
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  จดัตัง้องคก์ารบรหิารส่วนต าบลต านาน  อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวดัพัทลุง   

เป็นเทศบาลต าบลต านาน 
 

 

โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลต านาน  อ าเภอเมืองพัทลุง  
จังหวัดพัทลุง  มีสภาพเหมาะสม  สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลต าบล 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  42  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.  2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  5)  
พ.ศ.  2546  ประกอบมาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม  
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  12)  พ.ศ.  2546  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้ง  
องค์การบริหารส่วนต าบลต านาน  อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  เป็นเทศบาลต าบลต านาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลตามประกาศนี้   มีแนวเขต   
ตามค าบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย  และให้พ้นสภาพแห่งการเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบล  รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลง 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึน้เป็นเทศบาลต าบล
เป็นต้นไป  บรรดางบประมาณ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  สิทธิเรียกร้อง  หนี้  พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้โอนไปเป็นของเทศบาลต าบลที่จัดตั้งขึ้น  และบรรดาข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราวจนกว่า  
จะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่  ตามมาตรา  42  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2546 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  13  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ค ำบรรยำยแนวเขต 
เทศบำลต ำบลต ำนำน  อ ำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

ท้ำยประกำศกระทรวงมหำดไทย 
เร่ือง  จัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำนำน  อ ำเภอเมืองพัทลุง  จังหวดัพัทลุง 

เป็นเทศบำลต ำบลต ำนำน 
ลงวันที่  ๑๓  เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

----------------------------------------------------------- 
ให้ก ำหนดเขตเทศบำลต ำบลต ำนำนไว้ดังนี้ 

หลักเขตที่ ๑     ตั้งอยูต่รงบริเวณกึ่งกลางถนนชัยบุรี ระหว่างต าบลต านาน กับเทศบาลเมืองพัทลุง 
ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง บริเวณพิกัด PJ ๑๘๔๔๐๗ 

ทิศเหนือ 
จำกหลักเขตที่ ๑  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ตัดผ่านถนนสาย 

โคกคีรี – ควนปอม บริเวณบ้านโคกคีรี ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลต านาน กับเทศบาลเมืองพัทลุง  
ต าบลคูหาสวรรค์ อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ถึงหลักเขตท่ี  ๒ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางทางรถไฟสายใต้ 
ท่ีหลักกิโลเมตรท่ี ๘65 บริเวณพิกัด PJ ๒๐๓๔๑๓ ระยะทางประมาณ 2,500 เมตร รวมระยะทาง  
ด้านทิศเหนือ 2,500 เมตร 

ทิศตะวันออก 
จำกหลักเขตที่ ๒   ไปทางทิศใต้ตามกึ่งกลางทางรถไฟสายใต้ ตัดผ่านคลองตะเจ็น ตัดผ่าน

ถนนสายบ้านป่าใส – นาปรือ บริเวณบ้านนาปรือ ตัดผ่านถนนสายบ้านสวน – ควนคง – ท่าแค   
บริเวณบ้านวัดประดู่ทอง ตัดผ่านคลองล าเบ็ด ตัดผ่านถนนสายควนกุฎ – ค่ายไทย บริเวณบ้านค่ายไทย 
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลต านาน กับต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางระหว่างสะพานทางรถไฟสายใต้ บ้านสะพานสาม และกึ่งกลาง
คลองหวายน้ า ท่ีหลักกิโลเมตรท่ี  ๘๕๔+๒00 บริเวณพิกัด PJ ๒๒๒๓๓๘ ระยะทางประมาณ  7,650 
เมตร รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  7,650 เมตร 

ทิศใต้ 
จำกหลักเขตที่ ๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางคลองหวายน้ า ซึ่งเป็น 

เส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลต านาน อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง กับต าบลควนขนุน อ าเภอเขาชัยสน 
จังหวัดพัทลุง ถึงหลักเขตท่ี ๔ ซึ่งตั้ งอยู่บริเวณกึ่งกลางสะพานไสนายขัน  และกึ่งกลางถนน 
สายโคกคีรี – ควนปอม บริเวณพิกัด PJ ๒00๓๒๕ ระยะทางประมาณ ๓,000 เมตร 

/จากหลักเขต 



-๒- 
 
จำกหลักเขตที่ ๔   ไปทางทิศเหนือ ตามแนวกึ่งกลางถนนสายโคกคีรี – ควนปอม ซึ่งเป็น 

เส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลต านาน กับต าบลท่าแค อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง ถึงหลักเขตท่ี ๕ 
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางสะพานคลองล าเบ็ด และกึ่งกลางถนนสายโคกคีรี – ควนปอม บริเวณพิกัด 
PJ ๑๙๗๓๓๖ ระยะทางประมาณ  ๑,๑00  เมตร 

จำกหลักเขตที่ ๕   ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวกึ่งกลางคลองล าเบ็ด ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างต าบลต านาน กับต าบลท่าแค อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยูบ่ริเวณ
กึ่งกลางคลองล าเบ็ด บริเวณพิกัด PJ ๑๘๔๓๓๗ ระยะทางประมาณ  ๑,๓00 เมตร รวมระยะทาง 
ด้านทิศใต้ประมาณ 5,400 เมตร 

ทิศตะวันตก 
จำกหลักเขตที่  ๖   ไปทางทิศเหนือ ตามแนวกึ่งกลางเหมืองส่งน้ าบ้านหนองบ่อ ซึ่งเป็น 

เส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลต านาน กับต าบลท่าแค อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ถึงหลักเขตท่ี ๗ 
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางเหมืองส่งน้ าบ้านหนองบ่อ บริเวณพิกัด PJ ๑๘๔๓๔๔ ระยะทางประมาณ  
700 เมตร  

 จำกหลักเขตที่  ๗   ไปทางทิศเหนือ ตามแนวกึ่งกลางถนนซอยล ามุด ถึงแยกซอยล ามุด 
ตัดผ่านคลองล ามุด ไปถึงสามแยกถนนสายควนคง – ล ามุด ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลาง 
ถนนสายควนคง – ล ามุด ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลต านาน กับต าบลท่าแค อ าเภอเมืองพัทลุง 
จังหวัดพัทลุง ถึงหลักเขตท่ี ๘ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนนสายควนคง – ล ามุด บริเวณพิกัด 
PJ ๑๘2๓๔8 ระยะทางประมาณ 700 เมตร 

จำกหลักเขตที่  ๘   ไปทางทิศเหนือ ตามแนวกึ่งถนนสายควนคง – ไทรห้อย ผ่านถนน 
บ้านโตร๊ะ – ท่าแค ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลต านาน กับต าบลท่าแค อ าเภอเมืองพัทลุง 
จังหวัดพัทลุง ถึงหลักเขตท่ี ๙ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนนสายควนคง – ไทรห้อย บริเวณพิกัด 
PJ ๑๘๒๓๖๘ ระยะทางประมาณ  2,700  เมตร 

จำกหลักเขตที่  ๙   ไปทางทิศเหนือ ตามแนวกึ่งกลางถนนสายควนคง – ไทรห้อย ซึ่งเป็น 
เส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลต านาน กับต าบลท่าแค  อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ถึงหลักเขตท่ี 10 
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบถนนสายบ้านควนคง – ไทรห้อย ถนนสายท่าม่วง และถนนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพัทลุง สายบ้านสวน – ควนคง – ท่าแค บริเวณพิกัด PJ 179373 ระยะทางประมาณ  
600  เมตร 

 
 

/จากหลักเขต... 
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         จำกหลักเขตที่ 10  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางถนนสายควนคง – บ้าน
ไทรห้อย ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลต านาน กับต าบลท่ามิหร า อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  
ถึงหลักเขตท่ี 11 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสามแยกถนนสายควนคง บริเวณพิกัด PJ 177377 ระยะทาง
ประมาณ  500 เมตร  

จำกหลักเขตที่ 11   ไปทางทิศเหนือ ผ่านทุ่งนาบ้านทอนโพธิ์ใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ต าบลต านาน กับต าบลท่ามิหร า อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ถึงหลักเขตท่ี 12 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ 
ริมเหมืองส่งน้ าชลประทานบ้านวัดไทรห้อย บริเวณพิกัด PJ ๑๗2387 ระยะทางประมาณ 
1,200  เมตร 

จำกหลักเขตที่ 12  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านบ้านวัดไทรห้อย ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างต าบลต านาน กับต าบลท่ามิหร า อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ถึงหลักเขตท่ี ๑3 ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณกึ่งกลางถนนคอนกรีตข้างวัดสมสมัยด้านทิศตะวันตก บริเวณพิกัด  PJ ๑๗4๓๙๐ ระยะทาง
ประมาณ  500 เมตร 

จำกหลักเขตที่  ๑3    ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางถนนคอนกรีต 
ข้างวัดสมสมัยด้านทิศตะวันตก ตัดผ่านคลองท่าแค ท่ีหน้าวัดสมสมัย ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง 
ต าบลต านาน กับต าบลท่ามิหร า อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ถึงหลักเขตท่ี ๑4 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
กึ่งกลางถนนชัยบุรีหน้าวัดสมสมัย บริเวณพิกัด PJ ๑๘๒๔๐๐ ระยะทางประมาณ  1,400 เมตร 

จำกหลักเขตที่  ๑4    เป็นเส้นไปทางทิศเหนือ ตามแนวกึ่งกลางถนนชัยบุรี (หน้ากองร้อย 
อาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุง) ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลต านาน กับต าบลท่ามิหร า       
เทศบาลเมืองพัทลุง อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ถึงหลักเขตท่ี ๑ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนนชัยบุรี 
บริเวณพิกัด PJ ๑๘๔๔๐๗ ระยะทางประมาณ  800 เมตร   

รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  9,100  เมตร 
  รวมระยะทางเขตต าบลต านานประมาณ  24,650 เมตร 

 
 

ดังปรากฏตามแผนท่ีท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ 
ตามเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่าวไว้ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพ่ือแสดงแนวเขตตามสมควร 

------------------------------------------------------------------------- 
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