เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
เปนเทศบาลเมืองตนเปา
โดยที่เทศบาลตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีราษฎรตั้งแต หนึ่งหมื่นคน
ขึ้นไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ มีความประสงคที่จะเปลี่ยนแปลงฐานะเปน เทศบาลเมือง และกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาแลวเห็นวา เทศบาลตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม เขาเงื่อนไขหลักเกณฑ
ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ สมควรใหเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองตามความประสงค
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย จึงประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลตน เปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
เปนเทศบาลเมืองตนเปา
ใหเทศบาลตําบลที่ไดเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองตามประกาศนี้ มีแ นวเขตตาม
คําบรรยายแนวเขตและแผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย และใหพนสภาพแหงการเปนเทศบาลตําบล
นับแตวันที่ไดถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองเปนตนไป บรรดาทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และสิทธิ
เรียกรองของเทศบาลตําบลใหโอนไปเปนของเทศบาลเมืองที่เปลี่ยนแปลงฐานะในขณะเดียวกันนั้น
และบรรดาเทศบัญญัติที่ไดใชบังคับอยูกอนแลวคงใหใชบังคับตอไป ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
บุญจง วงศไตรรัตน
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลเมืองตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
เปนเทศบาลเมืองตนเปา
ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ใหกําหนดเขตเทศบาลเมืองตนเปา ไวดังนี้
ดานเหนือ
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยูตรงบริเวณจุดตัดกึง่ กลางของลําเหมืองระบายน้ํากับลําเหมืองรองเชี่ยวบริเวณพิกัด
NA ๐๗๘๗๖๓
จากหลักเขตที่ ๑ เปนเสนเลียบกึ่งกลางลําเหมืองระบายน้ํา ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลตนเปากับ
ตํา บลสัน ปูเ ลย อํา เภอดอยสะเก็ด ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉียงใต ผานดา นเหนือวัด ตน เปา ถึง หลักเขตที่ ๒
ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณริมถนนสายบานตนเปา – บานสันตนมวงใต ฝงตะวันออก บริเวณพิกัด NA ๐๙๐๗๕๗
รวมระยะประมาณ ๑,๓๑๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เปนเสนเลียบตามแนวทุงนา จนบรรจบกับลําเหมืองกลาง แลวเลียบกึง่ กลาง
ลําเหมืองกลาง ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลตนเปา กับตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบถนนบานปาบง – บานสันตนมวงใต ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร แลววกตัดไปตาม
ทุงนา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตไปบรรจบลําเหมือง แลวเลียบกึ่งกลางลําเหมืองไปทางทิศตะวันออก บรรจบ
ถนนสายบานบอสราง – ดอยสะเก็ด แลวเลียบกึ่งกลางถนนสายบานบวกเปด - ตนเปา ระยะทางประมาณ ๓๐๐
เมตร ไปบรรจบกับลําเหมืองรองขี้ควายแลวเลียบกึ่งกลางลําเหมืองรองขี้ควายแลวตัดผานทุงนาดานใตปาชา
บานตนแหน ตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณริมถนนสายบานตนแหน –
บานสันพระเจางาม ฟากตะวันออก บริเวณพิกัด NA๑๐๓๗๕๘ รวมระยะประมาณ ๒,๑๑๕ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓ เปน เสน เลีย บกึ่งกลางถนนสายบา นตน แหน – บา นสัน พระเจางาม ระยะทาง
ประมาณ ๓๐ เมตร แลวเลียบกึ่งกลางลําเหมือง ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลตนเปากับตําบลแมคือ อําเภอ
ดอยสะเก็ด ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แลวเลียบกึ่งกลางลําเหมือง ไปทางทิศใต ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู
ตรงบริเวณฝายเกางิ้ว บริเวณพิกัด NA ๑๐๘๗๕๕ รวมระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๔ เปนเสนเลียบกึ่งกลางลําเหมืองตอจากฝายเกางิ้ว ไปทางทิศใต ซึ่งเปนเสนแบงเขต
ระหวางตําบลตนเปา กับตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง แลวตัดผานไปตามแนวกึ่งกลางถนนโครงการหมูบาน
จัดสรรรสธร ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยูต รงบริเวณจุดตัดลําเหมืองทาชุม กับถนนแมปูคา – วัดพระนอน บริเวณ
พิกัด NA ๑๑๑๗๔๖ รวมระยะประมาณ ๑,๑๑๕ เมตร
/จากหลักเขตที่ ๕...

-๒จากหลักเขตที่ ๕ เปนเสนเลียบกึ่งกลางลําเหมืองทางชุม ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบล ตนเปา กับ
ตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง ไปทางทิศใต ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณจุดบรรจบลําเหมืองทาชุมกับ
ลําน้ําแมปูคา บริเวณพิกัด NA ๑๑๒๗๔๑ รวมระยะประมาณ ๖๘๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๖ เปนเสนเลียบกึง่ กลางลําน้ําแมปคู า ซึง่ เปนเสนแบงเขตระหวางตําบลตนเปา กับ
ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณจุดบรรจบ
ลําน้ําแมปูคากับลําน้ําแมโฮม บริเวณพิกัด NA ๐๙๐๗๒๑ รวมระยะประมาณ ๔,๔๓๐ เมตร
ดานใต
จากหลักเขตที่ ๗ เปนเสนเลียบกึ่งกลางลําน้ําแมโฮม ซึ่งเปนเสนแบง เขตระหวางตําบลตนเปา กับ
ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณจุดบรรจบ
ลําน้ําแมกวงกับลําน้ําแมโฮม บริเวณพิกัด NA ๐๗๙๗๑๐ รวมระยะประมาณ ๒,๐๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๘ เปนเสนเลียบกึ่งกลางลําน้ําแมกวง ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลตนเปา อําเภอ
สันกําแพง กับตําบลปาบง อําเภอสารภี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณจุด
บรรจบลําน้ําแมกวงกับลําน้ําแมคาว บริเวณพิกัด NA ๐๖๓๗๒๙ รวมระยะประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๙ เปนเสนเลียบกึ่งกลางลําน้ําแมกวง ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลตนเปา กับ
ตําบลสันกลาง อํา เภอสัน กําแพง ไปทางทิศตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยูต รงบริเวณจุด
บรรจบลําน้ําแมกวงกับลําเหมืองรองเชี่ยว บริเวณพิกัด NA๐๗๐๗๕๐ รวมระยะประมาณ ๓,๔๘๕ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๐ เปนเสนเลียบกึ่งกลางลําเหมืองรองเชี่ยว ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลตนเปา
กับตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง ผานทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๐๐๖ (สายเชียงใหม – สันกําแพง) แลว
ไปตามกึ่งกลางลําเหมืองจนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ บริเวณพิกัด NA ๐๗๘๗๖๓ รวมระยะประมาณ ๑,๖๗๕
เมตร
ดังปรากฏตามแผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเสนแบงแนวเขตที่กลาวไว ใหมีหลักเขตยอยปกไวเพือ่ แสดงแนวเขตตามสมควร

