เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๘๗ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลเนินพระ
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณะและเป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงประกาศ
ให้เปลี่ย นแปลงเขตเทศบาลตําบลเนินพระ โดยให้มีแนวเขตตามคําบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้าย
ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ประชา ประสพดี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ลงวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ให้กําหนดเขตเทศบาลตําบลเนินพระ ไว้ดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่ระหว่างหลักเขตที่ ๙ (บริเวณพิกัด QQ ๔๑๗๐๖๑) และหลักเขตที่ ๑๐
(บริเวณพิกัด QQ ๔๐๐๐๓๖) ของเทศบาลเมืองมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง บริเวณพิกัด QQ ๔๑๐๐๕๐
ด้านเหนือ
จากหลัก เขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมือ งมาบตาพุดกับ
เทศบาลตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัด ผ่า นกึ่ง กลางถนนเลี่ย งเมือ งสาย
เนินพระ – ทับ มา ระยะประมาณ ๑,๐๔๗ เมตร ไปตามแนวกึ่ง กลางถนนสายมาบตอง ผ่านกึ่งกลางถนน
สายมาบตองซอย ๑ แล้วไปตามกึ่งกลางถนนสายมาบตองซอย ๑ ตัดผ่านกึ่ง กลางถนนสายแหลมมะขาม –
การ์เด้นโฮม แนวเขตเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร ถึงกึ่งกลางคลอง
น้ําหู บริเวณพิกัด QQ ๔๑๒๐๓๔ แบ่งแนวเขตตามแนวกึ่งกลางคลองน้ําหูไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
ผ่านบริเวณพิกัด QQ ๔๒๐๐๓๔ และ QQ ๔๒๘๐๓๖ ตามลําดับ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณไหล่ถนน
สายเนินพระ - ทับมา ฟากตะวันตก บริเวณพิกัด QQ ๔๓๕๐๓๖ รวมระยะประมาณ ๔,๘๘๑ เมตร
จากหลัก เขตที่ ๒ เป็น เส้น เลีย บตามแนวถนน ซึ่ง เป็น เส้น แบ่ง เขตระหว่า งเทศบาล
ตําบลทับมากับเทศบาลตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยตัดผ่านกึ่งกลางถนน
สายเนินพระ – ทับมา ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร ถึงกึ่งกลางคลองทับมาบริเวณพิกัด QQ ๔๓๕๐๓๖ และแบ่ง
แนวเขตตามแนวกึ่งกลางคลองทับมา ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางคลองทับ มา บริเ วณพิกัด QQ
๔๔๑๐๓๗ รวมระยะประมาณ ๖๖๔ เมตร
จากหลัก เขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองทับมา ซึ่ง เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาล
ตําบลทับ มากับ เทศบาลตําบลเนินพระ อําเภอเมือ งระยอง ไปจนถึง สะพานหมู่บ้านกรุง ไทย และไปตาม
กึ่ง กลางคลองทับ มา ไปทางทิศตะวัน ออก ถึง หลัก เขตที่ ๔ ซึ่ง ตั้ง อยู่บ ริเ วณกึ่ง กลางคลองทับ มา บริเ วณ
พิกัด QQ ๔๖๒๐๓๒ รวมระยะประมาณ ๒,๒๔๙ เมตร
ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลเชิงเนินกับเทศบาล
ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนป๋วยกวง
บริเวณพิกัด QQ ๔๖๓๐๓๕ รวมระยะประมาณ ๑๔๑ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบตามแนวทางไหล่ทางถนนสายป๋วยกวง ฟากตะวันตก ซึ่ง
เป็น เส้น แบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลเชิงเนินกับ เทศบาลตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบระหว่างซอยแวววงศ์กับถนนสาธารณประโยชน์
บริเวณพิกัด QQ ๔๖๓๐๓๔ รวมระยะประมาณ ๙๘ เมตร
/จากหลักเขตที่ ๖...

-๒จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลเชิงเนินกับเทศบาล
ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหลักเขตย่อย
ของเทศบาลนครระยอง บริเวณไหล่ทางถนนสายป๋วยกวง ฟากตะวันตก บริเวณพิกัด QQ ๔๖๔๐๓๔ รวมระยะ
ประมาณ ๑๕๖ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลนครระยองกับเทศบาล
ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดผ่านกึ่งกลางถนนราชชุมพล (ค ๒) ถึงหลักเขต
ที่ ๘ ซึ่งตั้ง อยู่บ ริเ วณไหล่ท างถนนซอยเรือนขวัญ ฟากตะวันออก ขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓
(ถนนสุขุมวิท) บริเวณพิกัด QQ ๔๖๑๐๓๑ รวมระยะประมาณ ๔๑๑ เมตร
จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ซึ่งเป็น
เส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลนครระยองกับเทศบาลตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง โดยมีระยะตั้งฉากกับ
กึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก ตามแนว
เขตติดต่อกับเทศบาลนครระยอง อําเภอเมืองระยอง โดยผ่านบริเวณพิกัด QQ ๔๕๔๐๓๒ ตัดผ่านกึ่งกลางถนน
ซอยโชคดี บริเวณพิกัด QQ ๔๔๕๐๓๒ และตัดผ่านกึ่งกลางถนนซอยปักป่า – วงเทียนชัย บริเวณพิกัด QQ
๔๓๙๐๓๒ และบริเวณพิกัด QQ ๔๓๗๐๓๒ ตามลําดับ ตัดผ่านกึ่งกลางถนนสายเนินพระ – ทับมา บริเวณพิกัด
QQ ๔๓๕๐๓๒ ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ระยะ
ประมาณ ๓๐๐ เมตร และตัดกับแนวเส้นขนานระยะประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตร กับถนนสายเนินพระ – ทับมา
ฟากตะวันตก (ตรงกับหลักเขตที่ ๑ ของเทศบาลนครระยอง) บริเวณพิกัด QQ ๔๓๓๐๓๒ รวมระยะประมาณ
๒,๗๕๒ เมตร
จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นเลียบขนานกับกึ่งกลางถนนสายเนินพระ – ทับมา ซึ่งเป็นเส้นแบ่ง
เขตระหว่างเทศบาลนครระยองกับเทศบาลตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง โดยมีระยะตั้งฉากกับกึ่งกลาง
ถนนสายเนินพระ – ทับ มา ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร ไปทางทิศ ใต้ ตัด ผ่านกึ่ง กลางทางหลวงแผ่นดิ น
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) บริเวณพิกัด QQ ๔๓๔๐๒๙ และไปทางทิศใต้ ขนานกับ แนวกึ่ง กลางถนนสาย
ท่าบรรทุก โดยมีระยะตั้งฉากกับกึ่งกลางถนนสายท่าบรรทุก ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร ตัดผ่านกึ่งกลางถนน
บํารุง ราษฎร์ บริ เ วณพิ กัด QQ ๔๓๓๐๒๑ ตั ดผ่านกึ่ง กลางคลองสาธารณประโยชน์ บริ เ วณพิ กัด QQ
๔๓๓๐๑๑ ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจดริมฝัง่ ทะเลอ่าวไทย ตามแนวเส้นขนานกับกึ่งกลางถนนท่าบรรทุก
ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร (ตรงกับหลักเขตที่ ๑๐ ของเทศบาลนครระยอง) บริเวณพิกัด QQ ๔๓๑๐๐๘ รวม
ระยะประมาณ ๒,๕๕๐ เมตร
ด้านใต้
จากหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นเลียบตามแนวถนนหาดแสงจันทร์ (ถนนเลียบชายหาด) ไปทางทิศ
ตะวันตก บรรจบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองมาบตาพุดกับเทศบาลตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง
ถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลอ่าวไทย (ไหล่ถนนหาดแสงจันทร์ ฟากใต้) บริเวณพิกัด QQ
๓๘๕๐๑๒ รวมระยะประมาณ ๔,๖๓๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๑๑ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองมาบตาพุดกับ
เทศบาลตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านกึ่งกลางถนนหาดแสงจันทร์
(ถนนเลีย บชายหาด) บริ เ วณพิกั ด QQ ๓๘๕๐๑๔ ตั ด ผ่ า นกึ่ ง กลางถนนซอยสุ ด หล่ อ บริ เ วณพิ กั ด QQ
๓๘๙๐๑๙ ผ่านกึ่งกลางถนน
/๓๘๙๐๑๙...

-๓๓๘๙๐๑๙ ผ่านกึ่งกลางถนนสายกลางทุ่ง บริเวณพิกัด QQ ๓๙๒๐๒๔ ผ่านกึ่งกลางถนนกรอกยายชา บริเวณ
พิกัด QQ ๓๙๓๐๒๕ ผ่านกึ่งกลางถนนแหลมพะยอม บริเวณพิกัด QQ ๓๙๖๐๒๙ ผ่านคลองน้ําหู บริเวณพิกัด
QQ ๓๙๙๐๓๔ เป็นเส้นตรงถึง ไหล่ท างของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ที่ส ามแยกถนน
เลี่ยงเมือง (สายเนินพระ - ทับมา) ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองมาบตาพุด กับเทศบาลตําบล
เนินพระ อําเภอเมืองระยอง ถึงหลักเขตที่ ๑๒ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท
ฟากใต้) (ตรงกับหลักเขตที่ ๑๐ ของเทศบาลเมืองมาบตาพุด) บริเวณพิกัด QQ ๔๐๐๐๓๖ รวมระยะประมาณ
๒,๘๔๗ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๒ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองมาบตาพุดกับ
เทศบาลตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านบริเวณพิกัด QQ ๔๐๓๐๔๐
QQ ๔๐๖๐๔๔ , QQ ๔๐๘๐๔๗ แล้วเป็นเส้นเลียบไปบรรจบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองมาบตา
พุดกับเทศบาลตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จนบรรจบหลักเขตที่ ๑ รวมระยะประมาณ ๑,๗๓๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่าวไว้ ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

