เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
เป็นเทศบาลตําบลบ้านนา
โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา อําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตําบล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นเทศบาลตําบลบ้านนา
องค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตําบลตามประกาศนี้ มีแนวเขตตามคําบรรยาย
แนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และพ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล
รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสิ้นสุดลงและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
พ้น จากตําแหน่งนับแต่วัน ที่ได้มีประกาศนี้จัด ตั้งขึ้น เป็น เทศบาลตําบลเป็น ต้น ไป บรรดางบประมาณ
ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลโอนไปเป็น
ของเทศบาลตําบลที่จัด ตั้งขึ้น และบรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใด
อยู่ก่อนแล้ว คงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่
ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลบ้านนา อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
เป็นเทศบาลตําบลบ้านนา
ลงวันที่ ๒๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้กําหนดเขตเทศบาลตําบลบ้านนา ไว้ดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ (ตอนจะนะ – หาดใหญ่)
ใกล้สะพานที่ ๓ นับจากหอนาฬิกาอําเภอจะนะ หมูท่ ี่ ๒ ตําบลล้านนา บริเวณพิกัด PH ๙๐๔๖๕๔
ด้านเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบตามเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนากับตําบลตลิ่งชันไปทาง
ทิศตะวันออกตามคันนาเขตที่ดินราษฎร และทางเดินข้างโรงเรียนบ้านสุเหร่า (หลังใหม่) ถึงหลักเขตที่ ๒ ตั้งอยู่ตรง
บริเวณสายน้ําบ้านสุเหร่า บริเวณพิกัด PH ๙๑๙๖๕๓ รวมระยะประมาณ ๑,๕๐๓ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบไปตามเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนากับตําบลตลิ่งชัน ไปทาง
ทิศเหนือ ตามกึง่ กลางสายน้ําบ้านสุเหร่า ถึงหลักเขตที่ ๓ ตั้งอยู่ตรงถนนมัสยิด บริเวณพิกัด PH ๙๑๙๖๕๗ รวมระยะ
ประมาณ ๔๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบไปตามเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนากับตําบลตลิ่งชัน ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ขนานกับบ้านหัวแหลม ถึงทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๔ ตรงปลายถนนกับบ้านหัวแหลม
บริเวณพิกัด PH ๙๓๐๖๕๙ รวมระยะประมาณ ๑,๑๓๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบไปตามเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนากับตําบลตลิ่งชัน ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเขตที่ดินราษฎรผ่านถนนฟาร์มไก่ทางทิศใต้ของปอเนาะบ้านปลักคุย ถึงหลักเขตที่ ๕
บริเวณพิกัด PH ๙๔๔๖๗๕ รวมระยะประมาณ ๒,๑๖๗ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบไปตามเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนากับตําบลตลิ่งชัน ผ่านด้าน
ทิศตะวันออกของปอเนาะบ้านปลักคุย ถึงหลักเขตที่ ๖ ตรงสายน้ําบอกอที่บ้านโคกป่าไผ่ หมู่ที่ ๕ ตําบลบ้านนา
บริเวณพิกัด PH ๙๔๙๖๙๑ รวมระยะประมาณ ๑,๖๗๖ เมตร
จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบไปตามเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนากับตําบลตลิ่งชัน และ
ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามเขตที่ดินราษฎรผ่านสํานักสงฆ์ยงู ทองด้านทิศตะวันออก
ผ่านบึงปลักหลวงชัยด้านทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๗ ตรงถนนฟาร์มไก่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๓ (ตอนจะนะ – ปัตตานี) บริเวณพิกัด PH ๙๖๔๖๖๖ รวมระยะประมาณ ๒,๙๕๕ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบไปตามเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนากับตําบลสะกอม อําเภอจะนะ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามฝั่งทิศตะวันตกของถนนฟาร์มไก่ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓ (ตอนจะนะ
– ปัตตานี) ที่จุดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของถนนบ้านโคกยาง ไปทางทิศใต้ตามคันนา ถึงหลักเขตที่ ๘ ตรงทางโค้ง
บนถนนสายบ้านสะกอม –บ้านโคกม้า บริเวณพิกัด PH ๙๖๕๖๕๐ รวมระยะประมาณ ๒,๒๙๖ เมตร

-๒จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบไปตามเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนากับตําบลสะกอม อําเภอ
จะนะ ไปทางทิศใต้ตามฟากตะวันตกของถนนสายบ้านสะกอม – บ้านโคกม้า ถึงสามแยกปากแพรก ตรงจุดที่ถนน
สายบ้านสะกอม – บ้านโคกม้า บรรจบกับถนนสายโคกม้า – คลองปากแพรก ถึงหลักเขตที่ ๙ ตรงคลองปากแพรก
บริเวณพิกัด PH ๙๖๓๖๓๖ รวมระยะประมาณ ๑,๔๓๑ เมตร
จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นเลียบไปตามเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนากับตําบลสะกอม อําเภอ
จะนะ ไปทางทิศใต้ตามเขตที่ดินถึงคลองน้ําเค็ม (ปากแพรก) ที่คลองโคล้ง ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ตรงกับสามแยก
ปากแพรก บริเวณพิกัด PH ๙๖๓๖๓๓ รวมระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นเลียบไปตามเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนากับตําสะกอมเทพา
ไปทางทิศตะวันออกตามกึ่งกลางคลองน้ําเค็ม (ปากแพรก) ถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตัง้ อยู่ตรงบริเวณคลองสะกอม
ปากคลองน้ําเค็ม (ปากแพรก) หมู่ที่ ๙ ตําบลบ้านนา บริเวณพิกดั QH ๐๐๓๖๓๙ รวมระยะประมาณ ๔,๘๐๖ เมตร
ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๑๑ เป็นเส้นเลียบไปตามเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนากับตําบลสะกอม อําเภอ
จะนะ และตําบลสะกอม อําเภอเทพา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางคลองสะกอม สิ้นสุดที่คลองแดนตรง
กับยอดควนจําศีล หมู่ที่ ๙ ตําบลบ้านนา ถึงหลักเขตที่ ๑๒ ตรงถนนบ้านสวรรค์ - บ้านเกษมรัตน์ บริเวณพิกัด PH
๙๘๖๕๙๔ รวมระยะประมาณ ๑,๓๐๔ เมตร
ด้านใต้
จากหลักเขตที่ ๑๒ เป็นเส้นเลียบไปตามเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนากับตําบลสะกอม อําเภอ
เทพา และตําบลสะพานไม้แก่น ไปทางทิศตะวันตก ตามเขตที่ดินราษฎรและแนวสันเขาผ่านยอดควนจําศีล ถึงหลัก
เขตที่ ๑๓ PH ๙๗๓๕๙๓ รวมระยะประมาณ ๑,๓๐๓ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๓ เป็นเส้นเลียบไปตามเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนากับตําบลสะพานไม้แก่น
ผ่านยอดควนใจดี ถึงหลักเขตที่ ๑๔ บริเวณพิกัด PH ๙๖๒๕๙๒ รวมระยะประมาณ ๑,๑๐๔ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๔ เป็นเส้นเลียบไปตามเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนากับตําบลสะพานไม้แก่น
ถึงหลักเขตที่ ๑๕ ถึงคลองดินแดง (คูไต) ทางด้านทิศเหนือของถนนบ้านสรรค์ – บ้านเกษมรัตน์ บริเวณพิกัด PH
๙๕๒๕๘๙ รวมระยะประมาณ ๑,๐๔๔ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๕ เป็นเส้นเลียบไปตามเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนากับตําบลสะพานไม้แก่น
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แล้ววกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางคลองดินแดง (คูไต) ถึงหลักเขตที่ ๑๖
บริเวณคลองน้ําเค็ม บริเวณพิกัด PH ๙๕๑๖๒๐ รวมระยะประมาณ ๓,๗๗๑ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๖ เป็นเส้นเลียบไปตามเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนากับตําบลสะพานไม้แก่น
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางคลองน้ําเค็ม ถึงหลักเขตที่ ๑๗ ตรงกึ่งกลางคลองตาย บริเวณพิกัด PH
๙๒๙๖๐๐ รวมระยะประมาณ ๓,๕๕๘ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๗ เป็นเส้นเลียบไปตามเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนากับตําบลสะพานไม้แก่น
และตําบลคู ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางคลองตาย ถึงจุดทางทิศเหนือของถนนสายบ้านท่าชะมวง –
ลางา ถึงหลักเขตที่ ๑๘ บริเวณพิกัด PH ๙๒๕๖๑๔ รวมระยะประมาณ ๑,๗๐๙ เมตร

-๓จากหลักเขตที่ ๑๘ เป็นเส้นเลียบไปตามเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนากับตําบลคู ไปทางทิศ
ตะวันตกตามเขตที่ดินของราษฎร ถึงหลักเขตที่ ๑๙ ซึง่ ตั้งอยู่ตรงบริเวณคลองบัว บริเวณพิกัด PH ๙๒๓๖๑๓
รวมระยะประมาณ ๒๒๓ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๙ เป็นเส้นเลียบไปตามเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนากับตําบลคู ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือตามกึง่ กลางคลองบัว สิ้นสุดที่คลองหัวแตก จุดเชื่อมกับคลองบัว หมูท่ ่ี ๖ ตําบลบ้านนา ถึงหลัก
เขตที่ ๒๐ บริเวณพิกัด PH ๙๑๑๖๑๙ รวมระยะประมาณ ๑,๓๔๑ เมตร
ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๒๐ เป็นเส้นเลียบไปตามเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนากับตําบลคูและตําบล
ป่าชิง ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางคลองหัวแตก ถึงหลักเขตที่ ๒๑ ตรงคลองยุโละ บริเวณพิกัด PH ๙๑๑๖๒๘
รวมระยะประมาณ ๙๒๘ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๑ เป็นเส้นเลียบไปตามเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนากับตําบลป่าชิง ไปทาง
ทิศเหนือตามกึ่งกลางคลองยุโละ ถึงหลักเขตที่ ๒๒ ตรงกับถนนบ้านไร่ บริเวณพิกัด PH ๙๑๑๖๓๑ รวมระยะประมาณ
๓๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๒ เป็นเส้นเลียบไปตามเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนากับตําบลป่าชิง ไปทาง
ทิศตะวันตกตามเขตที่ดินราษฎร ผ่านทางหลวงแผ่นดินที่ ๔๐๘ (จะนะ – นาทวี) ไปทางทิศตะวันตก ตามฟากเหนือ
ของถนนบ้านไร่ ถึงหลักเขตที่ ๒๓ ถึงจุดที่อยูท่ างฟากตะวันตกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ (ตอนจะนะ –
นาทวี) บริเวณพิกัด PH ๙๐๕๖๓๑ รวมระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๓ เป็นเส้นเลียบไปตามเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนากับตําบลป่าชิง ไปทาง
ทิศเหนือตามเขตที่ดินราษฎรถึงคลองทารา (คลองต้นโหมง) ถึงหลักเขตที่ ๒๔ ซึ่งตัง้ อยู่บริเวณคลองโค้ง บริเวณพิกัด
PH ๙๐๕๖๓๓ รวมระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๔ เป็นเส้นเลียบไปตามเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนากับตําบลป่าชิง ไปทาง
ทิศเหนือตามกึ่งกลางคลองทารา (คลองต้นโหมง) ถึงหลักเขตที่ ๒๕ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางทางรถไฟสายใต้
บริเวณพิกัด PH ๙๐๘๖๔๘ รวมระยะประมาณ ๑,๕๔๖ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๕ เป็นเส้นเลียบไปตามเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนากับตําบลป่าชิง ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางทางรถไฟสายใต้ ถึงจุดใกล้กบั สะพานที่ ๓ บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓
(ตอนจะนะ – หาดใหญ่) นับจากหอนาฬิกา อําเภอจะนะ จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ รวมระยะประมาณ ๘๕๙ เมตร
ทั้งนี้ ไม่รวมพื้นที่เขตเทศบาลตําบลจะนะ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ดังปรากฏตามแผนทีท่ ้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่าวไว้ ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

