เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองล้อมแรด
โดยที่เทศบาลตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเขต
และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองล้อมแรด และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เทศบาล
ตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเขต เพื่อประโยชน์ในการจัด
บริการสาธารณะแก่ประชาชน ประกอบกับมีราษฎรเกินหนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่
จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย จึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองล้อมแรด
ให้เทศบาลตําบลที่ได้เปลี่ยนแปลงเขตและเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองตามประกาศนี้
มีแนวเขตตามคําบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และให้พ้นสภาพแห่ง
การเป็นเทศบาลตําบล นับแต่วันที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองเป็นต้นไป บรรดาทรัพย์สิน
หนี้ สิทธิ และสิทธิเรียกร้องของเทศบาลตําบลให้โอนไปเป็นของเทศบาลเมืองที่เปลี่ยนแปลงฐานะ
ในขณะเดียวกันนั้น และบรรดาเทศบัญญัติที่ได้ใช้บังคับอยู่ก่อนแล้วคงให้ใช้บังคับต่อไป ตามมาตรา ๑๓
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คําบรรยายแนวเขต
เทศบาลเมืองล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองล้อมแรด
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ให้กําหนดเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด ไว้ดังนี้
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๖ (ตอนลําพูน–เถิน) ฟากใต้ ตรงกิโลเมตร
ที่ ๖๒๗+๕๐๐ บริเวณพิกัด NV ๒๑๐๕๑๗
ด้านเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลําเหมืองไส้ไก่ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลแม่ถอดกับ
ตําบลล้อมแรด ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน อบจ.หมายเลข ลป ๔๐๓๙ (บ้านดอนทรายบ้านแม่แก่ง) ตรงกิโลเมตรที่ ๐+๔๐๐ บริเวณพิกัด NV ๒๒๒๕๑๗ รวมระยะประมาณ ๑,๐๙๗ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นตรง ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลแม่ถอด กับตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านห้วยทราย ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่บนจุดตัดทางเชื่อมระหว่างบ้าน
ดอนไชยกับบ้านดอนทราย บริเวณพิกัด NV ๒๒๗๕๒๒ รวมระยะประมาณ ๘๒๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นขนานกับกึ่งกลางห้วยทราย ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลแม่ถอด กับ
ตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยเขาควาย
บริเวณพิกัด NV ๒๒๒๕๓๘ รวมระยะประมาณ ๑,๘๗๒ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบเชิงดอยเขาควาย ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลแม่ถอดกับตําบล
ล้อมแรด อําเภอเถิน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยพริก บริเวณพิกัด
NV ๒๓๔๕๔๕ รวมระยะประมาณ ๑,๔๑๕ เมตร
จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบเชิงดอยพริก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลแม่ถอดกับตําบลล้อมแรด
อํ า เภอเถิ น ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ถึ ง หลั ก เขตที่ ๖ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณกึ่ ง กลางแม่ น้ํ า วั ง บริ เ วณพิ กั ด
NV ๒๕๐๕๔๐ รวมระยะประมาณ ๑,๗๔๙ เมตร
จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางแม่น้ําวัง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลแม่ปะกับตําบล
ล้อมแรด อําเภอเถิน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากห้วยแม่ปะ บริเวณพิกัด
NV ๒๕๘๕๐๙ รวมระยะประมาณ ๔,๔๓๓ เมตร
ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยแม่ปะ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลแม่ปะกับตําบล
ล้อมแรด อําเภอเถิน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานข้ามห้วยแม่ปะ
บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ตอนตาก-ลําปาง) ตรงกิโลเมตรที่ ๕๑๕+๓๐๐ บริเวณพิกัด NV ๒๖๑๕๐๖
รวมระยะประมาณ ๕๕๓ เมตร
/จากหลักเขตที่ ๘...

-๒จากหลั ก เขตที่ ๘ เป็ น เส้ น เลี ย บกึ่ ง กลางลํ า เหมื อ ง ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขตระหว่ า งตํ า บลแม่ ป ะกั บ
ตําบล ล้อมแรด อําเภอเถิน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสายบ้านดอนไชย –
บ้านแม่ปะ บริเวณพิกัด NV ๒๖๕๔๙๗ รวมระยะประมาณ ๑,๐๕๖ เมตร
จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นเลียบตามแนวถนนลูกรัง ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๘ (ตอนเถิน
– สวรรคโลก) ตรงกิโลเมตรที่ ๘๘+๕๖๐ จากนั้นเป็นเส้นเลียบตามแนวเชิงดอยแปหลวง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างตําบลแม่ปะกับตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
เชิงดอยแปหลวง อําเภอเถิน บริเวณพิกัด NV ๒๘๕๔๗๗ รวมระยะประมาณ ๒,๘๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นเลียบเชิงดอยแปหลวง ถึงขุนห้วยเด่นเขียะบนดอยแปหลวง ซึ่งเป็นเส้นแบ่ง
เขตระหว่างตําบลแม่ปะกับตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณสันดอยแปหลวง ตรงจุดบรรจบเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลแม่ปะกับตําบลล้อมแรดและเทศบาลตําบล
แม่มอก อําเภอเถิน บริเวณพิกัด NV ๓๑๒๔๕๔ รวมระยะประมาณ ๓,๕๔๖ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๑ เป็นเส้นเลียบสันดอยแปหลวง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลแม่มอกกับตําบล
ล้อมแรด อําเภอเถิน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๑๒ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสันดอยแปหลวง ตรงจุด
บรรจบเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลเถินบุรีกับตําบลล้อมแรดและเทศบาลตําบลแม่มอก อําเภอเถิน บริเวณพิกัด
NV ๒๙๖๔๑๘ รวมระยะประมาณ ๓,๙๓๙ เมตร
ด้านใต้
จากหลักเขตที่ ๑๒
เป็นเส้นเลียบสันดอยแปหลวง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลเถินบุรีกับ
ตําบล ล้อมแรด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณขุนห้วยแม่กําปัด บริเวณพิกัด NV
๒๘๙๔๒๓ รวมระยะประมาณ ๘๖๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๓
เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยแม่กําปัด ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาล
ตําบลเถินบุรีกับตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๔ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณขุนห้วยแอ้ว
บริเวณพิกัด NV ๒๖๖๔๔๙ รวมระยะประมาณ ๓,๔๗๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๔ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยแอ้ว ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลเถินบุรี
กับตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๑๕ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทุ่งนาห่างจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑ (ตอนตาก – ลําปาง) ตรงกิโลเมตรที่ ๕๑๑+๕๗๕ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวตั้งฉาก
ระยะ ๑,๒๕๐ เมตร บริเวณพิกัด NV ๒๔๓๔๕๓ รวมระยะประมาณ ๒,๓๗๓ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๕ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลเถินบุรี กับตําบลล้อมแรด
อําเภอเถิน ไปทางทิศตะวันตก ตั ดผ่านทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข ๑ (ตอนตาก-ลํ าปาง) ตรงกิ โลเมตรที่
๕๑๑+๕๗๕ ผ่านทุ่งนา ถึงหลักเขตที่ ๑๖ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน สายเก่า)
ตรงกึ่งกลางห้วยแอ้ว ห่างจากวัดสว่างอารมณ์ ไปทางทิศใต้ บริเวณพิกัด NV ๒๓๖๔๕๔ รวมระยะประมาณ
๗๐๐ เมตร
/จากหลักเขตที่ ๑๖...

-๓จากหลั ก เขตที่ ๑๖ เป็ น เส้ น เลี ย บกึ่ ง กลางห้ ว ยแอ้ ว ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขตระหว่ า งตํ า บลเถิ น บุ รี กั บ
ตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๑๗ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางแม่น้ําวัง ตรงจุดบรรจบกับห้วยแอ้ว
บริเวณบ้านหนองบัว บริเวณพิกัด NV ๒๒๙๔๕๓ รวมระยะประมาณ ๗๓๓ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๗ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางแม่น้ําวัง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลเถินบุรีกับ
ตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๑๘ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางแม่น้ําวัง บริเวณ
บ้านเหล่า หมู่ที่ ๕ ตําบลล้อมแรด บริเวณพิกัด NV ๒๒๓๔๓๗ รวมระยะประมาณ ๒,๐๑๐ เมตร
จากหลั ก เขตที่ ๑๘ เป็ น เส้ น เลี ย บกึ่ ง กลางแม่น้ํ า วั ง ซึ่ง เป็น เส้ นแบ่ ง เขตระหว่ า งตํ า บลเถิ นบุ รี กั บ
ตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บริเวณบ้านท่าเมล์ รวมระยะประมาณ ๑,๐๘๕ เมตร จากนั้นเป็น
เส้นตรงผ่านทุ่งนา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๒๐ (สายแม่พริก – เถิน)
บริเวณบ้านท่าเมล์ ถึงหลักเขตที่ ๑๙ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางห้วยแม่ฮ่อง บริเวณพิกัด NV ๒๑๐๔๔๐ รวม
ระยะประมาณ ๒,๑๔๓ เมตร
ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๑๙ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลําเหมือง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตําบลเถินบุรีกับ
ตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านคลองส่งน้ําและทุ่งนา ถึงหลักเขตที่ ๒๐ ซึ่งตั้งอยู่ริม
ทางหลวงชนบท (สายล้อมแรด – ป่าตาล) ฟากใต้ ตรงกิโลเมตรที่ ๒+๓๕๐ บริเวณพิกัด NV ๒๐๔๔๖๓ รวม
ระยะประมาณ ๒,๕๐๐ เมตร
จากหลั ก เขตที่ ๒๐ เป็ น เส้ น เลี ย บกึ่ ง กลางลํ า เหมื อ ง ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขตระหว่ า งตํ า บลนาโป่ ง กั บ
ตําบล ล้อมแรด อําเภอเถิน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๒๑ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน รพช. หมายเลข ลป.
๔๐๑๐ (บ้ า นล้ อ มแรด - บ้ า นห้ ว ยโจ้ ) ตรงกิ โ ลเมตรที่ ๔+๓๕๐ และเป็ น จุ ด บรรจบเส้ น แบ่ ง เขตระหว่ า ง
ตําบลนาโป่ง กับเทศบาลตําบลเถินบุรีและตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน บริเวณพิกัด NV ๒๐๐๔๘๘ รวมระยะประมาณ
๒,๔๘๗ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒๑ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลนาโป่งกับตําบลล้อมแรด ผ่านทุ่งนา
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ รวมระยะประมาณ ๓,๐๒๖ เมตร
ดังปรากฏตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้
ตามเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่าวไว้ ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

