เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๘๒ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปนเทศบาลตําบลคลองจิก
โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา มีองคการบริหารสวนตําบลที่มีสภาพเหมาะสม
สมควรใหจัดตั้งเปนเทศบาลตําบล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
จึงจั ดตั้งองค การบริหารส วนตําบลคลองจิ ก อําเภอบางปะอิ น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนเทศบาล
ตําบลคลองจิก
องคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับการจัดตั้งเปน เทศบาลตําบลตามประกาศนี้มีแนวเขตตาม
คําบรรยายเขตและแผนที่ที่แนบทายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ และพน สภาพแหงการเปน
องคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลง
และนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงนับแตวันที่ไดมีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเปนเทศบาลตําบล
เปนตนไป บรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ พนักงานสวนตําบลและลูกจางของ
องคการบริหารสวนตําบลโอนไปเปน ของเทศบาลตําบลที่จัดตั้งขึ้น และบรรดาขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลที่ไดใชบังคับในเรื่องใดอยูกอนแลวคงใชบังคับไดตอไปเปนการชั่วคราว จนกวาจะ
ไดมีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
อารีย วงศอารยะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตัง้ องคการบริหารสวนตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปนเทศบาลตําบลคลองจิก
ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ใหกําหนดเขตเทศบาลตําบลคลองจิก ไวดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยูตรงบริเวณกึ่งกลางคลองบางหงษ ตรงจุดที่หางจากทางรถไฟสายเหนือ
ฟากตะวันออก (กรุงเทพ - อยุธยา) ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร ตรงกิโลเมตรที่ ๕๗+๗๕๐ บริเวณพิกดั
PR ๗๑๔๗๓๘
ดานเหนือ
จากเขตที่ ๑ เปนเสนเลียบกึ่งกลางคลองบางหงษ ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบล
บานเลนกับตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยูตรง
บริเวณจุดบรรจบระหวางคลองบางหงส กับคลองจิก บริเวณพิกัด PR ๗๓๙๗๒๘ รวมระยะประมาณ
๓,๕๐๐ เมตร
จากเขตที่ ๒ เปนเสนเลียบกึ่งกลางคลองจิก เปนเสนแบงเขตระหวางตําบลบานเลนกับ
ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณจุดบรรจบ
ระหวางคลองจิก กับคลองคูวังพาส บริเวณพิกัด PR ๗๔๕๗๒๘ รวมระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร
จากเขตที่ ๓ เปนเสนเลียบกึ่งกลางคลองคูว ังพาส ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบล
บานเลนกับตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตัง้ อยูตรง
บริเวณถนนเขาทางวัดสุคันธาราม หางจากปากทางเปนระยะ ๑,๕๓๐ เมตร เปนจุดบรรจบระหวางตําบล
บานเลน กับตําบลคลองจิก และตําบลบานหวา อําเภอบางปะอิน ตรงบริเวณพิกัด PR ๗๕๙๗๔๒
รวมระยะประมาณ ๒,๕๐๐ เมตร
จากเขตที่ ๔ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลบานหวากับตําบลคลองจิก
อําเภอบางปะอิน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณกึ่งกลางคลอง
บานพาสน บริเวณพิกัด PR ๗๖๗๗๔๕ รวมระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร
จากเขตที่ ๕ เปนเสนเลียบกึ่งกลางคลองบานพาสน ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบล
บานหวากับตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยูตรง
บริเวณจุดบรรจบคลองบานพาสน กับคลองเสาวังคา (คลองชลประทานสงน้ํา ๕ ขวา) บริเวณพิกัด
PR ๗๗๑๗๓๗ รวมระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร

ดานตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๖ เปนเสนเลียบกึ่งกลางคลองเสาวังคา (คลองชลประทานสงน้ํา ๕ ขวา)
ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลบอตาโล อําเภอวังนอย กับตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณจุดบรรจบคลองจิกกับคลองเสาวังคา(คลอง
ชลประทานสงน้ํา ๕ ขวา ) บริเวณพิกัด PR ๗๖๘๗๓๔ รวมระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เปนเสนเลียบกึ่งกลางคลองจิก ซึ่งเปนเสนเลียบแบงเขตระหวางตําบล
บอตาโล อําเภอวังนอย กับตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน กับตําบลลําไทร อําเภอวังนอย ไปทางทิศใต
หลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณจุดบรรจบของเสนแบงเขตระหวางตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน กับ
อําเภอบอตาโล อําเภอวังนอย และตําบลลําไทร อําเภอวังนอย บริเวณพิกัด PR ๗๘๑๗๒๖ รวมระยะ
ประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๘ เปนเสนเลียบกึ่งกลางลําจรเขสามสิบวังทองแดง ซึ่งเปนเสนแบงเขต
ระหวางตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน กับตําบลลําไทร อําเภอวังนอย ไปทางทิศใต ถึงหลักเขตที่ ๙
ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณจุดบรรจบลําจรเขสามสิบวังทองแดงกับคลองลํามะสัง (วังทองแดง) บริเวณพิกัด
PR ๗๗๗๗๑๔ รวมระยะประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๙ เปนเสนเลียบกึ่งกลางคลองลํามะสัง (วังทองแดง) ซึ่งเปนเสนแบงเขต
ระหวางตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน กับตําบลลําไทร อําเภอวังนอย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณจุดบรรจบคลองลํามะสัง (วังทองแดง) กับคลองหนึ่ง บริเวณพิกัด
PR ๗๔๘๖๙๑ รวมระยะประมาณ ๔,๙๐๐ เมตร
ดานใต
จากหลักเขตที่ ๑๐ เปนเสนตรงตัดผานทางหลวงแผนดินหมายเลย ๓๒ (สายเอเชีย)
ตรงกิโลเมตรที่ ๕๔+๒๐๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลคลองจิก
กับตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน ถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณถนนอุดมสรยุทธ
ตรงกิโลเมตรที่ ๑+ ๑๗๐ บริเวณพิกัด PR ๗๓๗๖๘๙ รวมระยะประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๑ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๒
ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณกึ่งกลางคลองพุทรา ตรงบริเวณจุดบรรจบของเสนแบงเขตระหวางตําบลบางกระสั้น
กับตําบลเชียงรากนอย และตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน บริเวณพิกัด PR ๗๒๙๖๙๒ รวมระยะ
ประมาณ ๗๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๒ เปนเสนเลียบกึ่งกลางคลองพุทรา ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบล
คลองจิกกับตําบลบางกระสั้น อําเภอบางปะอิน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๕๐
เมตร แลวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผานถนนอุดมสรยุทธตรงกิโลเมตรที่ ๒+๒๕๐ เขาเขตนิคม

อุตสาหกรรมบางปะอิน ๒๓(ซอยทรงบาดาล) มาเขาถนนบางปะอิน (ราชพฤกษ) ถึงจุดตัดถนนบางปะอิน
(ราชพฤกษ) แลวไปทางทิศตะวันตก เขาถนนบางปะอิน ๑๕ (ซอยตะแบก) ถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่งตั้งอยู
ตรงบริเวณจุดที่หางจากริมทางรถไฟสายเหนือ (กรุงเทพฯ - อยุธยา) ระยะ ๑๐๐ เมตร บริเวณพิกัด
PR ๗๐๙๗๐๒ รวมระยะประมาณ ๕,๒๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๑๓ เปนเสนเลียบริมทางรถไฟสายเหนือ (กรุงเทพฯ - อยุธยา) ฟาก
ตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบหลักเขตที่ ๑ รวมระยะประมาณ ๓,๖๐๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ตามเสนแนวเขตทีก่ ลาวไว ใหมีหลักเขตยอยปกไวเพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

