เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กันยายน ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยที่กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลเกาะพะงัน
อําเภอเกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธ านี โดยรับรวมพื้น ที่หมู่ที่ ๓ บ้านมะเดื่อหวาน ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณะ
ประกอบกับได้มีการสํารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงประกาศให้เปลี่ย นแปลงเขตเทศบาลตําบลเกาะพะงัน โดยให้มีแ นวเขตตามคําบรรยายแนวเขต
และแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี
ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลีย่ นแปลงเขตเทศบาลตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี
วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
-----------------------------------ใหกําหนดแนวเขตเทศบาลตําบลเกาะพะงันไวดังนี้
หลัก เขตที่ ๑ บริเ วณซึ่งตั้ งอยูใ นแนวเสน ตั้งฉากกับ ศูน ยก ลางถนนทองศาลา-โฉลกหลํ า
ไปทางทิศตะวันตก ระยะ ๑,๐๙๐ เมตร ตรงจุดที่อยูหางจากจุดศูนยกลางคลองทาน้ําโฉตัดกับถนนทองศาลาโฉลกหลํา ตามแนวถนนทองศาลา-โฉลกหลํา ไปทางทิศใต ระยะ ๕๖๐ เมตร บริเวณพิกัด PL ๐๙๗๗๙๒
ดานเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๒ อยูถนนทองศาลาโฉลกหลําฟากตะวันตกอยูหางจากจุดกึ่งกลางคลองเหมืองชัยตัดกับถนนทองศาลา-โฉลกหลําตามแนวถนนทอง
ศาลา-โฉลกหลําไปทางทิศเหนือ ระยะ ๖๙๐ เมตร บริเวณพิกัด PL ๑๐๘๗๘๙ รวมระยะประมาณ ๑,๑๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผานถนนทองศาลา-โฉลกหลํา
ผานแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ปาเกาะพะงันและปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะพะงัน ถึงหลักเขตที่ ๓
ซึ่งอยูกึ่งกลางคลองทาน้ําโฉ ตรงแนวเสนตั้งฉากกับศูนยกลางถนนทองศาลา-โฉลกหลําไปทางทิศตะวันออก
ระยะ ๑,๑๖๐ เมตร ตรงจุดที่อยูหางจากจุดศูนยกลางคลองทาน้ําโฉตัดกับถนนทองศาลา-โฉลกหลํา ตามแนว
ถนนทองศาลา-โฉลกหลําไปทางทิศใต ระยะ ๒๐๐ เมตร บริเวณพิกัด PL ๑๒๐๗๙๓ รวมระยะประมาณ
๑,๒๒๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งอยูตรงแนว
เสนตั้งฉากกับศูนยกลางถนนทองศาลา-โฉลกหลํา ไปทางทิศตะวันออก ระยะ ๒,๑๑๐ เมตร ตรงจุดที่อยูหางจาก
จุดศูนยกลางคลองทาน้ําโฉตัดกับถนนทองศาลา- โฉลกหลํา ตามแนวถนนทองศาลา-โฉลกหลําไปทางทิศเหนือ
ระยะ ๗๑๐ เมตร บริเวณพิกัด PL ๑๒๙๘๐๐ รวมระยะประมาณ ๑,๑๓๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งอยูในแนวเสน
ตั้งฉากกับศูนยกลางถนนบานใต-ทองนายปานไปทางทิศตะวันตก ระยะ ๑,๑๓๐ เมตร ตรงจุดที่อยูหางจากจุด
ศูน ยก ลางคลองธารเสด็จ ตัด กับ ถนนบา นใต-ทองนายปาน ตามแนวถนนบานใต-ทองนายปานไปทางทิ ศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ ๒,๗๗๐ เมตร บริเวณพิกัด PL ๑๓๗๗๙๖ รวมระยะประมาณ ๘๖๐ เมตร
ดานตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๕ เปน เสนตรงไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใต ผานแนวเขตปาไมถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี ปาเกาะพะงันและปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะพะงัน ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งอยูในแนวเสน ตั้งฉากกับ
ศูนยกลางถนนบานในสวน-น้ําตกแพงไปทางทิศตะวันออก ๔๘๐ เมตร ตรงจุดที่อยูหางจากจุดศูนยกลางที่คลอง
ทาคูตัดกับถนนบานในสวน-น้ําตกแพง ตามแนวถนนบานในสวน-น้ําตกแพงไปทางทิศใต ระยะ ๗๘๐ เมตร
บริเวณพิกัด PL ๑๑๕๗๔๙ รวมระยะประมาณ ๕,๑๕๐ เมตร
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จากหลักเขตที่ ๖ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งอยูในแนวเสน
ตั้งฉากกับศูนยกลางถนนหนาอําเภอ-บานเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ ๑๕๐ เมตร ตรงจุดที่อยู
หางจากจุดศูนยกลางคลองทาคูตัดกับถนนหนาอําเภอ-บานเหนือ ตามแนวถนนหนาอําเภอ-บานเหนือ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต ระยะ ๑,๙๕๐ เมตร บริเวณพิกัด PL ๑๒๐๗๓๙ รวมระยะประมาณ ๑,๒๖๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตผานถนนบานใต-บานเหนือ และคลอง
ทาจีน ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยูริมคลองทาจีนฝงตะวันออก ตรงจุดที่อยูหางจากจุดศูนยกลางคลองทาจีน ตัดกับ
ถนนทองศาลา-บานใต ตามแนวคลองทาจีนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ ๓๐๐ เมตร บริเวณพิกัด PL
๑๓๐๗๒๔ รวมระยะประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๘ เปนเสนเลียบคลองทาจีน ฝงตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ผานถนน
ทองศาลา-บานใต ถึงหลัก เขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยูริมคลองทาจีน ฝงตะวัน ออก ตรงจุด ที่บรรจบกับริมฝงอาวไทย
บริเวณพิกัด PL ๑๒๗๗๑๘ รวมระยะประมาณ ๖๘๐ เมตร
ดานใต
จากหลักเขตที่ ๙ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผานอาวบางจารุ และแหลมสน ถึง
หลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยูตรงปลายแหลมเกาะแตใน ดานทิศใต บริเวณพิกัด PL ๐๗๐๗๒๗ รวมระยะประมาณ
๕,๗๑๐ เมตร
ดานตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๑๐ เปนเสนเลียบแนวชายฝงทะเลเกาะแตใน ดานทิศตะวันตกไปทางทิศเหนือ
ถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณปลายแหลมเกาะแตในดานเหนือ บริเวณพิกัด PL ๐๗๐๗๓๔ รวมระยะ
ประมาณ ๙๒๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๑ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผานอาวในวก ถึงหลักเขตที่
๑๒ ซึ่งตั้งอยูริ มฝงทะเลบริเวณแหลมหินนกตรงจุด ที่อยูหางจากคลองสาธารณะ ตามแนวริมฝงทะเลบริเวณ
แหลมหินนกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ ๔๐๐ เมตร บริเวณพิกัด PL ๐๗๖๗๔๔ รวมระยะประมาณ
๑,๑๗๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๒ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกผานคลองสาธารณะและถนนในวก-วก
ตุม ถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่งตั้งอยูในแนวเสนตั้งฉากกับศูนยกลางถนนทองศาลา-ศรีธนู ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ ระยะ ๓๐๐ เมตร ตรงจุดที่อยูหางจากจุดศูนยกลางคลองทาใหญ ตัดกับถนนทองศาลา-ศรีธนู ตามแนว
ถนนทองศาลา-ศรีธนู ไปทางทิศเหนือ ระยะ ๖๐๐ เมตร บริเวณพิกัด PL ๐๘๘๗๔๔ รวมระยะประมาณ ๑,๑๘๐
เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๓ เปนเสนขนานกับศูนยกลางถนนทองศาลา-ศรีธนู ระยะ ๓๐๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศเหนือ ถึงหลัก เขตที่ ๑๔ ซึ่งตั้งอยูในแนวเสน ตั้งฉากกับศูนยกลางถนนทอง
ศาลา- ศรีธนู ไปทางทิศตะวันตก ระยะ ๓๐๐ เมตร ตรงจุดที่อยูหางจากจุดศูนยกลางคลองทาใหญตัดกับถนน
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ทองศาลา-ศรีธนู ตามแนวถนนทองศาลา-ศรีธนูไปทางทิศเหนือ ระยะ ๑,๗๐๐ เมตร บริเวณพิกัด PL ๐๙๑๗๕๑
รวมระยะประมาณ ๘๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๔ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกผานถนนทองศาลา-ศรีธนู ถึงหลักเขตที่
๑๕ ซึ่งตั้งอยูคลองทาใหญฝงตะวันตกตรงจุดที่อยูหางจากจุดศูนยกลางคลองทาใหญตัดกับถนนสวนปาตาม
แนวคลองทาใหญไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ ๖๐ เมตร บริเวณพิกัด PL ๐๙๕๗๕๐ รวมระยะประมาณ
๓๘๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๕ เปนเสนตรงไปทางทิศเหนือ ผานคลองทาใหญ ถนนในนา-มะเดื่อหวาน
ถนนทาลําเจียก ไปตามคลองทาลําเจียกฝงตะวันตกผาน ถนนเขาขี้แรด และถนนรัตนโกสินทรศก ๒๐๐ ป ถึง
หลัก เขตที่ ๑๖ ซึ่งตั้งอยูถนนรัต นโกสิน ทรศก ๒๐๐ ป ฟากเหนือ ตรงจุด ที่ถนนรัต นโกสิน ทรศก ๒๐๐ ป
บรรจบกับถนนทองศาลา-โฉลกหลํา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ ๖๔๐ เมตร บริเวณพิกัด PL ๐๙๖๗๖๗
รวมระยะประมาณ ๑,๗๑๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๖ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๗ ซึ่งตั้งอยูบน
เขาไมปรากฏชื่อ ในแนวเสนตั้งฉากกับศูนยกลางถนนทองศาลา-โฉลกหลํา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ
๔๙๐ เมตร ตรงจุดที่อยูหางจากจุดศูนยกลางคลองเหมืองชัยตัดกับถนนทองศาลา-โฉลกหลํา ตามแนวถนนทอง
ศาลา-โฉลกหลํา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะ ๗๗๐ เมตร บริเวณพิกัด PL ๑๐๐๗๗๗ รวมระยะประมาณ
๑,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๗ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบกับหลักเขตที่ ๑ รวม
ระยะประมาณ ๑,๕๖๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเสนแนวเขตทีก่ ลาวไวมีหลักเขตยอยปกไวเพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

