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ประกาศการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
เร่ือง  เขตเดินสายไฟฟาในเขตทองที่ภาคกลาง 

 

 

ตามที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  (กฟผ.)  ไดดําเนินการกอสรางสายสงไฟฟา 
และรวมทั้งกรณีที่ไดรับโอนสายสงไฟฟาในเขตทองที่ภาคกลาง  มาจากการไฟฟายันฮี  ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนในการสงพลังงานไฟฟาอันเปนประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติโดยรวม  โดยไดมี
การประกาศและกําหนดเขตเดินสายไฟฟา  พรอมทั้งจัดทําเครื่องหมายแสดงไวในที่ที่ประกาศกําหนด
เขตตามสมควร  นั้น   

เพื่อเปนการยืนยันถึงเขตแหงความปลอดภัยในการสงพลังงานไฟฟาของสายสงไฟฟาสายตาง ๆ  
ในเขตทองที่ภาคกลาง  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๙   
แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๑๑  ขอประกาศใหทราบถึงเขต 
เดินสายไฟฟาของแตละสายสงไฟฟา  ในเขตทองที่ภาคกลาง  ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

สุธารัตน  อังจันทรเพ็ญ 
รองผูวาการพัฒนาระบบสง  ทําการแทน   
ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

๑ ๑๑๕ กิโลโวลต ลพบุรี๑ - ทาวุง จังหวัดลพบุรี ๙.๐๐

อําเภอเมืองลพบุรี ตําบลปาตาล ตําบลโพธ์ิเกาตน

ตําบลบางขันหมาก

อําเภอทาวุง ตําบลโพธ์ิตลาดแกว ตําบลบางคู

๒ ๑๑๕ กิโลโวลต ทาวุง - สิงหบุรี จังหวัดลพบุรี ๙.๐๐

อําเภอทาวุง ตําบลบางคู ตําบลทาวุง ตําบลบางงา

จังหวัดสิงหบุรี

อําเภอเมืองสิงหบุรี ตําบลมวงหมู

๓ ๑๑๕ กิโลโวลต  อางทอง ๑ - จังหวัดอางทอง ๙.๐๐

สิงหบุรี อําเภอเมืองอางทอง ตําบลบานอิฐ ตําบลบานรี

ตําบลตลาดกรวด

อําเภอไชโย ตําบลชัยฤทธิ์ ตําบลจรเขรอง

ตําบลหลักฟา ตําบลไชยภูมิ ตําบลตรีณรงค

จังหวัดลพบุร ี

อําเภอทาวุง ตําบลหัวสําโรง

จังหวัดสิงหบุรี

อําเภอพรหมบุร ีตําบลบานหมอ

ตําบลบางน้ําเชี่ยว ตําบลบานแปง ตําบลพรหมบุรี

อําเภอเมืองสิงหบุร ีตําบลมวงหมู ตําบลตนโพธ์ิ

๔ ๑๑๕ กิโลโวลต  อางทอง ๑ - จังหวัดอางทอง ๙.๐๐

ทาลาน ๑ อําเภอเมืองอางทอง ตําบลบานอิฐ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อําเภอมหาราช ตําบลบานขวาง ตําบลเจาปลุก

ตําบลบางนา

อําเภอทาเรือ ตําบลบานรอม ตําบลทาเรือ

จังหวัดสระบุรี

อําเภอดอนพุด ตําบลบานหลวง

บัญชีแนบทายประกาศการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

-๑-
เร่ือง เขตเดินสายไฟฟาในเขตทองที่ภาคกลาง



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

อําเภอบานหมอ ตําบลไผขวาง ตําบลบานครัว

ตําบลบางโขมด

๕ ๑๑๕ กิโลโวลต  อางทอง ๒ - จังหวัดอางทอง ๙.๐๐

ทาลาน ๑ อําเภอวิเศษชัยชาญ ตําบลศาลเจาโรงทอง

ตําบลไผจําศีล ตําบลหัวตะพาน 

อําเภอเมืองอางทอง ตําบลมหาดไทย ตําบลบานแห

ตําบลโพสะ  ตําบลบานอิฐ ตําบลศาลาแดง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อําเภอมหาราช ตําบลบานขวาง ตําบลเจาปลุก

ตําบลบางนา

อําเภอทาเรือ ตําบลบานรอม ตําบลทาเรือ ตําบลจําปา

จังหวัดสระบุรี

อําเภอดอนพุด ตําบลบานหลวง

อําเภอบานหมอ ตําบลบานครัว ตําบลไผขวาง

ตําบลบางโขมด

๖ ๑๑๕ กิโลโวลต  อางทอง ๒ - จังหวัดอางทอง ๙.๐๐

 สุพรรณบุรี อําเภอวิเศษชัยชาญ ตําบลศาลเจาโรงทอง

ตําบลยี่ลน ตําบลหวยคันแหลน ตําบลสาวรองไห

อําเภอสามโก ตําบลโพธ์ิมวงพันธ

จังหวัดสุพรรณบุรี

อําเภอเมืองสุพรรณบุร ีตําบลดอนมะสังข

ตําบลไผขวาง ตําบลสนามไชย 

๗ ๑๑๕ กิโลโวลต  อางทอง ๒ - จังหวัดอางทอง ๑๒.๐๐

 เดิมบางนางบวช อําเภอวิเศษชัยชาญ ตําบลศาลเจาโรงทอง

ตําบลยี่ลน ตําบลมวงเต้ีย

อําเภอสามโก ตําบลมงคลธรรมนิมิต ตําบล

ราษฎรพัฒนา

-๒-



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

จังหวัดสุพรรณบุรี

อําเภอศรีประจันต ตําบลปลายนา ตําบลวังน้ําซับ

อําเภอสามชุก ตําบลวังลึก ตําบลยานยาว

อําเภอเดิมบางนางบวช ตําบลนางบวช

๘ ๑๑๕ กิโลโวลต  อางทอง ๒ - จังหวัดอางทอง ๑๒.๐๐

ลพบุรี ๒ อําเภอวิเศษชัยชาญ ตําบลศาลเจาโรงทอง

ตําบลมวงเต้ีย

อําเภอโพธิ์ทอง ตําบลบอแร ตําบลสามงาม

ตําบลบางพลับ ตําบลอินทประมูล

อําเภอไชโย ตําบลราชสถิตย ตําบลหลักฟา

ตําบลไชยภูมิ

จังหวัดลพบุรี

อําเภอทาวุง ตําบลบานเบิก ตําบลหัวสําโรง

ตําบลลาดสาลี่ ตําบลบางคู

อําเภอเมืองลพบุร ี ตําบลโพธ์ิตลาดแกว ตําบลทาแค

ตําบลบางขันหมาก

๙ ๒๓๐ กิโลโวลต อางทอง๒ - จังหวัดอางทอง ๒๐.๐๐ ชวง กม.๓๓+๓๔๐.๐๐  ถึง

 สระบุรี๒ อําเภอวิเศษชัยชาญ ตําบลศาลเจาโรงทอง กม. ๓๓+๕๖๐.๓๒ จังหวัดอางทอง 

ตําบลมวงเต้ีย และชวง  

อําเภอโพธิ์ทอง ตําบลบอแร ตําบลสามงาม  ถึง                                         จังหวัด

อําเภอเมืองอางทอง ตําบลปางิ้ว ตําบลศาลาแดง สระบุรี เขตเดินสายไฟฟากวางดานละ 

ตําบลยานซื่อ ตําบลตลาดกรวด ตําบลบานรี ๓๐.๐๐ เมตร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อําเภอมหาราช ตําบลพิตเพียน ตําบลโรงชาง

ตําบลบานนา  

จังหวัดสระบุรี  

อําเภอดอนพุด ตําบลดอนพุด ตําบลบานหลวง

ตําบลไผหลิ่ว

อําเภอบานหมอ ตําบลบานครัว ตําบลบางขโมด

ตําบลโคกใหญ ตําบลหนองบัว ตําบลบานหมอ

-๓-

กม.๐+๔๐๐.๘๔ BK
   ๑๑+๖๖๖.๐๐ AH

กม.๑๑+๒๖๘.๓๐ BK
   ๐+๐๐๐.๐๐ AH



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

อําเภอเสาไห ตําบลบานยาง

๑๐ ๒๓๐ กิโลโวลต แกงคอย - จังหวัดสระบุรี ๒๐.๐๐

ทาลาน ๓ อําเภอเสาไห ตําบลบานยาง ตําบลหัวปลวก

ตําบลทาชาง ตําบลพระยาทด  

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ตําบลหวยบง

ตําบลเขาดินพัฒนา ตําบลผ้ึงรวง ตําบลบานแกง 

อําเภอแกงคอย ตําบลเตาปูน ตําบลสองคอน

ตําบลบานธาตุ ตําบลบานปา ตําบลบานครัว 

๑๑ ๒๓๐ กิโลโวลต แกงคอย - จังหวัดสระบุรี ๒๐.๐๐

 สระบุรี ๒ อําเภอแกงคอย ตําบลบานปา ตําบลทับกวาง

๑๒ ๑๑๕ กิโลโวลต ทาลาน ๓ - จังหวัดสระบุรี ๑๒.๐๐ ชวง กม.๑๔+๒๔๙.๕๐ ถึง 

สระบุรี ๑ อําเภอเสาไห ตําบลบานยาง ตําบลเมืองเกา กม.๑๕+๒๙๐.๘๔ จังหวัดสระบุรี 

ตําบลเสาไห เขตเดินสายไฟฟากวางดานละ 

อําเภอเมืองสระบุรี ตําบลสวนดอกไม  ตําบล ๙.๐๐ เมตร 

โคกสวาง ตําบลปากเพรียว

๑๓ ๑๑๕ กิโลโวลต ทาลาน ๓ - จังหวัดสระบุรี ๑๒.๐๐

พระพุทธบาท อําเภอเสาไห ตําบลบานยาง ตําบลเริงราง

อําเภอบานหมอ ตําบลบานครัว ตําบลหนองบัว

ตําบลสรางโศก

อําเภอพระพุทธบาท ตําบลพุกราง ตําบลหนองแก

ตําบลพระพุทธบาท ตําบลธารเกษม 

ตําบลหวยปาหวาย

๑๔ ๑๑๕ กิโลโวลต ทาลาน ๓ - จังหวัดสระบุรี ๑๒.๐๐

ทาลาน ๒ อําเภอเสาไห ตําบลบานยาง ตําบลเริงราง

อําเภอบานหมอ ตําบลบานครัว

-๔-



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

๑๕ ๒๓๐ กิโลโวลต สระบุรี ๒ - จังหวัดสระบุรี ๒๐.๐๐

ทาลาน ๓ อําเภอแกงคอย  ตําบลบานปา ตําบลบานครัว

ตําบลบานธาตุ ตําบลสองคอน ตําบลเตาปูน

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ตําบลบานแกง ตําบลผ้ึงรวง

ตําบลหวยบง

อําเภอเสาไห ตําบลตนตาล ตําบลพระยาทด

ตําบลทาชาง ตําบลงิ้วงาม ตําบลบานยาง

ตําบลศาลารีไทย ตําบลหัวปลวก

๑๖ ๑๑๕ กิโลโวลต สระบุรี ๒ - จังหวัดสระบุรี ๑๒.๐๐

ปากชอง อําเภอแกงคอย ตําบลบานครัว

อําเภอมวกเหล็ก ตําบลมิตรภาพ

จังหวัดนครราชสีมา 

อําเภอปากชอง ตําบลพญาเย็น ตําบลกลางดง

ตําบลปากชอง

๑๗ ๑๑๕ กิโลโวลต ลพบุรี ๒ - จังหวัดลพบุรี ๑๒.๐๐

 ชัยบาดาล อําเภอเมืองลพบุรี ตําบลทาแค ตําบลโคกกระเทียม

อําเภอบานหมี่ ตําบลหนองเตา ตําบลหนองทรายขาว

อําเภอโคกสําโรง ตําบลหลุมขาว ตําบลหวยโปง

ตําบลคลองเกตุ ตําบลเพนียด ตําบลวังเพลิง 

ตําบลดงมะรุม

อําเภอชัยบาดาล ตําบลหวยหิน ตําบลชัยนารายณ

๑๘ ๑๑๕ กิโลโวลต อางทอง ๑ - จังหวัดอางทอง ๙.๐๐

 อยุธยา๑ อําเภอเมืองอางทอง ตําบลบานอิฐ ตําบลหัวไผ

ตําบลโพสะ

อําเภอปาโมก ตําบลสายทอง ตําบลโรงชาง

ตําบลปาโมก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อําเภอบางปะหัน ตําบลบานลี่ ตําบลพุทเลา

ตําบลทับน้ํา

-๕-



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา ตําบลวัดตูม

ตําบลลุมพลี ตําบลภูเขาทอง ตําบลคลองสระบัว

๑๙ ๑๑๕ กิโลโวลต อยุธยา๑ - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๙.๐๐

 อยุธยา ๒  อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา ตําบลคลองสระบัว

ตําบลหัวรอ ตําบลบานเกาะ ตําบลหันตรา

ตําบลลุมพลี ตําบลภูเขาทอง  

๒๐ ๖๙ กิโลโวลต อยุธยา ๒ - ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๙.๐๐

อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา ตําบลหันตรา

อําเภออุทัย ตําบลเสนา ตําบลอุทัย ตําบลขาวเมา

ตําบลบานหีบ ตําบลหนองไมชุง 

อําเภอภาชี ตําบลระโสม

๒๑ ๑๑๕ กิโลโวลต อยุธยา - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๒.๐๐

บางปะอิน อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา ตําบลภูเขาทอง

ตําบลบานปอม ตําบลปากกราน ตําบลลุมพลี

ตําบลบานรุน ตําบลบางประแดง ตําบลตลาดเกรียบ

ตําบลวัดยม ตําบลบานโพ ตําบลคลองจิก 

ตําบลบานเลน

อําเภอบางปะอิน ตําบลคลองจิก

๒๒ ๑๑๕ กิโลโวลต อางทอง๒ - จังหวัดอางทอง ๑๒.๐๐

อยุธยา ๑ อําเภอวิเศษชัยชาญ  ตําบลศาลเจาโรงทอง

ตําบลบางจัก ตําบลคลองขนาก ตําบลทาชาง 

อําเภอปาโมก  ตําบลโผงเผง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อําเภอบางบาล  ตําบลบางบาล ตําบลบางชะนี

ตําบลไทรนอย ตําบลวัดยม

อําเภอผักไห ตําบลโคกชาง ตําบลตลาดน้ําเค็ม

ตําบลกุฎี

-๖-



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา ตําบลภูเขาทอง

ตําบลวัดตูม 

๒๓ ๑๑๕ กิโลโวลต บางปะอิน ๒ - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๒.๐๐

บางปะอิน ๑ อําเภอบางปะอิน ตําบลคลองจิก

๒๔ ๒๓๐ กิโลโวลต บางปะอิน ๒ - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๐.๕๐

อางทอง ๑ อําเภอบางปะอิน ตําบลคลองจิก ตําบลบานหวา

ตําบลบานเลน ตําบลตลิ่งชัน ตําบลคุงลาน 

อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา ตําบลคลองสวนพูล

อําเภออุทัย ตําบลธนู ตําบลขาวเมา ตําบลคานหาม

อําเภอนครหลวง ตําบลบอโพ

อําเภอบางปะหัน ตําบลบางเดื่อ ตําบลบางปะหัน

ตําบลบานมา ตําบลบางนางรา ตําบลขวัญเมือง 

ตําบลบานลี่  

จังหวัดอางทอง

อําเภอเมืองอางทอง ตําบลหัวไผ ตําบลบานอิฐ

๒๕ ๑๑๕ กิโลโวลต ศรีราชา – บานบึง จังหวัดชลบุรี ๑๒.๐๐

อําเภอศรีราชา ตําบลหนองขาม ตําบลบางพระ

ตําบลสุรศักด์ิ

อําเภอบานบึง ตําบลคลองกิ่ว ตําบลหนองไผแกว

๒๖ ๑๑๕ กิโลโวลต  อาวไผ - ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๑๒.๐๐ ชวงสถานีไฟฟายอยอาวไผ ถึง

สายที่ ๒ อําเภอศรีราชา ตําบลทุงสุขลา ตําบลสุรศักด์ิ                                         จังหวัดชลบุรี 

แขวนรวมกับสายสงไฟฟา ๑๑๕ 

กิโลโวลต อาวไผ - ศรีราชา สายที่ ๑

และใชเขตเดินสายไฟฟารวมกัน

๒๗ ๒๓๐ กิโลโวลต  อาวไผ - จังหวัดชลบุรี ๑๒.๐๐ ชวง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ ถึง

อาวอุดม ๒ อําเภอศรีราชา ตําบลทุงสุขลา  กม. ๑+๙๓๓.๑๓ จังหวัดชลบุรี เขตเดิน

สายไฟฟากวางดานละ ๙.๐๐ เมตร 

-๗-

กม. ๒+๘๘๙.๓๒ BK
๒+๙๐๐.๐๐ AH



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

๒๘ ๒๓๐ กิโลโวลต บางปะกง - อาวไผ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๒.๐๐ ๑. จากสถานีไฟฟายอยบางปะกง จังหวัด

  อําเภอบางปะกง ตําบลเขาดิน ตําบลทาขาม ฉะเชิงเทรา ถึง กม.๒+๔๔๔.๔๐ จังหวัด

จังหวัดชลบุรี ชลบุรี  ปรับปรุงแนวสายสงไฟฟา โดย

อําเภอพานทอง ตําบลบางนาง ตําบลบานเกา กอสรางเปนเสา ๔ วงจร (๒ วงจรบนเปน

อําเภอเมืองชลบุรี ตําบลดอนหัวฬอ ตําบลนาปา ตําบล สายสงไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต ๒ วงจรลาง 

หนองรี ตําบลบานสวน ตําบลหนองขางคอก ตําบล เปนสายสงไฟฟา ๑๑๕ กิโลโวลต) ในเขต 

หวยกะป ตําบลแสนสุข ตําบลบานเหมือง ตําบลบางนาง เดินสายไฟฟาของสายสงไฟฟา ๑๑๕

อําเภอศรีราชา ตําบลบางพระ ตําบลสุรศักดิ์ ตําบลทุงสุขลา  กิโลโวลต บางปะกง - ชลบุรี - ศรีราชา - 

อาวไผ ที่มีอยูเดิม เขตเดินสายไฟฟากวาง

 ดานละ ๑๒.๐๐ เมตร

๒. ปรับปรุงสายสงไฟฟาชวง  

กม.๑๓+๓๒๐.๐๐ ถึง กม.๑๔+๓๘๔.๐๐ 

จังหวัดชลบุรี โดยกอสรางเปนสายสงไฟฟา

๒ วงจร ๒ แนว ในเขตเดินสายไฟฟาเดิม

และขยายเขตเดินสายไฟฟา ดานทิศตะวันตก

และทิศตะวันออกของแนวใหม แตละแนว

ขางละ ๑๐.๐๐ เมตร

๓. จาก กม.๒+๔๔๔.๔๐    ถึง

                                           จังหวัดชลบุรี

กอสรางแนวใหมเช่ือมโยงสายสงไฟฟา 

๒๓๐ กิโลโวลต บางปะกง - อาวไผ 

เขากับสายสงไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต

บางพลี - อาวไผ โดยกําหนดเขตเดินสาย

ไฟฟากวางดานละ ๑๒.๐๐ เมตร

๔.จาก                                      ถึงสถานี

ไฟฟายอยอาวไผ จังหวัดชลบุรี ปรับปรุง

แนวสายสงไฟฟา โดยใชเขตเดินสาย 

ไฟฟารวมกับสายสงไฟฟา ๒๓๐ 

กิโลโวลต บางพลี - อาวไผ ที่มีอยูเดิม เขต

เดินสายไฟฟากวางดานละ ๒๐.๐๐ เมตร 

๕. จากกม.๒+๔๔๔.๐๐ ถึงสถานีไฟฟายอย

อาวไผ จังหวัดชลบุรี ปรับปรุงสายสงไฟฟา

โดยใชเขตเดินสายไฟฟารวมกับสายสง

ไฟฟา ๑๑๕ กิโลโวลต บางปะกง - อาวไผ 

-๘-

กม. ๒+๔๙๙.๓๓ BK
๙๕+๑๐๕.๒๖ AH

กม. ๒+๔๙๙.๓๓ BK
๙๕+๑๐๕.๒๖ AH



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

เขตเดินสายไฟฟากวางดานละ ๑๒.๐๐ เมตร

๒๙ ๒๓๐ กิโลโวลต อาวไผ - บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๐.๐๐
อําเภอบางปะกง ตําบลทาขาม ตําบลบางผึ้ง
จังหวัดชลบุรี
อําเภอพานทอง ตําบลบางนาง ตําบลบานเกา
ตําบลหนองตําลึง
อําเภอเมืองชลบุรี ตําบลหนองรี ตําบลดอนหัวฬอ
อําเภอบานบึง ตําบลมาบไผ ตําบลหนองซ้ําซาก
อําเภอศรีราชา ตําบลบางพระ ตําบลสุรศักดิ์
ตําบลหนองขาม ตําบลทุงสุขลา

๓๐ ๑๑๕ กิโลโวลต อาวไผ - บางละมุง  จังหวัดชลบุรี ๑๒.๐๐
อําเภอศรีราชา ตําบลทุงสุขลา เทศบาลแหลมฉบัง
อําเภอบางละมุง ตําบลบางละมุง ตําบลตะเคียนเตี้ย
ตําบลหนองปลาไหล ตําบลหนองปรือ

๓๑ ๑๑๕ กิโลโวลต บางละมุง -จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ๑๒.๐๐
อําเภอบางละมุง ตําบลหนองปรือ ตําบลหวยใหญ
อําเภอสัตหีบ ตําบลนาจอมเทียน

๓๒ ๑๑๕ กิโลโวลต จอมเทียน - สัตหีบ ๑ จังหวัดชลบุรี ๑๒.๐๐
อําเภอบางละมุง ตําบลหวยใหญ
อําเภอสัตหีบ ตําบลบางเสร ตําบลนาจอมเทียน

๓๓ ๑๑๕ กิโลโวลต สัตหีบ ๑ - สัตหีบ ๒ จังหวัดชลบุรี ๑๒.๐๐
อําเภอสัตหีบ ตําบลพลูตาหลวง ตําบลบางเสร
ตําบลนาจอมเทียน

๓๔ ๑๑๕ กิโลโวลต ชลบุรี - ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๑๒.๐๐
อําเภอศรีราชา ตําบลสุรศักดิ์ ตําบลบางพระ
อําเภอเมืองชลบุรี ตําบลเหมือง ตําบลหวยกะป
ตําบลบานสวน ตําบลหนองขางคอก  

-๙-



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

๓๕ ๒๓๐ กิโลโวลต อาวไผ - ไอพีที จังหวัดชลบุรี ๒๐.๐๐
อําเภอศรีราชา ตําบลทุงสุขลา เทศบาลแหลมฉบัง

๓๖ ๒๓๐ กิโลโวลต อาวไผ - ระยอง ๒  จังหวัดชลบุรี ๒๐.๐๐
อําเภอศรีราชา ตําบลสุรศักดิ์ ตําบลหนองขาม ตําบลบึง
ตําบลทุงสุขลา
อําเภอบางละมุง  ตําบลตะเคียนเตี้ย  ตําบลเขาไมแกว
ตําบลโปง ตําบลหวยใหญ
จังหวัดระยอง
อําเภอเมืองระยอง ตําบลหวยโปง เทศบาลเมืองมาบตาพุด
อําเภอบานฉาง ตําบลสํานักทอน
ก่ิงอําเภอพัฒนานิคม ตําบลพนานิคม

๓๗ ๑๑๕ กิโลโวลต ระยอง - จันทบุรี จังหวัดระยอง ๑๒.๐๐ ๑. ชวง กม.๐+๙๒๕.๐๐ ถึง 

อําเภอเมืองระยอง ตําบลนาตาขวัญ ตําบลบานแลง ตําบล  กม.๑+๒๐๖.๐๐ จังหวัดระยอง เขตเดิน

เชิงเนิน ตําบลกะเฉด ตําบลเนินพระ สายไฟฟาดานทิศตะวันตก กวาง 

อําเภอแกลง ตําบลหวยยาง ตําบลวังหวา ตําบลทางเกวียน ๑๐.๐๐ เมตร ดานทิศตะวันออกกวาง 

ตําบลบานนา ตําบลทุงควายกิน ตําบลกองดิน ๑๒.๐๐ เมตร  

อําเภอบานคาย ตําบลตาขัน ตําบลหวยยาง ตําบลชาดโคน ๒. ชวง กม.๑+๒๐๖.๐๐ ถึง 

ตําบลวังหวา                                          จังหวัดระยอง

จังหวัดจันทบุรี เขตเดินสายไฟฟาดานทิศตะวันออกกวาง

ก่ิงอําเภอนายายอาม ตําบลนายายอาม ตําบลวังโตนด ๙.๐๐ เมตร ดานทิศตะวันตกกวาง 

อําเภอทาใหม ตําบลทุงเบญจา ตําบลสองพี่นอง ๑๒.๐๐ เมตร  

ตําบลเขาบายศรี ตําบลเขาวัว
อําเภอเมืองจันทบุรี ตําบลแสลง ตําบลทาชาง

๓๘ ๑๑๕ กิโลโวลต จันทบุรี - ตราด จังหวัดจันทบุรี ๒๕.๐๐
อําเภอเมืองจันทบุรี ตําบลแสลง
อําเภอมะขาม ตําบลทาหลวง ตําบลมะขาม ตําบลอางคีรี
อําเภอขลุง ตําบลมาบไพ ตําบลวังสรรพรส
ตําบลตรอกนอง
จังหวัดตราด
อําเภอเขาสมิง ตําบลประณีต ตําบลแสนตุง ตําบลเขาสมิง
อําเภอเมืองตราด ตําบลบางกระแจะ

-๑๐-

๑+๒๒๘.๐๐ AH
กม. ๑+๒๒๕.๐๐ BK



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

๓๙ ๒๓๐ กิโลโวลต ระยอง ๒ - จันทบุรี จังหวัดระยอง ๒๐.๐๐
อําเภอเมืองระยอง ตําบลหวยโปง ตําบลมาบตาพุด
ตําบลนาตาขวัญ ตําบลสํานักทอง ตําบลกะเฉด 
อําเภอบานคาย ตําบลมาบขา ตําบลหนองตะพาน
ตําบลหนองละลอก ตําบลบานคาย ตําบลชากบก ตําบลตาขัน

ก่ิงอําเภอเขาชะเมา ตําบลนํ้าเปน
อําเภอแกลง ตําบลสองสลึง ตําบลหวยยาง ตําบลวังหวา
ตําบลบานนา ตําบลทางเกวียน  ตําบลทุงควายกิน
ตําบลกองดิน
จังหวัดจันทบุรี
อําเภอนายายอาม ตําบลนายายอาม ตําบลวังโตนด
ก่ิงอําเภอเขาคิชฌกูฎ ตําบลพลวง
อําเภอทาใหม ตําบลทุงเบญจา ตําบลเขาบายศรี
อําเภอมะขาม ตําบลทาหลวง
อําเภอเมืองจันทบุรี ตําบลแสลง

๔๐ ๑๑๕ กิโลโวลต ระยอง ๓ - ระยอง๑ จังหวัดระยอง ๑๒.๐๐ ชวง กม.๑๕+๔๓๑.๒๐ ถึง 

อําเภอเมืองระยอง ตําบลหวยโปง ตําบลมาบตาพุด กม.๑๕+๕๑๗.๑๓ (สถานีไฟฟายอยระยอง ๑)

ตําบลเนินพระ ตําบลทับมา จังหวัดระยอง  เขตเดินสายไฟฟากวางดานละ

 ๙.๐๐ เมตร 

๔๑ ๑๑๕ กิโลโวลต ระยอง ๓ - สัตหีบ ๑ จังหวัดระยอง ๑๒.๐๐
อําเภอเมืองระยอง ตําบลหวยโปง
อําเภอบานฉาง ตําบลพลา ตําบลสํานักทอน ตําบลบานฉาง
จังหวัดชลบุรี
อําเภอสัตหีบ  ตําบลพลูตาหลวง ตําบลบางเสร

๔๒ ๒๓๐ กิโลโวลต ระยอง ๒ - ระยอง๓ จังหวัดระยอง ๑๒.๐๐
อําเภอเมืองระยอง ตําบลหวยโปง

๔๓ ๒๓๐ กิโลโวลต ปลวกแดง - บานคาย จังหวัดระยอง ๒๐.๐๐
 อําเภอปลวกแดง ตําบลปลวกแดง ตําบลแมนํ้าคู

ตําบลมาบยางพร  ตําบลละหาร

-๑๑-



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

อําเภอบานคาย ตําบลหนองละลอก ตําบลหนองบัว

๔๔ ๒๓๐ กิโลโวลต ระยอง ๒ - บานคาย จังหวัดระยอง ๒๐.๐๐
อําเภอเมืองระยอง ตําบลหวยโปง ตําบลมาบตาพุด
ก่ิงอําเภอนิคมพัฒนา ตําบลมาบขา
อําเภอบานคาย ตําบลหนองตะพาน ตําบลหนองละลอก

๔๕ ๕๐๐ กิโลโวลต  โรงไฟฟา จังหวัดระยอง ๓๐.๐๐
บีแอลซีพีเพาเวอร - ปลวกแดง อําเภอเมืองระยอง เทศบาลตําบลมาบตาพุด ตําบลทับมา

อําเภอบานคาย ตําบลหนองละลอก ตําบลมาบขา
อําเภอนิคมพัฒนา ตําบลมาบขา ตําบลนิคมพัฒนา
ตําบลพนานิคม 
อําเภอปลวกแดง ตําบลแมนํ้าคู ตําบลมาบยางพร
ตําบลปลวกแดง

๔๖ ๑๑๕ กิโลโวลต ฉะเชิงเทรา - จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๒.๐๐
ปราจีนบุรี ๑ อําเภอบานโพธิ์ ตําบลคลองประเวศ

อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตําบลบางพระ ตําบลบางเตย ตําบล
บางกะไห ตําบลวังตะเคียน ตําบลคลองนครเนื่องเขต 
ตําบลทาไข ตําบลวัดโบสถ ตําบลรอบเมือง ตําบลไมเค็ด 
ตําบลโคกไมลาย ตําบลบางขวัญ
อําเภอบางน้ําเปร้ียว ตําบลโพรงอากาศ ตําบลบางขนาก
จังหวัดปราจีนบุรี
อําเภอบานสราง ตําบลบางแตน ตําบลบางยาง
ตําบลบางเตย ตําบลบางกระเบา ตําบลบางพรวง
จังหวัดนครนายก
อําเภอปากพลี ตําบลปากพลี

๔๗ ๑๑๕ กิโลโวลต ปราจีนบุรี ๒ - จังหวัดปราจีนบุรี ๑๒.๐๐
 ศรีมหาโพธิ อําเภอศรีมหาโพธิ ตําบลหัวหวา ตําบลหนองโพรง

ตําบลศรีมหาโพธิ  ตําบลทาตูม 

๔๘ ๑๑๕ กิโลโวลต ปราจีนบุรี ๒ - จังหวัดปราจีนบุรี ๑๒.๐๐
วัฒนานคร อําเภอศรีมหาโพธิ ตําบลหัวหวา ตําบลหนองโพรง

-๑๒-



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

ตําบลศรีมหาโพธิ ตําบลกรอกสมบูรณ 
อําเภอกบินทรบุรี ตําบลลาดตะเคียน ตําบลเขาไมแกว
ตําบลยานรี ตําบลวังตะเคียน ตําบลวังทาชาง 
ตําบลกบินทร
จังหวัดสระแกว
อําเภอเมืองสระแกว ตําบลสระแกว ตําบลสระขวัญ
ตําบลศาลาลําดวน ตําบลทาเกษม
อําเภอเขาฉกรรจ ตําบลพระเพลิง ตําบลเขาฉกรรจ
อําเภอวัฒนานคร ตําบลหวยโจด

๔๙ ๑๑๕ กิโลโวลต ปราจีนบุรี ๑ - จังหวัดปราจีนบุรี ๑๒.๐๐
ศรีมหาโพธิ  และ ๑๑๕ กิโลโวลต  อําเภอเมืองปราจีนบุรี ตําบลโคกไมลาย ตําบลเนินหอม
ศรีมหาโพธิ - วัฒนานคร  ตําบลดงขี้เหล็ก

อําเภอประจันตะคาม ตําบลโพธิ์งาม ตําบลหนองแกว
ตําบลคําโตนด ตําบลดงบัง ตําบลบุฝาย
อําเภอกบินทรบุรี ตําบลนนทรี ตําบลนาแขม
ตําบลบานนา ตําบลเมืองเกา ตําบลบอทอง 
ตําบลกบินทรบุรี ตําบลวังดาล
อําเภอศรีมหาโพธิ ตําบลบานทาม ตําบลทาตูม
จังหวัดสระแกว
อําเภอเมืองสระแกว ตําบลศาลาลําดวน ตําบลทาแยก
ตําบลทาเกษม
อําเภอวัฒนานคร ตําบลวัฒนานคร ตําบลโนนหมากเค็ง

๕๐ ๑๑๕ กิโลโวลต ระยอง ๒ - แกลง  จังหวัดระยอง ๑๒.๐๐
อําเภอเมืองระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด ตําบลหวยโปง
ตําบลนาตาขวัญ ตําบลสํานักทอง ตําบลกะเฉด 
ตําบลสองสลึง
อําเภอนิคมพัฒนา ตําบลมาบขา
อําเภอบานคาย ตําบลหนองตะพาน ตําบลบานคาย
ตําบลมาบขา ตําบลตาขัน
อําเภอแกลง ตําบลบานยายจั่น ตําบลวังหวา ตําบล
ทางเกวียน ตําบลหวยยาง ตําบลชากโดน ตําบลบานนา

-๑๓-



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

๕๑ ๒๓๐ กิโลโวลต ระยอง ๒ - อาวไผ   จังหวัดระยอง ๒๐.๐๐ ๑. จากสถานีไฟฟายอยระยอง ๒  

และ ๒๓๐ กิโลโวลต แยกจากสายสง อําเภอเมืองระยอง ตําบลหวยโปง  ถึง                                   

๒๓๐ กิโลโวลต ระยอง ๒ - อาวไผ อําเภอบานคาย ตําบลพนานิคม จังหวัดระยอง ใชเขตเดินสายไฟฟา

ไปยังบอวิน อําเภอนิคมพัฒนา เทศบาลเมืองมาบตาพุด ตําบลมะขามคู รวมกับสายสงไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต

ตําบลมาบขา อาวไผ - ระยอง ๒

อําเภอบานฉาง ตําบลสํานักทอน ตําบลหวยโปง ๒.สายสงไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต แยกจาก

จังหวัดชลบุรี สายสงไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต ระยอง ๒ - 

อําเภอสัตหีบ ตําบลหวยใหญ อาวไผ  ไปยังบอวิน สายสงสายน้ีกอสราง

อําเภอบางละมุง ตําบลเขาไมแกว ตําบลตะเคียนเตี้ย เปน ๒ แนวขนานกันโดยกําหนดเขต

ตําบลหวยใหญ เดินสายไฟฟากวางแนวละ ๓๔.๐๐ เมตร

อําเภอศรีราชา ตําบลบึง ตําบลหนองขาม ตําบลสุรศักดิ์ รวม ๒ แนว กวาง ๖๘.๐๐ เมตร ยกเวน

ตําบลทุงสุขลา สายสงไฟฟาดานทิศเหนือ ชวง 

                                              ถึง 

กม.๐+๓๒๖.๖๗ จังหวัดชลบุรี  และ

สายสงไฟฟาดานทิศใต ชวง 

                                              ถึง 

กม.๐+๔๐๙.๘๔ จังหวัดชลบุรี เขตเดิน

สายไฟฟากวางดานละ ๒๐.๐๐ เมตร

๕๒ ๑๑๕ กิโลโวลต บอวิน - บานบึง และ  จังหวัดชลบุรี ๑๒.๐๐ ๑. สายสงไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต  บอวิน -

๒๓๐ กิโลโวลต บอวิน - โรงไฟฟา อําเภอศรีราชา ตําบลบอวิน ตําบลเขาคันทรง โรงไฟฟาบอวินเพาเวอร ใชเขตเดินสาย

บอวินเพาเวอร อําเภอบานบึง ตําบลคลองกิ่ว ตําบลหนองไผแกว ไฟฟารวมกับสายสงไฟฟา ๑๑๕ 

กิโลโวลต บอวิน - บานบึง

๒. ชวงจากสถานีไฟฟายอยบอวิน 

ถึง กม.๑+๖๑๘.๒๗ จังหวัดชลบุรี ออกแบบ

แนวสายสงไฟฟาเปนเสา ๔ วงจร 

๒ วงจรบน เปนขนาด ๒๓๐ กิโลโวลต

๒ วงจรลาง เปนขนาด ๑๑๕ กิโลโวลต

๓. สายสงไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต บอวิน -

โรงไฟฟาบอวินเพาเวอร ชวงจาก  

สถานีไฟฟายอยบอวิน กม.๐+๐๐๐.๐๐

 ถึงโรงไฟฟาบอวินเพาเวอร กม.๑+๙๖๑.๙๓ 

จังหวัดชลบุรี ขยายเขตเดินสายไฟฟาจากเดิม

ดานละ๑๒.๐๐ เมตรเปนดานละ๒๐.๐๐ เมตร 

-๑๔-

กม. ๓+๙๔๙.๑๘ BK
 ๐+๐๐๐.๐๐ AH

กม. ๓+๓๐๑.๑๔ BK
 ๓+๔๓๖.๖๐ AH

กม. ๓+๗๕๖.๙๙ BK
 ๐+๐๐๐.๐๐ AH



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

๔. สายสงไฟฟา ๑๑๕ กิโลโวลต บอวิน -

บานบึง และสายสงไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต

บอวิน - โรงไฟฟาบอวินเพาเวอร  ชวง

 กม.๐+๒๖๙.๖๒ ถึง กม.๑+๘๐๐.๙๖

จังหวัดชลบุรี เขตเดินสายไฟฟากวาง

ดานละ ๒๐.๐๐ เมตร 

๕๓ ๒๓๐ กิโลโวลต อาวไผ - ระยอง ๒ จังหวัดชลบุรี ๒๐.๐๐
อําเภอศรีราชา ตําบลบึง ตําบลหนองขาม
ตําบลสุรศักดิ์
อําเภอบางละมุง ตําบลตะเคียนเตี้ย ตําบลเขาไมแกว
ตําบลหวยใหญ
จังหวัดระยอง
อําเภอเมืองระยอง ตําบลหวยโปง
อําเภอบานคาย ตําบลพนานิคม
อําเภอบานฉาง ตําบลสํานักทอน

๕๔ ๑๑๕ กิโลโวลต ราชบุรี ๒ - เพชรบุรี จังหวัดราชบุรี ๑๒.๐๐
อําเภอเมืองราชบุรี ตําบลดอนตะโก ตําบลอางทอง
ตําบลคูบัว 
อําเภอปากทอ ตําบลบอกระดาน ตําบลปาไก ตําบลปากทอ
ตําบลหนองกระทุม ตําบลดอนทราย ตําบลวังมะนาว
จังหวัดเพชรบุรี
อําเภอเขายอย ตําบลหวยโรง ตําบลบางเค็ม
ตําบลสระพัง ตําบลเขายอย ตําบลทับคาง ตําบลหนองปรง
ตําบลหนองปลาไหล
อําเภอบานลาด ตําบลลาดโพธิ์
อําเภอเมืองเพชรบุรี  ตําบลตนมะพราว ตําบลหัวสะพาน
ตําบลไรสม

๕๕ ๑๑๕ กิโลโวลต ชะอํา - หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี ๑๒.๐๐
อําเภอชะอํา ตําบลชะอํา ตําบลเขาใหญ
ตําบลสามพระยา

-๑๕-



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ/เมตร

จังหวัดประจวบคีรีขันธ

อําเภอหัวหิน ตําบลหัวหิน ตําบลหินเหล็กไฟ ตําบลทับใต

ตําบลเขตเทศบาล

๕๖ ๑๑๕ กิโลโวลต ราชบุรี ๑ - จังหวัดราชบุรี ๑๒.๐๐

ราชบุรี ๒ อําเภอเมืองราชบุร ีตําบลหนาเมือง ตําบลดอนตะโก

๕๗ ๑๑๕ กิโลโวลต ชะอํา - จังหวัดเพชรบุรี ๑๒.๐๐

เพชรบุรี อําเภอเมืองเพชรบุรี ตําบลบานหมอ

อําเภอบานลาด ตําบลบานลาด ตําบลทาเสน ตําบลถ้ํารงค

ตําบลบานหาด ตําบลไรมะขาม

อําเภอทายาง ตําบลมาบปลาเคา ตําบลบานในดง ตําบลทายาง

ตําบลหนองจอก

อําเภอชะอํา ตําบลชะอํา ตําบลนายาง

๕๘ ๑๑๕ กิโลโวลต ชะอํา - จังหวัดเพชรบุรี ๑๒.๐๐

แกงกระจาน อําเภอชะอํา ตําบลชะอํา ตําบลเขาใหญ ตําบลดอนขุนหวย

อําเภอทายาง ตําบลทาคอย ตําบลทาไมรวก ตําบลวังไคร

อําเภอแกงกระจาน ตําบลแกงกระจาน ตําบลสองพี่นอง

ตําบลวังจันทร

๕๙ ๑๑๕ กิโลโวลต หัวหิน - จังหวัดประจวบคีรีขันธ ๑๒.๐๐

ปราณบุรี อําเภอหัวหิน ตําบลหินเหล็กไฟ ตําบลทับใต

อําเภอปราณบุร ีตําบลวังกพง ตําบลเขานอย ตําบลศิลาลอย

ตําบลไรเกา ตําบลหนองตาแตม

๖๐ ๑๑๕ กิโลโวลต บานโปง ๒ - จังหวัดราชบุรี ๑๒.๐๐

ทามวง อําเภอบานโปง ตําบลทาผา

จังหวัดกาญจนบุรี

อําเภอทามะกา ตําบลทาไม ตําบลดอนขมิ้น ตําบลตะคร้ําเอน

ตําบลดอนชะเอม ตําบลทามะกา ตําบลยางมวง

อําเภอทามวง ตําบลทามวง ตําบลวังศาลา ตําบลทุงทอง

ตําบลวังขนาย

-๑๖-



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ/เมตร

๖๑ ๑๑๕ กิโลโวลต ทามวง - จังหวัดกาญจนบุรี ๑๒.๐๐

กาญจนบุรี อําเภอทามวง ตําบลทามวง ตําบลทาลอ ตําบลทุงทอง

อําเภอเมืองกาญจนบุรี ตําบลปากแพรก

๖๒ ๑๑๕  กิโลโวลต กาญจนบุรี - จังหวัดกาญจนบุรี ๑๒.๐๐

ทาทุงนา อําเภอเมืองกาญจนบุร ีตําบลปากแพรก ตําบลแกงเสี้ยน

ตําบลลาดหญา ตําบลชองสะเดา ตําบลวังดง

อําเภอบอพลอย ตําบลหนองกุม

๖๓ ๑๑๕ กิโลโวลต ทาทุงนา - จังหวัดกาญจนบุรี ๑๒.๐๐

ศรีนครินทร อําเภอเมืองกาญจนบุรี ตําบลชองสะเดา

อําเภอศรีสวัสดิ์ ตําบลทากระดาน

๖๔ ๑๑๕ กิโลโวลต บานโปง ๒ - จังหวัดราชบุรี ๑๒.๐๐

 กําแพงแสน อําเภอบานโปง ตําบลทาผา ตําบลกรับใหญ

อําเภอกําแพงแสน ตําบลหวยหมอนทอง ตําบลทุงขวาง

ตําบลทุงกระพังโหม

๖๕ ๑๑๕ กิโลโวลต ปราณบุรี - จังหวัดประจวบคีรีขันธ ๑๕.๐๐

ประจวบคีรีขันธ อําเภอปราณบุรี ตําบลหนองตาแตม

กิ่งอําเภอสามรอยยอด ตําบลสามรอยยอด ตําบลไรใหม

ตําบลไรเกา ตําบลศิลาลอย

อําเภอกุยบุร ีตําบลสามกระทาย ตําบลหาดขาม ตําบลไรใหม

ตําบลกุยบุรี 

อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ตําบลเกาะหลัก ตําบลอาวนอย

ตําบลบอนอก

๖๖ ๒๓๐ กิโลโวลต โรงไฟฟา จังหวัดราชบุรี ๒๐.๐๐

ราชบุรี - ราชบุรี ๒ อําเภอเมืองราชบุร ี ตําบลพิกุลทอง ตําบลบางปา ตําบล

คุงกระถิน ตําบลบานไร ตําบลคูบัว ตําบลดอนตะโก

ตําบลสามเรือน  

-๑๗-



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ/เมตร

๖๗ ๒๓๐ กิโลโวลต ราชบุรี ๒ - จังหวัดประจวบคีรีขันธ ๒๐.๐๐

 ประจวบคีรีขันธ อําเภอปราณบุรี ตําบลเขานอย ตําบลหนองตาแตม

ตําบลศิลาลอย

อําเภอหัวหิน ตําบลหินเหล็กไฟ ตําบลทับใต

อําเภอสามรอยยอด ตําบลศาลาลัย  ตําบลไรใหม

อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ตําบลบอนอก ตําบลอาวนอย

ตําบลเกาะหลัก

อําเภอกุยบุร ีตําบลสามกระทาย ตําบลหาดขาม ตําบลกุยบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

อําเภอเขายอย ตําบลหนองชุมพลเหนือ ตําบลหนองชุมพล

ตําบลสระพัง ตําบลเขายอย ตําบลทับคาง ตําบลหนองปรง

ตําบลหวยทาชาง

อําเภอบานลาด ตําบลไรโคก ตําบลบานทาน

ตําบลหนองกระปุ ตําบลหวยของ ตําบลหวยลึก

อําเภอทายาง ตําบลทาแลง ตําบลวังไคร ตําบลทาไมรวก

ตําบลเขากระปุก

อําเภอชะอํา ตําบลหวยทรายเหนือ ตําบลไรใหมพัฒนา

จังหวัดราชบุรี

อําเภอเมืองราชบุร ีตําบลดอนตะโก ตําบลอางทอง

อําเภอปากทอ ตําบลบอกระดาน ตําบลหนองกระทุม

ตําบลดอนทราย ตําบลวังมะนาว

๖๘ ๒๓๐ กิโลโวลต เพื่อเชื่อมโยง จังหวัดราชบุรี ๒๐.๐๐

แหลงผลิตไฟฟาเขาสูระบบ อําเภอเมืองราชบุร ี ตําบลหวยไผ ตําบลเจดียหัก

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ ตําบลดอนตะโก

ไทย - ราชบุรี ๒

๖๙ ๒๓๐ กิโลโวลต ศรีนครินทร- จังหวัดกาญจนบุรี ๒๐.๐๐

 บานโปง ๒ อําเภอศรีสวัสดิ ์ตําบลทากระดาน

อําเภอเมืองกาญจนบุรี  ตําบลชองสะเดา ตําบลวังดง

ตําบลลาดหญา

-๑๘-



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ/เมตร

อําเภอบอพลอย ตําบลหนองกุม

อําเภอพนมทวน ตําบลหนองโรง ตําบลทุงสมอ

ตําบลดอนเจดีย 

อําเภอทามวง ตําบลหนองขาว

อําเภอทามะกา ตําบลตะคร้ําเอน ตําบลดอนชะเอม

ตําบลทามะกา ตําบลยางมวง 

จังหวัดราชบุรี

อําเภอบานโปง ตําบลทาผา

๗๐ ๒๓๐ กิโลโวลต ศรีนครินทร- จังหวัดกาญจนบุรี ๒๐.๐๐

วชิราลงกรณ อําเภอทองผาภูมิ ตําบลทาขนุน ตําบลหินดาด

ตําบลสหกรณนิคม ตําบลลิ่นถิ่น

อําเภอไทรโยค ตําบลไทรโยค

อําเภอศรีสวัสดิ ์ตําบลแมกระบุง ตําบลทากระดาน

ตําบลหนองเปด

๗๑ ๒๓๐ กิโลโวลต บานโปง๒ - จังหวัดราชบุรี ๒๐.๐๐

รังสิต อําเภอบานโปง ตําบลทาผา

จังหวัดนครปฐม

อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลบานยาง ตําบลโพรงมะเดื่อ

ตําบลทัพหลวง ตําบลหนองงูเหลือม

อําเภอกําแพงแสน ตําบลหวยขวาง

อําเภอดอนตูม ตําบลหวยพระ ตําบลสามงาม

ตําบลดอนพุทรา

อําเภอบางเลน ตําบลลําพญา ตําบลนราภิรมย

ตําบลบางปลา ตําบลคลองนกกระทุง

อําเภอไทรนอย ตําบลคลองขวาง ตําบลทวีวัฒนา

ตําบลไทรนอย

อําเภอบางบัวทอง ตําบลบางบัวทอง ตําบลละหาร

ตําบลลําโพ

อําเภอปากเกร็ด ตําบลคลองขอย

-๑๙-



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ/เมตร

จังหวัดปทุมธาน ี

อําเภอเมืองปทุมธานี ตําบลบางคูวัด ตําบลบางขะแยง

ตําบลบางกะดี่ ตําบลบานใหม 

อําเภอลาดหลุมแกว ตําบลคลองพระอุดม

๗๒ ๒๓๐ กิโลโวลต ศรีนครินทร- จังหวัดกาญจนบุรี ๒๐.๐๐

กาญจนบุรี ๒ อําเภอศรีสวัสดิ์ ตําบลทากระดาน

อําเภอเมืองกาญจนบุรี ตําบลชองสะเดา ตําบลวังดง

ตําบลลาดหญา ตําบลแกงเสี้ยน

อําเภอบอพลอย  ตําบลหนองกุม

๗๓ ๒๓๐ กิโลโวลต กาญจนบุรี ๒ จังหวัดกาญจนบุรี

 - บานโปง ๒  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  ตําบลแกงเสี้ยน

อําเภอบอพลอย  ตําบลหนองกุม

อําเภอพนมทวน ตําบลหนองโรง ตําบลทุงสมอ

ตําบลดอนเจดีย

อําเภอทามวง ตําบลหนองขาว

อําเภอทามะกา ตําบลตะคร้ําเอน ตําบลทามะกา ตําบล

ดอนชะเอม ตําบลยางมวง

จังหวัดราชบุร ี

อําเภอบานโปง ตําบลทาผา

๗๔ ๒๓๐ กิโลโวลต ราชบุรี ๒ - จังหวัดราชบุรี ๒๐.๐๐

 บานโปง ๒ อําเภอบานโปง ตําบลทาผา ตําบลเบิกไพร ตําบลคุงพยอม

ตําบลบานมวง

อําเภอโพธาราม ตําบลบางโตนด ตําบลชําแระ ตําบลทาชุมพล

ตําบลสรอยฟา

อําเภอเมืองราชบุร ีตําบลเจดียหัก ตําบลดอนตะโก

ตําบลหนองกลางนา ตําบลเกาะพลับพลา

-๒๐-



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ/เมตร

จังหวัดนครปฐม

อําเภอกําแพงแสน ตําบลหวยหมอนทอง ตําบลทุงขวาง

๗๕ ๒๓๐ กิโลโวลต จังหวัดประจวบคีรีขันธ ๑๕.๐๐

บางสะพาน ๒ - บางสะพาน ๑ อําเภอบางสะพาน ตําบลชัยเกษม

๗๖ ๒๓๐ กิโลโวลต จังหวัดประจวบคีรีขันธ ๒๐.๐๐

ประจวบคีรีขันธ - บางสะพาน อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ตําบลเกาะหลัก ตําบลคลองวาฬ

ตําบลหวยทราย

อําเภอทับสะแก ตําบลหวยยาง ตําบลแสงอรุณ ตําบลเขาลาน

ตําบลนาหูกวาง ตําบลทับสะแก

อําเภอบางสะพาน ตําบลชัยเกษม

๗๗ ๕๐๐กิโลโวลต จอมบึง - จังหวัดราชบุรี ๓๐.๐๐ ชวง

 ไทรนอย - วังนอย อําเภอจอมบึง ตําบลปากชอง ถึงสถานีไฟฟายอยไทรนอย 

อําเภอโพธาราม ตําบลธรรมเสน ตําบลเขาชะงุม จังหวัดนนทบุรี เขตเดินสาย

อําเภอบานโปง ตําบลเขาขลุง ไฟฟา ดานทิศตะวันตก กวาง

จังหวัดกาญจนบุรี ๒๔.๐๐ เมตร ดานทิศ

อําเภอทามวง ตําบลพังตรุ ตําบลทาตะครอ ตําบลวังศาลา ตะวันออกกวาง  ๑๖.๐๐ เมตร

อําเภอทามะกา ตําบลเขาสิบหาม ตําบลตะคร้ําเอน

ตําบลดอนชะเอม

จังหวัดนครปฐม 

อําเภอกําแพงแสน ตําบลทุงลูกนก ตําบลหนองกระทุม

ตําบลรางพิกุล ตําบลทุงบัว ตําบลสระสี่มุม

จังหวัดนนทบุรี

อําเภอไทรนอย ตําบลไทรใหญ ตําบลคลองขวาง

ตําบลไทรนอย ตําบลราษฏรนิยม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อําเภอลาดบัวหลวง ตําบลบัวหลวง ตําบลสามเมือง

ตําบลพระยาบรรลือ ตําบลคูสลอด

อําเภอเสนา ตําบลสามตุม

-๒๑-

กม.๕๙+๕๖๕.๐๒  BK
๕๙+๕๒๒.๗๙ AH



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ/เมตร

อําเภอบางไทร ตําบลไผพระ ตําบลบานเกาะ ตําบลหอหมก

ตําบลชางนอย

อําเภอบางปะอิน ตําบลบางประแดง ตําบลตลาดเกรียบ

ตําบลวัดยม ตําบลบานเลน ตําบลคลองจิก ตําบลตลิ่งชัน

อําเภอวังนอย ตําบลบอตาโล ตําบลลําตาเสา

ตําบลหันตะเภา ตําบลสนับทึบ ตําบลวังจุฬา

๗๘ ๕๐๐ กิโลโวลต จอมบึง - จังหวัดราชบุรี ๓๐.๐๐ ชวง กม.๕๑+๙๐๐.๑๔  

 ไทรนอย อําเภอจอมบึง ตําบลปากชอง ถึงสถานีไฟฟายอย ไทรนอย  

อําเภอโพธาราม ตําบลหนองกวาง ตําบลเขาชะงุม จังหวัดนนทบุรี เขตเดินสาย

อําเภอบานโปง ตําบลเขาขลุง ไฟฟาดานทิศตะวันตก กวาง 

จังหวัดกาญจนบุรี ๒๔.๐๐ เมตร ดานทิศ  

อําเภอทามะกา ตําบลเขาสามสิบหาบ ตําบลตะคร้ําเอน ตะวันออก กวาง ๑๖.๐๐ เมตร

ตําบลพระแทน ตําบลดอนชะอม   

จังหวัดนครปฐม 

อําเภอกําแพงแสน ตําบลทุงลูกนก ตําบลรางพิกุล

อําเภอดอนตูม ตําบลทุงบัว ตําบลสระสี่มุม

อําเภอบางเลน ตําบลไผหูชาง ตําบลหินมูล ตําบลบางไทรปา

ตําบลไทรงาม ตําบลบางภาษี ตําบลนิลเพชร

จังหวัดนนทบุรี

อําเภอไทรนอย ตําบลไทรใหญ ตําบลคลองขวาง

ตําบลไทรนอย ตําบลราษฎรนิยม

๗๙ ๕๐๐ กิโลโวลต จังหวัดประจวบคีรีขันธ ๓๐.๐๐ ชวง กม.๖๓+๑๔๕.๕๓ 

บางสะพาน ๒ - จอมบึง อําเภอบางสะพาน ตําบลพงคประศาสน ตําบลกรอนทอง ถึงสถานีไฟฟายอยจอมบึง

แนวที่ ๑ ตําบลกําเนิดนพคุณ ตําบลชัยเกษม จังหวัดราชบุรี  ใชเขตเดินสาย

อําเภอทับสะแก ตําบลอางทอง ตําบลนาหูกวาง ตําบลเขาลาน ไฟฟารวมกับสายสงไฟฟา ๕๐๐ 

ตําบลแสงอรุณ ตําบลหวยยาง กิโลโวลต  โรงไฟฟาราชบุรี  - 

อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ตําบลหวยทราย ตําบลคลองวาฬ จอมบึง โดยมีเขตเดินสายไฟฟา

ตําบลเกาะหลัก ตําบลอาวนอย ตําบลบอนอก กวาง ๘๐.๐๐ เมตร

อําเภอกุยบุร ีตําบลกุยบุรี ตําบลหาดขาม ตําบลสามกระจาย

-๒๒-



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ชื่อสายสงไฟฟา ทองที่ที่ถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ที่ พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ / เมตร

ก่ิงอําเภอสามรอยยอด ตําบลไรใหม ตําบลไรเกา ตําบลศาลาลัย
ตําบลศิลาลอย
อําเภอปราณบุรี ตําบลหนองตาแตม ตําบลเขานอย
ตําบลวังกพงศ
อําเภอหัวหิน ตําบลบึงเนตร ตําบลทับใต ตําบลหินเหล็กไฟ
จังหวัดเพชรบุรี
อําเภอชะอํา ตําบลไรใหมพัฒนา ตําบลหวยทรายเหนือ
อําเภอทายาง ตําบลเขากระปุก ตําบลทาไมรวก ตําบลวังไคร
ตําบลทาแลง
อําเภอบานลาด ตําบลหวยลึก ตําบลหวยของ ตําบลหนองกะปุ
ตําบลบานทาน ตําบลไรโคก
อําเภอเขายอย ตําบลหวยทาชาง ตําบลหนองปรง ตําบลทับคาง
ตําบลเขายอย ตําบลสระพัง ตําบลหนองชุมพล
ตําบลหนองชุมพลเหนือ
จังหวัดราชบุรี
อําเภอปากทอ ตําบลหวยยางโทน ตําบลทุงหลวง
ตําบลอางหิน
อําเภอเมืองราชบุรี ตําบลดอนแร ตําบลหวยไผ ตําบลหินกอง
ตําบลเกาะพลับพลา
อําเภอจอมบึง ตําบลปากชอง

๘๐ ๕๐๐ กิโลโวลต โรงไฟฟา จังหวัดราชบุรี ๓๐.๐๐ ชวง กม.๒๔+๕๒๙.๐๐  

ราชบุรี - จอมบึง อําเภอเมืองราชบุรี ตําบลบานไรชาวเหนือ ตําบลพิกุลทอง ถึงสถานีไฟฟายอยจอมบึง

ตําบลสามเรือน ตําบลทาราบ ตําบลหนองกลางนา จังหวัดราชบุรี   ใชเขตเดินสาย

ตําบลเกาะพลับพลา ไฟฟารวมกับสายสงไฟฟา ๕๐๐ 

อําเภอจอมบึง ตําบลปากชอง กิโลโวลต บางสะพาน ๒ - 

จอมบึง  แนวที่๑ โดยมีเขตเดิน

สายไฟฟากวาง ๘๐.๐๐ เมตร

๘๑ ๒๓๐ กิโลโวลต บางปะกง - จังหวัดชลบุรี ๒๐.๐๐ จากสถานีไฟฟายอยบางปะกง

ปราจีนบุรี ๒  อําเภอพานทอง ตําบลโคกขี้หนอน ตําบลเกาะลอย ถึง  

ตําบลบางนาง จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตเดินสาย

อําเภอพนัสนิคม ตําบลทาขาม ไฟฟากวางดานละ ๑๒.๐๐ เมตร 

-๒๓-

กม.๐+๗๗๔.๑๔ BK
๐+๗๘๔.๓๖ AH



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ชื่อสายสงไฟฟา ทองที่ที่ถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ที่ พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ / เมตร

จังหวัดฉะเชิงเทรา
อําเภอบางปะกง ตําบลบางผึ้ง ตําบลทาขาม
อําเภอบานโพธิ์ ตําบลสิบเอ็ดศอก ตําบลคลองขุด
อําเภอบางคลา ตําบลเสม็ดใต
อําเภอแปลงยาว ตําบลแปลงยาว ตําบลหัวสําโรง
อําเภอพนมสารคาม ตําบลหนองแหน ตําบลเกาะขนุน
ตําบลเขาหินซอน
จังหวัดปราจีนบุรี 
อําเภอศรีโหสก  ตําบลโคกไทย
อําเภอศรีมหาโพธิ  ตําบลหัวหวา ตําบลหนองโพรง

๘๒ ๒๓๐ กิโลโวลต  โรงไฟฟา จังหวัดสมุทรปราการ ๒๐.๐๐
บางบอ - คลองใหม  อําเภอบางบอ ตําบลคลองดาน

จังหวัดฉะเชิงเทรา
อําเภอบางปะกง ตําบลสองคลอง ตําบลบางเกลือ ตําบลบางสมัคร
ตําบลบางวัว ตําบลหนองจอก ตําบลทาสะอาน

๘๓ ๒๓๐ กิโลโวลต คลองใหม - จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๐.๐๐
 รังสิต  อําเภอบางปะกง ตําบลหนองจอก ตําบลพิมพา ตําบลบางวัว

ตําบลบางสมัคร
จังหวัดสมุทรปราการ
อําเภอบางบอ  ตําบลนิยมยาตรา ตําบลบางพลีนอย
ตําบลคลองสวน ตําบลเปร็ง
กรุงเทพมหานคร
เขตคลองสามวา แขวงสามวาตะวันตก แขวงทรายกองดิน
แขวงทรายกองดินใต
เขตมีนบุรี แขวงแสนแสบ แขวงโคกแฝด
จังหวัดปทุมธานี 
อําเภอเมืองปทุมธานี ตําบลเขาเทศบาล ตําบลบางพูน
ตําบลสวรพริกไทย 
อําเภอคลองหลวง ตําบลคลองหน่ึง ตําบลคลองสอง
ตําบลคลองสาม  
อําเภอธัญบุรี ตําบลบึงยี่โถ
อําเภอลําลูกกา ตําบลลาดสวาย

-๒๔-



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ชื่อสายสงไฟฟา ทองที่ที่ถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ที่ พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ / เมตร

๘๔ ๑๑๕ กิโลโวลต บางปะกง - จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๒.๐๐
 ชลบุรี  อําเภอบางปะกง ตําบลเขาดิน ตําบลทาขาม ตําบลบางผึ้ง

จังหวัดชลบุรี
อําเภอพานทอง ตําบลบางนาง ตําบลบานเกา
อําเภอเมืองชลบุรี ตําบลบานสวน ตําบลนาปา ตําบลดอนหัวฬอ
ตําบลบานสวน

๘๕ ๑๑๕ กิโลโวลต บางปะกง - จังหวัดชลบุรี ๑๒.๐๐
ฉะเชิงเทรา  อําเภอพานทอง ตําบลบางหัก

จังหวัดฉะเชิงเทรา
อําเภอบางปะกง ตําบลเขาดิน ตําบลทาขาม ตําบลบางผึ้ง
อําเภอบานโพธิ์ ตําบลบางซอน ตําบลคลองบานโพธิ์
ตําบลสนามจันทร ตําบลคลองประเวศ

๘๖ ๕๐๐ กิโลโวลต  ไทรนอย - จังหวัดนนทบุรี ๓๐.๐๐
หนองจอก  อําเภอไทรนอย  ตําบลไทรนอย

จังหวัดปทุมธานี 
อําเภอลาดหลุมแกว ตําบลหนาไม ตําบลลาดหลุมแกว ตําบล
ระแหง ตําบลบอวิน ตําบลคูขวาง ตําบลคูบางหลวง
อําเภอสามโคก ตําบลบางเตย ตําบลคลองควาย ตําบลบางกระบือ
ตําบลเชียงรากนอย 
อําเภอหนองเสือ ตําบลบึงชําออ ตําบลบึงกาสาม ตําบลนพรัตน
ตําบลศาลาครุ ตําบลหนองสามวัง
อําเภอธัญบุรี ตําบลบึงนํ้ารักษ
อําเภอลําลูกกา ตําบลคอไห ตําบลพืชอุดม ตําบลลําไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอบางไทร ตําบลเชียงรากนอย
อําเภอบางปะอิน ตําบลบางกระสั้น
อําเภอวังนอย ตําบลพยอม ตําบลวังนอย ตําบลวังจุฬา
ตําบลขาวงาม
กรุงเทพมหานคร
เขตหนองจอก  แขวงคลองสิบสอง แขวงหนองจอก
แขวงโคกแฝด

-๒๕-



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ชื่อสายสงไฟฟา ทองที่ที่ถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ที่ พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ / เมตร

๘๗ ๒๓๐ กิโลโวลต วังนอย - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๐.๐๐
บางปะอิน ๒ อําเภอบางปะอิน ตําบลเชียงรากนอย ตําบลคลองจิก

อําเภอวังนอย ตําบลพยอม ตําบลวังจุฬา ตําบลชะแมบ
ตําบลลําตาเสา ตําบลบอตาโล ตําบลลําไทร ตําบลขาวงาม

๘๘ ๒๓๐ กิโลโวลต วังนอย - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๐.๐๐ ชวง                                           

สระบุรี ๒ อําเภอวังนอย ตําบลวังจุฬา ตําบลขาวงาม ตําบลสนับทึบ  ถึง กม.๓๘+๓๑๐.๐๘ จังหวัด

จังหวัดสระบุรี สระบุรี   ใชเขตเดินสายไฟฟา 

อําเภอหนองแค ตําบลหนองโรง ตําบลไผต่ํา ตําบลกุมหัก รวมกับสายสงไฟฟา ๒๓๐ 

ตําบลหนองจรเข กิโลโวลต  สระบุรี ๒ - ทาลาน ๓

อําเภอวิหารแดง ตําบลหนองสรวง ตําบลบานลํา ตําบลเจริญธรรม
ตําบลคลองเรือ ตําบลหนองหมู
จังหวัดนครนายก
อําเภอบานนา ตําบลเขาเพิ่ม
จังหวัดสระบุรี
อําเภอแกงคอย ตําบลชะอม ตําบลทามะปราง ตําบลหวยแหง
ตําบลชําผักแพว ตําบลทับกวาง ตําบลบานครัว

๘๙ ๑๑๕ กิโลโวลต ทาลาน ๓ - จังหวัดสระบุรี ๑๒.๐๐ ชวง กม.๔+๑๓๐.๐๐ ถึง  

 สระบุรี ๔ อําเภอเมืองสระบุรี ตําบลหนองโน ตําบลโคกสวาง กม.๔+๓๑๐.๐๐ จังหวัดสระบุรี 

 ตําบลหนองยาง เขตเดินสายไฟฟากวางดานละ

อําเภอหนองแค ตําบลหนองจิก ตําบลหนองปลาหมอ ๙.๐๐ เมตร  

อําเภอหนองแซง ตําบลหนองสีดา ตําบลมวงหวาน ตําบลเขาดิน
อําเภอเสาไห ตําบลเริงราง ตําบลเมืองเกา ตําบลมวงงาม
ตําบลบานยาง
อําเภอบานหมอ ตําบลทาลาน

๙๐ ๒๓๐ กิโลโวลต สระบุรี ๔ - จังหวัดสระบุรี ๑๒.๐๐
นครนายก อําเภอหนองแค ตําบลหนองปลาหมอ ตําบลหวยขมิ้น

ตําบลบานลาด ตําบลหนองไขนํ้า ตําบลหนองจรเข ตําบลโคกแย
อําเภอวิหารแดง ตําบลหนองสรวง ตําบลหนองหมู
ตําบลวิหารแดง
จังหวัดนครนายก
อําเภอบานนา ตําบลบานพริก ตําบลบานนา ตําบลปาขะ

-๒๖-

กม.๓๖+๒๑๔.๘๗ BK
๓๖+๒๖๐.๐๐    AH



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ชื่อสายสงไฟฟา ทองที่ที่ถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ที่ พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ / เมตร

๙๑ ๒๓๐ กิโลโวลต โรงไฟฟา จังหวัดราชบุรี ๒๐.๐๐
ราชบุรี - สมุทรสาคร ๔ อําเภอเมืองราชบุรี ตําบลพิกุลทอง ตําบลสามเรือน ตําบลบางปา

อําเภอดําเนินสะดวก ตําบลบัวงาม ตําบลดอนคลัง ตําบลแพงพวย
ตําบลดอนกรวย ตําบลบัวงาม
จังหวัดสมุทรสาคร
อําเภอเมืองสมุทรสาคร ตําบลบางโทรัด ตําบลกาหลง
อําเภอบานแพว ตําบลยกกระบัตร ตําบลหลักสอง ตําบลหลักสาม
ตําบลหนองสองหอง ตําบลหนองบัว

๙๒ ๑๑๕ กิโลโวลต สามพราน ๑ - จังหวัดสมุทรสาคร ๑๒.๐๐ ชวง กม.๐+๐๐๐.๐๐ ถึง  

สมุทรสาคร ๑ - สมุทรสาคร ๓  อําเภอเมืองสมุทรสาคร ตําบลคอกกระบือ ตําบลนาดี กม.๐+๓๙๓.๑๒  จังหวัด

อําเภอบานแพว ตําบลยกกระบัตร สุมทรสาคร เขตเดินสายไฟฟา

อําเภอกระทุมแบน ตําบลออมนอย ตําบลคลองมะเดื่อ ตําบลทาไม กวางดานละ ๙.๐๐ เมตร

ตําบลสวนหลวง ตําบลคลองมะเดื่อ

๙๓ ๑๑๕ กิโลโวลต สมุทรสาคร๑ - จังหวัดสมุทรสาคร ๑๒.๐๐
 สมุทรสาคร๔ อําเภอเมืองสมุทรสาคร ตําบลบางโทรัด ตําบลบานบอ

ตําบลทาราบ ตําบลชัยมงคล ตําบลนาดี
อําเภอบานแพว ตําบลยกกระบัตร

๙๔ ๑๑๕ กิโลโวลต สมุทรสาคร ๒ - จังหวัดสมุทรสาคร ๑๒.๐๐
สมุทรสาคร๔ อําเภอเมืองสมุทรสาคร ตําบลบางโทรัด ตําบลบานบอ

ตําบลชัยมงคล ตําบลนาดี ตําบลกาหลง ตําบลบานเกาะ 
ตําบลทาทราย ตําบลบางกระเจา
อําเภอบานแพว ตําบลยกกระบัตร

๙๕ ๑๑๕ กิโลโวลต สมุทรสาคร๔ - จังหวัดสมุทรสาคร ๑๒.๐๐
 สมุทรสงคราม อําเภอเมืองสมุทรสาคร ตําบลบางโทรัด ตําบลกาหลง

ตําบลนาโคก  
จังหวัดสมุทรสงคราม
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม ตําบลบางแกว ตําบลลาดใหญ

-๒๗-



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ชื่อสายสงไฟฟา ทองที่ที่ถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ที่ พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ / เมตร

๙๖ ๑๑๕ กิโลโวลต สมุทรสงคราม - จังหวัดสมุทรสงคราม ๑๒.๐๐
 ราชบุรี๑ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม ตําบลบางแกว ตําบลลาดใหญ

ตําบลนาตะเคียน
อําเภอบางคนท ีตําบลบางคนที ตําบลดอนมะโนรา
จังหวัดสมุทรสาคร
อําเภอเมืองสมุทรสาคร ตําบลนาโคก
อําเภอบานแพว ตําบลโรงเข
จังหวัดราชบุรี
อําเภอเมืองราชบุรี ตําบลคุงกระถิน ตําบลคูบัว ตําบลบางปา
ตําบลคุงนํ้าวน ตําบลบานไร ตําบลดอนตะโก ตําบลหนาเมือง
อําเภอดําเนินสะดวก ตําบลศรีสุราษฏร ตําบลขุนพิทักษ
ตําบลทานัด ตําบลดําเนินสะดวก ตําบลแพงพวย ตําบลส่ีหม่ืน

๙๗ ๑๑๕ กิโลโวลต ราชบุรี ๑ - จังหวัดราชบุรี ๑๒.๐๐
 บานโปง ๑ อําเภอเมืองราชบุรี ตําบลหลุมดิน ตําบลทาราบ ตําบลโคกหมอ

ตําบลหลุมดิน ตําบลเจดียหนัก ตําบลหนาเมือง
อําเภอบานโปง ตําบลทาผา ตําบลหนองออ ตําบลดอนกระเบื้อง
อําเภอโพธาราม ตําบลเจ็ดเสมียน ตําบลบานเลือก ตําบลหนองโพ
ตําบลดอนกระเบื้อง ตําบลคลองตาคต ตําบลโพธาราม 
ตําบลปากแรต
จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลสระกระเทียม

๙๘ ๒๓๐ กิโลโวลต บานโปง ๒ - จังหวัดราชบุรี ๑๒.๐๐
 บานโปง ๑  อําเภอบานโปง ตําบลทาผา ตําบลหนองออ ตําบลดอนกระเบื้อง

จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลสระกระเทียม

๙๙ ๒๓๐ กิโลโวลต บานโปง ๑ - จังหวัดราชบุรี ๑๒.๐๐
นครชัยศรี  และ อําเภอบานโปง ตําบลทาผา ตําบลหนองกบ ตําบลปากแรต
๒๓๐ กิโลโวลต นครชัยศรี - จังหวัดนครปฐม
สามพราน ๒ อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลสระกระเทียม ตําบลบางแขม ตําบล

ธรรมศาลา ตําบลสนามจันทร ตําบลหนองดินแดง ตําบลหวยจรเข
ตําบลถนนขาด ตําบลลําพญา ตําบลวังเย็น

-๒๘-



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ชื่อสายสงไฟฟา ทองที่ที่ถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ที่ พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ / เมตร

อําเภอนครชัยศรี ตําบลคลองใหม ตําบลขุนแกว ตําบลทาตําหนัก
ตําบลทากระซับ ตําบลพะเนียด ตําบลบางระกํา ตําบลทาพระยา
ตําบลบางแกว
อําเภอสามพราน ตําบลยายชา ตําบลบางชาง ตําบลทาตลาด

๑๐๐ ๑๑๕ กิโลโวลต สามพราน ๑ - จังหวัดสมุทรสาคร ๑๒.๐๐
 สามพราน  ๒ อําเภอกระทุมแบน ตําบลออมนอย ตําบลออมใหญ

จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลออมใหญ ตําบลยายชา ตําบลทาขาม
ตําบลสามพราน

-๒๙-


