
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัติ 
การไฟฟาสวนภูมิภาค 
พ.ศ. ๒๕๐๓ 

------ 
 

ในพระปรมาภิไธย 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สังวาลย 
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

ใหไว ณ วันที ่๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓ 
เปนปที่ ๑๕ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 
พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา จึงมี

พระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบญัญัติการไฟฟาสวนภูมิภาคพ.ศ. 

๒๕๐๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี ้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้
“การไฟฟาสวนภูมิภาค” หมายความวา  การไฟฟาสวนภูมิภาคซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัตินี ้
“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค 
“ผูวาการ” หมายความวา  ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค 
“พนักงาน” หมายความวา  พนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาครวมทั้งผูวาการ 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 

                                                           
๑ รก.๒๕๐๓/๗๘/๗๘๓/๒๗ กันยายน ๒๕๐๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
การจัดตั้งการไฟฟาสวนภูมิภาค ทุน และเงินสํารอง 

------ 
 
มาตรา ๖๒  ใหจัดตั้งการไฟฟาขึ้นเรียกวา “การไฟฟาสวนภูมิภาค” เรียกโดยยอวา 

“กฟภ.” และใหใชช่ือภาษาอังกฤษวา “PROVINCIAL ELECTRICITY 
AUTHORITY” เรียกโดยยอวา “PEA” มีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

(๑) ผลิต จัดใหไดมา จัดสง และจําหนายพลังงานไฟฟา 
(๒) ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เปนประโยชนแก

การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 
มาตรา ๗๓  ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคมีอํานาจดําเนินการตามวัตถุประสงค 
(๑) ในเขตสวนภูมิภาคซึ่งอยูนอกเขตทองที่ที่การไฟฟานครหลวงดําเนินการอยูในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และ 
(๒) ในประเทศใกลเคียง 
 
มาตรา ๘  การผลิต จัดใหไดมา จัดสง และจําหนายพลังงานไฟฟาเปนกิจการ

สาธารณูปโภคและใหอยูภายใตบังคับของกฎหมายอันวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๙  ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๑๐๔  ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคตั้งสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด

อื่นใด และจะตั้งสํานักงานสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ท่ีใดก็ได 
มาตรา ๑๑  ใหโอนบรรดาทรัพยสิน สินทรัพย หนี้สินและความรับผิด ตลอดจนธุรกิจอัน

เปนขององคการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 
มาตรา ๑๒  ทุนประเดิมของการไฟฟาสวนภูมิภาคประกอบดวย 

                                                           
๒ มาตรา ๖ แกไขโดยพระราชบัญญติัการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓ มาตรา ๗ แกไขโดยพระราชบัญญติัการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔ มาตรา ๑๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๑) เงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓ ขององคการไฟฟาสวน
ภูมิภาค 

(๒) ทรัพยสินและสินทรัพยท่ีรับโอนมาจากองคการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ท้ังน้ี เมื่อไดหักหนี้สินขององคการไฟฟาสวนภูมิภาคออกแลว 
 
มาตรา ๑๓๕  ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคมีอํานาจกระทําการตาง ๆ ภายในขอบแหง

วัตถุประสงคตามมาตรา ๖ และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑) สราง ซ้ือ จัดหา จําหนาย เชา ใหเชา ใหเชาซ้ือ ยืม ใหยืมและดําเนินงานเกี่ยวกับ

เคร่ืองใช บริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
(๒) ซ้ือ จัดหา จําหนาย เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซ้ือ ยืม ใหยืม รับจํานํา รับจํานอง โอน 

รับโอน แลกเปล่ียน ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง หรือดําเนินงานเกี่ยวกับทรัพยสินใด ๆ ตลอดจนรับ
ทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศให 

(๓) สํารวจและวางแผนงานท่ีจะทําใหมหรือขยายเพ่ิมเติมภายในเขตทองท่ีตามมาตรา 
๗ 

(๔) กําหนดประเภท ขนาด และมาตรฐานของโรงผลิตพลังงานไฟฟาสายสงศักยสูงหรือ
สายสงศักยตํ่า และเครื่องอุปกรณอื่น ๆ ตลอดจนเชื้อเพลิงซึ่งใชในการผลิตพลังงานไฟฟาของการไฟฟา
สวนภูมิภาค เพื่อใหถูกตองตามหลักวิชาและหลักเศรษฐกิจ รวมท้ังวางนโยบายและควบคุมการผลิต
พลังงานไฟฟาในโรงผลิตพลังงานไฟฟาตาง ๆ ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

(๕) กําหนดอัตราราคาขายพลังงานไฟฟาภายใตบังคับมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญตัิ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดคาบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชําระราคา คาบริการ และส่ิงอํานวยความสะดวก 

(๖) จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชและรักษาทรัพยสินของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค 

(๗) กูยืมเงินหรือลงทุน 
(๘) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลุงทน 
(๙) จัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน

ไฟฟา และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เปนประโยชนแกกิจการของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
(๑๐) เขารวมกิจการกับหนวยงานอื่นไมวาจะเปนของเอกชนหรือของรัฐทั้งในประเทศ

และนอกประเทศ หรือกับองคการระหวางประเทศ หรือถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เพื่อ
ประโยชนแกกิจการของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

(๑๑) กระทําการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

                                                           
๕ มาตรา ๑๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๔  ทรัพยสินของการไฟฟาสวนภูมิภาคยอมไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับ
คดี 

 
มาตรา ๑๕๖  ใหประธานกรรมการ กรรมการ และพนักงานผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตาม

มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๗ ทวิ หรือมาตรา ๓๘ เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๑๖ เงินสํารองของการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหประกอบดวยเงินสํารองเผื่อขาด เงิน

สํารองคาเส่ือมราคา และเงินสํารองอื่น ๆ ตามแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร 
 
มาตรา ๑๗  ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารตามระเบียบของ

คณะกรรมการซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 

หมวด ๒ 
การกํากับ การควบคุมและการบริหาร 

------ 
 
มาตรา ๑๘  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีกํากับโดยท่ัวไปซึ่งกิจการของการไฟฟาสวน

ภูมิภาค และเพื่อประโยชนในการนี ้จะสั่งใหการไฟฟาสวนภูมิภาคชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น 
หรือทํารายงานย่ืนก็ได 

 
มาตรา ๑๙  ในกรณีที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจะตองเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีตาม

ความในพระราชบัญญัตินี ้ใหคณะกรรมการนําเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอไปยังคณะรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๒๐๗  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการการไฟฟาสวน

ภูมิภาค” ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน ผูวาการเปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการอื่นอีก
ไมนอยกวาหาคนแตไมเกินสิบสามคน 

ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 
 
มาตรา ๒๑  ผูที่จะดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการจะตองเปนผูมีสัญชาติ

ไทย และตองมีความรูและมีความจัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ การไฟฟา วิศวกรรม การ
เศรษฐกิจ การเงิน หรือกฎหมาย 

 
                                                           

๖ มาตรา ๑๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗ มาตรา ๒๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๒๒  ผูมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี ตองหามมิใหเปนประธานกรรมการ
หรือกรรมการ 

(๑)๘ เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือในกิจการที่กระทําใหแก
การไฟฟาสวนภูมิภาค หรือในกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับกิจการของการไฟฟาสวนภูมิภาค ท้ังน้ี 
ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม หรือพนจากการเปนผูมีสวนไดเสียดังกลาวยังไมครบสามป เวนแตเปน
ผูถือหุนหรือเปนหุนสวนที่จํากัดความรับผิดในกิจการเชนวานั้น หรือเปนประธานกรรมการ กรรมการ 
ผูจัดการหรือผูดําเนินกิจการโดยการมอบหมายของการไฟฟาสวนภูมิภาคในกิจการตามมาตรา ๑๓ (๙) 
และ (๑๐) 

(๒) เปนพนักงานนอกจากผูวาการ 
 
มาตรา ๒๓๙  ภายใตบังคับมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๔๒ ใหคณะกรรมการมี

อํานาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของการไฟฟาสวนภูมิภาคอํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑) วางขอบังคับเกี่ยวกับการตาง ๆ ตามความในมาตรา ๑๓ 
(๒) วางขอบังคับการประชุมและการดําเนินกิจการของคณะกรรมการ 
(๓) วางขอบังคับวาดวยการบรรจ ุการแตงตั้ง และการถอดถอนพนักงาน 
(๔) วางขอบังคับวาดวยระเบียบปฏิบัติงาน และขอบังคับวาดวยระเบียบวินัยและการ

ลงโทษพนักงาน 
(๕) กําหนดอัตราราคาขายพลังงานไฟฟา คาบริการ และส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
(๖) กําหนดอัตราเงินเดือนพนักงาน 
(๗) วางขอบังคับวาดวยเครื่องแบบพนักงาน 
(๘) วางขอบังคับวาดวยการจําหนายทรัพยสินและหนี้สูญออกจากบัญช ีท้ังน้ี ตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
อัตราราคาขายดังกลาวใน (๕) ใหกําหนดในอัตราอันสมควรเพื่อใหมีรายไดเพียงพอ 
(ก) สําหรับรายจายที่จําเปนในการดําเนินงาน รวมท้ังดอกเบ้ีย คาเส่ือมราคา กองทุน

สงเคราะห หรอืการสงเคราะหอ่ืน ๆ เพื่อสวัสดิการของผูปฏิบัติงานและครอบครัวและโบนัส 
(ข) สําหรับการชําระหนี้สินเทาที่จํานวนเงินเพื่อการชําระนั้นเกินกวาจํานวนที่จัดสรรไว

เปนคาเสื่อมราคา และสําหรับคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนเก่ียวกับการจัดหาสินทรัพยใหมแทนสินทรัพยเดิม และ 
(ค) ที่จะจัดใหมีเงินสํารองเพียงพอสําหรับเปนเงินสํารองเผื่อขาดและเปนคาใชจายสวน

ใหญอันจําเปนในการขยายกิจการและลงทุนท่ีไดรับความเห็นชอบตามความในมาตรา ๔๓ 

                                                           
๘ มาตรา ๒๒ (๑) แกไขโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๙ มาตรา ๒๓ วรรคหนึง่ แกไขโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภมิูภาค (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ขอบังคับวาดวยระเบียบปฏิบัติงานที่คณะกรรมการวางไวตามความใน (๔) นั้น ถามี
ขอความจํากัดอํานาจผูวาการในการทํานิติกรรมไวประการใด ใหรัฐมนตรีประกาศขอความเชนวานั้นใน
ราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๔๑๐  ใหประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนง

คราวละสามป 
ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๒๕  ประธานกรรมการและกรรมการยอมพนจากตําแหนงกอนถึงวาระตามความ

ในมาตรา ๒๔ เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๔) ตกเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๑ หรอืมีลักษณะตองหามตามท่ี

บัญญัติไวในมาตรา ๒๒ 
ในกรณีท่ีมีการพนจากตําแหนงกอนถึงวาระ ใหมีการแตงตั้งประธานกรรมการ หรอื

กรรมการ เขาแทน แลวแตกรณี ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเขาแทนนี้ยอมอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
กําหนดเวลาของผูซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๒๖  ประธานกรรมการและกรรมการยอมไดรับประโยชนตอบแทนตามท่ี

คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๒๗  ใหคณะกรรมการเปนผูแตงตั้งผูวาการ ซึ่งตองเปนผูมีสัญชาติไทยและตอง

เปนผูมีความรู และมีความจัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ การไฟฟา วิศวกรรม การเศรษฐกิจ 
หรือการเงิน 

ใหผูวาการไดรับเงินเดือนตามที่คณะกรรมการกําหนดและอยูในตําแหนงไดจนกวา
คณะกรรมการจะใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรอง ไมสุจริตตอหนาท่ี หรือหยอนสมรรถภาพ มติใหผูวา
การออกจากตําแหนงตองประกอบดวยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด นอกจาก
ผูวาการ 

การแตงตั้ง การกําหนดเงินเดือน และการใหออกจากตําแหนงตามมาตรานี้ จะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี

 

                                                           
๑๐ มาตรา ๒๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๒๘  ผูมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ีตองหามมิใหแตงต้ังเปนผูวาการ
หรือถาเปนผูที่ไดรับแตงตั้งอยูแลวก็ใหพนจากตําแหนงไป 

(๑)๑๑ เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือในกิจการที่กระทํา
ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือในกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับกิจการของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ท้ังน้ี ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม หรือพนจากการเปนผูมีสวนไดเสียดังกลาวยังไมครบสามป เวน
แตเปนผูถือหุนหรือเปนหุนสวนที่จํากัดความรับผิดในกิจการเชนวานั้น หรือเปนประธานกรรมการ 
กรรมการ ผูจัดการ หรือผูดําเนินกิจการโดยการมอบหมายของการไฟฟาสวนภูมิภาคในกิจการตามมาตรา 
๑๓ (๙) และ (๑๐) 

(๒) เปนขาราชการประจาํหรือผูมีตําแหนงการเมือง หรอื 
(๓) เปนผูไมอาจทํางานไดเต็มเวลาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 
มาตรา ๒๙๑๒  ผูวาการมีหนาที่บริหารกิจการของการไฟฟาสวนภูมิภาคใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีของการไฟฟาสวนภูมิภาค ขอบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด 
และมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานทุกตําแหนง 

ผูวาการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกจิการของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 
มาตรา ๓๐  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูวาการเปนผูกระทําการในนามของ

การไฟฟาสวนภูมิภาค และเปนผูกระทําการแทนของการไฟฟาสวนภูมิภาค และเพื่อการนี ้ ผูวาการจะ
มอบอํานาจใหตัวแทนของการไฟฟาสวนภูมิภาคท่ีไดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๐ หรือบุคคลใด ๆ ปฏิบัติกิจการ
เฉพาะอยางแทนก็ได แตทั้งนี้ตองเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการวางไว 

ในกรณีที่มีขอบังคับซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๒๓วรรคทายกําหนด
วา นิติกรรมใดผูวาการจะทําไดก็แตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกอน บรรดานิติกรรมที่ผูวาการ
ทําขึ้นโดยมิไดรับความเห็นชอบดังกลาว ยอมไมผูกพันการไฟฟาสวนภูมิภาค เวนแตคณะกรรมการจะให
สัตยาบนั 

 
มาตรา ๓๑  ผูวาการมีอํานาจ 
(๑) บรรจ ุแตงต้ัง ถอดถอน เลื่อนขั้น ลดข้ันเงินเดือน หรือตัดเงินเดือน และกําหนด

เง่ือนไขในการทํางานของพนักงาน ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการวางไว แตถาพนักงานเชน
วานั้นเปนพนักงานชั้นที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญหรือผูอํานวยการฝายตาง ๆ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกอน และ 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคโดยไมขัดหรือแยงกับ
ขอบังคับที่คณะกรรมการวางไว 

                                                           
๑๑ มาตรา ๒๘ (๑) แกไขโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๒ มาตรา ๒๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๓๒๑๓  เมื่อผูวาการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงผูวาการวางลงและยัง
มิไดแตงตั้งผูวาการ ใหคณะกรรมการแตงตั้งพนักงานคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทนผูวาการ และให
นํามาตรา ๒๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหผูรักษาการแทนผูวาการมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกันกับผูวาการ เวนแตอํานาจหนาท่ี
ของผูวาการในฐานะกรรมการของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 
มาตรา ๓๓  ประธานกรรมการ กรรมการ และพนักงานอาจไดรับโบนัสตามท่ี

คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด ๓ 
การสราง และบํารุงรักษาซึ่งระบบการสงพลังงานไฟฟา 

------ 
 
มาตรา ๓๔๑๔  เพื่อประโยชนในการสรางและบํารุงรักษาซึ่งระบบการสงพลังงานไฟฟา 

เชน สายสงศักยสูงหรือสายสงศักยตํ่า เสา สถานีไฟฟาและอุปกรณตาง ๆ ใหพนักงานมีอํานาจท่ีจะใชสอย
หรือเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยในความครอบครองของบุคคลใด ๆ ซ่ึงมิใชเคหสถานของเอกชนเปน
การชั่วคราว ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) การใชสอยนั้นเปนการจาํเปนสําหรับการสํารวจระบบการสงพลังงานไฟฟาและการ
ปองกันอันตรายหรือความเสียหายท่ีจะเกิดแกระบบการสงพลังงานไฟฟา และ 

(๒) ไดแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยทราบลวงหนาภายใน
เวลาอันสมควร 

ถามีความเสียหายเกิดข้ึนแกเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยหรือผูทรงสิทธิอ่ืน 
เนื่องจากการกระทําของพนักงานดังกลาวในวรรคหนึ่ง บุคคลเชนวานั้นยอมเรียกเงินคาทดแทนจากการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคได 

 
มาตรา ๓๕๑๕  เมื่อการไฟฟาสวนภูมิภาคมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย

เพื่อใชในการกอสรางโรงผลิตพลังงานไฟฟาและระบบการสงหรือการจําหนายพลังงานไฟฟาหรือตั้งสถานี
ไฟฟา ถามิไดตกลงในเรื่องการโอนไวเปนอยางอื่น ใหดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย 

 

                                                           
๑๓ มาตรา ๓๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภมิูภาค (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๔ มาตรา ๓๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๕ มาตรา ๓๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๓๖๑๖  ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคมีอํานาจเดินสายสงศักยสูงหรือสายสงศักยต่ําไป
ใต เหนือ ตาม หรือขามพ้ืนดินของบุคคลใด ๆ หรือปก หรือตั้งเสาสถานีไฟฟา หรืออุปกรณตาง ๆ ลงใน
หรือบนพื้นดินของบุคคลใด ๆ ในเมื่อพื้นดินนั้นไมใชพื้นดินอันเปนที่ตั้งโรงเรือน 

ในกรณีที่ตองใชที่ดินตอนใดตอนหนึ่งเพื่อกระทําการดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหการไฟฟา
สวนภูมิภาคจายเงินคาทดแทนในการใชที่ดินแกเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นโดย
จํานวนเงินคาทดแทนอันเปนธรรม เวนแตเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นเปนผูไดรับ
ประโยชนคุมคาในการกระทํานั้นและใหความยินยอมดวย 

กอนที่จะดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคแจงเปนหนังสือใหเจาของ
หรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นที่เกี่ยวของทราบภายในเวลาอันสมควร เจาของหรือผู
ครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นนั้นอาจยื่นคํารองแสดงเหตุท่ีไมสมควรทําเชนนั้นไปยัง
คณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยภายในกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๓๗๑๗  เพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยในการสงพลังงานไฟฟาใหการไฟฟา

สวนภูมิภาคมีอํานาจตัดตน กิ่ง หรือรากของตนไมซ่ึงอยูใกลสายสงศักยสูงหรือสายสงศักยตํ่า เสา สถานี
ไฟฟา หรืออุปกรณตาง ๆ ได แตตองแจงใหเจาของหรือผูครอบครองตนไมไดทราบลวงหนาภายในเวลา
อันสมควร 

ในกรณีที่ตนไมนั้นมีอยูกอนเวลาเดินสายสงศักยสูงหรือสายสงศักยต่ําหรือปก หรือตั้งเสา 
สถานีไฟฟา หรืออุปกรณตาง ๆ ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคใชเงินคาทดแทนใหแกผูมีสวนไดเสียในตนไม
เทาที่ตองเสียหายเพราะการกระทํานั้น 

 
มาตรา ๓๗ ทวิ๑๘  เพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยในการสงพลังงานไฟฟาใหการไฟฟา

สวนภูมิภาคมีอํานาจทําการรื้อถอนเทาที่จําเปน ในกรณีดังกลาวตอไปนี้ 
(๑) การรื้อถอนปาย โครงสรางสําหรับติดตั้งปาย หรือสิ่งอํานวยความสะดวกหรือ

ปองกันอันตรายในการกอสราง ท่ีติดหรือต้ังย่ืนลํ้าเขามาอยูใกลสายสงศักยสูงหรือสายสงศักยตํ่า เสา 
สถานีไฟฟา หรืออุปกรณตาง ๆ 

(๒) การรื้อถอนปาย โครงปาย หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีปดหุมคลุมทับสายสงศักยตํ่า หรืออุปกรณ
ตาง ๆ ที่อยูใตหรือบนกันสาดอาคารชั้นลางหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคาร 

ท้ังน้ี โดยไมตองใชเงินคาทดแทน แตตองแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารทราบลวงหนาภายในเวลาอันสมควร 

                                                           
๑๖ มาตรา ๓๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๗ มาตรา ๓๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๘ มาตรา ๓๗ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กรณีที่สิ่งใด ๆ ตามวรรคหน่ึงมีอยูกอนเวลาเดินสายสงศักยสูงหรือสายสงศักยตํ่า หรอื
ปกหรือต้ังเสา สถานีไฟฟา หรืออุปกรณตาง ๆ ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคใชเงินคาทดแทน ใหแกผูมีสวน
ไดเสียเทาท่ีตองเสียหายเพราะการกระทําน้ัน 

 
มาตรา ๓๗ ตรี๑๙  ในการดําเนินการตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ หรอื

มาตรา ๓๗ ทวิ หากเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอ่ืนไมยินยอมตกลงในจํานวนเงินคา
ทดแทนท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด หรือหาตัวเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นไม
พบ ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคนําเงินจํานวนดังกลาวไปวางตอสํานักวางทรัพย หรือฝากไวกับธนาคารออม
สินในช่ือของเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอ่ืน โดยแยกฝากเปนบัญชีเฉพาะรายในการ
นี้ถามีดอกเบี้ยหรือดอกผลใดเกิดขึ้นเนื่องจากการฝากเงินนั้น ใหตกเปนสิทธิแกเจาของหรือผูครอบครอง
ทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอ่ืนดวย 

เม่ือการไฟฟาสวนภูมิภาคนําเงินคาทดแทนไปวางตอสํานักงานวางทรัพยหรือฝากไวกับ
ธนาคารออมสินตามวรรคหนึ่งแลว ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคมีหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครอง
ทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นทราบโดยทางไปรษณียตอบรับในกรณีหาตัวเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน
หรือผูทรงสิทธิอื่นไมพบ ใหประกาศในหนังสือพิมพรายวันที่มีจําหนายในทองถิ่นอยางนอยสามวัน
ติดตอกันเพื่อใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นทราบ 

 
มาตรา ๓๗ จัตวา๒๐  ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นไม

พอใจในจํานวนเงินคาทดแทนท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด ไมวาบุคคลนั้นจะรับหรือไมรับเงินคา
ทดแทนที่การไฟฟาสวนภูมิภาควางไวหรือฝากไวใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลภายในหนึ่งปนับแตวันที่การ
ไฟฟาสวนภูมิภาคไดดําเนินการตามมาตรา ๓๗ ตร ีวรรคสองแลว 

การฟองคดีตอศาลตามวรรคหนึ่ง ไมเปนเหตุใหการครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพย 
การรื้อถอนโรงเรือน หรือการทําลายสิ่งอื่นที่สรางขึ้น หรือการดําเนินการใด ๆ ของพนักงานตองสะดุด
หยุดลง 

ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยใหชําระเงินคาทดแทนเพิ่มขึ้น ใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน
หรือผูทรงสิทธิอื่น ไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของเงินฝากประเภทฝากประจาํของธนาคารออมสินใน
จํานวนเงินที่เพิ่มขึ้น ท้ังน้ี นบัจากวันท่ีตองมีการจาย วาง หรือฝากเงินคาทดแทนนั้น 

ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นพอใจและไดรับเงินคา
ทดแทนไปแลวหรือมิไดฟองคดีเรียกเงินคาทดแทนตอศาลภายในระยะเวลาตามวรรหนึ่ง หรือไดแจงเปน
หนังสือสละสิทธิไมรับเงินคาทดแทนดังกลาวผูใดจะเรียกรองเงินคาทดแทนน้ันอีกไมได 

 

                                                           
๑๙ มาตรา ๓๗ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๐ มาตรา ๓๗ จัตวา เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภมิูภาค (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๓๘๒๑  ในกรณีจําเปนและเรงดวน เพื่อปองกันภยันตรายหรือความเสียหาย 
พนักงานมีอํานาจเขาไปในท่ีดิน หรือสถานท่ีของบุคคลใดในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได เพื่อตรวจสอบ 
ซอมแซม หรือแกไขระบบการสงพลังงานไฟฟาและอุปกรณประกอบอื่น ๆ แตถาเจาของหรือผู
ครอบครองอยู ณ ที่นั้นดวย ก็ใหพนักงานแจงใหเจาของหรือผูครอบครองทราบ 

 
มาตรา ๓๙๒๒  ในการกระทํากจิการตาง ๆ ตามความในมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา 

๓๗ ทวิ หรือมาตรา ๓๘ พนักงานจะตองพยายามมิใหเกิดความเสียหาย แตถาเกิดความเสียหายข้ึน การ
ไฟฟาสวนภูมิภาคจะตองรับผิดเพื่อความเสียหายนั้น 

 
มาตรา ๔๐๒๓  ผูใดขัดขวางการกระทําของการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือพนักงานตามความ

ในมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๗ ทวิ หรือมาตรา ๓๘ จนกอใหเกิดความเสียหายแก
การไฟฟาสวนภูมิภาค ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 

 
หมวด ๔ 

ความสัมพันธกับรัฐบาล 
------ 

 
มาตรา ๔๑  ในการดําเนินกจิการของการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหคํานึงถึงความปลอดภัย 

ประโยชนของรัฐและประชาชน 
 
มาตรา ๔๒๒๔  การไฟฟาสวนภูมิภาคตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนจึงจะ

ดําเนินการตอไปนี้ได 
(๑) เพ่ิมหรือลดทุน 
(๒) กูยืมเงินครั้งหนึ่งเปนจํานวนเกินหนึ่งรอยลานบาท 
(๓) จําหนายอสังหาริมทรัพยอันมีราคาเกินสิบลานบาท 
(๔) ดําเนินการตามวัตถุประสงคของการไฟฟาสวนภูมิภาคในประเทศใกลเคียง 
(๕) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 
(๖) จัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 

                                                           
๒๑ มาตรา ๓๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๒ มาตรา ๓๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๓ มาตรา ๔๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๔ มาตรา ๔๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๗) เขารวมกิจการกับหนวยงานอื่นไมวาจะเปนของเอกชนหรือของรัฐทั้งในประเทศและ
นอกประเทศ หรือกับองคการระหวางประเทศ หรือถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 

 
มาตรา ๔๓  ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคจัดทํางบประมาณประจําปงบประมาณแยกเปนงบ

ลงทุน และงบทําการ สําหรับงบลงทุนใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และใหความเห็นชอบ สวน
งบทําการใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
มาตรา ๔๔  รายไดที่การไฟฟาสวนภูมิภาคไดรับจากการดําเนินงานใหตกเปนของการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคสําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ ตามที่ระบุไวในมาตรา ๒๓ 
รายไดที่ไดรับในปหนึ่ง ๆ เม่ือไดหักรายจายดังกลาวแลว ใหนําสงเปนรายไดของรัฐตาม

หลักเกณฑท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี๒๕ 
แตถารายไดมีจํานวนไมพอสําหรับรายจายดังกลาว นอกจากเงินสํารองที่ระบุไวในมาตรา 

๒๓ และการไฟฟาสวนภูมิภาคไมสามารถหาเงินจากทางอื่น รัฐพึงจายเงินใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคเทา
จํานวนท่ีขาด 

 
มาตรา ๔๕  ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคทํารายงานปละครั้งเสนอรัฐมนตรี กลาวถึงผลงาน

ในปที่ลวงแลวของการไฟฟาสวนภูมิภาค และคําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และ
แผนงานท่ีจะจัดทําในภายหนา 

 
หมวด ๕ 

การรองทุกขและการสงเคราะห 
------ 

 
มาตรา ๔๖  ใหพนักงานมีสิทธิรองทุกขเกี่ยวกับการลงโทษไดตามขอบังคับที่

คณะกรรมการวางไว 
 
มาตรา ๔๗  ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคจัดใหมีกองทุนสงเคราะห หรอืการสงเคราะหอ่ืน 

ๆ เพื่อสวัสดิการของผูปฏิบัติงานในการไฟฟาสวนภูมิภาคและครอบครัวในกรณีพนจากตําแหนง ประสบ
อุบัติเหตุ เจ็บปวย หรือกรณีอื่นอันควรแกการสงเคราะห 

การจัดใหมีกองทุนดังกลาวในวรรคกอน การกําหนดประเภทของผูที่พึงไดรับการ
สงเคราะหจากกองทุน และหลักเกณฑการสงเคราะห ตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับกองทุนใหเปนไปตาม
ขอบังคับซึ่งคณะกรรมการวางไว 

ขอบังคับดังกลาวในวรรคกอน ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบแลว ใหใชบังคับได 
                                                           

๒๕ มาตรา ๔๔ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมวด ๖ 
การบัญช ีการสอบ และการตรวจ 

------ 
 
มาตรา ๔๘  ใหการไฟฟาสวนภูมิภาควางและรักษาไวซึ่งระบบการบัญชีอันถูกตองตาม

หลักการบัญชีที่ทันสมัยเกี่ยวกับกิจการไฟฟา มีการสอบบัญชีภายในเปนประจํา และมีสมุดบัญชีลงรายการ 
(๑) การรบัและจายเงิน และ 
(๒) สินทรัพยและหน้ีสิน 
ซึ่งแสดงผลของการดําเนินงาน และฐานะการเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาคที่เปนอยูจริง 

และตามที่ควรตามประเภทงานพรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการนั้น ๆ 
 
มาตรา ๔๙  ทุกปใหคณะกรรมการตั้งผูสอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อสอบและ

รับรองบัญชีของการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนป ๆ ไป 
หามมิใหตั้งประธานกรรมการ กรรมการ ผูวาการ ผูอื่นซึ่งเปนผูแทนของการไฟฟาสวน

ภูมิภาค พนักงาน หรือผูมีสวนไดเสียในการงานที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจัดทําเปนผูสอบบัญช ี
 
มาตรา ๕๐  ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคในเวลาอันสมควรไดทุกเม่ือ และเพื่อการสอบบัญชีใหมีอํานาจไตถามหรือสอบถาม
ประธานกรรมการ กรรมการ ผูวาการ ผูอื่นซึ่งเปนผูแทนของการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือพนักงาน 

 
มาตรา ๕๑  ผูสอบบัญชีตองทํารายงานวาดวยขอความคําชี้แจงอันควรแกการสอบบัญชีที่

ไดรับตลอดจนความสมบูรณของสมุดบัญชีที่การไฟฟาสวนภูมิภาครักษาอยู และตองแถลงดวยวา 
(๑) งบดุลและบัญชีซึ่งตรวจสอบนั้นถูกตองตรงกับสมุดบัญชีเพียงไรหรือไม และ 
(๒) งบดุลและบัญชีซึ่งตรวจสอบนั้นแสดงการงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคที่เปนอยู

ตามจริงและตามที่ควร ตามขอความคําชี้แจงและความรูของผูสอบบัญชีเพียงไรหรือไม 
 
มาตรา ๕๒  ใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจบัญชีของการไฟฟาสวน

ภูมิภาคในเม่ือรัฐมนตรีรองขอ 
 

มาตรา ๕๓  ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันหลังจากวันส้ินปบัญชีของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
การไฟฟาสวนภูมิภาคจะตองโฆษณารายงานประจําป แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทําการและบัญชีกําไรขาดทุน 
เพียงวันสิ้นปพรอมกับรายงานของผูสอบบัญชีที่คณะกรรมการตั้งขึ้นตามความในมาตรา ๔๙ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
      จอมพล ส. ธนะรัชต 
        นายกรัฐมนตร ี



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากในปจจุบันนี้องคการไฟฟา
สวนภูมิภาค ไดขยายปริมาณงานและมีกิจการไฟฟาในสวนภูมิภาคเปนจํานวนมาก คือ มีการไฟฟาอําเภอ
และจังหวัดถึง ๑๓๐ แหง และยังจะตองรับโอนกิจการไฟฟาเทศบาลและสุขาภิบาลมาดําเนนิการผลิตและ
จําหนายอีกประมาณ ๖๓ แหง ในเร็ววันนี ้ท้ังรัฐบาลไดมอบหมายใหสรางการไฟฟาตามอําเภอตาง ๆ ท่ี
ยังไมมีไฟฟาใชอีกประมาณ ๒๒๕  แหง ใหมีไฟฟาใชโดยท่ัวถึงภายใน ๓ ป และมีนโยบายท่ีจะใหการ
ผลิตและจายกระแสไฟฟาในสวนภูมิภาคทั้งหมดเปนหนาท่ีขององคการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูดําเนินการ
ทั้งนี้ยังจะเปนผลใหไดรับเงินชวยเหลือมาดําเนินการปรับปรุงกิจการไฟฟาของประเทศใหรุดหนายิ่งขึ้น 
เพื่อประโยชนของประชาชนทุกทองถิ่นและกิจการอุตสาหกรรมของชาติ 
 

ดวงใจ/แกไข 
๑๑  ธ.ค. ๔๔ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐๒๖ 
 

มาตรา ๕  พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตบริเวณที่ดินที่คิดวาจะตองเวนคืน ซ่ึงออกโดย
อาศัยอํานาจตามพระราชบญัญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ใหคงใชบังคับไดตามอายุของพระ
ราชกฤษฎีกานั้น 

การเวนคืนและการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการไฟฟาสวนภูมิภาคที่ไดปฏิบัติไปแลว
กอนวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ใหเปนอันใชได แตการดําเนินการตอไปใหดําเนินการตามกฎหมายวา
ดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่เปนการสมควรยกเลิกบทบัญญัติ
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 
๒๕๐๓ เนื่องจากบทบัญญัติดังกลาวซ้ําซอนกับบทบัญญัติในกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยจึง
จําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้
 

ดวงใจ/แกไข 
๔ ก.ย. ๔๔ 

A+B (C) 
 

                                                           
๒๖ รก.๒๕๓๐/๑๖๔/๕๙พ/๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๐ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕๒๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่พระราชบัญญัติการไฟฟาสวน
ภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน มีบทบัญญัติบางมาตราที่ไมเหมาะสมกับสภาพการณ
และสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมใหการไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถดําเนินการตาม
วัตถุประสงคในประเทศใกลเคียงไดและใหมีอํานาจในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินในเรื่องเชาซื้อ ยืม 
ใหยืม อาศัย ใหอาศัย รับจํานํา รับจํานอง โอน รับโอน และรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให ประกอบกับเพื่อ
เพิ่มวงเงินในการกูยืม และกําหนดราคาของอสังหาริมทรัพยที่จะจําหนาย ตลอดจนใหคณะกรรมการมี
อํานาจจําหนายทรัพยสินออกจากบัญชีไดทุกกรณีโดยไมจํากัดวงเงิน นอกจากนี ้สมควรปรับปรุงองคคณะ
และวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี ้
 
 

ดวงใจ/แกไข 
๔ ส.ค. ๔๔ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒๒๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติการไฟฟาสวน
ภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน มีบทบัญญัติบางมาตราที่ไมเหมาะสมกับสภาพการณ
ในปจจุบันซึ่งความตองการใชพลังงานไฟฟามีเพิ่มมากขึ้น ดังน้ัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการ
เกี่ยวกับพลังงานไฟฟา สมควรขยายอํานาจการดําเนินการของการไฟฟาสวนภูมิภาค ในเรื่องการออก
พันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนจัดตั้งบริษัทหรือบริษัทมหาชนจํากัด เขารวมกิจการกับผูอื่น 
หรือถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เพื่อประโยชนแกการลงทุนของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
รวมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติวาดวยการดําเนินกิจการของการไฟฟาสวนภูมิภาคและการบริหารของผูวาการ 
เพื่อใหเหมาะสม และปรับปรุงบทบัญญัติในสวนท่ีวาดวยอํานาจของการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือพนักงานใน
การเขาดําเนินการในที่ดินหรือทรัพยสินของบุคคลใด เพื่อประโยชนแกการสรางและบํารุงรักษาซึ่งระบบ
การสงพลังงานไฟฟา จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิี้ 
 

ดวงใจ/แกไข 

                                                           
๒๗ รก.๒๕๓๕/๔๐/๒๔/๗ เมษายน ๒๕๓๕ 
๒๘ รก.๒๕๔๒/๒๐ก/๑/๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

๑๑ ธ.ค. ๔๔ 
A+B (C) 

 
สุนันทา 
อรดา 
จักรกฤษณ               จัดทํา 
๖ มีนาคม ๒๕๔๖ 
 
 


