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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในทองที่อําเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ตามที่กระทรวงมหาดไทย ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตตําบล
ในทองที่อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น
ผูว า ราชการจั ง หวั ด ราชบุ รี ได พิ จ ารณาแล ว เพื่ อ ให เ ขตการปกครองตํ า บลเป น ไปตาม
ขอเท็ จจริง ที่ปรากฏในพื้น ที่ เห็น ควรแกไขเขตตํา บลหนองกลางนาและตํ าบลหลุม ดิน ในทองที่
อําเภอเมืองราชบุรี ใหมีความถูกตองชัดเจนยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงใหยกเลิกเขตตําบลหนองกลางนาและตําบลหลุมดิน
ในทองที่อําเภอเมืองราชบุรี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในทองที่
อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ และกําหนดเขตการปกครอง
ตําบลขึ้นใหม ดังตอไปนี้
อําเภอเมืองราชบุรี
๑. กําหนดเขตตําบลหนองกลางนา ในทองที่อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยใหมี
เขตการปกครอง รวม ๗ หมูบาน คือ
หมูที่ ๑ บานแมน้ํา
หมูที่ ๒ บานคลองละหุง
หมูที่ ๓ บานทาฝาง
หมูที่ ๔ บานทาเสา
หมูที่ ๕ บานหนองกลางนา
หมูที่ ๖ บานคลองมะมวง
หมูที่ ๗ บานคลองเขมร
และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอตําบลธรรมเสนและตําบลบางโตนด อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุ รี โดยมี แ นวเขตเริ่ ม ต น จากกึ่ ง กลางลํ า ห ว ยเขาดงบริ เ วณ
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ทิศตะวันออก

ทิศใต

ทิศตะวันตก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
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ปากคลองทาเสา บริเวณพิกัด NR ๘๕๕๐๖๕ ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใตตามแนวกึ่งกลางหวยเขาดงถึงกึ่งกลางคลองมะมวง บริเวณ
พิกั ด NR ๘๕๙๐๕๙ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อตามแนว
กึ่ง กลางคลองมะม ว งถึ ง กึ่ งกลางคลองมะมว ง บริ เวณพิ กัด NR
๘๗๒๐๖๘ ไปทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉีย งใตตามแนวกึ่ งกลางคลอง
มะมวง สิ้นสุดที่กึ่งกลางแมน้ําแมกลอง บริเวณพิกัด NR ๘๘๐๐๖๒
รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ ๓ กิโลเมตร
ติดตอตําบลทาราบ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีแนวเขต
เริ่ม ตน จากกึ่งกลางแมน้ําแมกลอง บริเวณพิกัด NR ๘๘๐๐๖๒
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต ต ามแนวกึ่ ง กลางแม น้ํ า แม ก ลองถึ ง
กึ่งกลางแมน้ําแมกลอง บริเวณพิกัด NR ๘๖๔๐๓๔ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตตามแนวกึ่งกลางแมน้ําแมกลอง สิ้นสุดที่กึ่งกลาง
แมน้ําแมกลองบริเวณปากคลองควาย บริเวณพิกัด NR ๘๗๘๐๒๖
รวมระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ ๕.๒ กิโลเมตร
ติดตอตําบลหลุมดินและตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี โดยมี แ นวเขตเริ่ม ตน จากกึ่ งกลางแม น้ํา แม กลองบริ เวณ
ปากคลองควาย บริเวณพิกัด NR ๘๗๘๐๒๖ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใตตามแนวกึ่งกลางถนนลูกรังถึงกึ่งกลางถนนลูกรัง บริเวณ
พิกัด NR ๘๗๑๐๑๘ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางถนนลูกรัง
ถึงกึ่งกลางคลองบางสองรอย บริเวณพิกัด NR ๘๖๒๐๑๘ ไปทาง
ทิศตะวัน ตกเฉียงใตตามแนวกึ่งกลางคลองบางสองรอยถึงกึ่งกลาง
หนองยาวบริเวณปากคลองบางสองรอย บริเวณพิกัด NR ๘๖๐๐๑๓
ไปทางทิศ ตะวัน ตกตามแนวกึ่งกลางหนองใหญ สิ้นสุดที่กึ่งกลาง
หนองใหญ บริเวณพิกัด NR ๘๕๖๐๑๓ รวมระยะทางดานทิศใต
ประมาณ ๓ กิโลเมตร
ติด ตอ ตํา บลเกาะพลั บพลาและตํ า บลเขาแรง อํา เภอเมือ งราชบุ รี
จังหวัดราชบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากกึ่งกลางหนองใหญ บริเวณ
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พิกัด NR ๘๕๖๐๑๓ ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางหนองใหญ
ถึงกึ่งกลางคลองบางสองรอย บริเวณพิกัด NR ๘๕๓๐๒๔ ไปทาง
ทิศ ตะวัน ตกตามแนวกึ่งกลางคลองบางสองรอยถึงกึ่งกลางคลอง
บางสองรอย บริเวณพิกัด NR ๘๔๙๐๒๖ ไปทางทิศ ตะวันออก
ตามแนวกึ่งกลางคลองบางสองร อยถึงกึ่งกลางคลองบางสองรอ ย
บริเวณพิกัด NR ๘๕๕๐๒๗ ไปทางทิ ศ เหนื อตามแนวกึ่ งกลาง
คลองบางสองรอยถึงกึ่งกลางคลองบางสองรอยตัดถนนสายทาฝาง หนองหอย บริเวณพิกัด NR ๘๕๒๐๓๙ ไปทางทิศเหนือตามแนว
กึ่งกลางคลองทาเสา สิ้น สุดที่กึ่งกลางหวยเขาดงบริเวณปากคลอง
ทาเสา บริเวณพิกัด NR ๘๕๕๐๖๕ รวมระยะดานทิศ ตะวัน ตก
ประมาณ ๘ กิโลเมตร
๒. กําหนดเขตตําบลหลุม ดิน ในทองที่อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยใหมีเขต
การปกครอง รวม ๖ หมูบาน คือ
หมูที่ ๒ บานทาแจ
หมูที่ ๓ บานคลองหลุมดิน
หมูที่ ๔ บานคลองบางสองรอย
หมูที่ ๕ บานคลองบางสองรอย
หมูที่ ๖ บานมะขามเฒา
หมูที่ ๗ บานพลับพลา
และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอตําบลหนองกลางนา อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี
แนวเขตเริ่มตนจากกึ่งกลางหนองยาวบริเวณปากคลองบางสองรอย
บริเวณพิกัด NR ๘๖๐๐๑๓ ไปทางทิศตะวันออก เฉียงเหนือตาม
แนวกึ่งกลางคลองบางสองรอยถึงกึ่งกลางคลองบางสองรอย บริเวณ
พิกัด NR ๘๖๒๐๑๘ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางถนน
ลูกรังถึงกึ่งกลางถนนลูกรัง บริเวณพิกัด NR ๘๗๑๐๑๘ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางถนนลูกรัง สิ้นสุดที่กึ่งกลาง
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แมน้ําแมกลองบริเวณปากคลองควาย บริเวณพิกัด NR ๘๗๘๐๒๖
รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก

ติดตอตําบลทาราบและตําบลโคกหมอ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี โดยมี แ นวเขตเริ่ม ตน จากกึ่ งกลางแม น้ํา แม กลองบริ เวณ
ปากคลองควาย บริเวณพิกัด NR ๘๗๘๐๒๖ ไปทางทิศใต ตามแนว
กึ่งกลางแมน้ํา แมกลอง สิ้น สุดที่กึ่ง กลางแมน้ําแม กลอง บริเวณ
ปากลําปะโดง บริเวณพิกัด NQ ๘๘๙๙๘๑ รวมระยะทางดาน
ทิศตะวันออกประมาณ ๕ กิโลเมตร

ทิศใต

ติดตอตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีแนวเขต
เริ่ม ตน จากกึ่ง กลางแมน้ํ าแมกลองบริเ วณปากลํา ปะโดง บริ เวณ
พิกัด NQ ๘๘๙๙๘๑ ไปทางทิศตะวันตกตามลําปะโดงถึงถนนสาย
ราชบุรี - เขางูสายเกา บริเวณพิกัด NQ ๘๘๑๙๘๑ ตรงไปทางทิศ
ตะวั น ตกเฉีย งใต สิ้ น สุ ดที่กึ่ งกลางถนนเพชรเกษม บริ เวณพิกั ด
NQ ๘๗๓๙๗๓ รวมระยะทางดานทิศใตประมาณ ๒ กิโลเมตร

ทิศตะวันตก

ติดตอตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีแนวเขต
เริ่มต นจากกึ่งกลางถนนเพชรเกษม บริเวณพิ กัด NQ ๘๗๓๙๗๓
ไปทางทิ ศ เหนือ ตามแนวสั น คูเ มื องถึ งสั น คู เมื อ งตั ด กับ ถนนสาย
ราชบุรี - เขางูสายเกา บริเวณพิกัด NQ ๘๖๗๙๙๔ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวกึ่ ง กลางคลองน้ํา ทิ้ ง ถึ ง กึ่ง กลางหนองยาว บริเ วณพิ กั ด
NR ๘๖๕๐๐๕ ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางหนองยาว สิ้นสุดที่
กึ่ ง กลางหนองยาวบริ เ วณปากคลองบางสองร อ ย บริ เ วณพิ กั ด
NR ๘๖๐๐๑๓ รวมระยะทางด า นทิ ศ ตะวั น ตก ประมาณ ๓.๕
กิโลเมตร
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บรรดาประกาศกําหนดเขตตําบลในทองที่ อําเภอเมืองราชบุรี ฉบั บอื่น ซึ่ง ขัดหรือ แยงกั บ
ประกาศฉบับนี้ใหใชประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
พระนาย สุวรรณรัฐ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

