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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตัง้ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกี่ อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เป็นเทศบาลเมืองหนองกี่
โดยที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกี่ อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์
จะจัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป
และมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทาตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546
จึงสมควรจัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา ๗ แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 10
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12)
พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกี่
อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นเทศบาลเมืองหนองกี่
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 และให้พ้นสภาพแห่งการเป็ น
องค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลงและ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเมือง
เป็นต้นไป และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองที่จัดตั้งขึ้นเป็นไปโดยต่อเนื่ อง ให้ดาเนินการ
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจานวนสิบสองคน โดยให้ปลัดเทศบาลเมืองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
เมื อ งหนองกี่ เ ป็ น การชั่ ว คราวตามค าสั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๒๙/๒๕๕๙ ลงวั น ที่
๒๑ มิ ถุ น ายน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๙ เรื่ อ ง การได้ มาซึ่งสมาชิก สภาท้ องถิ่นหรือ ผู้บ ริหารท้องถิ่น
เป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาล การยกฐานะเป็นเทศบาล
หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เป็ น การชั่ ว คราว จนกว่ า จะมี ป ระกาศเปลี่ ย นแปลงตามที่ ป ระกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ ๘๕/๒๕๕๗ฯ กาหนด
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลให้โอนไปเป็นของเทศบาลเมืองที่จัดตั้งขึ้น และบรรดาข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราวจนกว่า
จะได้ มีการตราเทศบัญญัติใ นเรื่ องนั้ น ขึ้นใหม่ ต ามมาตรา 42 แห่ งพระราชบัญญัติส ภาตาบลและ
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องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คำบรรยำยแนวเขต
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
ท้ำยประกำศกระทรวงมหำดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
เป็นเทศบำลเมืองหนองกี่
ลงวันที่ 12 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563
------------------------------------ให้กำหนดแนวเขตเทศบำลเมืองหนองกี่ไว้ดังนี้
หลักเขตที่ 1 แนวเขตเริ่มต้นตั้งอยู่บริเวณต้นน้้ำคลองชุมพล ติดต่อกับต้ำบลนำดี และต้ำบลทุ่งโพธิ์
อ้ำเภอนำดี จังหวัดปรำจีนบุรี บริเวณพิกัด RR 037604
ด้ำนทิศเหนือ
จำกหลักเขตที่ ๑ มีแนวเขตเริ่มต้นจำกต้นน้้ำคลองชุมพล ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต้ำบลนำดี ไปทำง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตำมแนวกึ่งกลำงคลองไผ่ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณถนน 304
บริเวณพิกัด RR 057593 รวมระยะทำงประมำณ 2.4 กิโลเมตร
จำกหลักเขตที่ 2 จำกถนน 304 ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตำมกึ่งกลำงถนน 304 ถึงหลักเขตที่ 3
บริเวณพิกัด RR 071610 รวมระยะทำงประมำณ 2.1 กิโลเมตร
จำกหลักเขตที่ 3 ตัดตรงไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่ำนที่นำถึงหลักเขตที่ 4 บริเวณพิกัด RR 085604
รวมระยะทำงประมำณ 1.5 กิโลเมตร
จำกหลักเขตที่ 4 ตัดตรงไปทำงทิศเหนือถึงถนนสำยบ้ำนสระแท่น – บ้ำนทรำยทอง ตรงหลักกิโลเมตรที่ 1
ถึงหลักเขตที่ 5 บริเวณพิกัด RR 087613 รวมระยะทำงประมำณ 900 เมตร
จำกหลักเขตที่ 5 ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตำมแนวกึ่งกลำงถนนบ้ำนสระแท่น – บ้ำนทรำยทอง
ถึงสี่แยกเอเพค ถึงหลักเขตที่ 6 บริเวณพิกัด RR 096600 รวมระยะทำงประมำณ
1.60 กิโลเมตร
จำกหลักเขตที่ 6 ไปทำงทิศเหนือตำมแนวกึ่งกลำงถนนลำดยำงสำยบ้ำนโคกอุดม – บ้ำนแหลมไผ่ ถึง
บ่อลูกรัง ถึงหลั กเขตที่ 7 บริเวณพิกัด RR 098606 ระยะทำงประมำณ 600 เมตร
จำกหลักเขตที่ 7 ตั ด ผ่ ำ นทุ่ ง นำไปทำงทิ ศ เหนื อ ถึ ง ล้ ำ รำงหนองผั ก บุ้ ง ถึ ง หลั ก เขตที่ 8 บริ เวณพิ กั ด
RR 098618 รวมระยะทำงประมำณ 1.10 กิโลเมตร
จำกหลักเขตที่ 8 ไปทำงทิศเหนือตำมแนวคันดิน ถึงบริเวณทำงแยกหน้ำบ้ำนนำยอิน ดีแสวง ผู้ใหญ่บ้ำน
หมู่ที่ 8 ต้ำบลหนองกี่ ถึงหลักเขตที่ 9 บริเวณพิกัด RR 098619 รวมระยะทำง
ประมำณ 300 เมตร
จำกหลักเขตที่ 9 ไปทำงทิศตะวันออกตำมแนวกึ่งกลำงถนนลำดยำงสำยบ้ำนโคกอุดม – บ้ำนแหลมไผ่ ถึง
คลองมะเลำ (คลองบักเลำ) บริเวณที่ดินระหว่ำง บริษัท ซันโย จ้ำกัด และนำงตำ จันสมดี
ถึงเขตหลักที่ 10 บริเวณพิกัด RR 101619 รวมระยะทำงประมำณ 1.6 กิโลเมตร
จำกหลักเขตที่ 10 ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตำมแนวกึ่งกลำงคลองมะเลำ (คลองบักเลำ) สิ้นสุดที่ถนน
สำยนิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี ตัดกับคลองมะเลำ (คลองบักเลำ) ถึงหลักเขตที่ 11 บริเวณ
พิกัด RR 113631 รวมระยะทำงประมำณ 2.9 กิโลเมตร
/ด้ำนทิศ...
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ด้ำนทิศตะวันออก
จำกหลักเขตที่ 11
จำกหลักเขตที่ 12
จำกหลักเขตที่ 13
จำกหลักเขตที่ 14

ติดต่อกับ กับต้ำบลแก่งดินสอ และต้ำบลทุ่งโพธิ์ อ้ำเภอนำดี จังหวัดปรำจีนบุรี
ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ตำมแนวกึ่งกลำงถนนสำยนิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี –
แก่งดินสอ ถึงหลักเขตที่ 12 บริเวณพิกัด RR 143588 รวมระยะทำงประมำณ
4.0 กิโลเมตร
ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ตำมแนวกึ่งกลำงถนนสำยนิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี ที่จะไปบ้ำน
โคกขี้เหล็ก ผ่ำนสี่แยกทุ่งใหญ่ถึงหลักเขตที่ 13 บริเวณพิกัด RR 140587 รวมระยะทำง
ประมำณ 1.0 กิโลเมตร
ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงคลองส่งน้้ำถึงหลักเขตที่ 14 บริเวณพิกัด RR 127574
รวมระยะทำงประมำณ 2.1 กิโลเมตร
ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตำมแนวกึ่งกลำงคลองเกษียนสิ้นสุดที่กึ่งกลำงห้วยโสมง
ตรงป่ำช้ำบ้ำนบุกล้วย ต้ำบลแก่งดินสอ ถึงหลักเขตที่ 15 บริเวณพิกัด RR 133553
รวมระยะทำงประมำณ 1.9 กิโลเมตร

ด้ำนทิศใต้
ติดต่อกับเขตต้ำบลแก่งดินสอ อ้ำเภอนำดี ต้ำบลบ้ำนนำและต้ำบลเมืองเก่ำ
อ้ำเภอกบินทร์บุรี
จำกหลักเขตที่ 15 ไปทำงทิศตะวันตกตำมแนวกึ่งกลำงห้วยโสมง สิ้นสุดที่ปำกคลองชุมพล บ้ำนโคกอุดม
ต้ำบลหนองกี่ ถึงหลักเขตที่ 16 บริเวณพิกัด RR 002546 รวมระยะทำงประมำณ
17.5 กิโลเมตร
ด้ำนทิศตะวันตก
ติดต่อกับต้ำบลส้ำพันตำ อ้ำเภอนำดี จังหวัดปรำจีนบุรี
จำกหลักเขตที่ 16 ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือตำมแนวกึ่งกลำงคลองชุมพล ผ่ำนถนนลำดยำงสำย
บ้ำนโคกอุดม – นำดี ถึงหลักเขตที่ 17 บริเวณพิกัด RR 019571 รวมระยะทำง
ประมำณ 3.9 กิโลเมตร
จำกหลักเขตที่ 17 ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือตำมแนวกึ่งกลำงคลองชุมพลสิ้นสุดที่ต้นน้้ำคลองชุมพล
บ้ำนเกำะมอน ต้ำบลนำดี ถึงหลักเขตที่ 1 บริเวณพิกัด RR 037604 รวมระยะทำง
ประมำณ 4.1 กิโลเมตร

