เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๙๐ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตัง้ องค์การบริหารส่วนตาบลศีรษะทอง อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เป็นเทศบาลตาบลศีรษะทอง
โดยที่ ก ระทรวงมหาดไทยพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลศี ร ษะทอง
อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตาบล
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลศีรษะทอง อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นเทศบาล
ตาบลศีรษะทอง
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลที่ ไ ด้ รั บ การจั ด ตั้ ง เป็ น เทศบาลต าบลตามประกาศนี้ มี แ นวเขต
ตามคาบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และให้พ้นสภาพแห่งการเป็น
องค์การบริหารส่วนตาบลรวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลงและ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตาบล
เป็นต้นไป บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลให้โอนไปเป็นของเทศบาลตาบลที่จัดตั้งขึ้น และบรรดาข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราวจนกว่า
จะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ ตามมาตรา 42 แห่ งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คำบรรยำยแนวเขต
เทศบำลตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ท้ำยประกำศกระทรวงมหำดไทย
เรื่ อง จัดตั้งองค์การบริ หารส่ วนตาบลศีรษะทอง อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็ นเทศบาลตาบลศีรษะทอง
เป็ นเทศบาลตาบลศีรษะทอง
ลงวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
.......................................................................
ให้กาหนดเทศบาลตาบลศีรษะทอง ไว้ดังนี้
หลักเขตที่ 1 เริ่มต้น ตั้งอยู่ติดต่อตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีแนว
เขตเริ่มต้นจากเขตติดต่อระหว่างตาบลศีรษะทอง ตาบลแหลมบัว และตาบลสามควายเผือก อาเภอเมืองนครปฐม
บริเวณพิกัด PR 224293
ทิศเหนือ
เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตาบลศีรษะทอง กับตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากเขตติดต่อระหว่างตาบลศีรษะทอง กับตาบลแหลมบัว และตาบลสามควายเผือก อาเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
จากหลักเขตที่1 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคันนา ถึงหลักเขตที่2 ผ่านบริเวณพิกัด PR
246291 ระยะทางประมาณ 2.2 กิโลเมตร
จากหลักเขตที่2 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตาบลศีรษะทอง กับตาบลแหลมบัว ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวคันนา ถึงจุดตัดระหว่างคลองศีรษะทองกับคลองท้องไทร หลักเขตที่3 ผ่านบริเวณพิกัด
PR 254288 ระยะทางประมาณ 800 เมตร
จากหลักเขตที่3 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตาบลศีรษะทอง กับตาบลวัดแค ไปตามแนวคลอง
ท้องไทร ถึงเขตติดต่อตาบลวัดแค หลักเขตที่4 ผ่านบริเวณพิกัด PR 264264 ระยะทางประมาณ 1
กิโลเมตร เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก
เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตาบลศีรษะทอง กับตาบลวัดแค อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
แนวเขตเริ่มต้นจากคลองท้องไทร
จากหลักเขตที่4 ไปทางทิศใต้ตามแนวคันนา ถึงคลองเจดีย์บูชา หลักเขตที่ 5 ผ่านบริเวณพิกัด
PR 261283 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร

ทิศใต้
เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตาบลศีรษะทอง กับตาบลบางแก้ว ตาบลท่าพระยา และตาบลพะเนียด
อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากคลองเจดีย์บูชา เขตติดต่อกับตาบลวัดแค
จากหลักเขตที่ 5 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองเจดีย์บูชา ถึงหน้าสถานีอนามัย หลักเขตที่ 6
ผ่านบริเวณพิกัด PR 257263 ระยะทางประมาณ 700 เมตร
จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตาบลศีรษะทอง กับตาบลบางแก้ว
ไปทางทิศใต้
ผ่านถนนทางหลวงสายเพชรเกษม ไปตามแนวถนนเข้าหมู่บ้านลิขิต หลักเขตที่ 7 ผ่านบริเวณพิกัด PR 258259
ระยะทางประมาณ 400 เมตร
จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตาบลศีรษะทอง กับตาบลท่าพระยา ไปทางทิศ
ตะวันตกตามแนวคันนา ผ่านถนนเข้าวัดหลวงประชาบูรณะ หลักเขตที่ 8 ผ่านบริเวณพิกัด PR 250259 ระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร
จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตาบลศีรษะทอง กับตาบลท่าพระยา ไปตามแนวคัน
นา ถึงถนนเข้าวัดน้อยเจริญสุข หลักเขตที่ 9 ผ่านบริเวณพิกัด PR 237262 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตาบลศีรษะทอง กับตาบลท่าพระยา
ไปทางทิศใต้ตามแนวถนน ถึงเขตติดต่อตาบลท่าพระยา หลักเขตที่ 10 ผ่านบริเวณพิกัด PR 237255 ระยะทาง
ประมาณ 700 เมตร
จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตาบลศีรษะทอง กับตาบลท่าพระยา ไปทางทิศ
ตะวันตกตามแนวคัน ถึงหลักเขตที่ 11 ผ่านบริเวณพิกัด PR 234254 ระยะทางประมาณ 300 เมตร
จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตาบลศีรษะทอง กับตาบลพะเนียด ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวคัน ถึงถนนเข้าวัดห้วยตะโก หลักเขตที่ 12 ผ่านบริเวณพิกัด PR 227262 ระยะทาง
ประมาณ 1 กิโลเมตร
จากหลักเขตที่ 12 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตาบลศีรษะทอง กับตาบลพะเนียด ไปทางทิศ
ตะวันตกตามแนวคันนา ถึงเขตติดต่อตาบลธรรมศาลา อาเภอเมืองนครปฐม หลักเขตที่ 13 ผ่านบริเวณพิกัด PR
220268 ระยะทางประมาณ 700 เมตร เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางด้านทิศใต้ ประมาณ 6.3 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก
เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตาบลศีรษะทอง กับตาบลธรรมศาลา และตาบลสามควายเผือก
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากเขตติดต่อระหว่างตาบลศีรษะทองกับตาบลธรรมศาลา
อาเภอเมืองนครปฐม
จากหลักเขตที่ 13 ไปทางทิศเหนือผ่านถนนทางหลวงสายเพชรเกษม คลองเจดีย์บูชา ทางรถไฟ
ถึงหลักเขตที่ 14 ผ่านบริเวณพิกัด PR 219270 ระยะทางประมาณ 240 เมตร
จากหลักเขตที่ 14 ไปทางทิศเหนือเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตาบลศีรษะทอง กับตาบลธรรมศาลา
และตาบลสามควายเผือก อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปตามแนวคันนา ถึงหลักเขตที่ 15 ผ่านบริเวณ
พิกัด PR 223285 ระยะทางประมาณ 1.550 กิโลเมตร
จากหลักเขตที่ 15 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตาบลศีรษะทอง กับตาบลสามควายเผือก
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปตามแนวคันนา ถึงเขตติดต่อตาบลแหลมบัว หลักเขตที่ 1 ผ่านบริเวณ
พิกัด PR 224293 ระยะทางประมาณ 800 เมตร เป็นจุดสิ้นสุดรวมระยะทางด้านทิศตะวันตก
ประมาณ 2.590 กิโลเมตร

