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ระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาค 
วาดวยหลักเกณฑการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม 

บนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ดวยเห็นเปนการสมควรกําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ

ส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค  ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  เหมาะสม 

กับการดําเนินงานในปจจุบัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑  (๒)  แหงพระราชบัญญัติการไฟฟา

สวนภูมิภาค  พ.ศ.  ๒๕๐๓  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  การไฟฟาสวนภูมิภาค  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาค  วาดวยหลักเกณฑการพาดสาย 

และหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  คําส่ัง  ประกาศ  หรือบันทึกขอความอื่นใดในสวนท่ีกําหนดไวแลว 

ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

  การใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้  หรือมีความจําเปนตองงดใชระเบียบนี้ในเรื่องใด  

เพ่ือประโยชนของการไฟฟาสวนภูมิภาค  ใหผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาคมีอํานาจอนุมัติ 

ขอ  ๔  การพาดสายและหรือการติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมใด  ที่อยูระหวางดําเนินการ

และยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหดําเนินการตอไปตามที่ถือปฏิบัติอยูเดิมจนกวาจะดําเนินการ

แลวเสร็จ  แตถาสามารถดําเนินการตามระเบียบนี้ได  โดยไมทําใหผูใดเสียสิทธิประโยชนอันพึงมี 

ตามเงื่อนไขที่ไดดําเนินการไปแลว  ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ 

ขอ ๕ คํานิยาม  ในระเบียบนี้ 

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

หรือตัวนําเสนใยแกวนําแสง  (Optical  Fiber)  หรือสายอื่นใดที่ใชในกิจการโทรคมนาคม  กิจการกระจายเสียง  

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

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

ส่ือสารโทรคมนาคมหลัก  นําสัญญาณไปยังผูใชบริการ  (End  User) 

    (๓)  “อุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม”  หมายความวา  อุปกรณประกอบใดที่ใชในกิจการ

โทรคมนาคม  กิจการกระจายเสียง  วิทยุ  โทรทัศน  ไมรวมถึงอุปกรณของผูใชบริการ  (Customer  Premises   

Equipment) 

    (๔)  “การพาดสายส่ือสารโทรคมนาคม”  หมายความวา  การพาดสายส่ือสารโทรคมนาคม

ตาง ๆ  บนเสาไฟฟา  ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

    (๕)  “การติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม”  หมายความวา  การติดตั้งอุปกรณ

ประกอบใดที่ใชในกิจการโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค  เพ่ือใชในการสง  การแพร

หรือการรับสัญญาณเสียง  ขอมูล  ภาพหรือการอื่นใด 

  (๖)  “ผูควบคุมงาน”  หมายความวา  ผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูขออนุญาตใหควบคุม

งานพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม  และมีบัตรอนุญาตทํางานบนเสาไฟฟาของ 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 

 

หมวด  ๑ 

การขออนญุาต 
 

 

ขอ ๖ การขออนุญาตพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟา 

  ๖.๑  หามผูขออนุญาตดําเนินการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม

บนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคจนกวาจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากการไฟฟาสวนภูมิภาค 

  ๖.๒  การไฟฟาสวนภูมิภาค  จะพิจารณาอนุญาตใหพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ

ส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาไดเฉพาะสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น  

รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  นิติบุคคลท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
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ตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  และนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามกฎหมาย  วาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศนเทานั้น  สําหรับบุคคลอื่นการไฟฟาสวนภูมิภาค  ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาต 

  ๖.๓ กรณีที่ผูขออนุญาตเปนผูประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวย 

การประกอบกิจการโทรคมนาคม  หรือเปนผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามกฎหมาย

วาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  ผูขออนุญาตตองไดรับความเห็นชอบแผนผัง

การดําเนินการ  จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคแหงชาติ   

(กสทช.)  กอน 

  ๖.๔ ผูขออนุญาตตองทําหนังสือขออนุญาตการไฟฟาสวนภูมิภาค  โดยหนังสือ 

ขออนุญาตตองมีรายละเอียดตาง ๆ  ดังนี้ 

   ๖.๔.๑  หนังสือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  (กสทช.)  กรณีเปนผูประกอบกิจการตามขอ  ๖.๓ 

   ๖.๔.๒  เอกสารประกอบคํารอง  ตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด 

   ๖.๔.๓  แผนผังเสนทางการขออนุญาต  ขนาด  A๓  หรือ  A๔  จํานวน  ๒  ชุด   

และบันทึกในส่ืออิเล็กทรอนิกสที่มีตําแหนงเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคทุกตนตั้งแตตนทาง 

จนถึงปลายทางท่ีจะทําการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม  พรอมระบุพิกัดตนทาง  

และ  ปลายทาง 

   ๖.๔.๔  จํานวนเสาที่จะพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม  

ประเภทสาย  (สายทองแดงหรือเสนใยแกวนําแสง)  ชนิด  (สายประธานหรือสายกระจาย)  ขนาด 

เสนผานศูนยกลาง  (รวมฉนวนหุมและสายสะพาน)  ระยะทาง  จํานวนแกน  (Core)  ประเภทอุปกรณ

ส่ือสารโทรคมนาคม  จํานวน(ชิ้น)  อุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม  ขนาดและน้ําหนักของอุปกรณ  เปนตน 

   ๖.๔.๕  แบบแสดงการติดตั้งสายและหรืออุปกรณ ส่ือสารโทรคมนาคม 

บนเสาไฟฟา  โดยเฉพาะจุดขามถนน  ตรอก  และซอยตาง ๆ 

     ๖.๔.๖  วันที่เริ่มตนและวันท่ีแลวเสร็จในการดําเนินการพาดสายและหรือติดตั้ง

อุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมของแตละเสนทาง 

     ๖.๔.๗  ชื่อ-นามสกุล  หมายเลขโทรศัพทติดตอของผูควบคุมงาน 
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    ๖.๕ การขออนุญาต  ใหรวมถึงกรณีดังตอไปนี้ 

   ๖.๕.๑ การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมใหม 

   ๖.๕.๒ การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมเพ่ิมเติม   

ตองระบุวาขนาดเสนผานศูนยกลางรวมของสายที่ติดตั้งอยูแลวมีขนาดเทาใด  และหรือจํานวนอุปกรณ 

ที่ติดตั้งอยูแลวมีจํานวนเทาใด 

   ๖.๕.๓ การรื้อถอนสายและหรืออุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมเดิมออก  และ 

พาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมใหมทดแทน 

   ๖.๕.๔ การรื้อถอนสายและหรืออุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมท่ีไดรับอนุญาตไปแลว   

  ๖.๖ การพาดสายส่ือสารโทรคมนาคม  ตั้งแตวันท่ี  ๑  มกราคม  ๒๕๖๑  เปนตนไป  

สายสะพาน  (Messenger  Wire)  ของสายส่ือสารโทรคมนาคมชนิดตัวนําเสนใยแกวนําแสง  (Optical  Fiber)  

ตองเปนอโลหะเทานั้น 

    ๖.๗ ผูขออนุญาตย่ืนแบบคํารอง  หรือหนังสือขออนุญาต  ไดที่สํานักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค  ในวันและเวลาทําการ  หรือขออนุญาตผานระบบอิเล็กทรอนิกสที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจัดทําขึ้น 

 

หมวด  ๒ 

การอนุญาต 
 

 

ขอ ๗ การพิจารณาอนุญาต 

    ๗.๑ การไฟฟาสวนภูมิภาค  จะพิจารณาอนุญาตจากความสามารถในการรองรับ 

สายส่ือสารโทรคมนาคมของเสาไฟฟาตามมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค  โดยคํานึงถึงความมั่นคง

ของเสาไฟฟาเปนสําคัญ 

    ๗.๒ การไฟฟาสวนภูมิภาค  สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไมอนุญาตในบางเสนทางที่ 

การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด  เนื่องจากเปนเสนทางที่มีสายส่ือสารโทรคมนาคมจํานวนมากจนอาจเปน
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อันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของสวนรวมหรือเปนเสนทางวิกฤตหรือจุดอันตราย  หรือเปนเสนทางที่ 

การไฟฟาสวนภูมิภาคมีเสนใยแกวนําแสงเหลือจากการใชงานปกติพรอมใหบริการแทนการอนุญาต 

พาดสายส่ือสารโทรคมนาคม 

    ๗.๓ การไฟฟาสวนภูมิภาคจะตรวจสอบรายละเอียดและวิธีการพาดสายและหรือติดตั้ง

อุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมของผูขออนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค  

ตามหมวด  ๓  หากไมเปนไปตามหลักเกณฑ  และมาตรฐาน  หรืออาจเกิดความเสียหายแกเสาไฟฟา   

การไฟฟาสวนภูมิภาคจะไมอนุญาตใหดําเนินการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม   

บนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค   

    ๗.๔ การไฟฟาสวนภูมิภาค  จะอนุญาตใหพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม  

หลังจากที่ไดรับหนังสือขออนุญาตตามขอ  ๖.๔  ถูกตองและครบถวน  และจะจัดสงหนังสืออนุญาต 

ใหสามารถพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมได  พรอมทั้งแจงคาใชจายที่ไดกําหนดไวใน 

หมวด  ๔  ใหผูขออนุญาตทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับจากวันท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคไดอนุมัติใหพาดสาย

และหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม 

    ๗.๕ เมื่อผูขออนุญาตชําระคาใชจายตามหมวด  ๔  พรอมลงนามในสัญญาแลว   

การไฟฟาสวนภูมิภาคจะออกใบอนุญาต  (Work  Permit)  ใหผูขออนุญาตพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ

ส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟา  โดยผูควบคุมงานมีหนาที่แจงกําหนดการดําเนินการใหการไฟฟาสวนภูมิภาค

ในพ้ืนท่ีทราบ  กอนการดําเนินการไมนอยกวา  ๓  วันทําการ  เพ่ือเจาหนาที่การไฟฟาสวนภูมิภาค 

รวมตรวจสอบการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาใหเปนไปตามท่ี 

การไฟฟาสวนภูมิภาคอนุญาต 

 

หมวด  ๓ 

หลักเกณฑและขอกําหนด 
 

 

ขอ ๘ หลักเกณฑและขอกําหนดการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม 



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธนัวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

  ๘.๑ การพาดสายส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาตามเสนทางที่ไดรับอนุญาต   

หากมีสายกระจาย  (Drop  Wire)  ทองแดงของผูขออนุญาตท่ีพาดอยูเดิมเกินท่ีกําหนด  ๑๐  คูสาย   

ผูขออนุญาตตองดําเนินการเปล่ียนแปลงสายกระจาย  (Drop  Wire)  เปนสายเคเบิลทองแดงกอน  หรือ   

   หากมีสายกระจาย  (Drop  Wire)  เสนใยแกวนําแสง  ของผูขออนุญาตที่พาดอยูเดิม 

เกินที่กําหนด  ๕  เสน  ผูขออนุญาตตองดําเนินการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหไมเกิน  ๕  เสน  กอน   

    ๘.๒ การไฟฟาสวนภูมิภาค  จะพิจารณาอนุญาตใหเฉพาะเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค  

ถาเปนเสาของหนวยงานอื่น ๆ  ปกอยูในแนวเดียวกันใหผูขออนุญาตขออนุญาตจากหนวยงานนั้น ๆ  โดยตรง  

และใหใสสัญลักษณเสาของหนวยงานนั้น ๆ  ลงในแผนผัง  และขอมูลที่เปนส่ืออิเล็กทรอนิกส 

    ๘.๓ หามดัดแปลงโครงสรางเสาของการไฟฟาสวนภูมิภาค  เชน  เจาะรูบนเสาเพ่ิมเติม 

  ๘.๔ หามนําสายส่ือสารโทรคมนาคมใตดินขึ้นที่เสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค  

ยกเวนเสาตน  Rise  Pole  ของระบบส่ือสารโทรคมนาคม  ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

  ๘.๕ หามติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาตนที่มีการติดตั้งอุปกรณ

ปองกันและสวิตซตัดตอน 

  ๘.๖ การพาดสายส่ือสารโทรคมนาคมใหติดตั้งบนคอนส่ือสาร  และติดตั้งคอนส่ือสารได

เพียงชั้นเดียวเทานั้น  และใหมีชองวางใหพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค  สามารถขึ้นปฏิบัติงานบนเสา  

นับจากจุดกึ่งกลางเสาขางละ  ๔๐  เซนติเมตร 

  ๘.๗ หามติดตั้งคอนส่ือสารบนเสาไฟฟาตนที่มีการติดตั้งหมอแปลงหรือตามที่ 

การไฟฟาสวนภูมิภาคมีมาตรฐานกําหนด 

  ๘.๘ การพาดสายส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาตนท่ีติดตั้งหมอแปลง  ใหดําเนินการ

ดังนี้ 

   ๘.๘.๑  เสาเดี่ยวที่ติดตั้งหมอแปลงแบบแขวน  ใหพาดสายโดยตรงทั้งสองดานของเสา   

(ติดตั้งขนาบเสา) 

   ๘.๘.๒  เสาคูที่ติดตั้งหมอแปลงแบบนั่งราน  ใหขึงดึงเขาปลายสาย  (Dead-end  Pole)   

ของสายส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาขนาด  ๙.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  ตน  ท่ีปกครอมท้ังสองขางของเสาคู



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธนัวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

นั่งรานหมอแปลง  แลวลดระดับการพาดสายส่ือสารโทรคมนาคมผานเสาคูนั่งรานหมอแปลงท่ีระดับไมสูงกวา 

คานนั่งรานหมอแปลง  ตามมาตรฐานที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด   

   หรือเปนไปตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคมีมาตรฐานกําหนด 

    ๘.๙ การพาดสายส่ือสารโทรคมนาคมผานเสาไฟฟาตน  Rise  Pole  และตนอุปกรณ

ในระบบการจายไฟของการไฟฟาสวนภูมิภาค  ใหเปนไปตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด 

    ๘.๑๐ การแยกสายกระจาย  (Drop  Wire)  จากเสาไฟฟา  ใหแยกสายเพียงดานเดียว  

ถามีความจําเปนใหแยกไดเพียงสองดานเทานั้น  เพ่ือรักษาท่ีวางของเสาไฟฟาใหพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

ขึ้นปฏิบัติงานบนเสาไดโดยสะดวกและปลอดภัย 

    ๘.๑๑ ระดับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม 

     ๘.๑๑.๑  ใหพาดสายส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาที่ระดับความสูง   

๔.๔๐-๔.๘๐  เมตร  จากระดับพ้ืนหรือทางเทา  แลวแตกรณี 

     ๘.๑๑.๒  ใหพาดสายส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาที่ปกครอม  ตรอก  ซอย  

หรือถนนที่มีทางเดินรถกวางพอท่ีรถบรรทุก  หรือรถรับสงผูโดยสารขนาดใหญวิ่งผาน  เขา-ออก  ได   

ที่ระดับความสูง  ๕.๕๐-๕.๙๐  เมตร  จากระดับทางเดินรถท่ีมีรถบรรทุกหรือรถรับสงผูโดยสารขนาดใหญ

ผานแลวแตกรณี 

   ๘.๑๑.๓  ใหติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาที่การไฟฟาสวนภูมิภาค

กําหนดขึ้น  ในระดับความสูงตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด  ๔.๔๐-๕.๕๐  เมตร  จากระดับพ้ืน 

หรือทางเทาหรือทางเดินรถแลวแตกรณี  หรือตามท่ี  การไฟฟาสวนภูมิภาคเห็นสมควร 

    ๘.๑๒ สําหรับทางเดินรถหรือถนนทางหลวงท่ีมีรถบรรทุกหรือรถรับสงผูโดยสาร 

ขนาดใหญผาน  ตองมีระยะต่ําสุดของสายส่ือสารโทรคมนาคมไมนอยกวา  ๕.๕๐  เมตรจากระดับทางเดินรถ

หรือถนนหลวงแลวแตกรณี 

  ๘.๑๓ สายส่ือสารโทรคมนาคมขามถนนทางหลวงที่เปนเสนทางหลักใหใชวิธีรอยสาย 

ในทอลอดใตถนนเทานั้น   

    ๘.๑๔ การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมตองติดตั้งใหมีระดับ 

ที่ต่ํากวาแนวสายไฟฟาแรงต่ําหรือระดับติดโคมไฟถนน  ไมนอยกวา  ๓๐  เซนติเมตร 



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธนัวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

    ๘.๑๕ กรณีพาดสายส่ือสารโทรคมนาคมขาม  ถนน  ทางแยก  ตรอก  ซอย  ใหผูขออนุญาต

ติดตั้งปายชนดิทนกลางแจง  และสะทอนแสง  ที่แสดงระดบัความสูง  ที่ระดับต่ําสุดของสายส่ือสารโทรคมนาคม   

    ๘.๑๖ ใหทําวงรอบเคเบิล  (Cable  Loop)  ไดเฉพาะจุดหัวตอ  หรือกอนเขาตูโหนด  

หรือตูกระจายสาย  (ODF)  แตละวงมีเสนผานศูนยกลางไมเกิน  ๖๐  เซนติเมตร  และมีความยาวไมเกิน  

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

รวมทั้งหามทําวงรอบเคเบิล  (Cable  Loop)  ที่ระหวางเสาไฟฟา  (Span)  เปนอันขาด   

   ทั้งนี้การพาดสายส่ือสารโทรคมนาคมตั้งแต  ๑  มกราคม  ๒๕๖๑  หามทําวง 

รอบเคเบิล  (Cable  Loop)  ทุกกรณี 

  ๘.๑๗ กรณีติดตั้งสายส่ือสารโทรคมนาคมที่แยกเขาซอย  หามเขาปลายสาย  (Dead  end)  

ที่เสาไฟฟาโดยตรง  ใหดําเนินการโดยวิธีอื่นท่ีจะไมกอใหเกิดความเสียหายแกเสาไฟฟาท่ีอยูปากซอย   

กรณีสวนท่ีดึงแยก  (Pull  off)  ใหลดแรงดึง   

    ๘.๑๘ เสาไฟฟาที่ไดรับอนุญาตใหติดตั้งสายส่ือสารโทรคมนาคมรวมนั้น  การไฟฟา 

สวนภูมิภาคอาจระบุใหติดตั้งยึดโยง  (Guy)  เพ่ือไมใหเกิดแรงดึงท่ีเกินคาความแข็งแรงของเสาไฟฟา 

  ๘.๑๙ ในระหวางปฏิบัตงิาน  ผูขออนุญาตตองมผูีควบคุมงานที่ไดรับบัตรอนุญาตทํางาน

บนเสาไฟฟา  จากการไฟฟาสวนภูมิภาค  พรอมมีสําเนาใบอนุญาตใหปฏิบัติงาน  (Work  Permit)   

ใหเจาหนาท่ีของการไฟฟาสวนภูมิภาคตรวจสอบตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน   

    ๘.๒๐ การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม  ตองดําเนินการตามแบบ

ท่ีไดรับอนุญาตจากการไฟฟาสวนภูมิภาคเทานั้น  และการพาดเสนใยแกวนําแสงตองมอบแกน  (Core)  

ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคใชงานภายใน  ๓๐  วัน  ในเสนทางที่การไฟฟาสวนภูมิภาคแจงความจํานง 

โดยไมมีเงื่อนไข  จํานวนแกน  (Core)  ที่ตองมอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาคใชงานเปนดังนี้ 

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

การไฟฟาสวนภูมิภาค  ใชงาน  ๒  แกน  (Core) 

   เสนใยแกวนําแสงท่ีมีจํานวนแกน  (Core)  มากกวา  ๑๒  แกน  (Core)   

ตองมอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาค  ใชงาน  ๔  แกน  (Core) 



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธนัวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

  ๘.๒๑ กรณีที่การไฟฟาสวนภูมิภาคไดอนุญาตใหมีการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ

ส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคอยูกอนแลว  หากภายหลังปรากฏวามีผูขออนุญาต

รายอื่นขออนุญาตพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมบนคอนส่ือสารและหรือเสาไฟฟาเดียวกัน  

การไฟฟาสวนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาตใหผูขออนุญาตรายอื่นดังกลาวได  โดยไมมีเงื่อนไข 

  ๘.๒๒ สายส่ือสารโทรคมนาคมที่ขออนุญาตเมื่อรวมกับสายส่ือสารโทรคมนาคมเดิม 

ที่พาดบนเสาไฟฟาแลว  ตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางรวมกัน  โดยนับรวมสายสะพาน(ถามี)  ไมเกิน 

คาตามมาตรฐานที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด   

  ๘.๒๓ สายเคเบิลใยแกวนําแสงตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมเกิน  ๒๑.๕  มิลลิเมตร 

  ๘.๒๔ ในกรณีท่ีผูขออนุญาต  ทําการปกเสาเพ่ือใชในการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ

ส่ือสารโทรคมนาคม  ในแนวระบบจําหนายแรงต่ํา  เพ่ือเปนการปองกันสายไฟฟาแรงต่ําแกวงแตะเสา  

การไฟฟาสวนภูมิภาคจะติดตั้งอุปกรณไฟฟารองรับสายไฟฟาแรงต่ําเพ่ิมบนเสาของผูขออนุญาต  ซึ่งคาใชจาย

ที่เกิดขึ้นทั้งหมด  การไฟฟาสวนภูมิภาคจะเรียกเก็บจากผูขออนุญาต   

  ๘.๒๕ สายกระจาย  (Drop  Wire)  ตองมีความยาวของสายท่ีติดตั้งไมเกิน  ๑๐๐  เมตร  

หรือ  ตามประกาศหรือมาตรฐานสายกระจาย  (Drop  Wire)  ที่  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  (กสทช.)  กําหนด 

  ๘.๒๖ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนปายแสดงสถานะการไดรับอนุญาต  และ  Cable  Marker  

แสดงสัญลักษณของหนวยงานเจาของสายส่ือสารโทรคมนาคม  ตามแบบท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด 

 

หมวด  ๔ 

คาใชจายในการขออนุญาต 
 

 

ขอ ๙ การไฟฟาสวนภูมิภาค  จะเรียกเก็บคาใชจาย  ดังนี้ 

    ๙.๑  คาบริการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมรายป 

    ๙.๒  คาดําเนินการกอนการใหบริการหรือคาธรรมเนียม 



 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธนัวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

    ๙.๓  คาสมทบการกอสรางปรับปรุงปกเสารองรับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ

ส่ือสาร  โทรคมนาคม   

    ๙.๔  คาใชจายอื่น ๆ   

 ทั้งนี้เปนไปตามท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด   

 

หมวด  ๕ 

การบาํรุงรักษาและความรับผิดชอบ 
 

 

ขอ ๑๐ การบํารุงรักษา 

    ๑๐.๑ ผูขออนุญาตมีหนาท่ีดแูล  ตรวจสอบ  บํารุงรักษาและดําเนินการปรับปรุงสาย

และหรืออุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมที่อยูบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคใหอยูในสภาพเรียบรอย

และปลอดภัย  ตามหมวด  ๓   

    ๑๐.๒ หากการไฟฟาสวนภูมิภาคตรวจพบวา  การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ

ส่ือสารโทรคมนาคมไมถูกตองตามหมวด  ๓  ผูขออนุญาตตองดําเนินการแกไขใหเสร็จโดยเร็ว  นับจาก

วันที่ไดรับแจงจากการไฟฟาสวนภูมิภาค  มิฉะนั้นการไฟฟาสวนภูมิภาคอาจพิจารณายกเลิกการอนุญาต 

  ๑๐.๓ ในกรณีที่การไฟฟาสวนภูมิภาค  ดําเนินการจัดระเบียบสายส่ือสารโทรคมนาคม  

หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวของ  ผูขออนุญาตตองใหความรวมมือเขารวมดําเนินการ  เชน  รื้อถอนสาย 

ส่ือสารโทรคมนาคมและหรืออุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมที่ไมไดรับอนุญาต  ไมไดใชงาน  รวมทั้งยาย

ตําแหนงการพาดสายส่ือสารโทรคมนาคมและหรืออุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม  หรือเปล่ียนสายส่ือสาร

โทรคมนาคม  เปนตน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด 

ขอ ๑๑ ความรับผิดชอบ 

    ๑๑.๑ กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติขึ้นไมวาดวยประการใด ๆ  อันเปนเหตุให

สายไฟฟาหรืออุปกรณไฟฟาขาด  ตกลงมา  หรือเสาไฟฟาเอน  ลม  หัก  ทําใหทรัพยสินของผูขออนุญาต

ไดรับความเสียหาย  ผูขออนุญาตจะไมเรียกรองคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไฟฟาสวนภูมิภาคแตประการใด

ทั้งส้ิน   



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธนัวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

    ๑๑.๒ กรณีสายและหรืออุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมที่ติดตั้งไวไมถูกตอง  ตามหมวด  ๓  

หรือผูขออนุญาตไมดําเนินการแกไข  จนเปนเหตุแหงการทําละเมิด  เชน  ยานพาหนะเกี่ยวสายและหรือ

อุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม  หรือจากสาเหตุอื่นใด  ทําใหเกิดความเสียหายแกการไฟฟาสวนภูมิภาค  หรือ 

บุคคลที่สาม  ผูขออนุญาตยินยอมชดใชคาเสียหายโดยส้ินเชิงใหการไฟฟาสวนภูมิภาค  หรือบุคคลท่ีสาม   

ภายในเวลาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด  โดยไมมีขอโตแยงใด ๆ  ทั้งส้ิน  ในกรณีสายส่ือสารโทรคมนาคม

และหรืออุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมของผูขออนุญาตหลายรายรวมกัน  ใหผูขออนุญาตแตละรายรับผิด

ชดใชคาเสียหายในอัตราเฉล่ียตามสวน   

    ๑๑.๓ กรณีการไฟฟาสวนภูมิภาคปรับปรุงแนวเสา – สาย  และอุปกรณไฟฟา  รื้อถอน  

หรือดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับระบบไฟฟา  เมื่อผูขออนุญาตไดรับแจงเปนหนังสือจากการไฟฟาสวนภูมิภาค  

ใหรื้อ  ยายสายและหรืออุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม  หรือทรัพยสินอื่นใดของผูขออนุญาต  ออกจากพ้ืนที่

ดําเนินการของการไฟฟาสวนภูมิภาค  ผูขออนุญาตตองรื้อ  ยาย  ใหเสร็จส้ินภายในกําหนด  โดยผูขออนุญาต

เปนผูออกคาใชจายทั้งส้ิน  หากผูขออนุญาตไมกระทําการเสรจ็ส้ินภายในระยะเวลาทีก่ําหนด  ผูขออนุญาต

ยินยอมใหการไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินการใด ๆ  เพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  และใหถือเสมือนวา

เปนการดําเนินการของผูขออนุญาต  โดยยินยอมใหการไฟฟาสวนภูมิภาคคิดคาใชจายจากผูขออนุญาตได

ตามความเปนจริง  ท้ังนี้  หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับสายและหรืออุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม  หรือ

ทรัพยสินอื่นใดของผูขออนุญาต  การไฟฟาสวนภูมิภาคจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้น

ทั้งส้ิน  และอาจพิจารณายกเลิกการอนุญาตใหพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมดวย   

  ๑๑.๔ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุรายแรง  ทําใหสายและหรืออุปกรณส่ือสาร

โทรคมนาคมของผูขออนุญาตไมอยูในสภาพการใชงานปกติตามหลักเกณฑที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด  

การไฟฟาสวนภูมิภาคจะแจงใหผูขออนุญาตเขารวมทําการปรับปรุงสายและหรืออุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม

ในทันที  หากผูขออนุญาตไมดําเนินการแกไข  ซอมแซม  หรือปรับปรุงใหแลวเสร็จภายในชวงเวลาที่ 

การไฟฟาสวนภูมิภาคกําลังปฏิบัติงานแกไขปญหา  ผูขออนุญาตยินยอมใหการไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินการใด ๆ   

เชน  ตัด  รื้อ  ถอน  ยายสายและหรืออุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมของผูขออนุญาตไดทันที  เพ่ือปองกัน

ภัยอันตรายสําหรับประชาชน  และจัดการส่ิงกีดขวางการจราจร  รวมทั้งเพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจ



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธนัวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

เกิดขึ้นแกการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือบุคคลท่ีสาม  โดยผูขออนุญาตตองเสียคาใชจายตาง ๆ  ท่ีเกิดขึ้น 

ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคโดยไมมีขอโตแยงใด ๆ  ท้ังส้ิน  และตองไมเรียกรองคาเสียหายท่ีเกิดขึ้นจาก 

การไฟฟาสวนภูมิภาคแตประการใด 

 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

ขอ ๑๒ กําหนดโทษ 

  ๑๒.๑ ผูควบคุมงานท่ีไมมีบัตรอนุญาตทํางานบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค  

หรือไมสามารถนํามาแสดงใหเจาหนาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคตรวจสอบในขณะท่ีปฏิบัติงาน  หรือไมสามารถ

แสดงสําเนาใบอนุญาต  (Work  Permit)  ใหปฏิบัติงานได  เจาหนาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจะส่ังหยุดงาน

ทันที  จนกวาผูขออนุญาตจะปฏิบัติตามขอ  ๘.๑๙  ครบถวน   

  ๑๒.๒ ในกรณีที่ผูขออนุญาตไมดําเนินการใหเปนไปตามขอ  ๘.๑,  ๘.๑๕,  ๘.๑๖  

๘.๒๓,  ๘.๒๕,  ๘.๒๖  และ  ๑๐.๑  แหงระเบียบนี้  ผูขออนุญาตตองชําระคาปรับในอัตราตามท่ี 

การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด 

  ๑๒.๓ ในกรณีที่ผูขออนุญาตทําการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม

เกินกวาที่ไดรับอนุญาตจากการไฟฟาสวนภูมิภาค  ผูขออนุญาตตองชําระคาปรับในอัตราตามท่ีการไฟฟา

สวนภูมิภาคกําหนด  โดยคิดยอนหลังตั้งแตวนัที่ทําการพาดสายจนถึงวนัรือ้ถอนเสร็จส้ินหรือวนัทําขอตกลง

แกไขเพ่ิมเติมสัญญาแลวแตกรณี  และตองชําระคาใชจายตามหมวด  ๔  ใหครบถวน 

  ๑๒.๔ คาใชจายในหมวด  ๔  รวมถึงคาปรับและคาเสียหาย  การไฟฟาสวนภูมิภาค

จะแจงใหผูขออนุญาตทราบเปนหนังสือ  โดยผูขออนุญาตจะตองชําระเงินดังกลาวภายในระยะเวลาที่ 

การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด  หากผูขออนุญาตไมชําระหรือชําระไมครบถวนภายในกําหนดเวลา  ผูขออนุญาต

ตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ  ๑๕  ตอป  คิดคํานวณจากยอดเงินท่ีคางชําระ  นับถัดจากวันท่ี 

ครบกําหนดชําระจนถึงวันที่ชําระเงินครบถวน 



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธนัวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

  ๑๒.๕ การพาดสายและหรอืตดิตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ

ที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด  การไฟฟาสวนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการรือ้ถอน  โดยผูขออนุญาตตองชําระ

คาใชจายในการรื้อถอนทั้งหมด 

  ๑๒.๖ การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของ 

การไฟฟาสวนภูมิภาคกอนไดรับอนุญาต  เปนการละเมิด  การไฟฟาสวนภูมิภาคจะดําเนินการตามกฎหมาย

กับผูกระทําการละเมิด  โดยสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาสินไหมทดแทนจากการละเมิดตามอัตราท่ีกําหนด

พรอมดอกเบี้ย  และแจงใหทําการรื้อถอนสายและหรืออุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมดังกลาวภายในระยะเวลา

ท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด  หากพนกําหนดการไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถรื้อถอนและคิดคาใชจาย

จากหนวยงานเจาของสายและหรืออุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม  และหากมีความเสียหายอันเกิดจาก 

การรื้อถอน  การไฟฟาสวนภูมิภาคจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ  ที่เกิดขึ้นท้ังส้ิน 

  ๑๒.๗ ในกรณีที่การไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินการจัดระเบียบสายส่ือสารโทรคมนาคม

หรือกิจกรรมอันใดที่เกี่ยวของ  ตามขอ  ๑๐.๓  แลวผูขออนุญาตไมใหความรวมมือตามท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาค

รองขอ  การไฟฟาสวนภูมิภาคจะระงับการอนุญาตเสนทางอื่น ๆ  ที่อยูระหวางขออนุญาต  จนกวาผูขออนุญาต

จะดําเนินการตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาครองขอ 

 

หมวด  ๗ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๓ การใชเสาไฟฟาสําหรับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมตามที่

การไฟฟาสวนภูมิภาคไดทําไวกับบุคคล  นิติบุคคล  หรือหนวยงานใด  กอนระเบียบนี้มีผลใชบังคับ  ใหยังคง

มีผลใชบังคับตอไป  เวนแตมีการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมใหมและหรือเพ่ิมเติม

ปรับปรุง  หรือมีการจัดระเบียบสายส่ือสารโทรคมนาคมหรือกิจกรรมอื่นใดท่ีเกี่ยวของตามขอ  ๑๐.๓   

ใหดําเนินการตามระเบียบนี้   



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธนัวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ ๑๔ ผูวาการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เสริมสกุล  คลายแกว 

ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค 


