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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
ขอ 1.1 แบบรูปรายการละเอียด งานซอมแซมระบบสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) เพ่ือจัดหา

และปรับปรุงระบบสือ่สารของสถานีเตือนภัยลวงหนา
(1) รายละเอียดงานซอมแซมระบบสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) เพ่ือจัดหา

และปรบัปรุงระบบสื่อสารของสถานีเตือนภัยลวงหนา
(2) ขอกําหนดเฉพาะทางเทคนิคของอุปกรณ
(3) รายชื่อของสถานีเตือนภัยลวงหนาท่ีตองการดําเนินการ
(4) แบบมาตรฐานสถานีเตือนภัยลวงหนา
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(1) รายละเอียดงานซอมแซมระบบสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) เพ่ือจัดหาและ
ปรับปรุงระบบสื่อสารของสถานีเตือนภัยลวงหนา
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รายละเอียดงานซอมแซมระบบสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) เพ่ือจัดหาและ
ปรับปรุงระบบสื่อสารของสถานีเตือนภัยลวงหนา

1. หลักการและเหตุผล
กรมทรัพยากรน้ํา ไดดําเนินโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) สําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยง

อุทกภัย – ดินถลม ในพ้ืนท่ีลาดชันและท่ีราบเชิงเขา เพ่ือเปนกลไกในการติดตามสถานการณน้ํา เฝาระวังและ
เตือนภัยท่ีเกิดจากน้ําทวมฉับพลัน มาตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๘ โดยในชวงปงบประมาณ 2548-2555 ได
ติดตั้งสถานีเตือนภัยลวงหนาไปแลวจํานวน 1,052 สถานี และมีสถานีลูกขายรับขอมูลเพ่ือการแจงเตือนภัย
จํานวน 1 สถานี รวม 1,053 สถานี ครอบคลุมหมูบานเสี่ยงภัยจํานวน 3,207 หมูบาน ซึ่งสถานีเตือนภัย
ลวงหนาท่ีติดตั้งจะมีการสงขอมูลจากสถานีเตือนภัยสนามมายังสถานีหลักท่ีกรมทรัพยากรน้ํา ผานระบบสื่อสาร
GPRS ดวยการใชอุปกรณโมเด็ม GSM/GPRS แตเนื่องจากในปจจุบันระบบสื่อสารขอมูลไดพัฒนามาใชระบบ ๓G
(WCDMA) มีผลทําใหสถานี EWS ท่ีใชอุปกรณการสื่อสารเดิมไมสามารถรองรับการทํางานในการสื่อสารขอมูลบน
เครือขายการสื่อสารใหมท่ีไดพัฒนาข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 886 สถานี

ดังนั้นเพ่ือใหสถานีเตือนภัยลวงหนาท่ีใชระบบสื่อสารขอมูล GSM/GPRS เดิมมีความพรอมในการใชงาน
เฝาระวังและติดตามสถานการณน้ํา และแจงขอมูลการเตือนภัยไดถูกตอง ทันตอเหตุการณ ชวยลดความสูญเสีย
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ําทวมฉับพลันน้ําปาไหลหลากได จึงจําเปนตองซอมแซมระบบ
สถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) จัดหาและปรับปรุงระบบสื่อสารของสถานีเตือนภัยลวงหนา โดยการ
เปลี่ยนอุปกรณโมเด็ม GSM/GPRS ของสถานีเตือนภัยลวงหนาใหรองรับการสื่อสารขอมูลในเทคโนโลยี่ 3G/4G
บนยานความถ่ีท่ีมีใหบริการในประเทศไทย พรอมอุปกรณเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารใหสอดคลองกับเทคโนโลยี
ปจจุบัน ท่ีมีการพัฒนาใหมีเสถียรภาพ ครอบคลุมพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย และการสื่อสารท่ีรวดเร็วยิ่งข้ึน

2. วัตถุประสงคของโครงการ
เพ่ือซอมแซมระบบสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) จัดหาและปรับปรุงระบบสื่อสารของ

สถานีเตือนภัยลวงหนา โดยการจัดหาอุปกรณโมเด็ม 3G/4G พรอมโปรแกรม และอุปกรณเพ่ิมประสิทธิภาพการ
สื่อสาร เปลี่ยนอุปกรณท่ีจัดหา พรอมท้ังปรับปรุงการสื่อสารของสถานีเตือนภัยลวงหนาและปรับปรุงสถานีหลัก
ใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลการตรวจวัดจากสถานีเตือนภัยลวงหนามายังสถานีหลัก และแสดงผลผานเว็บไซตได

1) เพ่ือจัดหาและเปลี่ยนอุปกรณโมเด็ม พรอมซิมการด ท่ีรองรับการสื่อสาร 3G/4G และอุปกรณเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสื่อสาร จํานวน 886 สถานี ใหมีความพรอมใชงาน

2) เพ่ือปรับปรุงสถานีหลัก ใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลการตรวจวัดจากสถานีเตือนภัยลวงหนามายัง
สถานีหลัก แสดงผลขอมูลการตรวจวัดผานระบบ SCADA และแสดงผลผานเว็บไซต

3. เปาหมาย
มีเปาหมายในการดําเนินการ ดังนี้
1) จัดหาและเปลี่ยนอุปกรณโมเด็ม พรอมซิมการด ท่ีรองรับการสื่อสาร 3G/4G และอุปกรณเพ่ิม

ประสิทธิภาพการสื่อสาร จํานวน 886 สถานี ใหมีความพรอมใชงาน
2) ปรับปรุงสถานีหลัก ใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลการตรวจวัดจากสถานีเตือนภัยลวงหนาจํานวน

886 สถานี มายังสถานีหลัก แสดงผลขอมูลการตรวจวัดผานระบบ SCADA และผานทางเว็ปไซต
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4. ขอบเขตเชิงพื้นท่ี
1) สถานีเตือนภัยลวงหนาในพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย–ดินถลม ในพ้ืนท่ีลาดชันและท่ีราบเชิงเขาท่ีกรม

ทรัพยากรน้ํา ไดดําเนินการติดตั้งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕5 ท่ีใชการสื่อสารสัญญาณ GPRS
จํานวน 886 สถานี ในพ้ืนท่ี 48 จังหวัด แสดงดังรูปท่ี ๑

2) สถานีหลัก ท่ีหองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม กรมทรัพยากรน้ํา กรุงเทพฯ

5. ขอบเขตเชิงวิชาการ
5.1 งานตรวจสอบการสื่อสารของสถานีเตือนภัยลวงหนา

ใหผูเสนอราคาตรวจสอบการสื่อสารของสถานีเตือนภัยลวงหนาท่ีติดตั้งภายใตปงบประมาณ พ.ศ.
2548 –ปงบประมาณ พ.ศ. 255๕ ท่ีใชระบบสื่อสารขอมูล GSM/GPRS จํานวนไมนอยกวา ๘๘๖ สถานี
เพ่ือเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาเปลี่ยนอุปกรณโมเด็ม และอุปกรณเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร
ใหสามารถรองรับระบบสื่อสารสัญญาณ ๓G/4G โดยรายชื่อสถานีเตือนภัยลวงหนากําหนดไวตาม
เอกสารแนบทาย ขอ 1.1 (3) ซึ่งผูเสนอราคาจะตองตรวจสอบและนําเสนอผลตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
กอนดําเนินการเปลี่ยนอุปกรณ

5.2 งานจัดหาอุปกรณ
ใหผูเสนอราคาจัดหาอุปกรณโมเด็ม และอุปกรณเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร ท่ีมีรายละเอียด

คุณสมบัติของอุปกรณอยางนอย ตามขอกําหนดเฉพาะทางเทคนิคของอุปกรณ ในเอกสารแนบทายเอกสาร
ประกวดราคา ขอ 1.1 (2) โดยอุปกรณท่ีจัดหาจะตองเปนของใหมและไมเคยใชงานมากอน ซึ่งอยางนอย
อุปกรณท่ีจัดหามีดังนี้

๑) อุปกรณโมเด็ม ๘๘๖ ตัว โดยอุปกรณโมเด็มตองสามารถติดตั้งไวในตู RTU ของสถานีเตือนภัย
ลวงหนา (Early Warning) ไดอยางเหมาะสม และผูเสนอราคาจะตองมีหนังสือรับรองหรือเอกสารสําคัญท่ี
แสดงวาผูเสนอราคาเปนผูแทนจําหนายสําหรับโครงการนี้

๒) ซิมการด ๓G/4G ของเครือขายการสื่อสารท่ีเหมาะสม จํานวน 886 เลขหมาย และคาเชาใช
บริการการสื่อสารจํานวน 4 เดือน ตั้งแตเปดใชบริการ

๓) อุปกรณเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร เชน เสาอากาศ อุปกรณประกอบ จํานวน ๘๘๖ ชุด

5.3 งานเปลี่ยนอุปกรณ และปรับปรุงการสื่อสารของสถานีเตือนภัยลวงหนา
ใหผูเสนอราคาเปลี่ยนอุปกรณ และปรับปรุงการสื่อสารของสถานีเตือนภัยลวงหนาท่ีไดตรวจสอบจาก

ขอ 5.1 จํานวน 886 สถานี ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถทํางานเขากันไดกับระบบเดิม
ของโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) สําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย-ดินถลม ในพ้ืนท่ีลาดชัน
และพ้ืนท่ีราบเชิงเขาท่ีมีอยู

5.3 งานปรับปรุงสถานีหลัก
ใหผูเสนอราคาปรับปรุงสถานีหลัก ใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลการตรวจวัดจากสถานีเตือนภัยลวงหนา

จํานวน 886 สถานี มายังสถานีหลัก พรอมแสดงผลขอมูลการตรวจวัดผานระบบ SCADA และผานทางเว็ปไซต
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5.4 งานทดสอบระบบ
ใหผูเสนอราคาทดสอบการทํางานของสถานีเตือนภัยลวงหนา ภายหลังจากท่ีไดดําเนินการปรับปรุง

ระบบสื่อสารของสถานีเตือนภัยลวงหนา ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถทํางานเขากันได
กับระบบเดิมของโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) สําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย- ดินถลม ใน
พ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขาท่ีมีอยู โดยใหสามารถสงขอมูลการตรวจวัดจากสถานีสนามมายังสถานีหลักท่ี
สวนกลาง (กรมทรัพยากรน้ํา) ได พรอมท้ังสามารถแสดงผลขอมูลการตรวจวัดผานระบบ SCADA และผาน
ทางเว็ปไซต ในกรณีท่ีอุปกรณของสถานีเตือนภัยลวงหนาชํารุดทําใหไมสามารถสงขอมูลมายังสถานีหลักได
ผูเสนอราคาตองแสดงใหเห็นวาการสื่อสารของสถานีเตือนภัยลวงหนานั้นสามารถสื่อสารมายังสถานีหลัก
ท่ีหองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม กรมทรัพยากรน้ํา กรงุเทพฯ ได

5.5 การสงมอบช้ินสวนเดิม
รายการชิ้นสวนอุปกรณของเดิมท่ีมีการถอดออกจากสถานีเตือนภัยลวงหนา ใหผูเสนอราคาสงคืน

อุปกรณของเดิมใหแกผูวาจาง ณ สวนอุทกวิทยา สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 - 11 กรมทรัพยากรน้ํา ท่ี
เก่ียวของ ตามรายการพรอมกับการสงมอบงานงวดสุดทาย
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รูปท่ี 1 ขอบเขตพื้นท่ีเปาหมายของโครงการซอมแซมระบบสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning)
เพื่อจัดหาและปรับปรุงระบบสื่อสารของสถานีเตือนภัยลวงหนา
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6. การจัดทําเอกสารขอเสนอทางเทคนิค
ผูเสนอราคาจะตองจัดทํา ขอเสนอทางเทคนิคโดยละเอียด จัดทําเปน PDF file (.PDF) ขนาดของ

แตละไฟลไมเกิน 2 เมกกะไบต (2 MB) ท้ังนี้สามารถแนบไดหลายไฟล มาพรอมการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาจางโดยการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ขอ 4. การเสนอราคา เนื้อหาในขอเสนอดานเทคนิคตองนําเสนอวิธีการ และข้ันตอน หรือ
รายละเอียดท่ีสําคัญโดยประกอบดวยหัวขอ ดังตอไปนี้

1) แผนการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณท่ีจะใชในการซอมแซมระบบสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early
Warning) เพ่ือจัดหาและปรับปรุงระบบสื่อสารของสถานีเตือนภัยลวงหนา

2) รายละเอียดคุณสมบัติ (Specifications) และแค็ตตาล็อก (Catalog) ของอุปกรณทุกรายการ
3) รายละเอียดการดําเนินงานท้ังโครงการ ในแตละกิจกรรมใหครอบคลุมตามท่ีกําหนดไวใน

ขอบเขตเชิงวิชาการ
4) รายละเอียดบุคลากร

4.1 บุคลากรหลัก ตองเสนอรายละเอียดของบุคลากร ไดแก รายชื่อ คุณวุฒิ อายุ และ
ประสบการณ ท้ังนี้ ตองมีบุคลากรในสาขาตางๆ อยางนอยตอไปนี้

(1) หัวหนา โครงการ ตองจบการศึกษาอยา งนอยในระดับปริญญาโท มี
ประสบการณในการทํางานไมนอยกวา 12 ป และมีประสบการณในการทํางานดานบริหารโครงการระบบ
เตือนภัยน้ําทวม-ดินถลม หรือระบบเตือนภัยน้ําทวม

(2) ผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร-ระบบฐานขอมูล ตองจบการศึกษาอยางนอยใน
ระดับปริญญาโท มีประสบการณในการทํางานไมนอยกวา 8 ป

(3) ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร ตองจบการศึกษาอยางนอยในระดับ
ปริญญาโท มีประสบการณในการทํางานไมนอยกวา 8 ป

(4) โปรแกรมเมอร ตองจบการศึกษาอยางนอยในระดับปริญญาตรี มีประสบการณ
ในการทํางานไมนอยกวา 8 ป

4.2) บุคลากรสนับสนุน อยางนอยตอไปนี้
(1) เจาหนาท่ีเทคนิค
(2) เลขานุการโครงการ
(3) เจาหนาท่ีธุรการ

5) ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอการพิจารณาขอเสนอโครงการ

ดังนั้นผูเสนอราคาจะตองจัดทําขอเสนอทางเทคนิคตางๆ พรอมรายละเอียดของเทคโนโลยี ท่ีทันสมัย
เหมาะสมดังกลาวแกกรมฯ อยางครบถวนครอบคลุมวัตถุประสงค ในหัวขอ 2 และขอบเขตเชิงวิชาการ ใน
หัวขอ 5 โดยจะตองจัดทํารายละเอียดขอมูลเปรียบเทียบทางวิชาการและอางอิงอยางเปนเหตุเปนผล เพ่ือการ
พิสูจนทราบขอเท็จจริงดังกลาว และหากผูเสนอราคาจัดทําขอเสนอทางเทคนิคตางๆ ไมครบถวนสมบูรณ
ตามท่ีไดกําหนดไว กรมทรัพยากรน้ําจะไมพิจารณาและถือวา ผูเสนอราคาจัดทําเอกสารไมครบถวน
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7) การจัดหาบุคลากรประจําโครงการ
เนื่องจากงานโครงการซอมแซมระบบสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) เพ่ือจัดหาและ

ปรับปรุงระบบสื่อสารของสถานีเตือนภัยลวงหนา จําเปนจะตองใชผูมีความรูความชํานาญ ดังนั้น กรมจึง
กําหนดใหผูเสนอราคาจะตองจัดใหมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะเปน
เจาหนาท่ีของผูเสนอราคา หรือผูเสนอราคาไดวาจางเฉพาะงานตามความจําเปนของลักษณะงานท่ีตอง
ดําเนินการ ท้ังนี้ตองแสดงวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรอง เอกสาร/รายละเอียด ซึ่งแสดงวาเปนผูมีวุฒิ ความรู
และความสามารถ โดยใหแตละคนแนบหนังสือรับรองยืนยันการปฏิบัติงานตามโครงการนี้จนแลวเสร็จตาม
สัญญา ท้ังนี้บุคลากรหลักหรือผูเชี่ยวชาญอยางนอยตองมีตําแหนงและคุณสมบัติตามท่ีระบุไวใน การจัดทํา
เอกสารขอเสนอทางเทคนิค ขอ 6

ผูเสนอราคาตองจัดเจาหนาท่ีธุรการ จํานวน 1 คน ใหมาปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ
ท่ีกรมทรัพยากรน้ํา เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ ท่ี
กําหนดไว

8. รายละเอียดการสงมอบงาน
8.1 ภายในกําหนด 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผูเสนอราคาจะตองจัดทํารายงาน
แผนปฏิบัติงาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาใหความเห็นชอบ

1) แผนงานโครงการ ตองเปนไปตามหลักวิชาการ ซึ่งประกอบดวย
(1) แผนงานในการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณเพ่ือใชในโครงการ
(2) แผนงานในการซอมแซมระบบสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) เพ่ือจัดหาและ

ปรับปรุงระบบสื่อสารของสถานีเตือนภัยลวงหนา
(3) แผนงานในการทดสอบการทํางานของสถานีเตือนภัยลวงหนา และสถานีหลัก ภายหลัง

การซอมแซมระบบสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) เพ่ือจัดหาและปรับปรุงระบบสื่อสารของสถานี
เตือนภัยลวงหนา

2) รายละเอียดแสดงอุปกรณเครื่องมือตางๆ
ผูเสนอราคาจะตองแสดงรายละเอียดอุปกรณ ซึ่งตองทําตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะและ

คุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณทุกชิ้น ตามขอกําหนดเฉพาะทางเทคนิคของอุปกรณ พรอมท้ังอางอิงและ
แสดงหลักฐานหรือเอกสารท่ีแสดงใหเห็นวา อุปกรณทุกชิ้นเทียบเทาหรือสูงกวาคุณลักษณะและคุณสมบัติ ท่ี
กําหนดไวในขอกําหนดเฉพาะทางเทคนิคของอุปกรณอยางละเอียด

ผูเสนอราคาจะตองแนบบัญชีรายการ (Catalog) พรอมท้ังคุณสมบัติ (Specifications) และ
รายละเอียดของอุปกรณ ซึ่งจะตองมีคําอธิบายเปนภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษใหครบทุกรายการ ใหเพียง
พอท่ีจะพิจารณาถึงลักษณะและคุณสมบัติของอุปกรณท่ีเสนอ และผูเสนอราคาตองจัดทํารายละเอียดดังกลาว
ขางตนใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบกอนการจัดหา สงมอบและติดตั้ง โดยอุปกรณท่ี
นําเสนอตองเปนอุปกรณใหม ไมผานการใชงานและทันสมัย ณ เวลานั้น และมีมูลคาไมนอยกวาท่ีแสดงในใบ
แจงปริมาณงานและราคา

สําหรับบัญชีรายการและรายละเอียดคุณสมบัติท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถาย
จะตองรับรองสําเนาถูกตอง หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประสงคจะขอดูตนฉบับบัญชีรายการ ผูเสนอราคา
จะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบภายใน 3 วัน
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8.2 การสงรายงานความกาวหนาโครงการ
1) ผู เสนอราคาตองสงรายงานความกาวหนาโครงการ ตามขอบเขตของงาน เสนอตอ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทุก 30 วัน
2) ผูเสนอราคาตองสงรายงาน หรือขอมูล ในรูปแบบเอกสารหรือดิจิตอลไฟล เม่ือคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุรองขอ

8.3 การสงมอบงานโครงการ
เม่ือผูเสนอราคาจะสงมอบงานสวนหนึ่งสวนใด ผูเสนอราคาตองจัดทําใบสงมอบงานท่ีแลวเสร็จ พรอม

ท้ังรายละเอียดและราคาของงานท่ีจะสงมอบ จัดทํารายงานแสดงรายละเอียดงานท่ีตองการสงมอบ และนําเสนอ
งานตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพ่ือใหทําการตรวจสอบและรับรองความถูกตอง โดยใหผู เสนอราคาจัดสง
งานตามงวดงานการเบิกจายเงินท่ีกําหนดไวในขอ 14 ตามลําดับความสําคัญ และความเชื่อมโยงกอน-หลัง

8.4 สิง่ท่ีตองสงมอบประกอบดวย
1) สถานีเตือนภัยลวงหนาท่ีไดทําการปรับปรุงระบบสื่อสาร พรอมเชื่อมโยงขอมูลมายังสถานีหลัก

โดยสามารถทํางานเขากับระบบเดิมของกรมทรัพยากรน้ําได จํานวน ๘๘๖ สถานี
2) สถานีหลักท่ีไดทําการปรับปรุงใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลการตรวจวัดจากสถานีเตือนภัย

ลวงหนาท่ีไดรับการปรับปรุงระบบสื่อสารในขอ 1) มายังสถานีหลัก พรอมแสดงผลขอมูลการตรวจวัดผาน
ระบบ SCADA และผานทางเว็ปไซต

3) อุปกรณชิ้นสวนเดิมท่ีมีการถอดออกจากสถานีเตือนภัยลวงหนา ใหผูเสนอราคาสงคืนใหกรม
ตามขอ 5.5 พรอมกับการสงมอบงานงวดสุดทาย

4) อ่ืนๆ ตามรายละเอียดในสัญญา

9. การตรวจสอบผลงานและการตรวจรับงาน
9.1 การตรวจสอบผลงานเพื่อการจายเงิน

ภายหลังท่ีไดรับใบสงมอบงานจากผูเสนอราคาแลว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผูวาจางจะตอง
ตรวจสอบ ใบสงมอบงานกับงานท่ีสงมอบ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองตามแบบรายการรายละเอียดของงาน
ซอมแซมระบบสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) เพ่ือจัดหาและปรับปรุงระบบสื่อสารของสถานีเตือน
ภัยลวงหนา และมีปริมาณงานถูกตองตามท่ีกําหนดในใบสงมอบงาน

9.2 การตรวจรับงานตามสัญญา
การตรวจรับงานงวดยอยมิไดทําใหผูเสนอราคาหมดความรับผิดชอบในความชํารุดเสียหายของงาน

ในสวนท่ีผูเสนอราคาไดดําเนินการสงมอบแลว การสงมอบงานท่ีจะถือวาแลวเสร็จถูกตองครบถวนตามสัญญา
ก็ตอเม่ือผูวาจางไดรับมอบงานท้ังหมดครบถวนถูกตองทุกรายการจากผูเสนอราคา และสามารถใชงานได สม
เจตนารมณของผูวาจางทุกประการแลว

10. การรับประกันผลงาน
1) ผูเสนอราคาตองประกันผลงานท่ีสงมอบเปนระยะเวลา 1 ป หลังจากสงมอบงานท้ังหมดตาม

สัญญา หากตองมีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม ผูเสนอราคาตองดําเนินการโดยไมคิดคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น จาก
กรมทรัพยากรน้ํา ยกเวนวัสดุสิ้นเปลือง เชน หมึกพิมพ เปนตน



(1.1-๑๐)

2) กรมทรัพยากรน้ําจะคืนหลักประกันสัญญาใหผูเสนอราคา หลังจากครบระยะเวลาประกัน
ผลงาน 1 ป โดยท่ีระบบเตือนภัยท้ังหมดไมมีขอบกพรองชํารุดเสียหาย

11. กําหนดระยะเวลาสงมอบงาน
งานตามสัญญานี้ท้ังหมด ผูเสนอราคาตองดําเนินการตามลําดับความสําคัญ และความเชื่อมโยง

กอน-หลัง ใหเสร็จเรียบรอยครบถวนถูกตองตามสัญญาและสงมอบใหผูวาจางภายใน 120 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา

12. วงเงินในการจัดหา
ภายในวงเงิน 25,596,080 บาท (ยี่สิบหาลานหาแสนเกาหม่ืนหกพันแปดสิบบาทถวน) โดยการ

เบิกจายจากเงินงบประมาณท่ีไดจากการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยใชเงินเหลือจายจากผลผลิต : การอนุรักษ พ้ืนฟู พัฒนา
แหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา กิจกรรมอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รายการคา
ปรับปรุงแหลงน้ํา เพ่ือไปตั้งจายในผลผลิต : การเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณและเตือนภัยดานน้ํา กิจกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณและเตือนภัยดานน้ํา งบรายจายอ่ืนรายการคาใชจายในการ
ซอมแซมระบบสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) เพ่ือจัดหาและปรับปรุงระบบสื่อสารของสถานีเตือน
ภัยลวงหนา

13. แบบสัญญาจาง
งานจางรายนี้จะใชสัญญาแบบ “ราคาเหมารวม” (Lump Sum Price)

14. การจายเงิน
การจายคาจาง กรมทรัพยากรน้ําจะจายเงินคาดําเนินการเปนเปอรเซ็นตของวงเงินตามสัญญา เม่ือผู

เสนอราคาไดสงมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใหความเห็นชอบและไดรับอนุมัติจากกรมทรัพยากรน้ํา
แลว โดยแบงการจายเงินออกเปน 3 งวดได ดังนี้

งวดท่ี 1 เม่ือผูเสนอราคาดําเนินการจัดหา และเปลี่ยนอุปกรณ Modem พรอมโปรแกรม และ
อุปกรณเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร พรอมปรับปรุงระบบการสื่อสารของสถานีเตือนภัยลวงหนา จํานวนไม
นอยกวา ๓๐๐ สถานี ตามเงื่อนไขของสัญญาเรียบรอยแลว ผูวาจางจะจายเงินใหแกผูเสนอราคาเปนเงินจํานวน
รอยละ ๓๕ ของเงินคาจางตามสัญญา

งวดท่ี ๒ เม่ือผูเสนอราคาดําเนินการจัดหา และเปลี่ยนอุปกรณ Modem พรอมโปรแกรม และ
อุปกรณเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร พรอมปรับปรุงระบบการสื่อสารของสถานีเตือนภัยลวงหนา จํานวนไม
นอยกวา ๓๐๐ สถานี (รวมสถานีเตือนภัยลวงหนาท่ีดําเนินการเสร็จไมนอยกวา ๖๐๐ สถานี) ตามเงื่อนไขของ
สัญญาเรียบรอยแลว ผูวาจางจะจายเงินใหแกผูเสนอราคาเปนเงินจํานวนรอยละ ๓๕ ของเงินคาจางตามสัญญา

งวดท่ี ๓ เม่ือผูเสนอราคาดําเนินการ
1) จัดหา และเปลี่ยนอุปกรณ Modem พรอมโปรแกรม และอุปกรณเพ่ิมประสิทธิภาพ

การสื่อสาร พรอมปรับปรุงระบบการสื่อสารของสถานีเตือนภัยลวงหนาแลวเสร็จท้ังหมด จํานวน ๘๘๖ สถานี
๒) ปรับปรุงสถานีหลัก ใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลการตรวจวัดจากสถานีเตือนภัย

ลวงหนาตาม 1) มายังสถานีหลัก แสดงผลขอมูลการตรวจวัดผานระบบ SCADA และผานทางเว็ปไซต
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๓) ทดสอบการสื่อสารและการเชื่อมโยงขอมูลของสถานีเตือนภัยลวงหนาจํานวน 886
สถานี และสถานีหลัก พรอมแสดงผลผานเว็บไซต ภายหลังท่ีไดดําเนินการซอมแซมแลวเสร็จ

๔) สงมอบชิ้นสวนอุปกรณของเดิมท่ีมีการถอดออกจากสถานีเตือนภัยลวงหนา
ตามเงื่อนไขของสัญญาเรียบรอยแลว ผูวาจางจะจายเงินใหแกผูเสนอราคาเปนเงินจํานวน

รอยละ ๓๐ ของเงินคาจางตามสัญญา

15. การจายเงินคาจางลวงหนา
กรมทรัพยากรน้ํา จะจายเงินลวงหนาใหแกผูเสนอราคาเปนจํานวน 15% ของราคาคาจางท้ังหมด

ตามสัญญาและผูเสนอราคาจะตองทําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารในจํานวนเงินเทากันมามอบใหแกกรม
ทรัพยากรน้ํา และกรมทรัพยากรน้ํา จะคืนหนังสือคํ้าประกันดังกลาวใหแกผูเสนอราคา เม่ือกรมทรัพยากรน้ําได
หักเงินคาจางท่ีจายลวงหนาจากเงินคาจางท่ีจายตามผลงานแตละงวดครบถวนแลว ผูเสนอราคาจะขอเบิกเงิน
คาจางลวงหนาไดภายใน 15 วัน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงาน

เงินคาจางลวงหนานี้ กรมทรัพยากรน้ําจะหักคืนจากคาจางท่ีผูเสนอราคาเบิกแตละงวด โดยหักคืน
15% ของคาจางในงวดนั้นๆ จนครบ

16. กรรมสิทธิ์ของขอมูลเอกสาร และโปรแกรม
กรมทรัพยากรน้ํา สงวนสิทธิ์ขอมูล เอกสาร ผลการสํารวจวิเคราะห ผลการศึกษา เครื่องมือ อุปกรณ

คอมพิวเตอร ซอฟตแวร รหัสตนฉบับท่ีพัฒนาข้ึน ในโครงการนี้ เปนลิขสิทธิ์และสิทธิของกรมทรัพยากรน้ํา ซึ่งผู
เสนอราคาตองสงมอบใหกรมทรัพยากรน้ํา กอนการสิ้นสุดโครงการ การเผยแพรผลงานหรือขอมูลตางๆ อันเกิด
จากโครงการนี้ ตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากกรมทรัพยากรน้ําทุกครั้ง

17. เง่ือนไขประกอบในการพิจารณา
กรมทรัพยากรน้ําจะพิจารณาตามหลักเกณฑการพิจารณาการลงโทษผูท้ิงงาน และผลการลงโทษผูท้ิง

งานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2542)

18. เง่ือนไขประกอบอ่ืนๆ
1) กรมทรัพยากรน้ํา สงวนสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกการวาจางครั้งนี้ โดยมิตองชี้แจงเหตุผลใหทราบ และ

ผูเสนอราคาไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ จากกรมทรัพยากรน้ํา
2) หากผูเสนอราคาไมสามารถทํางานไดสําเร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยไมมีเหตุอันสมควร

และผูวาจางไมไดบอกเลิกสัญญา ผูเสนอราคาจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.05
ของวงเงินคาจางตามสัญญา

3) กําหนดใหมีการประชุมรวมกันระหวางเจาหนาท่ีของกรมทรัพยากรน้ํา และผูเสนอราคา
เก่ียวกับความกาวหนา ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขการดําเนินการ โดยตองจัดใหมีการประชุมทุกครั้งท่ีมี
การเสนองานหรืองวดงาน หากมีขอสงสัยเพ่ือสอบถามหรือใหชี้แจง กรมทรัพยากรน้ําสามารถเชิญผูเสนอราคา
มาสอบถามเพ่ือชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมได

5) หากผูเสนอราคาตองการขอมูลและ/หรือรายงานการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานนี้
ตองทําหนังสือแจงความประสงคตอกรมทรัพยากรน้ํา เปนลายลักษณอักษร
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(2) ขอกําหนดเฉพาะทางเทคนิคของอุปกรณ
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ขอกําหนดเฉพาะทางเทคนิคของอุปกรณ

รายละเอียดอุปกรณท่ีใชในการซอมแซมระบบสถานีเตือนภัยลวงหนาอยางนอยตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. อุปกรณโมเด็ม
- ตองรองรับสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี ซึ่งครอบคลุมพ้ืนท่ีติดตั้งสถานีเตือนภัยลวงหนาและ

สามารถใชงานในการรับ-สงขอมูลได
- รองรับ GSM/GPRS/EDGE บนคลื่นความถ่ี 850/900/1800/1900MHz ได
- รองรับ WCDMA บนคลื่นความถ่ี 900/2100 MHz หรือมากกวา
- รองรับชุดคําสั่ง AT Command
- มีการทํางานแบบเชื่อมตออัตโนมัติ Automatic Connection
- มีไฟแสดงสถานะการทํางาน
- รองรับการทํางานท่ีชวงอุณหภูมิ –๑๐  ํc ถึง ๘๕  ํc ได
- มีชองตอแบบ SubMiniature version A (SMA) สําหรับตอสายอากาศภายนอก
- มีชองตอแบบ RS-232 อยางนอย 1 ชอง
- มีชองตอแบบ USB อยางนอย 1 ชอง
- ใชไดกับไฟฟากระแสตรง 12-24 โวลทหรือดีกวา
- ตัวเครื่องตองผานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

๒. เสาอากาศ
2.1) โดยกําหนดใหเปนเสาอากาศแบบรอบทิศทาง (Directional OMNI) เปนหลัก โดยเสาอากาศ

แบบรอบทิศทางตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ใชงานไดบนคลื่นความถ่ี 850/900/1800/1900/2100 MHz
- คาทวีกําลังเสาอากาศ 12 dBi หรือดีกวา
- Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) ตองไมเกิน 1.5
- Rated Power 250 Watts หรือดีกวา
- Nominal impedance 50 โอหม
- Front to Back ratio 18 dBi หรือดีกวา
- มีสายอากาศภายนอกสามารถตอกับชองตอแบบ SMA ได

2.2) กรณีท่ีไมสามารถใชเสาอากาศแบบรอบทิศทาง (Directional OMNI) ได ใหเลือกแบบอ่ืนๆ ท่ี
เหมาะสม ท่ีสามารถใชงานไดกับพ้ืนท่ีท่ีติดตั้งสถานีเตือนภัยลวงหนา เชน เสาอากาศแบบมีทิศทาง
(YAGI) เปนตน ซึ่งตองมีคุณสมบัตอิยางนอย ดังนี้

- ใชงานไดบนคลื่นความถ่ี 850/900/1800/1900/2100 MHz
- คาทวีกําลังเสาอากาศ 12 dBi หรือดีกวา
- สามารถเชื่อมตอกับชองตอแบบ SMA ได พรอมสายสัญญานในกรณีท่ีไมสามารถเชื่อมตอ

โดยตรงได
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(3) รายชื่อของสถานีเตือนภัยลวงหนาท่ีตองการดําเนินการ
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รายชือ่ของสถานีเตือนภัยลวงหนาท่ีตองการดําเนินการโครงการซอมแซมระบบสถานีเตือนภัยลวงหนา
(Early Warning) เพ่ือจัดหาและปรับปรุงระบบสือ่สารของสถานีเตือนภัยลวงหนา

ลําดับ บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด UTM_E UTM_N
1 บานหวยเฮ่ียน เวียง ฝาง เชียงใหม 519,600 2,207,318
2 บานทุงยาว แมสาบ สะเมิง เชียงใหม 466,100 2,098,475
3 บานนาก๋ึน บอเกลือเหนอื บอเกลือ นาน 728,358 2,137,412
4 บานบางนอนใน บางนอน เมืองระนอง ระนอง 462,264 1,106,283
5 บานทรายแดง ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง 466,858 1,122,711
6 บานเขานางหงษ ปากน้ํา เมืองระนอง ระนอง 456,158 1,103,111
7 บานน้ําตก ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง 463,958 1,115,611
8 บานดาน ละอุนใต ละอุน ระนอง 472,637 1,118,157
9 บานคันเบ็ด เขาแกว ลานสกา นครศรีธรรมราช 583,458 924,810

10 บานทุงยูง เขาปู ศรีบรรพต พทัลุง 588,932 857,531
11 บานน้ํารอบ ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช 586,476 918,195
12 บานเชิงผา กลางดง ทุงเสล่ียม สุโขทยั 554,308 1,914,874
13 บานหวยหยวก บานแกง ศรีสัชนาลัย สุโขทยั 554,648 1,945,192
14 บานไสทอน ชอง นาโยง ตรัง 585,958 835,009
15 บานหนาวัด ในเตา หวยยอด ตรัง 580,158 870,310
16 บานแมขะนลิ บานปง หางดง เชียงใหม 478,158 2,078,545
17 บานทบศอก หมอกจําแป เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน 390,840 2,156,021
18 บานแมโถหลวง บอสลี ฮอด เชียงใหม 414,758 2,016,912
19 บานสบสอย ปางหมู เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน 388,922 2,137,758
20 บานแมฮาง แมสาว แมอาย เชียงใหม 523,200 2,210,046
21 บานผาเวียง ภูคา ปว นาน 711,458 2,119,112
22 บานเหลา เมืองกาย แมแตง เชียงใหม 478,858 2,120,812
23 บานลาน มอนปน ฝาง เชียงใหม 510,339 2,207,049
24 บานปางยาง ภูคา ปว นาน 710,158 2,116,012
25 บานกองแหะ โปงแยง แมริม เชียงใหม 479,850 2,085,403
26 บา้นแม่แสลป แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย 573,944 2,232,010
27 บานวังกอก น้ําตก นานอย นาน 669,758 2,035,312
28 บานน้ํามีด เปอ เชียงกลาง นาน 692,645 2,138,713
29 บานตุงลอย อมกอย อมกอย เชียงใหม 431,863 1,985,916
30 บานหลวง ยางเปยง อมกอย เชียงใหม 433,115 1,966,370
31 บานขุนฝาง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 627,958 1,967,112
32 บานหวยไผ บอเบี้ย บานโคก อุตรดิตถ 722,958 2,025,112
33 บานดอยมด แมเจดียใหม เวียงปาเปา เชียงราย 548,858 2,106,812
34 บานผาเรือ ทาขาวเปลือก แมจัน เชียงราย 611,282 2,231,920
35 บานปายางอาขา แมฟาหลวง แมฟาหลวง เชียงราย 580,594 2,244,464
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ลําดับ บาน ตําบล อําเภอ จังหวดั UTM_E UTM_N
36 บานพญาไพรเลามา เทอดไทย แมฟาหลวง เชยีงราย 563,237 2,246,856
37 บานอากู เทอดไทย แมฟาหลวง เชยีงราย 570,899 2,239,420
38 บานสันติคีรี แมสลองนอก แมฟาหลวง เชยีงราย 565,327 2,229,869
39 บานแมมอญ หวยชมภู เมืองเชยีงราย เชยีงราย 563,897 2,195,259
40 บานหวยขมนอก แมยาว เมืองเชยีงราย เชยีงราย 579,762 2,210,240
41 บานหวยกลา วาวี แมสรวย เชยีงราย 555,217 2,194,406
42 บานดอยงาม ทากอ แมสรวย เชยีงราย 535,613 2,157,869
43 บานขาม หัวเมือง เมืองปาน ลําปาง 555,170 2,099,076
44 บานขนุแจ แมแวน พราว เชยีงใหม 533,770 2,137,494
45 บานปางอัน้ ปาเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชยีงใหม 537,655 2,108,332
46 บานแมกําปอง หวยแกว แมออน เชยีงใหม 537,146 2,086,026
47 บานเอยีก สันปายาง แมแตง เชยีงใหม 479,562 2,104,854
48 บานแมมิงค ชางเคิ่ง แมแจม เชยีงใหม 436,835 2,051,886
49 บานอตููม นาเกียน อมกอย เชยีงใหม 416,171 1,975,296
50 บานโกะไมหลู ปาแป แมสะเรียง แมฮองสอน 403,227 2,021,780
51 บานอมพาย ปาแป แมสะเรียง แมฮองสอน 412,483 2,023,382
52 บานหวยหมากหนุน ทาผาปุม แมลานอย แมฮองสอน 393,654 2,028,073
53 บานหวยพลู ทองฟา บานตาก ตาก 490,520 1,887,834
54 บานไร ทุงหวัง เมืองสงขลา สงขลา 679,987 779,300
55 บานควนไมไผ นาหวา จะนะ สงขลา 681,560 765,203
56 บานเผี่ยนบน เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 585,644 981,084
57 บานใสเขอื เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 565,412 952,987
58 บานธรรมเจริญ หงษเจริญ ทาแซะ ชมุพร 509,084 1,199,874
59 บานคลองสอง วังน้ําเขยีว วังน้ําเขยีว นครราชสีมา 807,362 1,591,605
60 บานวังลุง ทอนหงส พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 585,597 949,728
61 บานขนุพัง หินตก รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 590,537 913,994
62 บานชองเหรียง บานนิคม บางขนั นครศรีธรรมราช 553,825 879,350
63 บานคูนายสังข แค จะนะ สงขลา 678,777 755,675
64 บานในชอง สองแพรก ชยับุรี สุราษฎรธานี 515,288 938,652
65 บานมอนหัวฝาย ดานนาขาม เมืองอตุรดิตถ อตุรดิตถ 622,650 1,962,600
66 บานหนองธง หนองพันจันทร บานคา ราชบุรี 547,613 1,488,019
67 บานแมทะบน ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี 493,513 1,062,461
68 บานรุงเรือง ละแม ละแม ชมุพร 492,875 1,076,220
69 บานภูเหม็นกลาง ทองหลาง หวยคต อทัุยธานี 556,620 1,690,959
70 บานคลองก่ัว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 625,172 767,416



(1.1-๑๗)

ลําดับ บาน ตําบล อําเภอ จังหวดั UTM_E UTM_N
71 บานกลวย ปาหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี 541,578 1,501,207
72 บานนาตนจ่ัน บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 587,957 1,948,306
73 บานทาขาม แมทา แมออน เชยีงใหม 528,952 2,056,040
74 บานผาฮี้ (อาขา) โปงงาม แมสาย เชยีงราย 586,213 2,250,616
75 บานผาหมี เวียงพางคํา แมสาย เชยีงราย 588,815 2,255,899
76 บานหวยยาโน ปาตึง แมจัน เชยีงราย 581,575 2,224,188
77 บานผาแตก ทาขาวเปลือก แมจัน เชยีงราย 599,834 2,227,072
78 บานก่ิวกาญจน ริมโขง เชยีงของ เชยีงราย 637,031 2,248,103
79 บานธารทอง แมเงนิ เชยีงแสน เชยีงราย 635,166 2,241,412
80 บานดอยสะโงะ ศรีดอนมูล เชยีงแสน เชยีงราย 606,531 2,250,110
81 บานผาตั้ง ปอ เวียงแกน เชยีงราย 657,842 2,205,985
82 บานหวยธนู ตาลชมุ ทาวังผา นาน 684,432 2,104,658
83 บานหางทางหลวง ภูฟา บอเกลือ นาน 731,969 2,105,097
84 บานสบมาง ภูฟา บอเกลือ นาน 733,017 2,101,700
85 บานฮวก ภูซาง ภูซาง พะเยา 647,924 2,177,612
86 บานตนผึ้ง รมเย็น เชยีงคํา พะเยา 656,363 2,153,641
87 บานน้ําลาว แมลาว เชยีงคํา พะเยา 651,009 2,147,991
88 บานกาญจนา แมลาว เชยีงคํา พะเยา 642,829 2,148,157
89 บานปางปง-ปางทราย เวียงตาล หางฉัตร ลําปาง 528,167 2,037,526
90 บานปางฮาง สบเปง แมแตง เชยีงใหม 478,777 2,112,922
91 บานปาแป ปาแป แมแตง เชยีงใหม 469,442 2,114,470
92 บานโปงไฮ แมสาว แมอาย เชยีงใหม 524,218 2,214,157
93 บานเดนฮอม บอแกว สะเมิง เชยีงใหม 452,979 2,088,367
94 บานหวยน้ําจาง บอแกว สะเมิง เชยีงใหม 453,927 2,077,752
95 บานขนุกลาง บานหลวง จอมทอง เชยีงใหม 449,807 2,049,837
96 บานขนุแปะ บานแปะ จอมทอง เชยีงใหม 445,026 2,024,730
97 บานแมแมะ แมแรม แมริม เชยีงใหม 487,590 2,089,828
98 บานหลวง แมงอน ฝาง เชยีงใหม 504,437 2,197,107
99 บานหวยกุง ปาโปง สบเมย แมฮองสอน 407,862 2,006,962

100 บานน้ําริน สบปอง ปางมะผา แมฮองสอน 426,154 2,151,914
101 บานเมืองนอย เวียงเหนือ ปาย แมฮองสอน 449,052 2,157,519
102 บานแมปอกใน ศรีวิชยั ลี้ ลําพูน 485,751 2,000,096
103 บานหวยเกียงพา บานดานนาขาม เมืองอตุรดิตถ อตุรดิตถ 613,260 1,968,993
104 บานหวยฮอมพัฒนา บานเวียง รองกวาง แพร 650,861 2,013,289
105 บานโคนปาหิน แมปาน ลอง แพร 591,351 1,989,511



(1.1-๑๘)

ลําดับ บาน ตําบล อําเภอ จังหวดั UTM_E UTM_N
106 บานหนองใหญ หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 564,937 1,632,431
107 บานหินดาดทอง หนองรี บอพลอย กาญจนบุรี 542,903 1,612,654
108 บานพุน้ํารอน บานเกา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 508,960 1,540,115
109 บานหวยน้ําขาว บานเกา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 515,879 1,536,433
110 บานตะเคียนงาม บานเกา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 518,364 1,527,047
111 บานบองตี้บน บองตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 499,083 1,555,851
112 บานเขาธง องคพระ ดานชาง สุพรรณบุรี 535,591 1,639,290
113 บานโปงสามสิบ ระบํา ลานสัก อทัุยธานี 548,656 1,707,783
114 บานซับปาพลู ปาออ ลานสัก อทัุยธานี 554,671 1,704,598
115 บานไทยประจัน ยางหัก ปากทอ ราชบุรี 560,606 1,467,916
116 บานตะโกลาง สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 522,871 1,509,350
117 บานหนองคลา ทามะปราง แกงคอย สระบุรี 719,954 1,602,948
118 บานโปงกอนเสา ทามะปราง แกงคอย สระบุรี 730,170 1,603,174
119 บานระเริง ระเริง วังน้ําเขยีว นครราชสีมา 792,089 1,613,741
120 บานเจ็ดลูกเนิน ชากบก บานคาย ระยอง 760,428 1,413,741
121 บานตาบาด บอพลอย บอไร ตราด 887,724 1,395,673
122 บานเขาอาง มาบไพ ขลุง จันทบุรี 852,323 1,395,755
123 บานหวยชมภู หวยชมภู เมืองเชยีงราย เชยีงราย 553,714 2,208,116
124 บานพุตูม หวยลึก บานลาด เพชรบุรี 581,707 1,439,962
125 บานหวยตะเคียน ชยัเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขนัธ 549,220 1,258,080
126 บานหาดสมแปน หาดสมแปน เมืองระนอง ระนอง 466,384 1,100,048
127 บานเตรียม คุระ คุระบุรี พังงา 433,508 1,027,229
128 บานบางซอย คุระ คุระบุรี พังงา 439,977 1,020,350
129 บานคลองมุย ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรธานี 483,995 1,022,886
130 บานหญาปลอง คลองศก พนม สุราษฎรธานี 452,963 984,113
131 บานบางหวาน กมลา กะทู ภูเก็ต 421,867 877,985
132 บานหนาถ้ํา นาเหรง นบพิตํา นครศรีธรรมราช 584,199 957,954
133 บานรอนนา รอนพิบูลย รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 592,041 904,354
134 บานเหนือคลอง ทุงโพธ์ิ จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช 585,430 892,884
135 บานวัด ประกอบ นาทวี สงขลา 684,946 717,440
136 บานวังประจัน วังประจัน ควนโดน สตูล 627,000 746,715
137 บานทาขาม วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก 677,573 1,864,263
138 บานรมเกลาสหมิตร คีรีราษฎร พบพระ ตาก 482,884 1,822,199
139 บานลีซอ แมทอ เมืองตาก ตาก 493,036 1,853,726
140 บานศักดิ์เฉลิมกิจ เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ 718,117 1,844,390



(1.1-๑๙)

ลําดับ บาน ตําบล อําเภอ จังหวดั UTM_E UTM_N
141 บานเนินสะอาด บุงน้ําเตา หลมสัก เพชรบูรณ 726,546 1,844,955
142 บานโปงสามขา ศิลา หลมเกา เพชรบูรณ 738,687 1,890,352
143 บานเพชรนิยม สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร 529,367 1,800,937
144 บานหินสอ ปลาบา ภูเรือ เลย 755,330 1,912,420
145 บานนาเมืองทอง โนนทอง นายูง อุดรธานี 830,974 1,989,540
146 บานโนนหัวชาง โนนสมบูรณ เขาสวนกวาง ขอนแกน 897,645 1,887,129
147 บานลาดผักหนาม ซับสีทอง เมืองชยัภูมิ ชยัภูมิ 826,083 1,786,571
148 บานดงบัง มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ 1,011,495 1,862,933
149 บานคําแสนสุข หวยขา บุณฑริก อุบลราชธานี 1,183,612 1,618,474
150 บานปางตอง แมอูคอ ขุนยวม แมฮองสอน 401,422 2,083,781
151 บานยางครก ยางเปยง อมกอย เชยีงใหม 443,069 1,967,684
152 บานนาไคร ยางเปยง อมกอย เชยีงใหม 445,040 1,946,320
153 บานมูเซอ มอนจอง อมกอย เชยีงใหม 449,325 1,942,555
154 บานพงษทอง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชยีงใหม 536,967 2,093,903
155 บานขุนลาว แมเจดียใหม เวียงปาเปา เชยีงราย 539,217 2,110,741
156 บานหัวฝาย บานดู เมืองเชยีงราย เชยีงราย 585,051 2,212,462
157 บานปางกลาง วาวี แมสรวย เชยีงราย 549,054 2,201,968
158 บานดอยลาน วาวี แมสรวย เชยีงราย 558,787 2,185,444
159 บานวังลาด ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ 704,374 1,789,149
160 บานซับอีปุก ซับพทุรา ชนแดน เพชรบูรณ 704,208 1,774,341
161 บานซับเปป ซับเปป วังโปง เพชรบูรณ 706,363 1,809,205
162 บานเขาขาด ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 741,867 1,802,829
163 บานโปงปาติ้ว กกดู เมืองเลย เลย 775,545 1,944,739
164 บานใหมพฒันา ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 787,102 1,947,338
165 บานนาลานขาว โพนสูง ดานซาย เลย 750,217 1,911,153
166 บานตาดซอ เขาแกว เชยีงคาน เลย 793,757 1,971,323
167 บานโนนสมบูรณ สานตม ภูเรือ เลย 766,644 1,932,097
168 บานหมากแขง หนองง้ิว วังสะพงุ เลย 771,068 1,927,355
169 บานกลาง ปลาบา ภูเรือ เลย 758,279 1,916,573
170 บานวังบอน อิปุม ดานซาย เลย 738,884 1,895,853
171 บานโปง โปง ดานซาย เลย 729,752 1,900,930
172 บานน้ําหมัน กกสะทอน ดานซาย เลย 726,502 1,891,478
173 บานดานดู โปง ดานซาย เลย 731,028 1,886,705
174 บานชมภูเหนือ ชมพู เนินมะปราง พษิณุโลก 676,284 1,846,651
175 บานไฮฮา บานดานนาขาม เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 617,878 1,969,366



(1.1-๒๐)

ลําดับ บาน ตําบล อําเภอ จังหวดั UTM_E UTM_N
176 บานปางเคาะ ไทรยอย เดนชยั แพร 601,863 1,985,121
177 บานแมแขม บอเหล็กลอง ลอง แพร 575,408 1,992,585
178 บานขวงบุก หวยไร เดนชยั แพร 610,168 1,977,919
179 บานหวยโกน หวยโกน เฉลิมพระเกียรติ นาน 716,461 2,166,190
180 บานผาน้ํายอย พญาแกว เชยีงกลาง นาน 705,168 2,132,958
181 บานปอน ปอน ทุงชาง นาน 702,489 2,160,022
182 บานงอบเหนือ งอบ ทุงชาง นาน 699,117 2,155,614
183 บานน้ําพิ ทุงชาง ทุงชาง นาน 692,158 2,145,612
184 บานขนุสถาน สันทะ นานอย นาน 657,416 2,023,600
185 บานผาหลัก ยอด สองแคว นาน 668,459 2,144,091
186 บานน้ํากิใต ผาทอง ทาวังผา นาน 673,151 2,126,042
187 บานปางมะโอ ผาชางนอย ปง พะเยา 658,497 2,141,155
188 บานแมจอก แมปาก วังชิน้ แพร 567,361 1,987,933
189 บานหัวนา นานกกก ลับแล อตุรดิตถ 614,350 1,962,061
190 บานบอสี่เหลี่ยม ปงเตา งาว ลําปาง 585,521 2,087,391
191 บานบอหลวง บอเกลือใต บอเกลือ นาน 726,627 2,119,055
192 บานหวยตึม บานพ้ี บานหลวง นาน 654,437 2,087,019
193 บานหัวน้ํา พระธาตุ เชยีงกลาง นาน 700,154 2,138,767
194 บานปางแก ทุงชาง ทุงชาง นาน 707,279 2,144,972
195 บานนาหนุน 3 ผาตอ ทาวังผา นาน 688,077 2,116,827
196 บานนาฝา จอมพระ ทาวังผา นาน 696,717 2,110,135
197 บานโปรงศรี บานฟา บานหลวง นาน 653,290 2,077,721
198 บานน้ําจันทร หนองงิว้ วังสะพุง เลย 774,349 1,920,045
199 บานวังหวา-วังรู หินฮาว หลมเกา เพชรบูรณ 731,108 1,876,654
200 บานน้ําพุ พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ 710,834 1,793,153
201 บานทุงสมอ ทุงสมอ เขาคอ เพชรบูรณ 717,891 1,848,062
202 บานหวยไคร ดงคู ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 593,212 1,942,235
203 บานหลวง ครึ่ง เชยีงของ เชยีงราย 644,358 2,217,012
204 บานแคววัวคํา แมยาว เมืองเชยีงราย เชยีงราย 568,507 2,209,002
205 บานบาหรา ทากอ แมสรวย เชยีงราย 545,134 2,157,823
206 บานหวยสาน แมสรวย แมสรวย เชยีงราย 565,405 2,183,377
207 บานดอนที ริมโขง เชยีงของ เชยีงราย 632,037 2,254,150
208 บานชองแคบ ชองแคบ พบพระ ตาก 462,358 1,821,712
209 บานหวยน้ํานัก พบพระ พบพระ ตาก 464,558 1,816,512
210 บานดูลาเปอร หวยหอม แมลานอย แมฮองสอน 402,815 2,035,509



(1.1-๒๑)

ลําดับ บาน ตําบล อําเภอ จังหวดั UTM_E UTM_N
211 บานหวยแกว แมฮ้ี ปาย แมฮองสอน 443,900 2,132,578
212 บานเมืองแปง เมืองแปง ปาย แมฮองสอน 433,358 2,124,912
213 บานหวยทรายขาว แมลาน ล้ี ลําพนู 484,227 1,957,098
214 บานหัวขัว ทุงหัวชาง ทุงหัวชาง ลําพนู 504,774 1,988,799
215 บานแมแสลม เวียงมอก เถิน ลําปาง 532,158 1,922,212
216 บานปางคอม บอเบี้ย บานโคก อุตรดิตถ 720,858 2,017,912
217 บานหนองปลา พระธาตุ เชียงกลาง นาน 705,110 2,139,490
218 บานเตยก๋ิวเห็น ภูคา ปว นาน 716,758 2,126,412
219 บานยาบนาเลิม แมขะนงิ เวียงสา นาน 665,458 2,066,112
220 บานสองพีน่อง ริมโขง เชียงของ เชียงราย 636,963 2,253,637
221 บานโปงน้ํารอน แมเจดียใหม เวียงปาเปา เชียงราย 550,192 2,114,149
222 บานปาซางพฒันา แมเจดีย เวียงปาเปา เชียงราย 552,408 2,125,305
223 บานแมฉางขาว ปาง้ิว เวียงปาเปา เชียงราย 544,316 2,126,977
224 บานแผนดินทอง ตับเตา เทงิ เชียงราย 643,875 2,193,913
225 บานราษฎรภักดี ตับเตา เทงิ เชียงราย 646,620 2,197,342
226 บานบอแสง แมตํ๋า พญาเม็งราย เชียงราย 628,471 2,205,223
227 บานขุนหวยแมเปา แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย 618,793 2,207,654
228 บานนาเจริญ แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย 615,847 2,199,761
229 บานตาดควัน ปาซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย 623,123 2,216,988
230 บานสันตนเปา แมเงิน เชียงแสน เชียงราย 629,277 2,250,236
231 บานวังลาว เวียง เชียงแสน เชียงราย 610,662 2,253,119
232 บานจอมกิตติ เวียง เชียงแสน เชียงราย 612,387 2,243,229
233 บานพญากองดี ศรีถอย แมสรวย เชียงราย 537,761 2,169,966
234 บานหวยเฮ้ีย ศรีถอย แมสรวย เชียงราย 547,718 2,166,562
235 บานหวยน้ําอุน วาวี แมสรวย เชียงราย 551,034 2,191,557
236 บานหวยมะแกง ปาแดด แมสรวย เชียงราย 544,143 2,172,483
237 บานแมลาก ทาขาวเปลือก แมจัน เชียงราย 605,457 2,230,510
238 บานบอทอง ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 591,148 2,222,501
239 บานหวยสาน แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย 580,420 2,236,489
240 บานรมโพธ์ิเงิน ปอ เวียงแกน เชียงราย 655,876 2,198,079
241 บานปาสักงาม ดงมหาวัน เวียงเชียงรุง เชียงราย 606,686 2,220,640
242 บานผาเด่ือ แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย 577,406 2,230,380
243 บานกอดยาว แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย 600,140 2,223,108
244 บานดอนแกว ทากอ แมสรวย เชียงราย 550,610 2,161,495
245 บานสันปาสัก บานชาง แมแตง เชียงใหม 484,912 2,120,267



(1.1-๒๒)

ลําดับ บาน ตําบล อําเภอ จังหวดั UTM_E UTM_N
246 บานหวยน้ําดัง ก้ืดชาง แมแตง เชยีงใหม 457,851 2,134,403
247 บานดงสามหมื่น แมแดด แมแจม เชยีงใหม 438,547 2,104,114
248 บานเสาแดง แจมหลวง แมแจม เชยีงใหม 419,687 2,098,110
249 บานหวยฮอม บานจันทร แมแจม เชยีงใหม 425,560 2,113,845
250 บานหวยบง บานจันทร แมแจม เชยีงใหม 423,170 2,106,997
251 บานแจมนอย บานจันทร แมแจม เชยีงใหม 431,081 2,104,333
252 บานทามะแกง ทาตอน แมอาย เชยีงใหม 546,956 2,218,442
253 บานขุนคอง ทุงขาวพวง เชยีงดาว เชยีงใหม 478,342 2,157,845
254 บานแมละงอง น้ําแพร พราว เชยีงใหม 513,548 2,136,279
255 บานหวยปูลิง มอนจอง อมกอย เชยีงใหม 445,834 1,935,558
256 บานหวยสมปอย ดอยแกว จอมทอง เชยีงใหม 450,611 2,031,842
257 บานแมหงานหลวง ปางหินฝน แมแจม เชยีงใหม 420,288 2,056,488
258 บานสามสบ ทาผา แมแจม เชยีงใหม 442,717 2,046,018
259 บานอมลาน กองแขก แมแจม เชยีงใหม 442,711 2,032,749
260 บานปาแขม บานหลวง จอมทอง เชยีงใหม 456,277 2,046,658
261 บานหวยเตา บอแกว สะเมิง เชยีงใหม 448,640 2,094,720
262 บานแมวอง ออนเหนือ แมออน เชยีงใหม 535,071 2,077,167
263 บานแมกะเปยง สะลวง แมริม เชยีงใหม 479,258 2,100,917
264 บานถํ้างอบ หนองบัว ไชยปราการ เชยีงใหม 503,418 2,183,042
265 บานดอยหลอ แมทะลบ ไชยปราการ เชยีงใหม 520,013 2,180,977
266 บานเปยงกอก โปงน้ํารอน ฝาง เชยีงใหม 517,328 2,205,466
267 บานแพมบก ทุงยาว ปาย แมฮองสอน 436,379 2,136,728
268 บานปางแปก แมนาเติง ปาย แมฮองสอน 431,696 2,149,623
269 บานแมออ แมยวมนอย ขุนยวม แมฮองสอน 398,591 2,076,085
270 บานอุมดาเหนือ แมคะตวน สบเมย แมฮองสอน 393,078 1,989,288
271 บานปากลวย แมสะเรียง แมสะเรียง แมฮองสอน 389,474 2,008,660
272 บานทุงขาวหาง ตะเคียนปม ทุงหัวชาง ลําพนู 501,100 2,005,557
273 บานตนผึ้ง ทาแมลอบ แมทา ลําพนู 495,780 2,017,272
274 บานแมลอบ ปาพลู บานโฮง ลําพนู 485,550 2,016,985
275 บานโปงน้ํารอน เสริมกลาง เสริมงาม ลําปาง 511,244 2,006,276
276 บานปาเหมี้ยง แจซอน เมืองปาน ลําปาง 540,514 2,081,203
277 บานหวยพลู ดานแมละเมา แมสอด ตาก 479,084 1,856,650
278 บานแมละเมา พะวอ แมสอด ตาก 472,575 1,858,068
279 บานกลอทอ แมจัน อุมผาง ตาก 464,245 1,772,333
280 บานเขาน้ําเพชร คลองแมลาย เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 542,907 1,810,146



(1.1-๒๓)

ลําดับ บาน ตําบล อําเภอ จังหวดั UTM_E UTM_N
281 บานตากฟา ปางตาไว ปางศิลาทอง กําแพงเพชร 540,658 1,766,118
282 บานโปงน้ํารอน โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร 531,842 1,805,292
283 บานคลองมดแดง โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร 525,363 1,813,905
284 บานศรีไกรลาศ นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 536,980 1,820,497
285 บานปางขนุน นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 527,631 1,820,797
286 บานตาแวน เรือง เมืองนาน นาน 674,358 2,078,080
287 บานปางเปย สะเนียน เมืองนาน นาน 663,241 2,085,853
288 บานสันนาเคียน สานนาหนองใหม เวียงสา นาน 705,362 2,046,031
289 บานถ้ํามงกุฎ เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี 698,856 1,623,574
290 บานประดูงาม นิยมชยั สระโบสถ ลพบุรี 714,789 1,685,830
291 บานรังเตี้ย นิยมชยั สระโบสถ ลพบุรี 707,607 1,682,558
292 บานหวยผักกูด ศิลา หลมเกา เพชรบูรณ 757,535 1,890,939
293 บานกลาง ศิลา หลมเกา เพชรบูรณ 752,455 1,890,754
294 บานทาบม (หมู 8) เขาแกว เชยีงคาน เลย 794,489 1,967,976
295 บานหวยสีดา หาดทรายขาว เชยีงคาน เลย 778,016 1,962,743
296 บานผึ้ง วังยาว ดานซาย เลย 747,245 1,906,595
297 บานทุงน้ําใส โปง ดานซาย เลย 734,465 1,899,809
298 บานน้ํามี น้ําทูน ทาลี่ เลย 751,914 1,938,476
299 บานวังเปง น้ําทูน ทาลี่ เลย 744,186 1,949,384
300 บานน้ําพาน อาฮี ทาลี่ เลย 749,875 1,951,081
301 บานหวยไค โคกใหญ ทาลี่ เลย 761,815 1,939,636
302 บานกกทอง (หมู 4) กกทอง เมืองเลย เลย 771,671 1,938,449
303 บานกําพ้ี กกดู เมืองเลย เลย 773,622 1,948,270
304 บานหวยติ้ว ลาดคาง ภูเรือ เลย 739,735 1,938,920
305 บานหวยผักเนา ลาดคาง ภูเรือ เลย 740,678 1,933,077
306 บานตาดรินทอง ธาตุทอง ภูเขยีว ชยัภูมิ 832,714 1,795,356
307 บานคลองกะพง เขาบายศรี ทาใหม จันทบุรี 831,653 1,406,983
308 บานสะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 854,852 1,390,841
309 บานกงษีไร (หมู 6) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี 851,222 1,382,822
310 บานสลักเพชรเหนือ เกาะชางใต ก่ิงเกาะชาง ตราด 866,690 1,329,857
311 บานหวยลึก คอกควาย บานไร อทัุยธานี 553,970 1,682,575
312 บานปางสวรรค คอกควาย บานไร อทัุยธานี 545,136 1,680,841
313 บานนาคํา (หมู 6) บานกอง นายูง อดุรธานี 832,731 1,980,396
314 บานคลองสะทอน วังหมี วังน้ําเขยีว นครราชสีมา 789,542 1,594,483
315 บานพุพรหม หนองกุม บอพลอย กาญจนบุรี 542,938 1,578,871
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ลําดับ บาน ตําบล อําเภอ จังหวดั UTM_E UTM_N
316 บานดงโครง หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 474,088 1,616,935
317 บานสะพานลาว สหกรณนิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 476,689 1,628,009
318 บานประจําไม หวยเขยง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 455,454 1,613,010
319 บานหินสี ยางหัก ปากทอ ราชบุรี 560,507 1,473,036
320 บานหวยตะวาย ทาไมรวก ทายาง เพชรบุรี 586,884 1,416,496
321 บานหนองยายเงนิ วังคัน ดานชาง สุพรรณบุรี 572,924 1,656,520
322 บานยุบหวาย แสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขนัธ 568,461 1,279,198
323 บานไรบน ชางแรก บางสะพานนอย ประจวบคีรีขนัธ 535,451 1,221,707
324 บานหินขาว กะเปอร กะเปอร ระนอง 457,727 1,066,146
325 บานคลองของ ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 450,831 1,065,439
326 บานลําเลียง ลําเลียง กระบุรี ระนอง 478,045 1,140,460
327 บานบางพรวด ลําเลียง กระบุรี ระนอง 483,552 1,132,714
328 บานหินซอง จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 489,366 1,163,740
329 บานเนินสําลี สะพลี ปะทิว ชมุพร 529,036 1,172,377
330 บานหนองจรเข นาชะองั เมืองชมุพร ชมุพร 527,225 1,167,147
331 บานหวยเหมือง นาขา หลังสวน ชมุพร 492,127 1,108,679
332 บานหินชางสี วังตะกอ หลังสวน ชมุพร 498,280 1,104,711
333 บานเขาแงน วังตะกอ หลังสวน ชมุพร 503,249 1,105,813
334 บานฉานเรน ตะโก ทุงตะโก ชมุพร 496,044 1,114,053
335 บานวังทอง ทะเลทรัพย ปะทิว ชมุพร 530,049 1,187,839
336 บานบางเตย คลองชะอุน พนม สุราษฎรธานี 480,793 965,054
337 บานคลองบอน เกาะยาวใหญ เกาะยาว พังงา 456,245 889,179
338 บานเหนือ ตําตัว ตะก่ัวปา พังงา 432,945 970,131
339 บานนาใหญ ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 427,157 867,592
340 บานหนาเขา นาไมไผ ทุงสง นครศรีธรรมราช 560,536 898,029
341 บานหินราว เขาขาว ทุงสง นครศรีธรรมราช 551,875 904,412
342 บานหัวโคก นบพิตํา นบพิตํา นครศรีธรรมราช 581,985 965,260
343 บานนางเอือ้ย กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 559,014 946,200
344 บานเขาเหล็ก นบพิตํา นบพิตํา นครศรีธรรมราช 579,751 969,324
345 บานคลองทุเรียน นาทวี นาทวี สงขลา 698,990 744,542
346 บานคลองกรอย ทาชะมวง    รัตภูมิ สงขลา 624,770 784,886
347 บานวังไทร ทับชาง    นาทวี สงขลา 684,946 728,286
348 บานเขาหลัก น้ําผุด เมืองตรัง ตรัง 580,471 853,910
349 บานในปง อาวตง วังวิเศษ ตรัง 542,664 872,440
350 บานหวยตอ ไมฝาด สิเกา ตรัง 543,907 833,732
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ลําดับ บาน ตําบล อําเภอ จังหวดั UTM_E UTM_N
351 บานโคกไทร คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 605,562 816,040
352 บานเขาจันทร หนองธง ปาบอน พัทลุง 620,562 796,190
353 บานน้ําตกพัฒนา ทุงกอ เวียงเชยีงรุง เชยีงราย 611,900 2,207,934
354 บานปาลัน ปงนอย ดอยหลวง เชยีงราย 611,195 2,220,725
355 บานทุงโคง ดอนศิลา เวียงชยั เชยีงราย 608,311 2,191,020
356 บานดอยชมภู โปงแพร แมลาว เชยีงราย 566,815 2,188,942
357 บานหวยหมากเอยีก ปาซาง เวียงเชยีงรุง เชยีงราย 615,104 2,216,375
358 บานหวยหยวกปาโซ แมสลองใน แมฟาหลวง เชยีงราย 560,731 2,239,354
359 บานงิว้เฒา ปาหุง พาน เชยีงราย 566,992 2,150,301
360 บานขนุปวย แมวิน แมวาง เชยีงใหม 458,824 2,056,968
361 บานน้ํารู เมืองคอง เชยีงดาว เชยีงใหม 459,636 2,148,319
362 บานแมออใน แมนะ เชยีงดาว เชยีงใหม 499,643 2,133,812
363 บานโปงถบืใน เวียง ฝาง เชยีงใหม 530,692 2,192,928
364 บานก่ิวเสือ ยั้งเมิน สะเมิง เชยีงใหม 458,077 2,100,211
365 บานปางขมุ ยั้งเมิน สะเมิง เชยีงใหม 463,088 2,105,987
366 บานแมซาย แมนะ เชยีงดาว เชยีงใหม 489,316 2,134,258
367 บานแมตอบเหนือ บานกาศ แมสะเรียง แมฮองสอน 382,995 2,020,294
368 บานแมเหมืองหลวง โปงสา ปาย แมฮองสอน 454,356 2,119,008
369 บานแมสุ แมลาหลวง แมลานอย แมฮองสอน 384,579 2,043,824
370 บานสวนปาทุงเกวียน เวียงตาล หางฉัตร ลําปาง 526,405 2,027,013
371 บานปางยาว แมพริก แมพริก ลําปาง 496,255 1,946,408
372 บานสันขีเ้หล็ก แมพริก  แมพริก ลําปาง 509,332 1,932,913
373 บานแมหีด วังแกว วังเหนือ ลําปาง 564,738 2,138,166
374 บานแมแสม ตะเคียนปม ทุงหัวชาง ลําพูน 504,212 1,996,138
375 บานใหมพรสวรรค นาโบสถ วังเจา ตาก 510,596 1,849,192
376 บานทาทองแดง นาโบสถ วังเจา ตาก 515,106 1,843,464
377 บานเปยงซอ ขนุนาน เฉลิมพระเกียรติ นาน 729,695 2,144,540
378 บานกอ แมจริม แมจริม นาน 713,956 2,079,145
379 บานนาหลวง สะเอยีบ สอง แพร 638,022 2,072,788
380 บานไผโทน ไผโทน รองกวาง แพร 651,707 2,033,602
381 บานบอแกว ไทรยอย เดนชยั แพร 594,976 1,980,899
382 บานปาเลา สะเอยีบ สอง แพร 630,704 2,061,082
383 บานหวยกุม ทรงธรรม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 541,100 1,826,897
384 ท่ีทําการอทุยานฯเขาใหญหินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 755,748 1,581,557
385 บานเขายายเท่ียง คลองไผ สีคิ้ว นครราชสีมา 776,344 1,638,385
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ลําดับ บาน ตําบล อําเภอ จังหวดั UTM_E UTM_N
386 บานคลองอเีฒา วังกะทะ ปากชอง นครราชสีมา 791,104 1,604,710
387 บานคลองเพล หมูสี ปากชอง นครราชสีมา 756,218 1,606,172
388 บานยุปอปีูน วังหมี วังน้ําเขยีว นครราชสีมา 795,894 1,599,353
389 ท่ีทําการน้ําตกนางรอง หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 750,326 1,585,850
390 บานทับเบิก วังบาล หลมเกา เพชรบูรณ 726,060 1,872,367
391 บานคีรีรัตน เขก็นอย เขาคอ เพชรบูรณ 709,941 1,859,293
392 บานซับฟาน ยางงาม หนองไผ เพชรบูรณ 710,411 1,779,195
393 บานหวยตาดใต นาดอกคํา นาดวง เลย 808,707 1,946,264
394 บานโคงสงา ลําพยนต ตากฟา นครสวรรค 672,913 1,692,691
395 บานใหมศรีนคร แมเลย แมวงก นครสวรรค 549,140 1,745,550
396 บานตลิ่งสูง แมเลย แมวงก นครสวรรค 544,839 1,759,302
397 บานปางขาวสาร แมเลย แมวงก นครสวรรค 534,596 1,751,319
398 บานโปงสอ น้ํากุม นครไทย พิษณุโลก 700,120 1,924,513
399 บานปารวก บอโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก 713,676 1,900,563
400 บานหวยผาก สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 527,530 1,493,694
401 บานถ้ําหิน สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 526,203 1,509,827
402 บานหุบผึ้ง หวยทราย เมืองประจวบคีรีขนัธ ประจวบคีรีขนัธ 571,963 1,296,350
403 บานบางเจริญ ไชยราช บางสะพานนอย ประจวบคีรีขนัธ 528,700 1,217,700
404 บานถ้ําผุด ตนยวน พนม สุราษฎรธานี 495,292 971,370
405 บานคลองกลาง ไทรโสภา พระแสง สุราษฎรธานี 509,681 957,717
406 บานใตโตน บางสวรรค พระแสง สุราษฎรธานี 498,724 953,836
407 บานพันวาล 4 รับรอ ทาแซะ ชมุพร 497,540 1,193,434
408 บานบางฝนตก รับรอ ทาแซะ ชมุพร 505,072 1,191,279
409 บานหนองปลา ทาหิน สวี ชมุพร 516,932 1,130,150
410 บานหวยแกว นาสัก สวี ชมุพร 494,544 1,119,354
411 บานหินลูกชาง ทุงคาวัด ละแม ชมุพร 495,460 1,080,967
412 บานดอกแดง บางไทร ตะก่ัวปา พังงา 425,290 968,640
413 บานพรุสมภาร เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 425,600 889,190
414 บานหวยครก ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 592,458 846,945
415 บานควนยาว ลานขอย ปาพะยอม พัทลุง 588,017 868,086
416 บานพรุเตาะนอก ทุงใหญ    หาดใหญ สงขลา 669,735 778,461
417 บานชายควน ปาดังเบซาร สะเดา สงขลา 644,321 739,704
418 บานหวยกลาง กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 556,371 949,793
419 บานนาฟอน บอหลวง ฮอด เชยีงใหม 432,848 2,000,684
420 บานกองลอย บอสลี ฮอด เชยีงใหม 420,673 2,006,809
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421 บานยางแกว อมกอย อมกอย เชยีงใหม 437,888 1,974,602
422 บานแมสูนนอย แมสูน ฝาง เชยีงใหม 514,122 2,195,713
423 บานนามน เมืองแหง เวียงแหง เชยีงใหม 457,518 2,168,384
424 บานแมแสะ ปาแป แมแตง เชยีงใหม 463,668 2,127,946
425 บานทุงโปงใต บานปง หางดง เชยีงใหม 486,651 2,074,740
426 บานใหมดอนแกว ทาเหนือ แมออน เชยีงใหม 531,844 2,069,535
427 บานปางแฟน ปาเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชยีงใหม 532,020 2,102,587
428 บานขนุวาง แมวิน แมวาง เชยีงใหม 449,327 2,059,171
429 บานแมสะปอก แมวิน แมวาง เชยีงใหม 461,930 2,063,804
430 บานหนองเตา แมวิน แมวาง เชยีงใหม 452,797 2,065,535
431 บานหาดสมปอย แมสาบ สะเมิง เชยีงใหม 459,144 2,087,340
432 บานแมลานคํา ทต.สะเมิงใต สะเมิง เชยีงใหม 468,292 2,076,293
433 บานแมศึก แมศึก แมแจม เชยีงใหม 430,900 2,051,561
434 บานหัวดอย กองแขก แมแจม เชยีงใหม 432,688 2,024,019
435 บานแมลอง บานทับ แมแจม เชยีงใหม 419,778 2,037,704
436 บานแมตูบ โปงทุง ดอยเตา เชยีงใหม 479,867 1,984,251
437 บานเมืองนะ ทต.เมืองนะ เชยีงดาว เชยีงใหม 489,221 2,182,085
438 บานนาหวาย ทต.เมืองนะ เชยีงดาว เชยีงใหม 495,254 2,171,944
439 บานแมกอน ทต.ทุงขาวพวง เชยีงดาว เชยีงใหม 491,821 2,163,930
440 บานหวยจะคาน ทต.ปงโคง เชยีงดาว เชยีงใหม 507,402 2,167,679
441 บานปางมะกง ทต.ปงโคง เชยีงดาว เชยีงใหม 510,019 2,147,624
442 บานแกนอย ทต.เมืองนะ เชยีงดาว เชยีงใหม 478,493 2,174,447
443 บานตีนธาตุ ปาไหน พราว เชยีงใหม 522,307 2,148,260
444 บานแมเตาดิน หวยแกว แมออน เชยีงใหม 527,990 2,087,700
445 บานโปงทุง โปงทุง ดอยเตา เชยีงใหม 473,772 1,973,938
446 บานหัวแมคํา แมสลองใน แมฟาหลวง เชยีงราย 548,974 2,252,254
447 บานรองหัวฝาย หวยซอ เชยีงของ เชยีงราย 632,193 2,213,978
448 บานหนองเขยีว แมกรณ เมืองเชยีงราย เชยีงราย 575,976 2,197,311
449 บานปางริมกรณ แมกรณ เมืองเชยีงราย เชยีงราย 569,904 2,194,428
450 บานหวยแมเลี่ยม หวยชมภู เมืองเชยีงราย เชยีงราย 565,232 2,202,747
451 บานนางแลใน (บานลิไข) ทต.นางแล เมืองเชยีงราย เชยีงราย 586,026 2,217,213
452 บานสันติสุข (บานก่ิวสะไต)ปาตึง แมจัน เชยีงราย 565,297 2,223,155
453 บานหวยน้ํามา ทต.เวียงสรวย แมสรวย เชยีงราย 551,994 2,179,847
454 บานหวยชมภู (บานปาคาหลวง)ทากอ แมสรวย เชยีงราย 532,800 2,163,071
455 บานขนุเมืองงาม ทต.ปางิว้ เวียงปาเปา เชยีงราย 551,588 2,132,853



(1.1-๒๘)

ลําดับ บาน ตําบล อําเภอ จังหวดั UTM_E UTM_N
456 บานแมปูนหลวง เวียง เวียงปาเปา เชยีงราย 535,436 2,144,222
457 บานพิทักษไทย ตับเตา เทิง เชยีงราย 646,254 2,184,560
458 บานปางกลวยคาว ปาหุง พาน เชยีงราย 569,637 2,159,320
459 บานเวียงสา สันกลาง พาน เชยีงราย 570,709 2,170,870
460 บานโปงไฮ แมสลองใน แมฟาหลวง เชยีงราย 556,847 2,243,414
461 บานใหมเจริญไพร ฝายกวาง เชยีงคํา พะเยา 636,592 2,144,843
462 บานสบสา รมเย็น เชยีงคํา พะเยา 643,630 2,159,026
463 บานสา ทุงกลวย ภูซาง พะเยา 647,307 2,168,289
464 บานใหมพัฒนา แมอคูอ ขนุยวม แมฮองสอน 394,291 2,083,750
465 บานเมืองปอน เมืองปอน ขนุยวม แมฮองสอน 386,915 2,073,063
466 บานหวยผึ้ง หวยผา เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน 395,750 2,163,012
467 บานแมสุยะ หวยผา เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน 404,807 2,159,110
468 บานทุงมะสาน หวยผา เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน 395,145 2,151,789
469 บานนาปาแปก หมอกจําแป เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน 387,585 2,160,097
470 บานหมอกจําแป หมอกจําแป เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน 390,525 2,148,391
471 บานชานเมือง ปางหมู เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน 393,379 2,135,748
472 บานตนงิว้เหนือ ปาโปง สบเมย แมฮองสอน 407,923 1,997,726
473 บานขนุแมลานอย ขนุแมลานอย แมลานอย แมฮองสอน 406,352 2,059,259
474 บานแมแลบ แมลานอย แมลานอย แมฮองสอน 381,388 2,032,518
475 บานเมืองแพม ถ้ําลอด ปางมะผา แมฮองสอน 427,455 2,165,531
476 บานกลาง หวยโปง เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน 382,392 2,107,904
477 บานหวยโปง หวยโปง เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน 393,028 2,104,050
478 บานหวยมะบวบ แมยวมนอย ขนุยวม แมฮองสอน 397,870 2,069,605
479 บานสบปอง สบปอง ปางมะผา แมฮองสอน 420,932 2,158,853
480 บานทุงป ทุงฮั้ว วังเหนือ ลําปาง 567,230 2,129,046
481 บานทุงยาง หัวเมือง เมืองปาน ลําปาง 554,332 2,104,427
482 บานทุงกลวย บานเอือ้ม เมือง ลําปาง 540,936 2,038,712
483 บานปาเหว บานขอ เมืองปาน ลําปาง 549,704 2,066,120
484 บานปาเวียง ทุงกวาว เมืองปาน ลําปาง 548,355 2,052,879
485 บานแมต๋ํา ทต.เสริมซาย เสริมงาม ลําปาง 517,148 1,980,488
486 บานดงหนองจอก ทต.เสริมซาย เสริมงาม ลําปาง 515,256 1,992,243
487 บานปางมะโอ วังเงนิ แมทะ ลําปาง 570,474 1,996,125
488 บานตนฮางพัฒนา บานคา เมือง ลําปาง 544,163 2,046,631
489 บานทุงหลวง ทต.เมืองยาว หางฉัตร ลําปาง 522,901 2,018,301
490 บานเดนเหมา แมลาน ลี้ ลําพูน 485,195 1,966,316
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491 บานผาลาดเหนือ นาทราย ลี้ ลําพูน 494,222 1,956,582
492 บานแมหวางพัฒนา นาทราย ลี้ ลําพูน 500,714 1,954,174
493 บานบวก ทต.ดงดํา ลี้ ลําพูน 503,900 1,961,051
494 บานหวยปง บานปวง ทุงหัวชาง ลําพูน 507,849 1,973,058
495 บานปู ทต.ลี้ ลี้ ลําพูน 500,581 1,972,461
496 บานสันวิไล แมตืน ลี้ ลําพูน 490,817 1,985,472
497 บานอุมเปยม คีรีราษฎร พบพระ ตาก 500,491 1,815,726
498 บานขนุหวยแมตาน แมตาน ทาสองยาง ตาก 418,948 1,909,777
499 บานขนุหวยแมสอด พระธาตุผาแดง แมสอด ตาก 464,113 1,848,267
500 บานขนุหวยตาก ทองฟา บานตาก ตาก 483,134 1,889,077
501 บานลีซอขนุหวยทู ทุงกระเชาะ บานตาก ตาก 489,673 1,881,147
502 บานชยัมงคล สมอโคน บานตาก ตาก 520,431 1,881,331
503 บานเจดียโคะ มหาวัน แมสอด ตาก 468,028 1,830,321
504 บานขนุหวยนกกก แมหละ ทาสองยาง ตาก 430,858 1,907,311
505 บานหนองบัวสามัคคี โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร 527,668 1,830,809
506 บานรวงผึ้งพัฒนา คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร 531,193 1,790,819
507 บานซําบุน ศิลา หลมเกา เพชรบูรณ 748,331 1,888,473
508 บานโนนเสาธง ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 741,394 1,808,916
509 บานโจะโหวะเหนือ บานเนิน หลมเกา เพชรบูรณ 727,762 1,866,261
510 ชมุชนเขาสามยอด (บานน้ําจ้ัน หมู 2)ทม.เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 682,067 1,639,723
511 บานโคกแสมสาร โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี 696,628 1,696,406
512 บานโปงไทร ลําสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี 754,808 1,659,883
513 บานเจาพอเขาตก ทต.พุกราง พระพุทธบาท สระบุรี 692,154 1,625,799
514 บานหินลับ มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 729,008 1,623,190
515 บานหินตุม บานไร บานไร อทัุยธานี 551,219 1,663,533
516 บานพุบอน บานไร บานไร อทัุยธานี 545,109 1,666,744
517 บานหนองจอก หวยลึก บานลาด เพชรบุรี 590,407 1,438,501
518 บานเขาวงพระจันทร หนองฝาย เลาขวัญ กาญจนบุรี 569,194 1,626,584
519 บานโปงรี หนองรี บอพลอย กาญจนบุรี 542,373 1,601,932
520 บานหนองบาง ลิ่นถิน่ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 480,696 1,611,516
521 บานทุงมะเซอยอ บองตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 495,488 1,566,710
522 บานเขาควง ทับใต หัวหิน ประจวบคีรีขนัธ 602,705 1,377,451
523 บานสามพันนาม หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขนัธ 593,236 1,394,900
524 บานหนองใหญ สามรอยยอด สามรอยยอด ประจวบคีรีขนัธ 606,420 1,363,392
525 บานชองลม ชางแรก บางสะพานนอย ประจวบคีรีขนัธ 540,048 1,229,572
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ลําดับ บาน ตําบล อําเภอ จังหวดั UTM_E UTM_N
526 บานสวนผึ้ง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 536,661 1,493,545
527 บานหวยมวง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 529,000 1,480,552
528 บานพนุ้ํารอน บานบึง บานคา ราชบุรี 546,392 1,464,713
529 บานหนองโก หนองพนัจันทร บานคา ราชบุรี 553,774 1,484,494
530 บานนาบอ บอน้ํารอน กันตัง ตรัง 554,642 822,419
531 บานเขาพลู บางสัก กันตัง ตรัง 543,857 820,677
532 บานปากแคลง ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 592,418 808,418
533 บานทุงขา ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 591,184 813,323
534 บานอาวกลาง วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 540,254 858,785
535 บานสวางคีรี โคกยาง กันตัง ตรัง 550,282 828,623
536 บานควนเหมียง บางกุง หวยยอด ตรัง 549,754 862,426
537 บานสะพานไทร บางดี หวยยอด ตรัง 551,178 869,274
538 บานควนขวาง เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 548,129 850,166
539 บานกลาง ละมอ นาโยง ตรัง 586,419 842,753
540 บานโละจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พทัลุง 608,612 810,359
541 บานนาสอง ทต.ตะโหมด ตะโหมด พทัลุง 616,251 804,603
542 บานแซะ สะกอม เทพา สงขลา 701,635 758,846
543 บานเหลา ทต.เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา 679,510 788,426
544 บานเขานา คลองทราย นาทวี สงขลา 679,666 750,716
545 บานปากชอง จะโหนง จะนะ สงขลา 681,672 772,453
546 บานทาจีน ทต.น้ํานอย หาดใหญ สงขลา 669,759 784,774
547 บานผัง 44,117,118 นิคมพฒันา มะนัง สตูล 605,593 767,700
548 บานก่ิวจันทร ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ นาน 724,863 2,162,119
549 บานน้ํารีพฒันา ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ นาน 733,349 2,159,637
550 บานน้ําพนั นาไรหลวง สองแคว นาน 677,169 2,134,196
551 บานถํ้าเวียงแก นาไรหลวง สองแคว นาน 683,999 2,136,082
552 บานทัพมาน บัวใหญ นานอย นาน 665,637 2,028,292
553 บานหนองใหม พงษ สันติสุข นาน 709,449 2,088,164
554 บานหัวนา พงษ สันติสุข นาน 705,328 2,092,958
555 บานก่ิวมวง ดูพงษ สันติสุข นาน 698,136 2,092,439
556 บานวังหาด ทต.ตลิ่งชนั บานดานลานหอย สุโขทัย 540,934 1,901,418
557 บานตลิ่งชนั ทต.ตลิ่งชนั บานดานลานหอย สุโขทัย 541,965 1,895,528
558 บานแมทุเลาใน กลางดง ทุงเสลี่ยม สุโขทัย 550,750 1,922,883
559 บานโตนดหาตน นาพญา หลังสวน ชมุพร 511,641 1,091,454
560 บานหัวเขาทากอ บางมะพราว หลังสวน ชมุพร 513,394 1,099,957
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561 บานจําปุย พระรักษ พะโตะ ชมุพร 490,859 1,088,805
562 บานหวยใหญ ชองไมแกว ทุงตะโก ชมุพร 501,919 1,118,332
563 บานชองบอน เขาทะลุ สวี ชมุพร 490,797 1,129,024
564 บานวังประดิษฐ เขาคาย สวี ชมุพร 487,859 1,115,692
565 บานนาจีนซิ้ว สวนแตง ละแม ชมุพร 511,108 1,076,551
566 บานเขาไวขาว ดินแดง ลําทับ กระบี่ 542,969 885,540
567 บานคลองชะมวง พรุดินนา คลองทอม กระบี่ 529,248 885,642
568 บานภูผา ลําทับ ลําทับ กระบี่ 537,690 877,415
569 บานน้ําซ่ํา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 484,106 946,688
570 บานชองไมดํา คลองหิน อาวลึก กระบี่ 487,434 918,143
571 บานบางยิงวัว เขาตอ ปลายพระยา กระบี่ 470,119 948,243
572 บานหวยเหรียง กระบี่นอย เมืองกระบี่ กระบี่ 495,402 904,898
573 บานตนหาร หนาเขา เขาพนม กระบี่ 496,555 918,554
574 บานหวยโต ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 490,482 910,924
575 บานทอนผักกูด นบพิตํา นบพิตํา นครศรีธรรมราช 587,250 964,176
576 บานนบ กรุงชงิ นบพิตํา นครศรีธรรมราช 577,333 972,008
577 บานเขาเหล็ก ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 593,222 992,399
578 บานในเพลา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 596,107 1,008,874
579 บานหนาเหมือง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 586,725 1,010,833
580 บานน้ําฉา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 591,280 983,602
581 บานหวยทรายทอง ทุงใส สิชล นครศรีธรรมราช 597,656 1,000,857
582 บานหวยหินลับ ทุงใส สิชล นครศรีธรรมราช 591,437 1,003,719
583 บานทางาม ทางิว้ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 591,769 933,262
584 บานทาแพ ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช 574,587 923,062
585 บานคลองไชยใต กะเปยด ฉวาง นครศรีธรรมราช 550,547 940,693
586 บานควนนนท ไมเรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช 549,495 936,662
587 บานเหนือคลองระแนะ ทต.เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 568,408 949,570
588 บานเหนือฟา พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช 570,217 942,981
589 บานไสใหญเหนือ ถ้ําใหญ ทุงสง นครศรีธรรมราช 579,259 903,524
590 บานหนาเขา นาหลวงเสน ทุงสง นครศรีธรรมราช 577,161 909,372
591 บานทุงขมิ้น คึกคัก ตะก่ัวปา พังงา 420,044 961,334
592 บานทาหัน รมณีย กะปง พังงา 444,215 975,984
593 บานชางเชือ่ เหล กะปง พังงา 443,421 967,167
594 บานหวยน้ําใส ทต.ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 456,430 1,075,263
595 บานเขาแกว ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี 514,614 1,053,924
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596 บานชองยูงทอง คันธุลี ทาชนะ สุราษฎรธานี 500,670 1,068,899
597 บานนาดอน ทต.ชางขวา กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 548,679 1,006,562
598 บานชองชาง พรุพี บานนาสาร สุราษฎรธานี 542,361 961,598
599 บานเขาหัวควาย เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎรธานี 527,526 1,001,521
600 บานยวนสาว ทาขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี 488,131 1,003,071
601 บานเทพนิมิตร ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรธานี 484,606 1,035,813
602 บานสะอาด น้ําสวย เมืองเลย เลย 800,940 1,955,658
603 บานอมุุง บุฮม เชยีงคาน เลย 792,588 1,979,730
604 บานซําทอง นามาลา นาแหว เลย 716,428 1,919,873
605 บานโนนตะวัน ทต.นาดอกคํา นาดวง เลย 817,126 1,941,096
606 บานเสี้ยวเหนือ เสี้ยว เมืองเลย เลย 777,844 1,934,751
607 บานปากยาง น้ําแคม ทาลี่ เลย 770,754 1,956,465
608 บานโนนสวาง คําชะอี คําชะอี มุกดาหาร 1,068,892 1,839,824
609 บานโสมเยี่ยม โสมเยี่ยม น้ําโสม อดุรธานี 842,675 1,972,511
610 บานกุดนาคํา น้ําโสม น้ําโสม อดุรธานี 828,580 1,968,913
611 บานวังกะทะ วังกะทะ ปากชอง นครราชสีมา 783,481 1,608,627
612 บานวังขอน ระเริง วังน้ําเขยีว นครราชสีมา 797,636 1,606,469
613 บานคลองทราย วังน้ําเขยีว วังน้ําเขยีว นครราชสีมา 797,369 1,589,804
614 บานซับเตา อดุมทรัพย วังน้ําเขยีว นครราชสีมา 821,621 1,601,024
615 บานดานละกอ โนนสมบูรณ เสิงสาง นครราชสีมา 865,546 1,583,851
616 บานหลักเขต หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา 769,855 1,626,100
617 บานลาดเหนือ ทต.หลวงศิริ หนองบัวแดง ชยัภูมิ 799,212 1,784,221
618 บานจันตาแปะ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 837,176 1,443,082
619 บานวานเหลือง ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 833,527 1,418,028
620 บานตะบกเตี้ย ทต.ฉมัน มะขาม จันทบุรี 851,075 1,419,695
621 บานปะตงลาง (เขาสอยดาว)ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 846,641 1,450,349
622 บานคลองกระทอน บางบุตร บานคาย ระยอง 758,514 1,418,777
623 บานคลองพราว เกาะชาง เกาะชาง ตราด 860,125 1,335,456
624 บานสองธาร บานทับ แมแจม เชยีงใหม 427,310 2,041,843
625 บานหวยโปงผาลาด แมเจดียใหม เวียงปาเปา เชยีงราย 543,772 2,116,110
626 บานหัวตาลแถว สามรอยยอด สามรอยยอด ประจวบคีรีขนัธ 605,833 1,350,917
627 บานพุบอนบน บานบึง บานคา ราชบุรี 554,093 1,480,427
628 บานหวยน้ําใส บานบึง บานคา ราชบุรี 542,826 1,476,100
629 บานลําพิกุล นาชมุเห็ด ยานตาขาว ตรัง 586,712 824,668
630 บานบางแปน2 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 545,638 842,818
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631 บานหวยน้ําอุน อายนาไลย เวียงสา นาน 660,935 2,046,804
632 บานสาน สันทะ นานอย นาน 665,475 2,022,141
633 บานน้ําปาย น้ําปาย แมจริม นาน 707,304 2,064,654
634 บานหวยตาสิงห บานควน หลังสวน ชมุพร 502,340 1,086,910
635 บานปากแพรก นากระตาม ทาแซะ ชมุพร 516,593 1,171,764
636 บานประชาธิปไตย ชมุโค ปะทิว ชมุพร 537,256 1,193,048
637 บานดวงดี สองพ่ีนอง ทาแซะ ชมุพร 516,264 1,205,059
638 บานหวยใหญ สองพ่ีนอง ทาแซะ ชมุพร 526,914 1,211,825
639 บานโปงบอน หงษเจริญ ทาแซะ ชมุพร 516,475 1,197,797
640 บานวังพุง หินแกว ทาแซะ ชมุพร 508,337 1,172,829
641 บานจันทึง หินแกว ทาแซะ ชมุพร 499,809 1,168,125
642 บานในงวม บานนา เมืองชมุพร ชมุพร 495,151 1,158,727
643 บานน้ําชล ทุงระยะ สวี ชมุพร 492,247 1,136,012
644 บานควนสามัคคี ครน สวี ชมุพร 496,561 1,144,264
645 บานหนองตําเสา ถ้ําสิงห เมืองชมุพร ชมุพร 504,538 1,152,339
646 บานคลองนูน ปงหวาน พะโตะ ชมุพร 489,356 1,099,754
647 บานทับขอน ปากทรง พะโตะ ชมุพร 466,364 1,080,548
648 บานหนาถ้ํา คลองทอมเหนือ คลองทอม กระบี่ 523,138 875,480
649 บานเทพพนม เขาพนม เขาพนม กระบี่ 496,559 912,281
650 บานบางหอย เขาตอ ปลายพระยา กระบี่ 475,519 955,183
651 บานคลองแรด แหลมสัก อาวลึก กระบี่ 465,106 921,913
652 บานควนหินราว บานลํานาว บางขนั นครศรีธรรมราช 549,958 887,036
653 บานเคี่ยมงาม บานลํานาว บางขนั นครศรีธรรมราช 548,648 879,449
654 บานทุงอนิทนิน บางขนั บางขนั นครศรีธรรมราช 546,898 892,925
655 บานบางกุม กะปง กะปง พังงา 439,834 957,957
656 บานบางอี โคกเคียน ตะก่ัวปา พังงา 432,662 976,790
657 บานพรุใน พรุใน เกาะยาว พังงา 454,850 879,404
658 บานสวนพริก ตากแดด เมืองพังงา พังงา 442,446 935,920
659 บานหาดทรายเปลือกหอยคลองเคียน ตะก่ัวทุง พังงา 438,226 906,934
660 ท่ีทําการหนวยพิทักษอทุยานแหงชาติ ท่ี ลป. 2 (น้ําตกลําป)ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา 420,863 935,728
661 ท่ีทําการหนวยพิทักษอทุยานแหงชาติ ท่ี ลป. 4 (น้ําตกโตนไพร)ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา 423,878 932,580
662 บานพรรั้ง ทต.บางริ้น เมืองระนอง ระนอง 459,100 1,092,180
663 บานบางใหญ บางพระเหนือ ละอุน ระนอง 471,324 1,107,758
664 บานทับชนั คันธุลี ทาชนะ สุราษฎรธานี 512,952 1,067,731
665 บานโฉลกบานเกา เกาะพะงนั เกาะพะงนั สุราษฎรธานี 609,204 1,077,120
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666 บานทองนายปาน บานใต เกาะพะงัน สุราษฎรธานี 615,794 1,080,346
667 บานเหนอื บานใต เกาะพะงัน สุราษฎรธานี 616,489 1,070,146
668 บานแมจอก หัวทุง ลอง แพร 581,949 1,999,331
669 บานหวยโผ แมยวม แมสะเรียง แมฮองสอน 384,028 1,993,877
670 บานทาหินสม เมืองปอน ขุนยวม แมฮองสอน 387,039 2,063,296
671 บานรังแตน จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 485,653 1,177,309
672 บานสามัคคีใหม แมฟาหลวง แมฟาหลวง เชียงราย 579,800 2,238,700
673 บานปาบงบานถํ้า ปาตึง แมจัน เชียงราย 588,960 2,227,711
674 บานสะลวงนอก สะลวง แมริม เชียงใหม 487,424 2,102,643
675 บานไหลทา แมระมาด แมระมาด ตาก 449,616 1,877,824
676 บานใหมรุงเจริญ บานคา เมืองลําปาง ลําปาง 549,247 2,042,725
677 บานแมหาด ปาพลู บานโฮง ลําพนู 488,677 2,008,137
678 บานบุงกุม นาหอ ดานซาย เลย 728,710 1,915,264
679 บานยางคอม ยางคอม พปิูน นครศรีธรรมราช 567,162 943,594
680 บานดินดอน ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช 590,089 929,038
681 บานตลาดนาทวี ทต.นาทวี นาทวี สงขลา 687,322 745,484
682 บานสองแคว นาไรหลวง สองแคว นาน 679,251 2,141,219
683 บานดอนสถาน1 สถาน ปว นาน 703,545 2,124,950
684 บานปากลวย สถาน นานอย นาน 678,276 2,016,383
685 บานแสนทอง ทต.เวียงตา ลอง แพร 608,399 2,023,738
686 บานทาตีน พะโตะ พะโตะ ชุมพร 477,148 1,085,216
687 บานขุนกําลัง ขุนควร ปง พะเยา 646276 2113347
688 บานปางผักหม งิม ปง พะเยา 638512 2138488
689 บานน้ําตม ผาชางนอย ปง พะเยา 646311 2140650
690 บานนาหนนุ ภูซาง ภูซาง พะเยา 642464 2177632
691 บานหนองเลา ภูซาง ภูซาง พะเยา 642899 2171926
692 บานแมตอมใน สันปามวง เมืองพะเยา พะเยา 583011 2120582
693 บานหวยขาวกํ่าเหนอื หวยขาวกํ่า จุน พะเยา 617336 2138164
694 บานน้ําปุก ขุนควร ปง พะเยา 653620 2123270
695 บานทุงทราย เวียง เชียงของ เชียงราย 642783 2240992
696 บานน้ํามาเหนอื สถาน เชียงของ เชียงราย 643111 2234840
697 บานหลู มวงยาย เวียงแกน เชียงราย 659656 2221691
698 บานดอน ปอ เวียงแกน เชียงราย 655802 2213286
699 บานปางน้ําฮาย ทากอ แมสรวย เชียงราย 558624 2155927
700 บานพนาสวรรค แมยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 562943 2215566



(1.1-๓๕)

ลําดับ บาน ตําบล อําเภอ จังหวดั UTM_E UTM_N
701 บานดอนงาม โชคชยั ดอยหลวง เชยีงราย 624278 2226021
702 บานหวยตาง ปาตึง แมจัน เชยีงราย 577206 2221246
703 บานศรีดอนชยั ปาแงะ ปาแดด เชยีงราย 599984 2162288
704 บานขนุตา ตับเตา เทิง เชยีงราย 635533 2189271
705 บานหวยเอยีน หลายงาว เวียงแกน เชยีงราย 654405 2232197
706 บานปางกลาง แมพริก แมสรวย เชยีงราย 564401 2167097
707 บานโปงน้ํารอน ดอยฮาง เมืองเชยีงราย เชยีงราย 571925 2203962
708 บานลุง ศรีดอนชยั เชยีงของ เชยีงราย 649516 2227182
709 บานแมสะปวด ทาสบเสา แมทา ลําพูน 508553 2036078
710 บานผาดาน ทากาศ แมทา ลําพูน 504501 2030511
711 บานหัวน้ําพัฒนา แมมอก เถนิ ลําปาง 540426 1951055
712 บานแมถอด แมถอด เถนิ ลําปาง 523946 1963407
713 บานปางหละ บานหวด งาว ลําปาง 589314 2050912
714 บานสันโปง เสริมกลาง เสริมงาม ลําปาง 516140 1998701
715 บานทุงกวางทอง ดอนไฟ แมทะ ลําปาง 568328 2002499
716 บานแมกองปน บานขอ เมืองปาน ลําปาง 550115 2058629
717 บานตึงเหนือ วังทอง วังเหนือ ลําปาง 574552 2105316
718 บานปงถ้ํา วังทอง วังเหนือ ลําปาง 573928 2114199
719 บานปางตนหนุน แจซอน เมืองปาน ลําปาง 543834 2097603
720 บานแมเตินเหนือ แมถอด เถนิ ลําปาง 520539 1961225
721 บานนาไหม เมืองมาย แจหม ลําปาง 573935 2063329
722 บานไผแพะ เมืองมาย แจหม ลําปาง 566052 2058012
723 บานสบงาย เมืองงาย เชยีงดาว เชยีงใหม 496237 2153959
724 บานตนลาน สบเปง แมแตง เชยีงใหม 484351 2110107
725 บานปางเปา ขีเ้หล็ก แมแตง เชยีงใหม 490949 2109159
726 บานสหกรณแปลง 5 ปาตุม พราว เชยีงใหม 525260 2142483
727 บานเปยงหลวง เปยงหลวง เวียงแหง เชยีงใหม 460921 2176526
728 บานปางสา จอมจันทร เวียงสา นาน 697178 2061882
729 บานวังน้ําเย็น เมืองลี นาหมื่น นาน 658133 2014915
730 บานทาลอ แงง ปว นาน 694510 2121574
731 บานหวยปุก สะเนียน เมืองนาน นาน 677324 2089696
732 บานปางสา ผาทอง ทาวังผา นาน 684171 2127309
733 บานทุงนาดี วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก 684944 1820771
734 บานสองสี หวยมุน น้ําปาด อตุรดิตถ 705991 1964092
735 บานหวยคอม น้ําไผ น้ําปาด อตุรดิตถ 678289 1944611



(1.1-๓๖)

ลําดับ บาน ตําบล อําเภอ จังหวดั UTM_E UTM_N
736 บานน้ําพรา นางพญา ทาปลา อตุรดิตถ 647591 1986953
737 บานงอมถ้ํา ทาแฝก ทาปลา อตุรดิตถ 678692 1989658
738 บานแมเทินเหนือ แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 583397 1963691
739 บานขนุหวย แมพุง วังชิน้ แพร 557358 1979626
740 บานผาคอ บานปน ลอง แพร 592790 2016152
741 บานสันติสุข เวียงตา ลอง แพร 603448 2018395
742 บานเก๋ียงพา ตาผามอก ลอง แพร 600381 2008693
743 บานขวงชมภู เตาปูน สอง แพร 627016 2054195
744 บานทาวะ สะเอยีบ สอง แพร 639939 2066053
745 บานบุญแจม น้ําเลา รองกวาง แพร 640972 2020286
746 บานปางเหนือ ปางตาไว ปางศิลาทอง กําแพงเพชร 533655 1775842
747 บานกะเหรี่ยงน้ําตก คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร 532813 1783001
748 บานไพรสวรรค ปางตาไว ปางศิลาทอง กําแพงเพชร 541078 1775693
749 บานทุงยาว หวยยั้ง พรานกระตาย กําแพงเพชร 560393 1861503
750 บานผาแล ปอ เวียงแกน เชยีงราย 649976 2205643
751 บานแมสรวย แมสรวย แมสรวย เชยีงราย 556436 2173170
752 บานกองลม เมืองแหง เวียงแหง เชยีงใหม 459628 2164679
753 บานแมกะ เชยีงดาว เชยีงดาว เชยีงใหม 496969 2140527
754 บานทาปู แมนาวาง แมอาย เชยีงใหม 542171 2209769
755 บานหวยไคร แมคะ ฝาง เชยีงใหม 522972 2190716
756 บานแปะ บานแปะ จอมทอง เชยีงใหม 457190 2017777
757 บานกองขากหลวง สะเมิงใต สะเมิง เชยีงใหม 470711 2091486
758 บานแมกาษาใหมไหลทา แมกาษา แมสอด ตาก 459714 1865888
759 บานเสรีราษฎร ชองแคบ พบพระ ตาก 473014 1823914
760 บานโปงแค วังประจบ เมืองตาก ตาก 543643 1871447
761 บานลานสาง แมทอ เมืองตาก ตาก 503326 1856815
762 บานมาบปาแฝก ตลุกกลางทุง เมืองตาก ตาก 527425 1861323
763 บานเดนวัวน้ําทิพย เชยีงทอง วังเจา ตาก 520078 1837905
764 บานปาไรเหนือ พระธาตุ แมระมาด ตาก 460971 1875461
765 บานกลาง เชยีงมวน เชยีงมวน พะเยา 637898 2089295
766 บานสบขาม ขนุควร ปง พะเยา 646156 2118050
767 บานแมหาร บานกาศ แมสะเรียง แมฮองสอน 382356 2013807
768 บานหนองปาแขม แมคง แมสะเรียง แมฮองสอน 386436 2007986
769 บานแมละนา ปางมะผา ปางมะผา แมฮองสอน 417662 2166359
770 บานหมอแปง แมนาเติง ปาย แมฮองสอน 436163 2143151



(1.1-๓๗)

ลําดับ บาน ตําบล อําเภอ จังหวดั UTM_E UTM_N
771 บานหลุกใต นาครัว แมทะ ลําปาง 556314 2004728
772 บานเกาะทุงมาน ปาพลู บานโฮง ลําพนู 481220 2020733
773 บานปาหก ล้ี ล้ี ลําพนู 496956 1965485
774 บานปางสัก แมเปน แมเปน นครสวรรค 533620 1741446
775 บานเขาแหลม แมเปน แมเปน นครสวรรค 545545 1729862
776 บานอีเลิศใหม นาซํา หลมเกา เพชรบูรณ 739766 1881799
777 บานหนองผักบุง นายม เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 727309 1797844
778 บานวังทอง วังชมภู เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 714789 1800858
779 บานโนนโก บานโตก เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 721729 1810941
780 บานวังสงวน บอไทย หนองไผ เพชรบูรณ 736077 1780991
781 บานหนองเอ่ียวใน ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 749777 1648578
782 บานโคกนนทรี ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 754165 1641750
783 บานโปงมะคา ระบํา ลานสัก อุทยัธานี 547776 1713052
784 บานหินโหงน หวยคต หวยคต อุทยัธานี 563238 1684296
785 บานหนองพรมหนอ หวยคต หวยคต อุทยัธานี 563092 1691011
786 บานนาแค นาแค นายูง อุดรธานี 190095 1980650
787 บานเพิม่ นาแค นายูง อุดรธานี 190324 1991111
788 บานนาพงึ นาพงึ นาแหว เลย 717687 1926991
789 บานโคก นามาลา นาแหว เลย 718554 1915582
790 บานหวยออย ดานซาย ดานซาย เลย 724629 1911809
791 บานหวยตาด โคกงาม ดานซาย เลย 734579 1915707
792 บานยาง ทาล่ี ทาล่ี เลย 756664 1944198
793 บานนานอย ทาศาลา ภูเรือ เลย 764990 1923233
794 บานน้ําทบ เขาหลวง วังสะพงุ เลย 776141 1911218
795 บานกุดตอเรือ ทรายขาว วังสะพงุ เลย 784772 1905272
796 บานน้ําคอ ทรายขาว วังสะพงุ เลย 779044 1901719
797 บานผางาม ปวนผุ หนองหิน เลย 793344 1886380
798 บานแกวเมธี นาดวง นาดวง เลย 181667 1934725
799 บานหนองใหญ ผาอินทรแปลง เอราวัณ เลย 814873 1920346
800 บานปากหมาก ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 791212 1952513
801 บานสงเปอย ธาตุ เชียงคาน เลย 797054 1962323
802 บานวังยาง ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 795455 1878932
803 บานนาแปน ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 804549 1871826
804 บานวังยาวใหญ นาหนองทุม ชุมแพ ขอนแกน 814307 1849460
805 บานหวยซอ หวยมวง ภูผามาน ขอนแกน 810328 1855887



(1.1-๓๘)

ลําดับ บาน ตําบล อําเภอ จังหวดั UTM_E UTM_N
806 บานวังกกแกว วังสวาบ ภูผามาน ขอนแกน 803092 1850060
807 บานทาเริงรมย ทุงพระ คอนสาร ชยัภูมิ 808594 1841952
808 บานใหมสามัคคี หวยแย หนองบัวระเหว ชยัภูมิ 789010 1763399
809 บานซับมงคล โปงนก เทพสถติ ชยัภูมิ 763330 1751756
810 บานสะพานหิน โปงนก เทพสถติ ชยัภูมิ 763742 1743262
811 บานโปงนกสามัคคี โปงนก เทพสถติ ชยัภูมิ 770366 1745054
812 บานไรพัฒนา บานไร เทพสถติ ชยัภูมิ 759307 1719306
813 บานซับชมภู วังทอง ภักดีชมุพล ชยัภูมิ 754726 1744595
814 บานผาทอง วังทอง ภักดีชมุพล ชยัภูมิ 753180 1752819
815 บานอดุมทรัพยพัฒนา อดุมทรัพย วังน้ําเขยีว นครราชสีมา 820223 1608825
816 บานหวยน้ําเค็ม อดุมทรัพย วังน้ําเขยีว นครราชสีมา 813282 1601034
817 บานซับไทรทอง วังน้ําเขยีว วังน้ําเขยีว นครราชสีมา 803797 1605273
818 บานปอหู โปงตาลอง ปากชอง นครราชสีมา 775311 1604247
819 บานขนงพระใต ขนงพระ ปากชอง นครราชสีมา 763276 1617541
820 บานคลองดินดํา หมูสี ปากชอง นครราชสีมา 766935 1607125
821 บานโคกสงา หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา 764308 1627920
822 บานหนองไผ หนองหญาขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 776116 1656377
823 บานกลาง ดงรัก ภูสิงห ศรีสะเกษ 408171 1600597
824 บานสันติสุข ดงรัก ภูสิงห ศรีสะเกษ 415036 1603240
825 บานดงจิก ทับไทร โปงน้ํารอน จันทบุรี 207579 1437838
826 บานหินกอง วังโตนด นายายอาม จันทบุรี 821030 1408273
827 บานโปงเกตุ ขนุซอง แกงหางแมว จันทบุรี 822946 1455294
828 บานทุงกราด สะตอ เขาสมิง ตราด 217280 1396979
829 บานหนองบอน หนองบอน บอไร ตราด 224790 1403251
830 บานใหมสามัคคี นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 733138 1418497
831 บานนาคันหัก พระเพลิง เขาฉกรรจ สระแกว 180684 1506316
832 บานเขาเลื่อมใต คลองหาด คลองหาด สระแกว 208099 1483660
833 บานหนองแวง ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแกว 203174 1504225
834 บานวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว 211387 1520486
835 บานซับแม็ก หนองน้ําใส วัฒนานคร สระแกว 221435 1535368
836 บานซับสมบูรณ แซรออ วัฒนานคร สระแกว 236035 1543561
837 บานดาน บานดาน อรัญประเทศ สระแกว 225840 1518371
838 บานบีกริม คลองทับจันทร อรัญประเทศ สระแกว 217991 1509258
839 บานลําทหาร บานเกา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 525816 1539012
840 บานทาพลับ ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 541114 1531797



(1.1-๓๙)

ลําดับ บาน ตําบล อําเภอ จังหวดั UTM_E UTM_N
841 บานโปงนก ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 533604 1524125
842 บานโปงชาง หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 540066 1620739
843 บานวังน้ําเขยีว ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี 512795 1551654
844 บานกุยบุรี กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขนัธ 593636 1332923
845 บานหุบกระพง เขาใหญ ชะอํา เพชรบุรี 598082 1413465
846 บานวังไคร วังไคร ทายาง เพชรบุรี 588699 1428653
847 บานปาผาก ปาเด็ง แกงกระจาน เพชรบุรี 560215 1406667
848 บานสวนใหญพัฒนา ปาเด็ง แกงกระจาน เพชรบุรี 557749 1394346
849 บานปาขี หวยขมิ้น ดานชาง สุพรรณบุรี 555426 1654250
850 บานลิพัง ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 587056 791905
851 บานหนองหวา ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง 585110 799865
852 บานเขาโร เขาโร ทุงสง นครศรีธรรมราช 567571 885571
853 บานหนาเหมน ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช 570059 920224
854 บานปลายระแนะ ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 569314 935204
855 บานจันดีเมืองใหม จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช 560801 926138
856 บานโคกแมว โคกมวง เขาชยัสน พัทลุง 618282 816690
857 บานชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง 608063 825957
858 บานทาโต เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 669491 747125
859 บานหูแร ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา 646762 772059
860 บานโฮะ ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา 645583 769730
861 บานคลองหิน เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 625363 774863
862 บานโตนปาหนัน ทุงนุย ควนกาหลง สตูล 626947 758091
863 บานบูเก็ตยามู ควนโดน ควนโดน สตูล 622941 751757
864 บานโกตา กําแพง ละงู สตูล 589743 761482
865 บานวังนาใน น้ําผุด ละงู สตูล 603514 788849
866 บานปาลมทองพัฒนา ปาลมพัฒนา มะนัง สตูล 603688 774309
867 บานวังแข แมสา เวียงสา นาน 679466 2055969
868 บานเขือ่นแกว ถมืตอง เมืองนาน นาน 679184 2077902
869 บานสอ เปอ เชยีงกลาง นาน 694150 2135960
870 บานน้ําตอน นาบัว นครไทย พิษณุโลก 699217 1907316
871 บานแมพวก หวยไร เดนชยั แพร 612262 1983800
872 บานฟากทา แมสํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 578123 1942901
873 บานฝางแลง ขนุฝาง เมืองอตุรดิตถ อตุรดิตถ 628727 1961427
874 บานไร น้ําริด เมืองอตุรดิตถ อตุรดิตถ 618717 1956027
875 บานเขาขาว เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ 481291 914224



(1.1-๔๐)

ลําดับ บาน ตําบล อําเภอ จังหวดั UTM_E UTM_N
876 บานหวยใหญ นาสัก สวี ชุมพร 497656 1130563
877 บานในแจะ ปากทรง พะโตะ ชุมพร 473482 1077276
878 บานเสียบญวน วังใหม เมืองชุมพร ชุมพร 507135 1161493
879 บานบางตง นบปริง เมือง พงังา 445375 941080
880 บานเนนิทอง ในวงใต ละอุน ระนอง 486275 1108612
881 บานคีรีราษฎรพฒันา เขานพินัธ เวียงสระ สุราษฎรธานี 542331 942748
882 บานบางหยด อิปน พระแสง สุราษฎรธานี 522553 944132
883 บานไรยาว ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี 490503 1054766
884 บานบางลึก พลูเถ่ือน พนม สุราษฎรธานี 466471 957111
885 บานเหนอืคลอง ชางซาย กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 551823 989194
886 บานแมรากใต บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 586914 1944316



(1.1-๔๑)

(๔) แบบมาตรฐานสถานีเตือนภยัลวงหนา
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