เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตัง้ องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะช้างใต้ อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
เป็นเทศบาลตาบลเกาะช้างใต้
โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะช้างใต้ อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด มีสภาพเหมาะสม สมควรจัดตั้งเป็นเทศบาลตาบล
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา ๗ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา ๙
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบั บที่ 12)
พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะช้างใต้ อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด เป็นเทศบาลตาบลเกาะช้างใต้
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
คั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลจ านวนสิ บ สองคน โดยให้ ป ลั ด เทศบาลต าบลปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
นายกเทศมนตรีตาบลเกาะช้างใต้เป็นการชั่วคราวตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่
เป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาล การยกฐานะเป็นเทศบาล
หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงตามที่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๘๕/๒๕๕๗ฯ กาหนด
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลให้โอนไปเป็นของเทศบาลตาบลที่จัดตั้งขึ้น และบรรดาข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราวจนกว่า
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หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

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

๑๑๕
คำบรรยำยแนวเขต
เทศบำลตำบลเกำะช้ำงใต้ อำเภอเกำะช้ำง จังหวัดตรำด
ท้ำยประกำศกระทรวงมหำดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะช้ำงใต้ อำเภอเกำะช้ำง จังหวัดตรำด
เป็นเทศบำลตำบลเกำะช้ำงใต้
ลงวันที่ ๑๒ เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
...........................

ให้กำหนดเขตเทศบำลตำบลเกำะช้ำงใต้ ไว้ดังนี้
หลักเขตที่ 1 ติดต่อกับเทศบาลตาบลเกาะช้าง อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ตั้งอยู่ปากคลองหิน
บริเวณพิกัด TU 058281
ทิศเหนือ
จำกหลักเขตที่ 1 ติดต่อกับเทศบาลตาบลเกาะช้าง อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เริ่มจากปาก
คลองหิน บริเวณพิกัด TU 058281 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวสันเขาปลายคลองหิน ถึงหลักเขตที่ 2 บริเวณ
พิกัด TU 075289
จำกหลักเขตที่ 2 ติดต่อกับเทศบาลเกาะช้าง ตาบลเกาะช้าง จังหวัดตราด บริเวณสันเขาปลาย
คลองหิน บริเวณพิกัด TU 075289 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไปตามแนวคลองกลอย ผ่านสันเขาคลองหิน
ถึงหลักเขตที่ 3 บริเวณพิกัด TU 093292
จำกหลักเขตที่ 3 ติดต่อกับเทศบาลเกาะช้าง ตาบลเกาะช้าง จังหวัดตราด บริเวณสันเขาปลาย
คลองหินบริเวณพิกัด TU 093292 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวสันเขาใหญ่ ผ่านสันเขาใหญ่ไปทาง
ทิศตะวันออก ถึงแนวสันเขาคลองหาดทรายแดง ถึงหลักเขตที่ 4 บริเวณพิกัด TU 106321
จำกหลักเขตที่ 4 ติดต่อกับเทศบาลเกาะช้าง ตาบลเกาะช้าง จังหวัดตราด บริเวณสันเขาคลองหาด
ทรายแดง บริเวณ พิกัด TU 106321 ไปทางทิศตะวันออก ถึงช่วงแยกคลองหาดทรายแดง ตัดกับคลองญวน
ถึงหลักเขตที่ 5 บริเวณพิกัด TU 137334
จำกหลักเขตที่ 5 ติดต่อกับเทศบาลเกาะช้าง ตาบลเกาะช้าง จังหวัดตราด บริเวณช่วงแยกคลอง
หาดทรายแดง ตัดกับคลองญวน บริเวณพิกัด TU 137334 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านคลองญวนไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวคลองโกงกาง และสิ้นสุดตรงบริเวณปากอ่าวโกงกาง หลักเขตที่ 6 บริเวณ
พิกัด TU 159329
รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 181 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก
จำกหลักเขตที่ 6 ติดต่อกับอ่าวไทย โดยมีแนวเขตเริ่มจากบริเวณอ่าวโกงกางติดต่อกับเทศบาลตาบล
เกาะช้าง อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด บริเวณพิกัด TU 159329 เรียบริมฝั่งทะเลบริเวณอ่าวโกงกาง ไปทาง
ทิศใต้ผ่านอ่าวสลัก เกาะสลัก และเกาะลิ่ม เรียบริมฝั่งทะเลอ่าวไทย ผ่านอ่าวท่าน้าไปทางทิศใต้ผ่านคลองระกา
และอ่าวหินโค่ง สิ้นสุดที่แหลมใหญ่ หลักเขตที่ 7 บริเวณพิกัด TU 223250

๑๑๖
จำกหลักเขตที่ 7 ติดต่อกับอ่าวไทย ตั้งอยู่บริเวณแหลมใหญ่ บริเวณพิกัด TU 223250 บริเวณริมฝั่ง
อ่าวไทย ไปทางทิศใต้สิ้นสุดที่อ่าวลึก หลักเขตที่ 8 บริเวณพิกัด TU 213224
รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 198 กิโลเมตร
ทิศใต้
จำกหลักเขตที่ 8 ติดต่อกับอ่าวไทย โดยมีแนวเขตเริ่มจากบริเวณอ่าวลึกพิกัด TU 213224 ไปทาง
ทิศใต้ตามเกาะไม้ซี้ใหญ่ เกาะไม้ซี้เล็ก เกาะจาน เกาะง่าม เกาะไม้แดง เกาะใบดั้ง เรียบริมฝั่งอ่าวไทย ไปทาง
ทิศตะวันตก ถึงบริเวณหาดทรายยาว หลักเขตที่ 9 บริเวณพิกัด TU 199231
จำกหลักเขตที่ 9 ติดต่อกับ อ่าวไทย ตั้งอยู่บริเวณหาดทรายยาว พิกัด TU 199231 ไปทางทิ ศ
ตะวัน ตกเฉีย งเหนื อ เรี ย บริ มฝั่ งทะเลอ่าวไทยผ่ านอ่าวคลองเทียน เกาะเหลายานอก เกาะเหลายากลาง
เกาะเหลายาใน เกาะหวาย เกาะพร้าวนอก เกาะพร้าวใน เกาะมะปริง ตามเรียบริมฝั่งชายทะเล ถึงบริเวณ
แหลมไสเคย หลักเขตที่ 10 บริเวณพิกัด TU 159270
จำกหลั ก เขตที่ 10 ติ ด ต่ อ กั บ อ่ า วไทย ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณแหลมไสเคย พิ กั ด TU 159270ไปทางทิ ศ
ตะวันตก เรียบริมฝั่งทะเล บริเวณอ่าวสลักเพชร ไปทางทิศใต้ตามริม ฝั่งทะเล ไปทางทิศตะวันตก ผ่านแ
หลมโปรง อ่าวไฟไหม้ อ่าวหวายแฉก อ่าวคอกควาย เกาะคุ้ม อ่าวบางเบ้า และแหลมบางเบ้า ไปทางทิศเหนือ
ผ่านคอเขาขาดถึงบ้านบางเบ้า หลักเขตที่ 11 บริเวณพิกัด TU 069250
รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 238 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก
จำกหลั ก เขตที่ 11 ติ ด ต่ อ กั บ อ่ า วไทย โดยมี แ นวเขตจากบ้ า นบางเบ้ า พิ กั ด TU 069250
เรียบริมฝั่งทะเลอ่าวไทยไปทางทิศเหนือ ผ่านอ่าวกรวด อ่า วใบลาน ถึงปากคลองหินและติดต่อกับเทศบาล
ตาบลเกาะช้าง อาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด หลักเขตที่ 1 พิกัด TU 058281
รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 42 กิโลเมตร

