
รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น 
รางพระราชบญัญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

๑. วิธีการในการรับฟงความคิดเห็น จํานวนคร้ังและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นในแตละคร้ัง 

๑. รับฟงความคิดเห็นผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน โดยการเปดให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต www.pea.co.th โดยเปดโอกาสใหประชาชนรวมแสดงความคิดเห็น 
๒ ครั้ง โดยในครั้งแรกระหวางวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่สองระหวางวันท่ี 
๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๒. หนังสือแจงเวียนการรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี ไดแก กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย และการไฟฟานครหลวง  

๓. หนังสือแจงเวียนการรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ไดแก กระทรวงพาณิชย ฝายกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแหงชาติ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงการคลัง  

๔. รับฟงความคิดเห็นผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา โดยในครั้งแรกระหวางวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ถึง ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ และคร้ังที่สองระหวาง
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔  

๒. พื้นที่หรือกลุมเปาหมายในการรับฟงความคิดเห็น 
เน่ืองจากพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาคใชบังคับกับบุคคลทั่วประเทศ กลุมเปาหมายในการรับฟง

ความคิดเห็นจึงเปนประชาชนทั่วประเทศ รวมไปถึงหนวยงานที่ เ ก่ียวของ เชน กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟา
นครหลวง เปนตน 

๓. ขอคดัคานหรือความเห็นของหนวยงานและผูเก่ียวของในแตละประเด็น และคําชี้แจง 

ประเดน็ความเห็น คําชี้แจง 
๑ มาตรา ๔ (แกไขมาตรา ๗) :  

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ใหความเห็นวา 
การดําเนินการตามมาตรา ๗ ใหการไฟฟาสวนภูมิภาค 
มีอํานาจดําเนินการตามวัตถุประสงคตางประเทศน้ัน 
ควรคํานึงถึงผลกระทบตอวงเงินลงทุนของการไฟฟา 
สวนภูมิภาค ซึ่งจะสงผลตออัตราคาไฟฟาของประชาชน
โดยตรง จึงสมควรกําหนดขอบเขตการลงทุนที่ชัดเจน 

การดําเนินการตามวัตถุประสงคตางประเทศ 
การไฟฟาสวนภูมิภาคจะดําเนินการโดยนํา
เทคโนโลยี อุปกรณ ทรัพยสิน หรือบุคลากร 
ไปบริหารจัดการและเสริมสรางใหเกิดความ
มั่นคงเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม เพ่ือประโยชนแกประเทศชาติและ
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เพ่ือความโปรงใสและไมเกิดภาระตอประชาชน รวมท้ัง
ตองไมขัดกับโครงสรางกิจการไฟฟาของประเทศไทย และ
ไมซ้ําซอนกับอํานาจหนาที่ของหนวยงานดานพลังงานที่มี
อยูดวย 

ประชาชน ซึ่ ง เปนการ ดํา เนินการโดยใช
ทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และ
รองรับการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของประเทศไทย ประกอบกับในการ
ดําเนินกิจการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจะตอง
เปนไปตามนโยบายของรัฐ โดยผ านการ
พิ จ า รณาจากคณะกรรมกา รก าร ไฟฟ า 
ส ว น ภู มิ ภ า ค ซึ่ ง ไ ด รั บ ก า ร แ ต ง ตั้ ง จ า ก 
คณะรัฐมนตรี และมีการพิจารณาตรวจสอบ 
การลงทุนและการดําเนินการจากหนวยงาน
ภายนอก เชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งการไฟฟา
สวนภูมิภาคจะตองพิจารณาลงทุนโดยคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดของประเทศชาตแิละประชาชน  

๒ มาตรา ๖ (แกไขมาตรา ๑๓) : 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ใหความเห็นวา 
การดําเนินการตามมาตรา ๑๓ (๔) ตองเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาตรา ๘๑ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน 

มาตรา ๑๓ (๔) มีการแกไขบทบัญญัติเพื่อ
กําหนดประเภท ขนาด พิกัด และมาตรฐาน 
กรณีของผู ท่ีจะเขามาใชหรือเ ช่ือมตอกับ
โครงขายพลังงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
(เชน ผูผลิตพลังงานไฟฟาขนาดเล็ก (SPP), 
ผูผลิตพลังงานไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) 
หรือลูกคาท่ีมีเครื่องกําเนิดไฟฟา) ซึ่งการ
กําหนดดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคซึ่งเปนผูรับใบอนุญาตท่ีมี
ระบบโครงขายพลังงานตามมาตรา ๘๑ วรรค
หนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอกําหนดดังกลาว
ตองเปนไปตามหลักการในมาตรา ๘๑ วรรค
สอง แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓ มาตรา ๖ (แกไขมาตรา ๑๓) :  
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็นวา 
การแก ไ ขเ พ่ิ ม เติ มวัต ถุประสงค เพื่ อ ให การไฟฟ า 
สวนภูมิภาคสามารถดําเนินธุรกิจเพิ่มเติมไดนั้น อาจขัดตอ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๕ วรรคสอง 
ซึ่งบัญญัติวารัฐตองไมประกอบกิจการที่มีลักษณะเปน 
การแขงขันกับเอกชน เวนแตกรณีที่มีความจําเปนเพื่อ

การดําเนินการใดๆ ตามวัตถุประสงคของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคยอมอยูภายใตบทบัญญัติ
แ ห ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  ดั ง นั้ น  แ ม จ ะ ข ย า ย
วัตถุประสงคเพิ่มขึ้น การไฟฟาสวนภูมิภาค 
ก็จะดําเนินการโดยคํานึงมิใหเปนการแขงขัน
กับ เอกชน และการดําเนินการการไฟฟ า 



๓

ประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษา
ผลประโยชนสวนรวม 

สวนภูมิภาค ยัง ได รับการกํ ากั บ ดูแล โดย
คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งไดรับ
การแตงต้ังจากคณะรัฐมนตร ี

๔ มาตรา ๑๖ (แกไขมาตรา ๔๒) : 
กระทรวงการคลังมีความเห็นวา  
การไฟฟาสวนภูมิภาคอาจพิจารณาปรับเพิ่มวงเงินในการกู
และการออกพันธบัตรที่ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีใหมีจํานวนที่เหมาะสมเพ่ือใหเกิดความ
คลองตัวในการดําเนินงาน  

การไฟฟาสวนภูมิภาคไดแกไขปรับเพิ่มวงเงิน
ในการกูที่ ต อ ง ได รั บความ เห็ นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีจากเกินหนึ่งรอยลานบาท เปน 
เกินหารอยลานบาท และกรณีการจําหนาย
อสังหาริมทรัพยจากเดิมมีราคาเกินสิบลาน
บาท เปนมีราคาเกินหาสิบลานบาท เพื่อ 
ความคลองตัวในการดําเนินงาน 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

 รางพระราชบัญญัต ิการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... 
  กฎหมายใหม                     แกไข/ปรับปรุง   ยกเลิก 

 หนวยงานของรัฐผูเสนอรางกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาต ิดานการปรับสมดุลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 สอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ ดานกฎหมาย

สวนที่ ๑ 
เหตุผลความจําเปนที่ตองตรากฎหมายและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

๑. สภาพปญหา สาเหตุของปญหา และผลกระทบของปญหา 
๑.๑ ปญหาคืออะไร สาเหตุของปญหาคืออะไร และผลกระทบของปญหาคืออะไร 

เนื่องจากพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน มีบทบัญญัติ
บางมาตราที่ไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน จึงสมควรขยายวัตถุประสงคและอํานาจการดําเนินการของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคและปรับปรุงบทบัญญัติที่ลาสมัยใหสอดคลองปจจุบัน ดังตอไปนี ้

๑. แกไขเพ่ิมเติมใหการไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถดําเนินการไดทั้งในและตางประเทศ และเพิ่มเติม
วัตถุประสงคใหสอดคลองกับพัฒนาการของธุรกิจ  

๒. แกไขเพิ่มเติมเก่ียวกับอํานาจและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคให
ดําเนินการไดโดยไมหยุดชะงัก รวมถึงปรับปรุงบทนิยามและคุณสมบัติของผูวาการและคณะกรรมการการไฟฟา 
สวนภูมิภาค 

๓. แกไขวงเงินกูและราคาอสังหาริมทรัพยที่การไฟฟาสวนภูมิภาคตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีกอนจึงจะดําเนินการได เพ่ือความคลองตัวในการดําเนินงาน  

๔. แกไขปรับปรุงบทบัญญัติหมวด ๖ วาดวยการบัญชี การสอบ และการตรวจ ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานทางบัญชีในปจจุบัน  

๑.๒ เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี้ 
หากการไฟฟาสวนภูมิภาคไมแกไขพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ จะทําให 

การดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคมีอุปสรรคและไมทันตอสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป และอาจทําให 
การไฟฟาสวนภูมิภาคเสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งยอมสงผลกระทบตอรายไดที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจัดสง
ใหภาครัฐ เพ่ือใชเปนสวนหนึ่งของงบประมาณในการพัฒนาประเทศ จึงสมควรแกไขปรับปรุงกฎหมายใหเหมาะสม
ตอสภาพการณปจจุบัน 

๒. วัตถุประสงค... 
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๒. วัตถุประสงคและเปาหมายของการแทรกแซง 
เพ่ือใหการดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะเกิด

ประโยชนตอประเทศและประชาชนตอไป 

๓. การแกปญหาในปจจุบัน 
๓.๑ วิธีการแกปญหาที่ดําเนินการอยูในปจจุบันคืออะไร 

 เนื่องจากการดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคจะตองเปนไปตามพระราชบัญญัติการไฟฟา 

สวนภูมิภาค พ.ศ. 250๓ การดําเนินการในปจจุบันจึงทําไดเพียงที่พระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 

๒๕๐๓ กําหนดไวเทานั้น ซึ่งมีอุปสรรคและปญหาตามที่ไดกลาวถึงในขอ ๑.  

๓.๒ ตางประเทศแกปญหานี้อยางไร (ถามี) และการดําเนินการดังกลาวเหมาะสมกับสังคมไทยหรือไม 
อยางไร 

ไมมี 

๔. การรับฟงความคิดเห็น 
 ไดรับฟงความคดิเห็นของผูเก่ียวของแลว

 ไดนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการวิเคราะหผลกระทบแลว

๕. ความสัมพันธหรือความใกลเคียงกับกฎหมายอื่น 
๑. พระราชบัญญัตกิารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 
๓. พระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๔. พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๖. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
๖.๑ กฎหมายนี้จํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือกอใหเกิดหนาท่ีหรือภาระอะไรแกใครบาง 

การแกไขพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ไมมีบทบัญญัติจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลเพ่ิมขึ้นแตอยางใด 

๖.๒ มีมาตรการปองกัน แกไข คุมครอง หรือเยียวยาใหแกผูไดรับผลกระทบตาม ๖.๑ อยางไร 
การแกไขพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ไมมีผูไดรับผลกระทบตาม ๖.๑ 

๖.๓ กฎหมายนี้จะกอใหเกิดประโยชนแกประเทศ สังคม หรือประชาชนอยางไร 

ทําใหการไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถใหบริการดานพลังงานไฟฟาแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอุตสาหกรรมไฟฟา โดยการดําเนินธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวเนื่องท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ เพ่ือใหผลประกอบการของหนวยงานเปนไปอยางเหมาะสม และยังแกไขปรับปรุงกฎหมายที่ลาสมัย

เพ่ือใหสามารถดําเนินกิจการและใหบริการประชาชนตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพโดยไมเปนภาระของรัฐ ซึ่งเปน

ประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนโดยรวม 

๗. ความพรอม... 



๓ 

๗. ความพรอมและตนทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย 
๗.๑ หนวยงานผูรับผิดชอบ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย     

อยางไร   และมีการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนและคาใชจายในการดําเนินการ
หรือไม  

เนื่องจากรางพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... เปนการแกไขปรับปรุงกฎหมาย
ที่มีอยูแลวและเปนการแกไขการดําเนินงานภายในของหนวยงาน จึงไมจําตองเตรียมการเพ่ือปฏิบัติตามหรือบังคับ
การใหเปนไปตามกฎหมายแตอยางใด 

๗.๓ มีแนวทางและระยะเวลาในการสรางความเขาใจใหแกประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติตามและการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางไร   

 การไฟฟาสวนภูมิภาคจะเผยแพรกฎหมายทางเว็บไซต www.pea.co.th เพื่อสรางความเขาใจใหแก
ประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของ  

๗.๔ ตนทุนหรือคาใชจายที่คาดวาตองใชในการปฏิบัติตามและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายในระยะ 
๓ ปแรก  

เนื่องจากรางพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เปนการแกไขปรับปรุงกฎหมาย
ที่มีอยูแลวและเปนการแกไขการดําเนินงานภายในของหนวยงาน จึงไมมีตนทุนหรือคาใชจายที่คาดวาตองใชในการ
ปฏิบัติตามและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายแตอยางใด 

๘. ผลกระทบโดยรวมท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
๘.๑ ผลกระทบตอเศรษฐกิจ 

รางพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ไดขยายอํานาจและวัตถุประสงคในการ

ดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคใหเพ่ิมขึ้นเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวการณของตลาดไฟฟาในปจจุบัน ซึ่งจะเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะและสงเสริมใหเศรษฐกิจและสังคมมีการพัฒนาไดอยางราบรื่น 

๘.๒ ผลกระทบตอสังคม 

รางพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ไดมีการแกไขอํานาจในการกําหนด

มาตรฐานการใชหรือเชื่อมตอระบบจําหนายไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค เพ่ือใหระบบจําหนายไฟฟาทั้งประเทศ

มีความมั่นคงปลอดภัย ประชาชนไดรับบริการที่มีมาตรฐานและปลอดภัย 

๘.๓ ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือสุขภาวะ 

รางพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  มิไดมีบทบัญญัติใดท่ีมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมหรือสุขภาวะแตอยางใด 

๘.๔ ผลกระทบอื่นท่ีสําคัญ : ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

รางพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ไดมีการเพ่ิมเติมกลไกและขจัดอุปสรรค

ทางกฎหมายบางประการเพ่ือใหคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปได ปรับปรุงระบบ

บัญชีและการสอบบัญชีที่ลาสมัยใหสอดคลองกับปจจุบัน จึงทําใหการไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 สวนที่ ๒ ... 



๔ 

สวนที่ ๒  
เหตุผลความจําเปนในการใชระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ 

การกําหนดโทษอาญา และการใหเจาหนาที่ของรัฐมีดุลพินิจ  

๙. เหตุผลความจําเปนในการใชระบบอนุญาต 

รางพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  มิไดมีบทบัญญัติใดที่มีการแกไขเพ่ิมเติม
ระบบอนุญาตแตอยางใด 

๑๐. เหตุผลความจําเปนในการใชระบบคณะกรรมการ 
พระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ไดมีการกําหนดใหมีคณะกรรมการการไฟฟา 

สวนภูมิภาค ทําหนาท่ีในลักษณะเปนคณะกรรมการนโยบาย เพื่อวางนโยบายและควบคุมการดูแลกิจการของ 

การไฟฟาสวนภูมิภาคอยูแลว ซึ่งการแกไขพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ในครั้งนี้ จะมี 

การแกไขปรับปรุงองคประกอบและอํานาจของคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคใหมีความเหมาะสมเพ่ือให 

การดําเนินงานเปนไปโดยไมติดขัด 

๑๑. เหตุผลความจําเปนในการกําหนดโทษอาญา 
รางพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มิไดมีบทบัญญัติใดที่มีการแกไขเพิ่มเติม

กําหนดโทษอาญาแตอยางใด 

๑๒. เหตุผลความจําเปนในการกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกคําสั่งทางปกครองหรือดําเนิน
กิจการทางปกครอง  

รางพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มาตรา ๑๕ แกไขพระราชบัญญัต ิ
การไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๓๖ วรรคสาม ไดกําหนดวา กอนที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจะเดินสายสง
ศักยสูงหรือสายสงศักยต่ําไปใต เหนือ ตาม หรือขามพ้ืนดินของบุคคลใดๆ หรือปก หรือตั้งเสาสถานีไฟฟา หรือ
อุปกรณตางๆ ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดๆ ในเมื่อพ้ืนดินนั้นไมใชพื้นดินอันเปนที่ตั้งโรงเรือน ใหการไฟฟา 
สวนภูมิภาคแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอ่ืนท่ีเกี่ยวของภายในเวลาอันสมควร
แตไมนอยกวาสามวัน ซึ่งเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นนั้นอาจยื่นคํารองแสดงเหตุท่ีไมสมควร
ทําเชนนั้นไปยังคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคเพ่ือวินิจฉัยภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับ
หนังสือแจงและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคใหเปนท่ีสุด อันเปนการใชดุลพินิจในการดําเนิน
กิจการทางปกครอง เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบไฟฟา และเปนประโยชนในการใหบริการสาธารณะตาม
วัตถุประสงคในการดําเนินการงาน 

นอกจากนี้... 
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