
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  จดัตัง้องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแพรกษาใหม่  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวดัสมุทรปราการ   

เป็นเทศบาลเมืองแพรกษาใหม ่
 

 

โดยที่องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษาใหม่  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
มีความประสงค์ที่จะจัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า  มีราษฎรตั้งแต่  
หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป  และมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๑๐  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  12)  
พ.ศ.  2546  จึงสมควรยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  42  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.  2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  5)  
พ.ศ.  2546  ประกอบมาตรา  ๗  และมาตรา  10  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่   12)  พ.ศ.  2546  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษาใหม่  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ  เป็นเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองตามประกาศนี้   มีแนวเขต   
ตามค าบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย  และให้พ้นสภาพแห่งการเป็น  
องค์การบริหารส่วนต าบล  รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลง   
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเมือง
เป็นต้นไป  บรรดางบประมาณ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  สิทธิเรียกร้อง  หนี้  พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้โอนไปเป็นของเทศบาลเมืองที่จัดตั้งขึ้น   และบรรดาข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราวจนกว่า  
จะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่  ตามมาตรา  42  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2546 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  27  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



** ค ำบรรยำยแนวเขต ** 

เทศบำลเมืองแพรกษำใหม่  อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร  จังหวัดสมุทรปรำกำร                                                            
ท้ำยประกำศกระทรวงมหำดไทย                                                                                                                            

เรื่อง  จัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแพรกษำใหม่  อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร  จังหวัดสมุทรปรำกำร                          
เป็นเทศบำลเมืองแพรกษำใหม่                                                                                                                                 

ลงวันที ่  27  เดือน   กันยำยน   พ.ศ.  2562  ..                                                                                          
_____________________ 

 ให้ก ำหนดเขตเทศบำลเมืองแพรกษำใหม่  ไว้ดังนี้ 

ด้ำนทิศเหนือ 

  หลักเขตที่  ๑  ตั้ งอยู่บริ เวณจุดแบ่งต ำบลระหว่ำงเขตต ำบลบำงเมือง  อ ำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร  จังหวัดสมุทรปรำกำร  กับต ำบลเทพำรักษ์  อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร  จังหวัดสมุทรปรำกำร 
บริเวณพิกัด  PR  ๗๘๕๐๕๑ 

  จำกหลักเขตที่  ๑  เป็นเส้นเลียบ  ผ่ำนเส้นแนวเขตต ำบลเทพำรักษ์ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ต ำบลระหว่ำงต ำบลบำงเมือง อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร กับต ำบลเทพำรักษ์ อ ำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร  จังหวัดสมุทรปรำกำร  ไปทำงทิศตะวันออก  ถึงหลักเขตที่ ๒  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณคลองทับนำง     
(คลองธรรมชำติ)  บริเวณพิกัด  PR  ๘๐๘๐๔๕  รวมระยะประมำณ  ๒,๒๐๐   เมตร     

 จำกหลักเขตที่  ๒  เป็นเส้นเลียบ  ผ่ำนไปตำมแนวคลองทับนำง  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตต ำบล
ระหว่ำงต ำบลบำงพลีใหญ่  อ ำเภอบำงพลี  จังหวัดสมุทรปรำกำร  กับต ำบลแพรกษำใหม่  อ ำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร  จังหวัดสมุทรปรำกำร  ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  ๓  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลำง
คลองทับนำง  บริเวณพิกัด  PR  ๘๐๘๐๔๔  รวมระยะประมำณ  ๑๐๐  เมตร  

 จำกหลักเขตที่  ๓  เป็นเส้นเลียบ ผ่ำนไปตำมแนวคลองทับนำง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตต ำบล
ระหว่ำงต ำบลบำงพลีใหญ่  อ ำเภอบำงพลี  จังหวัดสมุทรปรำกำร  กับต ำบลแพรกษำใหม่  อ ำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร  ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้  ไปทำงทิศใต้  ถึงหลักเขตที่  ๔  ซ่ึงตั้งอยู่
บริเวณปำกคลองทุ่งช้ำง บริเวณพิกัด  PR  ๘๑๗๐๒๕  รวมระยะประมำณ  ๑,๖๐๐  เมตร 

ด้ำนทิศตะวันออก 

  จำกหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบ ผ่ำนตำมแนวคลองทับนำง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตต ำบลระหว่ำง
ต ำบลบำงพลีใหญ่ อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร กับต ำบลแพรกษำใหม ่ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 
จังหวัดสมุทรปรำกำร  ไปทำงทิศใต้  และวกไปตำมแนวคลองบำงเมือง  ไปทำงทิศตะวันออก  ข้ำมผ่ำนถนน  

/ต ำหรุ... 



-๒- 

ต ำหรุ – บำงพลี  ถึงหลักเขตที่  ๕  ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณก่ึงกลำงคลองบำงกระบือ  บริเวณพิกัด  PR  ๘๔๒๐๑๒   
รวมระยะประมำณ  ๓,๕๐๐  เมตร 

ด้ำนทิศใต้ 

  จำกหลักเขตที่  ๕  เป็นเส้นเลียบ ผ่ำนไปตำมแนวคลองบำงกระบือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ต ำบลระหว่ำงต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร กับต ำบลแพรกษำใหม่ อ ำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร ไปทำงทิศใต้  ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปำกคลองบำงเหี้ย (คลอง
ธรรมชำติ)  บริเวณพิกัด  PQ  ๘๕๑๙๗๗  รวมระยะประมำณ  ๓,๒๐๐  เมตร 

  จำกหลักเขตที่  ๖  เป็นเส้นเลียบ  ผ่ำนไปตำมแนวคลองบำงเหี้ย  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตต ำบล
ระหว่ำงต ำบล  ต ำบลบำงปลำ  อ ำเภอบำงพลี  จังหวัดสมุทรปรำกำร  กับต ำบลแพรกษำใหม่  อ ำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร  จังหวัดสมุทรปรำกำร  ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  ๗   ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุด
บรรจบที่ปำกคลองสำม  (คลองขุด)  บริเวณพิกัด  PQ ๘๔๕๙๖๔  รวมระยะประมำณ  ๑,๔๐๐  เมตร 

  จำกหลักเขตที่  ๗  เป็นเส้นเลียบ  ผ่ำนไปตำมแนวคลองสำมทำงทิศตะวันตก  จดถนน     
ต ำหรุ – บำงพลี  หรือคลองตรง  (คลองต ำหรุ)  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตต ำบลระหว่ำงต ำบลบำงปูใหม่  อ ำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร  จังหวัดสมุทรปรำกำร  กับต ำบลแพรกษำ  อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร  จังหวัดสมุทรปรำกำร  
ถึงหลักเขตที ่ ๘  ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณจุดตัดระหว่ำงล ำตำกุด  กับคลองยำยจิ๋ว  บริเวณพิกัด  PQ  ๘๑๕๙๖๙  รวม
ระยะประมำณ  ๓,๐๐๐  เมตร 

ด้ำนทิศตะวันตก 

  จำกหลักเขตที่  ๘  เป็นเส้นเลียบ  ผ่ำนไปตำมแนวคลองยำยจิ๋ว  ไปทำงทิศเหนือต่อเชื่อมกับ
คลองล ำบำงผี  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตต ำบลระหว่ำงต ำบลแพรกษำ  อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร  จังหวัด
สมุทรปรำกำร  กับต ำบลแพรกษำใหม่  อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร  จังหวัดสมุทรปรำกำร  วกไปตำมแนวคลอง
ล ำบำงผีผ่ำนปำกคลองหกส่วน  ปำกคลองมอญตัดกับถนนพุทธรักษำ  ถึงหลักเขตท่ี  ๙  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดตัด
ระหว่ำงคลองทับนำงกับคลองเล้ำหมู  บริเวณพิกัด  PR  ๘๑๘๐๑๐  รวมระยะประมำณ  ๔,๐๐๐  เมตร 

  จำกหลกัเขตที่ ๙ เป็นเส้นเลียบ ผ่ำนไปตำมแนวคลองเล้ำหมู ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตต ำบล
ระหว่ำงต ำบลแพรกษำ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร กับต ำบลแพรกษำใหม่ อ ำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร  จังหวัดสมุทรปรำกำร  ไปทำงทิศตะวันตก  ถึงหลักเขตที ่ ๑๐  ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณปำกคลองขวำง  
บริเวณพิกัด  PR  ๗๙๑๐๑๔  รวมระยะประมำณ  ๒,๗๐๐  เมตร 

 

/จำกหลักเขต... 



-๓- 

  จำกหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นเลียบ ผ่ำนไปตำมแนวคลองขวำง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตต ำบล
ระหว่ำงต ำบลแพรกษำ  อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร  จังหวัดสมุทรปรำกำร กับต ำบลแพรกษำใหม่  อ ำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร  จังหวัดสมุทรปรำกำร  ไปทำงทิศเหนือ  ถึงหลักเขตที่  ๑๑  ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณคลองใหม่ บริเวณ
พิกัด  PR  ๘๐๐๐๓๕  รวมระยะประมำณ ๒,๐๐๐ เมตร 

  จำกหลักเขตที ่ ๑๑ เป็นเส้นเลียบ ผ่ำนไปตำมแนวคลองใหม่ ผ่ำนปำกคลองโพธิ์ ปำกคลองรี 
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตต ำบลระหว่ำงต ำบลแพรกษำ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร กับต ำบล
แพรกษำใหม่ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที ่ ๑๒  
ซ่ึงต้ังอยู่บรเิวณปำกคลองเจ้ำพำยุ  บริเวณพิกัด  PR  ๗๘๐๐๒๖  รวมระยะประมำณ  ๒,๑๐๐  เมตร 

 จำกหลักเขตที่  ๑๒ เป็นเส้นเลียบ  ผ่ำนไปตำมแนวคลองเจ้ำพำยุ  ซ่ึงเป็นเส้นแบ่งเขตต ำบล
ระหว่ำงต ำบลบำงเมือง อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร กับต ำบลแพรกษำใหม่ อ ำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร  จังหวัดสมุทรปรำกำร  ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  ๑๓  ซ่ึงต้ังอยู่บรเิวณแนว
คลองเจ้ำพำยุ  บริเวณพิกัด  PR  ๗๗๘๐๓๒  รวมระยะประมำณ  ๓๐๐  เมตร 

  จำกหลักเขตที่ ๑๓ เป็นเส้นเลียบ ผ่ำนไปตำมแนวคลองสำมแพรก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตต ำบล
ระหว่ำงต ำบลบำงเมือง อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร กับต ำบลเทพำรักษ์ อ ำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร  จังหวัดสมุทรปรำกำร  ไปทำงทิศเหนือ  มำบรรจบกันหลักเขตท่ี ๑ ซ่ึงต้ังอยู่จดุแบ่งต ำบล 
ระหว่ำงเขตต ำบลบำงเมือง อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จงัหวัดสมุทรปรำกำร กับต ำบลเทพำรักษ์ อ ำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร  บริเวณพิกัด  PR  ๗๘๕๐๕๑  รวมระยะประมำณ  ๑,๘๐๐  เมตร 

  ดังปรำกฏตำมแผนที่ท้ำยประกำศกกระทรวงมหำดไทยฉบับนี้ 

  ตำมเส้นแบ่งแนวที่กล่ำวไว้  ให้มีหลักเขตย่อยปักแสดงแนวเขตตำมสมควร 
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