เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๕๓ ง

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลบ้านหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
โดยที่กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลบ้านหลวง
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยแยกพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และบางส่วนของหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔
ของตําบลบ้านหลวงในเขตเทศบาลตําบลบ้านหลวงไปรวมกับเทศบาลตําบลจอมทอง อําเภอจอมทอง
จังหวัด เชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ในการจัด บริการสาธารณะ ประกอบกับได้มีการสํารวจเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่นแล้ว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงประกาศให้ เปลี่ย นแปลงเขตเทศบาลตําบลบ้ านหลวง โดยให้ มีแ นวเขตตามคําบรรยายแนวเขต
และแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชูชาติ หาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายเขต
เทศบาลตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลีย่ นแปลงเขตเทศบาลตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ลงวันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
-----------------------------------------ใหกําหนดเขตเทศบาลตําบลบานหลวง ไวดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยูตรงดอยอินทนนท ซึ่งเปนจุดบรรจบเสนแบงเขตระหวางตําบลแมวิน อําเภอ
แมวาง ตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม และตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง บริเวณพิกัด MA ๔๖๒๕๕๕
ดานเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เปนเสนเลียบตามแนวสันเขา ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลแมวิน อําเภอ
แมวาง กับตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง โดยไปทางทิศตะวันออก ตามแนวสันเขาขุนหวยแหง ถึงหลักเขต
ที่ ๒ ซึ่งตั้งอยูตรงสันดอยขุนปวย บริเวณพิกัด MA ๖๐๗๕๖๕ ระยะทางประมาณ ๑๖,๙๔๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เปนเสนเลียบตามแนวสันเขา ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลสันติสุข อําเภอ
ดอยหลอ กับตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง โดยไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวสันเขาดอยขุน ปวย
ถึงหลั กเขตที่ ๓ ซึ่งตั้ งอยู ตรงจุ ดตัดแนวกึ่ งกลางลํา น้ําแม ตื่น บริเวณพิกัด MA ๖๗๖๔๙๒ ระยะทางประมาณ
๑๑,๘๕๙ เมตร รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ ๒๘,๗๙๙ เมตร
ดานตะวันออก
จากหลั ก เขตที่ ๓ เป น เส น เลี ยบตามแบ งเขตระหว า งตํ า บลสั น ติ สุ ข ตํ า บลดอยหล อ อํ า เภอ
ดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม ไปทางทิศใตเปน เสน เลียบตามแนวกึ่งกลางลําน้ํา แมตื่น ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู
ตรงจุดตัดแนวกึ่งกลางลําน้ําแมหอย บริเวณพิกัด MA ๖๗๑๔๘๑ ระยะทางประมาณ ๑,๓๕๗ เมตร
จากหลั กเขตที่ ๔ เปน เส น เลี ยบไปทางทิศตะวั น ออกเฉี ยงใต เป น เส นเลี ยบตามแนวสั น เขา
ดอยถ้ํา บริจินดา ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่ งตั้งอยู ตรงจุดตัดแนวกึ่งกลางลําห วยโปงชา ง บริเวณพิ กัด MA ๖๙๑๔๖๙
ระยะทางประมาณ ๒,๔๐๖ เมตร
จากหลั ก เขตที่ ๕ เป น เส น เลี ยบไปทางทิ ศตะวัน ออกเฉียงใต เป น เส น เลียบตามแนวสั น เขา
หวยโปงชางถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยูตรงจุดตัดแนวกึ่งกลางลํา หวยผักชี บริเวณพิกัด MA ๗๐๔๔๖๓ ระยะทาง
ประมาณ ๑,๒๔๕ เมตร
จากหลักเขตที่ ๖ เปนเสนเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตถึงหลัก เขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยูตรงจุดตัด
แนวกึ่งกลางถนนสามแยก บริเวณพิกัด MA ๗๐๙๔๖๙ ระยะทางประมาณ ๘๔๔ เมตร

-๒จากหลักเขตที่ ๗ เปนเสนเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางถนน
ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยูตรงจุดตัดแนวกึ่งกลางลํา หวยทราย บริเวณพิกัด MA ๗๑๖๔๕๒ ระยะทางประมาณ
๒,๐๕๔ เมตร
จากหลักเขตที่ ๘ เปนเสนเลียบตามแบงเขตระหวางตําบลขวงเปา กับตํา บลบา นหลวง ไปทาง
ทิศตะวัน ตกเฉียงใต ถึ งหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้ง อยูตรงจุดตัดแนวกึ่งกลางลํา ห วยหลุ บริเวณพิกัด MA ๗๐๓๔๔๓
ระยะทางประมาณ ๑,๕๑๓ เมตร
จากหลักเขตที่ ๙ เปนเสนเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางหวยหลุ
ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้ง อยูต รงจุ ดตัดแนวกึ่งกลางหว ยอีร าง บริเวณพิ กัด MA ๖๘๑๔๒๓ ระยะทางประมาณ
๓,๖๘๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๐ เปนเสนเลียบไปทางทิศตะวันตก เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางลําหวยอีราง
ถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยูตรงจุดตัดแนวกึ่งกลางถนนไปบา นหวยกราว บริเวณพิกัด MA ๖๖๙๔๒๕ ระยะทาง
ประมาณ ๑,๑๕๔ เมตร
จากหลั กเขตที่ ๑๑ เป นเสน เลียบไปทางทิศตะวั น ตกเฉี ยงใต ถึ งหลั กเขตที่ ๑๒ ซึ่ งตั้ง อยูต รง
จุดกึ่งกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๐๙ บริเวณพิกัด MA ๖๖๓๔๒๓ ระยะทางประมาณ ๖๗๓ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๒ เปนเสนเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวเสนตรง ถึงหลักเขตที่ ๑๓
ซึ่งตั้งอยูตรงจุดกึ่งกลางลําน้ําแมกลาง บริเวณพิกัด MA ๖๔๓๔๑๘ ระยะทางประมาณ ๑,๙๒๔ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๓ เปนเสนเลียบไปทางทิศใต เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางลําน้ําแมกลาง ถึงหลัก
เขตที่ ๑๔ ซึ่งตั้งอยูตรงจุดกึ่งกลางลําน้ําแมกลาง บริเวณพิกัด MA ๖๕๕๓๗๕ ระยะทางประมาณ ๕,๗๖๑ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๔ เปนเสน เลียบไปทางทิศใต เปน เสนเลียบตามแนวกึ่งกลางลํา น้ําแมกลาง
ถึงหลักเขตที่ ๑๕ ซึ่งตั้งอยูตรงจุดลําหวยไสไกบรรจบกับลําน้ําแมกลาง บริเวณพิกัด MA ๖๕๔๓๗๔ ระยะทาง
ประมาณ ๑๐๕ เมตร รวมระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ ๒๒,๗๑๖ เมตร
ดานใต
จากหลักเขตที่ ๑๕ เปนเสนเลียบไปตามขอบลํา เหมืองไสไกดานทิศเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขต
ระหวางเทศบาลตําบลจอมทอง อําเภอจอมทอง กับเทศบาลตําบลบานหลวง เริ่มตนตรงบริเวณจุดลําเหมืองไสไก
บรรจบกั บลํ า น้ํา แมก ลาง ไปทางทิ ศตะวันตก ถึงหลัก เขตที่ ๑๖ซึ่ งตั้ง อยูต รงหลัก เขตที่ดิ น เอกชนโฉนดเลขที่
๓๒๑๒๑ บริเวณพิกัด MA ๖๕๒๓๗๔ ระยะทางประมาณ ๑๕๓ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๖ เปนเสนเลียบไปทางทิศใต เปนเสนเลียบตามแนวเขตที่ดินดานทิศตะวัน ออก
ของที่ ดิ น เอกชนโฉนดเลขที่ ๓๒๑๒๑ ถึ ง หลั ก เขตที่ ๑๗ ซึ่ งตั้ งอยู ตรงจุดสิ้น สุ ดเขตที่ดิ น เอกชนโฉนดเลขที่
๓๒๑๒๑ บริเวณพิกัด MA ๖๕๒๓๗๓ ระยะทางประมาณ ๒๙ เมตร

-๓จากหลักเขตที่ ๑๗ เปนเสนเลียบไปทางทิศตะวันตก เปน เสน เลียบตามแนวเขตที่ดินดานทิศใต
ของที่ดินเอกชนโฉนดเลขที่ ๓๒๑๒๑ ถึงหลักเขตที่ ๑๘ ซึ่งตั้งอยูตรงจุดกึ่งกลางถนน คสล.สายทุงแคบ บริเวณ
พิกัดที่ MA ๖๕๑๓๗๔ ระยะทางประมาณ ๑๒๓ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๘ เปนเสนเลียบไปทางทิศตะวัน ตก เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางลํา เหมือง
ไสไก ซึ่งเปนลําเหมือ งสาขาของลําเหมืองหวยกัง ถึงหลักเขตที่ ๑๙ ซึ่งตรงอยูตรงจุดกึ่งกลางถนนสายหวยกัง
บริเวณพิกัดที่ MA ๖๔๘๓๗๓ ระยะทางประมาณ ๓๐๖ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๙ เปนเสนเลี ยบไปทางทิศตะวันตก เปนเสน เลียบตามแนวกึ่ งกลางลํา เหมือ ง
ไสไก ซึ่งเปนลําเหมืองสาขาของลําเหมืองหวยกัง ถึงหลักเขตที่ ๒๐ ซึ่งตั้งอยูตรงจุดกึ่งกลางบริเวณลําเหมืองไสไก
แยกจากลําเหมืองหวยกัง บริเวณพิกัดที่ MA ๖๔๗๓๗๓ ระยะทางประมาณ ๑๐๒ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๐ เปนเสนเลียบไปทางทิศตะวัน ตก เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางลํา เหมือง
ห ว ยกั ง ถึ ง หลั ก เขตที่ ๒๑ ซึ่ ง ตั้ ง อยู ต รงจุ ด กึ่ ง กลางถนนห ว ยกั ง ตั ด กั บ ลํ า เหมื อ งห ว ยกั ง บริ เ วณพิ กั ด ที่
MA ๖๔๕๓๗๑ ระยะทางประมาณ ๓๒๕ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๑ เปนเสนเลียบไปทางทิศตะวันตก เปนเสนเลียบตามแนวขอบถนนดา นทิศ
เหนือ ของถนนหวยกัง ถึงหลักเขตที่ ๒๒ ซึ่งตั้งอยูตรงจุดตัดระหวา งถนนกั้งกับถนนหวยผาเงิบ บริเวณพิกัดที่
MA ๖๔๐๓๗๒ ระยะทางประมาณ ๔๒๓ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๒ เปนเสนเลียบไปทางทิศเหนือ เปน เสน เลียบตามแนวกึ่งกลางถนนสายขาง
ปา ช า ถึ ง หลั ก เขตที่ ๒๓ ซึ่ งตั้ งอยู ตรงสามแยกถนนแมก ลาง(เดน แงะ) บริ เวณพิ กั ดที่ ๖๔๐๓๗๓ ระยะทาง
ประมาณ ๕๓ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๓ เปนเสนเลียบไปทางทิศตะวันตก เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางถนนสาย
แมกลาง(เดนแงะ) และไปตามแนวสันเขา ถึงหลักเขตที่ ๒๔ ซึ่งตั้งอยูตรงบริเวณซึ่งตั้งอยูตรงสันเขาดอยยาเพี้ยน
บริเวณพิกัด MA ๖๒๕๓๗๒ ระยะทางประมาณ ๑,๕๙๖ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๔ เปนเสนเลียบไปทางทิศตะวันตก เปนเสน เลียบตามแนวสันเขาดอยยาเพี้ยน
ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางเทศบาลตําบลดอยแกว อําเภอจอมทอง กับเทศบาลตําบลบานหลวง ถึงหลักเขตที่ ๒๕
ซึ่งตั้งอยูตรงสันเขา บริเวณพิกัด MA ๖๐๕๓๗๑ ระยะทางประมาณ ๑,๙๙๖ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๕ เปนเสนเลียบไปทางทิศตะวันตก เปนเสนเลียบตามแนวสันเขา ถึงหลักเขตที่ ๒๖
ซึ่งตั้งอยูตรงดอยหวยตาด บริเวณพิกัด MA ๕๘๑๓๖๔ ระยะทางประมาณ ๒,๔๐๘ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๖ เปนเสนเลียบไปทางทิศตะวันตก เปนเสนเลียบตามแนวสันเขา ถึงหลักเขตที่ ๒๗
ซึ่งตั้งอยูตรงสันเขาดอยมอลิคุ บริเวณพิกัด MA ๕๑๖๓๕๔ ระยะทางประมาณ ๖,๖๑๗ เมตร

-๔จากหลักเขตที่ ๒๗ เปนเสนเลียบไปทางทิศตะวันตก เปนเสนเลียบตามแนวสันเขา ถึงหลักเขตที่ ๒๘
ซึ่ ง ตั้ งอยู ตรงสั น เขาบ า นขุ น ยะ บริ เ วณพิ กั ด MA ๔๘๒๓๔๕ ระยะทางประมาณ ๓,๘๑๕ เมตร รวมระยะ
ทางดานทิศใตประมาณ ๑๗,๙๔๖ เมตร
ดานตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๒๘ เปนเสนเลียบตามแนวสันเขา ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลกองแขก ตําบล
ทาผา และตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม กับตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง โดยไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตาม
สันเขาดอยผาขาว ถึงหลักเขตที่ ๒๙ บริเวณพิกัด MA ๔๖๓๓๖๔ ระยะทางประมาณ ๒,๘๓๕ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๙ เปนเสนเลี ยบตามแนวสันเขา ซึ่งเปน เส น แบงเขตระหวางตํา บลกองแขก
อํ า เภอแม แ จ ม กั บ ตํ า บลบ า นหลวง โดยไปทางทิ ศเหนื อ ตามแนวสั น ดอย ถึ ง หลั ก เขตที่ ๓๐ ซึ่ ง ตั้ ง อยู ต รง
ดอยผาขาว บริเวณพิกัด MA ๔๕๗๓๙๑ ระยะทางประมาณ ๒,๙๘๘ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓๐ เปนเสนเลียบตามแนวสันเขา โดยไปทางทิศเหนือตามแนวสันดอยหัวเสือ
และเนิน ๑๗๘๒ ถึงหลักเขตที่ ๓๑ ซึ่งตั้งอยูตรงยอดดอย ๑๙๕๐ บริเวณพิกัด MA ๔๕๘๔๒๒ ระยะทางประมาณ
๓,๔๗๔ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓๑ เปนเสนเลียบตามแนวสันเขา ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลทาผา อําเภอ
แมแจม กับตําบลบานหลวง โดยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเปนเสนเลียบไปตามสันเขา ผานบริเวณพิกั ด
MA ๔๗๙๔๖๐ บริเวณดอยผาขาว ตอไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบตามสันเขาดอยหัวเสือ ผา นบริเวณ
พิกัดที่ MA ๔๘๑๔๘๒ บริเวณสันเขาเนิน ๑๘๐๗ ตอไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเปนเสนเลียบไปตามขอบ
ถนนสายจอมทอง-อินทนนท ฟากตะวันตก ผานบริเวณพิกัดที่ MA ๔๗๕๔๘๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เลียบตามแนวสันเขาดอย ๑๘๐๗ และตามขอบถนนสายจอมทอง-อิน ทนนท ฟากตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๓๒
ซึ่ ง ตั้ งอยู ตรงเนิน เขาสามแยกถนนสายจอมทอง-อิ น ทนนท เชื่ อ มกั บถนนแม แ จ ม -อิ น ทนนท บริ เ วณพิ กั ด
MA ๔๖๖๔๙๕ ระยะทางประมาณ ๑๒,๑๐๕ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓๒ เปนเสนเลียบตามแนวสันเขา ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลชางเคิง่ อําเภอ
แมแจม กับตําบลบานหลวง โดยไปทางทิศเหนือเลียบสันดอยไปตามขอบถนน บรรจบหลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยูตรง
ยอดเขาดอยอินทนนท บริเวณพิกั ด MA ๔๖๒๕๕๕ ระยะทางประมาณ ๗,๑๗๖ เมตร รวมระยะทางดา นทิ ศ
ตะวันตกประมาณ ๒๘,๕๗๘ เมตร
ดังปรากฏตามแผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเสนแนวเขตที่กลาวไว ใหมีหลักเขตยอยปกไวเพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

