เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๖๕ ง

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตัง้ องค์การบริหารส่วนตาบลบางรักพัฒนา อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เป็นเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา
โดยที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางรักพัฒนา อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เห็นว่า
มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป และมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทาตามที่กาหนดไว้
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 จึงมีความประสงค์จะจัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาแล้วเห็นว่า เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 สมควรยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง
ตามเจตนารมณ์ของท้องถิ่น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา ๗ และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึ ง ประกาศจั ด ตั้ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางรั ก พั ฒ นา อ าเภอบางบั ว ทอง จั ง หวั ด นนทบุ รี
เป็นเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลที่ ไ ด้ รั บ การจั ด ตั้ ง เป็ น เทศบาลเมื อ งตามประกาศนี้ มี แ นวเขต
ตามคาบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และให้พ้นสภาพแห่งการเป็น
องค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลง
และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเมือง
เป็นต้นไป บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลให้โอนไปเป็นของเทศบาลเมืองที่จัดตั้งขึ้น และบรรดาข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราวจนกว่า
จะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คำบรรยำยแนวเขต
เทศบำลเมืองบำงรักพัฒนำ อำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ท้ำยประกำศกระทรวงมหำดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงรักพัฒนำ อำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เป็นเทศบำลเมืองบำงรักพัฒนำ
ลงวันที่ ๓ เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒
ให้กำหนดเขตเทศบำลเมืองบำงรักพัฒนำ ไว้ดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตัง้ อยู่บริเวณกึ่งกลำงคลองบ้ำนกล้วย บรรจบกับคลองโต๊ะกล่อม(บำงไทร) จุดเชื่อมระหว่ำง
ตำบลบำงรักพัฒนำ กับเทศบำลเมืองบำงคูรัด และเทศบำลเมืองพิมลรำช อำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
บริเวณพิกัด PR ๔๘6๓๙๕
จำกหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบ กึ่งกลำงคลองบ้ำนกล้วย ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำง ตำบลบำงรักพัฒนำ กับ
เทศบำลเมืองพิมลรำช อำเภอบำงบัวทอง ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึง่ ตัง้ อยู่บริเวณ กึ่งกลำง
คลองบ้ำนกล้วย บรรจบกับคลองวัดลำดปลำดุก บริเวณพิกัด PR 494393 รวมระยะประมำณ ๙๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบ กึ่งกลำงคลองบ้ำนกล้วย ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำง ตำบลบำงรักพัฒนำ กับ
เทศบำลเมืองพิมลรำช อำเภอบำงบัวทอง ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึง่ ตัง้ อยู่บริเวณ กึ่งกลำง
คลองบ้ำนกล้วย บรรจบกับคลองขุดใหม่ บริเวณพิกัด PR 502388 รวมระยะประมำณ ๙๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบ กึ่งกลำงคลองบ้ำนกล้วย ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำง ตำบลบำงรักพัฒนำ กับ
เทศบำลเมืองพิมลรำช อำเภอบำงบัวทอง ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึง่ ตัง้ อยู่บริเวณ กึ่งกลำง
คลองบ้ำนกล้วย บริเวณพิกดั PR 503388 รวมระยะประมำณ 1๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบคลองขุดใหม่ ทำงทิศตะวันออกระยะห่ำงประมำณ 100 เมตร ซึ่งเป็นเส้น
แบ่งเขตระหว่ำง ตำบลบำงรักพัฒนำ กับเทศบำลเมืองพิมลรำช อำเภอบำงบัวทอง ไปทำงทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 5
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ หมู่บ้ำนชัยพฤกษ์ ด้ำนทิศตะวันออก บริเวณพิกัด PR ๕๐๒๓๘๒ รวมระยะประมำณ ๕๕๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบ ผ่ำนหมู่บ้ำนวิลล่ำคุณำลัย โรงเรียนวัดลำดปลำดุก หมู่บ้ำนธำรทอง 1 และ
หมู่บ้ำนศิลปกำรพำร์ค 4 ด้ำนทิศเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำง ตำบลบำงรักพัฒนำ กับเทศบำลเมืองพิมลรำช
อำเภอบำงบัวทอง ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ หมู่บ้ำนอิมพีเรียลเพลส ด้ำนทิศใต้
บริเวณพิกัด PR ๕18๓๗9 รวมระยะประมำณ ๑,65๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นเลียบผ่ำนทีน่ ำ ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำง ตำบลบำงรักพัฒนำ กับเทศบำลเมือง
พิมลรำช อำเภอบำงบัวทอง ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ที่นำ ห่ำงกึง่ กลำง
ถนนกำญจนำภิเษก ( ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๙ ) ทำงทิศตะวันตก 500 เมตร บริเวณพิกัด PR ๕๒๐๓๗๘
รวมระยะประมำณ 25๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นขนำน กับกึ่งกลำงถนนกำญจนำภิเษก ( ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๙ ) ทำงทิศ
ตะวันตก ระยะห่ำง ๕๐๐ เมตร ตัดผ่ำนทำงหลวงชนบทนนทบุรี ๑๐๐๒ ( ถนนวัดลำดปลำดุก ) ( กม.๐+๔๘๐ )
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำง ตำบลบำงรักพัฒนำ กับเทศบำลเมืองบำงบัวทอง อำเภอบำงบัวทอง ไปทำงทิศใต้ ถึง
หลักเขตที่ 8 ซึง่ ตัง้ อยู่บริเวณ ริมคลองบำงไผ่ ฝั่งใต้ บริเวณพิกดั PR ๕19๓๖๙ รวมระยะประมำณ ๙๕๐ เมตร

-2จำกหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นเลียบ ริมคลองบำงไผ่ ฝั่งใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำง ตำบลบำงรักพัฒนำ กับ
เทศบำลเมืองบำงบัวทอง อำเภอบำงบัวทอง ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยูบ่ ริเวณคลองบำงไผ่
ริมฝั่งตะวันตก ประมำณช่วงริมรัว้ วัดบำงไผ่ ด้ำนทิศใต้ บริเวณพิกัด PR ๕50๓45 รวมระยะประมำณ 4,5๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบวัดบำงไผ่ พื้นที่ฝั่งตะวันตกของคลองบำงไผ่ ด้ำนทิศใต้ ผ่ำนที่สวน ซึ่งเป็นเส้น
แบ่งเขตระหว่ำง ตำบลบำงรักพัฒนำ กับตำบลบำงรักใหญ่ อำเภอบำงบัวทอง ไปทำงทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 10
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ หมู่บ้ำนเอกลดำ ด้ำนทิศตะวันออก บริเวณพิกัด PR ๕๔8๓๔4 รวมระยะประมำณ 25๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นเลียบ ผ่ำนที่สวน ผ่ำนริมรั้วปัม๊ แก๊สgreen ด้ำนตะวันตก ผ่ำนถนนรัตนำธิเบศร์
( ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๒ ) ตรงกิโลเมตรที่ ๑6+9๐๐ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำง ตำบลบำงรักพัฒนำ
กับตำบลบำงรักใหญ่ อำเภอบำงบัวทอง ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 11 ซึง่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณ
ริมถนนรัตนำธิเบศร์ ( ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๒ ) ฟำกใต้ ห่ำงจำกปำกซอยวัดบำงแพรก ทำงทิศตะวันออก
ประมำณ 50 เมตร บริเวณพิกัด PR ๕๔7๓41 รวมระยะประมำณ 40๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นเลียบ ซอยวัดบำงแพรก ทำงทิศตะวันออก ห่ำงประมำณ 50 เมตร ซึ่งเป็นเส้น
แบ่งเขตระหว่ำง ตำบลบำงรักพัฒนำ กับตำบลบำงรักใหญ่ อำเภอบำงบัวทอง ไปทำงทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 12
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ริมถนนโยธำธิกำรนนทบุรีเข้ำวัดโมลี ฟำกเหนือ ห่ำงมุมซอยวัดบำงแพรก ทำงทิศตะวันออก
ประมำณ 50 เมตร บริเวณพิกัด PR ๕๔8๓37 รวมระยะประมำณ 45๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ 12 เป็นเส้นเลียบ ถนนโยธำธิกำรนนทบุรีเข้ำวัดโมลี และซอยวัดบำงแพรก ฟำกเหนือ
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำง ตำบลบำงรักพัฒนำ กับตำบลบำงรักใหญ่ อำเภอบำงบัวทอง ไปทำงทิศตะวันตก
ถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยูบ่ ริเวณ ริมซอยวัดบำงแพรก ฟำกเหนือ ห่ำงสำมแยกลำนวัดบำงแพรก ทำงทิศตะวันตก
ประมำณ 250 เมตร บริเวณพิกัด PR ๕๔4๓37 รวมระยะประมำณ 50๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ 13 เป็นเส้นตรง ผ่ำนซอยวัดบำงแพรก จำกฟำกเหนือไปฟำกใต้ และเลียบซอยวัดบำงแพรก
ฟำกใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำง ตำบลบำงรักพัฒนำ กับตำบลบำงรักใหญ่ อำเภอบำงบัวทอง ไปทำงทิศตะวันตก
ถึงหลักเขตที่ 14 ซึ่งตั้งอยูบ่ ริเวณ ริมซอยวัดบำงแพรก ฟำกใต้ บรรจบซอยวัดมะเดื่อ บริเวณพิกัด PR ๕๔2๓38
รวมระยะประมำณ 35๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ 14 เป็นเส้นเลียบ ผ่ำนซอยวัดมะเดื่อ ผ่ำนศูนย์ฝึกอบรมเชฟโรเลต ด้ำนทิศเหนือ ซึง่ เป็นเส้น
แบ่งเขตระหว่ำง ตำบลบำงรักพัฒนำ กับตำบลบำงรักใหญ่ อำเภอบำงบัวทอง ไปทำงทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 15
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ หมู่บ้ำนธนกำญจน์ มุมด้ำนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่ำงถนนรัตนำธิเบศร์ ( ทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข ๓๐๒ ) ทำงทิศใต้ ประมำณ 200 เมตร บริเวณพิกัด PR ๕๓9๓38 รวมระยะประมำณ 25๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ 15 เป็นเส้นเลียบ หมู่บ้ำนธนกำญจน์ ด้ำนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่ำนถนนรัตนำธิเบศร์
( ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๒ ) ตรงกิโลเมตรที่ ๑8+0๐๐ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำง ตำบลบำงรักพัฒนำ
อำเภอบำงบัวทอง กับเทศบำลตำบลเสำธงหิน อำเภอบำงใหญ่ ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 16
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ริมถนนรัตนำธิเบศร์ ( ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๒ ) ฟำกเหนือ ริมรัว้ หมู่บ้ำนช.รุง่ เรือง 5
ด้ำนทิศตะวันตก บริเวณพิกัด PR ๕๓๗๓๔๐ รวมระยะประมำณ 45๐ เมตร
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ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต ระหว่ำงตำบลบำงรักพัฒนำ อำเภอบำงบัวทอง กับเทศบำลตำบลเสำธงหิน อำเภอบำงใหญ่
ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 17 ซึง่ ตั้งอยูบ่ ริเวณ หมูบ่ ้ำนรัตนำธิเบศร์ ริมรัว้ ด้ำนทิศตะวันออก
ตรงกับซอยรัตนำธิเบศร์ 1/3 บริเวณพิกัด PR ๕34344 รวมระยะประมำณ 55๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ 17 เป็นเส้นเลียบ ซอยรัตนำธิเบศร์ 1/3 ฟำกเหนือ หมูบ่ ้ำนรัตนำธิเบศร์ ริมรั้วด้ำนทิศใต้
โรงพยำบำลเกษมรำษฎร์ ด้ำนทิศเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำง ตำบลบำงรักพัฒนำ อำเภอบำงบัวทอง กับ
เทศบำลตำบลเสำธงหิน อำเภอบำงใหญ่ ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 18 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
ริมถนนกำญจนำภิเษก ( ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๙ ) ฟำกตะวันออก ประมำณช่วงกึง่ กลำงสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT
ตลำดบำงใหญ่ บริเวณพิกดั PR ๕26349 รวมระยะประมำณ 85๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ 18 เป็นเส้นตรง ผ่ำนถนนกำญจนำภิเษก ( ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๙ ) ตรงกิโลเมตร
ที่ 39+8๐๐ และเลียบผ่ำนห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กคิงส์ บำงใหญ่ ด้ำนทิศเหนือ อำคำรเข้ำ-ออกสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT
ตลำดบำงใหญ่ หมำยเลข 2 ด้ำนทิศใต้ ห้ำงสรรพสินค้ำบิก๊ ซีเอ็กซ์ตร้ำ ด้ำนทิศใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำง
ตำบลบำงรักพัฒนำ อำเภอบำงบัวทอง กับเทศบำลตำบลเสำธงหิน อำเภอบำงใหญ่ ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ถึงหลักเขตที่ 19 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ หมู่บำ้ นบำงใหญ่ซติ ี้ ด้ำนทิศเหนือ ห่ำงจำกริมคลองบำงแพรก ทำงทิศใต้
ประมำณ 100 เมตร บริเวณพิกดั PR ๕22348 รวมระยะประมำณ 400 เมตร
จำกหลักเขตที่ ๑9 เป็นเส้นเลียบ หมู่บ้ำนบำงใหญ่ซติ ี้ ด้ำนทิศเหนือ บรรจบกึ่งกลำงคลองบำงแพรก ซึ่งเป็น
เส้นแบ่งเขตระหว่ำง ตำบลบำงรักพัฒนำ อำเภอบำงบัวทอง กับเทศบำลตำบลเสำธงหิน อำเภอบำงใหญ่ ไปทำง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 20 ซึ่งตั้งอยูบ่ ริเวณ กึ่งกลำงคลองบำงแพรก ห่ำงกึง่ กลำงถนนกำญจนำภิเษก
( ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๙ ) ทำงทิศตะวันตก ประมำณ 600 เมตร บริเวณพิกดั PR ๕20351 รวม
ระยะประมำณ 25๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ 20 เป็นเส้นเลียบ กึง่ กลำงคลองบำงแพรก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำง ตำบลบำงรักพัฒนำ
อำเภอบำงบัวทอง กับเทศบำลตำบลเสำธงหิน อำเภอบำงใหญ่ ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 21
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ กึง่ กลำงคลองบำงแพรก บริเวณพิกัด PR ๕14352 รวมระยะประมำณ 55๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ 21 เป็นเส้นเลียบ กึ่งกลำงคลองบำงแพรก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำง ตำบลบำงรักพัฒนำ
อำเภอบำงบัวทอง กับเทศบำลตำบลเสำธงหิน อำเภอบำงใหญ่ ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 22
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ริมทำงหลวงชนบทนนทบุรี 1009 ( ถนนบำงรักใหญ่ – บ้ำนใหม่ ) ฟำกเหนือ กิโลเมตรที่ 1+3๐๐
ตรงกับท่อลอด บริเวณพิกดั PR ๕12359 รวมระยะประมำณ 7๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ 22 เป็นเส้นเลียบ ผ่ำนหมู่บำ้ นบัวทอง ด้ำนทิศใต้ ผ่ำนที่นำ ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำง
ตำบลบำงรักพัฒนำ อำเภอบำงบัวทอง กับเทศบำลตำบลเสำธงหิน อำเภอบำงใหญ่ ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ถึงหลักเขตที่ 23 ซึ่งตั้งอยูบ่ ริเวณ ทีน่ ำ ห่ำงริมรัว้ หมูบ่ ้ำนบัวทอง ทำงทิศตะวันตก ประมำณ 550 เมตร และห่ำง
ทำงหลวงชนบทนนทบุรี 1009 ( ถนนบำงรักใหญ่ – บ้ำนใหม่ ) ฟำกเหนือ ทำงทิศเหนือ ประมำณ 400 เมตร
บริเวณพิกัด PR ๕05365 รวมระยะประมำณ 900 เมตร
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ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำง ตำบลบำงรักพัฒนำ
อำเภอบำงบัวทอง กับเทศบำลตำบลเสำธงหิน อำเภอบำงใหญ่ ไปทำงทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 24 ซึง่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณ
ริมบ่อตกปลำลุงเปี๊ยก 2 ด้ำนทิศตะวันออก ห่ำงทำงหลวงชนบทนนทบุรี 1009 ( ถนนบำงรักใหญ่ – บ้ำนใหม่ )
ฟำกเหนือ ทำงทิศเหนือ ประมำณ 450 เมตร บริเวณพิกัด PR 494366 รวมระยะประมำณ 1,050 เมตร
จำกหลักเขตที่ 24 เป็นเส้นเลียบ ริมบ่อตกปลำลุงเปี๊ยก 2 ด้ำนทิศเหนือ ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำง
ตำบลบำงรักพัฒนำ อำเภอบำงบัวทอง กับตำบลบำงแม่นำง อำเภอบำงใหญ่
ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ถึงหลักเขตที่ 25 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ หมู่บ้ำนคำซ่ำวิลล์ บำงใหญ่ มุมด้ำนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ห่ำงคลองบำงไผ่
ทำงทิศใต้ ประมำณ 300 เมตร บริเวณพิกดั PR 492367 รวมระยะประมำณ 300 เมตร
จำกหลักเขตที่ 25 เป็นเส้นเลียบ ผ่ำนที่สวน ทีน่ ำ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำง ตำบลบำงรักพัฒนำ
อำเภอบำงบัวทอง กับตำบลบำงแม่นำง อำเภอบำงใหญ่ ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 26
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ริมคลองบำงไผ่ ฝัง่ ใต้ ช่วงมุมด้ำนใน ห่ำงริมคลองบำงไทร ทำงทิศตะวันออก ประมำณ 150 เมตร
บริเวณพิกัด PR 489370 รวมระยะประมำณ 400 เมตร
จำกหลักเขตที่ 26 เป็นเส้นเลียบ ผ่ำนคลองบำงไผ่ ชุมชนทิพย์ปัญญำ หมู่บ้ำนลุมพินี ทำวน์วิลล์ ด้ำนทิศ
ตะวันออก และผ่ำนทำงหลวงชนบทนนทบุรี 1002 ( ถนนวัดลำดปลำดุก ) ตรงกิโลเมตรที่ 3+5๐๐ ซึ่งเป็นเส้น
แบ่งเขตระหว่ำง ตำบลบำงรักพัฒนำ อำเภอบำงบัวทอง กับตำบลบำงแม่นำง อำเภอบำงใหญ่ ไปทำงทิศเหนือ
ถึงหลักเขตที่ 27 ซึง่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณ ริมทำงหลวงชนบทนนทบุรี 1002 (ถนนวัดลำดปลำดุก) ฟำกเหนือ ห่ำงริมคลอง
บำงไทร ทำงทิศตะวันออก ประมำณ 200 เมตร บริเวณพิกดั PR 487379 รวมระยะประมำณ 850 เมตร
จำกหลักเขตที่ 27 เป็นเส้นเลียบผ่ำนที่นำ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงตำบลบำงรักพัฒนำ อำเภอบำงบัวทอง
กับตำบลบำงแม่นำง อำเภอบำงใหญ่ ไปทำงทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 28 ซึง่ ตั้งอยู่บริเวณที่นำ ห่ำงริมคลองบำงไทร
ทำงทิศตะวันออก ประมำณ 200 เมตร บริเวณพิกดั PR 487380 รวมระยะประมำณ 150 เมตร
จำกหลักเขตที่ 28 เป็นเส้นเลียบผ่ำนที่นำ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงตำบลบำงรักพัฒนำ อำเภอบำงบัวทอง
กับตำบลบำงแม่นำง อำเภอบำงใหญ่ ไปทำงทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 29 ซึง่ ตัง้ อยู่บริเวณ กึง่ กลำงคลองบำงไทร
ห่ำงริมทำงหลวงชนบทนนทบุรี 1002 ( ถนนวัดลำดปลำดุก ) ฟำกเหนือ ทำงทิศเหนือ ประมำณ 100 เมตร
บริเวณพิกัด PR 486380 รวมระยะประมำณ 200 เมตร
จำกหลักเขตที่ 29 เป็นเส้นเลียบ กึง่ กลำงคลองบำงไทร ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำง ตำบลบำงรักพัฒนำ กับ
เทศบำลเมืองบำงคูรดั อำเภอบำงบัวทอง ไปทำงทิศเหนือ จนบรรจบหลักเขตที่ 1 รวมระยะประมำณ 1,55๐ เมตร
ดังปรำกฏตำมแผนที่ทำ้ ยประกำศกระทรวงมหำดไทยฉบับนี้
ตำมเส้นแบ่งแนวเขตทีก่ ล่ำวไว้ ให้มีหลักเขตย่อยปักเพื่อแสดงแนวเขตตำมสมควร
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