เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เปนเทศบาลเมืองหนองปรือ
โดยที่ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี มีสภาพเหมาะสม สมควรใหจัดตั้งเปนเทศบาลเมือง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เปนเทศบาลเมืองหนองปรือ
องคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับการจัดตั้งเปนเทศบาลเมืองตามประกาศนี้ มีแ นวเขตตาม
คําบรรยายเขตและแผนที่ที่แนบทายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ และพนสภาพแหงการเปนองคการ
บริหารสวนตําบล รวมทั้งใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลง และนายก
องคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนง นับแตวันที่ไดมีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเปนเทศบาลเมืองเปนตนไป
บรรดางบประมาณ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ สิทธิเรียกรอง พนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหาร
สวนตําบล โอนไปเปนของเทศบาลเมืองที่จัดตั้งขึ้น และบรรดาขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทีไ่ ด
ใชบังคับในเรื่องใดอยูกอนแลว คงใชบังคับไดตอไปเปนการชั่วคราว จนกวาจะไดมีการตราเทศบัญญัติ
ในเรื่องนั้นขึ้นใหม
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
สมชาย สุนทรวัฒน
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลเมืองหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เปนเทศบาลเมืองหนองปรือ
ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ใหกําหนดเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ ไวดงั นี้
หลักที่ ๑ ตั้งอยูตรงจุดบรรจบระหวางเสนแบงเขตเมืองพัทยากับตําบลหนองปลาไหลและ
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง ตรงจุดที่ตัดกับคลองนาเกลือ บริเวณพิกดั QQ ๐๘๖๓๔๓
ดานเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เปนเสนทางเลียบตามแนวลําหวยกระบาก ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลหนอง
ปลาไหลกับตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณถนน
ฟารมจระเข – หนองปลาไหล ฟากตะวันตก ตรงสะพานขามลําหวยกระบาก บริเวณพิกัด QQ ๑๑๑๓๓๙
รวมระยะทางประมาณ ๒,๗๐๐ เมตร
จากหลักที่เขตที่ ๒ เปนเสนเลียบตามแนวลําหวยกระบาก ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบล
หนองปลาไหลกับตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ผานถนนหนาอางเก็บน้ํา
ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณจุดบรรจบระหวางเสนแบงเขตตําบลหนองปลาไหลกับตําบลหนองปรือและ
ตําบลโปง อําเภอบางละมุง บริเวณพิกดั QQ ๑๓๒๓๒๔ รวมระยะทางประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๓ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลโปงกับตําบลหนองปรือไป
ทางทิศใต ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๐( สายชัยพรวิถี ) ฟากใต ตรง
กิโลเมตรที่ ๖+๔๕๐ บริเวณพิกัด QQ ๑๒๘๓๑๕ รวมระยะประมาณ ๑,๑๐๐เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เปนเสนเลียบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๐( สายชัยพรวิถี )ฟากใต ซึ่ง
เปนเสนแบงเขตระหวางตําบลโปงกับตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตถึงหลักเขต
ที่ ๕ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๐(สายชัยพรวิถี) ฟากใต ตรงกิโลเมตร ที่ ๖+๓๐๐
บริเวณพิกดั QQ ๑๒๗๓๑๔ รวมระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตตําบลโปงกับตําบลหนองปรือ อําเภอ
บางละมุง ไปทาง ทิศใต ตามแนวถนนสันเขื่อนอางเก็บน้าํ มาบประชันถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณถนน
พรประภานิมิต ฟากเหนือ ตรงกิโลเมตรที่ ๖+๐๙๐ บริเวณพิกัด QQ ๑๒๘๒๘๘ รวมระยะประมาณ ๒,๘๐๐
เมตร
/ จากหลักเขต……..

-๒จากหลักเขตที่ ๖ เปนเสนเลียบตามแนวถนนพรประภานิมติ ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวาง
ตําบลโปงกับตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง ไปทางทิศตะวันออก ผานบริเวณวัดเขาโพธิ์ทองแลวเปนเสน
เลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลโปงกับตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง ไปทางทิศใต ถึงหลักเขตที่ ๗
ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณจุดบรรจบระหวางถนนประชาอุนจันอุทิศ กับถนนวัดเขาโพธิ์ทอง – บานทุงกลม บริเวณพิกัด
QQ ๑๓๙๒๘๐ รวมระยะประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เปนเสนเลียบตามแนวถนนวัดเขาโพธิ์ทอง – บานทุงกลม ฟากตะวันออก ซึ่ง
เปนเสนแบงเขตระหวางตําบลโปงกับตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง ไปทางทิศใต ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู
ตรงบริเวณจุดที่หางจากถนนวัดเขาโพธิ์ทอง – บานทุงกลม ระยะ ๖๐๐ เมตร บริเวณพิกัด QQ ๑๓๖๒๕๔ ระยะ
ประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร
ดานใต
จากหลักเขตที่ ๘ เปนเสนเลียบตามเสนแบงเขตระหวางเทศบาลตําบลหวยใหญกับตําบล
หนองปรือ อําเภอบางละมุง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ผานยอดเขาดิน ไปทางทิศตะวันตก ผานอางเก็บน้ําหวย
ชากนอก ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยูบริเวณจุดที่หางจากถนนชัยพฤกษ – วัดอินทนาราม ระยะทาง ๖๐๐ เมตร
บริเวณพิกดั QQ ๐๘๘๒๕๓ รวมระยะประมาณ ๕,๓๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๙ เปนเสนเลียบตามเสนแบงเขตระหวางเทศบาลตําบลหวยใหญกับตําบล
หนองปรือ อําเภอบางละมุง ผานถนนชัยพฤกษ - วัดอินทนาราม ตรงกิโลเมตรที่ ๒+๔๐๐ ไปทางทิศตะวันตก
ตามกึ่งกลางถนนชัยพฤกษ - วัดอินทนาราม ระยะ ๗๕๐ เมตร แลวเปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวาง
เทศบาลตําบลหวยใหญกับตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่ง
ตั้งอยูตรงจุดบรรจบระหวางเสนแบงเขตเมืองพัทยากับเทศบาลตําบลหวยใหญและตําบลหนองปรือ หางจากทาง
รถไฟสายตะวันออก (สายฉะเชิงเทรา – สัตหีบ) ระยะ ๑๐๐ เมตร บริเวณพิกัด QQ ๐๗๘๒๓๓ รวมระยะ
ทางประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๑๐ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางเมืองพัทยากับตําบลหนองปรือ
อําเภอบางละมุง ไปทางทิศเหนือ บรรจบกับหลักเขตที่ ๑ รวมระยะทางประมาณ ๑๑,๒๐๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเสนแนวเขตทีก่ ลาวไว ใหมีหลักเขตยอยปกไวเพื่อแสดงเขตตามสมควร

