




 
กฎกระทรวง 

องค์กรผู้ใช้น ้ำ 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

อำศั ยอ้ ำนำจตำมควำมในมำตรำ   ๕   วรรคหนึ่ ง   และมำตรำ   ๓๘  วรรคสอง   
แห่งพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  นำยกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี    

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี  
“องค์กรผู้ใช้น ้ำ”  หมำยควำมวำ่  บุคคลซึ่งใช้น ำ้บริเวณใกล้เคียงกนัและอยู่ในเขตลุ่มน ำ้เดยีวกนั

รวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั งขึ นเพ่ือด้ำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในหมู่สมำชิกเกี่ยวกับกำรใช้   
กำรพัฒนำ  กำรบริหำรจัดกำร  กำรบ้ำรุงรักษำ  กำรฟ้ืนฟู  และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำ 

“นำยทะเบียน”  หมำยควำมว่ำ  เลขำธิกำรหรือผู้ซึ่งเลขำธิกำรมอบหมำย 
“ทะเบียนองค์กรผู้ใช้น ้ำ”  หมำยควำมว่ำ  ทะเบียนเอกสำรที่แสดงรำยละเอียดข้อมูล   

ขององค์กรผู้ใช้น ้ำที่จดทะเบียนก่อตั งแล้ว 
ข้อ ๒ กำรก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำให้มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรรวมตัวกันของผู้ใช้น ้ำซึ่งมีเจตนำ

ร่วมกันเกี่ยวกับกำรใช้  กำรพัฒนำ  กำรบริหำรจัดกำร  กำรบ้ำรุงรักษำ  กำรฟ้ืนฟู  และกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรน ้ำในหมู่สมำชิกขององค์กรผู้ใช้น ้ำในแต่ละลุ่มน ้ำ   

ข้อ ๓ ผู้ใช้น ้ำซึ่งประสงค์จะรวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ ใช้น ้ำ   ต้องเป็นไป 
ตำมหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี  

(๑) ผู้ใช้น ้ำซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำ 
 (ก) มีกำรรวมตัวกันของผู้ใช้น ้ำซึ่งมีถิ่นที่อยู่หรือที่ท้ำกำรงำนอยู่ในเขตลุ่มน ้ำเดียวกัน

จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมสิบรำย 
 (ข) มีกำรด้ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรใช้  กำรพัฒนำ  กำรบริหำรจัดกำร  กำรบ้ำรุงรักษำ  

กำรฟ้ืนฟ ู หรือกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำของผู้ใช้น ้ำตำม  (ก)  ในบริเวณใกล้เคียงกัน   
 (ค) กรณีตำม  (ก)  และ  (ข)  ต้องอยู่ในเขตลุ่มน ้ำเดียวกันกับที่จะยื่นค้ำขอจดทะเบียน

ก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ 
(๒) ผู้ใช้น ้ำซึ่งรวมตัวกันระหว่ำงบุคคลธรรมดำ  นิติบุคคล  หรือห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 (ก) มีกำรรวมตัวกันระหว่ำงผู้ใช้น ้ำซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำ  นิติบุคคล  หรือห้ำงหุ้นส่วน
สำมัญ  ซึ่งมีถิ่นที่อยู่หรือที่ท้ำกำรตั งอยู่ในเขตลุ่มน ้ำเดียวกันจ้ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมสิบรำย 

 (ข) มีกำรด้ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรใช้  กำรพัฒนำ  กำรบริหำรจัดกำร  กำรบ้ำรุงรักษำ  
กำรฟ้ืนฟ ู หรือกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำของผู้ใช้น ้ำตำม  (ก)  ในบริเวณใกล้เคียงกัน 

 (ค) กรณีตำม  (ก)  และ  (ข)  ต้องอยู่ในเขตลุ่มน ้ำเดียวกันกับที่จะยื่นค้ำขอจดทะเบียน
ก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ 

ข้อ ๔ ผู้ใช้น ้ำแต่ละรำยสำมำรถร่วมขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำได้เพียงแห่งเดียว   
หรือเป็นสมำชิกขององค์กรผู้ใช้น ้ำได้เพียงแห่งเดียว  เว้นแต่องค์กรผู้ใช้น ้ำนั นได้เลิกกำรด้ำเนินงำนแล้ว
หรือพ้นจำกกำรเป็นสมำชิกขององค์กรผู้ใช้น ้ำแห่งนั นแล้ว   

ข้อ ๕ ผู้ใช้น ้ำรำยใดประสงค์จะรวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำให้ตั งตัวแทน  
เป็นหนังสือและยื่นค้ำขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำต่อนำยทะเบียน  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสำร 
หรือหลักฐำน  ดังต่อไปนี  

(๑) บัญชีรำยชื่อผู้ใช้น ้ำซึ่งรวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ   ในกรณีที่ผู้ใช้น ้ำ   
เป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ  ให้ระบุรำยชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน  และในกรณีที่ผู้ใช้น ้ำเป็นนิติบุคคลให้ระบุชื่อ
นิติบุคคล 

(๒) เลขประจ้ำตัวประชำชน  ในกรณีที่บุคคลธรรมดำหรือห้ำงหุ้นส่วนสำมัญเป็นผู้รวมตัวกัน
จดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ   

(๓) เลขทะเบียนนิติบุคคล  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้รวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ 
(๔) ที่อยู ่ ที่ท้ำกำรงำน  หรือที่ท้ำกำรของผู้ใช้น ้ำซึ่งรวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ 
(๕) ข้อมูล  เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรด้ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรใช้   กำรพัฒนำ   

กำรบริหำรจัดกำร  กำรบ้ำรุงรักษำ  กำรฟ้ืนฟู  หรือกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำ   
(๖) หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้แทนนิติบุคคลหรือเป็นผู้มีอ้ำนำจท้ำกำรแทนนิติบุคคล  ในกรณี   

ที่นิติบุคคลเป็นผู้รวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ 
(๗) แผนผังและกำรอธิบำยรำยละเอียดประกอบเพ่ือแสดงเขตพื นที่ด้ำเนินกิจกรรมขององค์กร

ผู้ใช้น ้ำ 
(๘) ชื่อขององค์กรผู้ใช้น ้ำ 
(๙) เหตุผลในกำรก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ 

(๑๐) วัตถุประสงค์และกรอบกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำ   
(๑๑) ข้อบังคับขององค์กรผู้ใช้น ้ำ  (ถ้ำมี) 
(๑๒) ชื่อ  เลขประจ้ำตัวประชำชน  และที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ของผู้มีอ้ำนำจท้ำกำรแทน

องค์กรผู้ใช้น ้ำ 
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(๑๓) ค้ำยินยอมให้นำยทะเบียนเข้ำถึงข้อมูลตำม  (๒)  (๓)  และ  (๑๒)  เพ่ือประโยชน์ 
ในกำรตรวจสอบ   

ข้อ ๖ เมื่อได้รับค้ำขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ   ให้นำยทะเบียนตรวจสอบค้ำขอ   
รวมทั งข้อมูล  เอกสำรหรือหลักฐำนว่ำถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่   ถ้ำถูกต้องและครบถ้วน  ให้ออก 
ใบรับค้ำขอให้แก่ผู้ขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ  แต่หำกค้ำขอไม่ถูกต้อง  หรือยังขำดข้อมูล  เอกสำร 
หรือหลักฐำนใด  ให้แจ้งผู้ขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำทรำบทันที   ถ้ำเป็นกรณีที่สำมำรถแก้ไข 
เพ่ิมเติมได้ในขณะนั น  ให้แจ้งผู้ขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำด้ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมค้ำขอหรือ 
ส่งข้อมูล  เอกสำรหรือหลักฐำนเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน  ถ้ำเป็นกรณีที่ไม่อำจด้ำเนินกำรได้ในขณะนั น   
ให้บันทึกควำมบกพร่องนั นไวแ้ละแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนกอ่ตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำแก้ไขเพ่ิมเติมค้ำขอหรือจดัสง่
ข้อมูล  เอกสำรหรือหลักฐำนให้ครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่นำยทะเบียนก้ำหนด  ในกรณีที่กำรยื่น 
ค้ำขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำมิได้กระท้ำโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  ให้นำยทะเบียนและผู้ขอ 
จดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำลงนำมไว้ในบันทึกนั นด้วย 

ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค้ำขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กร  
ผู้ใช้น ้ำ  หรือไม่จัดส่งข้อมูล  เอกสำรหรือหลักฐำนให้ถกูต้องและครบถว้นภำยในระยะเวลำที่นำยทะเบยีน 
ก้ำหนด  ให้ถือว่ำผู้ขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำไม่ประสงค์จะด้ำเนินกำรตอ่ไป  และให้นำยทะเบยีน 
จ้ำหน่ำยเรื่องออกจำกสำรบบ 

ข้อ ๗ ในกรณีที่ค้ำขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ  รวมทั งข้อมูล  เอกสำรหรือหลักฐำน 
ถูกต้องและครบถ้วน  ให้นำยทะเบียนพิจำรณำค้ำขอจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวัน  ในกรณี 
มีเหตุผลหรือควำมจ้ำเป็นที่ไม่อำจพิจำรณำให้แล้วเสร็จได้ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว  อำจขยำยระยะเวลำ 
กำรพิจำรณำออกไปได้อีกไม่เกินสองครั ง  ครั งละไม่เกินสิบห้ำวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งเหตุผลหรือ 
ควำมจ้ำเป็นนั น  ให้ผู้ยื่นค้ำขอทรำบก่อนครบก้ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว 

ข้อ ๘ เมื่อนำยทะเบียนมีค้ำสั่งอนุมัติกำรขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำแล้ว   ให้ออก
หนังสือส้ำคัญกำรจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น ้ำและแจ้งให้ผู้ยื่นค้ำขอทรำบเป็นหนังสือภำยในเจ็ดวันนับแต่
วันที่มีค้ำสั่ง  และประกำศรำยชื่อองค์กรผู้ใช้น ้ำและเขตพื นที่ด้ำเนินกิจกรรมขององค์กรผู้ใช้น ้ำไว้    
โดยเปิดเผย  ณ  สถำนที่ที่ผู้นั นยื่นค้ำขอจดทะเบียน  หรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชำชนได้รับรู้ด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่นำยทะเบียนมีค้ำสั่งไม่อนุมัติกำรขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ   ให้มีหนังสือแจ้ง
ค้ำสั่งดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค้ำขอทรำบ  พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ต่อนำยทะเบียนภำยในเจ็ดวันนับแต่
วันที่มีค้ำสั่ง 

ให้น้ำควำมในข้อ  ๗  มำใช้บังคับแก่ระยะเวลำกำรพิจำรณำอุทธรณ์ของนำยทะเบียนด้วยโดยอนโุลม   
และให้ค้ำวินิจฉัยอุทธรณ์ของนำยทะเบียนเป็นที่สุด 
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ข้อ ๙ เมื่อมีกำรจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำใดแล้ว   ให้นำยทะเบียนจัดส่งค้ำขอ 
จดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ  พร้อมทั งข้อมูล  เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบค้ำขอขององค์กรผู้ใช้น ้ำนั น 
ให้ส้ำนักงำนเพื่อจัดท้ำเป็นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น ้ำต่อไป 

ข้อ ๑๐ องค์กรผู้ใช้น ้ำมีหน้ำที่และอ้ำนำจ  ดังต่อไปนี  
(๑) รักษำประโยชน์ร่วมกันของสมำชิกเกี่ยวกับกำรใช้   กำรพัฒนำ  กำรบริหำรจัดกำร   

กำรบ้ำรุงรักษำ  กำรฟ้ืนฟู  และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำในหมู่สมำชิกขององค์กรผู้ใช้น ้ำ 
(๒) เสนอแนะ  ให้ข้อมูลหรือควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรลุ่มน ้ำเกี่ยวกบักำรบริหำรทรัพยำกรน ำ้  

ในเขตลุ่มน ้ำตำมหน้ำที่และอ้ำนำจของคณะกรรมกำรลุ่มน ้ำ 
(๓) ด้ำรงจ้ำนวนผู้ใช้น ้ำซึ่งรวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำไม่น้อยกว่ำหลักเกณฑ์    

ที่ก้ำหนดไว้ในข้อ  ๓   
(๔) ไม่ด้ำเนินงำนขัดต่อกฎหมำยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชนหรืออำจเป็นภยันตรำย   

ต่อควำมสงบสุขของประชำชนหรือควำมมั่นคงของรัฐ 
(๕) เสนอชื่อสมำชิกเป็นผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้ำเพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมกำรลุ่มน ้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้ำ   
(๖) ประสำนงำนและด้ำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงำนของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เกี่ยวกับกำรใช้  กำรพัฒนำ  กำรบริหำรจัดกำร  กำรบ้ำรุงรักษำ  กำรฟ้ืนฟู  และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ำ้
ในเขตลุ่มน ้ำ 

(๗) ออกข้อบังคับขององค์กรผู้ใช้น ้ำ 
(๘) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยอื่นก้ำหนดให้เป็นหน้ำที่และอ้ำนำจขององค์กรผู้ใช้น ้ำ   
ข้อ ๑๑ ข้อบังคับขององค์กรผู้ใช้น ้ำอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำร  ดังต่อไปนี  
(๑) ชื่อองค์กรผู้ใช้น ้ำ 
(๒) วัตถุประสงค์และกรอบกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำ   
(๓) คุณสมบัติของสมำชิก  วิธีกำรรับสมำชิก  และกำรขำดจำกสมำชิกภำพ  โดยสมำชิก 

ขององค์กรผู้ใช้น ้ำต้องเป็นผู้ใช้น ้ำในบริเวณใกล้เคียงกันกับเขตพื นที่ด้ำเนินกิจกรรมและอยู่ในเขตลุ่มน ้ำ  
เดียวกันกับองค์กรผู้ใช้น ้ำด้วย 

(๔) ข้อก้ำหนดเกี่ยวกับกำรด้ำเนินงำน   
(๕) ข้อก้ำหนดเกี่ยวกับกำรประชุมใหญ่   
(๖) ข้อก้ำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรขององค์กรผู้ใช้น ำ้  ได้แก่  จ้ำนวนกรรมกำร  กำรเลือกตั ง  

วำระกำรด้ำรงต้ำแหน่ง  กำรพ้นจำกต้ำแหน่ง  และกำรประชุมของคณะกรรมกำร 
(๗) กำรแก้ไขข้อบังคับและกำรเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำ 
ข้อ ๑๒ องค์กรผู้ใช้น ้ำต้องด้ำเนินงำนตำมกฎหมำย  วัตถุประสงค์  และกรอบกำรด้ำเนินงำน

ขององค์กรผู้ใช้น ้ำที่ได้แจ้งไว้พร้อมกับค้ำขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ   และด้ำเนินงำนให้เป็นไป 
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ตำมหน้ำที่และอ้ำนำจที่ก้ำหนดไว้ในข้อ  ๑๐  และต้องรำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนต่อนำยทะเบียน 
อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั ง  ภำยในวันที่  ๓๑  ธันวำคมของทุกปี   

ข้อ ๑๓ รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนตำมข้อ  ๑๒  ต้องได้รับกำรรับรองจำกสมำชิกขององค์กร
ผู้ใช้น ้ำจ้ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของสมำชิกที่มีอยู่  และอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำร  ดังต่อไปนี  

(๑) กำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
(๒) พื นที่ด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำ   
(๓) ระยะเวลำกำรด้ำเนินงำน 
(๔) ควำมก้ำวหน้ำกำรด้ำเนินงำนหรือผลที่ได้จำกกำรด้ำเนินงำน 
(๕) ปัญหำหรืออุปสรรค 
(๖) แนวทำงหรือแผนกำรปรับปรุงกำรด้ำเนินงำนในปีถัดไป 
เพ่ืออ้ำนวยควำมสะดวกแก่องค์กรผู้ใช้น ้ำและเพ่ือกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ  ข้อมูลทรัพยำกรน ้ำ   

นำยทะเบียนจะก้ำหนดให้จัดท้ำและส่งรำยงำนตำมวรรคหนึ่งโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น ้ำซึ่งได้ยื่นไว้ตำมค้ำขอ   

จดทะเบียน  ให้ผู้มีอ้ำนำจท้ำกำรแทนองค์กรผู้ใช้น ้ำยื่นค้ำขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น ้ำ   
ต่อนำยทะเบียน  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง   

ในกรณีที่ค้ำขอ  รวมทั งข้อมูล  เอกสำรหรือหลักฐำนถูกต้องและครบถ้วน  ให้นำยทะเบียน
เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น ้ำในหนังสือส้ำคัญกำรจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น ้ำให้แก่
องค์กรผู้ใช้น ้ำนั นภำยในสิบห้ำวัน  และแจ้งให้ส้ำนักงำนเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น ้ำ
ในทะเบียนองค์กรผู้ใช้น ้ำนั นต่อไป 

ให้น้ำควำมในข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  มำใช้บังคับแก่กำรพิจำรณำค้ำขอเปลี่ยนแปลง 
รำยละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น ้ำ  รวมทั งข้อมูล  เอกสำรหรือหลักฐำนด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่องค์กรผู้ใช้น ้ำใดมีควำมประสงค์จะเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำนั น  
ให้ผู้มีอ้ำนำจท้ำกำรแทนองค์กรผู้ใช้น ้ำยื่นค้ำขอเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำต่อนำยทะเบียน  
พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสำรหรือหลักฐำน  ดังต่อไปนี  

(๑) เหตุผลที่ขอเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำ   
(๒) บันทึกกำรประชุมขององค์กรผู้ใช้น ้ำที่มีมติเสียงข้ำงมำกของจ้ำนวนสมำชิกทั งหมดเท่ำที่มีอยู่   

ให้มีกำรเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำนั น 
(๓) ข้อมูลกำรจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น ้ำที่จะขอเลิกกำรด้ำเนินงำน 
ในกรณีที่นำยทะเบียนเห็นว่ำค้ำขอเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำ   และข้อมูล  เอกสำร

หรือหลักฐำนถูกต้องและครบถ้วนแล้ว  ให้นำยทะเบียนมีค้ำสั่งเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำ 
และให้มีหนังสือแจ้งค้ำสั่งดังกล่ำวให้ผู้มีอ้ำนำจท้ำกำรแทนองค์กรผู้ใช้น ้ำนั นทรำบภำยในเจ็ดวันนับแต่  
วันที่มีค้ำสั่ง 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



เมื่อมีค้ำสั่งเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำตำมวรรคสอง  ให้จ้ำหน่ำยชื่อองค์กรผู้ใช้น ้ำนั น
ออกจำกทะเบียนองค์กรผู้ใช้น ้ำและให้ส้ำนักงำนเผยแพร่ค้ำสั่งดังกล่ำวให้ประชำชนทรำบโดยทั่วไป 
ในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของส้ำนักงำน  และให้ปิดประกำศกำรเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำ 
ดังกล่ำวไว้โดยเปิดเผย  ณ  สถำนที่ที่ผู้นั นยื่นค้ำขอจดทะเบียนด้วย   

ให้น้ำควำมในข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  มำใช้บังคับแก่กำรพิจำรณำค้ำขอเลิกกำรด้ำเนินงำน  
ขององค์กรผู้ใช้น ้ำ  รวมทั งข้อมูล  เอกสำรหรือหลักฐำนด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๖ นำยทะเบียนอำจสั่ง เลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ ใช้น ้ ำได้ เมื่อปรำกฏต่อ 
นำยทะเบียนว่ำ   

(๑) จ้ำนวนผู้ใช้น ้ำซึ่งรวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำมีจ้ำนวนน้อยกว่ำหลักเกณฑ์   
ที่ก้ำหนดไว้ในข้อ  ๓  เป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำหกเดือน 

(๒) องค์กรผู้ใช้น ้ำด้ำเนินงำนขัดต่อกฎหมำย  หรือต่อวัตถุประสงค์หรือกรอบกำรด้ำเนินงำน
ขององค์กรผู้ใช้น ้ำตำมที่ได้จดทะเบียนไว้   

(๓) องค์กรผู้ใช้น ้ำไม่รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำตำมข้อ  ๑๒  เป็นระยะเวลำ
สองปีติดต่อกัน 

ข้อ ๑๗ ก่อนที่นำยทะเบียนจะสั่งเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ ใช้น ้ ำตำมข้อ   ๑๖   
ให้นำยทะเบียนท้ำกำรสอบสวนข้อเท็จจริงและแจ้งให้องค์กรผู้ใช้น ้ำทรำบเพ่ือยื่นค้ำชี แจงภำยใน  
สำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งดังกล่ำว 

ในกำรสอบสวนข้อเท็จจริงตำมวรรคหนึ่ง  นำยทะเบียนจะให้บุคคลที่เกี่ยวข้องชี แจง  หรือ 
น้ำพยำนหลักฐำนมำแสดงเพื่อประกอบกำรพิจำรณำก็ได้ 

เมื่อนำยทะเบียนได้ท้ำกำรสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่ำมีเหตุผลสมควรเลิกกำรด้ำเนินงำน
ขององค์กรผู้ใช้น ้ำ  ให้นำยทะเบียนมีค้ำสั่งเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำ   และให้มีหนังสือ 
แจ้งค้ำสั่งดังกล่ำวให้องค์กรผู้ใช้น ้ำนั นทรำบ  พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ต่อนำยทะเบียนภำยใน 
เจ็ดวันนับแต่วันที่มีค้ำสั่งเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำ   และให้น้ำควำมในข้อ  ๘  วรรคสำม   
มำใช้บังคับแก่กำรพิจำรณำอุทธรณ์ของนำยทะเบียนด้วยโดยอนุโลม 

เมื่อพ้นก้ำหนดระยะเวลำอุทธรณ์ค้ำสั่งเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำ  ให้น้ำควำมในข้อ  ๑๕   
วรรคสำม  มำใช้บังคับแก่กำรเผยแพร่ค้ำสั่งเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำและกำรจ้ำหน่ำย  
ชื่อองค์กรผู้ใช้น ้ำออกจำกทะเบียนองค์กรผู้ใช้น ้ำด้วยโดยอนุโลม   

ข้อ ๑๘ เพื่อเป็นกำรอ้ำนวยควำมสะดวกในกำรแจ้งให้ทรำบตำมกฎกระทรวงนี   นำยทะเบียน
จะแจ้งแก่ผู้ยื่นค้ำขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำและองค์กรผู้ใช้น ้ำโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  
ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งด้วยก็ได้ 

ขอ้ ๑๙ ค้ำขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ  หนังสือส้ำคัญกำรจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น ้ำ  
รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำ  ค้ำขอแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดองค์กรผู้ใช้น ้ำ    
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และค้ำขอเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำ  ให้เป็นไปตำมแบบที่เลขำธิกำรก้ำหนดโดยประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ 

ข้อ ๒๐ กำรยื่นค้ำขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ  รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนขององค์กร
ผู้ใช้น ้ำ  ค้ำขอแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดองค์กรผู้ใช้น ้ำ  และค้ำขอเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กร
ผู้ใช้น ้ำตำมกฎกระทรวงนี   ให้ด้ำเนินกำรโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก   ในระหว่ำงที่ยัง 
ไม่สำมำรถด้ำเนินกำรโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้ยื่นค้ำขอ  ณ  สถำนที่  ดังต่อไปนี  

(๑) กรุงเทพมหำนคร  ให้ยื่น  ณ  ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ   
(๒) จังหวัดอื่น  ให้ยื่น  ณ  ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติภำค   
(๓) สถำนที่อื่นตำมที่เลขำธิกำรก้ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  15  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



หมำยเหตุ   : -   เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี   คือ  โดยที่มำตรำ  38  วรรคสอง   
แห่งพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ  พ.ศ.  2561  บัญญัติให้วัตถุประสงค์  หน้ำที่และอ้ำนำจ  และ  
กำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำ  รวมทั งหลักเกณฑ์  ขั นตอน  และวิธีกำรก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำเป็นไป  
ตำมท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง  จึงจ้ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี  

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ก้าหนดลุม่น ้า 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๙  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เป็นปทีี่  ๖  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรก้าหนดลุ่มน ้าของประเทศไทย   
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา   ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

และมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า  พ.ศ.  ๒๕๖๑  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ นไว้  ดังต่อไปนี  

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้า  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ก้าหนดลุ่มน ้าของประเทศไทยเป็น  ๒๒  ลุ่มน ้า  ดังต่อไปนี  
(๑) ลุ่มน ้าสาละวิน 
(๒) ลุ่มน ้าโขงเหนือ   
(๓) ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ   
(๔) ลุ่มน ้าชี   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



(๕) ลุ่มน ้ามูล   
(๖) ลุ่มน ้าปิง   
(๗) ลุ่มน ้าวัง   
(๘) ลุ่มน ้ายม   
(๙) ลุ่มน ้าน่าน   

(๑๐) ลุ่มน ้าเจ้าพระยา   
(๑๑) ลุ่มน ้าสะแกกรัง   
(๑๒) ลุ่มน ้าป่าสัก   
(๑๓) ลุ่มน ้าท่าจีน   
(๑๔) ลุ่มน ้าแม่กลอง   
(๑๕) ลุ่มน ้าบางปะกง   
(๑๖) ลุ่มน ้าโตนเลสาบ   
(๑๗) ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก   
(๑๘) ลุ่มน ้าเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์   
(๑๙) ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน   
(๒๐) ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา   
(๒๑) ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
(๒๒) ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
ทั งนี   ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหมายเลข  ๑/๒๓ 
มาตรา ๔ ให้ลุ่มน ้าสาละวิน  มีเขตพื นที่ครอบคลุมในท้องที่  ดังต่อไปนี  
(๑) จังหวัดเชียงใหม่ 
 (ก) อ้าเภออมก๋อย  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลนาเกียน  ต้าบลสบโขง  และต้าบลอมก๋อย 
 (ข) อ้าเภอฮอด  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ่อสลี  และต้าบลบ่อหลวง 
(๒) จังหวัดตาก 
 (ก) อ้าเภอท่าสองยาง  และอ้าเภอแม่สอด 
 (ข) อ้าเภอพบพระ  ในพื นที่ต้าบลช่องแคบ  ต้าบลพบพระ  ต้าบลรวมไทยพัฒนา   

และต้าบลวาเล่ย์  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลคีรีราษฎร์ 
 (ค) อ้าเภอเมืองตาก  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลแม่ท้อ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 (ง) อ้าเภอแม่ระมาด  ในพื นที่ต้าบลขะเนจื อ   ต้าบลพระธาตุ   ต้าบลแม่จะเรา   
และต้าบลแม่ระมาด 

 (จ) อ้าเภอวังเจ้า  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลเชียงทอง 
(๓) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 (ก) อ้า เภอขุนยวม  อ้า เภอปางมะผ้า   อ้า เภอปาย  อ้า เภอเมืองแม่ฮ่องสอน   

และอ้าเภอสบเมย 
 (ข) อ้าเภอแม่ลาน้อย  ในพื นที่ต้าบลขุนแม่ลาน้อย  ต้าบลท่าผาปุ้ม  ต้าบลแม่โถ   

ต้าบลแม่นาจาง  ต้าบลแม่ลาน้อย  ต้าบลแม่ลาหลวง  และต้าบลสันติคีรี  และในพื นที่บางส่วน 
ของต้าบลห้วยห้อม 

 (ค) อ้ า เภอแม่สะเรียง   ในพื นที่ ต้ าบลบ้ านกาศ   ต้ าบลแม่คง   ต้ าบลแม่ยวม   
ต้าบลแม่สะเรียง  ต้าบลแม่เหาะ  และต้าบลเสาหิน  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลป่าแป๋ 

ทั งนี   ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหมายเลข  ๒/๒๓ 
มาตรา ๕ ให้ลุ่มน ้าโขงเหนือ  มีเขตพื นที่ครอบคลุมในท้องที่  ดังต่อไปนี  
(๑) จังหวัดเชียงราย 
 (ก) อ้าเภอขุนตาล  อ้าเภอเชียงของ  อ้าเภอเชียงแสน  อ้าเภอดอยหลวง  อ้าเภอเทิง  

อ้าเภอป่าแดด  อ้าเภอพญาเม็งราย  อ้าเภอเมืองเชียงราย  อ้าเภอแม่จัน  อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง   
อ้าเภอแม่ลาว  อ้าเภอแม่สรวย  อ้าเภอแม่สาย  อ้าเภอเวียงแก่น  อ้าเภอเวียงชัย  และอ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง   

 (ข) อ้า เภอพาน  ในพื นที่ต้ าบลเจริญเมือง   ต้าบลดอยงาม  ต้าบลทรายขาว   
ต้าบลทานตะวัน  ต้าบลธารทอง  ต้าบลม่วงค้า  ต้าบลเมืองพาน  ต้าบลแม่เย็น  ต้าบลแม่อ้อ   
ต้าบลเวียงห้าว  ต้าบลสันกลาง  ต้าบลสันติสุข  ต้าบลสันมะเค็ด  และต้าบลหัวง้ม  และในพื นที่บางส่วน
ของต้าบลป่าหุ่ง 

 (ค) อ้า เภอเวียงป่าเป้า   ในพื นที่ต้าบลบ้านโป่ง   ต้าบลป่างิ ว   ต้าบลแม่ เจดีย์    
ต้าบลแม่เจดีย์ใหม่  ต้าบลเวียง  และต้าบลสันสลี  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลเวียงกาหลง   

(๒) จังหวัดเชียงใหม่ 
 (ก) อ้าเภอฝาง  และอ้าเภอแม่อาย 
 (ข) อ้าเภอเชียงดาว  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลแม่นะ 
 (ค) อ้าเภอไชยปราการ  ในพื นที่ต้าบลปงต้า  ต้าบลแม่ทะลบ  และต้าบลหนองบัว   

และในพื นที่บางส่วนของต้าบลศรีดงเย็น 
 (ง) อ้าเภอพร้าว  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลสันทราย  และต้าบลโหล่งขอด 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



(๓) จังหวัดพะเยา  
 (ก) อ้าเภอจุน  อ้าเภอเชียงค้า  อ้าเภอภูกามยาว  อ้าเภอภูซาง  อ้าเภอเมืองพะเยา   

และอ้าเภอแม่ใจ 
 (ข) อ้าเภอดอกค้าใต้  ในพื นที่ต้าบลคือเวียง  ต้าบลดงสุวรรณ  ต้าบลดอกค้าใต้    

ต้าบลดอนศรีชุม  ต้าบลบ้านถ ้า  ต้าบลบ้านปิน  ต้าบลบุญเกิด  ต้าบลป่าซาง  ต้าบลสว่างอารมณ์   
ต้าบลสันโค้ง  และต้าบลห้วยลาน  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลหนองหล่ม 

ทั งนี   ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหมายเลข  ๓/๒๓ 
มาตรา ๖ ให้ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  มีเขตพื นที่ครอบคลุมในท้องที่  ดังต่อไปนี  
(๑) จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 (ก) อ้าเภอกุฉินารายณ์  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลกุดหว้า 
 (ข) อ้าเภอค้าม่วง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลดินจี่ 
 (ค) อ้าเภอสมเด็จ  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลแซงบาดาล 
(๒) จังหวัดนครพนม 
(๓) จังหวัดบึงกาฬ  
(๔) จังหวัดพิษณุโลก   
 (ก) อ้าเภอชาติตระการ  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ่อภาค 
 (ข) อ้าเภอนครไทย  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ่อโพธิ์ 
(๕) จังหวัดเพชรบูรณ์  
 (ก) อ้าเภอน ้าหนาว  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลวังกวาง  และต้าบลหลักด่าน 
 (ข) อ้าเภอหล่มเก่า  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ้านเนิน   ต้าบลวังบาล  และ 

ต้าบลหินฮาว 
(๖) จังหวัดมุกดาหาร  
 (ก) อ้าเภอดอนตาล  อ้าเภอเมืองมุกดาหาร  และอ้าเภอหว้านใหญ่ 
 (ข) อ้าเภอค้าชะอี  ในพื นที่ต้าบลค้าบก  ต้าบลน ้าเที่ยง  ต้าบลบ้านค้อ  ต้าบลบ้านซ่ง  

ต้าบลบ้านเหล่า  ต้าบลโพนงาม  ต้าบลหนองเอี่ยน  และต้าบลเหล่าสร้างถ่อ  และในพื นที่บางส่วน 
ของต้าบลค้าชะอี 

 (ค) อ้าเภอดงหลวง  ในพื นที่ต้าบลชะโนดน้อย  ต้าบลดงหลวง  ต้าบลพังแดง   
ต้าบลหนองแคน  ต้าบลหนองบัว  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลกกตูม   

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 (ง) อ้าเภอนิคมค้าสร้อย  ในพื นที่ต้าบลกกแดง  ต้าบลนากอก  ต้าบลนิคมค้าสร้อย   
และต้าบลหนองแวง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลโชคชัย  ต้าบลนาอุดม  และต้าบลร่มเกล้า   

 (จ) อ้าเภอหนองสูง  ในพื นที่ต้าบลบ้านเป้า   ต้าบลภูวง  ต้าบลหนองสูง  และ 
ต้าบลหนองสูงเหนือ  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลโนนยาง  และต้าบลหนองสูงใต้ 

(๗) จังหวัดยโสธร  อ้าเภอเลิงนกทา  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลกุดแห่  และต้าบลบุ่งค้า 
(๘) จังหวัดร้อยเอ็ด  อ้าเภอหนองพอก  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลโคกสว่าง   และ 

ต้าบลผาน ้าย้อย 
(๙) จังหวัดเลย  
 (ก) อ้าเภอเชียงคาน  อ้าเภอท่าลี่  อ้าเภอนาแห้ว  และอ้าเภอเมืองเลย 
 (ข) อ้าเภอด่านซ้าย  ในพื นที่ต้าบลโคกงาม  ต้าบลนาดี  ต้าบลนาหอ  และต้าบลปากหมัน   

และในพื นที่บางส่วนของต้าบลกกสะทอน  ต้าบลด่านซ้าย  ต้าบลโป่ง  ต้าบลโพนสูง  ต้าบลวังยาว   
และต้าบลอิปุ่ม 

 (ค) อ้าเภอนาด้วง  ในพื นที่ต้าบลท่าสะอาด  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลท่าสวรรค์  
ต้าบลนาด้วง  และต้าบลนาดอกค้า 

 (ง) อ้า เภอปากชม  ในพื นที่ต้ าบลชมเจริญ  ต้าบลเชียงกลม  ต้าบลปากชม   
ต้าบลห้วยพิชัย  และต้าบลหาดคัมภีร์  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลห้วยบ่อซืน 

 (จ) อ้าเภอผาขาว  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ้านเพิ่ม 
 (ฉ) อ้าเภอภูกระดึง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลภูกระดึง 
 (ช) อ้าเภอภูเรือ  ในพื นที่ต้าบลท่าศาลา  ต้าบลร่องจิก  ต้าบลลาดค่าง  ต้าบลสานตม  

และต้าบลหนองบัว  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลปลาบ่า 
 (ซ) อ้าเภอภูหลวง  ในพื นที่ต้าบลแก่งศรีภูมิ   ต้าบลภูหอ  ต้าบลหนองคัน  และ 

ต้าบลห้วยสีเสียด  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลเลยวังไสย์ 
 (ฌ) อ้าเภอวังสะพุง  ในพื นที่ต้าบลเขาหลวง  ต้าบลทรายขาว  ต้าบลปากปวน   

ต้าบลผาน้อย  ต้าบลผาบิ ง  ต้าบลวังสะพุง  ต้าบลศรีสงคราม  และต้าบลหนองงิ ว  และในพื นที่บางส่วน
ของต้าบลโคกขมิ น  และต้าบลหนองหญ้าปล้อง 

 (ญ) อ้า เภอหนองหิน  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลตาดข่า   ต้าบลปวนพุ  และ 
ต้าบลหนองหิน 

 (ฎ) อ้าเภอเอราวัณ  ในพื นที่ต้าบลเอราวัณ  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลทรัพย์ไพวัลย์  
และต้าบลผาอินทร์แปลง 
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(๑๐) จังหวัดสกลนคร  
(๑๑) จังหวัดหนองคาย  
(๑๒) จังหวัดหนองบัวล้าภู  
 (ก) อ้าเภอสุวรรณคูหา 
 (ข) อ้าเภอนากลาง  ในพื นที่ต้าบลเก่ากลอย  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลกุดดินจี่   

ต้าบลกุดแห่  ต้าบลดงสวรรค์  และต้าบลนากลาง 
 (ค) อ้าเภอนาวัง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลนาแก  ต้าบลวังทอง  และต้าบลวังปลาป้อม 
 (ง) อ้าเภอเมืองหนองบัวล้าภู   ในพื นที่บางส่วนของต้าบลกุดจิก  ต้าบลนาค้าไฮ   

ต้าบลโนนทัน  ต้าบลบ้านขาม  ต้าบลหนองบัว  และต้าบลหนองภัยศูนย์ 
(๑๓) จังหวัดอ้านาจเจริญ  
 (ก) อ้าเภอชานุมาน 
 (ข) อ้าเภอปทุมราชวงศา  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลค้าโพน  ต้าบลนาหว้า  และต้าบล

หนองข่า 
 (ค) อ้าเภอเมืองอ้านาจเจริญ  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลคึมใหญ่ 
 (ง) อ้าเภอเสนางคนิคม  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลโพนทอง  ต้าบลเสนางคนิคม  และ

ต้าบลหนองไฮ 
(๑๔) จังหวัดอุดรธานี  
 (ก) อ้าเภอกุดจับ  อ้าเภอทุ่งฝน  อ้าเภอนายูง  อ้าเภอน ้าโสม  อ้าเภอบ้านดุง   

อ้าเภอบ้านผือ  อ้าเภอพิบูลย์รักษ์  อ้าเภอเพ็ญ  และอ้าเภอสร้างคอม 
 (ข) อ้าเภอไชยวาน  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลค้าเลาะ  และต้าบลไชยวาน 
 (ค) อ้าเภอประจักษ์ศิลปาคม  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลนาม่วง  และต้าบลอุ่มจาน 
 (ง) อ้าเภอเมืองอุดรธานี  ในพื นที่ต้าบลกุดสระ  ต้าบลโคกสะอาด  ต้าบลเชียงพิณ  

ต้าบลเชียงยืน  ต้าบลนากว้าง  ต้าบลนาข่า  ต้าบลนาดี  ต้าบลนิคมสงเคราะห์  ต้าบลบ้านขาว   
ต้าบลบ้านจั่น  ต้าบลบ้านเลื่อม  ต้าบลสามพร้าว  ต้าบลหนองขอนกว้าง  ต้าบลหนองบัว  ต้าบลหมากแข้ง   
และต้าบลหมูม่น  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลโนนสูง  ต้าบลบ้านตาด  ต้าบลหนองนาค้า  ต้าบลหนองไผ่   
และต้าบลหนองไฮ 

 (จ) อ้าเภอวังสามหมอ  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลผาสุก 
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 (ฉ) อ้าเภอหนองวัวซอ  ในพื นที่ต้าบลกุดหมากไฟ  ต้าบลน ้าพ่น  ต้าบลหนองบัวบาน  
ต้าบลหนองวัวซอ  และต้าบลอูบมุง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลโนนหวาย  ต้าบลหนองอ้อ   
และต้าบลหมากหญ้า 

 (ช) อ้าเภอหนองหาน  ในพื นที่ต้าบลดอนหายโศก  ต้าบลบ้านเชียง  ต้าบลบ้านยา  
ต้าบลผักตบ  ต้าบลโพนงาม  ต้าบลสร้อยพร้าว  ต้าบลสะแบง  ต้าบลหนองไผ่  ต้าบลหนองสระปลา  
และต้าบลหนองหาน  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลพังงู  และต้าบลหนองเม็ก 

(๑๕) จังหวัดอุบลราชธานี  
 (ก) อ้าเภอเขมราฐ  และอ้าเภอนาตาล 
 (ข) อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลโนนสวาง  และต้าบลหนองทันน ้า 
 (ค) อ้าเภอโขงเจียม  ในพื นที่ต้าบลนาโพธิ์กลาง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลโขงเจยีม  

ต้าบลหนองแสงใหญ่  ต้าบลห้วยไผ่  และต้าบลห้วยยาง 
 (ง) อ้าเภอโพธิ์ไทร  ในพื นที่ต้าบลโพธิ์ไทร  ต้าบลม่วงใหญ่  ต้าบลสองคอน  ต้าบลส้าโรง  

และต้าบลเหล่างาม  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลสารภี 
 (จ) อ้าเภอศรีเมืองใหม่  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลค้าไหล  ต้าบลนาเลิน  ต้าบลสงยาง  

และต้าบลหนามแท่ง 
 (ฉ) อ้าเภอสิรินธร  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลค้าเขื่อนแก้ว   
ทั งนี   ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหมายเลข  ๔/๒๓ 
มาตรา ๗ ให้ลุ่มน ้าชี  มีเขตพื นที่ครอบคลุมในท้องที่  ดังต่อไปนี  
(๑) จังหวัดกาฬสินธุ์  
 (ก) อ้าเภอกมลาไสย  อ้าเภอเขาวง  อ้าเภอฆ้องชัย  อ้าเภอดอนจาน  อ้าเภอท่าคันโท  

อ้าเภอนาคู  อ้าเภอนามน  อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์  อ้าเภอยางตลาด  อ้าเภอร่องค้า  อ้าเภอสหัสขันธ์  
อ้าเภอสามชัย  อ้าเภอหนองกุงศรี  อ้าเภอห้วยผึ ง  และอ้าเภอห้วยเม็ก 

 (ข) อ้าเภอกุฉินารายณ์  ในพื นที่ต้าบลกุดค้าว  ต้าบลจุมจัง  ต้าบลแจนแลน  ต้าบลนาโก  
ต้าบลนาขาม  ต้าบลบัวขาว  ต้าบลสมสะอาด  ต้าบลสามขา  ต้าบลหนองห้าง  ต้าบลเหล่าใหญ่   
และต้าบลเหล่าไฮงาม  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลกุดหว้า 

 (ค) อ้าเภอค้าม่วง  ในพื นที่ต้าบลทุ่งคลอง  ต้าบลนาทัน  ต้าบลนาบอน  ต้าบลเนินยาง  
และต้าบลโพน  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลดินจี่ 

 (ง) อ้าเภอสมเด็จ   ในพื นที่ต้าบลผาเสวย  ต้าบลมหาไชย  ต้าบลล้าห้วยหลัว   
ต้าบลศรีสมเด็จ  ต้าบลสมเด็จ  ต้าบลหนองแวง  และต้าบลหมูม่น  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลแซงบาดาล 
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(๒) จังหวัดขอนแก่น  
 (ก) อ้าเภอกระนวน  อ้าเภอเขาสวนกวาง  อ้าเภอโคกโพธิ์ไชย  อ้าเภอชนบท  อ้าเภอชุมแพ   

อ้าเภอซ้าสูง  อ้าเภอน ้าพอง  อ้าเภอบ้านฝาง  อ้าเภอบ้านแฮด  อ้าเภอพระยืน  อ้าเภอภูผาม่าน   
อ้าเภอภูเวียง  อ้าเภอมัญจาคีรี  อ้าเภอเมืองขอนแก่น  อ้าเภอเวียงเก่า  อ้าเภอแวงใหญ่  อ้าเภอสีชมพู   
อ้าเภอหนองนาค้า  อ้าเภอหนองเรือ  และอ้าเภออุบลรัตน์ 

 (ข) อ้าเภอโนนศิลา  ในพื นที่ต้าบลโนนแดง  ต้าบลโนนศิลา  ต้าบลเปือยใหญ่    
และต้าบลหนองปลาหมอ  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ้านหัน 

 (ค) อ้าเภอบ้านไผ่  ในพื นที่ต้าบลแคนเหนือ  ต้าบลในเมือง  ต้าบลบ้านไผ่  ต้าบลภูเหล็ก   
ต้าบลเมืองเพีย  ต้าบลหนองน ้าใส  ต้าบลหัวหนอง  และต้าบลหินตั ง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ้านลาน   
และต้าบลป่าปอ   

 (ง) อ้าเภอเปือยน้อย  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลขามป้อม 
 (จ) อ้าเภอพล  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลโคกสง่า  ต้าบลโจดหนองแก  ต้าบลเพ็กใหญ่  

ต้าบลลอมคอม  ต้าบลหนองแวงนางเบ้า  และต้าบลหัวทุ่ง 
 (ฉ) อ้าเภอแวงน้อย  ในพื นที่ต้าบลก้านเหลือง  ต้าบลท่านางแนว  ต้าบลท่าวัด   

และต้าบลละหานนา  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลทางขวาง  และต้าบลแวงน้อย 
(๓) จังหวัดชัยภูมิ  
 (ก) อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์  อ้าเภอแก้งคร้อ  อ้าเภอคอนสวรรค์  อ้าเภอคอนสาร   

อ้าเภอซับใหญ่  อ้าเภอเนินสง่า  อ้าเภอบ้านเขว้า  อ้าเภอบ้านแท่น  อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์  อ้าเภอภูเขียว   
อ้าเภอเมืองชัยภูมิ  อ้าเภอหนองบัวแดง  และอ้าเภอหนองบัวระเหว  

 (ข) อ้าเภอจัตุรัส  ในพื นที่ต้าบลกุดน ้าใส  ต้าบลบ้านขาม  ต้าบลละหาน  ต้าบลส้มป่อย   
ต้าบลหนองโดน  ต้าบลหนองบัวบาน  และต้าบลหนองบัวใหญ่  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ้านกอก   
และต้าบลหนองบัวโคก 

 (ค) อ้าเภอเทพสถิต  ในพื นที่ต้าบลนายางกลัก  ต้าบลบ้านไร่  ต้าบลโป่งนก  และ 
ต้าบลห้วยยายจิ๋ว  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลวะตะแบก 

 (ง) อ้าเภอภักดีชุมพล  ในพื นที่ต้าบลเจาทอง  และต้าบลวังทอง  และในพื นที่บางส่วน
ของต้าบลบ้านเจียง  และต้าบลแหลมทอง 

(๔) จังหวัดนครราชสีมา  
 (ก) อ้าเภอแก้งสนามนาง 
 (ข) อ้าเภอขามสะแกแสง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลโนนเมือง  และต้าบลเมืองเกษตร 
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 (ค) อ้าเภอคง  ในพื นที่ต้าบลบ้านปรางค์  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลหนองบัว 
 (ง) อ้าเภอด่านขุนทด  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ้านแปรง  และต้าบลหนองกราด 
 (จ) อ้าเภอเทพารักษ์  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลวังยายทอง  และต้าบลส้านักตะคร้อ 
 (ฉ) อ้าเภอบัวลาย  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลโนนจาน 
 (ช) อ้าเภอบัวใหญ่  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลขุนทอง  ต้าบลหนองบัวสะอาด   

และต้าบลห้วยยาง  
 (ซ) อ้าเภอบ้านเหลื่อม  ในพื นที่ต้าบลช่อระกา  ต้าบลบ้านเหลื่อม  และต้าบลวังโพธิ์  

และในพื นที่บางส่วนของต้าบลโคกกระเบื อง 
 (ฌ) อ้าเภอพระทองค้า  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลหนองหอย   
(๕) จังหวัดเพชรบูรณ์  
 (ก) อ้าเภอน ้าหนาว  ในพื นที่ต้าบลโคกมน  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลน ้าหนาว  

และต้าบลวังกวาง 
 (ข) อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลนายม  และต้าบลห้วยใหญ่ 
 (ค) อ้าเภอวิเชียรบุรี  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลยางสาว 
 (ง) อ้าเภอหนองไผ่  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ่อไทย 
 (จ) อ้าเภอหล่มสัก  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลช้างตะลูด  และต้าบลบ้านกลาง 
(๖) จังหวัดมหาสารคาม  
 (ก) อ้าเภอกันทรวิชัย  อ้าเภอแกด้า  อ้าเภอโกสุมพิสัย  อ้าเภอชื่นชม  อ้าเภอเชียงยืน  

และอ้าเภอเมืองมหาสารคาม 
 (ข) อ้าเภอกุดรัง  ในพื นที่ต้าบลกุดรัง  ต้าบลนาโพธิ์  และต้าบลห้วยเตย  และในพื นที่บางส่วน 

ของต้าบลเลิงแฝก  และต้าบลหนองแวง   
 (ค) อ้าเภอบรบือ  ในพื นที่ต้าบลบ่อใหญ่  และต้าบลหนองโก  และในพื นที่บางส่วน 

ของต้าบลบรบือ  ต้าบลวังไชย  ต้าบลวังใหม่  ต้าบลหนองจิก  ต้าบลหนองม่วง  และต้าบลหนองสิม 
 (ง) อ้าเภอวาปีปทุม  ในพื นที่ต้าบลหนองแสน  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลแคน  

ต้าบลงัวบา  และต้าบลเสือโก้ก 
(๗) จังหวัดมุกดาหาร   
 (ก) อ้าเภอค้าชะอี  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลค้าชะอี 
 (ข) อ้าเภอดงหลวง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลกกตูม   
 (ค) อ้าเภอหนองสูง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลโนนยาง 
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(๘) จังหวัดยโสธร  
 (ก) อ้าเภอกุดชุม  ในพื นที่ต้าบลโพนงาม  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลค้าน ้าสร้าง  

ต้าบลหนองหมี  ต้าบลหนองแหน  และต้าบลห้วยแก้ง 
 (ข) อ้ า เภอค้อวั ง   ใน พื นที่ ต้ าบลกุดน ้ า ใส   ต้ าบลค้อวั ง   และต้ าบลน ้ าอ้อม   

และในพื นที่บางส่วนของต้าบลฟ้าห่วน 
 (ค) อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว  ในพื นที่ต้าบลกุดกุง  และต้าบลสงเปือย  และในพื นที่บางส่วน

ของต้าบลแคนน้อย  ต้าบลดงแคนใหญ่  ต้าบลดงเจริญ  ต้าบลโพนทัน  ต้าบลย่อ  และต้าบลลุมพุก   
 (ง) อ้าเภอทรายมูล  ในพื นที่ต้าบลดงมะไฟ  ต้าบลดู่ลาด  และต้าบลนาเวียง   

และในพื นที่บางส่วนของต้าบลทรายมูล  และต้าบลไผ่ 
 (จ) อ้าเภอป่าติ ว  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลกระจาย 
 (ฉ) อ้าเภอมหาชนะชัย  ในพื นที่ต้าบลโนนทราย  ต้าบลบากเรือ  ต้าบลบึงแก   

ต้าบลผือฮี  ต้าบลฟ้าหยาด  และต้าบลม่วง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลคูเมือง  ต้าบลพระเสาร์   
ต้าบลสงยาง  และต้าบลหัวเมือง   

 (ช) อ้าเภอเมืองยโสธร  ในพื นที่ต้าบลขั นไดใหญ่  ต้าบลค้อเหนือ  ต้าบลดู่ทุ่ง  ต้าบลเดิด  
ต้าบลทุ่งแต้  ต้าบลทุ่งนางโอก  ต้าบลน ้าค้าใหญ่  ต้าบลในเมือง  ต้าบลส้าราญ  ต้าบลสิงห์  และ 
ต้าบลหนองเรือ  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลขุมเงิน  ต้าบลเขื่องค้า  ต้าบลตาดทอง  ต้าบลนาสะไมย์  
ต้าบลหนองคู  และต้าบลหนองหิน 

(๙) จังหวัดร้อยเอ็ด  
 (ก) อ้าเภอจังหาร  อ้าเภอเชียงขวัญ  อ้าเภอทุ่งเขาหลวง  อ้าเภอธวัชบุรี  อ้าเภอโพธิ์ชัย  

อ้าเภอโพนทอง  อ้าเภอเมยวด ี อ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด  อ้าเภอศรีสมเด็จ  และอ้าเภอเสลภูมิ 
 (ข) อ้าเภอจตุรพักตรพิมาน  ในพื นที่ต้าบลน ้าใส  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลโคกลา่ม  

ต้าบลดงแดง  และต้าบลหัวช้าง 
 (ค) อ้าเภอพนมไพร  ในพื นที่ต้าบลกุดน ้าใส  ต้าบลค้าไฮ  ต้าบลชานุวรรณ  และ 

ต้าบลแสนสุข  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลค้อใหญ่  ต้าบลนานวล  ต้าบลพนมไพร  ต้าบลโพธิ์ใหญ่  
และต้าบลสระแก้ว 

 (ง) อ้าเภอเมืองสรวง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลกกกุง  ต้าบลเมืองสรวง  ต้าบลหนองผือ   
และต้าบลหนองหิน 

 (จ) อ้าเภอสุวรรณภูมิ  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลช้างเผือก  ต้าบลน ้าค้า  ต้าบลห้วยหินลาด   
และต้าบลหัวโทน 
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 (ฉ) อ้ า เภอหนองพอก   ใน พื นที่ ต้ าบลกกโพธิ์   ต้ าบลท่าสีดา   ต้ าบลบึ งงาม   
ต้าบลภูเขาทอง  ต้าบลรอบเมือง  ต้าบลหนองขุ่นใหญ่  และต้าบลหนองพอก  และในพื นที่บางส่วน 
ของต้าบลโคกสว่าง  และต้าบลผาน ้าย้อย 

 (ช) อ้าเภออาจสามารถ  ในพื นที่ต้าบลขี เหล็ก   ต้าบลบ้านแจ้ง   ต้าบลบ้านดู่    
ต้าบลโพนเมือง  ต้าบลหนองขาม  ต้าบลหนองบัว  ต้าบลหน่อม  ต้าบลโหรา  และต้าบลอาจสามารถ  
และในพื นที่บางส่วนของต้าบลหนองหมื่นถ่าน 

(๑๐) จังหวัดลพบุรี  อ้าเภอล้าสนธิ  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลกุดตาเพชร   
(๑๑) จังหวัดเลย  
 (ก) อ้าเภอนาด้วง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลท่าสวรรค์  ต้าบลนาด้วง  และต้าบลนาดอกค้า   
 (ข) อ้าเภอปากชม  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลห้วยบ่อซืน 
 (ค) อ้าเภอผาขาว  ในพื นที่ต้าบลท่าช้างคล้อง  ต้าบลโนนปอแดง  ต้าบลโนนป่าซาง  

และต้าบลผาขาว  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ้านเพิ่ม 
 (ง) อ้าเภอภูกระดึง  ในพื นที่ต้าบลผานกเค้า  ต้าบลศรีฐาน  และต้าบลห้วยส้ม  และ 

ในพื นที่บางส่วนของต้าบลภูกระดึง 
 (จ) อ้าเภอวังสะพุง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลโคกขมิ น  และต้าบลหนองหญ้าปล้อง 
 (ฉ) อ้าเภอหนองหิน  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลตาดข่า  ต้าบลปวนพุ  และต้าบลหนองหิน 
 (ช) อ้าเภอเอราวัณ  ในพื นที่ต้าบลผาสามยอด  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลทรัพย์ไพวัลย์  

และต้าบลผาอินทร์แปลง 
(๑๒) จังหวัดศรีสะเกษ  
 (ก) อ้าเภอกันทรารมย์  ในพื นที่ต้าบลทาม  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลเมืองน้อย  

ต้าบลละทาย  ต้าบลหนองแก้ว  ต้าบลหนองแวง  และต้าบลอีปาด 
 (ข) อ้ า เภอยางชุมน้อย   ในพื นที่บางส่ วนของต้ าบลโนนคูณ   ต้ าบลบึ งบอน   

และต้าบลยางชุมน้อย 
 (ค) อ้าเภอราษีไศล  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลดู่   ต้าบลไผ่   ต้าบลเมืองแคน   

ต้าบลสร้างปี่  และต้าบลหว้านค้า 
(๑๓) จังหวัดหนองบัวล้าภู  
 (ก) อ้าเภอโนนสัง  และอ้าเภอศรีบุญเรือง 
 (ข) อ้าเภอนากลาง  ในพื นที่ต้าบลด่านช้าง  ต้าบลโนนเมือง  ต้าบลฝั่งแดง  และ 

ต้าบลอุทัยสวรรค์  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลกุดดินจี่  ต้าบลกุดแห่  ต้าบลดงสวรรค์  และต้าบลนากลาง 
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 (ค) อ้าเภอนาวัง  ในพื นที่ต้าบลเทพคีรี  และต้าบลนาเหล่า  และในพื นที่บางส่วน 
ของต้าบลนาแก  ต้าบลวังทอง  และต้าบลวังปลาป้อม 

 (ง) อ้าเภอเมืองหนองบัวล้าภู  ในพื นที่ต้าบลนามะเฟือง  ต้าบลโนนขมิ น  ต้าบลบ้านพร้าว  
ต้าบลป่าไม้งาม  ต้าบลโพธิ์ชัย  ต้าบลล้าภู  ต้าบลหนองสวรรค์  ต้าบลหนองหว้า  และต้าบลหัวนา   
และในพื นที่บางส่วนของต้าบลกุดจิก  ต้าบลนาค้าไฮ  ต้าบลโนนทัน  ต้าบลบ้านขาม  ต้าบลหนองบัว  
และต้าบลหนองภัยศูนย์  

(๑๔) จังหวัดอุดรธานี  
 (ก) อ้าเภอกุมภวาปี  อ้าเภอกู่แก้ว  อ้าเภอโนนสะอาด  อ้าเภอศรีธาตุ  และอ้าเภอหนองแสง 
 (ข) อ้าเภอไชยวาน  ในพื นที่ต้าบลโพนสูง  และต้าบลหนองหลัก  และในพื นที่บางส่วน

ของต้าบลค้าเลาะ  และต้าบลไชยวาน   
 (ค) อ้าเภอประจักษ์ศิลปาคม  ในพื นที่ต้าบลห้วยสามพาด  และในพื นที่บางส่วน 

ของต้าบลนาม่วง  และต้าบลอุ่มจาน 
 (ง) อ้าเภอเมืองอุดรธานี   ในพื นที่บางส่วนของต้าบลโนนสูง   ต้าบลบ้านตาด   

ต้าบลหนองนาค้า  ต้าบลหนองไผ่  และต้าบลหนองไฮ 
 (จ) อ้าเภอวังสามหมอ  ในพื นที่ต้าบลค้าโคกสูง  ต้าบลบะยาว  ต้าบลวังสามหมอ   

ต้าบลหนองกุงทับม้า  และต้าบลหนองหญ้าไซ  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลผาสุก 
 (ฉ) อ้าเภอหนองวัวซอ  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลโนนหวาย  ต้าบลหนองอ้อ  และ 

ต้าบลหมากหญ้า 
 (ช) อ้าเภอหนองหาน  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลพังงู  และต้าบลหนองเม็ก 

(๑๕) จังหวัดอุบลราชธานี  
 (ก) อ้าเภอเขื่องใน  ในพื นที่ต้าบลเขื่องใน  ต้าบลค้อทอง  ต้าบลแดงหม้อ  ต้าบลท่าไห  

ต้าบลนาค้าใหญ่  ต้าบลบ้านไทย  ต้าบลยางขี นก  ต้าบลสร้างถ่อ  และต้าบลสหธาตุ  และในพื นที่
บางส่วนของต้าบลกลางใหญ่  ต้าบลก่อเอ้  ต้าบลชีทวน  ต้าบลธาตุน้อย  ต้าบลโนนรัง  ต้าบลบ้านกอก  
ต้าบลศรีสุข  ต้าบลหนองเหล่า  และต้าบลหัวดอน 

 (ข) อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลหนองบ่อ 
ทั งนี   ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหมายเลข  ๕/๒๓ 
มาตรา ๘ ให้ลุ่มน ้ามูล  มีเขตพื นที่ครอบคลุมในท้องที่  ดังต่อไปนี   
(๑) จังหวัดขอนแก่น  
 (ก) อ้าเภอหนองสองห้อง 
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 (ข) อ้าเภอโนนศิลา  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ้านหัน 
 (ค) อ้าเภอบ้านไผ่  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ้านลาน  และต้าบลป่าปอ 
 (ง) อ้าเภอเปือยน้อย  ในพื นที่ต้าบลเปือยน้อย  ต้าบลวังม่วง  และต้าบลสระแก้ว   

และในพื นที่บางส่วนของต้าบลขามป้อม 
 (จ) อ้าเภอพล  ในพื นที่ต้าบลเก่างิ ว  ต้าบลโนนข่า  ต้าบลเมืองพล  ต้าบลโสกนกเต็น  

ต้าบลหนองมะเขือ   และต้าบลหนองแวงโสกพระ   และในพื นที่บางส่วนของต้าบลโคกสง่า   
ต้าบลโจดหนองแก  ต้าบลเพ็กใหญ่  ต้าบลลอมคอม  ต้าบลหนองแวงนางเบ้า  และต้าบลหัวทุ่ง 

 (ฉ) อ้าเภอแวงน้อย  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลทางขวาง  และต้าบลแวงน้อย 
(๒) จังหวัดชัยภูมิ  อ้าเภอจัตุรัส  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ้านกอก  และต้าบลหนองบัวโคก 
(๓) จังหวัดนครนายก  อ้าเภอเมืองนครนายก  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลสาริกา   

และต้าบลหินตั ง 
(๔) จังหวัดนครราชสีมา  
 (ก) อ้าเภอขามทะเลสอ  อ้าเภอครบุรี   อ้าเภอจักราช  อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ    

อ้าเภอชุมพวง  อ้าเภอโชคชัย  อ้าเภอโนนแดง  อ้าเภอโนนไทย  อ้าเภอโนนสูง  อ้าเภอประทาย   
อ้าเภอปักธงชัย  อ้าเภอพิมาย  อ้าเภอเมืองนครราชสีมา  อ้าเภอเมืองยาง  อ้าเภอล้าทะเมนชัย   
อ้าเภอสีดา  อ้าเภอสูงเนิน  อ้าเภอเสิงสาง  อ้าเภอหนองบุญมาก  และอ้าเภอห้วยแถลง 

 (ข) อ้าเภอขามสะแกแสง  ในพื นที่ต้าบลขามสะแกแสง  ต้าบลชีวึก  ต้าบลพะงาด   
ต้าบลเมืองนาท  และต้าบลหนองหัวฟาน  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลโนนเมือง  และต้าบลเมืองเกษตร 

 (ค) อ้าเภอคง  ในพื นที่ต้าบลขามสมบูรณ์  ต้าบลคูขาด  ต้าบลดอนใหญ่  ต้าบลตาจั่น  
ต้าบลเทพาลัย  ต้าบลโนนเต็ง  ต้าบลเมืองคง  และต้าบลหนองมะนาว  และในพื นที่บางส่วน 
ของต้าบลหนองบัว 

 (ง) อ้าเภอด่านขุนทด  ในพื นที่ต้าบลกุดพิมาน  ต้าบลด่านขุนทด  ต้าบลด่านนอก   
ต้าบลด่านใน  ต้าบลตะเคียน  ต้าบลโนนเมืองพัฒนา  ต้าบลบ้านเก่า  ต้าบลพันชนะ  ต้าบลสระจรเข้  
ต้าบลหนองไทร  ต้าบลหนองบัวตะเกียด  ต้าบลหนองบัวละคร  และต้าบลหินดาด  และในพื นที่บางส่วน
ของต้าบลบ้านแปรง  ต้าบลหนองกราด  และต้าบลห้วยบง 

 (จ) อ้า เภอเทพารักษ์   ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบึงปรือ   ต้าบลวังยายทอง   
ต้าบลส้านักตะคร้อ  และต้าบลหนองแวง 

 (ฉ) อ้าเภอบัวลาย  ในพื นที่ต้าบลบัวลาย  ต้าบลเมืองพะไล  และต้าบลหนองหว้า   
และในพื นที่บางส่วนของต้าบลโนนจาน 
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 (ช) อ้าเภอบัวใหญ่   ในพื นที่ต้าบลกุดจอก  ต้าบลดอนตะหนิน  ต้าบลด่านช้าง   
ต้าบลโนนทองหลาง  ต้าบลบัวใหญ่  ต้าบลเสมาใหญ่  และต้าบลหนองแจ้งใหญ่  และในพื นที่บางส่วน 
ของต้าบลขุนทอง  ต้าบลหนองบัวสะอาด  และต้าบลห้วยยาง   

 (ซ) อ้าเภอบ้านเหลื่อม  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลโคกกระเบื อง 
 (ฌ) อ้าเภอปากช่อง  ในพื นที่ต้าบลขนงพระ  ต้าบลคลองม่วง  ต้าบลโป่งตาลอง   

ต้าบลวังกะทะ  ต้าบลวังไทร  ต้าบลหนองสาหร่าย  และต้าบลหมูสี  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลจันทึก   
ต้าบลปากช่อง  ต้าบลพญาเย็น  และต้าบลหนองน ้าแดง 

 (ญ) อ้าเภอพระทองค้า   ในพื นที่ต้าบลทัพรั ง   ต้าบลพังเทียม  ต้าบลมาบกราด   
และต้าบลสระพระ  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลหนองหอย 

 (ฎ) อ้าเภอวังน ้าเขียว  ในพื นที่ต้าบลระเริง   ต้าบลวังหมี  และต้าบลอุดมทรัพย์    
และในพื นที่บางส่วนของต้าบลไทยสามัคคี  และต้าบลวังน ้าเขียว 

 (ฏ) อ้าเภอสีคิ ว  ในพื นที่ต้าบลกุดน้อย  ต้าบลคลองไผ่  ต้าบลบ้านหัน  ต้าบลมิตรภาพ  
ต้าบลลาดบัวขาว  ต้าบลวังโรงใหญ่  ต้าบลสีคิ ว  และต้าบลหนองบัวน้อย  และในพื นที่บางส่วน 
ของต้าบลกฤษณา  ต้าบลดอนเมือง  ต้าบลหนองน ้าใส  และต้าบลหนองหญ้าขาว 

(๕) จังหวัดบุรีรัมย์ 
(๖) จังหวัดปราจีนบุรี  อ้าเภอนาดี  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบุพราหมณ์ 
(๗) จังหวัดมหาสารคาม  
 (ก) อ้าเภอนาเชือก  อ้าเภอนาดูน  อ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  และอ้าเภอยางสีสุราช 
 (ข) อ้าเภอกุดรัง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลเลิงแฝก  และต้าบลหนองแวง 
 (ค) อ้าเภอบรบือ  ในพื นที่ต้าบลก้าพี   ต้าบลดอนงัว  ต้าบลโนนแดง  ต้าบลโนนราษี  

ต้าบลบัวมาศ  ต้าบลยาง  และต้าบลหนองคูขาด  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลบรบือ  ต้าบลวังไชย  
ต้าบลวังใหม่  ต้าบลหนองจิก  ต้าบลหนองม่วง  และต้าบลหนองสิม 

 (ง) อ้าเภอวาปีปทุม  ในพื นที่ต้าบลขามป้อม  ต้าบลโคกสีทองหลาง  ต้าบลดงใหญ่  
ต้าบลนาข่า  ต้าบลบ้านหวาย  ต้าบลประชาพัฒนา  ต้าบลโพธิ์ชัย  ต้าบลหนองทุ่ม  ต้าบลหนองแสง  
ต้าบลหนองไฮ  และต้าบลหัวเรือ  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลแคน  ต้าบลงัวบา  และต้าบลเสือโก้ก 

(๘) จังหวัดมุกดาหาร   
 (ก) อ้ า เภอนิคมค้าสร้อย   ในพื นที่บางส่ วนของต้าบลโชคชัย   ต้ าบลนาอุดม   

และต้าบลร่มเกล้า 
 (ข) อ้าเภอหนองสูง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลหนองสูงใต้ 
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(๙) จังหวัดยโสธร  
 (ก) อ้าเภอไทยเจริญ   
 (ข) อ้าเภอกุดชุม  ในพื นที่ต้าบลก้าแมด  ต้าบลกุดชุม  ต้าบลนาโส่  และต้าบลโนนเปือย  

และในพื นที่บางส่วนของต้าบลค้าน ้าสร้าง  ต้าบลหนองหมี  ต้าบลหนองแหน  และต้าบลห้วยแก้ง 
 (ค) อ้าเภอค้อวัง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลฟ้าห่วน 
 (ง) อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว  ในพื นที่ต้าบลกู่จาน  ต้าบลทุ่งมน  ต้าบลนาแก  ต้าบลนาค้า  

และต้าบลเหล่าไฮ  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลแคนน้อย  ต้าบลดงแคนใหญ่  ต้าบลดงเจริญ   
ต้าบลโพนทัน  ต้าบลย่อ  และต้าบลลุมพุก   

 (จ) อ้าเภอทรายมูล  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลทรายมูล  และต้าบลไผ่ 
 (ฉ) อ้าเภอป่าติ ว  ในพื นที่ต้าบลโคกนาโก  ต้าบลเชียงเพ็ง  ต้าบลโพธิ์ไทร  และ 

ต้าบลศรีฐาน  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลกระจาย 
 (ช) อ้าเภอมหาชนะชัย  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลคูเมือง  ต้าบลพระเสาร์  ต้าบลสงยาง  

และต้าบลหัวเมือง 
 (ซ) อ้าเภอเมืองยโสธร  ในพื นที่ต้าบลหนองเป็ด  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลขุมเงิน  

ต้าบลเขื่องค้า  ต้าบลตาดทอง  ต้าบลนาสะไมย์  ต้าบลหนองคู  และต้าบลหนองหิน 
 (ฌ) อ้าเภอเลิงนกทา  ในพื นที่ต้าบลกุดเชียงหมี  ต้าบลโคกส้าราญ  ต้าบลศรีแก้ว   

ต้าบลสร้างมิ่ง  ต้าบลสวาท  ต้าบลสามแยก  ต้าบลสามัคคี  และต้าบลห้องแซง  และในพื นที่บางส่วน 
ของต้าบลกุดแห่  และต้าบลบุ่งค้า 

(๑๐) จังหวัดร้อยเอ็ด 
 (ก) อ้าเภอเกษตรวิสัย  อ้าเภอปทุมรัตต์  อ้าเภอโพนทราย  และอ้าเภอหนองฮี 
 (ข) อ้าเภอจตุรพักตรพิมาน  ในพื นที่ต้าบลดงกลาง  ต้าบลดู่น้อย  ต้าบลป่าสังข์    

ต้าบลเมืองหงส์  ต้าบลลิ นฟ้า  ต้าบลศรีโคตร  ต้าบลหนองผือ  และต้าบลอีง่อง  และในพื นที่บางส่วน 
ของต้าบลโคกล่าม  ต้าบลดงแดง  และต้าบลหัวช้าง 

 (ค) อ้าเภอพนมไพร  ในพื นที่ต้าบลโคกสว่าง  ต้าบลโพธิ์ชัย  ต้าบลวารีสวัสดิ์   และ 
ต้าบลหนองทัพไทย  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลค้อใหญ่   ต้าบลนานวล  ต้าบลพนมไพร   
ต้าบลโพธิ์ใหญ่  และต้าบลสระแก้ว 

 (ง) อ้าเภอเมืองสรวง  ในพื นที่ต้าบลคูเมือง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลกกกุง   
ต้าบลเมืองสรวง  ต้าบลหนองผือ  และต้าบลหนองหิน 
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 (จ) อ้าเภอสุวรรณภูมิ  ในพื นที่ต้าบลจ้าปาขนั  ต้าบลดอกไม ้ ต้าบลทุ่งกุลา  ต้าบลทุ่งศรเีมอืง   
ต้าบลทุ่งหลวง  ต้าบลนาใหญ่  ต้าบลบ่อพันขัน  ต้าบลเมืองทุ่ง  ต้าบลสระคู  ต้าบลหัวช้าง  และ 
ต้าบลหินกอง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลช้างเผือก  ต้าบลน ้าค้า  ต้าบลห้วยหินลาด  และต้าบลหัวโทน 

 (ฉ) อ้าเภอหนองพอก  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลโคกสว่าง  และต้าบลผาน ้าย้อย 
 (ช) อ้าเภออาจสามารถ  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลหนองหมื่นถ่าน 

(๑๑) จังหวัดศรีสะเกษ  
 (ก) อ้าเภอกันทรลักษ์  อ้าเภอขุขันธ์  อ้าเภอขุนหาญ  อ้าเภอน ้าเกลี ยง  อ้าเภอโนนคูณ  

อ้าเภอบึงบูรพ์  อ้าเภอเบญจลักษ์  อ้าเภอปรางค์กู่  อ้าเภอพยุห์  อ้าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  อ้าเภอไพรบึง  
อ้าเภอภูสิงห์  อ้าเภอเมืองจันทร์  อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ  อ้าเภอวังหิน  อ้าเภอศรีรัตนะ  อ้าเภอศิลาลาด  
อ้าเภอห้วยทับทัน  และอ้าเภออุทุมพรพิสัย 

 (ข) อ้าเภอกันทรารมย์  ในพื นที่ต้าบลค้าเนียม  ต้าบลจาน  ต้าบลดู่   ต้าบลดูน   
ต้าบลโนนสัง  ต้าบลบัวน้อย  ต้าบลผักแพว  ต้าบลยาง  ต้าบลหนองบัว  และต้าบลหนองหัวช้าง  และ 
ในพื นที่บางส่วนของต้าบลเมืองน้อย  ต้าบลละทาย  ต้าบลหนองแก้ว  ต้าบลหนองแวง  และต้าบลอีปาด 

 (ค) อ้าเภอยางชุมน้อย  ในพื นที่ต้าบลกุดเมืองฮาม  ต้าบลคอนกาม  ต้าบลยางชุมใหญ่  
และต้าบลลิ นฟ้า  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลโนนคูณ  ต้าบลบึงบอน  และต้าบลยางชุมน้อย 

 (ง) อ้าเภอราษีไศล  ในพื นที่ต้าบลจิกสังข์ทอง  ต้าบลด่าน  ต้าบลบัวหุ่ง  ต้าบลเมืองคง  
ต้าบลส้มป่อย  ต้าบลหนองแค  ต้าบลหนองหมี  และต้าบลหนองอึ่ง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลดู่  
ต้าบลไผ่  ต้าบลเมืองแคน  ต้าบลสร้างปี่  และต้าบลหว้านค้า 

(๑๒) จังหวัดสระแก้ว  อ้าเภอตาพระยา  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลทัพไทย 
(๑๓) จังหวัดสุรินทร์  
(๑๔) จังหวัดอ้านาจเจริญ  
 (ก) อ้าเภอพนา  อ้าเภอลืออ้านาจ  และอ้าเภอหัวตะพาน 
 (ข) อ้าเภอปทุมราชวงศา  ในพื นที่ต้าบลนาป่าแซง  ต้าบลโนนงาม  ต้าบลลือ  และ 

ต้าบลห้วย  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลค้าโพน  ต้าบลนาหว้า  และต้าบลหนองข่า 
 (ค) อ้าเภอเมืองอ้านาจเจริญ  ในพื นที่ต้าบลกุดปลาดุก  ต้าบลไก่ค้า  ต้าบลดอนเมย  

ต้าบลนาจิก  ต้าบลนาแต้  ต้าบลนาผือ  ต้าบลนายม  ต้าบลนาวัง  ต้าบลนาหมอม้า  ต้าบลน ้าปลีก  
ต้าบลโนนโพธิ์  ต้าบลโนนหนามแท่ง  ต้าบลบุ่ง  ต้าบลปลาค้าว  ต้าบลสร้างนกทา  ต้าบลหนองมะแซว  
ต้าบลห้วยไร่  และต้าบลเหล่าพรวน  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลคึมใหญ่ 
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 (ง) อ้าเภอเสนางคนิคม  ในพื นที่ต้าบลนาเวียง  ต้าบลไร่สีสุก  และต้าบลหนองสามสี  
และในพื นที่บางส่วนของต้าบลโพนทอง  ต้าบลเสนางคนิคม  และต้าบลหนองไฮ 

(๑๕) จังหวัดอุบลราชธานี  
 (ก) อ้าเภอดอนมดแดง  อ้าเภอเดชอุดม  อ้าเภอตระการพืชผล  อ้าเภอตาลสุม   

อ้าเภอทุ่งศรีอุดม  อ้าเภอนาจะหลวย  อ้าเภอนาเยีย  อ้าเภอน ้าขุ่น  อ้าเภอน ้ายืน  อ้าเภอบุณฑริก  
อ้าเภอพิบูลมังสาหาร  อ้าเภอม่วงสามสิบ  อ้าเภอวารินช้าราบ  อ้าเภอสว่างวีระวงศ์  อ้าเภอส้าโรง   
และอ้าเภอเหล่าเสือโก้ก 

 (ข) อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  ในพื นที่ต้าบลกาบิน  ต้าบลแก่งเค็ง  และต้าบลข้าวปุ้น  และ 
ในพื นที่บางส่วนของต้าบลโนนสวาง  และต้าบลหนองทันน ้า 

 (ค) อ้าเภอเขื่องใน  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลกลางใหญ่  ต้าบลก่อเอ้  ต้าบลชีทวน  
ต้าบลธาตุน้อย  ต้าบลโนนรัง  ต้าบลบ้านกอก  ต้าบลศรีสุข  ต้าบลหนองเหล่า  และต้าบลหัวดอน 

 (ง) อ้าเภอโขงเจียม  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลโขงเจียม  ต้าบลหนองแสงใหญ่   
ต้าบลห้วยไผ่  และต้าบลห้วยยาง  

 (จ) อ้าเภอโพธิ์ไทร  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลสารภี 
 (ฉ) อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี  ในพื นที่ต้าบลกระโสบ  ต้าบลกุดลาด  ต้าบลขามใหญ่  

ต้าบลขี เหล็ก  ต้าบลแจระแม  ต้าบลในเมือง  ต้าบลปทุม  ต้าบลปะอาว  ต้าบลไร่น้อย  ต้าบลหนองขอน  
และต้าบลหัวเรือ  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลหนองบ่อ 

 (ช) อ้าเภอศรีเมืองใหม่   ในพื นที่ต้าบลแก้งกอก  ต้าบลดอนใหญ่  ต้าบลตะบ่าย   
ต้าบลนาค้า  ต้าบลลาดควาย  ต้าบลวาริน  และต้าบลเอือดใหญ่  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลค้าไหล  
ต้าบลนาเลิน  ต้าบลสงยาง  และต้าบลหนามแท่ง   

 (ซ) อ้าเภอสิรินธร  ในพื นที่ต้าบลคันไร่  ต้าบลช่องเม็ก  ต้าบลนิคมสร้างตนเองล้าโดมน้อย   
ต้าบลโนนก่อ  และต้าบลฝางค้า  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลค้าเขื่อนแก้ว 

ทั งนี   ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหมายเลข  ๖/๒๓ 
มาตรา ๙ ให้ลุ่มน ้าปิง  มีเขตพื นที่ครอบคลุมในท้องที่  ดังต่อไปนี   
(๑) จังหวัดก้าแพงเพชร 
 (ก) อ้าเภอโกสัมพีนคร  และอ้าเภอคลองลาน 
 (ข) อ้าเภอขาณุวรลักษบุรี  ในพื นที่ต้าบลเกาะตาล  และต้าบลแสนตอ  และในพื นที่บางส่วน 

ของต้าบลโค้งไผ่  ต้าบลดอนแตง  ต้าบลปางมะค่า  ต้าบลป่าพุทรา  ต้าบลยางสูง  และต้าบลสลกบาตร 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 (ค) อ้าเภอคลองขลุง  ในพื นที่ต้าบลคลองขลุง  ต้าบลคลองสมบูรณ์  ต้าบลท่าพุทรา  
ต้าบลแม่ลาด  ต้าบลวังไทร  และต้าบลหัวถนน  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลท่ามะเขือ  ต้าบลวังแขม  
ต้าบลวังบัว  และต้าบลวังยาง 

 (ง) อ้าเภอปางศิลาทอง  ในพื นที่ต้าบลหินดาต  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลปางตาไว  
และต้าบลโพธิ์ทอง 

 (จ) อ้าเภอพรานกระต่าย  ในพื นที่ต้าบลวังควง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลท่าไม้  
และต้าบลพรานกระต่าย 

 (ฉ) อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร  ในพื นที่ต้าบลคลองแม่ลาย  ต้าบลไตรตรึงษ์  ต้าบลทรงธรรม   
ต้าบลท่าขุนราม  ต้าบลธ้ามรงค์  ต้าบลนครชุม  ต้าบลนาบ่อค้า  ต้าบลวังทอง  และต้าบลอ่างทอง   
และในพื นที่บางส่วนของต้าบลคณฑี  ต้าบลเทพนคร  ต้าบลในเมือง  ต้าบลลานดอกไม้  ต้าบลสระแก้ว   
และต้าบลหนองปลิง 

(๒) จังหวัดเชียงใหม่  
 (ก) อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา  อ้าเภอจอมทอง  อ้าเภอดอยเต่า  อ้าเภอดอยสะเก็ด   

อ้าเภอดอยหล่อ  อ้าเภอเมืองเชียงใหม่  อ้าเภอแม่แจ่ม  อ้าเภอแม่แตง  อ้าเภอแม่ริม  อ้าเภอแม่วาง   
อ้าเภอแม่ออน  อ้าเภอเวียงแหง  อ้าเภอสะเมิง  อ้าเภอสันก้าแพง  อ้าเภอสันทราย  อ้าเภอสันป่าตอง   
อ้าเภอสารภ ี และอ้าเภอหางดง 

 (ข) อ้าเภอเชียงดาว  ในพื นที่ต้าบลเชียงดาว  ต้าบลทุ่งข้าวพวง  ต้าบลปิงโค้ง   
ต้าบลเมืองคอง  ต้าบลเมืองงาย  และต้าบลเมืองนะ  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลแม่นะ 

 (ค) อ้าเภอไชยปราการ  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลศรีดงเย็น 
 (ง) อ้าเภอพร้าว  ในพื นที่ต้าบลเขื่อนผาก  ต้าบลทุ่งหลวง  ต้าบลน ้าแพร่  ต้าบลบ้านโปง่  

ต้าบลป่าตุ้ม  ต้าบลป่าไหน่  ต้าบลแม่ปั๋ง  ต้าบลแม่แวน  และต้าบลเวียง  และในพื นที่บางส่วน 
ของต้าบลสันทราย  และต้าบลโหล่งขอด 

 (จ) อ้าเภออมก๋อย  ในพื นที่ต้าบลม่อนจอง  ต้าบลแม่ตื่น  และต้าบลยางเปียง  และ 
ในพื นที่บางส่วนของต้าบลนาเกียน  ต้าบลสบโขง  และต้าบลอมก๋อย 

 (ฉ) อ้าเภอฮอด  ในพื นที่ต้าบลนาคอเรือ  ต้าบลบ้านตาล  ต้าบลหางดง  และต้าบลฮอด  
และในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ่อสลี  และต้าบลบ่อหลวง 

(๓) จังหวัดตาก  
 (ก) อ้าเภอบ้านตาก  ในพื นที่ต้าบลเกาะตะเภา  ต้าบลตากตก  ต้าบลท้องฟ้า   

ต้าบลทุ่งกระเชาะ  และต้าบลสมอโคน  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลตากออก  และต้าบลแม่สลิด 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 (ข) อ้าเภอพบพระ  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลคีรีราษฎร์ 
 (ค) อ้าเภอเมืองตาก  ในพื นที่ต้าบลเชียงเงิน  ต้าบลตลุกกลางทุ่ง  ต้าบลน ้ารึม  ต้าบลป่ามะม่วง   

ต้าบลไม้งาม  ต้าบลระแหง  ต้าบลวังหิน  ต้าบลหนองบัวใต้  ต้าบลหนองบัวเหนือ  ต้าบลหนองหลวง   
และต้าบลหัวเดียด  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลโป่งแดง  ต้าบลแม่ท้อ  และต้าบลวังประจบ 

 (ง) อ้าเภอแม่ระมาด  ในพื นที่ต้าบลแม่ตื่น  และต้าบลสามหมื่น  
 (จ) อ้าเภอวังเจ้า  ในพื นที่ต้าบลนาโบสถ์  และต้าบลประดาง  และในพื นที่บางส่วน 

ของต้าบลเชียงทอง 
 (ฉ) อ้าเภอสามเงา  ในพื นที่ต้าบลบ้านนา  และต้าบลย่านรี  และในพื นที่บางส่วน 

ของต้าบลยกกระบัตร  ต้าบลวังหมัน  และต้าบลสามเงา 
(๔) จังหวัดนครสวรรค์ 
 (ก) อ้าเภอเก้าเลี ยว  ในพื นที่ต้าบลเก้าเลี ยว  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลเขาดิน  

ต้าบลมหาโพธิ  ต้าบลหนองเต่า  และต้าบลหัวดง 
 (ข) อ้าเภอบรรพตพิสัย  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลเจริญผล  ต้าบลตาขีด  ต้าบลตาสัง  

ต้าบลท่างิ ว  ต้าบลบางแก้ว  ต้าบลบางตาหงาย  ต้าบลบ้านแดน  ต้าบลหูกวาง  และต้าบลอ่างทอง 
 (ค) อ้าเภอเมืองนครสวรรค์   ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบางม่วง  ต้าบลบ้านแก่ง   

ต้าบลบ้านมะเกลือ  ต้าบลบึงเสนาท  ต้าบลปากน ้าโพ  และต้าบลวัดไทรย์ 
(๕) จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 (ก) อ้าเภอแม่ลาน้อย  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลห้วยห้อม 
 (ข) อ้าเภอแม่สะเรียง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลป่าแป๋ 
(๖) จังหวัดล้าพูน  
ทั งนี   ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหมายเลข  ๗/๒๓ 
มาตรา ๑๐ ให้ลุ่มน ้าวัง  มีเขตพื นที่ครอบคลุมในท้องที่  ดังต่อไปนี  
(๑) จังหวัดเชียงราย   
 (ก) อ้าเภอพาน  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลป่าหุ่ง 
 (ข) อ้าเภอเวียงป่าเป้า  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลเวียงกาหลง 
(๒) จังหวัดตาก 
 (ก) อ้าเภอบ้านตาก  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลตากออก  และต้าบลแม่สลิด 
 (ข) อ้าเภอสามเงา  ในพื นที่ต้าบลวังจันทร์  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลยกกระบัตร  

ต้าบลวังหมัน  และต้าบลสามเงา 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



(๓) จังหวัดแพร่  อ้าเภอวังชิ น  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลสรอย 
(๔) จังหวัดล้าปาง 
 (ก) อ้าเภอเกาะคา  อ้าเภอแจ้ห่ม  อ้าเภอเมืองปาน  อ้าเภอเมืองล้าปาง  อ้าเภอแม่ทะ  

อ้าเภอแม่พริก  อ้าเภอวังเหนือ  อ้าเภอสบปราบ  อ้าเภอเสริมงาม  และอ้าเภอห้างฉัตร 
 (ข) อ้าเภองาว  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ้านอ้อน 
 (ค) อ้าเภอเถิน  ในพื นที่ต้าบลนาโป่ง  ต้าบลแม่ถอด  และต้าบลล้อมแรด  และในพื นที่

บางส่วนของต้าบลเถินบุรี  ต้าบลแม่ปะ  ต้าบลแม่มอก  และต้าบลแม่วะ 
 (ง) อ้าเภอแม่เมาะ  ในพื นที่ต้าบลนาสัก  ต้าบลบ้านดง  ต้าบลแม่เมาะ  และต้าบลสบปา้ด  

และในพื นที่บางส่วนของต้าบลจางเหนือ 
ทั งนี   ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหมายเลข  ๘/๒๓ 
มาตรา ๑๑ ให้ลุ่มน ้ายม  มีเขตพื นที่ครอบคลุมในท้องที่  ดังต่อไปนี   
(๑) จังหวัดก้าแพงเพชร 
 (ก) อ้าเภอลานกระบือ 
 (ข) อ้าเภอทรายทองวัฒนา  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลถาวรวัฒนา  และต้าบลทุ่งทอง 
 (ค) อ้าเภอไทรงาม  ในพื นที่ต้าบลไทรงาม  ต้าบลมหาชัย  ต้าบลหนองแม่แตง  และ 

ต้าบลหนองไม้กอง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลพานทอง  ต้าบลหนองคล้า  และต้าบลหนองทอง 
 (ง) อ้าเภอบึงสามัคคี  ในพื นที่ต้าบลบึงสามัคคี  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลวังชะโอน 
 (จ) อ้าเภอพรานกระต่าย  ในพื นที่ต้าบลเขาคีริส  ต้าบลคลองพิไกร  ต้าบลคุยบ้านโอง  

ต้าบลถ ้ากระต่ายทอง  ต้าบลวังตะแบก  ต้าบลหนองหัววัว  และต้าบลห้วยยั ง  และในพื นที่บางส่วน 
ของต้าบลท่าไม้  และต้าบลพรานกระต่าย 

 (ฉ) อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล  
ต้าบลในเมือง  ต้าบลลานดอกไม้  ต้าบลสระแก้ว  และต้าบลหนองปลิง 

(๒) จังหวัดตาก  อ้าเภอเมืองตาก  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลโป่งแดง  และต้าบลวังประจบ 
(๓) จังหวัดนครสวรรค์  อ้าเภอชุมแสง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลเกยไชย  และต้าบลท่าไม้ 
(๔) จังหวัดน่าน  
 (ก) อ้าเภอบ้านหลวง 
 (ข) อ้าเภอท่าวังผา  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลป่าคา  และต้าบลศรีภูมิ 
 (ค) อ้าเภอเมืองน่าน  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลสะเนียน 
 (ง) อ้าเภอเวียงสา  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลยาบหัวนา 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 (จ) อ้าเภอสองแคว  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลยอด 
(๕) จังหวัดพะเยา  
 (ก) อ้าเภอเชียงม่วน  และอ้าเภอปง 
 (ข) อ้าเภอดอกค้าใต้  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลหนองหล่ม 
(๖) จังหวัดพิจิตร 
 (ก) อ้าเภอวชิรบารมี  และอ้าเภอสามง่าม 
 (ข) อ้าเภอตะพานหิน  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลทับหมัน  และต้าบลวังส้าโรง 
 (ค) อ้าเภอบึงนาราง  ในพื นที่ต้าบลบางลาย  และต้าบลบึงนาราง  และในพื นที่บางส่วน

ของต้าบลโพธิ์ไทรงาม  ต้าบลห้วยแก้ว  และต้าบลแหลมรัง 
 (ง) อ้าเภอโพทะเล  ในพื นที่ต้าบลท้ายน ้า  และต้าบลโพทะเล  และในพื นที่บางส่วน 

ของต้าบลทะนง  ต้าบลท่าขมิ น  ต้าบลท่านั่ง  ต้าบลท่าบัว  ต้าบลทุ่งน้อย  ต้าบลบางคลาน  ต้าบลบ้านน้อย  
และต้าบลวัดขวาง 

 (จ) อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง  ในพื นที่ต้าบลดงเสือเหลือง  ต้าบลทุ่งใหญ่  ต้าบลเนินสว่าง  
ต้าบลไผ่ท่าโพ  ต้าบลไผ่รอบ  และต้าบลวังจิก  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลโพธิ์ประทับช้าง  

 (ฉ) อ้าเภอเมืองพิจิตร  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลคลองคะเชนทร์   ต้าบลดงกลาง   
ต้าบลในเมือง  ต้าบลไผ่ขวาง  ต้าบลเมืองเก่า  ต้าบลย่านยาว  และต้าบลโรงช้าง 

(๗) จังหวัดพิษณุโลก 
 (ก) อ้าเภอบางระก้า 
 (ข) อ้าเภอบางกระทุ่ม  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลโคกสลุด  ต้าบลบ้านไร่   และ 

ต้าบลสนามคลี 
 (ค) อ้าเภอพรหมพิราม  ในพื นที่ต้าบลวังวน  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลตลุกเทียม  

ต้าบลท่าช้าง  ต้าบลพรหมพิราม  ต้าบลมะต้อง  ต้าบลมะตูม  ต้าบลวงฆ้อง  ต้าบลศรีภิรมย์  และ 
ต้าบลหนองแขม 

 (ง) อ้าเภอเมืองพิษณุโลก  ในพื นที่ต้าบลบา้นกร่าง  และต้าบลไผ่ขอดอน  และในพื นทีบ่างสว่น 
ของต้าบลงิ วงาม  ต้าบลจอมทอง  ต้าบลท่าทอง  ต้าบลท่าโพธิ์   ต้าบลในเมือง  ต้าบลบ้านคลอง   
ต้าบลพลายชุมพล  ต้าบลวัดจันทร์  และต้าบลวัดพริก 

(๘) จังหวัดแพร่  
 (ก) อ้าเภอเด่นชัย  อ้าเภอร้องกวาง  อ้าเภอลอง  อ้าเภอสอง  อ้าเภอสูงเม่น  และ 

อ้าเภอหนองม่วงไข่ 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 (ข) อ้าเภอเมืองแพร่  ในพื นที่ต้าบลกาญจนา  ต้าบลท่าข้าม  ต้าบลทุ่งกวาว  ต้าบลทุ่งโฮ้ง  
ต้าบลนาจักร  ต้าบลน ้าช้า  ต้าบลในเวียง  ต้าบลบ้านถิ่น  ต้าบลป่าแดง  ต้าบลป่าแมต  ต้าบลแม่ค้ามี  
ต้าบลแม่ยม  ต้าบลแม่หล่าย  ต้าบลร่องฟอง  ต้าบลวังธง  ต้าบลวังหงส์  ต้าบลสวนเขื่อน  ต้าบลห้วยม้า  
และต้าบลเหมืองหม้อ  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลช่อแฮ 

 (ค) อ้าเภอวังชิ น  ในพื นที่ต้าบลนาพูน  ต้าบลป่าสัก  ต้าบลแม่เกิ๋ง  ต้าบลแม่ป้าก   
ต้าบลแม่พุง  และต้าบลวังชิ น  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลสรอย 

(๙) จังหวัดล้าปาง 
 (ก) อ้าเภองาว  ในพื นที่ต้าบลนาแก  ต้าบลบ้านโป่ง  ต้าบลบ้านร้อง  ต้าบลบ้านหวด  

ต้าบลบ้านแหง  ต้าบลปงเตา  ต้าบลแม่ตีบ  ต้าบลหลวงใต้  และต้าบลหลวงเหนือ  และในพื นที่บางส่วน
ของต้าบลบ้านอ้อน 

 (ข) อ้าเภอเถิน  ในพื นที่ต้าบลเวียงมอก  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลเถินบุรี    
ต้าบลแม่ปะ  ต้าบลแม่มอก  และต้าบลแม่วะ 

 (ค) อ้าเภอแม่เมาะ  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลจางเหนือ 
(๑๐) จังหวัดสุโขทัย 
 (ก) อ้าเภอกงไกรลาศ  อ้าเภอคีรีมาศ  อ้าเภอทุ่งเสลี่ยม  อ้าเภอบ้านด่านลานหอย   

อ้าเภอเมืองสุโขทัย  และอ้าเภอศรีส้าโรง 
 (ข) อ้าเภอศรีนคร  ในพื นที่ต้าบลหนองบัว  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลคลองมะพลับ  

ต้าบลนครเดิฐ  ต้าบลน ้าขุม  และต้าบลศรีนคร 
 (ค) อ้าเภอศรีสัชนาลัย  ในพื นที่ต้าบลบ้านแก่ง  ต้าบลป่างิ ว  ต้าบลแม่ส้า  ต้าบลแม่สิน  

ต้าบลศรีสัชนาลัย  ต้าบลสารจิตร  ต้าบลหนองอ้อ  และต้าบลหาดเสี ยว  และในพื นที่บางส่วน 
ของต้าบลดงคู่  ต้าบลท่าชัย  และต้าบลบ้านตึก 

 (ง) อ้าเภอสวรรคโลก  ในพื นที่ต้าบลคลองกระจง  ต้าบลท่าทอง  ต้าบลนาทุ่ง  ต้าบลในเมือง   
ต้าบลป่ากุมเกาะ  ต้าบลปากน ้า  ต้าบลเมืองบางขลัง  ต้าบลเมืองบางยม  ต้าบลเมืองสวรรคโลก   
ต้าบลย่านยาว  ต้าบลวังพิณพาทย์  ต้าบลวังไม้ขอน  และต้าบลหนองกลับ  และในพื นที่บางส่วน 
ของต้าบลคลองยาง 

(๑๑) จังหวัดอุตรดิตถ์  
 (ก) อ้าเภอตรอน  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลข่อยสูง 
 (ข) อ้าเภอพิชัย  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลคอรมุ  ต้าบลท่ามะเฟือง  และต้าบลพญาแมน 
 (ค) อ้าเภอลับแล  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลนานกกก  และต้าบลแม่พูล 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



ทั งนี   ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหมายเลข  ๙/๒๓ 
มาตรา ๑๒ ให้ลุ่มน ้าน่าน  มีเขตพื นที่ครอบคลุมในท้องที่  ดังต่อไปนี   
(๑) จังหวัดก้าแพงเพชร 
 (ก) อ้าเภอขาณุวรลักษบุรี  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลป่าพุทรา  และต้าบลยางสูง 
 (ข) อ้าเภอคลองขลุง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลท่ามะเขือ  ต้าบลวังแขม  ต้าบลวังบัว  

และต้าบลวังยาง 
 (ค) อ้าเภอทรายทองวัฒนา  ในพื นที่ต้าบลทุ่งทราย  และในพื นที่บางส่วนของตา้บลถาวรวฒันา   

และต้าบลทุ่งทอง 
 (ง) อ้าเภอไทรงาม  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลพานทอง  ต้าบลหนองคล้า  และ 

ต้าบลหนองทอง 
 (จ) อ้าเภอบึงสามัคคี  ในพื นที่ต้าบลเทพนิมิต  และต้าบลระหาน  และในพื นที่บางส่วน

ของต้าบลวังชะโอน 
 (ฉ) อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลคณฑี  ต้าบลเทพนคร   

ต้าบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล  และต้าบลในเมือง 
(๒) จังหวัดนครสวรรค์  
 (ก) อ้าเภอเก้าเลี ยว  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลมหาโพธิ  ต้าบลหนองเต่า  และต้าบลหัวดง 
 (ข) อ้าเภอชุมแสง  ในพื นที่ต้าบลโคกหม้อ  ต้าบลฆะมัง  ต้าบลทับกฤช  และต้าบลบางเคียน   

และในพื นที่บางส่วนของต้าบลเกยไชย  ต้าบลชุมแสง  ต้าบลทับกฤชใต้  ต้าบลท่าไม้  ต้าบลพันลาน   
ต้าบลพิกุล  และต้าบลหนองกระเจา 

 (ค) อ้าเภอบรรพตพิสัย  ในพื นที่ต้าบลด่านช้าง  ต้าบลบึงปลาทู  ต้าบลหนองกรด  และ
ต้าบลหนองตางู  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลเจริญผล  ต้าบลตาขีด  ต้าบลตาสัง  และต้าบลบางตาหงาย 

 (ง) อ้าเภอเมืองนครสวรรค์   ในพื นที่ต้าบลบางพระหลวง  และในพื นที่บางส่วน 
ของต้าบลเกรียงไกร  ต้าบลแควใหญ่  ต้าบลบางม่วง  ต้าบลบ้านมะเกลือ  ต้าบลบึงเสนาท  และ 
ต้าบลปากน ้าโพ 

(๓) จังหวัดน่าน 
 (ก) อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ   อ้าเภอเชียงกลาง  อ้าเภอทุ่งช้าง   อ้าเภอนาน้อย   

อ้าเภอนาหมื่น  อ้าเภอบ่อเกลือ  อ้าเภอปัว  อ้าเภอภูเพียง  อ้าเภอแม่จริม  และอ้าเภอสันติสุข 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 (ข) อ้าเภอท่าวังผา  ในพื นที่ต้าบลจอมพระ  ต้าบลตาลชุม  ต้าบลท่าวังผา  ต้าบลผาตอ  
ต้าบลผาทอง  ต้าบลยม  ต้าบลริม  และต้าบลแสนทอง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลป่าคา  และ 
ต้าบลศรีภูมิ 

 (ค) อ้าเภอเมืองน่าน  ในพื นที่ต้าบลกองควาย  ต้าบลไชยสถาน  ต้าบลดู่ใต้  ต้าบลถืมตอง   
ต้าบลนาซาว  ต้าบลในเวียง  ต้าบลบ่อ  ต้าบลบ่อสวก  ต้าบลผาสิงห์  และต้าบลเรือง  และในพื นที่บางส่วน 
ของต้าบลสะเนียน 

 (ง) อ้าเภอเวียงสา  ในพื นที่ต้าบลกลางเวียง  ต้าบลขึ่ง  ต้าบลจอมจันทร์  ต้าบลตาลชุม  
ต้าบลทุ่งศรีทอง  ต้าบลนาเหลือง  ต้าบลน ้าปั้ว  ต้าบลน ้ามวบ  ต้าบลปงสนุก  ต้าบลแม่ขะนิง  ต้าบลแม่สา  
ต้าบลแม่สาคร  ต้าบลส้าน  ต้าบลส้านนาหนองใหม่  ต้าบลไหล่น่าน  และต้าบลอ่ายนาไลย  และในพื นที่บางส่วน 
ของต้าบลยาบหัวนา 

 (จ) อ้าเภอสองแคว  ในพื นที่ต้าบลชนแดน  และต้าบลนาไร่หลวง  และในพื นที่บางส่วน
ของต้าบลยอด 

(๔) จังหวัดพิจิตร  
 (ก) อ้าเภอทับคล้อ  อ้าเภอวังทรายพูน  และอ้าเภอสากเหล็ก 
 (ข) อ้าเภอดงเจริญ  ในพื นที่ต้าบลส้านักขุนเณร  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลวังงิ วใต้  

ต้าบลห้วยพุก  และต้าบลห้วยร่วม 
 (ค) อ้าเภอตะพานหิน  ในพื นที่ต้าบลคลองคูณ  ต้าบลงิ วราย  ต้าบลดงตะขบ   

ต้าบลตะพานหิน  ต้าบลทุ่งโพธิ์   ต้าบลไทรโรงโขน  ต้าบลไผ่หลวง  ต้าบลวังหลุม  ต้าบลวังหว้า   
ต้าบลหนองพยอม  และต้าบลห้วยเกตุ  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลทับหมัน  และต้าบลวังส้าโรง 

 (ง) อ้าเภอบางมูลนาก  ในพื นที่ต้าบลบางไผ่  ต้าบลบางมูลนาก  ต้าบลภูมิ  ต้าบลล้าประดา   
ต้าบลวังตะกู   ต้าบลห้วยเขน  และต้าบลหอไกร  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลเนินมะกอก   
ต้าบลวังกรด  และต้าบลวังส้าโรง 

 (จ) อ้าเภอบึงนาราง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลโพธิ์ไทรงาม  ต้าบลห้วยแก้ว  และ 
ต้าบลแหลมรัง 

 (ฉ) อ้าเภอโพทะเล  ในพื นที่ต้าบลท่าเสา  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลทะนง  ต้าบลท่าขมิ น   
ต้าบลท่านั่ง  ต้าบลท่าบัว  ต้าบลทุ่งน้อย  ต้าบลบางคลาน  ต้าบลบ้านน้อย  และต้าบลวัดขวาง 

 (ช) อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลโพธิ์ประทับช้าง 
 (ซ) อ้าเภอเมืองพิจิตร  ในพื นที่ต้าบลฆะมัง  ต้าบลดงป่าค้า  ต้าบลท่าหลวง  ต้าบลท่าฬ่อ  

ต้าบลบ้านบุ่ง  ต้าบลป่ามะคาบ  ต้าบลปากทาง  ต้าบลสายค้าโห้  และต้าบลหัวดง  และในพื นที่บางส่วน

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



ของต้าบลคลองคะเชนทร์  ต้าบลดงกลาง  ต้าบลในเมือง  ต้าบลไผ่ขวาง  ต้าบลเมืองเก่า  ต้าบลย่านยาว  
และต้าบลโรงช้าง   

(๕) จังหวัดพิษณุโลก 
 (ก) อ้าเภอเนินมะปราง  อ้าเภอวังทอง  และอ้าเภอวัดโบสถ์ 
 (ข) อ้าเภอชาติตระการ  ในพื นที่ต้าบลชาติตระการ  ต้าบลท่าสะแก  ต้าบลบ้านดง   

ต้าบลป่าแดง  และต้าบลสวนเมี่ยง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ่อภาค 
 (ค) อ้าเภอนครไทย  ในพื นที่ต้าบลนครชุม  ต้าบลนครไทย  ต้าบลนาบัว  ต้าบลน ้ากุ่ม  

ต้าบลเนินเพ่ิม  ต้าบลบ้านพร้าว  ต้าบลบ้านแยง  ต้าบลยางโกลน  ต้าบลหนองกะท้าว  และต้าบลห้วยเฮี ย  
และในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ่อโพธิ์   

 (ง) อ้าเภอบางกระทุ่ม  ในพื นที่ต้าบลท่าตาล  ต้าบลนครป่าหมาก  ต้าบลเนินกุ่ม   
ต้าบลบางกระทุ่ม  ต้าบลไผ่ล้อม  และต้าบลวัดตายม  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลโคกสลุด   
ต้าบลบ้านไร่  และต้าบลสนามคลี 

 (จ) อ้าเภอพรหมพิราม  ในพื นที่ต้าบลดงประค้า  ต้าบลทับยายเชียง  และต้าบลหอกลอง  
และในพื นที่บางส่วนของต้าบลตลุกเทียม  ต้าบลท่าช้าง  ต้าบลพรหมพิราม  ต้าบลมะต้อง  ต้าบลมะตูม  
ต้าบลวงฆ้อง  ต้าบลศรีภิรมย์  และต้าบลหนองแขม   

 (ฉ) อ้าเภอเมืองพิษณุโลก  ในพื นที่ต้าบลดอนทอง  ต้าบลบ้านป่า  ต้าบลบึงพระ   
ต้าบลปากโทก  ต้าบลมะขามสูง  ต้าบลวังน ้าคู้  ต้าบลสมอแข  ต้าบลหัวรอ  และต้าบลอรัญญิก  และ 
ในพื นที่บางส่วนของต้าบลงิ วงาม  ต้าบลจอมทอง  ต้าบลท่าทอง  ต้าบลท่าโพธิ์   ต้าบลในเมือง   
ต้าบลบ้านคลอง  ต้าบลพลายชุมพล  ต้าบลวัดจันทร์  และต้าบลวัดพริก 

(๖) จังหวัดเพชรบูรณ์  
 (ก) อ้าเภอวังโป่ง 
 (ข) อ้าเภอเขาค้อ  ในพื นที่ต้าบลหนองแม่นา  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลเข็กน้อย  

ต้าบลเขาค้อ  ต้าบลแคมป์สน  ต้าบลทุ่งสมอ  ต้าบลริมสีม่วง  และต้าบลสะเดาะพง   
 (ค) อ้าเภอชนแดน  ในพื นที่ต้าบลชนแดน  ต้าบลดงขุย  ต้าบลตะกุดไร  ต้าบลท่าข้าม  

และต้าบลพุทธบาท  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลซับพุทรา  ต้าบลบ้านกล้วย  และต้าบลศาลาลาย   
 (ง) อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลป่าเลา  
(๗) จังหวัดแพร่  อ้าเภอเมืองแพร่  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลช่อแฮ 
(๘) จังหวัดเลย  อ้าเภอด่านซ้าย  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลกกสะทอน  และต้าบลด่านซ้าย 
(๙) จังหวัดสุโขทัย 

้หนา   ๒๕
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 (ก) อ้าเภอศรีนคร  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลคลองมะพลับ  ต้าบลนครเดิฐ  ต้าบลน ้าขุม  
และต้าบลศรีนคร 

 (ข) อ้าเภอศรีสัชนาลัย  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลดงคู่  ต้าบลท่าชัย  และต้าบลบ้านตึก 
 (ค) อ้าเภอสวรรคโลก  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลคลองยาง 

(๑๐) จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 (ก) อ้าเภอทองแสนขัน  อ้าเภอท่าปลา  อ้าเภอน ้าปาด  อ้าเภอบ้านโคก  อ้าเภอฟากท่า  

และอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
 (ข) อ้าเภอตรอน  ในพื นที่ต้าบลน ้าอ่าง  ต้าบลบ้านแก่ง  ต้าบลวังแดง  และต้าบลหาดสองแคว   

และในพื นที่บางส่วนของต้าบลข่อยสูง 
 (ค) อ้าเภอพิชัย  ในพื นที่ต้าบลท่าสัก  ต้าบลนายาง  ต้าบลนาอิน  ต้าบลในเมือง   

ต้าบลบ้านโคน  ต้าบลบ้านดารา  ต้าบลบ้านหม้อ  และต้าบลไร่อ้อย  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลคอรุม   
ต้าบลท่ามะเฟือง  และต้าบลพญาแมน 

 (ง) อ้าเภอลับแล  ในพื นที่ต้าบลชัยจุมพล  ต้าบลด่านแมค่้ามนั  ต้าบลทุ่งยั ง  ต้าบลไผ่ลอ้ม  
ต้าบลฝายหลวง  และต้าบลศรีพนมมาศ  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลนานกกก  และต้าบลแม่พูล 

ทั งนี   ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหมายเลข  ๑๐/๒๓ 
มาตรา ๑๓ ให้ลุ่มน ้าเจ้าพระยา  มีเขตพื นที่ครอบคลุมในท้องที่  ดังต่อไปนี  
(๑) กรุงเทพมหานคร 
 (ก) เขตคลองเตย  เขตคลองสาน  เขตคันนายาว  เขตจตุจักร  เขตจอมทอง   

เขตดอนเมือง  เขตดินแดง  เขตดุสิต  เขตตลิ่งชัน  เขตทวีวัฒนา  เขตทุ่งครุ  เขตธนบุรี  เขตบางกอกนอ้ย  
เขตบางกอกใหญ่  เขตบางกะปิ  เขตบางเขน  เขตบางคอแหลม  เขตบางแค  เขตบางซื่อ  เขตบางนา  
เขตบางพลัด  เขตบางรัก  เขตบึงกุ่ม  เขตปทุมวัน  เขตประเวศ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  เขตพญาไท  
เขตพระโขนง  เขตพระนคร  เขตภาษีเจริญ  เขตยานนาวา  เขตราชเทวี  เขตราษฎร์บูรณะ  เขตลาดพร้าว  
เขตวังทองหลาง  เขตวัฒนา  เขตสวนหลวง  เขตสะพานสูง  เขตสัมพันธวงศ์  เขตสาทร  เขตหลักสี่   
และเขตห้วยขวาง   

 (ข) เขตคลองสามวา  ในพื นที่บางส่วนของแขวงทรายกองดิน  แขวงบางชัน  และ 
แขวงสามวาตะวันตก   

 (ค) เขตบางขุนเทียน  ในพื นที่แขวงท่าข้าม  และในพื นที่บางส่วนของแขวงแสมด้า 
 (ง) เขตบางบอน  ในพื นที่แขวงคลองบางบอน  และแขวงคลองบางพราน  และในพื นที่บางสว่น 

ของแขวงบางบอนใต้  และแขวงบางบอนเหนือ 

้หนา   ๒๖
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 (จ) เขตมีนบุรี  ในพื นที่บางส่วนของแขวงมีนบุรี  และแขวงแสนแสบ 
 (ฉ) เขตลาดกระบัง  ในพื นที่แขวงคลองสองต้นนุ่น  และในพื นที่บางส่วนของแขวงคลองสามประเวศ   

และแขวงลาดกระบัง 
 (ช) เขตสายไหม  ในพื นที่แขวงคลองถนน  และแขวงออเงิน  และในพื นที่บางส่วน 

ของแขวงสายไหม 
 (ซ) เขตหนองแขม  ในพื นที่บางส่วนของแขวงหนองแขม  และแขวงหนองค้างพลู 
(๒) จังหวัดก้าแพงเพชร 
 (ก) อ้าเภอขาณุวรลักษบุรี  ในพื นที่ต้าบลวังหามแห  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลโค้งไผ่  

ต้าบลดอนแตง  ต้าบลบ่อถ ้า  ต้าบลปางมะค่า  ต้าบลวังชะพลู  และต้าบลสลกบาตร 
 (ข) อ้าเภอปางศิลาทอง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลโพธิ์ทอง 
(๓) จังหวัดชัยนาท  
 (ก) อ้าเภอมโนรมย์  และอ้าเภอสรรพยา 
 (ข) อ้าเภอเมืองชัยนาท  ในพื นที่ต้าบลเขาท่าพระ  ต้าบลธรรมามูล  ต้าบลในเมือง   

ต้าบลบ้านกล้วย  และต้าบลเสือโฮก  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลชัยนาท  ต้าบลท่าชัย  และ 
ต้าบลหาดท่าเสา 

 (ค) อ้าเภอวัดสิงห์  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลมะขามเฒ่า   
 (ง) อ้าเภอสรรคบุรี  ในพื นที่ต้าบลดอนก้า  ต้าบลเที่ยงแท้  ต้าบลบางขุด  ต้าบลโพงาม  

ต้าบลห้วยกรด  และต้าบลห้วยกรดพัฒนา  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลดงคอน  และต้าบลแพรกศรีราชา 
(๔) จังหวัดนครนายก 
 (ก) อ้าเภอบ้านนา  ในพื นที่ต้าบลบ้านพริก  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลเขาเพ่ิม   

ต้าบลบ้านนา  ต้าบลป่าขะ  และต้าบลพิกุลออก 
 (ข) อ้าเภอองครักษ์  ในพื นที่ต้าบลคลองใหญ่  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลทรายมูล  

ต้าบลบางปลากด  ต้าบลบึงศาล  ต้าบลโพธิ์แทน  และต้าบลองครักษ์ 
(๕) จังหวัดนครปฐม  
 (ก) อ้าเภอบางเลน  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลคลองนกกระทุง   ต้าบลนราภิรมย์   

ต้าบลบางภาษี  และต้าบลบางระก้า 
 (ข) อ้าเภอพุทธมณฑล  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลคลองโยง  และต้าบลศาลายา 
 (ค) อ้าเภอสามพราน  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลกระทุ่มล้ม 
(๖) จังหวัดนครสวรรค์  

้หนา   ๒๗
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 (ก) อ้าเภอตาคลี  อ้าเภอตากฟ้า  อ้าเภอท่าตะโก  อ้าเภอไพศาลี  และอ้าเภอหนองบัว 
 (ข) อ้าเภอเก้าเลี ยว  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลเขาดิน 
 (ค) อ้าเภอโกรกพระ  ในพื นที่ต้าบลนากลาง  ต้าบลบางประมุง  ต้าบลบางมะฝ่อ   

ต้าบลยางตาล  และต้าบลศาลาแดง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลโกรกพระ  ต้าบลเนินกว้าว   
และต้าบลเนินศาลา 

 (ง) อ้าเภอชุมแสง  ในพื นที่ต้าบลไผ่สิงห์   และในพื นที่บางส่วนของต้าบลเกยไชย   
ต้าบลชุมแสง  ต้าบลทับกฤชใต้  ต้าบลพันลาน  ต้าบลพิกุล  และต้าบลหนองกระเจา 

 (จ) อ้าเภอบรรพตพิสัย  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลท่างิ ว  ต้าบลบางแก้ว  ต้าบลบ้านแดน  
ต้าบลหูกวาง  และต้าบลอ่างทอง 

 (ฉ) อ้าเภอพยุหะคีรี   ในพื นที่ต้าบลเขากะลา  ต้าบลเขาทอง  ต้าบลท่าน ้าอ้อย   
ต้าบลนิคมเขาบ่อแก้ว  ต้าบลเนินมะกอก  ต้าบลพยุหะ  ต้าบลม่วงหัก  ต้าบลย่านมัทรี  และต้าบลสระทะเล   
และในพื นที่บางส่วนของต้าบลน ้าทรง  และต้าบลยางขาว 

 (ช) อ้ า เภอ เมื องนครสวรรค์   ใน พื นที่ ต้ าบลกลางแดด   ต้ าบลตะ เคียนเลื่ อน   
ต้าบลนครสวรรค์ตก  ต้าบลนครสวรรค์ออก  ต้าบลพระนอน  ต้าบลหนองกรด  ต้าบลหนองกระโดน   
และต้าบลหนองปลิง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลเกรียงไกร  ต้าบลแควใหญ่  ต้าบลบ้านแก่ง   
ต้าบลปากน ้าโพ  และต้าบลวัดไทรย์ 

 (ซ) อ้าเภอแม่วงก์  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลวังซ่าน 
 (ฌ) อ้าเภอลาดยาว  ในพื นที่ต้าบลเนินขี เหล็ก  และต้าบลบ้านไร่  และในพื นที่บางส่วน

ของต้าบลลาดยาว  ต้าบลศาลเจ้าไก่ต่อ  ต้าบลสระแก้ว  ต้าบลหนองนมวัว  และต้าบลหนองยาว 
(๗) จังหวัดนนทบุรี  
 (ก) อ้าเภอบางกรวย  อ้าเภอบางบัวทอง  อ้าเภอบางใหญ่  อ้าเภอปากเกร็ด  และ 

อ้าเภอเมืองนนทบุรี 
 (ข) อ้าเภอไทรน้อย  ในพื นที่ต้าบลขุนศรี  ต้าบลคลองขวาง  ต้าบลทวีวัฒนา  ต้าบลไทรน้อย   

ต้าบลราษฎร์นิยม  และต้าบลหนองเพรางาย  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลไทรใหญ่ 
(๘) จังหวัดปทุมธานี  
 (ก) อ้าเภอคลองหลวง  อ้าเภอเมืองปทุมธานี  อ้าเภอลาดหลุมแก้ว  อ้าเภอสามโคก  และ

อ้าเภอหนองเสือ 
 (ข) อ้าเภอธัญบุรี  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบึงน ้ารักษ์  ต้าบลบึงยี่โถ  ต้าบลบึงสนั่น  

ต้าบลประชาธิปัตย์  ต้าบลรังสิต  และต้าบลล้าผักกูด 

้หนา   ๒๘
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 (ค) อ้าเภอล้าลูกกา  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลคูคต  และต้าบลลาดสวาย 
(๙) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 (ก) อ้าเภอบางไทร  อ้าเภอบางบาล  อ้าเภอบางปะอิน  อ้าเภอบ้านแพรก  อ้าเภอภาชี  

อ้าเภอวังน้อย  อ้าเภอเสนา  และอ้าเภออุทัย 
 (ข) อ้าเภอท่าเรือ  ในพื นที่ต้าบลหนองขนาก  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลจ้าปา   

ต้าบลท่าเจ้าสนุก  ต้าบลท่าหลวง  ต้าบลบ้านร่อม  ต้าบลปากท่า  ต้าบลโพธิ์เอน  และต้าบลศาลาลอย   
 (ค) อ้าเภอนครหลวง  ในพื นที่ต้าบลบ้านชุ้ง  และต้าบลหนองปลิง  และในพื นที่บางส่วน 

ของต้าบลคลองสะแก  ต้าบลนครหลวง  ต้าบลบ่อโพง  ต้าบลบางพระครู  ต้าบลบางระก้า  ต้าบลปากจัน่   
ต้าบลพระนอน  ต้าบลแม่ลา  และต้าบลสามไถ 

 (ง) อ้าเภอบางซ้าย  ในพื นที่ต้าบลแก้วฟ้า  ต้าบลเตา่เล่า  ต้าบลบางซ้าย  และต้าบลปลายกลดั   
และในพื นที่บางส่วนของต้าบลเทพมงคล  และต้าบลวังพัฒนา 

 (จ) อ้าเภอบางปะหัน  ในพื นที่ต้าบลขยาย  ต้าบลขวัญเมือง  ต้าบลตานิม  ต้าบลตาลเอน  
ต้าบลทับน ้า  ต้าบลทางกลาง  ต้าบลบางเดื่อ  ต้าบลบางนางร้า  ต้าบลบางปะหัน  ต้าบลบ้านม้า   
ต้าบลบ้านลี่  ต้าบลพุทเลา  ต้าบลโพธิ์สามต้น  ต้าบลเสาธง  และต้าบลหันสัง  และในพื นที่บางส่วน 
ของต้าบลบางเพลิง  และต้าบลบ้านขล้อ 

 (ฉ) อ้าเภอผักไห่  ในพื นที่ต้าบลกุฎี  ต้าบลโคกช้าง  ต้าบลจักราช  ต้าบลตาลาน   
ต้าบลท่าดินแดง  ต้าบลบ้านแค  ต้าบลบ้านใหญ่  ต้าบลผักไห่  ต้าบลลาดชิด  ต้าบลลาดน ้าเค็ม   
ต้าบลล้าตะเคียน  ต้าบลหนองน ้าใหญ่  ต้าบลหน้าโคก  และต้าบลอมฤต  และในพื นที่บางส่วนของ 
ต้าบลดอนลาน  และต้าบลนาคู   

 (ช) อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา  ในพื นที่ต้าบลกะมัง  ต้าบลเกาะเรียน  ต้าบลคลองตะเคยีน  
ต้าบลคลองสระบัว  ต้าบลคลองสวนพลู  ต้าบลท่าวาสุกรี  ต้าบลบ้านป้อม  ต้าบลบ้านรุน  ต้าบลบ้านใหม่  
ต้าบลประตูชัย  ต้าบลปากกราน  ต้าบลไผ่ลิง  ต้าบลภูเขาทอง  ต้าบลลุมพลี  ต้าบลวัดตูม  ต้าบลสวนพริก  
ต้าบลส้าเภาล่ม  ต้าบลหอรัตนไชย  และต้าบลหันตรา  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ้านเกาะ   
และต้าบลหัวรอ  

 (ซ) อ้าเภอมหาราช  ในพื นที่ต้าบลเจ้าปลุก  ต้าบลท่าตอ  ต้าบลน ้าเต้า  ต้าบลบ้านขวาง  
ต้าบลบ้านนา  ต้าบลบ้านใหม่  ต้าบลพิตเพียน  ต้าบลมหาราช  ต้าบลโรงช้าง  และต้าบลหัวไผ่   
และในพื นที่บางส่วนของต้าบลกะทุ่ม  และต้าบลบางนา 

 (ฌ) อ้าเภอลาดบัวหลวง  ในพื นที่ต้าบลคลองพระยาบนัลือ  ต้าบลคู้สลอด  ต้าบลพระยาบนัลอื   
ต้าบลลาดบัวหลวง  และต้าบลสิงหนาท  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลสามเมือง  และต้าบลหลักชัย 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



(๑๐) จังหวัดพิจิตร 
 (ก) อ้าเภอดงเจริญ  ในพื นที่ต้าบลวังงิ ว   และในพื นที่บางส่วนของต้าบลวังงิ วใต้    

ต้าบลห้วยพุก  และต้าบลห้วยร่วม 
 (ข) อ้าเภอบางมูลนาก  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลเนินมะกอก  ต้าบลวังกรด  และ 

ต้าบลวังส้าโรง 
(๑๑) จังหวัดเพชรบูรณ์  
 (ก) อ้าเภอชนแดน  ในพื นที่ต้าบลลาดแค  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลซับพุทรา   

ต้าบลบ้านกล้วย  และต้าบลศาลาลาย 
 (ข) อ้าเภอบึงสามพัน  ในพื นที่ต้าบลวังพิกุล  และต้าบลศรีมงคล  และในพื นที่บางส่วน

ของต้าบลซับไม้แดง  และต้าบลพญาวัง 
 (ค) อ้าเภอวิเชียรบุรี  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลซับน้อย  และต้าบลภูน ้าหยด 
 (ง) อ้าเภอหนองไผ่  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบัววัฒนา  และต้าบลบ้านโภชน์ 

(๑๒) จังหวัดลพบุรี  
 (ก) อ้าเภอท่าวุ้ง  อ้าเภอบ้านหมี่  อ้าเภอสระโบสถ์  และอ้าเภอหนองม่วง 
 (ข) อ้าเภอโคกเจริญ  ในพื นที่ต้าบลโคกเจริญ  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลโคกแสมสาร  

ต้าบลยางราก  ต้าบลวังทอง  และต้าบลหนองมะค่า 
 (ค) อ้าเภอโคกส้าโรง  ในพื นที่ต้าบลเกาะแก้ว  ต้าบลคลองเกตุ  ต้าบลโคกส้าโรง   

ต้าบลดงมะรุม  ต้าบลถลุงเหล็ก  ต้าบลเพนียด  ต้าบลวังขอนขว้าง  ต้าบลวังจั่น  ต้าบลสะแกราบ   
ต้าบลหนองแขม  ต้าบลหลุมข้าว  และต้าบลห้วยโป่ง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลวังเพลิง 

 (ง) อ้าเภอชัยบาดาล  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลห้วยหิน 
 (จ) อ้าเภอพัฒนานิคม  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลดีลัง 
 (ฉ) อ้าเภอเมืองลพบุรี   ในพื นที่ต้าบลกกโก  ต้าบลโก่งธนู   ต้าบลเขาพระงาม   

ต้าบลเขาสามยอด  ต้าบลโคกกระเทียม  ต้าบลโคกล้าพาน  ต้าบลงิ วราย  ต้าบลดอนโพธิ์  ต้าบลตะลุง  
ต้าบลถนนใหญ่  ต้าบลทะเลชุบศร  ต้าบลท่าแค  ต้าบลท่าศาลา  ต้าบลท่าหิน  ต้าบลท้ายตลาด   
ต้าบลนิคมสร้างตนเอง  ต้าบลบางขันหมาก  ต้าบลบ้านข่อย  ต้าบลป่าตาล  ต้าบลพรหมมาสตร์   
ต้าบลโพธิ์เก้าต้น  ต้าบลโพธิ์ตรุ  และต้าบลสี่คลอง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลโคกตูม 

(๑๓) จังหวัดสมุทรปราการ  
 (ก) อ้าเภอพระประแดง   

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 (ข) อ้าเภอบางพลี  ในพื นที่ต้าบลบางแก้ว  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลบางพลีใหญ่  
และต้าบลราชาเทวะ 

 (ค) อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์  ในพื นที่ต้าบลในคลองบางปลากด  ต้าบลบ้านคลองสวน   
และต้าบลปากคลองบางปลากด  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลนาเกลือ  และต้าบลแหลมฟ้าผ่า 

 (ง) อ้ า เภอเมืองสมุทรปราการ   ในพื นที่ ต้ าบลท้ายบ้ าน   ต้ าบลท้ายบ้านใหม่    
ต้าบลเทพารักษ์  ต้าบลบางด้วน  ต้าบลบางโปรง  ต้าบลบางเมือง  ต้าบลบางเมืองใหม่  ต้าบลปากน ้า  
ต้าบลแพรกษา  และต้าบลส้าโรงเหนือ  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลบางปูใหม่  และต้าบลแพรกษาใหม่ 

(๑๔) จังหวัดสมุทรสาคร  
 (ก) อ้าเภอกระทุ่มแบน  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลอ้อมน้อย 
 (ข) อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลพันท้ายนรสิงห์ 

(๑๕) จังหวัดสระบุรี  
 (ก) อ้าเภอหนองแค  และอ้าเภอหนองแซง 
 (ข) อ้าเภอดอนพุด  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลดงตะงาว  ต้าบลดอนพุด  ต้าบลบ้านหลวง  

และต้าบลไผ่หลิ่ว   
 (ค) อ้าเภอบ้านหมอ  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลโคกใหญ่  ต้าบลตลาดน้อย  ต้าบลบ้านหมอ  

ต้าบลไผ่ขวาง  ต้าบลสร่างโศก  และต้าบลหรเทพ 
 (ง) อ้าเภอพระพุทธบาท  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลธารเกษม  ต้าบลนายาว  และ 

ต้าบลหนองแก 
 (จ) อ้าเภอเมืองสระบุรี  ในพื นที่ต้าบลโคกสว่าง  ต้าบลหนองโน  และต้าบลหนองยาว  

และในพื นที่บางส่วนของต้าบลนาโฉง  ต้าบลปากข้าวสาร  ต้าบลปากเพรียว  และต้าบลหนองปลาไหล 
 (ฉ) อ้าเภอวิหารแดง  ในพื นที่ต้าบลคลองเรือ  ต้าบลเจริญธรรม  ต้าบลวิหารแดง   

ต้าบลหนองสรวง  และต้าบลหนองหมู  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ้านล้า 
 (ช) อ้าเภอเสาไห้  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลม่วงงาม  ต้าบลเมืองเก่า  ต้าบลเริงราง  

ต้าบลสวนดอกไม้  และต้าบลเสาไห้ 
 (ซ) อ้าเภอหนองโดน  ในพื นที่ต้าบลดอนทอง  และต้าบลบ้านกลับ  และในพื นที่บางส่วน

ของต้าบลบ้านโปร่ง  และต้าบลหนองโดน 
(๑๖) จังหวัดสิงห์บุรี  
 (ก) อ้าเภอท่าช้าง  อ้าเภอพรหมบุรี  อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี  และอ้าเภออินทร์บุรี 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 (ข) อ้าเภอค่ายบางระจัน  ในพื นที่ต้าบลคอทราย  ต้าบลท่าข้าม  ต้าบลบางระจัน   
ต้าบลโพทะเล  และต้าบลโพสังโฆ  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลหนองกระทุ่ม 

 (ค) อ้าเภอบางระจัน  ในพื นที่ต้าบลเชิงกลัด  ต้าบลบ้านจ่า  ต้าบลพักทัน  ต้าบลโพชนไก่  
ต้าบลแม่ลา  ต้าบลไม้ดัด  และต้าบลสิงห์  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลสระแจง 

(๑๗) จังหวัดสุพรรณบุรี  อ้าเภอบางปลาม้า  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลไผ่กองดิน  และ 
ต้าบลองครักษ์  

(๑๘) จังหวัดอ่างทอง 
 (ก) อ้าเภอไชโย  อ้าเภอป่าโมก  และอ้าเภอเมืองอ่างทอง 
 (ข) อ้าเภอโพธิ์ทอง  ในพื นที่ต้าบลค้าหยาด  ต้าบลโคกพุทรา  ต้าบลทางพระ   

ต้าบลบ่อแร่  ต้าบลบางเจ้าฉ่า  ต้าบลบางพลับ  ต้าบลบางระก้า  ต้าบลโพธิ์รังนก  ต้าบลสามง่าม   
ต้าบลหนองแม่ไก่  ต้าบลองครักษ์  ต้าบลอ่างแก้ว  และต้าบลอินทประมูล  และในพื นที่บางส่วน 
ของต้าบลยางซ้าย  และต้าบลร้ามะสัก 

 (ค) อ้าเภอวิเศษชัยชาญ  ในพื นที่ต้าบลคลองขนาก  ต้าบลตลาดใหม่  ต้าบลท่าช้าง   
ต้าบลบางจัก  ต้าบลไผ่จ้าศีล  ต้าบลไผ่ด้าพัฒนา  ต้าบลม่วงเตี ย  ต้าบลยี่ล้น  ต้าบลศาลเจ้าโรงทอง  
ต้าบลสี่ร้อย  และต้าบลหัวตะพาน  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลหลักแก้ว  และต้าบลห้วยคันแหลน 

 (ง) อ้าเภอสามโก้   ในพื นที่บางส่วนของต้าบลโพธิ์ม่วงพันธ์   ต้าบลราษฎรพัฒนา   
และต้าบลสามโก้ 

 (จ) อ้าเภอแสวงหา  ในพื นที่ต้าบลจ้าลอง  ต้าบลศรีพราน  ต้าบลแสวงหา  และ 
ต้าบลห้วยไผ่  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ้านพราน  ต้าบลวังน ้าเย็น  และต้าบลสีบัวทอง 

(๑๙) จังหวัดอุทัยธานี  อ้าเภอเมืองอุทัยธานี  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลเกาะเทโพ  ต้าบลท่าซงุ  
และต้าบลหาดทนง 

ทั งนี   ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหมายเลข  ๑๑/๒๓ 
มาตรา ๑๔ ให้ลุ่มน ้าสะแกกรัง  มีเขตพื นที่ครอบคลุมในท้องที่  ดังต่อไปนี  
(๑) จังหวัดก้าแพงเพชร  
 (ก) อ้าเภอขาณุวรลักษบุรี  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ่อถ ้า  ต้าบลปางมะค่า  และ 

ต้าบลวังชะพลู 
 (ข) อ้าเภอปางศิลาทอง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลปางตาไว 
(๒) จังหวัดนครสวรรค์  
 (ก) อ้าเภอชุมตาบง  และอ้าเภอแม่เปิน 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 (ข) อ้าเภอโกรกพระ  ในพื นที่ต้าบลหาดสูง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลโกรกพระ  
ต้าบลเนินกว้าว  และต้าบลเนินศาลา   

 (ค) อ้าเภอพยุหะคีรี  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลน ้าทรง  และต้าบลยางขาว 
 (ง) อ้าเภอแม่วงก์  ในพื นที่ต้าบลเขาชนกัน  ต้าบลแม่เล่ย์  และต้าบลแม่วงก์  และในพื นที่

บางส่วนของต้าบลวังซ่าน 
 (จ) อ้าเภอลาดยาว  ในพื นที่ต้าบลมาบแก  ต้าบลวังม้า  ต้าบลวังเมือง  ต้าบลสร้อยละคร  

และต้าบลห้วยน ้าหอม  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลลาดยาว  ต้าบลศาลเจ้าไก่ต่อ  ต้าบลสระแก้ว  
ต้าบลหนองนมวัว  และต้าบลหนองยาว   

(๓) จังหวัดอุทัยธานี  
 (ก) อ้าเภอทัพทัน  และอ้าเภอสว่างอารมณ์ 
 (ข) อ้าเภอเมืองอุทัยธานี   ในพื นที่ต้าบลดอนขวาง  ต้าบลทุ่งใหญ่  ต้าบลน ้าซึม   

ต้าบลเนินแจง  ต้าบลโนนเหล็ก  ต้าบลสะแกกรัง  ต้าบลหนองแก  ต้าบลหนองเต่า  ต้าบลหนองไผ่แบน  
ต้าบลหนองพังค่า  และต้าบลอุทัยใหม่  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลเกาะเทโพ  ต้าบลท่าซุง   
และต้าบลหาดทนง   

 (ค) อ้าเภอลานสัก  ในพื นที่ต้าบลน ้ารอบ  และต้าบลประดู่ยืน  และในพื นที่บางส่วน 
ของต้าบลทุ่งนางาม  ต้าบลป่าอ้อ  ต้าบลระบ้า  และต้าบลลานสัก 

 (ง) อ้าเภอหนองขาหย่าง   ในพื นที่ต้าบลดอนกลอย  ต้าบลท่าโพ  ต้าบลทุ่ง พ่ึง   
ต้าบลหนองไผ่   ต้าบลหมกแถว  และต้าบลห้วยรอบ  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลดงขวาง   
ต้าบลหนองขาหย่าง  และต้าบลหลุมเข้า 

 (จ) อ้าเภอหนองฉาง  ในพื นที่ต้าบลทุ่งพง  ต้าบลบ้านเก่า  ต้าบลหนองฉาง  ต้าบลหนองสรวง   
และต้าบลอุทัยเก่า  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลเขากวางทอง  ต้าบลทุ่งโพ  ต้าบลหนองนางนวล   
และต้าบลหนองยาง 

ทั งนี   ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหมายเลข  ๑๒/๒๓ 
มาตรา ๑๕ ให้ลุ่มน ้าป่าสัก  มีเขตพื นที่ครอบคลุมในท้องที่  ดังต่อไปนี   
(๑) จังหวัดชัยภูมิ  
 (ก) อ้าเภอเทพสถิต  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลวะตะแบก 
 (ข) อ้าเภอภักดีชุมพล  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ้านเจียง  และต้าบลแหลมทอง 
(๒) จังหวัดนครราชสีมา  
 (ก) อ้าเภอด่านขุนทด  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลห้วยบง 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 (ข) อ้าเภอเทพารักษ์  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบึงปรือ  และต้าบลหนองแวง 
 (ค) อ้าเภอปากช่อง  ในพื นที่ต้าบลกลางดง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลจันทึก   

ต้าบลปากช่อง  ต้าบลพญาเย็น  และต้าบลหนองน ้าแดง 
 (ง) อ้าเภอสีคิ ว  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลกฤษณา  ต้าบลดอนเมือง  ต้าบลหนองน ้าใส  

และต้าบลหนองหญ้าขาว 
(๓) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 (ก) อ้าเภอท่าเรือ  ในพื นที่ต้าบลท่าเรือ  และต้าบลวังแดง  และในพื นที่บางส่วน 

ของต้าบลจ้าปา  ต้าบลท่าเจ้าสนุก  ต้าบลท่าหลวง  ต้าบลบ้านร่อม  ต้าบลปากท่า  ต้าบลโพธิ์เอน   
และต้าบลศาลาลอย 

 (ข) อ้าเภอนครหลวง  ในพื นที่ต้าบลท่าช้าง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลคลองสะแก  
ต้าบลนครหลวง  ต้าบลบ่อโพง  ต้าบลบางพระครู  ต้าบลบางระก้า  ต้าบลปากจั่น  ต้าบลพระนอน  
ต้าบลแม่ลา  และต้าบลสามไถ 

 (ค) อ้าเภอบางปะหัน  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบางเพลิง  และต้าบลบ้านขล้อ 
 (ง) อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ้านเกาะ  และต้าบลหัวรอ 
 (จ) อ้าเภอมหาราช  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลกะทุ่ม  และต้าบลบางนา 
(๔) จังหวัดเพชรบูรณ์  
 (ก) อ้าเภอศรีเทพ 
 (ข) อ้าเภอเขาค้อ  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลเข็กน้อย  ต้าบลเขาค้อ  ต้าบลแคมป์สน  

ต้าบลทุ่งสมอ  ต้าบลริมสีม่วง  และต้าบลสะเดาะพง 
 (ค) อ้าเภอชนแดน  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลซับพุทรา 
 (ง) อ้าเภอน ้าหนาว  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลน ้าหนาว  ต้าบลวังกวาง  และต้าบลหลักด่าน 
 (จ) อ้าเภอบึงสามพัน  ในพื นที่ต้าบลกันจุ   ต้าบลซับสมอทอด  ต้าบลบึงสามพัน   

ต้าบลสระแก้ว  และต้าบลหนองแจง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลซับไม้แดง  และต้าบลพญาวัง 
 (ฉ) อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์  ในพื นที่ต้าบลชอนไพร  ต้าบลดงมูลเหล็ก  ต้าบลตะเบาะ  

ต้าบลท่าพล  ต้าบลนางั่ว  ต้าบลนาป่า  ต้าบลน ้าร้อน  ต้าบลในเมือง  ต้าบลบ้านโคก  ต้าบลบ้านโตก  
ต้าบลระวิง  ต้าบลวังชมภู  ต้าบลสะเดียง  และต้าบลห้วยสะแก  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลนายม  
ต้าบลป่าเลา  และต้าบลห้วยใหญ่ 

้หนา   ๓๔
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 (ช) อ้าเภอวิเชียรบุรี  ในพื นที่ต้าบลโคกปรง  ต้าบลซับสมบูรณ์  ต้าบลท่าโรง  ต้าบลน ้าร้อน   
ต้าบลบ่อรัง  ต้าบลบึงกระจับ  ต้าบลพุขาม  ต้าบลพุเตย  ต้าบลวังใหญ่  ต้าบลสระประดู่  และต้าบลสามแยก   
และในพื นที่บางส่วนของต้าบลซับน้อย  ต้าบลภูน ้าหยด  และต้าบลยางสาว 

 (ซ) อ้าเภอหนองไผ่  ในพื นที่ต้าบลกองทูล  ต้าบลท่าด้วง  ต้าบลท่าแดง  ต้าบลนาเฉลียง  
ต้าบลเพชรละคร  ต้าบลยางงาม  ต้าบลวังท่าดี  ต้าบลวังโบสถ์  ต้าบลหนองไผ่  และต้าบลห้วยโป่ง   
และในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ่อไทย  ต้าบลบัววัฒนา  และต้าบลบ้านโภชน์ 

 (ฌ) อ้าเภอหล่มเก่า  ในพื นที่ต้าบลตาดกลอย  ต้าบลนาเกาะ  ต้าบลนาซ้า  ต้าบลนาแซง  
ต้าบลศิลา  และต้าบลหล่มเก่า  และในพื นที่บางส่วนของตา้บลบา้นเนนิ  ต้าบลวังบาล  และต้าบลหนิฮาว 

 (ญ) อ้าเภอหล่มสัก  ในพื นที่ต้าบลตาลเดี่ยว  ต้าบลท่าอิบุญ  ต้าบลน ้าก้อ  ต้าบลน ้าชุน  
ต้าบลน ้าเฮี ย  ต้าบลบ้านติ ว   ต้าบลบ้านไร่   ต้าบลบ้านโสก  ต้าบลบ้านหวาย  ต้าบลบุ่งคล้า   
ต้าบลบุ่งน ้าเต้า  ต้าบลปากช่อง  ต้าบลปากดุก  ต้าบลฝายนาแซง  ต้าบลลานบ่า  ต้าบลวัดป่า  ต้าบลสักหลง   
ต้าบลหนองไขว่   ต้าบลหนองสว่าง  ต้าบลหล่มสัก  และต้าบลห้วยไร่   และในพื นที่บางส่วน 
ของต้าบลช้างตะลูด  และต้าบลบ้านกลาง 

(๕) จังหวัดลพบุรี  
 (ก) อ้าเภอท่าหลวง   
 (ข) อ้าเภอโคกเจริญ  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลโคกแสมสาร  ต้าบลยางราก  ต้าบลวังทอง  

และต้าบลหนองมะค่า 
 (ค) อ้าเภอโคกส้าโรง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลวังเพลิง 
 (ง) อ้าเภอชัยบาดาล  ในพื นที่ต้าบลเกาะรัง  ต้าบลเขาแหลม  ต้าบลชัยนารายณ์   

ต้าบลชัยบาดาล  ต้าบลซับตะเคียน  ต้าบลท่าดินด้า  ต้าบลท่ามะนาว  ต้าบลนาโสม  ต้าบลนิคมล้านารายณ์   
ต้าบลบัวชุม  ต้าบลบ้านใหม่สามัคคี  ต้าบลม่วงค่อม  ต้าบลมะกอกหวาน  ต้าบลล้านารายณ์  ต้าบลศิลาทิพย์   
และต้าบลหนองยายโต๊ะ  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลห้วยหิน   

 (จ) อ้าเภอพัฒนานิคม  ในพื นที่ต้าบลโคกสลุง  ต้าบลช่องสาริกา  ต้าบลชอนน้อย   
ต้าบลน ้าสุด  ต้าบลพัฒนานิคม  ต้าบลมะนาวหวาน  ต้าบลหนองบัว  และต้าบลห้วยขุนราม  และ 
ในพื นที่บางส่วนของต้าบลดีลัง 

 (ฉ) อ้าเภอเมืองลพบุรี  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลโคกตูม 
 (ช) อ้า เภอล้าสนธิ   ในพื นที่ต้ าบลเขาน้อย   ต้าบลเขารวก  ต้าบลซับสมบูรณ์    

ต้าบลล้าสนธิ  และต้าบลหนองรี  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลกุดตาเพชร 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



(๖) จังหวัดเลย   
 (ก) อ้าเภอด่านซ้าย  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลด่านซ้าย  ต้าบลโป่ง  ต้าบลโพนสูง   

ต้าบลวังยาว  และต้าบลอิปุ่ม 
 (ข) อ้าเภอภูเรือ  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลปลาบ่า 
 (ค) อ้าเภอภูหลวง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลเลยวังไสย์ 
(๗) จังหวัดสระบุรี  
 (ก) อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ  และอ้าเภอวังม่วง 
 (ข) อ้าเภอแก่งคอย  ในพื นที่ต้าบลแก่งคอย  ต้าบลตาลเดี่ยว  ต้าบลเตาปูน  ต้าบลทับกวาง   

ต้าบลท่าคล้อ  ต้าบลท่าตูม  ต้าบลบ้านธาตุ  ต้าบลบ้านป่า  ต้าบลสองคอน  ต้าบลห้วยแห้ง  และ 
ต้าบลหินซ้อน  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลชะอม  ต้าบลช้าผักแพว  และต้าบลท่ามะปราง 

 (ค) อ้ า เ ภอดอน พุด   ใน พื นที่ บ า งส่ ว นของต้ าบลด งตะ ง าว   ต้ าบลดอนพุด   
ต้าบลบ้านหลวง  และต้าบลไผ่หลิ่ว   

 (ง) อ้าเภอบ้านหมอ  ในพื นที่ต้าบลบางโขมด  ต้าบลบ้านครัว  และต้าบลหนองบัว  และ
ในพื นที่บางส่วนของต้าบลโคกใหญ่  ต้าบลตลาดน้อย  ต้าบลบ้านหมอ  ต้าบลไผ่ขวาง  ต้าบลสร่างโศก  
และต้าบลหรเทพ 

 (จ) อ้าเภอพระพุทธบาท  ในพื นที่ต้าบลขุนโขลน  ต้าบลเขาวง  ต้าบลพระพุทธบาท  
ต้าบลพุกร่าง  ต้าบลพุค้าจาน  และต้าบลห้วยป่าหวาย  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลธารเกษม   
ต้าบลนายาว  และต้าบลหนองแก 

 (ฉ) อ้าเภอมวกเหล็ก  ในพื นที่ต้าบลซับสนุ่น  ต้าบลมวกเหล็ก  ต้าบลล้าพญากลาง   
ต้าบลล้าสมพุง  และต้าบลหนองย่างเสือ  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลมิตรภาพ 

 (ช) อ้าเภอเมืองสระบุรี  ในพื นที่ต้าบลกุดนกเปล้า  ต้าบลดาวเรือง  ต้าบลตลิ่งชัน   
และต้าบลตะกุด  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลนาโฉง  ต้าบลปากข้าวสาร  ต้าบลปากเพรียว   
และต้าบลหนองปลาไหล 

 (ซ) อ้าเภอวิหารแดง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ้านล้า 
 (ฌ) อ้าเภอเสาไห้  ในพื นที่ต้าบลงิ วงาม  ต้าบลต้นตาล  ต้าบลท่าช้าง  ต้าบลบ้านยาง  

ต้าบลพระยาทด  ต้าบลศาลารีไทย  และต้าบลหัวปลวก  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลม่วงงาม   
ต้าบลเมืองเก่า  ต้าบลเริงราง  ต้าบลสวนดอกไม้  และต้าบลเสาไห้   

 (ญ) อ้าเภอหนองโดน  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ้านโปร่ง  และต้าบลหนองโดน 
ทั งนี   ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหมายเลข  ๑๓/๒๓ 

้หนา   ๓๖
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มาตรา ๑๖ ให้ลุ่มน ้าท่าจีน  มีเขตพื นที่ครอบคลุมในท้องที่  ดังต่อไปนี   
(๑) กรุงเทพมหานคร 
 (ก) เขตบางขุนเทียน  ในพื นที่บางส่วนของแขวงแสมด้า 
 (ข) เขตบางบอน  ในพื นที่บางส่วนของแขวงบางบอนใต้  และแขวงบางบอนเหนือ 
 (ค) เขตหนองแขม  ในพื นที่บางส่วนของแขวงหนองแขม  และแขวงหนองค้างพลู 
(๒) จังหวัดกาญจนบุรี  
 (ก) อ้าเภอห้วยกระเจา 
 (ข) อ้าเภอท่าม่วง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลทุ่งทอง  ต้าบลวังขนาย  ต้าบลวังศาลา  

และต้าบลหนองขาว 
 (ค) อ้าเภอท่ามะกา  ในพื นที่ต้าบลพระแท่น  ต้าบลสนามแย้   ต้าบลหนองลาน   

และต้าบลอุโลกสี่หมื่น  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลดอนชะเอม  ต้าบลตะคร ้าเอน  ต้าบลท่าเรือ   
และต้าบลยางม่วง 

 (ง) อ้าเภอบ่อพลอย  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ่อพลอย 
 (จ) อ้าเภอพนมทวน  ในพื นที่ต้าบลดอนเจดีย์  ต้าบลดอนตาเพชร  ต้าบลพนมทวน  

ต้าบลพังตรุ  ต้าบลรางหวาย  และต้าบลหนองสาหร่าย  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลทุ่งสมอ   
และต้าบลหนองโรง 

 (ฉ) อ้าเภอเลาขวัญ  ในพื นที่ต้าบลเลาขวัญ  ต้าบลหนองนกแก้ว  ต้าบลหนองประดู่  
ต้าบลหนองปลิง  ต้าบลหนองฝ้าย  และต้าบลหนองโสน  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลทุ่งกระบ่้า 

(๓) จังหวัดชัยนาท  
 (ก) อ้าเภอเนินขาม  อ้าเภอหนองมะโมง  และอ้าเภอหันคา 
 (ข) อ้าเภอเมืองชัยนาท  ในพื นที่ต้าบลนางลือ  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลชัยนาท  

ต้าบลท่าชัย  และต้าบลหาดท่าเสา 
 (ค) อ้าเภอวัดสิงห์  ในพื นที่ต้าบลบ่อแร่  ต้าบลวังหมัน  ต้าบลวัดสิงห์  ต้าบลหนองขุ่น  

ต้าบลหนองน้อย  และต้าบลหนองบัว  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลมะขามเฒ่า 
 (ง) อ้าเภอสรรคบุรี  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลดงคอน  และต้าบลแพรกศรีราชา   
(๔) จังหวัดนครปฐม  
 (ก) อ้าเภอก้าแพงแสน  อ้าเภอดอนตูม  และอ้าเภอนครชัยศรี 
 (ข) อ้าเภอบางเลน  ในพื นที่ต้าบลดอนตูม  ต้าบลไทรงาม  ต้าบลนิลเพชร  ต้าบลบัวปากท่า   

ต้าบลบางไทรป่า  ต้าบลบางปลา  ต้าบลบางเลน  ต้าบลบางหลวง  ต้าบลไผ่หูช้าง  ต้าบลล้าพญา   

้หนา   ๓๗
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และต้าบลหินมูล  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลคลองนกกระทุง  ต้าบลนราภิรมย์  ต้าบลบางภาษี   
และต้าบลบางระก้า 

 (ค) อ้าเภอพุทธมณฑล  ในพื นที่ต้าบลมหาสวัสดิ์  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลคลองโยง  
และต้าบลศาลายา 

 (ง) อ้าเภอเมืองนครปฐม  ในพื นที่ต้าบลตาก้อง  ต้าบลทุ่งน้อย  ต้าบลธรรมศาลา   
ต้าบลบ่อพลับ  ต้าบลมาบแค  ต้าบลสามควายเผือก  และต้าบลหนองงูเหลือม  และในพื นที่บางส่วน 
ของต้าบลดอนยายหอม  ต้าบลถนนขาด  ต้าบลทัพหลวง  ต้าบลนครปฐม  ต้าบลบ้านยาง   
ต้าบลพระปฐมเจดีย์  ต้าบลพระประโทน  ต้าบลโพรงมะเดื่อ  และต้าบลวังตะกู 

 (จ) อ้าเภอสามพราน  ในพื นที่ต้าบลคลองจินดา  ต้าบลคลองใหม่  ต้าบลทรงคนอง  
ต้าบลท่าข้าม  ต้าบลท่าตลาด  ต้าบลบางกระทึก  ต้าบลบางช้าง  ต้าบลบางเตย  ต้าบลบ้านใหม่   
ต้าบลยายชา  ต้าบลไร่ขิง  ต้าบลสามพราน  ต้าบลหอมเกร็ด  และต้าบลอ้อมใหญ่  และในพื นที่บางส่วน
ของต้าบลกระทุ่มล้ม  และต้าบลตลาดจินดา   

(๕) จังหวัดนนทบุรี  อ้าเภอไทรน้อย  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลไทรใหญ่ 
(๖) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 (ก) อ้าเภอบางซ้าย  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลเทพมงคล  และต้าบลวังพัฒนา 
 (ข) อ้าเภอผักไห่  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลดอนลาน  และต้าบลนาคู 
 (ค) อ้าเภอลาดบัวหลวง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลสามเมือง  และต้าบลหลักชัย 
(๗) จังหวัดราชบุรี  อ้าเภอบ้านโป่ง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลกรับใหญ่ 
(๘) จังหวัดสมุทรสงคราม  อ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบางแก้ว  

ต้าบลบางจะเกร็ง  และต้าบลแม่กลอง 
(๙) จังหวัดสมุทรสาคร   
 (ก) อ้าเภอกระทุ่มแบน  ในพื นที่ต้าบลคลองมะเดื่อ  ต้าบลแคราย  ต้าบลดอนไก่ดี   

ต้าบลตลาดกระทุ่มแบน  ต้าบลท่าไม้  ต้าบลท่าเสา  ต้าบลบางยาง  ต้าบลสวนหลวง  และต้าบลหนองนกไข่   
และในพื นที่บางส่วนของต้าบลอ้อมน้อย 

 (ข) อ้าเภอบ้านแพ้ว  ในพื นที่ต้าบลเกษตรพัฒนา  ต้าบลคลองตัน  ต้าบลเจ็ดริ ว   
ต้าบลสวนส้ม  ต้าบลหลักสอง  และต้าบลอ้าแพง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ้านแพ้ว  และ 
ต้าบลหลักสาม 

 (ค) อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร  ในพื นที่ต้าบลโกรกกราก  ต้าบลคอกกระบือ  ต้าบลโคกขาม  
ต้าบลท่าจีน  ต้าบลท่าฉลอม  ต้าบลท่าทราย  ต้าบลนาดี  ต้าบลบางน ้าจืด  ต้าบลบ้านเกาะ   

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



ต้าบลบ้านบ่อ  และต้าบลมหาชัย  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลกาหลง  ต้าบลชัยมงคล  ต้าบลนาโคก  
ต้าบลบางกระเจ้า  ต้าบลบางโทรัด  ต้าบลบางหญ้าแพรก  และต้าบลพันท้ายนรสิงห์ 

(๑๐) จังหวัดสิงห์บุรี  
 (ก) อ้าเภอค่ายบางระจัน  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลหนองกระทุ่ม 
 (ข) อ้าเภอบางระจัน  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลสระแจง 

(๑๑) จังหวัดสุพรรณบุรี  
 (ก) อ้าเภอดอนเจดีย์  อ้าเภอเดิมบางนางบวช  อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี  อ้าเภอศรีประจนัต์  

อ้าเภอสองพี่น้อง  อ้าเภอสามชุก  อ้าเภอหนองหญ้าไซ  และอ้าเภออู่ทอง 
 (ข) อ้าเภอด่านช้าง  ในพื นที่ต้าบลวังคัน  ต้าบลหนองมะค่าโมง  และต้าบลห้วยขมิ น   

และในพื นที่บางส่วนของต้าบลด่านช้าง  ต้าบลนิคมกระเสียว  ต้าบลวังยาว  และต้าบลองค์พระ 
 (ค) อ้าเภอบางปลาม้า  ในพื นที่ต้าบลกฤษณา  ต้าบลโคกคราม  ต้าบลจรเข้ใหญ่   

ต้าบลตะค่า  ต้าบลบางปลาม้า  ต้าบลบางใหญ่  ต้าบลบ้านแหลม  ต้าบลมะขามล้ม  ต้าบลวังน ้าเย็น  
ต้าบลวัดดาว  ต้าบลวัดโบสถ์  และต้าบลสาลี  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลไผ่กองดิน  และ 
ต้าบลองครักษ์ 

(๑๒) จังหวัดอ่างทอง  
 (ก) อ้าเภอโพธิ์ทอง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลยางซ้าย  และต้าบลร้ามะสัก 
 (ข) อ้าเภอวิเศษชัยชาญ  ในพื นที่ต้าบลไผ่วง  และต้าบลสาวร้องไห้  และในพื นที่บางส่วน

ของต้าบลหลักแก้ว  และต้าบลห้วยคันแหลน 
 (ค) อ้าเภอสามโก้  ในพื นที่ต้าบลมงคลธรรมนิมิต  และต้าบลอบทม  และในพื นที่บางส่วน

ของต้าบลโพธิ์ม่วงพันธ์  ต้าบลราษฎรพัฒนา  และต้าบลสามโก้ 
 (ง) อ้าเภอแสวงหา  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ้านพราน  ต้าบลวังน ้าเย็น  และ 

ต้าบลสีบัวทอง 
(๑๓) จังหวัดอุทัยธานี  
 (ก) อ้าเภอบ้านไร่   ในพื นที่ต้าบลทัพหลวง  ต้าบลบ้านบึง  ต้าบลบ้านไร่   ต้าบล 

บ้านใหม่คลองเคียน  ต้าบลเมืองการุ้ง  ต้าบลวังหิน  ต้าบลหนองจอก  ต้าบลหนองบ่มกล้วย  ต้าบล 
ห้วยแห้ง  และต้าบลหูช้าง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลแก่นมะกรูด  ต้าบลคอกควาย  และต้าบลเจ้าวัด 

 (ข) อ้าเภอเมืองอุทัยธานี  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลท่าซุง 
 (ค) อ้าเภอลานสัก  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลทุ่งนางาม  ต้าบลป่าอ้อ  ต้าบลระบ้า   

และต้าบลลานสัก 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 (ง) อ้าเภอหนองขาหย่าง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลดงขวาง  ต้าบลหนองขาหย่าง   
และต้าบลหลุมเข้า 

 (จ) อ้าเภอหนองฉาง  ในพื นที่ต้าบลเขาบางแกรก  และในพื นที่บางส่วนของตา้บลเขากวางทอง  
ต้าบลทุ่งโพ  ต้าบลหนองนางนวล  และต้าบลหนองยาง 

 (ฉ) อ้าเภอห้วยคต  ในพื นที่ต้าบลสุขฤทัย  และต้าบลห้วยคต  และในพื นที่บางส่วน 
ของต้าบลทองหลาง 

ทั งนี   ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหมายเลข  ๑๔/๒๓ 
มาตรา ๑๗ ให้ลุ่มน ้าแม่กลอง  มีเขตพื นที่ครอบคลุมในท้องที่  ดังต่อไปนี   
(๑) จังหวัดกาญจนบุรี  
 (ก) อ้าเภอด่านมะขามเตี ย  อ้าเภอทองผาภูมิ  อ้าเภอไทรโยค  อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี  

อ้าเภอศรีสวัสดิ์  อ้าเภอสังขละบุรี  และอ้าเภอหนองปรือ 
 (ข) อ้าเภอท่าม่วง  ในพื นที่ต้าบลเขาน้อย  ต้าบลท่าตะคร้อ  ต้าบลท่าม่วง  ต้าบลท่าล้อ  

ต้าบลบ้านใหม่  ต้าบลพังตรุ  ต้าบลม่วงชุม  ต้าบลรางสาลี่  และต้าบลหนองตากยา  และในพื นที่บางส่วน
ของต้าบลทุ่งทอง  ต้าบลวังขนาย  ต้าบลวังศาลา  และต้าบลหนองขาว 

 (ค) อ้าเภอท่ามะกา  ในพื นที่ต้าบลเขาสามสิบหาบ  ต้าบลโคกตะบอง  ต้าบลดอนขมิ น  
ต้าบลท่ามะกา  ต้าบลท่าไม้  ต้าบลท่าเสา  ต้าบลพงตึก  ต้าบลแสนตอ  และต้าบลหวายเหนียว  และ 
ในพื นที่บางส่วนของต้าบลดอนชะเอม  ต้าบลตะคร ้าเอน  ต้าบลท่าเรือ  และต้าบลยางม่วง 

 (ง) อ้าเภอบ่อพลอย  ในพื นที่ต้าบลช่องด่าน  ต้าบลหนองกร่าง  ต้าบลหนองกุ่ม   
ต้าบลหนองรี  และต้าบลหลุมรัง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ่อพลอย 

 (จ) อ้าเภอพนมทวน  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลทุ่งสมอ  และต้าบลหนองโรง 
 (ฉ) อ้าเภอเลาขวัญ  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลทุ่งกระบ่้า 
(๒) จังหวัดตาก  อ้าเภออุ้มผาง 
(๓) จังหวัดนครปฐม 
 (ก) อ้าเภอเมืองนครปฐม  ในพื นที่ต้าบลบางแขม  ต้าบลล้าพยา  ต้าบลวังเย็น   

ต้าบลสนามจันทร์  ต้าบลสระกะเทียม  ต้าบลสวนป่าน  ต้าบลหนองดินแดง  ต้าบลหนองปากโลง  และ
ต้าบลห้วยจระเข้  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลดอนยายหอม  ต้าบลถนนขาด  ต้าบลทัพหลวง   
ต้าบลนครปฐม  ต้าบลบ้านยาง  ต้าบลพระปฐมเจดีย์  ต้าบลพระประโทน  ต้าบลโพรงมะเดื่อ  และ 
ต้าบลวังตะกู 

 (ข) อ้าเภอสามพราน  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลตลาดจินดา 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



(๔) จังหวัดราชบุรี  
 (ก) อ้าเภอจอมบึง  อ้าเภอด้าเนินสะดวก  อ้าเภอบางแพ  อ้าเภอโพธาราม  อ้าเภอ 

เมืองราชบุรี  อ้าเภอวัดเพลง  และอ้าเภอสวนผึ ง  
 (ข) อ้าเภอบ้านคา  ในพื นที่ต้าบลบ้านคา  และต้าบลหนองพันจันทร์  และในพื นที่บางส่วน 

ของต้าบลบ้านบึง 
 (ค) อ้าเภอบ้านโป่ง  ในพื นที่ต้าบลเขาขลุง  ต้าบลคุ้งพยอม  ต้าบลดอนกระเบื อง   

ต้าบลท่าผา  ต้าบลนครชุมน์   ต้าบลบ้านโป่ง  ต้าบลบ้านม่วง  ต้าบลเบิกไพร  ต้าบลปากแรต   
ต้าบลลาดบัวขาว  ต้าบลสวนกล้วย  ต้าบลหนองกบ  ต้าบลหนองปลาหมอ  และต้าบลหนองอ้อ  และ 
ในพื นที่บางส่วนของต้าบลกรับใหญ่ 

 (ง) อ้าเภอปากท่อ  ในพื นที่ต้าบลบ่อกระดาน  ต้าบลป่าไก่  และต้าบลวัดยางงาม  และ 
ในพื นที่บางส่วนของต้าบลดอนทราย  ต้าบลทุ่งหลวง  ต้าบลปากท่อ  ต้าบลยางหัก  ต้าบลวันดาว   
ต้าบลหนองกระทุ่ม  และต้าบลอ่างหิน 

(๕) จังหวัดสมุทรสงคราม  
 (ก) อ้าเภอบางคนที 
 (ข) อ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม  ในพื นที่ต้าบลคลองเขิน  ต้าบลนางตะเคียน  ต้าบลบ้านปรก   

และต้าบลลาดใหญ่  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลท้ายหาด  ต้าบลบางแก้ว  ต้าบลบางขันแตก   
ต้าบลบางจะเกร็ง  ต้าบลแม่กลอง  และต้าบลแหลมใหญ่ 

 (ค) อ้าเภออัมพวา  ในพื นที่ต้าบลแควอ้อม  ต้าบลท่าคา  ต้าบลบางแค  ต้าบลบางช้าง  
ต้าบลบางนางลี่   ต้าบลสวนหลวง  ต้าบลเหมืองใหม่  และต้าบลอัมพวา  และในพื นที่บางส่วน 
ของต้าบลปลายโพงพาง  และต้าบลวัดประดู่ 

(๖) จังหวัดสมุทรสาคร 
 (ก) อ้าเภอบ้านแพ้ว  ในพื นที่ต้าบลยกกระบัตร  ต้าบลโรงเข้  ต้าบลหนองบัว  และ 

ต้าบลหนองสองห้อง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ้านแพ้ว  และต้าบลหลักสาม 
 (ข) อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลกาหลง  ต้าบลชัยมงคล   

ต้าบลนาโคก  ต้าบลบางกระเจ้า  และต้าบลบางโทรัด   
(๗) จังหวัดสุพรรณบุรี  อ้าเภอด่านช้าง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลด่านช้าง  ต้าบลนิคมกระเสียว   

ต้าบลวังยาว  และต้าบลองค์พระ   
(๘) จังหวัดอุทัยธานี  

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 (ก) อ้าเภอบ้านไร่  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลแก่นมะกรูด  ต้าบลคอกควาย  และ 
ต้าบลเจ้าวัด 

 (ข) อ้าเภอลานสัก  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลระบ้า 
 (ค) อ้าเภอห้วยคต  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลทองหลาง 
ทั งนี   ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหมายเลข  ๑๕/๒๓ 
มาตรา ๑๘ ให้ลุ่มน ้าบางปะกง  มีเขตพื นที่ครอบคลุมในท้องที่  ดังต่อไปนี  
(๑) กรุงเทพมหานคร  
 (ก) เขตหนองจอก 
 (ข) เขตคลองสามวา  ในพื นที่แขวงทรายกองดินใต้  และแขวงสามวาตะวันออก  และ 

ในพื นที่บางส่วนของแขวงทรายกองดิน  แขวงบางชัน  และแขวงสามวาตะวันตก 
 (ค) เขตมีนบุรี  ในพื นที่บางส่วนของแขวงมีนบุรี  และแขวงแสนแสบ 
 (ง) เขตลาดกระบัง  ในพื นที่แขวงขุมทอง  แขวงทับยาว  และแขวงล้าปลาทิว  และ 

ในพื นที่บางส่วนของแขวงคลองสามประเวศ  และแขวงลาดกระบัง 
 (จ) เขตสายไหม  ในพื นที่บางส่วนของแขวงสายไหม  
(๒) จังหวัดจันทบุรี  
 (ก) อ้าเภอแก่งหางแมว  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลขุนซ่อง   
 (ข) อ้าเภอเขาคิชฌกูฏ  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลจันทเขลม 
 (ค) อ้าเภอโป่งน ้าร้อน  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลทับไทร 
 (ง) อ้าเภอสอยดาว  ในพื นที่ต้าบลทับช้าง  และต้าบลปะตง  และในพื นที่บางส่วน 

ของต้าบลทรายขาว  และต้าบลทุ่งขนาน 
(๓) จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 (ก) อ้าเภอคลองเขื่อน  อ้าเภอบางคล้า  อ้าเภอบางน ้าเปรี ยว  อ้าเภอบ้านโพธิ์    

อ้าเภอแปลงยาว  อ้าเภอพนมสารคาม  อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  อ้าเภอราชสาส์น  และอ้าเภอสนามชัยเขต 
 (ข) อ้าเภอท่าตะเกียบ  ในพื นที่ต้าบลท่าตะเกยีบ  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลคลองตะเกรา   
 (ค) อ้าเภอบางปะกง  ในพื นที่ต้าบลเขาดิน  ต้าบลท่าสะอ้าน  ต้าบลบางเกลือ  ต้าบลบางปะกง   

ต้าบลบางผึ ง  ต้าบลบางวัว  ต้าบลบางสมัคร  ต้าบลพิมพา  ต้าบลสองคลอง  ต้าบลหนองจอก  และ 
ต้าบลหอมศีล  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลท่าข้าม  

(๔) จังหวัดชลบุรี  
 (ก) อ้าเภอเกาะจันทร์  อ้าเภอพนัสนิคม  และอ้าเภอพานทอง 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 (ข) อ้าเภอบ่อทอง  ในพื นที่ต้าบลธาตุทอง  ต้าบลบ่อกวางทอง  และต้าบลวัดสุวรรณ  
และในพื นที่บางส่วนของต้าบลเกษตรสุวรรณ  และต้าบลบ่อทอง 

 (ค) อ้าเภอบ้านบึง  ในพื นที่ต้าบลบ้านบึง  ต้าบลมาบไผ่  ต้าบลหนองชาก  ต้าบลหนองซ ้าซาก   
ต้าบลหนองบอนแดง  ต้าบลหนองไผ่แก้ว  และต้าบลหนองอริุณ  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลคลองกิ่ว 

 (ง) อ้าเภอเมืองชลบุรี  ในพื นที่ต้าบลดอนหัวฬ่อ  และต้าบลส้านักบก  และในพื นที่
บางส่วนของต้าบลคลองต้าหรุ  ต้าบลนาป่า  ต้าบลหนองไม้แดง  และต้าบลหนองรี   

 (จ) อ้าเภอหนองใหญ่  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลหนองเสือช้าง  ต้าบลหนองใหญ่   
และต้าบลห้างสูง 

(๕) จังหวัดนครนายก  
 (ก) อ้าเภอปากพลี 
 (ข) อ้าเภอบ้านนา  ในพื นที่ต้าบลทองหลาง  ต้าบลบางอ้อ  ต้าบลบ้านพร้าว  ต้าบลศรีกะอาง  

และต้าบลอาษา  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลเขาเพ่ิม  ต้าบลบ้านนา  ต้าบลป่าขะ  และต้าบลพิกุลออก 
 (ค) อ้าเภอเมืองนครนายก  ในพื นที่ต้าบลเขาพระ  ต้าบลดงละคร  ต้าบลดอนยอ   

ต้าบลท่าช้าง  ต้าบลท่าทราย  ต้าบลนครนายก  ต้าบลบ้านใหญ่  ต้าบลพรหมณี  ต้าบลวังกระโจม   
ต้าบลศรีจุฬา  และต้าบลศรีนาวา  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลสาริกา  และต้าบลหินตั ง 

 (ง) อ้าเภอองครักษ์  ในพื นที่ต้าบลชุมพล  ต้าบลบางลูกเสือ  ต้าบลบางสมบูรณ์   
ต้าบลพระอาจารย์  และต้าบลศีรษะกระบือ  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลทรายมูล  ต้าบลบางปลากด   
ต้าบลบึงศาล  ต้าบลโพธิ์แทน  และต้าบลองครักษ์ 

(๖) จังหวัดนครราชสีมา  อ้าเภอวังน ้าเขียว  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลไทยสามัคคี    
และต้าบลวังน ้าเขียว  

(๗) จังหวัดปทุมธานี  
 (ก) อ้าเภอธัญบุรี  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบึงน ้ารักษ์  ต้าบลบึงยี่โถ  ต้าบลบึงสนั่น  

ต้าบลประชาธิปัตย ์ ต้าบลรังสิต  และต้าบลล้าผักกูด 
 (ข) อ้าเภอล้าลูกกา  ในพื นที่ต้าบลบึงคอไห  ต้าบลบึงค้าพร้อย  ต้าบลบึงทองหลาง   

ต้าบลพืชอุดม  ต้าบลล้าไทร  และต้าบลล้าลูกกา  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลคูคต  และต้าบลลาดสวาย 
(๘) จังหวัดปราจีนบุรี 
 (ก) อ้าเภอกบินทร์บุรี  อ้าเภอบ้านสร้าง  อ้าเภอประจันตคาม  อ้าเภอเมืองปราจีนบุรี  

อ้าเภอศรีมหาโพธิ  และอ้าเภอศรีมโหสถ 

้หนา   ๔๓
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 (ข) อ้าเภอนาดี  ในพื นที่ต้าบลแก่งดินสอ  ต้าบลทุ่งโพธิ์  ต้าบลนาดี  ต้าบลสะพานหิน  
และต้าบลส้าพันตา  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลบุพราหมณ์ 

(๙) จังหวัดสมุทรปราการ  
 (ก) อ้าเภอบางบ่อ  และอ้าเภอบางเสาธง 
 (ข) อ้าเภอบางพลี  ในพื นที่ต้าบลบางโฉลง  ต้าบลบางปลา  และต้าบลหนองปรือ  และ 

ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบางพลีใหญ่  และต้าบลราชาเทวะ 
 (ค) อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ  ในพื นที่ต้าบลบางปู  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลบางปูใหม่   

และต้าบลแพรกษาใหม่ 
(๑๐) จังหวัดสระแก้ว  
 (ก) อ้าเภอเขาฉกรรจ์  อ้าเภอเมืองสระแก้ว  อ้าเภอวังน ้าเย็น  และอ้าเภอวังสมบูรณ์ 
 (ข) อ้าเภอคลองหาด  ในพื นที่ต้าบลซับมะกรูด  และต้าบลไทยอุดม  และในพื นที่บางส่วน

ของต้าบลคลองไก่เถื่อน  ต้าบลคลองหาด  ต้าบลไทรเดี่ยว  ต้าบลไทรทอง  และต้าบลเบญจขร 
 (ค) อ้าเภอวัฒนานคร  ในพื นที่ต้าบลหนองตะเคียนบอน  และในพื นที่บางส่วน 

ของต้าบลช่องกุ่ม  ต้าบลแซร์ออ  ต้าบลท่าเกวียน  ต้าบลโนนหมากเค็ง  ต้าบลวัฒนานคร  ต้าบลหนองน ้าใส  
ต้าบลหนองหมากฝ้าย  และต้าบลห้วยโจด 

 (ง) อ้าเภออรัญประเทศ  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลทับพริก 
(๑๑) จังหวัดสระบุรี  
 (ก) อ้าเภอแก่งคอย  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลชะอม  ต้าบลช้าผักแพว  และ 

ต้าบลท่ามะปราง 
 (ข) อ้าเภอมวกเหล็ก  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลมิตรภาพ 
ทั งนี   ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหมายเลข  ๑๖/๒๓ 
มาตรา ๑๙ ให้ลุ่มน ้าโตนเลสาบ  มีเขตพื นที่ครอบคลุมในท้องที่  ดังต่อไปนี   
(๑) จังหวัดจันทบุรี  
 (ก) อ้าเภอโป่งน ้าร้อน  ในพื นที่ต้าบลคลองใหญ่  ต้าบลเทพนิมิต  ต้าบลโป่งน ้าร้อน   

และต้าบลหนองตาคง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลทับไทร 
 (ข) อ้าเภอสอยดาว  ในพื นที่ต้าบลสะตอน  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลทรายขาว  และ

ต้าบลทุ่งขนาน 
(๒) จังหวัดตราด  อ้าเภอบ่อไร่  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลหนองบอน 
(๓) จังหวัดสระแก้ว  

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 (ก) อ้าเภอโคกสูง   
 (ข) อ้าเภอคลองหาด  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลคลองไก่เถื่อน  ต้าบลคลองหาด   

ต้าบลไทรเดี่ยว  ต้าบลไทรทอง  และต้าบลเบญจขร 
 (ค) อ้าเภอตาพระยา  ในพื นที่ต้าบลโคคลาน  ต้าบลตาพระยา  ต้าบลทัพราช  และ 

ต้าบลทัพเสด็จ  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลทัพไทย 
 (ง) อ้าเภอวัฒนานคร  ในพื นที่ต้าบลผักขะ  และต้าบลหนองแวง  และในพื นที่บางส่วน

ของต้าบลช่องกุ่ม  ต้าบลแซร์ออ  ต้าบลท่าเกวียน  ต้าบลโนนหมากเค็ง  ต้าบลวัฒนานคร  ต้าบลหนองน ้าใส  
ต้าบลหนองหมากฝ้าย  และต้าบลห้วยโจด 

 (จ) อ้าเภออรัญประเทศ  ในพื นที่ต้าบลคลองทับจันทร์  ต้าบลคลองน ้าใส  ต้าบลท่าข้าม  
ต้าบลบ้านด่าน  ต้าบลบ้านใหม่หนองไทร  ต้าบลป่าไร่  ต้าบลผ่านศึก  ต้าบลฟากห้วย  ต้าบลเมืองไผ่  
ต้าบลหนองสังข์  ต้าบลหันทราย  และต้าบลอรัญประเทศ  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลทับพริก 

ทั งนี   ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหมายเลข  ๑๗/๒๓ 
มาตรา ๒๐ ให้ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก  มีเขตพื นที่ครอบคลุมในท้องที่  ดังต่อไปนี  
(๑) จังหวัดจันทบุรี  
 (ก) อ้าเภอขลุง  อ้าเภอท่าใหม่  อ้าเภอนายายอาม  อ้าเภอมะขาม  อ้าเภอเมืองจันทบุรี  

และอ้าเภอแหลมสิงห์ 
 (ข) อ้าเภอแก่งหางแมว  ในพื นที่ต้าบลแก่งหางแมว  ต้าบลเขาวงกต  ต้าบลพวา  และ

ต้าบลสามพ่ีน้อง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลขุนซ่อง 
 (ค) อ้าเภอเขาคิชฌกูฏ  ในพื นที่ต้าบลคลองพลู  ต้าบลชากไทย  ต้าบลตะเคียนทอง  และ

ต้าบลพลวง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลจันทเขลม 
 (ง) อ้าเภอโป่งน ้าร้อน  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลทับไทร  
(๒) จังหวัดฉะเชิงเทรา   
 (ก) อ้าเภอท่าตะเกียบ  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลคลองตะเกรา 
 (ข) อ้าเภอบางปะกง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลท่าข้าม 
(๓) จังหวัดชลบุรี  
 (ก) อ้าเภอเกาะสีชัง  อ้าเภอบางละมุง  อ้าเภอศรีราชา  และอ้าเภอสัตหีบ 
 (ข) อ้าเภอบ่อทอง  ในพื นที่ต้าบลพลวงทอง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลเกษตรสุวรรณ  

และต้าบลบ่อทอง  
 (ค) อ้าเภอบ้านบึง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลคลองกิ่ว 

้หนา   ๔๕
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 (ง) อ้าเภอเมืองชลบุรี  ในพื นที่ต้าบลบางทราย  ต้าบลบางปลาสร้อย  ต้าบลบ้านโขด  
ต้าบลบ้านปึก  ต้าบลบ้านสวน  ต้าบลมะขามหย่ง  ต้าบลเสม็ด  ต้าบลแสนสุข  ต้าบลหนองข้างคอก  
ต้าบลห้วยกะปิ  ต้าบลเหมือง  และต้าบลอ่างศิลา  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลคลองต้าหรุ  ต้าบลนาป่า  
ต้าบลหนองไม้แดง  และต้าบลหนองรี 

 (จ) อ้าเภอหนองใหญ่  ในพื นที่ต้าบลเขาซก  และต้าบลคลองพลู  และในพื นที่บางส่วน
ของต้าบลหนองเสือช้าง  ต้าบลหนองใหญ่  และต้าบลห้างสูง 

(๔) จังหวัดตราด 
 (ก) อ้าเภอเกาะกูด  อ้าเภอเกาะช้าง  อ้าเภอเขาสมิง  อ้าเภอคลองใหญ่  อ้าเภอเมืองตราด  

และอ้าเภอแหลมงอบ   
 (ข) อ้าเภอบ่อไร่   ในพื นที่ต้าบลช้างทูน  ต้าบลด่านชุมพล  ต้าบลนนทรีย์   และ 

ต้าบลบ่อพลอย  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลหนองบอน 
(๕) จังหวัดระยอง 
ทั งนี   ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหมายเลข  ๑๘/๒๓ 
มาตรา ๒๑ ให้ลุ่มน ้าเพชรบุรี  -  ประจวบครีีขันธ์  มีเขตพื นที่ครอบคลุมในท้องที่  ดังต่อไปนี  
(๑) จังหวัดชุมพร  อ้า เภอปะทิว   ในพื นที่ต้ าบลปากคลอง   และในพื นที่บางส่วน 

ของต้าบลเขาไชยราช  ต้าบลชุมโค  และต้าบลดอนยาง 
(๒) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 (ก) อ้าเภอกุยบุรี   อ้าเภอทับสะแก  อ้าเภอบางสะพาน  อ้าเภอปราณบุรี   อ้าเภอ 

เมืองประจวบคีรีขันธ์  อ้าเภอสามร้อยยอด  และอ้าเภอหัวหิน 
 (ข) อ้าเภอบางสะพานน้อย  ในพื นที่ต้าบลทรายทอง  ต้าบลบางสะพาน  และ 

ต้าบลปากแพรก  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลช้างแรก  และต้าบลไชยราช 
(๓) จังหวัดเพชรบุรี 
(๔) จังหวัดราชบุรี 
 (ก) อ้าเภอบ้านคา  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ้านบึง 
 (ข) อ้าเภอปากท่อ  ในพื นที่ต้าบลวังมะนาว  และต้าบลห้วยยางโทน  และในพื นที่บางสว่น

ของต้าบลดอนทราย  ต้าบลทุ่งหลวง  ต้าบลปากท่อ  ต้าบลยางหัก  ต้าบลวันดาว  ต้าบลหนองกระทุ่ม  
และต้าบลอ่างหิน 

(๕) จังหวัดสมุทรสงคราม  

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 (ก) อ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม  ในพื นที่ต้าบลคลองโคน  และในพื นที่บางส่วนของต้าบล
ท้ายหาด  ต้าบลบางขันแตก  ต้าบลแม่กลอง  และต้าบลแหลมใหญ่ 

 (ข) อ้าเภออัมพวา  ในพื นที่ต้าบลแพรกหนามแดง  และต้าบลยี่สาร  และในพื นที่บางส่วน
ของต้าบลปลายโพงพาง  และต้าบลวัดประดู่   

ทั งนี   ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหมายเลข  ๑๙/๒๓ 
มาตรา ๒๒ ให้ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวนัออกตอนบน  มีเขตพื นที่ครอบคลุมในท้องที่  ดังต่อไปนี  
(๑) จังหวัดกระบี่ 
 (ก) อ้าเภอเขาพนม  ในพื นที่ต้าบลเขาดิน  ต้าบลโคกหาร  ต้าบลสินปุน  และต้าบลหน้าเขา   

และในพื นที่บางส่วนของต้าบลเขาพนม  และต้าบลพรุเตียว 
 (ข) อ้าเภอคลองท่อม  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลคลองท่อมเหนือ  ต้าบลคลองพน  ต้าบล 

พรุดินนา  และต้าบลเพหลา 
 (ค) อ้าเภอปลายพระยา  ในพื นที่ต้าบลปลายพระยา  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลเขาเขน   

และต้าบลคีรีวง   
 (ง) อ้าเภอล้าทับ  ในพื นที่ต้าบลทุ่งไทรทอง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลดินแดง  

ต้าบลดินอุดม  และต้าบลล้าทับ 
 (จ) อ้าเภอเหนือคลอง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลคลองขนาน  และต้าบลห้วยยูง 
 (ฉ) อ้าเภออ่าวลึก  ในพื นที่ต้าบลคลองยา  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลเขาใหญ่    

ต้าบลคลองหิน  และต้าบลอ่าวลึกเหนือ 
(๒) จังหวัดชุมพร  
 (ก) อ้าเภอทุ่งตะโก  อ้าเภอพะโต๊ะ  อ้าเภอเมืองชุมพร  อ้าเภอละแม  และอ้าเภอหลังสวน 
 (ข) อ้าเภอท่าแซะ  ในพื นที่ต้าบลคุริง  ต้าบลทรัพย์อนันต์  ต้าบลท่าข้าม  ต้าบลท่าแซะ  

ต้าบลนากระตาม  ต้าบลสลุย  ต้าบลสองพ่ีน้อง  และต้าบลหงษ์เจริญ  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลรับร่อ  
และต้าบลหินแก้ว 

 (ค) อ้าเภอปะทิว  ในพื นที่ต้าบลทะเลทรัพย์  ต้าบลบางสน  และต้าบลสะพลี  และ 
ในพื นที่บางส่วนของต้าบลเขาไชยราช  ต้าบลชุมโค  และต้าบลดอนยาง 

 (ง) อ้าเภอสวี  ในพื นที่ต้าบลเขาค่าย  ต้าบลเขาทะลุ  ต้าบลครน  ต้าบลด่านสวี  ต้าบลท่าหิน   
ต้าบลนาโพธิ์  ต้าบลนาสัก  ต้าบลปากแพรก  ต้าบลวิสัยใต้  และต้าบลสวี  และในพื นที่บางส่วน 
ของต้าบลทุ่งระยะ   

(๓) จังหวัดตรัง  

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 (ก) อ้าเภอรัษฎา  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลเขาไพร  และต้าบลหนองบัว 
 (ข) อ้าเภอห้วยยอด  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลในเตา 
(๔) จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 (ก) อ้าเภอขนอม  อ้าเภอจุฬาภรณ์  อ้าเภอฉวาง  อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ  อ้าเภอช้างกลาง   

อ้าเภอเชียรใหญ่  อ้าเภอถ ้าพรรณรา  อ้าเภอท่าศาลา  อ้าเภอทุ่งใหญ่  อ้าเภอนบพิต้า  อ้าเภอนาบอน   
อ้าเภอปากพนัง  อ้าเภอพรหมคีรี  อ้าเภอพระพรหม  อ้าเภอพิปูน  อ้าเภอเมืองนครศรีธรรมราช   
อ้าเภอร่อนพิบูลย ์ อ้าเภอลานสกา  และอ้าเภอสิชล 

 (ข) อ้าเภอชะอวด  ในพื นที่ต้าบลเขาพระทอง  ต้าบลควนหนองหงษ์  ต้าบลชะอวด  
ต้าบลท่าประจะ  ต้าบลท่าเสม็ด  ต้าบลบ้านตูล  และต้าบลวังอ่าง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลเกาะขันธ์  
ต้าบลขอนหาด  ต้าบลเคร็ง  และต้าบลนางหลง 

 (ค) อ้าเภอทุ่งสง  ในพื นที่ต้าบลนาโพธิ์   และในพื นที่บางส่วนของต้าบลเขาขาว   
ต้าบลควนกรด  ต้าบลที่วัง  ต้าบลนาหลวงเสน  ต้าบลน ้าตก  และต้าบลหนองหงส์   

 (ง) อ้าเภอบางขัน  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบางขัน 
 (จ) อ้าเภอหัวไทร  ในพื นที่ต้าบลเกาะเพชร  ต้าบลทรายขาว  ต้าบลท่าซอม  ต้าบลบางนบ   

ต้าบลบ้านราม  และต้าบลหัวไทร  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลเขาพังไกร  ต้าบลควนชะลิก   
ต้าบลรามแก้ว  ต้าบลหน้าสตน  และต้าบลแหลม   

(๕) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ้าเภอบางสะพานน้อย  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลช้างแรก   
และต้าบลไชยราช 

(๖) จังหวัดพังงา  
 (ก) อ้าเภอคุระบุรี  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลคุระ  ต้าบลบางวัน  และต้าบลแม่นางขาว   
 (ข) อ้าเภอทับปุด  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบางเหรียง  และต้าบลมะรุ่ย 
(๗) จังหวัดพัทลุง  อ้าเภอป่าพะยอม  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลเกาะเต่า  และต้าบลลานข่อย 
(๘) จังหวัดระนอง  
 (ก) อ้าเภอกระบุรี  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลน ้าจืด  และต้าบลล้าเลียง   
 (ข) อ้าเภอกะเปอร์  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลกะเปอร์  และต้าบลบางหิน 
 (ค) อ้าเภอละอุ่น  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลในวงใต้  และต้าบลละอุ่นเหนือ 
 (ง) อ้าเภอสุขส้าราญ  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลนาคา 
(๙) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 (ก) อ้าเภอกาญจนดิษฐ์   อ้าเภอเกาะพะงัน  อ้าเภอเกาะสมุย  อ้าเภอคีรีรัฐนิคม   
อ้าเภอเคียนซา  อ้าเภอชัยบุรี   อ้าเภอไชยา  อ้าเภอดอนสัก  อ้าเภอท่าชนะ  อ้าเภอบ้านตาขุน   
อ้าเภอบ้านนาเดิม  อ้าเภอบ้านนาสาร  อ้าเภอพระแสง  อ้าเภอพุนพิน  อ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   
อ้าเภอวิภาวดี  และอ้าเภอเวียงสระ 

 (ข) อ้าเภอท่าฉาง  ในพื นที่ต้าบลเขาถ่าน  ต้าบลคลองไทร  ต้าบลท่าเคย  ต้าบลท่าฉาง  
และต้าบลเสวียด  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลปากฉลุย 

 (ค) อ้าเภอพนม  ในพื นที่ต้าบลต้นยวน  ต้าบลพนม  ต้าบลพังกาญจน์  และต้าบลพลเูถือ่น  
และในพื นที่บางส่วนของต้าบลคลองชะอุ่น  และต้าบลคลองศก 

ทั งนี   ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหมายเลข  ๒๐/๒๓ 
มาตรา ๒๓ ให้ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา  มีเขตพื นที่ครอบคลุมในท้องที่  ดังต่อไปนี  
(๑) จังหวัดตรัง   
 (ก) อ้าเภอปะเหลียน  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลปะเหลียน   
 (ข) อ้าเภอย่านตาขาว  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลโพรงจระเข้ 
(๒) จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 (ก) อ้าเภอชะอวด  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลเกาะขันธ์  ต้าบลขอนหาด  ต้าบลเคร็ง  

และต้าบลนางหลง 
 (ข) อ้าเภอหัวไทร  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลเขาพังไกร  ต้าบลควนชะลิก  ต้าบลรามแกว้  

ต้าบลหน้าสตน  และต้าบลแหลม 
(๓) จังหวัดพัทลุง  
 (ก) อ้าเภอกงหรา  อ้าเภอเขาชัยสน  อ้าเภอควนขนุน  อ้าเภอบางแก้ว  อ้าเภอปากพะยูน  

อ้าเภอเมืองพัทลุง  อ้าเภอศรีนครินทร์  และอ้าเภอศรีบรรพต 
 (ข) อ้าเภอตะโหมด  ในพื นที่ต้าบลคลองใหญ่  และต้าบลแม่ขรี  และในพื นที่บางส่วน 

ของต้าบลตะโหมด 
 (ค) อ้าเภอป่าบอน  ในพื นที่ต้าบลโคกทราย  ต้าบลทุ่งนารี  ต้าบลป่าบอน  และต้าบลวังใหม่   

และในพื นที่บางส่วนของต้าบลหนองธง 
 (ง) อ้าเภอป่าพะยอม  ในพื นที่ต้าบลบ้านพร้าว  และต้าบลป่าพะยอม  และในพื นที่

บางส่วนของต้าบลเกาะเต่า  และต้าบลลานข่อย 
(๔) จังหวัดยะลา 
 (ก) อ้าเภอกาบัง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลกาบัง  และต้าบลบาละ 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 (ข) อ้าเภอบันนังสตา  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลถ ้าทะลุ 
 (ค) อ้าเภอยะหา  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลกาตอง  ต้าบลตาชี  และต้าบลปะแต 
(๕) จังหวัดสงขลา 
 (ก) อ้าเภอกระแสสินธุ์  อ้าเภอคลองหอยโข่ง  อ้าเภอควนเนียง  อ้าเภอจะนะ  อ้าเภอนาทวี   

อ้าเภอนาหม่อม  อ้าเภอบางกล่้า  อ้าเภอเมืองสงขลา  อ้าเภอระโนด  อ้าเภอสทิงพระ  อ้าเภอสะเดา   
อ้าเภอสิงหนคร  และอ้าเภอหาดใหญ่  

 (ข) อ้าเภอเทพา  ในพื นที่ต้าบลเกาะสะบ้า  ต้าบลเทพา  ต้าบลล้าไพล  ต้าบลวังใหญ่  
และต้าบลสะกอม  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลท่าม่วง  และต้าบลปากบาง 

 (ค) อ้าเภอรัตภูมิ  ในพื นที่ต้าบลก้าแพงเพชร  ต้าบลควนรู  ต้าบลคูหาใต ้ และต้าบลทา่ชะมวง   
และในพื นที่บางส่วนของต้าบลเขาพระ 

 (ง) อ้าเภอสะบ้าย้อย  ในพื นที่ต้าบลเขาแดง  ต้าบลคูหา  ต้าบลจะแหน  ต้าบลทุ่งพอ  
ต้าบลธารคีรี  ต้าบลบาโหย  และต้าบลสะบ้าย้อย  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ้านโหนด  และต้าบลเปียน 

(๖) จังหวัดสตูล   
 (ก) อ้าเภอควนกาหลง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลควนกาหลง   
 (ข) อ้าเภอควนโดน  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลวังประจัน 
ทั งนี   ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหมายเลข  ๒๑/๒๓ 
มาตรา ๒๔ ให้ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่ งตะวันออกตอนล่าง   มี เขตพื นที่ครอบคลุมในท้องที่   

ดังต่อไปนี    
(๑) จังหวัดนราธิวาส  
(๒) จังหวัดปัตตานี  
(๓) จังหวัดยะลา  
 (ก) อ้าเภอกรงปินัง  อ้าเภอธารโต  อ้าเภอเบตง  อ้าเภอเมืองยะลา  และอ้าเภอรามัน 
 (ข) อ้าเภอกาบัง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลกาบัง  และต้าบลบาละ 
 (ค) อ้าเภอบันนังสตา  ในพื นที่ต้าบลเขื่อนบางลาง  ต้าบลตลิ่งชัน  ต้าบลตาเนาะปูเต๊ะ  

ต้าบลบันนังสตา  และต้าบลบาเจาะ  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลถ ้าทะลุ 
 (ง) อ้าเภอยะหา  ในพื นที่ต้าบลบาโงยซิแน  ต้าบลบาโร๊ะ  ต้าบลยะหา  และต้าบลละแอ  

และในพื นที่บางส่วนของต้าบลกาตอง  ต้าบลตาชี  และต้าบลปะแต 
(๔) จังหวัดสงขลา  
 (ก) อ้าเภอเทพา  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลท่าม่วง  และต้าบลปากบาง 

้หนา   ๕๐
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 (ข) อ้าเภอสะบ้าย้อย  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบ้านโหนด  และต้าบลเปียน 
ทั งนี   ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหมายเลข  ๒๒/๒๓ 
มาตรา ๒๕ ให้ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก  มีเขตพื นที่ครอบคลุมในท้องที่  ดังต่อไปนี  
(๑) จังหวัดกระบี่  
 (ก) อ้าเภอเมืองกระบี่ 
 (ข) อ้าเภอเกาะลันตา  ในพื นที่ต้าบลเกาะกลาง  ต้าบลเกาะลันตาน้อย  ต้าบลเกาะลันตาใหญ่   

และต้าบลศาลาด่าน  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลคลองยาง 
 (ค) อ้าเภอเขาพนม  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลเขาพนม  และต้าบลพรุเตียว 
 (ง) อ้าเภอคลองท่อม  ในพื นที่ต้าบลคลองทอ่มใต้  ต้าบลทรายขาว  และต้าบลห้วยน า้ขาว  

และในพื นที่บางส่วนของต้าบลคลองท่อมเหนือ  ต้าบลคลองพน  ต้าบลพรุดินนา  และต้าบลเพหลา 
 (จ) อ้าเภอปลายพระยา  ในพื นที่ต้าบลเขาต่อ  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลเขาเขน  

และต้าบลคีรีวง  
 (ฉ) อ้าเภอล้าทับ  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลดินแดง  ต้าบลดินอุดม  และต้าบลล้าทับ   
 (ช) อ้าเภอเหนือคลอง  ในพื นที่ต้าบลเกาะศรีบอยา  ต้าบลคลองเขม้า  ต้าบลโคกยาง  

ต้าบลตลิ่งชัน  ต้าบลปกาสัย  และต้าบลเหนือคลอง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลคลองขนาน   
และต้าบลห้วยยูง   

 (ซ) อ้าเภออ่าวลึก  ในพื นที่ต้าบลนาเหนือ  ต้าบลบ้านกลาง  ต้าบลอ่าวลึกใต้  และ 
ต้าบลอ่าวลึกน้อย  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลเขาใหญ่  ต้าบลคลองหิน  ต้าบลแหลมสัก  และ 
ต้าบลอ่าวลึกเหนือ   

(๒) จังหวัดชุมพร   
 (ก) อ้าเภอท่าแซะ  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลรับร่อ  และต้าบลหินแก้ว 
 (ข) อ้าเภอสวี  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลทุ่งระยะ 
(๓) จังหวัดตรัง  
 (ก) อ้าเภอกันตัง  อ้าเภอนาโยง  อ้าเภอเมืองตรัง  อ้าเภอวังวิเศษ  อ้าเภอสิเกา  และ

อ้าเภอหาดส้าราญ 
 (ข) อ้าเภอปะเหลียน  ในพื นที่ต้าบลเกาะสุกร  ต้าบลท่าข้าม  ต้าบลท่าพญา  ต้าบลทุ่งยาว   

ต้าบลบางด้วน  ต้าบลบ้านนา  ต้าบลลิพัง  ต้าบลสุโสะ  และต้าบลแหลมสอม  และในพื นที่บางส่วน 
ของต้าบลปะเหลียน 
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 (ค) อ้าเภอย่านตาขาว  ในพื นที่ต้าบลเกาะเปียะ  ต้าบลทุ่งกระบือ  ต้าบลทุ่งค่าย   
ต้าบลนาชุมเห็ด  ต้าบลในควน  ต้าบลย่านตาขาว  และต้าบลหนองบ่อ  และในพื นที่บางส่วน 
ของต้าบลโพรงจระเข้ 

 (ง) อ้าเภอรัษฎา  ในพื นที่ต้าบลคลองปาง  ต้าบลควนเมา  และต้าบลหนองปรือ  และ 
ในพื นที่บางส่วนของต้าบลเขาไพร  และต้าบลหนองบัว 

 (จ) อ้าเภอห้วยยอด  ในพื นที่ต้าบลเขากอบ  ต้าบลเขาขาว  ต้าบลเขาปูน  ต้าบลท่างิ ว  
ต้าบลทุ่งต่อ  ต้าบลนาวง  ต้าบลบางกุ้ง  ต้าบลบางดี  ต้าบลปากคม  ต้าบลปากแจ่ม  ต้าบลล้าภูรา   
ต้าบลวังคีรี  ต้าบลหนองช้างแล่น  ต้าบลห้วยนาง  และต้าบลห้วยยอด  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลในเตา 

(๔) จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 (ก) อ้าเภอทุ่งสง  ในพื นที่ต้าบลกะปาง  ต้าบลเขาโร  ต้าบลชะมาย  ต้าบลถ ้าใหญ่   

ต้าบลนาไม้ไผ่  และต้าบลปากแพรก  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลเขาขาว  ต้าบลควนกรด  ต้าบลที่วัง   
ต้าบลนาหลวงเสน  ต้าบลน ้าตก  และต้าบลหนองหงส์ 

 (ข) อ้าเภอบางขัน  ในพื นที่ต้าบลบ้านนิคม  ต้าบลบ้านล้านาว  และต้าบลวังหิน  และ 
ในพื นที่บางส่วนของต้าบลบางขัน 

(๕) จังหวัดพังงา 
 (ก) อ้าเภอกะปง  อ้าเภอเกาะยาว  อ้าเภอท้ายเหมือง  และอ้าเภอเมืองพังงา 
 (ข) อ้าเภอคุระบุรี  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลเกาะพระทอง  ต้าบลคุระ  ต้าบลบางวัน  

และต้าบลแม่นางขาว    
 (ค) อ้าเภอตะกั่วทุ่ง   ในพื นที่ต้าบลถ ้า   และต้าบลท่าอยู่   และในพื นที่บางส่วน 

ของต้าบลกระโสม  ต้าบลกะไหล  ต้าบลคลองเคียน  ต้าบลโคกกลอย  และต้าบลหล่อยูง   
 (ง) อ้าเภอตะกั่วป่า  ในพื นที่ต้าบลคึกคัก  ต้าบลโคกเคียน  ต้าบลตะกั่วป่า  ต้าบลต้าตัว  

ต้าบลบางไทร  และต้าบลบางม่วง  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลเกาะคอเขา  และต้าบลบางนายสี 
 (จ) อ้าเภอทับปุด  ในพื นที่ต้าบลโคกเจริญ  ต้าบลถ ้าทองหลาง  ต้าบลทับปุด  และ 

ต้าบลบ่อแสน  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลบางเหรียง  และต้าบลมะรุ่ย 
(๖) จังหวัดพัทลุง  
 (ก) อ้าเภอตะโหมด  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลตะโหมด 
 (ข) อ้าเภอป่าบอน  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลหนองธง 
(๗) จังหวัดภูเก็ต 
(๘) จังหวัดระนอง  
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 (ก) อ้าเภอเมืองระนอง 
 (ข) อ้าเภอกระบุรี  ในพื นที่ต้าบล  จ.ป.ร.  ต้าบลน ้าจืดน้อย  ต้าบลบางใหญ่  ต้าบลปากจั่น  

และต้าบลมะมุ  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลน ้าจืด  และต้าบลล้าเลียง 
 (ค) อ้าเภอกะเปอร์  ในพื นที่ต้าบลเชี่ยวเหลียง  ต้าบลบ้านนา  และต้าบลม่วงกลวง   

และในพื นที่บางส่วนของต้าบลกะเปอร์  และต้าบลบางหิน 
 (ง) อ้าเภอละอุ่น  ในพื นที่ต้าบลในวงเหนือ  ต้าบลบางแก้ว  ต้าบลบางพระใต้    

ต้าบลบางพระเหนือ  และต้าบลละอุ่นใต้  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลในวงใต้  และต้าบลละอุ่นเหนือ 
 (จ) อ้าเภอสุขส้าราญ  ในพื นที่ต้าบลก้าพวน  และในพื นที่บางส่วนของต้าบลนาคา 
(๙) จังหวัดสงขลา  อ้าเภอรัตภูม ิ ในพื นที่บางส่วนของต้าบลเขาพระ   

(๑๐) จังหวัดสตูล  
 (ก) อ้าเภอท่าแพ  อ้าเภอทุ่งหว้า  อ้าเภอมะนัง  และอ้าเภอละงู 
 (ข) อ้าเภอควนกาหลง  ในพื นที่ต้าบลทุ่งนุ้ย  และต้าบลอุใดเจริญ  และในพื นที่บางส่วน

ของต้าบลควนกาหลง 
 (ค) อ้าเภอควนโดน  ในพื นที่ต้าบลควนโดน  ต้าบลควนสตอ  และต้าบลย่านซื่อ  และ 

ในพื นที่บางส่วนของต้าบลวังประจัน 
 (ง) อ้าเภอเมืองสตูล  ในพื นที่ต้าบลเกตรี  ต้าบลเกาะสาหร่าย  ต้าบลคลองขุด  ต้าบลควนขัน   

ต้าบลควนโพธิ์  ต้าบลเจ๊ะบิลัง  ต้าบลฉลุง  ต้าบลต้ามะลัง  ต้าบลบ้านควน  ต้าบลปูยู  และต้าบลพิมาน   
และในพื นที่บางส่วนของต้าบลตันหยงโป   

(๑๑) จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
 (ก) อ้าเภอท่าฉาง  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลปากฉลุย 
 (ข) อ้าเภอพนม  ในพื นที่บางส่วนของต้าบลคลองชะอุ่น  และต้าบลคลองศก 
ทั งนี   ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหมายเลข  ๒๓/๒๓ 
มาตรา ๒๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี  
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้   คือ  โดยที่เป็นการสมควรก้าหนดลุ่มน้้า 
ของประเทศไทย  เ พ่ือประโยชน์ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้ า   และเนื่องจากมาตรา   ๒๕   
แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า  พ.ศ.  ๒๕๖๑  บัญญัติให้มีการก้าหนดลุ่มน้้า  โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
โดยให้ค้านึงถึงสภาพอุทกวิทยา  สภาพภูมิศาสตร์  ระบบนิเวศ  การตั้งถิ่นฐาน  การผังเมือง  ผังน้้า  และ 
เขตการปกครองประกอบด้วย  จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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