
 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

____________________ 
 

หลักการ 
 
 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ดังต่อไปนี้ 
 (1) แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “พนักงาน” ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 (2) ตามมาตรา ๖ เพ่ิมวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีอ านาจประกอบกิจการ
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า และด าเนินธุรกิจหรือกิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือที่
ด าเนินการโดยน าเทคโนโลยี อุปกรณ์ ทรัพย์สิน หรือบุคลากร ไปบริหารจัดการและเสริมสร้างให้เกิด ความ
มั่นคง เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน  
 (3) มาตรา ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอ านาจด าเนินการตามวัตถุประสงค์ได้
ทั้งในและนอกราชอาณาจักร เว้นแต่การจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าและการประกอบกิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในราชอาณาจักรให้ด าเนินการได้ในพ้ืนที่ที่ก าหนด และก าหนดท้องที่ที่ให้บริการให้ชัดเจน
สอดคล้องกับปัจจุบัน  
 (4) มาตรา ๘ แก้ไขเพ่ิมเติมให้การประกอบกิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นกิจการ
สาธารณูปโภคและให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายอันว่าด้วยการนั้น และมาตรา ๑๐ แก้ไขเพ่ิมเติมให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจะจัดตั้งส านักงานสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อ่ืนใดทั้งในหรือนอกราชอาณาจักรก็ได้  
 (๕) มาตรา 13 (1) แก้ไขเพ่ิมเติมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอ านาจเช่าซื้อ ตั้งหรือรับเป็น
ตัวแทน ตัวแทน   ค้าต่าง นายหน้า เกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
 (๖) มาตรา 13 (4) แก้ไขเพ่ิมเติมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอ านาจก าหนดประเภท ขนาด 
พิกัด และมาตรฐานของระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อ่ืนๆ ตลอดจนเชื้อเพลิงและแหล่งพลังงานอ่ืน ๆ ซึ่งใช้ในการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้ที่ใช้หรือเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 (๗) เพ่ิมอ านาจกระท าการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีอ านาจให้ บริษัทในเครือของ     
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันที่เหมาะสมเพ่ือประโยชน์แก่การประกอบและส่งเสริมธุรกิจของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (มาตรา 13 (7/1) แก้ไขเพ่ิมเติมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอ านาจจัดตั้งบริษัทจ ากัดหรือ
บริษัทมหาชนจ ากัด เพ่ือประกอบธุรกิจหรือกิจการอ่ืนใด (มาตรา 13 (9)) แก้ไขเพ่ิมเติมให้การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคมีอ านาจเข้าร่วมกิจการกับหน่วยงานอ่ืนไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือของรัฐทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร (มาตรา 13 (10)) พร้อมเพ่ิมอ านาจกระท าการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีอ านาจท าการค้า
หรือให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องใช้ และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้า ตลอดจนด าเนินการอ่ืนที่
เกี่ยวเนื่องกับกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (มาตรา 13 (10/1)) 
 (๘) มาตรา ๑๕ แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้ว่าการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
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 (๙) แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (มาตรา 20) แก้ไขเพ่ิมเติม
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการ กรรมการ และ ผู้ว่าการ (มาตรา 21, มาตรา 22 (2) 
และมาตรา 27 วรรคหนึ่ง) แก้ไขเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการมีอ านาจวางข้อบังคับการประชุมและการด าเนิน
กิจการของคณะอนุกรรมการ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดของ      
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ (มาตรา 23 วรรคหนึ่ง (2) และมาตรา 23/1) แก้ไขเพ่ิมเติมให้กรรมการท่ีเหลืออยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้กรณีประธานกรรมการ ผู้ว่าการซึ่งเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง หรือกรรมการอ่ืนพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนถึงวาระและยังไม่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการ ผู้ว่าการ หรือกรรมการอ่ืนแทนต าแหน่งที่ว่าง 
(มาตรา 25/1) แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของผู้รักษาการแทนผู้ว่าการให้มีอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าการในฐานะ
กรรมการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (มาตรา 32 วรรคสอง) 
 (๑๐) แก้ไขปรับปรุงถ้อยค าศัพท์เทคนิคที่ล้าสมัยและไม่มีการน ามาใช้แล้วให้เป็นข้อความใน
ปัจจุบัน และสอดคล้องกับบทนิยามค าว่า “ระบบไฟฟ้า” ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน 
(มาตรา 13 (4) หมวด 3 การสร้าง และบ ารุงรักษาซึ่งระบบการส่งพลังงานไฟฟ้า มาตรา 34 วรรคหนึ่ง 
มาตรา 35 มาตรา 36 วรรคหนึ่ง มาตรา 37 มาตรา 37 ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา 37 ทวิ วรรคสาม และมาตรา 
38) 
 (1๑) มาตรา 34 วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้เงินค่าทดแทนให้แก่
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนเมื่อมีความเสียหายเนื่องจากการกระท าของ
พนักงานในการใช้สอยหรือเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในความครองครอบของบุคคลใดๆ ซึ่งมิใช่เคหสถาน
ของเอกชนเป็นการชั่วคราวเพ่ือการจ าเป็นส าหรับการส ารวจ ซ่อม บ ารุงรักษา หรือเป็นการจ าเป็นส าหรับ 
การป้องกันอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  
 (1๒) มาตรา 36 วรรคสาม แก้ไขเพ่ิมเติมระยะเวลาในการยื่นค าร้องของเจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืน เพ่ือแสดงเหตุที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สมควรสร้างระบบ
ไฟฟ้า อุปกรณ์อ่ืนๆ หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนอันจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับระบบไฟฟ้าไปใต้ เหนือ ตาม ข้าม ลงใน 
หรือบนพื้นดินให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน 
 (๑๓) มาตรา 37 แก้ไขเพ่ิมเติมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอ านาจรื้อถอน หรือตัดฟันต้นไม้ 
สายและอุปกรณ์สื่อสาร หรือสิ่งอื่นใดท่ีอยู่ใกล้หรือปิด หุ้ม คลุม แขวน พาด ปัก หรือทับระบบไฟฟ้า เพ่ือความ
ปลอดภัยและความม่ันคงในระบบไฟฟ้า  
 (๑๔) มาตรา 42 (2) และมาตรา 42 (7) ยกเลิกมาตรา 42 (4) และเพ่ิมมาตรา 42 วรรคสอง
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้มีความคล่องตัวและเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 (๑๕) เพ่ิมเติมมาตรา 48 แก้ไขเพ่ิมเติมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสม
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรา ๔๙ แก้ไขเพ่ิมเติมให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รับผิดชอบการสอบบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเพ่ิมอ านาจหน้าที่ของผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี (มาตรา 50 และมาตรา 51) มาตรา ๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดระยะเวลาในการ
เปิดเผยรายงานประจ าปีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ  
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เหตุผล 

 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน     
มีบทบัญญัติบางมาตราที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันซึ่งมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งในและ
นอกราชอาณาจักรเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการประกอบกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สมควรขยายวัตถุประสงค์และอ านาจการด าเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งขยายเขตอ านาจในการ
ด าเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีอ านาจด าเนินการนอกราชอาณาจักรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและก าหนดท้องที่ที่ให้บริการให้ชัดเจนสอดคล้องกับปัจจุบัน ตลอดจนปรับปรุงองค์ประกอบ
และอ านาจของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ มีเหมาะสม ปรับปรุงบทนิยามค าว่า “พนักงาน” 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ว่าการ และก าหนดให้ผู้ว่าการเป็น     
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพ่ิมเติมกลไกและขจัดอุปสรรคทางกฎหมายบางประการเพ่ือให้คณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ประกอบกับปรับปรุงถ้อยค าศัพท์เทคนิคที่ล้าสมัยและไม่มี
การน ามาใช้แล้วให้เป็นข้อความในปัจจุบันให้สอดคล้องกับบทนิยามค าว่า “ระบบไฟฟ้า” และแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้อสังหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน 
นอกจากนี ้สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับระบบบัญชีและการสอบบัญชีที่ล้าสมัยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพในปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 


