เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๗ ง

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลกันตวจระมวล อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
เป็นเทศบาลตําบลกันตวจระมวล
โดยที่ก ระทรวงมหาดไทยพิ จารณาแล้ว เห็น ว่า องค์ การบริห ารส่ ว นตํา บลกัน ตวจระมวล
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตําบล
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค์ ก าร
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลกันตวจระมวล อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ เป็นเทศบาลตําบลกันตวจระมวล
องค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตําบลตามประกาศนี้มีแนวเขตตามคํา
บรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และพ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสิ้นสุดลงและนายกองค์การ
บริ หารส่ ว นตํา บลพ้น จากตํ าแหน่ งนั บแต่วั น ที่ ได้ มีป ระกาศนี้ จัด ตั้ง ขึ้น เป็ น เทศบาลตํ าบลเป็น ต้น ไป
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิท ธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การ
บริ หารส่ ว นตํ าบลโอนไปเป็ น ของเทศบาลตํา บลที่ จัด ตั้ง ขึ้ น และบรรดาข้ อบั ญ ญั ติ องค์ก ารบริห าร
ส่ว นตําบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้ว คงใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญ ญัติ
ในเรื่องนั้น ขึ้น ใหม่ ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญ ญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่ว นตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลกันตวจระมวล อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร
ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลกันตวจระมวล อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร
เปนเทศบาลตําบลกันตวจระมวล
ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ใหกําหนดเขตเทศบาลตําบลกันตวจระมวล ไวดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตัง้ อยูบริเวณหวยโตง ฝงตะวันตก บริเวณพิกัด UB ๔๓๔๑๗๔
ดานเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เปนเสนเลียบไปทางทิศตะวันออกตามทางเกวียนสาธารณประโยชน ซึ่งเปน
เสนแบงเขตระหวางตําบลกันตวจระมวลกับตําบลโคกยาง อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ตัดขามลําหวย
โอสะแกสีเปรือด ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตัง้ อยูดานทิศเหนือบานโคกหลัก หมูที่ ๖ บริเวณพิกดั UB
๔๖๘๑๘๘ รวมระยะประมาณ ๔,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๒ เปนเสนเลียบตามทางสาธารณประโยชนไปทางทิศใต ตัดผานถนนโชคชัย
เดชอุดมหลักกิโลเมตรที่ ๒๐ ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลกันตวจระมวลกับตําบลบานไทร อําเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตัง้ อยูตรงบริเวณหวยสะดํากองซึ่งเปนเขตติดตอบานโคก
กลางสามัคคี ตําบลกาบเชิง อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร บริเวณพิกดั UB ๔๘๔๐๙๔ รวมระยะ
ประมาณ ๙,๐๐๐ เมตร
ดานใต
จากหลักเขตที่ ๓ เปนเสนเลียบตามเสนแบงแนวเขตอําเภอปราสาท กับอําเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๔ บริเวณพิกดั UB ๔๖๕๑๐๐ รวมระยะประมาณ
๒,๓๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เปนเสนเลียบตามเสนแบงแนวเขตอําเภอปราสาทกับอําเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๕ บริเวณพิกัด UB ๔๓๓๐๘๖ รวมระยะประมาณ
๓,๘๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เปนเสนเลียบตามเสนแบงแนวเขตอําเภอปราสาทกับอําเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณหวยโตง ดานใตของบาน
ถนนชัย บริเวณพิกัด UB ๔๑๙๐๙๐ รวมระยะประมาณ ๑,๒๕๐ เมตร

-๒ดานตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๖ เปนเสนเลียบริมหวยโตง ฝงตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบล
กันตวจระมวล กับตําบลตาเบา อําเภอปราสาท ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตัง้ อยู
ริมลําหวยโตง ตรงจุดตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔ บริเวณพิกัด UB ๔๓๓๑๕๓ รวมระยะ
ประมาณ ๙,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เปนเสนเลียบริมหวยโตง ฝงตะวันตก ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับหลัก
เขตที่ ๑ รวมระยะประมาณ ๒,๐๕๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเสนแบงแนวเขตที่กลาวไว ใหมีหลักเขตยอยปกไวเพือ่ แสดงแนวเขตตามสมควร

