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ประกาศการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
เร่ือง  เขตเดินสายไฟฟาในเขตทองที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

ตามที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  (กฟผ.)  ไดดําเนินการกอสรางสายสงไฟฟา 
และรวมทั้งกรณีที่ไดรับโอนสายสงไฟฟาในเขตทองที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มาจากการไฟฟา
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการสงพลังงานไฟฟาอันเปนประโยชนตอประชาชน 
และประเทศชาติโดยรวม  โดยไดมีการประกาศและกําหนดเขตเดินสายไฟฟา  พรอมทั้งจัดทํา
เคร่ืองหมายแสดงไวในที่ที่ประกาศกําหนดเขตตามสมควร  นั้น   

เพื่อเปนการยืนยันถึงเขตแหงความปลอดภัยในการสงพลังงานไฟฟาของสายสงไฟฟาสายตาง ๆ  
ในเขตทองที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๑๑  ขอประกาศ 
ใหทราบถึงเขตเดินสายไฟฟาของแตละสายสงไฟฟาในเขตทองที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

สุธารัตน  อังจันทรเพ็ญ 
รองผูวาการพัฒนาระบบสง  ทําการแทน   
ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 



ลําดับ เขตเดินสาย

ท่ี ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟากวาง หมายเหตุ

พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ/เมตร

๑ ๑๑๕ กิโลโวลต นครราชสีมา ๑ - นครราชสีมา ๒ จังหวัดนครราชสีมา ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองนครราชสีมา  ตําบลหมื่นไวย

ตําบลหนองกระทุม  ตําบลหนองจะบก ตําบลบานใหม

๒ ๑๑๕ กิโลโวลต นครราชสีมา ๒ - บุรีรัมย จังหวัดนครราชสีมา ๑๒.๐๐ กม.๒+๔๗๐.๕๐ จังหวัดนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา  ตําบลสุรนารี ตําบลไชยมงคล ถึงสถานีไฟฟายอยนครราชสีมา ๒

อําเภอจักราช  ตําบลศรีละกอ  ตําบลหินโคน ใชเขตเดินสายไฟฟารวมกับสายสง

อําเภอหวยแถลง  ตําบลหินดาด ตําบลหวยแถลง ไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต   สระบุรี ๒ -

อําเภอโชคชัย  ตําบลดานเกวียน นครราชสีมา ๒  

จังหวัดบุรีรัมย

อําเภอเมืองบุรีรัมย  ตําบลชุมเห็ด ตําบลหนองตาด

อําเภอลําปลายมาศ ตําบลหินโคน ตําบลทะเมนชัย

ตําบลแสลงพัน

๓ ๒๓๐ กิโลโวลต ลําตะคอง - นครราชสีมา ๒ จังหวัดนครราชสีมา ๒๐.๐๐ ๑. ใชเขตเดินสายไฟฟาของสายสง

อําเภอเมืองนครราชสีมา  ตําบลสุรนารี  ตําบลโคกกรวด ไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต สระบุรี ๒-

ตําบลบานใหม นครราชสีมา๒ และสายสงไฟฟา

อําเภอสูงเนิน ตําบลสูงเนิน ตําบลมะเกลือเกา แยกจากแนวสายสงไฟฟา ๒๓๐

ตําบลนากลาง  ตําบลมะเกลือใหม กิโลโวลต สระบุรี ๒-นครราชสีมา๒

อําเภอปากชอง ตําบลวังไทร  ตําบลหนองสาหราย ไปยังโครงการโรงไฟฟาพลังนํ้า

ตําบลกลางดง ตําบลหนองน้ําแดง ตําบลขนงพระ ลําตะคองแบบสูบกลับ

อําเภอสีค้ิว  ตําบลลาดบัวขาว   ตําบลคลองไผ ๒. ชวง กม. ๔+๒๔๐.๐๘ ถึง กม.

ตําบลมิตรภาพ                           จังหวัดนครราชสีมา

เขตเดินสายไฟฟากวาง ๕๒.๐๐ เมตร

๓. ชวง กม.

ถึงสถานีไฟฟายอยนครราชสีมา ๒

จังหวัดนครราชสีมา   เขตเดินสาย

ไฟฟากวาง ๔๖.๐๐ เมตร

๔ ๒๓๐ กิโลโวลต สระบุรี ๒ - ลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ๒๐.๐๐ ใชเขตเดินสายไฟฟาของสายสง

อําเภอปากชอง ตําบลวังไทร  ตําบลหนองสาหราย ไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต สระบุรี ๒ -

ตําบลหนองน้ําแดง ตําบลกลางดง ตําบลขนงพระ นครราชสีมา ๒ และสายสงไฟฟา

แยกจากแนวสายสงไฟฟา ๒๓๐

บัญชีแนบทายประกาศการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
เรื่อง เขตเดินสายไฟฟาในเขตทองท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-๑-

๑+๓๑๒.๑๖ BK
๑+๓๑๓.๐๐ AH

๑+๓๑๒.๑๖ BK
๑+๓๑๓.๐๐ AH



ลําดับ เขตเดินสาย

ท่ี ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟากวาง หมายเหตุ

พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ/เมตร

จังหวัดสระบุรี กิโลโวลต สระบุรี ๒ - 

อําเภอแกงคอย ตําบลทับกวาง นครราชสีมา ๒ ไปยังโครงการโรง

อําเภอมวกเหล็ก ตําบลมิตรภาพ ไฟฟาพลังนํ้าลําตะคองแบบสูบกลับ

๕ ๑๑๕ กิโลโวลต นครราชสีมา ๒ - สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองนครราชสีมา  ตําบลบานใหม

อําเภอขามทะเลสอ ตําบลขามทะเลสอ

อําเภอสูงเนิน ตําบลกุดจิก  ตําบลสูงเนิน

 ตําบลมะเกลือเกา  ตําบลมะเกลือใหม

๖ ๑๑๕ กิโลโวลต สีคิ้ว - ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ๑๒.๐๐

อําเภอสูงเนิน ตําบลมะเกลือใหม

อําเภอสีค้ิว  ตําบลมิตรภาพ  ตําบลลาดบัวขาว

ตําบลคลองไผ

อําเภอปากชอง ตําบลหนองสาหราย

๗ ๑๑๕ กิโลโวลต คง - ขอนแกน ๑ จังหวัดขอนแกน ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองขอนแกน  ตําบลในเมือง ตําบลทาพระ

ตําบลเมืองเกา

ก่ิงอําเภอบานแฮด ตําบลโนนสมบูรณ ตําบลโคกสําโรง

อําเภอบานไผ ตําบลบานไผ

ก่ิงอําเภอโนนศิลา ตําบลโนนแดง ตําบลโนนศิลา

อําเภอชนบท  ตําบลปอแดง

อําเภอพล  ตําบลหนองแวงโสกพระ

ตําบลหนองมะเขือ ตําบลเมืองพล

จังหวัดนครราชสีมา

อําเภอคง ตําบลเทพาลัย  ตําบลตาจัน

ก่ิงอําเภอบัวลาย ตําบลหนองหวา

ก่ิงอําเภอสีดา  ตําบลโนนประดู  ตําบลสีดา

อําเภอโนนแดง  ตําบลโพนทอง

๘ ๑๑๕ กิโลโวลต นครราชสีมา ๑ - คง จังหวัดนครราชสีมา ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองนครราชสีมา ตําบลหมื่นไวย ตําบลจอหอ

ตําบลโคกสูง  

- ๒ -



ลําดับ เขตเดินสาย

ท่ี ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟากวาง หมายเหตุ

พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ/เมตร

อําเภอโนนสูง  ตําบลใหม ตําบลโนนสูง ตําบลหลุมขาว

ตําบลธารปราสาท

อําเภอคง  ตําบลตาจั่น

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  ตําบลหนองงูเหลือม

๙ ๑๑๕ กิโลโวลต นครราชสีมา ๒ - บานไผ จังหวัดนครราชสีมา ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองนครราชสีมา  ตําบลหมื่นไวย ตําบลจอหอ

ตําบลโคกสูง  

อําเภอโนนสูง ตําบลโนนสูง ตําบลหลุมขาว

ตําบลใหม ตําบลธารปราสาท

อําเภอคง  ตําบลตาจั่น

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ   ตําบลหนองงูเหลือม

ก่ิงอําเภอบัวลาย  ตําบลหนองหวา

ก่ิงอําเภอสีดา  ตําบลโนนประดู  ตําบลสีดา

อําเภอโนนแดง  ตําบลโพนทอง

จังหวัดขอนแกน

อําเภอพล ตําบลหนองมะเขือ ตําบลหนองแวงโสกพระ

๑๐ ๑๑๕ กิโลโวลต พล - นครราชสีมา ๑ จังหวัดขอนแกน ๑๒.๐๐
อําเภอพล ตําบลหนองมะเขือ ตําบลหนองแวงโสกพระ

จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอโนนสูง ตําบลดอนหวาย ตําบลโนนสูง

ตําบลธารปราสาท  
อําเภอเมืองนครราชสีมา ตําบลจอหอ  ตําบลหมื่นไวย
อําเภอคง  ตําบลเทพาลัย  ตําบลตาจั่น
ก่ิงอําเภอบัวลาย  ตําบลหนองหวา
ก่ิงอําเภอสีดา  ตําบลโนนประดู  ตําบลสีดา
อําเภอโนนแดง  ตําบลโพนทอง

๑๑ ๑๑๕ กิโลโวลต ปากชอง - สระบุรี ๒ จังหวัดนครราชสีมา ๑๒.๐๐

อําเภอปากชอง ตําบลหนองสาหราย  ตําบลปากชอง

ตําบลกลางดง

จังหวัดสระบุรี

อําเภอมวกเหล็ก  ตําบลมวกเหล็ก

อําเภอเมืองสระบุรี ตําบลทับกวาง

- ๓ -



ลําดับ เขตเดินสาย

ท่ี ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟากวาง หมายเหตุ

พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ/เมตร

๑๒ ๑๑๕ กิโลโวลต ชัยภูมิ - บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองชัยภูมิ  ตําบลโพนทอง ตําบลบานคาย

อําเภอเนินสงา   ตําบลหนองฉิม

อําเภอจัตุรัส  ตําบลบานกอก  ตําบลบานขาม

ตําบลกุดน้ําใส  ตําบลละหาน

อําเภอบําเหน็จณรงค  ตําบลหัวทะเล

๑๓ ๑๑๕ กิโลโวลต พล - ชัยภูมิ จังหวัดขอนแกน ๑๒.๐๐

อําเภอพล  ตําบลลอมคอม

อําเภอแวงนอย ตําบลแวงนอย  ตําบลทานางแนว

 ตําบลละหานนา  

จังหวัดชัยภูมิ

อําเภอคอนสวรรค  ตําบลหนองขาม

อําเภอเมืองชัยภูมิ ตําบลหวยบง  ตําบลโพนทอง

๑๔ ๒๓๐ กิโลโวลต ชัยภูมิ - ขอนแกน ๓ จังหวัดชัยภูมิ ๒๐.๐๐

อําเภอเมืองชัยภูมิ ตําบลโพนทอง ตําบลนาเสียว

อําเภอคอนสวรรค  ตําบลบานโสก ตําบลโคกมั่งงอย

ตําบลหวยไร

จังหวัดขอนแกน

อําเภอเมืองขอนแกน  ตําบลบานทุม

อําเภอบานฝาง ตําบลบานเหลา

อําเภอพระยืน ตําบลพระยืน

อําเภอมัญจาคีรี  ตําบลโพนเพ็ก ตําบลคําแคน

ตําบลนาขา ตําบลนางาม  ตําบลทาศาลา

ก่ิงอําเภอโคกโพธิ์ชัย ตําบลบานโคก  ตําบลซับสมบูรณ

๑๕ ๒๓๐ กิโลโวลต ชัยภูมิ - นครราชสีมา ๒ จังหวัดชัยภูมิ ๒๐.๐๐ กม.๓๙+๐๔๙.๒๑  ถึง 

อําเภอเมืองชัยภูมิ ตําบลกุดตุม กม.๓๙+๒๙๕.๒๑

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ใชเขตเดิน

อําเภอบานเหลื่อม ตําบลบานเหลื่อม  ตําบลบานปรางค สายไฟฟารวมกับสายสงไฟฟา

ก่ิงอําเภอพระทองคํา ตําบลหนองหอย ตําบลสระพระ ๑๑๕ กิโลโวลต นครราชสีมา๒ - 

อําเภอขามสะแกแสง  ตําบลโนนเมือง ขอนแกน ๑ เขตเดินสายไฟฟากวาง

อําเภอโนนไทย  ตําบลโนนไทย ดานละ ๑๒.๐๐ เมตร

อําเภอเมืองนครราชสีมา  ตําบลบานใหม

- ๔ -



ลําดับ เขตเดินสาย

ท่ี ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟากวาง หมายเหตุ

พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ/เมตร

๑๖ ๒๓๐ กิโลโวลต ทาตะโก - ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๒๐.๐๐

อําเภอเมืองชัยภูมิ ตําบลโพนทอง  ตําบลหนองนาแซง

ตําบลโคกสูง ตําบลชีลอง ตําบลรอบเมือง ตําบลกุดตุม

อําเภอบานเขวา ตําบลโนนแดง ตําบลตลาดแรง

อําเภอเทพสถิต ตําบลโปงนก  ตําบลนายางกลัก

อําเภอภักดีชุมพล ตําบลวังทอง

อําเภอหนองบัวระเหว ตําบลวังตะเฆ ตําบลโคกสะอาด

จังหวัดนครสวรรค

อําเภอทาตะโก ตําบลหัวถนน ตําบลทาตะโก

ตําบลทํานบ 

อําเภอไพศาลี ตําบลโคกเดื่อ ตําบลไพศาลี

ตําบลนาขนอม 

จังหวัดเพชรบูรณ

อําเภอบึงสามพัน ตําบลวังพิกุล ตําบลซับไมแดง

ตําบลซับสมอทอด ตําบลกันจุ

อําเภอวิเชียรบุรี ตําบลโคกปรง ตําบลยางสาว

 

๑๗ ๑๑๕ กิโลโวลต บุรีรัมย - นครราชสีมา ๑ จังหวัดบุรีรัมย ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองบุรีรัมย  ตําบลชุมเห็ด ตําบลหนองตาด

อําเภอลําปลายมาศ ตําบลทะเมนชัย ตําบลตลาดโพธิ์

 ตําบลหนองคู  ตําบลหินโคน

จังหวัดนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา  ตําบลในเมือง ตําบลบานเกาะ

อําเภอจักราช ตําบลจักราช  ตําบลทองหลาง

อําเภอหวยแถลง ตําบลกงรถ ตําบลตะโก ตําบลทับสวาย

ตําบลหินดาด

๑๘ ๑๑๕ กิโลโวลต บุรีรัมย - ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองบุรีรัมย ตําบลชุมเห็ด  ตําบลบานยาง

ตําบลสวายจีก ตําบลหลักเขต

อําเภอหวยราช ตําบลโคกใหญ

อําเภอพลับพลาชัย ตําบลสําโรง

อําเภอประโคนชัย ตําบลบานไทร
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ลําดับ เขตเดินสาย

ท่ี ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟากวาง หมายเหตุ

พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ/เมตร

๑๙ ๑๑๕ กิโลโวลต พยัคฆภูมิพิสัย - สุรินทร จังหวัดมหาสารคาม ๑๒.๐๐

อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  ตําบลลานสะแก

จังหวัดสุรินทร

อําเภอเมืองสุรินทร  ตําบลทาสวาง  ตําบลแกใหญ

ตําบลลําดวน

อําเภอชุมพลบุรี ตําบลสระขุด

จังหวัดบุรีรัมย

อําเภอแคนดง ตําบลแคนดง ตําบลหัวฝาย

อําเภอหวยราช ตําบลโคกใหญ

อําเภอสตึก  ตําบลรอนทอง ตําบลหนองใหญ

ตําบลดอนมนต

๒๐ ๑๑๕ กิโลโวลต สุรินทร - บุรีรัมย จังหวัดสุรินทร ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองสุรินทร  ตําบลแกใหญ  ตําบลทาสวาง

จังหวัดบุรีรัมย

อําเภอเมืองบุรีรัมย  ตําบลบานยาง  ตําบลชุมเห็ด

อําเภอกระสัง  ตําบลหนองเต็ง ตําบลเมืองไผ

อําเภอหวยราช ตําบลหวยราช  ตําบลบานตะโก

๒๑ ๑๑๕ กิโลโวลต สุรินทร - สังขะ จังหวัดสุรินทร ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองสุรินทร ตําบลแสลงพันธ  ตําบลเมืองที

ตําบลสลักได  ตําบลสําโรง

อําเภอลําดวน  ตําบลลําดวน  ตําบลโชคเหนือ

ตําบลตรําดม

อําเภอสังขะ  ตําบลหวยทับทัน

๒๒ ๑๑๕ กิโลโวลต  สุรินทร - สุรินทร ๒ จังหวัดสุรินทร ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองสุรินทร  ตําบลในเมือง

๒๓ ๒๓๐ กิโลโวลต รอยเอ็ด ๒ - สุรินทร ๒ จังหวัดรอยเอ็ด ๒๐.๐๐

อําเภอเมืองรอยเอ็ด  ตําบลสีแกว  ตําบลปอภาร

ตําบลนาโพธิ์ 

อําเภอเกษตรวิสัย ตําบลเหลาหลวง ตําบลโนนสวาง

ตําบลน้ําออม ตําบลเมืองบัว ตําบลดงครั่งใหญ 

ตําบลดงครั่งนอย
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ลําดับ เขตเดินสาย

ท่ี ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟากวาง หมายเหตุ

พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ/เมตร

อําเภอศรีสมเด็จ  ตําบลหนองใหญ  ตําบลเมืองเปลือย

ตําบลโพธิ์ทอง

อําเภอจตุรพักตรพิมาน  ตําบลโคกลาม ตําบลหนองผือ

ตําบลอีงอง

จังหวัดสุรินทร

อําเภอเมืองสุรินทร   ตําบลเพ้ียราม  ตําบลตั้งใจ

ตําบลนาดี ตําบลแสลงพันธ

อําเภอเขวาสินรินทร  ตําบลบานแร

อําเภอชุมพลบุรี  ตําบลหนองเรือ ตําบลไพรขลา

อําเภอทาตูม ตําบลกระโพ ตําบลบะ ตําบลพรมเทพ

อําเภอจอมพระ ตําบลกระหาด ตําบลชุมแสง

๒๔ ๑๑๕ กิโลโวลต ขอนแกน ๑ - ขอนแกน ๒ จังหวัดขอนแกน ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองขอนแกน  ตําบลในเมือง ตําบลเมืองเกา

๒๕ ๑๑๕ กิโลโวลต ขอนแกน ๑ - น้ําพอง ๑ จังหวัดขอนแกน ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองขอนแกน  ตําบลบานเปด ตําบลในเมือง

ตําบลศิลา ตําบลบานคอ

อําเภอน้ําพอง  ตําบลมวงหวาน

๒๖ ๑๑๕ กิโลโวลต ขอนแกน ๒ - กาฬสินธุ จังหวัดขอนแกน ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองขอนแกน ตําบลบึงเนียม  ตําบลพระลับ

จังหวัดกาฬสินธุ

อําเภอเมืองกาฬสินธุ  ตําบลหลุบ  ตําบลหวยโพธิ์

ตําบลลําพาน

อําเภอยางตลาด  ตําบลหัวนาคํา  ตําบลบัวบาน

ตําบลคลองขาม

อําเภอเชียงยืน ตําบลกูทอง ตําบลเสือเฒา

๒๗ ๑๑๕ กิโลโวลต  มหาสารคาม - กาฬสินธุ จังหวัดมหาสารคาม ๑๐.๐๐ ชวง กม. ๓๕+๓๖๑.๕๑  จังหวัด  

อําเภอเมืองมหาสารคาม ตําบลตลาด ตําบลเกิ้ง กาฬสินธุ  ถึง  กม.๔๕+๓๘๕.๖๐ 

อําเภอกันทรวิชัย ตําบลทาขอนยาง (สถานีไฟฟายอยกาฬสินธุ)

จังหวัดกาฬสินธุ ใชเขตเดินสายไฟฟารวมกับ

อําเภอเมืองกาฬสินธุ  ตําบลหลุบ  ตําบลหวยโพธิ์ สายสงไฟฟา ๑๑๕ กิโลโวลต

ตําบลลําพาน  ขอนแกน ๑ - กาฬสินธุ  เขตเดิน
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ลําดับ เขตเดินสาย

ท่ี ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟากวาง หมายเหตุ

พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ/เมตร

อําเภอยางตลาด  ตําบลอุมเมา  ตําบลบัวบาน สายไฟฟากวางดานละ ๑๒.๐๐ เมตร

ตําบลคลองขาม

๒๘ ๑๑๕ กิโลโวลต ขอนแกน ๑ - มหาสารคาม จังหวัดขอนแกน ๑๕.๐๐

อําเภอเมืองขอนแกน ตําบลในเมือง  ตําบลเมืองเกา

ตําบลพระลับ ตําบลบึงเนียม

จังหวัดมหาสารคาม

อําเภอเมืองมหาสารคาม ตําบลตลาด ตําบลเกิ้ง

อําเภอเชียงยืน ตําบลกูทอง  ตําบลเสือเฒา

๒๙ ๑๑๕ กิโลโวลต อุบลรัตน - ขอนแกน ๑ จังหวัดขอนแกน ๑๕.๐๐

อําเภอเมืองขอนแกน ตําบลบานเปด  ตําบลในเมือง

อําเภอน้ําพอง ตําบลมวงหวาน

อําเภออุบลรัตน ตําบลโคกสูง

๓๐ ๑๑๕ กิโลโวลต อุบลรัตน - น้ําพอง ๑ จังหวัดขอนแกน ๑๕.๐๐

อําเภอน้ําพอง  ตําบลมวงหวาน

อําเภออุบลรัตน  ตําบลโคกสูง

๓๑ ๒๓๐ กิโลโวลต ขอนแกน ๓ - รอยเอ็ด ๒ จังหวัดขอนแกน ๒๐.๐๐ ชวง กม. ๓+๘๑๗.๒๕ ถึง กม.

อําเภอเมืองขอนแกน ตําบลบานหวา ตําบลบานเปด                             จังหวัดขอนแกน

ตําบลบานทุม ตําบลเมืองเกา ตําบลทาพระ ตําบลดอนหัน และชวง กม.

จังหวัดมหาสารคาม ถึง  กม.

อําเภอโกสุมพิสัย ตําบลเขวาไร ตําบลแพง จังหวัดขอนแกน   เขตเดินสายไฟฟา

ตําบลหัวขวาง ตําบลเหลา ตําบลแกงแก กวางดานละ ๑๒.๐๐ เมตร

อําเภอบรบือ ตําบลบรบือ ตําบลบอใหญ

อําเภอเมืองมหาสารคาม ตําบลทาสองคอน

ตําบลแกงเลิงจาน ตําบลโคกกอ ตําบลแวงนาง 

ตําบลเขวา ตําบลทาตูม

จังหวัดรอยเอ็ด

อําเภอศรีสมเด็จ ตําบลโพธิ์สัย

อําเภอเมืองรอยเอ็ด ตําบลสีแกว

๓๒  ๑๑๕ กิโลโวลต กาฬสินธุ - รอยเอ็ด ๑ จังหวัดกาฬสินธุ ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองกาฬสินธุ  ตําบลหวยโพธิ์

- ๘ -
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ลําดับ เขตเดินสาย

ท่ี ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟากวาง หมายเหตุ

พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ/เมตร

อําเภอกมลาไสย  ตําบลกมลาไสย ตําบลธัญญา

จังหวัดรอยเอ็ด

อําเภอเมืองรอยเอ็ด ตําบลเหนือเมือง

อําเภอจังหาร  ตําบลจังหาร  ตําบลดงสิงห

๓๓  ๑๑๕ กิโลโวลต กาฬสินธุ - สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ ๑๒.๐๐
อําเภอเมืองกาฬสินธุ  ตําบลหวยโพธิ์  ตําบลหลุบ

ตําบลโพนทอง ตําบลไผ  ตําบลนาจารย ตําบลกลางหมื่น
อําเภอนามน  ตําบลยอดแกง
อําเภอสมเด็จ  ตําบลหนองแวง

๓๔  ๑๑๕ กิโลโวลต รอยเอ็ด ๑ - พยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดรอยเอ็ด ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองรอยเอ็ด  ตําบลเหนือเมือง ตําบลรอบเมือง

ตําบลโนนรัง  ตําบลสะอาดสมบูรณ  ตําบลเมืองทอง 

อําเภอธวัชบุรี ตําบลนิเวศน

อําเภอจตุรพักตรพิมาน  ตําบลโคกลาม ตําบลเมืองหงส

อําเภอปทุมรัตต  ตําบลดอกล้ํา

จังหวัดมหาสารคาม

อําเภอวาปปทุม  ตําบลหนองไฮ  ตําบลหัวเรือ

ตําบลประชาพัฒนา

อําเภอนาดูน ตําบลหนองไผ  ตําบลดงบัง

อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  ตําบลนาสีนวล  ตําบลภารแอน

ตําบลทับสะแก

๓๕  ๑๑๕ กิโลโวลต รอยเอ็ด ๑ - ยโสธร จังหวัดรอยเอ็ด ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองรอยเอ็ด  ตําบลเหนือเมือง

อําเภอธวัชบุรี ตําบลนิเวศน  ตําบลอุมเมา  ตําบลไพศาล

ก่ิงอําเภอทุงเขาหลวง  ตําบลมะบา

อําเภอเสลภูมิ  ตําบลกลาง  ตําบลนาเลิง  ตําบลขวาว

จังหวัดยโสธร

อําเภอเมืองยโสธร  ตําบลเดิด   ตําบลดูทุง   ตําบลสําราญ

ตําบลน้ําคําใหญ  ตําบลตาดทอง

๓๖  ๑๑๕ กิโลโวลต รอยเอ็ด ๑ - โพนทอง   จังหวัดรอยเอ็ด ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองรอยเอ็ด  ตําบลเหนือเมือง
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ลําดับ เขตเดินสาย

ท่ี ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟากวาง หมายเหตุ

พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ/เมตร

อําเภอจังหาร  ตําบลมวงลาด

ก่ิงอําเภอเชียงขวัญ ตําบลเชียงขวัญ ตําบลบานเขือง

ตําบลพระธาตุ  ตําบลหมูมน

อําเภอโพธิ์ชัย ตําบลดอนโอง

อําเภอเสลภูมิ  ตําบลเกาะแกว

อําเภอโพนทอง  ตําบลโพธิ์ศรีสวาง ตําบลโพธิ์ทอง

๓๗  ๑๑๕ กิโลโวลต รอยเอ็ด ๑ - มหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองรอยเอ็ด ตําบลเหนือเมือง  ตําบลหนองแวง

ตําบลสีแกว ตําบลปอภาร

จังหวัดมหาสารคาม

อําเภอเมืองมหาสารคาม ตําบลหวยแอง  ตําบลเขวา

ตําบลตลาด

๓๘  ๒๓๐ กิโลโวลต รอยเอ็ด ๑ - รอยเอ็ด ๒ จังหวัดรอยเอ็ด ๒๐.๐๐

อําเภอเมืองรอยเอ็ด  ตําบลสีแกว  ตําบลหนองแวง

ตําบลเหนือเมือง 

อําเภอจังหาร ตําบลจังหาร  ตําบลปาฝา  ตําบลยางใหญ

๓๙  ๒๓๐ กิโลโวลต รอยเอ็ด ๑ - ยโสธร จังหวัดรอยเอ็ด ๑๒.๐๐ ชวง กม. ๖+๙๙๑.๔๖ จังหวัดรอยเอ็ด

อําเภอเมืองรอยเอ็ด  ตําบลเหนือเมือง ๑๐.๐๐ ถึง กม. ๓๖+๒๔๑.๔๔ (สถานีไฟฟา

อําเภอธวัชบุรี ตําบลนิเวศน  ตําบลอุมเมา ตําบลไพศาล ยอยยโสธร) จังหวัดยโสธร  เขตเดิน

ก่ิงอําเภอทุงเขาหลวง  ตําบลมะบา สายไฟฟาดานทิศเหนือกวาง 

อําเภอเสลภูมิ ตําบลกลาง ตําบลนาเลิง  ตําบลขวาว ๑๐.๐๐ เมตร ดานทิศใตกวาง  

จังหวัดยโสธร ๑๒.๐๐ เมตร  

อําเภอเมืองยโสธร ตําบลเดิด  ตําบลดูทุง  ตําบลสําราญ

ตําบลน้ําคําใหญ ตําบลตาดทอง

๔๐  ๒๓๐ กิโลโวลต รอยเอ็ด ๒ - สุรินทร ๒ จังหวัดรอยเอ็ด ๒๐.๐๐

อําเภอเมืองรอยเอ็ด  ตําบลสีแกว  ตําบลปอภาร

ตําบลนาโพธิ์

อําเภอศรีสมเด็จ ตําบลหนองใหญ ตําบลเมืองเปลือย

ตําบลโพธิ์ทอง

อําเภอจตุรพักตรพิมาน  ตําบลโคกลาม  ตําบลหนองผือ

ตําบลอีงอง

- ๑๐-



ลําดับ เขตเดินสาย

ท่ี ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟากวาง หมายเหตุ

พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ/เมตร

อําเภอเกษตรวิสัย ตําบลเหลาหลวง  ตําบลโนนสวาง

ตําบลน้ําออม  ตําบลเมืองบัว  ตําบลดงครั่งใหญ  

ตําบลดงครั่งนอย

จังหวัดสุรินทร

อําเภอเมืองสุรินทร ตําบลแสลงพันธ  ตําบลนาดี

ตําบลตั้งใจ  ตําบลเพ้ียราม 

อําเภอจอมพระ ตําบลกระหาด  ตําบลชุมแสง

อําเภอทาตูม ตําบลกระโพ  ตําบลบะ  ตําบลพรมเทพ

อําเภอชุมพลบุรี ตําบลหนองเรือ ตําบลไพรขลา

ก่ิงอําเภอเขวาสินรินทร  ตําบลบานแร

๔๑  ๒๓๐ กิโลโวลต น้ําพอง ๑ - อุดรธานี ๑ จังหวัดขอนแกน ๑๕.๐๐

อําเภอน้ําพอง ตําบลน้ําพอง  ตําบลมวงหวาน

อําเภอเขาสวนกวาง ตําบลเขาสวนกวาง  ตําบลคํามวง

จังหวัดอุดรธานี

อําเภอเมืองอุดรธานี  ตําบลหนองไผ  ตําบลโนนสูง

ตําบลบานตาด  ตําบลหนองบัว  ตําบลหนองขอนกวาง

ตําบลหนองนาคํา

อําเภอโนนสะอาด  ตําบลโนนสะอาด

ตําบลโพธิ์ศรีสําราญ   ตําบลโคกกลาง

อําเภอกุมภวาป ตําบลปะโค   ตําบลเสอเพลอ

ตําบลพันดอน   ตําบลผาสุก

อําเภอหนองแสง  ตําบลนาดี

๔๒ ๑๑๕ กิโลโวลต น้ําพอง ๑ - อุดรธานี ๒ จังหวัดขอนแกน ๑๒.๐๐

อําเภอน้ําพอง ตําบลกุดน้ําใส  ตําบลน้ําพอง ตําบลสะอาด

อําเภอเขาสวนกวาง  ตําบลเขาสวนกวาง

ตําบลดงเมืองแอม

จังหวัดอุดรธานี

อําเภอเมืองอุดรธานี  ตําบลโนนสูง  ตําบลบานตาด

ตําบลบานจั่น ตําบลนาดี  ตําบลหมากแขง  ตําบลหมูมน

อําเภอโนนสะอาด ตําบลโนนสะอาด

ตําบลโพธิ์ศรีสําราญ  ตําบลโคกกลาง

อําเภอกุมภวาป   ตําบลปะโค   ตําบลเสอเพลอ

ตําบลพันดอน ตําบลผาสุก

- ๑๑-



ลําดับ เขตเดินสาย

ท่ี ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟากวาง หมายเหตุ

พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ/เมตร

อําเภอหนองแสง  ตําบลนาดี

๔๓ ๑๑๕ กิโลโวลต หนองบัวลําภู - เลย จังหวัดหนองบัวลําภู ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองหนองบัวลําภู  ตําบลลําภู ตําบลหนองบัว

ตําบลหนองภัยศูนย  ตําบลหนองสวรรค

อําเภอนาวัง ตําบลนาเหลา

อําเภอนากลาง  ตําบลนากลาง ตําบลดานชาง

จังหวัดเลย

อําเภอเมืองเลย  ตําบลนาโปง ตําบลนาดินดํา

อําเภอเอราวัณ  ตําบลเอราวัณ ตําบลผาอินทรแปลง

อําเภอวังสะพุง  ตําบลผานอย ตําบลศรีสงคราม

๔๔  ๑๑๕ กิโลโวลต หนองหาน - บานดุง จังหวัดอุดรธานี ๑๒.๐๐

อําเภอหนองหาน  ตําบลหนองเม็ก

อําเภอทุงฝน  ตําบลทุงใหญ ตําบลนาชุมแสง

อําเภอบานดุง  ตําบลบานชัย ตําบลบานดุง

๔๕ ๑๑๕ กิโลโวลต อุดรธานี ๒ - หนองหาน - พังโคน จังหวัดอุดรธานี ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองอุดรธานี  ตําบลหนองนาคํา

อําเภอหนองหาน  ตําบลหนองหาน ตําบลหนองเม็ก

ตําบลบานเชียง  ตําบลโพนงาม  ตําบลบานยา

จังหวัดสกลนคร

อําเภอสวางแดนดิน  ตําบลคอใต  ตําบลแวง

อําเภอพังโคน ตําบลมวงไข  ตําบลพังโคน

อําเภอสองดาว  ตําบลวัฒนา

๔๖ ๑๑๕ กิโลโวลต อุดรธานี ๑ - หนองคาย - จังหวัดอุดรธานี ๑๒.๐๐

ทานาแลง อําเภอเมืองอุดรธานี  ตําบลหมูมน  ตําบลกุดสระ

ตําบลนาขา

อําเภอเพ็ญ  ตําบลเชียงหวาง  ตําบลบานธาตุ

จังหวัดหนองคาย
อําเภอเมืองหนองคาย  ตําบลหนองสองหอง

ตําบลคายบกหวาน ตําบลโพธิ์ชัย ตําบลหนองจอมเกาะ

ตําบลมีชัย ตําบลกวนวัน

อําเภอสระใคร ตําบลสระใคร

- ๑๒-



ลําดับ เขตเดินสาย

ท่ี ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟากวาง หมายเหตุ

พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ/เมตร

๔๗ ๑๑๕ กิโลโวลต อุดรธานี ๑ - หนองบัวลําภู จังหวัดอุดรธานี ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองอุดรธานี  ตําบลหมูมน  ตําบลบานเลื่อม

ตําบลเชียงพิณ  ตําบลนิคมสงเคราะห

อําเภอหนองวัวซอ   ตําบลหนองวัวซอ

ตําบลหนองบัวบาน  ตําบลหมากหญา

จังหวัดหนองบัวลําภู

อําเภอเมืองหนองบัวลําภู  ตําบลลําภู ตําบลหนองบัว

ตําบลหนองภัยศูนย  ตําบลหนองสวรรค  ตําบลโนนทัน

๔๘ ๑๑๕ กิโลโวลต อุดรธานี ๒ - พังโคน จังหวัดอุดรธานี ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองอุดรธานี  ตําบลหนองขอนกวาง

ตําบลหนองนาคํา

อําเภอหนองหาน  ตําบลโพนงาม  ตําบลหนองหาน

ตําบลหนองเม็ก  ตําบลบานเชียง ตําบลบานยา

จังหวัดสกลนคร

อําเภอพังโคน  ตําบลมวงไข  ตําบลพังโคน

อําเภอสวางแดนดิน  ตําบลคอใต  ตําบลหนองหลวง

ตําบลแวง  

๔๙ ๑๑๕ กิโลโวลต อุดรธานี ๒ - หนองคาย - จังหวัดอุดรธานี ๑๒.๐๐

MAEKHONG  RIVER  BANK อําเภอเมืองอุดรธานี ตําบลหนองนาคํา  ตําบลหนองบัว

ตําบลหมูมน  ตําบลกุดสระ ตําบลนาขา ตําบลสามพราว

อําเภอเพ็ญ  ตําบลเชียงหวาง  ตําบลบานธาตุ

จังหวัดหนองคาย

อําเภอเมืองหนองคาย ตําบลสองหอง ตําบลคายบกหวาน

ตําบลโพธิ์ชัย  ตําบลหนองกอมเกาะ  ตําบลมีชัย

ตําบลกวนวัน

อําเภอสระใคร ตําบลสระใคร

๕๐ ๑๑๕ กิโลโวลต อุดรธานี ๒ - หนองบัวลําภู จังหวัดอุดรธานี ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองอุดรธานี ตําบลหนองนาคํา  ตําบลบานตาด

ตําบลหนองบัว ตําบลหนองขอนกวาง  ตําบลบานจั่น

ตําบลโคกสะอาด

อําเภอหนองวัวซอ   ตําบลหนองวัวซอ

ตําบลหนองบัวบาน  ตําบลหมากหญา ตําบลหนองออ

- ๑๓-



ลําดับ เขตเดินสาย

ท่ี ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟากวาง หมายเหตุ

พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ/เมตร

จังหวัดหนองบัวลําภู

อําเภอเมืองหนองบัวลําภู  ตําบลโนนทัน  ตําบลโพธิ์ชัย

ตําบลหนองภัยศูนย ตําบลหนองบัว  ตําบลลําภู

๕๑ ๑๑๕ กิโลโวลต อุดรธานี ๑ - อุดรธานี ๒ จังหวัดอุดรธานี ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองอุดรธานี ตําบลหนองนาคํา ตําบลสามพราว

ตําบลหนองบัว  ตําบลหมูมน

๕๒ ๑๑๕ กิโลโวลต ธาตุพนม - นครพนม จังหวัดนครพนม ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองนครพนม  ตําบลคําเตย  ตําบลหนองญาติ

ตําบลโพธิ์ตาก

อําเภอเรณูนคร ตําบลเรณูใต ตําบลนางาม ตําบลนาขาม

อําเภอธาตุพนม  ตําบลฝงแดง

๕๓ ๑๑๕ กิโลโวลต มุกดาหาร ๒ - ธาตุพนม จังหวัดมุกดาหาร ๑๒.๐๐
อําเภอเมืองมุกดาหาร   ตําบลมุกดาหาร

ตําบลบางทรายใหญ  ตําบลคําปาหลาย

อําเภอหวานใหญ  ตําบลบางทรายนอย

จังหวัดนครพนม 

อําเภอธาตุพนม  ตําบลอุมเหมา  ตําบลฝงแดง

๕๔ ๑๑๕ กิโลโวลต มุกดาหาร ๑ - สุวรรณเขต จังหวัดมุกดาหาร ๑๒.๐๐ ชวง กม. ๐+๒๗๕.๐๐ ถึง  กม.

อําเภอเมืองมุกดาหาร ตําบลบางทรายใหญ ๐+๓๒๕.๐๐  จังหวัดมุกดาหาร  

ตําบลมุกดาหาร เขตเดินสายไฟฟากวางดานละ

อําเภอหวานใหญ  ตําบลบางทรายนอย ๒๕.๐๐ เมตร

๕๕ ๑๑๕ กิโลโวลต ยโสธร - อํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองยโสธร  ตําบลหนองคู ตําบลตาดทอง

อําเภอปาติ้ว ตําบลเชียงเพ็ง  ตําบลศรีฐาน  ตําบลกระจาย

จังหวัดอํานาจเจริญ

อําเภอเมืองอํานาจเจริญ  ตําบลนาจิก ตําบลไกคํา

อําเภอหัวตะพาน  ตําบลคําพระ

๕๖ ๑๑๕ กิโลโวลต อุบลราชธานี ๑ - อํานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองอุบลราชธานี ตําบลขามใหญ  ตําบลหัวเรือ

อําเภอมวงสามสิบ ตําบลมวงสามสิบ  ตําบลเหลาบก

- ๑๔-



ลําดับ เขตเดินสาย

ท่ี ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟากวาง หมายเหตุ

พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ/เมตร

ตําบลยางโยภาพ  ตําบลยางสักกะโพหลุม 

ตําบลหนองเมือง 

จังหวัดอํานาจเจริญ

อําเภอเมืองอํานาจเจริญ  ตําบลไกคํา

อําเภอลืออํานาจ ตําบลอํานาจ  ตําบลโคกกลาง

๕๗ ๑๑๕ กิโลโวลต อํานาจเจริญ - มุกดาหาร ๑ จังหวัดอํานาจเจริญ ๑๐.๐๐

อําเภอเมืองอํานาจเจริญ ตําบลไกคํา  ตําบลบุง

ตําบลโนนหนามแทง  ตําบลนาผือ

อําเภอเสนางคนิคม   ตําบลเสนางคนิคม  ตําบลไรสีสุก

จังหวัดยโสธร

อําเภอเลิงนกทา ตําบลสามแยก ตําบลกุดแห ตําบลบุงคา

ตําบลโคกสําราญ

จังหวัดมุกดาหาร

อําเภอเมืองมุกดาหาร ตําบลมุกดาหาร ตําบลคําอาฮวน

อําเภอนิคมคําสรอย ตําบลนิคมคําสรอย

ตําบลโชคชัย ตําบลนากอก

๕๘ ๑๑๕ กิโลโวลต นครพนม - ทาแขก จังหวัดนครพนม ๓.๕๐ ชวง กม.๓+๗๐๔.๘๔  ถึง กม.

อําเภอเมืองนครพนม ตําบลหนองญาติ  ตําบลในเมือง ๔+๑๔๔.๐๐  จังหวัดนครพนม

เขตเดินสายไฟฟากวางดานละ 

๑๒.๐๐ เมตร  ยกเวนที่ต้ังเสา กม.

๔+๐๘๔.๔๙  ถึง กม.๔+๑๓๔.๔๙

 เขตเดินสายไฟฟากวางดานละ

 ๒๕.๐๐ เมตร

๕๙ ๑๑๕ กิโลโวลต น้ําพุง - สกลนคร ๑ จังหวัดสกลนคร ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองสกลนคร  ตําบลหวยยาง

อําเภอภูพาน ตําบลโคกภู  ตําบลสรางคอ

๖๐ ๑๑๕ กิโลโวลต สกลนคร ๑ - สกลนคร ๒ จังหวัดสกลนคร ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองสกลนคร ตําบลเชียงเครือ ตําบลธาตุเชิงชุม

ตําบลพังขวาง  ตําบลดงมะไฟ  ตําบลหวยยาง 

๖๑ ๑๑๕ กิโลโวลต สมเด็จ - น้ําพุง จังหวัดสกลนคร ๑๒.๐๐ ชวง กม.๕๕+๓๐๐.๐๐ ถึง กม.

อําเภอภูพาน ตําบลโคกภู ตําบลสรางคอ                                 ถึง กม.

- ๑๕-

๖๗+๙๘๙.๐๓ BK
๐+๐๐๐.๐๐ AH



ลําดับ เขตเดินสาย

ท่ี ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟากวาง หมายเหตุ

พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ/เมตร

จังหวัดกาฬสินธุ ๐+๕๑๐.๐๐ จังหวัดสกลนคร และชวง

อําเภอสมเด็จ  ตําบลสมเด็จ ตําบลผาเสวย กม.๑๔+๕๕๕.๐๐ ถึง กม. ๒๐+๗๑๐.๐๐ 

จังหวัดกาฬสินธุ  เขตเดินสายไฟฟา

กวางดานละ ๑๐.๐๐ เมตร

๖๒ ๑๑๕ กิโลโวลต พังโคน - บึงกาฬ จังหวัดสกลนคร ๑๒.๐๐

อําเภอพังโคน  ตําบลแร  ตําบลพังโคน ตําบลมวงไข

อําเภอวานรนิวาส  ตําบลธาตุ ตําบลเดื่อศรีคันไชย

                                                                                  ตําบลศรีวิชัย  ตําบลหนองแวงใต

อําเภอจริญศิลป ตําบลโคกศิลา

                                                      อําเภอคําตากลา  ตําบลนาแต

จังหวัดหนองคาย

อําเภอพรเจริญ  ตําบลสรางคํา ตําบลนาใน

ตําบลวังชมภู ตําบลศรีสําราญ

อําเภอศรีวิไล ตําบลหวยลึก ตําบลชมภูพร

อําเภอบึงกาฬ  ตําบลนาสวรรค  ตําบลโนนสมบูรณ

ตําบลคํานาดี                         

๖๓ ๑๑๕ กิโลโวลต พังโคน - สกลนคร ๑ จังหวัดสกลนคร ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองสกลนคร ตําบลธาตุเชิงชุม ตําบลธาตุนาเวง

ตําบลพังขวาง 

อําเภอพรรณานิคม ตําบลไร  ตําบลวังยาง ตําบลนาหัวบอ

ตําบลชางมิ่ง

อําเภอพังโคน ตําบลแร ตําบลพังโคน

๖๔ ๑๑๕ กิโลโวลต สกลนคร ๑ - ธาตุพนม จังหวัดสกลนคร ๑๐.๐๐

อําเภอเมืองสกลนคร  ตําบลธาตุเชิงชุม ตําบลงิ้วดอน

ตําบลดงชน 

อําเภอโคกศรีสุพรรณ ตําบลตองโขบ ตําบลเหลาโพนคอ

จังหวัดนครพนม

อําเภอธาตุพนม  ตําบลฝงแดง

อําเภอนาแก  ตําบลหนองบอ ตําบลพิมาน

๖๕ ๑๑๕ กิโลโวลต สกลนคร ๒ - นครพนม จังหวัดสกลนคร ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองสกลนคร ตําบลทาแร  ตําบลเชียงเครือ

อําเภอโพนนาแกว ตําบลนาแกว

- ๑๖-



ลําดับ เขตเดินสาย

ท่ี ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟากวาง หมายเหตุ

พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ/เมตร

อําเภอกุสุมาลย ตําบลนาโพธิ์  ตําบลกุสุมาลย

จังหวัดนครพนม

อําเภอเมืองนครพนม  ตําบลบานผึ้ง ตําบลนาราชควาย

ตําบลกุรุคุ  ตําบลนาทราย  ตําบลหนองญาติ

อําเภอปลาปาก ตําบลมหาชัย

๖๖ ๑๑๕ กิโลโวลต บึงกาฬ  -ปากซัน จังหวัดหนองคาย ๓.๕๐ ๑. ชวง กม. ๓+๓๐๐.๐๐ ถึง กม.

อําเภอบึงกาฬ ตําบลวิศิษฐ ๓+๖๐๐.๐๐ และชวง กม.๓+๖๕๐.๐๐

   ถึง กม.๓+๖๖๖.๐๐ จังหวัดหนองคาย 

เขตเดินสายไฟฟากวางดานละ 

๑๒.๐๐ เมตร 

๒. ชวง กม. ๓+๖๐๐.๐๐  ถึง กม.

 ๓+๖๕๐.๐๐ จังหวัดหนองคาย 

เขตเดินสายไฟฟากวางดานละ

 ๒๕.๐๐ เมตร 

๖๗  ๒๓๐ กิโลโวลต สกลนคร ๒ - เสาไฟฟาขาม จังหวัดสกลนคร ๒๐.๐๐

แมน้ําโขงบนฝงประเทศไทยที่จังหวัดนครพนม อําเภอเมืองสกลนคร ตําบลทาแร  ตําบลเชียงเครือ

อําเภอโพนนาแกว  ตําบลนาแกว

อําเภอกุสุมาลย  ตําบลโพธิไพศาล   ตําบลกุสุมาลย

ตําบลนาโพธิ์

จังหวัดนครพนม

อําเภอโพนสวรรค ตําบลโพนบก ตําบลโพนสวรรค

ตําบลโพนจาน 

อําเภอทาอุเทน ตําบลรามราช ตําบลเวินพระบาท

อําเภอเมืองนครพนม  ตําบลบานผึ้ง  ตําบลนาราชควาย

ตําบลอาจสามารถ

๖๘ ๒๓๐ กิโลโวลต ตัดตอนสายสง ๒๓๐ กิโลโวลต จังหวัดนครพนม ๒๐.๐๐

สกลนคร ๒ - เสาไฟฟาขามแมน้ําโขงบนฝง อําเภอเมืองนครพนม ตําบลนาราชควาย

ประเทศไทยที่ จังหวัดนครพนม วงจรที่ ๑ ไปยัง ตําบลอาจสามารถ  ตําบลหนองญาติ 

สถานีไฟฟายอยนครพนม อําเภอทาอุเทน  ตําบลเวินพระบาท

๖๙ ๒๓๐ กิโลโวลต นครพนม - สกลนคร ๒ จังหวัดนครพนม ๒๐.๐๐

อําเภอเมืองนครพนม  ตําบลนาราชควาย

ตําบลอาจสามารถ  ตําบลหนองญาติ 

- ๑๗ -



ลําดับ เขตเดินสาย

ท่ี ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟากวาง หมายเหตุ

พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ/เมตร

อําเภอทาอุเทน ตําบลรามราช  ตําบลเวินพระบาท

อําเภอโพนสวรรค  ตําบลโพนบก  ตําบลโพนสวรรค

ตําบลโพนจาน 

จังหวัดสกลนคร

อําเภอเมืองสกลนคร  ตําบลเชียงเครือ

อําเภอโพนนาแกว  ตําบลนาแกว

อําเภอกุสุมาลย  ตําบลโพธิไพศาล  ตําบลกุสุมาลย

ตําบลนาโพธิ์  ตําบลนาเพียง

๗๐ ๑๑๕ กิโลโวลต ปากมูล - อุบลราชธานี ๒ จังหวัดอุบลราชธานี ๑๒.๐๐

อําเภอวารินชําราบ  ตําบลธาตุ  ตําบลคําขวาง

ก่ิงอําเภอสวางวีระวงศ  ตําบลทาชาง ตําบลสวาง

อําเภอพิบูลมังสาหาร ตําบลโพธิ์ไทร ตําบลระเว

ตําบลทรายมูล  ตําบลโพธิ์ศรี

อําเภอโขงเจียม  ตําบลโขงเจียม  ตําบลหนองแสงใหญ

๗๑ ๑๑๕ กิโลโวลต ยโสธร- ศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองยโสธร  ตําบลตาดทอง  ตําบลขุมเงิน

ตําบลเขื่องคํา

อําเภอคําเขื่อนแกว  ตําบลยอ  ตําบลสงเปอย

อําเภอมหาชนะชัย  ตําบลคูเมือง  ตําบลหัวเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ

อําเภอเมืองศรีสะเกษ ตําบลหนองครก ตําบลโพนขา

อําเภออุทุมพรพิสัย ตําบลรังแรง  ตําบลโพธิ์ชัย

ตําบลขะยูง

อําเภอราษีไศล ตําบลเมืองแคน ตําบลสมปอย

ตําบลหวานคํา

๗๒ ๑๑๕ กิโลโวลต สิรินธร - อุบลราชธานี๑ จังหวัดอุบลราชธานี ๑๐.๐๐

อําเภอเมืองอุบลราชธานี  ตําบลกุดลาด  ตําบลไรนอย

ก่ิงอําเภอสวางวีระวงศ  ตําบลทาชาง  ตําบลสวาง

อําเภอพิบูลมังสาหาร ตําบลโพธิ์ไทร ตําบลพิบูล

ตําบลกุดชมภู 

อําเภอสิรินธร  ตําบลคันไร ตําบลนิคมสรางตนเอง-

ลําโดมนอย  ตําบลฝางคํา

- ๑๘ -



ลําดับ เขตเดินสาย

ท่ี ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟากวาง หมายเหตุ

พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ/เมตร

๗๓ ๑๑๕ กิโลโวลต อุบลราชธานี ๑ - อุบลราชธานี ๒ จังหวัดอุบลราชธานี ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองอุบลราชธานี ตําบลไรนอย  ตําบลกุดลาด

ก่ิงอําเภอสวางวีระวงศ  ตําบลทาชาง

อําเภอวารินชําราบ  ตําบลธาตุ ตําบลคําขวาง

๗๔ ๑๑๕ กิโลโวลต อุบลราชธานี ๒ - ศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี ๑๒.๐๐

อําเภอวารินชําราบ ตําบลธาตุ  ตําบลโนนผึ้ง

ตําบลบุงหวาย  ตําบลหวยขะยูง

จังหวัดศรีสะเกษ

อําเภอเมืองศรีสะเกษ ตําบลหนองแกว ตําบลโพนขา

อําเภอกันทรารมย ตําบลดู ตําบลโนนสัง  ตําบลดูน

๗๕ ๑๑๕ กิโลโวลต สิรินธร - ชองเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ๑๒.๐๐

อําเภอสิรินธร   ตําบลชองเม็ก

ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  ตําบลคําเขื่อนแกว

๗๖ ๑๑๕ กิโลโวลต ยโสธร - อุบลราชธานี จังหวัดยโสธร ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองยโสธร ตําบลตาดทอง

อําเภอคําเขื่อนแกว  ตําบลดงแคนใหญ ตําบลลุมพุก

ตําบลโพนทัน ตําบลยอ

จังหวัดอุบลราชธานี

อําเภอเมืองอุบลราชธานี   ตําบลขามใหญ

ตําบลหนองขอน ตําบลปะอาว 

อําเภอเขื่องใน  ตําบลหัวดอน ตําบลกอเอ

ตําบลเขื่องใน  ตําบลยางขี้นก  ตําบลบานกอก 

๗๗ ๑๑๕ กิโลโวลต อุบลราชธานี ๒ - กันทรลักษ จังหวัดอุบลราชธานี ๑๒.๐๐

อําเภอวารินชําราบ  ตําบลธาตุ ตําบลคูเมือง

อําเภอสําโรง  ตําบลโคกกอง ตําบลขามปอม

ตําบลสําโรง  ตําบลคอนอย

จังหวัดศรีสะเกษ

อําเภอโนนคูณ ตําบลโนนคอ ตําบลหนองกุง

อําเภอเบญจลักษ  ตําบลเสียว ตําบลหนองหวา

อําเภอกันทรลักษ  ตําบลจานใหญ

- ๑๙ -



ลําดับ เขตเดินสาย

ท่ี ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟากวาง หมายเหตุ

พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ/เมตร

๗๘ ๒๓๐ กิโลโวลต อุบลราชธานี ๒ - ชายแดนไทย - จังหวัดอุบลราชธานี ๒๐.๐๐

ลาว อําเภอพิบูลมังสาหาร ตําบลกุดชมภู ตําบลไรใต

ก่ิงอําเภอนาเยีย  ตําบลนาดี

อําเภอสิรินธร ตําบลคําเขื่อนแกว ตําบลคันไร

ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 

อําเภอวารินชําราบ  ตําบลคําขวาง ตําบลธาตุ

๗๙ ๑๑๕ กิโลโวลต น้ําพอง ๒ - น้ําพอง ๑ จังหวัดขอนแกน ๑๒.๐๐

อําเภอน้ําพอง  ตําบลกุดน้ําใส

๘๐ ๑๑๕ กิโลโวลต ขอนแกน ๑ - พล จังหวัดขอนแกน ๑๕.๐๐

อําเภอเมืองขอนแกน ตําบลในเมือง ตําบลเมืองเกา

ตําบลทาพระ  

ก่ิงอําเภอบานแฮด ตําบลโนนสมบูรณ  ตําบลโคกสําราญ

อําเภอบานไผ  ตําบลในเมือง

ก่ิงอําเภอโนนศิลา  ตําบลโนนศิลา ตําบลโนนแดง

อําเภอชนบท  ตําบลปอแดง

อําเภอพล  ตําบลหนองแวงนางเบา ตําบลหัวทุง

๘๑ ๑๑๕ กิโลโวลต จุฬาภรณ - ชุมแพ จังหวัดขอนแกน ๑๒.๐๐

อําเภอชุมแพ ตําบลชุมแพ ตําบลโนนสะอาด

จังหวัดชัยภูมิ

อําเภอคอนสาร   ตําบลดงบัง   ตําบลคอนสาร
ตําบลหวยยาง ตําบลทุงลุยลาย

๘๒ ๑๑๕ กิโลโวลต ชุมแพ - ขอนแกน ๑ จังหวัดขอนแกน ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองขอนแกน  ตําบลในเมือง  ตําบลบานเปด

ตําบลบานทุม    

อําเภอบานฝาง  ตําบลบานฝาง

อําเภอหนองเรือ ตําบลจระเข ตําบลบานเม็ง

ตําบลกุดกวาง 

อําเภอชุมแพ  ตําบลนาเพียง  ตําบลโนนอุดม

 ตําบลไชยสอ   ตําบลชุมแพ

- ๒๐ -



ลําดับ เขตเดินสาย

ท่ี ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟากวาง หมายเหตุ

พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ/เมตร

๘๓ ๑๑๕ กิโลโวลต บานไผ - ขอนแกน ๑ จังหวัดขอนแกน ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองขอนแกน   ตําบลในเมือง   ตําบลเมืองเกา

ตําบลทาพระ  

ก่ิงอําเภอบานเเฮด  ตําบลโนนสมบูรณ ตําบลโคกสําราญ

อําเภอบานไผ  ตําบลในเมือง

๘๔ ๑๑๕ กิโลโวลต คง - บานไผ จังหวัดขอนแกน ๑๒.๐๐

อําเภอบานไผ  ตําบลในเมือง

ก่ิงอําเภอโนนศิลา ตําบลโนนศิลา ตําบลโนนแดง

อําเภอชนบท ตําบลปอแดง

อําเภอพล  ตําบลหนองแวงนางเบา  ตําบลหัวทุง

๘๕ ๑๑๕ กิโลโวลต ขอนแกน ๓ - ขอนแกน ๑ จังหวัดขอนแกน ๒๐.๐๐

อําเภอเมืองขอนแกน  ตําบลในเมือง ตําบลบานเปด

๘๖ ๑๑๕ กิโลโวลต น้ําพอง ๒ - ขอนแกน ๓ จังหวัดขอนแกน ๒๐.๐๐

อําเภอเมืองขอนแกน  ตําบลบานเปด  ตําบลบานคอ

ตําบลแดงใหญ  ตําบลบานทุม  

อําเภอน้ําพอง  ตําบลกุดน้ําใส

๘๗ ๑๑๕ กิโลโวลต อุดรธานี ๓ - อุดรธานี ๒ จังหวัดอุดรธานี ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองอุดรธานี  ตําบลหนองนาคํา ตําบลหนองบัว

ตําบลหนองขอนกวาง

อําเภอหนองหาน ตําบลโพนงาม

๘๘ ๑๑๕ กิโลโวลต อุดรธานี ๓ - อุดรธานี ๑ จังหวัดอุดรธานี ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองอุดรธานี ตําบลหนองนาคํา ตําบลหนองบัว

ตําบลสามพราว ตําบลหนองสําโรง ตําบลหมูมน

๘๙ ๕๐๐ กิโลโวลต ชายแดน (บริเวณจังหวัด จังหวัดหนองคาย ๓๐.๐๐

หนองคาย) - อุดรธานี ๓  อําเภอเมืองหนองคาย ตําบลหินโงม ตําบลหาดคํา

ตําบลวัดธาตุ

จังหวัดอุดรธานี

อําเภอเพ็ญ ตําบลจอมศรี ตําบลบานธาตุ ตําบลโคกกลาง

ตําบลเพ็ญ ตําบลสุมเสา ตําบลนาบัว ตําบลสรางแปน

อําเภอเมืองอุดรธานี ตําบลสามพราว ตําบลหนองนาคํา

- ๒๑ -



ลําดับ เขตเดินสาย

ท่ี ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟากวาง หมายเหตุ

พาดผานตามประกาศ ฯ ดานละ/เมตร

อําเภอหนองหาน ตําบลโพนงาม

๙๐ ๕๐๐ กิโลโวลต ชายแดน (บริเวณจังหวัดมุกดาหาร)จังหวัดมุกดาหาร ๓๐.๐๐

- รอยเอ็ด ๒ อําเภอหวานใหญ ตําบลนาทรายนอย

อําเภอเมืองมุกดาหาร ตําบลบานโคก ตําบลกุดแข

ตําบลโพนทราย ตําบลมุกดาหาร ตําบลบางทรายใหญ

อําเภอคําชะอี ตําบลคําชะอี ตําบลน้ําเที่ยง ตําบลบานซง

ตําบลเหลาสรางถอ

อําเภอหนองสูง ตําบลโนนยาง ตําบลหนองสูง

จังหวัดรอยเอ็ด

อําเภอเมยวดี ตําบลชุมพร ตําบลชมสะอาด ตําบลบุงเลิศ

อําเภอโพนทอง ตําบลโพธิ์ศรีสวาง ตําบลโนนชัยศรี

ตําบลสระนกแกว ตําบลสวาง ตําบลวังสามัคคี

อําเภอโพธิ์ชัย ตําบลสะอาด ตําบลดอนโอง

ก่ิงอําเภอเชียงขวัญ ตําบลบานเขือง ตําบลเชียงขวัญ

ตําบลพระธาตุ

อําเภอจังหาร ตําบลจังหาร ตําบลปาฝา ตําบลดินดํา

อําเภอเมืองรอยเอ็ด  ตําบลสีแกว

จังหวัดกาฬสินธุ

อําเภอกุฉินารายณ ตําบลเหลาไฮงาม ตําบลกุดหวา

- ๒๒ -




