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ประกาศการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
เร่ือง กําหนดเขตสํารวจสายสงไฟฟาขนาด ๕๐๐ กิโลโวลต 

จากชายแดน (บริเวณจังหวัดนาน) ไปยังสถานีไฟฟายอยแมเมาะ ๓ 
   

 
ดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีโครงการกอสรางสายสง

ไฟฟาขนาด ๕๐๐ กิโลโวลต จากชายแดน (บริเวณจังหวัดนาน) ไปยังสถานีไฟฟายอยแมเมาะ ๓ 
จังหวัดลําปาง 

 
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกันวา กฟผ. จะดําเนินการ
สํารวจทั่วไปเพื่อเลือกแนวสําหรับกอสรางสายสงไฟฟาขนาด ๕๐๐ กิโลโวลต จากชายแดน 
(บริเวณจังหวัดนาน) ไปยังสถานีไฟฟายอยแมเมาะ ๓ โดยจะมีการกําหนดเขตบริเวณที่ที่จะเดิน
สายไฟฟาดานละไมเกิน ๔๐ เมตร และจะทําการสํารวจในทองที่ตางๆ ดังนี ้

 
๑.  จังหวัดนาน 
(๑) อําเภอสองแคว ตําบลชนแดน ตําบลยอด ตําบลนาไรหลวง 
(๒) อําเภอทุงชาง ตําบลงอบ ตําบลและ ตําบลทุงชาง 
(๓) อําเภอเชียงกลาง ตําบลเปอ ตําบลพระพุทธบาท ตําบลเชียงคาน ตําบลเชียง

กลาง ตําบลพระธาตุ ตําบลพญาแกว 
(๔) อําเภอปว ตําบลแงง ตําบลเจดียชัย ตําบลไชยวัฒนา ตําบลปว ตําบลปา

กลาง ตําบลอวน ตําบลศิลาเพชร 
(๕) อําเภอทาวังผา ตําบลผาทอง ตําบลผาตอ ตําบลแสนทอง ตําบลทาวังผา 

ตําบลจอมพระ ตําบลริม ตําบลปาคา ตําบลศรีภูมิ ตําบลตาลชุม ตําบลยม 
(๖) อําเภอสันติสุข ตําบลปาแลวหลวง ตําบลดูพงษ ตําบลพงษ 
(๗) อําเภอเมืองนาน ตําบลสะเนียน ตําบลบอ ตําบลผาสิงห ตําบลไชยสถาน 

ตําบลเรือง ตําบลในเวียง ตําบลดูใต ตําบลสวก ตําบลกองควาย ตําบลนาซาว 
(๘) ก่ิงอําเภอภูเพียง ตําบลเมืองจัง ตําบลฝายแกว ตําบลมวงตึ๊ด ตําบลน้ําเก๋ียน 

ตําบลทานาว ตําบลน้ําแกน ตําบลนาปง 
(๙) อําเภอเวียงสา ตําบลแมขะนิง ตําบลยาบหัวนา ตําบลทุงศรีทอง ตําบลนา

เหลือง ตําบลน้ําปว ตําบลตาลชุม ตําบลจอมจันทร ตําบลปงสนุก ตําบลไหลนาน ตําบลกลางเวียง 
ตําบลขึ่ง ตําบลแมสา ตําบลอายนาไลย ตําบลสาน ตําบลแมสาคร 

(๑๐) อําเภอนานอย ตําบลน้ําตก ตําบลบัวใหญ ตําบลสันทะ ตําบลนานอย 
(๑๑) อําเภอนาหมื่น ตําบลเมืองลี 
 
๒.  จังหวัดพะเยา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) อําเภอเชียงคํา ตําบลรมเย็น ตําบลแมลาว 
(๒) อําเภอปง ตําบลผาชางนอย 
 
๓.  จังหวัดแพร 
(๑) อําเภอรองกวาง ตําบลหวยโรง ตําบลแมทราย ตําบลแมยางรอง ตําบลไผ

โทน ตําบลรองกวาง ตําบลแมยางฮอ ตําบลทุงศรี ตําบลแมยางตาล ตําบลรองเข็ม ตําบลน้ําเลา 
ตําบลบานเวียง 

(๒) อําเภอเมืองแพร ตําบลแมคํามี ตําบลวังหงษ ตําบลแมหลาย ตําบลทาขาม 
ตําบลวังธง ตําบลหวยมา ตําบลปาแมต ตําบลแมยม ตําบลน้ําชํา ตําบลทุงโฮง ตําบลทุงกวาว 

(๓) อําเภอหนองมวงไข ตําบลวังหลวง ตําบลหนองมวงไข ตําบลน้ํารัด ตําบล
ตําหนักธรรม ตําบลทุงแคว ตําบลแมคําม ี

(๔) อําเภอลอง ตําบลเวียงตา ตําบลตาผามอก ตําบลบานปน ตําบลหวยออ 
(๕) อําเภอสอง ตําบลเตาปูน ตําบลบานกลาง ตําบลหวยหมาย ตําบลบานหนุน 

ตําบลแดนชุมพล ตําบลหัวเมือง ตําบลทุงนาว 
 
๔.  จังหวัดลําปาง 
(๑) อําเภอแมเมาะ ตําบลบานดง ตําบลจางเหนือ ตําบลนาสัก ตําบลแมเมาะ 

ตําบลสบปาด 
(๒) อําเภอแมทะ ตําบลหัวเสือ 
(๓) อําเภอเมืองลําปาง ตําบลบานแลง ตําบลบานเสด็จ 
 
ทั้งนี้ ตั้งแตพนกําหนดสามสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนกวา

งานสํารวจขอมูลจะแลวเสร็จ๑ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ไกรสีห กรรณสูต 

ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 
 
 
 
 

วัชศักดิ์/ผูจดัทํา 
๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ 

 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง/หนา ๒๑/๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ 


