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ประกาศการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
เร่ือง กําหนดเขตสํารวจสายสงไฟฟาขนาด ๕๐๐ กิโลโวลต 

จากสถานีไฟฟายอยแมเมาะ ๓ ไปยังสถานีไฟฟายอยทาตะโก แนวที่ ๑๑ 
   

 
ดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีโครงการกอสรางสายสง

ไฟฟาขนาด ๕๐๐ กิโลโวลต จากสถานีไฟฟายอยแมเมาะ ๓ จังหวัดลําปาง ไปยังสถานีไฟฟายอย
ทาตะโก จังหวัดนครสวรรค แนวที่ ๑ 

 
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกันวา กฟผ. จะดําเนินการ
สํารวจทั่วไปเพื่อเลือกแนวสําหรับกอสรางสายสงไฟฟาขนาด ๕๐๐ กิโลโวลต จากสถานีไฟฟายอย
แมเมาะ ๓ ไปยังสถานีไฟฟายอยทาตะโก แนวที่ ๑ โดยจะมีการกําหนดเขตบริเวณที่ที่จะเดิน
สายไฟฟาดานละไมเกิน ๔๐ เมตร และจะทําการสํารวจในทองที่ตางๆ ดังนี้ 

 
จังหวัดลําปาง 
๑. อําเภอเมืองลําปาง  ตําบลบานเสด็จ ตําบลพระบาท ตําบลพิชัย 
๒. อําเภอแมเมาะ  ตําบลจางเหนือ ตําบลนาสัก ตําบลบานดง 

ตําบลแมเมาะ ตําบลสบปาด 
๓. อําเภอแมทะ  ตําบลแมทะ ตําบลหัวเสือ 
 
จังหวัดแพร 
๑. อําเภอลอง  ตําบลตาผามอก ตําบลบานปน ตําบลปากกาง 

ตําบลแมปาน ตําบลเวียงตา ตําบลหวยออ ตําบล
หัวทุง 

๒. อําเภอสูงเมน  ตําบลน้ําชํา ตําบลบานปง ตําบลพระหลวง 
ตําบลสบสาย ตําบลสูงเมน ตําบลหัวฝาย 

๓. อําเภอเดนชัย  ตําบลเดนชัย ตําบลไทรยอย ตําบลปงปาหวาย 
ตําบลแมจั๊วะ ตําบลหวยไร 

 
จังหวัดอุตรดิตถ 
๑. อําเภอทาปลา  ตําบลน้ําหมัน 
๒. อําเภอเมืองอุตรดิตถ  ตําบลขุนฝาง ตําบลคุงตะเภา ตําบลงิ้วงาม ตําบล

ทาเสา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๕๗ ง/หนา ๓๒/๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตําบลทาอิฐ ตําบลน้ําริด ตําบลบานเกาะ ตําบลบาน
ดาน 

ตําบลบานดานนาขาม ตําบลปาเซา ตําบลผาจุก 
ตําบลวังกะพ้ี ตําบลวังดิน ตําบลแสนตอ ตําบลหาด

กรวด 
๓. อําเภอลับแล  ตําบลนานกกก ตําบลฝายหลวง ตําบลแมพูล 
๔. อําเภอทองแสนขัน  ตําบลน้ําพ้ี ตําบลบอทอง ตําบลปาคาย 
๕. อําเภอตรอน  ตําบลน้ําอาง ตําบลบานแกง ตําบลวังแดง  

ตําบลหาดสองแคว 
๖. อําเภอพิชัย  ตําบลทามะเฟอง ตําบลทาสัก ตําบลนายาง ตําบล

นาอิน 
ตําบลในเมือง ตําบลบานโคน ตําบลบานดารา 
ตําบลบานหมอ ตําบลไรออย 

 
จังหวัดพิษณุโลก 
๑. อําเภอวัดโบสถ  ตําบลคันโชง ตําบลทอแท ตําบลทางาม  

ตําบลบานยาง ตําบลวัดโบสถ ตําบลหินลาด 
๒. อําเภอพรหมพิราม  ตําบลดงประคํา ตําบลตลุกเทียม ตําบลทับยาย

เชียง 
ตําบลทาชาง ตําบลพรหมพิราม ตําบลมะตอง 
ตําบลมะตูม ตําบลวงฆอง ตําบลศรีภิรมย 
ตําบลหนองแขม ตําบลหอกลอง 

๓. อําเภอเมืองพิษณุโลก  ตําบลจอมทอง ตําบลดอนทอง ตําบลทาทอง 
ตําบลในเมือง ตําบลบานกราง ตําบลบานคลอง 
ตําบลบานปา ตําบลบึงพระ ตําบลปากโทก 
ตําบลไผขอดอน  ตําบลพลายชุมพล  ตําบล

มะขามสูง 
ตําบลวังน้ําคู ตําบลวัดจันทร ตําบลสมอแข  
ตําบลหัวรอ ตําบลอรัญญิก 

๔. อําเภอวังทอง  ตําบลชัยนาม ตําบลดินทอง ตําบลทาหมื่นราม 
ตําบลพันชาลี ตําบลแมระกา ตําบลวังทอง  
ตําบลวังนกแอน ตําบลวังพิกุล ตําบลหนองพระ 

๕. อําเภอบางกระทุม  ตําบลทาตาล ตําบลนครปาหมาก ตําบลเนินกุม 
ตําบลไผลอม ตําบลวัดตายม 

 
จังหวัดพิจิตร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑. อําเภอเมืองพิจิตร  ตําบลคลองคะเชนทร ตําบลมะฆัง ตําบลดงกลาง 
ตําบลดงปาคํา ตําบลทาหลวง ตําบลทาฬอ  
ตําบลในเมือง ตําบลบานบุง ตําบลปากทาง  
ตําบลปามะคาบ ตําบลเมืองเกา 
ตําบลโรงชาง ตําบลสายคําโห ตําบลหัวดง 

๒. ก่ิงอําเภอสากเหล็ก  ตําบลคลองทราย ตําบลทาเย่ียม ตําบลวังทับไทร 
ตําบลสากเหล็ก ตําบลหนองหญาไทร 

๓. อําเภอวังทรายพูน  ตําบลวังทรายพูน ตําบลหนองปลอง 
ตําบลหนองปลาไหล ตําบลหนองพระ 

๔. อําเภอตะพานหิน  ตําบลคลองคูณ ตําบลงิ้วราย ตําบลดงตะขบ 
ตําบลตะพานหิน ตําบลทุงโพธิ์ ตําบลไทรโรงโขน 
ตําบลไผหลวง ตําบลวังหลุม ตําบลวังหวา 
ตําบลหนองพยอม ตําบลหวยเกต ุ

๕. อําเภอทับคลอ  ตําบลเขาเจ็ดลูก ตําบลทับคลอ ตําบลทายทุง 
๖. อําเภอโพทะเล  ตําบลทาบัว ตําบลทุงนอย 
๗. อําเภอบางมูลนาก  ตําบลเนินมะกอก ตําบลบางไผ ตําบลบางมูล

นาก 
ตําบลภูมิ ตําบลลําประดา ตําบลวังกรด ตําบลวัง

ตะกู 
ตําบลวังสําโรง ตําบลหวยเขน ตําบลหอไกร 

๘. ก่ิงอําเภอดงเจริญ  ตําบลสํานักขุนเณร ตําบลหวยรวม 
 
จังหวัดนครสวรรค 
๑. อําเภอชุมแสง  ตําบลเกยไชย ตําบลทับกฤช ตําบลไผสิงห 

ตําบลพิกุล ตําบลหนองกระเจา 
๒. อําเภอหนองบัว  ตําบลธารทหาร ตําบลหนองบัว ตําบลหวยถั่วใต 

ตําบลหวยถั่วเหนือ ตําบลหวยรวม ตําบลหวย
ใหญ 

๓. อําเภอทาตะโก  ตําบลดอนคา ตําบลทาตะโก ตําบลทํานบ  
ตําบลพนมรอก ตําบลพนมเศษ ตําบลวังมหากร  
ตําบลวังใหญ ตําบลสายลําโพง  
ตําบลหนองหลวง ตําบลหัวถนน 

๔. อําเภอเมืองนครสวรรค  ตําบลพระนอน 
๕. อําเภอพยุหะคีรี  ตําบลเขากะลา 
๖. อําเภอตากฟา  ตําบลอุดมธัญญา 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทั้งนี้ ตั้งแตพนกําหนดสามสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนกวา
งานสํารวจขอมูลจะแลวเสร็จ 

 
ประกาศ ณ วนัที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สมบัติ ศานตจิาร ี
ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ 

 


