คู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายและหรือ
อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รวมถึงอานาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คานา
คณะกรรมการพิจารณาจัดทาคู่มือเกี่ยวกับอานาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (คณะกรรมการพิจารณาจัดทา
คู่มือฯ) ได้จัดทาคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสา
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงอานาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
การดาเนินการจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรฐานของ กฟภ. รวมถึงให้เป็นไปตามกฎหมายและสัญญาที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นคู่มือในการดาเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
คณะกรรมการพิจารณาจัดทาคู่มือฯ
4 กรกฎาคม 2561
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-๑1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินการจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้พาดและ
หรือติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ ของ กฟภ. และเป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อสัญญาที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้เป็นคู่มือในการจัดระเบียบสายฯบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ให้เป็ นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นการให้
ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับอานาจ หน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ขอบเขตงาน
รวบรวมระเบีย บหลักเกณฑ์ , ข้อกาหนด, สั ญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสายฯ
พร้อมทั้งจัดทาแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายฯ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และนาไปปฏิบัติ เป็น
แนวทางเดียวกัน
3. คาจากัดความ
3.1 ผวก. คือ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3.2 สรก.(ภ) คือ สานักรองผู้ว่าการภาค 1 - 4
3.3 กฟข. คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต
3.4 ฝวส. คือ ฝ่ายวางแผนสารสนเทศและสื่อสาร
3.5 กฟฟ.หน้างาน คือ การไฟฟ้าในสังกัดแต่ละ กฟข. ที่รับผิดชอบในพื้นที่การจัดระเบียบสายฯ
3.6 หน่วยงานเจ้าของสายฯ คือ หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ที่เป็นเจ้าของสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ ที่พาดและหรือติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้าโดยได้รับอนุญาตจาก กฟภ.
3.7 สานักงาน กสทช. คือ สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
3.8 อปท. คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตาบล และเมืองพัทยา
3.9 สายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ คือ สายตัวนาพาสัญญาณและหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการส่ง,
รับ และกระจายสัญญาณ
3.10 การจั ดระเบี ยบสายฯ คือ การจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่ อสารโทรคมนาคม ที่ได้รับ
อนุญาตให้พาดและหรือติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3.11 รื้อถอน คือ ตัด ปลด ถอด ดึง นาลง หรือกระทาด้วยวิธีการอื่นใด ที่ทาให้สายและหรืออุปกรณ์
สื่อสารฯ ออกจากเสาไฟฟ้าของ กฟภ. รวมถึงการขนย้าย และนากลับคืนไป โดยหน่วยงานเจ้าของสายและหรือ
อุปกรณ์สื่อสารฯ นั้นๆ

-23.12 เส้น ทางวิกฤต คือ เส้ นทางที่มีส ายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯจานวนมาก ซึ่งเกินมาตรฐาน
ความสามารถของเสาไฟฟ้ า ในการรองรั บ สายและหรื อ อุ ป กรณ์ สื่ อ สารฯ และมี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นในการ
ดาเนินการแก้ไข ซึ่ง กฟภ.ได้แจ้งสานักงาน กสทช. เพื่อใช้ประกอบการปฏิเสธการให้ความเห็นชอบตามมาตรา 39
แห่ง พรบ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544
3.13 แผนการจัดระเบียบสายฯ ของ กฟภ. คือ แผนงานที่เป็นมาตรการในการจัดระเบียบสายฯของ
กฟภ. โดยคัดเลือกเส้นทางวิกฤต หรือ เส้นทางที่มีสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯที่มีปริมาณมาก และมีความจาเป็น
เร่งด่วน ในการจัดระเบียบสายฯ มาดาเนินการ ซึง่ กฟภ.ขอความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดใน
พื้นที่รับผิดชอบของ กฟภ. เพื่อทราบและร่วมดาเนินการกับหน่วยงานเจ้าของสายฯ ในการจัดระเบียบสายฯโดย
การรื้อถอนสายและหรืออุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งานออกจากเสาไฟฟ้าของ กฟภ. เพื่อให้หน่วยงาน
เจ้าของสายฯ ร่วมกัน ดาเนินการปรับปรุงสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ยังคงเหลือ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของ กฟภ.
4. สิทธิ อานาจ และหน้าที่ในการจัดระเบียบสายฯ
การจัดระเบียบสายฯบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. เป็น การดาเนินงานของหน่วยงานเจ้าของสายฯที่ได้รับ
อนุญาตจาก กฟภ. โดยถูกต้อง
4.1 สิทธิและอานาจในการจัดระเบียบสายฯ บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. มีดังนี้
(1) อานาจตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2542 มาตรา 13 (6) บัญญัติให้ กฟภ. มีอานาจกระทาการต่างๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 6
และอานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึงการจัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์ สินของ กฟภ. ตาม
ภาคผนวก 1
(2) สิทธิและอานาจตามระเบียบ
ตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 หมวด 5 การบารุงรักษาและความรับผิดชอบ และหมวด 6
บทลงโทษ ได้กาหนดสิทธิและหน้าที่ของ กฟภ. และผู้ขออนุญาตในการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร
โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ตามภาคผนวก 2 ดังนี้
ระเบียบฯ ข้ อ 10.1 ก าหนดว่ า “ผู้ ขออนุญ าตมี ห น้ าที่ดู แล ตรวจสอบ บารุงรั กษาและ
ดาเนินการปรับปรุงสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่อยู่บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อยและปลอดภัย ตามหมวด 3”
ระเบียบฯ ข้อ 10.2 กาหนดว่า “หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรวจพบว่า การพาดสายและ
หรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมไม่ถูกต้องตามหมวด 3 ผู้ขออนุญาตต้องดาเนินการแก้ไขให้เสร็จโดยเร็ว นับ
จากวันที่ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มิฉะนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาจพิจารณายกเลิกการอนุญาต”

-3ระเบียบฯ ข้อ 10.3 กาหนดว่า “ในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดาเนินการจัดระเบียบสาย
สื่อสารโทรคมนาคมหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ผู้ขออนุญาตต้องให้ความร่วมมือเข้าร่วมดาเนินการ เช่น รื้อถอน
สายสื่อสารโทรคมนาคมและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้ใช้งาน รวมทั้งย้ายตาแหน่ง
การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม หรือเปลี่ยนสายสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาหนด”
ระเบียบฯ ข้อ 12.5 กาหนดว่า “การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคก าหนด การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการรื้ อ ถอน
โดยผู้ขออนุญาตต้องชาระค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนทั้งหมด”
ระเบียบฯ ข้อ 12.7 กาหนดว่า “ในกรณีที่การไฟฟ้าส่ ว นภูมิภ าคดาเนินการจัดระเบียบ
สายสื่อสารโทรคมนาคมหรือกิจกรรมอันใดที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 10.3 แล้วผู้ขออนุญาตไม่ให้ความร่วมมือตามที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้องขอ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะระงับการอนุญาตเส้นทางอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างขออนุญาต
จนกว่าผู้ขออนุญาตจะดาเนินการตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้องขอ”
(3) สิทธิและอานาจตามสัญญา
กฟภ. ได้กาหนดแบบสัญญาให้บริการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบน
เสาไฟฟ้าของ กฟภ. เลขที่ สกม.จท.121 และเลขที่ สกม.จท.122 ตามภาคผนวก 3 ซึ่งหน่วยงานเจ้าของสายฯ
ได้ลงนามทาสัญญาฯ ไว้กับ กฟภ. โดยกาหนดเงื่อนไขในสัญญา ดังนี้
แบบสัญญาฯ ข้อ 6.1 กาหนดว่า “ผู้รับบริการต้องติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและ
หรื อ ติด ตั้ งอุ ป กรณ์ สื่ อสารโทรคมนาคมของผู้ รั บ บริก ารบนเสาไฟฟ้ า ของผู้ ใ ห้ บ ริก ารตามมาตรฐาน ระเบี ย บ
หลักเกณฑ์ที่ผู้ให้บริการกาหนด หากผู้รับ บริการไม่ทาการติดตั้งให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ระเบียบ หลักเกณฑ์
ดังกล่าว และผู้ให้บริการได้แจ้งให้ผู้รับบริการแก้ไขแล้ว ผู้รับบริการต้องแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ผู้ให้บริการ
กาหนด ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิแก้ไขรื้อถอนการติดตั้งพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมดังกล่าว
ให้ถูกต้องตามที่ ผู้ให้บริการเห็นสมควรโดยผู้รับบริการต้ องชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้ให้บริการใช้จ่ายไป และ
ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายอันเกิดขึ้น (ถ้ามี) เนื่องจากประพฤติผิดสัญญาในข้อนี้”
แบบสัญญาฯ ข้อ 6.2 กาหนดว่า “ผู้รับบริการต้องใช้ความระมัดระวังในการพาดสายและ
หรื อติดตั้งอุป กรณ์สื่อสารโทรคมนาคมรวมทั้งต้องตรวจตราดูแลสายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์สื่ อสาร
โทรคมนาคมดังกล่ าวให้ อยู่ ในสภาพเรี ย บร้อยปลอดภัยและถูกต้องตามมาตรฐาน ระเบียบ หลั กเกณฑ์ และ
ข้ อ ก าหนดการติ ด ตั้ ง พาดสายสื่ อ สารโทรคมนาคมและอุ ป กรณ์ บ นเสาไฟฟ้ า และการติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ สื่ อ สาร
โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของผู้ให้บริการอยู่เสมอ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผู้ให้บริการหรือบุคคลภายนอก
ตลอดจนไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองและใช้สอยเสาไฟฟ้าและหรืออุปกรณ์ของผู้ให้บริการ
หรือกระทบกระเทือนต่อระบบไฟฟ้าหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับระบบไฟฟ้าของผู้ให้บริการ
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ต่ อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารหรื อ บุ ค คลภายนอก เมื่ อ ผู้ รั บ บริ ก ารได้ รั บ แจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ จากผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารหากผู้ รั บ บริ ก าร
ไม่ดาเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ผู้ให้บริการกาหนด ผู้รับบริการต้องชาระค่าปรับให้แก่ผู้ให้บริการ
ตามจานวนเสาไฟฟ้าที่มีการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัย
และถูกต้อง ในอัตรา 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อ 1 (หนึ่ง) ต้น ต่อ 1 (หนึ่ง) วัน นับแต่วันที่ครบกาหนด
จนถึงวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ นอกจากนี้ผู้รับบริการ ยอมให้ผู้ให้บริการเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นต่อ ผู้ให้บริการและ
หรือบุคคลอื่นใด อัน เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับบริการไม่ดาเนินการดังกล่าวข้างต้นได้อีกด้วย และหากผู้ให้บริการได้
ดาเนินการใดๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไปก่อนแล้ว ผู้รับบริการยินยอมชดใช้บรรดาค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ในการดาเนินการดังกล่าวทั้งสิ้นทันที”
แบบสั ญ ญาฯ ข้ อ 9 ก าหนดว่ า “ถ้ า หากผู้ รั บ บริ ก ารไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาข้ อ หนึ่ ง ข้ อ ใด
ผู้ให้บริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาบางส่วนหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณี โดยมิพักต้องเตือน และผู้รับบริการต้องชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้บริการ โดยสิ้นเชิง *และผู้ให้บริการมีสิทธิเรียกชาระหนี้จากหลักประกันบางส่ว นหรือทั้งหมด
แล้วแต่กรณี และหากผู้ให้บริการได้รับความเสียหายมากกว่าหลักประกันที่เรียกได้ ผู้รับบริการยินยอมรับผิดชดใช้
ให้จนครบถ้วน ภายในกาหนดเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้บริการ* ส่วนเงินค่าบริการที่ได้
ชาระมาแล้วเป็นอันไม่ต้องคืน”
หมายเหตุ : ข้อความที่อยู่ใน *............* ของสัญญาข้อ 9 ไม่ใช้บังคับในกรณีที่ผู้รับบริการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องจาก
เป็นหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นการวางหลักประกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เมื่อเสาไฟฟ้าและระบบจาหน่ายเป็นทรัพย์สินของ กฟภ. กฟภ. จึงมีอานาจในการจัดระเบียบ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาเสาไฟฟ้าและระบบจาหน่ายของ กฟภ. ซึ่งรวมถึงการจัดระเบียบสายฯ
ของหน่วยงานเจ้าของสายฯ เพื่อความปลอดภัย โดยระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้ง
อุป กรณ์สื่ อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่ ว นภูมิภาค พ.ศ. 2558 กาหนดให้ ในกรณีที่ กฟภ.
ดาเนินการจัดระเบียบสายฯ หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานเจ้าของสายฯ ต้องให้ความร่วมมือเข้าร่วม
ดาเนินการ เช่น รื้อถอนสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ ที่ไม่ได้รับอนุญาต, ไม่ได้ใช้งาน รวมทั้งย้ายตาแหน่งสายและ
หรืออุปกรณ์สื่อสารฯ หรือเปลี่ยนสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.
กาหนด ซึ่งหากหน่ วยงานเจ้ าของสายฯ ไม่ให้ความร่ว มมือ กฟภ. มีสิ ทธิระงับการอนุญาตเส้ นทางอื่นๆ ที่อยู่
ระหว่างขออนุญาตจนกว่าหน่วยงานเจ้าของสายฯ จะดาเนินการตามที่ กฟภ. ร้องขอ ประกอบกับระเบียบ กฟภ.
และแบบสัญญาให้บริ การพาดสายและหรื อติดตั้งอุปกรณ์ สื่ อสารฯ กาหนดเงื่อนไขให้ หน่ว ยงานเจ้าของสายฯ
จะต้องติดตั้งพาดสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ ของตน ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกาหนดการติดตั้งพาดสายฯ และ
อุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. รวมถึงมีห น้าที่ตรวจสอบ ดูแล บารุงรักษาสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ ให้
เรียบร้อย ปลอดภัย และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กาหนด ดังนั้นหากสาเหตุความรกรุงรังไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ เกิดจากการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารฯ ที่ไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ของ กฟภ. กฟภ. มีสิ ทธิที่จะแจ้งให้ หน่วยงานเจ้าของสายฯ แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องหรือรื้อถอน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยหน่ ว ยงานเจ้าของสายฯ ต้องเป็นผู้ เสี ยค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และหาก
หน่วยงานเจ้าของสายฯ ไม่ดาเนินการดังกล่าว กฟภ. มีสิทธิแก้ไขรื้อถอน คิดค่าปรับและค่าเสียหายอื่นๆ รวมถึง

-5มีสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือยกเลิกการอนุญาตได้ด้วย (ตาม พ.ร.บ กฟภ. พ.ศ. 2503 แก้ไขเพิ่มเติม (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. กาหนดเส้นทางวิกฤต
1. พิจารณากาหนดเส้นทางวิกฤต
2. รวบรวมและแจ้งรายชื่อเส้นทางวิกฤตเพื่อขึ้นทะเบียนกับสานักงาน กสทช.
ข. การจัดระเบียบสายฯ
จัดการเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาเสา
ไฟฟ้าและระบบจาหน่ายของ กฟภ. เช่น ติดต่อ ประสานงานหน่วยงานเจ้าของสาย , อปท. , สานักงาน กสทช.
หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบสายฯ ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ตามภาคผนวก 2
(2) หน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของสายฯ
1. ร่วมจัดทาแผนการจัดระเบียบสายฯ กับ กฟภ.
2. จัดเตรียมทรัพยากรเพื่อดาเนินการตามแผนการจัดระเบียบสายฯ เช่น งบประมาณ
แรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร พัสดุ เป็นต้น
3. ดาเนินการจัดระเบียบสายฯ ตามแผนการจัดระเบียบสายฯ เพื่อให้การพาดสายและหรือ
ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารฯ เป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกาหนดของ กฟภ.
(3) หน้าที่ของสานักงาน กสทช.
1. ขึ้นทะเบียนเส้นทางที่ กฟภ.พิจารณา เป็นเส้นทางวิกฤต
2. กากับดูแลการดาเนินงานหน่วยงานเจ้าของสายฯ ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต จากสานักงาน
กสทช.
(4) หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย
ควบคุม กากับ ดูแลหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบสายฯ
(5) หน้าที่ของ อปท. และหน่วยงานราชการเจ้าของพื้นที่
- ร่วมพิจารณาคัดเลือกเส้นทางเพื่อจัดทาแผนการจัดระเบียบสายฯ ของ กฟภ.
- ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานเจ้าของสายฯ ให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบสายฯ และเพื่อ
ภาคประชาชน และภาคธุรกิจในพื้นที่ให้ทราบถึงการดาเนินการตามแผนของ กฟภ.ดังกล่าว

-65. แนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารฯ
มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
(1) กาหนดเส้นทางวิกฤต
1. ฝวส. แจ้ง สรก.(ภ) เพื่อพิจารณาสั่งการ ติดตาม
กฟข. กาหนดเส้นทาง
๒. กฟข. แจ้ง กฟฟ.หน้างาน สารวจเส้นทาง
และรวบรวมรายชื่อเส้นทางวิกฤต รายงานตามสายงาน

๓. สรก.(ภ) รวบรวมข้อมูลเส้นทางวิฤตแจ้ง ฝวส.

๔. ฝวส. สรุปรายชื่อเส้นทางวิกฤต นาส่งสานักงาน กสทช.
1. ฝวส. แจ้ง สรก.(ภ) เพื่อพิจารณาสั่งการ ติดตาม กฟข. ในการกาหนดเส้นทางวิกฤต
2. กฟข. แจ้ง กฟฟ. หน้างาน สารวจเส้นทางที่มสี ายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ ที่มีปริมาณมาก
และมีความจาเป็นเร่งด่วน ในการจัดระเบียบสายฯ เพื่อกาหนดเป็นเส้นทางวิกฤตของ 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. ให้สานักงาน กสทช. เพื่อขึ้นทะเบียนเส้นทางวิกฤติ

-7(2) การจัดทาแผนการจัดระเบียบสายฯ
๑. ฝวส. แจ้ง สรก.(ภ) เพื่อพิจารณาสั่งการ ติดตาม กฟข. กาหนดเส้นทางจัดระเบียบสายฯ
๒. กฟฟ.หน้างาน คัดเลือกเส้นทางจัดระเบียบสายฯ เสนอ อปท. พิจารณา
และกาหนดเป็นเส้นทางตามแผนจัดระเบียบสายฯ
๓. กฟข. รวบรวมรายชื่อเส้นทาง ที่จะจัดทาเป็นแผนจัดระเบียบสายฯ ไปยัง สรก.(ภ)
๔. สรก.(ภ) รวบรวมรายชื่อเส้นทางแจ้ง ฝวส.
๕. ฝวส. เชิญ สรก.(ภ), กฟข. และ หน่วยงานเจ้าของสาย รับทราบ
และพิจารณารายชื่อเส้นทางจัดระเบียบสายฯ
๖. ฝวส. สรุปรายชื่อเส้นทางนาเสนอ ผวก. อนุมัติ
๗. ฝวส. แจ้งแผนจัดระเบียบสายฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
1. ฝวส. แจ้ง สรก.(ภ) เพื่อพิจารณาสั่งการ ติดตาม กฟข. กาหนดเส้นทางจัดระเบียบสายฯ
2. กฟฟ. หน้างาน คัดเลือกเส้นทางวิกฤตหรือสารวจเส้นทางที่มีสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ
ที่มีปริมาณมาก สมควรดาเนินการจัดระเบียบสายฯ นาเสนอ อปท. พิจารณา แล้วกาหนดเป็นเส้นทางตามแผน
จัดระเบียบสายฯ ของ กฟภ. และแจ้ง กฟข.
3. กฟข. รวบรวมรายชื่อเส้นทางของ กฟฟ.ในสังกัดที่จะจัดทาเป็นแผนจัดระเบียบสายฯ และ
รายงานไปยัง สรก.(ภ)
4. สรก.(ภ) รับทราบและรวบรวมรายชื่อเส้นทางที่จะดาเนินการจัดระเบียบสายฯ ของ กฟฟ.
ในสังกัดแจ้ง ฝวส.
5. ฝวส. รวบรวมรายชื่อเส้นทาง พร้อมทั้ง เชิญ สรก.(ภ), กฟข. และหน่วยงานเจ้าของสาย
ประชุม เพื่อชี้แจงและร่วมกันพิจารณารายชื่อเส้นทางจัดระเบียบสายฯ
6. ฝวส. สรุปรายชื่อเส้นทางจัดระเบียบสายฯ จากผลการประชุมในข้อ 5 นาเสนอ ผวก.
ขออนุมัติแผนจัดระเบียบสายฯ

-87. เมื่อได้รับอนุมัติจาก ผวก. ฝวส. จะแจ้งแผนจัดระเบียบสายฯ ให้หน่วยงานต่างๆดังนี้
- แจ้ ง กระทรวงมหาดไทยเพื่ อ ทราบและขอความร่ ว มมื อ แจ้ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
ทุกจังหวัดให้ความร่วมมือ
- แจ้งสานักงาน กสทช. เพื่อทราบและร่วมดาเนินการกับหน่วยงานเจ้าของสายฯ
- แจ้ง สรก.(ภ) เพื่อทราบและแจ้งหน่วยงานในสังกัดดาเนินการ
(3) ดาเนินการจัดระเบียบสายฯ
๑. กฟข. ทาหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประชุมชี้แจงแผนจัดระเบียบสายฯ และเตรียมการ
๒. กฟข. และ กฟฟ. หน้างาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ให้ ภาคประชาชน
และภาคธุรกิจรับทราบแผนจัดระเบียบสายฯ
๓. หน่วยงานเจ้าของสาย ดาเนินการจัดระเบียบสายฯ ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ กฟภ.
๔. หน่วยงานเจ้าของสาย สรุปผลการดาเนินงานแจ้ง กฟฟ.หน้างาน
๕. กฟฟ.หน้างาน ปรับปรุงข้อมูลในระบบ TAMS
๖. กฟฟ.หน้างาน รวบรวม สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน ของหน่วยงานเจ้าของสาย ให้ กฟข.
๗. กฟข.แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
๘. กฟข. สรุปผลการดาเนินงานให้ สรก.(ภ)
๙. สรก.(ภ) รวบรวมและสรุปผลการดาเนินงานพร้อมปัญหาและอุปสรรคให้ ฝวส.
๑๐. ฝวส. สรุปผลการดาเนินงาน เสนอ ผวก.

-91. กฟข. ทาหนังสือถึง กฟฟ.หน้างาน, หน่วยงานเจ้าของสายฯ, อปท.ในพื้นที่ และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทหาร, ตารวจจราจร ฯลฯ เพื่อเชิญประชุมชี้แจงแผนจัดระเบียบสายฯ และเตรียมการ
2. กฟข. และ กฟฟ.หน้างาน ร่วมกับ อปท. ในพื้นที่ และหน่วยงานเจ้าของสายฯ ร่วมกัน
ประชาสัมพันธ์ให้ ภาคประชาชนและภาคธุรกิจรับทราบแผนจัดระเบียบสายฯ
3. หน่วยงานเจ้าของสาย ดาเนินการรื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสารฯที่ไม่ได้ใช้งาน และ
ดาเนินการยุบรวมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง/จานวนสายสื่อสารฯ ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ และมาตรฐาน
ของ กฟภ.
4. หน่วยงานเจ้าของสาย สรุปผลการดาเนินงานตามข้อ 3 และแจ้งให้ กฟฟ.หน้างาน ทราบ
พร้อมทั้งแจ้ง ปริมาณ / ประเภท / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย และอุปกรณ์คงเหลือ ให้ กฟฟ.หน้างาน เพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลในระบบ TAMS
5. กฟฟ.หน้างาน ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสายและอุปกรณ์สื่อสารสื่อสาร ในระบบ
TAMS ให้เป็นปัจจุบัน
6. กฟฟ.หน้างาน รวบรวม สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน ของหน่วยงานเจ้าของสาย ให้
กฟข. รับทราบ
7. กฟข. ทาหนังสือถึงหน่วยงานเจ้าของสายฯ, อปท. ในพื้นที่ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่น ทหาร, ตารวจจราจร ฯลฯ เพื่อประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
8. กฟข. สรุปและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนจัดระเบียบสายฯ ในข้อ 3 พร้อมทั้ง
รายงาน สรก.(ภ) เพื่อทราบ
9. สรก.(ภ) รวบรวมและสรุปผลการดาเนินงานจัดระเบียบสายฯ พร้อมปัญหาและอุปสรรค
ให้ ฝวส.
10. ฝวส. สรุปผลการดาเนินงานจัดระเบียบสายฯ และรายงาน ผวก.
ทั้งนี้ ในการจัดระเบียบสายฯ กฟภ. จะดาเนินการจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสาร
โทรคมนาคม ที่ได้รับอนุญาตให้พาดและหรือติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. เท่านั้น
สาหรับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารฯ ที่ ไม่ได้รับอนุญาตจาก กฟภ. ตามกฎหมายถือเป็น
การละเมิด กฟภ. ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (เสาไฟฟ้าและระบบจาหน่าย) ย่อมมีสิทธิใช้สอยและ
ขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย กฟภ. จึงมีอานาจตามกฎหมายใน
การรื้อถอนสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ ที่ละเมิดดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420
และมาตรา 1336 (เทียบเคียงตามนัยคาพิพากษาฎีกาที่ 1846/2500 , ฎีกาที่ 2762/2523 , ฎีกาที่
2954/2525 และคาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 475/2557 ลงวันที่ 20 ส.ค. 2547) ตามภาคผนวก 4 และ 5
ดังนั้น ในระหว่างการจัดระเบียบสายฯ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจพบการพาดสายและหรือติดตั้ง
อุปกรณ์สื่อสารฯ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก กฟภ. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
พาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามอนุมัติ
ผวก. ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2561 ตามภาคผนวก 6

ผนวก 1 หน้า 1

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การไฟฟาสวนภูมิภาค
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพ.ศ. ๒๕๐๓สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในพระปรมาภิไธย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภู
ิพลอดุลยเดช
สังวาลย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ใหไว ณ วันทีก่า๒๐ กันยายนสําพ.ศ.
๒๕๐๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เปนปที่ ๑๕ ในรัชกาลปจจุบัน
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งการไฟฟาสวนภูมิภาค

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระมหากษั ต ริ ย โ ดยคํ าแนะนํ าและยิ นยอมของสภาร างรั ฐธรรมนู ญในฐานะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํตานัราพระราชบั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
รัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการให
ญญัติขึ้นไว กดัางตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ติ นี้ เรียกว าสํา“นัพระราชบั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาส วนภู มิภ าค
๑ พระราชบั ญกญั
ญญัติ การไฟฟ

พ.ศ. ๒๕๐๓”

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นุเบกษาเปนตนไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
ญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๔ ในพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัสํตาินนัี้กหรื
อซึ่งขัดหรือแยงกับบทแห
ญัตินี้ ใหใชพระราชบัญกาญัตินี้แทน
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งพระราชบั
สํานัญกงานคณะกรรมการกฤษฎี
“การไฟฟาสวนภูมิภาค”

หมายความวา การไฟฟาสวนภูมิภาคซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัสํตาินนัี้กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค
กงาน” หมายความวกาา พนักงานของการไฟฟ
าสวนภูมิภาค รวมทั
สํานั“กพนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้งผูวาการ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื
่อปฏิบกาัติการตามพระราชบั
ญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ กา
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๗/ตอนที่ ๗๘/หนา ๗๘๓/๒๗ กันยายน ๒๕๐๓
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-๓-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑)กา เงินงบประมาณรายจ
ายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. สํ๒๕๐๓
ขององคการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไฟฟาสวนภูมิภาค
สํานั(๒)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทรัพยสินและสินทรักาพยที่รับโอนมาจากองค
การไฟฟาสวนภูมกิภา าค
ทั้งนี้ เมื่อไดหักหนี้สินขององคการไฟฟาสวนภูมิภาคออกแลว

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓๕ ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคมีอํานาจกระทําการตาง ๆ ภายในขอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แหงวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง
(๑)กา สราง ซื้อ จัดสําหา
จําหนาย เชา ใหเชา กใหา เชาซื้อ ยืม สํให
และดําเนินงาน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัยกืมงานคณะกรรมการกฤษฎี
เกี่ยวกับเครื่องใช บริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ของการไฟฟาสวนภูมิภาค
สํานั(๒)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ซื้อ จัดหา จําหนากยา เชา ใหเชา สํเชานัากซืงานคณะกรรมการกฤษฎี
้อ ใหเชาซื้อ ยืม ใหยกืมา รับจํานํา รับ
จํานอง โอน รับโอน แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือดําเนินงานเกี่ยวกับทรัพยสินใด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ๆ ตลอดจนรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
สํารวจและวางแผนงานที
อขยายเพิ่มเติมภายในเขตท
องที่ตาม
สํานั(๓)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่จะทําใหม
สํานัหกรืงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรา ๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักขนาด
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๔)กากําหนดประเภท
และมาตรฐานของโรงผลิ
ตพลังสํงานไฟฟ
าสายสงศักย กา
สูงหรือสายสงศักยต่ํา และเครื่องอุปกรณอื่น ๆ ตลอดจนเชื้อเพลิงซึ่งใชในการผลิตพลังงานไฟฟา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ของการไฟฟาสํสาวนันภู
มิภาค เพื่อใหถูกตองตามหลั
กวิชาและหลั
กเศรษฐกิจ รวมทั้งวางนโยบายและ
ควบคุมการผลิตพลังงานไฟฟาในโรงผลิ
ตพลังงานไฟฟาตาง ๆ ของการไฟฟสําาสนัวกนภู
มิภาค
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) กํ า หนดอั ต ราราคาขายพลั ง งานไฟฟ า ภายใต บั ง คั บ มาตรา ๖ แห ง
พระราชบัญญัสํตานัิคกณะกรรมการนโยบายพลั
๒๕๓๕ กําหนดคกาาบริการและสิ่ง
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา งงานแหงชาติ
สํานักพ.ศ.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
อํานวยความสะดวกตาง ๆ ของการไฟฟาส วนภู มิภาค และจั ดระเบี ยบเกี่ ยวกับวิธี ชําระราคา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คาบริการ และสิ่งอํากนวยความสะดวก
(๖) จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภั ยในการใชและรักษาทรัพยสินของการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไฟฟาสวนภูมิภาค
(๗)กา กูยืมเงินหรือสํลงทุ
น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๘) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
สํานั(๙)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา รกิจเกี่ ย วกั บ
จัด ตั้ ง บริ ษั ทจํ ากั ดกาหรื อบริ ษัทมหาชนจํ
ากั ด เพื่ อประกอบธุ
พลังงานไฟฟา และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เปนประโยชนแกกิจการของการไฟฟาสวนภูมิภาค
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๐) เขารวมกิจการกับหนวยงานอื่นไมวาจะเปนของเอกชนหรือของรัฐทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศ
หรือกับองคกการระหว
างประเทศ
หรือถือหุนในบริษัทจํกาากัดหรือบริษัท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มหาชนจํากัด เพื่อประโยชนแกกิจการของการไฟฟาสวนภูมิภาค
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กระทําการอย
สํานัากงอื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอเกี่ยวเนื่องในการจั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๑๑)
่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรื
ดใหสําเร็จตาม กา
วัตถุประสงคของการไฟฟาสวนภูมิภาค
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มโดยพระราชบัญญัติกกาารไฟฟาสวนภูมสําิภนัาค
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา
กา ๑๓ แกไขเพิ
สํานั่มกเติ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๕๔๒
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เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๗ ง

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

ระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาค
วาดวยหลักเกณฑการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสอื่ สารโทรคมนาคม
บนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๕๘
ดวยเห็นเปนการสมควรกําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ
สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหเปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม
กับการดําเนินงานในปจจุบัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติการไฟฟา
สวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ และที่แกไขเพิ่มเติม การไฟฟาสวนภูมิภาค จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยหลักเกณฑการพาดสาย
และหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือบันทึกขอความอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
การใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ หรือมีความจําเปนตองงดใชระเบียบนี้ในเรื่องใด
เพื่อประโยชนของการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาคมีอํานาจอนุมัติ
ขอ ๔ การพาดสายและหรือการติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมใด ที่อยูระหวางดําเนินการ
และยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามที่ถือปฏิบัติอยูเดิมจนกวาจะดําเนินการ
แล ว เสร็ จ แต ถ า สามารถดํ า เนิ น การตามระเบี ย บนี้ ไ ด โดยไม ทํ า ให ผู ใ ดเสี ย สิ ท ธิ ป ระโยชน อั น พึ ง มี
ตามเงื่อนไขที่ไดดําเนินการไปแลว ใหดําเนินการตามระเบียบนี้
ขอ ๕ คํานิยาม ในระเบียบนี้
(๑) “สายสื่อสารโทรคมนาคม” หมายความวา สายนําสัญญาณ ตัวนําทองแดง (Copper)
หรือตัวนําเสนใยแกวนําแสง (Optical Fiber) หรือสายอื่นใดที่ใชในกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง
วิทยุ โทรทัศน

ผนวก 2 หน้า 2

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๗ ง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

(๒) “สายกระจาย” (Drop Wire) หมายความวา สายตัวนําทองแดง หรือตัวนํา
เสนใยแกวนําแสง (Optical Fiber) ขนาดไมเกิน ๑๒ แกน (Core) ที่ถูกออกแบบใหตอแยกสาย
สื่อสารโทรคมนาคมหลัก นําสัญญาณไปยังผูใชบริการ (End User)
(๓) “อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม” หมายความวา อุปกรณประกอบใดที่ใชในกิจการ
โทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน ไมรวมถึงอุปกรณของผูใชบริการ (Customer Premises
Equipment)
(๔) “การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม” หมายความวา การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม
ตาง ๆ บนเสาไฟฟา ของการไฟฟาสวนภูมิภาค
(๕) “การติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม” หมายความวา การติดตั้งอุปกรณ
ประกอบใดที่ใชในกิจการโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อใชในการสง การแพร
หรือการรับสัญญาณเสียง ขอมูล ภาพหรือการอื่นใด
(๖) “ผูควบคุมงาน” หมายความวา ผูที่ไดรับมอบหมายจากผูขออนุญาตใหควบคุม
งานพาดสายและหรือติด ตั้ง อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม และมีบัต รอนุญ าตทํางานบนเสาไฟฟาของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค
หมวด ๑
การขออนุญาต
ขอ ๖ การขออนุญาตพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟา
๖.๑ หามผูขออนุญาตดําเนินการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
บนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคจนกวาจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากการไฟฟาสวนภูมิภาค
๖.๒ การไฟฟาสวนภูมิภาค จะพิจารณาอนุญาตใหพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ
สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาไดเฉพาะสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการส ว นท อ งถิ่ น หน ว ยงานอื่ น ซึ่ ง มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห มี ฐ านะเป น ราชการบริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคม
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ตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามกฎหมาย วาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนเทานั้น สําหรับบุคคลอื่นการไฟฟาสวนภูมิภาค ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาต
๖.๓ กรณี ที่ ผู ข ออนุญ าตเป น ผู ป ระกอบกิ จ การโทรคมนาคมตามกฎหมายว า ด ว ย
การประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือเปนผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ผูขออนุญาตตองไดรับความเห็นชอบแผนผัง
การดําเนินการ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคแหงชาติ
(กสทช.) กอน
๖.๔ ผู ข ออนุ ญ าตต อ งทํ า หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตการไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าค โดยหนั ง สื อ
ขออนุญาตตองมีรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้
๖.๔.๑ หนัง สือไดรับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) กรณีเปนผูประกอบกิจการตามขอ ๖.๓
๖.๔.๒ เอกสารประกอบคํารอง ตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
๖.๔.๓ แผนผังเสนทางการขออนุญาต ขนาด A๓ หรือ A๔ จํานวน ๒ ชุด
และบั น ทึ ก ในสื่อ อิ เ ล็ กทรอนิก ส ที่ มี ตํา แหน ง เสาไฟฟ า ของการไฟฟ า ส ว นภู มิ ภาคทุ ก ตน ตั้ ง แตต น ทาง
จนถึงปลายทางที่จะทําการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม พรอมระบุพิกัดตนทาง
และ ปลายทาง
๖.๔.๔ จํ านวนเสาที่ จะพาดสายและหรื อติ ด ตั้ งอุ ปกรณ สื่ อสารโทรคมนาคม
ประเภทสาย (สายทองแดงหรื อเสน ใยแก ว นํ าแสง) ชนิด (สายประธานหรื อสายกระจาย) ขนาด
เสนผานศูนยกลาง (รวมฉนวนหุมและสายสะพาน) ระยะทาง จํานวนแกน (Core) ประเภทอุปกรณ
สื่อสารโทรคมนาคม จํานวน(ชิ้น) อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม ขนาดและน้ําหนักของอุปกรณ เปนตน
๖.๔.๕ แบบแสดงการติ ด ตั้ ง สายและหรื อ อุ ป กรณ สื่ อ สารโทรคมนาคม
บนเสาไฟฟา โดยเฉพาะจุดขามถนน ตรอก และซอยตาง ๆ
๖.๔.๖ วันที่เริ่มตนและวันที่แลวเสร็จในการดําเนินการพาดสายและหรือติดตั้ง
อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมของแตละเสนทาง
๖.๔.๗ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพทติดตอของผูควบคุมงาน
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๖.๕ การขออนุญาต ใหรวมถึงกรณีดังตอไปนี้
๖.๕.๑ การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมใหม
๖.๕.๒ การพาดสายและหรื อ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ สื่ อ สารโทรคมนาคมเพิ่ ม เติ ม
ตองระบุวาขนาดเสนผานศูนยกลางรวมของสายที่ติดตั้งอยูแลวมีขนาดเทาใด และหรือจํานวนอุปกรณ
ที่ติดตั้งอยูแลวมีจํานวนเทาใด
๖.๕.๓ การรื้อถอนสายและหรืออุ ป กรณสื่ อสารโทรคมนาคมเดิ ม ออก และ
พาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมใหมทดแทน
๖.๕.๔ การรื้อถอนสายและหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมที่ไดรับอนุญาตไปแลว
๖.๖ การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เปนตนไป
สายสะพาน (Messenger Wire) ของสายสื่อสารโทรคมนาคมชนิดตัวนําเสนใยแกวนําแสง (Optical Fiber)
ตองเปนอโลหะเทานั้น
๖.๗ ผูขออนุญาตยื่นแบบคํารอง หรือหนังสือขออนุญาต ไดที่สํานักงานการไฟฟา
สวนภูมภิ าค ในวันและเวลาทําการ หรือขออนุญาตผานระบบอิเล็กทรอนิกสที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจัดทําขึ้น
หมวด ๒
การอนุญาต
ขอ ๗ การพิจารณาอนุญาต
๗.๑ การไฟฟาสว นภูมิภาค จะพิจารณาอนุญ าตจากความสามารถในการรองรับ
สายสื่อสารโทรคมนาคมของเสาไฟฟาตามมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยคํานึงถึงความมั่นคง
ของเสาไฟฟาเปนสําคัญ
๗.๒ การไฟฟาสวนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไมอนุญ าตในบางเสนทางที่
การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด เนื่องจากเปนเสนทางที่มีสายสื่อสารโทรคมนาคมจํานวนมากจนอาจเปน
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อันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของสวนรวมหรือเปนเสนทางวิกฤตหรือจุดอันตราย หรือเปนเสนทางที่
การไฟฟาส ว นภูมิภาคมี เสน ใยแก ว นําแสงเหลือจากการใชง านปกติพรอมให บ ริการแทนการอนุญาต
พาดสายสื่อสารโทรคมนาคม
๗.๓ การไฟฟาสวนภูมิภาคจะตรวจสอบรายละเอียดและวิธีการพาดสายและหรือติดตั้ง
อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมของผูขออนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค
ตามหมวด ๓ หากไมเปนไปตามหลักเกณฑ และมาตรฐาน หรืออาจเกิดความเสียหายแกเสาไฟฟา
การไฟฟาสวนภูมิภาคจะไมอนุญาตใหดําเนินการพาดสายและหรือติด ตั้งอุป กรณสื่อสารโทรคมนาคม
บนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค
๗.๔ การไฟฟาสวนภูมิภาค จะอนุญาตใหพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
หลัง จากที่ไดรับ หนังสือขออนุญาตตามขอ ๖.๔ ถูกตองและครบถว น และจะจัดสงหนังสืออนุ ญาต
ใหสามารถพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมได พรอมทั้งแจงคาใชจายที่ไดกําหนดไวใน
หมวด ๔ ใหผูขออนุญาตทราบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่การไฟฟาสวนภูมิภาคไดอนุมัติใหพาดสาย
และหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
๗.๕ เมื่ อ ผู ข ออนุ ญ าตชํ า ระค า ใช จ า ยตามหมวด ๔ พร อ มลงนามในสั ญ ญาแล ว
การไฟฟาสวนภูมิภาคจะออกใบอนุญาต (Work Permit) ใหผูขออนุญาตพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ
สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟา โดยผูควบคุมงานมีหนาที่แจงกําหนดการดําเนินการใหการไฟฟาสวนภูมิภาค
ในพื้น ที่ทราบ กอนการดําเนิน การไมนอยกวา ๓ วัน ทําการ เพื่อเจาหนาที่การไฟฟาสว นภูมิภาค
รว มตรวจสอบการพาดสายและหรื อติ ด ตั้ ง อุป กรณสื่ อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟา ใหเ ปน ไปตามที่
การไฟฟาสวนภูมิภาคอนุญาต
หมวด ๓
หลักเกณฑและขอกําหนด
ขอ ๘ หลักเกณฑและขอกําหนดการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
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๘.๑ การพาดสายสื่ อ สารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ า ตามเส น ทางที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าต
หากมีสายกระจาย (Drop Wire) ทองแดงของผูขออนุญาตที่พาดอยูเดิมเกินที่กําหนด ๑๐ คูสาย
ผูขออนุญาตตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงสายกระจาย (Drop Wire) เปนสายเคเบิลทองแดงกอน หรือ
หากมีสายกระจาย (Drop Wire) เสนใยแกวนําแสง ของผูขออนุญาตที่พาดอยูเดิม
เกินที่กําหนด ๕ เสน ผูขออนุญาตตองดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหไมเกิน ๕ เสน กอน
๘.๒ การไฟฟาสวนภูมิภาค จะพิจารณาอนุญาตใหเฉพาะเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค
ถาเปนเสาของหนวยงานอื่น ๆ ปกอยูในแนวเดียวกันใหผูขออนุญาตขออนุญาตจากหนวยงานนั้น ๆ โดยตรง
และใหใสสัญลักษณเสาของหนวยงานนั้น ๆ ลงในแผนผัง และขอมูลที่เปนสื่ออิเล็กทรอนิกส
๘.๓ หามดัดแปลงโครงสรางเสาของการไฟฟาสวนภูมิภาค เชน เจาะรูบนเสาเพิ่มเติม
๘.๔ หามนําสายสื่อสารโทรคมนาคมใตดินขึ้นที่เสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค
ยกเวนเสาตน Rise Pole ของระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของการไฟฟาสวนภูมิภาค
๘.๕ หามติด ตั้ง อุป กรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาตน ที่มีการติด ตั้ ง อุป กรณ
ปองกันและสวิตซตัดตอน
๘.๖ การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมใหติดตั้งบนคอนสื่อสาร และติดตั้งคอนสื่อสารได
เพียงชั้นเดียวเทานั้น และใหมีชองวางใหพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สามารถขึ้นปฏิบัติงานบนเสา
นับจากจุดกึ่งกลางเสาขางละ ๔๐ เซนติเมตร
๘.๗ ห า มติ ด ตั้ ง คอนสื่ อ สารบนเสาไฟฟ า ต น ที่ มี ก ารติ ด ตั้ ง หม อ แปลงหรื อ ตามที่
การไฟฟาสวนภูมิภาคมีมาตรฐานกําหนด
๘.๘ การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาตนที่ติดตั้งหมอแปลง ใหดําเนินการ
ดังนี้
๘.๘.๑ เสาเดี่ยวที่ติดตั้งหมอแปลงแบบแขวน ใหพาดสายโดยตรงทั้งสองดานของเสา
(ติดตั้งขนาบเสา)
๘.๘.๒ เสาคูที่ติดตั้งหมอแปลงแบบนั่งราน ใหขึงดึงเขาปลายสาย (Dead-end Pole)
ของสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาขนาด ๙.๐๐ เมตร จํานวน ๒ ตน ที่ปกครอมทั้งสองขางของเสาคู
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นั่งรานหมอแปลง แลวลดระดับการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมผานเสาคูนั่งรานหมอแปลงที่ระดับไมสูงกวา
คานนั่งรานหมอแปลง ตามมาตรฐานที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
หรือเปนไปตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคมีมาตรฐานกําหนด
๘.๙ การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมผานเสาไฟฟาตน Rise Pole และตนอุปกรณ
ในระบบการจายไฟของการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหเปนไปตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
๘.๑๐ การแยกสายกระจาย (Drop Wire) จากเสาไฟฟา ใหแยกสายเพียงดานเดียว
ถามีความจําเปนใหแยกไดเพียงสองดานเทานั้น เพื่อรักษาที่วางของเสาไฟฟาใหพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
ขึ้นปฏิบัติงานบนเสาไดโดยสะดวกและปลอดภัย
๘.๑๑ ระดับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
๘.๑๑.๑ ให พ าดสายสื่ อ สารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ า ที่ ร ะดั บ ความสู ง
๔.๔๐-๔.๘๐ เมตร จากระดับพื้นหรือทางเทา แลวแตกรณี
๘.๑๑.๒ ใหพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาที่ปกครอม ตรอก ซอย
หรือถนนที่มีทางเดินรถกวางพอที่รถบรรทุก หรือรถรับสงผูโดยสารขนาดใหญวิ่งผาน เขา -ออก ได
ที่ระดับความสูง ๕.๕๐-๕.๙๐ เมตร จากระดับทางเดินรถที่มีรถบรรทุกหรือรถรับสงผูโดยสารขนาดใหญ
ผานแลวแตกรณี
๘.๑๑.๓ ใหติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาที่การไฟฟาสวนภูมิภาค
กําหนดขึ้น ในระดับความสูงตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด ๔.๔๐-๕.๕๐ เมตร จากระดับพื้น
หรือทางเทาหรือทางเดินรถแลวแตกรณี หรือตามที่ การไฟฟาสวนภูมิภาคเห็นสมควร
๘.๑๒ สํ า หรั บ ทางเดิ น รถหรื อ ถนนทางหลวงที่ มี ร ถบรรทุ ก หรื อ รถรั บ ส ง ผู โ ดยสาร
ขนาดใหญผาน ตองมีระยะต่ําสุดของสายสื่อสารโทรคมนาคมไมนอยกวา ๕.๕๐ เมตรจากระดับทางเดินรถ
หรือถนนหลวงแลวแตกรณี
๘.๑๓ สายสื่อสารโทรคมนาคมขามถนนทางหลวงที่เปนเสนทางหลักใหใชวิธีรอยสาย
ในทอลอดใตถนนเทานั้น
๘.๑๔ การพาดสายและหรือติด ตั้ง อุป กรณสื่อสารโทรคมนาคมตองติดตั้ง ใหมีระดับ
ที่ต่ํากวาแนวสายไฟฟาแรงต่ําหรือระดับติดโคมไฟถนน ไมนอยกวา ๓๐ เซนติเมตร
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๘.๑๕ กรณีพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมขาม ถนน ทางแยก ตรอก ซอย ใหผูขออนุญาต
ติดตั้งปายชนิดทนกลางแจง และสะทอนแสง ที่แสดงระดับความสูง ที่ระดับต่ําสุดของสายสื่อสารโทรคมนาคม
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
ทั้งนี้การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมตั้งแต ๑ มกราคม ๒๕๖๑ หามทําวง
รอบเคเบิล (Cable Loop) ทุกกรณี
๘.๑๗ กรณีติดตั้งสายสื่อสารโทรคมนาคมที่แยกเขาซอย หามเขาปลายสาย (Dead end)
ที่เสาไฟฟาโดยตรง ใหดําเนิน การโดยวิธีอื่นที่จะไมกอใหเกิด ความเสียหายแกเสาไฟฟาที่อยูปากซอย
กรณีสวนที่ดึงแยก (Pull off) ใหลดแรงดึง
๘.๑๘ เสาไฟฟาที่ไ ดรับ อนุญ าตใหติด ตั้งสายสื่อสารโทรคมนาคมรว มนั้น การไฟฟา
สวนภูมิภาคอาจระบุใหติดตั้งยึดโยง (Guy) เพื่อไมใหเกิดแรงดึงที่เกินคาความแข็งแรงของเสาไฟฟา
๘.๑๙ ในระหวางปฏิบัตงิ าน ผูขออนุญาตตองมีผูควบคุมงานที่ไดรับบัตรอนุญาตทํางาน
บนเสาไฟฟา จากการไฟฟ าส ว นภู มิภ าค พร อมมี สํา เนาใบอนุ ญ าตใหป ฏิบั ติ ง าน (Work Permit)
ใหเจาหนาที่ของการไฟฟาสวนภูมิภาคตรวจสอบตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
๘.๒๐ การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม ตองดําเนินการตามแบบ
ที่ไดรับอนุญาตจากการไฟฟาสวนภูมิภาคเทานั้น และการพาดเสนใยแกวนําแสงตองมอบแกน (Core)
ใหการไฟฟาสว นภูมิภาคใชง านภายใน ๓๐ วัน ในเสน ทางที่การไฟฟาสว นภูมิภาคแจงความจํานง
โดยไมมีเงื่อนไข จํานวนแกน (Core) ที่ตองมอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาคใชงานเปนดังนี้
เสนใยแกวนําแสงที่มีจํานวนแกน (Core) ๖ - ๑๒ แกน (Core) ตองมอบให
การไฟฟาสวนภูมิภาค ใชงาน ๒ แกน (Core)
เส น ใยแก ว นํ า แสงที่ มี จํ า นวนแกน (Core) มากกว า ๑๒ แกน (Core)
ตองมอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาค ใชงาน ๔ แกน (Core)
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๘.๒๑ กรณีที่การไฟฟาสวนภูมิภาคไดอนุญาตใหมีการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ
สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคอยูกอนแลว หากภายหลังปรากฏวามีผูขออนุญาต
รายอื่นขออนุญาตพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนคอนสื่อสารและหรือเสาไฟฟาเดียวกัน
การไฟฟาสวนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาตใหผูขออนุญาตรายอื่นดังกลาวได โดยไมมีเงื่อนไข
๘.๒๒ สายสื่อสารโทรคมนาคมที่ขออนุญาตเมื่อรวมกับสายสื่อสารโทรคมนาคมเดิม
ที่พาดบนเสาไฟฟาแลว ตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางรวมกัน โดยนับรวมสายสะพาน(ถามี) ไมเกิน
คาตามมาตรฐานที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
๘.๒๓ สายเคเบิลใยแกวนําแสงตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมเกิน ๒๑.๕ มิลลิเมตร
๘.๒๔ ในกรณีที่ผูขออนุญาต ทําการปกเสาเพื่อใชในการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ
สื่อสารโทรคมนาคม ในแนวระบบจําหนายแรงต่ํา เพื่อเปนการปองกันสายไฟฟาแรงต่ําแกวงแตะเสา
การไฟฟาสวนภูมิภาคจะติดตั้งอุปกรณไฟฟารองรับสายไฟฟาแรงต่ําเพิ่มบนเสาของผูขออนุญาต ซึ่งคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด การไฟฟาสวนภูมิภาคจะเรียกเก็บจากผูขออนุญาต
๘.๒๕ สายกระจาย (Drop Wire) ตองมีความยาวของสายที่ติดตั้งไมเกิน ๑๐๐ เมตร
หรือ ตามประกาศหรือมาตรฐานสายกระจาย (Drop Wire) ที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) กําหนด
๘.๒๖ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนปายแสดงสถานะการไดรับอนุญาต และ Cable Marker
แสดงสัญลักษณของหนวยงานเจาของสายสื่อสารโทรคมนาคม ตามแบบที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
หมวด ๔
คาใชจายในการขออนุญาต
ขอ ๙ การไฟฟาสวนภูมิภาค จะเรียกเก็บคาใชจาย ดังนี้
๙.๑ คาบริการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมรายป
๙.๒ คาดําเนินการกอนการใหบริการหรือคาธรรมเนียม
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๙.๓ คาสมทบการกอสรางปรับปรุงปกเสารองรับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ
สื่อสาร โทรคมนาคม
๙.๔ คาใชจายอื่น ๆ
ทั้งนี้เปนไปตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
หมวด ๕
การบํารุงรักษาและความรับผิดชอบ
ขอ ๑๐ การบํารุงรักษา
๑๐.๑ ผูขออนุญาตมีหนาที่ดแู ล ตรวจสอบ บํารุงรักษาและดําเนินการปรับปรุงสาย
และหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมที่อยูบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคใหอยูในสภาพเรียบรอย
และปลอดภัย ตามหมวด ๓
๑๐.๒ หากการไฟฟาสวนภูมิภาคตรวจพบวา การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ
สื่อสารโทรคมนาคมไมถูกตองตามหมวด ๓ ผูขออนุญาตตองดําเนินการแกไขใหเสร็จโดยเร็ว นับจาก
วันที่ไดรับแจงจากการไฟฟาสวนภูมิภาค มิฉะนั้นการไฟฟาสวนภูมิภาคอาจพิจารณายกเลิกการอนุญาต
๑๐.๓ ในกรณีที่การไฟฟาสวนภูมิภาค ดําเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม
หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวของ ผูขออนุญาตตองใหความรวมมือเขารวมดําเนินการ เชน รื้อถอนสาย
สื่อสารโทรคมนาคมและหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมที่ไมไดรับอนุญาต ไมไดใชงาน รวมทั้งยาย
ตําแหนงการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม หรือเปลี่ยนสายสื่อสาร
โทรคมนาคม เปนตน ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
ขอ ๑๑ ความรับผิดชอบ
๑๑.๑ กรณีเ กิด อุ บัติเ หตุห รื อภัย พิบัติ ขึ้น ไม วาด ว ยประการใด ๆ อัน เปน เหตุใ ห
สายไฟฟาหรืออุปกรณไฟฟาขาด ตกลงมา หรือเสาไฟฟาเอน ลม หัก ทําใหทรัพยสินของผูขออนุญาต
ไดรับความเสียหาย ผูขออนุญาตจะไมเรียกรองคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไฟฟาสวนภูมิภาคแตประการใด
ทั้งสิ้น
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๑๑.๒ กรณีสายและหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมที่ติดตั้งไวไมถูกตอง ตามหมวด ๓
หรือผูขออนุญาตไมดําเนินการแกไข จนเปนเหตุแหงการทําละเมิด เชน ยานพาหนะเกี่ยวสายและหรือ
อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม หรือจากสาเหตุอื่นใด ทําใหเกิดความเสียหายแกการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือ
บุคคลที่สาม ผูขออนุญาตยินยอมชดใชคาเสียหายโดยสิ้นเชิงใหการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือบุคคลที่สาม
ภายในเวลาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด โดยไมมีขอโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีสายสื่อสารโทรคมนาคม
และหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมของผูขออนุญาตหลายรายรวมกัน ใหผูขออนุญาตแตละรายรับผิด
ชดใชคาเสียหายในอัตราเฉลี่ยตามสวน
๑๑.๓ กรณีการไฟฟาสวนภูมิภาคปรับปรุงแนวเสา – สาย และอุปกรณไฟฟา รื้อถอน
หรือดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับระบบไฟฟา เมื่อผูขออนุญาตไดรับแจงเปนหนังสือจากการไฟฟาสวนภูมิภาค
ใหรื้อ ยายสายและหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม หรือทรัพยสินอื่นใดของผูขออนุญาต ออกจากพื้นที่
ดําเนินการของการไฟฟาสวนภูมิภาค ผูขออนุญาตตองรื้อ ยาย ใหเสร็จสิ้นภายในกําหนด โดยผูขออนุญาต
เปนผูออกคาใชจายทั้งสิ้น หากผูขออนุญาตไมกระทําการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด ผูขออนุญาต
ยินยอมใหการไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินการใด ๆ เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และใหถือเสมือนวา
เปนการดําเนินการของผูขออนุญาต โดยยินยอมใหการไฟฟาสวนภูมิภาคคิดคาใชจายจากผูขออนุญาตได
ตามความเปนจริง ทั้งนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับสายและหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม หรือ
ทรัพยสินอื่นใดของผูขออนุญาต การไฟฟาสวนภูมิภาคจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
ทั้งสิ้น และอาจพิจารณายกเลิกการอนุญาตใหพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมดวย
๑๑.๔ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุรายแรง ทําใหสายและหรืออุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคมของผูขออนุญาตไมอยูในสภาพการใชงานปกติตามหลักเกณฑที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
การไฟฟาสวนภูมิภาคจะแจงใหผูขออนุญาตเขารวมทําการปรับปรุงสายและหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
ในทันที หากผูขออนุญาตไมดําเนินการแกไข ซอมแซม หรือปรับปรุงใหแลวเสร็จภายในชวงเวลาที่
การไฟฟาสวนภูมิภาคกําลังปฏิบัติงานแกไขปญหา ผูขออนุญาตยินยอมใหการไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินการใด ๆ
เชน ตัด รื้อ ถอน ยายสายและหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมของผูขออนุญาตไดทันที เพื่อปองกัน
ภัยอันตรายสําหรับประชาชน และจัดการสิ่งกีดขวางการจราจร รวมทั้งเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจ
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เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๗ ง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

เกิดขึ้นแกการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือบุคคลที่สาม โดยผูขออนุญาตตองเสียคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคโดยไมมีขอโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น และตองไมเรียกรองคาเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การไฟฟาสวนภูมิภาคแตประการใด
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
ขอ ๑๒ กําหนดโทษ
๑๒.๑ ผูควบคุมงานที่ไมมีบัตรอนุญาตทํางานบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค
หรือไมสามารถนํามาแสดงใหเจาหนาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคตรวจสอบในขณะที่ปฏิบัติงาน หรือไมสามารถ
แสดงสําเนาใบอนุญาต (Work Permit) ใหปฏิบัติงานได เจาหนาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจะสั่งหยุดงาน
ทันที จนกวาผูขออนุญาตจะปฏิบัติตามขอ ๘.๑๙ ครบถวน
๑๒.๒ ในกรณีที่ผูขออนุญาตไมดําเนินการใหเปนไปตามขอ ๘.๑, ๘.๑๕, ๘.๑๖
๘.๒๓,

๘.๒๕,

๘.๒๖ และ ๑๐.๑ แหงระเบียบนี้ ผูขออนุญาตตองชําระคาปรับในอัตราตามที่

การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
๑๒.๓ ในกรณีที่ผูขออนุญาตทําการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
เกินกวาที่ไดรับอนุญาตจากการไฟฟาสวนภูมิภาค ผูขออนุญาตตองชําระคาปรับในอัตราตามที่การไฟฟา
สวนภูมิภาคกําหนด โดยคิดยอนหลังตั้งแตวนั ที่ทําการพาดสายจนถึงวันรือ้ ถอนเสร็จสิ้นหรือวันทําขอตกลง
แกไขเพิ่มเติมสัญญาแลวแตกรณี และตองชําระคาใชจายตามหมวด ๔ ใหครบถวน
๑๒.๔ คาใชจายในหมวด ๔ รวมถึงคาปรับและคาเสียหาย การไฟฟาสวนภูมิภาค
จะแจงใหผูขออนุญาตทราบเปนหนังสือ โดยผูขออนุญาตจะตองชําระเงินดังกลาวภายในระยะเวลาที่
การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด หากผูขออนุญาตไมชําระหรือชําระไมครบถวนภายในกําหนดเวลา ผูขออนุญาต
ตองชํ าระดอกเบี้ ยในอั ต ราร อยละ ๑๕ ตอ ป คิด คํา นวณจากยอดเงิน ที่คางชําระ นับ ถัด จากวัน ที่
ครบกําหนดชําระจนถึงวันที่ชําระเงินครบถวน
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เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๗ ง

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๒.๕ การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด การไฟฟาสวนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการรือ้ ถอน โดยผูขออนุญาตตองชําระ
คาใชจายในการรื้อถอนทั้งหมด
๑๒.๖ การพาดสายและหรือติดตั้ง อุป กรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของ
การไฟฟาสวนภูมิภาคกอนไดรับอนุญาต เปนการละเมิด การไฟฟาสวนภูมิภาคจะดําเนินการตามกฎหมาย
กับผูกระทําการละเมิด โดยสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาสินไหมทดแทนจากการละเมิดตามอัตราที่กําหนด
พรอมดอกเบี้ย และแจงใหทําการรื้อถอนสายและหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมดังกลาวภายในระยะเวลา
ที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด หากพนกําหนดการไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถรื้อถอนและคิดคาใชจาย
จากหนวยงานเจาของสายและหรืออุป กรณสื่อสารโทรคมนาคม และหากมีความเสียหายอันเกิดจาก
การรื้อถอน การไฟฟาสวนภูมิภาคจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
๑๒.๗ ในกรณีที่การไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม
หรือกิจกรรมอันใดที่เกี่ยวของ ตามขอ ๑๐.๓ แลวผูขออนุญาตไมใหความรวมมือตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาค
รองขอ การไฟฟาสวนภูมิภาคจะระงับการอนุญาตเสนทางอื่น ๆ ที่อยูระหวางขออนุญาต จนกวาผูขออนุญาต
จะดําเนินการตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาครองขอ
หมวด ๗
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๓ การใชเสาไฟฟาสําหรับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมตามที่
การไฟฟาสวนภูมิภาคไดทําไวกับบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานใด กอนระเบียบนี้มีผลใชบังคับ ใหยังคง
มีผลใชบังคับตอไป เวนแตมีการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมใหมและหรือเพิ่มเติม
ปรับปรุง หรือมีการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวของตามขอ ๑๐.๓
ใหดําเนินการตามระเบียบนี้
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เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๗ ง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

ขอ ๑๔ ผูวาการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เสริมสกุล คลายแกว
ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค
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แบบสัญญาหลักสําหรับผูประกอบการรายเดิม
ทุกราย ที่ไดรับอนุญาตจาก กฟภ. ใหพาดสาย
และหรือติดตั้งอุปกรณบนเสาไฟฟาของ กฟภ.
อยูแลวกอนวันที่ 1 ม.ค. 2560

สัญญาใหบริการพาดสายและหรือ
ติดตัง้ อุปกรณสอื่ สารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของ กฟภ.
เลขที…่ …………
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ สํานักงานใหญการไฟฟาสวนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศวาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10900 เมื่อวันที่ ..............................................
ระหวาง การไฟฟาสว นภูมิภาค โดย.......................................................... ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา
“ผูใหบริการ” ฝายหนึ่ง
กับ
.… ……………………… ทะเบียนเลขที่ .......................... โดย………………………………………………
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล/ผูรับมอบอํานาจ (ตามหนังสือมอบอํานาจ
เลขที่……… .………… . ลงวันที่……………… .………… .… … ) สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่……..........
หมู… .………ถนน… . ...........แขวง… . ....… …… .เขต……… .… ……จังหวัด…………………… .
รหัสไปรษณีย………… .ซึ่งตอไปในสัญญานี้ จะเรียกวา “ผูรับบริการ” อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอตกลงใหบริการ
1.1 คาใชจายตาง ๆ ในการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสา
ไฟฟาของผูใหบริการตามสัญญานี้ หมายถึง
1.1.1 คาบริการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมรายป
1.1.2 คาดําเนินการกอนการใหบริการแตละครั้ง ไดแก คาตรวจสอบ, คาควบคุม
การติดตั้งและคาใชจา ยในการดําเนินการอื่น ๆ
1.1.3 คาสมทบการกอสรางปรับปรุงเสารองรับการพาดสายและหรือติดตั้ง
อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
ทั้งนี้ในอัตราตามระเบียบหลักเกณฑที่ผูใหบริการกําหนด
1.2 ผูใหบริการและผูรับบริการ ตกลงใหการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสาร
โทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของผูใหบริการ ที่ไดรับอนุญาตจากผูใหบริการอยูแลว กอนที่สัญญาฉบับนี้จะมีผล
ใชบังคับ ไมวาจะไดมีการจัดทําเปนสัญญาตอกันไวหรือไม ใหอยูภายใตบังคับของสัญญานี้แทน รายละเอียด
ตามเอกสารแนบทายสัญญาขอ 2.1 แตบรรดาหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ เชน คาบริการ คาดําเนินการ
กอนการใหบริการ คาสมทบการกอสรางปรับปรุงเสารองรับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคม ดอกเบี้ย คาปรับ คาเสียหาย ที่เกิดขึ้นกอนสัญญาฉบับนี้จะมีผลใชบังคับ และยังคงไมหมดสิ้นไป
ใหคูสัญญายังคงมีสิทธิเรียกรองตอกันไดตามเงื่อนไขเดิม
1.3 ในระหวางป หากผูรับบริการประสงคพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสาร
โทรคมนาคมเพิ่มเติม ผูรับบริการจะตองยื่นคํารองขอพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณโทรคมนาคมจาก
ผูใหบริการตามระเบียบหลักเกณฑที่ผูใหบริการกําหนด เมื่อผูใหบริการมีหนังสืออนุญาตและผูรับบริการ
ชําระคาใชจายตางๆ ไดแก คาบริการ คาดําเนินการกอนการใหบริการ และคาสมทบการกอสรางปรับปรุงเสา
รองรับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมตามหลักเกณฑที่ผูใหบริการกําหนดครบถวน
แลวผูใหบริการจะออกใบอนุญาต (Work Permit) ใหผูรับบริการเพื่อดําเนินการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ
สื่อสาร ...
สกม.จท.121
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สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาตอไป โดยใหการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณดังกลาวอยูภายใตบังคับ
ของสัญญานี้ และใหคํารองขอพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ, แผนผังแสดงการพาดสายและหรือติดตั้ง
อุปกรณ , หนังสืออนุญาตของผูใหบริการและเอกสารอื่นๆ ที่ผูใหบริการกําหนดเปนเอกสารแนบทายสัญญา
รายละเอียดตามเอกสารแนบทายสัญญาขอ 2.2 โดยใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ และไมตองจัดทํา
ขอตกลงแกไขเพิ่มเติมสัญญาอีก
ทั้งนี้ สําหรับคาบริการตามวรรคแรก ผูใหบริการจะเรียกเก็บลวงหนาเปนรายป
โดยคํานวณนับตั้งแตวันที่ผูรบั บริการเริ่มดําเนินการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
1.4 ในปถัดไปทั้งสองฝาย (ผูใหบริการ กับ ผูรับบริการ) ตองรวมกันตรวจนับจํานวน
เสาไฟฟา ขนาด จํานวนของสายสื่อสารโทรคมนาคมและจํานวนของอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมปละครั้ง
ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม โดยใหใชสรุปผลการตรวจนับจํานวนเสาไฟฟาที่ใหบริการพาดสาย
สื่อสารโทรคมนาคมและจํานวนอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมที่ติดตั้งบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค
ประจําป ตามที่ผูใหบริการกําหนด เปนเอกสารแนบทายสัญญา รายละเอียดตามเอกสารแนบทายสัญญา
ขอ 2.3 ซึ่งนับรวมถึงเสาไฟฟา, สาย และหรืออุปกรณที่ไดรับอนุญาตใหพาดและหรือติดตั้งเพิ่มเติม
ในระหวางป แตไมนับรวมถึงกรณีละเมิด และใชจํานวนที่นับไดเปนเกณฑในการเรียกเก็บคาบริการพาดสาย
สื่อสารโทรคมนาคม , คาบริการติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของปถัดไป และไมตองจัดทํา
ขอตกลงแกไขเพิ่มเติมสัญญานี้อีก ซึ่งผูใหบริการจะเรียกเก็บและผูรับบริการจะตองชําระคาบริการใหเสร็จสิ้น
ภายใน 45 (สี่สิบหา) วัน นับถัดจากวันที่ผูรับบริการไดรับใบแจงหนี้จากผูใหบริการ และในการรวมตรวจนับ
ดังกลาวขางตน หากผูรับบริการไมมารวมตรวจนับตามวันเวลาที่ผูใหบริการกําหนด ผูใหบริการจะตรวจนับ
ฝายเดียวและถือวาผูรับบริการไดยอมรับในการตรวจนับดังกลาวแลว
ในกรณีที่ผูใหบริการใชระบบ TAMS หรือระบบอิเล็กทรอนิกสอื่นใดที่ผูใหบริการ
จัดทําขึ้นในการรับคํารองขออนุญาต หรือการจัดเก็บขอมูลการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของผูใหบริการ ผูใหบริการจะใชขอมูลจากระบบดังกลาวเปนผลการตรวจนับ
จํานวนเสาไฟฟา ขนาด จํานวนของสายสื่อสารโทรคมนาคมและจํานวนของอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
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 ผูใหบริการจะดําเนินการตามกฎหมายกับผูกระทําการ
ละเมิด โดยสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาสินไหมทดแทนจากการละเมิดตามอัตราที่กําหนดพรอมดอกเบี้ย
ตามระเบียบหลักเกณฑที่ผูใหบริการกําหนด
1.7 การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาตามเสนทางที่ไดรับอนุญาต หากมี
สายกระจาย (Drop Wire) ของผูรับบริการที่พาดอยูเดิม ผูรับบริการตองดําเนินการดังนี้
1.7.1 ในกรณีที่มีสายกระจาย (Drop Wire) ทองแดงของผูรับบริการที่พาดอยูเดิม
เกินที่กําหนด 10 คูสาย ผูรับบริการตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงสายกระจาย (Drop Wire) ทองแดง เปน
สายเคเบิลทองแดงกอน หากผูรับบริการไมดาํ เนินการเปลีย่ นแปลงสายกระจาย (Drop Wire) ทองแดง เปนสาย
เคเบิลทองแดง...
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เคเบิลทองแดง ผูรับบริการจะตองชําระคาปรับใหแกผูใหบริการในอัตรา 100.- บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) ตอ
1 (หนึ่ง) เสน ตอ 1 (หนึ่ง) ตน ตอ 1 (หนึ่ง) ป
1.7.2 ในกรณีที่มีสายกระจาย (Drop Wire) เสนใยแกวนําแสง ของผูรับบริการที่
พาดอยูเดิมเกินที่กําหนด ๕ เสน ผูรับบริการตองดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหไมเกิน 5 เสนกอน หาก
ผูรับบริการไมดําเนินการเปลี่ยนแปลงสายกระจาย (Drop Wire) เสนใยแกวนําแสงที่พาดอยูเดิมใหเหลือไมเกิน
5 เสน ผูรับบริการจะตองชําระคาปรับใหแกผูใหบริการในอัตรา 100.- บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) ตอ 1 (หนึ่ง)
เสน ตอ 1 (หนึ่ง) ตน ตอ 1 (หนึ่ง) ป
ทั้งนี้ ผูรับบริการจะตองดําเนินการเปลีย่ นแปลงสายกระจาย (Drop Wire) ทั้งประเภท
ทองแดงและเสนใยแกวนําแสง ใหเปนไปตามที่กําหนดในวรรคกอนภายในระยะเวลาที่ผใู หบริการกําหนด
หากผูรับบริการไมดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกลาว ผูใหบริการอาจพิจารณายกเลิกการอนุญาต
และสงวนสิทธิ์ในการรื้อถอน โดยผูรับบริการตองชําระคาใชจายในการรือ้ ถอนทั้งหมด
1.8 ผูรับบริการตองดําเนินการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
ตามแบบที่ไดรับอนุญาตจากผูใ หบริการเทานั้น และในกรณีที่ผูรับบริการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม
เปนเสนใยแกวนําแสง ผูรับบริการตกลงยินยอมมอบแกน (Core) ใหผูใหบริการใชงานภายใน 30 วัน
ในเสนทางที่ผูใหบริการแจงความจํานงโดยไมมีคาใชจา ยและเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และผูรับบริการ ยินยอมให
ผูใหบริการ นําแกน (Core) ที่ไดรับมอบไปใหหนวยงานราชการที่ดําเนินการโดยไมมีผลตอบแทนใชตอได
ซึ่งจํานวนแกน (Core) ที่ตองมอบใหผูใหบริการใชงานเปนดังนี้
เสนใยแกวนําแสงที่มีจํานวนแกน (Core) 6 - 12 แกน (Core) ตองมอบให
ผูใหบริการใชงาน 2 แกน (Cores)
เสนใยแกวนําแสงที่มีจํานวนแกน (Core) มากกวา 12 แกน (Core) ตองมอบให
ผูใหบริการใชงาน 4 แกน (Cores)
สํ า หรั บ การเชื่ อมต อ ผู ให บ ริ ก ารจะเชื่ อ มต อ จากจุ ด เชื่ อ มต อ (Closure) ของ
ผูรับบริการในจุดที่ใกลที่สุด โดยผูใหบริการจะรับผิดชอบในการพาดสายเคเบิลใยแกวนําแสงจากจุดใชงาน
ของผูใหบริการไปยังจุดเชื่อมตอของผูรับบริการเอง หากมีปญหาการใชงานจากเคเบิลใยแกวนําแสงในสวนของ
ผูรับบริการ ผูรับบริการจะตองดําเนินการแกไขใหผูใหบริการ โดยผูใหบริการไมตองรับผิดชอบคาใชจาย
ขอ 2. เอกสารอันเปนสว นหนึ่งของสัญ ญา
เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
2.1 เอกสารแสดงขอมูลรายละเอียดการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
ที่ผูรับบริการไดรับอนุญาตจากผูใหบริการอยูแลว กอนที่สัญญาฉบับนี้จะมีผลใชบังคับ คือ สรุปผลการตรวจนับ
จํานวนเสาไฟฟาที่ใหบริการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและจํานวนอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมที่ติดตั้งบนเสา
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 จํานวน 5 (หา) แผน
2.5 ขอกําหนดการจัดทําแผนปายแสดงสถานะการไดรับอนุญาตพาดสายสื่อสาร
โทรคมนาคมบนเสาไฟฟา จํานวน 1 (หนึ่ง) แผน
2.6 ระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยหลักเกณฑการพาดสายและหรือติดตั้ง
อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม (ถามี)
จํานวน 14 (สิบสี)่ แผน
ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความใน
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับบริการจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ของผูใหบริการ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด โดยผูรับบริการไมอาจเรียกรองคาใชจายและคาเสียหายใด ๆ
จากผูใหบริการได
*ขอ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญ ญา
3.1 ในขณะทําสัญญานี้ ผูรับบริการไดนาํ หนังสือสัญญาค้าํ ประกันของธนาคารหรือ
สถาบันการเงินที่ไดรับอนุญาตโดยถูกตองตามกฎหมาย เปนเงินจํานวน 1.5 เทา ของคาบริการพาดสาย
สื่อสารโทรคมนาคมและหรือคาบริการติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาตามขอ 5.1.1 และขอ
5.2.1 (คิดทั้งป) คิดเปนเงินจํานวน…………....บาท (… …………………… .…… )มามอบใหแ ก ผู ใ ห บริ การเพื่ อเป น
ประกัน การปฏิ บัติ ตามสั ญ ญาฉบั บ นี้ ผู ใหบริการจะคื น หลั กประกั นใหเ มื่ อผูรับบริการพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญานี้แลว ทั้งนี้ หากจํานวนเงินหลักประกันลดลง ผูรับบริการจะตองเพิ่มหลักประกันใหครบวงเงิน
ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูใหบริการ
3.2 ในระหวางป หากผูใหบริการ อนุญาตใหผูรับบริการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ
สื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มเติม ตามขอ 1.3 ผูร ับบริการไมตองวางหลักประกันเพิ่มเติมอีก
3.3 ในปถัดไปใหใชสรุปผลการตรวจนับจํานวนเสาไฟฟาที่ใหบริการพาดสายสื่อสาร
โทรคมนาคมและจํานวนอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมที่ติดตั้งบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคประจําป
ตามที่ผูใหบริการกําหนด ตามเอกสารแนบทายสัญญาขอ 2.3 เปนขอมูลในการเรียกเก็บหลักประกันของ
ปนั้นๆ เปนเงินจํานวน 1.5 เทาของคาบริการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคมบนเสาไฟฟา ตามขอ 1.4
3.4 ในกรณีที่ผูรับบริการขอยกเลิกการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
บนเสาไฟฟากอนครบกําหนดเวลาตามสัญญา โดยผูรับบริการมิไดผิดสัญญาขอใด ตามขอ 5.1.3 และขอ 5.2.3
ผูใหบริการไมตองคืนหลักประกัน โดยจะใชสรุปผลการตรวจนับจํานวนเสาไฟฟาที่ใหบริการพาดสายสื่อสาร
โทรคมนาคมและจํานวนอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมที่ติดตั้งบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคประจําป
ตามที่ผูใหบริการกําหนด ตามเอกสารแนบทายสัญญาขอ 2.3 เปนขอมูลในการเรียกเก็บหลักประกันของปถัดไป
ขอ 4. ระยะเวลาสัญ ญา
สัญญานี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 และคูสัญญาตกลงกันใหสัญญานี้
ครบอายุสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หากไมมีการยกเลิก ใหถือวาสัญญานี้มีผลบังคับใชตอไปอีกคราวละ 1 (หนึ่ง) ป
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปถัดไป
ขอ 5....
*หมายเหตุ : ขอความในขอ 3 ไมตองกรอกขอความ ในกรณีที่ผูรับบริการเปนหนว ยงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากเปนหนว ยงานทีไ่ ดรับ
ยกเวนการวางหลักประกันตามระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรี
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ขอ 5. การชําระเงิน
ผูรับบริการตกลงชําระเงินใหแกผูใหบริการ ดังนี้
5.1 คาใชจายในการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม
5.1.1 เงินคาบริการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟา ตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน.................บาท (… ………………… ) (ยังไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) สําหรับการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมที่ผูรับบริการไดรับอนุญาตจากผูใหบริการอยูแลว
กอนสัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับใชตามสัญญาขอ 1.2 โดยผูรับบริการตกลงชําระคาบริการใหแกผูใหบริการ
ภายใน 45 (สีส่ ิบหา) วัน นับถัดจากวันที่ผูรับบริการไดรับใบแจงหนี้จากผูใหบริการ
กรณีที่ผูรับบริการไดชําระเงินคาดําเนินการกอนใหบริการและเงินคาสมทบการ
กอสรางปรับปรุงเสารองรับการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมไวแลว ผูรับบริการไมตองชําระอีก
5.1.2 กรณีการรื้อถอนและพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมใหมทดแทนของเดิม
อันมีผลทําใหมีขนาดสายและหรือระยะทางการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นจากเดิม ผูรับบริการ
ตองชําระคาบริการ คาสมทบการกอสรางปรับปรุงเสารองรับการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเฉพาะในสวน
ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม และคาดําเนินการกอนการใหบริการ ตามระเบียบหลักเกณฑที่ผูใหบริการกําหนดและหาก
ขนาดสายและหรือระยะทางการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมลดลงจากเดิมผูใหบริการจะคืนคาบริการใหแก
ผูรับบริการตามสัดสวนของระยะเวลาที่เหลือของสัญญา
5.1.3 หากผูรับบริการไมประสงคจะพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบางสวนและ
ขอยกเลิกการพาดสายดังกลาวกอนครบกําหนดเวลา และผูรับบริการมิไดผิดสัญญาขอใด โดยผูใหบริการตรวจสอบแลว
พบวาการยกเลิกการพาดสายดังกลาวทําใหขนาดเสนผานศูนยกลางรวมของสายลดลงจนทําใหอัตราคาบริการ
ลดลง ผูใหบริการจะคืนคาบริการใหแกผูรับบริการตามสัดสวนของระยะเวลาที่เหลือของสัญญา ทั้งนี้การ
คํานวณคาบริการที่จะคืนใหนับตั้งแตวันที่รื้อถอนสายที่ขอยกเลิกเสร็จสิ้น หากยังไมรื้อถอนถือวายังคงใช
บริการอยู
5.1.4 หากสัญญานี้สิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูใหบริการไมตองคืนเงิน
คาดําเนินการกอนการใหบริการ และเงินคาสมทบการกอสรางปรับปรุงเสารองรับการพาดสายสื่อสาร
โทรคมนาคม โดยกรรมสิทธิ์ในเสาไฟฟาเปนของผูใหบริการ
5.2 คาใชจายในการติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
5.2.1 เงินคาบริการติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟา ตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน......................บาท (… ………………………… )
(ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) สําหรับการติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมที่ผูรับบริการไดรับอนุญาตจาก
ผูใหบริการอยูแลวกอนสัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับใช ตามสัญญาขอ 1.2 โดยผูรับบริการตกลงชําระ
คาบริการใหแกผูใหบริการภายใน 45 (สี่สิบหา) วัน นับถัดจากวันที่ผูรับบริการไดรับใบแจงหนี้จากผูใหบริการ
กรณีทผี่ ูรับบริการไดชําระเงินคาดําเนินการกอนการใหบริการและเงินคาสมทบ
การกอสรางปรับปรุงเสารองรับการติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมไวแลว ผูรับบริการไมตองชําระอีก
5.2.2 กรณีการรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมใหมทดแทนของเดิม
อันมีผลทําใหจาํ นวนของอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นจากเดิม ผูรับบริการตองชําระคาบริการ
คาสมทบการกอสรางปรับปรุงเสารองรับการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเฉพาะในสวนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
และคาดําเนินการกอนการใหบริการ ตามระเบียบหลักเกณฑที่ผูใหบริการกําหนดและหากจํานวนของ
อุปกรณสื่อสาร...
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อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมลดลงจากเดิม ผูใหบริการจะคืนคาบริการใหแกผูรับบริการตามสัดสวนของ
ระยะเวลาที่เหลือของสัญญา
5.2.3 หากผูรับบริการไมประสงคจะติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบางสวน
และขอยกเลิกการติดตั้งอุปกรณดังกลาวกอนครบกําหนดเวลา และผูรับบริการมิไดผิดสัญญาขอใด ผูใหบริการ
จะคืนคาบริการใหแกผูรับบริการตามสัดสวนของระยะเวลาที่เหลือของสัญญา ทั้งนี้การคํานวณคาบริการที่
จะคืนใหนับตั้งแตวันที่รื้อถอนอุปกรณที่ขอยกเลิกเสร็จสิ้น หากยังไมรื้อถอนถือวายังคงใชบริการอยู
5.2.4 หากสัญญานี้สิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูใหบริการไมตองคืนเงิน
คาดําเนินการกอนการใหบริการ และเงินคาสมทบการกอสรางปรับปรุงเสารองรับการติดตั้งอุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคม โดยกรรมสิทธิ์ในเสาไฟฟาเปนของผูใหบริการ
ขอ 6. หนา ที่และความรับผิดของผูรับบริการ
6.1 ผูรับบริการตองติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคมของผูรับบริการบนเสาไฟฟาของผูใหบริการตามมาตรฐาน ระเบียบ หลักเกณฑที่ผูใหบริการ
กําหนด หากผูรับบริการไมทําการติดตั้งใหถูกตองตามมาตรฐาน ระเบียบ หลักเกณฑดังกลาว และผูใหบริการ
ไดแจงใหผูรับบริการแกไขแลว ผูรับบริการตองแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่ผูใหบริการกําหนด ทั้งนี้ ผูใหบริการ
มีสิทธิแกไขรื้อถอนการติดตั้งพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมดังกลาวใหถูกตองตามที่
ผูใหบริการเห็นสมควรโดยผูรับบริการตองชดใชคาใชจายทั้งหมดที่ผูใหบริการใชจายไป และผูรับบริการ
ตองรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายอันเกิดขึ้น (ถามี) เนื่องจากประพฤติผิดสัญญาในขอนี้
6.2 ผูรับบริการตองใชความระมัดระวังในการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคมรวมทั้งตองตรวจตราดูแลสายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมดังกลาวให
อยูในสภาพเรียบรอยปลอดภัยและถูกตองตามมาตรฐาน ระเบียบ หลักเกณฑ และขอกําหนดการติดตั้งพาดสาย
สื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณบนเสาไฟฟาและการติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของ
ผูใหบริการอยูเสมอ เพื่อมิใหเกิดความเสียหายใดๆ ตอผูใหบริการหรือบุคคลภายนอกตลอดจนไมกระทําการใด ๆ
อันเปนการรบกวนการครอบครองและใชสอยเสาไฟฟาและหรืออุปกรณของผูใหบริการ หรือกระทบกระเทือน
ตอระบบไฟฟาหรือทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับระบบไฟฟาของผูใหบริการ
หากผูรับบริการไมดําเนินการตามวรรคแรกและผูใหบริการเห็นวาอาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอผูใหบริการหรือบุคคลภายนอก เมื่อผูรับบริการไดรับแจงเปนหนังสือจากผูใหบริการ
หากผูรับบริการไมดําเนินการแกไขใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ผูใหบริการกําหนด ผูรับบริการตองชําระ
คาปรับใหแกผูใหบริการตามจํานวนเสาไฟฟาที่มีการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมที่
ไมอยู ในสภาพเรียบรอยปลอดภัยและถูกตอง ในอัตรา 100.-บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) ตอ 1 (หนึ่ง) ตน
ตอ 1 (หนึ่ง) วัน นับแตวันที่ครบกําหนดจนถึงวันที่แกไขแลวเสร็จ นอกจากนี้ผูรับบริการ ยอมใหผูใหบริการ
เรียกคาเสียหายอันเกิดขึ้นตอผูใหบริการและหรือบุคคลอื่นใด อันเกิดขึ้นจากการที่ผูรับบริการไมดําเนินการ
ดังกลาวขางตนไดอีกดวย และหากผูใหบริการไดดาํ เนินการใดๆ เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ไปกอนแลว ผูรับบริการยินยอมชดใชบรรดาคาใชจา ยทั้งปวงในการดําเนินการดังกลาวทั้งสิ้นทันที
6.3 ไมวาในกรณีใดผูรับบริการจะตองไม ทําการดั ดแปลง ตอเติ ม ซอมแซมหรือ
กระทําการใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของผูใหบริการ ถาผูรับบริการตรวจพบวาทรัพยสินนั้นชํารุดบกพรองหรือ
อยูในสภาพที่นาจะเกิดความเสียหายหรือเปนอันตราย หรือสายไฟฟาขาด หรือหยอนลงมาแตะกับสายสื่อสาร
โทรคมนาคมและหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมของผูรับบริการ ผูรับบริการจะตองแจงใหผูใหบริการ
ทราบทันทีที่พบเห็นความชํารุดบกพรองหรือสภาพที่นาจะเกิดความเสียหายหรืออันตรายดังกลาวนั้น
6.4...
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6.4 ในกรณีที่ผูใหบริการจําเปนตองทําการปรับปรุงแนวเสา-สายและอุปกรณไฟฟา
รื้อถอนหรือดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับระบบไฟฟา เมื่อผูรับบริการไดรับแจงเปนหนังสือจากผูใหบริการ ใหรื้อ
ยายสายและหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมหรือทรัพยสินอื่นใดของผูรับบริการออกจากพื้นที่ดําเนินการของ
ผูใหบริการ ผูรับบริการตองรื้อ ยาย ใหเสร็จสิ้นภายในกําหนด โดยผูรับบริการเปนผูออกคาใชจายทั้งสิ้น หาก
ผูรับบริการไมกระทําการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับบริการยินยอมใหผูใหบริการดําเนินการใด ๆ
เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และใหถือเสมือนวาเปนการดําเนินการของผูรับบริการโดยยินยอมให
ผูใหบริการคิดคาใชจายจากผูรับบริการไดตามความเปนจริง ทั้งนี้หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับสายและหรือ
อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมหรือทรัพยสินอื่นใดของผูรับบริการ ผูใหบริการจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ
ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น และอาจพิจารณายกเลิกการอนุญาตใหพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมดวย
6.5 เพื่อใหมีความชัดเจน สะดวกในการตรวจนับเสาและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของสายสื่ อสารโทรคมนาคมทั้ งหมดที่พาดอยู บนเสาไฟฟา ของผูใหบริการ ผูรับบริการจะตองจั ดทํา
CABLE MARKERS ชนิดถาวรตามสีที่ผูใหบริการกําหนด โดยใหติดตั้งแตจุดเริ่มตน จุดตัดตอ และจุดปลาย
สายสื่อสารโทรคมนาคมของผูรับบริการตามขอกําหนดการติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ
บนเสาไฟฟา ตามเอกสารแนบทายสัญญาขอ 2.4 และตองติดตั้งแผนปายระบุรหัสตามขอกําหนดการจัดทําแผนปาย
แสดงสถานะการไดรับอนุญาตพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟา ตามเอกสารแนบทายสัญญา ขอ 2.5
6.6 ในกรณีที่ผูรับบริการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมขาม ถนน ทางแยก ตรอก ซอย ให
ผูรับบริการติดตั้งปายชนิดทนกลางแจง และสะทอนแสงที่แสดงระดับความสูง ที่ระดับต่ําสุดของสายสื่อสาร
โทรคมนาคม
6.7 ในการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ใหผูรับบริการทําวงรอบเคเบิล (Cable Loop)
ไดเฉพาะจุดหัวตอ หรือกอนเขาตูโหนดหรือตูกระจายสาย (ODF) แตละวงมีเสนผานศูนยกลางไมเกิน 60
เซนติเมตร และมีความยาวไมเกิน 15 เมตร อนึ่ง เสาไฟฟา 1 ตน ใหมีวงรอบเคเบิล (Cable Loop) รวมกันได
ไมเกิน 2 วงรอบ รวมทั้งหามทําวงรอบเคเบิล (Cable Loop) ที่ระหวางเสาไฟฟา (Span) เปนอันขาด ทั้งนี้
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 เปนตนไป หามผูรับบริการ ทําวงรอบเคเบิล (Cable Loop) บนเสาไฟฟา
ของผูใหบริการทุกกรณี
6.8 ในกรณีที่ผูรับบริการไมดําเนินการใหเปนไปตามความในขอ 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
หลักเกณฑที่ผูใหบริการกําหนด ภายในระยะเวลาที่ไดรับแจงจากผูใหบริการ มิฉะนั้นผูใหบริการอาจพิจารณา
ยกเลิกการอนุญาต และสงวนสิทธิ์ในการรื้อถอนโดยผูขออนุญาตตองชําระคาใชจา ยในการรื้อถอนทั้งหมด
6.9 ในกรณีที่ผูใหบริการ อนุญาตใหผูรับบริการดําเนินการพาดสายและหรือติดตั้ง
อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของผูใหบริการแลว หากตอมาผูใหบริการตรวจพบวาการพาดสาย
และหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมดังกลาวไมถูกตองตามมาตรฐาน ระเบียบ หลักเกณฑที่ผูใหบริการ
กําหนด ผูรับบริการตองดําเนินการแกไขปรับปรุงใหถูกตองภายในระยะเวลาที่ไดรับแจงจากผูใหบริการ
ทั้งนี้ ผูใหบริการมีสิทธิแกไขรื้อถอนสายและหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมดังกลาวใหถูกตองตามที่ผูใหบริการ
เห็นสมควรโดยผูรับบริการตองชดใชคาใชจา ยทั้งหมดที่ผูใหบริการใชจายไป และผูรับบริการตองรับผิดชอบ
ในบรรดาความเสียหายอันเกิดขึ้น (ถามี) เนื่องจากประพฤติผิดสัญญาในขอนี้
6.10 ในกรณีที่ผูใหบริการไดมีการปรับปรุงปกเสาไฟฟาแซมเพิ่มเติมระหวางเสาไฟฟา
ที่ปกอยูเดิมจากที่ไดทําสัญญาไว ผูรับบริการจะตองดําเนินการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและหรืออุปกรณ
ของผูรับบริการ...
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ของผูรับบริการกับเสาไฟฟาทีผ่ ูใหบริการไดปกแซมขึ้นดังกลาวและจะตองชําระคาบริการเพิ่มเติมตามจํานวน
เสาไฟฟาที่ปกแซมขึ้นใหมเปนรายตนตามระยะเวลาที่ใชงานจริงในอัตราคาบริการตามระเบียบหลักเกณฑที่
ผูใหบริการกําหนด
6.11 ผูใหบริการไมตองรับผิดในบรรดาความเสียหาย ซึ่งอาจมีเกิดขึ้นแกบุคคลหรือ
ทรัพยสินของผูรับบริการ ลูกจางหรือตัวแทนของผูรับบริการ ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งใชบริการจากผูรับบริการ
อันเนื่องมาจากสายไฟฟาหรืออุปกรณไฟฟา ขาด หลุด ตกลงมา หรือเสาไฟฟาเอน ลม หัก หรือเนื่องจาก
ระบบไฟฟาของผูใหบริการไมวาดวยเหตุใด ๆ ทั้งสิ้น
6.12 ผูใหบริการ และผูรับบริการไมตองรับผิดตออีกฝายหนึ่งในกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย
ขอ 7. การปฏิบัติตามระเบียบของผูใ หบริการ
7.1 ผูรับบริการตองไมใชสายสื่อสารโทรคมนาคมและหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
ที่ไดรับอนุญาตตามขอ 2 ของผูรับบริการบนเสาไฟฟาของผูใหบริการไปในทางที่ผิดกฎหมายหรือขัดตอระเบียบ
หลักเกณฑ และขอบังคับของผูใหบริการ หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยเด็ดขาด
7.2 ผูรับบริการตองปฏิบัติตามขอกําหนดการติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและ
อุปกรณบนเสาไฟฟาและการติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟา ขอกําหนดการจัดทําแผนปาย
แสดงสถานะการไดรับอนุญาตพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟา และระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาค
วาดวยหลักเกณฑการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค
พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม (ถามี) ตามเอกสารแนบทายสัญญาขอ 2.4 , 2.5 และ 2.6 ตามลําดับ รวมถึง
ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของของผูใหบริการ ทั้งที่มีอยูแลวและที่จะมีในภายหนา
ขอ 8. การกําหนดคาเสียหาย
8.1 เมื่อผูรับบริการดําเนินการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
บนเสาไฟฟาตามที่ขออนุญาต ผูใหบริการจะทําการตรวจสอบการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคมดังกลาววาเปนไปตามที่ผูรับบริการไดรับอนุญาตหรือไม หากผูรับบริการทําการพาดสายและ
หรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของผูใหบริการเกินกวาที่ไดรับอนุญาต ผูรับบริการ
ตกลงชําระคาปรับในอัตราเปนรายตน ๆ ละ 100.-บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) ตอเดือน เศษของเดือนใหคิดเปน
1 (หนึ่ง) เดือน โดยคิดยอนหลังไปตั้งแตวันทําการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมจนถึง
วันที่ไดรับอนุญาตจากผูใหบริการในการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มเติมหรือ
วันรื้อถอนเสร็จสิ้นแลวแตกรณี
ในกรณีทผี่ ูรับบริการไดรับอนุญาตจากผูใหบริการในการพาดสายและหรือติดตั้ง
อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มเติมตามวรรคแรก ผูรับบริการตกลงชําระคาบริการ คาดําเนินการกอนการ
ใหบริการ คาสมทบการกอสรางปรับปรุงเสารองรับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
ตามระเบียบหลักเกณฑทผี่ ูใหบริการกําหนด และใหใชคํารองขอพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ, แผนผังแสดง
การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ , หนังสืออนุญาตของผูใหบริการและเอกสารอื่นๆ ที่ผูใหบริการกําหนด
เปนเอกสารแนบทายสัญญาโดยใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ และไมตองจัดทําขอตกลงแกไขเพิ่มเติมสัญญาอีก
ในกรณีที่ผูรับบริการไมไดรับอนุญาตจากผูใหบริการในการพาดสายและหรือติดตั้ง
อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มเติมตามวรรคแรก ผูรับบริการตองดําเนินการรื้อถอนและขนยายสายและ
หรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมสวนที่เกินออกไป ภายใน 15 (สิบหา) วัน นับตั้งแตวันที่ผูใหบริการไดแจงให
รื้อถอน ผูใหบริการมีสิทธิดาํ เนินการเชนเดียวกับที่กําหนดไวในขอ 12
8.2 เมื่อผูใหบริการทําการตรวจสอบการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคม ตามขอ 8.1 วรรคแรกแลว หากภายหลังยังปรากฏวาผูรับบริการพาดสายและหรือติดตั้ง
อุปกรณเพิ่มเติมโดยไมไดรับอนุญาตจากผูใหบริการอีก ถือเปนการละเมิด ผูใหบริการจะดําเนินการตาม
กฎหมาย...
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กฎหมายกับผูกระทําการละเมิด โดยสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาสินไหมทดแทนจากการละเมิดตามอัตรา
ที่กําหนดพรอมดอกเบี้ยตามระเบียบหลักเกณฑที่ผูใหบริการกําหนด
ขอ 9. การบอกเลิกสัญ ญา
ถาหากผูรับบริการไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใด ผูใหบริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
บางสวนหรือทั้งหมดแลวแตกรณี โดยมิพักตองเตือน และผูรับบริการตองชดใชคาเสียหายใหแกผูใหบริการ
โดยสิ้นเชิง *และผูใหบริการมีสิทธิเรียกชําระหนี้จากหลักประกันบางสวนหรือทั้งหมดแลวแตกรณี และหาก
ผูใหบริการไดรับความเสียหายมากกวาหลักประกันทีเ่ รียกได ผูรับบริการยินยอมรับผิดชดใชใหจนครบถวน
ภายในกําหนดเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูใหบริการ* สวนเงินคาบริการที่ไดชาํ ระ
มาแลวเปนอันไมตองคืน
กรณีที่ผูใหบริการไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามวรรคแรก ไมเปนเหตุใหผูรับบริการพนจาก
ความรับผิดตามสัญญานี้
ขอ 10. การคิดดอกเบี้ยกรณีผ ิดนัด
บรรดาคาใชจา ย คาบริการ คาปรับ และหรือคาเสียหายตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามสัญญานี้
ผูใหบริการจะแจงใหผูรับบริการทราบเปนหนังสือโดยผูรับบริการจะตองชําระเงินดังกลาวภายใน 45 (สี่สิบหา)
วัน นับถัดจากวันที่ผูรับบริการไดรับใบแจงหนี้จากผูใหบริการ หากผูรับบริการยังไมชําระคาใชจาย คาบริการ
คาปรับ และหรือคาเสียหายภายในเวลาดังกลาว ผูรับบริการตกลงชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 (สิบหา)
ตอป คิดคํานวณจากยอดเงินที่คางชําระ นับถัดจากวันที่ครบกําหนดชําระจนถึงวันที่ชําระเงินครบถวน .*และ
ผูใหบริการมีสิทธิเรียกรองเอาเงินดังกลาวจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดโดยสิ้นเชิง*
ขอ 11. การโอนสิทธิและหนาที่
สิทธิตามสัญญาใหบริการนี้เปนสิทธิเฉพาะตัวของผูรับบริการ หามมิใหผูรับบริการโอนสิทธิ
และหนาที่ตามสัญญานี้ใหผูอื่นหรืออนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิตามสัญญานี้ โดยมิไดรับความยินยอมเปนหนังสือ
จากผูใหบริการ หากฝาฝนผูใหบริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญา รวมทั้งมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากผูรับบริการ
ไดทันที และแมจะไดรับความยินยอมดังกลาวผูรับบริการยังคงตองรับผิดชอบตอผูใหบริการตามสัญญานี้
ทุกประการ
ขอ 12. การปฏิบัติเมื่อมีการบอกเลิกสัญ ญา
เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาบางสวนหรือทั้งหมดแลวแตกรณี ไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม
ผูรับบริการมีหนาที่ตองรื้อถอนและขนยายสายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมของ
ผูรับบริการที่พาดและติดตั้งบนเสาไฟฟาของผูใหบริการในสวนที่มีการบอกเลิกสัญญาออกไป ภายใน
กํา หนดเวลา 15 (สิบหา) วัน นับแตวันที่มีการบอกเลิกสัญญา หากผูรับบริการไมดําเนินการภายใน
เวลาดังกลาว ผูใหบริการมีสิทธิดําเนินการเอง โดยผูรับบริการยินยอมชดใชคาใชจา ยทั้งหมดที่ผูใหบริการ
ไดจายไป
ทั้งนี้ หากผูรับบริการไมรื้อถอนและขนยายทรัพยสินกลับคืนไปภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ผูใหบริการจะขยายเวลาใหอีก 7 (เจ็ด) วัน เพื่อใหผูรับบริการรื้อถอนและขนยายทรัพยสิน
กลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ผูร ับบริการยังไมรื้อถอนและขนยายทรัพยสิน
กลับคืนไปอีก ผูใหบริการมีสิทธิรื้อถอนและนําทรัพยสินดังกลาวออกขายทอดตลาดเงินที่ไดจากการขาย
ทอดตลาด ผูรับบริการยอมใหผูใหบริการหักเปนคาใชจายและคาเสียหายที่เกิดแกผูใหบริการได ซึ่งรวมถึง
คาใชจายตางๆ ที่ผูใหบริการไดเสียไปในการดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินดังกลาว คาใชจายในการทํา
สถานที่...
หมายเหตุ : ขอความที่อยูใ น .*................* ของขอ 9 และขอ 10 ไมใ ชบังคับในกรณีที่ผูรับบริการเปนหนว ยงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องจาก
เปนหนว ยงานทีไ่ ดรับยกเวนการวางหลักประกันตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
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สถานที่ที่รื้อถอนทรัพยสินออกไปใหมีสภาพดังที่เปนอยูเดิมกอนทําสัญญานี้ (ถามี) เงินที่เหลือจากการหัก
คาเสียหายแลวผูใหบริการจะคืนใหแกผูรับบริการ ในระหวางทรัพยสินอยูในความครอบครองของผูใหบริการ
นับแตวันที่ผูใหบริการบอกเลิกสัญญา ผูใหบริการไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นอันเกิดแก
ทรัพยสินของผูรับบริการ อันมิใชความผิดของผูใหบริการ
ขอ 13. การบอกกลาว
การติดตอ การทวงถาม คําบอกกลาว หรือการแจงใด ๆ ตามสัญญานี้ใหแกคูสัญญาอีก
ฝายหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือและเมื่อไดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยูของคูสัญญาตามที่
ระบุไวในขางตนของสัญญานี้แลว ใหถือวาคูสัญญาไดรับไวแลวโดยชอบ เวนแตคูสัญญาไดแจงเปลี่ยน
ภูมิลําเนาใหคูสัญญาทราบโดยวิธีดังกลาวกอนแลว
ในกรณีเรงดวน คูสัญญาอาจสงคําบอกกลาวโดยทางโทรสารหรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกสก็ได
แตจะตองโทรศัพทแจงการสงใหทราบ และมีหนังสือยืนยันสงโดยวิธีการดังกลาวในวรรคกอนโดยพลัน
สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความโดย
ละเอียดตลอดแลว รับรองวาถูกตองตามความประสงคทุกประการ เพื่อเปนหลักฐาน จึงไดลงลายมือชื่อ
พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญและตางฝายตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ
ลงชอ…ื่ … … … … … … … … … … … … … … … … … .ผ ูใหบริการ
(
)
ลงชอ…ื่ … … … … … … … … … … … … … … … … … .ผ ูรับบริการ
(… …………………………… .……… .… . )
ลงชอ…ื่ … … … … … … … … … … … … … … … … … .พ ยาน
(… …………………………… .……… .… . )
ลงชอ…ื่ … … … … … … … … … … … … … … … … … .พ ยาน
(… …………………………… .……… .… . )
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-๖สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ขอความเบื
้องตน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑ กฎหมายนี้ใหเรียกวา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒ ใหใชประมวลกฎหมายนี้ตั้งแตวันที่ ๑ เดือนมกราคม พระพุทธศักราช
เปนตนไป กา
สํานัก๒๔๖๘
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานั้สกืบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๓ ตั้งแตวันที่ใชประมวลกฎหมายนี
ไป ใหยกเลิกบรรดากฎหมาย
กฎ

และขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในประมวลกฎหมายนี้ หรือซึ่งแยงกับบทแหงประมวล

สํานักกฎหมายนี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

บรรพ ๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลักทั่วไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลักษณะ ๑
ดเสร็จทั่วไป
สํานับทเบ็
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักกฎหมายตามตั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อตามความมุสํงหมายของบทบั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
วอักษร หรื
ญญัตินั้น ๆกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔ กฎหมายนั้ น ตองใชในบรรดากรณี ซึ่ งตองดวยบทบั ญ ญั ติ ใด ๆ แหง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เมื่อไมมีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได ใหวินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแหง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทองถิ่น ถาไมมีจารีตประเพณีเชนวานั้น ใหวินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่ง และ
้นก็กไามมีดวย ใหวินสํิจาฉันัยกตามหลั
กกฎหมายทั่วไปกา
สํานักถาบทกฎหมายเชนนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๕ ในการใชสิทธิแหงตนก็
้ก็ดี บุคคลทุกคนตองกระทํ
าโดย
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดี ในการชํ
สํานัาระหนี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สุจริต

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖ ใหสันนิษฐานไวกอนวา บุคคลทุกคนกระทําการโดยสุจริต

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักกรรมหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นชัดแจง ใหใชอั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
อโดยบทกฎหมายอั
ตรารอยละเจ็ดครึ่งตอปกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๗ ถาจะตองเสี ยดอกเบี้ยแกกันและมิไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยไวโดยนิ ติ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๘ คําวา “เหตุสุดวิสัย” หมายความวา เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะใหผล
บัติก็ดี เปนเหตุที่ไมอาจปองกั
นไดแมทั
บุคคลผูตองประสบหรืกอา ใกลจะตองประสบเหตุ
นั้นจะได
สํานักพิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัก้งงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ อ รั ก ษาบํสําานัรุกงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา ๔๑๖ คาใชจายทั
้ ง หลายอั น ควรแกการเพื
หรื อ ซอมแซม

ทรัพยสินนั้น ทานวาตองชดใชแกบุคคลผูคืนทรัพยสินนั้นเต็มจํานวน
สํแตบุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
คคลเชนวานี้จะเรี ยกรองใหชดใชคาใชจายตามธรรมดาเพื
่อบํากรุาง ซอมแซม
ทรัพยสินนั้น หรือคาภาระติดพันที่ตองเสียไปในระหวางที่ตนคงเก็บดอกผลอยูนั้นหาไดไม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๔๑๗ ในสวนคาใชจายอยางอื
่นนอกจากที
่กลาวมาในวรรคตนแหงมาตรา
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กอนนั้น บุคคลผูคืนทรัพยสินจะเรียกใหชดใชไดแตเฉพาะที่เสียไปในระหวางที่ตนทําการโดยสุจริต
่อทรัพยสินนั้นไดมีการาคาเพิ่มสูงขึสํ้นาเพราะคาใชจายนั
้นในเวลาที
แตเพียงเทา
สํานักและเมื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่คืน และจะเรีสํยานักไดก็
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ราคาที่เพิ่มขึ้นเทานั้น
สํอนึ
านั่งกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า แลวแต
บทบัญญัติแหงมาตรากา๔๑๕ วรรค ๒สํานันัก้นงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทานใหนํามาใชบังคับกดวย
กรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๑๘ ถาบุคคลรับทรัพยสินอันมิควรไดไวโดยทุจริต และไดทําการดัดแปลง
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือตอเติมขึ้นในทรัพยสินนั้น ทานวาบุคคลเชนนั้นตองจัดสําทํนัากทรั
พยสินนั้นใหคืนคงสภาพเดิมดวย
คาใชจายของตนเองแลวจึงสงคืน เวนแตเจาของทรั
พยสินจะเลือกใหสงคืนตามสภาพที
่เปนอยู ในกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เชนนี้เจาของจะใชราคาคาทําดัดแปลงหรือตอเติม หรือใชเงินจํานวนหนึ่งเปนราคาทรัพยสินเทาที่
เพิ่มขึ้นนั้นก็ได แลวแตจะเลื
อก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถาในเวลาที่จะตองคืนทรัพยนั้นเปนพนวิสัยจะทําใหทรัพยสินคืนคงสภาพเดิมได
อถาทําไปทรัพยสินนัก้นา จะบุบสลายไซร
คคลผูไดรับไวจะตองสงคื
นทรัสํพานัยสิ
นตามสภาพที่
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักทานวาบุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เปนอยู และไมมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อราคาทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นเพราะการดัดแปลงหรือตอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เติมนั้นได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๔๑๙ ในเรื่อสํงลาภมิ
ควรไดนั้น ทานหามมิกใาหฟองคดีเมื่อพนกํ
หนดปหนึ่งนับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

แตเวลาที่ฝายผูเสียหายรูวาตนมีสิทธิเรียกคืน หรือเมื่อพนสิบปนับแตเวลาที่สิทธินั้นไดมีขึ้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลักษณะ ๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ละเมิด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หมวด ๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ความรับผิดเพื่อละเมิด

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า คคลอื่นโดยผิ
สํานัดกกฎหมายใหเขา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรากา๔๒๐ ผูใดจงใจหรื
อประมาทเลินเลอ ทํากตอบุ

เสียหายถึงแกชีวิตสําก็นัดกี งานคณะกรรมการกฤษฎี
แกรางกายก็ดี อนามัยกก็าดี เสรีภาพก็ดสํี าทรั
พยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทานวาผูนั้นทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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- ๒๑๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๙๙
มาตรา ๑๓๒๘ สั ง หาริ ม ทรั พ ยมี ค าซึ่ ง ซอนหรื อ ฝงไวนั้ น ถามี ผู เก็ บ ไดโดย
สํานักพฤติ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานันกผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การณซึ่งไมมีผูใดสามารถอางวาเปนเจาของได
ใหกรรมสิทธิ์ตกกเปนของแผนดิ
เก็บไดตองสง
มอบทรัพยนั้นแกเจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานเจาหนาที่อื่น แลวมีสิทธิจะไดรับรางวัลหนึ่งในสาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แหงคาทรัพยนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓๒๙ สิทธิของบุคคลผูไดมาซึ่งทรัพยสินโดยมีคาตอบแทนและโดยสุจริตนั้น
ทานวามิเสียไป ถึงสํแมวาผู
โอนทรัพยสินใหจะไดทรั
ติกรรมอันเปนโมฆียะกและนิ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พยสินนั้นมาโดยนิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ติกรรม
นั้นไดถูกบอกลางภายหลัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓๓๐ สิทธิของบุคคลผูซื้อทรัพยสินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตาม
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ลมละลายนั
สํานัก้นงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คําสั่งศาล หรือคํสําาสันั่งกเจาพนั
กงานรักษาทรัพยในคดี
ทานวามิเสียไป ถึงแมภายหลั
งจะ
พิสูจนไดวาทรัพยสินนั้นมิใชของจําเลย หรือลูกหนี้โดยคําพิพากษา หรือผูลมละลาย

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓๓๑ สิทธิของบุคคลผูไดเงินตรามาโดยสุจริตนั้น ทานวามิเสียไป ถึงแม
ภายหลังจะพิสูจนไดวาเงินนั้นมิใชของบุคคลซึ่งไดโอนใหมา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓๓๒ บุ คคลผู ซื้ อทรั พยสิ นมาโดยสุ จริ ตในการขายทอดตลาด หรื อใน
ทองตลาด หรือจากพอคาซึ
่งขายของชนิดนัก้นา ไมจําตองคืนสํใหแกเจาของแทจริ
ง เวนแตเจาของจะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ชดใชราคาที่ซื้อมา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓๓๓ ทานวากรรมสิ ทธิ์นั้น อาจไดมาโดยอายุ ความตามที่บัญญัติไวใน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ลักษณะ ๓ แหงบรรพนี
้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๑๓๓๔ ที่ดินสํรกรางวางเปลา
และที่ดินซึ่งกมีา ผูเวนคืนหรือสํทอดทิ
้งหรือกลับมา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เปนของแผนดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดินนั้น ทานวาบุคคลอาจไดมาตามกฎหมายที่ดิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

แดนแหงกรรมสิทธิ์ และการใชกรรมสิทธิ์
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานั้หกรืงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๑๓๓๕ ภายในบั
คับแหงบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี
อกฎหมายอื่น

ทานวาแดนแหงกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นกินทั้งเหนือพื้นดินและใตพื้นดินดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักจํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าหนายทรั พยสิ นของตนและไดซึ
่ งดอกผลแหงทรั
พยสิ นนั้ น กักบา ทั้ งมี สิ ท ธิ ติ ดสํตามและเอาคื
นซึ่ ง

มาตรา ๑๓๓๖ ภายในบังคั บแหงกฎหมาย เจาของทรัพยสิ นมี สิท ธิ ใชสอยและ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๙๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓๒๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและ
สํานักพาณิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.ก๒๕๔๘
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- ๒๑๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทรัพยสินของตนจากบุคคลผูไมมีสิทธิจะยึดถือไว และมีสิทธิขัดขวางมิใหผูอื่นสอดเขาเกี่ยวของกับ
สํานักทรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พยสินนั้นโดยมิชอบดวยกฎหมาย
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ทธิของตนเปนเหตุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑๓๓๗ บุคคลใดใชสิ
ใหเจาของอสั งหาริมกาทรัพยไดรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ความเสียหาย หรือเดือดรอนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายไดวาจะเปนไปตามปกติและเหตุอันควรใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมื่อเอาสภาพและตําแหนงที่อยูแหงทรัพยสินนั้นมาคํานึงประกอบไซร ทานวาเจาของอสังหาริมทรัพย
มีสิทธิจะปฏิบัติกสํารเพื
อยังความเสียหายหรือกเดืาอดรอนนั้นใหสิ
ทั้งนี้ ไมลบลางสิทธิกทาี่จะเรียกเอา
านัก่งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั้นกไป
งานคณะกรรมการกฤษฎี
คาทดแทน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓๓๘ ขอจํากัดสิทธิแหงเจาของอสังหาริมทรัพยซึ่งกฎหมายกําหนดไวนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทานวาไมจําตองจดทะเบี
ยน
ขอจํากัดเชนนี้ ทานวาจะถอนหรือแกใหหยอนลงโดยนิติกรรมไมได นอกจากจะไดทํา
สํานักนิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ติกรรมเปนหนังสือและจดทะเบี
ยนกับสํพนั
งานเจาหนาที่
ขอจํากัดซึ่งกําหนดไวเพื่อสาธารณประโยชนนั้น ทานวาจะถอนหรือแกใหหยอนลง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มิไดเลย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓๓๙ เจาของที่ดินจําตองรับน้ําซึ่งไหลตามธรรมดาจากที่ดินสูงมาในที่ดิน
ของตน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

น้ําไหลตามธรรมดามายังที่ดินต่ํา และจําเปนแกที่ดินนั้นไซร ทานวาเจาของที่ดินซึ่ง
สูงกวาจะกันเอาไวไดเพี
ินของตน
สํานักอยู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยงที่จําเปนแกที
สํานัก่ดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑๓๔๐ เจาของที่ดินกาจําตองรับน้ําซึสํ่งาไหลเพราะระบายจากที
่ดินกสูางมาในที่ดิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ถาไดรักบา ความเสียหายเพราะการระบายน้
ํา ทานวาเจาของที
่ดินสํต่านัํากอาจเรี
ยกรองให

ของตน ถากอนที่ระบายนั้นน้ําไดไหลเขามาในที่ดินของตนตามธรรมดาอยูแลว

เจาของที่ดินสูงทําทางระบายน้ําและออกคาใชจายในการนั้น เพื่อระบายน้ําไปใหตลอดที่ดินต่ําจนถึง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทางน้ํา หรือทอน้ําสาธารณะ ทั้งนี้ ไมลบลางสิทธิแหงเจาของที่ดินต่ําในอันจะเรียกเอาคาทดแทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓๔๑ ทานมิใหเจาของอสังหาริมทรัพยทําหลังคาหรือการปลูกสรางอยาง
อื่น ซึ่งทําใหน้ําฝนตกลงยั
งทรัพยสินซึ่งอยูติดตอกั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกขยะมู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๑๓๔๒ บอ สํสระ
หลุมรับน้ําโสโครก หรืกอา หลุมรับปุย หรื
ลฝอยนั้น

ทานวาจะขุดในระยะสองเมตรจากแนวเขตที่ดินไมได
สํคูาหนัรืกองานคณะกรรมการกฤษฎี
กาําใตดินหรือสิสํ่งอืานั่นกซึงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าใกลแนว
การขุดรองเพื่อวางทอน้
่งคลายกันนั้น ทานวาจะทํ
เขตที่ดินกวาครึ่งหนึ่งแหงสวนลึกของคูหรือรองนั้นไมได แตถาทําหางแนวเขตหนึ่งเมตรหรือกวานั้น
สํานักทานวาทํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
าได
ถากระทํ าการดั งกลาวไวในสองวรรคกอนใกลแนวเขตไซร
ทานวาตองใชความ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระมัดระวังตามควร เพื่อปองกันมิใหดินหรือทรายพังลง หรือมิใหน้ําหรือสิ่งโสโครกซึมเขาไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
บนเสาไฟฟาของ กฟภ. ที่ไมถูกตองตามกฎหมาย
เมื่อ กฟฟ. ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตรวจพบการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟา
โดยไมไดรับอนุญาตจาก กฟภ. และหรือไดรับการรองขอความรวมมือจากราชการเพื่อดําเนินการกรณีผูประกอบ
กิจการเคเบิลทีวีละเมิดทรัพยสินทางปญญาในสวนของการละเมิดลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน ให กฟฟ.ในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ ดําเนินการดังนี้
1. กรณีการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาโดยไมไดรับอนุญาตจาก กฟภ.
1.1 กรณีรูตัวผูกระทําละเมิด ใหดําเนินการดังนี้
1.1.1 แจงความไวเปนหลักฐานตอเจาหนาที่ตาํ รวจที่สถานีทองที่ที่เกิดเหตุ (ตามแบบตัวอยาง
การแจงความกรณีรูตัวผูกระทําละเมิด เอกสารแนบ 1)
1.1.2 มีหนังสือแจง ใหผูกระทําละเมิด ชําระคาสินไหมทดแทนจากการใชประโยชนการพาดสาย
และหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของ กฟภ. ตามอัตราที่ กฟภ. กําหนด พรอมดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 7.5 ตอป นับตั้งแตวันที่ตรวจพบการทําละเมิดจนถึงวันที่ กฟภ. ไดรับชําระคาสินไหมทดแทนครบถวน และแจงให
ผูกระทําละเมิดมาดําเนินการรื้อถอนสายและหรืออุปกรณฯ ออกจากเสาไฟฟาของ กฟภ. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่
ผูกระทําละเมิดไดรับหนังสือแจง (ตามแบบตัวอยางหนังสือแจงใหชําระคาสินไหมทดแทนและรื้อถอน เอกสารแนบ 2)
ทั้งนี้ใหจัดสงหนังสือทางไปรษณียตอบรับ
1.1.3 เมื่อครบกําหนดเวลาตามขอ 1.1.2 หากผูกระทําละเมิดไมชําระคาสินไหมทดแทนพรอม
ดอกเบี้ยใหครบถวน หรือชําระครบถวนแลว แตไมดําเนินการรื้อถอนสายและหรืออุปกรณฯ ออกจากเสาไฟฟา ให กฟฟ.
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดําเนินการดังนี้
(1) ในกรณีที่ กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พิจารณาแลวเห็นวา สามารถดําเนินการรื้อถอน
สายและหรืออุปกรณฯ ออกจากเสาไฟฟาของ กฟภ. ไดเอง ให กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดําเนินการดังนี้
- มีหนังสือถึงผูกระทําละเมิด แจงกําหนดระบุวันที่ กฟภ. จะดําเนินการรื้อถอน
โดยกําหนดเวลาประมาณ 15 วัน นับถัดจากวันทีค่ รบกําหนดตามขอ 1.1.2 (ตามแบบตัวอยางหนังสือกําหนดวัน
รื้อถอน เอกสารแนบ 3) ทั้งนี้ใหจัดสงหนังสือทางทางไปรษณียตอบรับ
- กอนถึงกําหนดวันรื้อถอน ใหดําเนินการประสานกับเจาหนาที่ตํารวจและหรือ
เจาพนักงานฝายปกครอง เพื่อเขารวมและเปนพยานในการรื้อถอน และเมื่อถึงวันรื้อถอนให กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ดําเนินการรื้อถอน โดยใหพนักงาน กฟภ.ผูปฏิบัติงาน ถายรูปภาพการดําเนินการไวเปนหลักฐาน และจัดทําบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่รื้อถอน (ตามแบบตัวอยางบันทึกรายการทรัพยสินที่รื้อถอนกรณีรูตัวผูกระทําละเมิด
เอกสารแนบ 4) พรอมทั้งขอใหเจาหนาที่ตํารวจและหรือเจาพนักงานฝายปกครองลงลายมือชื่อรวมเปนพยานไวเปน
หลักฐานในบันทึกดังกลาวดวย
- การเก็บรักษา ใหนําทรัพยสนิ ที่รื้อถอนคืนใหผูกระทําละเมิด โดยใหผูกระทําละเมิดลงชื่อ
รับทรัพยสินคืน หากผูกระทําละเมิดไมรับคืน ให กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ บรรจุหีบหอ ปดผนึกใหเรียบรอย เก็บรักษาไวที่
กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหเกิดขอพิพาทในทรัพยสินดังกลาว และใหมีหนังสือแจงใหผูกระทําละเมิด
ชําระคาใชจา ยในการรื้อถอนตามที่ไดจายจริง
- ในกรณีที่ผูกระทําละเมิดยังไมชําระคาสินไหมทดแทนพรอมดอกเบี้ย (ตามขอ 1.1.2)
หรือคาใชจายในการรื้อถอน (ตามขอ 1.1.3) ใหครบถวน ให กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รายงานขอเท็จจริงพรอมรวบรวม
เอกสารหลักฐานตางๆ เชน หนังสือแจงความ , ภาพถายบริเวณที่เกิดการละเมิด , หนังสือแจงใหชําระคาสินไหมทดแทนฯ ,
รายละเอียดขอมูลผูกระทําละเมิด , รายละเอียดการดําเนินการรื้อถอน เปนตน นําเสนอ ผกม.กฟข. ภายใน 3 เดือน
นับตั้งแตวันที่ตรวจพบการทําละเมิด เพื่อดําเนินการตามกฎหมายกับผูกระทําละเมิดตอไปเนื่องจากสิทธิเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนจะขาดอายุความเมื่อพน 1 ป นับแตวันที่ กฟภ. รูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหม
ทดแทน หรือเมื่อพน 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.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รายงานขอเท็จจริงพรอมรวบรวมเอกสารหลักฐานตางๆ เชน หนังสือแจงความ ,
ภาพถายบริเวณที่เกิดการละเมิด , หนังสือแจงใหชําระคาสินไหมทดแทนฯ , รายละเอียดขอมูลผูกระทําละเมิด เปนตน
นําเสนอ ผกม.กฟข. ภายใน 3 เดือนนับตั้งแตวันที่ตรวจพบการทําละเมิด เพื่อดําเนินการตามกฎหมายกับผูกระทําละเมิด
ตอไป เนื่องจากสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจะขาดอายุความเมื่อพน 1 ป นับแตวันที่ กฟภ. รูถึงการละเมิดและรูตัว
ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน หรือเมื่อพน 10 ปนับแตวันทําละเมิด (ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา
448)
1.2 กรณีไมรูตัวผูกระทําละเมิด ใหดําเนินการดังนี้
1.2.1 แจงความไวเปนหลักฐานตอเจาหนาที่ตาํ รวจที่สถานีทองที่ที่เกิดเหตุ (ตามแบบตัวอยาง
การแจงความกรณีไมรูตัวผูกระทําละเมิด เอกสารแนบ 5)
1.2.2 ติดประกาศ ณ สํานักงาน กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ , ลงประกาศในหนังสือพิมพทองถิ่น
และทําหนังสือถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เชน อบจ. , อบต.) เพื่อขอความรวมมือในการประชาสัมพันธประกาศ
ของ กฟภ. ดังกลาว โดยในประกาศกําหนดใหผูกระทําละเมิดมาชําระคาสินไหมทดแทน พรอมทั้งรื้อถอนสายและหรือ
อุปกรณฯ ออกจากเสาไฟฟาของ กฟภ. ภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแตวันที่ 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.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ คิดคาสินไหมทดแทนตามอัตราที่ กฟภ. กําหนด พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5
ตอป นับตั้งแตวันที่ตรวจพบการทําละเมิดจนถึงวันที่ กฟภ. ไดรับชําระคาสินไหมทดแทนครบถวน พรอมทั้งแจงให
ผูกระทําละเมิดรื้อถอนสายและหรืออุปกรณฯ ออกจากเสาไฟฟาของ กฟภ. ภายในกําหนดเวลาในประกาศ (ตามขอ 1.2.2)
1.2.3.2 เมื่อครบกําหนดเวลาในประกาศ (ตามขอ 1.2.2) หากผูกระทําละเมิดไมชําระคา
สินไหมทดแทนพรอมดอกเบี้ยใหครบถวน หรือชําระครบถวนแลวแตไมดําเนินการรื้อถอนสายและหรืออุปกรณฯ ออกจาก
เสาไฟฟา ให กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดําเนินการดังนี้
(1) ในกรณีที่ กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พิจารณาแลวเห็นวา สามารถ
ดําเนินการรื้อถอนสายและหรืออุปกรณฯ ออกจากเสาไฟฟาของ กฟภ. ไดเอง ให กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ดําเนินการดังนี้
- มีหนังสือถึงผูกระทําละเมิด แจงกําหนดระบุวันที่ กฟภ. จะดําเนินการ
รื้อถอน โดยกําหนดเวลาประมาณ 15 วัน นับถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาในประกาศ ตามขอ 1.2.2 (ตามแบบ
ตัวอยางหนังสือกําหนดวันรื้อถอน เอกสารแนบ 3) ทั้งนี้ใหจัดสงหนังสือทางไปรษณียตอบรับ
- กอนถึงกําหนดวันรื้อถอน ใหดําเนินการประสานกับเจาหนาที่ตํารวจและ
หรือเจาพนักงานฝายปกครอง เพื่อเขารวมและเปนพยานในการรื้อถอน และเมื่อถึงวันรื้อถอนให กฟฟ.ในพืน้ ที่ที่รับผิดชอบ
ดําเนินการรื้อถอน โดยใหพนักงาน กฟภ.ผูปฏิบัติงาน ถายรูปภาพการดําเนินการไวเปนหลักฐาน และจัดทําบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่รื้อถอน (ตามแบบตัวอยางบันทึกรายการทรัพยสินที่รื้อถอนกรณีรูตัวผูกระทําละเมิด
เอกสารแนบ 4) พรอมทั้งขอใหเจาหนาที่ตํารวจและหรือเจาพนักงานฝายปกครองลงลายมือชื่อรวมเปนพยานไวเปน
หลักฐานในบันทึกดังกลาวดวย
- การเก็บรักษา ใหนําทรัพยสินที่รอื้ ถอนคืนใหผูกระทําละเมิด โดยให
ผูกระทําละเมิดลงชื่อรับทรัพยสินคืน หากผูกระทําละเมิดไมรับคืน ให กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ บรรจุหีบหอ ปดผนึก
ใหเรียบรอย เก็บรักษาไวที่ กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหเกิดขอพิพาทในทรัพยสินดังกลาว และใหมี
หนังสือแจงใหผูกระทําละเมิดชําระคาใชจา ยในการรื้อถอนตามที่ไดจายจริง
- ในกรณี ...
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- ในกรณีที่ผูกระทําละเมิดยังไมชําระคาสินไหมทดแทนพรอมดอกเบี้ย
(ตามขอ 1.2.3.1) หรือคาใชจายในการรื้อถอน (ตามขอ 1.2.3.2) ใหครบถวน ให กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รายงาน
ขอเท็จจริงพรอมรวบรวมเอกสารหลักฐานตางๆ เชน หนังสือแจงความ , ภาพถายบริเวณที่เกิดการละเมิด , หนังสือ
แจงใหชําระคาสินไหมทดแทนฯ , รายละเอียดขอมูลผูกระทําละเมิด , รายละเอียดการดําเนินการรื้อถอน เปนตน
นําเสนอ ผกม.กฟข. ภายใน 3 เดือนนับตั้งแตวันที่ตรวจพบการทําละเมิด เพื่อดําเนินการตามกฎหมายกับผูกระทํา
ละเมิดตอไปเนื่องจากสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน จะขาดอายุความเมื่อพน 1 ป นับแตวันที่ กฟภ. รูถึงการละเมิด
และรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน หรือเมื่อพน 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.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รายงานขอเท็จจริงพรอมรวบรวมเอกสารหลักฐานตางๆ
เชน หนังสือแจงความ , ภาพถายบริเวณที่เกิดการละเมิด , หนังสือแจงใหชําระคาสินไหมทดแทนฯ , รายละเอียด
ขอมูลผูกระทําละเมิด เปนตน นําเสนอ ผกม.กฟข. ภายใน 3 เดือนนับตั้งแตวันที่ตรวจพบการทําละเมิด เพื่อดําเนินการ
ตามกฎหมายกับผูกระทําละเมิดตอไป เนื่องจากสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน จะขาดอายุความเมื่อพน 1 ป นับแต
วันที่ กฟภ. รูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน หรือเมื่อพน 10 ปนับแตวันทําละเมิด (ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 448)
1.2.4 กรณีไมมีผูแสดงตัววาเปนผูกระทําละเมิด
1.2.4.1 เมื่อครบกําหนดเวลาในประกาศ (ตามขอ 1.2.2) แลว ไมมีผูใดแสดงตัววาเปน
ผูกระทําละเมิด ให กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดําเนินการรื้อถอนสายและหรืออุปกรณฯ ออกจากเสาไฟฟาของ กฟภ.
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาในประกาศ (ตามขอ 1.2.2) โดยกอนทําการรือ้ ถอนให กฟฟ.ในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ ประสานกับเจาหนาที่ตํารวจและหรือเจาพนักงานฝายปกครอง เพื่อเขารวมและเปนพยานในการรื้อถอน โดยใน
วันรื้อถอนใหพนักงาน กฟภ.ผูปฏิบัติงาน ถายรูปภาพในระหวางดําเนินการไวเปนหลักฐาน และจัดทําบันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับทรัพยสินที่รื้อถอน (ตามแบบตัวอยางบันทึกรายการทรัพยสินที่รื้อถอนกรณีไมรูตัวผูกระทําละเมิด เอกสาร
แนบ 8) พรอมทั้งขอใหเจาหนาที่ตํารวจและหรือเจาพนักงานฝายปกครองลงลายมือชื่อรวมเปนพยานไวเปนหลักฐาน
ในบันทึกดังกลาวดวย
1.2.4.2 ให กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ นําทรัพยสินที่รื้อถอน บรรจุหีบหอ ปดผนึกให
เรียบรอย เก็บรักษาไวที่ กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
1.3 กรณีหนวยงานราชการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต
จาก กฟภ. ให กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดําเนินการดังนี้
1.3.1 แจงความไวเปนหลักฐานตอเจาหนาที่ตํารวจที่สถานีทองที่ที่เกิดเหตุ (ตามแบบตัวอยาง
การแจงความกรณีรูตัวผูกระทําละเมิด เอกสารแนบ 9)
1.3.2 ทําหนังสือถึงหนวยงานราชการดังกลาว เพื่อแจงใหมาดําเนินการขออนุญาตและจัดทํา
สัญญากับ กฟภ. ใหถูกตองภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีห่ นวยงานราชการดังกลาวไดรบั หนังสือแจงตอไป (ตาม
แบบตัวอยางหนังสือถึงสวนราชการ เอกสารแนบ 10) ทั้งนี้ใหจัดสงหนังสือทางไปรษณียตอบรับ
ในกรณีที่หนวยงานราชการ มาขออนุญาตพาดสายและหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมจาก
กฟภ. ตามวรรคแรก และกฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบแลวปรากฏวาเสาไฟฟาของ กฟภ. ไมสามารถรองรับ
การพาดสายและหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มเติมไดอีก ให กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดําเนินการดังนี้
1.3.3 มีหนังสือแจงใหหนวยงานราชการ ทราบผลการพิจารณาไมอนุญาตและใหหนวยงานราชการมา
ดําเนินการรื้อถอนสายและหรืออุปกรณฯ ออกจากเสาไฟฟาของ กฟภ. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจง
(ตามแบบตัวอยางหนังสือแจงผลการพิจารณาและใหรื้อถอนเอกสารแนบ 11) ทั้งนี้ใหจัดสงหนังสือทางไปรษณีย
ตอบรับ
1.3.4 ...
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1.3.4 เมื่อครบกําหนดเวลาตามขอ 1.3.3 หากหนวยงานราชการ ไมดําเนินการรื้อถอนสายและหรือ
อุปกรณฯ ออกจากเสาไฟฟา ให กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดําเนินการดังนี้
(1) ในกรณีที่ กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พิจารณาแลวเห็นวา สามารถดําเนินการรื้อถอน
สายและหรืออุปกรณฯ ออกจากเสาไฟฟาของ กฟภ. ไดเอง ให กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดําเนินการดังนี้
- มีหนังสือถึงหนวยงานราชการ แจงกําหนดระบุวันที่ กฟภ. จะดําเนินการรื้อถอน
โดยกําหนดเวลาประมาณ 15 วัน นับถัดจากวันที่ครบกําหนดตามขอ 1.3.3 (ตามแบบตัวอยางหนังสือกําหนดวัน
รื้อถอน เอกสารแนบ 12) ทัง้ นี้ใหจัดหนังสือทางสงทางไปรษณียตอบรับ
- กอนถึงกําหนดวันรื้อถอน ใหดําเนินการประสานกับเจาหนาที่ตํารวจและหรือ
เจาพนักงานฝายปกครอง เพื่อเขารวมและเปนพยานในการรื้อถอน และเมื่อถึงวันรื้อถอนให กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ดําเนินการรื้อถอน โดยใหพนักงาน กฟภ.ผูปฏิบัติงาน ถายรูปภาพการดําเนินการไวเปนหลักฐาน และจัดทําบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่รื้อถอน (ตามแบบตัวอยางบันทึกรายการทรัพยสินที่รื้อถอนกรณีรูตัวผูกระทําละเมิด
เอกสารแนบ 4) พรอมทั้งขอใหเจาหนาที่ตํารวจและหรือเจาพนักงานฝายปกครองลงลายมือชื่อรวมเปนพยานไวเปน
หลักฐานในบันทึกดังกลาวดวย
- การเก็บรักษา ใหนําทรัพยสนิ ที่รื้อถอนคืนใหผูกระทําละเมิด โดยใหผูกระทําละเมิดลงชื่อ
รับทรัพยสินคืน หากผูกระทําละเมิดไมรับคืน ให กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ บรรจุหีบหอ ปดผนึกใหเรียบรอย เก็บรักษาไวที่
กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหเกิดขอพิพาทในทรัพยสินดังกลาว และใหมีหนังสือแจงใหผูกระทําละเมิด
ชําระคาใชจา ยในการรื้อถอนตามที่ไดจายจริง
(2) ในกรณีที่ กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พิจารณาแลวเห็นวาไมสามารถดําเนินการ
รื้อถอนสายและหรืออุปกรณฯ ออกจากเสาไฟฟาของ กฟภ. ไดเอง ให กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รายงานขอเท็จจริง
พรอมรวบรวมเอกสารหลักฐานตางๆ เชน หนังสือแจงความ , ภาพถายบริเวณที่เกิดการละเมิด , รายละเอียดขอมูล
ผูกระทําละเมิด เปนตน นําเสนอ ผกม.กฟข. ภายใน 3 เดือน นับตั้งแตวันที่ตรวจพบการทําละเมิดเพื่อดําเนินการตาม
กฎหมายตอไป
2. กรณีผูประกอบกิจการเคเบิลทีวลี ะเมิดทรัพยสินทางปญญาในสวนของการละเมิดลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน
2.1 เมื่อ กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ไดรับหนังสือขอความรวมมือของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตาม
ตัวอยางหนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ เอกสารแนบ 13) ใหมีหนังสือแจงผูเสียหายใหเปนผูดําเนินการรื้อสายเคเบิล
ทีวี และหรืออุปกรณ (ตามแบบตัวอยางหนังสือแจงใหร้ือถอนกรณีเคเบิลทีวีละเมิดลิขสิทธิ์ เอกสารแนบ 14)
และหากผูเสียหายยินยอมเปนผูดําเนินการให กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ นั้น ประสานกับเจาหนาที่ตํารวจและผูเสียหาย
เพื่อกําหนดวันนัดรื้อถอนใหชัดเจนและเมื่อถึงกําหนดวันรื้อถอน ใหจัดสงพนักงานของ กฟภ. อํานวยความสะดวกเพื่อให
ผูเสียหายสามารถดําเนินการรือ้ ถอนได โดยใหพนักงาน กฟภ. ผูปฏิบัติงานถายรูปภาพการปฏิบัติงานไวเปนหลักฐาน
2.2 หากผูเสียหายไมยอมดําเนินการรื้อถอนสายเคเบิลทีวีและหรืออุปกรณ (ตามขอ 2.1) ให กฟฟ.
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบขอเท็จจริง และรายละเอียดเกี่ยวกับผูถูกกลาวหา สิ่งของ และขอหาความผิดใหครบถวน
และใหจัดสงพนักงาน กฟภ. ในสังกัดติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อใหทราบรายละเอียดของสถานที,่
ตําแหนง,ระยะทาง และจํานวนสายเคเบิลทีวีและอุปกรณที่จะให กฟภ. รื้อถอนและกําหนดวันนัดรื้อถอนใหชัดเจน
2.3 วันรื้อถอนใหเจาหนาที่ตํารวจและผูเสียหายเปนผูนาํ ชี้สถานที่ ตําแหนงของสายเคเบิลทีวี และหรือ
อุปกรณเพื่อใหพนักงาน กฟภ. รื้อถอน โดยใหพนักงาน กฟภ. ผูปฏิบัติงาน ถายรูปภาพการปฏิบัติงานไวเปนหลักฐาน
และจัดทําบันทึกรายการทรัพยสินที่รื้อถอน (ตามตัวอยางบันทึกรายการทรัพยสินที่รื้อถอนกรณีเคเบิลทีวีละเมิดลิขสิทธิ์
เอกสารแนบ 15) พรอมทั้งใหเจาหนาที่ตํารวจและผูเสียหายลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานในบันทึกดังกลาวดวย
หากเปนการรื้อถอนสายเคเบิลทีวีและหรืออุปกรณในที่สวนบุคคลและไมใชที่สาธารณะขอให
พนักงาน กฟภ. ผูปฏิบัติงาน ตรวจสอบกอนวามีหมายคนของศาลหรือไม หากไมมี ขอใหดําเนินการรื้อถอนสายเคเบิลทีวี
และหรืออุปกรณเฉพาะสวนที่ติดตั้งในที่สาธารณะเทานั้น โดยใหผูเสียหายเปนผูรื้อถอนสายเคเบิลทีวีและหรืออุปกรณ
และ ...
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และ กฟภ. จะอํานวยความสะดวก ในกรณีที่ผูเสียหายไมยอมรื้อถอนสายเคเบิลทีวีและหรืออุปกรณ ขอใหพนักงาน
กฟภ. ดําเนินการรื้อถอนสายเคเบิลทีวีและหรืออุปกรณและเรียกเก็บคาใชจา ยจากผูเ สียหาย
2.4 เมื่อดําเนินการตามขอ 2.3 แลว ใหพนักงาน กฟภ. ผูปฏิบัติงาน รีบรายงานผลการปฏิบัติงานให
ผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว และใหนําทรัพยสินที่รื้อถอนบรรจุหีบหอปดผนึกใหเรียบรอยและ เก็บรักษาไวที่ กฟฟ.ใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ
2.5 สําหรับกรณีที่ กฟฟ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เปนผูรื้อถอนสาย การเรียกเก็บเงินคาใชจายการรื้อถอนให
เรียกเก็บคาใชจายจากผูเสียหายตามที่ไดจายจริง
อนึ่ง ในกรณีที่ กฟฟ.ในพื้นทีท่ ี่รบั ผิดชอบ ไมสามารถดําเนินการตามแนวทางปฏิบัตินี้ได ใหมีหนังสือรายงาน
เหตุผล ปญหา อุปสรรค ใหผูบังคับบัญชาตามสายงานทราบโดยเร็ว แตหากไมดําเนินการตามแนวทางปฏิบัตินี้
โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือไมรายงานเหตุผล ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินการ อาจถือไดวาเปนการละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่อันเปนความผิดทางวินัย
____________________________________
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