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ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพะเยา
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๖ เมื่อวัน ที่ ๒๗ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๕๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศแบ่ง
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา จํานวน ๒ แห่ง ดังนี้
๑. เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา อําเภอเมืองพะเยา
เขตเลือกตั้งที่ จํานวนสมาชิก
๑
๖

ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
เริ่มต้นจากหลักเขตที่ ๑ บริเวณพิกัด NB ๗๔๔๒๙๒ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลบ้านต๊ํากับ
เทศบาลตําบลท่าจําปี อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๒
บริเวณพิกัด NB ๘๑๘๒๗๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามเส้นแบ่งเขต
ระหว่างเทศบาลตําบลบ้านต๊ํากับเทศบาลตําบลท่าจําปี อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๓ บริเวณพิกัด NB ๘๓๖๒๖๗ ไปทาง
ทิศตะวันออก ตามเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลบ้านต๊ํากับเทศบาล
ตําบลท่าจําปี อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ถึงบริเวณพิกัด NB ๘๕๗๒๖๙
ไปทางทิศใต้ ตามแนวเส้น แบ่ง เขตระหว่างบ้านต๊ําพระแล หมู่ที่ ๗
กับบ้านต๊ําม่อน หมู่ที่ ๑๒ ถึงบริเวณพิกัด NB ๘๕๗๒๕๑ ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวเส้น แบ่ง เขตระหว่างบ้านต๊ําม่อน หมู่ที่ ๖ กับบ้านต๊ําม่อ น
หมู่ที่ ๑๒ ถึงบริเวณพิกัด NB ๘๗๗๒๔๘ ไปทางทิศใต้ ตามเส้นแบ่งเขต
ระหว่างบ้านต๊ําม่อน หมู่ที่ ๖ กับบ้านต๊ําน้ําล้อม หมู่ที่ ๕ ถึงบริเวณพิกัด
NB ๘๗๗๒๓๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามเส้น แบ่ง เขตระหว่าง
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํากับเทศบาลตําบลบ้านต๋อม อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๒๓ บริเวณพิกัด NB ๘๒๘๒๓๐ ไปทาง
ทิศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ตามเส้น แบ่ ง เขตระหว่างเทศบาลตําบลบ้านต๊ํ า
กับเทศบาลตําบลบ้านต๋อม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ถึงหลักเขต
ที่ ๒๔ บริเวณพิกัด NB ๘๐๒๒๐๘ ไปทางทิศตะวันตก ตามเส้นแบ่งเขต
ระหว่างเทศบาลตําบลบ้านต๊ํากับตําบลสันป่าม่ว ง อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๒๕ บริเวณพิกัด NB ๗๗๐๒๐๗ ไปทางทิศเหนือ
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เขตเลือกตั้งที่ จํานวนสมาชิก
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
๑
๖
ตามเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลวังซ้ายและตําบลทุ่งฮั้ว อําเภอวังเหนือ
จังหวัดลําปาง กับเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
บรรจบกับหลักเขตที่ ๑ บริเวณพิกัด NB ๗๔๔๒๙๒ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
๒
๖
เริ่ ม ต้ น จากบริ เ วณพิ กั ด NB ๘๕๗๒๖๙ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก
ตามเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลบ้านต๊ํากับเทศบาลตําบลท่าจําปี
อํา เภอเมื อ งพะเยา จั ง หวั ด พะเยา ถึ ง หลั ก เขตที่ ๔ บริ เ วณพิ กั ด
NB ๘๖๙๒๖๗ ไปทางทิศใต้ ตามเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา
กับเทศบาลตําบลท่าจําปี อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ถึงหลักเขต
ที่ ๕ บริ เ วณพิ กั ด NB ๘๖๙๒๖๕ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ตามเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลบ้านต๊ํากับเทศบาลตําบลท่าจําปี
อํา เภอเมื อ งพะเยา จั ง หวั ด พะเยา ถึ ง หลั ก เขตที่ ๖ บริ เ วณพิ กั ด
NB ๘๗๒๒๕๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามเส้นแบ่งเขตระหว่าง
เทศบาลตํ า บลบ้ านต๊ํ ากั บ เทศบาลตํา บลท่ า จํา ปี อํ าเภอเมื องพะเยา
จังหวัดพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๗ บริเวณพิกัด NB ๘๗๖๒๕๓ ไปทาง
ทิศตะวันออก ตามเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลบ้านต๊ํากับเทศบาล
ตําบลท่ าจํ าปี อํ าเภอเมือ งพะเยา จั งหวัด พะเยา ถึง หลัก เขตที่ ๘
บริเวณพิกัด NB ๘๗๘๒๕๓ ไปทางทิศใต้ ตามเส้น แบ่ง เขตระหว่าง
เทศบาลตํ า บลบ้ านต๊ํ ากั บ เทศบาลตํา บลท่ า จํา ปี อํ าเภอเมื องพะเยา
จังหวัดพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๙ บริเวณพิกัด NB ๘๗๘๒๕๑ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา
กับเทศบาลตําบลท่าจําปี อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ถึงหลักเขต
ที่ ๑๐ บริเวณพิกัด NB ๘๙๘๒๕๔ ไปทางทิศตะวัน ออกเฉีย งเหนือ
ตามเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลบ้านต๊ํากับเทศบาลตําบลท่าจําปี
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัด พะเยา ถึงหลั กเขตที่ ๑๑ บริเ วณพิกั ด
NB ๙๐๐๒๖๗ ไปทางทิศเหนือ ตามเส้น แบ่ง เขตระหว่า งเทศบาล
ตําบลบ้านต๊ํากับเทศบาลตําบลท่าจําปี อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ถึงหลักเขตที่ ๑๒ บริเวณพิกัด NB ๘๙๔๒๗๗ ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ ตามเส้นแบ่ง เขตระหว่างเทศบาลตําบลบ้านต๊ํากับเทศบาล
ตําบลแม่ปื ม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัด พะเยา ถึงหลักเขตที่ ๑๓
บริเวณพิกัด NB ๙๐๕๒๘๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเส้นแบ่งเขต
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เขตเลือกตั้งที่ จํานวนสมาชิก
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
๒
๖
ระหว่างเทศบาลตําบลบ้านต๊ํากับเทศบาลตําบลแม่ปืม อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๑๔ บริเวณพิกัด NB ๙๕๐๓๑๖ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉีย งใต้ ตามเส้น แบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา
กับเทศบาลตําบลแม่ปืม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ถึงหลักเขต
ที่ ๑๕ บริเวณพิกัด NB ๙๖๗๓๐๖ ไปทางทิศใต้ ตามเส้น แบ่ง เขต
ระหว่างเทศบาลตําบลบ้านต๊ํากับเทศบาลตําบลแม่ปืม อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๑๖ บริเวณพิกัด NB ๙๖๓๒๙๔ ไปทางทิศใต้
ตามเส้ น แบ่ง เขตระหว่ า งเทศบาลตํ าบลบ้ านต๊ํ า อํ าเภอเมื อ งพะเยา
จังหวัดพะเยา กับตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ถึงหลักเขต
ที่ ๑๗ บริเวณพิกัด NB ๙๖๓๒๘๕ ไปทางทิศตะวันตกตามเส้นแบ่งเขต
ระหว่างเทศบาลตําบลบ้านต๊ํากับเทศบาลตําบลบ้านต๋อม อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๑๘ บริเวณพิกัด NB ๙๖๑๒๘๕ ไปทาง
ทิศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ตามเส้น แบ่ ง เขตระหว่างเทศบาลตําบลบ้านต๊ํ า
กับเทศบาลตําบลบ้านต๋อม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ถึงหลักเขต
ที่ ๑๙ บริเวณพิกัด NB ๙๓๓๒๗๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามเส้น
แบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลบ้านต๊ํากับเทศบาลตําบลบ้านต๋อม อําเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๒๐ บริเวณพิกัด NB ๙๓๒๒๗๒
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลบ้านต๊ํากับ
เทศบาลตําบลบ้านต๋อม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๒๑
บริเวณพิกัด NB ๙๑๖๒๔๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามเส้นแบ่งเขต
ระหว่างเทศบาลตําบลบ้านต๊ํากับเทศบาลตําบลบ้านต๋อม อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๒๒ บริเวณพิกัด NB ๙๑๓๒๔๑ ไปทาง
ทิศตะวันตก ตามเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลบ้านต๊ํากับเทศบาลตําบล
บ้านต๋อม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ถึงบริเวณพิกัด NB ๘๗๗๒๓๘
ไปทางทิ ศ เหนือ ตามเส้ น แบ่ งเขตระหว่า งบ้า นต๊ํ า น้ํา ล้อ ม หมู่ ที่ ๕
กับบ้านต๊ําม่อน หมู่ที่ ๖ ถึงบริเวณพิกัด NB ๘๗๗๒๔๘ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านต๊ําม่อน หมู่ที่ ๑๒ กับบ้านต๊ําม่อน
หมู่ที่ ๖ ถึงบริเวณพิกัด NB ๘๕๗๒๕๑ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวเส้นแบ่งเขต
ระหว่างบ้านต๊ําม่อน หมู่ที่ ๑๒ กับบ้านต๊ําพระแล หมู่ที่ ๗ บรรจบกับ
พิกัด NB ๘๕๗๒๖๙ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
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๒. เทศบาลตําบลแม่กา อําเภอเมืองพะเยา
เขตเลือกตั้งที่ จํานวนสมาชิก
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
๑
๖
เริ่มต้นจากหลักเขตที่ ๑ บริเวณพิกัด NB ๙๕๕๑๔๘ ตั้งอยู่ต รง
บริเวณหลักเขตเทศบาลเมืองพะเยา หลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบไปทาง
ทิศ ตะวัน ออก ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็น เส้น แบ่ง เขต
ระหว่างเทศบาลตําบลแม่กากับเทศบาลเมืองพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๒
บริเวณพิกัด NB ๙๖๐๑๔๘ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณหลักเขตเทศบาลเมืองพะเยา
หลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออก ตามแนวเขตเทศบาล
ตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลแม่กากับเทศบาล
เมืองพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๓ บริเวณพิกัด NB ๙๖๘๑๔๘ ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณกึ่งกลางลําเหมืองร่องคร้าน เป็นจุดบรรจบเส้นแบ่งเขตเทศบาล
ตําบลแม่กา เทศบาลเมืองพะเยา และองค์การบริหารส่วนตําบลตําบล
จําป่าหวาย เป็น เส้นเลีย บไปทางทิศ ตะวันออกเฉีย งใต้ ตามแนวเขต
เทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตเทศบาลตําบลแม่กากับองค์การ
บริหารส่ว นตําบลจําป่าหวาย อํา เภอเมือ งพะเยา ถึง หลัก เขตที่ ๔
บริเวณพิกัด NB ๙๘๓๑๐๒ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศใต้ ตามแนวเขต
เทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลแม่กากับ
องค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย อําเภอเมืองพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๕
บริเวณพิกัด NB ๙๘๕๐๙๗ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางสะพานข้ามคลอง
ส่ ง น้ํ า ชลประทาน เป็ น เส้ น เลี ย บไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาล
ตําบลแม่กากับองค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย อําเภอเมืองพะเยา
ถึงหลักเขตที่ ๖ บริเวณพิกัด NB ๙๘๘๐๙๘ ตั้งอยู่บริเวณสามแยก
บ้านแม่กาไร่ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศใต้ ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา
ซึ่งเป็น เส้น แบ่ง เขตระหว่ างเทศบาลตํา บลแม่ก า กับ องค์ การบริ หาร
ส่วนตําบลจําป่าหวาย อําเภอเมืองพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๗ บริเวณพิกัด
NB ๙๘๙๐๘๙ ตั้งอยู่บริเวณสามแยกบ้านแม่กาไร่ เป็นเส้นเลียบไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างเทศบาลตําบลแม่กากับองค์การบริหารส่ว นตําบลจําป่าหวาย
อําเภอเมืองพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๘ บริเวณพิกัด PB ๐๐๓๐๗๖ ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณสามแยกบ้านแม่กาหลวง หมู่ที่ ๓ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาล
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ตําบลแม่กากับองค์การบริหารส่ว นตําบลจําป่าหวาย อําเภอเมืองพะเยา
ถึงหลักเขตที่ ๙ บริเวณพิกัด PB ๐๒๗๐๗๕ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าสถานี
บํารุงพันธุ์สัตว์จังหวัดพะเยา เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออก ตามแนว
เขตเทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลแม่กา
กับองค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย อําเภอเมืองพะเยา ถึงหลักเขต
ที่ ๑๐ บริเวณพิกัด PB ๐๒๙๐๗๔ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหลักเขตเหมืองแร่
ที่ ๑๐/๓๑๑๐๘ เป็นเส้น เลียบไปทางทิศเหนือ ตามแนวเขตเทศบาล
ตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลแม่กากับองค์การ
บริหารส่ว นตําบลจําป่าหวาย อําเภอเมืองพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๑๑
บริเวณพิกัด PB ๐๒๙๐๗๕ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหลักเขตเหมืองแร่ที่ ๙/๓๑๑๐๘
เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลแม่กากับองค์การบริหารส่ว น
ตําบลจําป่าหวาย อําเภอเมืองพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๑๒ บริเวณพิกัด
PB ๐๓๑๐๗๖ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหลักเขตเหมืองแร่ที่ ๘/๓๑๑๐๘ เป็นเส้นเลียบ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็น
เส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลแม่กากับองค์การบริหารส่ว นตําบล
จําป่าหวาย อําเภอเมืองพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๑๓ บริเวณพิกัด PB ๐๓๑๐๗๕
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหลักเขตเหมืองแร่ที่ ๗/๑๑๐๘ เป็น เส้น เลีย บไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างเทศบาลตําบลแม่กากับองค์การบริหารส่ว นตําบลจําป่าหวาย
อําเภอเมืองพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๑๔ บริเวณพิกัด PB ๐๓๔๐๗๘
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหลักเขตเหมืองแร่ที่ ๕/๓๑๑๐๘ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศใต้
ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาล
ตําบลแม่กากับองค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย อําเภอเมืองพะเยา
ถึงหลักเขตที่ ๑๕ บริเวณพิกัด PB ๐๓๔๐๗๕ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหลักเขต
เหมืองแร่ที่ ๑/๓๑๑๐๘ เป็น เส้น เลีย บไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งใต้
ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาล
ตําบลแม่กา กับองค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย อําเภอเมืองพะเยา
ถึงหลักเขตที่ ๑๖ บริเวณพิกัด PB ๐๓๔๐๗๐ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหลักเขต
เหมื อ งแร่ ที่ ๒/๓๑๑๐๘ เป็ น เส้ น เลี ย บไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้
ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาล
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ตําบลแม่กากับองค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย อําเภอเมืองพะเยา
ถึงหลักเขตที่ ๑๗ บริเวณพิกัด PB ๐๒๓๐๕๑ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหลักเขต
นสด. ที่ ก.๒๒๗๔ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเขต
เทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลแม่กากับ
องค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย อําเภอเมืองพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๑๘
บริเวณพิกัด PB ๐๔๐๐๐๐ ซึ่งตั้งอยู่บ ริเ วณลํา น้ํา แม่ต๋ํา ที่วัง ครก
เป็น เส้น เลีย บไปทางทิศใต้ ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็น
เส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลแม่กากับองค์การบริหารส่ว นตําบล
จําป่าหวาย อําเภอเมืองพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๑๙ บริเวณพิกัด PA ๐๔๐๙๘๐
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณลําน้ําแม่ต๋ําหลวง เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาล
ตําบลแม่กากับองค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย อําเภอเมืองพะเยา
ถึงหลักเขตที่ ๒๐ บริเวณพิกัด PA ๐๔๔๙๕๔ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถ้ําห้วยหมี
เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลแม่กากับองค์การบริหารส่ว น
ตําบลจําป่าหวาย อําเภอเมืองพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๒๑ บริเวณพิกัด
PA ๐๔๕๙๔๖ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณยอดเขา ๗๓๑ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
เทศบาลตําบลแม่กา กับองค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย อําเภอ
เมืองพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๒๒ บริเวณพิกัด PA ๐๕๐๙๓๔ ซึ่งตั้งอยู่
บริ เ วณยอดเขา ๗๕๑ เป็ น เส้ น เลี ย บไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาล
ตําบลแม่กากับองค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย อําเภอเมืองพะเยา
ถึงหลักเขตที่ ๒๓ บริเวณพิกัด PA ๐๕๘๙๑๔ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณยอดเขา ๗๕๕
เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลแม่กากับองค์การบริหารส่ว น
ตําบลจําป่าหวาย อําเภอเมืองพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๒๔ บริเวณพิกัด
PA ๐๖๔๙๐๓ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณดอยฟุ้งส้าน (ดอยขุนแหน) เป็นจุดบรรจบ
เส้นแบ่งเขตเทศบาลตําบลแม่กา องค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย
อําเภอเมืองพะเยา กับองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านร้อง อําเภองาว
จังหวัดลําปาง เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวเขต
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เทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลแม่กากับ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านร้อง อําเภองาว จังหวัดลําปาง ถึงหลักเขต
ที่ ๒๕ บริเวณพิกัด PA ๐๔๙๙๐๗ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณยอดเขา ๘๐๘
เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลแม่กากับองค์การบริหารส่ว น
ตําบลบ้านร้อง อําเภองาว จังหวัดลําปาง ถึงหลักเขตที่ ๒๖ บริเวณพิกัด
PA ๐๒๐๙๒๗ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณยอดเขา ๗๕๔ เป็น เส้น เลีย บไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวเขตเทศบาลตํ า บลแม่ ก า ซึ่ ง เป็ น
เส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลแม่กากับองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านร้อง
อําเภองาว จังหวัดลําปาง ถึงหลักเขตที่ ๒๗ บริเวณพิกัด PA ๐๐๔๙๔๒
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณยอดเขา ๖๕๙ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาล
ตําบลแม่กา กับองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านร้อง อําเภองาว จังหวัดพะเยา
ถึงหลักเขตที่ ๒๘ บริเวณพิกัด NA ๙๕๘๙๘๙ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาล
ตําบลแม่กา กับองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านร้อง อําเภองาว จังหวัดลําปาง
ถึงหลักเขตที่ ๒๙ บริเวณพิกัด NB ๙๒๕๐๐๖ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณยอดเขา ๗๖๑
เป็ น เส้น เลี ย บไปทางทิศ ตะวั น ตก ตามแนวเขตเทศบาลตํา บลแม่ ก า
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลแม่กากับองค์การบริหารส่ว น
ตําบลบ้านร้อง อําเภองาว จังหวัดลําปาง ถึงหลักเขตที่ ๓๐ บริเวณพิกัด
NB ๘๘๖๐๐๗ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณยอดเขา ๑๒๕๓ เป็นเส้นเลียบไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็น เส้น
แบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลแม่กากับองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านร้อง
อําเภองาว จังหวัดลําปาง ถึงหลักเขตที่ ๓๑ บริเวณพิกัด NB ๘๗๗๐๑๗
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณยอดเขา ๑๒๖๗ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาล
ตําบลแม่กากับองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านร้อง อําเภองาว จังหวัดลําปาง
ถึ ง หลั ก เขตที่ ๓๒ บริ เ วณพิกั ด NB ๘๘๐๐๓๒ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณ
ยอดเขา ๑๑๓๙ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว
เขตเทศบาลตํ า บลแม่ ก า ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขตเทศบาลตํ า บลแม่ ก า
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กับองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านร้อง อําเภองาว จังหวัดลําปาง ถึงหลักเขต
ที่ ๓๓ บริเวณพิกัด NB ๘๒๐๓๗ เป็นจุดบรรจบเส้นแบ่งเขตระหว่าง
เทศบาลตําบลแม่กา องค์การบริหารส่วนตําบลแม่นาเรือ อําเภอเมืองพะเยา
และองค์การบริหารส่วนตําบลตําบลบ้านร้อง อําเภองาว จังหวัดลําปาง
เป็น เส้น เลีย บไปทางทิศ ตะวัน ออก ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลแม่กากับองค์การบริหารส่ว น
ตําบลแม่นาเรือ อําเภอเมืองพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๓๔ บริเวณพิกัด
NB ๘๙๕๐๓๙ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณยอดเขา ๙๗๔ เป็น เส้น เลีย บไปทาง
ทิศ ตะวัน ออก ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็น เส้น แบ่ง เขต
เทศบาลตําบลแม่กา กับองค์การบริหารส่ว นตําบลแม่น าเรือ อําเภอ
เมืองพะเยา หลักเขตที่ ๓๕ บริเวณพิกัด NB ๙๐๔๐๓๙ ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณยอดเขา เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเขต
เทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลแม่กากับ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่นาเรือ อําเภอเมืองพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๓๖
บริเวณพิกัด NB ๙๐๕๐๓๖ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณยอดเขา ๘๘๘ เป็นเส้นเลียบ
ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่า งเทศบาลตํ า บลแม่ ก ากั บ องค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํ า บลแม่ น าเรื อ
อําเภอเมืองพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๓๗ บริเวณพิกัด NB ๙๒๓๐๓๖
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณยอดเขา ๖๑๗ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาล
ตําบลแม่กากับองค์การบริหารส่วนตําบลแม่น าเรือ อําเภอเมืองพะเยา
ถึ ง หลั ก เขตที่ ๓๘ บริ เ วณพิ กั ด NB ๙๒๘๐๔๒ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณ
ยอดเขา ๕๖๓ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวเขต
เทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลแม่กากับ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่นาเรือ อําเภอเมืองพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๓๙
บริเวณพิกัด NB ๙๓๓๐๕๗ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณยอดเขา ๕๓๐ เป็นเส้นเลียบ
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวเขตเทศบาลตํ า บลแม่ ก า
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลแม่กากับองค์การบริหารส่ว น
ตําบลแม่นาเรือ อําเภอเมืองพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๔๐ บริเวณพิกัด
NB ๙๔๒๐๖๔ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณยอดเขา ๕๑๘ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
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ระหว่า งเทศบาลตํ า บลแม่ ก ากั บ องค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํ า บลแม่ น าเรื อ
อําเภอเมืองพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๔๑ บริเวณพิกัด NB ๙๕๐๐๗๘
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณยอดเขา ๔๖๕ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาล
ตําบลแม่กากับองค์การบริหารส่วนตําบลแม่น าเรือ อําเภอเมืองพะเยา
ถึงหลักเขตที่ ๔๒ บริเวณพิกัด NB ๙๔๔๐๙๓ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณยอดเขา ๔๓๒
เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลแม่กากับองค์การบริหารส่ว น
ตําบลแม่นาเรือ อําเภอเมืองพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๔๓ บริเวณพิกัด
NB ๙๔๐๐๙๔ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสายบ้านแม่กา - บ้านโซ้ เป็นเส้นเลียบ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้น
แบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลแม่กากับองค์การบริหารส่วนตําบลแม่นาเรือ
อําเภอเมืองพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๔๔ บริเวณพิกัด NB ๙๓๘๐๙๕
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณห้วยน้ําขาว เป็นเส้นเลียบไปทางทิศเหนือ ตามแนวเขต
เทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลแม่กากับ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่นาเรือ อําเภอเมืองพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๔๕
บริเวณพิกัด NB ๙๓๗๑๐๔ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสายพะเยา - เชียงใหม่
ซึ่งเป็นจุดบรรจบเส้นแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ใส และองค์การบริหารส่วนตําบลแม่นาเรือ อําเภอเมืองพะเยา
เป็น เส้น เลีย บไปทางทิศ ตะวัน ออก ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลแม่กากับองค์การบริหารส่ว น
ตํ า บลแม่ ใ ส อํ า เภอเมื อ งพะเยา ถึ ง หลั ก เขตที่ ๔๖ บริ เ วณพิ กั ด
NB ๙๔๘๑๐๔ เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวเขต
เทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลแม่กากับ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ใส อําเภอเมืองพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๔๗
บริ เ วณพิกั ด NB ๙๕๒๑๑๙ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณทุ่ ง นาร่ อ งหนองแก้ ว
เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทุ่งนา ตามแนวเขต
เทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลแม่กากับ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ใส อําเภอเมืองพะเยา ถึงหลักเขตที่ ๔๘
บริเวณพิกัด NB ๙๕๔๑๓๑ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกลางทุ่งนา เป็นเส้นเลียบ
ไปทางทิศเหนือ ตามแนวเขตเทศบาลตําบลแม่กา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
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ระหว่างเทศบาลตําบลแม่กากับองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ใส อําเภอ
เมืองพะเยา จนถึงหลักเขตที่ ๑ บริเวณพิกัด NB ๙๕๕๑๔๘ ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้น
ยกเว้น เขตพื้นที่ ดังต่อไปนี้
จุดเริ่มต้น หลักเขตที่ ๔๙ บริเวณพิกัด NB ๙๔๒๐๕๕ ตั้งอยู่บริเวณ
สบห้ว ยทับช้าง ซึ่งเป็นจุดแบ่งเขตระหว่าง หมู่ที่ ๔ (บ้านโทกหวาก)
หมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๑ (บ้านหม้อแกงทอง) เป็นเส้นเลียบ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวห้วยทับช้าง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่าง หมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๔ (บ้านโทกหวาก) ถึงหลักเขต
ที่ ๕๐ บริเวณพิกัด NB ๙๕๔๐๖๑ บริเวณที่ลุ่มห้ว ยทับช้าง ๔๔๓
เป็น เส้น เลีย บไปทางทิศ ตะวัน ออก ตามเส้น แบ่ง เขตระหว่างหมู่ที่ ๒
(บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๑๗ (บ้านแม่กาโทกหวาก) ถึงหลักเขตที่ ๕๑
บริเวณพิกัด NB ๙๖๒๐๖๔ ซึ่ง ตั้ง อยู่บ ริเ วณที่ลุ่ม ห้ว ยเกี๋ย ง ๔๔๙
เป็ น เส้น ตรงไปทางทิศ ตะวั น ออก ตามเส้ น แบ่ งเขตระหว่า งหมู่ ที่ ๒
(บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๑๒ (บ้านหัวทุ่ง) ถึงหลักเขตที่ ๕๒ บริเวณ
พิกัด NB ๙๘๘๐๖๒ ตั้งอยู่บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑
ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแม่กา บ้านห้วยเคียน ไปทางทิศ
ตะวันออก ตามเส้นแบ่งเขตระหว่างหมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๑๒
(บ้านหัวทุ่ง) ถึงหลักเขตที่ ๕๓ บริเวณพิกัด NB ๙๙๖๐๖๑ ตั้งอยู่กึ่งกลาง
เหมืองแม่ต๋ํา (ตอนบน) ซึ่งเป็นจุดแบ่งเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยเคียน)
และหมู่ที่ ๓ (บ้านแม่กาหลวง) เป็น เส้น เลีย บไปทางทิศใต้ ตามแนว
กึ่งกลางลําเหมืองแม่ต๋ํา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยเคียน)
และหมู่ที่ ๓ (บ้า นแม่ก าหลวง) ถึง หลัก เขตที่ ๕๔ บริเ วณพิกัด
PB ๐๐๔๐๓๕ ตั้งอยู่กึ่งกลางถนน ส.ป.ก. บริเวณเหมืองแม่ต๋ําตัดผ่าน
เป็นเส้นเลียบไปทิศใต้ ตามแนวกึ่งกลางลําเหมืองแม่ต๋ํา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างหมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๗ (บ้านบัว) ถึงหลักเขตที่ ๕๕
บริเวณพิกัด PB ๐๐๓๐๒๘ ตั้งอยู่บริเวณลําน้ําแม่ต๋ํา ซึ่งเป็นจุดแบ่งเขต
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๗ (บ้านบัว) เป็นเส้นเลียบ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางลําน้ําแม่ต๋ํา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๗ (บ้านบัว) ถึงหลักเขตที่ ๕๖
บริเวณพิกัด PB ๐๑๑๐๑๘ ตั้งอยู่บริเวณถนนสัน อ่า งเก็บ น้ํา แม่ต๋ํา
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เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ตามแนวกึ่งกลางถนนสันอ่างเก็บน้ําแม่ต๋ํา
ซึ่งเป็น เส้น แบ่งเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (บ้านห้ว ยเคีย น) และหมู่ที่ ๗
(บ้านบัว) ถึงหลักเขตที่ ๕๗ บริเวณพิกัด PB ๐๑๗๐๑๘ ตั้งอยู่บริเวณ
แนวถนนลูกรัง เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๗ (บ้านบัว) ถึงหลักเขตที่ ๕๘
บริเวณพิกัด PB ๐๑๘๐๑๗ ตั้งอยู่บริเวณแนวเขตขอบอ่างเก็บน้ําแม่ต๋ํา
เป็น เส้น เลียบไปทางทิศใต้ ตามแนวเขตขอบอ่างเก็บน้ําแม่ต๋ํา ซึ่งเป็น
เส้นแบ่งเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๗ (บ้านบัว)
ถึงหลักเขตที่ ๕๙ บริเวณพิกัด PA ๐๓๑๙๘๕ ตั้งอยู่บริเวณปากลําน้ํา
แม่ต๋ําหลวง เป็นเส้น เลียบไปทางทิศตะวัน ตกเฉีย งเหนือ ตามแนวเขต
ขอบอ่างเก็บน้ําแม่ต๋ํา ผ่านห้วยแม่ต๋ําน้อย และห้วยแม่ต๋ํา ซึ่งเป็นเส้น
แบ่งเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๑๔ (บ้านนาไร่เดียว)
ถึงหลักเขตที่ ๖๐ บริเวณพิกัด NB ๙๘๘๐๐๘ ตั้งอยู่บริเวณลําน้ําห้วยหลวง
เป็น เส้น ตรงไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ตามเส้น แบ่ง เขตหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๑ (บ้านหม้อแกงทอง) ถึงหลักเขต
ที่ ๖๑ บริเวณพิกัด NB ๙๘๘๐๑๔ ตั้ง อยู่บ ริเ วณยอดเขา ๕๐๗
เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ผ่านห้วยเหลิน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๑ (บ้านหม้อแกงทอง) ถึงหลักเขต
ที่ ๖๒ บริเวณพิกัด NB ๙๘๘๐๒๑ ตั้งอยู่บริเวณยอดเขา ๔๘๖ เป็นเส้นตรง
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านห้วยหม้อแกงทอง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๑ (บ้านหม้อแกงทอง)
ถึงหลักเขตที่ ๖๓ บริเวณพิกัด NB ๙๘๒๐๑๙ ตั้งอยู่บริเวณยอดเขา ๔๗๙
เป็น เส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉีย งเหนือ ซึ่งเป็น เส้นแบ่งเขตหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๑ (บ้านหม้อแกงทอง) ถึงหลักเขต
ที่ ๖๔ บริเวณพิกัด NB ๙๗๗๐๓๕ ตั้งอยู่บริเวณห้ว ยแม่ก าหลวง
บรรจบกับห้วยหลวง เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตก ตามแนวกึ่งกลาง
ห้วยหลวง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ (บ้านแม่กาห้วยเคียน)
และหมู่ ที่ ๑ (บ้ า นหม้ อ แกงทอง) ถึ ง หลั ก เขตที่ ๖๕ บริ เ วณพิกดั
NB ๙๖๖๐๓๑ ตั้ ง อยู่ บ ริเ วณห้ ว ยหนองเม็ง มาบรรจบกั บ ห้ ว ยหลวง
เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางห้วยหนองเม็ง
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ (บ้านแม่กาห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๑
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(บ้านหม้อแกงทอง) ถึงหลักเขตที่ ๖๖ บริเวณพิกัด NB ๙๔๕๐๓๖
ตั้ง อยู่บ ริเ วณปลายห้ว ยหนองเม็ง จุด แบ่ง เขตหมู่บ้า น หมู่ที่ ๑๖
(บ้ า นแม่ ก าห้ ว ยเคี ย น) หมู่ ที่ ๒ (บ้ า นห้ ว ยเคี ย น) และหมู่ ที่ ๑
(บ้านหม้อแกงทอง) เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามเส้น
แบ่งเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ (บ้านแม่กาห้วยเคียน) หมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยเคียน)
และหมู่ที่ ๑ (บ้านหม้อแกงทอง) ถึงหลัก เขตที่ ๖๗ บริเ วณพิกัด
NB ๙๓๗๐๔๙ ตั้งอยู่บริเวณยอดเขา ๕๗๔ เป็น เส้น ตรงไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๔๙ บริเวณพิกัด NB ๙๔๒๐๕๕
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
๒
๖
เริ่มต้น จากหลัก เขตที่ ๔๙ บริเวณพิกัด NB ๙๔๒๐๕๕ ตั้งอยู่
บริเวณสบห้วยทับช้าง ซึ่งเป็นจุดแบ่งเขตระหว่างหมู่ที่ ๔ (บ้านโทกหวาก)
หมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๑ (บ้านหม้อแกงทอง) เป็นเส้นเลียบ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวห้วยทับช้าง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างหมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๔ (บ้านโทกหวาก) ถึงหลักเขต
ที่ ๕๐ บริเวณพิกัด NB ๙๕๔๐๖๑ บริเวณที่ลุ่มห้ว ยทับช้าง ๔๔๓
เป็น เส้น เลีย บไปทางทิศ ตะวัน ออก ตามเส้น แบ่ง เขตระหว่างหมู่ที่ ๒
(บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๑๗ (บ้านแม่กาโทกหวาก) ถึงหลักเขตที่ ๕๑
บริเวณพิกัด NB ๙๖๒๐๖๔ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ลุ่มห้วยเกี๋ยง ๔๔๙ เป็นเส้นตรง
ไปทางทิศตะวันออก ตามเส้นแบ่งเขตระหว่างหมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยเคียน)
และหมู่ที่ ๑๒ (บ้านหัวทุ่ง) ถึงหลักเขตที่ ๕๒ บริเวณพิกัด NB ๙๘๘๐๖๒
ตั้ง อยู่ บริ เ วณถนนทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑ ข้ า งโรงพยาบาล
ส่ง เสริม สุข ภาพตํา บลแม่ก า บ้า นห้ว ยเคีย น ไปทางทิศ ตะวัน ออก
ตามเส้น แบ่ ง เขตระหว่ า งหมู่ที่ ๒ (บ้า นห้ ว ยเคีย น) และหมู่ที่ ๑๒
(บ้านหัวทุ่ง) ถึงหลักเขตที่ ๕๓ บริเวณพิกัด NB ๙๙๖๐๖๑ ตั้งอยู่กึ่งกลาง
เหมืองแม่ต๋ํา (ตอนบน) ซึ่งเป็นจุดแบ่งเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยเคียน)
และหมู่ที่ ๓ (บ้านแม่กาหลวง) เป็นเส้นเลียบไปทางทิศใต้ ตามแนวกึ่งกลาง
ลําเหมืองแม่ต๋ํา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยเคียน)
และหมู่ที่ ๓ (บ้านแม่กาหลวง) ถึงหลักเขตที่ ๕๔ บริเวณพิกัด PB ๐๐๔๐๓๕
ตั้งอยู่กึ่งกลางถนน ส.ป.ก. บริเวณเหมืองแม่ต๋ําตัดผ่านเป็นเส้นเลียบไปทิศใต้
ตามแนวกึ่งกลางลําเหมืองแม่ต๋ํา ซึ่งเป็น เส้น แบ่ง เขตระหว่างหมู่ที่ ๒
(บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๗ (บ้านบัว) ถึงหลักเขตที่ ๕๕ บริเวณพิกัด
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PB ๐๐๓๐๒๘ ตั้งอยู่บริเวณลําน้ําแม่ต๋ํา ซึ่งเป็นจุดแบ่งเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒
(บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๗ (บ้านบัว) เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางลําน้ําแม่ต๋ํา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒
(บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๗ (บ้านบัว) ถึงหลักเขตที่ ๕๖ บริเวณพิกัด
PB ๐๑๑๐๑๘ ตั้งอยู่บริเวณถนนสันอ่างเก็บน้ําแม่ต๋ํา เป็นเส้น ตรงไป
ทางทิศตะวัน ออก ตามแนวกึ่งกลางถนนสันอ่างเก็บน้ําแม่ต๋ํา ซึ่งเป็น
เส้นแบ่งเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๗ (บ้านบัว)
ถึงหลักเขตที่ ๕๗ บริเวณพิกัด PB ๐๑๗๐๑๘ ตั้งอยู่บริเวณแนวถนนลูกรัง
เป็น เส้น ตรงไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉีย งใต้ ซึ่งเป็น เส้น แบ่ง เขตหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๗ (บ้านบัว) ถึงหลักเขตที่ ๕๘
บริเวณพิกัด PB ๐๑๘๐๑๗ ตั้งอยู่บริเวณแนวเขตขอบอ่างเก็บน้ําแม่ต๋ํา
เป็นเส้นเลียบไปทางทิศใต้ ตามแนวเขตขอบอ่างเก็บน้ําแม่ต๋ํา ซึ่งเป็น
เส้นแบ่งเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๗ (บ้านบัว)
ถึงหลักเขตที่ ๕๙ บริเวณพิกัด PA ๐๓๑๙๘๕ ตั้งอยู่บริเวณปากลําน้ํา
แม่ต๋ําหลวง เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือ ตามแนวเขต
ขอบอ่างเก็บน้ําแม่ต๋ํา ผ่านห้วยแม่ต๋ําน้อย และห้วยแม่ต๋ํา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๑๔ (บ้านนาไร่เดีย ว)
ถึงหลักเขตที่ ๖๐ บริเวณพิกัด NB ๙๘๘๐๐๘ ตั้งอยู่บริเวณลําน้ําห้วยหลวง
เป็น เส้น ตรงไปทางทิศตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ตามเส้น แบ่งเขตหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๑ (บ้านหม้อแกงทอง) ถึงหลักเขต
ที่ ๖๑ บริเวณพิกัด NB ๙๘๘๐๑๔ ตั้งอยู่บริเวณยอดเขา ๕๐๗ เป็นเส้นตรง
ไปทางทิศเหนือ ผ่านห้วยเหลิน ซึ่งเป็น เส้นแบ่งเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒
(บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๑ (บ้านหม้อแกงทอง) ถึงหลักเขตที่ ๖๒
บริเวณพิกัด NB ๙๘๘๐๒๑ ตั้งอยู่บริเวณยอดเขา ๔๘๖ เป็นเส้นตรง
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านห้วยหม้อแกงทอง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๑ (บ้านหม้อแกงทอง)
ถึงหลักเขตที่ ๖๓ บริเวณพิกัด NB ๙๘๒๐๑๙ ตั้งอยู่บริเวณยอดเขา ๔๗๙
เป็นเส้นตรง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๑ (บ้านหม้อแกงทอง) ถึงหลักเขตที่ ๖๔
บริเวณพิกัด NB ๙๗๗๐๓๕ ตั้งอยู่บริเวณห้วยแม่กาหลวงบรรจบกับห้วยหลวง
เป็น เส้นเลียบไปทางทิศตะวัน ตก ตามแนวกึ่งกลางห้ว ยหลวง ซึ่งเป็น

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๑ ก

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๕๖

เขตเลือกตั้งที่ จํานวนสมาชิก
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
๒
๖
เส้น แบ่งเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ (บ้านแม่กาห้ว ยเคียน) และหมู่ที่ ๑
(บ้านหม้อแกงทอง) ถึงหลักเขตที่ ๖๕ บริเวณพิกัด NB ๙๖๖๐๓๑
ตั้งอยู่บริเวณห้วยหนองเม็งมาบรรจบกับห้วยหลวง เป็นเส้นเลียบไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางห้วยหนองเม็ง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ (บ้านแม่กาห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๑ (บ้านหม้อแกงทอง)
ถึงหลักเขตที่ ๖๖ บริเวณพิกัด NB ๙๔๕๐๓๖ ตั้งอยู่บริเวณปลายห้วย
หนองเม็ง จุดแบ่งเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ (บ้านแม่กาห้วยเคียน) หมู่ที่ ๒
(บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๑ (บ้านหม้อแกงทอง) เป็นเส้นตรงไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามเส้นแบ่งเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ (บ้านแม่กา
ห้วยเคียน) หมู่ที่ ๒ (บ้านห้วยเคียน) และหมู่ที่ ๑ (บ้านหม้อแกงทอง)
ถึงหลักเขตที่ ๖๗ บริเวณพิกัด NB ๙๓๗๐๔๙ ตั้งอยู่บริเวณยอดเขา ๕๗๔
เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๔๙ บริเวณพิกัด
NB ๙๔๒๐๕๕ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

