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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลไทรมา อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โดยที่แนวเขตของเทศบาลตําบลไทรมา อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตามพระราชกฤษฎีกา
เรื่อง จัดตั้งเทศบาลตําบลไทรมา อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไมสอดคลอง
กับสภาพขอเท็จจริงและแนวเขตการปกครองของเทศบาลตําบลไทรมาที่ยึดถืออยูในปจจุบัน สมควร
เปลี่ยนแปลงแนวเขตใหสอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
จึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตํา บลไทรมา อําเภอเมือ งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยให มี
เขตตามคําบรรยายเขต ดังตอไปนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยูมุมริมรั้วกําแพงหมูบานเพชรลดา บริเวณพิกัด PR 579357
ดานเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางคลองวัดแดง ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขต
ที่ ๒ ซึ่งตั้งอยูตรงจุดกึ่งกลางแมน้ําเจาพระยา บริเวณพิกัด PR 608351 รวมระยะประมาณ ๓,๑๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๒ เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางแมน้ําเจาพระยา ไปทางทิศใต ถึงหลักเขตที่ ๓
ซึ่งตั้งอยูตรงจุดกึ่งกลางแมน้ําเจาพระยาบริเวณที่คลองแมน้ําออมมาบรรจบ บริเวณพิกัด PR 602318
รวมระยะประมาณ ๓,๙๐๐ เมตร
ดานใต
จากหลักเขตที่ ๓ เปน เสน เลียบแนวกึ่งกลางคลองแมน้ําออมไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงใต
ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยูบริเวณกึ่งกลางคลองแมน้ําออมบริเวณปากคลองตามูล บริเวณพิกัด PR 583312
รวมระยะประมาณ ๒,๒๐๐ เมตร
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ดานตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๔ เปนเสนเลียบแนวกึ่งกลางคลองตามูล ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๕
ซึ่งตั้งอยูบริเวณริมถนนสายบานบางประดู - วัดบางนา บริเวณพิกัด PR 585317 รวมระยะประมาณ
๕๐๐ เมตร
จากหลั ก เขตที่ ๕ เป น เส น เลี ย บตามแนวริ ม ถนนสายบ า นบางประดู - วั ด บางนา
ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณริมถนน สายบานบางประดู - วัดบางนา
ฟากตะวันออก บริเวณพิกัด PR 587322 รวมระยะประมาณ ๖๒๐ เมตร
จากหลั ก เขตที่ ๖ เป น เส น เลี ย บตามแนวริ ม ถนนสายบ า นบางประดู - วั ด บางนา
ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณขางกําแพงรั้วบานเลขที่ ๑๕๑
หมูที่ ๖ ตําบลไทรมา บริเวณพิกัด PR 587324 รวมระยะประมาณ ๒๔๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เปนเสนเลียบตามแนวรั้วกําแพงบานเลขที่ ๗๖ หมูที่ ๖ ตําบลบางรักนอย
ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณกึ่งกลางถนนสายประชารวมใจ บริเวณพิกัด
PR 587325 รวมระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๘ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลบางรักนอยกับตําบลไทรมา
ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๙ บริเวณแนวรั้วดานหลังหมูบานนนทรีปารค บริเวณ
พิกัด PR 585328 รวมระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๙ เปนเสนเลียบไปตามแนวรั้วดานหลังหมูบานนนทรีปารค ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณริมถนนสายวัดบางรักนอย บริเวณพิกัด PR 582336
รวมระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๐ เปนเสนเลียบไปตามแนวถนนสายวัดบางรักนอย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๖๐ เมตร ตัดถนนสายบานไทรมา ถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่ง
ตั้งอยูตรงบริเวณหนาหมูบานพฤกษา บริเวณพิกัด PR 583336 รวมระยะประมาณ ๒๘๕ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๑ เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางถนนสายบานไทรมา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ถึงหลักเขตที่ ๑๒ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณ กึ่งกลางถนนสายรัตนาธิเบศร บริเวณพิกัด PR 581338 รวม
ระยะประมาณ ๕๑๐ เมตร
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จากหลั ก เขตที่ ๑๒ เป น เส น เลี ย บตามแนวกึ่ ง กลางถนนสายท า อิ ฐ ไปทางทิ ศ เหนื อ
ถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณปากซอยกํานันปรีดา บริเวณพิกัด PR 581356 รวมระยะประมาณ
๒,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๓ เปนเสนเลียบตามถนนซอยกํานันปรีดา ไปทางทิศตะวันตก ๑๕๐ เมตร
ไปทางทิศใต ๓๐๐ เมตร เลียบตามแนวรั้วหมูบานเพชรลดา ไปทางทิศตะวันตก ๖๕ เมตร ไปทาง
ทิศเหนือ ๓๖๐ เมตร จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ รวมระยะประมาณ ๘๗๕ เมตร
ดังปรากฏตามแผนที่ทายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
ประชา มาลีนนท
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

