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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตัง้ องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงรากใหญ่ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
เป็นเทศบาลตาบลเชียงรากใหญ่
โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงรากใหญ่ อาเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี มีสภาพเหมาะสม สมควรจัดตั้งเป็นเทศบาลตาบล
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 7 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 9
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12)
พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงจัด ตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงรากใหญ่
อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลตาบลเชียงรากใหญ่
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลที่ ไ ด้ รั บ การจั ด ตั้ ง เป็ น เทศบาลต าบลตามประกาศนี้ มี แ นวเขต
ตามคาบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และให้พ้นสภาพแห่งการเป็น
องค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลงและ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตาบล
เป็นต้นไป และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตาบลที่จัดตั้งขึ้นเป็นไปโดยต่อเนื่อง ให้ดาเนินการ
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตาบลจานวนสิบสองคน โดยให้ปลัดเทศบาลตาบลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ตาบลเชียงรากใหญ่เป็นการชั่วคราวตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๑ มิ ถุ น ายน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๙ เรื่ อ ง การได้ มาซึ่งสมาชิก สภาท้ องถิ่นหรือ ผู้บ ริหารท้องถิ่น
เป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาล การยกฐานะเป็นเทศบาล
หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เป็ น การชั่ ว คราว จนกว่ า จะมี ป ระกาศเปลี่ ย นแปลงตามที่ ป ระกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ ๘๕/๒๕๕๗ฯ กาหนด
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลให้โอนไปเป็นของเทศบาลตาบลที่จัดตั้งขึ้น และบรรดาข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราวจนกว่า
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จะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คำบรรยำยแนวเขต
เทศบำลตำบลเชียงรำกใหญ่ อำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี
ท้ำยประกำศกระทรวงมหำดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงรำกใหญ่ อำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี
เป็นเทศบำลตำบลเชียงรำกใหญ่
ลงวันที่ 12 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563
ให้กำหนดเขตเทศบำลตำบลเชียงรำกใหญ่ ไว้ดังนี้
หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่แนวกึ่งกลางแม่น้าเจ้าพระยาตรงปากคลองบ้านพร้าวซึ่งห่างจากแนวกึ่งกลางทาง
หลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 3309 ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวกึ่ ง กลางคลองบ้ า นพร้ า ว
ระยะประมาณ 672 เมตร บริเวณพิกัด PR 678539
ด้ำนเหนือ
จากหลักเขตที่ 1 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองบ้านพร้าว ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างต้าบลเชียงรากใหญ่ กับต้าบลบ้านปทุม อ้าเภอสามโคก ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณปากคลองบางพูด
ตัดกับถนนสาธารณะ ห่างจากแนวกึ่งกลางถนนเลียบคลองเปรมประชากร ไปทางทิศตะวันออกเฉีย งเหนือ
ระยะประมาณ 264 เมตร บริเวณพิกัด PR 712565 รวมระยะประมาณ 6.2 กิโลเมตร
ด้ำนตะวันออก
จากหลักเขตที่ 2 ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองบางพูดฝั่งใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต้าบลเชียงรากใหญ่
กับต้าบลบางพูด อ้าเภอเมืองปทุมธานี ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมคลองน้้าอ้อม ห่างจากแนวกึ่งกลาง
ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข 347 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 382 เมตร บริเวณพิกัด
PR 689523 รวมระยะประมาณ 5.43 กิโลเมตร
ด้ำนใต้
จากหลักเขตที่ 3 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองแม่น้าอ้อมฝั่งเหนื อ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ต้าบลเชียงรากใหญ่ กับต้าบลบางพูด อ้าเภอเมืองปทุมธานี และต้าบลกระแซง อ้าเภอสามโคก ถึงหลักเขตที่ 4
ซึ่งตั้งอยู่บ ริเวณกึ่งกลางแม่น้าเจ้าพระยาห่างจากแนวกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 897 เมตร บริเวณพิกัด PR 679530 รวมระยะประมาณ 1.27 กิโลเมตร
ด้ำนตะวันตก
จากหลักเขตที่ 4 ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางแม่น้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต้าบล
เชียงรากใหญ่ กับต้าบลกระแซง อ้าเภอสามโคก จนบรรจบกับหลักเขตที่ 1 ซึ่งห่างจากแนวกึ่งกลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3309 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางคลองบ้านพร้าวระยะประมาณ
672 เมตร บริเวณพิกัด PR 678539 รวมระยะประมาณ 1.3 กิโลเมตร

