐานในบันทึกดังกลาวดวย  

      -  การเก็บรักษา ใหนําทรัพยสินท่ีรือ้ถอนคืนใหผูกระทําละเมิด โดยให
ผูกระทําละเมิดลงช่ือรับทรัพยสินคืน หากผูกระทําละเมิดไมรับคืน ให กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ บรรจุหีบหอ ปดผนึก
ใหเรียบรอย เก็บรักษาไวท่ี กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ท้ังน้ีเพ่ือปองกันมิใหเกิดขอพิพาทในทรัพยสินดังกลาว และใหมี
หนังสือแจงใหผูกระทําละเมิดชําระคาใชจายในการรื้อถอนตามท่ีไดจายจริง  
 

-  ในกรณี ... 
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      -  ในกรณีท่ีผูกระทําละเมิดยังไมชําระคาสินไหมทดแทนพรอมดอกเบ้ีย 
(ตามขอ 1.2.3.1) หรือคาใชจายในการร้ือถอน (ตามขอ 1.2.3.2) ใหครบถวน ให กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ รายงาน
ขอเท็จจริงพรอมรวบรวมเอกสารหลักฐานตาง  ๆเชน หนังสือแจงความ , ภาพถายบริเวณท่ีเกิดการละเมิด , หนังสือ
แจงใหชําระคาสินไหมทดแทนฯ , รายละเอียดขอมูลผูกระทําละเมิด , รายละเอียดการดําเนินการร้ือถอน เปนตน 
นําเสนอ ผกม.กฟข. ภายใน 3 เดือนนับต้ังแตวันท่ีตรวจพบการทําละเมิด เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายกับผูกระทํา
ละเมิดตอไปเน่ืองจากสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน จะขาดอายุความเม่ือพน 1 ป นับแตวันท่ี กฟภ. รูถึงการละเมิด
และรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน หรือเม่ือพน 10 ปนับแตวันทําละเมิด (ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา 448) 

     (2)  ในกรณีที่ กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พิจารณาแลวเห็นวา ไมสามารถ
ดําเนินการรื้อถอนสายและหรืออุปกรณฯ ออกจากเสาไฟฟาของ กฟภ. ไดเอง หรือกรณีที่ผูกระทําละเมิดไดรื้อถอน
สายและหรืออุปกรณของตนออกจากเสาไฟฟาของ กฟภ. แลว แตยังไมชําระคาสินไหมทดแทนพรอมดอกเบี้ย 
(ตามขอ 1.2.3.1) ใหครบถวน ให กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ รายงานขอเท็จจริงพรอมรวบรวมเอกสารหลักฐานตาง  ๆ
เชน หนังสือแจงความ , ภาพถายบริเวณท่ีเกิดการละเมิด , หนังสือแจงใหชําระคาสินไหมทดแทนฯ , รายละเอียด
ขอมูลผูกระทําละเมิด เปนตน นําเสนอ ผกม.กฟข. ภายใน 3 เดือนนับต้ังแตวันท่ีตรวจพบการทําละเมิด เพ่ือดําเนินการ
ตามกฎหมายกับผูกระทําละเมิดตอไป เน่ืองจากสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน จะขาดอายุความเม่ือพน 1 ป นับแต
วันท่ี กฟภ. รูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน หรือเม่ือพน 10 ปนับแตวันทําละเมิด (ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 448) 

  1.2.4  กรณีไมมีผูแสดงตัววาเปนผูกระทาํละเมิด 
     1.2.4.1  เม่ือครบกําหนดเวลาในประกาศ (ตามขอ 1.2.2) แลว ไมมีผูใดแสดงตัววาเปน

ผูกระทําละเมิด ให กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ดําเนินการรื้อถอนสายและหรืออุปกรณฯ ออกจากเสาไฟฟาของ กฟภ. 
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีครบกําหนดเวลาในประกาศ (ตามขอ 1.2.2) โดยกอนทําการร้ือถอนให กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบ ประสานกับเจาหนาท่ีตํารวจและหรือเจาพนักงานฝายปกครอง เพ่ือเขารวมและเปนพยานในการรื้อถอน โดยใน
วันรื้อถอนใหพนักงาน กฟภ.ผูปฏิบัติงาน ถายรูปภาพในระหวางดําเนินการไวเปนหลักฐาน และจัดทําบันทึกรายละเอียด
เก่ียวกับทรัพยสินท่ีร้ือถอน (ตามแบบตัวอยางบันทึกรายการทรัพยสินที่รื้อถอนกรณไีมรูตัวผูกระทําละเมิด เอกสาร
แนบ 8) พรอมท้ังขอใหเจาหนาท่ีตํารวจและหรือเจาพนักงานฝายปกครองลงลายมือช่ือรวมเปนพยานไวเปนหลักฐาน
ในบันทึกดังกลาวดวย   

     1.2.4.2  ให กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ นําทรัพยสินท่ีรื้อถอน บรรจุหีบหอ ปดผนึกให
เรียบรอย เก็บรักษาไวท่ี กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

  1.3  กรณีหนวยงานราชการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต
จาก กฟภ. ให กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ดําเนินการดังน้ี 

            1.3.1 แจงความไวเปนหลักฐานตอเจาหนาท่ีตํารวจท่ีสถานีทองท่ีท่ีเกิดเหตุ (ตามแบบตัวอยาง
การแจงความกรณรีูตัวผูกระทําละเมิด เอกสารแนบ 9)  

             1.3.2 ทําหนังสือถึงหนวยงานราชการดังกลาว เพ่ือแจงใหมาดําเนินการขออนุญาตและจัดทํา
สัญญากับ กฟภ. ใหถูกตองภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีหนวยงานราชการดังกลาวไดรบัหนังสือแจงตอไป (ตาม
แบบตัวอยางหนังสือถึงสวนราชการ เอกสารแนบ 10) ท้ังน้ีใหจัดสงหนังสือทางไปรษณียตอบรับ 
                          ในกรณีท่ีหนวยงานราชการ มาขออนุญาตพาดสายและหรืออุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมจาก 
กฟภ. ตามวรรคแรก และกฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ตรวจสอบแลวปรากฏวาเสาไฟฟาของ กฟภ. ไมสามารถรองรับ 
การพาดสายและหรืออุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมเพ่ิมเติมไดอีก ให กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดําเนินการดังนี ้
   1.3.3 มีหนังสือแจงใหหนวยงานราชการ ทราบผลการพิจารณาไมอนุญาตและใหหนวยงานราชการมา
ดําเนินการร้ือถอนสายและหรืออุปกรณฯ ออกจากเสาไฟฟาของ กฟภ. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจง 
(ตามแบบตัวอยางหนังสือแจงผลการพิจารณาและใหรื้อถอนเอกสารแนบ 11) ท้ังน้ีใหจัดสงหนังสือทางไปรษณีย
ตอบรับ 

1.3.4 ... 
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   1.3.4  เม่ือครบกําหนดเวลาตามขอ 1.3.3 หากหนวยงานราชการ ไมดําเนินการรื้อถอนสายและหรือ
อุปกรณฯ ออกจากเสาไฟฟา ให กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ดําเนินการดังน้ี 

    (1)  ในกรณีที่ กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พิจารณาแลวเห็นวา สามารถดําเนินการรื้อถอน
สายและหรืออุปกรณฯ ออกจากเสาไฟฟาของ กฟภ. ไดเอง ให กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ดําเนินการดังน้ี 

    -  มีหนังสือถึงหนวยงานราชการ แจงกําหนดระบุวันท่ี กฟภ. จะดําเนินการร้ือถอน  
โดยกําหนดเวลาประมาณ 15 วัน นับถัดจากวันท่ีครบกําหนดตามขอ 1.3.3 (ตามแบบตัวอยางหนังสือกําหนดวัน
รื้อถอน เอกสารแนบ 12) ท้ังน้ีใหจัดหนังสือทางสงทางไปรษณียตอบรับ 

      -  กอนถึงกําหนดวันร้ือถอน ใหดําเนินการประสานกับเจาหนาท่ีตํารวจและหรือ 
เจาพนักงานฝายปกครอง เพ่ือเขารวมและเปนพยานในการรื้อถอน และเม่ือถึงวันรื้อถอนให กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการร้ือถอน โดยใหพนักงาน กฟภ.ผูปฏิบัติงาน ถายรูปภาพการดําเนินการไวเปนหลักฐาน และจัดทําบันทึก
รายละเอียดเก่ียวกับทรัพยสินท่ีรื้อถอน (ตามแบบตัวอยางบันทึกรายการทรัพยสินที่รื้อถอนกรณีรูตัวผูกระทําละเมิด 
เอกสารแนบ 4) พรอมท้ังขอใหเจาหนาท่ีตํารวจและหรือเจาพนักงานฝายปกครองลงลายมือช่ือรวมเปนพยานไวเปน
หลักฐานในบันทึกดังกลาวดวย  

     -  การเก็บรักษา ใหนําทรัพยสินท่ีรื้อถอนคืนใหผูกระทําละเมิด โดยใหผูกระทําละเมิดลงช่ือ
รับทรัพยสินคืน หากผูกระทําละเมิดไมรับคืน ให กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ บรรจุหีบหอ ปดผนึกใหเรียบรอย เก็บรักษาไวท่ี 
กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ท้ังน้ีเพ่ือปองกันมิใหเกิดขอพิพาทในทรัพยสินดังกลาว และใหมีหนังสือแจงใหผูกระทําละเมิด
ชําระคาใชจายในการรื้อถอนตามท่ีไดจายจริง  

    (2)  ในกรณีที่ กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พิจารณาแลวเห็นวาไมสามารถดําเนินการ   
รื้อถอนสายและหรืออุปกรณฯ ออกจากเสาไฟฟาของ กฟภ. ไดเอง ให กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ รายงานขอเท็จจริง
พรอมรวบรวมเอกสารหลักฐานตาง  ๆเชน หนังสือแจงความ , ภาพถายบริเวณท่ีเกิดการละเมิด , รายละเอียดขอมูล
ผูกระทําละเมิด เปนตน นําเสนอ ผกม.กฟข. ภายใน 3 เดือน นับต้ังแตวันท่ีตรวจพบการทําละเมิดเพ่ือดําเนินการตาม
กฎหมายตอไป 

2.  กรณีผูประกอบกิจการเคเบิลทีวลีะเมิดทรัพยสินทางปญญาในสวนของการละเมิดลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน 
 2.1  เม่ือ กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ไดรับหนังสือขอความรวมมือของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตาม

ตัวอยางหนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ เอกสารแนบ 13) ใหมีหนังสือแจงผูเสียหายใหเปนผูดําเนินการร้ือสายเคเบิล
ทีวี และหรืออุปกรณ (ตามแบบตัวอยางหนังสือแจงใหรื้อถอนกรณีเคเบิลทีวีละเมิดลิขสิทธิ์ เอกสารแนบ 14) 
และหากผูเสียหายยินยอมเปนผูดําเนินการให กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ น้ัน ประสานกับเจาหนาท่ีตํารวจและผูเสียหาย
เพ่ือกําหนดวันนัดร้ือถอนใหชัดเจนและเม่ือถึงกําหนดวันรื้อถอน ใหจัดสงพนักงานของ กฟภ. อํานวยความสะดวกเพ่ือให
ผูเสียหายสามารถดําเนินการรือ้ถอนได โดยใหพนักงาน กฟภ. ผูปฏิบัติงานถายรูปภาพการปฏิบัติงานไวเปนหลักฐาน 

 2.2  หากผูเสียหายไมยอมดําเนินการร้ือถอนสายเคเบิลทีวีและหรืออุปกรณ (ตามขอ 2.1) ให กฟฟ.    
ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ตรวจสอบขอเท็จจริง และรายละเอียดเก่ียวกับผูถูกกลาวหา ส่ิงของ และขอหาความผิดใหครบถวน 
และใหจัดสงพนักงาน กฟภ. ในสังกัดติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีตํารวจ เพ่ือใหทราบรายละเอียดของสถานท่ี,
ตําแหนง,ระยะทาง และจํานวนสายเคเบิลทีวีและอุปกรณท่ีจะให กฟภ. รื้อถอนและกําหนดวันนัดรื้อถอนใหชัดเจน 

 2.3  วันร้ือถอนใหเจาหนาท่ีตํารวจและผูเสียหายเปนผูนําช้ีสถานท่ี ตําแหนงของสายเคเบิลทีวี และหรือ
อุปกรณเพ่ือใหพนักงาน กฟภ. ร้ือถอน โดยใหพนักงาน กฟภ. ผูปฏิบัติงาน ถายรูปภาพการปฏิบัติงานไวเปนหลักฐาน
และจัดทําบันทึกรายการทรัพยสินท่ีร้ือถอน (ตามตัวอยางบันทึกรายการทรัพยสินที่รื้อถอนกรณีเคเบิลทีวีละเมิดลิขสิทธิ์ 
เอกสารแนบ 15) พรอมท้ังใหเจาหนาท่ีตํารวจและผูเสียหายลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานในบันทึกดังกลาวดวย                                                                                                                             

  หากเปนการร้ือถอนสายเคเบิลทีวีและหรืออุปกรณในท่ีสวนบุคคลและไมใชท่ีสาธารณะขอให
พนักงาน กฟภ. ผูปฏิบัติงาน ตรวจสอบกอนวามีหมายคนของศาลหรือไม หากไมมี ขอใหดําเนินการร้ือถอนสายเคเบิลทีวี
และหรืออุปกรณเฉพาะสวนท่ีติดต้ังในท่ีสาธารณะเทาน้ัน โดยใหผูเสียหายเปนผูร้ือถอนสายเคเบิลทีวีและหรืออุปกรณ  

 
และ ... 
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และ กฟภ. จะอํานวยความสะดวก ในกรณีท่ีผูเสียหายไมยอมร้ือถอนสายเคเบิลทีวีและหรืออุปกรณ ขอใหพนักงาน 
กฟภ. ดําเนินการร้ือถอนสายเคเบิลทีวีและหรืออุปกรณและเรียกเก็บคาใชจายจากผูเสียหาย 

 2.4  เม่ือดําเนินการตามขอ 2.3 แลว ใหพนักงาน กฟภ. ผูปฏิบัติงาน รีบรายงานผลการปฏิบัติงานให
ผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว และใหนําทรัพยสินท่ีรื้อถอนบรรจุหีบหอปดผนึกใหเรียบรอยและ เก็บรักษาไวท่ี กฟฟ.ใน
พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 2.5  สําหรับกรณีท่ี กฟฟ.ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เปนผูรื้อถอนสาย การเรียกเก็บเงินคาใชจายการรื้อถอนให
เรยีกเก็บคาใชจายจากผูเสียหายตามท่ีไดจายจริง 

อนึ่ง ในกรณทีี่ กฟฟ.ในพื้นทีท่ี่รบัผิดชอบ ไมสามารถดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติน้ีได ใหมีหนงัสือรายงาน
เหตุผล ปญหา อุปสรรค ใหผูบังคับบัญชาตามสายงานทราบโดยเร็ว แตหากไมดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติน้ี
โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือไมรายงานเหตุผล ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินการ อาจถือไดวาเปนการละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่อันเปนความผิดทางวินัย   

  
____________________________________ 
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