เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๕๑ ง

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตัง้ องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นเทศบาลเมืองบางแก้ว
โดยที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เห็นว่ามีราษฎร
ตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป และมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทาตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 จึงมีความประสงค์จะจัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาแล้วเห็นว่า เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 สมควรยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง
ตามเจตนารมณ์ของท้องถิ่น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเทศบาล
เมืองบางแก้ว
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลที่ ไ ด้ รั บ การจั ด ตั้ ง เป็ น เทศบาลเมื อ งตามประกาศนี้ มี แ นวเขต
ตามคาบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และให้พ้นสภาพแห่งการเป็น
องค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลง
และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเมือง
เป็นต้นไป บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรี ยกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลให้โอนไปเป็นของเทศบาลเมืองที่จัดตั้งขึ้น และบรรดาข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราวจนกว่า
จะได้ มี ก ารตราเทศบั ญ ญั ติ ใ นเรื่ อ งนั้ น ขึ้ น ใหม่ ตามมาตรา 42 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลเมืองบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เป็น เทศบาลเมืองบางแก้ว
ลงวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ให้กําหนดเขตเทศบาลเมืองบางแก้ว ไว้ดังนี้
ด้านทิศเหนือ
จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองสาหร่ายถึงจุดบรรจบกับคลองหนองตาดํา ถึงหลักเขตที่ 2
บริเวณพิกัด PR 801117 รวมระยะประมาณ 753 เมตร
จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบคลองหนองตาดําถึงจุดบรรจบคลองปลัดเปรียง ถึงหลักเขตที่ 3 บริเวณพิกัด
PR 806114 รวมระยะประมาณ 719 เมตร
จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองปลัดเปรียงไปทางทิศใต้ ถึงจุดบรรจบกับคลองต้นตาลถึงหลักเขต
ที่ 4 บริเวณพิกัด PR 806112 รวมระยะประมาณ 120 เมตร
จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองต้นตาล ไปทางทิศตะวันออก ถึงจุดบรรจบกับคลองอาจารย์เกตุ
ถึงหลักเขตที่ 5 บริเวณพิกัด PR 835102 รวมระยะประมาณ 3,112 เมตร
จากหลั ก เขตที่ 5 ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก ตามแนวคั น นาแบ่ ง เขตระหว่ า งกรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ สิ้นสุดที่แนวคันนาแบ่งเขตบรรจบกับคลองตาพุก ถึงหลักเขตที่ 6 บริเวณพิกัด PR 840101 รวม
ระยะประมาณ 529 เมตร
ด้านทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นเลียบคลองวัดสลุด ไปทางทิศใต้ถึงจุดบรรจบคลองบางแก้วใหญ่ ไปถึงหลักเขตที่ 7
บริเวณพิกัด PR 838095 รวมระยะประมาณ 663 เมตร
จากหลั ก เขตที่ 7 เป็ น เส้ น เลี ย บคลองบางแก้ ว ใหญ่ ไ ปทางทิ ศ ตะวั น ตก ถึ ง หลั ก เขตที่ 8 บริ เ วณพิ กั ด
PR 835095 รวมระยะประมาณ 423 เมตร
2/จากหลักเขตที่.....
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จากหลั ก เขตที่ 8 ไปทางทิ ศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 9 บริ เวณพิกัด PR 830087 รวมระยะ
ประมาณ 883 เมตร
จากหลักเขตที่ 9 ไปทางทิศตะวันตก ถึงคลองบางแก้วใหญ่ ถึงหลักเขตที่ 10 บริเวณพิกัด PR 825088
รวมระยะประมาณ 520 เมตร
จากหลักเขตที่ 10 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวคลองบางแก้วใหญ่ สิ้นสุดที่แนวคลองบางแก้วใหญ่
บรรจบกับคลองสําโรง ถึงหลักเขตที่ 11 บริเวณพิกัด PR 811054 รวมระยะประมาณ 4,016 เมตร
ด้านทิศใต้
จากหลักเขตที่ 11 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองสําโรง สิ้นสุดที่แนวคลองสําโรงบรรจบกับคลองกระทุ่ม
ถึงหลักเขตที่ 12 บริเวณพิกัด PR 766070 รวมระยะประมาณ 5,000 เมตร
ด้านทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ 12 จากจุดบรรจบคลองสําโรงกับคลองหนองกระทุ่ม เลียบคลองหนองกระทุ่มไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 13 บริเวณพิกัด PR 778092 รวมระยะประมาณ 1,898 เมตร
จากหลักเขตที่ 13 เลียบคลองหนองกระทุ่ม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 14 บริเวณพิกัด
PR 782097 รวมระยะประมาณ 1,342 เมตร
จากหลักเขตที่ 14 ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 15 บริเวณพิกัด PR 786095 รวมระยะประมาณ
560 เมตร
จากหลักเขตที่ 15 ไปทางทิศเหนือถึงจุดบรรจบระหว่างคลองบางนากับคลองสาหร่ายถึงหลักเขตที่ 16
บริเวณพิกัด PR 788104 รวมระยะประมาณ 739 เมตร
จากหลักเขตที่ 16 ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองสาหร่าย สิ้นสุดที่คลองสาหร่ายถึงหลักเขตที่ 1 บริเวณพิกัด
PR 794118 รวมระยะประมาณ 1,532 เมตร

