เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลรางกระทุ่ม อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
โดยที่กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลรางกระทุ่ม
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยรับพื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม อันได้แก่พื้นที่บางส่วนของบ้านรางน้ําใส หมู่ที่ ๔ บ้านตลาดรางกระทุ่ม หมู่ที่ ๕
และบ้านคลองรางกระทุ่ม หมู่ที่ ๑๒ มารวมกับเทศบาลตําบลรางกระทุ่ม และแยกพื้นที่บางส่วนของ
เทศบาลตําบลรางกระทุ่ม อันได้แก่พื้นที่บางส่วนของบ้านตลาดรางกระทุ่ม หมู่ที่ ๖ และบ้านคลองรางกระทุ่ม
หมู่ที่ ๑๒ ไปรวมกับองค์ การบริหารส่ ว นตําบลบางภาษี เพื่อให้เป็น ไปตามพื้ น ที่เขตการปกครอง
ที่ถือปฏิบัติใ นปัจ จุบัน และเพื่อ ประโยชน์ ในการจัด บริการสาธารณะ ประกอบกับ ได้มี การสํ ารวจ
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงประกาศให้เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลรางกระทุ่ม โดยให้มีแ นวเขตตามแผนที่แ ละคําบรรยาย
แนวเขตท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชูชาติ หาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลรางกระทุม อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลรางกระทุม อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ลงวันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใหกําหนดเขตเทศบาลตําบลรางกระทุม ไวดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยูบนฝงดานทิศเหนือของคลองพระพิมล และตั้งอยูบนฝงดานทิศตะวันตกของ
คลองรางปลาหมอ ตรงจุดพิกัด PR ๓๑๕๕๒๐
ดานทิศเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ผานคลองรางปลาหมอ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่ง
ตั้งอยูริมคลองรางปลาหมอดานทิศตะวันออก ตรงจุดพิกัด PR ๓๒๕๕๑๘ รวมระยะทางประมาณ ๑,๐๔๔
เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เปนเสนตรงเลียบริมฝงคลองรางปลาหมอดานทิศตะวันออก ขึ้นไปทางทิศเหนือ ถึง
หลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยูริมคลองรางปลาหมอฝงทิศตะวันออกตรงจุดพิกัด PR ๓๒๔๕๒๑ รวมระยะทาง
ประมาณ ๓๙๓ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยูบนฝงดานทิศ
ตะวันออกของคลองรางปลาหมอ และอยูบ นฝงดานทิศเหนือของคลองบางภาษี ตรงจุดพิกดั PR ๓๒๗๕๒๒
รวมระยะทางประมาณ ๓๓๗ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตัง้ อยูบนฝงดานทิศ
ตะวันออกของคลองรางปลาหมอและบนฝงดานทิศเหนือของคลองบางภาษี บริเวณริมถนนเทศบาล ๖ ดาน
ทิศเหนือ ตรงจุดพิกดั PR ๓๓๐๕๑๘ รวมระยะทางประมาณ ๕๖๑ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ผานคลองบางภาษี ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึง่
ตั้งอยูบนฝงดานทิศใตของคลองบางภาษี
และอยูบ นฝงดานทิศเหนือของคลองพระพิมล
ตรงจุดพิกัด
PR ๓๓๙๕๑๖ รวมระยะทางประมาณ ๙๑๙ เมตร
จากหลักเขตที่ ๖ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยูบนฝงดานทิศใต
ของคลองบางภาษี และอยูบนฝงดานทิศเหนือของคลองพระพิมลตรงจุดพิกดั PR ๓๔๓๕๑๔ รวมระยะทาง
ประมาณ ๔๒๙ เมตร

๒

ดานทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๗ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยูบ นฝงดานทิศใต
ของคลองบางภาษีและอยูบนฝงดานทิศเหนือของคลองพระพิมล และตั้งอยูบริเวณริมถนนเทศบาล ๔ ดาน
ทิศเหนือ ตรงจุดพิกดั PR ๓๓๙๕๐๙ รวมระยะทางประมาณ ๖๘๔ เมตร
จากหลักเขตที่ ๘ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตผานคลองพระพิมล ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่ง
ตั้งอยูบนฝงดานทิศใตคลองพระพิมล และอยูบนฝงดานทิศตะวันออกของคลองบางภาษี บริเวณริมถนน
เทศบาล ๓ ดานทิศใต ตรงจุดพิกัด PR ๓๓๗๕๐๖ รวมระยะทางประมาณ ๓๑๕ เมตร
จากหลักเขตที่ ๙ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยูบนฝงดานทิศใต
ของคลองพระพิมล และอยูบ นฝงดานทิศตะวันออกของคลองบางภาษี บริเวณริมถนนเทศบาล ๒ ดานทิศ
ตะวันออก ตรงจุดพิกดั PR ๓๓๔๔๙๗ รวมระยะทางประมาณ ๙๒๑ เมตร
ดานทิศใต
จากหลักเขตที่ ๑๐ เปนเสนตรงเลียบกึ่งกลางคลองขวางตะวันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขต
ที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยูบนฝงดานทิศใตของคลองพระพิมลและอยูบนฝงดานทิศตะวันออกของคลองบางภาษี และ
ตั้งอยูบริเวณริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๖ ลาดหลุมแกว – บางเลน ดานทิศเหนือตรงจุดพิกัด PR
๓๒๘๔๙๒ รวมระยะทางประมาณ ๘๒๗ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๑ เปนเสนตรงเลียบริมทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๓๔๖ ไปทางทิศทางทิศตะวันตก
ถึงหลักเขตที่ ๑๒ ซึ่งตั้งอยูบ นฝงดานทิศใตของคลองพระพิมลและอยูบนฝงดานทิศตะวันออกของคลองบาง
ภาษี และตั้งอยูบริเวณริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๖ ลาดหลุมแกว – บางเลน ดานทิศเหนือ ตรงจุด
พิกัด PR ๓๒๖๔๙๒ รวมระยะทางประมาณ ๒๓๒ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๒ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่งตั้งอยูบนฝงดาน
ทิศใตของคลองพระมอพิสัย และอยูบนฝงดานทิศตะวันออกของคลองบางภาษี บริเวณริมถนนเทศบาล ๘
ดานทิศตะวันตก ตรงจุดพิกดั PR ๓๑๙๔๙๗ รวมระยะทางประมาณ ๘๓๘ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๓ เปนเสนตรงไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๔ ซึ่งตั้งอยูบนฝงดานทิศใตของคลอง
พระมอพิสัย และอยูบนฝงดานทิศตะวันออกของคลองบางภาษี บริเวณริมถนนเทศบาล ๘ ดานทิศตะวันตก
ตรงจุดพิกดั PR ๓๑๙๔๙๘ รวมระยะทางประมาณ ๑๖๙ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๔ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๕ ซึ่งตั้งอยูบริเวณริม
คลองบางภาษีฝงดานทิศใต ตรงจุดพิกดั PR ๓๑๗๔๙๙ รวมระยะทางประมาณ ๒๐๑ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๕ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผานคลองบางภาษี ถึงหลักเขตที่ ๑๖
ซึ่งตั้งอยูบนฝงดานทิศใตคลองรางกําหยาด และอยูบนฝงดานทิศตะวันตกของคลองบางภาษี บริเวณริมถนน
เทศบาล ๑ ดานทิศตะวันตก ตรงจุดพิกดั PR ๓๑๔๕๐๐ รวมระยะทางประมาณ ๓๘๘ เมตร
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จากหลักเขตที่ ๑๖ เปนเสนตรงเลียบตามแนวถนนเทศบาล ๑ ดานทิศตะวันตกไปทางทิศเหนือ ผาน
คลองรางกําหยาด ถึงหลักเขตที่ ๑๗ ซึ่งตั้งอยูบนฝงดานทิศเหนือของคลองรางกําหยาด และอยูบ นฝงดานทิศ
ตะวันตกของคลองบางภาษี บริเวณริมถนนเทศบาล ๑ ดานทิศตะวันตก ตรงจุดพิกัด PR ๓๑๔๕๐๐ รวม
ระยะทางประมาณ ๑๙ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๗ เปนเสนตรงเลียบตามแนวถนนเลียบคลองรางกําหยาด ฝงดานทิศเหนือไปทางทิศ
ตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๑๘ ซึ่งตั้งอยูบนฝงดานทิศเหนือของคลองรางกําหยาด และตั้งอยูบนฝงดานทิศใตของ
คลอง พระพิมล ตรงจุดพิกดั PR ๓๐๗๕๐๒ รวมระยะทางประมาณ ๖๕๔ เมตร
ดานทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๑๘ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผานคลองพระพิมลถึงหลักเขตที่ ๑๙
ซึ่งตั้งอยูบนฝงดานทิศเหนือของคลองพระพิมล และตั้งอยูบนฝงดานทิศตะวันตกของคลองบางภาษี ซึ่งตั้งอยู
บริเวณริมถนนเทศบาล ๙ ดานทิศใต ตรงจุดพิกดั PR ๓๑๒๕๑๑ รวมระยะทางประมาณ ๑,๐๘๒ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๙ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ ตรงจุด
พิกัด PR ๓๑๕๕๒๐ รวมระยะทางประมาณ ๙๓๗ เมตร
ดังปรากฏตามแผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเสนแนวเขตที่กลาวไว ใหมีหลักเขตยอยปกไวเพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

