เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
โดยที่กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแลวเห็นวา สมควรเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เพื่อใหถูกตองตรงกับสภาพพื้นที่จริง และเจตนารมณของประชาชน
รวมทั้งเพื่อประโยชนในการจัดทําบริการสาธารณะ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
จึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยใหมี
แนวเขตตามคําบรรยายแนวเขต และแผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
บุญจง วงศไตรรัตน
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลีย่ นแปลงเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ลงวันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ใหกําหนดเขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร ไวดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยูตรงจุดบรรจบระหวางเทศบาลตําบลสันทรายหลวง กับตําบลสันพระเนตร
ตามแนวกึ่งกลางทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ (หมายเลข ๑๐๑๙ เดิม) บริเวณพิกัด NA ๐๓๘๘๐๐
ดานเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ (หมายเลข
๑๐๑๙ เดิม) ติดตอกับเทศบาลตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม บริเวณ
พิกัด NA ๐๓๘๘๐๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางทางหลวงหมายเลข ๑๑๘
(หมายเลข ๑๐๑๙ เดิม ) สิ้นสุดที่จุดตัดระหวางทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ (หมายเลข ๑๐๑๙ เดิม)
กับลําเหมืองกลาง ถึงหลักเขตที่ ๒ บริเวณพิกัด NA ๐๕๔๘๑๓ รวมระยะทางประมาณ ๒,๐๐๐
เมตร
ทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๒ เปน เสนเลียบกึ่งกลางลําเหมืองกลาง ติดตอกับตําบลสันนาเม็ง
อําเภอสันทราย และตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม โดยมีแนวเขตเริ่มตน
จากจุดตัดระหวางทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ (หมายเลข ๑๐๑๙ เดิม ) กับลําเหมืองกลาง บริเวณ
พิกัด NA ๐๕๔๘๑๓ ไปทางทิศใต ตามแนวกึ่งกลางลําเหมืองกลาง ถึงจุดตัดระหวาง ลําเหมือง
กลางกับทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ หลัก เขตที่ ๓ บริเวณพิกัด NA ๐๕๔๘๑๒ รวมระยะทาง
ประมาณ ๑๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓ เปนเสนเลียบกึ่งกลางลําเหมืองกลาง ไปทางทิศใต ตามแนวกึ่งกลาง
ลําเหมืองกลาง เลียบฟากทิศตะวันตกทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ ถึงหลักเขตที่ ๔ บริเวณพิกัด
NA ๐๕๔๘๐๘ รวมระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร
จากหลั ก เขตที่ ๔ เป น เส น เลี ย บตามกึ่ ง กลางลํ า เหมื อ งกลางไปทางทิ ศ ใต
ถึงหลักเขตที่ ๕ บริเวณพิกัด NA ๐๕๖๘๐๗ รวมระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร
จากหลั ก เขตที่ ๕ เป น เส น เลี ย บตามกึ่ ง กลางลํ า เหมื อ งกลาง ไปทางทิ ศ ใต
ถึงจุดบรรจบระหวางลําเหมืองกลางกับน้ําแมกวง หลักเขตที่ ๖ บริเวณพิกัด NA ๐๕๗๘๐๔
รวมระยะทางประมาณ ๓๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๖ เปนเสนเลียบตามกึ่งกลางเหมืองแมกวงนอย ไปทางทิศตะวันออก
เฉี ย งใต ต ามแนวกึ่ ง กลางเหมื อ งแม ก วงน อ ย ถึ ง จุ ด เชื่ อ มระหว า งเหมื อ งแม ก วงน อ ย

กับลําเหมืองละกอน บริเวณพิกัด NA ๐๖๐๘๐๒ ไปทางทิศใต ตามแนวกึ่งกลางลําเหมือง
ละกอน ถึงจุด บรรจบระหวางลําเหมืองละกอนกับน้ําแมกวงบริเวณพิกัด NA ๐๖๓๗๙๐
ไปทางทิ ศ ใต ตามแนวกึ่ งกลางน้ํ า แมก วง ถึ งจุ ด บรรจบระหวา งน้ํา แม ก วงกับ ลํ า เหมื อ ง
รองปลาขาว ถึงหลักเขตที่ ๗ บริเวณพิกัด NA ๐๖๑๗๘๗ รวมระยะทางประมาณ ๒,๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เปนเสนเลียบกึ่งกลางน้ําแมกวง ไปทางทิศใตถึงฝายทาวัว บริเวณ
พิกัด NA ๐๖๓๗๗๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวกึ่งกลางเหมืองแมกวงนอย ผานถนน
ภายในหมูบานหมูที่ ๗ ตําบลสันพระเนตรและเลียบถนนฟากทิศตะวันออก ประมาณ ๓๕๐
เมตร สิ้นสุดที่หลักเขต ที่ ๘ บริเวณพิกัด NA ๐๖๓๗๗๒ รวมระยะทางประมาณ ๑,๓๕๐ เมตร
ทิศใต
จากหลักเขต ที่ ๘ เปนเสนเลียบตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลสันพระเนตร
ตําบลสันพระเนตร อําเภอสัน ทราย กับตําบลสันกลาง อําเภอสัน กําแพง ซึ่งเปน เขตติดตอ
กับตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากหลักเขตที่ ๘
บริเวณพิกัด NA ๐๖๓๗๗๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหวาง
ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย กับตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง ประมาณ ๒๕๐ เมตร
ถึงลําเหมืองสันบริเวณพิกัด NA ๐๖๐๗๗๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลาง
ลําเหมืองสัน (ลําเหมืองเขิน) ประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ถึงถนนภายในหมูบานสัน พระเนตร
หมูที่ ๔ ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย ฟากทิศใตที่ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร บริเวณ
พิกัด NA ๐๕๔๗๘๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนภายในหมูบานสันพระเนตร
หมูที่ ๔ ตําบลสันพระเนตรฟากทิศใต ถึงถนนสายสันพระเนตร – สันกลาง ถึงหลักเขตที่ ๙
บริเวณพิกัด NA ๐๕๒๗๘๔ รวมระยะทางประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร
จากหลัก เขตที่ ๙ เปนเสน เลีย บตามแนวถนนภายในหมูบานมอญ หมูที่ ๑ ตําบล
สันกลาง อําเภอสันกําแพง ฟากทิศเหนือ ไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ ๒๖๐ เมตร
ถึงบริเวณพิกัด NA ๐๔๙๗๘๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหวาง
ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทรายกับตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหมสิ้นสุด
ที่กึ่งกลางน้ําแมคาว ถึงหลักเขตที่ ๑๐ บริเวณพิกัด NA ๐๔๔๗๗๘ รวมระยะทางประมาณ
๒,๘๐๐ เมตร
ทิศตะวันตก
จากหลัก เขต ที่ ๑๐ เปน เสน เลียบกึ่งกลางน้ําแมค าว ซึ่งเปน เขตติด ตอ กับตําบล
สันกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม และเทศบาลตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย
โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากกึ่งกลางน้ําแมคาวบริเวณพิกัด NA ๐๔๔๗๗๘ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวกึ่งกลางน้ําแมค าวสิ้น สุด ที่จุด ตัด ระหวางน้ําแมค าวกับลําเหมืองกาง บริเวณพิกัด
NA ๐๓๗๗๗๙ ไปทางเหนื อ ตามกึ่ ง กลางลํ า เหมื อ งกาง ตั ด ผ า นถนนทางหลวงชนบท

ชม.๓๐๒๙ ที่บริเวณพิกัด NA ๐๓๗๗๘๔ ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร แลวเลียบไปทางทิศ
เหนื อ ตามกึ่ ง กลางลํ า เหมื อ งกาง ตั ด ผ า นทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๘ (๑๐๑๙)
จนบรรจบหลักเขตที่ ๑ รวมระยะทางประมาณ ๒,๘๐๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเสนแนวเขตทีก่ ลาวไว ใหมีหลักเขตยอยปกไวเพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร
…………………………………………………

