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คําบรรยายแนวเขต 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 

ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง     จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 

เปนเทศบาลตาํบลเวียงพางคํา 
ลงวันท่ี......  เดือน....................... พ.ศ................ 

  
 

ใหกําหนดเขตเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  ไวดังนี ้
หลักเขตท่ี ๑  ตั้งอยูบริเวณแมน้ําแมสาย ฝงใต  บริเวณพิกัด NC ๙๐๑๖๐๒  

 

ดานทิศเหนือ     
 จากหลักเขตท่ี  ๑   เปนเสนเลียบเสนพรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศสหภาพพมา ไปทางทิศ
ตะวนัออก ถึงหลักเขตท่ี ๒  ซ่ึงต้ังอยูตรงบริเวณแมน้ําแมสาย ฝงใต    (ตรงกับหลักเขตท่ี ๑ ของเทศบาลตําบล
แมสาย) บริเวณพิกดั NC ๙๑๗๕๐๕ รวมระยะประมาณ ๒,๑๔๐ เมตร  
  ดานตะวันออก 

 จากหลักเขตท่ี ๒  เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางเทศบาลตําบลแมสายกับตําบลเวียงพางคํา 
ไปทางทิศใต ถึงหลักเขตท่ี ๓ ซ่ึงต้ังอยูตรงบริเวณศูนยพฒันาการศึกษาเพ่ือลูกหญิงและชุมชน เปนเสนต้ังฉาก
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ตอนอําเภอแมจัน-อําเภอแมสาย) ไปทางทิศตะวนัตก  (ตรงกับหลัก
เขตท่ี ๕ ของเทศบาลตําบลแมสาย) บริเวณพิกดั  NC ๙๑๖๕๗๖  รวมระยะประมาณ ๒,๙๗๕ เมตร 

จากหลักเขตท่ี ๓ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางเทศบาลตําบลแมสายกับตําบลเวียงพางคํา 
ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ผานหลักเขตท่ี ๔ ของเทศบาลตําบลแมสาย ซ่ึงต้ังอยูริมทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ตอนอําเภอแมจนั-อําเภอแมสาย) ฟากตะวันตก ตรงกิโลเมตรท่ี ๘๘๘+๓๐๐ จากหลักเขตท่ี ๔ ของ
เทศบาลตําบลแมสาย ไปทางทิศตะวนัออก  ถึงริมคลองสงน้ําชลประทานฝงตะวนัออก (ตรงกับหลักเขตท่ี ๓  
ของเทศบาลตําบลแมสาย) ข้ึนไปทางทิศเหนือเรียบตามริมคลองสงน้ําชลประทานฝงทิศตะวนัออก ระยะทาง 
๒๐๐ เมตร ถึงหลักเขตท่ี ๔ ซ่ึงต้ังอยูบริเวณก่ึงกลางถนน ร.พ.ช.๑๑๐๓๒ สายบานปายาง- ทุงเกล้ียง (ปจจุบัน
เปนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๙๐  ตอนอําเภอแมสาย-อําเภอเชียงแสน)   บริเวณพิกดั  NC ๙๓๘๕๘๒    
รวมระยะประมาณ ๒,๒๒๐ เมตร 

จากหลักเขตท่ี ๔  เปนเสนเลียบกึ่งกลางทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๑๒๙๐ ซ่ึงเปนเสนแบงเขตระหวาง
ตําบลเวียงพางคํา กับตําบลแมสาย อําเภอแมสาย ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ถึงหลักเขตท่ี ๕   ซ่ึงต้ังอยูตรง
บริเวณกึ่งกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๙๐ ตรงกโิลเมตรท่ี ๓+๗๐๐ ตรงบริเวณปากคลองชลประทาน ๓ 
ขวา บรรจบกบัทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๙๐  บริเวณพิกดั NC ๙๕๗๕๖๗   รวมระยะประมาณ ๒,๔๒๐ 
เมตร   
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จากหลักเขตท่ี ๕  เปนเสนเลียบตามแนวก่ึงกลางคลองชลประทาน ๓ ขวา ซ่ึงเปนเสนแบงเขตระหวาง
ตําบลเวียงพางคํากับตําบลศรีเมืองชุม อําเภอแมสาย ไปทางทิศใต ถึงหลักเขตท่ี ๖  ซ่ึงต้ังอยูตรงบริเวณกึ่งกลาง
คลองชลประทาน ๓ ขวา บริเวณพิกัด NC ๙๖๓๕๔๖ รวมระยะประมาณ ๒,๕๐๐ เมตร 
 ดานใต      
 จากหลักเขตท่ี ๖  เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลเวยีงพางคํากับตําบลศรีเมืองชุม ไป
ทางทิศตะวนัตก  ถึงหลักเขตท่ี ๗    ซ่ึงต้ังอยูบริเวณก่ึงกลางปากลําเหมืองรองเสียหนองบัวหลวง  บริเวณพิกัด         
NC ๙๕๗๕๔๗  รวมระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร 
 จากหลักเขตท่ี ๗  เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางลําเหมืองตน   ซ่ึงเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลเวยีง
พางคํา กับตําบลศรีเมืองชุม อําเภอแมสาย ไปทางทิศใต  ถึงหลักเขตท่ี ๘ ซ่ึงต้ังอยูตรงกึ่งกลางลําเหมืองตน
บรรจบกับลําเหมืองรองจาด บริเวณพิกัด NC ๙๕๔๕๓๘ รวมระยะประมาณ ๘๘๐ เมตร 
 จากหลักเขตท่ี ๘  เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางลําเหมืองรองจาด  ซ่ึงเปนแนวเสนแบงเขตระหวาง
ตําบลเวียงพางคํา กับตําบลโปงผา อําเภอแมสาย  ไปทางทิศตะวนัตก  ถึงหลักเขตท่ี ๙ ซ่ึงต้ังอยูตรงทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑ (ตอนอําเภอแมจัน-อําเภอแมสาย)  ฟากตะวันตก ตรงกิโลเมตรท่ี ๘๘๖+๐๐๐ บริเวณพิกัด 
NC ๙๒๗๕๕๗ รวมระยะประมาณ ๓,๙๗๐ เมตร   
 จากหลักเขตท่ี ๙  เปนเสนเลียบกึ่งกลางถนนทางเขาบานผาหมี หมูท่ี ๖ ตําบลเวียงพางคํา  ซ่ึงเปนเสน
แบงเขตระหวางตําบลเวียงพางคํากับตําบลโปงผา อําเภอแมสาย  ไปทางทิศตะวนัตก  ถึงหลักเขตท่ี ๑๐   ซ่ึง
ตั้งอยูตรงกึ่งกลางถนนทางแยกไปบานน้ําจาํ ตําบลโปงผา  บริเวณพิกัด NC ๙๑๐๕๕๕ รวมระยะประมาณ 
๑,๓๔๐ เมตร 
 จากหลักเขตท่ี ๑๐ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลเวยีงพางคํา กับตําบลโปงผา อําเภอ
แมสาย ไปตามถนนตัดเฉียงไปทางทิศตะวนัตกข้ึนสันเขาดอยนางนอน ถึงหลักเขตท่ี ๑๑    ซ่ึงต้ังอยูตรงสันเขา
ดอยนางนอนบริเวณพิกัด NC ๘๙๕๕๔๐ รวมระยะประมาณ ๒,๐๕๐ เมตร 
 จากหลักเขตท่ี ๑๑  เปนเสนเลียบตามแนวสันเขาดอยนางนอน ซ่ึงเปนแนวเสนแบงเขตระหวางตําบล
เวียงพางคํา กบัตําบลโปงผา อําเภอแมสาย ไปทางทิศใต ถึงหลักเขตท่ี ๑๒    ซ่ึงต้ังอยูบนสันเขาดอยนางนอน
ตรงบริเวณพิกดั  NC ๘๙๕๕๒๔   รวมระยะประมาณ  ๒,๖๐๐ เมตร 
 ดานตะวันตก     
 จากหลักเขตท่ี ๑๒  เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลเวียงพางคํา กับตําบลโปงงาม
อําเภอแมสาย ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี ๑๓ ซ่ึงต้ังอยูตรงแนวเขตเสนพรมแดนระหวาง
ประเทศไทยกบัประเทศสหภาพพมา ท่ีบานผาหมี หมูท่ี ๖ ตําบลเวียงพางคํา  บริเวณพิกัด NC ๘๘๒๕๔๐ รวม
ระยะประมาณ ๒,๒๔๐ เมตร 

จากหลักเขตท่ี ๑๓  เปนเสนเลียบตามแนวเสนพรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศสหภาพพมา 
ไปทางทิศเหนอื  จนบรรจบหลักเขตท่ี ๑  ซ่ึงต้ังอยูบริเวณแมน้าํแมสาย ฝงใต  รวมระยะประมาณ  ๗,๓๖๐ เมตร    

ดังปรากฏตามแผนท่ีทายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ 
ตามเสนแนวเขตท่ีกลาวไว  ใหมีหลักเขตยอยปกไวเพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร  
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