เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๔๕ ง

หน้า ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลหลักเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โดยที่กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลหลักเมือง
อํ า เภอเมื อ งราชบุ รี จั ง หวั ด ราชบุ รี เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพพื้ น ที่ จ ริ ง และเพื่ อ ประโยชน์
ในการจัดบริการสาธารณะ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงประกาศให้เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลหลักเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยให้มีแนวเขต
ตามคําบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลหลักเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลหลักเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ลงวันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ใหกําหนดเขตเทศบาลตําบลหลักเมือง ไวดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยูกึ่ งกลางแมน้ําแมก ลองบริเวณกึ่งกลางปากคลองโพ หมูที่ ๕ ตําบลโคกหม อ
บริเวณพิกัด NR ๘๘๗๐๑๐

ทิศเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑
เปนเสนเลียบตามกึ่งกลางคลองโพ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวคลองโพ
ถึงหลักเขตที่ ๒ ตัดถนนสายเพชรเกษมสายเกา บริเวณพิกัด NR ๘๙๔๐๑๓ เปนระยะทางประมาณ
๗๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒
เปนเสนเลียบตามกึ่งกลางคลองโพ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวคลองโพ
ถึงหลักเขตที่ ๓ ตัดถนนสายเพชรเกษมสายใหม บริเวณพิกัด NR ๙๐๑๐๑๕ เปนระยะทางประมาณ
๗๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓
เปนเสนเลียบตามกึ่งกลางคลองโพ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ ๔
ตัดกึ่งกลางถนนหัก บริเวณพิกัด NR ๙๑๒๐๒๐ รวมระยะดานทิศเหนือประมาณ ๒,๘๐๐ เมตร

ทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๔
เป น เส น เลี ย บตามกึ่ ง กลางคลองลู ก ท อ ไปทางทิ ศ ใต ต ามแนวคลองลู ก ท อ
ถึงหลักเขตที่ ๕ บริเวณพิกัด NR ๙๒๕๐๐๐ เปนระยะทางประมาณ ๒,๕๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕
เปนเสนเลียบตามกึ่งกลางคลองโคกหมอ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตถึงหลักเขตที่ ๖
ตรงกึ่งกลางลํารางกระดี่ บริเวณพิกัด NQ ๙๑๕๙๙๔ เปนระยะทางประมาณ ๑,๒๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๖
เปนเสนเลียบตามกึ่งกลางลํารางกระดี่ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตถึงหลักเขตที่ ๗
บริเวณพิกัด NQ ๙๒๔๙๘๗ เปนระยะทางประมาณ ๑,๐๕๐ เมตร
/จากหลักเขต...

- ๒ จากหลักเขตที่ ๗
เปน เสน เลียบตามกึ่งกลางลํารางกระดี่ ไปทางทิศ ตะวัน ออกถึงหลัก เขตที่ ๘
ตรงกึ่งกลางคลองบางปา บริเวณพิกัด NQ ๙๔๒๙๘๔ เปนระยะทางประมาณ ๒,๒๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๘
เปนเสนเลียบตามกึ่งกลางคลองบางปา ไปทางทิศใต ตามแนวคลองบางปาถึงหลักเขต
ที่ ๙ ตรงกึ่งกลางแมน้ําแมกลอง บริเวณพิกัด NQ ๙๔๐๙๕๘ รวมระยะดานทิศตะวัน ออกประมาณ
๑๐,๙๕๐ เมตร

ทิศใต
จากหลักเขตที่ ๙
เปนเสนเลียบตามกึ่งกลางแมน้ําแมกลอง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขต
ที่ ๑๐ ตรงปากแมน้ําออม บริเวณพิกัด NQ ๙๓๓๙๕๐ เปนระยะทางประมาณ ๑,๑๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๐
เปนเสนเลียบตามกึ่งกลางแมน้ําแมกลอง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขต
ที่ ๑๑ ตัด กับสะพานธนรัชตและทางรถไฟสายใตบริเวณพิกัด NQ ๘๙๕๙๖๘ รวมระยะดานทิศใต
ประมาณ ๔,๘๐๐ เมตร

ทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๑๑
เปนเสนเลียบตามกึ่งกลางแมน้ําแมกลองไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๑๒
ตรงสะพานสิริลักษณ บริเวณพิกัด NQ ๘๘๙๙๗๙ เปนระยะทางประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๒
เป น เส น เลี ย บตามกึ่ ง กลางแม น้ํ า แม ก ลองไปทางทิ ศ เหนื อ ถึ ง หลั ก เขตที่ ๑
ตรงกึ่งกลางปากคลองโพ บริเวณพิกัด NR ๘๘๗๐๑๐ รวมระยะดานทิศตะวันตกประมาณ ๕,๐๐๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเสนแบงเขตที่กลาวไวใหมีหลักเขตยอยปกไว เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

