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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในทองที่อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
เนื่องดวยผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ไดกําหนดเขตตําบลภายในทองที่ โดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ดังตอไปนี้
อําเภอสามพราน
๑. กําหนดเขตตํ าบลกระทุ ม ล ม ในทอ งที่ อํา เภอสามพราน จั งหวัด นครปฐม โดยให มี
เขตการปกครอง รวม ๙ หมูบาน คือ
หมูที่ ๑ บานหนองงูเหลือม
หมูที่ ๒ บานแคลาย
หมูที่ ๓ บานเพลินพัฒนา
หมูที่ ๔ บานหนองตานอย
หมูที่ ๕ บานบางพระ
หมูที่ ๖ บานหนองตาชาง
หมูที่ ๗ บานหนองตามล
หมูที่ ๘ บานคลองตามล
หมูที่ ๙ บานหนองเสา
และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดตอกับตําบลไรขิง ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม และตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โดยมีแนวเขตเริ่มตนที่ริมถนนหนองเสา - คลองฉางทางดานทิศเหนือ
หลักเขตที่ ๑ บริเวณพิกัด PR ๔๑๗๑๙๘ ไปทางทิศ ตะวันออก
ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลกระทุมลมกับตําบล
ไรขิง ถึงบริเวณคลองยายสาฝงทิศเหนือ บริเวณพิกัด PR ๔๑๘๑๙๘
ไปทางทิศ ตะวันออก ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวาง
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ตําบลกระทุมลมกับตําบลบางกระทึก ถึงบริเวณหลังที่ทําการองคการ
บริ หารส วนตํ าบลกระทุ มล ม ตามแนวถนนติ ดคลองใหม เจริ ญสุ ข
บริเวณพิกัด PR ๔๒๓๒๐๐ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว างตํ า บลกระทุม ล ม กั บ ตํ า บลบางกระทึ ก
จนถึงบริเวณหนา หมูบา นมาริส า บริเ วณพิกัด PR ๔๒๗๒๐๑
ไปทางทิศ เหนือ ตามแนวถนนดานทิศตะวันตกถึงบริเวณทางเขา
ถนนซอยเพิ่มลาภ บริเวณพิกัด PR ๔๒๖๒๐๔ ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวริมถนนซอยเพิ่มลาภดานทิศ เหนือผานแนวแบงเขตระวาง
โฉนดที่ดินระหวางตําบลกระทุมลมกับตําบลบางกระทึก ถึงคลอง
หนองเสา บริเวณพิกัด PR ๔๓๐๒๐๗ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวถนน
ดานทิศตะวันตก ถึงบริเวณพิกัด PR ๔๓๐๒๐๘ ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวเขตที่ดินหมูบานพุทธธานี ถึงหลังหมูบานพุทธธานี บริเวณ
พิกัด PR ๔๓๒๒๑๐ ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนว
แบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลกระทุมลมกับตําบลบางกระทึก
ถึงถนนสาธารณะทางเขาหมูบานปาริชาติ บริเวณพิกัด PR ๔๓๗๒๑๖
ไปทางทิศ ตะวันออก ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวาง
ตําบลกระทุมลมกับตําบลบางกระทึก ถึงริมถนนพุทธมณฑลสาย ๔
หลักกิโลเมตรที่ ๖ + ๗๐๐ บริเวณพิกัด PR ๔๓๙๒๑๖ ถึงฝงตรงขาม
ถนนพุ ท ธมณฑลสาย ๔ หมู บ านกรี น ปาร ค โฮม บริ เ วณพิ กั ด
PR ๔๔๐๒๑๖ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวแบงเขตระวางโฉนด
ที่ดินระหวางตําบลกระทุมลมกับตําบลศาลายา ถึงมุมรั้วหลังหมูบาน
กรีนปารคโฮม สิ้นสุดแนวเขตดานทิศเหนือ บริเวณพิกัด PR ๔๔๑๒๑๖
รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ ๓.๙๘ กิโลเมตร
ติดตอกับเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก
ริมรั้วหลังหมูบานกรีนปารคโฮม บริเวณพิกัด PR ๔๔๑๒๑๖ ไปทาง
ทิ ศ ใต ตามแนวเส น แบ ง เขตระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว า งจั ง หวั ด
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นครปฐมกั บ กรุ ง เทพมหานคร ถึ ง ถนนทางเข า สถาบั น กั ล ยาณ
ราชนครินทร บริเวณพิกัด PR ๔๔๑๒๑๕ ไปทางทิศใต ตามแนว
เส น แบ ง เขตระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว า งจั ง หวั ด นครปฐมกั บ
กรุงเทพมหานคร ถึงบริเวณหลังหมูบานอิมเมจเพลสกับหมูบาน
บุศรินทร บริเวณพิกัด PR ๔๔๔๒๐๙ ไปทางทิศใต ตามแนวเสน
แบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางจังหวัดนครปฐมกับกรุงเทพมหานคร
ถึงบริเวณพิกัด PR ๔๔๗๑๙๙ ไปทางทิศใต ตามแนวเสนแบงเขต
ระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว า งจัง หวั ด นครปฐมกั บกรุ ง เทพมหานคร
ถึงบริเวณพิกัด PR ๔๔๘๑๙๓ บริเวณปากทางเขาหมูบานปฐมพร
กับหมูบาน ว.นิเวศ ไปทางทิศใต ตามแนวเสนแบงเขตระวางโฉนด
ที่ดินระหวางจังหวัดนครปฐมกับกรุงเทพมหานคร ถึงซอยสินพัฒนา
บริเวณพิกัด PR ๔๔๘๑๙๐ ไปทางทิศ ใต ตามแนวเสนแบงเขต
ระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว า งจัง หวั ด นครปฐมกั บกรุ ง เทพมหานคร
ถึงซอยรมประดู บริเวณพิกัด PR ๔๔๙๑๘๓ ไปทางทิศใต ตามแนว
เสนแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางจังหวัดนครปฐมกับกรุงเทพมหานคร
ถึงปากซอยทางเขาหมูบานทหารเรือ บริเวณพิกัด PR ๔๔๗๑๘๒
ไปทางทิศใต ตามแนวเสนแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางจังหวัด
นครปฐมกั บกรุ ง เทพมหานคร ถึง หมู บ า นทหารเรื อ (ซอย ๗)
บริเวณพิกัด PR ๔๔๗๑๘๐ ไปทางทิศ ใต ตามแนวเสน แบงเขต
ระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว า งจัง หวั ด นครปฐมกั บกรุ ง เทพมหานคร
ถึงซอยโรงแกว บริเวณพิกัด PR ๔๔๗๑๗๕ ไปทางทิศใต ตามแนว
เสนแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางจังหวัดนครปฐมกับกรุงเทพมหานคร
ถึงปากทางเขาหมูบานกรุงทอง บริเวณพิกัด PR ๔๔๘๑๗๑ ไปทาง
ทิศตะวันตก ตามแนวเสนแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางจังหวัด
นครปฐมกับกรุงเทพมหานคร ถึงบริเวณพิกัด PR ๔๔๗๑๗๑ ไปทาง
ทิ ศ ใต ต ามแนวเส น แบ ง เขตระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว า งจั ง หวั ด
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นครปฐมกับกรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่ถนนทางเขาหมูบานกรุงทอง
บริเวณศาลพระพรหม บริเ วณพิกัด PR ๔๔๘๑๗๐ รวมระยะ
ทางดานทิศตะวันออกประมาณ ๕.๔๐ กิโลเมตร
ติด ตอ กับ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร และตํา บลออ มน อ ย
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีแ นวเขตเริ่ม ตน จาก
ปากทางเขาหมูบานกรุงทอง บริเวณศาลพระพรหม บริเวณพิกัด
PR ๔๔๘๑๗๐ ไปทางทิศ ตะวัน ตก ตามแนวเสน แบงเขตระวาง
โฉนดที่ดินระหวางจังหวัดนครปฐมกับกรุงเทพมหานคร ถึงถนน
พุทธมณฑลสาย ๔ ดานทิศตะวันออก บริเวณพิกัด PR ๔๔๑๑๖๘
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบล
กระทุม ลม กับตําบลออมนอย ถึงคลองศรีสําราญ บริเวณสะพาน
คอนกรีต บริเวณพิกัด PR ๔๓๕๑๖๖ ผานคลองศรีสําราญไปทาง
ทิศตะวันตก ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลกระทุมลม
กับตําบลออมนอย บริเวณพิกัด PR ๔๒๖๑๖๙ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลกระทุมลม
กั บ ตํ า บลอ อ มน อ ยถึ ง บริ เ วณหน า หมู บ า นฉั ต รมณี บริ เ วณพิ กั ด
PR ๔๒๕๑๗๑ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนหนาหมูบานฉัตรมณี
ดานทิศใต ถึงสะพานขามคลองรางเตย บริเวณพิกัด PR ๔๒๒๑๗๐
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบล
กระทุม ลม กับตําบลออมนอย ถึงถนน คสล. สายบางกอกกรีน เพลิน เพชรดานทิศ ใต บริเวณพิกัด PR ๔๑๖๑๖๙ ไปทางทิศใต
ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลกระทุมลมกับตําบล
ออมนอย สิ้นสุดที่คลองรางเตยดานทิศใต บริเวณพิกัด PR ๔๑๔๑๖๗
รวมระยะทางดานทิศใตประมาณ ๕.๓๐ กิโลเมตร
ติดตอกับเขตตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี
แนวเขตเริ่มตนที่คลองรางเตย บริเวณพิกัด PR ๔๑๔๑๖๗ ไปทาง
ทิศเหนือ ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลกระทุมลม
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กับตําบลไรขิง ถึงริมถนน คสล. วัดเพลินเพชร - พุทธมณฑลสาย ๕
ดานทิศเหนือ บริเวณพิกัด PR ๔๑๑๑๗๑ ไปทางทิศเหนือตามแนว
แบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวางตําบลกระทุม ลม กับตําบลไรขิง
ถึงคลองฉาง (สะพานไมขามคลอง) บริเวณพิกัด PR ๔๑๓๑๗๓
ไปทางทิศ เหนือ ตามแนวริม ถนนเลียบคลองฉางดานทิศตะวันตก
บริเวณพิกัด PR ๔๑๒๑๘๒ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ดิน ระหวางตําบลกระทุม ลมกับตําบลไรขิง บริเวณ
พิกัด PR ๔๑๓๑๘๒ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวแบงเขตระวาง
โฉนดที่ ดิ น ระหว า งตํ า บลกระทุ ม ล ม กั บ ตํ า บลไร ขิ ง ถึ ง ริ ม
ถนนลาดยางเพลินเพชร - วัดนครชื่นชุม ดานทิศตะวันตก บริเวณ
พิกัด PR ๔๑๖๑๘๓ ไปทางทิศเหนือตามแนวแบงเขตระวางโฉนด
ที่ดินระหวางตําบลกระทุมลมกับตําบลไรขิง ถึงริมถนนดานทิศตะวันตก
ถนนสายเพลินเพชร หลักกิโลเมตรที่ ๓ บริเวณพิกัด PR ๔๑๗๑๘๖
ไปทางทิศเหนือ ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวางตําบล
กระทุม ล ม กั บ ตํา บลไร ขิ ง ถึง ริ ม ถนนคลองฉาง - วั ดนครชื่ น ชุ ม
บริเวณพิกัด PR ๔๑๙๑๙๐ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลกระทุมลมกับตําบลไรขิง ถึงบริเวณ
พิกัด PR ๔๑๖๑๙๑ ไปทางทิศเหนือตามแนวแบงเขตระวางโฉนด
ที่ดินระหวางตําบลกระทุมลมกับตําบลไรขิง ตัดผานถนนคลองยายสา หนองเสา ถึงปากทางซอยหินคลุก (สมศรี อพารทเมนท) บริเวณ
พิกัด PR ๔๑๔๑๙๗ ไปทางทิศ ตะวันออก ตามแนวถนน คสล.
หนองเสา - คลองฉาง ด า นทิ ศ เหนื อ สิ้ น สุ ด ที่ ห ลั ก เขตที่ ๑๗
บริเวณพิกัด PR ๔๑๗๑๙๘ รวมระยะทางดานทิศตะวันตกประมาณ
๖.๑๐ กิโลเมตร
๒. กําหนดเขตตําบลคลองจิน ดา ในทองที่อํา เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยให มี
เขตการปกครอง รวม ๑๔ หมูบาน คือ
หมูที่ ๑ บานลาดบัว
หมูที่ ๒ บานสี่แยก
หมูที่ ๓ บานคลองจินดา
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หมูที่ ๔ บานคลองจินดา
หมูที่ ๕ บานวังน้ําขาว
หมูที่ ๖ บานพาดหมอน
หมูที่ ๗ บานสี่แยก
หมูที่ ๘ บานคลองจินดา
หมูที่ ๙ บานพาดหมอน
หมูที่ ๑๐ บานคลองผูใหญโตะ
หมูที่ ๑๑ บานรางสังกะสี
หมูที่ ๑๒ บานแหลมอาจารยเผือก
หมูที่ ๑๓ บานผูใหญลอยเกา
หมูที่ ๑๔ บานคลองจินดาพัฒนา
และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลโคกพระเจดีย และตําบลทากระชับ อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากบริเวณพิกัด PR ๒๐๙๑๕๔
ไปทางทิศ ตะวันออก ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวาง
ตําบลคลองจินดากับตําบลโคกพระเจดีย ถึงถนนสายคลองจินดา โคกพระเจดีย บริเวณพิกัด PR ๒๑๖๑๕๔ ไปทางทิศ ตะวันออก
ตามรางโพลงเข รางเสลา บึงบางชาง ถึงบริเวณพิกัด PR ๒๓๘๑๖๒
ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉียงเหนือตามแนวลํารางสังกะสี ถึงบริเวณ
พิกัด PR ๒๔๗๑๗๐ ไปทางทิศเหนือตามแนวแบงเขตระวางโฉนด
ที่ดินระหวางตําบลคลองจินดากับตําบลโคกพระเจดีย ถึงถนนสาย
คลองโพธิ์ - โคกพระเจดีย บริเวณพิกัด PR ๒๕๐๑๘๗ ไปทางทิศ
ตะวั น ออกตามแนวกึ่ ง กลางถนน สิ้ น สุด ทิ ศ เหนือ บริเ วณพิ กั ด
PR ๒๕๗๑๘๖ รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ ๘.๑๕ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก
ติด ตอ กั บตํ าบลคลองใหม และตํ าบลบางชา ง อํา เภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม โดยมีแนวเขตเริ่มตนที่บริเวณพิกัด PR ๒๕๗๑๘๖
ไปทางทิศใตตามแนวกึ่งกลางถนนสายคลองโพธิ์ - โคกพระเจดีย
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และตามแนวแบงเขต ระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลคลองจินดา
กั บ ตํา บลคลองใหม ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด PR ๒๕๙๑๖๖ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวาง
ตําบลคลองจินดากับตําบลคลองใหม ถึงบริเวณพิกัด PR ๒๖๗๑๗๐
ไปทางทิศใต ตัดผานถนนบางชางเหนือ - วัดปรีดาราม ถึงบริเวณ
พิกัด PR ๒๖๘๑๖๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวกึ่งกลาง
คลองจินดา คลองทานา ถึงบริเวณพิกัด PR ๒๙๒๑๔๕ ไปทาง
ทิศใต ตามแนวกึ่งกลางคลองทานา สิ้นสุดทิศตะวันออกที่คลองสี่แยก
บริเวณพิกัด PR ๒๘๘๑๓๐ รวมระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ
๘ กิโลเมตร
ติดตอกับตําบลหนองนกไข อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
และตําบลเจ็ดริ้ว อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากบริเวณพิกัด PR ๒๘๘๑๓๐ ไปทางทิศตะวันตกตามแนว
แบ ง เขตระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว า งตํ า บลคลองจิ น ดากั บ ตํ า บล
หนองนกไข และแนวกึ่งกลางคลองหนองนกไข ถึงบริเวณพิกัด
PR ๒๘๑๑๓๓ ไปทางทิศ ตะวัน ตกตามแนวกึ่ง กลางคลองสวน
จนถึงคลองสี่แยก บริเวณพิกัด PR ๒๗๔๑๒๖ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต ตามแนวกึ่งกลางคลองสี่แยก ถึงบริเวณพิกัด PR ๒๖๗๑๒๐
ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงเหนือ ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน
ระหวางตําบลคลองจินดากับตําบลหนองนกไข ถึงคลองลําลาดบัว
บริเวณพิกัด PR ๒๕๒๑๒๗ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวกึ่งกลาง
คลองลํา ลาดบั ว ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด PR ๒๓๑๑๒๖ ไปทางทิศ ใต
ผ า นแนวแบ ง เขตระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว า งตํ า บลคลองจิ น ดา
กับตําบลเจ็ดริ้ว ถึงบริเวณพิกัด PR ๒๒๙๑๑๙ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต ตามแนวที่ดินเอกชนระหวางตําบลคลองจินดากับตําบลเจ็ดริ้ว
สิ้นสุดทิศใต บริเวณพิกัด PR ๒๑๕๐๙๐ รวมระยะทางดานทิศใต
ประมาณ ๑๑ กิโลเมตร
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ติดตอกับตําบลตลาดจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี
แนวเขตเริ่มตนที่แนวที่ดิน บริเวณพิกัด PR ๒๑๕๐๙๐ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวแบ ง เขตระวางที่ โ ฉนดที่ ดิ น ระหว า งตํ า บลคลองจิ น ดา
กับตําบลตลาดจินดา ถึงบริเวณพิกัด PR ๒๑๓๑๓๓ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลคลองจินดากับตําบล
ตลาดจินดา ขามคลองจินดา ถึงบริเวณพิกัด PR ๒๐๘๑๔๔ ไปทาง
ทิศเหนือ ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลคลองจินดา
กับ ตํ า บลตลาดจิน ดา ขา มคลองผู ใ หญโ ต ะ สิ้น สุ ด ทิ ศ ตะวั น ตก
บริเวณพิกัด PR ๒๐๙๑๕๔ รวมระยะทางดานทิศตะวันตกประมาณ
๖.๔ กิโลเมตร
๓. กําหนดเขตตําบลคลองใหม ในทองที่อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยใหมีเขต
การปกครอง รวม ๗ หมูบาน คือ
หมูที่ ๑ บานบางพระ
หมูที่ ๒ บานคลองใหม
หมูที่ ๓ บานคลองใหม
หมูที่ ๔ บานดอนทอง
หมูที่ ๕ บานคลองใหม
หมูที่ ๖ บานสะแกเล็ก
หมูที่ ๗ บานบางพระ
และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลทากระชับ ตําบลบางแกว และตําบลขุนแกว อําเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีแ นวเขตเริ่ม ต น ที่บริเวณพิกั ด
PR ๒๕๗๑๘๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว า งตํ า บลคลองใหม กั บ ตํ า บลท า กระชั บ
จนผานที่ดิน นายประมวล นุม นวล ดานฝ งคลองดานทิ ศ เหนื อ
บริเวณพิกัด PR ๒๖๒๑๙๕ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว า งตํ า บลคลองใหม กั บ ตํ า บลบางแก ว

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

ทิศตะวันออก

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑

ถึงบริเวณพิกัด PR ๒๗๗๑๙๕ ไปทางทิศตะวันออก ถึงวัดสวาง
อารมณ บริเวณพิกัด PR ๒๘๐๑๙๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลคลองใหมกับตําบล
บางแกว ผานหนาโรงงานเลิศ ลอย ไปทางทิศตะวัน ออกตามแนว
แบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลคลองใหมกับตําบลบางแกว
และตําบลขุนแกว ถึงบริเวณหนาสถานีไฟฟาฝายผลิต ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวสถานีไฟฟาฝายผลิต ตัดถนนเพชร
เกษมกิโลเมตรที่ ๓๘ + ๗๖๐ ถึงบริเวณพิกัด PR ๒๙๖๒๐๔ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางถนนพุทธมณฑลสาย ๘
ถึงบริเวณพิกัด PR ๒๙๖๒๐๘ ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลคลองใหมกับตําบล
ขุนแกว สิ้นสุดทิศเหนือ บริเวณพิกั ด PR ๓๑๑๒๑๖ รวมระยะทาง
ดานทิศเหนือประมาณ ๕.๘ กิโลเมตร
ติดตอกับตําบลหอมเกร็ด ตําบลทาตลาด ตําบลยายชา และตําบล
สามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีแนวเขตเริ่มตนที่
บริเวณพิกัด PR ๓๑๑๒๑๖ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลคลองใหมกับตําบลหอมเกร็ด ถึงรั้ว
หมู บ า นศุ ภ มงคล ไปตามแนวรั้ ว ของหมู บ า น ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด
PR ๓๑๗๒๑๖ ไปทางทิศใต ตามแนวรั้วหมูบานดานทิศตะวันตก
ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๑๖๒๑๐ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลคลองใหมกับตําบลทาตลาด ถึงริมคลอง
ชูเกียรติดานทิศ ตะวันออก บริเวณพิกัด PR ๓๑๔๒๑๐ ไปทาง
ทิศใต ตามแนวกึ่งกลางคลองชูเกียรติ ถึงบานเลขที่ ๔๘/๑๒ หมู ๑
ตํา บลทา ตลาด ไปทางทิศ ใต ต ามแนวแบ งเขตระวางโฉนดที่ ดิ น
ระหว า งตํ า บลคลองใหม กั บ ตํ า บลท า ตลาด ถึ ง ถนนเพชรเกษม
กิโลเมตรที่ ๓๖ + ๕๕๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนน
เพชรเกษมดานทิศใต ถึงคลองชูเกียรติ บริเวณกิโลเมตรที่ ๓๖ + ๓๐๐
ไปทางทิศ ใต ตามแนวกึ่ง กลางคลองชูเ กียรติ (คลองสามพราน)
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ผานดานหลังบริเวณโรงเรียนสามพรานวิทยา ดานหลังซอยยิ่งเจริญ
บริเวณพิกัด PR ๓๑๓๑๘๔ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลคลองใหมกับตําบลยายชา ถึงบริเวณ
ริมถนนหนาอําเภอสามพราน ดานทิศตะวันตก บริเวณพิกัด PR ๓๑๘๑๘๔
ไปทางทิศใต ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลคลองใหม
กับตําบลสามพราน ถึงบริเวณกึ่งกลางถนนสุขาภิบาล ๓ บริเวณ
พิกัด PR ๓๑๕๑๗๘ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวแบงเขตระวาง
โฉนดที่ดินระหวางตําบลคลองใหมกับตําบลสามพราน ถึงกึ่งกลาง
คลองบางพระ บริเวณพิกัด PR ๓๐๘๑๗๕ ไปทางทิศใต ตามแนว
กึ่ ง กลางคลองบางพระ ถึ ง กึ่ ง กลางแม น้ํ า ท า จี น บริ เ วณพิ กั ด
PR ๓๑๑๑๗๒ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวกึ่งกลางแมน้ําทาจีน
ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๐๙๑๗๑ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวกึ่งกลาง
คลองนายทอง และตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบล
คลองใหมกับตําบลสามพราน สิ้น สุดทิศ ตะวันออก บริเวณพิกัด
PR ๓๐๗๑๗๑ รวมระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ ๗ กิโลเมตร
ติดตอกับตําบลบางชาง และตําบลคลองจิน ดา อํา เภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม โดยมีแนวเขตเริ่มตนที่บริเวณพิกัด PR ๓๐๗๑๗๑
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบล
คลองใหมกับตําบลบางชาง ไปตามแนวคลองบางชางดานทิศเหนือ
ถึงบริเวณที่ดิน ของนายสมบัติ มาสมบูรณ บริเวณพิกัด PR ๒๖๗๑๗๐
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบล
คลองจิน ดากับตําบลคลองใหม ถึง บริเ วณพิกัด PR ๒๕๙๑๖๖
รวมระยะทางดานทิศใตประมาณ ๔.๓ กิโลเมตร
ติดตอกับตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดย
มีแ นวเขตเริ่ม ตน ที่บริเวณพิกัด PR ๒๕๙๑๖๖ ไปทางทิศ เหนือ
ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลคลองใหมกับตําบล
คลองจินดาและตามแนวกึ่งกลางถนนสายคลองโพธิ์ - โคกพระเจดีย
สิ้นสุดทิศตะวันตก บริเวณพิกัด PR ๒๕๗๑๘๖ รวมระยะทางดาน
ทิศตะวันตก ประมาณ ๒ กิโลเมตร
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๔. กําหนดเขตตําบลตลาดจินดา ในทองที่อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยใหมีเขต
การปกครอง รวม ๑๑ หมูบาน คือ
หมูที่ ๑ บานตลาดจินดา
หมูที่ ๒ บานตลาดจินดา
หมูที่ ๓ บานลําเจียก
หมูที่ ๔ บานตากแดด
หมูที่ ๕ บานหนองนางแบน
หมูที่ ๖ บานหนองอีดํา
หมูที่ ๗ บานคลองเขื่อนขันธ
หมูที่ ๘ บานตลาดจินดา
หมูที่ ๙ บานเขื่อนขันธพัฒนา
หมูที่ ๑๐ บานตลาดจินดาพัฒนา
หมูที่ ๑๑ บานคลองเขื่อนขันธใต
และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
และตําบลโคกพระเจดีย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมี
แนวเขตเริ่มตนที่กึ่งกลางคลองรางเข บริเวณพิกัด PR ๑๕๗๑๓๙
ไปทางทิศ ตะวันออก ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวาง
ตําบลตลาดจิ นดากั บตําบลดอนยายหอม ระยะทางประมาณ ๑.๗๘
กิโลเมตร ตัดถนนสายบานแพว - พระประโทน หลักกิโลเมตรที่
๑๓ + ๔๐๐ บริเวณพิกัด PR ๑๗๒๑๔๔ ไปทางทิศ ตะวัน ออก
ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลตลาดจินดากับตําบล
ดอนยายหอม ระยะทางประมาณ ๑.๔ กิโลเมตร ถึงคลองขุดใหม
บริเวณพิกัด PR ๑๘๔๑๔๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนว
แบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลตลาดจินดากับตําบลดอนยายหอม
ระยะทางประมาณ ๑.๖ กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด PR ๒๐๐๑๕๐
ไปทางทิศ ตะวันออก ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวาง
ตํ า บลตลาดจิ น ดากั บ ตํ า บลโคกพระเจดี ย ระยะทางประมาณ
๑.๐ กิโลเมตร สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด PR ๒๐๙๑๕๔ รวมระยะทาง
ดานทิศเหนือประมาณ ๕.๕ กิโลเมตร
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ติดตอกับตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดย
มี แ นวเขตเริ่ ม ต น ที่ บ ริ เ วณพิ กั ด PR ๒๐๙๑๕๔ ไปทางทิ ศ ใต
ขามคลองผูใหญโตะ ถึงแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบล
ตลาดจิ น ดากั บ ตํา บลคลองจิ น ดา บริ เ วณพิ กั ด PR ๒๐๘๑๔๔
ไปทางใต ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลตลาดจินดา
กับตําบลคลองจินดา ถึงแนวคลองจินดา บริเวณพิกัด PR ๒๑๓๑๓๓
ไปทางทิศใต ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลตลาดจินดา
กับตําบลคลองจิน ดา ระยะทางประมาณ ๔.๒ กิโลเมตร สิ้น สุด
ทิ ศ ตะวั น ออก บริ เ วณพิ กั ด PR ๒๑๕๐๙๐ รวมระยะทางดาน
ทิศตะวันออกประมาณ ๖.๔ กิโลเมตร
ติดตอกับตําบลเจ็ดริ้ว ตําบลหลักสอง ตําบลบานแพว และตําบล
หนองบัว อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีแนวเขตเริ่มตน
ที่บริเวณพิกัด PR ๒๑๕๐๙๐ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลตลาดจินดากับตําบลเจ็ดริ้วและตําบล
หลักสอง ระยะทางประมาณ ๘๐๐ เมตร ตัดผานคลองเขื่อนขัน ธ
บริเวณพิกัด PR ๒๐๗๐๘๘ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว า งตํ า บลตลาดจิ น ดากั บ ตํ า บลหลั ก สอง
ระยะทางประมาณ ๖๐๐ เมตร ถึงบริเวณพิกัด PR ๒๐๒๐๘๙
ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงเหนือ ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน
ระหวา งตํ าบลตลาดจิ น ดากั บตํ า บลหลั กสองและตํ าบลบ านแพ ว
ระยะทางประมาณ ๒.๑ กิโลเมตร ตัดถนนสายบานแพว - พระประโทน
หลักกิโลเมตรที่ ๑๘ + ๕๐๐ บริเวณพิกัด PR ๑๘๓๐๙๒ ไปทาง
ทิศตะวันตก ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลตลาดจินดา
กับตําบลบานแพวและตําบลหนองบัว ระยะทางประมาณ ๑.๓๕
กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด PR ๑๖๙๐๙๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ถึงหลักเขตตําบลหนองบัว (คลองดอนวัว) อําเภอบานแพว จังหวัด
สมุทรสาคร ระยะทางประมาณ ๘๐๐ เมตร บริเวณพิกัด PR ๑๖๖๐๙๘
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ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ ๒.๐ กิโลเมตร
ถึงบริเวณที่ดิน ของ นางติ๋ม อารีย บริเ วณพิกัด PR ๑๕๓๑๑๐
รวมระยะทางดานทิศใตประมาณ ๘.๘ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก
ติดตอกับตําบลดอนคา อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และตําบล
ดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีแนวเขต
เริ่มตนบริเวณที่ดินของ นางติ๋ม อารีย บริเวณพิกัด PR ๑๕๓๑๑๐
ขึ้นไปทางทิศเหนือ ตามแนวกึ่งกลางคลองรางเข ระยะทางประมาณ
๓.๕ กิโลเมตร สิ้นสุดทิศตะวันตก ที่กึ่งกลางคลองรางเข บริเวณพิกัด
PR ๑๕๗๑๓๙ รวมระยะทางดานทิศตะวันตกประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร
๕. กํา หนดเขตตํ าบลทรงคนอง ในท องที่ อํา เภอสามพราน จัง หวัด นครปฐม โดยให มี
เขตการปกครอง รวม ๖ หมูบาน คือ
หมูที่ ๑ บานทรงคนอง
หมูที่ ๒ บานทรงคนอง
หมูที่ ๓ บานคลองยาว
หมูที่ ๔ บานเหนือ
หมูที่ ๕ บานคลองประดู
หมูที่ ๖ บานคลองคาม
และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี
แนวเขตเริ่ ม ต น ที่ แ นวแบ ง เขตระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว า งตํ า บล
ทรงคนองกับตําบลมหาสวัสดิ์ บริเวณพิกัด PR ๓๖๘๒๕๙ ไปทาง
ทิศ ตะวั น ออก ตามแนวแบง เขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวา งตํ าบล
ทรงคนองกั บ ตํา บลมหาสวั ส ดิ์ ถึ ง บริ เ วณพิ กัด PR ๓๗๔๒๖๐
ไปทางทิศ ตะวันออก ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวาง
ตําบลทรงคนองกับตําบลมหาสวัสดิ์ สิ้น สุดทิศ เหนือบริเวณพิกัด
PR ๓๘๓๒๕๗ รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ ๑.๘ กิโลเมตร
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ติดตอกับตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี
แนวเขตเริ่มตนที่บริเวณพิกัด PR ๓๘๓๒๕๗ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวางตําบลบางเตย
กับตําบลทรงคนอง ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๘๑๒๕๕ ไปทางทิศใต
ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวางตําบลบางเตยกับตําบล
ทรงคนอง ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๗๗๒๔๕ ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวางตําบลบางเตยกับตําบล
ทรงคนอง ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๘๑๒๔๕ ไปทางทิศใต ตามแนว
แบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลบางเตยกับตําบลทรงคนอง
ถึงทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๓๓๘ ดานทิศเหนือ บริเวณพิกัด
PR ๓๘๑๒๔๑ ไปทางทิศตะวันตก เลียบทางหลวงแผนดินหมายเลข
๓๓๘ ด า นทิ ศ เหนื อ ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด PR ๓๗๖๒๔๑ ตั ด ข าม
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๘ ไปทางทิศใต ตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลทรงคนองกับตําบลบางเตย ตัดผาน
คลองบางเตย บริเวณพิกัด PR ๓๗๙๒๓๔ ไปทางทิศใต ตัดผาน
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๖ ไปตามแนวกึ่งกลางคลองบางเตย
ถึ ง กึ่ ง กลางแม น้ํา ท า จี น บริ เ วณพิ กั ด PR ๓๘๑๒๒๘ ไปทาง
ทิศ ตะวั น ตก ตามแนวกึ่ ง กลางแม น้ํ า ท า จี น ระยะทางประมาณ
๘๐๐ เมตร ถึงปากคลองประดู บริเวณพิกัด PR ๓๗๓๒๒๙ ไปทาง
ทิศใต ตามแนวกึ่งกลางคลองประดู ระยะทางประมาณ ๑.๔ กิโลเมตร
ถึงปลายคลองประดู บริเวณพิกัด PR ๓๗๒๒๑๙ ไปทางทิศ ใต
ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลทรงคนองกับตําบล
บางเตย ระยะทางประมาณ ๖๐๐ เมตร สิ้ น สุ ด ทิ ศ ตะวั น ออก
บริเวณพิกัด PR ๓๗๒๒๑๓ รวมระยะทางดา นทิศ ตะวัน ออก
ประมาณ ๘.๗ กิโลเมตร
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ติดตอกับตําบลไรขิง และตําบลทาตลาด อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม โดยมีแ นวเขตเริ่ม ตน ที่บ ริเ วณพิกัด PR ๓๗๒๒๑๓
ไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใตตามแนวกึ่งกลางคลองผีเสื้อ ถึงบริเวณ
พิกัด PR ๓๖๘๒๑๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ดิน ระหวางตําบลทรงคนองกับตําบลไรขิง ถึงคลอง
ราษฎรบํารุง บริเวณพิกัด PR ๓๖๔๒๐๙ ไปทางทิศเหนือตามแนว
แบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลทรงคนองกับตําบลทาตลาด
ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๖๔๒๑๑ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว า งตํ า บลทรงคนองกั บ ตํ า บลท า ตลาด
ถึงคลองบานเหนือ บริเวณพิกัด PR ๓๕๗๒๐๙ ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลทรงคนองกับตําบล
ทาตลาด สิ้นสุดที่คลองลัดนางแทน บริเวณพิกัด PR ๓๕๓๒๐๙
รวมระยะทาง ดานทิศใตประมาณ ๒.๒ กิโลเมตร
ติดตอกับตําบลหอมเกร็ด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี
แนวเขตเริ่มตนจากคลองลัดนางแทน บริเวณพิกัด PR ๓๕๓๒๐๙
ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองปากลัดนางแทน ถึงกึ่งกลาง
แมน้ําทาจีน บริเวณพิกัด PR ๓๕๔๒๑๙ ขามแมน้ําคอนไปทาง
ทิศ เหนือ ถึงคลองไมมีชื่อ ไปตามแนวกึ่งกลางคลอง ระยะทาง
ประมาณ ๑.๑ กิโลเมตร ผานบริเวณพิกัด PR ๓๕๔๒๓๐ ตัดทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๓๑๖ บริเวณพิกัด PR ๓๕๔๒๓๒ ไปทาง
ทิศ ตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ ถึ งทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๓๓๘
บริเวณพิกัด PR ๓๖๐๒๓๙ ไปทางทิศเหนือ ตามคลองยาว ขามฝง
ทางตะวั น ออกของคลองยาวตามแนวแบ งเขตระวางโฉนดที่ ดิ น
ระหวางตําบลหอมเกร็ดกับตําบลทรงคนอง บริเวณพิกัด PR ๓๖๔๒๕๓
ไปทางเหนือ ขนานกับคลองครามดานทิศเหนือ ระยะทางประมาณ
๑ กิโลเมตร สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด PR ๓๖๘๒๕๙ รวมระยะทาง
ดานทิศตะวันตกประมาณ ๔.๕ กิโลเมตร
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๖. กําหนดเขตตํา บลท าข าม ในทอ งที่ อําเภอสามพราน จั งหวั ดนครปฐม โดยใหมี เขต
การปกครอง รวม ๖ หมูบาน คือ
หมูที่ ๑ บานคลองลัด
หมูที่ ๒ บานคลองลัดทานา
หมูที่ ๓ บานทาขาม
หมูที่ ๔ บานโรงหีบ
หมูที่ ๕ บานคลองตัน
หมูที่ ๖ บานโรงหีบพัฒนา
และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลสามพราน ตําบลยายชา และตําบลไรขิง อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม โดยมีแนวเขตเริ่มตนที่กึ่งกลางแมน้ําทาจีน บริเวณ
ปากคลองลัดทาคา ที่หลักเขตของกรมเจาทา บริเวณพิกัด PR ๓๓๓๑๖๙
ไปทางทิศ ตะวั น ออก ตามแนวกึ่ง กลางแม น้ํา ท าจี น ถึ งโรงงาน
ซัน ยาง บริเวณพิกัด PR ๓๔๖๑๗๓ ไปทิศ ตะวัน ออกเฉีย งใต
ตามแนวเขตรั้วโรงงานซันยาง และแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน
ระหวางตําบลทาขามกับตําบลยายชา ผานถนนลูกรังขนานกับซอย
เปโตร ๒ ตัดถนนสายโรมัน - ดงเกตุ บริเวณพิกัด PR ๓๕๔๑๖๘
ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวกําแพงของโรงงานสยาม
โพลี เ ท็ ก ซ แ ละโรงงานศรี ไ พศาลขนานกั บ คลองนาด า นทิ ศ ใต
ถึงปากซอยโรมัน บริเวณพิกัด PR ๓๕๙๑๗๐ ไปทางทิศตะวันออก
เฉี ยงเหนื อ ข า มถนนเพชรเกษมไปถึ ง ด า นทิ ศ ตะวั น ตกของบ า น
ผูหวานตามรั้วกําแพงของบานผูหวาน สิ้นสุดที่มุมรั้ว บริเวณพิกัด
PR ๓๖๔๑๗๓ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ถึ ง ซอยหมอศรี
บริเวณพิกัด PR ๓๗๐๑๖๖ รวมระยะทางดานทิศ เหนือประมาณ
๔ กิโลเมตร
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ติดต อกั บตํา บลออ มใหญ และตํ าบลบา นใหม อํา เภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากบริเวณพิกัด PR ๓๗๐๑๖๖
ไปทางทิศ ใต ตามซอยยอ ยศรี เ สถี ยร ถึ ง ปากซอยยอ ยศรี เ สถี ย ร
ระยะทางประมาณ ๑๗๓ เมตร บริ เ วณพิ กั ด PR ๓๗๐๑๖๔
ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉียงเหนือ ตามแนวซอยศรีเสถียร ระยะทาง
ประมาณ ๕๐ เมตร บริเวณพิกัด PR ๓๗๑๑๖๔ ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวา งตําบลทาขา ม
กั บ ตํ า บลไร ขิ ง ระยะทางประมาณ ๒๘๕ เมตร บริ เ วณพิ กั ด
PR ๓๗๒๑๖๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวแบงเขตระวาง
โฉนดที่ดินระหวางตําบลทาขามกับตําบลไรขิง ระยะทางประมาณ
๓๘๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๒ บริเวณพิกัด PR ๓๗๐๑๖๐ ไปทาง
ทิศ ตะวัน ตกเฉี ยงใต ตัดข ามถนนเพชรเกษม ระยะทางประมาณ
๑๕๐ เมตร บริเวณพิกัด PR ๓๖๙๑๕๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวเขตที่ดินวิทยาลัยแสงธรรม ระหวางตําบลทาขามกับตําบล
ออมใหญ ระยะทางประมาณ ๑๕๓ เมตร บริเวณพิกัด PR ๓๗๐๑๕๗
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก ตามแนวเขตที่ ดิ น ของวิ ท ยาลั ย แสงธรรม
ระยะทางประมาณ ๓๓๐ เมตร บริเวณพิกัด PR ๓๖๗๑๕๖ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวเขตวิทยาลัยแสงธรรม ระยะทาง
ประมาณ ๔๑๔ เมตร บริ เ วณพิ กั ด PR ๓๖๕๑๖๐ ไปทาง
ทิศ ตะวั น ตกเฉีย งใต ตามแนวเขตวิ ทยาลัย แสงธรรม ระยะทาง
ประมาณ ๑๐๐ เมตร บริ เ วณพิ กั ด PR ๓๖๔๑๕๙ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวเขตวิทยาลัยแสงธรรม ขามถนน
เทศบาล ๑๕ ตามแนวกึ่งกลางถนนสาธารณประโยชน ระยะทาง
ประมาณ ๒๓๐ เมตร บริ เ วณพิ กั ด PR ๓๖๓๑๖๐ ไปทาง
ทิศ ตะวัน ตกเฉี ยงใต ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิ น ระหวา ง
ตําบลทาขามกับตําบลออมใหญ ระยะทางประมาณ ๑๘๘ เมตร
บริเวณพิกัด PR ๓๖๑๑๕๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว
แบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวางตําบลทาขามกับตําบลออมใหญ
ระยะทางประมาณ ๑๔๕ เมตร บริเวณพิกัด PR ๓๖๐๑๖๐ ไปทาง
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ทิศ ตะวัน ตกเฉี ยงใต ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิ น ระหวา ง
ตําบลทา ขามกับตํ าบลออมใหญ ระยะทางประมาณ ๑๙๐ เมตร
บริเวณพิกัด PR ๓๕๙๑๕๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนว
แบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวางตําบลทาขามกับตําบลออมใหญ
ถึง บริ เ วณปากซอยเลิ ศ อนั น ต ระยะทางประมาณ ๒๗๖ เมตร
บริเวณพิกัด PR ๓๖๑๑๕๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนว
ถนนซอยเทศบาล ๑๕ ถึ ง ปากซอยทางเข า วั ด คลองอ อ มใหญ
ระยะทาง ๒๖๐ เมตร บริเวณพิกัด PR ๓๕๙๑๕๖ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต ตามซอยทางเขาวัดคลองออมใหญ ระยะทาง
ประมาณ ๘๙ เมตร บริ เ วณพิ กั ด PR ๓๕๙๑๕๕ ไปทาง
ทิศ ตะวัน ตกเฉี ยงใต ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิ น ระหวา ง
ตําบลทาขามกับตําบลออ มใหญ ระยะทางประมาณ ๒๖๕ เมตร
บริเวณพิกัด PR ๓๕๗๑๕๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนว
แบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวางตําบลทาขามกับตําบลออมใหญ
ระยะทางประมาณ ๒๔๐ เมตร บริเ วณพิกัด PR ๓๕๙๑๕๒
ไปทางทิ ศ ตะวัน ตกเฉีย งใต ตามแนวแบ งเขตระวางโฉนดที่ ดิ น
ระหวางตําบลทาขามกับตําบลออมใหญ ระยะทางประมาณ ๕๐๓ เมตร
สิ้นสุดทิศตะวันออก บริเวณพิกัด PR ๓๕๕๑๕๐ ไปทางทิศเหนือ
ขามถนนวัดเทียนดัดบริเวณโรงงานขนเปด บริเวณพิกัด PR ๓๕๔๑๕๖
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ผานที่ดินเอกชน สิ้นสุดที่แนวกึ่งกลาง
แมน้ํา ทา จีน หลัง โรงงานฟุต บอล บริเ วณพิกัด PR ๓๔๓๑๔๘
รวมระยะทางทิศตะวันออกประมาณ ๔.๔๓ กิโลเมตร
ติดตอกับตําบลบานใหม ตําบลบางชาง และตําบลสามพราน อําเภอ
สามพราน จัง หวั ดนครปฐม โดยมี แ นวเขตเริ่ ม ต น จากกึ่ง กลาง
แมน้ํา ทา จีน หลัง โรงงานฟุต บอล บริเ วณพิกัด PR ๓๔๓๑๔๘
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางแมน้ําทาจีน สิ้นสุด
ที่กึ่งกลางแมน้ําทาจีน บริเ วณพิกัด PR ๓๓๒๑๕๕ รวมระยะ
ทางดานทิศใตประมาณ ๑.๔ กิโลเมตร
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ติดตอกับตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี
แนวเขตเริ่มตนที่กึ่งกลางแมน้ําทาจีน บริเวณพิกัด PR ๓๓๒๑๕๕
ไปทางทิศเหนือ ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวางตําบล
ทา ข า มกั บ ตํ า บลสามพราน ถึ ง กึ่ ง กลางถนนสายโรมั น - ดงเกตุ
ตรงหนาโรงงานเฟอรนิเจอร บริเวณพิกัด PR ๓๓๒๑๖๔ ไปทาง
ทิศ ตะวั น ออก ตามแนวแบง เขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวา งตํ าบล
ท า ข า มกั บ ตํ า บลสามพราน ถึ ง ริ ม คลองลั ด ท า คา บริ เ วณพิ กั ด
PR ๓๓๓๑๖๕ ไปทางทิศเหนือ ขนานกับคลองลัดทาคาดานตะวันตก
สิ้นสุดที่กึ่งกลางแมน้ําทาจีนตรงขามวัดทาขาม บริเวณหลักเขตของ
กรมเจาทา บริเวณพิกัด PR ๓๓๓๑๖๙ รวมระยะทางดานทิศตะวันตก
ประมาณ ๑.๓ กิโลเมตร
๗. กําหนดเขตตําบลทาตลาด ในทองที่อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยใหมีเขต
การปกครอง รวม ๑๐ หมูบาน คือ
หมูที่ ๑ บานคลองสรรเพรช
หมูที่ ๒ บานคลองบางชาง
หมูที่ ๓ บานทาตลาด
หมูที่ ๔ บานทาตลาด
หมูที่ ๕ บานคลองหนองจอก
หมูที่ ๖ บานโรงเหล็ก
หมูที่ ๗ บานทาตลาด
หมูที่ ๘ บานคลองลัดทางแทน
หมูที่ ๙ บานทาตลาด
หมูที่ ๑๐ บานศาลเจาคู
และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลหอมเกร็ด และตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม โดยมีแ นวเขตเริ่ม ตน จากกึ่งกลางคลองชูเกียรติ
บริเวณพิกัด PR ๓๑๔๒๑๐ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวแบงเขต
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ระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว า งตํ า บลท า ตลาดกั บ ตํ า บลคลองใหม
ถึงบริเวณแนวรั้วหมูบานศุภมงคล ดานทิศ ตะวันตก บริเวณพิกัด
PR ๓๑๖๒๑๐ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวที่ดินระหวางตําบล
ทาตลาดกับตําบลหอมเกร็ด ถึงสะพานขามคลองบางหลวง บริเวณ
พิกัด PR ๓๒๗๒๑๒ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวคลองบางหลวง
ระยะทางประมาณ ๒๕๐ เมตร บริเวณพิกัด PR ๓๓๐๒๑๓ ไปทาง
ทิศ ตะวันออก ตามแนวเขตโฉนดที่ดิน ระหวางตําบลทาตลาดกับ
ตําบลหอมเกร็ด ตัดผานถนนพุทธมณฑลสาย ๗ ที่ กม. ๑ + ๔๗๐
บริเวณพิกัด PR ๓๓๓๒๑๓ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตที่ดิน
บานเอื้ออาทร ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๓๗๒๑๓ ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลทาตลาดกับตําบล
หอมเกร็ด ถึงเสาไฟฟาบริเวณบานเลขที่ ๑๒๑/๑ หมูที่ ๙ ตําบล
ทาตลาด บริเวณพิกัด PR ๓๔๓๒๑๒ ไปทางทิศใตตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว า งตํ า บลท า ตลาดกั บ ตํ า บลหอมเกร็ ด
ถึงปลายคลองพระยาสุนทรบุรี บริเวณพิกัด PR ๓๔๕๒๑๐ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออก ตามแนวริ ม คลองพระยาสุ น ทรบุ รี ด า นทิ ศ เหนื อ
ถึงคลองปากลัดนางแทน บริเวณพิกัด PR ๓๕๓๒๐๙ ไปทาง
ทิศ ตะวั น ออก ตามแนวแบง เขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวา งตํ าบล
ท า ตลาดกั บ ตํ า บลทรงคนอง ถึ ง คลองบ า นเหนื อ บริ เ วณพิ กั ด
PR ๓๕๗๒๐๙ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวแบงเขตระวางโฉนด
ที่ดิ น ระหว า งตํ าบลท า ตลาดกั บ ตํา บลทรงคนอง ถึ ง บริเ วณพิ กั ด
PR ๓๖๔๒๑๑ รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ ๖.๒ กิโลเมตร
ติดตอกับตําบลทรงคนอง และตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม โดยมีแนวเขตเริ่มตนที่บริเวณพิกัด PR ๓๖๔๒๑๑ ไปทาง
ทิศ ใตตามแนวเขตที่ดินระหวางตําบลทรงคนองกับตําบลทาตลาด
ถึงคลองราษฎรบํารุงบริเวณพิกัด PR ๓๖๔๒๐๙ ไปทางทิศ ใต
ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลไรขิงกับตําบลทาตลาด
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ถึงกึ่งกลางแมน้ําทาจีน บริเวณพิกัด PR ๓๖๓๑๙๕ ขามแมน้ําทาจีน
ไปทางทิศใต ตามแนวเขตกําแพงวัดไรขิงดานทิศตะวันตก ตัดผาน
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๖ ไปตามแนวกึ่งกลางถนน คสล.
ถึงถนนหนาสนามกอลฟสามพราน ตามแนวแบงเขตระวางโฉนด
ที่ ดิ น ระหว า งตํ า บลไร ขิ ง กั บ ตํ า บลท า ตลาด ถึ ง คลองบางสี จ าก
บริ เ วณพิ กั ด PR ๓๖๔๑๘๕ ไปทางด า นทิ ศ ตะวั น ตกตามแนว
กึ่งกลางคลองบางสีจาก สิ้น สุดที่กึ่งกลางถนนเพชรเกษมบริเวณ
สะพานขามคลองบางสีจาก บริเวณพิกัด PR ๓๕๔๑๘๐ รวมระยะทาง
ดานทิศตะวันออกประมาณ ๔.๑ กิโลเมตร
ติดตอกับตําบลยายชา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากกึ่งกลางถนนเพชรเกษมบริเวณสะพานขามคลองบางสีจาก
บริเวณพิกัด PR ๓๕๔๑๘๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนว
กึ่งกลางถนนเพชรเกษม พน เขตหมูบ านศรีสามพราน ออมหลั ง
อาคารพาณิ ช ย ต รงข า มสวนสามพราน ถึ ง ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๓๓๑๖ ไปทางทิศ ตะวัน ตก ตามแนวแบ งเขตระวาง
โฉนดที่ดินระหวางตําบลยายชากับตําบลทาตลาด ถึงถนนเพชรเกษม
บริเวณพิกัด PR ๓๔๒๑๙๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนว
แบง เขตระวางโฉนดที่ดิ น ระหวางตํา บลยายชากับ ตําบลท าตลาด
ถึงกึ่งกลางแมน้ําทาจีน บริเวณพิกัด PR ๓๓๔๑๙๐ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวกึ่งกลางแมน้ําทาจีน ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๓๔๑๙๓ ไปทาง
ทิศ ตะวัน ตก ตามแนวกึ่งกลางคลองสรรเพชร และแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลยายชากับตําบลทาตลาด ตัดถนนเขา
อําเภอสามพรานบริเวณปากซอยยิ่งเจริญ บริเวณพิกัด PR ๓๑๗๑๙๐
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามซอยยิ่ ง เจริ ญ อ อ มดา นหลั ง
สํานักงานไฟฟา สิ้น สุดที่ถนนเพชรเกษมบริเวณตรงขามหมูบาน
บุ ญ นภา บริ เ วณพิ กั ด PR ๓๑๐๑๙๕ รวมระยะทางดานทิศ ใต
ประมาณ ๕.๕ กิโลเมตร
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ติดตอกับตําบลคลองใหม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี
แนวเขต เริ่มตนจากถนนเพชรเกษมบริเวณตรงขามหมูบานบุญนภา
บริเวณพิกัด PR ๓๑๐๑๙๕ ไปทางดานทิศเหนือ ตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลคลองใหมกับตําบลทาตลาดถึงคลอง
อําเภอ (คลองชูเกียรติ) บริเวณพิกัด PR ๓๑๓๒๐๔ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวกึ่งกลางคลองอํา เภอ (คลองชูเ กียรติ) สิ้น สุดที่ กึ่งกลาง
คลองชูเกียรติ บริเวณพิกัด PR ๓๑๔๒๑๐ รวมระยะทางดานทิศตะวันตก
ประมาณ ๒.๐ กิโลเมตร
๘. กําหนดเขตตําบลบางกระทึก ในทองที่ อําเภอสามพราน จัง หวัดนครปฐม โดยให มี
เขตการปกครอง รวม ๘ หมูบาน คือ
หมูที่ ๑ บานคลองเจริญพร
หมูที่ ๒ บานคลองบางกระทึก
หมูที่ ๓ บานคลองรางหนอง
หมูที่ ๔ บานไทย
หมูที่ ๕ บานโคกหวาย
หมูที่ ๖ บานคลองวัฒนา
หมูที่ ๗ บานคลองสวนฝาย
หมูที่ ๘ บานนอก
และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลบางเตย อําเภอสามพราน และตําบลศาลายา อําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีแ นวเขตเริ่ม ตน จากกึ่งกลาง
แมน้ําทาจีนบริเวณปากคลองสวนฝาย บริเวณพิกัด PR ๓๘๘๒๒๖
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน
ระหวางตําบลบางเตยกับตําบลบางกระทึก ตัดผานทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๓๑๖ ไปถึงคลองสามบาท ถึงมุมแปลงที่ดิน นายสมชัย
ไทยทวี บริเวณพิกัด PR ๓๙๑๒๓๒ วกกลับขามคลองสามบาท
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๙๔๒๓๐ ไปทาง
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ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ขนานคลองสามบาทระยะหางประมาณ
๓๐๐ - ๔๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๓.๑๔ กิโลเมตร ตามแนว
แบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลบางกระทึกกับตําบลบางเตย
ตั ด ผ า นคลองวั ฒ นาฝ ง ตะวั น ออกติ ด กั บ ตํ า บลศาลายา สิ้ น สุ ด ที่
บริเวณพิกัด PR ๔๒๐๒๔๔ รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ
๔.๗ กิโลเมตร
ติดตอกับตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และ
ตําบลกระทุมลม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีแนวเริ่มตนที่
บริเวณพิกัด PR ๔๒๐๒๔๔ ไปทางทิศใต ตามแนวคลองวัฒนา
ดานทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร ถึงบริเวณพิกัด
PR ๔๒๒๒๔๒ ไปทางทิศ ตะวันออกเฉีย งใตต ามแนวแบง เขต
ระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว า งตํ า บลบางกระทึ ก กั บ ตํ า บลศาลายา
ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร ถึงบริเวณพิกัด PR ๔๒๑๒๔๒ ไปทาง
ทิศใตตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลบางกระทึก
กับตําบลศาลายา ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร ถึงบริเวณพิกัด
PR ๔๒๒๒๔๐ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก ตามแนวถนนลาดยาง
รอบพุทธมณฑล ดานทิศ เหนือ ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร
ถึงบริเวณพิกัด PR ๔๑๙๒๔๐ ไปทางทิศใต ตามแนวถนนลาดยาง
รอบพุทธมณฑลดานทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ ๒.๐ กิโลเมตร
ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด PR ๔๒๐๒๒๐ ไปทางทิ ศ ตะวัน ออกตามแนว
ถนนลาดยางรอบพุ ท ธมณฑลด า นทิ ศ ใต ระยะทางประมาณ
๑.๖ กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด PR ๔๓๖๒๒๑ ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวางตําบลศาลายา
กับตําบลบางกระทึก ระยะทางประมาณ ๖๐๐ เมตร ถึงบริเวณพิกัด
PR ๔๓๗๒๑๖ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวแบงเขตระวางโฉนด
ที่ดินระหวางตําบลบางกระทึกกับตําบลศาลายา ระยะทางประมาณ
๒๐๐ เมตร ถึงหลักเขตตําบลบริเวณริม ถนนพุทธมณฑลสาย ๔
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บริเวณพิกัด PR ๔๓๙๒๑๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนว
แบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลบางกระทึกกับตําบลศาลายา
ระยะทางประมาณ ๑.๕ กิ โ ลเมตร ผ านหลั ง หมู บา นพุ ท ธธานี
ถึงบริเวณพิกัด PR ๔๓๐๒๐๘ ไปทางทิศ ใต ตามแนวถนนดาน
ทิศ ตะวัน ตก ถึง คลองหนองเสา บริเ วณพิกัด PR ๔๓๐๒๐๗
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบล
บางกระทึกกับตําบลกระทุมลม ถึงซอยเพิ่มลาภไปตามแนวริมถนน
ซอยเพิ่มลาภดานทิศเหนือ ถึงบริเวณพิกัด PR ๔๒๖๒๐๔ ไปทาง
ทิศใตตามแนวถนนดานทิศตะวันตก ถึงบริเวณหนาหมูบานมาริสา
บริเวณพิกัด PR ๔๒๗๒๐๑ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ดิน ระหวางตําบลบางกระทึกกับตําบลกระทุมลม
ตั ด ผ า นถนนเลี ย บคลองใหม เ จริ ญ สุ ข ด า นหลั ง ที่ ทํ า การองค ก าร
บริหารสวนตําบลกระทุมลม บริเวณพิกัด PR ๔๒๓๒๐๐ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตกตามแนวแบ ง เขตระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว า งตํ า บล
บางกระทึกกับตําบลกระทุมลม ถึงบริเวณคลองยายสาดานทิศเหนือ
สิ้นสุดแนวเขตทิศตะวันออก บริเวณพิกดั PR ๔๑๘๑๙๘ รวมระยะทาง
ดานทิศตะวันออกประมาณ ๘.๕ กิโลเมตร
ติดตอกับตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีแนวเขต
เริ่มตนบริเวณพิกัด PR ๔๑๘๑๙๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวกึ่งกลางคลองยายสา และตามแนวแบงเขตระวางโฉนด
ที่ ดิ น ระหว า งตํ า บลบางกระทึ ก กั บ ตํ า บลไร ขิ ง ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด
PR ๔๐๑๒๑๔ ไปทางทิศตะวันตกตามถนนสายประชาราษฎรดาน
ทิศ เหนื อ ระยะทางประมาณ ๒๕๐ เมตร ขนานกับ แนวถนน
เปนระยะทางประมาณ ๑.๐ กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๙๕๒๑๔
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบล
บางกระทึ ก กั บ ตํ า บลไร ขิ ง ตั ด ผ า นทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข
๓๓๑๖ ที่หลักกิโลเมตรที่ ๖ + ๒๐๐ บริเวณพิกัด PR ๓๙๐๒๑๔
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ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบล
บางกระทึกกับตําบลไรขิง ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร สิ้นสุดที่
กึ่งกลางแมน้ําทาจีน บริเวณพิกัด PR ๓๙๑๒๑๔ รวมระยะทาง
ดานทิศใตประมาณ ๔.๕ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก
ติดตอกับตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี
แนวเขตเริ่มตนที่ก่ึงกลางแมน้ําทาจีน บริเวณพิกัด PR ๓๙๑๒๑๔
ไปทางทิศ เหนือตามแนวกึ่งกลางแมน้ําทาจีน สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด
PR ๓๘๘๒๒๖ รวมระยะทางดานทิศตะวันตกประมาณ ๑.๒ กิโลเมตร
๙. กํ า หนดเขตตํ า บลบางช า ง ในท อ งที่ อํ า เภอสามพราน จั ง หวั ด นครปฐม โดยให มี
เขตการปกครอง รวม ๑๑ หมูบาน คือ
หมูที่ ๑ บานบางชาง
หมูที่ ๒ บานบางชาง
หมูที่ ๓ บานดอนทอง
หมูที่ ๔ บานคลองบางชาง
หมูที่ ๕ บานหัวอาว
หมูที่ ๖ บานคลองทานา
หมูที่ ๗ บานบางมวง
หมูที่ ๘ บานบางมวง
หมูที่ ๙ บานบางมวง
หมูที่ ๑๐ บานบางมวง
หมูที่ ๑๑ บานคลองบางชาง
และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลคลองใหม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี
แนวเขตเริ่มตนจากที่ดินของ นายสมบัติ มาสมบูรณ บริเวณพิกัด
PR ๒๖๗๑๗๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวคลองบางชาง
ดา นทิ ศ เหนื อ และแนวแบ งเขตระวางโฉนดที่ ดิน ระหว างตํา บล
บางชางกับตําบลคลองใหม สิ้นสุดทิศเหนือ บริเวณพิกัด PR ๓๐๗๑๗๑
รวมระยะทางดานทิศเหนือ ประมาณ ๔.๐ กิโลเมตร
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ติดตอกับตําบลสามพราน ตําบลทาขาม และตําบลบานใหม อําเภอ
สามพราน จั งหวั ดนครปฐม โดยมี แนวเขตเริ่ ม ต น ที่ บริ เวณพิ กั ด
PR ๓๐๗๑๗๑ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวกึ่งกลางคลองนายทอง
ถึงกึ่งกลางแมน้ําทาจีน บริเวณพิกัด PR ๓๐๙๑๗๑ ไปทางทิศใต
ตามแนวกึ่งกลางแมน้ําทาจีน ถึงบริเวณปากคลองจินดา บริเวณพิกัด
PR ๓๑๐๑๕๓ ไปทางทิศใต ตามแนวกึ่งกลางแมน้ําทาจีน ถึงบริเวณ
ปากคลองบางกระสัน บริเวณพิกัด PR ๓๑๐๑๔๔ ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวกึ่ ง กลางแม น้ํ า ท า จี น ถึ ง บริ เ วณปากคลองปล องเหลี่ ยม
บริเวณพิกัด PR ๓๒๗๑๔๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนว
กึ่งกลางแมน้ําทาจีน ถึงหนาวัดเชิงเลน บริเวณพิกัด PR ๓๓๔๑๕๔
ไปทางทิ ศ ใต ตามแนวแบ ง เขตระวางโฉนดที่ดิ น ระหว า งตํ า บล
บางชางกับตําบลบานใหม ถึงถนนสายสระแกเล็ก - บางประแดง
หลักเขตตําบลบางชาง บานใหม หลักที่ ๓๖ บริเวณพิกัด PR ๓๓๒๑๔๑
ไปทางทิ ศ ใต ตามแนวแบง เขตระวางโฉนดที่ ดิ น ตํ า บลบางช า ง
กับตําบลบานใหม สิ้นสุดทิศตะวันออก บริเวณพิกัด PR ๓๒๗๑๒๕
รวมระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ ๙.๕ กิโลเมตร
ติดตอกับตําบลบางยาง และตําบลหนองนกไข อําเภอกระทุมแบน
จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากที่ดินของ นายสมพร
บุญสําเร็จ บริเวณพิกัด PR ๓๒๗๑๒๕ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนว
แบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวางตําบลบางชางกับ ตําบลบางยาง
ตัดผานคลองบางมวงและคลองทวีผล ไปถึงกึ่งกลางคลองบางกระสัน
บริเวณพิกัด PR ๒๙๙๑๒๗ ไปทางทิศใต ตามแนวแบงเขตระวาง
โฉนดที่ดิน ระหวางตําบลบางชางกับตําบลหนองนกไข ถึงบริเวณ
พิกัด PR ๒๙๖๑๒๔ ไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ ๖๐๐ เมตร
ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวางตําบลบางชางกับตําบล
หนองนกไข ถึงบริเวณพิกัด PR ๒๙๐๑๒๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ขนานกับ คลองหนองนกไข ดา นทิ ศ เหนื อ ตั ดผ านแนวที่ ดิน ของ
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นายเย็น พันธุชาตรี นายมนัส ตะโกจีน ระยะทางประมาณ ๘๐๐ เมตร
สิ้นสุดทิศใตที่คลองสี่แยก บริเวณพิกัด PR ๒๘๘๑๓๐ รวมระยะทาง
ดานทิศใตประมาณ ๕ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก
ติดตอกับตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี
แนวเขตเริ่มตนจากที่ดินของ นายเย็น พันธุชาตรี นายมนัส ตะโกจีน
บริเวณพิกัด PR ๒๘๘๑๓๐ ไปทางเหนือ ตามแนวกึ่งกลางคลองทานา
ถึงคลองสี่แยก บริเวณพิกัด PR ๒๙๒๑๔๕ ไปทางทิศ ตะวัน ตก
เฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางคลองทานาและคลองจินดา ไปตามแนว
แบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลบางชางกับตําบลคลองจินดา
ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด PR ๒๖๘๑๖๓ ไปทางทิ ศ เหนื อ ตั ด ผ า นถนน
บางชางเหนือ - วัดปรีดาราม ถึงบริเวณที่ดินของ นายสมบัติ มาสมบูรณ
สิ้น สุดทิศ ตะวัน ตก บริเวณพิกัด PR ๒๖๗๑๗๐ รวมระยะทาง
ดานทิศตะวันตกประมาณ ๗.๒ กิโลเมตร
๑๐. กํ า หนดเขตตํ า บลบางเตย ในท อ งที่ อํ า เภอสามพราน จั ง หวั ด นครปฐม โดยให มี
เขตการปกครอง รวม ๗ หมูบาน คือ
หมูที่ ๑ บานคลองสามบาท
หมูที่ ๒ บานคอราง
หมูที่ ๓ บานคลองหลวง
หมูที่ ๔ บานบางเตย
หมูที่ ๕ บานคลองโพธิ์
หมูที่ ๖ บานบางเตย
หมูที่ ๗ บานคลองผีเสื้อ
และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลมหาสวัสดิ์ และตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม โดยมีแ นวเขตเริ่ม ตน จากแนวถนนบริเวณพิกั ด
PR ๓๘๓๒๕๗ ไปทางทิศตะวันออก ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๘๗๒๕๘
ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิ น
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ระหวางตําบลบางเตยกับตําบลมหาสวัสดิ์ ระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร
ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด PR ๓๙๑๒๕๔ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกตามแนว
กึ่ ง กลางคลองตาคง ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด PR ๔๐๓๒๕๐ ไปทาง
ทิศ ตะวั น ออก ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด
PR ๔๐๕๒๕๑ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวกึ่งกลางถนนคอนกรีต
ระยะทางประมาณ ๗๐๐ เมตร ถึงหลักเขตถนนพุทธมณฑลสาย ๕
บริเวณพิกัด PR ๔๑๒๒๕๒ ไปทางทิศใต ตามแนวแบงเขตระวาง
โฉนดที่ ดิ น ระหว า งตํ า บลบางเตยกั บ ตํ า บลศาลายา ระยะทาง
ประมาณ ๔๐๐ เมตร ผานคลองสามบาท บริเวณพิกัด PR ๔๑๒๒๔๘
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน
ระหว า งตํ า บลบางเตยกับ ตํ า บลศาลายา สิ้ น สุ ดทิ ศ เหนือ ที่ ค ลอง
สูนโปรง มุมแปลงที่ดินกองทัพเรือ บริเวณพิกัด PR ๔๒๑๒๔๙
รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ ๓.๘ กิโลเมตร
ติดตอกับตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี
แนวเขตเริ่ ม ต น ที่ บ ริ เ วณพิ กั ด PR ๔๒๑๒๔๙ ไปทางทิ ศ ใต
ตามแนวกึ่งกลางคลองสูนโปรง ถึงมุมแปลงที่ดินของ นางสาวชุม
เจียมบุญศรี บริเวณพิกัด PR ๔๒๐๒๔๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ระยะหางประมาณ ๓๐๐ - ๔๐๐ เมตร ขนานคลองสามบาท ตามแนว
แบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลบางเตยกับตําบลบางกระทึก
ระยะทางประมาณ ๓.๑๔ กิโลเมตร วกขึ้น ไปตัดคลองสามบาท
มุมแปลงที่ดิน นายสมชัย ไทยทวี บริเวณพิกัด PR ๓๙๑๒๓๒
กลับขามคลองสามบาทมาทางใต ระยะทางประมาณ ๑.๐ กิโลเมตร
ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลบางกระทึกกับตําบล
บางเตย ตั ดผา นทางหลวงหมายเลข ๓๓๑๖ ตรงไปถึ งกึ่ งกลาง
แมน้ําทาจีนตรงขามปากคลองสวนฝาย บริเวณพิกัด PR ๓๘๘๒๒๖
ไปทางทิศ ใต ตามแนวกึ่งกลางแมน้ําทาจีน สิ้น สุดทิศ ตะวันออก
ที่กึ่งกลางแมน้ําทาจีน บริเ วณพิกัด PR ๓๘๗๒๐๔ รวมระยะ
ทางดานทิศตะวันออกประมาณ ๕.๗ กิโลเมตร
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ติดตอกับตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยแนวเขต
เริ่มตนที่กึ่งกลางแมน้ําทาจีน บริเวณพิกัด PR ๓๘๗๒๐๔ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวาง
ตําบลบางเตยกับตําบลไรขิง วกถึงคลองผีเสื้อแลวขึ้นไปตามแนว
กึ่งกลางคลองผีเสื้อระยะทางประมาณ ๑.๑ กิโลเมตร ไปตามแนว
แบ ง เขตระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว า งตํ า บลบางเตยกั บ ตํ า บลไร ขิ ง
สิ้นสุดทิศใต บริเวณพิกัด PR ๓๗๒๒๑๓ รวมระยะทางดานทิศใต
ประมาณ ๒ กิโลเมตร
ติดตอกับตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี
แนวเขตเริ่ม ตน ที่บริเวณพิกัด PR ๓๗๒๒๑๓ ไปทางทิศ เหนือ
ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวางตําบลบางเตยกับตําบล
ทรงคนอง ระยะทางประมาณ ๖๐๐ เมตร ถึงปลายคลองประดู
บริเวณพิกัด PR ๓๗๒๒๑๙ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวกึ่งกลาง
คลองประดู ระยะทางประมาณ ๑.๔ กิโลเมตร ถึงกึ่งกลางแมน้ําทาจีน
บริเวณพิกัด PR ๓๗๓๒๒๙ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลาง
แมน้ําทาจีน ถึงปากคลองบางเตย ระยะทางประมาณ ๘๐๐ เมตร
บริเวณพิกัด PR ๓๘๑๒๒๘ ไปทางทิศ เหนือ ตามแนวกึ่งกลาง
คลองบางเตย ตัด ผ านถนนทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๓๓๑๖
ตัดผานคลองบางเตย บริเวณพิกัด PR ๓๗๙๒๓๔ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวางตําบลบางเตยกับตําบล
ทรงคนอง ระยะทางประมาณ ๙๐๐ เมตร ขามถนนปนเกลา - นครชัยศรี
บริเวณพิกัด PR ๓๗๖๒๔๑ ไปทางทิศตะวันออก เลียบทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๓๘ ดานทิศเหนือ ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๘๑๒๔๑
ไปทางทิศ เหนือตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวางตําบล
บางเตยกับตําบลทรงคนอง ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๘๑๒๔๕ ไปทาง
ทิศตะวันตกตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลบางเตย
กับตําบลทรงคนอง ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๗๗๒๔๕ ไปทางทิศเหนือ
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ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวางตําบลบางเตยกับตําบล
ทรงคนอง ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๘๑๒๕๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวางตําบลบางเตยกับตําบล
ทรงคนอง สิ้นสุดทิศตะวันตก บริเวณพิกัด PR ๓๘๓๒๕๗ รวมระยะ
ทางดานทิศตะวันตกประมาณ ๔.๘ กิโลเมตร
๑๑. กํา หนดเขตตํ า บลบ า นใหม ในท อ งที่ อํ า เภอสามพราน จั ง หวั ด นครปฐม โดยให มี
เขตการปกครอง รวม ๕ หมูบาน คือ
หมูที่ ๑ บานวัดเทียนดัด
หมูที่ ๒ บานวัดเชิงเทียน
หมูที่ ๓ บานบางประแดง
หมูที่ ๔ บานสวนผัก
หมูที่ ๕ บานสวนสม
และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลทาขาม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี
แนวเขตเริ่มตนจากกึ่งกลางแมน้ําทาจีนหนาวัดเชิงเลน บริเวณพิกัด
PR ๓๓๔๑๕๔ ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต ตามแนวกึ่ง กลาง
แมน้ํ าท าจี น ถึ งกึ่ง กลางแม น้ํา ทาจี น บริเ วณหลั งโรงงานฟุต บอล
บริเวณพิกัด PR ๓๔๓๑๔๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนว
แบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวางตําบลบานใหมกับตําบลทาขาม
สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด PR ๓๕๔๑๕๖ รวมระยะทางดานทิศเหนือ
ประมาณ ๒.๘ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก
ติดตอตําบลทาขาม และตําบลออมใหญ อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม โดยมีแนวเขตเริ่มตนที่บริเวณพิกัด PR ๓๕๔๑๕๖ ไปทาง
ทิศ ใต ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวางตําบลบานใหม
กับตําบลทาขาม ผานถนนออมใหญ - เทียนดัด จนถึงซอยโตรักษา
มุม ที่ดิน ของบริษัท TWC จํากัดระยะทางประมาณ ๙๐๐ เมตร
บริเวณพิกัด PR ๓๕๕๑๕๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนว
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แบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลบานใหมกับตําบลออมใหญ
ระยะทางประมาณ ๒๔๒ เมตร ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๕๖๑๔๘
ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิ น
ระหว า งตํ า บลบ า นใหม กั บ ตํ า บลอ อ มใหญ ระยะทางประมาณ
๓๗๓ เมตร ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๕๗๑๔๖ ไปทางทิศใต ตามแนว
แบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลบานใหมกับตําบลออมใหญ
ระยะทางประมาณ ๑๕๓ เมตร ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๕๖๑๔๕ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวกึ่งกลางลํากระโดงสาธารณประโยชน
ถึงบริเวณบาน นางฉออน เตียรักษา ระยะทางประมาณ ๕๙๕ เมตร
บริเวณพิกัด PR ๓๖๒๑๔๔ ไปทางทิศใต ตามแนวกึ่งกลางถนน
สาธารณประโยชน ระยะทางประมาณ ๑๙๔ เมตร ถึงบริเวณพิกัด
PR ๓๖๓๑๔๒ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงเหนือ ตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว า งตํ า บลบ า นใหม กั บ ตํ า บลอ อ มใหญ
ระยะทางประมาณ ๕๘๔ เมตร ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๕๗๑๔๒
ไปทางทิศใต ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลบานใหม
กับตําบลออมใหญ ระยะทางประมาณ ๑๐๒ เมตร ถึงบริเวณพิกัด
PR ๓๕๗๑๔๑ ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต ตามแนวแบง เขต
ระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว า งตํ า บลบ า นใหม กั บ ตํ า บลอ อ มใหญ
ระยะทางประมาณ ๙๘๕ เมตร ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๖๕๑๓๗ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต ตามแนวกึ่ ง กลางคลองอ อ มใหญ ถึ ง คุ ม
เจ าป าพญาไม ระยะทางประมาณ ๔๖๓ เมตร บริ เ วณพิ กั ด
PR ๓๖๒๑๓๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางถนน
ออมใหญ - เทียนดัด ถึงปากซอยตัน แตเจริญ ระยะทางประมาณ
๖๑๕ เมตร ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๕๘๑๓๘ ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต ตามแนวกึ่งกลางซอยตันแตเจริญ ผานแนวกึ่งกลางคลองซอย
สิ้นสุดที่กึ่งกลางแมน้ําทาจีน ระยะทางประมาณ ๖๓ เมตร บริเวณพิกัด
PR ๓๖๒๑๓๓ รวมระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ ๕.๘๔
กิโลเมตร
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ติดตอกับตําบลออมใหญ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตําบล
ทาไม และตําบลบางยาง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
โดยมีแนวเขตเริ่มตนกึ่งกลางแมน้ําทาจีน บริเวณพิกัด PR ๓๖๒๑๓๓
ไปทางทิ ศ ใต ตามแนวกึ่ ง กลางแม น้ํ า ท า จี น ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด
PR ๓๖๔๑๒๓ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวแบงเขตระวางโฉนด
ที่ ดิ น ระหว า งตํ า บลบ า นใหม กั บ ตํ า บลท า ไม ถึ ง ปากซอยผู ใ หญ
สมศักดิ์ บริเวณพิกัด PR ๓๕๗๑๒๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลบานใหมกับตําบลทาไม
ถึงบริเวณที่ดิน นายวิบูลย บุญประคอง บริเวณพิกัด PR ๓๔๘๑๑๘
บริ เ วณถนนสี่ แ ยกปล อ งเหลี่ ย ม ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวกึ่งกลางถนนสายเทียนดั ด - สวนผัก ถึงหลักเขตจังหวั ด
สมุทรสาคร บริเวณพิกัด PR ๓๔๑๑๒๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามริม ฝ งชายคลองนายเพลิน ถึงเขตติ ดตอถนนลูกรังของตําบล
ทาไม สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด PR ๓๓๐๑๑๕ รวมระยะทางดานทิศใต
ประมาณ ๕.๕ กิโลเมตร
ติดต อกั บตํา บลบางยาง อํ าเภอกระทุ มแบน จั งหวัด สมุท รสาคร
และตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีแนวเขต
เริ่มตนจากบริเวณพิกัด PR ๓๓๐๑๑๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลบานใหมกับตําบล
บางยาง ระยะทางประมาณ ๑.๐ กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๒๗๑๒๕
ไปทางทิศ เหนือตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวางตําบล
บานใหมกับตําบลบางชาง ถึงถนนสายสระแกเล็ก - บางประแดง
หลักเขตตําบลบางชาง - บานใหม หลักที่ ๓๖ ระยะทางประมาณ
๑.๗ กิ โ ลเมตร บริ เ วณพิ กั ด PR ๓๓๒๑๔๑ ไปทางทิศ เหนือ
ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลบานใหมกับตําบล
บางช า ง ถึ ง กึ่ ง กลางแม น้ํ า ท า จี น สิ้ น สุ ด ทิ ศ ตะวั น ตกที่ กึ่ ง กลาง
แมน้ําทาจีนหนาวัดเชิงเลน บริเวณพิกัด PR ๓๓๔๑๕๔ รวมระยะทาง
ดานทิศตะวันตกประมาณ ๔.๐ กิโลเมตร
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๑๒. กํ า หนดเขตตํ า บลยายชา ในท อ งที่ อํ า เภอสามพราน จั ง หวั ด นครปฐม โดยให มี
เขตการปกครอง รวม ๖ หมูบาน คือ
หมูที่ ๑ บานบางสีจาก
หมูที่ ๒ บานยายชา
หมูที่ ๓ บานสวนสม
หมูที่ ๔ บานยายชา
หมูที่ ๕ บานคลองสรรเพรช
หมูที่ ๖ บานใตวัด
และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลทาตลาด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี
แนวเขตเริ่มตนจากถนนเพชรเกษม บริเวณพิกัด PR ๓๑๒๑๙๔ ไปทาง
ทิศ ตะวันออก ออมดานหลังสํานักงานไฟฟาไปตามกึ่งกลางซอย
ยิ่งเจริญ ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๑๗๑๙๐ ไปทางทิศตะวันออก ขนานถนน
เพชรเกษมดานทิศ ใต ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวาง
ตําบลยายชากับตําบลทาตลาดถึงคลองสรรเพชร ไปตามแนวกึ่งกลาง
คลองสรรเพชร ถึงกึ่งกลางแมน้ําทาจีน บริเวณพิกัด PR ๓๓๔๑๙๓
ไปทางทิศใต ตามแนวกึ่งกลางแมน้ําทาจีน ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร
ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๓๔๑๙๐ ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉีย งเหนือ
ตามแนวแบ งเขตระวางโฉนดที่ ดิน ระหวางตําบลยายชากับ ตําบล
ทาตลาด ถึงถนนเพชรเกษม บริเวณพิกัด PR ๓๔๒๑๙๒ ไปทาง
ทิศตะวันออก ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลยายชา
กับตําบลทาตลาด ถึงทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๖ บริเวณพิกัด
PR ๓๔๖๑๙๒ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวแบงเขตระวางโฉนด
ที่ดิน ระหว างตํ าบลยายชากั บตํา บลทา ตลาด ขนานดา นทิศ เหนื อ
ถนนเพชรเกษม ออมไปดานหลังอาคารพาณิช ย ถึ งเขตหมูบา น
ศรีสามพราน ถึงกึ่งกลางถนนเพชรเกษม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๕๔๑๘๐ ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวกึ่ งกลางคลองบางสี จ าก สิ้ น สุ ด ทิศ เหนื อ บริ เ วณพิ กั ด
PR ๓๖๓๑๘๐ รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ ๗.๑ กิโลเมตร

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง
ทิศตะวันออก

ทิศใต

ทิศตะวันตก

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑

ติดตอกับตําบลทาตลาด และตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม โดยมีแนวเขตเริ่มตนที่บริเวณพิกัด PR ๓๖๓๑๘๐ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวาง
ตําบลยายชากับตําบลทาตลาด ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๖๔๑๘๑ ไปทาง
ทิ ศ ใต ต ามแนวแบ ง เขตระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว า งตํ า บลยายชา
กั บ ตํ า บลไร ขิ ง ถึ ง รั้ ว กํ า แพงบ า นผู ห ว า น สิ้ น สุ ด ทิ ศ ตะวั น ออก
บริเวณพิกัด PR ๓๖๔๑๗๓ รวมระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ
๑ กิโลเมตร
ติดตอกับตําบลทาขาม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี
แนวเขตเริ่มตนที่บริเวณพิกัด PR ๓๖๔๑๗๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวรั้วกําแพงบานผูหวานดานทิศตะวันตกตัดถนนเพชรเกษม
ถึงปากซอยโรมัน บริเวณพิกัด PR ๓๕๙๑๗๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ขนานคลองนาดานทิศ ใต ตามแนวกําแพงโรงงานศรีไพศาลและ
โรงงานสยามโพลีเท็กซ ตัดกับถนนสายโรมัน - ดงเกตุ บริเวณพิกัด
PR ๓๕๔๑๖๘ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงเหนือ ตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลยายชากับตําบลทาขาม และแนวรั้ว
โรงงานซันยาง ถึงกึ่งกลางแมน้ําทาจีน บริเวณพิกัด PR ๓๔๖๑๗๓
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวกึ่งกลางแมน้ําทาจีน สิ้นสุดทิศใต
บริเ วณพิกัด PR ๓๔๐๑๖๙ รวมระยะทางดา นทิศ ใตป ระมาณ
๓ กิโลเมตร
ติดตอกับตําบลสามพราน และตําบลคลองใหม อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม โดยมีแนวเขตเริ่มตนที่กึ่งกลางแมน้ําทาจีน บริเวณพิกัด
PR ๓๔๐๑๖๙ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงเหนือ ตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลยายชากับตําบลสามพราน ถึงบริเวณพิกัด
PR ๓๓๒๑๘๐ ไปทางทิศตะวันตก ตัดผานถนนเขาอําเภอสามพราน
บริเวณพิกัด PR ๓๑๘๑๘๔ ไปทางทิศตะวันตก ถึงกึ่งกลางคลองชูเกียรติ
(คลองสามพราน) บริเวณพิกัด PR ๓๑๓๑๘๔ ไปทางทิศ เหนือ
ตามแนวกึ่ ง กลางคลองชู เ กี ย รติ (คลองสามพราน) สิ้ น สุ ด ทิ ศ
ตะวันตกที่ถนนเพชรเกษม บริเวณพิกัด PR ๓๑๒๑๙๔ รวมระยะ
ทางดานทิศตะวันตกประมาณ ๔.๕ กิโลเมตร
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๑๓. กํ า หนดเขตตํ า บลไร ขิ ง ในท อ งที่ อํ า เภอสามพราน จั ง หวั ด นครปฐม โดยให มี
เขตการปกครอง รวม ๑๔ หมูบาน คือ
หมูที่ ๑ บานไรขิง
หมูที่ ๒ บานไรขิง
หมูที่ ๓ บานคลองใหม
หมูที่ ๔ บานไรขิง
หมูที่ ๕ บานคลองบางพราว
หมูที่ ๖ บานไรขิง
หมูที่ ๗ บานถาน
หมูที่ ๘ บานไรขิง
หมูที่ ๙ บานคลองทาพูด
หมูที่ ๑๐ บานคลองบางซื่อ
หมูที่ ๑๑ บานทาเกวียน
หมูที่ ๑๒ บานทาเกวียน
หมูที่ ๑๓ บานบางยาง
หมูที่ ๑๔ บานคลองรางเตย
และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติด ตอ กับ ตํ าบลทรงคนอง ตํ า บลบางเตย และตํ าบลบางกระทึ ก
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีแนวเขตเริ่ม ตนที่คลอง
ราษฎรบํารุง บริเวณพิกัด PR ๓๖๔๒๐๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวแบง เขตระวางโฉนดที่ ดิ น ระหวา งตํ าบลไรขิ ง กั บตํ า บล
ทรงคนอง ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๖๘๒๑๑ ไปตามแนวกึ่งกลาง
คลองผีเสื้อ ถึงกึ่งกลางแมน้ําทาจีน บริเวณพิกัด PR ๓๘๗๒๐๔
ไปทางทิ ศ เหนื อ ตามแนวกึ่ ง กลางแม น้ํ า ท า จี น ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด
PR ๓๙๑๒๑๔ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวแบงเขตระวางโฉนด
ที่ดิน ระหว างตํ าบลไรขิง กับ ตํา บลบางกระทึก ตัด ผานทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๓๑๖ ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๙๕๒๑๔ ไปทาง
ทิศตะวันออกตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลไรขิง
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กั บ ตํ า บลบางกระทึ ก ขนานไปกั บ ถนนสายประชาราษฎร ด า น
ทิศเหนือ ถึงกึ่งกลางคลองยายสา บริเวณพิกัด PR ๔๐๑๒๑๔ ไปทาง
ทิศตะวัน ออกเฉียงใต ตามแนวกึ่งกลางคลองยายสา และตามแนว
แบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวางตําบลไรขิงกับตําบลบางกระทึก
สิ้น สุดทิศ เหนือ บริเวณพิกัด PR ๔๑๘๑๙๘ รวมระยะทางดาน
ทิศเหนือประมาณ ๘ กิโลเมตร
ติดตอกับตําบลกระทุมลม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี
แนวเขต เริ่มตนที่บริเวณพิกัด PR ๔๑๘๑๙๘ ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวแบง เขตระวางโฉนดที่ ดิ น ระหวา งตํ าบลไรขิ ง กั บตํ า บล
กระทุมลม ถึงบริเวณพิกัด PR ๔๑๗๑๙๘ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนว
ถนน คสล. หนองเสา - คลองฉาง ดานทิศเหนือ ถึงซอยหินคลุก
(สมศรีอพาทเมนท) บริเวณพิกัด PR ๔๑๔๑๙๗ ไปทางทิศใต ตามแนว
แบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวางตําบลไรขิงกับตําบลกระทุม ลม
ถึงบริเวณพิกัด PR ๔๑๖๑๙๑ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลไรขิงกับตําบลกระทุมลม ถึงริมถนน
คลองฉาง - วัดนครชื่นชุม บริเวณพิกัด PR ๔๑๙๑๙๐ ไปทางทิศใต
ตามแนวแบง เขตระวางโฉนดที่ ดิ น ระหวา งตํ าบลไรขิ ง กั บตํ า บล
กระทุมลมถึงริมถนนสายเพลินเพชรดานทิศตะวันตก หลักกิโลเมตร
ที่ ๓ บริเวณพิกัด PR ๔๑๗๑๘๖ ไปทางทิศใต ตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลไรขิงกับตําบลกระทุมลม ถึงริมถนน
ลาดยางเพลินเพชร - วัดนครชื่นชุม ดานทิศ ตะวันตก บริเวณพิกัด
PR ๔๑๖๑๘๓ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน
ระหวางตําบลไรขิงกับตําบลกระทุมลม ถึงบริเวณพิกัด PR ๔๑๒๑๘๒
ไปทางทิ ศ ใต ตามแนวถนนเลี ย บคลองฉางด า นทิ ศ ตะวั น ตก
ถึงสะพานไมขามคลองฉาง บริเวณพิกัด PR ๔๑๓๑๗๓ ไปทาง
ทิศใตตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลไรขิงกับตําบล
กระทุมลม ถึงริมถนน คสล. วัดเพลินเพชร - พุทธมณฑลสาย ๕
ด า นทิ ศ เหนื อ บริ เ วณพิ กั ด PR ๔๑๑๑๗๑ รวมระยะทางดาน
ทิศตะวันออกประมาณ ๔.๘ กิโลเมตร
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ติดตอกับตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
และตําบลออมใหญ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีแนวเขต
เริ่มตนที่บริเวณพิกัด PR ๔๑๑๑๗๑ ไปทางทิศใตตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลไรขิงกับตําบลออมนอย ถึงบริเวณ
พิกัด PR ๔๑๓๑๖๓ ไปทางทิศตะวัน ตกตามแนวคลอง ถึงถนน
พุทธมณฑลสาย ๕ บริเวณพิกัด PR ๔๐๗๑๖๒ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวางตําบลไรขิง
กับตําบลออมนอยและตําบลออมใหญ บริเวณพิกัด PR ๔๐๕๑๖๕
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงบริเวณพิกัด PR ๔๐๓๑๖๔ ไปทาง
ทิศ ตะวัน ตกเฉียงเหนือ ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๙๕๑๖๒ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๔ บริเวณพิกัด PR ๓๙๓๑๕๙
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวกึ่งกลางถนนสาธารณะระหวางตําบล
ออมใหญกับตําบลไรขิง ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๙๑๑๕๙ ไปทาง
ทิศตะวันตก ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๘๔๑๖๐ ไปทางทิศ ตะวัน ตก
เฉีย งใต ถึง บริเ วณพิกัด PR ๓๘๓๑๕๙ ไปทางทิศ ตะวัน ตก
ถึงบริเวณบานแปะยิ้ม ๒ บริเวณพิกัด PR ๓๗๙๑๕๘ ไปทางทิศเหนือ
ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๗๘๑๖๐ ไปทางทิศตะวันตก ถึงบริเวณพิกัด
PR ๓๗๗๑๖๐ ไปทางทิศเหนือ ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๗๗๑๖๒ ไปทาง
ทิศตะวันตก ถึงบริษัทรัตนโลหะภัณฑบริเวณพิกัด PR ๓๗๕๑๖๒
ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงเหนือ ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน
ระหวางตําบลไรขิงกับตําบลออมใหญ ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๗๔๑๖๕
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบล
ไรขิงกับตําบลออมใหญ สิ้นสุดทิศใต บริเวณพิกัด PR ๓๗๐๑๖๖
รวมระยะทางดานทิศใตประมาณ ๖.๗ กิโลเมตร
ติดตอกับตําบลทาขาม ตําบลยายชา และตําบลทาตลาด อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม โดยมีแนวเขตเริ่มตนที่บริเวณพิกัด PR ๓๗๐๑๖๖
ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงเหนือ ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน
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ระหวางตําบลไรขิงกับตําบลทาขาม ถึงรั้วกําแพงบานผูหวานดาน
ทิศตะวันตก บริเวณพิกัด PR ๓๖๔๑๗๓ ไปทางทิศเหนือ ตามแนว
แบ ง เขตระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว า งตํ า บลไร ขิ ง กั บ ตํ า บลยายชา
ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๖๔๑๘๑ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลไรขิงกับตําบลทาตลาด ถึงคลองบางสีจาก
บริเวณพิกัด PR ๓๖๔๑๘๕ ไปทางทิศเหนือผานถนนหนาสนามกอลฟ
และทางหลวงหมายเลข ๓๓๑๖ ไปตามแนวกําแพงวัดไรขิงดาน
ทิศตะวันตก ถึงบริเวณกึ่งกลางแมน้ําทาจีน บริเวณพิกัด PR ๓๖๓๑๙๕
ไปทางทิศเหนือ ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวางตําบล
ไรขิงกับตําบลทาตลาด ผานบริเวณพิกัด PR ๓๖๔๒๐๓ สิ้นสุด
ทิศตะวันตก ที่คลองราษฎรบํารุงผานบริเวณพิกัด PR ๓๖๔๒๐๙
รวมระยะทางดานทิศตะวันตกประมาณ ๕ กิโลเมตร
๑๔. กําหนดเขตตําบลสามพราน ในทองที่อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยใหมีเขต
การปกครอง รวม ๙ หมูบาน คือ
หมูที่ ๑ บานสวนหลวง
หมูที่ ๒ บานหงษ
หมูที่ ๓ บานศรีษะยาน
หมูที่ ๔ บานดงเกตุ
หมูที่ ๕ บานโรงหีบ
หมูที่ ๖ บานคลองหีบ
หมูที่ ๗ บานคลองนายหมก
หมูที่ ๘ บานสามพราน
หมูที่ ๙ บานคลองแค
และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติ ด ต อ กั บ ตํ า บลคลองใหม และตํ า บลยายชา อํ า เภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม โดยมีแนวเขตเริ่มตนที่กึ่งกลางแมน้ําทาจีนปากคลอง
บางพระ บริเวณพิกัด PR ๓๑๑๑๗๒ ไปทางทิศ เหนือตามแนว
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กึ่งกลางคลองบางพระ ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๐๘๑๗๕ ไปทาง
ทิศตะวั นออก ตามแนวแบ ง เขตระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว า งตํ า บล
สามพรานกับ ตํา บลคลองใหม ถึง บริเ วณพิกัด PR ๓๑๕๑๗๘
ไปทางทิศเหนือ ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบล
สามพรานกับตําบลคลองใหม ถึงบริเวณริมถนนหนาที่วาการอําเภอ
สามพรานดานทิศตะวันตก บริเวณพิกัด PR ๓๑๘๑๘๔ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ตัดผานถนนเขาอําเภอสามพราน ไปตามแนว
กึ่ง กลางถนนเทศบาลสามพราน ๗ ผา นหอถั ง ถึง บริเ วณพิ กั ด
PR ๓๒๖๑๘๒ ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต ตามแนวกึ่ง กลาง
คลองนายหมก ผานตามแนวที่ดินสํานักงานไฟฟายอยสามพราน ๒
บริเวณพิกัด PR ๓๓๒๑๘๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนว
แบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวางตําบลสามพรานกับตําบลยายชา
ถึง กึ่ง กลางแมน้ํา ทา จีน บริเ วณพิกัด PR ๓๔๐๑๖๙ ไปทาง
ทิศตะวันตก ตามแนวกึ่งกลางแมน้ําทาจีน สิ้นสุดที่กึ่งกลางแมน้ําทาจีน
ตรงกับวัดทาขามปากคลองลัดทาคา บริเวณพิกัด PR ๓๓๓๑๖๙
รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ ๕.๓ กิโลเมตร
ติดตอกับตําบลทาขาม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี
แนวเขตเริ่มตนที่กึ่งกลางแมน้ําทาจีนตรงขามวัดทาขาม บริเวณหลักเขต
ของกรมเจาทา บริเวณพิกัด PR ๓๓๓๑๖๙ ไปทางทิศใตตามแนว
คลองลัดทาคาดานทิศ ตะวัน ตก ถึงบริเ วณพิกัด PR ๓๓๓๑๖๔
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก ตามแนวแบ งเขตระวางโฉนดที่ ดิน ระหว า ง
ตําบลสามพรานกับตําบลทาขาม ถึงกึ่งกลางถนนสายโรมัน - ดงเกตุ
บริเวณพิกัด PR ๓๓๒๑๖๔ ไปทางทิศใต ตามแนวกึ่งกลางถนน
สายโรมัน - ดงเกตุ และแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบล
สามพรานกับตําบลทาขาม สิ้นสุดที่กึ่งกลางแมน้ําทาจีน บริเวณพิกัด
PR ๓๓๒๑๕๕ รวมระยะทางดานทิศ ตะวันออก ประมาณ ๑.๘
กิโลเมตร
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ติดกับตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีแนวเขต
เริ่มตนที่กึ่งกลางแมน้ําทาจีน บริเวณพิกัด PR ๓๓๒๑๕๕ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวกึ่งกลางแมน้ําทาจีนถึงบริเวณปากคลอง
ปลองเหลี่ยม บริเวณพิกัด PR ๓๒๗๑๔๕ ไปทางทิศ ตะวัน ตก
ตามแนวกึ่งกลางแมน้ําทาจีน ถึงปากคลองบางกระสัน บริเวณพิกัด
PR ๓๑๐๑๔๔ ไปทางทิ ศ เหนื อ ตามแนวกึ่ ง กลางแม น้ํา ทาจีน
สิ้นสุดทิศใตบริเวณปากคลองจิน ดา บริเวณพิกัด PR ๓๑๐๑๕๓
รวมระยะทางดานทิศใตประมาณ ๔.๓ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก
ติดตอกับตําบลบางชาง ตําบลคลองใหม อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม โดยมีแนวเขตเริ่มตนที่กึ่งกลางแมน้ําทาจีนตรงปากคลอง
จินดา บริเวณพิกัด PR ๓๑๐๑๕๓ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวกึ่งกลาง
แมน้ําทาจีน สิ้นสุดที่กึ่งกลางแมน้ําทาจีน บริเวณปากคลองบางพระ
บริเวณพิกัด PR ๓๑๑๑๗๒ รวมระยะทางดานทิศตะวันตกประมาณ
๒.๑ กิโลเมตร
๑๕. กํา หนดเขตตํ าบลหอมเกร็ ด ในท อ งที่อํ า เภอสามพราน จั งหวั ดนครปฐม โดยให มี
เขตการปกครอง รวม ๖ หมูบาน คือ
หมูที่ ๑ บานหอมเกร็ด
หมูที่ ๒ บานรางพิกุล
หมูที่ ๓ บานปลา
หมูที่ ๔ บานหัวไทร
หมูที่ ๕ บานบอทราย
หมูที่ ๖ บานปลา
และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลไทยาวาส อําเภอนครชัยศรี และตําบลมหาสวัสดิ์
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีแนวเขตเริ่มตนที่กึ่งกลาง
แม น้ํ า ท า จี น ระหว า งที่ ดิ น สองฝ ง แม น้ํ า ของ นายมู ล ใช เ จริ ญ
กับนางบุญมี โอยนาสวน บริเวณพิกัด PR ๓๔๑๒๔๗ ไปทาง
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ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวาง
ตําบลหอมเกร็ดกับตําบลไทยาวาส ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๔๐๒๕๑
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน
ระหว างตํา บลหอมเกร็ ดกั บตํ าบลไทยาวาสและตํ าบลมหาสวั ส ดิ์
ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๕๓๒๖๒ ไปทางทิศใต ตามแนวถนนดาน
ทิศ ตะวันออกของวัดมหาสวัสดิ์ ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร
ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๕๑๒๕๘ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว า งตํ า บลหอมเกร็ ด กั บ ตํ า บลมหาสวั ส ดิ์
ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๕๖๒๕๗
ไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร ถึงบริเวณพิกัด
PR ๓๕๗๒๕๘ ไปทางทิศ ตะวั น ออก ตามแนวแบง เขตระวาง
โฉนดที่ดินระหวางตําบลหอมเกร็ดกับตําบลมหาสวัสดิ์ ระยะทาง
ประมาณ ๕๐๐ เมตร ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๖๒๒๕๙ ไปทาง
ทิศ ตะวั น ออก ตามแนวแบง เขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวา งตํ าบล
หอมเกร็ด กั บ ตํ าบลมหาสวั ส ดิ์ ระยะทางประมาณ ๗๐๐ เมตร
สิ้นสุดทิศเหนือ บริเวณพิกัด PR ๓๖๘๒๕๙ รวมระยะทางดาน
ทิศเหนือ ประมาณ ๓.๗ กิโลเมตร
ติดตอกับตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี
แนวเขตเริ่มตนที่บริเวณพิกัด PR ๓๖๘๒๕๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลหอมเกร็ดกับตําบล
ทรงคนอง ตัดคลองคราม บริเวณพิกัด PR ๓๖๔๒๕๓ ไปทาง
ทิศ ตะวัน ตกเฉี ยงใต ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิ น ระหวา ง
ตําบลหอมเกร็ดกับตําบลทรงคนอง ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๕๙๒๔๐
ริ ม ถนนพุ ท ธมณฑล - ป น เกล า ด า นทิ ศ เหนื อ ข า มฝ ง ไปทาง
ทิศตะวันออก ถึงขางปมเจ็ท บริเวณพิกัด PR ๓๖๐๒๓๙ ไปทาง
ทิศ ตะวัน ตกเฉี ยงใต ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิ น ระหวา ง
ตํ า บลหอมเกร็ ด กั บ ตํ า บลทรงคนอง ตั ด ข า มทางหลวงแผ น ดิ น

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

ทิศใต

ทิศตะวันตก

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑

หมายเลข ๓๓๑๖ บริเวณพิกัด PR ๓๕๔๒๓๒ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลหอมเกร็ด
กั บ ตํ า บลทรงคะนองถึ ง กึ่ ง กลางแม น้ํ า ท า จี น บริ เ วณพิ กั ด
PR ๓๕๔๒๑๙ ขามแมน้ําทาจีนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนว
กึ่งกลางคลองปากลัดนางแทน สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด PR ๓๕๓๒๐๙
รวมระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ ๕.๐ กิโลเมตร
ติดต อกับ ตํา บลท าตลาด และตํ าบลคลองใหม อํ าเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม โดยมีแ นวเขตเริ่มตนจากคลองปากลัดนางแทน
บริเวณพิกัด PR ๓๕๓๒๐๙ ไปตามทิศตะวันตก ตามแนวริมคลอง
พระยาสุน ทรบุรีดา นทิศ เหนือ ถึง บริเ วณพิกัด PR ๓๔๕๒๑๐
ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงเหนือ ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน
ระหวางตําบลหอมเกร็ดกับตําบลทาตลาด ถึงเสาไฟฟาบานเลขที่
๑๒๑/๑ หมูที่ ๙ ตําบลทาตลาด บริเ วณพิกัด PR ๓๔๓๒๑๒
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบล
หอมเกร็ดกับตําบลทาตลาด ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๓๗๒๑๓ ไปทาง
ทิศตะวันตก ตามแนวเขตบานเอื้ออาทรจนสุดเขตบานเอื้ออาทร
ตัดถนนพุทธมณฑลสาย ๗ ที่หลัก กม. ๑ + ๔๗๐ ไปทางทิศตะวันตก
ตามคลองบางหลวง ถึงสะพานขามคลองบางหลวง บริเวณพิกัด
PR ๓๒๗๒๑๒ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวแบงเขตระวางโฉนด
ที่ดินระหวางตําบลหอมเกร็ดกับตําบลคลองใหม สิ้น สุดที่แ นวรั้ว
หมูบานศุภมงคลดานทิศ ตะวัน ตก บริเ วณพิกัด PR ๓๑๖๒๑๐
รวมระยะทางดานทิศใตประมาณ ๔.๗ กิโลเมตร
ติดตอตําบลคลองใหม อําเภอสามพราน และตําบลขุนแกว อําเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีแนวเขตเริ่มตนที่บริเวณพิกัด
PR ๓๑๖๒๑๐ ไปทางทิ ศ เหนื อ ตามแนวรั้ ว หมู บ า นศุ ภ มงคล
ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๑๗๒๑๖ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว า งตํ า บลหอมเกร็ ด กั บ ตํ า บลคลองใหม
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ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๑๑๒๑๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนว
แบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลหอมเกร็ดกับตําบลขุนแกว
ดานหลังโรงงานนิจิและโรงงานมาสเท็กซ ตัดขามถนนเลียบคลอง
ประชาอุทิศ ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตอําเภอ
บริเวณพิกัด PR ๓๒๘๒๓๒ แลวตัดผานถนนปนเกลา - นครชัยศรี
ไปทางทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวแบงเขตระวางโฉนด
ที่ดิน ระหวางตําบลหอมเกร็ดกับตําบลขุน แกว ถึงหลักเขตอําเภอ
บริ เ วณพิ กั ด PR ๓๓๕๒๓๘ ตั ด ผ า นถนนพุทธมณฑลสาย ๗
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน
ระหวางตําบลหอมเกร็ดกับตําบลขุนแกว สิ้นสุดที่กึ่งกลางแมน้ําทาจีน
บริเวณพิกัด PR ๓๔๑๒๔๗ รวมระยะทางดานทิศตะวันตกประมาณ
๖.๐ กิโลเมตร
๑๖. กํา หนดเขตตํ า บลอ อ มใหญ ในท องที่ อํ า เภอสามพราน จัง หวั ด นครปฐม โดยให มี
เขตการปกครอง รวม ๘ หมูบาน คือ
หมูที่ ๑ บานออมใหญ
หมูที่ ๒ บานออมใหญ
หมูที่ ๓ บานออมใหญ
หมูที่ ๔ บานออมใหญ
หมูที่ ๕ บานออมใหญ
หมูที่ ๖ บานออมใหญ
หมูที่ ๗ บานออมใหญ
หมูที่ ๘ บานสามพราน
และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลทาขาม และตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม โดยมีแนวเขตเริ่มตนที่บริเวณพิกัด PR ๓๕๕๑๕๐ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวาง
ตําบลออมใหญกับตําบลทาขาม ระยะทางประมาณ ๕๐๙ เมตร
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ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๕๙๑๕๒ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งเหนือ
ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลออมใหญกับตําบล
ทาขาม ระยะทางประมาณ ๒๔๐ เมตร ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๕๗๑๕๓
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน
ระหวา งตํา บลออ มใหญกับ ตํา บลทาข าม ถึ งทางเขา วัดอ อ มใหญ
ระยะทางประมาณ ๒๖๕ เมตร บริเวณพิกัด PR ๓๕๙๑๕๕ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงปากทางเขาวัดคลองออมใหญ ระยะทางประมาณ
๘๙ เมตร บริเวณพิกัด PR ๓๕๙๑๕๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามกึ่ ง กลางถนนซอยเทศบาล ๑๕ ถึง บริเ วณกึ่ งกลางปากซอย
เลิศอนันต ระยะทางประมาณ ๒๖๐ เมตร บริเวณพิกัด PR ๓๖๑๑๕๗
ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงเหนือ ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน
ระหวางตําบลออมใหญกับตําบลทาขาม ระยะทางประมาณ ๒๗๖ เมตร
ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๕๙๑๕๙ ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉีย งเหนือ
ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลออมใหญกับตําบล
ทาขามระยะทางประมาณ ๑๙๐ เมตร ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๖๐๑๖๐
ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิ น
ระหวางตําบลออมใหญกับตําบลทาขาม ระยะทางประมาณ ๑๔๕ เมตร
ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๖๑๑๕๙ ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉีย งเหนือ
ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลออมใหญกับตําบล
ทา ขา ม ถึง กึ่ง กลางถนนสาธารณประโยชน ระยะทางประมาณ
๑๘๘ เมตร บริเวณพิกัด PR ๓๖๓๑๖๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามกึ่ ง กลางถนนสาธารณประโยชน ข า มฝ ง มายั ง ซอยกาเพ็ ช ร
ดานหลังวิทยาลัยแสงธรรม ระยะทางประมาณ ๒๓๐ เมตร บริเวณพิกัด
PR ๓๖๔๑๕๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวเขตที่ดิน
วิ ท ยาลั ย แสงธรรม ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด PR ๓๖๕๑๖๐ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวเขตที่ดินวิทยาลัยแสงธรรม ระยะทาง
ประมาณ ๔๑๔ เมตร ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๖๗๑๕๖ ไปทางทิศตะวันออก
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ตามแนวเขตที่ดินวิทยาลัยแสงธรรม ระยะทางประมาณ ๓๓๐ เมตร
ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๗๐๑๕๗ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวเขตที่ดิน
วิทยาลัยแสงธรรม ระยะทางประมาณ ๑๕๓ เมตร ถึงบริเวณพิกัด
PR ๓๖๙๑๕๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดขามถนนเพชรเกษม
ระยะทางประมาณ ๑๕๐ เมตร ถึ งหลั ก เขตที่ ๒ บริ เ วณพิ กั ด
PR ๓๗๐๑๖๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว า งตํ า บลอ อ มใหญ กั บ ตํ า บลท า ข า ม
ระยะทางประมาณ ๒๘๐ เมตร ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๗๒๑๖๒
ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงเหนือ ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน
ระหวางตําบลออมใหญกับตําบลทาขาม ถึงซอยศรีเสถียร ระยะทาง
ประมาณ ๒๘๕ เมตร บริเ วณพิกัด PR ๓๗๒๑๖๔ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามถนนซอยศรีเสถียร ถึงปากซอยยอยศรีเสถียร
ระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร บริเวณพิกัด PR ๓๗๑๑๖๔ ไปทาง
ทิศเหนือ ตามซอยยอยศรีเสถียร ระยะทางประมาณ ๑๗๓ เมตร
ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๗๐๑๖๖ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลออมใหญกับตําบลไรขิง ระยะทาง
ประมาณ ๔๓๐ เมตร ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๗๔๑๖๖ ไปทาง
ทิศ ตะวันออกเฉียงใต ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวาง
ตํา บลอ อ มใหญ กั บ ตํา บลไร ขิง ถึ ง บริ เ วณป ายบอกสุ ดเขตตํ า บล
ออมใหญ ระยะทางประมาณ ๑๐๒ เมตร บริเวณพิกัด PR ๓๗๔๑๖๕
ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิ น
ระหวางตําบลออมใหญกับตําบลไรขิง จนถึงบริษัทรัตนโลหะภัณฑ
จํากัด ระยะทางประมาณ ๒๑๕ เมตร ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๗๕๑๖๒
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกตามแนวแบ งเขตระวางโฉนดที่ ดิน ระหว า ง
ตํา บลอ อ มใหญ กั บ ตํ า บลไร ขิ ง ระยะทางประมาณ ๑๑๙ เมตร
ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๗๗๑๖๒ ไปทางทิศ ใต ตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลออมใหญกับตําบลไรขิง ระยะทาง
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ประมาณ ๓๐๐ เมตร ถึง บริเ วณพิกัด PR ๓๗๗๑๖๐ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออก ตามแนวแบ งเขตระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว างตํ าบล
ออมใหญกับตําบลไรขิง ระยะทางประมาณ ๑๓๕ เมตร ถึงบริเวณพิกัด
PR ๓๗๘๑๖๐ ไปทางทิศใต ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน
ระหวางตําบลออมใหญกับตําบลไรขิง ผานบริษัท แคปปตอน ทรีคอท
จํากัด ถึงบริเวณบานแปะยิ้ม ๒ ระยะทางประมาณ ๒๕๐ เมตร
บริเวณพิกัด PR ๓๗๙๑๕๘ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลออมใหญกับตําบลไรขิง ผานโรงงาน
โพลิเ มอร จํ ากั ด ระยะทางประมาณ ๔๔๐ เมตร บริ เวณพิ กั ด
PR ๓๘๓๑๕๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลออมใหญกับตําบลไรขิง ระยะทาง
ประมาณ ๒๓๕ เมตร บริ เ วณพิ กั ด PR ๓๘๔๑๖๐ ไปทาง
ทิศ ตะวั น ออก ตามแนวแบง เขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวา งตํ าบล
ออ มใหญ กั บ ตํ า บลไร ขิง ผ า นหมู บ า นมงคลเคหะวิ ว ระยะทาง
ประมาณ ๓๒๐ เมตร บริ เ วณพิ กั ด PR ๓๘๗๑๕๙ ไปทาง
ทิศ ตะวั น ออก ตามแนวแบง เขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวา งตํ าบล
ออมใหญกับตําบลไรขิง ระยะทางประมาณ ๓๔๓ เมตร ถึงบริเวณ
พิ กั ด PR ๓๙๑๑๕๙ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก ตามกึ่ ง กลางถนน
สาธารณะที่ติดตอระหวางตําบลออมใหญ อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐมกับตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
สิ้นสุดที่หลักเขตที่ ๔ ระยะทางประมาณ ๒๕๐ เมตร บริเวณพิกัด
PR ๓๙๓๑๕๙ รวมระยะทาง ดานทิศเหนือประมาณ ๗.๖๘ กิโลเมตร
ติดตอกับตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
โดยมีแนวเขตเริ่มตนที่หลักเขตที่ ๔ บริเวณพิกัด PR ๓๙๓๑๕๙
บริเวณบานเลขที่ ๕๒/๘ หมูที่ ๘ ตําบลออมใหญ อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม ไปทางทิศใต ตามแนวกึ่งกลางถนนสาธารณประโยชน
ถึ ง บริ เ วณมุ ม รั้ ว ไทยเจริ ญ ดี เ ซล หลั ก กิ โ ลเมตรที่ ๒๖.๔๒๐
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ระยะทางประมาณ ๔๕๐ เมตร บริเวณพิกัด PR ๓๙๔๑๕๕ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต ถึ ง บริ เ วณรั้ ว บริ ษั ท เบจพรค า เหล็ ก จํ า กั ด
ระยะทางประมาณ ๒๒๒ เมตร บริเวณพิกัด PR ๓๙๒๑๕๔ ไปทาง
ทิศ ใต ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลออมใหญ
กับตําบลออมนอย ระยะทางประมาณ ๗๕ เมตร ถึงบริเวณพิกัด
PR ๓๙๒๑๕๓ ไปทางทิศใต ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน
ระหวางตําบลออมใหญกับตําบลออมนอย ระยะทางประมาณ ๒๐๕ เมตร
ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๙๑๑๕๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนว
แบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลออมใหญกับตําบลออมนอย
ระยะทางประมาณ ๔๓๐ เมตร ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๙๓๑๔๘ ไปทาง
ทิศ ตะวันออกเฉียงใต ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวาง
ตําบลออมใหญกับตําบลออมนอย จดคลองยายผองหรือคลองขอย
ระยะทางประมาณ ๒๔๒ เมตร บริ เ วณพิ กั ด PR ๓๙๑๑๔๗
ไปทางทิศใต ตามแนวกึ่งกลางถนนสาธารณประโยชน ถึงตอนเหนือ
ของวั ด ศิ ริ น ธรเทพรั ต นาราม ระยะทางประมาณ ๕๓๒ เมตร
บริเวณพิกัด PR ๓๙๑๑๔๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนว
แบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลออมใหญกับตําบลออมนอย
จดคลองออมนอย ระยะทางประมาณ ๒๕๐ เมตร บริเวณพิกัด
PR ๓๙๔๑๔๓ ไปทางทิศ ใต ตามแนวกึ่ง กลางคลองออ มนอ ย
ระยะทางประมาณ ๓๓๒ เมตร สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด PR ๓๙๔๑๔๐
รวมระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ ๒.๗๔ กิโลเมตร
ติดกับตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี
แนวเขตเริ่ ม ต น บริ เ วณกึ่ ง กลางคลองอ อ มน อ ย บริ เ วณพิ กั ด
PR ๓๙๔๑๔๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวกึ่งกลางคลอง
ออมนอย ระยะทางประมาณ ๑.๐๒ กิโลเมตร บริเวณพิกัด PR ๓๘๕๑๓๘
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต ตามแนวกึ่ ง กลางคลองอ อ มน อ ย
จดหลักหมุดที่ ๗ ระยะทางประมาณ ๒.๖๑๐ กิโลเมตร บริเวณ
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พิกัด PR ๓๖๖๑๓๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลาง
แมน้ําทาจีน ระยะทางประมาณ ๕๖๙ เมตร สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด
PR ๓๖๒๑๓๓ รวมระยะทางดานทิศใตประมาณ ๔.๒๐ กิโลเมตร
ติดตอกับตําบลบานใหม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี
แนวเขตเริ่มตนที่กึ่งกลางแมน้ําทาจีน บริเวณพิกัด PR ๓๖๒๑๓๓
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวกึ่ ง กลางคลองซอย
ผา นกึ่ ง กลางซอยตั น แต เ จริ ญ ถึ ง ปากซอยตั น แต เ จริ ญ ระยะทาง
ประมาณ ๖๓๐ เมตร บริ เ วณพิ กั ด PR ๓๕๘๑๓๘ ไปทาง
ทิศ ตะวันออกเฉียงใต ตามแนวกึ่งกลางถนนออมใหญ - เทียนดัด
ถึงบริเวณคุมเจาปาพญาไม ระยะทางประมาณ ๖๑๕ เมตร บริเวณ
พิกัด PR ๓๖๒๑๓๔ ไปทางทิตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวคลอง
ออมใหญ ระยะทางประมาณ ๔๖๓ เมตร ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๖๕๑๓๗
ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงเหนือ ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน
ระหวางตําบลออมใหญกับตําบลบานใหม ระยะทางประมาณ ๙๘๕ เมตร
ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๕๗๑๔๑ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวแบงเขต
ระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว า งตํ า บลอ อ มใหญ กั บ ตํ า บลบ า นใหม
ระยะทางประมาณ ๑๐๒ เมตร ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๕๗๑๔๒
ไปทางทิศ ตะวันออก ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวาง
ตําบลออมใหญกับตําบลบานใหม ระยะทางประมาณ ๕๘๔ เมตร
ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๖๓๑๔๒ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวกึ่งกลาง
ถนนสาธารณประโยชน ระยะทางประมาณ ๑๙๔ เมตร ถึงบริเวณ
บาน นางฉออน เตียรักษา บริเวณพิกัด PR ๓๖๒๑๔๔ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่ งกลางลํากระโดงสาธารณประโยชน
ระยะทางประมาณ ๕๙๕ เมตร ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๕๖๑๔๕
ไปทางทิศเหนือ ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน ระหวางตําบล
อ อ มใหญ กั บ ตํ า บลบ า นใหม ระยะทางประมาณ ๑๕๓ เมตร
ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๕๗๑๔๖ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งเหนือ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑

ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดินระหวางตําบลออมใหญกับตําบล
บานใหม ระยะทางประมาณ ๓๗๓ เมตร ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๕๖๑๔๘
ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉียงเหนือ ตามแนวแบงเขตระวางโฉนดที่ดิน
ระหว า งตํ า บลอ อ มใหญ กั บ ตํ า บลบ า นใหม ระยะทางประมาณ
๒๔๒ เมตร สิ้นสุดที่ซอยโตรักษามุมที่ดินของ บริษัท TWC จํากัด
บริเ วณพิกัด PR ๓๕๕๑๕๐ รวมระยะทางดา นทิศ ตะวัน ตก
ประมาณ ๔.๙๔ กิโลเมตร
บรรดาประกาศกําหนดเขตตําบลในทองที่อําเภอสามพรานฉบับอื่น ซึ่งขัดหรือแยงประกาศ
ฉบับนี้ ใหใชประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
พระนาย สุวรรณรัฐ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

