เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๗๐ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ เมษายน ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลผักไห่ อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นเทศบาลเมืองผักไห่
โดยที่ เ ทศบาลตํ า บลผั ก ไห่ อํ า เภอผั ก ไห่ จัง หวั ด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา ซึ่ ง มี ร าษฎรตั้ ง แต่
หนึ่ ง หมื่ น คนขึ้ น ไป ทั้ ง มี ร ายได้ พ อควรแก่ ก ารที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อั น ต้ อ งทํ า ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ น
พระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มีค วามประสงค์ ที่จะเปลี่ย นแปลงฐานะเป็น เทศบาลเมือ ง
และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เทศบาลตําบลผักไห่ อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ สมควรให้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง
ตามความประสงค์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึ ง ประกาศเปลี่ ย นแปลงฐานะเทศบาลตํ า บลผั ก ไห่ อํ า เภอผั ก ไห่ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
เป็นเทศบาลเมืองผักไห่
ให้เ ทศบาลตํ าบลที่ได้ เปลี่ย นแปลงฐานะเป็น เทศบาลเมือ งตามประกาศนี้ มี แ นวเขตตาม
คําบรรยายเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และให้พ้นสภาพแห่งการเป็นเทศบาลตําบล
นับแต่วันที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองเป็นต้นไป บรรดาทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และสิทธิ
เรีย กร้องของเทศบาลตําบลให้โ อนไปเป็น ของเทศบาลเมืองที่เปลี่ย นแปลงฐานะในขณะเดีย วกัน นั้น
และบรรดาเทศบัญญัติที่ได้ใช้บังคับอยู่กอ่ นแล้วคงให้ใช้บังคับต่อไป ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ชูชาติ หาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลเมืองผักไห่ อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลผักไห่ อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นเทศบาลเมืองผักไห่
ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้กาํ หนดเขตเทศบาลเมืองผักไห่ ไว้ดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่ตรงบริเวณ ทุ่งนาหมู่ที่ ๑ ตําบลอมฤต ห่างจากคลองบ้านใหม่ ฝัง่ ตะวันออก
ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร บริเวณพิกัด PS ๔๕๒๐๑๐
ด้านเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบตามแนวทุง่ นาแบ่งเขตระหว่างตําบลหน้าโคกกับตําบลอมฤต
อําเภอผักไห่ ไปทางทิศเหนือ จนถึงกึง่ กลางคลองห้วยตะเข้ แล้วเลียบกึ่งกลางคลองห้วยตะเข้ ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ มาบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๕๔ (สายเสนา-ผักไห่) ตรงกิโลเมตรที่ ๒๓+๑๕๐ แล้วเลียบตาม
แนวทุ่งนาแบ่งเขตระหว่างตําบลหน้าโคกกับตําบลอมฤต ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตัง้ อยู่ตรงบริเวณทุง่ นา
หมู่ที่ ๖ ตําบลหน้าโคก ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๕๔ (สายเสนา-ผักไห่) ตรงกิโลเมตรที่ ๒๒+๙๕๐
ประมาณ ๑๐๐ เมตร บริเวณพิกัด PS ๔๗๒๐๐๗ รวมระยะประมาณ ๒,๙๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ตัดผ่านแม่นา้ํ น้อย ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณห่างจากทางสาธารณประโยชน์ สายวิเศษชัยชาญ – ป่าโมก ฟากเหนือ ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร บริเวณ
พิกัด PS ๔๘๔๐๐๗ รวมระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบทางสาธารณประโยชน์ สายวิเศษชัยชาญ – ป่าโมก ฟากเหนือ
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลอมฤตกับตําบลลาดน้ําเค็ม อําเภอผักไห่ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดข้ามคลอง
บางปลากด จนบรรจบกับทางแยกตามแนวทางสาธารณประโยชน์ ผ่านวัดคงษา แล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัด
ผ่านทางหลวงชนบทหมายเลข ๔๐๓๑ (สายผักไห่ – ป่าโมก) ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณทุ่งนา ห่างจากทาง
หลวงชนบทหมายเลข ๔๐๓๑ (สายผักไห่ – ป่าโมก) ประมาณ ๑๕๐ เมตร บริเวณพิกัด PS ๔๙๐๐๐๒ รวมระยะ
ประมาณ ๙๕๐ เมตร

/ด้านตะวันออก...

-๒ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยูบ่ ริเวณทุง่ นา
ห่างจากทางหลวงชนบทหมายเลข ๔๐๓๑ (สายผักไห่ – ป่าโมก) ประมาณ ๒๐๐ เมตร บริเวณพิกัด PR ๔๘๗๙๙๙
รวมระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบขนานกึง่ กลางแม่นา้ํ น้อยระยะขนานประมาณ ๓๐๐ เมตร ไปทาง
ทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสีแ่ ยกชลประทาน (จุดตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ๔๐๓๑ (สายผักไห่ –
ป่าโมก) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๑๒) บริเวณพิกดั PR ๔๘๕๙๗๐ รวมระยะประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบตามแนวทุ่งนาแบ่งเขต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนมาบรรจบ
กับเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลกุฎีกบั ตําบลบ้านใหญ่ อําเภอผักไห่ แล้วเลียบตามเส้นแบ่งเขตตําบล ไปทางทิศใต้
ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณทุ่งนา หมู่ที่ ๖ ตําบลบ้านใหญ่ อําเภอผักไห่ บริเวณ
พิกัด PR ๕๐๘๙๕๖ รวมระยะประมาณ ๓,๓๐๐ เมตร
ด้านใต้
จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบตามแนวทุง่ นาแบ่งเขต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวแบ่ง
เขตระหว่างตําบลบ้านใหญ่กับตําบลท่าดินแดง อําเภอผักไห่ ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมทางหลวงชนบท
หมายเลข ๔๐๓๑ (สายผักไห่ – ป่าโมก) ตรงกิโลเมตรที่ ๑๐ บริเวณพิกัด PR ๕๐๐๙๕๔ รวมระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบตามแนวทุง่ นาแบ่งเขต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนว
แบ่งระหว่างเขตตําบลบ้านใหญ่กับตําบลท่าดินแดง อําเภอผักไห่ ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตัง้ อยู่บริเวณกึง่ กลางแม่นา้ํ น้อย
บริเวณพิกัด PR ๔๙๓๙๕๕ รวมระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๕๔
( สายเสนา-ผักไห่) ตรงกิโลเมตรที่ ๑๔+๔๐๐ แล้วตัดผ่าน คลองส่งน้าํ ชลประทานสายใหญ่ผักไห่ – เจ้าเจ็ด ถึงหลัก
เขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทุง่ นา หมู่ที่ ๕ ตําบลบ้านใหญ่ อําเภอผักไห่ บนเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านใหญ่กบั
ตําบลท่าดินแดง อําเภอผักไห่ บริเวณพิกัด PR ๔๘๕๙๕๕ รวมระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นขนานกับกึง่ กลางแม่นา้ํ น้อยเป็นระยะขนานประมาณ ๕๐๐ เมตร
ไปทางทิศเหนือ ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๕๔ ( สายเสนา-ผักไห่ ) ตรงกิโลเมตรที่ ๑๖+๘๕๐ และ
ตรงกิโลเมตรที่ ๑๘+๑๕๐ แล้วตัดผ่านคลองลาดชิด ถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางคลองบางคี่ ห่างจาก
ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๕๔ ( สายเสนา-ผักไห่ ) ประมาณ ๒๐๐ เมตร บริเวณพิกัด PR ๔๗๓๙๙๑
รวมระยะประมาณ ๔,๕๐๐ เมตร

/จากหลักเขตที่ ๑๑…

-๓ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๑๑ เป็นเส้นเลียบกึง่ กลางคลองบางคี่ ไปทางทิศตะวันตก จนถึงจุดตัดระหว่าง
คลองบ้านใหม่กบั คลองบางคี่ แล้วเลี้ยวตามกึง่ กลางคลองบ้านใหม่ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๒ ซึ่งตั้งอยูบ่ ริเวณ
กึ่งกลางคลองบ้านใหม่ ห่างจากจุดตัดคลองบางคี่กับคลองบ้านใหม่ ประมาณ ๑๐๐ เมตร บริเวณพิกัด PR ๔๕๘๙๘๘
รวมระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๒ เป็นเส้นเลียบกึง่ กลางคลองบ้านใหม่ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑
รวมระยะประมาณ ๒,๑๐๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนทีท่ า้ ยประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่าวไว้ ให้มหี ลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

