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ประกาศจังหวัดตาก
เรื่อง ตั้งและกําหนดเขตหมู่บ้าน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช
๒๔๕๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) และอนุมัติกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท ๐๓๑๐.๑/ว ๓๑๑๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงขอตั้งและกําหนดเขตหมู่บ้านไว้ ดังต่อไปนี้
อําเภอแม่สอด
๑. แยกหมู่บ้าน แม่กุน้อย หมู่ที่ ๗ ตําบลแม่กุ จัดตั้งเป็น หมู่บ้านใหม่อีก ๑ หมู่บ้าน
ชื่อหมู่บ้านแม่กุบูรพา โดยตั้งเป็นหมู่ที่ ๑๑ ตําบลแม่กุ และมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ บ้านแม่กุน้อย หมู่ที่ ๗ บ้านแม่กุเหนือ หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่กุ
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุด หลักเขตที่ ๑ บ้านแม่กุบูรพา หมู่ที่ ๑๑
บริเวณพิกัด ๔๗Q MU ๕๗๓๕๘ ๔๐๐๓๒ (บริเวณริมลําห้ว ยแม่กุ
ติดต่อกับบ้านแม่กุน้อย หมู่ที่ ๗ และบ้านแม่กุใต้ หมู่ที่ ๖) ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวลําห้วยแม่กุ จนบรรจบกับจุด หลักเขต
ที่ ๒ บ้านแม่กุบูรพา หมู่ที่ ๑๑ บริเวณพิกัด ๔๗Q MU ๕๘๒๘๕
๔๐๕๐๔ (บริเวณริมลําห้วยแม่กุ ติดต่อกับบ้านแม่กุเหนือ หมู่ที่ ๘)
ทิศตะวันออก ติด ต่อกับ บ้านใหม่ด อนชมภู หมู่ที่ ๑๒ ตําบลแม่กุ โดยมีแ นวเขต
เริ่มต้นจากจุด หลักเขตที่ ๒ บ้านแม่กุบูรพา หมู่ที่ ๑๑ บริเวณพิกัด
๔๗Q MU ๕๘๒๘๕ ๔๐๕๐๔ (บริเวณริมลําห้ว ยแม่กุ ติด ต่อกับ
บ้านแม่กุเหนือ หมู่ที่ ๘) เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ผ่านถนนอินทรถาวร
ถึงจุด หลักเขตที่ ๓ บ้านแม่กุบูร พา หมู่ที่ ๑๑ บริเวณพิกัด ๔๗Q
MU ๕๘๒๙๑ ๔๐๒๖๔ (บริเวณถนนสาธารณประโยชน์ ทางด้านขวา)
เป็ น เส้ น ตรงไปทางทิ ศ ตะวั น ออกตามแนวถนนสาธารณประโยชน์
ทางด้านขวา ถึงจุดหลักเขตที่ ๔ บ้านแม่กุบูรพา หมู่ที่ ๑๑ บริเวณ
พิกัด ๔๗Q MU ๕๘๔๙๕ ๔๐๒๖๔ (บริเวณถนนสาธารณประโยชน์
ทางด้านขวา ติดต่อกับหมู่บ้านใหม่ดอนชมภู หมู่ที่ ๑๒ ตําบลแม่กุ)
เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ผ่านถนนสาธารณประโยชน์ ถึงจุดหลักเขตที่ ๕
บ้านแม่กุบูรพา หมู่ที่ ๑๑ (หลักเขตเทศบาลที่ ๔) บริเวณพิกัด ๔๗Q
MU ๕๘๕๕๐ ๔๐๑๑๖ (บริเวณลําเหมืองสาธารณประโยชน์ ติดต่อกับ
หมู่ บ้ า นแม่ กุ บู ร พา หมู่ ที่ ๑๒ และหมู่ บ้ า นแม่ กุ เ หนื อ หมู่ ที่ ๘
ตําบลแม่กุ) เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงจุด หลักเขตที่ ๖ บ้านแม่กุบูรพา
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หมู่ที่ ๑๑ บริเวณพิกัด ๔๗Q MU ๕๘๕๕๐ ๓๙๑๕๐ (ติด ต่อกับ
หมู่บ้านแม่กุเหนือ หมู่ที่ ๘ และติดต่อกับบ้านผาลาด หมู่ที่ ๒ ตําบลแม่กุ)
ทิศใต้
ติดต่อกับบ้านผาลาด หมู่ที่ ๒ ตําบลแม่กุ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุด
หลักเขตที่ ๖ บ้านแม่กุบูรพา หมู่ที่ ๑๑ บริเวณพิกัด ๔๗Q MU ๕๘๕๕๐
๓๙๑๕๐ (ติดต่อกับหมู่บ้านแม่กุเหนือ หมู่ที่ ๘ และติดต่อกับบ้านผาลาด
หมู่ที่ ๒ ตําบลแม่กุ) เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก ถึงจุด หลักเขตที่ ๗
บ้านแม่กุบูรพาหมู่ที่ ๑๑ บริเวณพิกัด ๔๗Q MU ๕๗๖๙๖ ๓๙๑๓๙
(บริเวณหัวมุมทางแยกด้านขวา เข้าซอยศิลาลาด ๒ ติดต่อกับบ้านผาลาด
หมู่ที่ ๒ ตําบลแม่กุ) เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนน คสล.
ทางด้านขวา ถึงจุด หลักเขตที่ ๘ บ้านแม่กุบูรพา หมู่ที่ ๑๑ บริเวณ
พิกัด ๔๗Q MU ๕๗๕๐๔ ๓๙๐๕๒ (บริเวณ ริมถนน คสล. ทางด้านขวา
ติดต่อกั บชุมชนศิลาลาด บ้านผาลาด หมู่ที่ ๒ ตําบลแม่กุ) เป็นเส้นตรง
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาธารณประโยชน์ทางด้านขวา จนบรรจบจุด
หลักเขตที่ ๙ บ้านแม่กุบูรพา หมู่ที่ ๑๑ บริเวณพิกัด ๔๗Q MU ๕๗๓๐๙
๓๙๑๓๔ (บริเวณถนนสาธารณประโยชน์ทางด้านขวา ติดต่อกับบ้านผาลาด
หมู่ที่ ๒ และบ้านแม่กุใต้ หมู่ที่ ๖ ตําบลแม่กุ)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านแม่กุใต้ หมู่ที่ ๖ ตําบลแม่กุ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุด
หลักเขตที่ ๙ บ้านแม่กุบูรพา หมู่ที่ ๑๑ บริเวณพิกัด ๔๗Q MU ๕๗๓๐๙
๓๙๑๓๔ (บริเวณถนนสาธารณประโยชน์ทางด้านซ้าย ติดต่อกับบ้านผาลาด
หมู่ที่ ๒ และบ้านแม่กุใต้ หมู่ที่ ๖ ตําบลแม่กุ) เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ
ผ่านถนน คสล. (หลังโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย) ถึงจุด หลักเขตที่ ๑๐
บ้านแม่กุบูรพา หมู่ที่ ๑๑ บริเวณพิกัด ๔๗Q MU ๕๗๕๘๙ ๓๙๘๗๕
(บริเวณริมถนน คสล. ซอยบูรพา ๑๐ ติดต่อกับบ้านแม่กุใต้ หมู่ที่ ๖
ตําบลแม่กุ) เป็น เส้น ตรงไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งเหนือตามแนวถนน
ซอยบูร พา ๑๐ ผ่านถนนบูร พาถึงจุด หลักเขตที่ ๑ บ้านแม่กุบูรพา
หมู่ที่ ๑๑ บริเวณพิกัด ๔๗Q MU ๕๗๓๕๘ ๔๐๐๓๒ (บริเ วณ
ริม ลํา ห้ว ยแม่กุ ติด ต่อ กับ บ้า นแม่กุ น้อ ย หมู่ที่ ๗ และบ้า นแม่กุ ใ ต้
หมู่ที่ ๖ ตําบลแม่กุ)
ให้หมู่บ้านแม่กุน้อย หมู่ที่ ๗ ตําบลแม่กุ ซึ่งถูกแบ่งเขตการปกครอง มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติด ต่ อกั บตํ าบลแม่ต าว อํา เภอแม่สอด จั งหวัด ตาก โดยมีแ นวเขต
เริ่มต้นจากจุดบริเวณ หลักเขตที่ ๑ พิกัด ๔๗Q MU ๕๕๗๘๐ ๔๒๐๓๐
(บริ เ วณถนนสาธารณประโยชน์ เป็ น เส้ น ตรงไปทางทิ ศ ตะวั น ออก
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ตามแนวถนนสาธารณประโยชน์ ผ่านถนนสายแม่กุ - แม่ตาว ถึงจุดบริเวณ
หลักเขตที่ ๒ พิกัด ๔๗Q UM ๕๖๔๕๐ ๔๒๔๐๐ (บริเวณลําห้ว ย
สาธารณประโยชน์) ไปทางทิศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ต ามแนวลํา เหมือ ง
สาธารณประโยชน์ ถึงจุดบริเวณ หลักเขตที่ ๓ พิกัด ๔๗Q MU ๕๗๑๐๐
๔๑๙๐๐ (บริเวณถนนสาย แม่สอด - อุ้มผาง ๑๐๙๐) ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ตามแนวลําเหมืองสาธารณประโยชน์ ถึงจุดบริเวณ หลักเขตที่ ๔
พิกัด ๔๗Q MU ๕๘๑๖๐ ๔๑๗๓๐ (บริเวณลําเหมืองสาธารณประโยชน์)
ทิศตะวันออก ติด ต่อกับ หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่กุ โดยมีแ นวเขตเริ่มต้นจากจุด บริเวณ
หลักเขตที่ ๔ พิกัด ๔๗Q MU ๕๘๑๖๐ ๔๑๗๓๐ (บริเวณลําเหมือง
สาธารณประโยชน์) เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ผ่านถนนศรีวิชัย ถึงจุดบริเวณ
หลักเขตที่ ๕ พิกัด ๔๗Q MU ๕๘๐๗๐ ๔๐๕๗๐ (บริเวณลําห้วยแม่กุ)
ทิศใต้
ติดต่อกับ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลแม่กุ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดบริเวณ หลักเขตที่ ๕ พิกัด ๔๗Q MU
๕๘๐๗๐ ๔๐๕๗๐ (บริเวณลําห้ว ยแม่กุ) ไปทางทิศตะวันตกเฉีย งใต้
ตามแนวลําห้วยแม่กุ ถึงจุดบริเวณ หลักเขตที่ ๖ พิกัด ๔๗Q MU
๕๗๓๕๘ ๔๐๐๓๒ (บริเวณริมลําห้วยแม่กุ) เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ
ถึงจุด บริเวณ หลักเขตที่ ๗ พิกัด ๔๗Q MU ๕๗๓๕๐ ๔๐๓๕๐
(บริเวณศาลเจ้าชุมชนเกศแก้ว) ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนน คสล.
ด้านซ้าย ผ่านถนนสายแม่สอด - อุ้มผาง (๑๐๙๐) ถึงจุดบริเวณ หลักเขตที่ ๘
พิกัด ๔๗Q MU ๕๖๘๙๐ ๔๐๐๐๐ เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ตามแนวเขต
เทศบาลตําบลแม่กุ ถึงจุดบริเวณ หลักเขตที่ ๙ พิกัด ๔๗Q MU ๕๖๘๖๐
๓๙๗๐๐ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทุ่งนา ถึงจุดบริเวณ
หลักเขตที่ ๙ พิกัด ๔๗Q MU ๕๕๓๗๐ ๔๐๒๑๐ (บริเวณสามแยก
ถนนสาธารณประโยชน์)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที่ ๙ ตําบลแม่กุ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากจุดบริเวณ หลักเขตที่ ๙ พิกัด ๔๗Q MU ๕๕๓๗๐ ๔๐๒๑๐
(บริเวณสามแยกถนนสาธารณประโยชน์) เป็นเส้น ตรงไปทางทิศเหนือ
ตามถนนสาธารณประโยชน์ถึงจุด บริเวณ หลักเขตที่ ๑ พิกัด ๔๗Q
MU ๕๘๗๘๐ ๔๒๐๓๐ (บริเวณถนนสาธารณประโยชน์)
๒. แยกหมู่บ้าน แม่กุเหนือ หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่กุ จัดตั้งเป็น หมู่บ้านใหม่อีก ๑ หมู่บ้าน
ชื่อหมู่บ้านใหม่ดอนชมภู โดยตั้งเป็นหมู่ที่ ๑๒ ตําบลแม่กุ และมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับหมู่บ้านแม่กุเหนือ หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่กุ โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากจุด หลักเขตที่ ๑ บ้านใหม่ดอนชมภู หมู่ที่ ๑๒ บริเวณพิกัด ๔๗
Q MU ๕๘๒๘๕ ๔๐๕๐๔ (บริเวณริมลําห้วยแม่กุ) ไปทางทิศตะวันออก
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เฉียงเหนือตามแนว ลําห้วยแม่กุจนบรรจบกับจุด หลักเขตที่ ๒ บ้านใหม่
ดอนชมภู หมู่ที่ ๑๒ บริเวณ พิกัด ๔๗Q MU ๕๙๒๔๑ ๔๐๗๔๖
(บริเวณริมลําเหมืองสาธารณประโยชน์ ติดต่อกับหมู่บ้านแม่กุเหนือ หมู่ที่ ๘
ตําบลแม่กุ)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่บ้านแม่กุเหนือ หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่กุ โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากจุดหลักเขตที่ ๒ บ้านใหม่ดอนชมภู หมู่ที่ ๑๒ บริเวณ พิกัด ๔๗
Q MU ๕๙๒๔๑ ๔๐๗๔๖ (บริเวณริมลําเหมืองสาธารณประโยชน์
ติดต่อกับหมู่บ้านแม่กุเหนือ หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่กุ) เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้
ตามแนวเขตเทศบาลตํ า บลแม่ กุ จนมาบรรจบกั บ จุ ด หลั ก เขตที่ ๓
บ้านใหม่ดอนชมภู หมู่ที่ ๑๒ (หลักเขตเทศบาลที่ ๓) พิกัด ๔๗Q
MU ๕๙๓๔๑ ๔๐๖๓๔ (บริเวณลําเหมืองสาธารณประโยชน์ ติดต่อกับ
หมู่บ้านแม่กุเหนือ หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่กุ)
ทิศใต้
ติดต่อกับหมู่บ้านแม่กุเหนือ หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่กุ โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากจุดหลักเขตที่ ๓ บ้านใหม่ดอนชมภู หมู่ ๑๒ (หลักเขตเทศบาลที่ ๓)
บริ เ วณ พิ กั ด ๔๗Q MU ๕๙๓๔๑ ๔๐๖๓๔ (บริ เ วณลํา เหมื อ ง
สาธารณประโยชน์ ติดต่อกับหมู่บ้าน แม่กุเหนือ หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่กุ)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาล (แนวลําเหมืองสาธารณประโยชน์)
จนบรรจบกับจุด หลักเขตที่ ๔ บ้านใหม่ดอนชมภู หมู่ที่ ๑๒ (หลักเขต
เทศบาลที่ ๔) บริเวณ พิกัด ๔๗Q MU ๕๘๕๕๐ ๔๐๑๑๖ (บริเวณลําเหมือง
สาธารณประโยชน์ ติดต่อกับหมู่บ้านแม่กุบูรพา หมู่ที่ ๑๑ และหมู่บ้าน
แม่กุเหนือ หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่กุ)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่บ้านแม่กุบูรพา หมู่ที่ ๑๑ ตําบลแม่กุ โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากจุดหลักเขตหมู่ บ้าน หลักเขตที่ ๔ บ้านใหม่ดอนชมภู หมู่ที่ ๑๒
(หลักเขตเทศบาลที่ ๔) บริเวณ พิกัด ๔๗Q MU ๕๘๕๕๐ ๔๐๑๑๖
(บริเวณลําเหมืองสาธารณประโยชน์ติดต่อกับหมู่บ้านแม่กุบูรพา หมู่ที่ ๑๑
และหมู่บ้านแม่กุเหนือ หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่กุ เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ
ผ่านถนนสาธารณประโยชน์ จนบรรจบกับจุด หลักเขตที่ ๕ บ้านใหม่ดอนชมภู
หมู่ที่ ๑๒ บริเวณ พิกัด ๔๗Q MU ๕๘๔๙๕ ๔๐๒๖๔ (บริเวณริมถนน
สาธารณประโยชน์ ทางด้านซ้าย) เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกตามแนว
ถนนสาธารณประโยชน์ทางด้านซ้าย ถึงจุด หลักเขตที่ ๖ บ้านใหม่ดอนชมภู
หมู่ที่ ๑๒ บริเวณ พิกัด ๔๗Q MU ๕๘๒๙๑ ๔๐๒๖๔ (บริเวณถนน
สาธารณประโยชน์ ทางด้านซ้าย) เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือตามแนวถนน
สาธารณประโยชน์ ทางด้านซ้าย ผ่านถนนอินทรถาวร ผ่านทุ่งนา จนบรรจบ
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กับจุดหลักเขตที่ ๑ บ้านใหม่ดอนชมภู หมู่ที่ ๑๒ บริเวณ พิกัด ๔๗Q
MU ๕๘๒๘๔ ๔๐๕๐๔ (บริเวณริมลําห้วยแม่กุ)
ให้หมู่บ้านแม่กุเหนือ หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่กุ ซึ่งถูกแบ่งเขตการปกครองมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากจุดบริเวณ หลักเขตที่ ๑ พิกัด ๔๗Q MU ๕๗๑๐๐ ๔๒๔๖๐
(บริเวณถนนสายแม่สอด - อุ้มผาง ๑๐๙๐) เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ถึงจุดบริเวณ หลักเขตที่ ๒ พิกัด ๔๗Q MU ๕๘๐๒๐ ๔๑๙๐๐
เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ผ่านถนนสาธารณประโยชน์ ถึงจุดบริเวณ
หลักเขตที่ ๓ พิกัด ๔๗Q MU ๕๘๔๗๐ ๔๒๕๔๐ เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้
ถึงจุด บริเวณ หลักเขตที่ ๔ พิกัด ๔๗Q MU ๕๘๗๘๐ ๔๒๐๕๐
(บริเวณถนนสาธารณประโยชน์) เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ผ่านถนนสาธารณประโยชน์ ถึงจุดบริเวณ หลักเขตที่ ๕ พิกัด ๔๗Q
MU ๕๙๖๔๐ ๔๑๙๘๐ ไปตามเนินดินทางทิศตะวันออก ถึงจุดบริเวณ
หลักเขตที่ ๖ พิกัด ๔๗Q MU ๖๒๙๘๐ ๔๒๓๓๐
ทิศตะวันออก ติด ต่ อกั บตํ าบลพระธาตุผาแดง โดยมีแ นวเขตเริ่ มต้ น จากจุด บริ เวณ
หลักเขตที่ ๖ พิกัด ๔๗Q MU ๖๒๙๘๐ ๔๒๓๓๐ เป็นเส้นตรงไปทาง
ทิศใต้ ถึงจุดบริเวณ หลักเขตที่ ๗ พิกัด ๔๗Q MU ๖๓๖๑๐ ๔๑๓๐๐
เป็น เส้น ตรงไปทางทิศ ตะวัน ออก ถึงจุด บริเวณ หลักเขตที่ ๘ พิกัด
๔๗Q MU ๖๔๗๗๐ ๔๐๙๔๐
ทิศใต้
ติดต่อกับ หมู่๕ บ้านหนองน้ําเขียว ตําบลแม่กุ โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากจุดบริเวณ หลักเขตที่ ๘ พิกัด ๔๗Q MU ๖๔๗๗๐ ๔๐๙๐๐ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวลําห้วยหนองเขียว ถึงจุดบริเวณ หลักเขต
ที่ ๙ พิกัด ๔๗Q MU ๕๘๕๔๐ ๓๙๑๕๐ (บริเวณลําห้วยผาลาด)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที่ ๗ ตําบลแม่กุ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีแนว
เขตเริ่มต้นจากจุดบริเวณ หลักเขตที่ ๙ พิกัด ๔๗Q MU ๕๘๕๔๐
๓๙๑๕๐ (บริเวณลําห้วยผาลาด) เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ถึงจุดบริเวณ
หลักเขตที่ ๑๐ พิกัด ๔๗Q MU ๕๘๕๕๐ ๔๐๑๑๖ (บริเวณหลักเขต
เทศบาลที่ ๔) ไปทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉีย งเหนือตามแนวเขตเทศบาล
(แนวลําเหมืองสาธารณประโยชน์) ถึงจุดหลักเขตที่ ๑๑ (หลักเขตเทศบาล
ที่ ๓) บริเวณ พิกัด ๔๗Q MU ๕๙๓๔๑ ๔๐๖๓๔ ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวลําห้วยแม่กุ ถึงจุดบริเวณ หลักเขตที่ ๑๒ พิกัด ๔๗Q MU
๕๘๐๗๐ ๔๐๕๗๐ (บริเวณลําห้วยแม่กุ) เป็น เส้นตรงไปทางทิศเหนือ
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ตามแนวถนนสาธารณประโยชน์ผ่านถนนศรีวิชัย ถึงจุดบริเวณ หลักเขต
ที่ ๑๓ พิกัด ๔๗Q MU ๕๘๑๖๐ ๔๑๗๓๐ (บริเวณลําเหมืองสาธารณประโยชน์)
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวลําเหมืองสาธารณประโยชน์ ถึงจุดบริเวณ
หลักเขตที่ ๑๔ พิกัด ๔๗Q MU ๕๗๑๐๐ ๔๑๙๐๐ (บริเวณถนน
สายแม่สอด - อุ้มผาง ๑๐๙๐) เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือตามแนวถนน
สายแม่สอด - อุ้มผาง ๑๐๙๐) ถึงจุดบริเวณ หลักเขตที่ ๑ พิกัด ๔๗
Q MU ๕๗๑๐๐ ๔๒๔๖๐ (บริเวณถนนสายแม่สอด - อุ้มผาง ๑๐๙๐)
อําเภอพบพระ
แยกหมู่บ้าน บ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่ที่ ๕ ตําบลคีรีราษฎร์ จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่อีก ๑
หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน บ้านร่มเกล้าเจริญสุข โดยตั้งเป็นหมู่ที่ ๑๓ ตําบลคีรีราษฎร์ และให้มีอาณาเขต
ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับหมู่บ้านใหม่ยอดคีรี หมู่ที่ ๑๐ ตําบลคีรีราษฎร์ โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากถนนเพื่อการเกษตร บริเวณพิกัด MU ๘๐๖๒๓๖ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามถนนเพื่อการเกษตร ถึงพิกัด MU ๘๒๐๒๓๗
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามถนนเพื่อการเกษตร ไปสิ้นสุดที่สามแยก
ถนนเพื่ อ การเกษตร บริ เ วณพิกั ด MU ๘๓๖๒๖๑ รวมระยะทาง
๔.๕๕ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดกับหมู่บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ ๖ หมู่บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๒ หมู่บ้านป่าคาเก่า
หมู่ที่ ๗ หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่ที่ ๕ ตําบลคีรีราษฎร์ โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากถนนเพื่อการเกษตร บริเวณพิกัด MU ๘๓๖๒๖๑ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามถนนเพื่อการเกษตร ถึงพิกัด MU ๘๔๓๒๔๓
ไปทางทิศตะวันตกตามถนนเพื่อการเกษตรระยะทาง ๖๐ เมตร ถึงพิกัด
MU ๘๔๒๒๔๓ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งใต้ต ามถนนเพื่อการเกษตร
ถึงพิกัด MU ๘๓๔๒๓๘ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งใต้ ตามถนนเพื่อ
การเกษตร ถึงพิกัด MU ๘๒๙๒๒๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามถนน
เพื่อการเกษตรถึงถนนทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๑๗ พิกัด MU ๘๓๒๒๒๕
ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งใต้ต ามถนนทางหลวงชนบท ตก.๔๐๑๗
ถึงพิกัด MU ๘๓๑๒๒๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนนลูกรัง
(ซอย ๑๑) ถึงแนวรั้วโรงเรียนจีน ระยะทาง ๑๓๑ เมตร พิกัด ถึงพิกัด
MU ๘๓๐๒๒๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวรั้วโรงเรียนจีน ถึงพิกัด
MU ๘๒๙๒๒๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนนคอนกรีต (ซอย ๙)
ถึงสี่แยกถนนลาดยาง ระยะทาง ๔๙.๘๐ เมตร พิกัด MU ๘๒๘๒๒๒
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามถนนลาดยาง ไปสิ้นสุดที่ถนนทางหลวงแผ่นดิน
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หมายเลข ๑๐๙๐ (แม่สอด - อุ้มผาง) บริเวณพิกัด MU ๘๒๓๒๑๖
รวมระยะทางประมาณ ๖.๓๔ กิโลเมตร
ทิศใต้
ติด กับหมู่บ้านป่าคา หมู่ที่ ๔ ตําบลคีรีราษฎร์ โดยมีแ นวเขตเริ่มต้น
จากถนนทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๐๙๐ (แม่ ส อด - อุ้ ม ผาง)
บริเวณพิกัด MU ๘๒๓๒๑๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉีย งเหนือตามถนน
ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๑๐๙๐ (แม่สอด - อุ้มผาง) ไปสิ้น สุด ที่
บริเวณพิกัด MU ๘๐๗๒๒๔ รวมระยะทางประมาณ ๑.๗๗ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดกับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ หมู่บ้านใหม่ยอดคีรี หมู่ที่ ๑๐ ตําบลคีรีราษฎร์
โดยมี แ นวเขตเริ่ ม ต้ น จากถนนทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๐๙๐
(แม่สอด - อุ้มผาง) บริเ วณพิกัด MU ๘๐๗๒๒๔ ไปทางทิศ เหนือ
ตามถนนเพื่อ การเกษตร ไปสิ้น สุด ที่บ ริเ วณพิกัด MU ๘๐๖๒๓๖
รวมระยะทางประมาณ ๑.๒๕ กิโลเมตร
ให้หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่ที่ ๕ ตําบลคีรีราษฎร์ ซึ่งถูกแบ่งเขตการปกครองมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับหมู่บ้านป่าคาเก่า หมู่ที่ ๗ ตําบลคีรีราษฎร์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากถนนเพื่อการเกษตร บริเวณพิกัด MU ๘๔๒๒๔๓ ไปทางทิศใต้
ตามถนนเพื่อการเกษตร ถึงพิกัด MU ๘๔๒๒๓๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามถนนเพื่อการเกษตร ถึงพิกัด MU ๘๔๖๒๓๕ ไปทางทิศใต้ตามถนน
เพื่อการเกษตรถึงถนนทางหลวงชนบท ตก.๔๐๑๗ พิกัด MU ๘๔๗๒๒๗
ไปทางทิศใต้ถึงห้วยวาเล่ย์ พิกัด MU ๘๔๗๒๒๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามห้วยสาขาห้วยวาเล่ย์ ถึงพิกัด MU ๘๕๕๒๑๔ ไปทางทิศตะวันออก
ถึงห้วยระพิง พิกัด MU ๘๖๗๒๑๓ ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉีย งเหนือ
ตามห้วยระพิง ไปสิ้นสุดที่ห้วยแม่ละเมา บริเวณพิกัด MU ๘๘๘๒๓๕
รวมระยะทางประมาณ ๘.๕๕ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดกับหมู่บ้านแม่ละเมา หมู่ที่ ๒ ตําบลคีรีราษฎร์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
กึ่งกลางห้วยแม่ละเมา บริเวณพิกัด MU ๘๘๘๒๓๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามห้วยแม่ละเมา ถึงสะพาน คสล. ข้ามห้วยแม่ละเมา พิกัด MU ๙๐๕๒๐๓
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามถนนลูกรัง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามถนนคอนกรีตเฉพาะล้อ ไปสิ้นสุดที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๑๐๙๐ (แม่สอด - อุ้มผาง) บริเวณพิกัด MU ๙๐๓๒๐๑ รวมระยะทาง
ประมาณ ๘.๓๐ กิโลเมตร
ทิศใต้
ติด กับหมู่บ้านป่าคา หมู่ที่ ๔ ตําบลคีรีราษฎร์ โดยมีแ นวเขตเริ่มต้น
จากถนนทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๐๙๐ (แม่ ส อด - อุ้ ม ผาง)

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๗๑ ง

หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

บริเวณพิกัด MU ๙๐๓๒๐๑ ไปทางทิศตะวันตกตามถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๙๐ (แม่สอด - อุ้มผาง) ไปสิ้นสุดที่ บริเวณพิกัด MU ๘๒๓๒๑๖
รวมระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดกับหมู่บ้านร่มเกล้าเจริญสุข หมู่ที่ ๑๓ ตําบลคีรีราษฎร์ โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๐ (แม่สอด - อุ้มผาง)
บริเวณพิกัด MU ๘๒๓๒๑๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามถนนลาดยาง
ถึ ง สี่ แ ยกถนนคอนกรี ต (ซอย ๙) พิ กั ด MU ๘๒๘๒๒๒ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามถนนคอนกรีต (ซอย ๙) ระยะทาง ๔๙.๘๐ เมตร
ถึงพิกัด MU ๘๒๙๒๒๒ ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวรั้ว
โรงเรีย นจีน ถึงพิกัด MU ๘๓๐๒๒๔ ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉีย งใต้
ตามถนนลูกรัง ถึงถนนทางหลวงชนบท ตก.๔๐๑๗ ระยะทาง ๑๓๑ เมตร
พิกัด MU ๘๓๑๒๒๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามถนนทางหลวง
ชนบท ตก.๔๐๑๗ ถึงพิกัด MU ๘๓๒๒๒๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามถนนเพื่อการเกษตร ถึงพิกัด MU ๘๒๙๒๒๖ ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือตามถนนเพื่อการเกษตร ถึงพิกัด MU ๘๓๔๒๓๘ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามถนนเพื่ อ การเกษตรไปสิ้ น สุ ด ที่ ถ นน
เพื่อการเกษตร บริเวณพิกัด MU ๘๔๒๒๔๓ รวมระยะทางประมาณ
๔.๐๘ กิโลเมตร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

