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ระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาค
วาดวยหลักเกณฑการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสอื่ สารโทรคมนาคม
บนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๕๘
ดวยเห็นเปนการสมควรกําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ
สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหเปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม
กับการดําเนินงานในปจจุบัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติการไฟฟา
สวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ และที่แกไขเพิ่มเติม การไฟฟาสวนภูมิภาค จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยหลักเกณฑการพาดสาย
และหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือบันทึกขอความอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
การใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ หรือมีความจําเปนตองงดใชระเบียบนี้ในเรื่องใด
เพื่อประโยชนของการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาคมีอํานาจอนุมัติ
ขอ ๔ การพาดสายและหรือการติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมใด ที่อยูระหวางดําเนินการ
และยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามที่ถือปฏิบัติอยูเดิมจนกวาจะดําเนินการ
แล ว เสร็ จ แต ถ า สามารถดํ า เนิ น การตามระเบี ย บนี้ ไ ด โดยไม ทํ า ให ผู ใ ดเสี ย สิ ท ธิ ป ระโยชน อั น พึ ง มี
ตามเงื่อนไขที่ไดดําเนินการไปแลว ใหดําเนินการตามระเบียบนี้
ขอ ๕ คํานิยาม ในระเบียบนี้
(๑) “สายสื่อสารโทรคมนาคม” 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) ที่ถูกออกแบบใหตอแยกสาย
สื่อสารโทรคมนาคมหลัก นําสัญญาณไปยังผูใชบริการ (End User)
(๓) “อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม” หมายความวา อุปกรณประกอบใดที่ใชในกิจการ
โทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน ไมรวมถึงอุปกรณของผูใชบริการ (Customer Premises
Equipment)
(๔) “การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม” หมายความวา การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม
ตาง ๆ บนเสาไฟฟา ของการไฟฟาสวนภูมิภาค
(๕) “การติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม” หมายความวา การติดตั้งอุปกรณ
ประกอบใดที่ใชในกิจการโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อใชในการสง การแพร
หรือการรับสัญญาณเสียง ขอมูล ภาพหรือการอื่นใด
(๖) “ผูควบคุมงาน” หมายความวา ผูที่ไดรับมอบหมายจากผูขออนุญาตใหควบคุม
งานพาดสายและหรือติด ตั้ง อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม และมีบัต รอนุญ าตทํางานบนเสาไฟฟาของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค
หมวด ๑
การขออนุญาต
ขอ ๖ การขออนุญาตพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟา
๖.๑ หามผูขออนุญาตดําเนินการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
บนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคจนกวาจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากการไฟฟาสวนภูมิภาค
๖.๒ การไฟฟาสวนภูมิภาค จะพิจารณาอนุญาตใหพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ
สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาไดเฉพาะสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการส ว นท อ งถิ่ น หน ว ยงานอื่ น ซึ่ ง มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห มี ฐ านะเป น ราชการบริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคม
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ตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามกฎหมาย วาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนเทานั้น สําหรับบุคคลอื่นการไฟฟาสวนภูมิภาค ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาต
๖.๓ กรณี ที่ ผู ข ออนุญ าตเป น ผู ป ระกอบกิ จ การโทรคมนาคมตามกฎหมายว า ด ว ย
การประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือเปนผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ผูขออนุญาตตองไดรับความเห็นชอบแผนผัง
การดําเนินการ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคแหงชาติ
(กสทช.) กอน
๖.๔ ผู ข ออนุ ญ าตต อ งทํ า หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตการไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าค โดยหนั ง สื อ
ขออนุญาตตองมีรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้
๖.๔.๑ หนัง สือไดรับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) กรณีเปนผูประกอบกิจการตามขอ ๖.๓
๖.๔.๒ เอกสารประกอบคํารอง ตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
๖.๔.๓ แผนผังเสนทางการขออนุญาต ขนาด A๓ หรือ A๔ จํานวน ๒ ชุด
และบั น ทึ ก ในสื่อ อิ เ ล็ กทรอนิก ส ที่ มี ตํา แหน ง เสาไฟฟ า ของการไฟฟ า ส ว นภู มิ ภาคทุ ก ตน ตั้ ง แตต น ทาง
จนถึงปลายทางที่จะทําการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม พรอมระบุพิกัดตนทาง
และ ปลายทาง
๖.๔.๔ จํ านวนเสาที่ จะพาดสายและหรื อติ ด ตั้ งอุ ปกรณ สื่ อสารโทรคมนาคม
ประเภทสาย (สายทองแดงหรื อเสน ใยแก ว นํ าแสง) ชนิด (สายประธานหรื อสายกระจาย) ขนาด
เสนผานศูนยกลาง (รวมฉนวนหุมและสายสะพาน) ระยะทาง จํานวนแกน (Core) ประเภทอุปกรณ
สื่อสารโทรคมนาคม จํานวน(ชิ้น) อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม ขนาดและน้ําหนักของอุปกรณ เปนตน
๖.๔.๕ แบบแสดงการติ ด ตั้ ง สายและหรื อ อุ ป กรณ สื่ อ สารโทรคมนาคม
บนเสาไฟฟา โดยเฉพาะจุดขามถนน ตรอก และซอยตาง ๆ
๖.๔.๖ วันที่เริ่มตนและวันที่แลวเสร็จในการดําเนินการพาดสายและหรือติดตั้ง
อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมของแตละเสนทาง
๖.๔.๗ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพทติดตอของผูควบคุมงาน
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๖.๕ การขออนุญาต ใหรวมถึงกรณีดังตอไปนี้
๖.๕.๑ การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมใหม
๖.๕.๒ การพาดสายและหรื อ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ สื่ อ สารโทรคมนาคมเพิ่ ม เติ ม
ตองระบุวาขนาดเสนผานศูนยกลางรวมของสายที่ติดตั้งอยูแลวมีขนาดเทาใด และหรือจํานวนอุปกรณ
ที่ติดตั้งอยูแลวมีจํานวนเทาใด
๖.๕.๓ การรื้อถอนสายและหรืออุ ป กรณสื่ อสารโทรคมนาคมเดิ ม ออก และ
พาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมใหมทดแทน
๖.๕.๔ การรื้อถอนสายและหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมที่ไดรับอนุญาตไปแลว
๖.๖ การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เปนตนไป
สายสะพาน (Messenger Wire) ของสายสื่อสารโทรคมนาคมชนิดตัวนําเสนใยแกวนําแสง (Optical Fiber)
ตองเปนอโลหะเทานั้น
๖.๗ ผูขออนุญาตยื่นแบบคํารอง หรือหนังสือขออนุญาต ไดที่สํานักงานการไฟฟา
สวนภูมภิ าค ในวันและเวลาทําการ หรือขออนุญาตผานระบบอิเล็กทรอนิกสที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจัดทําขึ้น
หมวด ๒
การอนุญาต
ขอ ๗ การพิจารณาอนุญาต
๗.๑ การไฟฟาสว นภูมิภาค จะพิจารณาอนุญ าตจากความสามารถในการรองรับ
สายสื่อสารโทรคมนาคมของเสาไฟฟาตามมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยคํานึงถึงความมั่นคง
ของเสาไฟฟาเปนสําคัญ
๗.๒ การไฟฟาสวนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไมอนุญ าตในบางเสนทางที่
การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด เนื่องจากเปนเสนทางที่มีสายสื่อสารโทรคมนาคมจํานวนมากจนอาจเปน
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อันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของสวนรวมหรือเปนเสนทางวิกฤตหรือจุดอันตราย หรือเปนเสนทางที่
การไฟฟาส ว นภูมิภาคมี เสน ใยแก ว นําแสงเหลือจากการใชง านปกติพรอมให บ ริการแทนการอนุญาต
พาดสายสื่อสารโทรคมนาคม
๗.๓ การไฟฟาสวนภูมิภาคจะตรวจสอบรายละเอียดและวิธีการพาดสายและหรือติดตั้ง
อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมของผูขออนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค
ตามหมวด ๓ หากไมเปนไปตามหลักเกณฑ และมาตรฐาน หรืออาจเกิดความเสียหายแกเสาไฟฟา
การไฟฟาสวนภูมิภาคจะไมอนุญาตใหดําเนินการพาดสายและหรือติด ตั้งอุป กรณสื่อสารโทรคมนาคม
บนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค
๗.๔ การไฟฟาสวนภูมิภาค จะอนุญาตใหพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
หลัง จากที่ไดรับ หนังสือขออนุญาตตามขอ ๖.๔ ถูกตองและครบถว น และจะจัดสงหนังสืออนุ ญาต
ใหสามารถพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมได พรอมทั้งแจงคาใชจายที่ไดกําหนดไวใน
หมวด ๔ ใหผูขออนุญาตทราบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่การไฟฟาสวนภูมิภาคไดอนุมัติใหพาดสาย
และหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
๗.๕ เมื่ อ ผู ข ออนุ ญ าตชํ า ระค า ใช จ า ยตามหมวด ๔ พร อ มลงนามในสั ญ ญาแล ว
การไฟฟาสวนภูมิภาคจะออกใบอนุญาต (Work Permit) ใหผูขออนุญาตพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ
สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟา โดยผูควบคุมงานมีหนาที่แจงกําหนดการดําเนินการใหการไฟฟาสวนภูมิภาค
ในพื้น ที่ทราบ กอนการดําเนิน การไมนอยกวา ๓ วัน ทําการ เพื่อเจาหนาที่การไฟฟาสว นภูมิภาค
รว มตรวจสอบการพาดสายและหรื อติ ด ตั้ ง อุป กรณสื่ อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟา ใหเ ปน ไปตามที่
การไฟฟาสวนภูมิภาคอนุญาต
หมวด ๓
หลักเกณฑและขอกําหนด
ขอ ๘ หลักเกณฑและขอกําหนดการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
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๘.๑ การพาดสายสื่ อ สารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ า ตามเส น ทางที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าต
หากมีสายกระจาย (Drop Wire) ทองแดงของผูขออนุญาตที่พาดอยูเดิมเกินที่กําหนด ๑๐ คูสาย
ผูขออนุญาตตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงสายกระจาย (Drop Wire) เปนสายเคเบิลทองแดงกอน หรือ
หากมีสายกระจาย (Drop Wire) เสนใยแกวนําแสง ของผูขออนุญาตที่พาดอยูเดิม
เกินที่กําหนด ๕ เสน ผูขออนุญาตตองดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหไมเกิน ๕ เสน กอน
๘.๒ การไฟฟาสวนภูมิภาค จะพิจารณาอนุญาตใหเฉพาะเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค
ถาเปนเสาของหนวยงานอื่น ๆ ปกอยูในแนวเดียวกันใหผูขออนุญาตขออนุญาตจากหนวยงานนั้น ๆ โดยตรง
และใหใสสัญลักษณเสาของหนวยงานนั้น ๆ ลงในแผนผัง และขอมูลที่เปนสื่ออิเล็กทรอนิกส
๘.๓ หามดัดแปลงโครงสรางเสาของการไฟฟาสวนภูมิภาค เชน เจาะรูบนเสาเพิ่มเติม
๘.๔ หามนําสายสื่อสารโทรคมนาคมใตดินขึ้นที่เสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค
ยกเวนเสาตน Rise Pole ของระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของการไฟฟาสวนภูมิภาค
๘.๕ หามติด ตั้ง อุป กรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาตน ที่มีการติด ตั้ ง อุป กรณ
ปองกันและสวิตซตัดตอน
๘.๖ การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมใหติดตั้งบนคอนสื่อสาร และติดตั้งคอนสื่อสารได
เพียงชั้นเดียวเทานั้น และใหมีชองวางใหพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สามารถขึ้นปฏิบัติงานบนเสา
นับจากจุดกึ่งกลางเสาขางละ ๔๐ เซนติเมตร
๘.๗ ห า มติ ด ตั้ ง คอนสื่ อ สารบนเสาไฟฟ า ต น ที่ มี ก ารติ ด ตั้ ง หม อ แปลงหรื อ ตามที่
การไฟฟาสวนภูมิภาคมีมาตรฐานกําหนด
๘.๘ การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาตนที่ติดตั้งหมอแปลง ใหดําเนินการ
ดังนี้
๘.๘.๑ เสาเดี่ยวที่ติดตั้งหมอแปลงแบบแขวน ใหพาดสายโดยตรงทั้งสองดานของเสา
(ติดตั้งขนาบเสา)
๘.๘.๒ เสาคูที่ติดตั้งหมอแปลงแบบนั่งราน ใหขึงดึงเขาปลายสาย (Dead-end Pole)
ของสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาขนาด ๙.๐๐ เมตร จํานวน ๒ ตน ที่ปกครอมทั้งสองขางของเสาคู
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นั่งรานหมอแปลง แลวลดระดับการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมผานเสาคูนั่งรานหมอแปลงที่ระดับไมสูงกวา
คานนั่งรานหมอแปลง ตามมาตรฐานที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
หรือเปนไปตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคมีมาตรฐานกําหนด
๘.๙ การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมผานเสาไฟฟาตน Rise Pole และตนอุปกรณ
ในระบบการจายไฟของการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหเปนไปตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
๘.๑๐ การแยกสายกระจาย (Drop Wire) จากเสาไฟฟา ใหแยกสายเพียงดานเดียว
ถามีความจําเปนใหแยกไดเพียงสองดานเทานั้น เพื่อรักษาที่วางของเสาไฟฟาใหพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
ขึ้นปฏิบัติงานบนเสาไดโดยสะดวกและปลอดภัย
๘.๑๑ ระดับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
๘.๑๑.๑ ให พ าดสายสื่ อ สารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ า ที่ ร ะดั บ ความสู ง
๔.๔๐-๔.๘๐ เมตร จากระดับพื้นหรือทางเทา แลวแตกรณี
๘.๑๑.๒ ใหพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาที่ปกครอม ตรอก ซอย
หรือถนนที่มีทางเดินรถกวางพอที่รถบรรทุก หรือรถรับสงผูโดยสารขนาดใหญวิ่งผาน เขา -ออก ได
ที่ระดับความสูง ๕.๕๐-๕.๙๐ เมตร จากระดับทางเดินรถที่มีรถบรรทุกหรือรถรับสงผูโดยสารขนาดใหญ
ผานแลวแตกรณี
๘.๑๑.๓ ใหติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาที่การไฟฟาสวนภูมิภาค
กําหนดขึ้น ในระดับความสูงตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด ๔.๔๐-๕.๕๐ เมตร จากระดับพื้น
หรือทางเทาหรือทางเดินรถแลวแตกรณี หรือตามที่ การไฟฟาสวนภูมิภาคเห็นสมควร
๘.๑๒ สํ า หรั บ ทางเดิ น รถหรื อ ถนนทางหลวงที่ มี ร ถบรรทุ ก หรื อ รถรั บ ส ง ผู โ ดยสาร
ขนาดใหญผาน ตองมีระยะต่ําสุดของสายสื่อสารโทรคมนาคมไมนอยกวา ๕.๕๐ เมตรจากระดับทางเดินรถ
หรือถนนหลวงแลวแตกรณี
๘.๑๓ สายสื่อสารโทรคมนาคมขามถนนทางหลวงที่เปนเสนทางหลักใหใชวิธีรอยสาย
ในทอลอดใตถนนเทานั้น
๘.๑๔ การพาดสายและหรือติด ตั้ง อุป กรณสื่อสารโทรคมนาคมตองติดตั้ง ใหมีระดับ
ที่ต่ํากวาแนวสายไฟฟาแรงต่ําหรือระดับติดโคมไฟถนน ไมนอยกวา ๓๐ เซนติเมตร
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๘.๑๕ กรณีพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมขาม ถนน ทางแยก ตรอก ซอย ใหผูขออนุญาต
ติดตั้งปายชนิดทนกลางแจง และสะทอนแสง ที่แสดงระดับความสูง ที่ระดับต่ําสุดของสายสื่อสารโทรคมนาคม
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
ทั้งนี้การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมตั้งแต ๑ มกราคม ๒๕๖๑ หามทําวง
รอบเคเบิล (Cable Loop) ทุกกรณี
๘.๑๗ กรณีติดตั้งสายสื่อสารโทรคมนาคมที่แยกเขาซอย หามเขาปลายสาย (Dead end)
ที่เสาไฟฟาโดยตรง ใหดําเนิน การโดยวิธีอื่นที่จะไมกอใหเกิด ความเสียหายแกเสาไฟฟาที่อยูปากซอย
กรณีสวนที่ดึงแยก (Pull off) ใหลดแรงดึง
๘.๑๘ เสาไฟฟาที่ไ ดรับ อนุญ าตใหติด ตั้งสายสื่อสารโทรคมนาคมรว มนั้น การไฟฟา
สวนภูมิภาคอาจระบุใหติดตั้งยึดโยง (Guy) เพื่อไมใหเกิดแรงดึงที่เกินคาความแข็งแรงของเสาไฟฟา
๘.๑๙ ในระหวางปฏิบัตงิ าน ผูขออนุญาตตองมีผูควบคุมงานที่ไดรับบัตรอนุญาตทํางาน
บนเสาไฟฟา จากการไฟฟ าส ว นภู มิภ าค พร อมมี สํา เนาใบอนุ ญ าตใหป ฏิบั ติ ง าน (Work Permit)
ใหเจาหนาที่ของการไฟฟาสวนภูมิภาคตรวจสอบตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
๘.๒๐ การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม ตองดําเนินการตามแบบ
ที่ไดรับอนุญาตจากการไฟฟาสวนภูมิภาคเทานั้น และการพาดเสนใยแกวนําแสงตองมอบแกน (Core)
ใหการไฟฟาสว นภูมิภาคใชง านภายใน ๓๐ วัน ในเสน ทางที่การไฟฟาสว นภูมิภาคแจงความจํานง
โดยไมมีเงื่อนไข จํานวนแกน (Core) ที่ตองมอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาคใชงานเปนดังนี้
เสนใยแกวนําแสงที่มีจํานวนแกน (Core) ๖ - ๑๒ แกน (Core) ตองมอบให
การไฟฟาสวนภูมิภาค ใชงาน ๒ แกน (Core)
เส น ใยแก ว นํ า แสงที่ มี จํ า นวนแกน (Core) มากกว า ๑๒ แกน (Core)
ตองมอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาค ใชงาน ๔ แกน (Core)
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๘.๒๑ กรณีที่การไฟฟาสวนภูมิภาคไดอนุญาตใหมีการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ
สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคอยูกอนแลว หากภายหลังปรากฏวามีผูขออนุญาต
รายอื่นขออนุญาตพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนคอนสื่อสารและหรือเสาไฟฟาเดียวกัน
การไฟฟาสวนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาตใหผูขออนุญาตรายอื่นดังกลาวได โดยไมมีเงื่อนไข
๘.๒๒ สายสื่อสารโทรคมนาคมที่ขออนุญาตเมื่อรวมกับสายสื่อสารโทรคมนาคมเดิม
ที่พาดบนเสาไฟฟาแลว ตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางรวมกัน โดยนับรวมสายสะพาน(ถามี) ไมเกิน
คาตามมาตรฐานที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
๘.๒๓ สายเคเบิลใยแกวนําแสงตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมเกิน ๒๑.๕ มิลลิเมตร
๘.๒๔ ในกรณีที่ผูขออนุญาต ทําการปกเสาเพื่อใชในการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ
สื่อสารโทรคมนาคม ในแนวระบบจําหนายแรงต่ํา เพื่อเปนการปองกันสายไฟฟาแรงต่ําแกวงแตะเสา
การไฟฟาสวนภูมิภาคจะติดตั้งอุปกรณไฟฟารองรับสายไฟฟาแรงต่ําเพิ่มบนเสาของผูขออนุญาต ซึ่งคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด การไฟฟาสวนภูมิภาคจะเรียกเก็บจากผูขออนุญาต
๘.๒๕ สายกระจาย (Drop Wire) ตองมีความยาวของสายที่ติดตั้งไมเกิน ๑๐๐ เมตร
หรือ ตามประกาศหรือมาตรฐานสายกระจาย (Drop Wire) ที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) กําหนด
๘.๒๖ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนปายแสดงสถานะการไดรับอนุญาต และ Cable Marker
แสดงสัญลักษณของหนวยงานเจาของสายสื่อสารโทรคมนาคม ตามแบบที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
หมวด ๔
คาใชจายในการขออนุญาต
ขอ ๙ การไฟฟาสวนภูมิภาค จะเรียกเก็บคาใชจาย ดังนี้
๙.๑ คาบริการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมรายป
๙.๒ คาดําเนินการกอนการใหบริการหรือคาธรรมเนียม
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๙.๓ คาสมทบการกอสรางปรับปรุงปกเสารองรับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ
สื่อสาร โทรคมนาคม
๙.๔ คาใชจายอื่น ๆ
ทั้งนี้เปนไปตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
หมวด ๕
การบํารุงรักษาและความรับผิดชอบ
ขอ ๑๐ การบํารุงรักษา
๑๐.๑ ผูขออนุญาตมีหนาที่ดแู ล ตรวจสอบ บํารุงรักษาและดําเนินการปรับปรุงสาย
และหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมที่อยูบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคใหอยูในสภาพเรียบรอย
และปลอดภัย ตามหมวด ๓
๑๐.๒ หากการไฟฟาสวนภูมิภาคตรวจพบวา การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ
สื่อสารโทรคมนาคมไมถูกตองตามหมวด ๓ ผูขออนุญาตตองดําเนินการแกไขใหเสร็จโดยเร็ว นับจาก
วันที่ไดรับแจงจากการไฟฟาสวนภูมิภาค มิฉะนั้นการไฟฟาสวนภูมิภาคอาจพิจารณายกเลิกการอนุญาต
๑๐.๓ ในกรณีที่การไฟฟาสวนภูมิภาค ดําเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม
หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวของ ผูขออนุญาตตองใหความรวมมือเขารวมดําเนินการ เชน รื้อถอนสาย
สื่อสารโทรคมนาคมและหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมที่ไมไดรับอนุญาต ไมไดใชงาน รวมทั้งยาย
ตําแหนงการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม หรือเปลี่ยนสายสื่อสาร
โทรคมนาคม เปนตน ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
ขอ ๑๑ ความรับผิดชอบ
๑๑.๑ กรณีเ กิด อุ บัติเ หตุห รื อภัย พิบัติ ขึ้น ไม วาด ว ยประการใด ๆ อัน เปน เหตุใ ห
สายไฟฟาหรืออุปกรณไฟฟาขาด ตกลงมา หรือเสาไฟฟาเอน ลม หัก ทําใหทรัพยสินของผูขออนุญาต
ไดรับความเสียหาย ผูขออนุญาตจะไมเรียกรองคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไฟฟาสวนภูมิภาคแตประการใด
ทั้งสิ้น
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๑๑.๒ กรณีสายและหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมที่ติดตั้งไวไมถูกตอง ตามหมวด ๓
หรือผูขออนุญาตไมดําเนินการแกไข จนเปนเหตุแหงการทําละเมิด เชน ยานพาหนะเกี่ยวสายและหรือ
อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม หรือจากสาเหตุอื่นใด ทําใหเกิดความเสียหายแกการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือ
บุคคลที่สาม ผูขออนุญาตยินยอมชดใชคาเสียหายโดยสิ้นเชิงใหการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือบุคคลที่สาม
ภายในเวลาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด โดยไมมีขอโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีสายสื่อสารโทรคมนาคม
และหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมของผูขออนุญาตหลายรายรวมกัน ใหผูขออนุญาตแตละรายรับผิด
ชดใชคาเสียหายในอัตราเฉลี่ยตามสวน
๑๑.๓ กรณีการไฟฟาสวนภูมิภาคปรับปรุงแนวเสา – สาย และอุปกรณไฟฟา รื้อถอน
หรือดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับระบบไฟฟา เมื่อผูขออนุญาตไดรับแจงเปนหนังสือจากการไฟฟาสวนภูมิภาค
ใหรื้อ ยายสายและหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม หรือทรัพยสินอื่นใดของผูขออนุญาต ออกจากพื้นที่
ดําเนินการของการไฟฟาสวนภูมิภาค ผูขออนุญาตตองรื้อ ยาย ใหเสร็จสิ้นภายในกําหนด โดยผูขออนุญาต
เปนผูออกคาใชจายทั้งสิ้น หากผูขออนุญาตไมกระทําการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด ผูขออนุญาต
ยินยอมใหการไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินการใด ๆ เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และใหถือเสมือนวา
เปนการดําเนินการของผูขออนุญาต โดยยินยอมใหการไฟฟาสวนภูมิภาคคิดคาใชจายจากผูขออนุญาตได
ตามความเปนจริง ทั้งนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับสายและหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม หรือ
ทรัพยสินอื่นใดของผูขออนุญาต การไฟฟาสวนภูมิภาคจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
ทั้งสิ้น และอาจพิจารณายกเลิกการอนุญาตใหพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมดวย
๑๑.๔ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุรายแรง ทําใหสายและหรืออุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคมของผูขออนุญาตไมอยูในสภาพการใชงานปกติตามหลักเกณฑที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
การไฟฟาสวนภูมิภาคจะแจงใหผูขออนุญาตเขารวมทําการปรับปรุงสายและหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
ในทันที หากผูขออนุญาตไมดําเนินการแกไข ซอมแซม หรือปรับปรุงใหแลวเสร็จภายในชวงเวลาที่
การไฟฟาสวนภูมิภาคกําลังปฏิบัติงานแกไขปญหา ผูขออนุญาตยินยอมใหการไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินการใด ๆ
เชน ตัด รื้อ ถอน ยายสายและหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมของผูขออนุญาตไดทันที เพื่อปองกัน
ภัยอันตรายสําหรับประชาชน และจัดการสิ่งกีดขวางการจราจร รวมทั้งเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจ
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เกิดขึ้นแกการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือบุคคลที่สาม โดยผูขออนุญาตตองเสียคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคโดยไมมีขอโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น และตองไมเรียกรองคาเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การไฟฟาสวนภูมิภาคแตประการใด
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
ขอ ๑๒ กําหนดโทษ
๑๒.๑ ผูควบคุมงานที่ไมมีบัตรอนุญาตทํางานบนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค
หรือไมสามารถนํามาแสดงใหเจาหนาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคตรวจสอบในขณะที่ปฏิบัติงาน หรือไมสามารถ
แสดงสําเนาใบอนุญาต (Work Permit) ใหปฏิบัติงานได เจาหนาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจะสั่งหยุดงาน
ทันที จนกวาผูขออนุญาตจะปฏิบัติตามขอ ๘.๑๙ ครบถวน
๑๒.๒ ในกรณีที่ผูขออนุญาตไมดําเนินการใหเปนไปตามขอ ๘.๑, ๘.๑๕, ๘.๑๖
๘.๒๓,

๘.๒๕,

๘.๒๖ และ ๑๐.๑ แหงระเบียบนี้ ผูขออนุญาตตองชําระคาปรับในอัตราตามที่

การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
๑๒.๓ ในกรณีที่ผูขออนุญาตทําการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
เกินกวาที่ไดรับอนุญาตจากการไฟฟาสวนภูมิภาค ผูขออนุญาตตองชําระคาปรับในอัตราตามที่การไฟฟา
สวนภูมิภาคกําหนด โดยคิดยอนหลังตั้งแตวนั ที่ทําการพาดสายจนถึงวันรือ้ ถอนเสร็จสิ้นหรือวันทําขอตกลง
แกไขเพิ่มเติมสัญญาแลวแตกรณี และตองชําระคาใชจายตามหมวด ๔ ใหครบถวน
๑๒.๔ คาใชจายในหมวด ๔ รวมถึงคาปรับและคาเสียหาย การไฟฟาสวนภูมิภาค
จะแจงใหผูขออนุญาตทราบเปนหนังสือ โดยผูขออนุญาตจะตองชําระเงินดังกลาวภายในระยะเวลาที่
การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด หากผูขออนุญาตไมชําระหรือชําระไมครบถวนภายในกําหนดเวลา ผูขออนุญาต
ตองชํ าระดอกเบี้ ยในอั ต ราร อยละ ๑๕ ตอ ป คิด คํา นวณจากยอดเงิน ที่คางชําระ นับ ถัด จากวัน ที่
ครบกําหนดชําระจนถึงวันที่ชําระเงินครบถวน
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๑๒.๕ การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด การไฟฟาสวนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการรือ้ ถอน โดยผูขออนุญาตตองชําระ
คาใชจายในการรื้อถอนทั้งหมด
๑๒.๖ การพาดสายและหรือติดตั้ง อุป กรณสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของ
การไฟฟาสวนภูมิภาคกอนไดรับอนุญาต เปนการละเมิด การไฟฟาสวนภูมิภาคจะดําเนินการตามกฎหมาย
กับผูกระทําการละเมิด โดยสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาสินไหมทดแทนจากการละเมิดตามอัตราที่กําหนด
พรอมดอกเบี้ย และแจงใหทําการรื้อถอนสายและหรืออุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมดังกลาวภายในระยะเวลา
ที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด หากพนกําหนดการไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถรื้อถอนและคิดคาใชจาย
จากหนวยงานเจาของสายและหรืออุป กรณสื่อสารโทรคมนาคม และหากมีความเสียหายอันเกิดจาก
การรื้อถอน การไฟฟาสวนภูมิภาคจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
๑๒.๗ ในกรณีที่การไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม
หรือกิจกรรมอันใดที่เกี่ยวของ ตามขอ ๑๐.๓ แลวผูขออนุญาตไมใหความรวมมือตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาค
รองขอ การไฟฟาสวนภูมิภาคจะระงับการอนุญาตเสนทางอื่น ๆ ที่อยูระหวางขออนุญาต จนกวาผูขออนุญาต
จะดําเนินการตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาครองขอ
หมวด ๗
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๓ การใชเสาไฟฟาสําหรับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมตามที่
การไฟฟาสวนภูมิภาคไดทําไวกับบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานใด กอนระเบียบนี้มีผลใชบังคับ ใหยังคง
มีผลใชบังคับตอไป เวนแตมีการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมใหมและหรือเพิ่มเติม
ปรับปรุง หรือมีการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวของตามขอ ๑๐.๓
ใหดําเนินการตามระเบียบนี้

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๗ ง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

ขอ ๑๔ ผูวาการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เสริมสกุล คลายแกว
ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค

