เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๘ ง

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๙

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลสิงหนคร
อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
เปนเทศบาลเมืองสิงหนคร
โดยที่เทศบาลตําบลสิงหนคร อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีราษฎรตั้งแตหนึ่งหมื่นคนขึ้นไป
ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มีความประสงคที่จะเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมือง และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา
เทศบาลตํ าบลสิง หนคร อํ า เภอสิ ง หนคร จั งหวั ดสงขลา เข าเงื่อ นไขหลั ก เกณฑ ต ามมาตรา ๑๐
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖ สมควรใหเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองตามความประสงค
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศ
เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลสิงหนคร อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เปนเทศบาลเมืองสิงหนคร
ใหเทศบาลตําบลที่ไดเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองตามประกาศนี้มีแนวเขตตามคําบรรยาย
และแผนที่ แ นบท า ยประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบั บ นี้ และให พ น สภาพแห ง การเป น เทศบาล
ตําบลนับแตวัน ที่ไดถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองเปนตน ไป บรรดาทรัพยสิน หนี้ สิทธิ
และสิทธิเรียกรองของเทศบาลตําบลใหโอนไปเปนของเทศบาลเมืองที่เปลี่ยนแปลงฐานะในขณะเดียวกันนั้น
และบรรดาเทศบัญญัติที่ไดใชบังคับอยูกอนแลวคงใหใชบังคับตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
สมชาย สุนทรวัฒน
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลเมืองสิงหนคร อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลสิงหนคร อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
เปนเทศบาลเมืองสิงหนคร
ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ใหกําหนดเขตเทศบาลเมืองสิงหนคร ไวดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยูตรงจุดที่หางจากจุดบรรจบระหวางศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๘๓ สงขลา – ระโนด กับถนนสายสงขลา – ระโนด สายเกา ตามแนวเสนตั้งฉาก ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต บริเวณพิกัด PJ ๖๗๔๐๒๒
ดานเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวเสนตั้งฉากของ
จุดบรรจบระหวางศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๓ สงขลา – ระโนด กับถนนสายสงขลา –
ระโนด สายเกา ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยูตรงจุดบรรจบระหวางศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๓
สงขลา – ระโนด กับถนนสายสงขลา – ระโนด สายเกา บริเวณพิกดั PJ ๖๘๒๐๓๑ รวมระยะประมาณ
๑,๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยูในทะเล
ตรงจุดที่หางจากชายฝงทะเล บริเวณบานหนองผัดฉีด ตําบลชิงโค อําเภอสิงหนคร ระยะ ๙๐๐ เมตร
บริเวณพิกดั PJ ๗๑๑๐๓๕ รวมระยะประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๓ เปนเสนขนานกับชายฝงทะเล ระยะ ๙๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยูตรงแนวเสนแบงเขตระหวางอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กับอําเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลา บริเวณพิกัด PH ๗๔๕๙๙๗ รวมระยะประมาณ ๕,๙๒๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางอําเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา กับอําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ไปทางทิศใต ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยูบนแนวเสนแบงเขต
ระหวางอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กับอําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตรงจุดบรรจบระหวางเสน
แบงเขตตําบลเขารูปชาง กับตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตรงบริเวณพิกัด PH
๗๕๑๙๔๓ รวมระยะประมาณ ๔,๙๐๐ เมตร

/จากหลักเขตที่ ๕...

-๒จากหลักเขตที่ ๕ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตัง้ อยู
ตรงจุดที่อยูต ามแนวเสนตรงระหวางจุดศูนยกลางถนนเขาวัดบอทรัพยบรรจบกับถนนเขาหมูบานหัวเขา
ซึ่งหางจากริมฝงทะเลสาบสงขลา ดานเขาหัวแดง ระยะ ๒๕๐ เมตร บริเวณพิกัด PH ๗๔๗๙๔๘ รวมระยะ
ประมาณ ๖๙๐ เมตร
ดานใต
จากหลักเขตที่ ๖ เปนเสนขนานกับริมฝงทะเลสาบสงขลา ระยะขนาน ๒๕๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตัง้ อยูหางจากปากคลองสทิ้งหมอ
ฝงตะวันตก ระยะ ๒๕๐ เมตร บริเวณพิกดั PH ๖๘๓๙๘๓ รวมระยะประมาณ ๗,๓๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๗ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู
ริมฝงทะเลสาบสงขลา ตรงจุดที่อยูหางจากปากคลองสทิ้งหมอ ตามแนวริมฝงทะเลสาบสงขลาไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ บริเวณพิกัด PH ๖๗๒๙๙๓ รวมระยะประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๘ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู
ตามแนวเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๓ สงขลา – ระโนด ตรงจุดที่ศูนยกลางทางแยก
ถนนสายสงขลา – ระโนด สายเกา บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๓ สงขลา – ระโนด บริเวณ
พิกัด PJ ๖๘๓๐๐๒ รวมระยะประมาณ ๑,๒๒๕ เมตร
จากหลักเขตที่ ๙ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑
ดังปรากฏในแผนที่ทายประกาศนี้
ตามเสนแนวเขตที่กลาวไวในประกาศนี้ ใหมีหลักยอยปกไวเพื่อแสดงแนวเขตตาม
สมควร

