เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลนครแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
โดยที่กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแลวเห็นวา สมควรเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลนครแมสอด
อําเภอแมสอด จังหวัด ตาก เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความเหมาะสมของพื้น ที่แ ละเจตนารมณ
ของประชาชนรวมทั้งเพื่อประโยชนในการจัดทําบริการสาธารณะ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
จึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลนครแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยใหมีแนวเขตตาม
คําบรรยายแนวเขตและแผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
บุญจง วงศไตรรัตน
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลนครแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลนครแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
ลงวันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
......................................................................
ใหกําหนดเขตเทศบาลนครแมสอด ไวดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยูริมฝงหวยแมสอดดานทิศเหนือ บริเวณพิกัด MU ๕๒๐๔๗๖
ดานทิศเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เปนเสนเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวลําหวยแมสอด
ดานทิศเหนือถึงลําหวยแมสอดดานทิศเหนือ บริเวณพิกัด MU ๕๒๒๔๗๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เปนแนวเสนตรงถึงถนนสองแคว บริเวณพิกัด MU ๕๒๓๔๗๙ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสองแคว
ดานทิศตะวันตก ถึงบริเวณพิกัด MU ๕๒๔๔๘๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสองแคว
ดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงถนนตาลเดี่ยว บริเวณพิกัด MU ๕๓๔๔๘๗ ไปทางทิศตะวันออกขามถนน
ตาลเดี่ยวถึงถนนตาลเดี่ยวดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บริเวณพิกัด MU ๕๓๕๔๘๗ ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใตตามถนนตาลเดี่ยวดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ ๕๐ เมตรไปทางทิศตะวันออก
เปนแนวเสนตรงผานสระน้ําสาธารณะดานทิศใต ถึงถนนสาธารณะ บริเวณพิกัด MU ๕๓๗๔๘๖ ไปทาง
ทิศเหนือเปนแนวเสนตรงระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร ถึงบริเวณพิกดั MU ๕๓๗๔๘๘ ไปทางทิศตะวันตก
เปนแนวเสนตรงระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร
ถึงริมถนนซอยราษฎรบูรณะ บริเวณพิกัด MU ๕๓๗๔๘๘ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนราษฎรบูรณะ
ดานทิศเหนือ ระยะทางประมาณ ๑๓ เมตร ถึงสี่แยกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะ
ดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึง บริเวณพิกัด MU ๕๓๗๔๘๙ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาธารณะ
ถึงสามแยก บริเวณพิกดั MU ๕๓๘๔๘๙ ไปทางทิศเหนือตามถนนสาธารณะดานทิศตะวันตก ถึงสี่แยก
บริเวณพิกดั MU ๕๓๙๔๙๐ ไปทางทิศตะวันออกตามถนนสาธารณะดานทิศเหนือ ถึงสามแยกถนนราษฎรบูรณะ
ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนราษฎรบูรณะ ดานทิศตะวันตก ถึงสี่แยกบริเวณพิกดั MU ๕๔๐๔๙๒
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนสาธารณะดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือผานวัดสักทอง ฝงขวาของ
ถนนและวัดภาวนามาราม (วัดปาเกา) ฝงซายของถนนถึงทางหลวงแผนดินสายแมสอด – แมระมาด ดานทิศตะวันตก
บริเวณพิกดั MU ๕๔๔๔๘๙ ไปทางทิศตะวันออกขามทางหลวงแผนดินสายแมสอด – แมระมาด ถึงทางหลวง
แผนดินสายแมสอด – แมระมาด ดานทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๒ บริเวณพิกัด MU ๕๔๕๔๘๙
ระยะทางประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร

/จากหลักเขตที่ ๒ ...

-๒จากหลักเขตที่ ๒ เปนเสนเลียบไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนประชาธิปตย
ดานทิศเหนือถึงสุดถนนประชาธิปตย บริเวณพิกดั MU ๕๔๗๔๘๘ ไปทางทิศตะวันออกเปนแนวเสนตรง
ถึงบริเวณพิกดั MU ๕๕๐๔๘๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตเปนแนวเสนตรงถึงบริเวณพิกดั MU๕๕๑๔๘๘
ไปทางทิศเหนือเปนแนวเสนตรงถึงบริเวณพิกัด MU ๕๕๒๔๘๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตเปนแนว
เสนตรงถึงบริเวณพิกดั MU ๕๕๒๔๙๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตเปนแนวเสนตรงถึงบริเวณพิกดั
MU ๕๕๓๔๘๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตเปนแนวเสนตรงถึงถนนบริเวณพิกัด MU ๕๕๔๔๘๘
ไปทางทิศใตเปนเสนตรงถึงบริเวณพิกัด MU ๕๕๕๔๘๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตเปนแนวเสนตรง
ถึงบริเวณพิกดั MU ๕๕๖๔๘๗ ไปทางทิศตะวันออกเปนแนวเสนตรงถึงหวยลึกฝงทิศตะวันตก
บริเวณพิกดั MU ๕๕๗๔๘๙ ไปทางทิศเหนือตามแนวหวยลึกฝงทิศตะวันตกถึงหวยลึกฝงทิศตะวันตก
บริเวณพิกดั MU ๕๕๘๔๘๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเปนแนวเสนตรงขามคลองสงน้ํา สิ้นสุดที่
คลองสงน้ําฝงทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๓ บริเวณพิกัด MU๕๖๖๔๙๙ ระยะทางประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร
ดานทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๓ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามคลองสงน้ําริมฝง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงบริเวณพิกัด MU ๕๗๕๔๘๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตขามทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒ สายแมสอด – ตาก ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๐ สายแมสอด – อุมผาง
ดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๔ บริเวณพิกดั MU๕๗๕๔๘๘ ระยะทางประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เปนเสนเลียบไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๐
สายแมสอด – อุมผาง ดานทิศตะวันตก สิ้นสุดที่ลําหวยโปงถึงหลักเขตที่ ๕ บริเวณพิกัด MU ๕๗๗๔๗๒
ระยะทางประมาณ ๑, ๔๐๐ เมตร
ดานทิศใต
จากหลักเขตที่ ๕ เปนเสนเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวกึ่งกลางลําหวยโปง
ถึงสะพาน ถนนแมสอด – บานคางภิบาล บริเวณพิกดั MU ๕๖๓๔๖๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวกึ่งกลางลําหวยโปงถึงจุดบรรจบของลําหวยโปง และหวยแหง บริเวณพิกดั MU ๕๕๗๔๕๕
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวกึ่งกลางลําหวยโปงถึงสะพาน ถนนแมสอด – บานแมตาว บริเวณพิกดั
MU ๕๔๙๔๕๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวกึ่งกลางลําหวยโปงถึงกึ่งกลางลําหวยโปง บริเวณพิกดั
MU ๕๓๘๔๔๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางลําหวยโปง ถึงจุดบรรจบลําหวยโปง กับสะพาน
ถนนสายหนองกิง่ ฟา– บานแมตาว ริมฝงดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณพิกัด MU ๕๓๖๔๕๐ ไปทาง
ทิศตะวันตกขามสะพานถนนสายหนองกิ่งฟา– บานแมตาว สิ้นสุดที่ถนนสายหนองกิ่งฟา – บานแมตาว
ดานทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๖ บริเวณพิกดั MU ๕๓๕๔๕๐ ระยะทางประมาณ ๔,๗๐๐ เมตร

/ดานทิศตะวันตก...

-๓ดานทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๖ เปนเสนเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนนสายหนองกิ่งฟา –
บานแมตาว ทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงบริเวณพิกดั MU ๕๒๙๔๕๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
เปนแนวเสนตรงขามลําเหมืองหลวงถึงทายสนามบินทาอากาศยานแมสอด บริเวณพิกดั MU ๕๒๗๔๖๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเปนแนวเสนตรงถึงหลักเขตที่ ๗ (เชิงสะพานขามลําหวยแมสอด)
บริเวณพิกดั MU ๕๒๓๔๖๙ ระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เปนเสนเลียบไปทางทิศเหนือตามแนวกึง่ กลางลําหวยแมสอดถึง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ สายแมสอด – ตาก บริเวณพิกัด MU ๕๒๒๔๗๐ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวลําหวยแมสอดริมฝงทิศตะวันออกสิ้นสุดที่หลักเขตที่ ๑ (ริมฝงหวยแมสอดดานทิศเหนือ)
ระยะทางประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเสนแนวเขตทีก่ ลาวไว ใหมีหลักเขตยอยปกไวเพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

