
เขตส้ำรวจกำรจัดระบบน ้ำเพื่อเกษตรกรรม มำตรำ 19 ตำมพระรำชจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 

ล ำดับ ประกำศ วันประกำศ หมำยเหตุ 
1 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลนำเริก อ ำเภอพนัสนิคม และต ำบลท่ำบุญมี 

ต ำบลเกำะจันทร์ อ ำเภอเกำะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
27 พฤศจิกำยน 2563  

2 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลวังม่วง ต ำบลค ำพรำน และต ำบลแสลงพัน 
อ ำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑  

27 พฤศจิกำยน 2563  

3 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลพลงตำเอ่ียม ต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอวังจันทร์ และ
ต ำบลกระแสบน ต ำบลทำงเกวียน ต ำบลวังหว้ำ ต ำบลห้วยยำง อ ำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นแนวเขตส ำรวจกำร
จัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑  

27 พฤศจิกำยน 2563  

4 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลหำดขำม และต ำบลสำมกระทำย อ ำเภอกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  

27 พฤศจิกำยน 2563  

5 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลหำดขำม อ ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  

27 พฤศจิกำยน 2563  

6 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลวังพร้ำว อ ำเภอเกำะคำ และต ำบลน้ ำโจ้ อ ำเภอ
แม่ทะ จังหวัดล ำปำง เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓  

19 มกรำคม 2564 ในรำชกิจจำล้ำดับที่ 6 
ซ ้ำกับ 7  ในนี ลงไว้เป็น
ล้ำดับที ่6 

7 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลป่ำแดด และต ำบลสันมะค่ำ อ ำเภอป่ำแดด 
จังหวัดเชียงรำย เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

19 มกรำคม 2564 ในรำชกิจจำล้ำดับที่ 8 
ซ ้ำกับ 9 ในนี ลงไว้เป็น
ล้ำดับที ่7 

8 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลเตำปูน และต ำบลบ้ำนกลำง อ ำเภอสอง จังหวัด
แพร่ เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓  

19 มกรำคม 2564 ในรำชกิจจำล้ำดับที่ 
10 ซ ้ำกับ 11 ในนี ลง
ไว้เป็นล้ำดับที ่8 

9 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลป่ำเว ต ำบลตลำดไชยำ ต ำบลเวียง และต ำบล
เลม็ด อ ำเภอไชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

3 กุมภำพันธ์ 2564  

10 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลเคร็ง ต ำบลนำงหลง ต ำบลขอนหำด อ ำเภอชะ
อวด จังหวัดนครศรีธรรมรำชและต ำบลแหลมโตนด อ ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบ
น้ ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

3 กุมภำพันธ์ 2564  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/278/T_0034.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/278/T_0034.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/278/T_0035.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/278/T_0035.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/278/T_0035.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/278/T_0036.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/278/T_0036.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/278/T_0037.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/278/T_0037.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/014/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/014/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/014/T_0002.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/014/T_0002.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/014/T_0003.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/014/T_0003.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/025/T_0010.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/025/T_0010.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/025/T_0011.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/025/T_0011.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/025/T_0011.PDF


ล ำดับ ประกำศ วันประกำศ หมำยเหตุ 
11 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนโพธิ์ ต ำบลนำพละ ต ำบลทับเที่ยง ต ำบลนำ

โยงใต้ ต ำบลควนปริง ต ำบลโคกหล่อ ต ำบลบ้ำนควน ต ำบลนำบินหลำ อ ำเภอเมืองตรัง และต ำบลนำหมื่นศรี ต ำบล
นำโยงเหนือ ต ำบลละมอ ต ำบลนำข้ำวเสีย ต ำบลโคกสะบ้ำ อ ำเภอนำโยง จังหวัดตรัง เป็นแนวเขตส ำรวจกำร
จัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓  

3 กุมภำพันธ์ 2564  

12 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลคู ต ำบลแค และต ำบลน้ ำขำว อ ำเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลำ เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

3 กุมภำพันธ์ 2564  

13 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลคุระ และต ำบลแม่นำงขำว อ ำเภอคุระบุรี 
จังหวัดพังงำ เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

3 กุมภำพันธ์ 2564  

14 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลม่วงลำด ต ำบลผักแว่น ต ำบลดงสิงห์ ต ำบลจัง
หำร ต ำบลแสนชำติ ต ำบลป่ำาำ ต ำบลดินด ำ ต ำบลยำงใหญ่ อ ำเภอจังหำร จังหวัดร้อยเอ็ด และต ำบลท่ำตูม 
อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

23 กุมภำพันธ์ 2564  

15 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลบึงแก ต ำบลม่วง อ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัด
ยโสธร และต ำบลกลำงใหญ่ ต ำบลบ้ำนไทย อ ำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำ
เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

23 กุมภำพันธ์ 2564  

16 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลหนองบัวใต้ อ ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวล ำภู เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓  

23 กุมภำพันธ์ 2564  

17 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลดอนหัน อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

23 กุมภำพันธ์ 2564  

18 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลหนองค่ำย และต ำบลตลำดไทร อ ำเภอประทำย 
จังหวัดนครรำชสีมำ เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

23 กุมภำพันธ์ 2564  

19 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลแชแล อ ำเภอกุมภวำปี และต ำบลคอนสำย 
อ ำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธำนี เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓  

23 กุมภำพันธ์ 2564  

20 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลเชียงแหว อ ำเภอกุมภวำปี และต ำบลนำม่วง 
อ ำเภอประจักษ์ศิลปำคม จังหวัดอุดรธำนี เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

23 กุมภำพันธ์ 2564  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/025/T_0012.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/025/T_0012.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/025/T_0012.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/025/T_0012.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/025/T_0013.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/025/T_0013.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/025/T_0014.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/025/T_0014.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/042/T_0006.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/042/T_0006.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/042/T_0006.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/042/T_0007.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/042/T_0007.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/042/T_0007.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/042/T_0008.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/042/T_0008.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/042/T_0009.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/042/T_0009.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/042/T_0010.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/042/T_0010.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/042/T_0011.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/042/T_0011.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/042/T_0012.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/042/T_0012.PDF


ล ำดับ ประกำศ วันประกำศ หมำยเหตุ 
21 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลหนองสวรรค์ ต ำบลโพธิ์ชัย และต ำบลหนองหว้ำ 

อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓  
23 กุมภำพันธ์ 2564  

22 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลไคสี อ ำเภอเมืองบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ เป็นแนว
เขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

23 กุมภำพันธ์ 2564  

23 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลอุ่มจำน อ ำเภอประจักษ์ศิลปำคม ต ำบลเชียง
แหว อ ำเภอกุมภวำปี ต ำบลพังงู อ ำเภอหนองหำน และต ำบลคอนสำย อ ำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธำนี เป็นแนวเขต
ส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

23 กุมภำพันธ์ 2564  

24 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนค้อ ต ำบลโนนสัง ต ำบลหนองเรือ และต ำบล
โคกใหญ่ อ ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล ำภู เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓  

30 มีนำคม 2564  

25 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลหินโงม และต ำบลสีกำย อ ำเภอเมืองหนองคำย 
จังหวัดหนองคำย เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

30 มีนำคม 2564  

26 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลเหล่ำโพนค้อ อ ำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัด
สกลนคร และต ำบลหนองบ่อ อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

30 มีนำคม 2564  

27 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลช่ำงเคิ่ง อ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแนว
เขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓  

25 พฤษภำคม 2564  

28 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลแม่อำย อ ำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแนว
เขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

25 พฤษภำคม 2564  

29 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลวิเชตนคร และต ำบลแจ้ห่ม อ ำเภอแจ้ห่ม จังหวัด
ล ำปำง เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓  

25 พฤษภำคม 2564  

30 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลทุ่งกว๋ำว อ ำเภอเมืองปำน และต ำบลบ้ำนค่ำ 
อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

25 พฤษภำคม 2564  

31 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลแม่พริก และต ำบลพระบำทวังตวง อ ำเภอแม่
พริก จังหวัดล ำปำง เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓  

25 พฤษภำคม 2564  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/042/T_0013.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/042/T_0013.PDF
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http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/042/T_0015.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/042/T_0015.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/073/T_0007.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/073/T_0007.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/073/T_0008.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/073/T_0008.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/073/T_0009.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/073/T_0009.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/073/T_0009.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/112/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/112/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/112/T_0002.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/112/T_0002.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/112/T_0003.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/112/T_0003.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/112/T_0004.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/112/T_0004.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/112/T_0005.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/112/T_0005.PDF


ล ำดับ ประกำศ วันประกำศ หมำยเหตุ 
32 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลเวียงตำล และต ำบลแม่สัน อ ำเภอห้ำงฉัตร 

จังหวัดล ำปำง เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
25 พฤษภำคม 2564  

33 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลป่ำแลวหลวง ต ำบลดู่พงษ์ และต ำบลพงษ์ 
อ ำเภอสันติสุข จังหวัดน่ำน เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓  

25 พฤษภำคม 2564  

34 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลร้องเข็ม ต ำบลน้ ำเลำ และต ำบลบ้ำนเวียง อ ำเภอ
ร้องกวำง จังหวัดแพร่ เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓  

25 พฤษภำคม 2564  

35 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลแม่ส ำ ต ำบลป่ำงิ้ว และต ำบลหำดเสี้ยว อ ำเภอ
ศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

25 พฤษภำคม 2564  

36 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลเวียงยอง ต ำบลป่ำสัก และต ำบลศรีบัวบำน 
อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2564 

26 กุมภำพันธ์ 2565  

37 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลเวียงชัย อ ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรำย       
เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2564 

26 กุมภำพันธ์ 2565  

38 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลแม่อ้อ อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย            
เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2564 

26 กุมภำพันธ์ 2565  

39 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลท่ำมะเฟือง อ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น
แนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2564 

26 กุมภำพันธ์ 2565  

40 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลพญำแมน อ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นแนว
เขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2564 

26 กุมภำพันธ์ 2565  

41 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลหินเหล็กไฟ และต ำบลทับใต้ อ ำเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2564 

8 มีนำคม 2565  

42 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลคู และต ำบลแค อ ำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลำ 
เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2564 

8 มีนำคม 2565  

43 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลแชแล และต ำบลเวียงค ำ อ ำเภอกุมภวำปี 
จังหวัดอุดรธำนี เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2564 

8 มีนำคม 2565  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/112/T_0006.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/112/T_0006.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/112/T_0007.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/112/T_0007.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/112/T_0008.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/112/T_0008.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/112/T_0009.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/112/T_0009.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/048/T_0011.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/048/T_0011.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/048/T_0012.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/048/T_0012.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/048/T_0013.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/048/T_0013.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/048/T_0014.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/048/T_0014.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/048/T_0015.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/048/T_0015.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/055/T_0009.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/055/T_0009.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/055/T_0010.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/055/T_0010.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/055/T_0011.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/055/T_0011.PDF


ล ำดับ ประกำศ วันประกำศ หมำยเหตุ 
44 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลเชียงแหว อ ำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี เป็น

แนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2564 
8 มีนำคม 2565  

45 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลหนองสวรรค์ และต ำบลหนองหว้ำ อ ำเภอเมือง
หนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภ ูเป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2564 

8 มีนำคม 2565  

46 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลภูหอ และต ำบลหนองคัน อ ำเภอภูหลวง จังหวัด
เลย เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2564 

8 มีนำคม 2565  

47 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลกุดบง อ ำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคำย เป็น
แนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2564 

8 มีนำคม 2565  

48 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลโพนทอง และต ำบลโพธิ์ตำก อ ำเภอโพธิ์ตำก 
จังหวัดหนองคำย เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2564 

8 มีนำคม 2565  

49 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลนำแก ต ำบลนำคู่ ต ำบลพิมำน ต ำบลสีชมพู 
ต ำบลหนองสังข์ ต ำบลพุ่มแก อ ำเภอนำแก และต ำบลนำหนำด ต ำบลาั่งแดง ต ำบลน้ ำก่ ำ อ ำเภอธำตุพนม จังหวัด
นครพนม เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2564 

8 มีนำคม 2565  

50 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลก่อเอ้ และต ำบลหัวดอน อ ำเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลรำชธำนี เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2564 

8 มีนำคม 2565  

51 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลหนองเหล่ำ ต ำบลม่วงสำมสิบ                   
ต ำบลหนองไข่ อ ำเภอม่วงสำมสิบ และต ำบลปะอำว ต ำบลหนองขอน อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัด
อุบลรำชธำนี เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2564 

8 มีนำคม 2565  

52 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลพรำน อ ำเภอขุนหำญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นแนว
เขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2564 

8 มีนำคม 2565  

53 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลหนองแวง และต ำบลหนองแก้ว              
อ ำเภอกันทรำรมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2564 

8 มีนำคม 2565  

54 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลแม่ระมำด และต ำบลแม่จะเรำ                 
อ ำเภอแม่ระมำด จังหวัดตำก เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖5 

23 พฤษภำคม 2565  
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http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/055/T_0020.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/055/T_0020.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/055/T_0021.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/055/T_0021.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/114/T_0009.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/114/T_0009.PDF


ล ำดับ ประกำศ วันประกำศ หมำยเหตุ 
55 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลป่ำพุทรำ อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี  จังหวัด

ก ำแพงเพชร และต ำบลตำขีด อ ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖5 

23 พฤษภำคม 2565  

56 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนแก่ง และต ำบลสำรจิตร                       
อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖5 

23 พฤษภำคม 2565  

57 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลสองพ่ีน้อง อ ำเภอแก่งกระจำน และต ำบลกลัด
หลวง อ ำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2565 

23 พฤษภำคม 2565  

58 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลน้ ำเป็น อ ำเภอเขำชะเมำ และต ำบลกองดิน 
ต ำบลทุ่งควำยกิน อ ำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นแนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖5 

27 พฤษภำคม 2565  

59 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลพระธำตุขิงแกง อ ำเภอจุน จังหวัดพะเยำ เป็น
แนวเขตส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖5 

27 พฤษภำคม 2565  

60 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ต ำบลแม่อ้อ อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย เป็นแนวเขต
ส ำรวจกำรจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖5 

27 พฤษภำคม 2565  

    
ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎำคม 2565 

1-5 ประกำศปี 2563 

6-35 ประกำศปี 2564 

36-60 ประกำศปี 2565 
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