เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๓๐ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลอ่างศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เป็นเทศบาลเมืองอ่างศิลา
โดยที่เทศบาลตําบลอ่างศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป
ทั้ง มี ร ายได้ พ อควรแก่ ก ารที่จ ะปฏิบั ติ ห น้ าที่ อั น ต้ องทํ า ตามที่ กํ าหนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ มีค วามประสงค์ที่จะเปลี่ย นแปลงฐานะเป็น เทศบาลเมือง และกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาแล้วเห็นว่า เทศบาลตําบลอ่างศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์
ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ สมควรให้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองตามความประสงค์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลอ่างศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นเทศบาลเมือง
อ่างศิลา
ให้เ ทศบาลตํ าบลที่ได้ เปลี่ย นแปลงฐานะเป็น เทศบาลเมือ งตามประกาศนี้ มี แ นวเขตตาม
คําบรรยายเขตและแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และให้พ้นสภาพแห่งการเป็นเทศบาลตําบล
นับแต่วันที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองเป็นต้นไป บรรดาทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และสิทธิ
เรีย กร้องของเทศบาลตําบลให้โ อนไปเป็น ของเทศบาลเมืองที่เปลี่ย นแปลงฐานะในขณะเดีย วกัน นั้น
และบรรดาเทศบัญญัติที่ได้ใช้บังคับอยู่ก่อนแล้วคงให้ใช้บังคับต่อไป ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลเมืองอ่างศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลอ่างศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เป็นเทศบาลเมืองอ่างศิลา
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ให้กําหนดเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ไว้ดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณปากคลองนางนอง ฝั่งตะวันออก ตรงจุดทีป่ ากคลองนางนอง
บรรจบกับริมฝั่งทะเล บริเวณพิกัด QQ ๐๙๙๗๕๑
ด้านเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบริมคลองนางนอง ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศใต้ผ่านถนนพระยาสัจจา
ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยูร่ ิมถนนพระยาสัจจา ฟากใต้ บริเวณพิกัด QQ ๑๐๑๗๔๕ รวมระยะประมาณ
๕๗๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้น
ตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๔ เสม็ด – เขาสามมุก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะ ๒๐๐ เมตร ตรงจุดที่ห่างจากศูนย์กลางทางแยกที่ถนนพระยาสัจจา บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๓๔ เสม็ด – เขาสามมุก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๓๑๓๔ เสม็ด – เขาสามมุก บริเวณพิกัด QQ ๑๐๔๗๔๒ รวมระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๔ เสม็ด – เขาสามมุก
ระยะ ๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ กรุงเทพฯ – ตราด (ถนน
สุขุมวิท) ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตัง้ อยู่รมิ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ กรุงเทพฯ – ตราด (ถนนสุขุมวิท) ฟาก
ตะวันออก บริเวณพิกัด QQ ๑๒๕๗๒๖ รวมระยะประมาณ ๒,๖๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ กรุงเทพฯ – ตราด
(ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะ ๘๐๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตัง้ อยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับ
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ กรุงเทพฯ – ตราด (ถนนสุขุมวิท) ตัดกับเส้นขนานกับศูนย์กลางทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ กรุงเทพฯ – ตราด (ถนนสุขุมวิท) ระยะ ๘๐๐ เมตร บริเวณพิกัด QQ ๑๓๒๗๒๒
รวมระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ กรุงเทพฯ – ตราด (ถนน
สุขุมวิท) ระยะ ๘๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองบางโปรง ฝั่ง
ตะวันออก บริเวณพิกัด QQ ๑๑๑๖๙๐ รวมระยะประมาณ ๓,๘๕๐ เมตร
/ด้านใต้...

-๒-

ด้านใต้
จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบริมคลองโปรง ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่าน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ กรุงเทพฯ – ตราด (ถนนสุขุมวิท) ถนนมิตรสัมพันธ์และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๓๔ เสม็ด – เขาสามมุก ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ปากคลองบางโปรง ฝั่งตะวันออก ตรงจุดที่
ปากคลองบางโปรง บรรจบกับริมฝัง่ ทะเล บริเวณพิกัด QQ ๐๘๐๗๒๕ รวมระยะประมาณ ๖,๔๕๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบริมฝั่งทะเล ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออก จนบรรจบกับหลักเขต
ที่ ๑ รวมระยะประมาณ ๔,๖๘๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนทีท่ ้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่าวไว้ ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

