เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ เมษายน ๒๕๔๙

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลบานสวน
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เปนเทศบาลเมืองบานสวน
โดยที่เทศบาลตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีราษฎรตั้งแตหนึ่งหมื่นคนขึน้ ไป
ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มีความประสงคที่จะเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมือง และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา
เทศบาลตํา บลบา นสวน อํ าเภอเมืองชลบุ รี จั งหวัด ชลบุรี เขาเงื่ อนไขหลักเกณฑ ตามมาตรา ๑๐
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖ สมควรใหเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองตามความประสงค
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศ
เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เปนเทศบาลเมืองบานสวน
ใหเทศบาลตําบลที่ไดเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองตามประกาศนี้มีแนวเขตตามคําบรรยาย
และแผนที่แนบทายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้และใหพนสภาพแหงการเปนเทศบาลตําบลนับแต
วันที่ไดถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองเปนตนไป บรรดาทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และสิทธิเรียกรอง
ของเทศบาลตําบลใหโอนไปเปนของเทศบาลเมืองที่เปลี่ยนแปลงฐานะในขณะเดียวกันนั้น และบรรดา
เทศบัญญัติที่ไดใชบงั คับอยูกอนแลวคงใหใชบังคับตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สมชาย สุนทรวัฒน
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลเมืองบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี เปนเทศบาลเมืองบานสวน
ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ใหกําหนดเขตเทศบาลเมืองบานสวน ไวดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยูตรงบริเวณถนนพิพิธ ฟากตะวันออก ตรงกับหลักเขตที่ ๒ ของ
เทศบาลเมืองชลบุรี บริเวณพิกดั QQ๑๕๖๗๙๖
ดานเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผานทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓ (สุขุมวิท) ตรงกิโลเมตรที่ ๙๑+๗๐๐ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งอยูต รงบริเวณชองเขาสุพรรณกับ
เขาพระบาท บริเวณพิกดั QQ ๑๖๗๘๐๘ รวมระยะประมาณ ๑,๕๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ผานสันเขาพระบาท ผาน
ถนนสุขประยูร ตรงกิโลเมตรที่ ๑+๗๐๐ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยูบริเวณซอยมาลัยทอง ฟากเหนือ
ตรงจุดที่หางปากทางแยกซอยมาลัยทอง ระยะ ๒๐๐ เมตร บริเวณพิกดั QQ ๑๗๗๗๙๑ รวมระยะ
ประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓ เปนเสนเลียบตามแนวซอยมาลัยทอง ซอยบานสวนเลี่ยงเมือง ๑
(มาลัยไมตรี) ฟากเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลนาปา กับตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยูต รงบริเวณซอยบานสวนเลี่ยงเมือง ๑ (มาลัยไมตรี)
ตรงจุดที่หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ตอนเลี่ยงเมือง) ตรงกิโลเมตรที่ ๕+๕๗๐ มาทาง
ทิศตะวันออกระยะ ๕๐๐ เมตร บริเวณพิกดั QQ ๑๘๖๗๙๓ รวมระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๔ เปนเสนตรงไปทางทิศใต ผานทางรถไฟสายตะวันออก ตรงกิโลเมตร
ที่ ๑๐๕+๑๒๐ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๔ (ถนนชลบุรี –
บานบึง) ฟากเหนือ ตรงกิโลเมตรที่ ๓+๑๘๓ ตรงบริเวณพิกัด QQ ๑๘๖๗๖๓ รวมระยะประมาณ
๒,๙๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยูต รง
บริเวณริมถนนสายบานสวน – หนองขางคอก ฟากเหนือ ตรงจุดที่หางจากจุดตัดถนนสายบานสวน –
หนองขางคอก กับถนนเทศบาลตําบลบานสวน ๑๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะ ๖๕๐ เมตร
ตรงบริเวณพิกัด QQ ๑๗๒๗๔๒ รวมระยะประมาณ ๒,๕๐๐ เมตร
/ดานใต...

-๒ดานใต
จากหลักเขตที่ ๖ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ผานทางรถไฟสายตะวันออก
ตรงกิโลเมตร ที่ ๑๐๙+๖๖๐ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตัง้ อยูหางจากทางรถไฟสายตะวันออก ระยะ ๑๕๐ เมตร
บริเวณพิกดั QQ ๑๕๔๗๔๐ รวมระยะประมาณ ๑,๘๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู
ริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) ฟากตะวันออก บริเวณกิโลเมตรที่ ๙๖+๙๑๓ (ตรงบริเวณ
เชิงสะพานขามหวยละมุ ดานใต) บริเวณพิกดั QQ ๑๔๑๗๕๓ รวมระยะประมาณ ๑,๗๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๘ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบตามลําหวยละมุ
ผานถนนพระยาสัจจา ตรงกิโลเมตรที่ ๐๒+๕๐๐ ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งอยูต รงบริเวณริมฝงทะเล ตรงจุดที่
หางจากปากลําหวยละมุ ไปทางทิศตะวันออก ระยะ ๑๒๐ เมตร บริเวณพิกดั QQ ๑๓๐๗๖๓ รวมระยะ
ประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๙ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่ง
ตั้งอยูตรงจุดที่หางจากหลักเขตที่ ๙ ตามแนวตั้งฉาก บริเวณพิกัด QQ ๑๒๘๗๖๕ รวมระยะประมาณ
๒๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๑๐ เปนเสนเลียบตามแนวริมฝงทะเล ระยะขนาน ๒๐๐ เมตร ถึงหลักเขต
ที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยูหางจากริมฝงทะเล ระยะ ๒๐๐ เมตร บริเวณพิกัด QQ ๑๔๒๗๗๓ รวมระยะประมาณ
๑,๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๑ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๑๒ ซึ่ง
ตั้งอยูตรงบริเวณปากคลองอุตุ บริเวณพิกัด QQ ๑๔๓๗๗๒ รวมระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๒ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางเทศบาลเมืองชลบุรี กับ
เทศบาลตําบลบานสวน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่งตัง้ อยูตรงบริเวณริมถนน
วชิรปราการ ฟากตะวันตก บริเวณพิกัด QQ ๑๕๐๗๗๐ รวมระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๓ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางเทศบาลเมืองชลบุรี กับ
เทศบาลตําบลบานสวน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๑๔ ซึ่งตั้งอยูต รงบริเวณริมทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) ฟากตะวันออก (ตรงกับหลักเขตที่ ๖ ของเทศบาลเมืองชลบุรี) บริเวณพิกัด
QQ ๑๕๒๗๖๙ รวมระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๔ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางเทศบาลเมืองชลบุรี กับ
เทศบาลตําบลบานสวน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๕ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณริมทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๔ (ถนนชลบุรี – บานบึง) ฟากเหนือ ตรงกิโลเมตรที่ ๐+๐๐๐ (ตรงกับ
หลักเขตที่ ๕ ของเทศบาลเมืองชลบุรี) บริเวณพิกัด QQ ๑๕๘๗๗๖ รวมระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร
/จากหลักเขต...

-๓จากหลักเขตที่ ๑๕ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางเทศบาลเมืองชลบุรีกับ
เทศบาลตําบลบานสวน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๖ ซึ่งตัง้ อยูตรงบริเวณริมถนน
ธีระบัณฑิต ฟากตะวันตก (ตรงกับหลักเขตที่ ๔ ของเทศบาลเมืองชลบุรี) บริเวณพิกัด QQ ๑๖๖๗๘๕
รวมระยะประมาณ ๑,๑๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๖ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางเทศบาลเมืองชลบุรีกับ
เทศบาลตําบลบานสวน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ รวมระยะประมาณ
๑,๕๕๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเสนแนวเขตที่กลาวไว ใหมีหลักเขตยอยปกไวเพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

