เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๔๑ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๗

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เป็นเทศบาลเมืองพิมลราช
โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี มีสภาพเหมาะสมสมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๑๐
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองพิมลราช
องค์การบริหารส่ว นตําบลที่ได้รับการจัด ตั้งเป็น เทศบาลเมืองตามประกาศนี้มีแ นวเขตตาม
คําบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และพ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การ
บริหารส่วนตําบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสิ้นสุดลงและนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเมืองเป็นต้นไป
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิท ธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลโอนไปเป็นของเทศบาลเมืองที่จัดตั้งขึ้น และบรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
ที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติ
ในเรื่องนั้น ขึ้น ใหม่ ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญ ญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่ว นตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชา ประสพดี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลเมืองพิมลราช อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เป็นเทศบาลเมืองพิมลราช
ลงวันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

ให้กําหนดเขตเทศบาลเมืองพิมลราช โดยมีพื้นที่ ๒ ส่วนประกอบกัน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของเทศบาลเมืองบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่บริเวณจุดเชื่อมระหว่างคลองพระพิมลกับคลองตาชมระหว่างตําบลบางบัวทอง อําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี บริเวณพิกัด PR ๔๖๘๔๒๒
จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองพระพิมล ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลพิมลราชกับ
ตําบลบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางคลอง
พระพิมล ฝั่งริมรั้วด้านเหนือชุมชนผู้ใหญ่จร บริเวณพิกัด PR ๕๒๓๓๘๙ รวมระยะประมาณ ๖,๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นตรงตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองบางบัวทองกับตําบลพิมลราช
อําเภอบางบัวทอง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณด้านตะวันออกของหมู่บ้าน
อิมพีเรียลเพลส บริเวณพิกัด PR ๕๒๐๓๗๘ รวมระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบผ่านทุ่งนา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตตําบลระหว่างตําบลพิมลราชกับตําบลบางรัก
พัฒนา อําเภอบางบัวทอง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมรั้วด้านใต้ของหมู่บ้าน
อิมพีเรียลเพลส บริเวณพิกัด PR ๕๑๘๓๗๙ รวมระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบผ่านที่สวน ที่นา ผ่านหมู่บ้านวิลล่า คุณาลัย ๑ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตตําบล
ระหว่างตําบลพิมลราชกับตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๕
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมรั้วด้านตะวันออกของหมู่บ้านชัยพฤกษ์ บริเวณพิกัด PR ๕๐๒๓๘๒ รวมระยะประมาณ ๑,๖๕๐
เมตร
จากหลั ก เขตที่ ๕ เป็ น เส้ น เลี ย บผ่ า นที่ ส วน ที่ น า ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขตตํ า บลระหว่ า งตํ า บลพิ ม ลราช
กับบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง ขนานคลองขุดใหม่ ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลาง
คลองบ้านกล้วย บริเวณพิกัด PR ๕๐๓๓๘๘ รวมระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร
จากหลั ก เขตที่ ๖ เป็ น เส้ น เลี ย บกึ่ ง กลางคลองบ้ า นกล้ ว ย ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขตตํ า บลระหว่ า งตํ า บล
พิมลราชกับตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลาง
คลองบ้านกล้วยบรรจบกับคลองขุดใหม่ บริเวณพิกัด PR ๕๐๒๓๘๘ รวมระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร

-๒จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองบ้านกล้วย ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตตําบลระหว่างตําบลพิมลราช
กับบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลาง คลอง
บ้านกล้วย บรรจบกับคลองวัดลาดปลาดุก บริเวณพิกัด PR ๔๙๔๓๙๓ รวมระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร
จากหลั ก เขตที่ ๘ เป็ น เส้ น เลี ย บกึ่ ง กลางคลองบ้ า นกล้ ว ย ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขตตํ า บลระหว่ า งตํ า บล
พิมลราชกับตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
ข้างคลองโต๊ะกล่อม(บางไทร) บริเวณพิกัด PR ๔๘๖๓๙๕ รวมระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร
จากหลั ก เขตที่ ๙ เป็ น เส้ น เลี ย บผ่ า นที่ ส วน ที่ น า ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขตตํ า บลระหว่ า งตํ า บลพิ ม ลราช
กั บ ตํ า บลบางคู รั ด อํา เภอบางบั ว ทอง ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ถึ ง หลัก เขตที่ ๑๐ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณข้ า ง
คลองโต๊ะใหม่ บริเวณพิกัด PR ๔๗๐๓๙๘ รวมระยะประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นเลียบข้ามคลองโต๊ะใหม่ ผ่านที่สวนและที่นา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตตําบลระหว่าง
ตําบลพิมลราชกับตําบลบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณกึ่งกลางคลองตาชม บริเวณพิกัด PR ๔๕๐๓๙๙ รวมระยะประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๑ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองตาชม ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตตําบลระหว่างตําบลพิมลราชกับ
ตําบลทวีวัฒนา อําเภอไทรน้อย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๒ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางคลอง
ตาชมบรรจบกับคลองไทรน้อยพัฒนา(คลองแอล) บริเวณพิกัด PR ๔๖๒๔๑๔ รวมระยะประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๒ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองตาชม ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตตําบลระหว่างตําบลพิมลราชกับ
ตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ รวมระยะประมาณ
๙๐๐ เมตร
ส่วนที่ ๒ ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของเทศบาลเมืองบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่บริเวณสวนผัก บริเวณพิกัด PR ๕๔๕๓๙๖
จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบที่ผ่านสวน ที่นา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลพิมลราชกับตําบล
ละหาร อําเภอบางบัวทอง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านหมู่บ้านบัวทองธานีปาร์ค ๑ หมู่บ้านบัวทองธานีปาร์ค
๒ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณคันกั้นน้ําชลประทานประตูน้ําพระอุดม-บางบัวทอง บริเวณพิกัด PR ๕๕๖๓๙๑
รวมระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบข้ามคันกั้นน้ําชลประทานประตูน้ําพระอุดม-บางบัวทอง ผ่านทุ่งนาถึง
หลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางคลองขุนมหาดไทย (ท่าลาย) บริเวณพิกัด PR ๕๖๐๓๙๑ รวมระยะประมาณ
๓๕๐ เมตร

-๓จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองขุนมหาดไทย(ท่าลาย) ซึ่งเป็นเส้นแนวเขตตําบลระหว่าง
ตําบลพิมลราชกับตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ รวมระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร
ไปทางทิศใต้ ซึ่งเป็นเส้นเลียบตามแนวคลองขุนมหาดไทย(ท่าลาย) ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตตําบลระหว่างตําบลพิมลราช
กับตําบลอ้อมเกร็ด อําเภอปากเกร็ด ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบคลองขุนมหาดไทย(ท่าลาย)กับ
คลองบางบัวทอง บริเวณพิกัด PR ๕๕๘๓๖๗ รวมระยะประมาณ ๒,๔๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบริมคลองบางบัวทองฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลัก
เขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูระบายน้ําของสํานักงานโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระยาบันลือ บริเวณพิกัด PR
๕๔๗๓๗๖ รวมระยะประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองบางบัวทองกับตําบลพิมลราช
อําเภอบางบัวทอง ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ รวมระยะประมาณ ๒,๒๕๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่าวไว้ ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

