ประกาศ กรมที่ดิน
เรื่อง การรับรองคุณภาพการบริหารจัดการขอมูลที่ดิน ตามเกณฑมาตรฐานเบื้องตน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑
ตามที่กรมที่ดิน ไดจัดใหมีโครงการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการขอมูลที่ดิน ของ
สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขา/สวนแยก และอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ นั้น
กรมที่ดิน ขอประกาศใหการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการขอมูลที่ดิน ตามเกณฑ
มาตรฐานเบื้องตน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ดังนี้
๑. สํานักงานที่ดินที่ผานเกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการขอมูลที่ดิน ประเภทภาพรวม ๑ แหง
คือ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
๒. สํานักงานที่ดินที่ผานเกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการขอมูลที่ดิน ประเภทรายสํานักงาน
จํานวน ๑๔๗ แหง ดังนี้
๒.๑ สํานักงานที่ดินตามโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานที่ดิน (เต็ม
รูปแบบ) และ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ตนแบบ) จํานวน ๓๗ แหง ไดแก
๑ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
๒ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหวยขวาง
๓ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป
๔ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
๕ สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
๖ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน
๗ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
๘ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
๙ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก
๑๐ สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง
๑๑ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพราว

- /- ๑๒ สํานักงานที่ดิน ...

-๒๑๒ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกนอย
๑๓ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุม
๑๔ สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี
๑๕ สํานักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร
๑๖ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี
๑๗ สํานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
๑๘ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
๑๙ สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด
๒๐ สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
๒๑ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ
๒๒ สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ
๒๓ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี
๒๔ สํานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
๒๕ สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
๒๖ สํานักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
๒๗ สํานักงานที่ดนิ จังหวัดนครนายก
๒๘ สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด
๒๙ สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
๓๐ สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง
๓๑ สํานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
๓๒ สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ
๓๓ สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
๓๔ สํานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
๓๕ สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาพราว
๓๖ สํานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลําลูกกา
๓๗ สํานักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
๒.๒ สํานักงานที่ดินจังหวัด จํานวน ๑๕ แหง ไดแก
๑ สํานักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร
๒ สํานักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
๓ สํานักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลําภู
- / - ๔ สํานักงานที่ดิน ...

-๓๔ สํานักงานที่ดินจังหวัดอางทอง
๕ สํานักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
๖ สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
๗ สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
๘ สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
๙ สํานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
๑๐ สํานักงานที่ดินจังหวัดแมฮองสอน
๑๑ สํานักงานที่ดินจังหวัดแพร
๑๒ สํานักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
๑๓ สํานักงานที่ดินจังหวัดตาก
๑๔ สํานักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ
๑๕ สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ
๒.๓ สํานักงานที่ดินสาขา จํานวน ๗๔ แหง ไดแก
๑ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง
๒ สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย
๓ สํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาภูกระดึง
๔ สํานักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาบางระกํา
๕ สํานักงานที่ดินจังหวัดแมฮองสอน สาขาปาย
๖ สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สาขาเถิน
๗ สํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวาริชภูมิ
๘ สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาทายาง
๙ สํานักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทามะกา
๑๐ สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุขันธ
๑๑ สํานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค สาขาพยุหะคีรี
๑๒ สํานักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาตะพานหิน
๑๓ สํานักงานที่ดินจังหวัดปตตานี สาขาโคกโพธิ์
๑๔ สํานักงานที่ดินจังหวัดแพร สาขาลอง
๑๕ สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงชัย
๑๖ สํานักงานที่ดินจังหวัดลําพูน สาขาปาซาง
๑๗ สํานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน
- / - ๑๘ สํานักงานที่ดิน ...

-๔๑๘ สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สาขาวังเหนือ
๑๙ สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงแสน
๒๐ สํานักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขามวงสามสิบ
๒๑ สํานักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาหวยยอด
๒๒ สํานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค สาขาชุมแสง
๒๓ สํานักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
๒๔ สํานักงานที่ดินจังหวัดแมฮองสอน สาขาแมสะเรียง
๒๕ สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุงสง
๒๖ สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สาขาแมทะ
๒๗ สํานักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขานาทวี
๒๘ สํานักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
๒๙ สํานักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชําราบ
๓๐ สํานักงานที่ดินจังหวัดปตตานี สาขาสายบุรี
๓๑ สํานักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ สาขาน้ําปาด
๓๒ สํานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค สาขาลาดยาว
๓๓ สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ สาขาหลมสัก
๓๔ สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงปาเปา
๓๕ สํานักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาทาเรือ
๓๖ สํานักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาสามเงา
๓๗ สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแมสาย
๓๘ สํานักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาน้ํายืน
๓๙ สํานักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
๔๐ สํานักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร สาขาทาตูม
๔๑ สํานักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาบรบือ
๔๒ สํานักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาปากทอ
๔๓ สํานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ
๔๔ สํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร สาขาคลองขลุง
๔๕ สํานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม
๔๖ สํานักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ สาขาหนองกุงศรี
๔๗ สํานักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาจะนะ
- /- ๔๘ สํานักงานที่ดิน ...

-๕๔๘ สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาจัตรุ ัส
๔๙ สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาปรางคกู
๕๐ สํานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค สาขาทาตะโก
๕๑ สํานักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาบานหมี่
๕๒ สํานักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาทาบอ
๕๓ สํานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบานผือ
๕๔ สํานักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคํา
๕๕ สํานักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ สาขากมลาไสย
๕๖ สํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร สาขาขาณุวรลักษบุรี
๕๗ สํานักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางคลา
๕๘ สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สาขาแมพริก
๕๙ สํานักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสามชุก
๖๐ สํานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค สาขาตาคลี
๖๑ สํานักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาเซกา
๖๒ สํานักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสัย
๖๓ สํานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง
๖๔ สํานักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลําภู สาขาศรีบุญเรือง
๖๕ สํานักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาบางมูลนาก
๖๖ สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
๖๗ สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ สาขาหลมเกา
๖๘ สํานักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม
๖๙ สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด สาขาเกษตรวิสยั
๗๐ สํานักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขากันตัง
๗๑ สํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาวังสะพุง
๗๒ สํานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
๗๓ สํานักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร
๗๔ สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สาขาสบปราบ
๒.๔ สํานักงานที่ดินสวนแยก จํานวน ๑๔ แหง ไดแก
๑ สํานักงานทีด่ ินจังหวัดชัยนาท สวนแยกวัดสิงห
๒ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหวยขวาง สวนแยกจตุจักร
- /- ๓ สํานักงานที่ดิน ...

-๖๓ สํานักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สวนแยกเลาขวัญ
๔ สํานักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง สวนแยกสวนผึ้ง
๕ สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สวนแยกเขายอย
๖ สํานักงานที่ดินจังหวัดลําพูน สวนแยกบานธิ
๗ สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมริม สวนแยกสะเมิง
๘ สํานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สวนแยกหนองวัวซอ
๙ สํานักงานทีด่ ินจังหวัดชัยภูมิ สวนแยกบานเขวา
๑๐ สํานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สวนแยกบานบึง
๑๑ สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน สาขาชุมแพ สวนแยกสีชมพู
๑๒ สํานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สวนแยกถลาง
๑๓ สํานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน สวนแยกทุงฝน
๑๔ สํานักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สวนแยกพนมทวน
๒.๕ สํานักงานที่ดินอําเภอ จํานวน ๗ แหง ไดแก
๑ สํานักงานทีด่ ินอําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ
๒ สํานักงานที่ดินอําเภอทุงยางแดง จังหวัดปตตานี
๓ สํานักงานที่ดินอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
๔ สํานักงานที่ดินอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
๕ สํานักงานที่ดินอําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
๖ สํานักงานที่ดินอําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
๗ สํานักงานที่ดินอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ลงชื่อ

บุญเชิด คิดเห็น
(นายบุญเชิด คิดเห็น)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมที่ดิน

