
 
ร่าง 

พระราชบัญญัติ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
________________ 

 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………… 
 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………… 
 
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. ....” 
  
 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 
 
 มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “พนักงาน” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” 
 
 มาตรา 4  ให้ยกเลิกความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๖ ให้จัดตั้งการไฟฟ้าขึ้นเรียกว่า “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” เรียกโดยย่อว่า “กฟภ.” 
และให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY” เรียกโดยย่อว่า “PEA”  
มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 (1) ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า และประกอบกิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า” 
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 (๒) ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  (3) ด าเนินธุรกิจหรือกิจการอื่นใดท่ีเป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือที่ด าเนินการ
โดยน าเทคโนโลยี อุปกรณ์ ทรัพย์สิน หรือบุคลากร ไปบริหารจัดการและเสริมสร้างให้เกิดความมั่นคง เพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน” 
 
 มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๗  ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอ านาจด าเนินการตามวัตถุประสงค์ได้ทั้งในและ    
นอกราชอาณาจักร เว้นแต่การจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าและการประกอบกิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่    
ผู้ใช้ไฟฟ้าในราชอาณาจักรให้ด าเนินการได้ในพ้ืนที่ ดังนี้ 
 (๑)  ในเขตส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่นอกเขตท้องที่ที่การไฟฟ้านครหลวงด าเนินการอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 (๒)  พ้ืนที่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับโอนมาด าเนินการภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้      
ใช้บังคับ 
 (3)  พ้ืนที่ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือพ้ืนที่ที่คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน 
 ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอ านาจด าเนินการในพ้ืนที่ตาม (1) และ (2) ไม่ว่าท้องที่ดังกล่าวจะ
ได้มีการเปลี่ยนแปลงแบ่งเขตตามลักษณะการปกครองรูปแบบใด” 
 
 มาตรา ๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๘  การผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า และประกอบกิจการระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าเป็นกิจการสาธารณูปโภคและให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายอันว่าด้วยการนั้น” 
 
 มาตรา ๗  ให้ยกเลิกความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๑๐ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งส านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอ่ืนใด 
และจะตั้งส านักงานสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อื่นใดท้ังในหรือนอกราชอาณาจักรก็ได้” 
 
 มาตรา ๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๑๓ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอ านาจกระท าการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๖ และอ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 
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 (๑) สร้าง ซื้อ จัดหา จ าหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม ตั้งหรือรับเป็นตัวแทน 
ตัวแทนค้าต่าง นายหน้า และด าเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของ    
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” 
 (๒) ซื้อ จัดหา จ าหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจ าน า รับจ านอง โอน  
รับโอน แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือด าเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มี
ผู้อุทิศให้ 
 (๓) ส ารวจและวางแผนงานที่จะท าใหม่หรือขยายเพ่ิมเติมภายในเขตท้องที่ตามมาตรา ๗ 
 (๔) ก าหนดประเภท ขนาด พิกัด และมาตรฐานของระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ตลอดจน
เชื้อเพลิงและแหล่งพลังงานอ่ืน ๆ ซึ่งใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้ที่ใช้หรือ
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ถูกต้องตามหลักวิชาและหลักเศรษฐกิจ รวมทั้งวาง
นโยบายและควบคุมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อ่ืน ๆ” 
 (๕) ก าหนดอัตราราคาขายพลังงานไฟฟ้าภายใต้บังคับมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดค่าบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีช าระราคาค่าบริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 (๖) จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 (๗) กู้ยืมเงินหรือลงทุน 
 (7/1) ให้บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดตั้งหรือถือหุ้นหรือเข้า
ร่วมทุน และมีอ านาจควบคุมก ากับการด าเนินงานของบริษัทนั้นกู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันที่เหมาะสมเพ่ือ
ประโยชน์แก่การประกอบและส่งเสริมธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 (๘) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุน 
 (๙) จัดตั้งบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด เพื่อประกอบธุรกิจหรือกิจการอื่นใด 
 (๑๐) เข้าร่วมกิจการกับหน่วยงานอ่ืนไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือของรัฐทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
หรือกับองค์การระหว่างประเทศ หรือถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด เพ่ือประโยชน์แก่กิจการ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” 
 (10/1) ท าการค้าและให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องใช้ และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการไฟฟ้า ตลอดจนด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 (๑๑) กระท าการอย่างอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
 มาตรา ๙  ให้ยกเลิกความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๑๕ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ว่าการ และพนักงานผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตาม
มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๗ ทวิ หรือมาตรา ๓๘ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา” 
 
 มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค       
พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
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 “มาตรา ๒๐  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” 
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน ผู้ว่าการเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่า   
ห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องมีกรรมการเกินจ านวนตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นได้ แต่ทั้งนี้จ านวนกรรมการและประธานกรรมการรวมกันต้องไม่เกิน       
สิบห้าคน 
 ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ” 
 
 มาตรา 1๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค       
พ.ศ. 2503 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๒๑  ผู้ที่จะด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการนอกจากต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
แล้วยังต้องมีความรู้และมีความจัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ การไฟฟ้า วิศวกรรม การเศรษฐกิจ 
การเงิน กฎหมาย หรือความมั่นคง” 
 
 มาตรา 1๒ ให้ยกเลิกความใน (2) ของมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พ.ศ. 2503 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “(๒) เป็นพนักงานนอกจากผู้รักษาการแทนผู้ว่าการตามมาตรา 32” 
 
 มาตรา 1๓ ให้ยกเลิกความใน (2) ของวรรคหนึ่ง ของมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 4)   
พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “(๒) วางข้อบังคับการประชุมและการด าเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ” 
 
 มาตรา 1๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา 23/1 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พ.ศ. 2503 
 “มาตรา 23/1 เพ่ือประโยชน์แห่งกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้คณะกรรมการมี
อ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ
ก าหนดค่าตอบแทนอนุกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด และก าหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษา   
โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง” 
 
 มาตรา ๑๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา 25/1 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พ.ศ. 2503 
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 “มาตรา 25/1 กรณีที่ประธานกรรมการ ผู้ว่าการซึ่งเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง หรือ
กรรมการอ่ืนพ้นจากต าแหน่งก่อนถึงวาระและยังมิได้แต่งตั้งประธานกรรมการ ผู้ว่าการ หรือกรรมการอ่ืนแทน
ต าแหน่งที่ว่าง และกรรมการที่เหลืออยู่เกินก่ึงหนึ่ง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้” 
 
 มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้า     
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๒๗  ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งผู้ว่าการ ซึ่งนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วยังต้อง
เป็นผู้มีความรู้ และมีความจัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ การไฟฟ้า วิศวกรรม การเศรษฐกิจ หรือ
การเงิน” 
 
 มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้า      
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ให้ผู้รักษาการแทนผู้ว่าการมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกันกับผู้ว่าการ” 
 
 มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 
2503 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๓๔ เพ่ือประโยชน์ในการสร้าง ซ่อม บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า อุปกรณ์อ่ืน ๆ หรือ      
สิ่งปลูกสร้างอ่ืนอันจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับระบบไฟฟ้า ให้พนักงานมีอ านาจที่จะใช้สอยหรือเข้าครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ในความครอบครองของบุคคลใด ๆ ซึ่งมิใช่เคหสถานของเอกชนเป็นการชั่วคราว  ภายใต้
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
 (๑) การใช้สอยหรือเข้าครอบครองนั้นเป็นการจ าเป็นส าหรับการส ารวจ ซ่อม บ ารุงรักษา หรือ
เป็นการจ าเป็นส าหรับการป้องกันอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และ 
 (๒) ได้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ทรงสิทธิ อ่ืนทราบ
ล่วงหน้าภายในเวลาอันสมควร 
 ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืน 
เนื่องจากการกระท าของพนักงานดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ค่าทดแทนให้แก่บุคคล
ดังกล่าวเท่าท่ีเสียหายเพราะการกระท านั้น” 
 
 มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค       
พ.ศ. 2503 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๓๕  เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความจ าเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ 
ใช้ในการก่อสร้างระบบไฟฟ้า อุปกรณ์อ่ืนๆ หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนอันจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับระบบไฟฟ้าหรือ  
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ตั้งสถานีไฟฟ้า ถ้ามิได้ตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ด าเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์” 
 
 มาตรา 2๐ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้า     
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา 36 ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอ านาจสร้างระบบไฟฟ้า อุปกรณ์อ่ืน ๆ หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน
อันจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับระบบไฟฟ้าไปใต้ เหนือ ตาม ข้าม ลงในหรือบนพ้ืนดินของบุคคลใด ๆ ในเมื่อพ้ืนดินนั้น
ไม่ใช่พื้นดินอันเป็นที่ตั้งโรงเรือน” 
 
 มาตรา 2๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้า      
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ก่อนที่จะด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือ           
ผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนที่เกี่ยวข้องทราบภายในเวลาอันสมควร เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนนั้นอาจยื่นค าร้องแสดงเหตุที่ไม่สมควรท าเช่นนั้นไปยังคณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัย
ภายในก าหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด” 
 
 มาตรา 2๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค       
พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา 37 เพ่ือประโยชน์แห่งความปลอดภัยและความมั่นคงในระบบไฟฟ้า ให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคมีอ านาจรื้อถอน หรือตัดฟันต้น กิ่ง รากของต้นไม้ สายและอุปกรณ์สื่อสาร หรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งอยู่ใกล้
หรือปิด หุ้ม คลุม แขวน พาด ปัก หรือทับระบบไฟฟ้า อุปกรณ์อ่ืน ๆ หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนอันจ าเป็นและ
เกี่ยวเนื่องกับระบบไฟฟ้าได้ แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้นไม้หรือสิ่งนั้นได้ทราบ
ล่วงหน้าภายในเวลาอันสมควร ถ้าไม่อาจติดต่อกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมี
อ านาจด าเนินการได้ตามความจ าเป็น 
 ในกรณีท่ีต้นไม้หรือสิ่งอ่ืนใดนั้นมีอยู่ก่อนเวลาสร้างระบบไฟฟ้า อุปกรณ์อ่ืนๆ หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน
อันจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับระบบไฟฟ้า ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้เงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในต้นไม้
หรือสิ่งนั้นเท่าท่ีต้องเสียหายเพราะการกระท านั้น” 
 
 มาตรา 2๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 37 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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 “มาตรา 37 ทวิ เพ่ือประโยชน์แห่งความปลอดภัยและความม่ันคงในระบบไฟฟ้า ให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคมีอ านาจท าการรื้อถอนเท่าที่จ าเป็น ในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้ 
 (๑) การรื้อถอนป้าย โครงสร้างส าหรับติดตั้งป้าย หรือสิ่งอ านวยความสะดวกหรือป้องกัน
อันตรายในการก่อสร้าง ที่ติดหรือตั้งยื่นล้ าเข้ามาอยู่ใกล้ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์อ่ืน ๆ  หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนอัน
จ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับระบบไฟฟ้า 
 (๒) การรื้อถอนป้าย โครงป้าย หรือสิ่งอ่ืนใดที่ปิดหุ้มคลุมทับระบบไฟฟ้า อุปกรณ์อ่ืน ๆ หรือ
สิ่งปลูกสร้างอ่ืนอันจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับระบบไฟฟ้า ที่อยู่ใต้หรือบนกันสาดอาคารชั้นล่างหรือส่วนใด    
ส่วนหนึ่งของอาคาร” 
 
 มาตรา 2๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา 37 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “กรณีท่ีสิ่งใด ๆ ตามวรรคหนึ่งมีอยู่ก่อนเวลาสร้างระบบไฟฟ้า อุปกรณ์อ่ืน ๆ หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน
อันจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับระบบไฟฟ้า ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้เงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียเท่าที่ต้อง
เสียหายเพราะการกระท านั้น” 
 
 มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค       
พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา 38 ในกรณีจ าเป็นและเร่งด่วน เพ่ือป้องกันภยันตรายหรือความเสียหาย พนักงานมี
อ านาจเข้าไปในที่ดิน หรือสถานที่ของบุคคลใดในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ เพ่ือตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือแก้ไข
ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์อ่ืน ๆ หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนอันจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับระบบไฟฟ้า แต่ถ้าเจ้าของหรือ      
ผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้นด้วย ก็ให้พนักงานแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบ” 
 
 มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 
2503 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๔๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะ
ด าเนินการต่อไปนี้ได ้
 (๑) เพ่ิมหรือลดทุน 
 (2) กู้ยืมเงิน 
 (๓) จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์อันมีราคาเกินสิบล้านบาท 
 (๔) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุน 
 (๕) จัดตั้งบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
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 (๖) เข้าร่วมกิจการกับหน่วยงานอ่ืนไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือของรัฐทั้งในและนอก
ราชอาณาจักรหรือกับองค์การระหว่างประเทศ หรือถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด” 
 ในการด าเนินการตาม (1) (2) และ (๔) ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอความเห็นชอบเรื่องวงเงิน
กับกระทรวงการคลังไว้ล่วงหน้า หากการด าเนินการตาม (1) (2) และ (๔) แต่ละคราวไม่เกินกรอบวงเงินที่
กระทรวงการคลังเห็นชอบไว้แล้ว ก็สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี” 
 
 มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50 และมาตรา 51 แห่ง
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๔๘  ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเพ่ือใช้บันทึกรายการทางบัญชีอันจะแสดงผลของการด าเนินงาน และฐานะการเงินของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคที่เป็นอยู่ตามจริง และจัดให้มีการควบคุมภายในที่ดี 
 
 มาตรา ๔๙ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับผิดชอบการสอบบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
 มาตรา 50 ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบการบันทึกรายการทางบัญชี เอกสารหลักฐาน และ
ข้อมูลอ่ืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเวลาอันสมควรได้ทุกเมื่อ และเพ่ือการสอบบัญชีให้มีอ านาจไต่ถามหรือ
สอบถามประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ว่าการ ผู้อื่นซึ่งเป็นผู้แทนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือพนักงาน 
 
 มาตรา 51 ผู้สอบบัญชีต้องท ารายงานการสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินใน
รายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 
 
 มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค       
พ.ศ. 2503 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๕๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องเปิดเผยรายงานประจ าปี โดยแสดงงบการเงิน   
ฉบับสมบูรณ์เพียงวันสิ้นปีพร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชีภายในสองเดือนนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ 
ว่าถูกต้อง” 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
.................................................... 
         นายกรัฐมนตรี 


