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ประกาศการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
เร่ือง  เขตเดินสายไฟฟาในเขตทองที่ภาคเหนือ 

 
 

ตามที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ไดดําเนินการกอสรางสายสงไฟฟาและรวมทั้งกรณี 
ที่ไดรับโอนสายสงไฟฟาในเขตทองที่ภาคเหนือของประเทศ  มาจากการไฟฟายันฮีและการลิกไนท   
ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการสงพลังงานไฟฟา  อันเปนประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติโดยรวม 

ดังนั้น  เพื่อเปนการยืนยันถึงเขตแหงความปลอดภัยในการสงพลังงานไฟฟาของสายสงไฟฟา 
สายตาง ๆ  ในแตละเขตทองที่ดังกลาวขางตน  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  อาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๑๑   
ขอประกาศใหทราบถึงเขตเดินสายไฟฟาของแตละสายสงไฟฟา  ในเขตทองที่ภาคเหนือของประเทศ 
โดยทั่วกัน  ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
สุธารัตน  อังจันทรเพ็ญ 

รองผูวาการพัฒนาระบบสง 
ทําการแทน  ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 



ลํา เขตเดินสาย
ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา หมายเหตุ
ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร
๑ ๑๑๕ กิโลโวลต เชียงราย - แมจัน จังหวัดเชียงราย ๑๒.๐๐   

อําเภอแมจัน ตําบลจอมสวรรค ตําบลสันทราย ตําบลแมจัน
อําเภอเมืองเชียงราย  ตําบลทาสุด  ตําบลริมกก
ตําบลนางแล  ตําบลแมขาวตม  ตําบลรอบเวียง ตําบลทาสาย
อําเภอเวียงชัย  ตําบลเวียงหนือ  ตําบลเวียงชัย

๒ ๑๑๕ กิโลโวลต เชียงราย - เทิง จังหวัดเชียงราย ๑๒.๐๐ 
อําเภอเมืองเชียงราย  ตําบลทาสาย ตําบลหวยสัก
อําเภอเวียงชัย  ตําบลเวียงชัย ตําบลดอนศิลา
อําเภอพญาเม็งราย  ตําบลไมยา
อําเภอเทิง ตําบลสันทรายงาม ตําบลเวียง

๓ ๑๑๕ กิโลโวลต พะเยา - เชียงราย จังหวัดเชียงราย ๑๒.๐๐  
อําเภอพาน ตําบลแมเย็น ตําบลมวงคํา ตําบลเมืองพาน
ตําบลปาหุง ตําบลสันกลาง  ตําบลเจริญเมือง
ตําบลทรายขาว  ตําบลธารทอง 
อําเภอแมลาว ตําบลจอมหมอกแกว ตําบลปากอดํา
ตําบลบัวสลี 
อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลปาออดอนชัย ตําบลทาสาย
จังหวัดพะเยา
อําเภอเมืองพะเยา ตําบลบานต๊ํา ตําบลแมปม
ตําบลทาวังทอง ตําบลบานใหม 
อําเภอแมใจ ตําบลแมสุก ตําบลแมใจ ตําบลศรีถอย
ตําบลปาแฝก ตําบลเจริญราษฎร 

๔ ๑๑๕ กิโลโวลต แมเมาะ ๓ - พะเยา จังหวัดลําปาง ๑๒.๐๐  
อําเภอแมเมาะ ตําบลแมเมาะ ตําบลบานดง
อําเภองาว ตําบลบานหวด ตําบลบานโปง ตําบลบานออน
 ตําบลนาแก ตําบลปงเตา ตําบลบานรอง
จังหวัดพะเยา
อําเภอเมืองพะเยา ตําบลแมกา ตําบลจําปาหวาย
ตําบลทาวังทอง ตําบลบานตอม 
อําเภอดอกคําใต ตําบลดอกคําใต

๕ ๒๓๐ กิโลโวลต แมเมาะ ๓ - เชียงราย จังหวัดลําปาง ๒๐.๐๐ ยกเวนชวง               
อําเภอแมเมาะ ตําบลแมเมาะ ตําบลบานดง ทองท่ี อ.แมเมาะ จ.ลําปาง  ถึงสถานี
อําเภองาว ตําบลบานหวด ตําบลบานโปง ตําบลบานออน ไฟฟายอยพะเยา เขตเดินสายไฟฟา
ตําบลนาแก ตําบลปงเตา ตําบลบานรอง กวางดานละ๑๒.๐๐ เมตร

บัญชีแนบทายประกาศการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
เรื่อง เขตเดินสายไฟฟาในเขตทองท่ีภาคเหนือ

-๑-

       ๐+๑๗๐.๔๔ AH
กม. ๑๖+๒๐๙.๐๓ BK



ลํา เขตเดินสาย
ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา หมายเหตุ
ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

จังหวัดพะเยา
อําเภอดอกคําใต ตําบลดอกคําใต
อําเภอแมใจ ตําบลบานเหลา
อําเภอเมืองพะเยา ตําบลแมกา ตําบลจําปาหวาย
ตําบลทาวังทอง ตําบลบานตอม ตําบลแมปม
จังหวัดเชียงราย
อําเภอพาน ตําบลทานตะวัน ตําบลหัวงม
ตําบลเวียงหาว ตําบลสันมะเค็ด ตําบลแมออ
อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลหวยสัก ตําบลทาสาย

๖ ๑๑๕ กิโลโวลต แมเมาะ ๒ - ลําปาง ๒ จังหวัดลําปาง ๑๒.๐๐  
อําเภอเมืองลําปาง ตําบลบานเสด็จ ตําบลพิชัย
อําเภอแมเมาะ ตําบลแมเมาะ

๗ ๑๑๕ กิโลโวลต แมเมาะ ๓ - ลําปาง ๒ จังหวัดลําปาง ๑๒.๐๐ 
อําเภอแมเมาะ ตําบลแมเมาะ ตําบลบานดง
อําเภอเมืองลําปาง ตําบลบานเสด็จ ตําบลพิชัย

๘ ๑๑๕ กิโลโวลต ลําปาง ๒ - ลําพูน๒ จังหวัดลําปาง ๑๒.๐๐ 
อําเภอหางฉัตร ตําบลหนองหลม ตําบลวอแกว
ตําบลหางฉัตร ตําบลเวียงตาล 
อําเภอเมืองลําปาง ตําบลพิชัย ตําบลทุงฝาย
ตําบลตนธงชัย ตําบลบานเปา
จังหวัดลําพูน
อําเภอเมืองลําพูน ตําบลศรีบัวบาน ตําบลบานกลาง
ตําบลมะเขือแจ ตําบลอุโมงค
อําเภอบานธิ ตําบลบานธิ
อําเภอแมทา ตําบลทาปลาดุก ตําบลทาสบเสา

๙ ๑๑๕ กิโลโวลต  ลําพูน ๒ - เชียงใหม ๒ จังหวัดเชียงใหม ๑๒.๐๐ 
อําเภอเมืองเชียงใหม ตําบลหนองปาคร่ัง ตําบลฟาฮาม
ตําบลสันผีเสื้อ ตําบลปาตัน
อําเภอสันทราย ตําบลสันพระเนตร ตําบลสันทรายนอย
อําเภอสันกําแพง ตําบลสันกลาง ตําบลตนเปา
ตําบลสันกําแพง ตําบลบวกคาง
อําเภอสารภี  ตําบลชมภู
จังหวัดลําพูน
อําเภอเมืองลําพูน ตําบลอุโมงค
อําเภอบานธิ ตําบลบานธิ

-๒-



ลํา เขตเดินสาย
ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา หมายเหตุ
ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร
๑๐ ๑๑๕ กิโลโวลต เชียงใหม ๒ - แมแตง จังหวัดเชียงใหม ๑๒.๐๐ 

อําเภอเมืองเชียงใหม ตําบลฟาฮาม ตําบลสันผีเสื้อ
ตําบลปาตัน
อําเภอสันทราย ตําบลหนองจอม ตําบลสันทรายนอย
ตําบลสันทรายหลวง ตําบลหนองหาร
อําเภอแมริม ตําบลเหมืองแกว ตําบลสันโปง ตําบลขี้เหล็ก
ตําบลสะลวง
อําเภอแมแตง ตําบลสันปายาง ตําบลสบเปง ตําบลขี้เหล็ก

๑๑ ๑๑๕ กิโลโวลต เชียงใหม ๑ - เชียงใหม ๒ จังหวัดเชียงใหม ๑๒.๐๐ 
อําเภอเมืองเชียงใหม ตําบลปาตัน ตําบลทาศาลา
ตําบลหนองหอย ตําบลฟาฮาม ตําบลหนองปาคร่ัง
อําเภอสันทราย ตําบลสันพระเนตร ตําบลสันทรายนอย

๑๒ ๑๑๕ กิโลโวลต เชียงใหม ๓ - เชียงใหม ๑ จังหวัดเชียงใหม ๑๒.๐๐ 
อําเภอเมืองเชียงใหม ตําบลหนองปาคร่ัง  ตําบลหนองหอย
ตําบลปาแดด
อําเภอสารภี ตําบลหนองผึ้ง ตําบลทาวังตาล ตําบล
หนองแฝก
อําเภอหางดง ตําบลสบแมขา ตําบลสันผักหวาน

๑๓ ๒๓๐ กิโลโวลต แมเมาะ ๓ - เชียงใหม ๓ จังหวัดเชียงใหม ๒๐.๐๐ ยกเวนชวง   กม. ๑๙+๐๕๐.๐๐  ถึง
อําเภอหางดง ตําบลหารแกว ตําบลสันผักหวาน กม.                                      ทองท่ี
ตําบลหนองแกว ตําบลบานแหวน อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน และ ชวง
อําเภอสันปาตอง ตําบลแมกา ตําบลทุงตอม ตําบล กม. ๐+๙๔๐.๐๐  ถึง 
มะขามหลวง กม.                                      ทองท่ี
จังหวัดลําปาง  อ.แมทา จ.ลําพูน เขตเดินสายไฟฟา
อําเภอแมเมาะ  ตําบลแมเมาะ ตําบลบานดง กวางดานละ ๑๒.๐๐ เมตร 
อําเภอเมืองลําปาง ตําบลบานเสด็จ ตําบลบุญนาคพัฒนา
ตําบลทุงฝาย ตําบลตนธงชัย ตําบลบานเปา ตําบลบานเอื้อม
อําเภอหางฉัตร ตําบลวอแกว ตําบลหางฉัตร ตําบลเวียงตาล
ตําบลแมสัน 
จังหวัดลําพูน
อําเภอแมทา ตําบลทาสบเสา ตําบลทาปลาดุก
อําเภอเมืองลําพูน ตําบลศรีบัวบาน ตําบลปาสัก ตําบลตนธง
ตําบลเหมืองจี้

๑๔ ๑๑๕ กิโลโวลต ลําพูน ๒ - เชียงใหม ๓ จังหวัดลําพูน ๑๒.๐๐
อําเภอเมืองลําพูน ตําบลอุโมงค

-๓-

      ๑+๕๕๖.๗๗ BK
๑+๕๓๔.๖๕ AH

๑๙+๖๓๓.๖๘ BK
๑๙+๕๙๕.๗๘ AH



ลํา เขตเดินสาย
ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา หมายเหตุ
ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

จังหวัดเชียงใหม
อําเภอสารภี ตําบลสารภี  ตําบลยางเนิ้ง ตําบลหนองผึ้ง
ตําบลหนองแฝก ตําบลทาวังตาล
อําเภอเมืองเชียงใหม ตําบลปาแดด
อําเภอหางดง ตําบลสันผักหวาน ตําบลสบแมขา

๑๕ ๑๑๕ กิโลโวลต ลําพูน ๒ - จอมทอง จังหวัดลําพูน ๑๒.๐๐
อําเภอเมืองลําพูน ตําบลบานแปน ตําบลตนธง
ตําบลเหมืองงา ตําบลหนองชางคืน ตําบลอุโมงค
ก่ิงอําเภอเวียงหนองลอง ตําบลวังผาง ตําบลหนองลอง
ตําบลหนองยวง 
อําเภอปาซาง ตําบลน้ําดิบ ตําบลนครเจดีย ตําบลทาตุม
ตําบลแมแรง ตําบลปาซาง
จังหวัดเชียงใหม
อําเภอจอมทอง ตําบลขวงเปา
อําเภอสารภี ตําบลสารภี

๑๖ ๑๑๕ กิโลโวลต ลําพูน ๒ - ลําพูน ๑ จังหวัดลําพูน ๑๒.๐๐
อําเภอเมืองลําพูน ตําบลอุโมงค ตําบลหนองชางคืน
จังหวัดเชียงใหม
อําเภอสารภี ตําบลหนองแฝก ตําบลหนองผึ้ง
ตําบลสารภี ตําบลยางเนิ้ง

๑๗ ๑๑๕ กิโลโวลต ลําปาง ๑ ลําพูน ๑ จังหวัดลําปาง ๑๒.๐๐
อําเภอเมืองลําปาง ตําบลชมพู ตําบลปงแสนทอง
อําเภอหางฉัตร ตําบลปงยางคก ตําบลเวียงตาล ตําบลแมสัน
จังหวัดลําพูน 
อําเภอแมทา ตําบลทาสบเสา ตําบลทาปลาดุก
อําเภอเมืองลําพูน ตําบลศรีบัวบาน ตําบลปาสัก
ตําบลบานกลาง ตําบลมะเขือแจ ตําบลอุโมงค  

๑๘ ๑๑๕ กิโลโวลต ลําปาง ๑ - แมเมาะ ๓ จังหวัดลําปาง ๑๒.๐๐
อําเภอเมืองลําปาง  ตําบลพระบาท ตําบลชมพู
อําเภอแมเมาะ ตําบลแมเมาะ ตําบลสบปาด

๑๙ ๒๓๐ กิโลโวลต  Line Connection at จังหวัดเชียงใหม ๑๒.๐๐
Chiang Mai ๓ Substation อําเภอหางดง  ตําบลสันผักหวาน

-๔-



ลํา เขตเดินสาย
ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา หมายเหตุ
ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร
๒๐ ๑๑๕ กิโลโวลต สบปราบ - ลําปาง ๑  จังหวัดลําปาง ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองลําปาง ตําบลชมพู
อําเภอแมทะ ตําบลน้ําโจ
อําเภอเกาะคา ตําบลศาลา ตําบลวังพราว ตําบลนาแสง
อําเภอสบปราบ ตําบลแมกัวะ

๒๑ ๑๑๕ กิโลโวลต  เถิน - สบปราบ จังหวัดลําปาง ๑๒.๐๐
อําเภอสบปราบ ตําบลแมกัวะ ตําบลสบปราบ
อําเภอเถิน ตําบลแมถอด ตําบลแมปะ ตําบลลอมแรด

๒๒ ๑๑๕ กิโลโวลต เขื่อนภูมิพล - เถิน จังหวัดลําปาง ๑๒.๐๐
อําเภอเถิน ตําบลลอมแรด ตําบลเถินบุรี ตําบลแมวะ
อําเภอแมพริก ตําบลพระบาทวังตอง
จังหวัดตาก
อําเภอสามเงา ตําบลวังจันทร ตําบลวังหมัน ตําบลสามเงา

๒๓ ๑๑๕ กิโลโวลต  เขื่อนภูมิพล - ตาก ๑ จังหวัดตาก ๑๒.๐๐
อําเภอสามเงา ตําบลสามเงา ตําบลยานรี
อําเภอบานตาก ตําบลเกาะตะเภา ตําบลตากออก
ตําบลสมอโคน
อําเภอเมืองตาก ตําบลไมงาม

๒๔ ๑๑๕ กิโลโวลต ตาก ๑ - แมสอด จังหวัดตาก ๑๒.๐๐
อําเภอเมืองตาก  ตําบลไมงาม ตําบลน้ํารึม ตําบลวังหิน
ตําบลหนองบัวใต ตําบลแมทอ ตําบลปามะมวง 
อําเภอแมสอด ตําบลพะวอ ตําบลแมปะ

๒๕ ๒๓๐ กิโลโวลต ตาก ๒ - เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๒๐.๐๐
อําเภอสามเงา ตําบลสามเงา ตําบลยานรี
อําเภอบานตาก ตําบลเกาะตะเภา ตําบลตากตก
ตําบลทุงกระเชาะ
อําเภอเมืองตาก ตําบลหนองบัวเหนือ
ตําบลปามะมวง ตําบลแมทอ ตําบลหนองบัวใต 

๒๖ ๑๑๕ กิโลโวลต ตาก ๑ - สุโขทัย จังหวัดตาก ๑๒.๐๐
อําเภอเมืองตาก ตําบลไมงาม ตําบลน้ํารึม ตําบล
ตลุกกลางทุง ตําบลวังประจบ
จังหวัดสุโขทัย
อําเภอบานดานลานหอย ตําบลหนองหญาปลอง
ตําบลวังตะครอ ตําบลลานหอย ตําบลบานดาน

-๕-



ลํา เขตเดินสาย
ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา หมายเหตุ
ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

อําเภอเมืองสุโขทัย ตําบลเมืองเกา ตําบลบานกลวย
ตําบลปากแคว 

๒๗ ๑๑๕ กิโลโวลต ตาก ๑ - กําแพงเพชร จังหวัดตาก ๑๒.๐๐
อําเภอเมืองตาก ตําบลไมงาม ตําบลน้ํารึม ตําบลวังหิน
จังหวัดกําแพงเพชร
ก่ิงอําเภอโกสัมพีนคร ตําบลโกสัมพี ตําบลเพชรชมภู
ตําบลลานดอกไมตก 
อําเภอเมืองกําแพงเพชร ตําบลทรงธรรม

๒๘ ๒๓๐ กิโลโวลต แมเมาะ ๓ - พิษณุโลก ๒ จังหวัดพิษณุโลก ๒๐.๐๐
อําเภอพรหมพิราม ตําบลมะตูม ตําบลพรหมพิราม
ตําบลหนองแขม ตําบลวังวน ตําบลวงฆอง ตําบลศรีภิรมย 
ตําบลตลุกเทียม
จังหวัดอุตรดิตถ
อําเภอพิชัย ตําบลพญาแมน ตําบลทามะเฟอง ตําบลคอรุม
ตําบลไรออย ตําบลทาสัก
อําเภอตรอน ตําบลหาดสองแคว ตําบลวังแดง
อําเภอลับแล ตําบลไผลอม ตําบลทุงย้ัง ตําบลชัยจุมพล
ตําบลฝายหลวง ตําบลแมพูล
จังหวัดแพร 
อําเภอเดนชัย ตําบลไทรยอย
อําเภอลอง ตําบลแมปาน ตําบลทุงแลง ตําบลปากกาง
ตําบลบอเหล็กลอง ตําบลหัวทุง 
อําเภอวังช้ิน ตําบลนาพูน
จังหวัดลําปาง
อําเภอแมทะ ตําบลหัวเสือ
อําเภอแมเมาะ ตําบลสบปาด ตําบลแมเมาะ

๒๙ ๑๑๕ กิโลโวลต แพร - แมเมาะ ๓ จังหวัดแพร ๑๒.๐๐
อําเภอเมืองแพร ตําบลนาจักร ตําบลปาแมต
อําเภอลอง ตําบลตาผามอก ตําบลเวียงตา
จังหวัดลําปาง 
อําเภอแมเมาะ ตําบลนาสัก ตําบลแมเมาะ

๓๐ ๑๑๕ กิโลโวลต แพร - นาน จังหวัดแพร ๑๒.๐๐
อําเภอเมืองแพร ตําบลนาจักร ตําบลปาแมต ตําบลวังธง
ตําบลแมยม ตําบลทุงโฮง ตําบลแมหลาย ตําบลน้ําชํา
ตําบลหวยมา 

-๖-



ลํา เขตเดินสาย
ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา หมายเหตุ
ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

อําเภอรองกวาง ตําบลรองเข็ม ตําบลทุงศรี ตําบลรองกวาง
ตําบลไผโทน ตําบลหวยโรง 
จังหวัดนาน
อําเภอเวียงสา ตําบลอายนาไลย ตําบลแมสา
ตําบลปงสนุก ตําบลน้ําปว
อําเภอเมืองนาน  ตําบลกองควาย ตําบลดูใต

๓๑ ๑๑๕ กิโลโวลต อุตรดิตถ - แพร จังหวัดอุตรดิตถ ๑๒.๐๐
อําเภอเมืองอุตรดิตถ ตําบลทาอิฐ ตําบลทาเสา ตําบลน้ําริด
ตําบลบานดานนาขาม
อําเภอลับแล ตําบลทุงย้ัง ตําบลฝายหลวง ตําบลนานกกก
จังหวัดแพร 
อําเภอเดนชัย ตําบลหวยไร ตําบลแมจั๊วะ
อําเภอสูงเมน ตําบลหัวฝาย ตําบลดอนมูล ตําบลรองกาศ
ตําบลเวียงทอง 
อําเภอเมืองแพร ตําบลนาจักร

๓๒ ๑๑๕  กิโลโวลต  อุตรดิตถ – เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ ๑๒.๐๐
อําเภอเมืองอุตรดิตถ ตําบลหาดงิ้ว ตําบลบานดาน
ตําบลวังดิน ตําบลผาจุก ตําบลงิ้วงาม ตําบลน้ําริด ตําบลทาเสา
อําเภอทาปลา ตําบลผาเลือด ตําบลรวมจิต
อําเภอน้ําปาด ตําบลแสนตอ

๓๓ ๑๑๕ กิโลโวลต สวรรคโลก - อุตรดิตถ จังหวัดสุโขทัย ๑๒.๐๐
อําเภอสวรรคโลก ตําบลคลองยาง ตําบลในเมือง
อําเภอศรีนคร ตําบลหนองบัว ตําบลคลองมะพลับ
ตําบลศรีนคร ตําบลน้ําขุม
จังหวัดอุตรดิตถ
อําเภอพิชัย ตําบลทาสัก
อําเภอตรอน ตําบลหาดสองแคว ตําบลวังแดง
อําเภอลับแล ตําบลไผลอม
อําเภอเมืองอุตรดิตถ ตําบลวังกะพี้ ตําบลบานเกาะ
ตําบลทาอิฐ

๓๔ ๑๑๕ กิโลโวลต  สุโขทัย - สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๑๒.๐๐
อําเภอเมืองสุโขทัย ตําบลปากแคว
อําเภอศรีสําโรง ตําบลทับผึ้ง ตําบลเกาะตาเลี้ยง ตําบลวังลึก
ตําบลสามเรือน
อําเภอสวรรคโลก ตําบลปากน้ํา ตําบลคลองยาง ตําบล
ในเมือง

-๗-



ลํา เขตเดินสาย
ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายสงไฟฟา ไฟฟา หมายเหตุ
ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

อําเภอศรีนคร ตําบลหนองบัว ตําบลคลองมะพลับ

๓๕ ๒๓๐ กิโลโวลต เขื่อนสิริกิติ์ - พิษณุโลก ๒ จังหวัดอุตรดิตถ ๒๐.๐๐
อําเภอทาปลา ตําบลผาเลือด
อําเภอน้ําปาด ตําบลแสนตอ
อําเภอเมืองอุตรดิตถ ตําบลถ้ําฉลอง
อําเภอทองแสนขัน ตําบลน้ําพ้ี ตําบลปาคาย
อําเภอตรอน ตําบลน้ําอาง ตําบลบานแกง ตําบลหาดสองแคว
อําเภอพิชัย ตําบลทาสัก ตําบลบานดารา ตําบลไรออย
ตําบลในเมือง ตําบลบานหมอ ตําบลบานโคน ตําบล
ทามะเฟอง
จังหวัดพิษณุโลก
อําเภอพรหมพิราม ตําบลตลุกเทียม ตําบลศรีภิรมย
ตําบลวงฆอง ตําบลมะตอง  ตําบลหนองแขม  ตําบล
พรหมพิราม  ตําบลทาชาง ตําบลมะตูม

๓๖ ๒๓๐ กิโลโวลต พิษณุโลก๒ - หลมสัก จังหวัดพิษณุโลก ๒๐.๐๐
อําเภอพรหมพิราม ตําบลมะตูม
อําเภอเมืองพิษณุโลก ตําบลไผขอดอน ตําบลจอมทอง
ตําบลบานกราง ตําบลปากโทก  ตําบลหัวรอ ตําบลดอนทอง
ตําบลสมอแข
อําเภอวังทอง ตําบลชัยนาม ตําบลวังนกแอน
ตําบลวังทอง  ตําบลแกงโสภา 
อําเภอนครไทย ตําบลบานแยง ตําบลหวยเฮี้ย
จังหวัดเพชรบูรณ 
อําเภอเขาคอ ตําบลเข็กนอย ตําบลแคมปสน
อําเภอหลมสัก ตําบลน้ํากอ ตําบลหนองไขว

๓๗ ๑๑๕ กิโลโวลต หลมสัก - เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ๑๒.๐๐
อําเภอหลมสัก ตําบลหนองไขว ตําบลน้ําชุน
ตําบลบุงน้ําเตา ตําบลบุงคลา 
อําเภอเมืองเพชรบูรณ ตําบลทาพล ตําบลนางั่ว ตําบล
ปาเลา ตําบลสะเดียง ตําบลบานโตก ตําบลวังชมภู ตําบล
หวยสะแก
อําเภอชนแดน ตําบลพุทธบาท ตําบลทาขาม ตําบลตะกุดไร
อําเภอวังโปง ตําบลวังศาล ตําบลทายดง
จังหวัดพิจิตร 
อําเภอทับคลอ ตําบลเขาทราย

-๘-



ลํา เขตเดินสาย
ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายสงไฟฟา ไฟฟา หมายเหตุ
ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร
๓๘ ๑๑๕ กิโลโวลต อัคราไมนิ่ง - เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ ๑๒.๐๐

อําเภอเมืองเพชรบูรณ ตําบลบานโตก ตําบลวังชมภู
ตําบลหวยสะแก
อําเภอชนแดน ตําบลพุทธบาท ตําบลทาขาม ตําบลตะกุดไร
อําเภอวังโปง ตําบลวังศาล ตําบลทายดง
จังหวัดพิจิตร
อําเภอทับคลอ ตําบลเขาทราย

๓๙ ๑๑๕ กิโลโวลต พิจิตร - อัคราไมนิ่ง  จังหวัดพิจิตร ๑๒.๐๐
อําเภอเมืองพิจิตร ตําบลปามะคาบ
อําเภอวังทรายพูน ตําบลหนองปลาไหล ตําบลวังทรายพูน
อําเภอทับคลอ ตําบลเขาเจ็ดลูก
จังหวัดพิษณุโลก
อําเภอเนินมะปราง ตําบลวังโพรง
จังหวัดเพชรบูรณ
อําเภอวังโปง ตําบลทายดง

๔๐ ๑๑๕ กิโลโวลต พิษณุโลก ๑ - พิจิตร จังหวัดพิษณุโลก ๑๒.๐๐
อําเภอเมืองพิษณุโลก  ตําบลบานคลอง ตําบลวัดจันทร
ตําบลในเมือง ตําบลทาทอง ตําบลบึงพระ ตําบลวัดพริก 
ตําบลวังน้ําคู
อําเภอบางกระทุม ตําบลบางกระทุม ตําบลไผลอม
จังหวัดพิจิตร 
อําเภอเมืองพิจิตร ตําบลทาฬอ  ตําบลปามะคาบ
ตําบลปากทาง

๔๑ ๑๑๕ กิโลโวลต พิษณุโลก๒-พิษณุโลก ๑ จังหวัดพิษณุโลก ๑๒.๐๐
อําเภอพรหมพิราม ตําบลมะตูม
อําเภอเมืองพิษณุโลก ตําบลบานคลอง ตําบลไผขอดอน
ตําบลบานกราง ตําบลพลายชุมพล

๔๒ ๑๑๕ กิโลโวลต สุโขทัย - พิษณุโลก ๒ จังหวัดสุโขทัย ๑๒.๐๐
อําเภอเมืองสุโขทัย ตําบลปากแคว ตําบลบานสวน
ตําบลบานหลุม
อําเภอกงไกรลาศ ตําบลปาแฝก ตําบลไกรใน ตําบล
ไกรกลาง ตําบลไกรนอก
จังหวัดพิษณุโลก
อําเภอพรหมพิราม ตําบลมะตูม

-๙-



ลํา เขตเดินสาย
ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา หมายเหตุ
ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร
๔๓ ๑๑๕ กิโลโวลต ลานกระบือ - พิษณุโลก ๒ จังหวัดกําแพงเพชร ๑๒.๐๐ ยกเวนชวงสถานีไฟฟายอยลานกระบือ

อําเภอลานกระบือ ตําบลลานกระบือ  ถึง กม.                               ทองท่ี
จังหวัดพิษณุโลก อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก  เขตเดินสาย
อําเภอบางระกํา ตําบลหนองกุลา ตําบลบึงกอก ไฟฟาดานทิศเหนือกวาง ๑๒.๐๐ เมตร  
ตําบลบางระกํา ตําบลทานางงาม ดานทิศใตกวาง ๑๕.๐๐ เมตร  
อําเภอเมืองพิษณุโลก ตําบลบานกราง ตําบลไผขอดอน
อําเภอพรหมพิราม ตําบลมะตูม

๔๔ ๑๑๕ กิโลโวลต ลานกระบือ - พิษณุโลก๑ จังหวัดกําแพงเพชร ๙.๐๐
อําเภอลานกระบือ ตําบลลานกระบือ
จังหวัดพิษณุโลก 
อําเภอเมืองพิษณุโลก ตําบลทาทอง ตําบลวัดจันทร
ตําบลบานคลอง
อําเภอบางระกํา ตําบลหนองกุลา ตําบลบึงกอก
ตําบลบางระกํา ตําบลทานางงาม

๔๕ ๑๑๕ กิโลโวลต ลานกระบือ - กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ๑๒.๐๐
อําเภอเมืองกําแพงเพชร ตําบลทรงธรรม ตําบลหนองปลิง
ตําบลสระแกว
อําเภอพรานกระตาย ตําบลเขาคีริส
อําเภอลานกระบือ ตําบลหนองหลวง ตําบลลานกระบือ
ตําบลบึงทับแรต

๔๖ ๕๐๐ กิโลโวลต แมเมาะ ๓ - ทาตะโก จังหวัดลําปาง ๓๕.๐๐
สายที่ ๑ อําเภอแมเมาะ ตําบลแมเมาะ ตําบลสบปาด

จังหวัดแพร 
อําเภอลอง ตําบลบานปน ตําบลหวยออ ตําบลแมปาน
อําเภอเดนชัย ตําบลไทรยอย ตําบลเดนชัย ตําบลหวยไร
จังหวัดอุตรดิตถ 
อําเภอเมืองอุตรดิตถ ตําบลบานดานนาขาม ตําบลน้ําริด
ตําบลงิ้วงาม ตําบลคุงตะเภา ตําบลปาเซา ตําบลหาดกรวด
อําเภอทองแสนขัน ตําบลปาคาย
อําเภอตรอน ตําบลวังแดง ตําบลน้ําอาง ตําบลบานแกง
อําเภอพิชัย  ตําบลทาสัก ตําบลนายาง ตําบลนาอิน
จังหวัดพิษณุโลก 
อําเภอวัดโบสถ ตําบลคันโชง ตําบลหินลาด ตําบลทอแท
อําเภอพรหมพิราม ตําบลดงประคํา ตําบลทับยายเชียง
อําเภอเมืองพิษณุโลก  ตําบลบานปา ตําบลดอนทอง ตําบล
สมอแข

-๑๐-

๔+๗๘๔.๐๐BK
๐+๐๐๐.๐๐ AH



ลํา เขตเดินสาย
ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา หมายเหตุ
ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

อําเภอวังทอง ตําบลวังพิกุล ตําบลแมระกา ตําบลหนองพระ
อําเภอบางกระทุม ตําบลนครปาหมาก ตําบลวัดตายม
ตําบลเนินกุม
จังหวัดพิจิตร 
อําเภอเมืองพิจิตร ตําบลปามะคาบ ตําบลบานบุง ตําบลหัวดง
อําเภอวังทรายพูน ตําบลหนองปลาไหล ตําบลหนองปลอง
อําเภอตะพานหิน ตําบลหนองพยอม ตําบลดงตะขบ
อําเภอบางมูลนาก ตําบลลําประดา ตําบลภูมิ ตําบลวังสําโรง
ตําบลวังกรด
จังหวัดนครสวรรค
อําเภอชุมแสง ตําบลหนองกะเจา
อําเภอทาตะโก ตําบลวังใหญ ตําบลสายลําโพง
ตําบลพนมรอก ตําบลทาตะโก ตําบลหัวถนน

๔๗ ๕๐๐ กิโลโวลต แมเมาะ ๓ - ทาตะโก จังหวัดลําปาง ๓๐.๐๐ ยกเวนชวง กม.๓๖+๙๔๗.๐๐  ทองท่ี   
สายที่ ๒ อําเภอแมเมาะ ตําบลแมเมาะ ตําบลนาสัก ตําบลสบปาด อ.เมืองอุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ   ถึง

จังหวัดแพร กม. ๓+๓๒๒.๐๐    ทองท่ี อ.เมือง
อําเภอลอง ตําบลบานปน ตําบลตาผามอก อุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ เขตเดินสายไฟฟา
อําเภอสูงเมน ตําบลบานปง กวางดานละ๔๐.๐๐ เมตร
อําเภอเดนชัย ตําบลปงปาหวาย ตําบลไทรยอย ตําบลเดนชัย
ตําบลหวยไร
จังหวัดอุตรดิตถ
อําเภอเมืองอุตรดิตถ ตําบลผาจุก ตําบลคุงตะเภา ตําบล
ปาเซา ตําบลหาดกรวด
อําเภอทองแสนขัน ตําบลปาคาย
อําเภอตรอน ตําบลน้ําอาง
อําเภอพิชัย ตําบลทาสัก ตําบลนายาง ตําบลนาอิน
จังหวัดพิษณุโลก 
อําเภอวัดโบสถ ตําบลคันโชง ตําบลหินลาด ตําบลทางาม
ตําบลบานยาง
อําเภอพรหมพิราม ตําบลทับยายเชียง
อําเภอเมืองพิษณุโลก ตําบลบานปา ตําบลดอนทอง
ตําบลสมอแข
อําเภอวังทอง ตําบลวังทอง ตําบลวังพิกุล ตําบลดินทอง
ตําบลหนองพระ ตําบลแมระกา
อําเภอบางกระทุม ตําบลวัดตายม ตําบลเนินกุม
จังหวัดพิจิตร
ก่ิงอําเภอสากเหล็ก ตําบลสากเหล็ก
อําเภอวังทรายพูน ตําบลหนองปลาไหล ตําบลหนองปลอง
 

-๑๑-



ลํา เขตเดินสาย
ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา หมายเหตุ
ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

อําเภอเมืองพิจิตร ตําบลสายคําโห ตําบลบานบุง ตําบลหัวดง
อําเภอตะพานหิน ตําบลหนองพยอม ตําบลวังหลุม
ตําบลดงตะขบ
อําเภอบางมูลนาก ตําบลลําประดา ตําบลภูมิ ตําบลวังกรด
ตําบลวังสําโรง
จังหวัดนครสวรรค
อําเภอหนองบัว ตําบลหวยรวม ตําบลหวยถั่วเหนือ
ตําบลหวยถั่วใต
อําเภอทาตะโก ตําบลสายลําโพง ตําบลพนมรอก ตําบล
ทาตะโก ตําบลหัวถนน 

๔๘ ๒๓๐ กิโลโวลต พิษณุโลก ๒ -นครสวรรค จังหวัดพิษณุโลก ๒๐.๐๐
อําเภอพรหมพิราม ตําบลมะตูม
อําเภอเมืองพิษณุโลก ตําบลไผขอดอน
ตําบลบานกราง ตําบลทาทอง ตําบลทาโพธิ์
อําเภอบางระกํา ตําบลทานางงาม ตําบลบางระกํา
ตําบลวังอิทก ตําบลบอทอง 
จังหวัดพิจิตร
อําเภอวชิรบารมี ตําบลหนองหลุม ตําบลวังโมกข
ตําบลบึงบัว
อําเภอสามงาม ตําบลเนินปอ
อําเภอโพธิ์ประทับชาง ตําบลไผรอบ ตําบลเนินสวาง
ตําบลดงเสือเหลือง
ก่ิงอําเภอบึงนาราง ตําบลบึงนาราง ตําบลหวยแกว
ตําบลโพธิ์ไทรงาม
อําเภอโพทะเล ตําบลทะนง ตําบลทาขมิ้น
จังหวัดนครสวรรค 
อําเภอบรรพตพิสัย ตําบลหนองกรด
อําเภอเกาเล้ียว ตําบลหนองเตา ตําบลมหาโพธิ
อําเภอเมืองนครสวรรค ตําบลบานมะเกลือ ตําบลวัดไทรย
ตําบลบานแกง ตําบลปากน้ําโพ ตําบลนครสวรรคตก

๔๙ ๒๓๐ กิโลโวลต นครสวรรค – เขื่อนภูมิพล จังหวัดนครสวรรค ๒๐.๕๐ ยกเวน ชวงสนามบิน จังหวัดตาก
 อําเภอเมืองนครสวรรค ตําบลนครสวรรคตก ชวงเสาตนท่ี ๘๙๔L - ๘๙๔R ถึง

ตําบลปากน้ําโพ ตําบลหนองกรด ตําบลหนองกระโดน ๘๙๕L - ๘๙๕R เขตเดินสายไฟฟา
อําเภอบรรพตพิสัย ตําบลอางทอง ตําบลทางิ้ว ตําบล กวางดานละ ๔๐.๐๐ เมตร 
บานแดน ตําบลบางแกว
จังหวัดกําแพงเพชร
อําเภอขาณุวรลักษบุรี ตําบลสลกบาตร ตําบลแสนตอ
ตําบลดอนแตง ตําบลเกาะตาล ตําบลโคงไผ 

-๑๒-



ลํา เขตเดินสาย
ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา หมายเหตุ
ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

อําเภอคลองขลุง ตําบลคลองขลุง ตําบลวังไทร ตําบล
ทาพุทธา ตําบลหัวถนน
อําเภอเมืองกําแพงเพชร ตําบลธํามรงค ตําบลไตรตรึงษ
ตําบลอางทอง ตําบลทาขุนราม ตําบลนครชุม ตําบล
คลองแมลาย ตําบลทรงธรรม
ก่ิงอําเภอโกสัมพีนคร ตําบลเพชรชมภู ตําบล
ลานดอกไมตก ตําบลโกสัมพี 
จังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก ตําบลวังหิน ตําบลน้ํารึม ตําบลไมงาม
อําเภอบานตาก ตําบลสมอโคน ตําบลตากออก ตําบล
เกาะตะเภา 
อําเภอสามเงา ตําบลยานรี ตําบลสามเงา

๕๐ ๒๓๐ กิโลโวลต นครสวรรค - ตาก ๒ จังหวัดนครสวรรค ๒๐.๐๐
อําเภอเมืองนครสวรรค  ตําบลนครสวรรคตก ตําบล
ปากน้ําโพ ตําบลหนองกรด ตําบลหนองกระโดน
อําเภอบรรพตพิสัย ตําบลอางทอง ตําบลทางิ้ว ตําบล
บานแดน ตําบลบางแกว
จังหวัดกําแพงเพชร
อําเภอขาณุวรลักษบุรี ตําบลสลกบาตร ตําบลแสนตอ
ตําบลดอนแตง ตําบลเกาะตาล ตําบลโคงไผ
อําเภอคลองขลุง ตําบลคลองขลุง ตําบลวังไทร
ตําบลหัวถนน ตําบลทาพุทธา
อําเภอเมืองกําแพงเพชร ตําบลธํามรงค  ตําบลไตรตรึงษ
ตําบลอางทอง ตําบลทาขุนราม ตําบลนครชุม  ตําบล
คลองแมลาย ตําบลทรงธรรม
ก่ิงอําเภอโกสัมพีนคร ตําบลเพชรชมภู ตําบลลานดอกไมตก
ตําบลโกสัมพี
จังหวัดตาก
ก่ิงอําเภอวังเจา ตําบลเชียงทอง ตําบลประดาง
อําเภอเมืองตาก ตําบลหนองบัวใต

๕๑ ๑๑๕ กิโลโวลต นครสวรรค - สลกบาตร จังหวัดกําแพงเพชร ๑๒.๐๐
อําเภอขาณุวรลักษบุรี ตําบลสลกบาตร
จังหวัดนครสวรรค
อําเภอบรรพตพิสัย ตําบลบางแกว ตําบลบานแดน
อําเภอลาดยาว ตําบลบานไร ตําบลเนินขี้เหล็ก
อําเภอเมืองนครสวรรค ตําบลหนองกระโดน ตําบล
หนองกรด ตําบลปากน้ําโพ

-๑๓-



ลํา เขตเดินสาย
ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา หมายเหตุ
ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร
๕๒ ๒๓๐ กิโลโวลต ทาตะโก - นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ๒๐.๕๐ ยกเวนชวง กม.๒๘+๓๗๖.๓๐  ทองท่ี

อําเภอทาตะโก ตําบลหัวถนน ตําบลวังมหากร อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค  ถึงสถานี
อําเภอพยุหะคีรี ตําบลเขากะลา ตําบลเขาทอง ไฟฟายอยทาตะโก เขตเดินสายไฟฟา
อําเภอโกรกพระ ตําบลยางตาล กวางดานละ ๒๐.๐๐ เมตร
อําเภอเมืองนครสวรรค ตําบลพระนอน ตําบลกลางแดด
ตําบลนครสวรรคตก ตําบลนครสวรรคออก ตําบลปากน้ําโพ

๕๓ ๑๑๕ กิโลโวลต ทาตะโก - บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑๒.๐๐
อําเภอบางมูลนาก ตําบลเนินมะกอก ตําบลวังสําโรง
จังหวัดนครสวรรค
อําเภอทาตะโก ตําบลพนมเศษ ตําบลวังใหญ ตําบล
พนมรอก ตําบลทาตะโก ตําบลหัวถนน
อําเภอชุมแสง ตําบลหนองกระเจา ตําบลไผสิงห

๕๔ ๑๑๕ กิโลโวลต ทาตะโก - บึงสามพัน จังหวัดนครสวรรค ๑๒.๐๐
อําเภอทาตะโก ตําบลหัวถนน ตําบลทาตะโก ตําบลดอนคา
อําเภอไพศาล ีตําบลโคกเดื่อ ตําบลไพศาลี ตําบลนาขอม
จังหวัดเพชรบูรณ
อําเภอบึงสามพัน ตําบลวังพิกุล ตําบลซับไมแดง
ตําบลซับสมอทอด 

๕๕ ๑๑๕ กิโลโวลต นครสวรรค - มโนรมย จังหวัดนครสวรรค ๑๒.๐๐
อําเภอเมืองนครสวรรค ตําบลปากน้ําโพ ตําบล
นครสวรรคตก ตําบลนครสวรรคออก ตําบลกลางแดด
อําเภอโกรกพระ ตําบลยางตาล
อําเภอพยุหะคีรี ตําบลเขาทอง ตําบลสระทะเล ตําบลพยุหะ
ตําบลทาน้ําออย ตําบลมวงหัก
จังหวัดชัยนาท
อําเภอมโนรมย ตําบลทาฉนวน ตําบลศิลาดาน ตําบลวัดโคก
ตําบลคุงสําเภา

๕๖ ๑๑๕ กิโลโวลต มโนรมย - ตาคลี ๒ จังหวัดชัยนาท ๑๒.๐๐ ยกเวนชวง กม. ๑๘+๕๘๓.๐๐ ทองท่ี 
อําเภอมโนรมย ตําบลคุงสําเภา ตําบลหางน้ําสาคร อ.ตาคลี จ.นครสวรรค  ถึงสถานีไฟฟา
ตําบลอูตะเภา ยอยตาคลี ๒ เขตเดินสายไฟฟากวาง
อําเภอเมืองชัยนาท ตําบลเสือโฮก ดานละ ๙.๐๐ เมตร
จังหวัดนครสวรรค
อําเภอตาคลี ตําบลตาคลี

-๑๔-



ลํา เขตเดินสาย
ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา หมายเหตุ
ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร
๕๗ ๑๑๕ กิโลโวลต ทาตะโก - ตาคลี ๒ จังหวัดนครสวรรค ๑๒.๐๐ ยกเวนชวง กม ๑.+๖๘๖.๔๐  ทองท่ี 

อําเภอทาตะโก ตําบลหัวถนน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค  ถึง 
อําเภอตากฟา ตําบลอุดมธัญญา กม.                                    ทองท่ี 
อําเภอตาคลี ตําบลหนองโพ ตําบลหัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค  เขตเดินสาย
จังหวัดชัยนาท ไฟฟากวางดานละ๙.๐๐ เมตร 
อําเภอเมืองชัยนาท ตําบลเสือโฮก
อําเภอมโนรมย ตําบลไรพัฒนา

๕๘ ๒๓๐ กิโลโวลต ทาตะโก - ทาลาน ๓ จังหวัดนครสวรรค ๒๐.๐๐
อําเภอทาตะโก ตําบลหัวถนน
อําเภอตากฟา ตําบลอุดมธัญญา ตําบลพุนกยูง ตําบล
เขาชายธง
อําเภอตาคลี ตําบลหวยหอม ตําบลลาดทิพรส ตําบล
จันเสน
จังหวัดลพบุรี
อําเภอบานหมี่  ตําบลหนองกระเบียน  ตําบล
สายหวยแกว ตําบลเชียงงา ตําบลสนามแจง ตําบลบางพึ่ง
ตําบลบานชี
อําเภอทาวุง ตําบลเขาสมอคอน ตําบลมุจลินท ตําบลบางลี่
ตําบลบางคู ตําบลลาดสาลี่
อําเภอเมืองลพบุรี ตําบลบางขันหมาก ตําบลโพธิ์ตรุ
ตําบลทายตลาด ตําบลงิ้วราย ตําบลดอนโพธิ์
จังหวัดสระบุรี
อําเภอหนองโดน ตําบลดอนทอง ตําบลหนองโดน
อําเภอบานหมอ ตําบลตลาดนอย ตําบลสรางโศก ตําบล
หนองบัว ตําบลบานครัว 
อําเภอเสาไห ตําบลบานยาง

๕๙ ๕๐๐ กิโลโวลต  ทาตะโก - หนองจอก จังหวัดนครสวรรค ๓๐.๐๐ ยกเวนชวง กม. ๔๗+๙๒๕.๐๐  ทองท่ี
สายที่ ๑ อําเภอทาตะโก ตําบลหัวถนน ตําบลหนองหลวง  ต.ลําผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

อําเภอตากฟา ตําบลอุดมธัญญา ตําบลสุขสําราญ ตําบล ถึงสถานีไฟฟายอยหนองจอก
ลําพยนต ตําบลเขาชายธง เขตเดินสายไฟฟากวาง ๘๐.๐๐ เมตร
อําเภอไพศาลี ตําบลโพธิ์ประสาท (รวมท้ัง ๒ ดาน)
อําเภอตาคลี ตําบลหวยหอม ตําบลลาดทิพรส
จังหวัดลพบุรี
อําเภอบานหมี่ ตําบลหนองกระเบียน ตําบลสายหวยแกว
ตําบลเชียงงา ตําบลโพนทอง ตําบลสนามแจง ตําบล
หนองเตา
อําเภอทาวุง ตําบลบางลี่

-๑๕-

  ๒+๕๘๒.๒๕ BK
๔๕+๓๕๔.๐๐ AH



ลํา เขตเดินสาย
ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา หมายเหตุ
ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

อําเภอเมืองลพบุรี ตําบลโคกกระเทียม ตําบลบางขันหมาก
 ตําบลพรหมมาสตร ตําบลโพธิ์เกาตน ตําบลตะลุง ตําบล
 โคกลําพาน ตําบลดอนโพธิ์
จังหวัดสระบุรี
อําเภอหนองโดน ตําบลดอนทอง
อําเภอบานหมอ ตําบลหรเทพ ตําบลโคกใหญ
อําเภอหนองแค ตําบลโคกตูม ตําบลหนองปลิง ตําบล
หนองแขม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อําเภอทาเรือ ตําบลบานรอม ตําบลทาเจาสนุก ตําบล
หนองขนาก
อําเภอภาชี ตําบลดอนหญานาง ตําบลหนองน้ําใส ตําบล
โคกมวง ตําบลระโสม
อําเภอวังนอย ตําบลสนับทึบ ตําบลขาวงาม
จังหวัดปทุมธานี
อําเภอหนองเสือ ตําบลบึงชําออ ตําบลบึงกาสาม ตําบลบึงบา
อําเภอธัญบุรี ตําบลบึงสนั่น ตําบลลําผักกูด
อําเภอลําลูกกา ตําบลลําลูกกา
กรุงเทพมหานคร
เขตคลองสามวา แขวงสามวาตะวันออก แขวง
ทรายกองดินใต
เขตมีนบุรี แขวงแสนแสบ
เขตหนองจอก แขวงโคกแฝด

๖๐ ๕๐๐ กิโลโวลต ทาตะโก - หนองจอก จังหวัดนครสวรรค ๓๐.๐๐ ยกเวนชวง กม.                      
สายที่ ๒  อําเภอทาตะโก ตําบลหัวถนน ตําบลหนองหลวง ทองท่ี ต.ลําผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

อําเภอตากฟา ตําบลพุนกยูง ตําบลสุขสําราญ ตําบล ถึงสถานีไฟฟายอยหนองจอก
เขาชายธง ตําบลอุดมธัญญา ใชเขตเดินสายไฟฟารวมกับสายสง
อําเภอตาคลี ตําบลหวยหอม ตําบลลาดทิพรส ไฟฟา ๕๐๐ กิโลโวลต ทาตะโก - 
จังหวัดลพบุรี หนองจอก สายท่ี ๑
อําเภอบานหมี่ ตําบลหนองกระเบียน ตําบลสายหวยแกว
ตําบลเชียงงา ตําบลสนามแจง ตําบลบางพึ่ง ตําบลบานชี
อําเภอทาวุง ตําบลเขาสมอคอน ตําบลบางลี่ ตําบล
โพตลาดแกว
อําเภอเมืองลพบุรี ตําบลบางขันหมาก ตําบลโพธิ์เกาตน
ตําบลตะลุง ตําบลโคกลําพาน ตําบลดอนโพธิ์
จังหวัดสระบุรี
อําเภอหนองโดน ตําบลดอนทอง

-๑๖-

๒๕+๑๐๕.๖๒ BK๐+๔๑๙.๑๐ AH



ลํา เขตเดินสาย
ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา หมายเหตุ
ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

อําเภอบานหมอ ตําบลหรเทพ ตําบลโคกใหญ ตําบลไผขวาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอทาเรือ ตําบลบานรอม ตําบลวังแดง ตําบลศาลาลอย
ตําบลหนองขนาก
อําเภออุทัย ตําบลเสนา ตําบลหนองไมซุง ตําบลสามบัณฑิต
ตําบลโพสาวหาญ
อําเภอวังนอย ตําบลหันตะเภา ตําบลชะแมบ ตําบลวังจุฬา
จังหวัดปทุมธานี
อําเภอหนองเสือ ตําบลบึงชําออ ตําบลบึงบอน
อําเภอธัญบุรี ตําบลลําผักกูด
อําเภอลําลูกกา ตําบลลําลูกกา
กรุงเทพมหานคร
เขตคลองสามวา แขวงสามวาตะวันออก แขวง
ทรายกองดินใต
เขตมีนบุรี แขวงแสนแสบ
เขตหนองจอก แขวงโคกแฝด

๖๑ ๒๓๐ กิโลโวลต ทาตะโก - ชัยภูมิ ๑ จังหวัดนครสวรรค ๒๐.๐๐
อําเภอทาตะโก ตําบลหัวถนน ตําบลทาตะโก
ตําบลทํานบ ตําบลดอนคา
อําเภอไพศาลี ตําบลโคกเดื่อ ตําบลไพศาลี ตําบลนาขอม
จังหวัดเพชรบูรณ
อําเภอบึงสามพัน ตําบลวังพิกุล ตําบลซับไมแดง
ตําบลซับสมอทอด ตําบลบึงสามพัน ตําบลกันจุ 
ตําบลสระแกว
อําเภอวิเชียรบุรี ตําบลโคกปรง ตําบลยางสาว
จังหวัดชัยภูมิ 
อําเภอหนองบัวระเหว ตําบลวังตะเฆ ตําบลโคกสะอาด
อําเภอภักดีชุมพล ตําบลวังทอง
อําเภอเทพสถิต ตําบลนายางกลัก ตําบลโปงนก
อําเภอบานเขวา ตําบลตลาดแรง ตําบลโนนแดง
อําเภอเมืองชัยภูมิ ตําบลโคกสูง ตําบลชีลอง ตําบล
หนองนาแซง ตําบลบุงคลา ตําบลรอบเมือง ตําบลกุดตุม
ตําบลโพนทอง

๖๒ ๑๑๕ กิโลโวลต สิงหบุรี - ตาคลี ๒ จังหวัดนครสวรรค ๑๒.๐๐
อําเภอตาคลี ตําบลตาคลี ตําบลหนองหมอ ตําบลสรอยทอง
จังหวัดชัยนาท
อําเภอสรรพยา ตําบลเขาแกว

-๑๗-



ลํา เขตเดินสาย
ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา หมายเหตุ
ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

จังหวัดสิงหบุรี 
อําเภออินทรบุรี ตําบลทองเอน ตําบลงิ้วราย
อําเภอเมืองสิงหบุรี ตําบลโพกรวม ตําบลบางมัญ
ตําบลมวงหมู
จังหวัดลพบุรี
อําเภอทาวุง ตําบลเขาสมอคอน ตําบลบางงา

๖๓ ๑๑๕ กิโลโวลต ตาคลี ๑ - ตาคลี ๒ จังหวัดนครสวรรค ๑๒.๐๐
อําเภอตาคลี ตําบลตาคลี

๖๔ ๒๓๐ กิโลโวลต อางทอง ๒ - นครสวรรค จังหวัดอางทอง ๒๐.๐๐
อําเภอวิเศษชัยชาญ ตําบลศาลเจาโรงทอง ตําบลมวงเตี้ย
อําเภอโพธิ์ทอง ตําบลคําหยาด ตําบลทางพระ ตําบล
หนองแมไก
อําเภอแสวงหา ตําบลศรีพราน ตําบลจําลอง ตําบลแสวงหา
ตําบลหวยไผ 
จังหวัดสิงหบุรี 
อําเภอทาชาง ตําบลโพประจักษ
อําเภอคายบางระจัน ตําบลบางระจัน ตําบลคอทราย
ตําบลโพสังโฆ
อําเภอบางระจัน ตําบลไมดัด ตําบลสิงห ตําบลแมลา
อําเภอเมืองสิงหบุรี ตําบลบางกระบือ
อําเภออินทรบุรี ตําบลทับยา ตําบลอินทรบุรี ตําบลประศุก
จังหวัดชัยนาท
อําเภอเมืองชัยนาท ตําบลเสือโฮก
อําเภอมโนรมย ตําบลอูตะเภา ตําบลหางน้ําสาคร
ตําบลวัดโคก ตําบลไรพัฒนา ตําบลทาฉนวน
จังหวัดนครสวรรค
อําเภอพยุหะคีรี ตําบลมวงหัก ตําบลทาน้ําออย ตําบลพยุหะ
ตําบลสระทะเล ตําบลยานมัทรี ตําบลเขาทอง
อําเภอเมืองนครสวรรค ตําบลกลางแดด ตําบล
นครสวรรคออก ตําบลนครสวรรคตก ตําบลปากน้ําโพ

๖๕ ๑๑๕ กิโลโวลต แมเมาะ ๓ - จังหวัดลําปาง ๑๒.๐๐
เหมืองแมเมาะ  อําเภอแมเมาะ ตําบลแมเมาะ

๖๖ ๒๓๐ กิโลโวลต อางทอง ๑ - ทาตะโก จังหวัดอางทอง ๒๐.๕๐ ยกเวนชวง กม.๒๘+๓๖๙.๕๕ ทองท่ี
อําเภอเมืองอางทอง ตําบลบานอิฐ ตําบลตลาดกรวด อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค  ถึงสถานี
อําเภอไชโย ตําบลเทวราช ตําบลราชสถิตย ตําบลไชโย ไฟฟายอยทาตะโก เขตเดินสายไฟฟา 
จังหวัดสิงหบุรี  กวางดานละ ๒๐.๐๐ เมตร

-๑๘-



ลํา เขตเดินสาย
ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา หมายเหตุ
ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

อําเภอพรหมบุรี ตําบลพระงาม ตําบลโรงชาง
อําเภอเมืองสิงหบุรี ตําบลจักรสีห ตําบลตนโพธิ์
ตําบลบางกระบือ
อําเภออินทรบุรี ตําบลทับยา ตําบลอินทรบุรี ตําบลประศุก
จังหวัดชัยนาท 
อําเภอสรรพยา ตําบลโพนางดําตก  ตําบลสรรพยา
ตําบลบางหลวง ตําบลตลุก
อําเภอเมืองชัยนาท ตําบลเสือโฮก
อําภอมโนรมย ตําบลอูตะเภา ตําบลหางน้ําสาคร
ตําบลไรพัฒนา ตําบลวัดโคก ตําบลทาฉนวน
จังหวัดนครสวรรค
อําเภอพยุหะคีรี ตําบลมวงหัก ตําบลทาน้ําออย
ตําบลพยุหะ ตําบลสระทะเล ตําบลยานมัทรี 
ตําบลเขาทอง ตําบลเขากะลา
อําเภอเมืองนครสวรรค ตําบลพระนอน
อําเภอทาตะโก ตําบลวังมหากร ตําบลหัวถนน

๖๗ ๒๓๐ กิโลโวลต หลมสัก - ขอนแกน ๓ จังหวัดเพชรบูรณ ๒๐.๐๐
อําเภอหลมสัก ตําบลหนองไขว ตําบลตาลเดี่ยว ตําบลวัดปา
ตําบลปากชอง 
อําเภอน้ําหนาว ตําบลน้ําหนาว
จังหวัดชัยภูมิ
อําเภอคอนสาร ตําบลทุงพระ ตําบลทุงนาเลา ตําบลดงบัง
ตําบลหวยยาง ตําบลดงกลาง ตําบลโนนคูณ 
อําเภอภูเขียว ตําบลโคกสะอาด ตําบลหนองคอนไทย
จังหวัดขอนแกน
อําเภอชุมแพ ตําบลโนนอุดม ตําบลหนองเสาเลา
อําเภอหนองเรือ ตําบลกุดกวาง ตําบลบานเม็ง ตําบลจระเข
อําเภอบานฝาง ตําบลโนนฆอง ตําบลหนองบัว  ตําบล
บานฝาง ตําบลบานเหลา 
อําเภอเมืองขอนแกน ตําบลบานทุม ตําบลบานหวา

-๑๙-


