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ประกาศการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
เร่ือง  เขตเดินสายไฟฟาในเขตทองที่ภาคใต 

 

 

ตามที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  (กฟผ.)  ไดดําเนินการกอสรางสายสงไฟฟา 
และรวมทั้งกรณีที่ไดรับโอนสายสงไฟฟาในเขตทองที่ภาคใตมาจากการลิกไนท  ทั้งนี้เพื่อประโยชน 
ในการสงพลังงานไฟฟาอันเปนประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติโดยรวม  โดยไดมีการประกาศ
และกําหนดเขตเดินสายไฟฟา  พรอมทั้งจัดทําเคร่ืองหมายแสดงไวในที่ที่ประกาศกําหนดเขต 
ตามสมควร  นั้น   

เพื่อเปนการยืนยันถึงเขตแหงความปลอดภัยในการสงพลังงานไฟฟาของสายสงไฟฟา 
สายตาง ๆ  ในแตละเขตทองที่ดังกลาวขางตน  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  อาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๑๑   
ขอประกาศใหทราบถึงเขตเดินสายไฟฟาของแตละสายสงไฟฟาในเขตทองที่ภาคใต  ดังรายละเอียด 
ตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

สุธารัตน  อังจันทรเพ็ญ 
รองผูวาการพัฒนาระบบสง  ทําการแทน 
ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

๑ ๒๓๐ กิโลโวลต จังหวัดสุราษฎรธานี ๒๕.๐๐

สุราษฏรธานี-ทุงสง อําเภอพุนพิน  ตําบลเขาหัวควาย  ตําบลทาสะทอน

อําเภอบานนาเดิม  ตําบลบานนา  ตําบลนาใต

อําเภอบานนาสาร ตําบลพรุพี ตําบลนาสาร ตําบลครองปราบ

อําเภอเวียงสระ  ตําบลบานสอง ตําบลเหนือคลอง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

อําเภอฉวาง  ตําบลหวยปริก  ตําบลกะเบียด ตําบลนาเขลียง

ตําบลนาแว ตําบลไสหรา ตําบลจันดี

ก่ิงอําเภอชางกลาง ตําบลหลักชาง

อําเภอนาบอน  ตําบลแกวแสน  ตําบลนาบอน

อําเภอทุงสง  ตําบลนาโพธิ์  ตําบลหนองหงส ตําบลควนกรด

ตําบลชะมาย  ตําบลที่วัง

๒ ๒๓๐  กิโลโวลต จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๕.๐๐
ขนอม - สุราษฎรธานี อําเภอขนอม  ตําบลทองเนียน ตําบลขนอม ตําบลควนทอง

จังหวัดสุราษฎรธานี

อําเภอดอนสัก  ตําบลปากแพรก

อําเภอกาญจนดิษฐ  ตําบลทาอุแท  ตําบลกรูด ตําบลพลายวาส

ตําบลทุงกง  ตําบลกะแดะ ตําบลชางขวา ตําบลตะเคียนทอง

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี  ตําบลมะขามเตี้ย ตําบลวัดประดู

อําเภอพุนพิน  ตําบลทาขาม ตําบลเขาหัวควาย

 

๓ ๒๓๐  กิโลโวลต จังหวัดสุราษฎรธานี ๒๕.๐๐
รัชชประภา - อําเภอบานตาขุน  ตําบลพรุไทย ตําบลเขาพัง

สุราษฎรธานี อําเภอคีรีรัฐนิคม  ตําบลกะเปา ตําบลทาขนอน

 ตําบลทากระดาน  ตําบลบานยาง  ตําบลถ้ําสิงขร

อําเภอพุนพิน  ตําบลทาขาม ตําบลเขาหัวควาย

๔ ๒๓๐ กิโลโวลต จังหวัดชุมพร ๒๕.๐๐ ๑) ชวงสถานีไฟฟายอยหลังสวน ถึง 

หลังสวน - สุราษฏรธานี อําเภอหลังสวน  ตําบลหาดยาย จังหวัดชุมพร ใชเขตเดินสายไฟฟาของสายสงไฟฟา ๒๓๐

อําเภอละแม  ตําบลละแม กิโลโวลต  ตัดตอนสายสงไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต 

จังหวัดสุราษฏรธานี บางสะพาน ๑ - สุราษฎรธานี วงจรที่๑ และ๒ ลงที่สถานี

อําเภอทาชนะ  ตําบลคันธุลี  ตําบลสมอทอง ตําบลประสงค ไฟฟายอยหลังสวน

อําเภอไชยา  ตําบลปาเว  ตําบลโมถาย ๒) ชวง                                                 จังหวัดชุมพร

บัญชีแนบทายประกาศการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
เรื่องเขตเดินสายไฟฟาในเขตทองท่ีภาคใต

          - ๑ - 

กม.๔+๒๗๕.๘๐ BK
๒๑+๙๔๐.๑๔ AH

กม.๔+๒๗๕.๘๐ BK
๒๑+๙๔๐.๑๔ AH



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

อําเภอทาฉาง  ตําบลเสวียด  ตําบลทาฉาง ถึงสถานีไฟฟายอยสุราษฎรธานี  จังหวัดสุราษฎรธานี 

อําเภอพุนพิน  ตําบลมะลวน ตําบลทาขาม ตําบลหัวเตย ใชเขตเดินสายไฟฟาของสายสงไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต 

ตําบลเขาหัวควาย ประจวบคีรีขันธ - สุราษฎรธานี

๕ ๒๓๐ กิโลโวลต จังหวัดชุมพร ๒๕.๐๐ ปรับปรุงระบบไฟฟาจากเดิม ๑๑๕ กิโลโวลต 

ชุมพร  - สุราษฏรธานี อําเภอเมืองชุมพร  ตําบลวังไผ ตําบลทุงคา ตําบลบานนา เปน ๒๓๐ กิโลโวลต ในเขตเดินสายไฟฟาเดิม

อําเภอสวี  ตําบลครน  ตําบลนาสัก ของสายสงไฟฟา ๑๑๕ กิโลโวลต ชุมพร-สุราษฎรธานี   

อําเภอทุงตะโก   ตําบลทุงตะไคร ตําบลชองไมแกว

อําเภอหลังสวน  ตําบลหาดยาย ตําบลนาขา ตําบลวังตะกอ

อําเภอละแม  ตําบลละแม

จังหวัดสุราษฏรธานี

อําเภอทาชนะ ตําบลคันธุลี ตําบลสมอทอง ตําบลประสงค

อําเภอไชยา  ตําบลปาเว ตําบลโมถาย  ตําบลเวียง

อําเภอทาฉาง  ตําบลเสวียด  ตําบลทาฉาง

อําเภอพุนพิน  ตําบลทาขาม ตําบลหัวเตย ตําบลเขาหัวควาย

๖ ๒๓๐ กิโลโวลต จังหวัดประจวบคีรีขันธ ๒๕.๐๐ ๑. ปรับปรุงระบบไฟฟาจากเดิม ๑๑๕ กิโลโวลต 

 บางสะพาน๑ - ชุมพร อําเภอบางสะพาน ตําบลชัยเกษม ตําบลรอนทอง ตําบลทองมงคล ๑๕.๐๐ เปน ๒๓๐ กิโลโวลต ในเขตเดินสายไฟฟาเดิมของ

อําเภอบางสะพานนอย ตําบลชางแรก ตําบลบางสะพาน ตําบล สายสงไฟฟา ๑๑๕ กิโลโวลต ประจวบคีรีขันธ - ชุมพร

ปากแพรก  ตําบลทรายทอง ตําบลไชยราช ๒. ชวง กม. ๐+๐๐๐.๐๐  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

จังหวัดชุมพร ถึง                                                     ถึง กม.

อําเภอประทิว  ตําบลเขาไชยราช  ตําบลดอนยาง  ๓๑+๙๕๒.๘๗ จังหวัดชุมพร และชวง กม.

อําเภอทาแซะ  ตําบลสลุย ๑๖+๘๙๗.๙๙ ถึง กม. ๔๐+๓๖๙.๗๑ จังหวัดชุมพร

อําเภอเมืองชุมพร ตําบลวังไผ  ตําบลบานนา ตําบลหาดพันไกร เขตเดินสายไฟฟากวางดานละ ๑๕.๐๐ เมตร

๗ ๒๓๐ กิโลโวลต จังหวัดประจวบคีรีขันธ ๒๕.๐๐ ๑) ชวงสถานีไฟฟายอยบางสะพาน ๑  ถึง 

บางสะพาน๑ - หลังสวน อําเภอบางสะพาน ตําบลชัยเกษม ตําบลรอนทอง ตําบลทองมงคล                                              จังหวัดชุมพร ใชเขตเดินสาย 

อําเภอบางสะพานนอย ตําบลชางแรก ตําบลบางสะพาน ตําบล ไฟฟาของสายสงไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต 

ปากแพรก  ตําบลทรายทอง ตําบลไชยราช ประจวบคีรีขันธ - สุราษฎรธานี  

จังหวัดชุมพร ๒) ชวง                                                 จังหวัดชุมพร

อําเภอประทิว  ตําบลเขาไชยราช ตําบลดอนยาง ใชเขตเดินสายไฟฟาของสายสงไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต 

อําเภอทาแซะ  ตําบลสลุย ตัดตอนสายสงไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต บางสะพาน ๑ -

อําเภอเมืองชุมพร  ตําบลวังไผ  ตําบลทุงคา  ตําบลบานนา สุราษฎรธานี วงจรที่๑ และ๒ ลงที่สถานีไฟฟายอย

 ตําบลหาดพันไกร หลังสวน

อําเภอสวี  ตําบลครน  ตําบลนาสัก

อําเภอทุงตะโก  ตําบลทุงตะไคร  ตําบลชองไมแกว

- ๒ - 

๐+๐๐๐.๐๐   AH
  กม. ๔๐+๗๑๗.๕๗ BK

กม.    ๐+๐๗๖.๑๘ BK
๒๑+๒๘๘.๐๖ AH

กม. ๐+๐๗๖.๑๘ BK
๒๑+๒๘๘.๐๖ AH



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

อําเภอหลังสวน  ตําบลหาดยาย ตําบลนาขา ตําบลวังตะกอ

๘ ๑๑๕ กิโลโวลต จังหวัดสุราษฏรธานี ๒๕.๐๐

 ตะกั่วปา - สุราษฎรธานี อําเภอพนม ตําบลพังกาญจน ตําบลคลองศก ตําบลพนม

อําเภอบานตาขุน  ตําบลเขาวง

อําเภอคีรีรัฐนิคม  ตําบลบานทําเนียบ ตําบลถ้ําสิงขร

อําเภอพุนพิน  ตําบลบางเดือน ตําบลบางมะเดื่อ

ตําบลทาโรงชาง  ตําบลทาขาม

จังหวัดพังงา

อําเภอตะก่ัวปา  ตําบลตะกั่วปา  ตําบลโคกเคียน

อําเภอกะปง  ตําบลรมณีย

๙ ๑๑๕  กิโลโวลต จังหวัดพังงา ๒๕.๐๐
ตะกั่วปา - ระนอง อําเภอตะก่ัวปา ตําบลตะกั่วปา ตําบลโคกเคียน

อําเภอกะปง   ตําบลรมณีย

จังหวัดระนอง

อําเภอเมืองระนอง  ตําบลราชกรูด

อําเภอกะเปอร  ตําบลกะเปอร ตําบลมวงกลวง ตําบลบางหิน

อําเภอสุขสําราญ ตําบลนาคา ตําบลกําพวน

๑๐ ๑๑๕ กิโลโวลต จังหวัดชุมพร ๒๕.๐๐ ชวง กม.๐+๐๐๐.๐๐  (สถานีไฟฟายอยหลังสวน  )

หลังสวน - ระนอง อําเภอหลังสวน ตําบลวังตะกอ จังหวัดชุมพร    ถึง                                            

อําเภอพะโตะ  ตําบลพระรักษ  ตําบลปากทรง ตําบลปงหวาน ถึง กม. ๐+๑๑๕.๔๘  จังหวัดชุมพร   กอสรางในเขตเดิน

จังหวัดระนอง สายไฟฟาของสายสงไฟฟา 115 กิโลโวลต  แยกจาก

อําเภอเมืองระนอง ตําบลราชกรูด สายสงไฟฟา 115 กิโลโวลต    ชุมพร - สุราษฎรธานี  ไปยัง

สถานีไฟฟายอยหลังสวน      

ชวง กม. ๐+๑๑๕.๔๘ ถึง กม. ๐+๑๖๕.๔๘ จังหวัดชุมพร 

กอสรางในเขตเดินสายไฟฟาของสายสงไฟฟา  ๑๑๕

 กิโลโวลต  ชุมพร -  สุราษฎรธานี   

ชวง กม. ๐+๑๖๕.๔๘   ถึง

ถึง กม. ๔+๒๔๗.๕๒ จังหวัดชุมพร กอสรางในเขตเดิน

สายไฟฟาของสายสงไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต  ตัดตอน

สายสงไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต  บางสะพาน ๑  - 

สุราษฎรธานี  วงจรที่ ๑ และ ๒ ลงที่สถานีไฟฟายอย

หลังสวน โดยมีเขตเดินสายไฟฟากวางดานละ ๒๑.๐๐ 

เมตร  และ ๓๙.๐๐ เมตร

- ๓ - 

๐+๐๐๐.๐๐    AH
  กม. ๑ + ๒๕๙.๘๓ BK

๑+๕๓๙.๘๓ AH
  กม. ๐+ ๒๘๐.๘๑ BK



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

ชวง  กม.๔+๒๔๗.๕๒  ถึง   กม.๔+๓๐๖.๑๖ จังหวัดชุมพร

 กอสรางในเขตเดินสายไฟฟาของสายสงไฟฟา ๒๓๐ 

กิโลโวลต บางสะพาน ๑ - สุราษฎรธานี  (สายสงไฟฟา

๒๓๐ กิโลโวลต ประจวบครีรีขันธ - สุราษฎรธานี) 

โดยมีเขตเดินสายไฟฟากวางดานละ ๒๕.๐๐ เมตร

๑๑ ๑๑๕  กิโลโวลต จังหวัดสุราษฏรธานี ๒๕.๐๐
สุราษฏรธานี - บานดอน อําเภอพุนพิน    ตําบลเขาหัวควาย

อําเภอเมืองสุราษฏรธานี  ตําบลมะขามเตี้ย ตําบลวัดประดู

๑๒ ๑๑๕  กิโลโวลต จังหวัดพังงา ๒๕.๐๐
ตะกั่วปา - พังงา อําเภอตะก่ัวปา  ตําบลตําตัว ตําบลบางไทร  ตําบลตะกั่วปา

อําเภอกะปง  ตําบลกะปง ตําบลทานา ตําบลเหมาะ

อําเภอเมืองพังงา  ตําบลนบปริง  ตําบลทุงคาโงก

๑๓ ๑๑๕ กิโลโวลต จังหวัดสุราษฏรธานี ๒๕.๐๐
สุราษฏรธานี - พุนพิน อําเภอพุนพิน  ตําบลเขาหัวควาย

๑๔ ๒๓๐ กิโลโวลต จังหวัดกระบี่ ๒๕.๐๐ ปรับปรุงสายสงไฟฟาโดยกอสรางในเขตเดินสาย

กระบี่ - พังงา ๒ อําเภอเหนือคลอง ตําบลคลองขนาน ตําบลปกาสัย ไฟฟาของสายสงไฟฟา ๑๑๕ กิโลโวลต กระบ่ี - พังงา

ตําบลเหนือคลอง

อําเภอเมืองกระบี่  ตําบลทับปริก ตําบลกระบี่นอย

ตําบลกระบี่ใหญ ตําบลเขาคราม

อําเภออาวลึก  ตําบลคลองหิน ตําบลอาวลึกนอย ตําบล

อาวลึกเหนือ  ตําบลอาวลึกใต ตําบลเขาใหญ ตําบลนาเหนือ

จังหวัดพังงา

อําเภอทับปุด  ตําบลโคกเจริญ  ตําบลทับปุด

ตําบลถ้ําทองหลาง  

อําเภอเมืองพังงา  ตําบลนบปริง

๑๕ ๑๑๕ กิโลโวลต จังหวัดกระบี่ ๒๕.๐๐

ลําภูรา -  กระบี่ อําเภอเหนือคลอง ตําบลคลองขนาน ตําบลปกาสัย ตําบลโคกยาง

อําเภอคลองทอม ตําบลเพหลา  ตําบลคลองทอมใต

ตําบลหวยน้ําขาว  ตําบลคลองพน  ตําบลทรายขาว

จังหวัดตรัง

อําเภอหวยยอด  ตําบลลําภูรา  ตําบลนาวง ตําบลบางกุง

- ๔ - 



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

อําเภอวังวิเศษ  ตําบลทาสะบา ตําบลวังมะปรางเหนือ

อําเภอสิเกา  ตําบลกะลาเส

๑๖ ๑๑๕  กิโลโวลต จังหวัดสุราษฏรธานี ๒๕.๐๐ ๑.ชวง กม. ๐+๔๘๐.๕๔ ถึง กม.๐+๕๗๖.๑๓  จังหวัดพังงา  

รัชชประภา-พังงา อําเภอบานตาขุน  ตําบลเขาพัง  ตําบลพะแสง  ใชเขตเดินสายไฟฟารวมกับสายสงไฟฟา ๑๑๕ กิโลโวลต 

สายที่ ๑ อําเภอพนม  ตําบลพังกาญจน  ตําบลคลองชะอุน ตะก่ัวปา - พังงา 

จังหวัดกระบี่ ๒. ชวง                                                                   จังหวัดพังงา  

อําเภอปลายพระยา  ตําบลเขาตอ ถึงสถานีไฟฟายอยพังงา  จังหวัดพังงา ใชเขตเดินสาย

อําเภออาวลึก  ตําบลนาเหนือ ไฟฟารวมกับสายสงไฟฟา ๑๑๕ กิโลโวลต รัชชประภา -

จังหวัดพังงา พังงา สายที่ ๒  เขตเดินสายไฟฟาดานนอกของสายสง

อําเภอทับปุด  ตําบลบางเหรียง  ตําบลโคกเจริญ ไฟฟา ๑๑๕ กิโลโวลต รัชชประภา - พังงา สายที่ ๑ และ

ตําบลถ้ําทองหลาง สายสงไฟฟา ๑๑๕ กิโลโวลต รัชชประภา - พังงา 

อําเภอเมืองพังงา  ตําบลนบปริง สายที่ ๒ กวางดานละ๒๕.๐๐ เมตร ระยะหางระหวาง

สายสงไฟฟา ๒ สาย กวาง ๒๔.๐๐ เมตร 

๑๗ ๑๑๕  กิโลโวลต จังหวัดสุราษฏรธานี ๒๕.๐๐ ชวง กม.๘+๘๗๐.๗๕ ถึงสถานีไฟฟายอยพังงา จังหวัด

รัชชประภา-พังงา อําเภอบานตาขุน  ตําบลเขาพัง  ตําบลพะแสง พังงา ใชเขตเดินสายไฟฟารวมกับสายสงไฟฟา ๑๑๕

สายที่ ๒ อําเภอพนม  ตําบลพังกาญจน  ตําบลคลองชะอุน กิโลโวลต รัชชประภา - พังงา สายที่ ๑ เขตเดินสายไฟฟา

จังหวัดกระบี่ ดานนอกของสายสงไฟฟา ๑๑๕ กิโลโวลต รัชชประภา - 

อําเภอปลายพระยา  ตําบลเขาตอ พังงา สายที่ ๑ และสายสงไฟฟา ๑๑๕ กิโลโวลต 

อําเภออาวลึก  ตําบลนาเหนือ รัชชประภา - พังงา สายที่ ๒ กวางดานละ ๒๕.๐๐ เมตร

จังหวัดพังงา ระยะหางระหวางสายสงไฟฟา ๒ สาย กวาง ๒๔.๐๐ เมตร

อําเภอทับปุด  ตําบลบางเหรียง  ตําบลโคกเจริญ

ตําบลถ้ําทองหลาง

อําเภอเมืองพังงา  ตําบลนบปริง

๑๘ ๒๓๐  กิโลโวลต จังหวัดกระบี่ ๒๕.๐๐
กระบี่ - ทุงสง อําเภอเหนือคลอง  ตําบลคลองขนาน ตําบลปกาสัย

อําเภอคลองทอม  ตําบลเพหลา  ตําบลพรุดินนา

อําเภอลําทับ  ตําบลทุงไทรทอง  ตําบลดินอุดม

จังหวัดนครศรีธรรมราช

อําเภอบางขัน  ตําบลบางขัน  ตําบลบานลํานาว ตําบลวังหิน

อําเภอทุงสง ตําบลเขาโร ตําบลนาไมไผ ตําบลควนกรด ตําบลที่วัง

๑๙ ๒๓๐ กิโลโวลต จังหวัดพังงา ๒๕.๐๐ ปรับปรุงสายสงไฟฟาโดยกอสรางในเขตเดินสายไฟฟา

พังงา - จุดเช่ือมภูเก็ต อําเภอเมืองพังงา  ตําบลนบปริง  ตําบลปากอ  ตําบลตากแดด ของสายสงไฟฟา ๑๑๕ กิโลโวลต พังงา - ภูเก็ต ๑

- ๕ - 
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ลํา จังหวัดภูเก็ต เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

อําเภอตะก่ัวทุง  ตําบลกระโสม  ตําบลกะไหล  ตําบลทาอยู

ตําบลหลอยูง

จังหวัดภูเก็ต

อําเภอถลาง  ตําบลไมขาว  ตําบลเทพกระษัตรี ตําบลศรีสุนทร

อําเภอเมืองภูเก็ต    ตําบลเกาะแกว ตําบลรัษฎา

๒๐ ๑๑๕ กิโลโวลต จังหวัดพังงา ๒๕.๐๐
พังงา - ภูเก็ต Junction อําเภอเมืองพังงา   ตําบลนบปริง ตําบลปากอ  ตําบลตากแดด

อําเภอตะก่ัวทุง  ตําบลกระโสม  ตําบลกะไหล  ตําบลทาอยู

จังหวัดภูเก็ต

อําเภอถลาง  ตําบลไมขาว  ตําบลเทพกระษัตรี ตําบลศรีสุนทร

อําเภอเมืองภูเก็ต    ตําบลเกาะแกว

๒๑ ๑๑๕ กิโลโวลต จังหวัดภูเก็ต ๒๕.๐๐ ชวง กม.๐+๑๒๐.๐๐ ถึง กม.๕+๘๕๙.๒๔ จังหวัด

 ภูเก็ต๑ - ภูเก็ต ๒ อําเภอเมืองภูเก็ต ตําบลรัษฎา ตําบลเกาะแกว ตําบลวิชิต ภูเก็ต ใชเขตเดินสายไฟฟารวมกับสายสงไฟฟา 

ตําบลฉลอง  ๑๑๕ กิโลโวลต พังงา - ภูเก็ต ๑

อําเภอกะทู  ตําบลกะทู

๒๒ ๑๑๕  กิโลโวลต จังหวัดตรัง ๒๕.๐๐

ลําภูรา - พัทลุง อําเภอเมืองตรัง ตําบลนาทามเหนือ ตําบลบานโพธิ์ ตําบลนาพละ

อําเภอหวยยอด  ตําบลลําภูรา

อําเภอนาโยง  ตําบลนาหมื่นศรี  ตําบลละมอ  ตําบลชอง

จังหวัดพัทลุง

อําเภอเมืองพัทลุง  ตําบลนาทอม  ตําบลโคกชะงาย

ก่ิงอําเภอศรีนครินทร  ตําบลบานนา ตําบลลําสินธ ตําบลชุมพล

ตําบลอางทอง

๒๓ ๑๑๕ กิโลโวลต จังหวัดตรัง ๒๕.๐๐

ทุงสง - ลําภูรา   อําเภอหวยยอด  ตําบลลําภูรา ตําบลปากคม ตําบลทุงตอ ตําบล

เขาขาว  ตําบลหนองชางแลน

อําเภอรัษฎา  ตําบลควนเมา  ตําบลคลองปาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

อําเภอทุงสง  ตําบลกะปาง  ตําบลที่วัง

๒๔ ๒๓๐  กิโลโวลต  ทุงสง - จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๕.๐๐ ยกเวนชวง กม.๐+๐๗๙.๔๒  ถึง กม. ๒+๓๗๑.๐๐ 

นครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  ตําบลมะมวงสองตน จังหวัดนครศรีธรรมราช ใชเขตเดินสายไฟฟารวมกับ

- ๖ - 



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

อําเภอพระพรหม  ตําบลนาสาร ตําบลชางซาย  ตําบลทายสําเภา สายสงไฟฟา ๑๑๕ กิโลโวลต นครศรีธรรมราช  -  ระโนด

ตําบลนาพรุ  เขตเดินสายไฟฟากวางดานละ ๑๒.๐๐ เมตร

อําเภอรอนพิบูลย  ตําบลเสาธง  ตําบลหินตก และชวงกม. ๓+๖๔๔.๕๐  ถึง กม. ๓+๗๔๓.๐๐ 

ตําบลควนเกย  ตําบลรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช  กอสรางเปน ๒ แนว  ขยาย

อําเภอทุงสง  ตําบลถ้ําใหญ  ตําบลชะมาย ตําบลที่วัง เขตเดินสายไฟฟาแนวที่ ๒ (ดานทิศตะวันตกกวาง 

๑๒.๕๐ เมตร)

๒๕ ๒๓๐ กิโลโวลต จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๕.๐๐
ทุงสง - คลองแงะ อําเภอจุฬาภรณ  ตําบลควนมุด  ตําบลนาหมอบุญ ตําบล

สามตําบล  ตําบลทุงโพธิ์

อําเภอชะอวด ตําบลเกาะขันธ  ตําบลวังอาง ตําบลควนหนองหงษ

ตําบลเขาพระทอง

จังหวัดพัทลุง

อําเภอปาพะยอม  ตําบลลานขอย ตําบลเกาะเตา ตําบลบานพราว

อําเภอศรีบรรพต  ตําบลตะแพน ตําบลเขายา

อําเภอควนขนุน  ตําบลดอนทราย  ตําบลนาขยาด

ก่ิงอําเภอศรีนครินทร  ตําบลชุมพล ตําบลอางทอง  ตําบลลําสินธ

อําเภอกงหรา  ตําบลสมหวัง

อําเภอเมืองพัทลุง  ตําบลนาโหมด

อําเภอเขาชัยสน  ตําบลโคกมวง

อําเภอตะโหมด  ตําบลตะโหมด  ตําบลแมขรี ตําบลคลองใหญ

อําเภอปาบอน  ตําบลหนองธง  ตําบลทุงนารี ตําบลโคกทราย

จังหวัดสงขลา

อําเภอรัตภูมิ  ตําบลทาชะมวง  ตําบลเขาพระ ตําบลกําแพงเพชร

อําเภอหาดใหญ  ตําบลฉลุง  ตําบลทุงตําเสา

อําเภอคลองหอยโขง  ตําบลคลองหลา  ตําบลโคกมวง ตําบล

คลองหอยโขง

อําเภอสะเดา  ตําบลทาโพธิ์  ตําบลปริก

๒๖ ๒๓๐  กิโลโวลต จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๕.๐๐
นครศรีธรรมราช - พัทลุง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  ตําบลมะมวงสองตน

อําเภอพระพรหม  ตําบลนาสาร  ตําบลชางซาย

อําเภอรอนพิบูลย  ตําบลควนพัง

อําเภอจุฬาภรณ  ตําบลบานชะอวด

อําเภอชะอวด  ตําบลทาประจะ  ตําบลเกาะขันธ

- ๗ - 



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

จังหวัดพัทลุง

อําเภอปาพะยอม  ตําบลปาพะยอม  ตําบลบานพราว

อําเภอควนขนุน  ตําบลชะมวง  ตําบลควนขนุน  ตําบลโตนดดวน

ตําบลพนมวังก   ตําบลแพรกหา

อําเภอเมืองพัทลุง  ตําบลเขาเจียก

๒๗ ๒๓๐  กิโลโวลต จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๕.๐๐ ยกเวนชวง กม. ๒+๔๖๒.๐๐ ถึง กม. ๒+๘๔๗.๐๐

นครศรีธรรมราช - ขนอม อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  ตําบลโพธิ์เสด็จ  ตําบลนาเคียน ๒๐.๐๐ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเดินสายไฟฟากวางดานละ

อําเภอทาศาลา  ตําบลดอนตะโก  ตําบลทาขึ้น  ตําบลไทยบุรี  ๒๐.๐๐ เมตร

ตําบลสระแกว  ตําบลกลาย

อําเภอสิชล  ตําบลเปลี่ยน ตําบลฉลอง  ตําบลทุงใส ตําบลสี่ขีด

อําเภอขนอม  ตําบลควนทอง ตําบลทองเนียน

๒๘ ๑๑๕ กิโลโวลต จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๒.๐๐ ชวงจากสถานีไฟฟายอยนครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช-ระโนด อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ตําบลมะมวงสองตน ถึง กม. ๒+๕๐๒.๙๗ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

อําเภอพระพรหม  ตําบลนาสาร  ตําบลชางซาย กอสรางในเขตเดินสายไฟฟาของสายสงไฟฟา ๑๑๕  

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  ตําบลทางพูน ตําบลเฉลิมพระเกียรติ กิโลโวลต นครศรีธรรมราช - ทุงสง

อําเภอเชียรใหญ  ตําบลทองลําเจียก  ตําบลการะเกด

ตําบลเขาพระบาท

อําเภอหัวไทร  ตําบลควนชะลิค  ตําบลปากเหมือง

จังหวัดสงขลา

อําเภอระโนด  ตําบลตะเครียะ ตําบลทาบอน ตําบลศาลาหลวงลาง

๒๙ ๑๓๒  กิโลโวลต สะเดา - จังหวัดสงขลา ๒๕.๐๐

เขตแดน (ไทย - มาเลเซีย) อําเภอสะเดา  ตําบลสะเดา  ตําบลสํานักขาม

๓๐ ๓๐๐ กิโลโวลต จังหวัดสงขลา ๒๕.๐๐

คลองแงะ - เขตแดน อําเภอสะเดา  ตําบลปริก  ตําบลสํานักขาม ตําบลสํานักแตว

(ไทย - มาเลเซีย)

๓๑ ๑๑๕  กิโลโวลต จังหวัดนราธิวาส ๒๕.๐๐ ชวงจาก กม. ๐+๖๕๑.๐๐ ถึง กม.๐+๙๒๑.๐๐  จังหวัด

ยะลา ๑ - นราธิวาส  อําเภอรือเสาะ  ตําบลสาวอ  ตําบลสามัคคี ตําบลสุวารี ยะลา ขยายเขตเดินสายไฟฟาเฉพาะดานทิศเหนือ

อําเภอยี่งอ ตําบลลุโบะบายะ ตําบลลุโบะบือชา ตําบลละหาร  กวาง ๙.๐๐ เมตร 

อําเภอเมืองนราธิวาส  ตําบลลําภู

จังหวัดยะลา

อําเภอรามัน  ตําบลบาโงย ตําบลกลูปง ตําบลกอตอตือระ

- ๘ - 



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

ตําบลกายูบอเกาะ ตําบลบาลอ

อําเภอเมืองยะลา  ตําบลบุดี  ตําบลสะเตงนอก

ตําบลบันนังสาเรง

๓๒ ๑๑๕ กิโลโวลต จังหวัดนราธิวาส ๒๕.๐๐
นราธิวาส - สุไหงโก-ลก อําเภอเมืองนราธิวาส ตําบลลําภู ตําบลมะนังดายอ ตําบลบางปอ

อําเภอเจาะไอรอง  ตําบลจวบ ตําบลมะรือโบออก ตําบลบูกิต

อําเภอสุไหงปาดี ตําบลสุไหงปาดี ตําบลโตะเต็ง ตําบลปะลุรู

๓๓ ๑๑๕ กิโลโวลต จังหวัดนราธิวาส ๒๕.๐๐ ๑)  จากสถานีไฟฟายอยยะลา ๑ - ไปยังสถานีไฟฟายอย

ยะลา๒ - นราธิวาส อําเภอบาเจาะ  ตําบลปะลุกาสาเมาะ  ตําบลบาเระเหนือ ตําบล ยะลา ๒ จังหวัดยะลา  กอสรางในเขตเดินสายไฟฟา

กาเยาะมาตี  ตําบลบาเจาะ ตําบลบาเระใต  ตําบลลุโบะสาวอ ของสายสงไฟฟา ๑๑๕ กิโลโวลต ยะลา - บางลาง 

อําเภอยี่งอ  ตําบลตะปอเยาะ ตําบลลุโบะบือชา ตําบลละหาร โดยกอสรางเปน ๒ แนว 

อําเภอเมืองนราธิวาส  ตําบลลําภู ๒) จากสถานีไฟฟายอยยะลา ๑ ถึงสถานีไฟฟายอย

จังหวัดยะลา ยะลา ๒ จังหวัดยะลา  ขยายเขตเดินสายไฟฟา

อําเภอรามัน  ตําบลเนินงาม ตําบลวังพญา  ตําบลกอตอตือระ ดานทิศตะวันออกกวาง ๑๒.๐๐ เมตร

ตําบลกายูบอเกาะ  ตําบลทาธง  ตําบลอาซอง ตําบลเกะรอ ๓) ชวง กม.๐+๑๕๙.๖๐ ถึง กม.๐+๙๐๑.๖๐  จังหวัด

อําเภอเมืองยะลา ตําบลบันนังสาเรง ตําบลสะเตงนอก ตําบลบุดี ยะลา ขยายเขตเดินสายไฟฟาดานทิศใต กวาง 

จังหวัดปตตานี ๑๕.๐๐ เมตร 

อําเภอกะพอ  ตําบลกะรุบี  ตําบลตะโละดือรามัน

๓๔ ๑๑๕ กิโลโวลต จังหวัดพัทลุง ๒๕.๐๐ ๑) ชวง กม. ๐+๐๗๕.๐๐  ถึง กม. ๑๒+๗๖๓.๐๘  

พัทลุง - หาดใหญ ๑ อําเภอเมืองพัทลุง  ตําบลนาทอม ตําบลทามิหรํา ตําบลรมเมือง จังหวัดพัทลุง ใชเขตเดินสายไฟฟารวมกับสายสงไฟฟา

ตําบลทาแค  ตําบลนาโหมด  ๒๓๐ กิโลโวลต พัทลุง -หาดใหญ ๒  

อําเภอเขาชัยสน  ตําบลควนขนุน  ตําบลเขาชัยสน ๒) ชวง กม.  ๘๐+๐๘๕.๒๑   ถึง กม.๘๑+๙๗๗.๖๙ 

อําเภอบางแกว ตําบลโคกสัก  จังหวัดสงขลา ใชเขตเดินสายไฟฟารวมกับสายสงไฟฟา

อําเภอปาบอน  ตําบลปาบอน ตําบลวังใหม ตําบลทุงนารี  ๑๑๕ กิโลโวลต หาดใหญ ๑ -  สตูล

ตําบลโคกทราย

อําเภอตะโหนด  ตําบลแมขรี

อําเภอปากพะยูน  ตําบลหารเทา

จังหวัดสงขลา

อําเภอรัตภูมิ  ตําบลคูหาใต  ตําบลกําแพงเพชร ตําบลควนรู

อําเภอควนเนียง ตําบลบางเหรียง

อําเภอบางกล่ํา  ตําบลทาชาง

อําเภอหาดใหญ  ตําบลควนลัง  ตําบลหาดใหญ

- ๙ - 



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

๓๕ ๑๑๕ กิโลโวลต จังหวัดสงขลา ๒๕.๐๐ ๑)  ชวง กม.๐+๐๐๐.๐๐ ถึง กม .๐+๒๑๕.๐๐ จังหวัด

หาดใหญ ๑ - หาดใหญ ๒ อําเภอหาดใหญ  ตําบลหาดใหญ ตําบลควนลัง ตําบลบานพรุ สงขลา ใชเขตเดินสายไฟฟา รวมกับสายสงไฟฟา 

วงจรที่ ๑ ๑๑๕ กิโลโวลต หาดใหญ ๑ - หาดใหญ ๒ วงจรที่ ๒

๒)  ชวง กม.๔+๐๐๕.๗๒  ถึง กม. ๗+๘๑๖.๕๗

(สถานีไฟฟายอยหาดใหญ ๒) จังหวัดสงขลา ใชเขต

เดินสายไฟฟารวมกับสายสงไฟฟา ๑๑๕ กิโลโวลต 

หาดใหญ ๑ - หาดใหญ ๒  วงจรที่ ๒

๓๖ ๑๑๕ กิโลโวลต จังหวัดสงขลา ๒๕.๐๐ ๑)  ชวง กม.๐+๐๙๖.๕๗  ถึง กม. ๐ +๓๐๔.๑๐ จังหวัด

หาดใหญ ๑ -หาดใหญ ๒ อําเภอหาดใหญ ตําบลหาดใหญ ตําบลควนลัง ตําบลบานพรุ สงขลา ใชเขตเดินสายไฟฟารวมกับสายสงไฟฟา 

วงจรที่ ๒ ๑๑๕ กิโลโวลต หาดใหญ ๑ -หาดใหญ ๒  วงจรที่ ๑

๒)  ชวง กม. ๓+๔๗๕.๖๖ ถึง กม. ๘ +๗๐๒.๘๕ 

(สถานีไฟฟายอยหาดใหญ ๒)  จังหวัดสงขลา 

ใชเขตเดินสายไฟฟารวมกับสายสงไฟฟา ๑๑๕ 

กิโลโวลต หาดใหญ ๒ - สะเดา และสายสงไฟฟา

๑๑๕ กิโลโวลต หาดใหญ ๑ -หาดใหญ ๒ วงจรที่ ๑

๓๗ ๑๑๕ กิโลโวลต จังหวัดสงขลา ๒๕.๐๐ ชวง กม. ๐+๐๓๗.๐๐  ถึง กม.๑+๙๒๙.๔๘  จังหวัด

หาดใหญ ๑ - สตูล อําเภอรัตภูมิ  ตําบลเขาพระ ตําบลทาชะมวง ตําบลกําแพงเพชร สงขลา ใชเขตเดินสายไฟฟารวมกับสายสงไฟฟา 

อําเภอหาดใหญ ตําบลฉลุง ตําบลควนลัง  ตําบลหาดใหญ ๑๑๕ กิโลโวลต พัทลุง - หาดใหญ ๑

อําเภอบางกล่ํา  ตําบลทาชาง

จังหวัดสตูล

อําเภอควนกาหลง  ตําบลทุงนุย

อําเภอควนโดน  ตําบลควนโดน ตําบลควนสตอ ตําบลยานช่ือ

อําเภอเมืองสตูล  ตําบลฉลุง ตําบลเกตรี  

๓๘ ๑๑๕  กิโลโวลต จังหวัดยะลา ๒๕.๐๐ ชวง กม. ๐+๐๗๕.๕๙ ถึง กม.๒+๖๙๙.๘๖  ถึง

ยะลา ๑ - ยะลา ๒ อําเภอเมืองยะลา  ตําบลบันนังสาเรง สถานีไฟฟายอยยะลา ๒ จังหวัดยะลา ใชเขตเดินสาย

ไฟฟารวมกับสายสงไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต คลองแงะ-

ยะลา ๒

๓๙ ๑๑๕ กิโลโวลต จังหวัดสงขลา ๒๕.๐๐ ชวง กม.๐+๑๐๔.๕๒ ถึง กม.๕+๗๐๕.๕๔ จังหวัด

หาดใหญ๒ - สะเดา อําเภอหาดใหญ  ตําบลบานพรุ ตําบลควนลัง สงขลา  ใชเขตเดินสายไฟฟารวมกับสายสงไฟฟา 

อําเภอคลองหอยโขง ตําบลทุงลาน ๑๑๕ กิโลโวลต หาดใหญ ๑ - หาดใหญ ๒ 

อําเภอสะเดา  ตําบลพังลา ตําบลทาโพธิ์ ตําบลปริก ตําบลสะเดา

- ๑๐ - 



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

๔๐ ๑๑๕ กิโลโวลต จังหวัดยะลา ๒๕.๐๐
บางลาง – ยะลา ๒ อําเภอเมืองยะลา   ตําบลบันนังสาเรง

อําเภอกรงปนัง  ตําบลกรงปนัง  ตําบลหวยกระทิง

อําเภอบันนังสตา  ตําบลบันนังสตา ตําบลบาเจาะ

ตําบลเขื่อนบางลาง ตําบลตาเนาะปูเตะ  

อําเภอธารโต   ตําบลธารโต

๔๑ ๑๑๕  กิโลโวลต จังหวัดสงขลา ๒๕.๐๐
หาดใหญ๒ - สงขลา อําเภอเมืองสงขลา ตําบลพะวง

อําเภอหาดใหญ  ตําบลน้ํานอย ตําบลทาขาม ตําบลทุงใหญ

ตําบลคอหงส   ตําบลบานพรุ

อําเภอนาหมอม  ตําบลนาหมอม

๔๒ ๑๑๕ กิโลโวลต จังหวัดสงขลา ๒๕.๐๐ ชวงจากกม. ๐+๙๖๒.๑๑ ถึง กม. ๑+๑๔๘.๐๐  ชวงจาก

หาดใหญ ๒ - ปตตานี อําเภอหาดใหญ   ตําบลบานพรุ กม.๑+๑๔๘.๐๐ ถึง กม. ๒+๕๘๒.๑๗ และชวงจาก 

อําเภอนาหมอม  ตําบลนาหมอม ตําบลทุงขมิ้น ตําบลคลองหรัง กม. ๗+๐๗๗.๘๑ ถึง กม. ๙+๑๘๕.๙๒ จังหวัดสงขลา

อําเภอจะนะ  ตําบลคลองเปยะ ตําบลปาชิง ตําบลนาหวา ใชเขตเดินสายไฟฟารวมกับสายสงไฟฟา ๑๑๕ 

ตําบลบานนา  ตําบลคู  ตําบลสะพานไมแกน กิโลโวลต หาดใหญ ๑ - ยะลา

อําเภอเทพา  ตําบลสะกอม   ตําบลเกาะสะบา    ตําบลเทพา

ตําบลปางบาง

จังหวัดปตตานี

อําเภอหนองจิก  ตําบลทากําชํา  ตําบลบางเขา  ตําบลตุยง

ตําบลเกาะเปาะ    ตําบลดอนรัก

อําเภอเมืองปตตานี   ตําบลบาราเฮาะ  ตําบลปะกาฮะรัง

ตําบลตะลุโบะ

๔๓ ๑๑๕ กิโลโวลต จังหวัดปตตานี ๒๕.๐๐

ยะลา ๑ - ปตตานี อําเภอเมืองปตตานี  ตําบลบาราเฮาะ  ตําบลปุยุค ตําบลตะลุโบะ

อําเภอหนองจิก  ตําบลยาบี ตําบลคอลอตันหยง  ตําบลดาโตะ

อําเภอยะรัง  ตําบลประจัน  ตําบลคลองใหม

อําเภอแมลาน  ตําบลมวงเตี้ย  ตําบลแมลาน

จังหวัดยะลา

อําเภอเมืองยะลา   ตําบลตาเซะ   ตําบลยุโป     ตําบลทาสาป

ตําบลสะเตงนอก  ตําบลบันนังสาเรง

- ๑๑ - 



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

๔๔ ๒๓๐  กิโลโวลต จังหวัดพัทลุง ๒๕.๐๐ ยกเวนชวง  กม.๓๒+๐๔๒.๑๐ ถึง กม. ๔๐+๑๔๖.๖๙  

พัทลุง  - หาดใหญ ๒ อําเภอเมืองพัทลุง  ตําบลนาทอม  ตําบลทามิหรํา ตําบลทาแค จังหวัดสงขลา เขตเดินสายไฟฟากวางดานละ ๒๐.๐๐ เมตร 

ตําบลนาโหมด

อําเภอเขาชัยสน  ตําบลควนขนุน  ตําบลเขาชัยสน

อําเภอบางแกว   ตําบลโคกสัก

อําเภอปาบอน   ตําบลปาบอน  ตําบลวังใหม ตําบลโคกทราย

อําเภอปากพะยูน   ตําบลหารเทา

จังหวัดสงขลา

อําเภอรัตภูมิ   ตําบลคูหาใต  ตําบลควนรู  ตําบลกําแพงเพชร

อําเภอควนเนียง  ตําบลบางเหรียง

อําเภอบางกล่ํา   ตําบลทาชาง

อําเภอหาดใหญ  ตําบลควนลัง  ตําบลหาดใหญ ตําบลบานพรุ

๔๕ ๒๓๐  กิโลโวลต จังหวัดสงขลา ๒๕.๐๐ ๑) ชวง กม.๐+๐๙๖.๙๙  ถึง กม.๐+๗๖๒.๑๘ จังหวัดสงขลา 

หาดใหญ ๒ - คลองแงะ อําเภอหาดใหญ  ตําบลบานพรุ  ตําบลพะตง ใชเขตเดินสายไฟฟารวมกับสายสงไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต

อําเภอสะเดา  ตําบลเขามีเกียรติ  ตําบลพังลา  ตําบลปริก  พัทลุง - หาดใหญ ๒       

๒) ชวง  กม. ๒๙+๑๗๗.๖๑   ถึง กม.๓๐+๐๔๖.๙๐ จังหวัด

สงขลา  ใชเขตเดินสายไฟฟารวมกับสายสงไฟฟา ๒๓๐ 

กิโลโวลต คลองแงะ - ยะลา ๒

๔๖ ๒๓๐ กิโลโวลต จังหวัดสงขลา ๒๕.๐๐ ๑) ชวงจากสถานีไฟฟายอยคลองแงะ จังหวัดสงขลา

คลองแงะ - ยะลา๒ อําเภอสะเดา  ตําบลปริก ตําบลพังลา ตําบลเขามีเกียรติ ระยะทางประมาณ ๑.๘ กิโลเมตร กอสรางขนานกับ

อําเภอหาดใหญ  ตําบลพะตง เขตเดินสายไฟฟาของสายสงไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต

อําเภอจะนะ  ตําบลแค  ตําบลคู  ตําบลขุนตัดหวาย หาดใหญ ๒ - คลองแงะ โดยมีเขตเดินสายไฟฟา

อําเภอนาทวี  ตําบลนาทวี ตําบลฉาง กวางดานละ ๓๐.๐๐ เมตร 

อําเภอเทพา  ตําบลวังใหญ  ตําบลลําไพล  ตําบลทามวง ๒) ชวง กม. ๓๓+๙๓๒.๕๑  จังหวัดสงขลา  ถึงสถานี

จังหวัดยะลา ไฟฟายอยยะลา ๑   จังหวัดยะลา   กอสรางในเขตเดินสาย

อําเภอเมืองยะลา  ตําบลบลําใหม ตําบลพรอน  ตําบลหนาถ้ํา ไฟฟาของสายสงไฟฟา ๑๑๕ กิโลโวลต   หาดใหญ ๒  -

ตําบลทาสาป  ตําบลบันนังสาเรง ยะลา 

๓) ชวงจากสถานีไฟฟายอยยะลา ๑  ถึง สถานีไฟฟายอย

ยะลา ๒ จังหวัดยะลา กอสรางในเขตเดินสายไฟฟาของ

สายสงไฟฟา ๑๑๕  กิโลโวลต ยะลา - บางลาง และขยาย

เขตเดินสายไฟฟาจากสถานีไฟฟายอยยะลา ๑ ถึง สถานี

ไฟฟายอยยะลา ๒ ดาน ทิศตะวันตกกวาง ๑๒.๐๐ เมตร 

- ๑๒ - 



ลํา เขตเดินสาย

ดับ ช่ือสายสงไฟฟา ทองท่ีท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตเดินสายไฟฟา ไฟฟา กวาง หมายเหตุ

ท่ี พาดผานตามประกาศฯ ดานละ/เมตร

๔๗ ๒๓๐ กิโลโวลต จังหวัดสงขลา ๒๕.๐๐ ชวงกม. ๘+๐๖๗.๔๒ ถึง กม.๒๗+๖๔๙.๒๗ จังหวัด

จะนะ - หาดใหญ ๒ อําเภอจะนะ ตําบลคลองเปยะ ตําบลปาชิง ตําบลนาหวาง สงขลา กอสรางในเขตเดินสายไฟฟาของสายสงไฟฟา

อําเภอนาหมอม ตําบลคลองหรัง ตําบลทุงขมิ้น ตําบลนาหมอม ๑๑๕ กิโลโวลต หาดใหญ ๑ - ยะลา

อําเภอหาดใหญ ตําบลบานพรุ

- ๑๓ - 




