เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๕ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลวิเชียรบุรี อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
โดยที่เทศบาลตําบลวิเชียรบุรี อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคน
ขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทําตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ มีค วามประสงค์ที่จะเปลี่ย นแปลงฐานะเป็น เทศบาลเมือง และกระทรวงมหาดไทย
พิจ ารณาแล้ ว เห็ น ว่า เทศบาลตํา บลวิ เ ชี ย รบุ รี อํา เภอวิ เชี ย รบุรี จั ง หวั ด เพชรบูร ณ์ เข้า เงื่อ นไข
หลั ก เกณฑ์ ต ามมาตรา ๑๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ สมควรให้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง
ตามความประสงค์
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย จึงประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลวิเชียรบุรี อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
ให้เทศบาลตําบลที่ไ ด้เปลี่ ย นแปลงฐานะเป็น เทศบาลเมืองตามประกาศนี้ มีแ นวเขตตาม
คําบรรยายเขตและแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และให้พ้นสภาพแห่งการเป็นเทศบาล
ตําบล นับแต่วันที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองเป็นต้น ไป บรรดาทรัพย์สิน หนี้ สิท ธิ
และสิทธิเรียกร้องของเทศบาลตําบลให้โอนไปเป็นของเทศบาลเมืองที่เปลี่ยนแปลงฐานะในขณะเดียวกันนั้น
และบรรดาเทศบัญญัติที่ได้ใช้บังคับอยู่ก่อนแล้วคงให้ใช้บังคับต่อไป ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลวิเชียรบุรี อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
ลงวันที่ ๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้กําหนดเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ไว้ดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑ ตอนชัยบาดาล - วิเชียรบุรี
ตรงกิโลเมตรที่ ๑๒๖+๗๐๐ ตามแนวเส้นตัง้ ฉากไปทางทิศตะวันออก ระยะ ๓๐๐ เมตร บริเวณพิกัด UB ๑๙๔๓๒๐
ด้านเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ ตอนชัยบาดาล วิเชียรบุรี ระยะ ๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด
หมายเลข ๒๐๑๒ ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐ – อําเภอวิเชียรบุรี ฟากเหนือตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ
๕๐๐ เมตร บริเวณพิกัด UB ๑๙๕๓๑๒ รวมระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๑๒ ตอนแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ – อําเภอวิเชียรบุรี ระยะ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่
ริมแม่น้ําป่าสักฝั่งตะวันตก บริเวณพิกัด UB ๒๔๔๓๒๐ รวมระยะประมาณ ๕,๒๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยูห่ ่างจากศูนย์กลางถนนไป
บ้านโคกปรือ ตรงจุดทีอ่ ยู่ห่างจากศูนย์กลางสามแยกถนนไปบ้านโคกปรือกับถนน รพช. หมายเลข ๑๑๐๐๘/๑ ตอน
บ้านหนองแดง – อําเภอวิเชียรบุรี ตามแนวถนนไปบ้านโคกปรือ ระยะ ๑,๗๕๐ เมตร ตามแนวเส้นตัง้ ฉากไปทาง
ทิศตะวันตก ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร บริเวณพิกัด UB ๒๔๙๓๕๑ รวมระยะประมาณ ๓,๒๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกผ่านถนนไปบ้านโคกปรือ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่ง
ตั้งอยู่รมิ ถนน รพช. หมายเลข ๑๑๐๐๘/๑ ตอนบ้านหนองแดง – อําเภอวิเชียรบุรีฟากตะวันออก ตรงจุดทีอ่ ยู่ในแนว
เส้นขนานกับศูนย์กลางถนนโครงการ ฯ สายอําเภอวิเชียรบุรี – บ้านเนินสะเดา ฟากตะวันออก ระยะ ๕๐๐ เมตร
บริเวณพิกัด UB ๒๙๐๓๕๓ รวมระยะประมาณ ๔,๒๕๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางถนนโครงการ ฯ สายอําเภอวิเชียรบุรี – บ้านเนิน
สะเดา ระยะ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยูร่ ิมทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๒๑๑ แยกทาง
หลวงหมายเลข ๒๐๑๒ (อําเภอวิเชียรบุรี) – บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑ (อําเภอศรีเทพ) ฟากตะวันตก
บริเวณพิกัด UB ๒๘๑๓๐๑ รวมระยะประมาณ ๖,๐๐๐ เมตร

-๒จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๒๑๑ แยกทางหลวง
หมายเลข ๒๐๑๒ (อําเภอวิเชียรบุรี) – บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑ (อ.ศรีเทพ) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๒๑๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๒
(อําเภอวิเชียรบุรี) –บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑ (อําเภอศรีเทพ) ฟากตะวันตก ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ ๕๐๐
เมตร บริเวณพิกัด UB ๒๗๗๒๙๙ รวมระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร
ด้านใต้
จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยูร่ ิมคลอง
จันทร์น้อย ฝั่งตะวันตกตรงจุดทีอ่ ยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๑๒ ตอนแยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๑ – อําเภอวิเชียรบุรี ฟากใต้ ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ ๕๐๐ เมตร บริเวณพิกัด UB
๒๖๓๓๑๓ รวมระยะประมาณ ๒,๑๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๑๒ ตอนแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ – อําเภอวิเชียรบุรี ระยะ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู่
ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ ตอนชัยบาดาล – วิเชียรบุรี ฟากตะวันออก ตามแนวเส้นตั้งฉาก
ระยะ ๓๐๐ เมตร บริเวณพิกัด UB ๑๙๙๓๐๓ รวมระยะประมาณ ๘,๓๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ ตอนชัยบาดาล –
วิเชียรบุรี ระยะ ๓๐๐ เมตร ไปทางทิศใต้ถึงหลักที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๒๑ ตอนชัยบาดาล – วิเชียรบุรี ตรงกิโลเมตรที่ ๑๒๓+๑๐๐ ฟากตะวันออก ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ ๓๐๐
เมตร บริเวณพิกัด UB ๒๐๔๒๘๙ รวมระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๒๑ ตอนชัยบาดาล – วิเชียรบุรี ถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตัง้ อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑
ตอนชัยบาดาล – วิเชียรบุรี ตรงกิโลเมตรที่ ๑๒๓+๑๐๐ ฟากตะวันตก ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ ๓๐๐ เมตร
บริเวณพิกัด UB ๒๐๐๒๘๐ รวมระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๑๑ เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ ตอนชัยบาดาล –
วิเชียรบุรี ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๒ ซึ่งตั้งอยูห่ ่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ ตอนชัย
บาดาล – วิเชียรบุรี ตรงกิโลเมตรที่ ๑๒๖+๗๐๐ ฟากตะวันตก ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ ๓๐๐ เมตร บริเวณ
พิกัด UB ๑๘๓๓๑๗ รวมระยะประมาณ ๔,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๒ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑
ตอนชัยบาดาล – วิเชียรบุรี จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ รวมระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนทีท่ ้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่าวไว้ ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

