
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
เร่ือง กําหนดเขตสํารวจสายสงไฟฟาขนาด ๒๓๐ กิโลโวลต 

จากสถานีไฟฟายอยราชบุรี ๓ ไปยังสถานีไฟฟายอยสมุทรสาคร ๔ 
   

 
ดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีโครงการกอสรางสายสง

ไฟฟาขนาด ๒๓๐ กิโลโวลต จากสถานีไฟฟายอยราชบุรี ๓ จังหวัดราชบุรี ไปยังสถานีไฟฟายอย
สมุทรสาคร ๔ จังหวัดสมุทรสาคร 

 
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกันวา กฟผ. จะดําเนินการ
สํารวจทั่วไปเพื่อเลือกแนวสําหรับกอสรางสายสงไฟฟาขนาด ๒๓๐ กิโลโวลต จากสถานีไฟฟายอย
ราชบุรี ๓ ไปยังสถานีไฟฟายอยสมุทรสาคร ๔ โดยจะมีการกําหนดเขตบริเวณที่ที่จะเดินสายไฟฟา
ดานละไมเกิน ๔๐ เมตร และจะทําการสํารวจในทองที่ตางๆ ดังนี้ 

 
๑ จังหวัดราชบุรี 
(๑) อําเภอโพธาราม  ตําบลบานเลือก  ตําบลหนองโพ  ตําบลโพธาราม 

ตําบลทาชุมพล  ตําบลคลองตาคต  ตําบลคลองขอย 
ตําบลเจ็ดเสมียน  ตําบลบานสิงห  ตําบลดอนทราย 
ตําบลดอนกระเบื้อง  ตําบลสรอยฟา  ตําบลบานฆอง 
ตําบลบางโตนด 

(๒) อําเภอบางแพ  ตําบลดอนใหญ  ตําบลวังเย็น  ตําบลโพหัก 
ตําบลบางแพ  ตําบลดอนคา  ตําบลวัดแกว 
ตําบลหัวโพ 

(๓) อําเภอดําเนินสะดวก  ตําบลตาหลวง  ตําบลดอนคลัง  ตําบลดอนกรวย 
ตําบลบัวงาม  ตําบลบานไร  ตําบลแพงพวย 
ตําบลดอนไผ  ตําบลประสาทสิทธิ์  ตําบลทานัด 
ตําบลศรีสุราษฎร  ตําบลสี่หมื่น  ตําบลดําเนินสะดวก 

(๔) อําเภอเมืองราชบุรี  ตําบลสามเรือน  ตําบลทาราบ  ตําบลบางปา 
ตําบลโคกหมอ  ตําบลพงสวาย  ตําบลหนองกลางนา 
ตําบลหลุมดิน  ตําบลพิกุลทอง  ตําบลหนาเมือง 
ตําบลบานไร  ตําบลคุงกระถิน  ตําบลคุงน้ําวน 

 
๒ จังหวัดนครปฐม 
(๑) อําเภอสามพราน  ตําบลบางชาง  ตําบลตลาดจินดา  ตําบลคลองจินดา 
(๒) อําเภอเมืองนครปฐม  ตําบลดอนยายหอม  ตําบลบางแขม  ตําบลสระกะเทียม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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 
 

ตําบลวังเย็น  ตําบลสวนปาน 
(๓) อําเภอนครชัยศรี  ตําบลโคกพระเจดีย 
 
๓ จังหวัดสมุทรสงคราม 
(๑) อําเภอบางคนที  ตําบลบางนกแขวก  ตําบลดอนมะโนรา  ตําบลบางคนท ี

ตําบลจอมปลวก  ตําบลยายแพง 
(๒) อําเภอเมืองสมุทรสงคราม  ตําบลนางตะเคียน 
 
๔ จังหวัดสมุทรสาคร 
(๑) อําเภอบานแพว  ตําบลเกษตรพัฒนา  ตําบลคลองตัน  ตําบลหลักสอง 

ตําบลบานแพว  ตําบลสวนสม  ตําบลหนองบัว 
ตําบลหนองสองหอง  ตําบลหลักสาม  ตําบลยกกระบัตร 
ตําบลโรงเข  ตําบลเจ็ดริ้ว  ตําบลอําแพง 

(๒) อําเภอเมืองสมุทรสาคร  ตําบลบานเกาะ  ตําบลชัยมงคล  ตําบลบางโทรัด 
ตําบลบานบอ  ตําบลกาหลง  ตําบลนาโคก 
ตําบลทาจีน  ตําบลบางกระเจา 

(๓) อําเภอกระทุมแบน  ตําบลหนองนกไข 
 
ทั้งนี้ ตั้งแตพนกําหนดสามสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนกวา

งานสํารวจขอมูลจะแลวเสร็จ๑ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ไกรสีห กรรณสูต 

ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โสรศ/ผูจดัทํา 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๗๐ ง/หนา ๔๔/๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ 


