เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๓ ง

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เป็นเทศบาลเมืองแม่เหียะ
โดยที่เทศบาลตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคน
ขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทําตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ มีค วามประสงค์ที่จะเปลี่ย นแปลงฐานะเป็น เทศบาลเมือง และกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาแล้ว เห็น ว่า เทศบาลตําบลแม่เหีย ะ อําเภอเมืองเชีย งใหม่ จังหวัด เชีย งใหม่ เข้าเงื่อนไข
หลั ก เกณฑ์ ต ามมาตรา ๑๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ สมควรให้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง
ตามความประสงค์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึ ง ประกาศเปลี่ ย นแปลงฐานะเทศบาลตํ า บลแม่ เ หี ย ะ อํ า เภอเมื อ งเชี ย งใหม่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
เป็นเทศบาลเมืองแม่เหียะ
ให้เ ทศบาลตํ าบลที่ได้ เปลี่ย นแปลงฐานะเป็น เทศบาลเมือ งตามประกาศนี้ มี แ นวเขตตาม
คําบรรยายเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และให้พ้นสภาพแห่งการเป็นเทศบาลตําบลนับแต่
วันที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองเป็นต้นไป บรรดาทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และสิทธิเรียกร้อง
ของเทศบาลตําบลให้โอนไปเป็นของเทศบาลเมืองที่เปลี่ยนแปลงฐานะในขณะเดียวกันนั้น และบรรดา
เทศบัญญัติที่ได้ใช้บังคับอยู่ก่อนแล้วคงให้ใช้บังคับต่อไป ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชูชาติ หาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลเมืองแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลีย่ นแปลงฐานะเทศบาลตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เป็นเทศบาลเมืองแม่เหียะ
ลงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้กาํ หนดเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ ไว้ดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่กึ่งกลางสันเขา ทิศเหนือบ้านแม่เหียะในบริเวณ พิกัด MA ๘๘๘๗๔๖
ด้านเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตตําบลแม่เหียะกับตําบลสุเทพ ไปทางทิศ
ตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตัง้ อยู่บริเวณเส้นแบ่งเขตตําบลแม่เหียะกับตําบลสุเทพ ตัดกับถนนในคณะ
อุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริเวณพิกัด MA ๙๓๕๗๔๒ รวมระยะประมาณ ๔,๙๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตตําบลแม่เหียะกับตําบลสุเทพ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตัง้ อยู่ตรงเส้นแบ่งเขตตําบลแม่เหียะกับตําบลสุเทพ ตัดกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๒๑ ฝั่งตะวันออก คลองชลประทานแม่แตง บริเวณพิกัด MA ๙๔๓๗๓๗ รวมระยะประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบตามแนวลําเหมืองสาธารณประโยชน์แบ่งเขตตําบลแม่เหียะกับ
ตําบลสุเทพ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณลําเหมืองสาธารณประโยชน์แบ่งเขตตําบล
แม่เหียะกับตําบลสุเทพ ตัดกับถนนสาธารณประโยชน์ทศิ เหนือฌาปนสถานบ้านตําหนัก บริเวณพิกัด MA ๙๕๗๗๓๓
รวมระยะประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตตําบลแม่เหียะกับตําบลสุเทพไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่กงึ่ กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘
(เชียงใหม่ – ฮอด) เป็นจุดแบ่งเขตระหว่างตําบลแม่เหียะ ตําบลสุเทพ และตําบลป่าแดด อําเภอเมืองเชียงใหม่
บริเวณพิกัด MA ๙๗๒๗๓๘ รวมระยะประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ (สายเชียงใหม่-ฮอด)
แบ่งเขตตําบลแม่เหียะกับตําบลป่าแดด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ (เชียงใหม่ – ฮอด) บริเวณพิกัด MA ๙๗๐๗๓๖ รวมระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลําเหมืองสาธารณประโยชน์แบ่งเขตตําบลแม่เหียะกับตําบล
ป่าแดด ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางลําเหมืองร้องเรือคํา บริเวณพิกัด MA ๙๗๕๗๓๕
รวมระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร
/ด้านตะวันออก...

-๒ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลําเหมืองร้องเรือคํา เป็นเส้นแบ่งแนวเขตระหว่างตําบล
แม่เหียะและตําบลป่าแดด ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึง่ ตั้งอยู่กึ่งกลางถนนวงแหวนรอบกลาง จังหวัดเชียงใหม่
บริเวณพิกัด MA ๙๗๓๗๑๙ รวมระยะประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบ ตามแนวเส้นแบ่งเขตตําบลแม่เหียะกับตําบลป่าแดด ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู่กงึ่ กลางถนนสายเลียบคลองชลประทาน ซอย ๑ ซ้าย ๒๐ ซ้าย บริเวณ
พิกัด MA ๙๗๒๗๑๓ รวมระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร
ด้านใต้
จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลําห้วยแม่ขัวเด้ง เป็นเส้นแบ่งแนวเขต ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางสะพานแม่ขัวเด้ง บริเวณพิกัด MA ๙๕๙๗๐๘ รวมระยะประมาณ
๑,๘๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลําห้วยแม่ขวั เด้งเป็นเส้นแบ่งแนวเขต ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสะพานหลังฌาปนสถานบ้านอ้อ ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง
ฝั่งทิศตะวันออก บริเวณพิกัด MA ๙๕๖๗๑๐ รวมระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๑ เป็นเส้นเลียบตามแนวลําเหมืองเดิม อ้อมด้านหลังฌาปนสถานบ้านอ้อ
ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๒ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างแนวพนังกันตลิ่งตําบลสันผักหวาน
และแนวกําแพงฌาปนสถานบ้านดอนปิน ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยยึดกึ่งกลางลําห้วยแม่ขวั เด้ง
เป็นแนวแบ่งเขต บริเวณพิกัด MA ๙๕๕๗๑๐ รวมระยะประมาณ ๙๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๒ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลําห้วยแม่ขวั เด้งเป็นเส้นแบ่งแนวเขต ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ จนถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่งตัง้ อยู่กงึ่ กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ (สายเชียงใหม่ – ฮอด) บริเวณ
พิกัด MA ๙๕๓๗๑๐ รวมระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๓ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลําห้วยแม่ขวั เด้ง แบ่งเขตตําบลแม่เหียะกับตําบลหนองควาย
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๔ ซึ่งตั้งอยู่ตรงริมคลองชลประทานแม่แตง ฝั่งตะวันออก บริเวณพิกัด
MA ๙๓๘๗๒๐ รวมระยะประมาณ ๒,๓๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๔ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลําเหมืองสาธารณประโยชน์ แบ่งเขตตําบลแม่เหียะกับ
ตําบลหนองควาย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๕ ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึง่ กลางทางสามแยกเข้าโครงการ
ไนท์ซาฟารี บริเวณพิกัด MA ๙๒๗๗๒๒ รวมระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๕ เป็นเส้นกึ่งกลางลําเหมืองสาธารณประโยชน์ แบ่งเขตตําบลแม่เหียะกับ
ตําบลหนองควาย ไปทางทิศตะวันตก จนถึงหลักเขตที่ ๑๖ ซึง่ ตั้งอยู่กงึ่ กลางสันเขา บริเวณพิกัด MA ๘๙๘๗๒๖ รวมระยะ
ประมาณ ๓,๕๐๐ เมตร
/ด้านตะวันตก…

-๓ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๑๖ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตตําบลแม่เหียะกับตําบลบ้านปง
อําเภอหางดง ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๑๗ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางสันเขาด้านตะวันตก บ้านแม่เหียะในบริเวณพิกัด
MA ๘๘๙๗๓๐ รวมระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๗ เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขา ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑
รวมระยะประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร
ดังปรากฏตามแผนทีท่ า้ ยประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่าวไว้ ให้มหี ลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

