
เขตส ำรวจกำรจัดรูปท่ีดิน ตำมมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 

 

ล ำดับ พระรำชกฤษฎีกำ วันประกำศ หมำยเหตุ 
1 พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตส ำรวจกำรจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต ำบลเชียงเครือ อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด

สกลนคร พ.ศ. ๒๕๖๔  
11 กุมภำพันธ์ 2564  

2 พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตส ำรวจกำรจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต ำบลเมืองเพีย อ ำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี 
พ.ศ. ๒๕๖๔  

11 กุมภำพันธ์ 2564  

3 พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตส ำรวจกำรจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต ำบลเมืองเก่ำ อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
พ.ศ. ๒๕๖๔  

11 กุมภำพันธ์ 2564  

4 พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตส ำรวจกำรจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต ำบลหนองแม่ไก่ ต ำบลค ำหยำด                   
และต ำบลทำงพระ อ ำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่ำงทอง พ.ศ. ๒๕๖๔  

11 กุมภำพันธ์ 2564  

5 พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตส ำรวจกำรจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต ำบลดงลิง อ ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

11 กุมภำพันธ์ 2564  

6 พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตส ำรวจกำรจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต ำบลชุมช้ำง อ ำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคำย 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

11 กุมภำพันธ์ 2564  

7 พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตส ำรวจกำรจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต ำบลกระสัง และต ำบลสองชั้น อ ำเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

11 กุมภำพันธ์ 2564  

8 พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตส ำรวจกำรจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต ำบลพำนพร้ำว และต ำบลหนองปลำปำก อ ำเภอ
ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคำย พ.ศ. ๒๕๖๔  

11 กุมภำพันธ์ 2564  

9 พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตส ำรวจกำรจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต ำบลแห่ใต้ ต ำบลยำงน้อย ต ำบลหัวขวำง และ
ต ำบลเลิงใต้ อ ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม พ.ศ. ๒๕๖๔  

11 กุมภำพันธ์ 2564  

10 พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตส ำรวจกำรจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต ำบลหัวเขำ อ ำเภอเดิมบำงนำงบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

11 กุมภำพันธ์ 2564  

11 พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตส ำรวจกำรจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต ำบลเขื่อน ต ำบลยำงน้อย และต ำบลยำงท่ำแจ้ง 
อ ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม พ.ศ. ๒๕๖๔  

11 กุมภำพันธ์ 2564  

12 พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตส ำรวจกำรจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต ำบลชัยนำท อ ำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

11 กุมภำพันธ์ 2564  
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ล ำดับ พระรำชกฤษฎีกำ วันประกำศ หมำยเหตุ 
13 พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตส ำรวจกำรจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต ำบลโพธิ์ อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ                   

จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๖๔  
11 กุมภำพันธ์ 2564  

14 พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตส ำรวจกำรจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต ำบลสระยำยโสม อ ำเภออู่ทอง                  
จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

11 กุมภำพันธ์ 2564  

15 พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตส ำรวจกำรจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต ำบลท้อแท้ อ ำเภอวัดโบสถ์ และต ำบลบ้ำนป่ำ 
ต ำบลมะขำมสูง อ ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๖๔ 

11 กุมภำพันธ์ 2564  

16 พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตส ำรวจกำรจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต ำบลท่ำงำม ต ำบลวัดโบสถ์ ต ำบลท้อแท้ อ ำเภอ
วัดโบสถ์ และต ำบลหอกลอง อ ำเภอพรหมพิรำม จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๖๔  

11 กุมภำพันธ์ 2564  

17 พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตส ำรวจกำรจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต ำบลดอนตรอ ต ำบลเชียรเขำ                         
อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ และต ำบลท้องล ำเจียก อ ำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช พ.ศ. ๒๕๖๔  

11 กุมภำพันธ์ 2564  

18 พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตส ำรวจกำรจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต ำบลท้อแท้ อ ำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

13 กรกฎำคม 2564  

19 พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตส ำรวจกำรจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต ำบลชุมช้ำง และต ำบลนำหนัง อ ำเภอโพนพิสัย 
จังหวัดหนองคำย พ.ศ. ๒๕๖๔ 

13 กรกฎำคม 2564  

20 พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตส ำรวจกำรจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต ำบลพรหมนิมิต และต ำบลสร้อยทอง                
อ ำเภอตำคลี จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

14 กันยำยน 2564  

21 พระรำชกฤษฎีกำ ก ำหนดเขตส ำรวจกำรจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต ำบลดงลิง และต ำบลเจ้ำท่ำ อ ำเภอกมลำไสย 
จังหวัดกำฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

21 พฤษภำคม 2565  

22 พระรำชกฤษฎีกำ ก ำหนดเขตส ำรวจกำรจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต ำบลม่วงไข่ และต ำบลพังโคน อ ำเภอพังโคน 
จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๖๕ 

24 พฤษภำคม 2565  

23 พระรำชกฤษฎีกำ ก ำหนดเขตส ำรวจกำรจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต ำบลหนองลำด และต ำบลขม้ิน                
อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๖๕ 

24 พฤษภำคม 2565  

    
ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎำคม 2565 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/012/T_0091.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/012/T_0091.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/012/T_0094.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/012/T_0094.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/012/T_0097.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/012/T_0097.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/012/T_0100.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/012/T_0100.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/012/T_0103.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/012/T_0103.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/046/T_0105.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/046/T_0105.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/046/T_0108.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/046/T_0108.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/059/T_0042.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/059/T_0042.PDF
file:///F:/ข้อมูลจัดรูปจัดระบบน้ำ/atchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/032/T_0033.PDF
file:///F:/ข้อมูลจัดรูปจัดระบบน้ำ/atchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/032/T_0033.PDF
file:///F:/ข้อมูลจัดรูปจัดระบบน้ำ/atchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/032/T_0033.PDF
file:///F:/ข้อมูลจัดรูปจัดระบบน้ำ/atchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/032/T_0033.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/033/T_0022.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/033/T_0022.PDF

