เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลรางหวาย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
เปนเทศบาลตําบลรางหวาย
โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็น วา องคการบริหารสวนตําบลรางหวาย อําเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพเหมาะสม สมควรใหจัดตั้งเปนเทศบาลตําบล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลรางหวาย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
เปนเทศบาลตําบลรางหวาย
องคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับการจัดตั้งเปนเทศบาลตําบลตามประกาศนี้มีแนวเขตตาม
คําบรรยายเขตและแผนที่ที่แนบทายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ และพน สภาพแหงการเปน
องคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลง
และนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงนับแตวันที่ไดมีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเปนเทศบาล
ตําบลเปนตนไป บรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ พนักงานสวนตําบลและ
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลโอนไปเปนของเทศบาลตําบลที่จัดตั้งขึ้น และบรรดาขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลที่ไดใชบังคับในเรื่องใดอยูกอนแลวคงใชบังคับไดตอไปเปน การชั่วคราว
จนกวาจะไดมีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สุพล ฟองงาม
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลรางหวาย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลรางหวาย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
เปนเทศบาลตําบลรางหวาย
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑
ใหกําหนดเขตเทศบาลตําบลรางหวาย ไวดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยูบริเวณริมถนนลาดยางสายตลุงใต – รางหวาย ดานทิศเหนือ
ตรงกิโลเมตรที่ ๖ + ๔๗๕ บริเวณพิกดั NR ๗๖๑๗๔๔
ดานเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เปนเสนเลียบริมถนนลาดยางสายตลุงใต – รางหวาย ดานทิศเหนือ
ผานบริเวณไหลเขาคันหอก และเปนเสนทางแบงเขตระหวางตําบลรางหวาย อําเภอพนมทวน กับตําบล
ดอนแสลบ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยูบ ริเวณ
สันเขาคันหอก บริเวณพิกัด NR ๗๙๔๗๔๒ รวมระยะประมาณ ๓,๒๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เปนเสนเลียบไหลเขาคันหอกตัดผานถนนลาดยางสายตลุงใต –
รางหวาย ตรงกิโลเมตรที่ ๒ + ๐๐๐ ผานเขาคันเบ็ด แลวเปนเสนเลียบริมถนนลูกรังดานทิศเหนือ ซึ่งเปน
เสนแบงเขตระหวางตําบลรางหวาย อําเภอพนมทวน กับตําบลดอนแสลบ อําเภอหวยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยูบริเวณสันเขาคันเบ็ด บริเวณพิกัด
NR ๗๙๖๗๕๗ รวมระยะประมาณ ๑,๙๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓ เปนเสนเลียบริมถนนลูกรังฝงเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบล
รางหวาย อําเภอพนมทวน กับตําบลดอนแสลบ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปทางทิศตะวันออก
ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยูบริเวณคลองชลประทาน ๑ ซาย ฝงตะวันตก บริเวณพิกดั ๘๑๑๗๖๕
รวมระยะประมาณ ๒,๐๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เปนเสนเลียบริมคลองชลประทาน ๘ ขวา ๑ ซาย ดานเหนือ ตัดผาน
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔๓ (ตลาดใหม – เลาขวัญ) ตรงกิโลเมตรที่ ๖ + ๑๗๗ ซึ่งเปนเสนแบง
เขตระหวางตําบลรางหวาย อําเภอพนมทวน กับตําบลดอนแสลบ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยูริมถนนคันคลองชลประทาน ๘ ขวา ๑ ซาย
ดานเหนือ บริเวณพิกัด ๘๓๓๗๕๗ รวมระยะประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เปนเสนเลียบริมถนนลูกรัง ฝงเหนือ ซึง่ เปนเสนแบงเขตระหวางตําบล
รางหวาย อําเภอพนมทวน กับตําบลดอนแสลบ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยูริมคลองทิ้งน้ําจระเขสามพัน ดานตะวันตก บริเวณพิกัด
๘๕๑๗๖๑ รวมระยะประมาณ ๑,๙๐๐ เมตร

/จากหลักเขตที่ ๖...
-๒จากหลักเขตที่ ๖ เปนเสนเลียบกึง่ กลางคลองทิ้งน้ําจรเขสามพัน ตัดผานถนนลาดยางสาย
ตลาดเขต – เขารักษ หลักกิโลเมตรที่ ๒ + ๖๔๔ ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลรางหวาย อําเภอพนม
ทวน กับตําบลดอนแสลบ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๗ ซึ่งตัง้ อยู
บริเวณคลองทิ้งน้ําจรเขสามพัน ดานตะวันออก บริเวณพิกัด NR ๘๖๗๗๘๑ รวมระยะประมาณ
๓,๑๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เปนเสนเลียบตามแนวถนนลูกรังดานทิศเหนือ ตัดผานถนนลาดยาง
สายบานตลาดเขต – บานหวยยาง ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๑ + ๒๐๐ ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบล
รางหวาย อําเภอพนมทวน กับตําบลดอนแสลบ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี และตําบลจระเข
สามพัน อําเภออูทอง จังหวัดกาญจนบุรี ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยูริมถนนลาดยาง
สายบานตลาดเขต – บานหวยยาง ดานตะวันออก บริเวณพิกัด NR ๘๘๗๗๘๑ รวมระยะประมาณ
๒,๓๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๘ เปนเสนเลียบถนนลาดยางสายบานตลาดเขต – บานหวยยาง ฝง
ตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลรางหวาย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี กับตําบล
จรเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตัง้ อยูริมคลอง
ทิ้งน้ํา ดานใต บริเวณพิกัด NR ๘๘๙๗๗๑ รวมระยะประมาณ ๒๘๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๙ เปนเสนเลียบกึง่ กลางคลองทิ้งน้าํ ซึง่ เปนเสนแบงเขตระหวางตําบล
รางหวาย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี กับตําบลจระเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยูบ ริเวณพิกัด NR ๘๙๒๗๗๑ รวมระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๐ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลรางหวาย อําเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี กับตําบลจรเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยูริมถนนลาดยางสายบานตลาดเขต – บานหวยยาง ดานตะวันออก
บริเวณพิกดั NR ๘๘๙๗๖๗ รวมระยะประมาณ ๖๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๑ เปนเสนเลียบผานบานตลาดเขต ตัดผานทางหลวงแผนดินหมายเลข
๓๒๔ (สายกาญจนบุรี - อูทอง) ตรงกิโลเมตรที่ ๔๓ + ๔๕๐ ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลรางหวาย
อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี กับตําบลจรเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๑๒ ซึ่งตั้งอยูริมถนนคอนกรีต ดานเหนือ หลังปอมตํารวจ บริเวณพิกดั
NR ๘๙๐๗๕๙ รวมระยะประมาณ ๙๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๒ เปนเสนเลียบถนนเทศบาล ไปตามกึ่งกลางลํารางสาธารณะประโยชน
ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลรางหวาย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี กับตําบลจรเขสามพัน อําเภอ
อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่งตั้งอยูกึ่งกลางลําหวยลึก
หลังบานตลาดเขต บริเวณพิกดั NR ๘๙๐๗๕๑ รวมระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร
/จากหลักเขตที่ ๑๓...

-๓จากหลักเขตที่ ๑๓ เปนเสนเลียบตามลําหวยลึกฝงทิศตะวันออก ขามคลองชลประทาน
ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลรางหวาย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี กับตําบลจรเขสามพัน
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๑๔ ซึ่งตั้งอยูรมิ คลอง
ชลประทาน ๕L - ๒L ฝงตะวันออก บริเวณพิกดั NR ๘๘๕๗๓๗ รวมระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๔ เปนเสนเลียบตามแนวถนนคันคลองชลประทาน ดานตะวันออก ซึ่ง
เปนเสนแบงเขตระหวางตําบลรางหวาย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี กับตําบลหนองบอ อําเภอ
สองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๑๕ ซึ่งตั้งอยูริมถนนลูกรัง ดาน
ตะวันตก บริเวณพิกัด NR ๘๘๑๗๒๙ รวมระยะประมาณ ๑,๑๗๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๕ เปนเสนเลียบตามแนวถนนลูกรัง ฝงตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขต
ระหวางตําบลรางหวาย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี กับตําบลหนองบอ อําเภอสองพีน่ อง จังหวัด
สุพรรณบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๖ ซึ่งตั้งอยูริมถนนคลองชลประทาน ๕L - ๒L
ฝงตะวันออก บริเวณพิกัด NR ๘๖๘๗๓๐ รวมระยะประมาณ ๑,๒๖๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๖ เปนเสนเลียบตามแนวถนนคันคลองชลประทาน ๕L - ๒L ฝงตะวันตก
ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลรางหวาย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี กับตําบลหนองบอ อําเภอ
สองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๑๗ ซึ่งตั้งอยูริมถนนคันคลอง
ชลประทาน ๕L - ๒L บริเวณพิกดั NR ๘๖๔๗๑๙ รวมระยะประมาณ ๑,๒๖๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๗ เปนเสนเลียบเสนแบงเขตระหวางตําบลรางหวาย อําเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี กับตําบลหนองบอ อําเภอสองพีน่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ผานบานงิว้ ราย ถึงหลักเขตที่ ๑๘ ซึ่งตัง้ อยูบริเวณพิกดั NR ๘๕๙๗๑๒ รวมระยะประมาณ ๑,๒๔๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๘ เปนเสนเลียบสนแบงเขตระหวางตําบลรางหวาย อําเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี กับตําบลหนองบอ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปทางทิศใต ถึงหลักเขตที่
๑๙ ซึ่งตั้งอยูบริเวณพิกดั NR ๘๖๐๗๐๒ รวมระยะประมาณ ๑,๙๔๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๙ เปนเสนเลียบตามแนวถนนสายบวรศิริธรรม ดานตะวันตก ซึ่งเปน
เสนแบงเขตระหวางตําบลรางหวาย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี กับตําบลหนองบอ อําเภอสองพีน่ อง
จังหวัดสุพรรณบุรี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๒๐ ซึ่งตั้งอยูริมถนนสายบวรศิริธรรม
ดานใต บริเวณพิกดั NR ๘๖๓๖๙๖ รวมระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๐ เปนเสนเลียบตามถนนสายบวรศิริธรรม ดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบง
เขตระหวางตําบลรางหวาย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี กับตําบลหนองบอ อําเภอสองพี่นอง
จังหวัดสุพรรณบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๒๑ ซึ่งตั้งอยูริมถนนสายบวรศิริธรรม
ดานใต บริเวณพิกัด NR ๘๕๙๖๙๗ รวมระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร

/ดานใต ...

-๔ดานใต
จากหลักเขตที่ ๒๑ เปนเสนเลียบริมถนนลูกรัง ดานใต ขามถนนคลองชลประทาน
จดทางดินเขาบานกระเจา ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลรางหวาย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
กับตําบลหนองบอ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๒๒ ซึ่งตั้งอยู
ริมทางสาธารณะ บริเวณพิกัด NR ๘๓๙๗๐๑ รวมระยะประมาณ ๒,๓๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๒ เปนเสนเลียบริมถนนลูกรังทายบานดอนแจง ฝงตะวันออก ซึ่งเปน
เสนแบงเขตระหวางตําบลรางหวาย กับตําบลพังตรุ อําเภอพนมทวน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลัก
เขตที่ ๒๓ ซึ่งตัง้ อยูริมถนนลาดยางสายดอนแจง ดานเหนือ บริเวณพิกดั NR ๘๓๒๖๙๓ รวมระยะประมาณ
๑,๓๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๓ เปนเสนเลียบคูระบายน้าํ ฝงเหนือ ตัดผานคลองทิ้งน้ําจรเขสามพัน
ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลรางหวาย กับตําบลพังตรุ อําเภอพนมทวน ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขต
ที่ ๒๔ ซึ่งตัง้ อยูริมถนนคอนกรีตสายกระเจา ดานตะวันตก บริเวณพิกัด NR ๘๒๘๖๘๘ รวมระยะ
ประมาณ ๙๕๐ เมตร
ดานตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๒๔ เปนเสนเลียบแบงเขตระหวางตําบลรางหวาย กับตําบลพังตรุ อําเภอ
พนมทวน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๒๕ ซึ่งตั้งอยูริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกระเจา
ดานทิศเหนือ บริเวณพิกดั NR ๘๑๙๖๘๗ รวมระยะประมาณ ๑,๓๒๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๕ เปนเสนเลียบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔ ( กาญจนบุรี –
อูทอง) ฝงตะวันออก ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลรางหวาย กับตําบลพังตรุ อําเภอพนมทวน ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๒๖ ซึ่งตั้งอยูริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔ ( กาญจนบุรี –
อูทอง) ตรงกิโลเมตรที่ ๓๑ + ๘๓๘ ฝงตะวันออก บริเวณพิกัด NR ๘๑๑๖๗๘ รวมระยะประมาณ
๑,๑๓๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๖ เปนเสนเลียบตัดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔ ( กาญจนบุรี –
อูทอง ) หลักกิโลเมตรที่ ๓๑ + ๘๓๘ ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลรางหวาย กับตําบลดอนตาเพชร
อําเภอพนมทวน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๒๗ ซึ่งตั้งอยูบนถนนคันคลองชลประทาน
๖ ขวา ๑ ซาย ตัดกับคลองชลประทาน ฝงซาย บริเวณพิกัด NR ๗๘๙๗๐๒ รวมระยะประมาณ ๓,๔๐๐
เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๗ เปนเสนเลียบเสนแบงเขตระหวางตําบลรางหวาย กับตําบลดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๒๘ ซึ่งตั้งอยูบริเวณพิกัด
NR ๗๗๒๗๒๒ รวมระยะประมาณ ๒,๒๓๐ เมตร
/จากหลักเขตที่ ๒๘...

-๕จากหลักเขตที่ ๒๘ เปนเสนเลียบเสนแบงเขตระหวางตําบลรางหวาย กับตําบลดอนตา
เพชร อําเภอพนมทวน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผานไรเกาแสน จนบรรจบหลักเขตที่ ๑ รวมระยะ
ประมาณ ๒,๘๕๐ เมตร
ทั้งนี้ ไมรวมพืน้ ที่ของเทศบาลตําบลตลาดเขต อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ดังปรากฏตามแผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเสนแนวเขตที่กลาวไวใหมีหลักเขตยอยปกไวเพี่อแสดงแนวเขตตามสมควร

