เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
โดยที่กระทรวงมหาดไทย พิ จารณาแล วเห็น วา สมควรเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบล
สันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เพื่อใหถูกตองตรงกับสภาพพื้นที่จริง และเจตนารมณ
ของประชาชนรวมทั้งเพื่อประโยชนในการจัดทําบริการสาธารณะ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
จึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยใหมีแนวเขต
ตามคําบรรยายแนวเขต และแผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
บุญจง วงศไตรรัตน
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลีย่ นแปลงเขตเทศบาลตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ลงวันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓

..................................................................
ใหกําหนดเขตเทศบาลตําบลสันนาเม็ง ไวดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยูจุดกึ่งกลางลําน้ําโจ บริเวณพิกัด NA ๐๖๖๘๔๕
ทิศเหนือ
จากเขตหลักที่ ๑ เปนเสนเลียบกึ่งกลางลําน้ําโจซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลสันทรายหลวง ตําบล
เมืองเล็นกับตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณจุดแยก
ระหวางลําเหมืองโจกับลําเหมืองเขานา บริเวณพิกัด NA ๐๗๖๘๔๗ รวมระยะประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เปนเสนเลียบกึ่งกลางลําเหมืองเขานาซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลเมืองเล็น
ตําบลสันปาเปา กับตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย ไปทางทิศตะวันออกถึงจุดบรรจบลําเหมืองเขานากับ
น้ําแมกวง บริเวณณพิกัด NA ๐๗๗๘๔๘ ขามลําน้ํากวงเลียบกึ่งกลางลําเหมืองเขานา ไปทางทิศตะวันออก
ถึงจุดลําเหมืองเขานาบรรจบกับลําเหมืองหนองอึ่ง บริเวณพิกัด NA ๐๘๑๘๔๖ เลียบกึ่งกลางลําเหมือง
หนองอึ่งไปทางทิศตะวันออกถึงจุดบรรจบระหวางลําเหมืองหนองอึ่งกับลําเหมืองเขานา บริเวณพิกดั
NA ๐๘๒๘๔๗ เลียบกึ่งกลางลําเหมืองเขานา ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยูบริเวณจุดลํา
เหมืองเขานาบรรจบกับลําเหมืองกอน บริเวณพิกัด NA ๐๘๓๘๔๕ รวมระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร
ทิศตะวันออก
หลักเขตที่ ๓ เปนเสนเลียบกึ่งกลางลําเหมืองกอน ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลสันปาเปากับตําบล
สันนาเม็ง อําเภอสันทราย ไปทางทิศใตถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยูบริเวณจุดตัดระหวางลําเหมืองกอนกับถนน
ทางหลวงเชียงใหม - เชียงราย หมายเลข ๑๑๘ ( หมายเลข ๑๐๑๙ เดิม ) บริเวณพิกัด NA ๐๘๓๘๓๓
รวมระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร
จากเขตหลักที่ ๔ เปนเสนเลียบกึ่งกลางลําเหมืองกอน ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลตลาดขวัญและ
ตําบลสันปูเลยอําเภอดอยสะเก็ดกับตําบลสันนาเม็งอําเภอสันทราย ไปทางทิศใตถึงหลักเขตที่ ๕ ตั้งอยูบริเวณจุด
บรรจบระหวางลําเหมืองกอน กับลําเหมืองหา บริเวณพิกดั NA ๐๗๓๘๑๘ รวมระยะทางประมาณ ๒,๓๐๐
เมตร
ทิศใต
จากหลักเขตที่ ๕ เปนเสนเลียบกึ่งกลางลําเหมืองกอน ( ลําเหมืองใหญ ) เปนเสนแบงเขตระหวางตําบล
สันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ดกับตําบลสันนาเม็งอําเภอสันทรายไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตถึงหลักเขตที่ ๖
ซึ่งตั้งอยูบริเวณจุดบรรจบระหวางน้ําแมกวงกับลําเหมืองกอน ( ลําเหมืองใหญ ) บริเวณพิกัด NA ๐๕๘๘๐๗
รวมระยะทางประมาณ ๒,๑๐๐ เมตร

จากหลักเขตที่ ๖ เปนเสนเลียบกึ่งกลางน้ําแมกวง เปนเสนแบงเขตระหวางตําบลสันพระเนตรกับตําบล
สันนาเม็ง อําเภอสันทรายไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางน้ําแมกวงถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยูบริเวณจุดตัด
ระหวางน้ําแมกวงกับทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ ฟากทิศตะวันตก บริเวณพิกดั NA ๐๕๗๘๐๕ รวมระยะทาง
ประมาณ ๔๓o เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เปนเสนเลียบกึ่งกลางน้ําแมกวง เปนเสนแบงเขตระหวางตําบลสันพระเนตรกับตําบล
สันนาเม็ง อําเภอสันทรายไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวกึ่งกลางน้ําแมกวงสิ้นสุดที่หลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู
บริเวณ จุดบรรจบระหวางน้ําแมกวงกับลําเหมืองกลางบริเวณพิกดั NA ๐๕๗๘๐๔ รวมระยะทางประมาณ
๑oo เมตร
ทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๘ เปนเสนเลียบกึ่งกลางลําเหมืองกลางเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลสันพระเนตร
กับตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางลําเหมืองกลาง เลียบฟากทิศตะวันตก
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู บริเวณ พิกัด NA ๐๕๖๘๐๗ รวมระยะทางประมาณ
๓oo เมตร
จากหลักเขตที่ ๙ เปนเสนเลียบกึ่งกลางลําเหมืองกลาง เปนเสนแบงเขตระหวางตําบลสันพระเนตรกับ
ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางลําเหมืองกลางถึง หลักเขตที่ ๑o ซึ่งตั้งอยู
บริเวณ พิกดั NA ๐๕๔๘๐๘ รวมระยะทางประมาณ ๒oo เมตร
จากหลักเขตที่ ๑o เปนเสนเลียบกึ่งกลางลําเหมืองกลาง เปนเสนแบงเขตระหวางตําบลสันพระเนตร
กับตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางลําเหมืองกลางถึง หลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยู
บริเวณ จุดตัดระหวางลําเหมืองกลางกับทางหลวง หมายเลข ๑๒๑ บริเวณ พิกัด NA ๐๕๔๘๑๒
รวมระยะทางประมาณ ๓๕o เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๑ เปนเสนเลียบกึ่งกลางลําเหมืองกลาง เปนเสนแบงเขตระหวางตําบลสันพระเนตร
กับตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางลําเหมืองกลาง ถึงหลักเขต
ที่ ๑๒ ซึ่งตั้งอยูบริเวณ จุดตัดระหวางลําเหมืองกลางกับทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ (หมายเลข ๑๐๑๙ เดิม)
บริเวณพิกดั NA ๐๕๔๘๑๓ รวมระยะทางประมาณ ๑oo เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๒ เปนเสนเลียบกึ่งกลางลําเหมืองกลาง เปนเสนแบงเขตระหวางตําบลสันทรายนอย
กับตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางลําเหมืองกลางถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่งตั้งอยู
บริเวณจุดตัดระหวางลําเหมืองกลางกับลําเหมืองแมยอย บริเวณพิกดั NA ๐๕๓๘๒๘ รวมระยะทางประมาณ
๑,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๓ เปนเสนเลียบกึ่งกลางลําเหมืองแมยอย เปนเสนแบงเขตระหวางตําบลสันทรายนอย
กับตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทรายไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ ๑๔ ซึ่งตั้งอยูบริเวณจุดแยกระหวางลําเหมือง
แมยอยกับลําเหมืองเขานา บริเวณพิกัด NA ๐๕๒๘๒๙ รวมระยะทางประมาณ ๓o เมตร

จากหลักเขตที่ ๑๔ เปนเสนเลียบกึ่งกลางลําเหมืองเขานาซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลสันทรายนอย
และตําบลสันทรายหลวงกับตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ ๑๕
ซึ่งตั้งอยูบริเวณจุดแยกระหวางลําเหมืองเขานากับลําน้ําโจ บริเวณพิกัด NA ๐๕๕๘๓๓ รวมระยะทาง
ประมาณ ๔๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๕ เปนเสนเลียบกึ่งกลางลําน้ําโจ เปนเสนแบงเขตระหวางตําบลสันทรายหลวงและ
ตําบลเมืองเล็น กับตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปถึงหลักเขตที่ ๑
รวมระยะทางประมาณ ๑,๐๕๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเสนแบงแนวเขตทีก่ ลาวไว ใหมีหลักเขตยอยปกไวเพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร
.........................................................................................................................

