
พระราชบัญญัติ 
การไฟฟาสวนภูมิภาค 

พ.ศ. ๒๕๐๓ 

                         
  

ในพระปรมาภิไธย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สังวาลย 
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

ใหไว ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

เปนปที่ ๑๕ ในรัชกาลปจจุบัน 

  
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งการไฟฟาสวนภูมิภาค 

  
พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญใน

ฐานะรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว ดังตอไปน้ี 

  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค 

พ.ศ. ๒๕๐๓” 

  
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  
มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไว

แลวในพระราชบัญญัติน้ี หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติน้ี ใหใช
พระราชบัญญัติน้ีแทน 

  
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 

“การไฟฟาสวนภูมิภาค” หมายความวา การไฟฟาสวนภูมิภาคซึ่งจัดตั้งข้ึน
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค 

“ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค 

“พนักงาน” หมายความวา พนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค รวมทั้งผูวา
การ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

  
มาตรา ๕  ให รั ฐมนตรีว าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม

พระราชบัญญัติน้ีและใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
  

หมวด ๑ 

การจัดตั้งการไฟฟาสวนภูมิภาค ทุน และเงินสํารอง 

                         
  

มาตรา ๖ ใหจัดตั้งการไฟฟาข้ึนเรียกวา “การไฟฟาสวนภูมิภาค” เรียก
โดยยอวา “กฟภ.” และใหใชชื่อภาษาอังกฤษวา “PROVINCIAL ELECTRICITY 
AUTHORITY” เรียกโดยยอวา “PEA” มีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

(๑) ผลิต จัดใหไดมา จัดสง และจําหนายพลังงานไฟฟา 



(๒) ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเน่ืองหรือที่
เปนประโยชนแกการไฟฟาสวนภูมิภาค 

  
มาตรา ๗  ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคมีอํานาจดําเนินการตามวัตถุประสงค 
(๑) ในเขตสวนภูมิภาคซึ่งอยูนอกเขตทองที่ที่การไฟฟานครหลวง

ดําเนินการอยูในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ และ 

(๒) ในประเทศใกลเคียง 

  
มาตรา ๘ การผลิต จัดใหไดมา จัดสง และจําหนายพลังงานไฟฟาเปน

กิจการสาธารณูปโภคและใหอยูภายใตบังคับของกฎหมายอันวาดวยการนั้น 

  
มาตรา ๙ ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนนิติบุคคล 

  
ม า ต ร า  ๑ ๐  ใ ห ก า ร ไ ฟ ฟ า ส ว น ภู มิ ภ า ค ตั้ ง สํ า นั ก ง า น ใ ห ญ ใ น

กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่นใด และจะตั้งสํานักงานสาขาหรือตัวแทนข้ึน ณ ที่ใดก็ได 
  
มาตรา ๑๑ ใหโอนบรรดาทรัพยสิน สินทรัพย หน้ีสินและความรับผิด 

ตลอดจนธุรกิจอันเปนขององคการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค 

  
มาตรา ๑๒ ทุนประเดิมของการไฟฟาสวนภูมิภาคประกอบดวย 

(๑) เงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓ ของ
องคการไฟฟาสวนภูมิภาค 

(๒) ทรัพยสินและสินทรัพยที่รับโอนมาจากองคการไฟฟาสวนภูมิภาค 

ทั้งน้ี เมื่อไดหักหน้ีสินขององคการไฟฟาสวนภูมิภาคออกแลว 

  
มาตรา ๑๓ ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคมีอํานาจกระทําการตาง ๆ ภายใน

ขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ และอํานาจเชนวาน้ีใหรวมถึง 

(๑) สราง ซื้อ จัดหา จําหนาย เชา ใหเชา ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืมและ
ดําเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช บริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ของการไฟฟา
สวนภูมิภาค 

(๒) ซื้อ จัดหา จําหนาย เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืม รับ
จํานํา รับจํานอง โอน รับโอน แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง หรือดําเนินงาน
เกี่ยวกับทรัพยสินใด ๆ ตลอดจนรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

(๓) สํารวจและวางแผนงานที่จะทําใหมหรือขยายเพิ่มเติมภายในเขต
ทองที่ตามมาตรา ๗ 

(๔) กําหนดประเภท ขนาด และมาตรฐานของโรงผลิตพลังงานไฟฟา
สายสงศักยสูงหรือสายสงศักยต่ํา และเครื่องอุปกรณอื่น ๆ ตลอดจนเชื้อเพลิงซึ่งใชใน
การผลิตพลังงานไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อใหถูกตองตามหลักวิชาและหลัก
เศรษฐกิจ รวมทั้งวางนโยบายและควบคุมการผลิตพลังงานไฟฟาในโรงผลิตพลังงาน
ไฟฟาตาง ๆ ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

(๕) กําหนดอัตราราคาขายพลังงานไฟฟาภายใตบังคับมาตรา ๖ แหง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดคาบริการ
และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ของการไฟฟาสวนภูมิภาค และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธี
ชําระราคา คาบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก 

(๖) จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชและรักษาทรัพยสินของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค 

(๗) กูยืมเงินหรือลงทุน 

(๘) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 



(๙) จัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เพื่อประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับพลังงานไฟฟา และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเน่ืองหรือที่เปนประโยชนแกกิจการของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค 

(๑๐) เขารวมกิจการกับหนวยงานอื่นไมวาจะเปนของเอกชนหรือของรัฐ
ทั้งในประเทศและนอกประเทศ หรือกับองคการระหวางประเทศ หรือถือหุนในบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เพื่อประโยชนแกกิจการของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

(๑๑) กระทําการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเน่ืองในการจัดให
สําเร็จตามวัตถุประสงคของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

  
มาตรา ๑๔ ทรัพยสินของการไฟฟาสวนภูมิภาคยอมไมอยูในความรับผิด

แหงการบังคับคดี 
  
มาตรา ๑๕  ใหประธานกรรมการ กรรมการ และพนักงานผูมีหนาที่

ปฏิบัติการตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๗ ทวิ หรือมาตรา ๓๘ เปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
มาตรา ๑๖ เงินสํารองของการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหประกอบดวย เงิน

สํารองเผ่ือขาด เงินสํารองคาเสื่อมราคา และเงินสํารองอื่น ๆ ตามแตคณะกรรมการจะ
เห็นสมควร 

  
มาตรา ๑๗ ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารตาม

ระเบียบของคณะกรรมการซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
  

หมวด ๒ 

การกํากับ การควบคุมและการบริหาร 

                         
  

มาตรา ๑๘ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค และเพื่อประโยชนในการน้ี จะสั่งใหการไฟฟาสวนภูมิภาคชี้แจง
ขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือทํารายงานยื่นก็ได 

  
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจะตองเสนอเรื่องไปยัง

คณะรัฐมนตรีตามความในพระราชบัญญัติน้ี ใหคณะกรรมการนําเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อ
เสนอตอไปยังคณะรัฐมนตรี 

  
มาตรา ๒๐  ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกวา “คณะกรรมการการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค” ประกอบดวยประธานกรรมการหน่ึงคน ผูวาการเปนกรรมการโดย
ตําแหนง และกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกินสิบสามคน 

ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 

  
มาตรา ๒๑ ผูที่จะดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการจะตองเปน

ผูมีสัญชาติไทย และตองมีความรูและมีความจัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ 
การไฟฟา วิศวกรรม การเศรษฐกิจ การเงิน หรือกฎหมาย 

  
มาตรา ๒๒ ผูมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี ตองหามมิใหเปน

ประธานกรรมการหรือกรรมการ 

(๑)  เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือในกิจการ
ที่กระทําใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือในกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับกิจการ



ของการไฟฟาสวนภูมิภาค ทั้งน้ี ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม หรือพนจากการเปน
ผูมีสวนไดเสียดังกลาวยังไมครบสามป เวนแตเปนผูถือหุนหรือเปนหุนสวนที่จํากัดความ
รับผิดในกิจการเชนวาน้ัน หรือเปนประธานกรรมการ กรรมการ ผูจัดการ หรือผูดําเนิน
กิจการโดยการมอบหมายของการไฟฟาสวนภูมิภาคในกิจการตามมาตรา ๑๓ (๙) และ 
(๑๐) 

(๒) เปนพนักงานนอกจากผูวาการ 

  
มาตรา ๒๓  ภายใตบังคับมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๔๒ ให

คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอํานาจหนาที่เชนวาน้ีใหรวมถึง 

(๑) วางขอบังคับเกี่ยวกับการตาง ๆ ตามความในมาตรา ๑๓ 

(๒) วางขอบังคับการประชุมและการดําเนินกิจการของคณะกรรมการ 

(๓) วางขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง และการถอดถอนพนักงาน 

(๔) วางขอบังคับวาดวยระเบียบปฏิบัติงาน และขอบังคับวาดวยระเบียบ
วินัยและการลงโทษพนักงาน 

(๕) กําหนดอัตราราคาขายพลังงานไฟฟา คาบริการ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ 

(๖) กําหนดอัตราเงินเดือนพนักงาน 

(๗) วางขอบังคับวาดวยเครื่องแบบพนักงาน 

(๘) วางขอบังคับวาดวยการจําหนายทรัพยสินและหน้ีสูญออกจากบัญชี 
ทั้งน้ี ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

อัตราราคาขายดังกลาวใน (๕) ใหกําหนดในอัตราอันสมควรเพื่อใหมี
รายไดเพียงพอ 

(ก) สําหรับรายจายที่จําเปนในการดําเนินงาน รวมทั้งดอกเบี้ย คาเสื่อม
ราคา กองทุนสงเคราะห หรือการสงเคราะหอื่น ๆ เพื่อสวัสดิการของผูปฏิบัติงานและ
ครอบครัวและโบนัส 

(ข) สําหรับการชําระหน้ีสินเทาที่จํานวนเงินเพื่อการชําระน้ันเกินกวา
จํานวนที่จัดสรรไวเปนคาเสื่อมราคา และสําหรับคาใชจายที่เพิ่มข้ึนเกี่ยวกับการจัดหา
สินทรัพยใหมแทนสินทรัพยเดิม และ 

(ค) ที่จะจัดใหมีเงินสํารองเพียงพอสําหรับเปนเงินสํารองเผ่ือขาด และ
เปนคาใชจายสวนใหญอันจําเปนในการขยายกิจการและลงทุนที่ไดรับความเห็นชอบ
ตามความในมาตรา ๔๓ 

ขอบังคับวาดวยระเบียบปฏิบัติงานที่คณะกรรมการวางไวตามความใน 
(๔) น้ัน ถามีขอความจํากัดอํานาจผูวาการในการทํานิติกรรมไวประการใด ใหรัฐมนตรี
ประกาศขอความเชนวาน้ันในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๒๔ ใหประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยู

ในตําแหนงคราวละสามป 
ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้ง

อีกได 
  
มาตรา ๒๕ ประธานกรรมการและกรรมการยอมพนจากตําแหนงกอนถึง

วาระตามความในมาตรา ๒๔ เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 

(๔) ตกเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๑ หรือมีลักษณะ
ตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๒ 



ในกรณีที่มีการพนจากตําแหนงกอนถึงวาระ ใหมีการแตงตั้งประธาน
กรรมการ หรือกรรมการ เขาแทน แลวแตกรณี ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเขาแทนน้ี ยอมอยู
ในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน 

  
มาตรา ๒๖ ประธานกรรมการและกรรมการยอมไดรับประโยชนตอบแทน

ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

  
มาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการเปนผูแตงตั้งผูวาการ ซึ่งตองเปนผูมีสัญชาติ

ไทยและตองเปนผูมีความรู และมีความจัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ การ
ไฟฟา วิศวกรรม การเศรษฐกิจ หรือการเงิน 

ใหผูวาการไดรับเงินเดือนตามที่คณะกรรมการกําหนดและอยูในตําแหนง
ไดจนกวาคณะกรรมการจะใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรอง ไมสุจริตตอหนาที่ หรือ
หยอนสมรรถภาพ มติใหผูวาการออกจากตําแหนงตองประกอบดวยคะแนนเสียงเกินกวา
กึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด นอกจากผูวาการ 

การแตงตั้ง การกําหนดเงินเดือน และการใหออกจากตําแหนงตามมาตรา
น้ี จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

  
มาตรา ๒๘ ผูมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ีตองหามมิใหแตงตั้ง

เปนผูวาการหรือถาเปนผูที่ไดรับแตงตั้งอยูแลวก็ใหพนจากตําแหนงไป 

(๑) เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือในกิจการ
ที่กระทําใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือในกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับกิจการ
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค ทั้งน้ี ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม หรือพนจากการเปน
ผูมีสวนไดเสียดังกลาวยังไมครบสามป เวนแตเปนผูถือหุนหรือเปนหุนสวนที่จํากัดความ
รับผิดในกิจการเชนวาน้ัน หรือเปนประธานกรรมการ กรรมการ ผูจัดการ หรือผูดําเนิน
กิจการโดยการมอบหมายของการไฟฟาสวนภูมิภาคในกิจการตามมาตรา ๑๓ (๙) และ 
(๑๐) 

(๒) เปนขาราชการประจําหรือผูมีตําแหนงการเมือง หรือ 

(๓) เปนผูไมอาจทํางานไดเต็มเวลาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค 

  
มาตรา ๒๙ ผูวาการมีหนาที่บริหารกิจการของการไฟฟาสวนภูมิภาคให

เปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของการไฟฟาสวนภูมิภาค ขอบังคับ และ
นโยบายที่คณะกรรมการกําหนด และมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานทุกตําแหนง 

ผูวาการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค 

  
มาตรา ๓๐ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูวาการเปนผูกระทํา

การในนามของการไฟฟาสวนภูมิภาค และเปนผูกระทําการแทนของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค และเพื่อการน้ี ผูวาการจะมอบอํานาจใหตัวแทนของการไฟฟาสวนภูมิภาคที่ได
ตั้งข้ึนตามมาตรา ๑๐ หรือบุคคลใด ๆ ปฏิบัติกิจการเฉพาะอยางแทนก็ได แตทั้งน้ีตอง
เปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการวางไว 

ในกรณีที่มีขอบังคับซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๒๓ 
วรรคทายกําหนดวา นิติกรรมใดผูวาการจะทําไดก็แตโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกอน บรรดานิติกรรมที่ผูวาการทําข้ึนโดยมิไดรับความเห็นชอบดังกลาว 
ยอมไมผูกพันการไฟฟาสวนภูมิภาค เวนแตคณะกรรมการจะใหสัตยาบัน 

  
มาตรา ๓๑ ผูวาการมีอํานาจ 

(๑) บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อนข้ัน ลดข้ันเงินเดือน หรือตัดเงินเดือน 
และกําหนดเง่ือนไขในการทํางานของพนักงาน ทั้งน้ีตองเปนไปตามขอบังคับที่



คณะกรรมการวางไว แตถาพนักงานเชนวาน้ันเปนพนักงานชั้นที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญหรือ
ผูอํานวยการฝายตาง ๆ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน และ 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยไม
ขัดหรือแยงกับขอบังคับที่คณะกรรมการวางไว 

  
มาตรา ๓๒ เมื่อผูวาการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงผูวาการ

วางลงและยังมิไดแตงตั้งผูวาการ ใหคณะกรรมการแตงตั้งพนักงานคนใดคนหน่ึงเปนผู
รักษาการแทนผูวาการ และใหนํามาตรา ๒๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหผูรักษาการแทนผูวาการมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกันกับผูวาการ เวนแต
อํานาจหนาที่ของผูวาการในฐานะกรรมการของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

  
มาตรา ๓๓ ประธานกรรมการ กรรมการ และพนักงานอาจไดรับโบนัส

ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

  
หมวด ๓ 

การสราง และบํารุงรักษาซึ่งระบบการสงพลังงานไฟฟา 

                         
  

มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชนในการสรางและบํารุงรักษาซึ่งระบบการสง
พลังงานไฟฟา เชน สายสงศักยสูงหรือสายสงศักยต่ํา เสา สถานีไฟฟาและอุปกรณตาง 
ๆ ใหพนักงานมีอํานาจที่จะใชสอยหรือเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยในความ
ครอบครองของบุคคลใด ๆ ซึ่งมิใชเคหสถานของเอกชนเปนการชั่วคราว ภายใตเง่ือนไข
ดังตอไปน้ี 

(๑) การใชสอยน้ันเปนการจําเปนสําหรับการสํารวจระบบการสงพลังงาน
ไฟฟาและการปองกันอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดแกระบบการสงพลังงานไฟฟา 
และ 

(๒) ไดแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยทราบ
ลวงหนาภายในเวลาอันสมควร 

ถามีความเสียหายเกิดข้ึนแกเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย
หรือผูทรงสิทธิอื่น เน่ืองจากการกระทําของพนักงานดังกลาวในวรรคหน่ึง บุคคลเชนวา
น้ันยอมเรียกเงินคาทดแทนจากการไฟฟาสวนภูมิภาคได 

  
มาตรา ๓๕ เมื่อการไฟฟาสวนภูมิภาคมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่ง

อสังหาริมทรัพยเพื่อใชในการกอสรางโรงผลิตพลังงานไฟฟาและระบบการสงหรือการ
จําหนายพลังงานไฟฟาหรือตั้งสถานีไฟฟา ถามิไดตกลงในเรื่องการโอนไวเปนอยางอื่น 
ใหดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

  
มาตรา ๓๖ ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคมีอํานาจเดินสายสงศักยสูงหรือสาย

สงศักยต่ําไปใต เหนือ ตาม หรือขามพื้นดินของบุคคลใด ๆ หรือปก หรือตั้งเสาสถานี
ไฟฟา หรืออุปกรณตางๆ ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใด ๆ ในเมื่อพื้นดินน้ันไมใช
พื้นดินอันเปนที่ตั้งโรงเรือน 

ในกรณีที่ตองใชที่ดินตอนใดตอนหน่ึงเพื่อกระทําการดังกลาวในวรรค
หน่ึงใหการไฟฟาสวนภูมิภาคจายเงินคาทดแทนในการใชที่ดินแกเจาของหรือผู
ครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นโดยจํานวนเงินคาทดแทนอันเปนธรรม เวนแต
เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นเปนผูไดรับประโยชนคุมคาในการ
กระทําน้ันและใหความยินยอมดวย 

กอนที่จะดําเนินการตามวรรคหน่ึง ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคแจงเปน
หนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นที่เกี่ยวของทราบภายใน



เวลาอันสมควร เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นน้ันอาจยื่นคํารอง
แสดงเหตุที่ไมสมควรทําเชนน้ันไปยังคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยภายในกําหนดเวลาสิบ
หาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

  
มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยในการสงพลังงานไฟฟาให

การไฟฟาสวนภูมิภาคมีอํานาจตัดตน กิ่ง หรือรากของตนไมซึ่งอยูใกลสายสงศักยสูง
หรือสายสงศักยต่ํา เสา สถานีไฟฟา หรืออุปกรณตาง ๆ ได แตตองแจงใหเจาของหรือผู
ครอบครองตนไมไดทราบลวงหนาภายในเวลาอันสมควร 

ในกรณีที่ตนไมน้ันมีอยูกอนเวลาเดินสายสงศักยสูงหรือสายสงศักยต่ํา
หรือปก หรือตั้งเสา สถานีไฟฟา หรืออุปกรณตาง ๆ ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคใชเงินคา
ทดแทนใหแกผูมีสวนไดเสียในตนไมเทาที่ตองเสียหายเพราะการกระทําน้ัน 

  
มาตรา ๓๗ ทวิ เพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยในการสงพลังงาน

ไฟฟาใหการไฟฟาสวนภูมิภาคมีอํานาจทําการรื้อถอนเทาที่จําเปน ในกรณีดังกลาว
ตอไปน้ี 

(๑) การรื้อถอนปาย โครงสรางสําหรับติดตั้งปาย หรือสิ่งอํานวยความ
สะดวกหรือปองกันอันตรายในการกอสราง ที่ติดหรือตั้งยื่นล้ําเขามาอยูใกลสายสงศักย
สูงหรือสายสงศักยต่ํา เสา สถานีไฟฟา หรืออุปกรณตาง ๆ 

(๒) การรื้อถอนปาย โครงปาย หรือสิ่งอื่นใดที่ปดหุมคลุมทับสายสงศักย
ต่ํา หรืออุปกรณตาง ๆ ที่อยูใตหรือบนกันสาดอาคารชั้นลางหรือสวนใดสวนหน่ึงของ
อาคาร 

ทั้งน้ี โดยไมตองใชเงินคาทดแทน แตตองแจงเปนหนังสือใหเจาของ
หรือผูครอบครองอาคารทราบลวงหนาภายในเวลาอันสมควร 

กรณีที่สิ่งใด ๆ ตามวรรคหน่ึงมีอยูกอนเวลาเดินสายสงศักยสูงหรือสายสง
ศักยต่ํา หรือปกหรือตั้งเสา สถานีไฟฟา หรืออุปกรณตาง ๆ ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคใช
เงินคาทดแทน ใหแกผูมีสวนไดเสียเทาที่ตองเสียหายเพราะการกระทําน้ัน 

  
มาตรา ๓๗ ตรี  ในการดําเนินการตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ 

หรือมาตรา ๓๗ ทวิ หากเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นไมยินยอม
ตกลงในจํานวนเงินคาทดแทนที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด หรือหาตัวเจาของหรือผู
ครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นไมพบ ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคนําเงินจํานวน
ดังกลาวไปวางตอสํานักวางทรัพย หรือฝากไวกับธนาคารออมสินในชื่อของเจาของหรือ
ผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่น โดยแยกฝากเปนบัญชีเฉพาะราย ในการน้ีถามี
ดอกเบี้ยหรือดอกผลใดเกิดข้ึนเน่ืองจากการฝากเงินน้ัน ใหตกเปนสิทธิแกเจาของหรือผู
ครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นดวย 

เมื่อการไฟฟาสวนภูมิภาคนําเงินคาทดแทนไปวางตอสํานักงานวางทรัพย
หรือฝากไวกับธนาคารออมสินตามวรรคหน่ึงแลว ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคมีหนังสือแจง
ใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นทราบโดยทางไปรษณียตอบรับ
ในกรณีหาตัวเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นไมพบ ใหประกาศใน
หนังสือพิมพรายวันที่มีจําหนายในทองถิ่นอยางนอยสามวันติดตอกันเพื่อใหเจาของหรือ
ผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นทราบ 

  
มาตรา ๓๗ จัตวา ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรง

สิทธิอื่นไมพอใจในจํานวนเงินคาทดแทนที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด ไมวาบุคคลน้ัน
จะรับหรือไมรับเงินคาทดแทนที่การไฟฟาสวนภูมิภาควางไวหรือฝากไว ใหมีสิทธิฟอง
คดีตอศาลภายในหน่ึงปนับแตวันที่การไฟฟาสวนภูมิภาคไดดําเนินการตามมาตรา ๓๗ 
ตรี วรรคสองแลว 



การฟองคดีตอศาลตามวรรคหน่ึง ไมเปนเหตุใหการครอบครองหรือใช
อสังหาริมทรัพย การรื้อถอนโรงเรือน หรือการทําลายสิ่งอื่นที่สรางข้ึน หรือการ
ดําเนินการใด ๆ ของพนักงานตองสะดุดหยุดลง 

ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยใหชําระเงินคาทดแทนเพิ่มข้ึน ใหเจาของหรือผู
ครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่น ไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของเงินฝากประเภท
ฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินที่เพิ่มข้ึน ทั้งน้ี นับจากวันที่ตองมีการจาย 
วาง หรือฝากเงินคาทดแทนน้ัน 

ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นพอใจและ
ไดรับเงินคาทดแทนไปแลวหรือมิไดฟองคดีเรียกเงินคาทดแทนตอศาลภายในระยะเวลา
ตามวรรหน่ึง หรือไดแจงเปนหนังสือสละสิทธิไมรับเงินคาทดแทนดังกลาวผูใดจะ
เรียกรองเงินคาทดแทนน้ันอีกไมได 

  
มาตรา ๓๘ ในกรณีจําเปนและเรงดวน เพื่อปองกันภยันตรายหรือความ

เสียหาย พนักงานมีอํานาจเขาไปในที่ดิน หรือสถานที่ของบุคคลใดในเวลาใดเวลาหน่ึงก็
ได เพื่อตรวจสอบ ซอมแซม หรือแกไขระบบการสงพลังงานไฟฟาและอุปกรณประกอบ
อื่น ๆ แตถาเจาของหรือผูครอบครองอยู ณ ที่น้ันดวย ก็ใหพนักงานแจงใหเจาของหรือผู
ครอบครองทราบ 

  
มาตรา ๓๙ ในการกระทํากิจการตาง ๆ ตามความในมาตรา ๓๖ มาตรา 

๓๗ มาตรา ๓๗ ทวิ หรือมาตรา ๓๘ พนักงานจะตองพยายามมิใหเกิดความเสียหาย แต
ถาเกิดความเสียหายข้ึน การไฟฟาสวนภูมิภาคจะตองรับผิดเพื่อความเสียหายน้ัน 

  
มาตรา ๔๐ ผูใดขัดขวางการกระทําของการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือ

พนักงานตามความในมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๗ ทวิ หรือมาตรา 
๓๘ จนกอใหเกิดความเสียหายแกการไฟฟาสวนภูมิภาค ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือนหรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  
หมวด ๔ 

ความสัมพันธกับรัฐบาล 

                         
  

มาตรา ๔๑ ในการดําเนินกิจการของการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหคํานึงถึง
ความปลอดภัย ประโยชนของรัฐและประชาชน 

  
มาตรา ๔๒  การไฟฟาสวนภูมิภาคตองได รับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรีกอนจึงจะดําเนินการตอไปน้ีได 
(๑) เพิ่มหรือลดทุน 

(๒) กูยืมเงินครั้งหน่ึงเปนจํานวนเกินหน่ึงรอยลานบาท 

(๓) จําหนายอสังหาริมทรัพยอันมีราคาเกินสิบลานบาท 

(๔) ดําเนินการตามวัตถุประสงคของการไฟฟาสวนภูมิภาคในประเทศ
ใกลเคียง 

(๕) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 

(๖) จัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 

(๗) เขารวมกิจการกับหนวยงานอื่นไมวาจะเปนของเอกชนหรือของรัฐทั้ง
ในประเทศและนอกประเทศ หรือกับองคการระหวางประเทศ หรือถือหุนในบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัด 

  



มาตรา ๔๓  ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคจัดทํางบประมาณประจําป
งบประมาณแยกเปนงบลงทุน และงบทําการ สําหรับงบลงทุนใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณา และใหความเห็นชอบ สวนงบทําการใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

  
มาตรา ๔๔ รายไดที่การไฟฟาสวนภูมิภาคไดรับจากการดําเนินงาน ให

ตกเปนของการไฟฟาสวนภูมิภาคสําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ ตามที่ระบุไวในมาตรา ๒๓ 

รายไดที่ไดรับในปหน่ึง ๆ เมื่อไดหักรายจายดังกลาวแลว ใหนําสงเปน
รายไดของรัฐตามหลักเกณฑที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

แตถารายไดมีจํานวนไมพอสําหรับรายจายดังกลาว นอกจากเงินสํารองที่
ระบุไวในมาตรา ๒๓ และการไฟฟาสวนภูมิภาคไมสามารถหาเงินจากทางอื่น รัฐพึง
จายเงินใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคเทาจํานวนที่ขาด 

  
มาตรา ๔๕ ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคทํารายงานปละครั้งเสนอรัฐมนตรี 

กลาวถึงผลงานในปที่ลวงแลวของการไฟฟาสวนภูมิภาค และคําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย
ของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา 

  
หมวด ๕ 

การรองทุกขและการสงเคราะห 
                         

  
มาตรา ๔๖ ใหพนักงานมีสิทธิรองทุกขเกี่ยวกับการลงโทษไดตาม

ขอบังคับที่คณะกรรมการวางไว 
  
มาตรา ๔๗ ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคจัดใหมีกองทุนสงเคราะห หรือการ

สงเคราะหอื่น ๆ เพื่อสวัสดิการของผูปฏิบัติงานในการไฟฟาสวนภูมิภาคและครอบครัวใน
กรณีพนจากตําแหนง ประสบอุบัติเหตุ เจ็บปวย หรือกรณีอื่นอันควรแกการสงเคราะห 

การจัดใหมีกองทุนดังกลาวในวรรคกอน การกําหนดประเภทของผูที่พึง
ไดรับการสงเคราะหจากกองทุน และหลักเกณฑการสงเคราะห ตลอดจนการจัดการ
เกี่ยวกับกองทุนใหเปนไปตามขอบังคับซึ่งคณะกรรมการวางไว 

ขอบังคับดังกลาวในวรรคกอน ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรี
ใหความเห็นชอบแลว ใหใชบังคับได 

  
หมวด ๖ 

การบัญชี การสอบ และการตรวจ 

                         
  

มาตรา ๔๘ ใหการไฟฟาสวนภูมิภาควางและรักษาไวซึ่งระบบการบัญชี
อันถูกตองตามหลักการบัญชีที่ทันสมัยเกี่ยวกับกิจการไฟฟา มีการสอบบัญชีภายในเปน
ประจํา และมีสมุดบัญชีลงรายการ 

(๑) การรับและจายเงิน และ 

(๒) สินทรัพยและหน้ีสิน 

ซึ่งแสดงผลของการดําเนินงาน และฐานะการเงินของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคที่เปนอยูจริง และตามที่ควรตามประเภทงาน พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของ
รายการน้ัน ๆ 

  
มาตรา ๔๙ ทุกปใหคณะกรรมการตั้งผูสอบบัญชีคนหน่ึงหรือหลายคน

เพื่อสอบและรับรองบัญชีของการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนป ๆ ไป 



หามมิใหตั้งประธานกรรมการ กรรมการ ผูวาการ ผูอื่นซึ่งเปนผูแทนของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค พนักงาน หรือผูมีสวนไดเสียในการงานที่การไฟฟาสวนภูมิภาค
จัดทําเปนผูสอบบัญชี 

  
มาตรา ๕๐ ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร

หลักฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาคในเวลาอันสมควรไดทุกเมื่อ และเพื่อการสอบบัญชี
ใหมีอํานาจไตถามหรือสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ ผูวาการ ผูอื่นซึ่งเปนผูแทน
ของการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือพนักงาน 

  
มาตรา ๕๑ ผูสอบบัญชีตองทํารายงานวาดวยขอความคําชี้แจงอันควรแก

การสอบบัญชีที่ไดรับตลอดจนความสมบูรณของสมุดบัญชีที่การไฟฟาสวนภูมิภาครักษา
อยู และตองแถลงดวยวา 

(๑) งบดุลและบัญชีซึ่งตรวจสอบน้ันถูกตองตรงกับสมุดบัญชีเพียงไร
หรือไม และ 

(๒) งบดุลและบัญชีซึ่งตรวจสอบน้ันแสดงการงานของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคที่เปนอยูตามจริงและตามที่ควร ตามขอความคําชี้แจงและความรูของผูสอบบัญชี
เพียงไรหรือไม 

  
มาตรา ๕๒ ใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจบัญชีของการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคในเมื่อรัฐมนตรีรองขอ 

  
มาตรา ๕๓ ภายในหน่ึงรอยหาสิบวันหลังจากวันสิ้นปบัญชีของการไฟฟา

สวนภูมิภาค การไฟฟาสวนภูมิภาคจะตองโฆษณารายงานประจําป แสดงบัญชีงบดุล 
บัญชีทําการและบัญชีกําไรขาดทุน เพียงวันสิ้นปพรอมกับรายงานของผูสอบบัญชีที่
คณะกรรมการตั้งข้ึนตามความในมาตรา ๔๙ 

  
  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ส. ธนะรัชต 
นายกรัฐมนตร ี

 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากในปจจุบันน้ี
องคการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดขยายปริมาณงานและมีกิจการไฟฟาในสวนภูมิภาคเปน
จํานวนมาก คือ มีการไฟฟาอําเภอและจังหวัดถึง ๑๓๐ แหง และยังจะตองรับโอนกิจการ
ไฟฟาเทศบาลและสุขาภิบาลมาดําเนินการผลิตและจําหนายอีกประมาณ ๖๓ แหง ในเร็ว
วันน้ี ทั้งรัฐบาลไดมอบหมายใหสรางการไฟฟาตามอําเภอตาง ๆ ที่ยังไมมีไฟฟาใชอีก
ประมาณ ๒๒๕ แหง ใหมีไฟฟาใชโดยทั่วถึงภายใน ๓ ป และมีนโยบายที่จะใหการผลิต
และจายกระแสไฟฟาในสวนภูมิภาคทั้งหมดเปนหนาที่ขององคการไฟฟาสวนภูมิภาค
เปนผูดําเนินการ ทั้งน้ียังจะเปนผลใหไดรับเงินชวยเหลือมาดําเนินการปรับปรุงกิจการ
ไฟฟาของประเทศใหรุดหนายิ่งข้ึน เพื่อประโยชนของประชาชนทุกทองถิ่นและกิจการ
อุตสาหกรรมของชาติ 
  
พระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

  



มาตรา ๕ พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตบริเวณที่ดินที่คิดวาจะตองเวนคืน 
ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ใหคง
ใชบังคับไดตามอายุของพระราชกฤษฎีกาน้ัน 

การเวนคืนและการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการไฟฟาสวนภูมิภาคที่ได
ปฏิบัติไปแลวกอนวันใชบังคับพระราชบัญญัติน้ีใหเปนอันใชได แตการดําเนินการตอไป
ใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่เปนการสมควร
ยกเลิกบทบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยที่บัญญัติไวโดยเฉพาะใน
พระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ เน่ืองจากบทบัญญัติดังกลาวซ้ําซอน
กับบทบัญญัติในกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัติน้ี 

  
พระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
การไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน มีบทบัญญัติบางมาตรา
ที่ไมเหมาะสมกับสภาพการณและสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมให
การไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคในประเทศใกลเคียงไดและให
มีอํานาจในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินในเรื่องเชาซื้อ ยืม ใหยืม อาศัย ใหอาศัย รับ
จํานํา รับจํานอง โอน รับโอน และรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให ประกอบกับเพื่อเพิ่มวงเงินใน
การกูยืม และกําหนดราคาของอสังหาริมทรัพยที่จะจําหนาย ตลอดจนใหคณะกรรมการมี
อํานาจจําหนายทรัพยสินออกจากบัญชีไดทุกกรณีโดยไมจํากัดวงเงิน นอกจากน้ี สมควร
ปรับปรุงองคคณะและวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคให
เหมาะสมและสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

  
พระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจาก
พระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน มี
บทบัญญัติบางมาตราที่ไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันซึ่งความตองการใช
พลังงานไฟฟามีเพิ่มมากข้ึน ดังน้ัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการเกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟา สมควรขยายอํานาจการดําเนินการของการไฟฟาสวนภูมิภาค ในเรื่องการ
ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนจัดตั้งบริษัทหรือบริษัทมหาชนจํากัด เขา
รวมกิจการกับผูอื่น หรือถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เพื่อประโยชนแก
การลงทุนของการไฟฟาสวนภูมิภาค รวมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติวาดวยการดําเนินกิจการ
ของการไฟฟาสวนภูมิภาคและการบริหารของผูวาการ เพื่อใหเหมาะสม และปรับปรุง
บทบัญญัติในสวนที่วาดวยอํานาจของการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือพนักงานในการเขา
ดําเนินการในที่ดินหรือทรัพยสินของบุคคลใด เพื่อประโยชนแกการสรางและบํารุงรักษา
ซึ่งระบบการสงพลังงานไฟฟา จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

 

จําหนายเอกสารแนวขอสอบไฟฟาสวนภูมิภาค (ก.ฟ.ภ.) ทุกตําแหนง ใหมลาสุด 

รวมทุกอยางที่ออกขอสอบ 

- แนวขอสอบความถนัดทางเชาวปญญา ( Aptitude Test )  
- แนวขอสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )  
- แบบทดสอบลักษณะนิสัย ( Personality Test )  



- แนวขอสอบ_เกี่ยวกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

- แนวขอสอบวิชาคอมพิวเตอร 

- เกี่ยวกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

แนวขอสอบความเหมาะสมกับตําแหนง เลือกตามตําแหนงที่สอบ 

 

สงเปนไฟลทางอีเมล สนใจส่ังซ้ือมาท่ี  โทร 085-0127724  
สามารถนําไปปริ้นเพื่นอานไดเลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท  
กรุณาชําระคาสินคาและบริการ  
เลขท่ีบัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย  

 สาคขาบิ๊กซีขอนแกน ช่ือบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย  
โอนเงินแลวแจงท่ี decho.by@hotmail.com 

 

 


