
พระราชกฤษฎีกาเพื่อก้าหนดท้องที่ท่ีอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕  
รวมทั งสิ น 210 ฉบับ ดังนี  
    
1.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๕๐๕ 
2.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๐๕  
3.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๐๕  
4.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. ๒๕๐๕  
5.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๐๕  
6.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๐๕  
7.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๐๕ 
8.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
9.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองชลบุรี และอ้าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๐๙  
10.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองเชียงราย อ้าเภอ
พาน และอ้าเภอแม่ใจ จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๐๙ 
11.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
อ้าเภอท่าเรือ อ้าเภอมหาราช อ้าเภอผักไห่ อ้าเภอบางบาล อ้าเภอบางปะหัน อ้าเภอนครหลวง อ้าเภอภาชี อ้าเภอ
เสนา และอ้าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๐๙  
12.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองลพบุรี อ้าเภอท่าวุ้ง 
จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๐๙ 
13.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอบ้านหมอ และอ้าเภอ
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๐๙  
14.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี อ้าเภอ
ศรีประจันต์ อ้าเภออู่ทอง อ้าเภอบางปลาม้าและอ้าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๐๙  
15.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองอ่างทอง อ้าเภอ
ไชโย อ้าเภอวิเศษชัยชาญ อ้าเภอโพธิ์ทอง อ้าเภอป่าโมก และอ้าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๐๙  
16.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอสองพ่ีน้อง และอ้าเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๑๐ [เพ่ือจัดท้าคูน ้าส้าหรับส่งน ้าจากคลองส่งน ้าสายใหญ่ และคลองซอยในเขต
การชลประทานเจ้าพระยาใหญ่]  
17.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอหนองแค และอ้าเภอ
วิหารแดง จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๑๐ [เพ่ือจัดท้าคูน ้าส้าหรับส่งน ้าจากคลองส่งน ้าสายใหญ่ และคลองซอยในเขต
การชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ 
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18.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอลาดบัวหลวง อ้าเภอบาง
ไทร อ้าเภอบางปะอิน อ้าเภอวังน้อย อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา อ้าเภออุทัย และอ้าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๑๐ [เพ่ือจัดท้าคูน ้าส้าหรับส่งน ้าจากคลองส่งน ้าสายใหญ่ และคลองซอยในเขตการ
ชลประทานเจ้าพระยาใหญ่]  
19.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอลาดหลุมแก้ว อ้าเภอ
สามโคก อ้าเภอเมืองปทุมธานี อ้าเภอคลองหลวง อ้าเภอธัญบุรี อ้าเภอล้าลูกกา และอ้าเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๑๐ [เพ่ือจัดท้าคูน ้าส้าหรับส่งน ้าจากคลองส่งน ้าสายใหญ่ และคลองซอยในเขตการชลประทาน
เจ้าพระยาใหญ่]  
20.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอไทรน้อย อ้าเภอบางบัว
ทอง อ้าเภอเมืองนนทบุรี และอ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๑๐ [เพ่ือจัดท้าคูน ้าส้าหรับส่งน ้าจากคลอง
ส่งน ้าสายใหญ่ และคลองซอยในเขตการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่]  
21.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม พ.ศ. ๒๕๑๐ [เพ่ือจัดท้าคูน ้าส้าหรับส่งน ้าจากคลองส่งน ้าสายใหญ่ และคลองซอยในเขตการชลประทาน
เจ้าพระยาใหญ่]  
22.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอบางเขน อ้าเภอบางกะป  
และอ้าเภอมีนบุรี จังหวัดพระนคร พ.ศ. ๒๕๑๐ [เพ่ือจัดท้าคูน ้าส้าหรับส่งน ้าจากคลองส่งน ้าสายใหญ่ และคลอง
ซอยในเขตการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่]  
23.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองเชียงใหม่ อ้าเภอ
แม่แตง อ้าเภอแม่ริม อ้าเภอหางดง และอ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๐  
24.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองแพร่ อ้าเภอสอง 
อ้าเภอร้องกวาง อ้าเภอสูงเม่น และอ้าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๑๐  
25.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์ อ้าเภอ
ยางตลาด และอ้าเภอกมาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๑๐  
26.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองนครราชสีมา 
อ้าเภอปักธงชัย และอ้าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๑๐  
27.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอท่าม่วง อ้าเภอพนมทวน 
และอ้าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๑๒  
28.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองราชบุรี อ้าเภอปาก
ท่อ อ้าเภอโพธาราม อ้าเภอบ้านโป่ง อ้าเภอบางแพ อ้าเภอวัดเพลง และอ้าเภอด้าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 
๒๕๑๒  
29.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองนครปฐม อ้าเภอ
บางเลน อ้าเภอนครชัยศรี อ้าเภอสามพราน อ้าเภอก้าแพงแสน และอ้าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๑๒  
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30.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอสองพ่ีน้อง และอ้าเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๑๒  
31.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๑๒  
32.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองล้าปาง อ้าเภอแม่
ทะ และอ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง พ.ศ. ๒๕๑๒  
33.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ และ
อ้าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๑๒  
34.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องทีอ้่าเภอเสาไห้ อ้าเภอเมือง
สระบุรี อ้าเภอหนองแซง อ้าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และอ้าเภอท่าเรือ อ้าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ. ๒๕๑๒  
35.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอบ้านแพรก อ้าเภอ
มหาราช อ้าเภอผักไห่ อ้าเภอบางปะหัน อ้าเภอนครหลวงอ้าเภอบางบาล อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา และอ้าเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๑๒  
36.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภออินทร์บุรี อ้าเภอ
บางระจัน อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี อ้าเภอพรหมบุรี และอ้าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. ๒๕๑๒  
37.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอไชโย อ้าเภอโพธิ์ทอง 
อ้าเภอวิเศษชัยชาญ อ้าเภอเมืองอ่างทอง และอ้าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๑๒  
38.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี และ
อ้าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๑๒  
39.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก พ.ศ. ๒๕๑๒  
40.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอบ้านหมี่ อ้าเภอท่าวุ้ง 
และอ้าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๑๒  
41.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอสรรพยา อ้าเภอสรรคบุรี 
และอ้าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๕๑๒  
42.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
พ.ศ. ๒๕๑๒  
43.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอน ้าพอง อ้าเภอกระนวน 
และอ้าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๑๒  
44.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์ และ
อ้าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๑๒  
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45.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภออ้านาจเจริญ จังหวัด
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๑๒  
46.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเขาชัยสน และอ้าเภอ
ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๑๒  
47.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอแม่ริม อ้าเภอสันทราย 
อ้าเภอดอยสะเก็ด อ้าเภอเมืองเชียงใหม่ อ้าเภอสันก้าแพง และอ้าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และอ้าเภอเมือง
ล้าพูน จังหวัดล้าพูน พ.ศ. ๒๕๑๓ [เพ่ือท้าคันคูน ้าในเขตโครงการชลประทานหลวงแม่แฝก แม่กวง และแม่ป งเก่า] 
ไม่มีแผนที่ 
48.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม และอ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๑๓  
49.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๔ บังคับในท้องที่อ้าเภอบ้านนา อ้าเภอเมือง
นครนายก อ้าเภอปากพลี และอ้าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พ.ศ. ๒๕๑๔  
50.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๑๔  
51.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอขามทะเลสอ อ้าเภอ
เมืองนครราชสีมา และอ้าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๑๘  
52.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองพัทลุง และอ้าเภอ
เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๑๘  
53.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๑๙  
54.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอม่วงสามสิบและอ้าเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๑๙  
55.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๑๙  
56.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอสว่างแดนดิน อ้าเภอ
วานรนิวาส อ้าเภอพังโคน และอ้าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๑๙  
57.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๑๙  
58.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
พ.ศ. ๒๕๑๙  
59.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๑๙  
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60.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ พ.ศ.๒๕๑๙ 
61.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอพยุหะคีรี และอ้าเภอตา
คลี จังหวัดนครสวรรค์ และอ้าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๕๑๙  
62.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภออ้านาจเจริญ จังหวัด
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๑๙  
63.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๑๙  
64.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในทอ้งที่อ้าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
พ.ศ. ๒๕๑๙  
65.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่ก่ิงอ้าเภอนิคมค้าสร้อย อ้าเภอ
มุกดาหาร จังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๑๙  
66.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัด
ล้าปาง พ.ศ. ๒๕๒๑  
67.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๒๑  
68.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอบางไทร อ้าเภอ
พระนครศรีอยุธยา และอ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๒๑  
69.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอกุดจับ และอ้าเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๒๒  
70.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอทัพทัน และอ้าเภอ
หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๒๒  
71.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอสามเงา อ้าเภอบ้านตาก 
และอ้าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๒๕  
72.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
พ.ศ. ๒๕๒๕  
73.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอบ้านค่าย และอ้าเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๒๕  
74.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอนาเชือกและอ้าเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๒๕  
75.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอหัวไทร จังหวัด 

 และอ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๒๕  
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76.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
พ.ศ. ๒๕๒๕  
77.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๕  
78.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๙ [เขตโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาฝั่งซ้ายแม่น ้าป่าสัก]  
79.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอตากใบ อ้าเภอสุไหงปาดี 
และอ้าเภอสุโหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๒๙ [เขตโครงการส่งน ้าและและบ้ารุงรักษามูโนะ]  
80.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอท่าบ่อ อ้าเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย และอ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๒๙ [เขตโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา
อ่าวห้วยบังพวน]  
81.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๙ [เขตโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาห้วยป่าแดง]  
82.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเชียงยืน และอ้าเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๒๙ [เขตโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าพอง]  
83.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอยางตลาด อ้าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ และอ้าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๒๙ [เขตโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว]  
84.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเดิมบางนางบวช อ้าเภอ
สามชุก และก่ิงอ้าเภอหนองหญ้าไซ อ้าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๒๙ [เขตโครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษากระเสียว]  
85.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอสีคิ ว อ้าเภอสูงเนิน และ
อ้าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๒๙ [เขตโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาล้าตะคอง]  
86.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเสาไห้ และอ้าเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๒๙ [เขตโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาเสาไห้]  
87.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร พ.ศ. ๒๕๓๐  
88.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอพยุหะคีรี และอ้าเภอตา
คลี จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๓๐  
89.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอสระแก้ว และอ้าเภอ
วัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๓๐  
90.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๐  
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91.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
และอ้าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๓๐  
92.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๓๒  
93.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอดงหลวง จังหวัด
มุกดาหาร และอ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๓๒  
94.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๓๒  
95.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ และอ้าเภอมโนรมย์ อ้าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๕๓๒  
96.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอวัดสิงห์ และอ้าเภอหัน
คา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๕๓๒  
97.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๓๒  
98.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
พ.ศ. ๒๕๓๒  
99.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๖  
100.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอนางรอง อ้าเภอ
ละหานทราย และอ้าเภอปะค้า จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๓๖  
101.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๓๖ 
102.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอปะนาเระ อ้าเภอยะ
หริ่ง อ้าเภอมายอ และอ้าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๓๖  
103.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอดอกค้าใต้ และอ้าเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๓๘  
104.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอแม่ใจ และอ้าเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๓๘  
105.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองแพร่ อ้าเภอสูง
เม่น และอ้าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๓๘  
106.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๓๘  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/A/145/23.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/A/145/23.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/A/104/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/A/104/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/A/104/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/A/104/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/A/104/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/A/104/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/A/104/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/A/104/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/A/104/13.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/A/104/13.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/A/104/16.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/A/104/16.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/A/104/19.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/A/104/19.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/A/155/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/A/155/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/A/155/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/A/155/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/A/155/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/A/155/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/A/155/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/A/155/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/A/034/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/A/034/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/A/034/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/A/034/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/A/034/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/A/034/7.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/A/034/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/A/034/10.PDF


107.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
พ.ศ. ๒๕๓๘  
108.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอละหานทราย จังหวัด
บุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๓๘  
109.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม พ.ศ. ๒๕๓๘  
110.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอขุขันธ์ และกิ่งอ้าเภอภู
สิงห์ อ้าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๓๘  
111.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร พ.ศ. ๒๕๓๘  
112.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘  
113.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเต่างอย จังหวัด
สกลนคร พ.ศ. ๒๕๓๘  
114.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอสีคิ ว และอ้าเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๓๘  
115.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๓๘  
116.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๓๘  
117.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี 
พ.ศ. ๒๕๓๘  
118.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘  
119.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอโชคชัย อ้าเภอหนองบุ
นนาก อ้าเภอปักธงชัย และอ้าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๓๙ [ในเขตโครงการมูลบน]  
120.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา พ.ศ. ๒๕๔๐ [เขตโครงการอ่างเก็บน ้าแม่ต๋อม]  
121.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอทองแสนขัน จังหวัด
อุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ [เขตโครงการอ่างเก็บน ้าคลองตรอน]  
122.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๐ [เขตโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยพลาญเสือตอนล่าง]  
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123.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม พ.ศ. ๒๕๔๐ [เขตโครงการอ่างเก็บน ้าบ้านดงน้อย]  
124.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๐ [เขตโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยตาเกาว์]  
125.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอละหานทราย จังหวัด
บุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ [เขตโครงการอ่างเก็บน ้าล้าจังหัน]  
126.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๔๐ [เขตโครงการอ่างเก็บน ้าล้าช่อระกา]  
127.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๔๐ [เขตโครงการอ่างเก็บน ้า น ้าพรม]  
128.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอบ้านแท่น และอ้าเภอ
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๔๐ [เขตโครงการอ่างเก็บน ้าบ้านเพชร]  
129.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองราชบุรี และ
อ้าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๔๐ [เขตโครงการอ่างเก็บน ้าส้านักไม้เต็ง]  
130.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย พ.ศ. ๒๕๔๐ [เพ่ือให้มีการจัดท้าคันและคูน ้าในการใช้น ้าจากโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยช้างเป็นประโยชน์
ในการเกษตรและโดยประหยัด]  
131.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
พ.ศ. ๒๕๔๐ [เพ่ือให้มีการจัดท้าคันและคูน ้าในการใช้น ้าจากโครงการอ่างเก็บน ้าน ้าแหงเป็นประโยชน์ในการเกษตร
และโดยประหยัด]  
132.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๐ [เพ่ือให้มีการจัดท้าคันและคูน ้าในการใช้น ้าจากโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยแม่ข้อนเป็น
ประโยชน์ในการเกษตรและโดยประหยัด]  
133.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอดอยเต่า จังหวัด
เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๐ [เพ่ือให้มีการจัดท้าคันและคูน ้าในการใช้น ้าจากโครงการอ่างเก็บน ้าแม่ตูบเป็นประโยชน์ใน
การเกษตรและโดยประหยัด]  
134.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ [เพ่ือให้มีการจัดท้าคันและคูน ้าในการใช้น ้าจากโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยขอนแก่นเป็น
ประโยชน์ในการเกษตรและโดยประหยัด]  
135.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอปลาปาก และอ้าเภอ
เรณูนคร จังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๐ [เพ่ือให้มีการจัดท้าคันและคูน ้าในการใช้น ้าจากโครงการอ่างเก็บน ้าห้วย
แคนเป็นประโยชน์ในการเกษตรและโดยประหยัด]   
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136.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ [เพ่ือให้มีการจัดท้าคันและคูน ้าในการใช้น ้าจากโครงการอ่างเก็บน ้าบ้านจรัสและโครงการอ่างเก็บน ้า
บ้านท้านบเป็นประโยชน์ในการเกษตรและโดยประหยัด]  
137.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอชัยบาดาล และอ้าเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๔๐ [เพ่ือให้มีการจัดท้าคันและคูน ้าในการใช้น ้าจากโครงการอ่างเก็บน ้าซับ
ตะเคียนเป็นประโยชน์ในการเกษตรและโดยประหยัด]  
138.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอคลองท่อม จังหวัด
กระบี่ พ.ศ. ๒๕๔๓  
139.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 
พ.ศ. ๒๕๔๓  
140.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอปลายพระยา จังหวัด
กระบี่ พ.ศ. ๒๕๔๓  
141.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเหนือคลอง อ้าเภอ
เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๔๓  
142.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอนางรอง อ้าเภอปะค้า 
จังหวัดบุรีรัมย์ และอ้าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๓  
143.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภออู่ทอง อ้าเภอสองพ่ี
น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี อ้าเภอห้วยกระเจา อ้าเภอพนมทวน อ้าเภอท่าม่วง อ้าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
และอ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๔๔  
144.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภออู่ทอง อ้าเภอสองพ่ี
น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี อ้าเภอห้วยกระเจา อ้าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และอ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม พ.ศ. ๒๕๔๖  
145.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี พ.ศ. ๒๕๔๖  
146.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
พ.ศ. ๒๕๔๖  
147.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 
พ.ศ. ๒๕๔๖  
148.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
พ.ศ. ๒๕๔๖  
149.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๔๗  
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150.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
151.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
152.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๔๗  
153.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
พ.ศ. ๒๕๔๗  
154.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
พ.ศ. ๒๕๔๗  
155.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๔๗  
156.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๗  
157.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม พ.ศ. ๒๕๔๗  
158.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
พ.ศ. ๒๕๔๗  
159.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอโนนสูง และอ้าเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๗  
160.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอแกด้า จังหวัด
มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๔๗  
161.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗  
162.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
พ.ศ. ๒๕๔๗  
163.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
164.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอน ้ายืน จังหวัด
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๗  
165.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ.๒๕๐๕ บังคบัในท้องที่อ้าเภอคอนสาร อ้าเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ และอ้าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
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166.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองขอนแก่น และก่ิง
อ้าเภอบ้านแฮด อ้าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๙  
167.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๙  
168.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๔๙  
169.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๙  
170.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๔๙  
171.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๔๙  
172.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอสุวรรณคูหา จังหวัด
หนองบัวล้าภู พ.ศ. ๒๕๔๙  
173.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวล้าภู พ.ศ. ๒๕๔๙    
174.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
พ.ศ. ๒๕๔๙  
175.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอพรานกระต่าย และ
อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๐  
176.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอวังทอง และอ้าเภอบาง
กระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๐  
177.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๐  
178.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอพิมาย และอ้าเภอชุม
พวง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๐  
179.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐  
180.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
181.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอละหานทราย จังหวัด
บุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
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182.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร 
จังหวัดก้าแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๐  
183.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองพิจิตร และ
อ้าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๕๐  
 
184.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอพรหมพิราม และ
อ้าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๐  
185.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
186.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองปัตตานี อ้าเภอ
ยะหริ่ง อ้าเภอหนองจิก อ้าเภอยะรัง อ้าเภอโคกโพธิ์ อ้าเภอมายอ อ้าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และอ้าเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๕๐  
187.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
พ.ศ. ๒๕๕๐  
188.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร พ.ศ. ๒๕๕๐  
189.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด
สงขลา พ.ศ. ๒๕๕๐  
190.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอพระพุทธบาท อ้าเภอ
บ้านหมอ อ้าเภอเสาไห้ อ้าเภอแก่งคอย อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ และอ้าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 
๒๕๕๐    
191.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคบัในท้องที่อ้าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัด
สุโขทัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
192.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ (โครงการอ่างเก็บน ้าคลองข้างใน)  
193.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอร้องกวาง และอ้าเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๐ (โครงการอ่างเก็บน ้าแม่ถาง)  
194.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอปลาปาก จังหวัด
นครพนม พ.ศ. ๒๕๕๐ (โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยหินชะแนน)  
195.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองอ้านาจเจริญ 
จังหวัดอ้านาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๕๐ (โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยสีโท)  
196.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๒  
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197.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๒  
198.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอจอมพระ จังหวัด
สุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๒  
199.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
200.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย 
และอ้าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล้าภู พ.ศ. ๒๕๕๕ 
201.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเมืองอุดรธานี อ้าเภอ
กุมภวาปี และอ้าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
202.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์ และอ้าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
203.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕บังคับในท้องที่อ้าเภอแม่วาง อ้าเภอสันป่า
ตอง และอ้าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
204.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕5 
205.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
206.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัด
ล้าพูน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
207.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอป่าซาง จังหวัดล้าพูน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
208.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช และอ้าเภอป่าพะยอม อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
209.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๖ 
210.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน ้า พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อ้าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะ
เกษ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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