
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  จดัตัง้องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางเป้า  อ าเภอกนัตัง  จงัหวัดตรงั   

เป็นเทศบาลต าบลบางเป้า 
 

 

โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า  อ าเภอกันตัง  
จังหวัดตรัง  มีสภาพเหมาะสม  สมควรจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบล 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  42  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
(ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2546  ประกอบมาตรา  7  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และ 
มาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  
(ฉบับที่  12)  พ.ศ.  2546  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า  
อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  เป็นเทศบาลต าบลบางเป้า 

องค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลตามประกาศนี้มีแนวเขต 
ตามค าบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย  และให้พ้นสภาพแห่งการเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบล  รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลง 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึน้เป็นเทศบาลต าบล
เป็นต้นไป  และเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลที่จัดตั้งขึ้นเป็นไปโดยต่อเนื่อง   ให้ด าเนินการ
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจ านวนสิบสองคน  โดยให้ปลัดเทศบาลต าบลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลบางเป้าเป็นการชั่วคราวตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ท่ี  29/2559  
ลงวันที่  21  มิถุนายน  พุทธศักราช  2559  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่
เป็นการชั่วคราว  ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาล  การยกฐานะเป็นเทศบาล  
หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล  ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  85/2557  
ลงวันที่  10  กรกฎาคม  พุทธศักราช  2557  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
เป็นการชั่วคราว  จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงตามที่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ    
ท่ี  85/2557  ฯ  ก าหนด 

บรรดางบประมาณ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  สิทธิเรียกร้อง  หนี้  พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้โอนไปเป็นของเทศบาลต าบลที่จัดตั้งขึ้น  และบรรดาข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราวจนกว่า 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



จะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่   ตามมาตรา  42  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
องค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2546 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



ค ำบรรยำยแนวเขต 

เทศบำลต ำบลบำงเป้ำ  อ ำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

ท้ำยประกำศกระทรวงมหำดไทย 

เรื่อง  จัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเป้ำ  อ ำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

เป็น  เทศบำลต ำบลบำงเป้ำ 

ลงวันที่  12  เดือน  มีนำคม  พ.ศ.  2563 

  

    ให้ก ำหนดเขตเทศบำลต ำบลบำงเป้ำ  ไว้ดังนี้ 

                  หลักเขตที่ 1  ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลำงแม่น้ ำตรังปำกคลองล ำภู  ตรงบริเวณจุดบรรจบของเส้น
แบ่งเขตระหว่ำงต ำบลย่ำนซื่อ  กับต ำบลบำงหมำก  บริเวณพิกัด  N J  ๕๙๕๒๓๐  

                    ด้ำนเหนือ  

หลักเขตที่ 1  เป็นเส้นเลียบกึ่งกลำงคลองล ำภู   ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลบำงหมำก  
กับต ำบลบำงเป้ำ  อ ำเภอกันตัง  ไปทำงทิศตะวันออก  ถึงหลักเขตที่ 2  ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลำงคลองล ำภู   
บริเวณพิกัด  N J  601229  รวมระยะประมำณ  800  เมตร  

หลักเขตที่ 2  เป็นเส้นเลียบกึ่งกลำงคลองล ำภู   ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลบำงหมำก  
กับต ำบลบำงเป้ำ  อ ำเภอกันตัง  ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่ 3  ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลำง
คลองล ำภู   บริเวณพิกัด  N J  598228  รวมระยะประมำณ  400  เมตร  

หลักเขตที่ 3  เป็นเส้นเลียบกึ่งกลำงคลองล ำภู   ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลบำงหมำก  
กับต ำบลบำงเป้ำ  อ ำเภอกันตัง  ไปทำงทิศตะวันออก  ถึงหลักเขตที่ 4  ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณศูนย์กลำงถนน  
ทำงหลวงแผ่นดิน  หมำยเลข  403  (สำยตรัง - กันตัง)   บริเวณพิกัด  N J  608225  รวมระยะประมำณ  
1,000  เมตร  

หลักเขตที่ 4  เป็นเส้นเลียบตำมแนวศูนย์กลำงถนนทำงหลวงแผ่นดิน  หมำยเลข  403  
(สำยตรัง – กันตัง)  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลบำงหมำก  กับต ำบลบำงเป้ำ  อ ำเภอกันตัง                
ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตัดผ่ำนถนนทำงหลวงแผ่นดิน  หมำยเลข  403  (สำยตรัง – กันตัง)          
ถึงหลักเขตที่ 5  ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสันควนป่ำเตียว   บริเวณพิกัด  N J  619226  รวมระยะประมำณ   
1,100  เมตร     

                  ด้ำนตะวันออก   

                  หลักเขตที่ 5  เป็นเส้นเลียบตำมสันควนป่ำเตียว  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลบำงหมำก  
กับต ำบลบำงเป้ำ  อ ำเภอกันตัง  ไปทำงทิศตะวันออกตำมสันควนป่ำเตียว แล้วลงมำทิศตะวันตกเฉียงใต้       
ถึงหลักเขตที่ 6  ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลำงทำงรถไฟสำยใต้  และเป็นจุดบรรจบของเส้นแบ่งเขตระหว่ำง
ต ำบลบำงหมำก  กับต ำบลบำงเป้ำ  บริเวณพิกัด  N J  622215  รวมระยะประมำณ  1,200  เมตร 
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                  หลักเขตที่  6  เป็นเส้นเลียบริมกึ่งกลำงทำงรถไฟสำยใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำง 
ต ำบลคลองชีล้อม  กับต ำบลบำงเป้ำ  อ ำเภอกันตัง  ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตัดผ่ำนรำงทำงรถไฟสำยใต้       
แล้วตัดผ่ำนทำงหลวงแผ่นดิน  หมำยเลข  4126  (สำยป่ำเตียว - ทุ่งค่ำย)  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำง  
ต ำบลคลองชีล้อม  กับต ำบลบำงเป้ำ  อ ำเภอกันตัง  ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตัดผ่ำนถนน (สำยควนกล้วย)  
แล้วเลียบไหล่ทำงถนนด้ำนซ้ำย  (สำยบ้ำนนำยเลียบ )  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำง  ต ำบลคลองชีล้อม        
กับต ำบลบำงเป้ำ  อ ำเภอกันตัง  ไปทำงทิศตะวันออก  ถึงหลักเขตที่ 7  ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสันควนบำงเป้ำ  
บริเวณพิกัด  N J  609189  รวมระยะประมำณ  2,500 เมตร   

                   หลักเขตที่ 7  เป็นเส้นเลียบตำมสันควนบำงเป้ำ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลคลองชีล้อม  
กับต ำบลบำงเป้ำ  อ ำเภอกันตัง ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ แล้วตัดผ่ำนถนน (สำยเกำะปอม – ป่ำกอ )         
ถึงหลักเขตที่ 8  ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลำงห้วยหรั่ง บริเวณพิกัด  N J  620180  รวมระยะประมำณ  
1,000 เมตร   

                   หลักเขตที่ 8  เป็นเส้นเลียบกึ่งกลำงห้วยหรั่ง  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลคลองชีล้อม  
กับต ำบลบำงเป้ำ  อ ำเภอกันตัง  ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตัดผ่ำนถนน (สำยบำงเป้ำ – ปำเต)                
แล้วตัดผ่ำนถนน (สำยคลองพงษ์) ซอย 1  ถึงหลักเขตที่ 9  ซ่ึงต้ังอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลำงคลองบ้ำ  และเป็นจุด 
บรรจบของเส้นแบ่งเขตระหว่ำง ต ำบลคลองชีล้อม  กับต ำบลบำงเป้ำ  บริเวณพิกัด  N J  615168   
รวมระยะประมำณ  1,300 เมตร     

                  ด้ำนใต้    

                  หลักเขตที่ 9  เป็นเส้นเลียบกึ่งกลำงคลองบ้ำ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลวังวน    
กับต ำบลบำงเป้ำ  อ ำเภอกันตัง  ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตัดผ่ำนถนน (สำยกันตัง - วังวน) ถึงหลักเขตที่ 10   
ซ่ึงต้ังอยู่ตรงบริเวณควนเก้ำจูปลำ  บริเวณพิกัด  N J  599160  รวมระยะประมำณ  1,500 เมตร     

                    หลักเขตที่ 10  เป็นเส้นเลียบตำมควนเก้ำจูปลำ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลวังวน     
กับต ำบลบำงเป้ำ อ ำเภอกันตัง  ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่ 11 ซ่ึงต้ังอยู่ตรงบริเวณสันควนจุปะ  
และเป็นจุดบรรจบของเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลวังวน กับต ำบลบำงเป้ำ บริเวณพิกัด  N J  587151     
รวมระยะประมำณ  2,000 เมตร     

                   ด้ำนตะวันตก   

                   หลักเขตที่ 11  เป็นเส้นเลียบตำมสันควนจุปะ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลกันตังใต้        
กับต ำบลบำงเป้ำ  อ ำเภอกันตัง  ไปทำงทิศเหนือ  ถึงหลักเขตที่ 12  ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณเส้นขนำนกับถนนขื่อนำ  
จำกศูนย์กลำงถนนขื่อนำ ระยะ 200 เมตร และเป็นจุดบรรจบของเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลกันตังใต้    
กับต ำบลบำงเป้ำ  บริเวณพิกัด  N J  587171  รวมระยะประมำณ  2,000 เมตร  
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                   หลักเขตที่ 12  เป็นเส้นตรงขนำน จำกศูนย์กลำงถนนขื่อนำ ระยะ 200 เมตร ไปทำงทิศเหนือ 
ตำมแนวเส้นแบ่งเขตระหว่ำงเทศบำลเมืองกันตัง  กับต ำบลบำงเป้ำ อ ำเภอกันตัง  ตัดผ่ำนถนนกันตัง - วังวน  
ตัดผ่ำนถนนสำยชำยวัด แล้วไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเส้นตรงขนำน จำกศูนย์กลำงถนน 
ทำงหลวงแผ่นดิน  หมำยเลข  403  (สำยตรัง - กันตัง)   ระยะ 300 เมตร ตัดผ่ำนถนนทำงหลวงแผ่นดิน   
หมำยเลข  403  (สำยตรัง - กันตัง)   แล้วไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือตำมแนวเส้นแบ่งเขตระหว่ำงเทศบำล
เมืองกันตัง  กับต ำบลบำงเป้ำ อ ำเภอกันตัง  ตัดผ่ำนทำงรถไฟสำยใต้ แล้วไปทำงทิศเหนือตำมแนวเส้นแบ่งเขต
ระหว่ำงเทศบำลเมืองกันตัง  กับต ำบลบำงเป้ำ อ ำเภอกันตัง  ไปทำงทิศตะวันตกเป็นเส้นตั้งฉำกกับถนน 
ควนทองสีห์ – แหลมม่วง ตำมแนวเส้นแบ่งเขตระหว่ำงเทศบำลเมืองกันตัง  กับต ำบลบำงเป้ำ อ ำเภอกันตัง ถึงหลัก 
เขตท่ี 13   ซ่ึงต้ังอยู่รมิแม่น้ ำตรังฝั่งตะวันตก ห่ำงจำกปำกคลองบำงเจ้ำย่อง ตำมแนวแม่น้ ำ ระยะ 350 เมตร   
และเป็นจุดบรรจบของเส้นแบ่งเขตระหว่ำงเทศบำลเมืองกันตัง  กับต ำบลบำงเป้ำ  บริ เวณพิกัด   
N J  569201 รวมระยะประมำณ  3,400 เมตร  

                   หลักเขตที่ 13  เป็นเส้นตั้งฉำกกับแม่น้ ำตรัง  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลบ่อน้ ำร้อน  
กับต ำบลบำงเป้ำ  อ ำเภอกันตัง  ไปทำงทิศตะวันตก  ถึงหลักเขตที่ 14   ซ่ึงต้ังอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลำงแม่น้ ำตรัง   
บริเวณพิกัด  N J  568201   รวมระยะประมำณ  40 เมตร  

                    หลักเขตที่ 14  เป็นเส้นเลียบกึ่งกลำงแม่น้ ำตรัง  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลบ่อน้ ำร้อน  
กับต ำบลบำงเป้ำ  อ ำเภอกันตัง  ไปทำงทิศเหนือ  ถึงหลักเขตที่ 15   ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลำงแม่น้ ำตรัง   
และเป็นจุดบรรจบของเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลบ่อน้ ำร้อน  กับต ำบลย่ำนซื่อ บริเวณพิกัด  N J  573215   
รวมระยะประมำณ  2,000 เมตร 

                    หลักเขตที่ 15  เป็นเส้นเลียบกึ่งกลำงแม่น้ ำตรัง  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลย่ำนซื่อ  
กับต ำบลบำงเป้ำ  อ ำเภอกันตัง  ไปทำงทิศตะวันตก  ถึงหลักเขตที่ 16   ซ่ึงต้ังอยู่ตรงบริเวณก่ึงกลำงแม่น้ ำตรัง   
บริเวณพิกัด  N J  585211   รวมระยะประมำณ  1,560 เมตร  

                    หลักเขตที่ 16  เป็นเส้นเลียบกึ่งกลำงแม่น้ ำตรัง  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลย่ำนซื่อ  
กับต ำบลบำงเป้ำ  อ ำเภอกันตัง  ไปทำงทิศเหนือ   จนบรรจบกับหลักเขตท่ี 1  รวมระยะประมำณ      3,000 
เมตร     
                    
                    ดังปรำกฏตำมแผนที่ท้ำยประกำศกระทรวงมหำดไทยฉบับนี้ 
 
                    ตำมเส้นแบ่งแนวเขตท่ีกล่ำวไว้  ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพ่ือแสดงแนวเขตตำมสมควร 
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