เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๖ ง

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มกราคม ๒๕๕๑

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลปราสาททอง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปนเทศบาลตําบลปราสาททอง
โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา องคการบริหารสวนตําบลปราสาททอง อําเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสภาพเหมาะสม สมควรใหจัดตั้งเปนเทศบาลตําบล
อาศั ยอํา นาจตามความในมาตรา ๔๒ แห งพระราชบัญ ญัติส ภาตํ าบลและองคการบริ หาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจึ ง จั ด ตั้ ง องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปราสาททอง อํ า เภอบางปะอิ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เปนเทศบาลตําบลปราสาททอง
องคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับการจัดตั้งเปนเทศบาลตําบลตามประกาศนี้มีแ นวเขตตาม
คําบรรยายเขตและแผนที่ที่แนบทายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ และพน สภาพแหงการเปน
องคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลง
และนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงนับแตวันที่ไดมีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเปนเทศบาล
ตําบลเปนตนไป บรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ พนักงานสวนตําบลและ
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลโอนไปเปนของเทศบาลตําบลที่จัดตั้งขึ้น และบรรดาขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลที่ไดใชบังคับในเรื่องใดอยูกอนแลวคงใชบังคับไดตอไปเปน การชั่วคราว
จนกวาจะไดมีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
อารีย วงศอารยะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลปราสาททอง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลปราสาททอง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปนเทศบาลตําบลปราสาททอง
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ใหกําหนดเขตเทศบาลตําบลปราสาททอง ไวดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยูตรงบริเวณกึ่งกลางแมน้ําเจาพระยา ตรงจุดที่หางจากทายเกาะพระ
ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร บริเวณพิกัด PR ๗๐๙๗๖๑
ดานเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เปนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลบานเลน กับตําบลบานโพ
อําเภอบางปะอิน ไปทางทิศตะวันออก ผานทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๓๔๗๗ (ตอนบางปะอิน – อยุธยา)
ตรงกิโลเมตรที่ ๗+๙๐๐ ผานทางรถไฟสายเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งอยูต รงจุดบรรจบระหวางคันกัน้ น้ํา
ชลประทานกับกึ่งกลางถนนจอมพล ป.พิบูลสงคราม บริเวณพิกัด PR ๗๑๕๗๖๐ รวมระยะประมาณ ๖๐๐
เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางถนนจอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งเปน
เสนแบงเขตระหวาง ตําบลบานเลน กับตําบลบานโพ อําเภอบางปะอิน ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๓
ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณกึง่ กลางถนนจอมพล ป.พิบูลสงคราม ตรงกิโลเมตรที่ ๐+๙๔๕ บริเวณพิกดั PR
๗๓๙๗๕๖ รวมระยะประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๓ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลบานหวา กับตําบล
บานเลน อําเภอบางปะอิน ไปทางทิศใต ตามแนวถนนหนารั้วโรงงานบริษัท ไทยดิสกา ระยะ ๒๕๐ เมตร
ตามแนวรัว้ โรงงานบริษัท ฮานา ระยะ ๓๐๕ เมตร และแนวรั้วโรงงานบริษัท แคนนอน (ในเขตนิคม
อุตสาหกรรม) ระยะ ๒๐๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตัง้ อยูตรงบริเวณถนนในเขตนิคมอุตสาหกรรม
บริเวณพิกดั PR ๗๔๒๒๔๗ รวมระยะประมาณ ๑,๖๒๕ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เปนเสนเลียบกึ่งกลางถนนในเขตนิคมอุตสาหกรรม ไปทางทิศตะวันออก
ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยูต รงบริเวณกึง่ กลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒ (ตอนกรุงเทพ –นครสวรรค)
ตรงกิโลเมตรที่ ๕๙+๙๕๐ บริเวณพิกัด PR ๗๔๓๗๔๗ รวมระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เปนเสนเลียบกึ่งกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒ (ตอนกรุงเทพ –
นครสวรรค) ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลบานหวา กับตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน ไปทางทิศใต
ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณกึ่งกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒ (ตอนกรุงเทพ –
นครสวรรค) ตรงกิโลเมตรที่ ๕๙+๕๕๐ บริเวณพิกดั PR ๗๔๓๗๔๔ รวมระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร
/จากหลักเขตที่ ๖ ...

-๒จากหลักเขตที่ ๖ เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางถนนทางเขาวัดสุคันธาราม ซึ่งเปนเสน
แบงเขตระหวาง ตําบลบานหวา กับตําบลบางปะอิน ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยูต รง
จุดบรรจบระหวางเสนแบงเขต ตําบลบานหวา ตําบลบานเลน และตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน ตรง
จุดที่ถนนทางเขาวัดสุคนั ธารามตัดกับคลองคุงวังพาด บริเวณพิกัด PR ๗๕๙๗๔๒ รวมระยะประมาณ ๑,
๖๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางคลองคุงวังพาด ซึ่งเปนเสนแบงเขต
ระหวาง ตําบลบานเลน กับตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๘
ซึ่งตั้งตรงจุดตัดระหวางคลองคุงวังพาดกับคลองจิก บริเวณพิกัด PR ๗๔๕๗๒๘ รวมระยะประมาณ
๒,๕๓๕ เมตร
ดานใต
จากหลักเขตที่ ๘ เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางคลองจิก ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวาง
ตําบลบานเลน กับตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตัง้ อยูตรง
บริเวณจุดบรรจบระหวางคลองบางหงษกับคลองจิก บริเวณพิกัด PR ๗๓๙๗๒๘ รวมระยะประมาณ
๖๙๘ เมตร
จากหลักเขตที่ ๙ เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางคลองบางหงษ ซึ่งเปนเสนแบงเขต
ระหวางตําบลบานเลน กับตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่
๑๐ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณปากคลองบางหงษ บริเวณพิกัด PR ๗๑๔๗๓๘ รวมระยะประมาณ ๓,๕๐๒
เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๐ เปนเสนเลียบตามแนวเขตริมทางรถไฟสายเหนือ ฝงตะวันออก ซึ่งเปน
เสนแบงเขตระหวางตําบลบานเลน กับตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึง
หลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณริมทางรถไฟสายเหนือ ตรงจุดที่ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๘
(ถนนอุดมสรยุทธ) ตรงกิโลเมตรที่ ๕+๐๑๐ เมตร บริเวณพิกัด PR ๗๑๑๗๑๙ รวมระยะประมาณ ๒,๐๐๐
เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๑ เปนเสนเลียบตามแนวเขตริมทางรถไฟสายเหนือ ฝงตะวันออก ซึ่งเปน
เสนแบงเขตระหวางตําบลบานเลน กับตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึง
หลักเขตที่ ๑๒ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณริมทางรถไฟสายเหนือ ตรงกิโลเมตรที่ ๕๓+๑๔๐ บริเวณพิกดั PR
๗๐๙๗๐๒ รวมระยะประมาณ ๑,๖๗๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๒ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลบานเลนกับตําบล
บางกระสั้น ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณกึ่งกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๓๐๙ (ตอนบางปะอิน-บางไทร) บริเวณพิกดั PR ๗๐๑๗๐๗ รวมระยะประมาณ
๙๗๐ เมตร

/จากหลักเขตที่ ๑๓...

-๓จากหลักเขตที่ ๑๓ เปนเสนเลียบตามแนวกึง่ กลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๐๙
(ตอนบางปะอิน-บางไทร) ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลบานเลนกับตําบลบางกระสั้น ไปทางทิศ
เหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๔ ซึ่งตัง้ อยูตรงบริเวณกึง่ กลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๐๙ (ตอนบางปะอิน
-บางไทร) บริเวณพิกัด PR ๗๐๑๗๐๘ รวมระยะประมาณ ๑๔๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๔ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลบานเลน กับตําบล
บางกระสั้น ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๕ ซึ่งตั้งอยูต รงบริเวณกึ่งกลางคลองเจาพระยา
บริเวณพิกดั PR ๖๙๘๗๐๙ รวมระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร
ดานตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๑๕ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลบางกระสัน้ กับ
ตําบลคลองจิก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ออมเกาะเกิด (ตําบลบางกระสัน้ ) ถึงหลักเขตที่ ๑๖ ซึ่ง
ตั้งอยูตรงบริเวณกึง่ กลางแมน้ําเจาพระยา บริเวณพิกัด PR ๖๙๖๗๑๐ รวมระยะประมาณ ๖๕๙ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๖ เปนเสนเลียบตามแนวกึง่ กลางแมน้ําเจาพระยา ซึ่งเปนเสนแบงเขต
ระหวางตําบลบานบานพลับ ตําบลบานแปง กับตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ รวมระยะประมาณ ๕,๑๐๐ เมตร
ทั้งนี้ ไมรวมพืน้ ที่ของเทศบาลตําบลบานเลน ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน
ดังปรากฏตามแผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเสนแนวเขตที่กลาวไว ใหมีหลักเขตยอยปกไวเพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

