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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในท้องที่อําเภอแกลง
จังหวัดระยอง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตตําบล
ในท้องที่อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้เขตการปกครองตําบลเป็นไปตามข้อเท็จจริง
ที่ปรากฏในพื้นที่ เห็นควรแก้ไขเขตตําบลสองสลึง ในท้องที่อําเภอแกลง ให้มีความถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญ ญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุท ธศักราช
๒๔๕๗ จึง ให้ ย กเลิ ก เขตตํ าบลสองสลึ ง ในท้อ งที่ อํา เภอแกลง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในท้องที่อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐
และกําหนดเขตการปกครองตําบลขึ้นใหม่ ดังต่อไปนี้
อําเภอแกลง
กําหนดเขตตําบลสองสลึงในท้องที่อําเภอแกลง จังหวัด ระยอง โดยให้มีเขตการปกครอง
รวม ๘ หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ๑ บ้านสองสลึง
หมู่ที่ ๒ บ้านสองพี่น้อง
หมู่ที่ ๓ บ้านเนินดินแดง
หมู่ที่ ๔ บ้านเต้าปูนหาย
หมู่ที่ ๕ บ้านบ่อทอง
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเสม็ด
หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยน้ําเขียว
หมู่ที่ ๘ บ้านไทรเอน
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อตําบลห้วยยาง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่
สันเขาห้างญวน บริเวณพิกัด QQ ๗๒๕๑๖๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวสัน เขาห้า งญวนผ่า นเนิน (ความสูง ๑๐๓ เมตร) ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวสันเขาไป ถึงถนนบ้านห้างญวน - บ้านคลองน้ําเขียว
บริเวณพิกัด QQ ๗๕๖๑๖๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลาง
ถนนบ้านห้างญวน - บ้านคลองน้ําเขียว ถึงบริเวณพิกัด QQ ๗๕๘๑๕๗
ไปทางทิศใต้ ตามแนวกึ่งกลางลําคลองน้ําเขียวแล้วเลาะตามแนวเชิงเขาเจ๊ก
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ฝั่งทิศตะวันตก ถึงถนนเขาเจ๊ก - น้ําเขียว บริเวณพิกัด QQ ๗๖๑๑๓๘
ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวกึ่งกลางถนนเขาเจ๊ก - น้ําเขียว ถึงสามแยก
บริ เ วณพิ กั ด QQ ๗๗๐๑๔๑ รวมระยะทางด้ า นทิ ศ เหนื อ ประมาณ
๖ กิโลเมตร
ติดต่อตําบลห้วยยาง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่
สามแยก บริ เ วณพิ กั ด QQ ๗๗๐๑๔๑ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ตามแนวกึ่งกลางถนนบ้านห้างญวน - บ้านคลองน้ําเขีย ว ถึงบริเวณพิกัด
QQ ๗๗๔๑๓๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางลําคลองน้ําเขียว
ถึงทางแยกเข้าบ้านสองพี่น้อง ถนนบ้านคลองน้ําเขียว - บ้านห้วยยาง บริเวณ
พิกัด QQ ๗๘๒๑๒๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางถนน
เนินดินแดง - เต้าปูนหาย ถึงถนนสุขุมวิท บริเวณพิกัด QQ ๘๑๗๐๘๗
รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ ๗ กิโลเมตร
ติดต่อตําบลชากโดนและตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมี
แนวเขตเริ่มต้นที่ถนนสุขุมวิท บริเวณพิกัด QQ ๘๑๗๐๘๗ ไปทางทิศ
ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ตามแนวถนนสุ ขุ ม วิ ท ฝั่ ง ทิ ศ เหนื อ ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด
QQ ๘๑๖๐๘๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนสุขุมวิทฝั่งทิศเหนือ
ถึงบริเวณพิกัด QQ ๘๐๙๐๘๓ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งใต้ เป็น แนว
เส้นตรง ถึงถนนสายวัดบุนนาค บริเวณพิกัด QQ ๘๐๖๐๗๖ ไปทางทิศใต้
ตามแนวเชิงเขาบ่อทองฝั่งทิศตะวันตก ถึงเขาบ่อทอง (ความสูง ๖๘ เมตร)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นแนวเส้นตรง ถึงถนนวังล่าง บริเวณพิกัด
QQ ๗๙๙๐๕๘ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งใต้ เป็น แนวเส้น ตรง ถึงเนิน
(ความสู ง ๕๓ เมตร) ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ เป็ น แนวเส้ น ตรง
ถึงถนนวัด สมอโพรง บริเวณพิกัด QQ ๗๘๔๐๔๗ ไปทางทิศ ตะวัน ตก
ตามแนวกึ่งกลางถนนวัดสมอโพรง ถึงสี่แยก บริเวณพิกัด QQ ๗๗๕๐๔๘
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลสองสลึง
กับตําบลชากพง อําเภอแกลง ถึงถนนสุขุมวิท บริเวณพิกัด QQ ๗๗๑๐๕๗
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ เป็ น แนวเส้ น ตรง ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด
QQ ๗๗๐๐๕๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ขนานกับถนนสุขุมวิทด้านทิศเหนือ
ระยะห่าง ๒๐๐ เมตร ถึงเขาหินตั้ง (ความสูง ๑๙๖ เมตร) บริเวณพิกัด
QQ ๗๖๐๐๕๔ รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ ๙.๓ กิโลเมตร
ติด ต่อตําบลชากพง อําเภอแกลง และตําบลกะเฉด อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง โดยมีแนวเขตเริ่มต้น ที่เขาหินตั้ง (ความสูง ๑๙๖) บริเวณพิกัด
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QQ ๗๖๐๐๕๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวสันเขาหินตั้ง ผ่านเนิน
(ความสูง ๒๐๘ เมตร) และเนิน (ความสูง ๑๙๖ เมตร) ถึงบริเวณพิกัด
QQ ๗๕๑๐๗๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแนวเส้นตรง ผ่านเขา
ซุ้ ม ประตู (ความสู ง ๒๓๒ เมตร) ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
เป็ น แนวเส้ น ตรง ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด QQ ๗๕๙๐๘๖ ไปทางทิ ศ เหนื อ
ตามแนวริมถนนตะพุน ทอง - สองสลึงฝั่งทิศ ตะวัน ออก ถึง บริเ วณพิกัด
QQ ๗๕๒๐๙๑ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวริม ถนนสาธารณประโยชน์
ฝั่งทิศตะวันออก ถึงบริเวณพิกัด QQ ๗๕๓๐๙๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ต าม แ น ว ริ มถ น น ส าธ าร ณ ปร ะโ ย ช น์ ฝั่ ง ทิ ศ ใต้ ถึ ง บ ริ เ ว ณ พิ กั ด
QQ ๗๕๖๐๙๕ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวริม ถนนสาธารณประโยชน์
ฝั่งทิศ ตะวัน ออก ถึงบริเวณพิกัด QQ ๗๕๕๐๙๘ ไปทางทิศ ตะวัน ตก
ตามแ นวลํ า รางสาธาร ณปร ะโย ชน์ ฝั่ ง ทิ ศ เหนื อ ถึ ง บริ เ ว ณพิ กั ด
QQ ๗๕๓๐๙๘ ไปทางทิศเหนือเป็นแนวเส้นตรง ถึงบริเวณเนิน (ความสูง ๖๕)
บริ เ วณพิ กั ด QQ ๗๕๓๑๐๒ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเป็ น แนวเส้ น ตรง
ถึงบริเวณเนิน (ความสูง ๙๖) บริเวณพิกัด QQ ๗๔๖๑๐๓ ไปทางทิศ
ตะวัน ตกเฉีย งเหนือ เป็น แนวเส้น ตรง ถึงบริเวณพิกัด QQ ๗๔๔๑๐๘
ไปทางทิศ เหนื อ ตามแนวสัน เขาผ่ านเนิน (ความสูง ๑๕๒) และเนิ น
(ความสูง ๑๓๔ เมตร) ถึง ถนนสองพี่น้อ ง - สมานมิต ร บริเ วณพิกัด
QQ ๗๔๒๑๔๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวสัน เขาผ่านเนิน
(ความสูง ๒๓๒ เมตร) ไปทางทิศเหนือ ตามแนวสันเขา ถึงเนิน (ความสูง
๒๔๔ เมตร) ไปทางทิศเหนือ ตามแนวสัน เขา สิ้น สุด ที่สันเขาห้างญวน
บริเวณพิกัด QQ ๗๒๕๑๖๙ รวมระยะทางด้านทิศ ตะวัน ตกประมาณ
๑๔.๔ กิโลเมตร
บรรดาประกาศกําหนดเขตตําบลในท้องที่อําเภอแกลง จังหวัดระยองฉบับอื่น ซึ่งขัดหรือแย้ง
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้ประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สุรพล พงษ์ทัดศิริกุล
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

