เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลปากแตระ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
เป็นเทศบาลตําบลปากแตระ
โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตําบลปากแตระ อําเภอระโนด
จังหวัดสงขลา มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตําบล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลปากแตระ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นเทศบาลตําบลปากแตระ
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
ในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลปากแตระ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลปากแตระ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
เป็นเทศบาลตําบลปากแตระ
ลงวันที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้กําหนดเขตเทศบาลตําบลปากแตระ ไว้ดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่ตรงบริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๓ ฟากเหนือ ตรงหลักกิโลเมตร
ที่ ๑+๔๐๐ บริเวณพิกัด PJ ๔๘๑๖๐๓
ด้านเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๓ ฟากเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่ง
เขตระหว่างตําบลท่าบอนกับตําบลปากแตระ อําเภอระโนด ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตัง้ อยู่
ตรงบริเวณจุดบรรจบระหว่างถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๓ ที่สี่แยก
รับแพรก บริเวณพิกัด PJ ๔๙๕๖๐๔ รวมระยะประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ไปตามริมถนนสายระโนด –
หัวคลอง ฟากเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลท่าบอนกับตําบลปากแตระ อําเภอระโนด ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตัง้ อยู่ตรงบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยทีป่ ากคลองหัวคลอง ฟากใต้ บริเวณพิกัด PJ ๕๑๒๖๐๕
รวมระยะประมาณ ๑,๖๕๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบตามแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตตําบลปากแตระ
อําเภอระโนด ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่หัวโค้ง
ฟากตะวันออก ถนนสายโรงเรียนบ้านหน้าทอง บริเวณพิกัด PJ ๕๒๒๕๖๔ รวมระยะประมาณ ๔,๓๐๐ เมตร
ด้านใต้
จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบตามริมถนนสายโรงเรียนบ้านหน้าทอง ฟากเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่ง
เขตระหว่างตําบลระวะ กับตําบลปากแตระ อําเภอระโนด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ตรง
บริเวณจุดบรรจบระหว่างถนนสาธารณะกับถนนสายโรงเรียนบ้านหน้าทอง ฟากเหนือ บริเวณพิกัด PJ ๕๒๐๕๖๓
รวมระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบตามริมถนนสายโรงเรียนบ้านหน้าทอง ฟากเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่ง
เขตระหว่างตําบลระวะกับตําบลปากแตระ อําเภอระโนด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ตรง
บริเวณจุดบรรจบระหว่างถนนสายโรงเรียนบ้านหน้าทองกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันออก
บริเวณพิกัด PJ ๕๐๖๕๖๑ รวมระยะประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร
/จากหลักเขตที่ ๖...

-๒จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันออก ซึ่งเป็นเส้น
แบ่งเขตระหว่างตําบลระวะกับตําบลปากแตระ อําเภอระโนด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๗
ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบระหว่างถนนสายทางแยกหัวถิน กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันออก
บริเวณพิกัด PJ ๕๐๕๕๖๔ รวมระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ไปตามริมถนนสาย
หัวถิน ฟากเหนือ ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลพังยางกับตําบลปากแตระ อําเภอระโนด ไปทางทิศตะวันตก
ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตัง้ อยู่ตรงบริเวณริมถนนหน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๗ ฟากเหนือ บริเวณพิกัด PJ ๔๙๖๕๖๓
รวมระยะประมาณ ๘๓๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบกึง่ กลางลําเหมือง (คลองส่งน้ํา) ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบล
ระโนดกับตําบลปากแตระ อําเภอระโนด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านถนน อบจ.สขจ. ๓๐๕๓ ผ่านถนนสาย
ระโนด – หัวถิน ที่หัวโค้ง ฟากตะวันออก แล้วไปตามริมถนนสายระโนด – หัวหิน ฟากตะวันออก จนบรรจบหลักเขต
ที่ ๑ รวมระยะประมาณ ๔,๙๐๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนทีท่ ้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่าวไว้ ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

