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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในท้องที่อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในท้องที่
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ นั้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้พิจารณาแล้วเพื่อให้เขตการปกครองตําบลเป็นไปตามข้อเท็จจริง
ที่ปรากฏในพื้นที่ เห็นควรแก้ไขเขตตําบลคลองข่อย ตําบลบางพลับ และตําบลอ้อมเกร็ด ในท้องที่
อําเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี ให้มีความถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖
แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงให้ยกเลิกเขตตําบลคลองข่อย
ตําบลบางพลับ และตําบลอ้อมเกร็ด ในท้องที่อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในท้องที่อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
และกําหนดเขตการปกครองตําบลขึ้นใหม่ดังต่อไปนี้
อําเภอปากเกร็ด
๑. กําหนดเขตตํ าบลคลองข่อ ย ในท้ องที่ อํา เภอปากเกร็ ด จั งหวัด นนทบุรี โดยให้มี เขต
การปกครอง รวม ๑๒ หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ๑
บ้านดงตาล
หมู่ที่ ๒
บ้านคลองไทร
บ้านคลองข่อย
หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๔
บ้านคลองบางภูมิ
หมู่ที่ ๕
บ้านดงข่า
หมู่ที่ ๖
บ้านคูวังแดง
หมู่ที่ ๗
บ้านลําลาดสวาย
หมู่ที่ ๘
บ้านประตูน้ําพระอุดม
หมู่ที่ ๙
บ้านคลองขุด
หมู่ที่ ๑๐
บ้านหนองกล่ํา
หมู่ที่ ๑๑
บ้านสามวา
หมู่ที่ ๑๒
บ้านลําโพ
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ติด ต่ อกับ ตําบลลาดหลุมแก้ว ตํา บลคลองพระอุด ม อํา เภอลาดหลุม แก้ ว
ทิศเหนือ
จัง หวัด ปทุม ธานี โดยให้ มี แ นวเขตเริ่ ม ต้น จากจุ ด เชื่ อ มระหว่ า งคลองตรง
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(คลองขุ ด ) กั บ แนวคลองเจ๊ ก บริ เ วณพิ กั ด PR ๔๙๒๔๗๕ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ต ามแนวกึ่งกลางคลองตรง (คลองขุด ) ผ่านทางหลวง
หมายเลข ๙ บริเวณพิ กัด PR ๕๕๔๔๕๙ ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉีย งใต้
ตามแนวกึ่งกลางคลองตรง (คลองขุด) สิ้นสุดแนวเขตบริเวณประตูน้ําพระอุดม
บริเวณพิกัด PR ๕๖๙๔๔๗ รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๘.๖ กิโลเมตร
ติดต่อกับตําบลคลองพระอุดม อําเภอลาดหลุมแก้ว ตําบลบางคูวัด อําเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ตําบลบางตะไนย์ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณประตูน้ําพระอุดม บริเวณพิกัด PR ๕๖๙๔๔๗
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปตามแนวระวางโฉนดที่ดิน ระหว่างตําบลคลองข่อย
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กับตําบลคลองพระอุดม อําเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี ระยะทางประมาณ ๒๕๐ เมตร ไปถึงถนนเกษตรอุดมไปตาม
แนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลคลองข่อย อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กั บตํ าบลคลองพระอุ ด ม อํ า เภอลาดหลุ ม แก้ ว จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ไปถึ ง
คลองเจ้าเมืองวกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางคลองบางตะไนย์
ไปถึงรั้ว โรงเรีย นสารสาสน์วิเทศน์ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งใต้ต ามแนวรั้ ว
โรงเรียนผ่านถนนในโรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์ บริเวณพิกัด PR ๕๙๒๔๓๗
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลคลองข่อย
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กับตําบลบางคูวัด อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ระยะทางประมาณ ๖๐๐ เมตร ไปถึงถนน ๓๔๕ บริเวณท่อลอด บริเวณพิกัด
PR ๕๙๔๔๓๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางคลองแหลมกลาง
สิ้นสุดแนวเขตที่จุดบรรจบระหว่างคลองแหลมกลางกับคลองไทร บริเวณพิกัด
PR ๕๙๗๔๑๙ รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ ๕.๑ กิโลเมตร
ติดต่อกับตําบลคลองพระอุดมและตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โดยมี แ นวเขตเริ่ ม ต้ น จากจุ ด เชื่ อ มระหว่ า งคลองแหลมกลางกั บ คลองไทร
บริเวณพิกัด PR ๕๙๗๔๑๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางคลองไทร
ไปถึงคลองพระอุดม บริเวณพิกัด PR ๕๘๙๔๑๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวกึ่งกลางคลองบางภูมิ ถึงบริเวณพิกัด PR ๕๘๗๔๐๕ วกกลับไปทาง
ทิศตะวันตกเฉีย งเหนือไปตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลคลองข่อย
กับตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร
ผ่านถนนราชพฤกษ์ บริเวณพิกัด PR ๕๗๒๔๑๑ ไปตามแนวระวางโฉนดที่ดิน
ระหว่างตําบลคลองข่อยกับตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ถึงคลองขุนมหาดไทย บริเวณพิกัด PR ๕๗๑๔๑๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
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ตามแนวกึ่งกลางคลองขุนมหาดไทย บริเวณพิกัด PR ๕๖๗๔๑๔ ไปตามแนว
กึ่ งกลางถนนและแนวกํ าแพงในหมู่ บ้ านคาซ่ าวิ วราชพฤกษ์ สิ้ นสุ ดแนวเขต
บริเวณกึ่งกลางคลองชลประทาน (คลองคันแอน) บริเวณพิกัด PR ๕๖๓๔๑๕
รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ ๕.๒ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก
ติด ต่ อ ตํา บลลํา โพและตํ าบลละหาร อํ า เภอบางบั ว ทอง จัง หวั ด นนทบุ รี
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณกึ่งกลางคลองชลประทาน (คลองคัน แอน)
บริเวณพิกัด PR ๕๖๓๔๑๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลาง
คลองชลประทาน (คลองคันแอน) ถึงบริเวณพิกัด PR ๕๖๗๔๒๕ ไปทาง
ทิศ ตะวัน ตกเฉีย งเหนื อตามแนวระวางโฉนดที่ดิ น ระหว่างตําบลคลองข่อ ย
อําเภอปากเกร็ด กับตําบลลําโพ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผ่านถนน
๓๔๕ บริเวณพิกัด PR ๕๖๖๔๒๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว
ระวางโฉนดที่ ดินระหว่างตําบลคลองข่อย อําเภอปากเกร็ด และตํา บลลําโพ
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ถึงคลองลําโพ บริเวณพิกัด PR ๕๖๒๔๒๙
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองลําโพ ผ่านสะพานข้ามคลอง
บริเวณพิกัด PR ๕๓๐๔๖๔ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางคลองลําโพ
ถึงบริเวณจุดเชื่อมคลองลําโพกับคลองสามวา บริเวณพิกัด PR ๔๙๕๔๖๙
วกขึ้นไปทางทิศเหนือไปตามแนวกึ่งกลางคลองสามวา สิ้นสุดแนวเขตบริเวณ
จุดบรรจบระหว่างคลองเจ๊ก คลองตรง (คลองขุด) กับคลองสามวา บริเวณพิกัด
PR ๔๙๒๔๗๕ รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ ๑๑.๒ กิโลเมตร
๒. กําหนดเขตตําบลบางพลับ ในท้องที่อําเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี โดยให้มีแ นวเขต
การปกครอง รวม ๕ หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ๑
บ้านคุ้งน้ําวน
หมู่ที่ ๒
บ้านบางพลับ
หมู่ที่ ๓
บ้านระแหง
หมู่ที่ ๔
บ้านบางพลับ
หมู่ที่ ๕
บ้านบางภูมิ
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อตําบลคลองข่อย อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากกึ่งกลางคลองชลประทาน (คลองคันแอน) บริเวณพิกัด PR ๕๖๓๔๑๕
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางถนนในหมู่บ้านคาซ่าวิวราชพฤกษ์ไปตาม
แนวกํ าแพงของหมู่ บ้ านด้ า นทิศ เหนื อถึ ง คลองขุ น มหาดไทย บริ เวณพิ กั ด
PR ๕๖๗๔๑๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองขุนมหาดไทย
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ถึงบริเวณพิกัด PR ๕๗๑๔๑๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวระวาง
โฉนดที่ ดิ น ระหว่ างตํ า บลบางพลั บกั บ ตํ า บลคลองข่ อ ย อํ า เภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี ถึงถนนราชพฤกษ์ บริเวณพิกัด PR ๕๗๒๔๑๑ ไปทาง
ทิศตะวันออกตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลบางพลับ กับตําบลคลองข่อย
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร สิ้นสุดแนวเขต
ที่จุดบรรจบระหว่างคลองข่อยกับคลองบางภูมิ บริเวณพิกัด PR ๕๘๗๔๐๕
รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร
ติดต่อตําบลคลองพระอุดมและตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โดยมีแ นวเขตเริ่ม ต้นจากจุด เชื่อมคลองข่อยกับคลองบางภูมิ บริเวณพิกั ด
PR ๕๘๗๔๐๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางคลองบางภูมิ
ผ่านถนนชัยพฤกษ์ บริเวณพิกัด PR ๕๙๐๓๙๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวกึ่งกลางคลองบางภูมิ ไปถึงบริเวณกึ่งกลางแม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณพิกัด
PR ๕๙๓๓๙๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางแม่น้ําเจ้าพระยา
สิ้ น สุ ด แนวเขตบริ เวณกึ่ งกลางแม่ น้ํ าเจ้ าพระยาบริ เวณปากคลองบางน้ อย
บริ เวณพิ กั ด PR ๕๘๔๓๘๖ รวมระยะทางด้ า นทิ ศ ตะวั น ออกประมาณ
๓.๔ กิโลเมตร
ติดต่อกับตําบลอ้อมเกร็ด อําเภอปากเกร็ด และตําบลพิมลราช อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางแม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณพิกัด
PR ๕๘๔๓๘๖ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางคลองบางน้อยผ่านท่อลอด
ถนนข้างที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลอ้อมเกร็ด บริเวณพิกัด PR ๕๗๖๓๘๕
ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองรางปลิง (คลองหัวจิก) ไปถึงกําแพง
หมู่ บ้ านพฤกษ์ ภิ ร มย์ ไปทางทิ ศตะวั นตกตามแนวกํ าแพงผ่ านถนนราชพฤกษ์
ถึงบริเวณพิกัด PR ๕๖๙๓๘๗ ไปทางทิศใต้ผ่านหน้าอาคารพาณิชย์ (ตึก
จรั ส ล้อ แม๊ก ซ์ ) จนสิ้ น สุด แนวอาคารพาณิ ชย์ (จรัส ล้ อ แม็ ก ช์) และวกไป
ทางด้านทิศเหนือผ่านหลังอาคารพาณิชย์ (จรัสล้อแมกซ์) ถึงบริเวณพิกัด PR
๕๖๗๓๘๘ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกําแพงฝั่งทิศเหนือของหมู่บ้านดิเอมเมอรัล
ไปตามแนวกึ่งกลางถนนในหมู่บ้านถึงคลองขุนมหาดไทย บริเวณพิกัด PR ๕๖๑๓๘๙
ไปทางทิ ศตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ต ามแนวกึ่ งกลางคลองขุ น มหาดไทยระยะทาง
ประมาณ ๒๐๐ เมตร ถึงบริเวณพิกัด PR ๕๖๐๓๘๗ ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวระวางโฉนดที่ ดิ นระหว่ างตํ าบลบางพลั บ อํ าเภอปากเกร็ ด กั บตํ าบล
พิมลราช อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สิ้นสุดแนวเขตบริเวณกึ่งกลาง
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คลองชลประทาน (คลองคันแอน) บริเวณพิกัด PR ๕๕๓๓๙๓ รวมระยะทาง
ด้านทิศใต้ประมาณ ๓ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตําบลพิมลราช และตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณกึ่งกลางคลองชลประทาน (คลองคัน แอน)
บริเวณพิกัด PR ๕๕๓๓๙๓ ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองชลประทาน
(คลองคันแอน) ถึงบริเวณพิกัด PR ๕๕๕๔๐๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวกึ่งกลางคลองชลประทาน (คลองคัน แอน) สิ้น สุด แนวเขตบริเวณ
กึ่งกลางคลองชลประทาน (คลองคันแอน) บริเวณพิกัด PR ๕๖๓๔๑๕
รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร
๓. กําหนดเขตตําบลอ้อมเกร็ด ในท้องที่อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยให้มีแ นวเขต
การปกครอง รวม ๖ หมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑
บ้านท่าลาน
หมู่ที่ ๒
บ้านคลองบางบัวทอง
หมู่ที่ ๓
บ้านคลองบางนา
หมู่ที่ ๔
บ้านคลองยายจันทร์
หมู่ที่ ๕
บ้านคลองบ้านเก่า
หมู่ที่ ๖
บ้านคลองบางน้อย
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากบริเวณกึ่งกลางคลองขุนมหาดไทย บริเวณพิกัด PR ๕๖๑๓๘๙ ไปทาง
ทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางถนนในหมู่บ้านดิเอมเมอรัล ไปตามแนวกําแพง
หมู่ บ้ า นด้ า นทิ ศ เหนื อ ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด PR ๕๖๗๓๘๘ วกไปทางทิ ศ ใต้
ผ่ านหลั งอาคารพาณิ ชย์ (ตึ กจรั สล้ อแม๊ กซ์ ) จนสิ้ น สุ ด แนวอาคารพาณิ ชย์
วกไปด้านทิศเหนือผ่านหน้าอาคารพาณิชย์ (ตึกจรัสล้อแม๊กซ์) ถึงบริเวณพิกัด
PR ๕๖๙๓๘๗ ไปทางทิศตะวันออกผ่านถนนราชพฤกษ์ไปตามแนวกําแพง
หมู่ บ้ านพฤกษ์ ภิ ร มย์ ฝั่ งทิ ศ ใต้ ไปถึ ง กึ่ งกลางคลองรางปลิ ง (คลองหัว จิ ก )
ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉีย งใต้ต ามแนวกึ่งกลางคลองรางปลิง (คลองหัว จิก )
ผ่านด้านข้างที่ทําการองค์การบริหารส่ว นตําบลอ้อมเกร็ด ผ่านท่อลอดถนน
บริเวณพิกัด PR ๕๗๖๓๘๕ ไปตามแนวกึ่งกลางคลองบางน้อย สิ้นสุดแนวเขต
ที่บริเวณกึ่งกลางแม่น้ําเจ้าพระยาบริ เวณปากคลองบางน้อย บริเวณพิกั ด
PR ๕๘๔๓๘๖ รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๒.๖ กิโลเมตร
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ทิศตะวันออก

ติด ต่ อตํา บลเกาะเกร็ ด อําเภอปากเกร็ด จั งหวั ด นนทบุรี โดยมี แ นวเขต
เริ่ม ต้น จากกึ่ งกลางแม่น้ํ าเจ้า พระยาตรงปากคลองบางน้อ ย บริเ วณพิกั ด
PR ๕๘๔๓๘๖ ไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางแม่น้ําเจ้าพระยา สิ้นสุดแนวเขต
บริ เวณกึ่ งกลางแม่ น้ํ าเจ้ าพระยาบริ เวณปากคลองบางบั วทอง บริ เ วณพิ กั ด
PR ๕๘๕๓๘๒ รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ ๐.๔ กิโลเมตร
ทิศใต้
ติดต่อตําบลท่าอิฐ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
บริ เ วณกึ่ ง กลางแม่น้ํ า เจ้ า พระยาตรงปากคลองบางบั ว ทอง บริ เ วณพิ กั ด
PR ๕๘๕๓๘๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางคลองบางบัวทอง
ผ่านสะพานหน้าวัดสิงห์ทอง บริเวณพิกัด PR ๕๗๑๓๗๑ ไปตามแนวกึ่งกลาง
คลองบางบัว ทองผ่านถนนราชพฤกษ์ บริเวณพิกัด PR ๕๖๒๓๖๙ ไปตาม
แนวกึ่งกลางคลองบางบัวทอง สิ้นสุดแนวเขตที่จุดบรรจบระหว่างคลองบางบัวทอง
กับคลองขุนมหาดไทย บริเวณพิกัด PR ๕๕๕๓๗๑ รวมระยะทางด้านทิศใต้
ประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก
ติด ต่อตําบลพิ มลราช อํา เภอบางบัว ทอง จังหวั ด นนทบุรี โดยมีแ นวเขต
เริ่มต้นจากบริเวณจุด เชื่อมระหว่างคลองบางบัว ทองกับคลองขุนมหาดไทย
บริเวณพิกัด PR ๕๕๕๓๗๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลาง
คลองขุนมหาดไทยผ่านบริเวณพิกัด PR ๕๖๐๓๘๗ สิ้นสุดแนวเขตบริเวณกึ่งกลาง
คลองขุนมหาดไทยด้านหลังหมู่บ้านดิเอมเมอรัล บริเวณพิกัด PR ๕๖๑๓๘๙
รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ ๒ กิโลเมตร
บรรดาประกาศกําหนดเขตตําบลในท้องที่อําเภอปากเกร็ด ฉบับอื่น ซึ่งขัดหรือแย้งประกาศฉบับนี้
ให้ใช้ประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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