เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๕๓ ง

หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลจอมทอง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
โดยที่กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลจอมทอง
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรับรวมพื้นที่ 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
จึง ประกาศให้ เปลี่ย นแปลงเขตเทศบาลตํ า บลจอมทอง โดยให้ มีแ นวเขตตามคํา บรรยายแนวเขต
และแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชูชาติ หาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลตําบลจอมทอง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลีย่ นแปลงเขตเทศบาลตําบลจอมทอง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
-----------------------------------------------------------------------------------ใหกําหนดเขตเทศบาลตําบลจอมทอง ไวดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยูบนสันเขาดอยยาเพี้ยน บริเวณพิกัด MA ๖๒๕๓๗๒
ดานทิศเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เปนเสนเลียบไปตามสันเขาดอยยาเพี้ยน ไปทางทิศตะวันออก
ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยูตรงสามแยกถนนแมกลาง (เดนแงะ) บริเวณพิกัดที่ MA ๖๔๐๓๗๒
ระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร
จากหลัก เขตที่ ๒ เป น เสน เลียบตามแนวกึ่ง กลางถนนสายป าช า ไปทางทิ ศ
ตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยูตรงจุดตัดระหวางถนนหวยกังกับถนนหวยผาเงิบ บริเวณพิกัด
MA ๖๔๐๓๗๑ ระยะทางประมาณ ๔๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓ เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางลําเหมืองหวยกัง ไปทางทิศ
ตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยูตรงจุดกึ่งกลางถนนหวยกังตัดกับลําเหมืองหวยกัง บริเวณ
พิกัด MA ๖๔๓๓๗๑ ระยะทางประมาณ ๖๒๕ เมตร
จากหลั ก เขตที่ ๔ เป น เสน เลี ย บตามกึ่ งกลางลํา เหมื องห ว ยกัง ไปทางทิ ศ
ตะวั น ออกถึ ง หลั ก เขตที่ ๕ ซึ่ ง ตั้ ง อยู ต รงจุ ด กึ่ ง กลางถนนสายห ว ยกั ง ที่ บ ริ เ วณพิ กั ด MA
๖๔๗๓๗๓ ระยะทางประมาณ ๘๖๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เปนเสน เลียบตามแนวกึ่งกลางลําเหมืองไสไก ไปทางทิศ
ตะวันออกถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยูตรงจุดกึ่งกลางลําเหมืองไสไก ที่บริเวณพิกัด MA ๖๔๘๓๗๓
ระยะทางประมาณ ๓๒๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๖ เปนเสนเลียบตามลําเหมืองสาขาของลําเหมืองหวยกัง ไปทาง
ทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยูตรงจุดกึ่งกลางถนน คสล. สายทุงแคบ บริเวณพิกัดที่ MA
๖๕๑๓๗๔ ระยะทางประมาณ ๑๑๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เปนเสนเลียบตามแนวเขตที่ดินของที่ดินเอกชนโฉนดเลขที่
๓๒๑๒๑ ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยูตรงจุดสิ้นสุดเขตที่ดินเอกชนโฉนดเลขที่
๓๒๑๒๑ บริเวณพิกัดที่ MA ๖๕๒๓๗๔ ระยะทางประมาณ ๑๓๐ เมตร

-๒จากหลักเขตที่ ๘ เปนเสนเลียบตามแนวเขตที่ดินเอกชนโฉนดเลขที่ ๓๒๑๒๑
ไปทางทิศตะวัน ออกเหนือที่ดิน ถึงหลัก เขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยูตรงหลักเขตที่ดินเอกชนโฉนดเลขที่
๓๒๑๒๑ บริเวณพิกัดที่ MA ๖๕๒๓๗๕ ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร
จากหลัก เขตที่ ๙ เปนเสนเลียบตามลําเหมืองไสไกดานทิศเหนือ ซึ่งเปนเสน
แบงเขตระหวางเทศบาลตําบลจอมทอง อําเภอจอมทอง กับเทศบาลตําบลบานหลวง ไปทางทิศ
ตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๑๐ บริเวณพิกัดที่ MA ๖๕๔๓๗๔ ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๐ เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางของลําน้ําแมกลาง ไปทางทิศ
เหนือจนถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยูกลางลําน้ําแมกลางตรงจุดตัดกับถนนน้ําตกแมยะ บริเวณพิกัดที่
MA ๖๕๓๓๗๕ ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๑ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๒
ซึ่ง ตั้ง อยู ริม ถนนหลั ก เมือ งฟากตะวั น ออกตรงจุด ที่ศู น ย ก ลางถนนบา นหลวงบรรจบกั บฟาก
ตะวันออกของถนนหลักเมือง บริเวณพิกัดที่ MA ๖๖๔๓๗๘ ระยะทางประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๒ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๑๓
ซึ่งตั้งอยูริมถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ฟากตะวันออก ตรงจุดที่อยูหางจากศูนยกลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๐๙ บรรจบกับฟากตะวันออกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘
ไปทางทิศใต บริเวณพิกัดที่ MA ๖๗๐๓๗๕ ระยะทางประมาณ ๑๑๔ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๓ เปนเสนตรงตามแนวเสนตั้งฉากกับฟากตะวันออกของทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๐๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๑๔ ซึ่งตั้งอยูตามแนวเสนตั้งฉาก
กับฟากตะวั นออกของทางหลวงแผ นดินหมายเลข ๑๐๘ บริเวณพิ กัดที่ MA ๖๗๑๓๗๔ ระยะทาง
ประมาณ ๓๐๐ เมตร
ดานทิศตะวันออก
จากหลั ก เขตที่ ๑๔ เป น เส น เลี ย บกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๐๘
ดานตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๑๕ ซึ่งตั้งอยูถนนหลังบันไดนาควัด
พระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ไปทางทิศตะวัน ออก บริเวณพิกัด MA๖๖๗๓๖๕ ระยะทาง
ประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร

-๓จากหลักเขตที่ ๑๕ บริเวณพิกัดที่ MA๖๖๗๓๖๕ ตอไปทางทิศตะวันออกตาม
แนวขอบหนองหลวงและลําเหมืองสาธารณะ ถึงเขตที่ ๑๖ ซึ่งตั้งอยูต รงแนวกึ่งกลางลําน้ําปง
บริเวณพิกัด MA ๖๘๐๓๖๔ ระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร
หลักเขตที่ ๑๖ เปนเสนเลียบตามแนวลําน้ําปง ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบล
หนองลอง อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน กับตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง โดยไปทางทิศใต
ตามแนวกึ่งกลางแมน้ําปง ถึงหลักเขตที่ ๑๗ ซึ่งตั้งอยูตรงแนวกึ่งกลางลําน้ําแมปง บริเวณพิกัด
MA ๖๘๒๓๕๕ ระยะทางประมาณ 1,250 เมตร
หลักเขตที่ ๑๗ เปน เสนเลีย บตามพนังกั้น น้ําปงดานทิศ ตะวันออก ประมาณ
๑๕๐ เมตร ตอไปทางทิศใตต ามแนวขอบถนนสาธารณะฝงทิศ ตะวัน ตก ระยะทางประมาณ
๑๐๐ เมตร จนถึงจุดกึ่งกลางถนนสายแทนคํา – ทาหลุก ตอไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ๓๐ เมตร
ถึงหลักเขตที่ ๑๘ บริเวณพิกัดที่ MA ๖๘๐๓๕๓
ดานทิศใต
หลัก เขตที่ ๑๘ เปน เสน เรียบตามแนวริม ถนนดา นทิศ ตะวัน ออกของถนนเขา
สุสานไปทางทิศตะวันตกเฉีย งใต ถึงหลัก เขตที่ ๑๙ ซึ่งตั้งอยูต รงจุดตัด ระหวา งถนนเขาสุสาน
บานแทนคํากับลําเหมืองโล บริเวณพิกัดที่ MA ๖๗๘๓๕๒ ระยะทางประมาณ ๒๕๐ เมตร
หลักเขตที่ ๑๙ เปนเสนเรียบตามแนวลําเหมืองโลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตและ
ถนนสาธารณะ ถึงหลักเขตที่ ๒๐ ซึ่งตั้งอยูตรงจุดตัดแนวกึ่งกลางถนนสาธารณะและลําเหมืองนางู
บริเวณพิกดั ที่ MA ๖๖๙๓๕๐ ระยะทางประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร
หลักเขตที่ ๒๐ เปนเสนเลียบตามเสนแบงเขตระหวางตําบลดอยแกว กับตําบลบานหลวง
โดยไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางลําเหมืองนางู ถึงหลักเขตที่ ๒๑ ซึ่งตั้งอยูตรงจุดตัดระหวาง
แนวกึ่ ง กลางถนนสายบ า นแท น คํ า และลํ า เหมื อ งนางู บริ เ วณพิ กั ด ที่ MA ๖๖๗๓๕๙
ระยะทางประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร
หลักเขตที่ ๒๑ เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางถนน ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขต
ที่ ๒๒ ซึ่งตั้งอยูต รงแนวเสน เขตขนาน ๓๐๐ เมตร จากถนนเชีย งใหม -ฮอด บริเวณพิกัดที่ MA
๖๖๔๓๖๐ ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร

-๔หลักเขตที่ ๒๒ เปนเสนเลียบขนานทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ระยะ
๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนถึงหลักเขตที่ ๒๓ ซึ่งตั้งอยูตามแนวเสนตั้งฉากกับฟาก
ตะวันออกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ไปทางทิศตะวันออก บริเวณพิกดั ที่ MA
๖๖๒๓๕๐ ระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
หลักเขตที่ ๒๓ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนถึงหลักเขตที่ ๒๔
ซึ่งตั้งอยูกึ่งกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ บริเวณพิกัดที่ MA๖๖๙๓๔๙ ระยะทาง
ประมาณ ๓๐๐ เมตร
ดานทิศตะวันตก
หลักเขตที่ ๒๔ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตรงจุดที่ตั้งอยูตามแนว
ฝากใตของถนนปาพลูบรรจบกับฝงตะวันออกของลําน้ําแมกลาง ถึงหลักเขตที่ ๒๕ ซึ่งตั้งอยู
กึ่งกลางของลําน้ําแมกลาง บริเวณพิกัดที่ MA๖๕๕๓๕๕ ระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
หลักเขตที่ ๒๕ เปนเสนเรียบตามแนวกึ่งกลางของลําน้ําแมกลาง ไปทางทิศเหนือ
ถึงหลักเขตที่ ๒๖ ตั้งอยูกึ่งกลางน้ําแมกลาง บริเวณพิกัดที่ MA๖๕๖๓๖๔ ระยะทางประมาณ ๗๕๐
เมตร
หลักเขตที่ ๒๖ เปนเสนเลียบตามเสนแบงเขตระหวางตําบลดอยแกว กับตําบล
บานหลวง ตามแนวลําเหมืองและถนนสาธารณะและเขตปาไปสิ้นสุดที่สันเขาดอยยาเพี้ยน ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑ บริเวณพิกัดที่ MA๖๒๕๓๗๒ ระยะทางประมาณ ๔,๐๐๐
เมตร
ดังปรากฏตามแผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามแนวเสนเขตที่กลาวไวใหมีหลักเขตยอยปกไวเพือ่ แสดงแนวเขตตามสมควร

