เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นเทศบาลตําบลบางสมัคร
โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตําบล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเทศบาลตําบลบางสมัคร
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 ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชูชาติ หาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นเทศบาลตําบลบางสมัคร
ลงวันที่ ๑๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้กําหนดเขตเทศบาลตําบลบางสมัคร ไว้ดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่บริเวณที่นาตรงจุดแบ่งเขต ระหว่างเทศบาลตําบลพิมพา ตําบลหอมศีลกับ
ตําบลบางสมัคร บริเวณพิกัด QR ๐๘๕๐๑๙
ด้านเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านที่นาถึงคลองบางซือ่ ซึ่งเป็น
เส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลบางวัวคณารักษ์กับตําบลบางสมัคร ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ถึงกลางคลองบางซื่อ
พิกัด QR ๐๙๘๐๒๖ รวมระยะประมาณ ๑,๔๗๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองบางซื่อเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบางสมัครกับ
เทศบาลบางวัวคณารักษ์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างคลองบางซื่อ
กับคลองบางวัว บริเวณพิกัด QR ๑๐๖๐๑๕ รวมระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองบางวัว ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบล
บางวัวคณารักษ์ กับตําบลบางสมัคร ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชวดตาโงนบรรจบ
กึ่งกลางคลองบางวัว บริเวณพิกัด QR ๑๑๐๐๑๔ รวมระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางชวดตาโงน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบล
บางวัวคณารักษ์ กับตําบลบางสมัคร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตัง้ อยูบ่ ริเวณกึง่ กลางชวดตาโงน
ตัดกับริมถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่พกิ ัด QR ๑๑๒๐๐๖ รวมระยะประมาณ ๙๗๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบตามริมถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ซึง่ เป็นเส้นแบ่ง
เขตระหว่างเทศบาลตําบลบางวัวคณารักษ์ กับตําบลบางสมัคร ไปทางทิศใต้ ถึงริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔
(บางนา-ตราด) หลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ ติดกับริมถนนคู่ขนานทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง บริเวณพิกัด QR ๑๑๑๐๐๑ รวมระยะประมาณ ๖๒๕ เมตร
จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ (บางนา-ตราด) ซึง่ เป็นเส้น
แบ่งแนวเขตระหว่างตําบลบางสมัคร กับเทศบาลตําบลบางวัวคณารักษ์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๗
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดตัดกึ่งกลางคลองลําหวายลิง กับริมถนนคู่ขนานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ บริเวณพิกัด
QR ๑๑๕๙๙๘ รวมระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร
/จากหลักเขตที่ ๗...

-๒จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบกึง่ กลางคลองลําหวายลิง ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาล
ตําบลบางวัวคณารักษ์ กับตําบลบางสมัคร ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางคลองลําหวายลิง
บริเวณพิกัด QQ ๑๑๔๙๘๗ รวมระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบตามแนวทุ่งนา หมู่ที่ ๗ บ้านคลองน้ําเค็มเดิม ซึง่ เป็นเส้นแบ่ง
เขตระหว่างเทศบาลตําบลบางวัวคณารักษ์ กับตําบลบางสมัคร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๗
ซึ่งตั้งอยูบ่ ริเวณทุ่งนา บริเวณพิกัด QQ ๑๑๘๙๘๔ รวมระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นเลียบตามแนวทุ่งนา หมู่ที่ ๗ บ้านคลองน้ําเค็ม ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างตําบลบางวัวคณารักษ์ กับตําบลบางสมัคร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณกึง่ กลางคลองน้ําเค็ม บริเวณพิกัด QQ ๑๒๐๙๘๐ รวมระยะประมาณ ๔๔๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองน้ําเค็ม ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาล
ตําบลบางวัวคณารักษ์ กับตําบลบางสมัคร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยูบ่ ริเวณที่ดิน
ราษฎรและใช้ร่วมกับหลักเขตย่อยของเทศบาลตําบลบางวัว บริเวณพิกัด QQ ๑๒๘๙๗๕ รวมระยะประมาณ
๙๒๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๑ เป็นเส้นเลียบไปตามถนนจรัลยานนท์ ซึ่งห่างจากกึ่งกลางถนน ๖๐ เมตร
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตเทศบาลตําบลบางวัว กับตําบลบางสมัคร ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๑๒ ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณที่ดินราษฎร และใช้ร่วมกับหลักเขตที่ ๑ ของเทศบาลตําบลบางวัว บริเวณพิกัด QQ ๑๑๐๙๗๑ รวมระยะ
ประมาณ ๑,๘๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๒ เป็นเส้นเลียบข้ามถนนจรัลยานนท์ และคลองสําโรง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตของ
เทศบาลตําบลบางวัว กับตําบลบางสมัคร ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ดินราษฎรห่างจาก
ริมคลองสําโรง ๑๐๐ เมตร และใช้ร่วมกับหลักเขตที่ ๔ ของเทศบาลตําบลบางวัว บริเวณพิกัด QQ ๑๑๑๙๖๘
รวมระยะประมาณ ๒๘๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๓ เป็นเส้นเลียบขนานคลองสําโรงรัศมีห่างจากริม คลองสําโรง (ทิศใต้)
๑๐๐ เมตร ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลบางวัว กับตําบลบางสมัคร ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขต
ที่ ๑๔ ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินราษฎร และใช้ร่วมกับหลักเขตย่อยของเทศบาลตําบลบางวัว บริเวณพิกัด QQ ๑๓๒๙๗๒
รวมระยะประมาณ ๒,๑๒๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๔ เป็นเส้นเลียบขนานคลองสําโรง เชื่อมต่อกับคลองธุรการ ซึ่งแบ่งเขตระหว่าง
เทศบาลตําบลบางวัวคณารักษ์และเทศบาลตําบลบางวัว ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๑๕ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึง่ กลาง
คลองธุรการ บริเวณพิกัด QQ ๑๓๑๙๗๐ รวมระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๕ เป็นเส้นเลียบข้ามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ (บางนา-ตราด)
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลบางวัวคณารัก ษ์ กับตําบลบางสมัคร ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขต
ที่ ๑๖ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมถนนคู่ขนานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ (ทิศใต้) บริเวณพิกัด QQ ๑๒๙๙๗๐
รวมระยะประมาณ ๑๒๐ เมตร
/จากหลักเขตที่ ๑๖...

-๓จากหลักเขตที่ ๑๖ เป็นเส้นเลียบถนนคู่ขนานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ (ทิศใต้) ซึ่งเป็น
เส้นแบ่งเขตเทศบาลตําบลบางวัวคณารัก ษ์ ไปทางทิศใต้ ถึง หลัก เขตที่ ๑๗ ซึ่ง ตั้ง อยู่บ ริเ วณริม ทางคู่ขนาน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ (ทิศใต้) บริเวณพิกัด QQ ๑๒๙๙๖๙ รวมระยะประมาณ ๑๑๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๗ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองธุรการ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาล
ตําบลบางวัวคณารักษ์ กับตําบลบางสมัคร ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๑๘ ซึ่งตั้งอยูบ่ ริเวณกึ่งกลางคลอง
ธุรการ บริเวณพิกัด QQ ๑๓๑๙๖๙ รวมระยะประมาณ ๙๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๘ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองธุรการ ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาล
ระหว่างตําบลบางวัวคณารักษ์ กับตําบลบางสมัคร ไปทางทิศใต้ บรรจบคลองตัณฑิกลุ หลักเขตที่ ๑๗ บริเวณ
พิกัด QQ ๑๓๕๙๕๒ รวมระยะประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร
ด้านใต้
จากหลักเขตที่ ๑๙ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองตัณฑิกุล ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบล
บางปะกง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๒๐ ซึ่งตัง้ อยู่บริเวณกึ่งกลางคลองนิคม ๓ บรรจบกับกึง่ กลาง
คลองตัณฑิกลุ บริเวณพิกัด QQ ๑๒๗๙๔๗ รวมระยะประมาณ ๙๔๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๒๐ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่ง เขตระหว่างตําบลบางเกลือ กับ ตําบล
บางสมัคร ตามทุ่งนาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๒๑ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางคลองสําโรง บริเวณพิกัด
QQ ๑๐๕๙๖๘ รวมระยะประมาณ ๓,๐๔๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๑ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองหอมศีลน้อยไปบรรจบกับกึ่งกลางคลองหลอด
ปลาดุกผ่านที่นาถึงหลักเขตที่ ๒๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบางเกลือ ตําบล
หอมศีล กับตําบลบางสมัคร ซึ่งตัง้ อยู่บริเวณริมถนนคู่ขนานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ (ทิศเหนือ) บริเวณพิกัด
QR ๑๘๖๐๐๖ รวมระยะประมาณ ๕,๖๙๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๒ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลหอมศีล กับตําบลบาง
สมัคร ไปตามทุ่งนาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ ๒๓ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทุ่งนา บริเวณพิกัด QR ๐๘๔๐๑๗
รวมระยะประมาณ ๑,๑๒๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๓ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลหอมศีล กับตําบลบางสมัคร
ไปตามทุ่งนาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ รวมระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนทีท่ ้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่าวไว้ ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

