เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๐๓ ง

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กันยายน ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เป็นเทศบาลตําบลรูสะมิแล
โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตําบล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เป็นเทศบาลตําบลรูสะมิแล
องค์ก ารบริ หารส่ ว นตํ าบลที่ ได้ รับ การจัด ตั้ง เป็ น เทศบาลตํา บลตามประกาศนี้ มี แ นวเขต
ตามคําบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และพ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การ
บริหารส่วนตําบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสิ้นสุดลงและนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตําบลเป็นต้นไป
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิท ธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลโอนไปเป็นของเทศบาลตําบลที่จัดตั้งขึ้น และบรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
ที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติ
ในเรื่องนั้น ขึ้น ใหม่ ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญ ญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่ว นตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เป็นเทศบาลตําบลรูสะมิแล
ลงวันที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้กําหนดเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล ไว้ดังนี้
หลัก เขตที่ ๑ ตั้ ง อยู่ตรงบริ เ วณปากคลองบางปลาหมอ ซึ่ ง เป็ นจุ ดแบ่ ง เขตเทศบาลตํ าบลรูส ะมิแ ล
อําเภอเมือ งปั ตตานี จั ง หวั ดปั ตตานี กั บ ตํา บลบางตาวา อํ าเภอหนองจิ ก จัง หวัด ปัต ตานี บริ เ วณพิกั ด QH
๔๒๕๕๙๔
ด้านเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบชายฝั่งทะเลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงปากอ่าวแม่นํ้าปัตตานี
แล้วเลียบตามแนวแม่น้ําปัตตานีลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๒ บริเวณพิกัด QH ๔๙๔๖๑๙ รวม
ระยะประมาณ ๘,๐๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นทางเลียบไปทางทิศใต้ขนานกับถนนปากน้ําทางฝั่งตะวันตกห่างจากถนนปากน้ํา
ประมาณ ๒๐๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๓ บริเวณพิกัด QH ๔๘๙๖๐๖ รวมระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามถนนโรงเหล้า ถึงหลักเขตที่ ๔ บริเวณพิกัด
QH ๔๗๔๕๙๖ รวมระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๕ บริเวณพิกัด QH ๔๗๘๕๘๗ รวมระยะ
ประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านโรงเรียนเทศบาล ๔ ผ่านวัดนพวงศาราม
ไปตามคลองเจ๊ะดีผ่านแม่น้ําปัตตานี ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสะพานตะโกะ(ข้ามคลองท่อน) บนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๒ (ถนนเอเชีย) ตรงกิโ ลเมตรที่ ๓+๐๒๘ บริเ วณพิกัด QH ๔๘๑๕๗๗ รวมระยะประมาณ
๒,๐๐๐ เมตร
ด้านใต้
จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้ง อยู่บริเวณสะพานตาเยาะอิ
บริเวณพิกัด QH ๔๖๕๕๗๗ รวมระยะประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร

-๒จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๘ บริเวณปากคลองขุด บริเวณพิกัด
QH ๔๖๓๕๗๗ รวมระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๙ บริเวณสะพานข้ามคลองชลประทาน
สายที่ ๘ บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ (ถนนเอเชีย) ตรงกิโลเมตรที่ ๔+๕๗๘ บริเวณพิกัด QH ๔๕๑๕๗๙
รวมระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๒ ถึงหลัก
เขตที่ ๑๐ บริเวณสะพานข้ามคลองบางปลาหมอ บริเวณพิกัด QH ๔๔๗๕๗๙ รวมระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวคลองบางปลาหมอ จนบรรจบกับ
หลักเขตที่ ๑ รวมระยะประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่าวไว้ ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

