เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งตําเสา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เป็นเทศบาลเมืองทุ่งตําเสา
โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งตําเสา อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๑๐
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยจึ ง จั ด ตั้ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลทุ่ ง ตํ า เสา
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นเทศบาลเมืองทุ่งตําเสา
องค์การบริหารส่ว นตําบลที่ได้รับการจัด ตั้งเป็น เทศบาลเมืองตามประกาศนี้มีแ นวเขตตาม
คําบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และพ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสิ้นสุดลงและนายกองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํา บลพ้ น จากตํา แหน่ง นั บ แต่วั น ที่ ได้ มี ป ระกาศนี้จั ด ตั้ งขึ้ น เป็น เทศบาลเมือ งเป็น ต้ น ไป
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิท ธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํ า บลโอนไปเป็ น ของเทศบาลเมื อ งที่จั ด ตั้ ง ขึ้ น และบรรดาข้ อ บัญ ญั ติ อ งค์ การบริ ห าร
ส่วนตําบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่ว คราว จนกว่าจะได้มีการ
ตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลทุ่งตําเสา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งตําเสา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เป็นเทศบาลตําบลทุ่งตําเสา
ลงวันที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้กําหนดเขตเทศบาลตําบลทุง่ ตําเสา ไว้ดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่บนเนิน ๘๖๐ บริเวณพิกัด PH ๓๑๙๖๗๙
ด้านเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบตามแนวสันปันน้ําถึงปลายคลองวาดบริเวณพิกัด
PH ๓๒๓๖๘๐ ใช้แนวกึ่งกลางคลองวาดเป็นแนวเขต ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลฉลุงกับตําบลทุง่ ตําเสา
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ ๒ บริเวณพิกัด PH ๓๕๘๖๗๖ รวมระยะ
ประมาณ ๕,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองวาด ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลฉลุง
กับตําบลทุ่งตําเสา อําเภอหาดใหญ่ ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสะพานบ้านคลองเนียด
ถนนสายคลองเนียด – ฉลุง บริเวณพิกัด PH ๔๑๗๗๑๔ รวมระยะประมาณ ๑๐,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองวาด ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลฉลุง
กับตําบลทุ่งตําเสา อําเภอหาดใหญ่ ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสะพานท่าแร่
ถนนสายหูแร่ – ฉลุง บริเวณพิกัด PH ๔๘๒๗๑๙ รวมระยะประมาณ ๙,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบตามกึง่ กลางคลองวาด ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลฉลุง
กับตําบลทุ่งตําเสา อําเภอหาดใหญ่ ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ตรงสะพานข้ามคลองวาด
บ้านไร่อ้อย บริเวณพิกัด PH ๕๑๓๗๒๑ รวมระยะประมาณ ๔,๐๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบกึง่ กลางถนนไปเหมืองป่าบอ ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ตําบลควนลังกับตําบลทุ่งตําเสา อําเภอหาดใหญ่ ไปทางทิศใต้ตัดกับถนนเพชรเกษมสายรัตภูมิ – หาดใหญ่ บริเวณพิกัด
PH ๕๑๓๗๘๑ ใช้แนวกึง่ กลางถนนสายบ้านม่วงค่อม ระยะทาง ๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงคลองตํา
ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสะพานข้ามคลองตํา บริเวณพิกัด PH ๕๑๕๗๐๘ รวมระยะประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร

จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองตํา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลควนลัง
กับตําบลทุ่งตําเสา อําเภอหาดใหญ่ ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่าง
คลองตํากับคลองสอ บริเวณพิกัด PH ๕๔๕๗๑๐ รวมระยะประมาณ ๓,๖๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองสอ ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลควนลัง
กับตําบลทุง่ ตําเสา อําเภอหาดใหญ่ ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่ตรงสะพานข้ามคลองสอ บ้านทุ่งเลียบ
บริเวณพิกัด PH ๕๓๖๖๙๑ รวมระยะประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางถนนสายบ้านทุง่ เลียบ – บ้านม่วงค่อม ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างตําบลควนลังกับตําบลทุ่งตําเสา ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู่ตรงสี่แยกต้นม่วงจุดตัด
ถนนสายบ้านควนลัง – สนามบิน บริเวณพิกัด PH ๕๕๒๖๗๑ รวมระยะประมาณ ๒,๕๐๐ เมตร
ด้านใต้
จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางตามถนนฝัง่ ทิศใต้ของถนนควนลัง – หน้าอาคาร
สนามบิน ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลควนลังกับตําบลทุ่งตําเสาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถงึ หลักเขตที่ ๑๐
ซึ่งตั้งอยู่ตรงสามแยกเชื่อมถนนสายบ้านโหนด - ทุ่งตําเสา บริเวณพิกัด PH ๕๒๐๖๖๔ รวมระยะประมาณ
๓,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นเลียบตามแนวฟากตะวันออก ของถนนสายบ้านโหนด – ทุ่งตําเสา
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลคลองหลา กับ ตําบลทุง่ ตําเสาไปทางทิศใต้ ถึงสามแยกเชื่อมถนนสาย
บ้านวังพา – หัวสนามบิน แล้วไปตามแนวฟากใต้ของถนนสายบ้านวังพา – หัวสนามบิน ถึงหลักเขตที่ ๑๑
ซึ่งตั้งอยู่ตรงคลองสาบวา บริเวณพิกัด PH ๔๘๘๖๕๗ รวมระยะประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๑ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองสาบวา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ตําบลคลองหลากับตําบลทุ่งตําเสา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๑๒ ซึ่งตั้งตรงจุดตัดบริเวณคลองสาบวา
กับคลองยาง บริเวณพิกัด PH ๔๗๔๖๔๔ รวมระยะประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๒ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองยาง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ตําบลคลองหลา กับตําบลทุ่งตําเสา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงท่อระบายน้ํา
ถนนวังเชียด – วัดโพธิ์ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ สามแยกบ้านวังเชียด ๑,๕๐๐ เมตร บริเวณพิกดั PH ๔๒๔๖๒๐
รวมระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๓ เป็นเส้นเลียบตามเขตที่ดินราษฎร ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ตําบลคลองหลากับตําบลทุ่งตําเสา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๑๔ ซึง่ ตัง้ อยู่ตรงเชิงเขา บริเวณพิกัด
PH ๔๑๗๖๑๐ รวมระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๔ เป็นเส้นเลียบตามราบเชิงเขาอ้อมที่ดินบริษัทพิธาน ด้านทิศตะวันออก
เฉียงใต้ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลคลองหลา กับตําบลทุ่งตําเสา ถึงหลักเขตที่ ๑๕ ซึ่งตัง้ อยู่สะพาน
ถนนเข้าแปลงเพาะชํา ทางทิศตะวันออกของสามแยกเชื่อมถนนบ้านวังพา – แปลงปลูก ๕๐๐ เมตร
บริเวณพิกัด PH ๓๙๘๕๙๐ รวมระยะประมาณ ๒,๘๐๐ เมตร

จากหลักเขตที่ ๑๕ เป็นเส้นเลียบกึง่ กลางคลองหลา ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลคลองหลา
กับตําบลทุ่งตําเสา ถึงหลักเขตที่ ๑๖ ซึ่งตัง้ อยู่ตรงต้นคลองหลา บริเวณพิกัด PH ๓๘๒๕๖๙
รวมระยะประมาณ ๓,๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๖ เป็นเส้นเลียบตามแนวสันปันน้ํา ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลคลองหลา
กับตําบลทุ่งตําเสา ถึงหลักเขตที่ ๑๗ ซึ่งตัง้ อยู่ตรงยอดควน บริเวณพิกัด PH ๓๗๘๕๗๕ รวมระยะประมาณ
๗๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๗ เป็นเส้นเลียบผ่านคลองอิโต ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลคลองหลา
กับตําบลทุ่งตําเสา ถึงหลักเขตที่ ๑๘ ซึ่งตัง้ อยู่ตรงยอดควนเทือกเขาบรรทัด บริเวณพิกัด PH ๓๔๒๕๖๖
รวมระยะประมาณ ๔,๐๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๑๘ เป็นเส้นเลียบตามแนวสันปันน้ํา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบล
ควนกาหลง จังหวัดสตูล กับตําบลทุ่งตําเสา ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๗ ซึ่งตั้งอยู่ตรงยอดเนิน ๖๔๐
บริเวณพิกัด PH ๓๕๒๕๙๓ รวมระยะประมาณ ๓,๔๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๙ เป็นเส้นเลียบตามสันเขาผ่านเนิน ๖๕๖ เนิน ๖๒๐ เนิน ๘๐๒ เนิน ๘๐๐
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลทุง่ นุ้ย อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล กับตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา กับตําบลทุง่ ตําเสา ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๒๐ ซึง่ ตั้งอยู่ตรงยอดควนเขาวังพา (เนิน ๙๐๐)
บริเวณพิกัด PH ๓๒๙๖๕๖ รวมระยะประมาณ ๘,๖๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๐ เป็นเส้นเลียบตามสันเขาผ่านเนิน ๘๖๐ เนิน ๙๐๐ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ รวมระยะ
ประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนทีท่ ้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่าวไว้ ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

