เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๑ ง

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ มิถุนายน ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
เป็นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
โดยที่เทศบาลตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งมีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคน
ขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทําตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ มีค วามประสงค์ที่จะเปลี่ย นแปลงฐานะเป็น เทศบาลเมือง และกระทรวงมหาดไทย
พิจ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เทศบาลตํ าบลเขารู ป ช้า ง อํ าเภอเมื องสงขลา จั ง หวั ด สงขลา เข้ าเงื่ อนไข
หลั ก เกณฑ์ ต ามมาตรา ๑๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ สมควรให้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง
ตามความประสงค์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นเทศบาลเมือง
เขารูปช้าง
ให้เ ทศบาลตํ าบลที่ได้ เปลี่ย นแปลงฐานะเป็น เทศบาลเมือ งตามประกาศนี้ มี แ นวเขตตาม
คําบรรยายเขตและแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และให้พ้นสภาพแห่งการเป็นเทศบาลตําบล
นับแต่วันที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองเป็นต้นไป บรรดาทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และสิทธิ
เรีย กร้องของเทศบาลตําบลให้โ อนไปเป็น ของเทศบาลเมืองที่เปลี่ย นแปลงฐานะในขณะเดีย วกัน นั้น
และบรรดาเทศบัญญัติที่ได้ใช้บังคับอยู่ก่อนแล้วคงให้ใช้บังคับต่อไป ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
เป็นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้กําหนดเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ไว้ดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่ตรงบริเวณปลายคลองสําโรง ด้านทะเลสาบสงขลา (ตรงกับหลักเขตที่ ๔
ของเทศบาลนครสงขลา) บริเวณพิกัด PJ ๗๖๕๙๓๙
ด้านเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองสําโรง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลนคร
สงขลา กับตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๒ (ตรงกับหลัก
เขตที่ ๓ ของเทศบาลนครสงขลา) ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณปากคลองสําโรง ด้านทะเลหลวงอ่าวไทย บริเวณพิกัด
PJ ๗๙๑๙๓๙ รวมระยะประมาณ ๖,๐๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบริมฝั่งทะเลหลวงอ่าวไทยไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลัก
เขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างเส้นแบ่งเขตตําบลเกาะแต้วกับตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา
บริเวณพิกัด PJ ๘๒๗๘๙๑ รวมระยะประมาณ ๕,๐๐๐ เมตร
ด้านใต้
จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลเกาะแต้วกับตําบลเขารูป
ช้าง อําเภอเมืองสงขลา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านบริเวณทางโค้งกองร้อย อสจ.สข.ด้านทิศเหนือ แล้วไป
ตามฝั่งเหนือของถนนหน้ากองร้อย อสจ.สข. ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่ถนนหน้ากองร้อย อสจ.สข.
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ (ตอนสงขลา - นาทวี) ตรงกิโลเมตรที่ ๕+๓๐๐ บริเวณพิกัด
PJ ๘๐๓๘๘๔ รวมระยะประมาณ ๒,๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ (ตอน
สงขลา - นาทวี) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๔๐๘ (ตอนสงขลา - นาทวี) ตรงกิโลเมตรที่ ๕+๔๐๐ บริเวณพิกัด PJ ๘๐๓๘๘๒ รวมระยะประมาณ ๑๐๐
เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบตามแนวถนนหน้าวัดแช่มอุทิศ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ตําบลเกาะแต้ว กับตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านคลองวัดแช่มอุทิศ
ผ่านช่องเขาเทียมดา ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดสูงสุดของเขาเทียมดาและเป็นจุดบรรจบของตําบล
เกาะแต้วและตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา บริเวณพิกัด PJ ๗๗๓๘๗๕ รวมระยะประมาณ ๓,๔๐๐ เมตร
/ด้านตะวันตก…

-๒ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาเทียมดา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบล
พะวงกับตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา แล้วไปตามกึ่งกลางคลองเสา(คลองบางดาน) ถึงหลักเขตที่ ๗
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างคลองเสา(คลองบางดาน) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๗ (ตอนสงขลา หาดใหญ่ ) ตรงกิโลเมตรที่ ๘+๓๐๐ บริเวณพิกัด PJ ๗๖๒๘๙๘ รวมระยะประมาณ ๒,๗๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางคลองเสา(คลองบางดาน) ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ แล้วไปตามถนนทางเข้าหมู่บ้านเปรมสุข (ถนนกาญจนวนิช ซอย ๖๙) จนสิน้ สุดถนนแล้วไปตาม
กึ่งกลางคลองท่าเรือ ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดที่ปากคลองท่าเรือบรรจบกับทะเลสาบสงขลา
บริเวณพิกัด PJ ๗๕๙๙๒๕ รวมระยะประมาณ ๓,๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบริมฝั่งทะเลสาบสงขลา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ รวมระยะประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนทีท่ ้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่าวไว้ ให้มหี ลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

