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เรื่อง ตั้งและกําหนดเขตหมูบาน
ดวยอาศัยความใน มาตรา ๖ แหงลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๓๑๐.๑/๓๑๑๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงขอจัดตั้งและกําหนด
เขตหมูบานไว ดังตอไปนี้
อําเภอทาชนะ
แยกหมูบาน บานแมทะบน หมูที่ ๒๐ ตําบลประสงค จัดตั้งเปนหมูบานใหมอีก ๑ หมูบาน
ชื่อหมูบาน แมทะกลาง โดยตั้งเปน หมูที่ ๒๗ ตําบลประสงคและใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดตอกับหมูบานคลองสริง หมูที่ ๒๑ ตําบลประสงค โดยมีแนวเขตเริ่มตน
จากบริเวณทอเหลี่ยม คสล.ซอยพัฒ นา บริเวณ พิกัด ๔๗PE๔๙๒๕๙๓
N ๑๐๖๒๖๒๓ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตคลองแมทะ มาสิ้นสุดที่
ถนนลาดยาง สาย ๔๒๔๕ รอยตอกับหมูที่ ๒๓ ตําบลประสงค บริเวณพิกัด
๔๗PE๔๙๓๙๕๖ N ๑๐๖๑๓๑๖ ระยะทางประมาณ ๑.๙ กิโลเมตร

ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานยวนผึ้ง หมูที่ ๒๓ ตําบลประสงค โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ถนนลาดยาง สาย ๔๒๖๕ รอยตอกับ หมูที่ ๒๓ ตําบลประสงค บริเวณพิกัด
๔๗PE๔๙๓๙๕๖ N ๑๐๖๑๓๑๖ ไปทางทิศใต ตามแนวเขตหมูบานยวนผึ้ง
หมูที่ ๒๓ ตําบลประสงค สิ้นสุดสามแยกหินพอตา หมูที่ ๒๖ ตําบลประสงค
บริเวณพิกัด ๔๗PE๔๙๔๓๒๒ N ๑๐๖๐๕๒๔ ระยะทาง ๑.๗ กิโลเมตร
ทิศใต

ติดตอกับหมูบานรมไทร หมูที่ ๑๓ ตําบลประสงค โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
สามแยกหินพอตา หมูที่ ๒๖ ตําบลประสงค บริเวณพิกัด ๔๗PE๔๙๔๓๒๒
N ๑๐๖๐๕๒๔ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวสันดอนมาหาถนนลูกรัง ซอยอารีย
หมูที่ ๑๓ ตําบลประสงค มาสิ้นสุดที่บริเวณบาน นายประกอบ ราชฉวาง
บริเวณพิกัด ๔๗PE๔๙๒๘๑๘ N ๑๐๖๕๙๖๔๓ ระยะทางประมาณ ๒.๒ กิโลเมตร
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ติดตอกับหมูบานรมไทร หมูที่ ๑๓ ตําบลประสงค โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ถนนลู ก รั ง ซอยอารี ย บ ริ เ วณ บ า นนายประกอบ ราชฉวาง บริ เ วณพิ กั ด
๔๗PE๔๙๒๘๑๘ N ๑๐๖๕๙๔๔๓ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวเขตหมูบาน
หมูที่ ๑๓ และหมูที่ ๒๐ ตําบลประสงค สิ้นสุดที่บริเวณทอเหลี่ยม คสล.
ซอยพัฒนา บริเวณพิกัด ๔๗PE๔๙๒๔๕๓ N ๑๐๖๒๖๒๓ ระยะทางประมาณ
๓.๒ กิโลเมตร
ใหหมูบานแมทะบน หมูที่ ๒๐ ตําบลประสงคซึ่งถูกแบงเขตการปกครองมี อาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ หมูบานขวัญพัฒนา หมูที่ ๑๐ ตําบลคลองพา และบานกอเตย
หมูที่ ๑๑ ตําบลคลองพาโดยมีแนวเขตเริ่มตนจากกึ่งกลางเนินสันเขาบริเวณ
ใกลบานนายสมบูรณ ดาวเรือง บริเวณ พิกัด ๔๗PE๔๙๓๗๘๒ N ๑๐๖๓๖๖๑
ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวเขตหมูบาน หมูที่ ๑๐ และหมูที่ ๑๑ ตําบลคลองพา
สิ้ น สุ ด ที่ บ ริ เ วณบ า นนายมนตรี สุ ข นุ ช บริ เ วณ พิ กั ด ๔๗PE๔๙๔๕๖๑
N ๑๐๖๔๐๔๘ ระยะทางประมาณ ๑.๘ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูบานยวนผึ้ง หมูที่ ๒๓ ตําบลประสงค โดยมีแนวเขตเริ่มตน
บริเวณบานนายมนตรี สุขนุช บริเวณพิกัด ๔๗PE๔๙๔๕๖๑ N ๑๐๖๔๐๔๘
ไปทางทิศใต ตามแนวสันเขา เขตหมูบานยวนผึ้ง หมูที่ ๒๓ ตําบลประสงค
สิ้ น สุ ด บริ เ วณบ า นนายมนตรี สุ ข สุ ข บริ เ วณ พิ กั ด ๔๗PE๔๙๕๓๖๗
N ๑๐๖๒๗๙๘ ระยะทางประมาณ ๑.๔ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับหมูบานยวนผึ้ง หมูที่ ๒๓ ตําบลประสงค และบานแมทะกลาง
(หมูบานที่ขอตั้งใหม) หมูที่ ๒๗ ตําบลประสงค โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
บริเวณบานนายโนม เกตุถนอม บริเวณพิกัด ๔๗PE๔๙๕๓๖๗ N ๑๐๖๒๗๙๘
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวเขตหมูบานยวนผึ้ง หมูที่ ๒๓ ตําบลประสงค
สิ้นสุดที่ถนนลาดยางสาย ๔๒๖๕ รอยตอระหวางหมูที่ ๒๓ กับหมูที่ ๒๗
ตําบลประสงค บริเวณพิกัด ๔๗PE๔๙๓๕๖ N ๑๐๖๑๓๑๖ ระยะทาง
ประมาณ ๒.๑ กิโลเมตร
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ทิศตะวันตก

ติดตอกับหมูบา นแมทะกลาง (หมูบานที่ขอตั้งใหม) หมูที่ ๒๗ ตําบลประสงค
โดยมีแ นวเขตเริ่ ม ต น จากบริ เ วณลาดยางสาย ๔๒๖๕ รอยตอ หมู ที่ ๒๓
กับหมูที่ ๒๗ ตําบลประสงค บริเวณพิกัด ๔๗PE๔๙๓๙๕๖ N ๑๐๖๑๓๑๖
ไปทางทิศเหนือ ตามแนวเขตคลองแมทะและแนวเขตหมูบาน หมูที่ ๒๑
และ ๒๗ ตําบลประสงค สิ้น สุด ที่ บ ริเวณกึ่ง กลางสัน เขาบริ เวณใกลบา น
นายสมบูรณ ดาวเรือง บริเวณพิกัด ๔๗PE๔๙๓๗๘๒ N ๑๐๖๓๖๖๑ ระยะทาง
ประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วงศศิริ พรหมชนะ
ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี

