เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลดูใต อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
เปนเทศบาลตําบลดูใต
โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา องคการบริหารสวนตําบลดูใต อําเภอเมืองนาน
จังหวัดนาน มีสภาพเหมาะสม สมควรใหจัดตั้งเปนเทศบาลตําบล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลดูใต อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน เปนเทศบาล
ตําบลดูใต
องคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับการจัดตั้งเปนเทศบาลตําบลตามประกาศนี้มีแนวเขตตามคําบรรยาย
แนวเขตและแผนที่ทา ยประกาศกระทรวงมหาดไทย และพน สภาพแหงการเป น องค การบริหาร
สวนตําบล รวมทั้งใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลง และนายกองคการ
บริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงนับแตวัน ที่ไดมีประกาศนี้จัดตั้งขึ้น เปนเทศบาลตําบลเปนตนไป
บรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ พนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการ
บริหารสวนตําบลโอนไปเปนของเทศบาลตําบลที่จัดตั้งขึ้น และบรรดาขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
ที่ไดใชบังคับในเรื่องใดอยูกอนแลวคงใชบังคับไดตอไปจนกวาจะไดมีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม
ตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
บุญจง วงศไตรรัตน
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลดูใต อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรือ่ ง จัดตัง้ องคการบริหารสวนตําบลดูใต อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
เปนเทศบาลตําบลดูใ ต
ลงวันที่ ๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ใหกําหนดเขตเทศบาลตําบลดูใ ต ไวดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยูตรงบริเวณกึ่งกลางน้ําสมุนบรรจบน้ําซาว บริเวณพิกัด PA ๘๑๓๗๓๔
ดานเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เปนเสนเลียบกึ่งกลางน้ําสมุน ซึง่ เปนเสนแบงเขตระหวางตําบลไชยสถานกับ
ตําบลดูใ ต อําเภอเมืองนาน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตัง้ อยูตรงบริเวณหลังเขานอย
ใกลจดุ แยกน้าํ สมุน บริเวณพิกดั PA ๘๔๐๗๕๖ รวมระยะประมาณ ๕,๓๑๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เปนเสนเลียบตามแนวเชิงเขา ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับทางสาธารณะ แลว
เลียบกึ่งกลางทางสาธารณะ ไปถึงบริเวณสามแยกถนนสายบานตีนดอย – ไชยสถาน แลวเลียบกึ่งกลางถนน
สายบานตีนดอย – ไชยสถาน ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณสามแยกถนนไป
บานปางคา ตัดกับรองพญาวัด บริเวณพิกัด PA ๘๔๕๗๗๐ รวมระยะประมาณ ๑,๘๓๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓ เปนเสนเลียบกึ่งกลางรองพญาวัด ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลไชยสถานกับ
ตําบลดูใ ต อําเภอเมืองนาน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ผานหลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๘ และหลักเขตที่ ๙
ของเทศบาลเมืองนาน ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณกึ่งกลางแมน้ํานาน บริเวณพิกดั PA ๘๖๖๗๕๘
รวมระยะประมาณ ๓,๓๓๐ เมตร
ดานตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๔ เปนเสนเลียบกึ่งกลางแมน้ํานาน ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลมวงติ๊ด ตําบล
ทานาว ตําบลนางปง อําเภอภูเพียง กับตําบลดูใ ต อําเภอเมืองนาน ไปทางทิศใต เปนแนวเขตไปทางทิศใต ถึง
หลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณจุดบรรรจบหวยเลี้ยวกับแมนา้ํ นาน บริเวณพิกัด PA ๘๕๒๗๐๔ รวมระยะ
ประมาณ ๙,๙๐๐ เมตร
ดานใต
จากหลักเขตที่ ๕ เปนเสนเลียบกึ่งกลางหวยเลี้ยว ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลกองควายกับ
ตําบลดูใ ต อําเภอเมืองนาน ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณตนน้ําหวยเลี้ยว บริเวณ
พิกัด PA ๘๓๕๗๑๐ รวมระยะประมาณ ๒,๔๔๐ เมตร

-๒จากหลักเขตที่ ๖ เปนเสนเลียบเชิงเขาขึ้นไปตามถึงสันเขาดอยปูแกว แลวไปตามสันเขาดอยปูแกว ซึง่
เปนเสนแบงเขตระหวางตําบลกองควายกับตําบลดูใ ต อําเภอเมืองนาน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขต
ที่ ๗ ซึ่งตั้งอยูต รงบริเวณ ยอดดอยปูแกว (สันเนิน ๓๗๗) บริเวณพิกดั PA ๘๒๔๖๙๓ รวมระยะประมาณ
๒,๑๑๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เปนเสนเลียบสันเขาดอยปูแกว ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่ง
ตั้งอยูตรงบริเวณสันเนิน ๓๗๕ บริเวณพิกัด PA ๘๐๒๖๘๕ รวมระยะประมาณ ๒,๔๘๐ เมตร
ดานตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๘ เปนเสนเลียบสันเขาดอยปูแกว ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลนาซาว กับตําบล
ดูใต อําเภอเมืองนาน ไปทางทิศเหนือ ถึงตนน้ําหวยระหวาย แลวไปตามกึ่งกลางหวยระหวาย ถึงหลักเขตที่ ๙
ซึ่งตัง้ อยูตรงบริเวณจุดแยกหวยระหวาย บริเวณพิกัด PA ๘๐๕๗๐๔ รวมระยะประมาณ ๒,๒๓๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๙ เปนเสนเลียบกึ่งกลางหวยระหวาย ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลนาซาว กับ
ตําบลดูใ ต อําเภอเมืองนาน ไปทางทิศเหนือ จนถึงน้ําซาวแลวไปตามกึ่งกลางน้ําซาว จนบรรจบกับหลักเขตที่
๑ รวมระยะประมาณ ๕,๔๗๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนที่ทา ยประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเสนแบงแนวเขตที่กลาวไว ใหมีหลักเขตยอยปกไวเพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

