เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
โดยที่กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองน่าน
อําเภอเมืองน่าน จังหวัด น่าน โดยรับรวมพื้นที่ บ้านสวนหอม หมู่ที่ ๓ บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๘
และบ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ ๙ ขององค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อประโยชน์
ในการจัด บริการสาธารณะ ประกอบกับได้ มีการสํารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในท้อ งถิ่น ตามที่
กฎหมายกําหนดแล้ว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงประกาศให้เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยให้มีแนวเขตตามคําบรรยายแนวเขตและแผนที่
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชูชาติ หาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลเมืองน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ลงวันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
------------------------------------ให้กําหนดเขตเทศบาลเมืองน่าน ไว้ดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่บริเวณแนวเขตสนามบินกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (น่าน)
ซึ่งเป็นจุดแบ่งแนวเขตระหว่างตําบลในเวียง กับตําบลผาสิงห์ อําเภอเมืองน่าน บริเวณพิกัด PA ๘๘๕๘๐๐
ด้านเหนือ
จากหลั ก เขตที่ ๑ เป็น เส้ น เลี ย บแนวเขตซึ่ง แบ่ งระหว่า งตํา บลในเวี ยง กั บตํ า บลผาสิ ง ห์ อํา เภอ
เมืองน่าน และตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง ไปทางทิศตะวันออกและเลียบฝั่งทิศใต้ของคลองระบายน้ําที่อยู่ด้าน
ทิ ศ เหนื อ ของถนนรอบเมื อ งด้ า นทิ ศ เหนื อ จนถึ ง หลั ก เขตที่ ๒ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณกึ่ ง กลางแม่ น้ํ า น่ า น บริ เ วณพิ กั ด
PA ๘๙๓๗๙๖ รวมระยะทางประมาณ ๙๗๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางแม่น้ําน่านลงมาทางทิศใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบล
ในเวียง อําเภอเมืองน่าน กับตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง และตําบลในเวียง อําเภอเมืองน่าน กับตําบลม่วงตึ๊ด อําเภอ
ภูเพียง ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางแม่น้ําน่านบริเวณพิกัด PA ๘๖๖๗๕๘ รวมระยะทางประมาณ ๕,๑๐๐ เมตร
ด้านใต้
จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางร่องพญาวัดขึ้นไปด้านเหนือและเลี้ยวไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวกึ่งกลางร่อง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลในเวียง กับตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่
กึ่งกลางร่องพญาวัด บริเวณพิกัด PA ๘๖๓๗๖๑ รวมระยะทางประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางร่องพญาวัด ซึ่งไปทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นเส้น
แบ่งเขตระหว่างตําบลในเวียง กับตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางร่องพญาวัดบริเวณพิกัด
PA ๘๖๒๗๖๕ รวมระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลาง
ลําน้ําเหมืองหลวงบริเวณด้านทิศเหนือของถนนสายน่าน – อําเภอบ้านหลวง สี่แยกลอมเก้ากว๋าว และเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างตําบลในเวียง กับตําบลไชยสถาน อําเภอเมืองน่าน บริเวณพิกัด PA ๘๖๓๗๖๗ รวมระยะทางประมาณ
๓๐๐ เมตร
/จากหลักเขตที่ ๖...

-๒จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลําน้ําเหมืองหลวงขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลัก
เขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่จุดตัดลําเหมืองหลวงกับลําห้วยมุ่นบริเวณพิกัด PA ๘๕๙๗๗๔ รวมระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นตรงตัดข้ามทุ่งนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ ๘ ที่ฝั่งใต้
ของถนนสายสวนหอม – ห้วยส้มป่อย ที่พิกัด PA ๘๕๕๗๘๑ รวมระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบแนวถนนฝั่งใต้ของถนนสายสวนหอม - ห้วยส้มป่อย แล้วไปทางทิศ
ตะวันออกถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู่แนวเขตสุสานลอมเชียงของบริเวณพิกัด PA ๘๖๗๗๘๔ รวมระยะทางประมาณ
๑,๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยู่ฟากตะวันออก
ของถนนเข้าสนามกีฬาจังหวัดน่าน บริเวณพิกัด PA ๘๗๕๗๘๓ รวมระยะทางประมาณ ๗๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยู่ด้านเหนือวัดสวนตาล บริเวณ
พิกัด ๘๗๕๗๗๘ รวมระยะทางประมาณ ๗๐๐ เมตร
จากหลั ก เขตที่ ๑๑ เป็ นเส้นตรงไปทางทิศตะวั นออกเฉียงเหนื อ โดยเป็นเส้นตรงขนานกับ แนว
ฟากตะวันตกของถนนมหายศ เป็นระยะทาง ๑๐๐ เมตร จนถึงหลักเขตที่ ๑๒ ซึ่งตั่งอยู่บริเวณถนนสายน่าน – ทุ่งช้าง
ฟากตะวันตกบริเวณพิกัด PA ๘๗๘๗๘๕ รวมระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
จากหลั ก เขตที่ ๑๒ เป็ น เส้ น ตรงตามแนวถนนน่ า น – ทุ่ ง ช้ า งฟากตะวั น ตกขึ้ น ไปทางทิ ศ เหนื อ
จนถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่งตั้งอยู่ฟากตะวันตกของถนนน่าน – ทุ่งช้าง บริเวณพิกัด PA ๘๗๘๗๘๙ รวมระยะทาง
ประมาณ ๔๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๓ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ ๑๔ ถนนรอบสนามบิน
ฟากตะวันตก บริเวณพิกัด PA ๘๘๑๗๙๑ รวมระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๔ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบหลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
แนวเขตสนามบินกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา (น่าน) ซึ่งเป็นจุดแบ่งเขตระหว่างตําบลในเวียงกับตําบลผาสิงห์
อําเภอเมืองน่าน บริเวณพิกัด PA ๘๘๕๘๐๐ รวมระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนที่ทา้ ยประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามแนวเส้นเขตที่กล่าวไว้ ให้มีหลักเขตและหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

