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ประกาศการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
เร่ือง  เขตเดินสายไฟฟาในเขตทองที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

 

ตามที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  (กฟผ.)  ไดดําเนินการกอสรางสายสงไฟฟาและ
รวมทั้งกรณีที่ไดรับโอนสายสงไฟฟาในเขตทองที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มาจากการไฟฟายันฮี  
ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการสงพลังงานไฟฟาอันเปนประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติโดยรวม  
โดยไดมีการประกาศและกําหนดเขตเดินสายไฟฟา  พรอมทั้งจัดทําเครื่องหมายแสดงไวในที่ที่ประกาศ
กําหนดเขตตามสมควร  นั้น   

เพื่อเปนการยืนยันถึงเขตแหงความปลอดภัยในการสงพลังงานไฟฟาของสายสงไฟฟา 
สายตาง ๆ  ในแตละเขตทองที่ดังกลาวขางตน  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  อาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๑๑   
ขอประกาศใหทราบถงึเขตเดินสายไฟฟาของแตละสายสงไฟฟา  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   
ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

สุธารัตน  อังจันทรเพ็ญ 
รองผูวาการพัฒนาระบบสง  ทําการแทน 
ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองที่ที่ถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ที่ พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

๑ ๒๓๐ กิโลโวลต พระนครเหนือ - จังหวัดนนทบุรี ๒๒.๕๐ ยกเวนชวงจากสถานีไฟฟายอยพระนครเหนือ

บางกอกนอย อําเภอบางกรวย  ตําบลวัดชลอ  ตําบลบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี ถึง กม. ๗+๓๖๐.๐๐ 

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตเดินสายไฟฟากวาง

เขตตลิ่งชัน  แขวงตลิ่งชัน  แขวงฉิมพลี  แขวงบางระมาด ดานละ ๑๙.๐๐ เมตร

แขวงบางพรม แขวงบางเชือกหนัง

เขตบางแค  แขวงบางไผ  แขวงบางแคเหนือ

เขตทวีวัฒนา  แขวงทวีวัฒนา

๒ ๒๓๐ กิโลโวลต  แจงวัฒนะ - จุดเชื่อม จังหวัดนนทบุรี ๒๐.๕๐

พระนครเหนือ อําเภอเมืองนนทบุรี  ตําบลทาทราย

อําเภอปากเกร็ด ตําบลบางตลาดสุขาภิบาล ตําบลคลองเกลือ

ตําบลบานใหม

กรุงเทพมหานคร

เขตบางซื่อ แขวงบางซื่อ

๓ ๕๐๐ กิโลโวลต รังสิต - แจงวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี ๒๐.๕๐

อําเภอปากเกร็ด ตําบลบานใหม

จังหวัดปทุมธานี
อําเภอเมืองปทุมธาน ีตําบลบานใหม

๔  ๒๓๐ กิโลโวลต พระนครเหนือ - กรุงเทพมหานคร ๒๐.๕๐ ยกเวนชวงจากสถานีไฟฟายอยพระนครเหนือ

จุดเชื่อมพระนครเหนือ และจุดเชื่อม เขตบางซื่อ  แขวงบางซื่อ  จังหวัดนนทบุรี  ถึง  กม.๒+๖๙๖.๓๙

พระนครเหนือ - ลาดพราว เขตจตุจักร  แขวงลาดยาว กรุงเทพมหานคร เขตเดินสายไฟฟากวาง

จังหวัดนนทบุรี ดานละ ๑๙.๐๐ เมตร

อําเภอบางกรวย  ตําบลบางกรวย

๕  ๒๓๐ กิโลโวลต  ลาดพราว  – รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ๒๐.๕๐

เขตจตุจักร  แขวงลาดยาว

เขตหวยขวาง  แขวงสามเสนนอก  แขวงหวยขวาง
แขวงบางกะป

เขตดินแดง  แขวงดินแดง

๖  ๒๓๐ กิโลโวลต รัชดาภิเษก  – บางกะป กรุงเทพมหานคร ๒๐.๕๐

เขตหวยขวาง  แขวงสามเสนนอก แขวงบางกะป

เขตบางกะป  แขวงหัวหมาก

เขตสวนหลวง  แขวงสวนหลวง

บัญชีแนบทายประกาศการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
เร่ือง เขตเดินสายไฟฟาในเขตทองที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

-๑-



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองที่ที่ถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ที่ พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

๗  ๒๓๐ กิโลโวลต  บางกอกนอย  - กรุงเทพมหานคร ๑๘.๐๐
สามพราน 1 เขตหนองแขม  แขวงหนองแขม  แขวงหนองคางพลู

เขตบางแค  แขวงบางแคเหนือ  แขวงหลักสอง แขวงบางแค

จังหวัดสมุทรสาคร

อําเภอกระทุมแบน ตําบลออมนอย

๘  ๒๓๐ กิโลโวลต บางกอกนอย  - กรุงเทพมหานคร ๒๐.๐๐,๒๕.๐๐ ๑) สายสงไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต

พระนครใต และพระนครใต - ธนบุรีใต - เขตบางแค แขวงบางแคเหนือ แขวงหลักสอง แขวงบางแค ๑๖.๐๐,๒๐.๐๐      บางกอกนอย - พระนครใต

บางกอกนอย เขตบางบอน  แขวงบางบอน ๑๒.๐๐,๒๔.๐๐ ๑.๑) จากสถานีไฟฟายอยบางกอกนอย

เขตบางขุนเทียน  แขวงแสมดํา แขวงทาขาม กรุงเทพมหานคร ถึงกม. ๐+๖๖๘.๐๐

เขตทุงครุ  แขวงทุงครุ กรุงเทพมหานคร เขตเดินสายไฟฟากวาง

จังหวัดสมุทรปราการ ๓๖.๐๐เมตร

อําเภอพระประแดง ตําบลบางจาก ตําบลบางหัวเสือ ๑.๒) จาก กม. ๐+๖๖๘.๐๐ กรุงเทพมหานคร

อําเภอเมืองสมุทรปราการ ตําบลบางโปรง ถึงสถานีไฟฟายอยพระนครใต    จังหวัด

สมุทรปราการ  เขตเดินสายไฟฟากวาง ๔๕.๐๐

เมตร

๒) สายสงไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต พระนตรใต -

 ธนบุรีใต - บางกอกนอย

๒.๑) จากสถานีไฟฟายอยพระนครใต  จังหวัด

สมุทรปราการ ถึง กม.๐+๒๙๓.๘๐ จังหวัด

สมุทรปราการ เขตเดินสายไฟฟากวาง ๒๘.๐๐

เมตร

๒.๒) ชวงขามแมนํ้าเจาพระยา  ถึง

                                        จังหวัดสมุทรปราการ

เขตเดินสายไฟฟากวาง ๖๐.๐๐ เมตร และ

 ๒๐.๐๐ เมตร

๒.๓) จาก                                         จังหวัด

สมุทรปราการ ถึงสถานีไฟฟายอยบางกอกนอย

กรุงเทพมหานคร ใชเขตเดินสายไฟฟารวมกับ

สายสงไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต  บางกอกนอย -

 พระนครใต

๙  ๒๓๐ กิโลโวลต พระนครใต  - บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๒๐.๐๐

อําเภอบางพลี ตําบลบางแกว ตําบลบางพลีใหญ

อําเภอพระประแดง ตําบลบางหัวเสือ

อําเภอเมืองสมุทรปราการ ตําบลบางโปรง ตําบลบางดวน
ตําบลเขตเทศบาล ตําบลเมืองใหม ตําบลเทพารักษ

-๒-

 กม. ๑+๔๐๒.๔๖ BK
 ๐+๔๕๕.๑๑ AH

 กม. ๑+๔๐๒.๔๖ BK
 ๐+๔๕๕.๑๑ AH



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองที่ที่ถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ที่ พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

๑๐  ๒๓๐ กิโลโวลต บางกะป  -  ออนนุช  กรุงเทพมหานคร ๒๐.๐๐

เขตประเวศ แขวงประเวศ

เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง

๑๑  ๒๓๐ กิโลโวลต  บางปะกง - ออนนุช  กรุงเทพมหานคร ๑๒.๐๐ ยกเลิกเขตเดินสายไฟฟา ชวง กม.

เขตประเวศ  แขวงประเวศ ๒๗+๙๒๔.๘๐ ถึง กม.๓๕+๐๙๖.๓๐

เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง  แขวงทับยาว แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร

จังหวัดสมุทรปราการ

อําเภอบางบอ ตําบลเปร็ง  ตําบลคลองสวน

จังหวัดชลบุรี

อําเภอพานทอง  ตําบลบางนาง ตําบลเกาะลอย ตําบลบางหัก

จังหวัดฉะเชิงเทรา

อําเภอบางปะกง ตําบลบานผึ้ง  ตําบลทาขาม

อําเภอบานโพธิ์  ตําบลเทพราช  ตําบลคลองประเวศ
ตําบลสนามจันทร  ตําบลคลองบานโพธิ์  ตําบลบางซอน

๑๒  ๒๓๐ กิโลโวลต ออนนุช  – บางพลี  กรุงเทพมหานคร ๒๐.๐๐

เขตประเวศ  แขวงประเวศ  แขวงดอกไม

จังหวัดสมุทรปราการ
อําเภอบางพลี  ตําบลบางแกว  ตําบลบางพลีใหญ

๑๓  ๒๓๐ กิโลโวลต บางปะกง - บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๒๐.๐๐ ยกเวนชวง กม. ๓๘+๓๐๒.๐๔ ถึง กม.

อําเภอบางพลี ตําบลบางพลีใหญ  ตําบลบางปลา ๑๖.๐๐, ๒๔.๐๐๔๐+๐๒๖.๙๘  จังหวัดสมุทรปราการ

กิ่งอําเภอบางเสาธง  ตําบลบางเสาธง เขตเดินสายไฟฟาดานทิศเหนือกวาง ๑๖.๐๐ เมตร

อําเภอบางบอ ตําบลบางเพรียง ตําบลบางบอ ดานทิศใตกวาง ๒๔.๐๐ เมตร  และชวง

ตําบลบานระกาศ กม. ๔๐+๐๒๖.๙๘ ถึง กม. ๔๔+๔๖๕.๕๖

จังหวัดฉะเชิงเทรา (สถานีไฟฟายอยบางพลี) จังหวัดสุมทรปราการ

อําเภอบางปะกง ตําบลบางเกลือ  ตําบลบางสมัคร เขตเดินสายไฟฟาดานทิศตะวันออก  กวาง

ตําบลบางวัว ตําบลทาสะอาน ตําบลบางผึ้ง ตําบลทาขาม ๑๖.๐๐ เมตร ดานทิศตะวันตกกวาง ๒๔.๐๐ เมตร

๑๔ ๕๐๐ กิโลโวลต หนองจอก - ออนนุช  กรุงเทพมหานคร ๒๐.๐๐ ยกเวนชวงจากสถานีไฟฟายอยออนนุช

เขตประเวศ แขวงประเวศ กรุงเทพมหานคร  ถึง กม. ๑+๕๔๙.๐๔

เขตลาดกระบัง แขวงคลองสองตนนุน แขวงลําปลาทิว กรุงเทพมหานคร เขตเดินสายไฟฟา

เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กวางดานละ ๓๐.๐๐ เมตร

เขตมีนบุรี แขวงมีนบุรี แขวงแสนแสบ

เขตหนองจอก แขวงโคกแฝด

-๓-



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองที่ที่ถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ที่ พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

๑๕  ๒๓๐ กิโลโวลต  หนองจอก - รังสิต  กรุงเทพมหานคร ๒๐.๐๐

เขตหนองจอก แขวงโคกแฝด

เขตมีนบุรี แขวงแสนแสบ

เขตคลองสามวา แขวงทรายกองดินใต แขวงทรายกองดิน
แขวงสามวาตะวันออก แขวงสามวาตะวันตก

จังหวัดปทุมธานี

อําเภอเมืองปทุมธาน ีตําบลสวนพริกไทย ตําบลบางพูน
เขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ตําบลบานใหม

อําเภอลําลูกกา ตําบลลาดสวาย

อําเภอธัญบุรี ตําบลบึงยี่โถ

อําเภอคลองหลวง ตําบลคลองสาม ตําบลคลองสอง
ตําบลคลองหนึ่ง

๑๖  ๕๐๐ กิโลโวลต ไทรนอย - บางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร ๒๐.๐๐

เขตบางแค แขวงบางแคเหนือ แขวงบางไผ

เขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน

จังหวัดนนทบุรี

อําเภอบางบัวทอง ตําบลบางคูรัด

อําเภอบางใหญ ตําบลบางใหญ ตําบลบานใหม

อําเภอไทรนอย ตําบลทวีวัฒนา ตําบลไทรนอย

อําเภอบางกรวย ตําบลศาลากลาง

๑๗  ๒๓๐ กิโลโวลต บานโปง ๒ - ไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ๒๐.๐๐

อําเภอไทรนอย ตําบลไทรนอย ตําบลทวีวัฒนา
ตําบลคลองขวาง

จังหวัดนครปฐม

อําเภอบางเลน ตําบลนราภิรมย ตําบลลําพญา ตําบลบางปลา
ตําบลหวยพระ

อําเภอกําแพงแสน ตําบลหวยขวาง

อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลทับหลวง ตําบลหนองงูเหลือม
ตําบลโพรงมะเดื่อ ตําบลบานยาง

จังหวัดราชบุรี

อําเภอบานโปง ตําบลทาผา
๑๘  ๒๓๐ กิโลโวลต ไทรนอย   –  อางทอง ๒ จังหวัดนนทบุรี ๒๐.๐๐

อําเภอไทรนอย ตําบลไทรนอย ตําบลคลองขวาง
ตําบลราษฎรนิยม

จังหวัดปทุมธานี

อําเภอลาดหลุมแกว ตําบลหนาไม ตําบลบอเงิน

-๔-



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองที่ที่ถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ที่ พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อําเภอลาดบัวหลวง ตําบลสามเมือง  ตําบลลาดบัวหลวง

อําเภอเสนา ตําบลชายนา ตําบลบานแถว ตําบลเจาเสด็จ
ตําบลราวจระเข ตําบลลาดงา

อําเภอบางซาย ตําบลแกวฟา ตําบลเตาเลา ตําบลปลายกลัด

อําเภอผักไห ตําบลทาดินแดง ตําบลลาดชิด ตําบลตาลาน
ตําบลผักไห ตําบลอมฤต ตําบลหนาโคก

จังหวัดอางทอง

อําเภอวิเศษชัยชาญ ตําบลบางจัก ตําบลคลองขนาก
ตําบลทาชาง ตําบลศาลเจาโรงทอง ตําบลมวงเตี้ย

๑๙ ๕๐๐ กิโลโวลต ไทรนอย – วังนอย จังหวัดนนทบุรี ๓๐.๐๐

อําเภอไทรนอย ตําบลไทรนอย

จังหวัดปทุมธานี

อําเภอลาดหลุมแกว  ตําบลหนาไม ตําบลลาดหลุมแกว
ตําบลระแหง ตําบลบอเงิน ตําบลคูขวาง ตําบลคูบางหลวง

อําเภอสามโคก ตําบลบางเตย ตําบลคลองควาย
ตําบลบางกระบือ ตําบลเชียงรากนอย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อําเภอบางไทร ตําบลเชียงรากนอย

อําเภอบางปะอิน ตําบลบางกระสั้น

อําเภอวังนอย ตําบลพยอม ตําบลวังนอย ตําบลวังจุฬา
ตําบลขาวงาม

๒๐ ๕๐๐ กิโลโวลต  ไทรนอย - รังสิต จังหวัดนนทบุรี ๒๐.๐๐

อําเภอไทรนอย ตําบลไทรนอย

อําเภอบางบัวทอง ตําบลบางบัวทอง ตําบลละหาร ตําบลลําโพ

อําเภอปากเกร็ด ตําบลคลองขอย

จังหวัดปทุมธานี

อําเภอเมืองปทุมธาน ี ตําบลบางคูวัด ตําบลบางขะแยง
ตําบลบางกระดี ตําบลเขตเทศบาลเมือง

อําเภอลาดหลุมแกว ตําบลคลองพระอุดม

๒๑ ๒๓๐ กิโลโวลต วังนอย - รังสิต จังหวัดปทุมธานี ๒๐.๐๐ ยกเวนชวง กม. ๒๑+๙๙๖.๔๕   จังหวัด

อําเภอเมืองปทุมธาน ี ตําบลบานใหม ตําบลเขตเทศบาล พระนครศรีอยุธยา ถึงสถานีไฟฟายอยรังสิต

ตําบลบางพูน ตําบลสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี เขตเดินสายไฟฟากวาง

อําภอคลองหลวง  ตําบลคลองหนึ่ง ดานละ ๒๐.๕๐ เมตร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อําเภอบางปะอิน ตําบลบางพระสั้น ตําบลคลองจิก
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ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองที่ที่ถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ที่ พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

อําเภอวังนอย ตําบลลําไทร ตําบลบอตาโล ตําบลลําตาเสา
ตําบลชะแมบ ตําบลวังจุฬา ตําบลขาวงาม

๒๒ ๕๐๐ กิโลโวลต ปลวกแดง - จุดเชื่อม  กรุงเทพมหานคร ๓๐.๐๐

สายสง ๕๐๐ กิโลโวลต หนองจอก - เขตหนองจอก แขวงคลองสิบสอง แขวงหนองจอก
วังนอย  แนวที่ ๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา

อําเภอบางน้ําเปรี้ยว ตําบลบึงน้ํารักษ ตําบลดอนฉิมพลี
ตําบลหมอนทอง ตําบลบางน้ําเปรี้ยว ตําบลโพรงอากาศ

กิ่งอําเภอคลองเขื่อน ตําบลกอนแกว ตําบลบางตลาด
ตําบลบางเลา

อําเภอบางคลา ตําบลบานสวน ตําบลเสม็ดเหนือ
ตําบลเสม็ดใต

อําเภอบานโพธิ์ ตําบลบางแกว ตําบลคลองขุด
ตําบลสิบเอ็ดศอก

จังหวัดชลบุรี

อําเภอพนัสนิคม ตําบลทาขาม  ตําบลหัวถนน
ตําบลวัดหลวง ตําบลหนองปรือ ตําบลไรหลักทอง

ตําบลหนองเหียง  ตําบลนาวังหิน  ตําบลบานชาง

ตําบลหนอนนาง ตําบลทุงขวาง

อําเภอบานบึง  ตําบลหนองอิรุณ ตําบลหนองชาก
ตําบลหนองไผแกว ตําบลคลองกิ่ว

อําเภอศรีราชา  ตําบลเขาคันทรง ตําบลบอวิน

จังหวัดระยอง

อําเภอปลวกแดง ตําบลตาสิทธิ์ ตําบลปลวกแดง

๒๓ ๕๐๐ กิโลโวลต  ทาตะโก - หนองจอก  กรุงเทพมหานคร ๓๐.๐๐ ยกเวนชวงกม. ๔๗+๙๒๕.๐๐ จังหวัด

สายที่ ๑ เขตมีนบุรี แขวงแสนแสบ  แขวงทรายกองดินใต ปทุมธานี  ถึง สถานีไฟฟายอยหนองจอก

เขตคลองสามวา  แขวงสามวาตะวันออก กรุงเทพมหานคร  ใชเขตเดินสายไฟฟารวมกับ

เขตหนองจอก แขวงโคกแฝค สายสงไฟฟา ๕๐๐ กิโลโวลต  ทาตะโก -

จังหวัดปทุมธานี หนองจอก  สายท่ี ๒ เขตเดินสายไฟฟา

อําเภอธัญบุรี ตําบลลําผักกูด กวาง ๘๐.๐๐ เมตร

อําเภอหนองเสือ ตําบลบึงบอน ตําบลบึงชําออ

อําเภอลําลูกกา  ตําบลลําลูกกา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อําเภอวังนอย ตําบลวังจุฬา ตําบลชะแมบ ตําบลหันตะเภา

อําเภออุทัย ตําบลโพสาวหาญ ตําบลสามบัณฑิต

ตําบลหนองไมซุง ตําบลเสนา

อําเภอภาชี ตําบลโคกมวง ตําบลกระจิว ตําบลภาชี

ตําบลไผลอม
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ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองที่ที่ถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ที่ พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

อําเภอทาเรือ ตําบลหนองขนาก ตําบลศาลาลอย

ตําบลโพธิ์เอน ตําบลวังแดง ตําบลบานรอม

จังหวัดสระบุรี

อําเภอบานหมอ ตําบลโคกใหญ ตําบลไผขวาง ตําบลหรเทพ

อําเภอหนองโดน ตําบลดอนทอง

จังหวัดลพบุรี

อําเภอเมืองลพบุรี ตําบลดอนโพธิ์ ตําบลโคกลําพาน

ตําบลตะลุง ตําบลโพธิ์เกาตน ตําบลบางขันหมาก

อําเภอทาวุง ตําบลโพตลาดแกว ตําบลบางลี่

ตําบลเขาสมอคอน

อําเภอบานหมี่ ตําบลบานชี ตําบลบางพึ่ง ตําบลสนามแจง

ตําบลเชียงงา ตําบลสายหวยแกว ตําบลหนองกระเบียน

จังหวัดนครสวรรค

อําเภอตาคลี ตําบลลาดทิพรส ตําบลหวยหอม

อําเภอตากฟา ตําบลลําพยนต ตําบลสุขสําราญ

ตําบลพุนกยูง ตําบลอุดมธัญญา

อําเภอทาตะโก ตําบลหนองหลวง ตําบลหัวถนน

๒๔ ๕๐๐ กิโลโวลต ทาตะโก - หนองจอก  กรุงเทพมหานคร ๓๐.๐๐                                          จังหวัดปทุมธานี

สายที่ ๒ เขตมีนบุรี แขวงแสนแสบ  แขวงทรายกองดินใต ถึงสถานีไฟฟายอยหนองจอก

เขตคลองสามวา  แขวงสามวาตะวันออก กรุงเทพมหานคร  ใชเขตเดินสายไฟฟารวมกับ

เขตหนองจอก แขวงโคกแฝค สายสงไฟฟา ๕๐๐ กิโลโวลต  ทาตะโก -

จังหวัดปทุมธานี หนองจอก  สายท่ี ๑  เขตเดินสายไฟฟากวาง

อําเภอธัญบุรี ตําบลลําผักกูด  ตําบลบึงสนั่น ๘๐.๐๐ เมตร

อําเภอหนองเสือ ตําบลบึงบอน ตําบลบึงบา ตําบลบึงกาสาม
ตําบลบึงชําออ

อําเภอลําลูกกา  ตําบลลําลูกกา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อําเภอวังนอย ตําบลขาวงาม ตําบลชะแมบ ตําบลสนับทึบ

อําเภออุทัย ตําบลโพสาวหาญ

อําเภอภาชี ตําบลระโสม ตําบลโคกมวง ตําบลหนองน้ําใส

ตําบลดอนหญานาง

อําเภอทาเรือ ตําบลหนองขนาก ตําบลศาลาลอย

ตําบลทาเจาสนุก ตําบลบานรอม

จังหวัดสระบุรี

อําเภอบานหมอ ตําบลบานหมอ ตําบลโคกใหญ

ตําบลหรเทพ

อําเภอหนองโดน ตําบลดอนทอง

อําเภอหนองแค ตําบลโคกตูม ตําบลหนองแขม

-๗-
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ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองที่ที่ถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ที่ พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

จังหวัดลพบุรี

อําเภอเมืองลพบุรี ตําบลดอนโพธิ์ ตําบลโคกลําพาน

ตําบลตะลุง ตําบลโพธิ์เกาตน ตําบลบางขันหมาก

ตําบลโคกกระเทียม

อําเภอทาวุง  ตําบลบางลี่

อําเภอบานหมี่ ตําบลหนองเตา ตําบลสนามแจง ตําบล

โพนทอง ตําบลเชียงงา ตําบลสายหวยแกว ตําบล
หนองกระเบียน ตําบลดอนดึง

จังหวัดนครสวรรค

อําเภอตาคลี ตําบลลาดทิพรส ตําบลหวยหอม

อําเภอตากฟา ตําบลลําพยนต ตําบลสุขสําราญ
ตําบลอุดมธัญญา

อําเภอทาตะโก ตําบลหนองหลวง ตําบลหัวถนน

๒๕ ๒๓๐ กิโลโวลต บางปะกง - หนองจอก กรุงเทพมหานคร ๒๐.๐๐

สายที่ ๑ เขตหนองจอก  แขวงโคกแฝด แขวงลําผักชี

เขตลาดกระบัง แขวงลําปะทิว แขวงทับยาว แขวงขุมทอง

เขตมีนบุรี แขวงแสนแสบ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตําบลคลองหลวงแพง
ตําบลคลองอุดมชลจร ตําบลคลองปลง

อําเภอบางปะกง ตําบลพิมพา ตําบลบางสมัคร ตําบลบางวัว
ตําบลหนองจอก

จังหวัดสมุทรปราการ

อําเภอบางบอ ตําบลเปร็ง ตําบลคลองสวน ตําบลบางพลีนอย

ตําบลนิยมยาตรา

๒๖ ๒๓๐ กิโลโวลต บางปะกง - หนองจอก กรุงเทพมหานคร ๒๐.๐๐

สายที่ ๒ เขตหนองจอก  แขวงโคกแฝด แขวงลําผักชี

เขตลาดกระบัง แขวงลําปะทิว แขวงทับยาว แขวงขุมทอง

เขตมีนบุรี แขวงแสนแสบ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตําบลคลองหลวงแพง
ตําบลคลองอุดมชลจร ตําบลคลองเปรง

อําเภอบางปะกง ตําบลพิมพา ตําบลบางสมัคร ตําบลบางวัว
ตําบลหนองจอก ตําบลทาสะอาน ตําบลทาขาม ตําบลบางผึ้ง

จังหวัดสมุทรปราการ

อําเภอบางบอ ตําบลเปร็ง ตําบลคลองสาม ตําบลบางพลีนอย

ตําบลนิยมยาตรา 

-๘-



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองที่ที่ถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ที่ พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

๒๗ ๕๐๐ กิโลโวลต หนองจอก - วังนอย กรุงเทพมหานคร ๓๐.๐๐
เขตหนองจอก แขวงโคกแฝด แขวงหนองจอก
แขวงคลองสิบสอง

จังหวัดปทุมธานี

อําเภอลําลูกกา  ตําบลลําไทร ตําบลพืชอุดม ตําบลบึงคอไห

อําเภอธัญบุรี  ตําบลบึงน้ํารักษ

อําเภอหนองเสือ  ตําบลหนองสามวัง ตําบลศาลาครุ

ตําบลนพรัตน  ตําบลบึงกาสาม  ตําบลบึงชําออ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อําเภอวังนอย  ตําบลขาวงาม

๒๘ ๕๐๐ กิโลโวลต ปลวกแดง - จุดเชื่อม จังหวัดระยอง ๓๐.๐๐

สายสง ๕๐๐กิโลโวลต หนองจอก - อําเภอปลวกแดง ตําบลปลวกแดง เทศบาลตําบลจอมพล-

วังนอย  แนวที่ 2 เจาพระยา  ตําบลตาสิทธิ์

จังหวัดชลบุรี

อําเภอศรีราชา ตําบลเขาคันทรง

อําเภอบานบึง ตําบลคลองกิ่ว ตําบลหนองอิรุณ

อําเภอหนองใหญ ตําบลหนองเสือชาง ตําบลหางสูง

ตําบลหนองใหญ 

อําเภอบอทอง ตําบลบอกวางทอง ตําบลธาตุทอง

กิ่งอําเภอเกาะจันทร ตําบลทาบุญมี ตําบลเกาะจันทร

เทศบาลตําบลเกาะจันทร

จังหวัดฉะเชิงเทรา

อําเภอแปลงยาว ตําบลหนองไมแกน ตําบลวังเย็น

ตําบลแปลงยาว ตําบลหัวสําโรง

อําเภอพนมสารคาม ตําบลเกาะขนุน ตําบลหนองแหน

ตําบลทาถาน ตําบลเมืองเกา

อําเภอราชสาสนน ตําบลเมืองใหม

อําเภอบางคลา ตําบลปากน้ํา ตําบลหัวไทร

ตําบลบางกระเจ็ด

อําเภอบางน้ําปรี้ยว ตําบลโยธะกา ตําบลหมอนทอง

ตําบลสิงโตทอง ตําบลดอนฉิมพลี ตําบลบึงน้ํารักษ

จังหวัดปราจีนบุรี

อําเภอบานสราง  ตําบลบางแตน

กรุงเทพมหานคร

เขตหนองจอก  แขวงคลองสิบสอง

-๙-




