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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในทองที่อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง การกําหนดเขตตําบล
ในทองที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น
ผูว าราชการจั งหวั ดเชี ยงใหม ได พิ จารณาแล ว เพื่อ ให เ ขตการปกครองตํา บลเปน ไปตาม
ขอเท็จจริงที่ปรากฏในพื้นที่ เห็นควรแกไขเขตตําบลสันนาเม็ง ตําบลสันพระเนตร และตําบลสันทรายนอย
ในทองที่อาํ เภอสันทราย ใหมีความถูกตองชัดเจนยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงใหยกเลิกเขตตําบลสันนาเม็ง ตําบลสันพระเนตร
และตําบลสันทรายนอย ในทองที่อําเภอสันทราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนด
เขตตํา บลในทอ งที่อํา เภอสัน ทราย จัง หวัด เชีย งใหม ลงวัน ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
และกําหนดเขตการปกครองตําบลขึ้นใหม ดังตอไปนี้
อําเภอสันทราย
๑. กําหนดเขตตําบลสัน นาเม็ง ในทองที่อําเภอสัน ทราย จังหวัดเชียงใหม โดยใหมีเขต
การปกครอง รวม ๑๒ หมูบาน คือ
หมูที่ ๑ บานรองสัก
หมูที่ ๒ บานปากลวย
หมูที่ ๓ บานสันนาเม็ง
หมูที่ ๔ บานสันหลวง
หมูที่ ๕ บานหลักปน
หมูที่ ๖ บานแมกวง
หมูที่ ๗ บานคอกหมูปา
หมูที่ ๘ บานรองบอนเหนือ - ใต
หมูที่ ๙ บานหลักชัย
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หมูที่ ๑๐ บานครุสภา
หมูที่ ๑๑ บานแมกวงใต
หมูที่ ๑๒ บานเจซีการเดนวิลล
และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลสัน ทรายหลวง ตําบลเมืองเล็น และตําบลสัน ปาเปา
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากจุดกึ่งกลาง
ลําน้ําโจ บริเวณพิกัด NA ๐๖๖๘๔๕ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนว
กึ่งกลางลําน้ําโจ ถึงบริเวณพิกัด NA ๐๗๖๘๔๗ ไปทางทิศตะวันออก
ตามลําเหมืองเขานาสิ้นสุดที่ลําเหมืองกอน บริเวณพิกัด NA ๐๘๓๘๔๕
รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ ๒.๘ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก
ติดตอกับตําบลสันปาเปา อําเภอสันทราย ตําบลตลาดขวัญ และตําบล
สันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม โดยมีแนวเขตเริ่มตน
จากกึ่งกลางลําเหมืองกอน บริเวณพิกัด NA ๐๘๓๘๔๕ ไปทางทิศใต
ตามแนวกึ่ ง กลางลํ า เหมื อ งกอน ถึ ง จุ ด ตั ด ระหว า งลํ า เหมื อ งกอน
กับทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ (หมายเลข ๑๐๑๙ เดิม ) บริเวณพิกัด
NA ๐๘๓๘๓๓ ไปทางทิศใต ตามแนวกึ่งกลางลําเหมืองใหญ สิ้นสุด
ที่จุดบรรจบลําเหมืองใหญกับลําเหมืองหา บริเวณพิกัด NA ๐๗๓๘๑๘
รวมระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ ๓.๘ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม โดยมี
แนวเขตเริ่มตนจากจุดบรรจบระหวางลําเหมืองใหญกับลําเหมืองหา
บริเวณพิกัด NA ๐๗๓๘๑๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนว
กึ่งกลางลําเหมืองใหญ ถึงจุดบรรจบระหวางลําเหมืองใหญกับน้ําแมกวง
บริเวณพิกัด NA ๐๕๘๘๐๗ ไปทางทิศ ตะวัน ตก ตามแนวกึ่งกลาง
น้ําแมกวง ถึงจุดตัดระหวางน้ําแมกวงกับทางหลวงหมายเลข ๑๒๑
ฟากทิศตะวันตก บริเวณพิกัด NA ๐๕๗๘๐๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวกึ่งกลางน้ําแมกวง สิ้น สุดที่จุดบรรจบ ระหวางน้ําแมกวง
กับลําเหมืองกลาง บริเวณพิกัด NA ๐๕๗๘๐๔ รวมระยะทางดานทิศใต
ประมาณ ๒.๖๓ กิโลเมตร
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ติดตอกับตําบลสันพระเนตร ตําบลสันทรายนอย และตําบลสันทรายหลวง
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากจุดบรรจบ
ระหวางน้ําแมกวงกับลําเหมืองกลาง บริเวณพิกัด NA ๐๕๗๘๐๔
ไปทางทิศเหนือ ตามแนวกึ่งกลางลําเหมืองกลาง เลียบฟากทิศตะวันตก
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ ถึงบริเวณพิกัด NA ๐๕๖๘๐๗ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวกึ่งกลางลําเหมืองกลาง ถึงบริเวณพิกัด NA ๐๕๔๘๐๘ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวกึ่งกลางลําเหมืองกลาง ถึงจุดตัดระหวางลําเหมืองกลางกับ
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ บริเวณพิกัด NA ๐๕๔๘๑๒ ไปทางทิศ
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวกึ่ง กลางลํ า เหมื อ งกลาง ถึ ง จุ ด ตั ด
ระหวา งลํ าเหมื องกลาง กั บทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ (หมายเลข
๑๐๑๙ เดิม) บริเวณพิกัด NA ๐๕๔๘๑๓ ไปทางทิศเหนือ ตามแนว
กึ่งกลางลําเหมืองกลาง ถึงจุดตัดระหวางลําเหมืองกลางกับลําเหมืองแมยอย
บริเวณพิกัด NA ๐๕๓๘๒๘ ไปทางทิศ เหนือ ตามแนวกึ่ง กลาง
ลําเหมืองแมยอย ถึงจุดแยกระหวางลําเหมืองแมยอยกับลําเหมืองเขานา
บริเวณพิกดั NA ๐๕๒๘๒๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนว
กึ่งกลางลําเหมืองเขานา ถึงจุดแยกระหวางลําเหมืองเขานากับลําน้ําโจ
บริเวณพิกัด NA ๐๕๕๘๓๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนว
กึ่งกลางลําน้ําโจ สิ้นสุดที่จุดกึ่งกลางลําน้ําโจ บริเวณพิกัด NA ๐๖๖๘๔๕
รวมระยะทางดานทิศตะวันตกประมาณ ๓.๔๓ กิโลเมตร
๒. กําหนดเขตตําบลสันพระเนตร ในทองที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยใหมีเขต
การปกครอง รวม ๗ หมูบาน คือ
หมูที่ ๑ บานสันศรี
หมูที่ ๒ บานแมคาว
หมูที่ ๓ บานปาไผ
หมูที่ ๔ บานสันพระเนตร
หมูที่ ๕ บานใหมสามัคคี
หมูที่ ๖ บานแมยอยสันศรี
หมูที่ ๗ บานทาทุม
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ติดตอกับตําบลสันทรายนอย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยมี
แนวเขตเริ่มตนจากจุดตัดระหวางน้ําแมคาวกับทางหลวงหมายเลข ๑๑๘
(หมายเลข ๑๐๑๙ เดิม ) บริเวณพิกัด NA ๐๒๙๗๙๓ ไปทางทิ ศ
ตะวั น ออกเฉี ยงเหนือ ตามแนวกึ่ งกลางทางหลวงหมายเลข ๑๑๘
(หมายเลข ๑๐๑๙ เดิม) สิ้นสุดที่จุดตัดระหวางทางหลวงหมายเลข ๑๑๘
(หมายเลข ๑๐๑๙ เดิม) กับลําเหมืองกลาง บริเวณพิกัด NA ๐๕๔๘๑๓
รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ ๓.๓ กิโลเมตร
ติดตอกับตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย และตําบลสันปูเลย อําเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมโดยมีแนวเขตเริ่มตน จากจุดตัดระหวาง
ทางหลวง หมายเลข ๑๑๘ (หมายเลข ๑๐๑๙ เดิม) กับลําเหมืองกลาง
บริเวณพิกัด NA ๐๕๔๘๑๓ ไปทางทิศใต ตามแนวกึ่งกลางลําเหมืองกลาง
ถึงจุดตัดระหวาง ลําเหมืองกลางกับทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ บริเวณ
พิกัด NA ๐๕๔๘๑๒ ไปทางทิศใต ตามแนวกึ่งกลางลําเหมืองกลาง
เลี ย บฟากทิ ศ ตะวั น ตกทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด
NA ๐๕๔๘๐๘ ไปทางทิ ศ ใต ตามแนวกึ่ ง กลางลํา เหมื อ งกลาง
ถึงบริเวณพิกัด NA ๐๕๖๘๐๗ ไปทางทิศ ใต ตามแนวกึ่งกลางลํา
เหมื อ งกลาง ถึ ง จุ ด บรรจบระหวา งลํ า เหมื อ งกลางกั บ น้ํ า แม ก วง
บริเวณพิกัด NA ๐๕๗๘๐๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนว
กึ่งกลางเหมืองแมกวงนอย ถึงจุดเชื่อมระหวางเหมืองแมกวงนอยกับ
ลําเหมืองละกอน บริเวณพิกัด NA ๐๖๐๘๐๒ ไปทางทิศใต ตามแนว
กึ่งกลาง ลําเหมืองละกอน ถึงจุดบรรจบระหวางลําเหมืองละกอนกับ
น้ํา แม ก วง บริ เ วณพิ กั ด NA ๐๖๓๗๙๐ ไปทางทิ ศ ใต ตามแนว
กึ่งกลางน้ําแมกวง ถึงจุดบรรจบระหวางน้ําแมกวงกับลําเหมืองรอง
ปลาขาว บริเวณพิกดั NA ๐๖๑๗๘๗ ไปทางทิศใต ตามแนวกึ่งกลาง
น้ําแมกวง ถึงฝายทาวัว บริเ วณพิกัด NA ๐๖๓๗๗๕ ไปทางทิ ศ
ตะวันตกเฉียงใต ตามแนวกึ่งกลางเหมืองแมกวงนอยผานถนนภายใน
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หมูบานหมูที่ ๗ ตําบลสันพระเนตรและเลียบถนนฟากทิศตะวันออก
ประมาณ ๐.๓๕ กิ โ ลเมตร สิ้ น สุ ด ที่ ห ลั ก เขตบริ เ วณพิ กั ด NA
๐๖๓๗๗๒ รวมระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ ๕ กิโลเมตร
ติดตอกับตําบลสัน กลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม โดยมี
แนวเขตเริ่มตนจากหลักเขต บริเวณพิกัด NA ๐๖๓๗๗๒ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลสันพระเนตร
อําเภอสันทราย กับตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง ประมาณ ๐.๒๕
กิโลเมตร ถึงลําเหมืองสัน บริเวณพิกัด NA ๐๖๐๗๗๓ ไปทางทิศ
ตะวัน ตกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางลําเหมืองสัน (ลําเหมืองเขิน )
ประมาณ ๑ กิโลเมตร ถึงถนนภายในหมูบาน สันพระเนตร หมูที่ ๔
ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย ฟากทิศใตที่ระยะ ทางประมาณ
๐.๒๐ กิโลเมตร บริเวณพิกัด NA ๐๕๔๗๘๓ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ตามแนวถนนภายในหมูบานสันพระเนตร หมูที่ ๔ ตําบล
สันพระเนตรฟากทิศใต ถึงถนนสายสันพระเนตร - สันกลาง บริเวณ
พิกัด NA ๐๕๒๗๘๔ ไปทางทิศ ตะวัน ตก ตามแนวถนนภายใน
หมูบานมอญ หมูที่ ๑ ตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง ฟากทิศเหนือ
ระยะทางประมาณ ๐.๒๖ กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด NA ๐๔๙๗๘๔
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต ตามแนวระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว า ง
ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทรายกับตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง
จั ง หวั ด เชี ย งใหม สิ้ น สุ ด ที่ กึ่ ง กลางน้ํ า แม ค าว บริ เ วณพิ กั ด NA
๐๔๔๗๗๘ รวมระยะทางดานทิศใตประมาณ ๒.๘ กิโลเมตร
ติดตอกับตําบลหนองปาครั่ง อําเภอเมืองเชียงใหม และตําบลสันกลาง
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากกึ่งกลาง
ลําน้ําแมคาว บริเวณพิกัด NA ๐๔๔๗๗๘ ไปทางทิศเหนือ ตามแนว
กึ่งกลางน้ําแมคาว สิ้นสุดที่จุดตัดระหวางน้ําแมคาวกับทางหลวงหมายเลข
๑๑๘ (หมายเลข ๑๐๑๙ เดิม) บริเวณพิกัด NA ๐๒๙๗๙๓ รวมระยะ
ทางดานทิศตะวันตกประมาณ ๒.๘ กิโลเมตร
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๓. กําหนดเขตตําบลสันทรายนอย ในทองที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยใหมีเขต
การปกครอง รวม ๑๐ หมูบาน คือ
หมูที่ ๑ บานแมยอย
หมูที่ ๒ บานแมยอยใต
หมูที่ ๓ บานสันทรายมูล
หมูที่ ๔ บานสันคะยอม
หมูที่ ๕ บานโจ
หมูที่ ๖ บานทรายทอง
หมูที่ ๗ บานสันคะยอมใต
หมูที่ ๘ บานเดนสันคะยอม
หมูที่ ๙ บานสันทรายนอย
หมูที่ ๑๐ บานสันทรายเงิน
และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลหนองจอม และตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม โดยมีแนวเขตเริ่มตนที่ บริเวณพิกัด NA ๐๒๑๘๑๑
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางลําเหมืองเขานา ถึงบริเวณ
พิกัด NA ๐๔๒๘๓๐ ระยะทางประมาณ ๒.๘ กิโลเมตร ไปทางทิศ
ตะวันออก ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลสันทรายนอยกับ
ตําบลหนองจอม ถึงจุดตัดระหวางทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ สาย
เชียงใหม - สันทราย กับลําน้ําโจ บริเวณพิกัด NA ๐๔๘๘๒๘ ไป
ทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางลําน้ําโจ สิ้นสุดที่จุด
แยกลําเหมืองเขานากับลําน้ําโจ บริเวณพิกัด NA ๐๕๑๘๓๐ รวม
ระยะทางดานทิศเหนือประมาณ ๔ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก
ติดตอกับตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยมีแนว
เขตเริ่ ม ตน ที่ จุด แยกลํ า เหมื องเข านากับ ลํ าน้ํ า โจ บริ เ วณพิ กัด NA
๐๕๑๘๓๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวกึ่งกลางลําเหมืองเขานา
ถึงจุดแยกระหวางลําเหมืองเขานากับลําเหมือ งแมยอย บริเวณพิกัด
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NA ๐๕๒๘๒๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวกึ่งกลางลํา
เหมือ งแมยอย ถึงจุดตัดระหวางลําเหมือ งแมยอยกับลําเหมืองกลาง
บริเวณพิกัด NA ๐๕๓๘๒๘ ไปทางทิศใต ตามแนวกึ่งกลางลําเหมือง
กลางสิ้ น สุ ดที่ จุ ดตั ดระหว า งลํ าเหมื องกลางกั บ ทางหลวงหมายเลข
๑๑๘ (หมายเลข ๑๐๑๙ เดิม ) บริเวณพิกัด NA ๐๕๔๘๑๓ รวม
ระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ ๒.๒ กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยมี
แนวเขตเริ่มตนจากจุดตัดระหวางลําเหมืองกลางกับทางหลวงหมายเลข
๑๑๘ (หมายเลข ๑๐๑๙ เดิม) บริเวณพิกัด NA ๐๕๔๘๑๓ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต ตามแนวกึ่ ง กลางทางหลวงหมายเลข ๑๑๘
(หมายเลข ๑๐๑๙ เดิม) สิ้นสุดที่จุดตัดของลําน้ํา แมคาวกับทางหลวง
หมายเลข ๑๑๘ (หมายเลข ๑๐๑๙ เดิม) บริเวณพิกัด NA ๐๒๙๗๙๓
รวมระยะทางดานทิศใตประมาณ ๓.๓ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก
ติดตอกับตําบลฟาฮาม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยมี
แนวเขตเริ่มตนจากจุดตัดระหวางทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ (หมายเลข
๑๐๑๙ เดิม) กับน้ําแมคาว บริเวณพิกัด NA ๐๒๙๗๙๓ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางน้ําแมคาวสิ้นสุดที่จุดบรรจบ
ระหวางน้ําแมคาวกับลําเหมืองเขานา บริเวณพิกัด NA ๐๒๑๘๑๑
รวมระยะทางดานทิศตะวันตกประมาณ ๒.๗ กิโลเมตร
บรรดาประกาศกําหนดเขตตําบลในทองที่อําเภอสัน ทรายฉบับอื่น ซึ่งขัดหรือแยงประกาศ
ฉบับนี้ ใหใชประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
มานิต วัฒนเสน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

