เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
เป็นเทศบาลตําบลบ้านใหม่
โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตําบล
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่ง พระราชบัญ ญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
เป็นเทศบาลตําบลบ้านใหม่
องค์ก ารบริ หารส่ ว นตํ าบลที่ ได้ รับ การจัด ตั้ง เป็ น เทศบาลตํา บลตามประกาศนี้ มี แ นวเขต
ตามคําบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และพ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การ
บริหารส่วนตําบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสิ้นสุดลงและนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตําบลเป็นต้นไป
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิท ธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การ
บริ หารส่ ว นตํ าบลโอนไปเป็ น ของเทศบาลตํา บลที่ จัด ตั้ง ขึ้ น และบรรดาข้ อบั ญ ญั ติ องค์ก ารบริห าร
ส่วนตําบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่ว คราว จนกว่าจะได้มีการ
ตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
เป็นเทศบาลตําบลบ้านใหม่
ลงวันที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้กําหนดเขตเทศบาลตําบลบ้านใหม่ ไว้ดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่นา้ํ เจ้าพระยา ตรงรอยต่อแนวเขตตําบลบางขะแยง
กับเทศบาลตําบลบางกะดี และตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมืองปทุมธานี บริเวณพิกัด PR ๖๕๙๔๔๒
ด้านเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านใหม่ กับเทศบาล
ตําบลบางกะดี อําเภอเมืองปทุมธานี ข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวคลอง
ต้นทองหลาง ฝั่งเหนือ ตัดผ่านถนนสาธารณประโยชน์ (สายบางกะดีสายใน) ไปถึงแนวเขตที่ดินของบริษัท
สยามแปซิฟิคอีเล็คทริค ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จํากัด (เสาไฟฟ้าแรงสูง หมายเลข ๒๒/๑) ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ และไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วเลียบตามแนวที่ดินของบริษัท สยามแปซิฟิคอีเล็คทริค
ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จํากัด ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดกึ่งกลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๖ (ถนนติวานนท์/หรือถนนพระรามหก-บางพูน) ตรงกิโลเมตรที่ ๒๓ + ๐๖๐
(ตรงกับหลักเขตที่ ๗ ของเทศบาลตําบลบางกะดี อําเภอเมืองปทุมธานี) บริเวณพิกัด PR ๖๗๘๔๕๑
รวมระยะประมาณ ๒,๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๖ (ถนนติวานนท์ /
หรือถนนพระรามหก-บางพูน ) ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านใหม่ กับเทศบาลตําบลบางกะดี
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึง่ กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๐๖ (ถนนติวานนท์/หรือถนนพระรามหก-บางพูน) ตรงกิโลเมตรที่ ๒๓ + ๒๕๕ ตรงกับหลักเขต
ที่ ๖ ของเทศบาลตําบลบางกะดี อําเภอเมืองปทุมธานี) บริเวณพิกัด PR ๖๗๘๔๕๓ รวมระยะประมาณ ๑๙๕ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบตามแนวคันดิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านใหม่
กับเทศบาลตําบลบางกะดี อําเภอเมืองปทุมธานี ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ตรง
จุดสิ้นสุดแนวคันดินของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี (ตรงกับหลักเขตที่ ๕ ของเทศบาลตําบลบางกะดี
อําเภอเมืองปทุมธานี ) บริเวณพิกัด PR ๖๘๘๔๕๑ รวมระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร
/จากหลักเขตที่ ๔…

-๒จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบตามแนวคันดินของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่งเป็นเส้น
แบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านใหม่ กับเทศบาลตําบลบางกะดี อําเภอเมืองปทุมธานี ไปทางทิศตะวันออก
ผ่านด้านหลังหมวดการทางปทุมธานี ผ่านแนวที่ดินสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางกะดี ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตัง้ อยู่รมิ
คลองประปา ฝั่งตะวันตก (ตรงกับหลักเขตที่ ๔ ของเทศบาลตําบลบางกะดี อําเภอเมืองปทุมธานี) บริเวณ
พิกัด PR ๖๙๙๔๕๕ รวมระยะประมาณ ๒,๗๕๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบริมคลองประปา ฝั่งตะวันตก ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ตําบลบ้านใหม่ กับตําบลบางพูน อําเภอเมืองปทุมธานี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๖
ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดตัดคลองประปา กับคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณพิกัด PR ๗๐๑๔๕๑ รวมระยะ
ประมาณ ๓๖๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบริมคลองประปา ฝั่งตะวันตก ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบล
บ้านใหม่ กับเทศบาลตําบลหลักหก อําเภอเมืองปทุมธานี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๗
ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดตัดคลองประปา กับคลองบ้านใหม่ บริเวณพิกัด PR ๖๙๗๔๒๖ รวมระยะประมาณ
๒,๕๐๐ เมตร
ด้านใต้
จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบริมคลองบ้านใหม่ ฝั่งเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบล
บ้านใหม่ อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กับเทศบาลนครปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ไปทางทิศตะวันตก ผ่านปากคลองบ้านใหม่ แล้วข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณ
ริมแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก ตรงรอยต่อแนวเขตตําบลบางขะแยง อําเภอเมืองปทุมธานี บริเวณพิกัด
PR ๖๖๘๔๓๑ รวมระยะประมาณ ๓,๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบริมแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ตําบลบ้านใหม่ กับตําบลบางขะแยง อําเภอเมืองปทุมธานี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับ
หลักเขตที่ ๑ รวมระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเส้นแบ่งแนวเขตทีก่ ล่าวไว้ ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

