เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลบางพลีน้อย อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นเทศบาลตําบลบางพลีน้อย
โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตําบลบางพลีน้อย อําเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตําบล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลบางพลีน้อย อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเทศบาลตําบล
บางพลีน้อย
องค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตําบลตามประกาศนี้ มีแนวเขตตาม
คําบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และพ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การ
บริหารส่วนตําบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสิ้นสุดลงและนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตําบลเป็นต้นไป
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิท ธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลโอนไปเป็นของเทศบาลตําบลที่จัดตั้งขึ้น และบรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
ที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติ
ในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชูชาติ หาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลบางพลีน้อย อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลบางพลีน้อย อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นเทศบาลตําบลบางพลีน้อย
ลงวันที่ ๑๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้กําหนดเขตเทศบาลตําบลบางพลีน้อย ไว้ดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบคลองบางคา (คลองเล้าหมูบน) กับคลองปิ่นแก้ว บริเวณพิกัด
QR ๐๖๓๐๗๐
ด้านเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบกึง่ กลางคลองปิ่นแก้ว ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบางพลีน้อยกับ
ตําบลบ้านระกาศ อําเภอบางบ่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านสะพานข้ามคลองปิ่นแก้ว บนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๗ (ถนนมอเตอร์เวย์สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี) ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตัง้ อยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบคลอง
ปิ่นแก้ว กับคลองหม้อข้าวหม้อแกง และคลองปลัดสาย บริเวณพิกัด QR ๐๗๘๐๘๖ รวมระยะประมาณ ๒,๓๔๕
เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบกึง่ กลางคลองปลัดสาย ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบางพลีนอ้ ยกับ
ตําบลคลองสวน อําเภอบางบ่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบ
คลองปลัดสายกับคลองพระยานาคราช บริเวณพิกัด QR ๑๐๔๐๙ รวมระยะประมาณ ๒,๘๓๕ เมตร
ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบกึง่ กลางคลองพระยานาคราช ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบางพลีน้อย
กับคลองนิยมยาตรา อําเภอบางบ่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่ง ตั้งอยู่ตรงบริเ วณจุด
บรรจบคลองพระยานาคราชกับคลองวงเวียน บริเวณพิกัด QR ๐๙๑๐๗๖ รวมระยะประมาณ ๒,๔๐๕ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบกึง่ กลางคลองพระยานาคราช ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบางพลีน้อย
กับตําบลคลองนิยมยาตรา อําเภอบางบ่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณ
จุดบรรจบคลองพระยานาคราชกับคลองบางคา บริเวณพิกัด QR ๐๗๗๐๕๓ รวมระยะประมาณ ๒,๖๘๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบกึง่ กลางคลองพระยานาคราช ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบางพลีน้อย
กับตําบลคลองนิยมยาตรา อําเภอบางบ่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณ
จุดบรรจบคลองพระยานาคราชกับคลองชวดเฟื้อ บริเวณพิกดั QR ๐๗๔๐๔๗ รวมระยะประมาณ ๗๑๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบกึง่ กลางคลองพระยานาคราช ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบางพลีนอ้ ย
กับตําบลคลองนิยมยาตรา อําเภอบางบ่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านวัดเกาะแก้ว ผ่านคลองเกาะแก้ว
ตรงจุดบรรจบคลองบางพลีน้อย แล้วไปตามกึง่ กลางคลองบางพลีน้อย ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุด
บรรจบคลองบางพลีน้อยกับคลองฉะบัง บริเวณพิกัด QR ๐๖๗๐๓๒ รวมระยะประมาณ ๑,๗๘๕ เมตร
/จากหลักเขตที่ ๗…

-๒จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองบางพลีน้อย ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบางพลีน้อย
กับตําบลคลองนิยมยาตรา อําเภอบางบ่อ และตําบลพิมพา อําเภอบางปะกง ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๘
ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบคลองหอมศีล (คลองบางจาก) กับคลองบางพลีน้อย บริเวณพิกัด QR ๐๖๗๐๑๙
รวมระยะประมาณ ๑,๓๕๕ เมตร
จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองหอมศีล (คลองบางจาก) ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบล
บางพลีน้อย อําเภอบางบ่อ กับตําบลพิมพา และตําบลหอมศีล อําเภอบางปะกง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตัง้ อยู่ตรงบริเวณสะพานข้ามคลองหอมศีล (คลองบางจาก) บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓
(สายบางนา-ตราด) ตรงกิโลเมตรที่ ๓๕+๕๐๐ บริเวณพิกัด QR ๐๗๕๐๐๘ รวมระยะประมาณ ๑,๕๘๕ เมตร
ด้านใต้
จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองหอมศีล (คลองบางจาก) ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบล
บางพลีน้อย อําเภอบางบ่อ กับตําบลหอมศีล อําเภอบางปะกง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๑๐
ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบคลองหอมศีล (คลองบางจาก) กับคลองสําโรง บริเวณพิกัด QQ ๐๖๔๙๘๙
รวมระยะประมาณ ๒,๑๘๕ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองสําโรง ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบางพลีน้อย
อําเภอบางบ่อ กับตําบลหอมศีล อําเภอบางปะกง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึง่ ตั้งอยู่ตรง
บริเวณจุดบรรจบคลองสําโรง กับคลองปีกกา และคลองบางพลีน้อย หน้าสถานีตํารวจภูธรบางพลีน้อย บริเวณ
พิกัด QR ๐๔๙๐๐๑ รวมระยะประมาณ ๑,๙๒๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๑๑ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองสําโรง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบางพลีน้อย
กับตําบลบ้านระกาศ อําเภอบางบ่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๒ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสะพาน
ข้ามคลองสําโรง บนถนนสายบางพลีน้อย-สีล้ง บริเวณพิกัด QR ๐๔๕๐๐๕ รวมระยะประมาณ ๓๒๕ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๒ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางถนนสายบางพลีนอ้ ย-สีล้ง ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบล
บางพลีน้อย กับตําบลบ้านระกาศ อําเภอบางบ่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓ (สายบางนา-ตราด) ตรงกิโลเมตรที่ ๓๓+๔๐๐ แล้วไปตามแนวเขตที่ดินของบริษัท กฤษดาแลนด์
ผ่านแนวทุ่งนาและบ่อเลี้ยงปลาของตําบลบางพลีน้อย ถึงจุดบรรจบคลองชวดกวาดกับคลองไข่นก แล้วไปตาม
กึ่งกลางคลองไข่นก ถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบคลองไข่นกกับคลองบ้านระกาศ (คลองเล้าหมู
ล่าง) บริเวณพิกดั QR ๐๕๑๐๔๕ รวมระยะประมาณ ๖,๑๙๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๓ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองบ้านระกาศ (คลองเล้าหมูล่าง) ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างตําบลบางพลีน้อย กับตําบลบ้านระกาศ อําเภอบางบ่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านคลอง
ชวดพร้าว ถึงหลักเขตที่ ๑๔ ซึง่ ตั้งอยู่ตรงบริเวณกึง่ กลางคลองบ้านระกาศ (คลองเล้าหมูล่าง) บริเวณพิกัด
QR ๐๕๗๐๖๐ รวมระยะประมาณ ๑,๑๕๐ เมตร
/จากหลักเขตที่ ๑๔...

-๓จากหลักเขตที่ ๑๔ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองบ้านระกาศ (คลองเล้าหมูล่าง) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
จนถึงจุดบรรจบคลองบ้านระกาศ (คลองเล้าหมูล่าง) กับคลองหลุมโพรง แล้วไปตามกึ่งกลางคลองหลุมโพรง
จนถึงจุดบรรจบคลองหลุมโพรงกับคลองบางคา (คลองเล้าหมูบน) แล้วไปตามกึง่ กลางคลองบางคา (คลองเล้าหมูบน)
จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ รวมระยะประมาณ ๑,๕๕๕ เมตร
ดังปรากฏตามแผนทีท่ ้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่าวไว้ ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

