เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๘๔ ง

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เปนเทศบาลเมืองสัตหีบ
โดยที่เทศบาลตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีราษฎรตั้งแตหนึ่งหมื่นคนขึ้นไป
ทั้งมีร ายไดพอควรแกก ารที่ จะปฏิบัติ หนา ที่อัน ตองทําตามที่ กําหนดไวใ นพระราชบัญญั ติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ มีความประสงคที่จะเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมือง และกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาแลวเห็น วา เทศบาลตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เขาเงื่อนไขหลักเกณฑตาม
มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ สมควรใหเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองตามความประสงค
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
จึงประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เปนเทศบาลเมืองสัตหีบ
ให เทศบาลตํา บลที่ ได เ ปลี่ ย นแปลงฐานะเป น เทศบาลเมือ งตามประกาศนี้ มีแ นวเขตตาม
คําบรรยายเขตและแผนที่แนบทายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ และใหพนสภาพแหงการเปน
เทศบาลตํ าบลนั บแตวั น ที่ไ ดถู กเปลี่ ยนแปลงฐานะเปน เทศบาลเมื องเป น ตน ไป บรรดาทรัพ ยสิ น
หนี้ สิทธิ และสิทธิเรียกรองของเทศบาลตําบลใหโอนไปเปนของเทศบาลเมืองที่เปลี่ยนแปลงฐานะ
ในขณะเดียวกันนั้น และบรรดาเทศบัญญัติที่ไดใชบังคับอยูกอนแลวคงใหใชบังคับตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
อารีย วงศอารยะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เปนเทศบาลเมืองสัตหีบ
ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

ใหกําหนดเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ ไวดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตัง้ อยูตรงบริเวณที่หางจากกึ่งกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ ตอน
ชลบุรี-ตราด ตรงกิโลเมตรที่ ๑๗๑ ในแนวตั้งฉาก ไปทางทิศตะวันตก ระยะ ๒๐๐ เมตร บริเวณพิกัด
QQ ๐๕๑๐๕๘
ดานเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตัง้ อยูหางจาก
กึ่งกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ ตอนชลบุร-ี ตราด ตรงกิโลเมตรที่ ๑๗๑ ในแนวตัง้ ฉาก ระยะ ๕๐๐
เมตร บริเวณพิกัด QQ ๐๕๘๐๕๙ รวมระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เปนเสนขนานกับกึง่ กลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ ตอนชลบุร-ี ตราด
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยูหางจากกึ่งกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ ตอน
ชลบุรี-ตราด ตรงกิโลเมตรที่ ๑๘๐+๕๐๐ ในแนวตัง้ ฉาก ทางทิศเหนือ ระยะ ๕๐๐ เมตร บริเวณพิกัด
QQ ๑๑๑๐๑๓ รวมระยะประมาณ ๕,๗๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๓ เปนเสนตรงไปทางทิศใต ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยูริมทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓ ตอนชลบุรี-ตราด ฟากเหนือ ตรงกิโลเมตรที่ ๑๘๐+๕๐๐ บริเวณพิกัด QQ ๑๑๒๐๐๘
รวมระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร
ดานใต
จากหลักเขตที่ ๔ เปนเสนเลียบริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ ตอนชลบุร-ี ตราด
ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยูตรงขามทางแยกถนนหนองตะเคียน
บริเวณพิกดั QQ ๐๗๐๐๑๔ รวมระยะประมาณ ๔,๒๖๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เปนเสนตรงตัดผานทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ ตอนชลบุร-ี ตราด
ไปทางทิศใต ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยูริมถนนหนองตะเคียน ฟากตะวันออก ตรงกับหลักเขตทีด่ ินหมูบาน
กร. บริเวณพิกัด QQ ๐๗๐๐๑๐ ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร
/จากหลักเขต...

-๒จากหลักเขตที่ ๖ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตัง้ อยูตรง
มุมรั้วที่วาการอําเภอสัตหีบ ดานเหนือ บริเวณพิกัด QQ ๐๗๓๐๐๕ รวมระยะประมาณ ๖๑๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เปนเสนตรงไปทางทิศใต ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยูริมอาวสัตหีบ ดานเหนือ
หางจากมุมถนนหนองตะเคียน ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก บริเวณพิกดั QQ ๐๗๔๐๐๓
รวมระยะ ๔๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๘ เปนเสนตรงไปในอาวสัตหีบ ทางทิศใต ระยะ ๑๐๐ เมตร แลวเปน
เสนขนานกับริมอาวสัตหีบ ไปทางทิศตะวันตก แลวเปนเสนตรงขึน้ ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู
ริมอาวสัตหีบ ดานเหนือ ตรงขามมุมถนนขางโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ ฟากตะวันออก บริเวณพิกัด
QQ ๐๖๔๐๐๓ รวมระยะประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๙ เปนเสนตรงไปทางทิศเหนือ แลวเลียบริมถนนขางโรงพยาบาลอาภากร
เกียรติวงศ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ ตอนชลบุรี-ตราด ฟากตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้ง
อยูริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ ฟากตะวันออก ตรงขามทางแยกไปบานทุงโปรง บริเวณพิกดั
QQ ๐๕๘๐๓๑ รวมระยะประมาณ ๒,๘๔๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๐ เปนเสนตรงตัดผานทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ ตอนชลบุรี-ตราด
แลวเลียบริมถนนทางไปบานทุงโปรง ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยูหางจาก
กึ่งกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ ตอนชลบุร-ี ตราด ตามแนวทางไปบานทุงโปรง ระยะ ๒๐๐ เมตร
บริเวณพิกดั QQ ๐๕๖๐๓๑ รวมระยะประมาณ ๒๔๖ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๑ เปนเสนตรงขนานกับกึ่งกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ ตอน
ชลบุรี-ตราด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ รวมระยะประมาณ ๒,๗๗๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเสนแนวเขตที่กลาวไว ใหมีหลักเขตยอยปกไวเพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

