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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในท้องที่อําเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กําหนดเขตตําบลภายในท้องที่อําเภอกระทุ่มแบน
โดยอาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิล ัก ษณะการปกครองท้อ งที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ดังต่อไปนี้
อําเภอกระทุ่มแบน
๑. กําหนดเขตตําบลหนองนกไข่ ในท้องที่อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยให้มี
เขตการปกครอง รวม ๘ หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ๑ บ้านปากคลองโรงปูน
หมู่ที่ ๒ บ้านขุมทอง
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกไข่
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองนกไข่
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองนกไข่
หมู่ที่ ๖ บ้านคลองนางนม
หมู่ที่ ๗ บ้านแนวนิยม
หมู่ที่ ๘ บ้านวังนกไข่
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติด ต่อกับตําบลคลองจิน ดา และตําบลบางช้าง อํา เภอสามพราน
จัง หวั ด นครปฐม โดยมี แ นวเขตเริ่ มต้ น จากแนวระวางโฉนดที่ ดิ น
ระหว่างตําบลหนองนกไข่ อําเภอกระทุ่มแบนกับตําบลเกษตรพัฒนา
อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครและตําบลคลองจินดา อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม บริเวณพิกัด PR ๒๖๙๑๑๙ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางคลองสี่แยก ถึงกึ่งกลางคลอง
สี่แยก บริเวณพิกัด PR ๒๗๔๑๒๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวกึ่งกลางคลองสวน ถึงกึ่งกลางคลองหนองนกไข่ บริเวณพิกัด
PR ๒๘๑๑๓๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวระวางโฉนดที่ดิน
ระหว่างตําบลหนองนกไข่ อําเภอกระทุ่มแบนกับตําบลคลองจินดา
อําเภอสามพราน ถึงบริเวณพิกัด PR ๒๘๘๑๓๐ ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลหนองนกไข่ อําเภอ
กระทุ่ มแบนกับ ตํา บลบางช้า ง อํ าเภอสามพราน ถึง บริ เวณพิ กั ด
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PR ๒๙๐๑๒๓ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก ตามแนวระวางโฉนดที่ ดิ น
ระหว่ า งตํ า บลหนองนกไข่ อํ า เภอกระทุ่ ม แบนกั บ ตํ า บลบางช้ า ง
อําเภอสามพราน สิ้นสุดที่แนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลหนองนกไข่
กับตําบลบางยาง อําเภอกระทุ่มแบน และตําบลบางช้าง อําเภอสามพราน
บริเวณพิกัด PR ๒๙๖๑๒๔ รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ
๔.๖ กิโลเมตร
ติด ต่อ กั บตํ าบลบางยาง อํ า เภอกระทุ่ มแบน จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลหนองนกไข่
กับตําบลบางยาง อําเภอกระทุ่มแบน และตําบลบางช้าง อําเภอสามพราน
บริเวณพิกัด PR ๒๙๖๑๒๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนว
ระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว่ า งตํ า บลหนองนกไข่ กั บ ตํ า บลบางยาง
อําเภอกระทุ่ มแบน ถึง กึ่ง กลางถนนทางหลวงชนบท สค.๔๐๑๔
บริเวณพิกัด PR ๒๙๙๑๒๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนว
กึ่ง กลางถนนทางหลวงชนบท สค.๔๐๑๔ ถึงกึ่งกลางคลองโรงปูน
บริเวณพิกัด PR ๓๑๑๑๑๒ ไปทางทิศใต้ ตามแนวกึ่งกลางคลองโรง
ปูน ถึงกึ่งกลางถนนทางหลวงชนบท สค.๔๐๑๔ บริเวณพิกัด PR
๓๑ ๑ ๑๑ ๐ ไปทาง ทิ ศ ใต้ ต ามแ น วกึ ่ ง กลางคลองโรงปู น
ถึงกึ่งกลางคลองโรงปูน บริเวณพิกัด PR ๓๑๐๑๐๘ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลหนองนกไข่
กับตําบลบางยาง อําเภอกระทุ่มแบน ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๑๓๑๐๓
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลหนองนกไข่
กับตําบลบางยาง อําเภอกระทุ่มแบน ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๐๗๑๐๓
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางถนนทางหลวงชนบท
สาย สค.๔๐๖๑ ถึงกึ่งกลางถนนทางหลวงชนบทสาย สค.๔๐๖๑
บริเวณพิกัด PR ๓๑๒๐๙๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนว
กึ่งกลางคลองโรงหีบ สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างคลองโรงหีบกับคลอง
นางนม บริเวณพิกัด PR ๓๐๙๐๙๑ รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก
ประมาณ ๓.๓ กิโลเมตร
ติด ต่อกับตําบลเกษตรพัฒ นา อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองโรงหีบกับคลองนางนม
บริเวณพิกัด PR ๓๐๙๐๙๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนว
กึ่งกลางคลองนางนม สิ้น สุด ที่กึ่งกลางคลองนางนม บริเวณพิกั ด
PR ๒๘๗๑๐๒ รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ ๑.๔ กิโลเมตร
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ติด ต่อกับตําบลเกษตรพัฒ นา อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร
โดยมีแ นวเขตเริ ่ม ต้น กึ ่ง กลางคลองนางนม บริเ วณพิก ัด
PR ๒๘๗๑๐๒ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งเหนือ ตามแนวกึ่ง กลาง
คลองนางนม สิ้นสุดที่แนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลหนองนกไข่
อําเภอกระทุ่มแบนกับตําบลเกษตรพัฒนา อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร และตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
บริเวณพิกัด PR ๒๖๙๑๑๙ รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ
๒.๖ กิโลเมตร
๒. กําหนดเขตตําบลบางยาง ในท้องที่อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยให้มี
เขตการปกครอง รวม ๑๓ หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ๑ บ้านบางยาง
หมู่ที่ ๒ บ้านบางยาง
หมู่ที่ ๓ บ้านคลองโรงปูน
หมู่ที่ ๔ บ้านคลองโรงปูน
หมู่ที่ ๕ บ้านท่ากระบือ
หมู่ที่ ๖ บ้านคลองวัดท่ากระบือ
หมู่ที่ ๗ บ้านคลองทวีผล
หมู่ที่ ๘ บ้านคลองบางม่วง
หมู่ที่ ๙ บ้านท่าตอ
หมู่ที่ ๑๐ บ้านซากงซี
หมู่ที่ ๑๑ บ้านอ่างทอง
หมู่ที่ ๑๒ บ้านแหลมบางยาง
หมู่ที่ ๑๓ บ้านโรงจักร
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติ ด ต่ อ กั บ ตํ า บลบางช้ า งและตํ า บลบ้ า นใหม่ อํ า เภอสามพราน
จัง หวั ด นครปฐม โดยมี แ นวเขตเริ่ มต้ น จากแนวระวางโฉนดที่ ดิ น
ระหว่า งตําบลบางยาง กั บตําบลหนองนกไข่ อําเภอกระทุ่มแบน
จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร และตํ า บลบางช้ า ง อํ า เภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม บริเวณพิกัด PR ๒๙๖๑๒๔ ไปทางทิศตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ ตามแนวระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว่ า งตํ า บลบางยาง
อําเภอกระทุ่มแบน กับตําบลบางช้าง อําเภอสามพราน ถึงกึ่งกลาง
คลองบางกระสัน บริเวณพิกัด PR ๒๙๙๑๒๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
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ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลบางยาง อําเภอกระทุ่มแบน
กับตําบลบางช้าง อําเภอสามพราน ตัดผ่านคลองทวีผลและคลองบางม่วง
ถึงแนวระวางโฉนดที่ดิน ระหว่างตําบลบางยาง อําเภอกระทุ่มแบน
กับตําบลบางช้าง อําเภอสามพราน (ที่ดินนายสมพร บุญสําเร็จ)
บริเวณพิกัด PR ๓๒๗๑๒๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนว
ระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลบางยาง อําเภอกระทุ่มแบนกับตําบล
บ้ า นใหม่ อํ า เภอสามพราน สิ้ น สุ ด ที่ ถ นนลู ก รั ง ของตํ า บลท่ า ไม้
บริเวณพิกัด PR ๓๓๐๑๑๕ รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ
๕.๑ กิโลเมตร
ติดต่อกับตําบลท่าไม้ และตําบลตลาดกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนลูกรังของตําบลท่าไม้
บริเวณพิกัด PR ๓๓๐๑๑๕ ไปทางทิศใต้ ตามแนวระวางโฉนดที่ดิน
ระหว่างตําบลบางยางกับตําบลท่าไม้ อําเภอกระทุ่มแบน ถึงริมถนน
ทางหลวงชนบทสาย สค.๔๐๑๔ ฟากทิศ เหนือ บริเ วณพิกัด
PR ๓๓๑๑๐๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวระวางโฉนด
ที่ ดิ น ระหว่ า งตํ า บลบางยางกั บ ตํ า บลท่ า ไม้ อํ า เภอกระทุ่ ม แบน
ถึงกึ่งกลางแม่น้ําท่าจีน บริเวณพิกัด PR ๓๓๕๑๐๔ ไปทางทิศ
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวกึ่ง กลางถนนพัฒ นาร่วมใจบรรจบ
ถนนซากงซี ถึงกึ่งกลางแม่น้ําท่าจีน บริเวณพิกัด PR ๓๔๕๑๐๕
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ตามแนวกึ่ ง กลางแม่ น้ํ า ท่ า จี น
ถึงกึ่งกลางแม่น้ําท่าจีน บริเวณพิกัด PR ๓๕๔๐๙๙ ไปทางทิศ
ตะวั น ตกเฉีย งใต้ ตามแนวกึ่ งกลางถนนหลัง วัด ดอนไก่ดี ถึง แนว
ระวางโฉนดที่ดิน ระหว่างตําบลบางยางกับตําบลตลาดกระทุ่มแบน
อําเภอกระทุ่มแบน บริเวณพิกัด PR ๓๕๒๐๙๖ ไปทางทิศตะวันออก
เฉีย งใต้ ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลบางยางกับตําบล
ตลาดกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๕๓๐๙๕
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวรั้วโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”
ถึงแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลบางยางกับตําบลตลาดกระทุ่มแบน
อําเภอกระทุ่มแบน บริเวณพิกัด PR ๓๕๒๐๙๔ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลบางยางกับตําบล
ตลาดกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๕๐๐๙๖
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ตามแนวระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว่ า ง
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ตํ า บลบางยางกั บ ตํ า บลตลาดกระทุ่ ม แบน อํ า เภอกระทุ่ ม แบน
ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๔๘๐๙๔ รวมระยะทางด้านทิศ ตะวัน ออก
ประมาณ ๕.๓ กิโลเมตร
ติด ต่อกับตําบลตลาดกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน และตําบล
เกษตรพั ฒ นา ตํ า บลสวนส้ ม ตํ า บลคลองตั น อํ า เภอบ้ า นแพ้ ว
จังหวัด สมุทรสาคร โดยมีแนวเขตเริ่มต้น จากแนวระวางโฉนดที่ดิน
ระหว่างตําบลบางยางกับตําบลตลาดกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน
บริเวณพิกัด PR ๓๔๘๐๙๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนว
กึ่งกลางถนนเทศบาล ๓ ถึงกึ่งกลางสามแยกเข้าหมู่ที่ ๑๓ บริเวณ
พิกัด PR ๓๔๓๐๘๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลาง
ถนนเทศบาล ๓ ถึงกึ่งกลางคลองท่าตอ บริเวณพิกัด PR ๓๓๕๐๘๗
ไปทางทิศใต้ ตามแนวกึ่งกลางคลองท่าตอ ถึงกึ่งกลางแม่น้ําท่าจีน
บริเวณพิกัด PR ๓๓๓๐๘๓ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวกึ่งกลาง
แม่น้ําท่าจีน ถึงกึ่งกลางแม่น้ําท่าจีน บริเวณพิกัด PR ๓๑๕๐๘๓
ไปทางทิ ศตะวั น ตกเฉีย งใต้ ตามแนวกึ่ งกลางแม่น้ํ าท่ าจี น บรรจบ
กึ่งกลางคลองดําเนินสะดวก บริเวณพิกัด PR ๓๐๙๐๘๒ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางคลองตัน ถึงกึ่งกลางคลองตัน
บริเวณพิกัด PR ๓๐๖๐๘๓ รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ ๕.๖
กิโลเมตร
ติด ต่อกับเขตตําบลคลองตัน ตําบลเกษตรพัฒ นา อําเภอบ้านแพ้ว
และตําบลหนองนกไข่ อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี
แนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางคลองตัน บริเวณพิกัด PR ๓๐๖๐๘๓
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวกึ่ ง กลางคลองตั น
และแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลบางยาง อําเภอกระทุ่มแบน
กับตําบลเกษตรพัฒนา อําเภอบ้านแพ้ว ถึงจุดบรรจบระหว่างคลอง
โรงหีบกับคลองนางนม บริเวณพิกัด PR ๓๐๙๐๙๑ ไปทางทิศ
ตะวั น ออกเฉีย งเหนื อ ตามแนวกึ่ งกลางคลองโรงหี บ ถึง กึ่งกลาง
ถนนทางหลวงชนบทสาย สค.๔๐๖๑ บริเวณพิกัด PR ๓๑๒๐๙๗
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางถนนทางหลวงชนบท
สาย สค.๔๐๖๑ ถึง แนวระวางโฉนดที่ ดิน ระหว่า งตํา บลบางยาง
กับตําบลหนองนกไข่ อําเภอกระทุ่มแบน บริเวณพิกัด PR ๓๐๗๑๐๓
ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลบางยาง
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กับตําบลหนองนกไข่ อําเภอกระทุ่มแบน บริเวณพิกัด PR ๓๑๓๑๐๓
ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งเหนื อ ตามแนวระวางโฉนดที่ดิ น ระหว่า ง
ตําบลบางยางกับตําบลหนองนกไข่ อําเภอกระทุ่มแบน ถึงกึ่งกลาง
คลองโรงปูน บริเวณพิกัด PR ๓๑๐๑๐๘ ไปทางทิศเหนือ ตามแนว
กึ่งกลางคลองโรงปูน ถึงกึ่งกลางถนนทางหลวงชนบทสาย สค.๔๐๑๔
บริเวณพิกัด PR ๓๑๑๑๑๐ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวกึ่ง กลาง
คลองโรงปูน ถึงกึ่งกลางคลองโรงปูน บริเวณพิกัด PR ๓๑๑๑๑๒
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางถนนทางหลวงชนบท
สาย สค.๔๐๑๔ ถึงกึ่งกลางถนนทางหลวงชนบทสาย สค. ๔๐๑๔
บริเวณพิกัด PR ๒๙๙๑๒๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนว
ระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว่ า งตํ า บลบางยางกั บ ตํ า บลหนองนกไข่
อําเภอกระทุ่มแบน สิ้น สุด ที่แ นวโฉนดที่ดิน ระหว่างตําบลบางยาง
กั บ ตํ า บลหนองนกไข่ อํ า เภอกระทุ่ ม แบน จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
และตําบลบางช้าง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บริเวณพิกัด
PR ๒๙๖๑๒๔ รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ ๘.๑ กิโลเมตร
๓. กํา หนดเขตตํ าบลท่ า ไม้ ในท้ องที่อํ าเภอกระทุ่ มแบน จั งหวัด สมุ ท รสาคร โดยให้ มี
เขตการปกครอง รวม ๑๒ หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ๑ บ้านปล่องเหลี่ยม
หมู่ที่ ๒ บ้านโรงปูน
หมู่ที่ ๓ บ้านท่าไม้
หมู่ที่ ๔ บ้านหัวแค
หมู่ที่ ๕ บ้านคลองแค ๑
หมู่ที่ ๖ บ้านคลองแค ๒
หมู่ที่ ๗ บ้านตลาดท้องคุ้ง
หมู่ที่ ๘ บ้านคลองโรงหมู
หมู่ที่ ๙ บ้านโรงหีบ
หมู่ที่ ๑๐ บ้านอ่าวกระบือ
หมู่ที่ ๑๑ บ้านกงสีล้ง
หมู่ที่ ๑๒ บ้านท่าไม้งาม
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติ ด ต่ อ กั บ ตํา บลบ้ า นใหม่ อํา เภอสามพราน จั ง หวั ด นครปฐม
และตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี
แนวเขตเริ่ ม ต้ น จากถนนลู ก รั ง ของตํ า บลท่ า ไม้ บริ เ วณพิ กั ด
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PR ๓๓๐๑๑๕ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามริ ม คลอง
นายเพลินฟากทิศเหนือ ถึงหลักเขตจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณพิกัด
PR ๓๔๑๑๒๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางถนน
สายเทียนดัด-สวนผัก ถึงสี่แยกปล่องเหลี่ยม บริเวณที่ดินของนายวิบูลย์
บุญประคอง บริเวณพิกัด PR ๓๔๘๑๑๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวระวางโฉนดที่ดิน ระหว่างตําบลท่าไม้ อําเภอกระทุ่มแบน
กับ ตํ า บลบ้ า นใหม่ อํา เภอสามพราน ถึ งปากซอยผู้ ใ หญ่ ส มศั ก ดิ์
บริเวณพิกัด PR ๓๕๗๑๒๒ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวระวาง
โฉนดที่ดินระหว่างตําบลท่าไม้ อําเภอกระทุ่มแบนกับตําบลบ้านใหม่
อําเภอสามพราน ถึงกึ่งกลางแม่น้ําท่าจีน บริเวณพิกัด PR ๓๖๔๑๒๓
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวกึ่ ง กลางแม่ น้ํ า ท่ า จี น
ถึ ง กึ่ ง กลางแม่ น้ํา ท่ า จี น บริ เ วณพิ กั ด PR ๓๖๖๑๒๗ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออก ตามแนวระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว่ า งตํ า บลท่ า ไม้
กับตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๖๙๑๒๗
ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลท่าไม้
กับตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน ถึงริมถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๐๙๑ ฟากทิศตะวันตก บริเวณพิกัด PR ๓๙๕๑๒๖
ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลท่าไม้
กับตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน สิ้นสุดที่แนวระวางโฉนดที่ดิน
ระหว่ า งตํ า บลท่ า ไม้ กั บ ตํ า บลอ้ อ มน้ อ ยและตํ า บลสวนหลวง
อําเภอกระทุ่มแบน บริเวณพิกัด PR ๔๐๒๑๒๖ รวมระยะทาง
ด้านทิศเหนือประมาณ ๑๐.๗ กิโลเมตร
ติด ต่อกับตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด สมุท รสาคร
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแนวโฉนดที่ดินระหว่างตําบลท่าไม้กับตําบล
อ้อ มน้อ ยและตํา บลสวนหลวง อํา เภอกระทุ่ มแบน บริ เ วณพิ กั ด
PR ๔๐๒๑๒๖ ไปทางทิศใต้ ตามแนวระวางโฉนดที่ดิน ระหว่า ง
ตําบลท่าไม้กับตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุ่มแบน ถึงริมถนนซอย
วปอ.๑๑ (พิเ ศษ) ฟากทิศ เหนือ บริเ วณพิกัด PR ๔๐๑๑๒๐
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลท่าไม้
กับตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุ่มแบน สิ้นสุดที่ริมถนนสวนหลวง ๑
ฟากทิศเหนือ บริเวณพิกัด PR ๓๙๐๑๐๖ รวมระยะทางด้าน
ทิศตะวันออกประมาณ ๒.๙ กิโลเมตร
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ติดต่อกับตําบลสวนหลวงและตําบลตลาดกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุท รสาคร โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากริมถนนสวนหลวง ๑
ฟากทิศเหนือ บริเวณพิกัด PR ๓๙๐๑๐๖ ไปทางทิศ ตะวัน ตก
ตามแนวระวางโฉนดที่ดิ น ระหว่างตํา บลท่า ไม้ กับ ตํา บลสวนหลวง
อําเภอกระทุ่มแบน ถึงริมถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๑ ฟากทิศ
ตะวันตก บริเวณพิกัด PR ๓๘๒๑๐๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวระวางโฉนดที่ดิ น ระหว่างตํา บลท่า ไม้ กับ ตํา บลสวนหลวง
อําเภอกระทุ่มแบน ถึงริมถนนแป๊ะกงฟากทิศตะวันตก บริเวณพิกัด
PR ๓๗๔๐๙๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวระวางโฉนด
ที่ดินระหว่างตําบลท่าไม้กับตําบลตลาดกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน
ถึงริมแม่น้ําท่าจีน ฟากทิศ ตะวัน ออก บริเวณพิกัด PR ๓๗๒๑๐๒
ไปทางทิศตะวัน ตก ตามแนวกึ่งกลางแม่น้ําท่าจีน สิ้นสุด ที่กึ่งกลาง
แม่น้ําท่าจีน บริเวณพิกัด PR ๓๕๔๐๙๙ รวมระยะทางด้านทิศใต้
ประมาณ ๔.๙๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับเขตตําบลบางยาง อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
โดยมี แ นวเขตเริ่ ม ต้ น จากกึ่ ง กลางแม่ น้ํ า ท่ า จี น บริ เ วณพิ กั ด
PR ๓๕๔๐๙๙ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งเหนือ ตามแนวกึ่ง กลาง
แม่น้ําท่าจีน ถึงกึ่งกลางแม่น้ําท่าจีน บริเวณพิกัด PR ๓๔๕๑๐๕
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลท่าไม้กับ
ตําบลบางยาง อําเภอกระทุ่มแบน บรรจบถนนซอยปล่องเหลี่ยม ๖
ถึงกึ่งกลางแม่น้ําท่าจีน บริเวณพิกัด PR ๓๓๕๑๐๔ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลท่าไม้กับ
ตําบลบางยาง อําเภอกระทุ่มแบน ถึงริมถนนทางหลวงชนบทสาย
สค. ๔๐๑๔ ฟากทิศเหนือ บริเวณพิกัด PR ๓๓๑๑๐๙ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว่ า งตํ า บลท่ า ไม้ กั บ ตํ า บลบางยาง
อําเภอกระทุ่มแบน สิ้นสุดที่ถนนลูกรังของตําบลท่าไม้ บริเวณพิกัด
PR ๓๓๐๑๑๕ รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ ๔.๕๑ กิโลเมตร
๔. กํ า หนดเขตตํ า บลอ้ อ มน้ อ ย ในท้ อ งที่ อํ า เภอกระทุ่ ม แบน จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
(ในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย) โดยให้มีเขตการปกครอง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตําบลไร่ขิง ตําบลกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบ้านเลขที่ ๕๒/๘ หมู่ที่ ๘ ตําบลอ้อมใหญ่
อําเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม บริเวณพิกัด PR ๓๙๓๑๕๙
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ไปทางทิศตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ตามแนวระวางโฉนดที่ดิน ระหว่าง
ตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน กับตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน
ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๙๕๑๖๒ ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉีย งเหนือ
ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน
กับตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน ถึงบริเวณพิกัด PR ๔๐๓๑๖๔
ไปทางทิศตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ตามแนวระวางโฉนดที่ดิน ระหว่าง
ตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบนกับตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน
ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด PR ๔๐๕๑๖๕ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน
กับตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน ถึงถนนพุทธมณฑลสาย ๕ บริเวณ
พิกัด PR ๔๐๗๑๖๒ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวกึ่งกลางคลอง
สาธารณประโยชน์ ถึงแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลอ้อมน้อย
อําเภอกระทุ่ม แบนกับตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน บริเวณพิกั ด
PR ๔๑๓๑๖๓ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่าง
ตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบนกับตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน
ถึงริมคลองรางเตยฟากทิศใต้ บริเวณพิกัด PR ๔๑๔๑๖๗ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน
กับตําบลกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน ถึงถนน คสล. สายบางกอกกรีน
- เพลินเพชรฟากทิศใต้ บริเวณพิกัด PR ๔๑๖๑๖๙ ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน
กับตําบลกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน ถึงสะพานข้ามคลองรางเตย
บริเวณพิกัด PR ๔๒๒๑๗๐ ไปทางทิศ ตะวัน ออก ตามถนนหน้า
หมู่บ้านฉัต รมณีฟ ากทิศใต้ ถึงบริเวณหน้าหมู่บ้านฉัตรมณี บริเวณ
พิกัด PR ๔๒๕๑๗๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวระวาง
โฉนดที่ ดิ น ระหว่ า งตํ า บลอ้ อ มน้ อย อํ า เภอกระทุ่ ม แบนกั บ ตํ า บล
กระทุ่ ม ล้ ม อํา เภอสามพราน ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด PR ๔๒๖๑๖๙
ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลอ้อมน้อย
อําเภอกระทุ่มแบน กับตําบลกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน ถึงคลอง
ศรีสําราญบริเวณสะพานคอนกรีต บริเ วณพิกัด PR ๔๓๕๑๖๖
ไปทางทิศตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ตามแนวระวางโฉนดที่ดิน ระหว่าง
ตํ า บลอ้ อ มน้ อ ยกั บ อํ า เภอกระทุ่ ม แบน กั บ ตํ า บลกระทุ่ ม ล้ ม
อํ า เภอสามพราน ถึ ง ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๓๑๐
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(ถนนพุทธมณฑลสาย ๔) ฟากทิศตะวันออก บริเวณพิกัด PR ๔๔๑๑๖๘
ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลอ้อมน้อย
อําเภอกระทุ่มแบนกับตําบลกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน สิ้นสุด ที่
ปากทางเข้าหมู่บ้านกรุงทองบริเวณศาลพระพรหมตรงหลักเขตจังหวัด
สมุ ท รสาคร จั ง หวั ด นครปฐม และกรุ ง เทพมหานครบรรจบกั น
บริเวณพิกัด PR ๔๔๕๑๗๐ รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ
๘ กิโลเมตร
ติดต่อกับแขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยมี
แนวเขตเริ่มต้นจากปากทางเข้าหมู่บ้านกรุงทองบริเวณศาลพระพรหม
ตรงหลักเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม และกรุงเทพมหานคร
บรรจบกัน บริเวณพิกัด PR ๔๔๕๑๗๐ ไปทางทิศใต้ ตามแนว
เส้นแบ่งเขตระวางโฉนดที่ดินของจังหวัดสมุทรสาครกับกรุงเทพมหานคร
ถึง ทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บริเวณพิกัด
PR ๔๔๓๑๕๒ ไปทางทิศใต้ ตามแนวเส้นแบ่งเขตระวางโฉนดที่ดิน
ของจั ง หวั ด สมุ ท รสาครกั บ กรุ ง เทพมหานคร ถึ ง กึ่ ง กลางคลอง
ศรีสําราญ บริเวณพิกัด PR ๔๔๓๑๔๔ ไปทางทิศใต้ ตามแนวกึ่งกลาง
คลองศรีสําราญ สิ้นสุดที่กึ่งกลางคลองศรีสําราญ บริเวณพิกัด PR
๔๔๔๑๓๔ รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ ๔.๕ กิโลเมตร
ติดต่อกับตําบลสวนหลวง ตําบลท่าไม้ อําเภอกระทุ่มแบน โดยเริ่ม
จากกึ่งกลางคลองศรีสําราญ บริเวณพิกัด PR ๔๔๔๑๓๘ ไปทางทิศ
ตะวันตกตามแนวระวางโฉนดที่ดิน ระหว่างตําบลอ้อมน้อยกับตําบล
สวนหลวง อําเภอกระทุ่มแบน ถึงแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบล
อ้อมน้อยกับตํ าบลสวนหลวงและตํา บลท่ าไม้ อํ าเภอกระทุ่ม แบน
บริเวณพิกัด PR ๔๐๒๑๒๖ ไปทางทิศ ตะวัน ตก ตามแนวระวาง
โฉนดที่ดินระหว่างตําบลอ้อมน้อยกับตําบลท่าไม้ อําเภอกระทุ่มแบน
ถึงริม ถนนทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข ๓๐๙๑ ฟากทิ ศ ตะวัน ตก
บริเวณพิกัด PR ๓๙๕๑๒๖ ไปทางทิศ ตะวัน ตก ตามแนวระวาง
โฉนดที่ดินระหว่างตําบลอ้อมน้อยกับตําบลท่าไม้ อําเภอกระทุ่มแบน
ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๖๙๑๒๗ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวระวาง
โฉนดที่ดินระหว่างตําบลอ้อมน้อยกับตําบลท่าไม้ อําเภอกระทุ่มแบน
สิ้นสุดที่กึ่งกลางแม่น้ําท่าจีน บริเวณพิกัด PR ๓๖๖๑๒๗ รวมระยะทาง
ด้านทิศใต้ประมาณ ๙.๕ กิโลเมตร
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ติดต่อกับตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี
แนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางแม่น้ําท่าจีน บริเวณพิกัด PR ๓๖๖๑๒๗
ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวกึ่ง กลางคลองอ้ อมน้อ ย
ถึงกึ่งกลางคลองอ้อมน้อย บริเวณพิกัด PR ๓๘๕๑๓๘ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางคลองอ้อมน้อย ถึงกึ่งกลาง
คลองอ้ อ มน้ อ ย บริ เ วณพิ กั ด PR ๓๙๔๑๔๐ ไปทางทิ ศ เหนื อ
ตามแนวกึ่ งกลางคลองอ้ อมน้ อย ถึง คลองอ้อมน้อย บริเวณพิกั ด
PR ๓๙๔๑๔๓ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก ตามแนวระวางโฉนดที่ ดิ น
ระหว่ างตํ า บลอ้ อ มน้อ ย อํ า เภอกระทุ่ม แบน กั บ ตํา บลอ้อ มใหญ่
อําเภอสามพราน ถึงตอนเหนือของวัดศิรินธรเทพรัตนาราม บริเวณ
พิ กั ด PR ๓๙๑๑๔๒ ไปทางทิ ศ เหนื อ ตามแนวกึ่ ง กลางถนน
สาธารณประโยชน์ ถึงคลองยายผ่องหรือคลองข่อย บริเวณพิกัด PR
๓๙๑๑๔๗ ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ตามแนวระวางโฉนด
ที่ดินระหว่างตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน กับตําบลอ้อมใหญ่
อําเภอสามพราน ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๙๓๑๔๘ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน
กับตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๙๑๑๕๒
ไปทางทิศตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ตามแนวระวางโฉนดที่ดิน ระหว่าง
ตําบลอ้ อมน้อ ยกับตํ าบลอ้อ มใหญ่ ถึง แนวโฉนดที่ดิน ระหว่า งตําบล
อ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน กับตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน
บริ เ วณพิ กั ด PR ๓๙๒๑๕๓ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน
กั บ ตํ า บลอ้ อ มใหญ่ อํ า เภอสามพราน ถึ ง รั้ ว บริ ษั ท เบญจพร
ค้าเหล็ก จํากัด บริเวณพิกัด PR ๓๙๒๑๕๔ ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวกึ่ ง กลางถนนสาธารณประโยชน์ ถึ ง มุ ม รั้ ว ไทยเจริญ ดีเซล
หลักกิโลเมตรที่ ๒๖.๔๒๐ บริเวณพิกัด PR ๓๙๔๑๕๕ ไปทาง
ทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางถนนสาธารณประโยชน์ สิ้นสุดที่บ้านเลขที่
๕๒/๘ หมู่ที่ ๘ ตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
บริเวณพิกัด PR ๓๙๓๑๕๙ รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ
๙ กิโลเมตร
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๕. กําหนดเขตตําบลสวนหลวง ในท้องที่อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุท รสาคร โดยให้มี
เขตการปกครอง รวม ๑๓ หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ๑ บ้านนางสาว
หมู่ที่ ๒ บ้านโต้ล้ง
หมู่ที่ ๓ บ้านสวนหลวง
หมู่ที่ ๔ บ้านสวนหลวง
หมู่ที่ ๕ บ้านรางน้ําใส
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองพะอง
หมู่ที่ ๗ บ้านหลักสี่
หมู่ที่ ๘ บ้านท้ายตลาดเตาอิฐ
หมู่ที่ ๙ บ้านแนวคลองลิขิต
หมู่ที่ ๑๐ บ้านสะแกงาม
หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองทองหลาง
หมู่ที่ ๑๒ บ้านรางปลาซิว
หมู่ที่ ๑๓ บ้านตลาดเตาอิฐ
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับเขตตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลสวนหลวง
กับตําบลท่าไม้ และตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน บริเวณพิกัด
PR ๔๐๒๑๒๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวระวางโฉนด
ที่ดินระหว่างตําบลสวนหลวงกับตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน
สิ้ น สุ ด ที่ กึ่ ง กลางคลองศรี สํา ราญ บริ เ วณพิ กั ด PR ๔๔๔๑๓๔
รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๔.๓ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก
ติ ด ต่ อ กั บ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุ ง เทพมหานคร
โดยมี แ นวเขตเริ่ ม ต้ น จากกึ่ ง กลางคลองศรี สํ า ราญ บริ เ วณพิ กั ด
PR ๔๔๔๑๓๔ ไปทางทิ ศ ใต้ ตามแนวกึ่ ง กลางคลองศรี สํา ราญ
ถึงกึ่งกลางคลองภาษีเจริญ บริเวณพิกัด PR ๔๔๘๑๒๑ ไปทางทิศ
ตะวันออก ตามแนวกึ่งกลางคลองภาษีเจริญ ถึงจุดบรรจบกึ่งกลาง
คลองภาษีเจริญกับกึ่งกลางคลองสี่วา บริเวณพิกัด PR ๔๕๐๑๒๑
ไปทางทิศใต้ ตามแนวกึ่งกลางคลองสี่วา สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่าง
กึ่ ง กลางคลองสี ่ ว ากั บ กึ่ ง กลางคลองหนามแดง บริ เ วณพิ ก ั ด
PR ๔๕๒๐๙๗ รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ ๔.๕ กิโลเมตร
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ติด ต่ อกั บ เขตตํา บลแคราย ตํ าบลคลองมะเดื่ อ และตํ าบลตลาด
กระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีแนวเขต
เริ่ มต้ น จากจุ ด บรรจบระหว่า งกึ่ง กลางคลองสี่ ว ากั บกึ่ งกลางคลอง
หนามแดง บริเวณพิกัด PR ๔๕๒๐๙๗ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนว
กึ่งกลางคลองหนามแดง ถึงริมถนนเลียบคลองแครายฟากทิศตะวันออก
บริเวณพิกัด PR ๔๓๗๐๙๖ ไปทางทิศ ตะวัน ตก ตามแนวกลาง
คลองภาษีเ จริญ ถึง ริ มทางสาธารณะคลองหมื่น ปรารมภ์ฟ ากทิ ศ
ตะวันตก บริเวณพิกัด PR ๔๒๗๐๙๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวระวางโฉนดที่ดิน ระหว่างตําบลสวนหลวงกับตําบลแคราย
อํ า เภอกระทุ่ ม แบน ถึ ง แนวโฉนดที่ ดิ น ระหว่ า งตํ า บลสวนหลวง
กับตําบลแคราย และตําบลคลองมะเดื่อ อําเภอกระทุ่มแบน บริเวณ
พิกัด PR ๔๒๐๐๙๕ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวระวางโฉนดที่ดิน
ระหว่างตําบลสวนหลวงกับตําบลคลองมะเดื่อ อําเภอกระทุ่มแบน
ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด PR ๔๑๖๐๙๕ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวกําแพงรั้วหมู่บ้านแกรนด์กิตติยาผ่านถนนผังเมืองกระทุ่มแบน
สาย ง (พุ ท ธสาคร) ถึ ง แนวรั้ ว ของค่ า ยกํา แพงเพชรอั ค รโยธิ น
บริเวณพิกัด PR ๔๑๓๐๙๙ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวกึ่งกลาง
คลองสวนหลวง ถึงเชิง สะพานทางเข้าค่ายกําแพงเพชรอัค รโยธิน
ฟากทิ ศ ใต้ บริ เ วณพิ กั ด PR ๔๐๒๐๙๖ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก
ตามแนวถนนซอยโต้ล้งฟากทิศใต้ ถึงริมคลองอ่อนใจฟากทิศเหนือ
บริเวณพิกัด PR ๓๘๐๐๙๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนว
ระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลสวนหลวงกับตําบลตลาดกระทุ่มแบน
อําเภอกระทุ่มแบน สิ้น สุดที่ถ นนแป๊ะกงฟากทิศตะวัน ตก บริเวณ
พิกัด PR ๓๗๔๐๙๙ รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ ๙.๑๕ กิโลเมตร
ติด ต่อกับเขตตําบลท่าไม้ อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุท รสาคร
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากริมถนนแป๊ะกงฟากทิศตะวันตก บริเวณพิกัด
PR ๓๗๔๐๙๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวระวางโฉนด
ที่ดิ น ระหว่ างตํา บลสวนหลวงกั บ ตํา บลท่า ไม้ อํ า เภอกระทุ่ มแบน
ถึงริมถนนทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๓๐๙๑ (ถนนเศรษฐกิจ )
ฟากทิศตะวันตก บริเวณพิกัด PR ๓๘๒๑๐๕ ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวระวางโฉนดที่ดิ น ระหว่างตํา บลสวนหลวงกั บตํ าบลท่ าไม้
อําเภอกระทุ่มแบน ถึงถนนสวนหลวง ๑ ฟากทิศเหนือ บริเวณพิกัด
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PR ๓๙๐๑๐๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวระวางโฉนด
ที่ดิ น ระหว่ างตํา บลสวนหลวงกั บ ตํา บลท่า ไม้ อํ า เภอกระทุ่ มแบน
ถึงริมถนนซอย วปอ. ๑๑ (พิเศษ) ฟากทิศเหนือ บริเวณพิกัด PR
๔๐๑๑๒๐ ไปทางทิศ เหนือ ตามแนวระวางโฉนดที่ดิน ระหว่า ง
ตําบลสวนหลวงกั บตําบลท่าไม้ อําเภอกระทุ่มแบน สิ้น สุด ที่แ นว
ระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลสวนหลวงกับตําบลท่าไม้ และตําบล
อ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน บริเวณพิกัด PR ๔๐๒๑๒๖ รวมระยะทาง
ด้านทิศตะวันตกประมาณ ๔.๕ กิโลเมตร
๖. กําหนดเขตตําบลแคราย ในท้องที่อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยให้มีเขต
การปกครองรวม ๕ หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ๑ บ้านคลองตากล่อม
หมู่ที่ ๒ บ้านแคราย
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองล่าง
หมู่ที่ ๔ บ้านแคราย ๒
หมู่ที่ ๕ บ้านศาลเจ้า
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับเขตตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
และแขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากแนวโฉนดที่ดินระหว่างตําบลแครายกับตําบลคลองมะเดื่อ
และตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุ่มแบน บริเวณพิกัด PR ๔๒๐๐๙๕
ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลแคราย
กับตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุ่มแบน ถึงริมทางสาธารณะคลอง
หมื่ น ปรารมภ์ ฟากทิ ศ ตะวั น ตก บริ เ วณพิ กั ด PR ๔๒๗๐๙๗
ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวกึ่งกลางคลองภาษีเจริญ ถึงริมถนน
เลียบคลองแครายฟากทิศตะวันออก บริเวณพิกัด PR ๔๓๗๐๙๖
ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวกึ่งกลางคลองหนามแดง ถึงจุดบรรจบ
คลองสี่วากับคลองหนามแดง บริเวณพิกัด PR ๔๕๒๐๙๗ ไปทาง
ทิศ ตะวันออก ตามแนวกึ่งกลางคลองหนามแดง สิ้น สุด ที่กึ่งกลาง
คลองหนามแดง บริเวณพิกัด PR ๔๖๐๐๙๗ รวมระยะทางด้าน
ทิศเหนือประมาณ ๓.๓ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก
ติดต่อแขวงหนองแขม เขตหนองแขม และแขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุง เทพมหานคร โดยเริ่มต้น จากกึ่งกลางคลองหนามแดง บริเวณ
พิกัด PR ๔๖๐๐๙๗ ไปทางทิศใต้ ตามแนวเส้นแบ่งเขตระวางโฉนด
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ที่ดิน ระหว่า งจังหวัด สมุท รสาครกั บกรุง เทพมหานคร ถึงหลั กเขต
กรุงเทพมหานครที่ถนนเข้าวัดศรีนวล บริเวณพิกัด PR ๔๖๐๐๙๔
ไปทางทิศใต้ ตามแนวเส้นแบ่งเขตระวางโฉนดที่ดินระหว่างจังหวัด
สมุทรสาครกับกรุงเทพมหานคร ถึงถนนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
บริเวณพิกัด PR ๔๕๙๐๙๐ ไปทางทิศใต้ ตามแนวเส้น แบ่ง เขต
ระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว่ างจั งหวั ด สมุท รสาครกั บ กรุ งเทพมหานคร
สิ้นสุดที่กึ่งกลางคลองซอยแยกจากคลองสี่วา บริเวณพิกัด PR ๔๖๒๐๘๑
รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ ๒.๐๓ กิโลเมตร
ติดต่อตําบลบางน้ําจืด อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุท รสาคร
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางคลองซอยแยกจากคลองสี่วา บริเวณ
พิกัด PR ๔๖๒๐๘๑ ไปทางทิศตะวัน ตก ตามแนวกึ่งกลางคลอง
ซอยถึงกึ่งกลางคลองสี่วาที่โรงงานประกอบรถยนต์ บริเวณพิกัด PR
๔๕๓๐๗๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวเลียบสวนอุตสาหกรรม
จงสถิตย์ฟากทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงกึ่งกลางคลองแคราย บริเวณ
พิกัด PR ๔๓๕๐๖๗ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวระวางโฉนดที่ดิน
ระหว่ า งตํ า บลแคราย อํ า เภอกระทุ่ ม แบน กั บ ตํ า บลบางน้ํ า จื ด
อําเภอเมืองสมุทรสาคร สิ้นสุดที่กึ่งกลางคลองหมื่นปรารมภ์ บริเวณพิกัด
PR ๔๒๔๐๖๓ รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ ๔.๒ กิโลเมตร
ติดต่อกับเขตตําบลคลองมะเดื่อ อําเภอกระทุ่มแบน โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากกึ่งกลางคลองหมื่นปรารมภ์ บริเวณพิกัด PR ๔๒๔๐๖๓
ไปทางทิ ศ เหนือ ตามแนวระวางโฉนดที่ดิ น ระหว่ างตํา บลแคราย
กับตํ าบลคลองมะเดื่อ อํ าเภอกระทุ่ มแบน ถึ งริ มถนนซอยคลอง
มะเดื่อ ๑๒ (ซอยเทพกาญจนา) ฟากทิศใต้ บริเวณพิกัด PR ๔๒๔๐๖๕
ไปทางทิ ศ เหนือ ตามแนวระวางโฉนดที่ดิ น ระหว่ างตํา บลแคราย
กั บ ตํ า บลคลองมะเดื่ อ อํ า เภอกระทุ่ ม แบน ถึ ง กึ่ ง กลางคลอง
หมื่น ปรารมภ์ บริเวณพิกัด PR ๔๒๔๐๗๘ ไปทางทิศ ตะวัน ตก
เฉียงเหนือ ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลแครายกับตําบล
คลองมะเดื่อ อําเภอกระทุ่มแบน ถึงริมถนนเลียบคลองวัดศรีนวล - แคราย
ฟากทิศใต้ บริเวณพิกัด PR ๔๑๘๐๘๗ ไปทางทิศเหนือ ตามแนว
ระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลแครายกับตําบลคลองมะเดื่อ อําเภอ
กระทุ่ ม แบน สิ้ น สุ ด ที่ แ นวระวางโฉนดที่ ดิ นระหว่ างตํ าบลแคราย
กับตําบลคลองมะเดื่อ และตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุ่มแบน บริเวณ
พิกัด PR ๔๒๐๐๙๕ รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ ๖.๓
กิโลเมตร
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๗. กําหนดเขตตําบลคลองมะเดื่อ ในท้องที่อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยให้มี
เขตการปกครอง รวม ๑๑ หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ๑ บ้านหุบศาลเจ้า
หมู่ที่ ๒ บ้านคลองอ่อนใจ
หมู่ที่ ๓ บ้านโคกหัวถนน
หมู่ที่ ๔ บ้านคลองทองหลาง
หมู่ที่ ๕ บ้านคลองแสนสุข
หมู่ที่ ๖ บ้านคลองตาทอง
หมู่ที่ ๗ บ้านคลองผู้ใหญ่ลอย
หมู่ที่ ๘ บ้านคลองตากแดด
หมู่ที่ ๙ บ้านคลองกระทุ่มแบน
หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองตาเฉย
หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองสะพานดํา
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับเขตตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากริมคลองอ่อนใจฟากทิศเหนือ บริเวณพิกัด
PR ๓๘๐๐๙๘ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนซอยโต้ล้งฟากทิศใต้
ถึงเชิงสะพานทางเข้าค่ายกําแพงเพชรอัครโยธินฟากทิศใต้ บริเวณ
พิกัด PR ๔๐๒๐๙๖ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวกลางคลองสวนหลวง
สิ้นสุดที่แนวรั้วของค่ายกําแพงเพชรอัครโยธิน บริเวณพิกัด PR ๔๑๓๐๙๙
รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๓.๘ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก
ติด ต่ อกั บเขตตํา บลสวนหลวง ตํ าบลแคราย อํา เภอกระทุ่ม แบน
และตําบลบางน้ําจืด อําเภอเมืองสมุท รสาคร จังหวัดสมุท รสาคร
โดยมี แ นวเขตเริ่ ม ต้ น จากแนวรั้ ว ของค่ า ยกํ า แพงเพชรอั ค รโยธิ น
บริเวณพิกัด PR ๔๑๓๐๙๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านถนน
ผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน สาย ง (พุทธสาคร) ไปตามแนวกําแพง
รั้วหมู่บ้านแกรนด์กิตติยา ถึงแนวโฉนดที่ดินระหว่างตําบลคลองมะเดื่อ
กับตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุ่มแบน บริเวณพิกัด PR ๔๑๖๐๙๕
ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลคลองมะเดื่อ
กับตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุ่มแบน ถึง แนวระวางโฉนดที่ดิน
ระหว่ า งตํ า บลคลองมะเดื่ อ กั บ ตํ า บลสวนหลวงและตํ า บลแคราย
อํา เภอกระทุ่ ม แบน บริ เ วณพิ กั ด PR ๔๒๐๐๙๕ ไปทางทิ ศ ใต้
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ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลคลองมะเดื่อกับตําบลแคราย
อําเภอกระทุ่มแบน ถึงริมถนนเลียบคลองวัดศรีนวล-แครายฟากทิศใต้
บริเวณพิกัด PR ๔๑๘๐๘๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนว
ระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว่ า งตํ า บลคลองมะเดื่ อ กั บ ตํ า บลแคราย
อํา เภอกระทุ่ม แบน ถึ งกึ่ งกลางคลองหมื่น ปรารมภ์ บริ เวณพิ กั ด
PR ๔๒๔๐๗๘ ไปทางทิศใต้ ตามแนวระวางโฉนดที่ดิน ระหว่า ง
ตําบลคลองมะเดื่อกับตําบลแคราย อําเภอกระทุ่มแบน ถึงริมถนน
ซอยคลองมะเดื่อ ๑๒ (ซอยเทพกาญจนา) ฟากทิศใต้ บริเวณพิกัด
PR ๔๒๔๐๖๕ ไปทางทิศใต้ ตามแนวระวางโฉนดที่ดิน ระหว่า ง
ตําบลคลองมะเดื่อกับตําบลแคราย อําเภอกระทุ่มแบน ถึงกึ่งกลาง
คลองหมื่น ปรารมภ์ บริเวณพิกัด PR ๔๒๔๐๖๓ ไปทางทิศ ใต้
ตามแนวกึ่งกลางคลองหมื่นปรารมภ์ สิ้น สุดที่กึ่งกลางคลองมะเดื่อ
บริเ วณพิกัด PR ๔๒๓๐๕๗ รวมระยะทางด้านทิศตะวัน ออก
ประมาณ ๘.๘๙ กิโลเมตร
ติดต่อกับเขตตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
โดยมี แ นวเขตเริ่ ม ต้ น จากกึ่ ง กลางคลองมะเดื่ อ บริ เ วณพิ กั ด
PR ๔๒๓๐๕๗ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก ตามแนวระวางโฉนดที่ ดิ น
ระหว่ า งตํ า บลคลองมะเดื่ อ อํ า เภอกระทุ่ ม แบนกั บ ตํ า บลนาดี
อําเภอเมืองสมุทรสาคร ถึงกึ่งกลางถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข
๓๐๙๑ (ถนนเศรษฐกิจ) บริเวณพิกัด PR ๔๐๐๐๕๗ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลคลองมะเดื่อ
อํ า เภอกระทุ่ ม แบน กั บ ตํ า บลนาดี อํ า เภอเมื อ งสมุ ท รสาคร
ถึงกึ่งกลางคลองสันแก่น บริเวณพิกัด PR ๓๘๙๐๕๔ ไปทางทิศใต้
ตามกึ ่ ง กลางคลองสั น แ ก่ น สิ ้ น สุ ด ที ่ กึ ่ ง กลางค ลองสั น แก่ น
บริเวณพิกัด PR ๓๘๘๐๕๐ รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ
๖.๒๐ กิโลเมตร
ติ ด ต่ อ กั บ เขตตํ า บลดอนไก่ ดี และตํ า บลตลาดกระทุ่ ม แบน
อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุท รสาคร โดยมีแ นวเขตเริ่มต้นจาก
กึ่งกลางคลองสันแก่น บริเวณพิกัด PR ๓๘๘๐๕๐ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลคลองมะเดื่อกับตําบลดอนไก่ดี
อํา เภอกระทุ่ ม แบน ถึ งมุ ม บ่ อบํ า บัด น้ํ า เสี ย บริ ษั ท สุ ร ากระทิง แดง
(๑๙๘๘) จํากัด ฟากทิศตะวันตก บริเวณพิกัด PR ๓๘๗๐๕๓

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง

หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ไปทางทิศเหนือ ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลคลองมะเดื่อ
กับตําบลดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน ถึงริมถนนทางหลวงชนบท
สาย สค. ๖๒๑๑ ฟากทิศเหนือ บริเ วณพิกัด PR ๓๘๔๐๖๒
ไปทางทิศเหนือ ตามแนวกําแพงบริษัทวีท๊อปเทคนิคส์ จํากัด ถึงริมถนน
ทางหลวงชนบทสาย สค.๐๖๒๑๑ ฟากทิศเหนือ กม. ที่ ๑+๗๐๐
บริเวณพิกัด PR ๓๘๓๐๗๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนว
กึ่ ง กลางคลองมะเดื่ อ ถึ ง ริ ม คลองกระทุ่ ม แบนฟากทิ ศ ตะวั น ตก
บริเวณพิกัด PR ๓๘๖๐๘๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนว
กึ่งกลางคลองกระทุ่มแบน ถึงริมคลองกระทุ่มแบนฟากทิศตะวันออก
บริเวณพิกัด PR ๓๗๓๐๙๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนว
กึ่ง กลางคลองแขกบรรจบถนนสุค นธวิ ท ฟากทิ ศ ใต้ บริ เ วณพิ กั ด
PR ๓๗๕๐๙๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวระวางโฉนด
ที่ ดิ น ระหว่ า งตํ า บลคลองมะเดื่ อ กั บ ตํ า บลตลาดกระทุ่ ม แบน
อําเภอกระทุ่มแบน สิ้นสุดที่ริมคลองอ่อนใจฟากทิศเหนือ บริเวณพิกัด
PR ๓๘๐๐๙๘ รวมระยะทางด้านทิศ ตะวัน ตกประมาณ ๗.๓๕
กิโลเมตร
๘. กําหนดเขตตําบลดอนไก่ดี ในท้องที่อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยให้มีเขต
การปกครอง รวม ๖ หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ๑ บ้านดอนไก่ดี
หมู่ที่ ๒ บ้านหนองรี
หมู่ที่ ๓ บ้านตาสด
หมู่ที่ ๔ บ้านคลองตะโก
หมู่ที่ ๕ บ้านดอน
หมู่ที่ ๖ บ้านสันพะนอม
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับเขตตําบลตลาดกระทุ่มแบน และตําบลคลองมะเดื่อ อําเภอ
กระทุ่ม แบน จั งหวั ด สมุ ท รสาคร โดยมี แ นวเขตเริ่ มต้ น จากแนว
กําแพงหมู่บ้านอ่างทองธานี บริเวณพิกัด PR ๓๔๔๐๘๕ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลดอนไก่ดี
กับตําบลตลาดกระทุ่ มแบน อําเภอกระทุ่มแบน ถึ งกึ่ง กลางถนน
ซอยสุคนธวิท ๙ บริเวณพิกัด PR ๓๖๖๐๙๐ ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลดอนไก่ดีกับตําบล
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ตลาดกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน ถึงกึ่งกลางคลองกระทุ่มแบน
บริเวณพิกัด PR ๓๗๓๐๙๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนว
กลางคลองกระทุ่มแบน สิ้นสุดที่ริมคลองกระทุ่มแบนฟากทิศตะวันตก
บริเวณพิกัด PR ๓๘๖๐๘๒ รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ
๖.๔ กิโลเมตร
ติดต่อกับเขตตําบลคลองมะเดื่อ อําเภอกระทุ่มแบน และเขตตําบล
นาดี อําเภอเมืองสมุท รสาคร จังหวัดสมุท รสาคร โดยมีแ นวเขต
เริ่ ม ต้ น จากริ ม คลองกระทุ่ ม แบนฟากทิ ศ ตะวั น ตก บริ เ วณพิ กั ด
PR ๓๘๖๐๘๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางคลองมะเดื่อ
ถึง ริม ถนนทางหลวงชนบทสาย สค. ๐๖๒๑๑ ฟากทิศ เหนือ
กม. ที่ ๑+๗๐๐ บริเวณพิกัด PR ๓๘๓๐๗๔ ไปทางทิศใต้ ตามแนวเขต
กําแพงบริษัท วี ท็อปเทคนิคส์ จํากัด ถึงริมถนนทางหลวงชนบท
สาย สค. ๖๒๑๑ ฟากทิศ เหนื อ บริเวณพิกั ด PR ๓๘๔๐๖๒
ไปทางทิศใต้ ตามแนวคันบ่อบําบัดน้ําเสีย บริษัท สุรากระทิงแดง
จํากัด ถึงมุมบ่อบําบัด น้ําเสียของ บริษัท สุร ากระทิง แดง จํากัด
ฟากทิ ศ ตะวั น ตก บริ เ วณพิ กั ด PR ๓๘๗๐๕๓ ไปทางทิ ศ ใต้
ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลดอนไก่ดีกับตําบลคลองมะเดื่อ
อํ า เภอกระทุ่ ม แบน ถึ ง กึ่ ง กลางคลองสั น แก่ น บริ เ วณพิ กั ด
PR ๓๘๘๐๕๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวระวางโฉนดที่ดิน
ระหว่างตําบลดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบนกับตําบลนาดี อําเภอเมือง
สมุท รสาคร ถึง ถนนเลีย บคลองมะเดื่อฟากทิศ ตะวัน ออก บริเวณ
พิกัด PR ๓๗๘๐๓๙ รวมระยะทางด้านทิศ ตะวัน ออกประมาณ
๔.๘ กิโลเมตร
ติดต่อกับเขตตําบลบ้านเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร และตําบลท่าเสา
อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากริมถนน
เลียบคลองมะเดื่อ ฟากทิศตะวันออก บริเวณพิกัด PR ๓๗๘๐๓๙
ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งเหนื อ ตามแนวระวางโฉนดที่ดิ น ระหว่า ง
ตําบลดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบนกับตําบลบ้านเกาะ อําเภอเมือง
สมุทรสาคร สิ้นสุดที่แนวโฉนดที่ดินระหว่างตําบลดอนไก่ดีกับตําบลท่าเสา
อําเภอกระทุ่มแบน และตําบลบ้านเกาะ อําเภอเมืองสมุท รสาคร
บริ เ วณพิ กั ด PR ๓๗๔๐๔๑ รวมระยะทางด้ า นทิ ศ ใต้ ป ระมาณ
๐.๔ กิโลเมตร
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ติด ต่อกับเขตตําบลท่าเสา อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
โดยมี แ นวเขตเริ่ ม ต้ น จากแนวโฉนดที่ ดิ น ระหว่ า งตํ า บลดอนไก่ ดี
กับตําบลท่าเสา อําเภอกระทุ่มแบน บริเวณพิกัด PR ๓๗๔๐๔๑
ไปทางทิศตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ตามแนวระวางโฉนดที่ดิน ระหว่าง
ตําบลดอนไก่ดีกับตําบลท่าเสา อําเภอกระทุ่มแบน ถึงบริเวณพิกัด
PR ๓๗๙๐๔๕ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่าง
ตําบลดอนไก่ดีกับตําบลท่าเสา อําเภอกระทุ่มแบน ถึงบริเวณพิกัด
PR ๓๗๖๐๕๑ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก ตามแนวระวางโฉนดที่ ดิ น
ระหว่ า งตํ า บลดอนไก่ ดี กั บ ตํ า บลท่ า เสา อํ า เภอกระทุ่ ม แบน
ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๗๓๐๕๑ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวคลองตะโก
ฟากทิศตะวันออก ถึงทางแยกเข้าห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยปิยะเพรสติ้ง
บริเวณพิกัด PR ๓๗๓๐๕๕ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวระวางโฉนดที่ดิน
ระหว่ า งตํ า บลดอนไก่ ดี กั บ ตํ า บลท่ า เสา อํ า เภอกระทุ่ ม แบน
ถึงกึ่ง กลางถนนทางหลวงชนบทสาย สค. ๖๒๑๑ บริเ วณพิกัด
PR ๓๗๒๐๖๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวระวางโฉนด
ที่ดิ น ระหว่ า งตํา บลดอนไก่ ดี กับ ตํ า บลท่ า เสา อํ า เภอกระทุ่ ม แบน
ถึ ง ริ ม ถนนเลี ย บคลองแนวลิ ขิ ต ฟากทิ ศ ตะวั น ตก บริ เ วณพิ กั ด
PR ๓๖๕๐๗๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวระวางโฉนด
ที่ดิ น ระหว่ า งตํา บลดอนไก่ ดี กับ ตํ า บลท่ า เสา อํ า เภอกระทุ่ ม แบน
ถึงถนนเทศบาล ๔ ฟากทิศตะวันตก บริเวณพิกัด PR ๓๕๙๐๘๑
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลดอนไก่ดี
กับตําบลท่าเสา อําเภอกระทุ่มแบน ถึงถนนโยธาธิการ สค ๒๐๓๙
(ซอยสุคนธวิท ๒๕) ฟากทิศตะวันออก บริเวณพิกัด PR ๓๔๘๐๗๙
ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งเหนื อ ตามแนวระวางโฉนดที่ดิ น ระหว่า ง
ตําบลดอนไก่ดีกับตําบลท่าเสา อําเภอกระทุ่มแบน ถึงแนวโฉนดที่ดิน
ระหว่างตําบลดอนไก่ดีกับตําบลท่าเสา และตําบลตลาดกระทุ่มแบน
อําเภอกระทุ่มแบน บริเวณพิกัด PR ๓๔๔๐๘๐ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว่ า งตํ า บลดอนไก่ ดี กั บ ตํ า บล
ตลาดกระทุ่ ม แบน สิ้ น สุ ด ที่ แ นวกํ า แพงหมู่ บ้ า นอ่ า งทองธานี
บริเวณพิกัด PR ๓๔๔๐๘๕ รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ
๖.๑ กิโลเมตร
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๙. กําหนดเขตตําบลท่าเสา ในท้องที่อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยให้มีเขต
การปกครอง รวม ๘ หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ๑ บ้านเก่า
หมู่ที่ ๒ บ้านคลองน้อย
หมู่ที่ ๓ บ้านคลองแนวลิขิต
หมู่ที่ ๔ บ้านรางกระทุ่ม
หมู่ที่ ๕ บ้านศาลเจ้าอาม้า
หมู่ที่ ๖ บ้านท้องคุ้ง
หมู่ที่ ๗ บ้านท่าเสาพัฒนา
หมู่ที่ ๘ บ้านศาลเจ้าตึก
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติด ต่อกับเขตตําบลตลาดกระทุ่มแบน และตําบลดอนไก่ดี อําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุท รสาคร โดยมีแนวเขตเริ่มต้น จากกึ่งกลาง
แม่น้ําท่าจีน บริเวณพิกัด PR ๓๓๕๐๘๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลท่าเสากับตําบลตลาดกระทุ่มแบน
อําเภอกระทุ่มแบน ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๔๐๐๘๐ ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลท่าเสากับตําบลตลาดกระทุ่มแบน
อําเภอกระทุ่มแบน ถึงแนวโฉนดที่ดินระหว่างตําบลท่าเสากับตําบล
ตลาดกระทุ่มแบน และตําบลดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน บริเวณ
พิกัด PR ๓๔๔๐๘๐ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวระวางโฉนดที่ดิน
ระหว่างตําบลท่าเสากับตําบลดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน ถึงถนน
โยธาธิการ สค. ๒๐๓๙ (ซอยสุค นธวิท ๒๕) ฟากทิศตะวันออก
บริเวณพิกัด PR ๓๔๘๐๗๙ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวระวาง
โฉนดที่ดินระหว่างตําบลท่าเสากับตําบลดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน
ถึงถนนเทศบาล ๔ ฟากทิศตะวันตก บริเวณพิกัด PR ๓๕๙๐๘๑
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉีย งใต้ ตามแนวระวางโฉนดที่ดิ น ระหว่ า ง
ตําบลท่าเสา กับตําบลดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน สิ้นสุดที่ริมถนน
เลียบคลองแนวลิขิต ฟากทิศตะวันตก บริเวณพิกัด PR ๓๖๕๐๗๔
รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๓.๙ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับเขตตําบลดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากริมถนนเลียบคลองแนวลิขิต ฟากทิศตะวันตก
บริเวณพิกัด PR ๓๖๕๐๗๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนว
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ระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลท่าเสากับตําบลดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน
ถึงกึ่งกลางถนนทางหลวงชนบทสาย สค. ๖๒๑๑ บริเวณพิกัด PR
๓๗๒๐๖๓ ไปทางทิศใต้ ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลท่าเสา
กับตําบลดอนไก่ดี อํา เภอกระทุ่ มแบน ถึง กึ่งกลางคลองต้น ตะโก
ฟากทิศ ตะวัน ออกตรงทางเข้าห้างหุ้น ส่ว นจํากัด ไทยปิยะเพรสติ้ง
บริเวณพิกัด PR ๓๗๓๐๕๕ ไปทางทิศใต้ ตามแนวคลองต้นตะโก
ฟากทิ ศ ตะวั น ออก ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด PR ๓๗๓๐๕๑ ไปทางทิ ศ
ตะวันออก ตามแนวระวางโฉนดที่ดิน ระหว่างตําบลท่าเสากับตําบล
ดอนไก่ ดี อํา เภอกระทุ่ ม แบน ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด PR ๓๗๖๐๕๑
ไปทางทิศใต้ ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลท่าเสากับตําบล
ดอนไก่ ดี อํา เภอกระทุ่ ม แบน ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด PR ๓๗๙๐๔๕
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ตามแนวระวางโฉนดที่ ดิ น ระหว่ า ง
ตําบลท่าเสากับตําบลดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน สิ้นสุดที่แนวโฉนดที่ดิน
ระหว่างตําบลท่าเสา ตําบลดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน และตําบลบ้านเกาะ
อําเภอเมืองสมุทรสาคร บริเวณพิกัด PR ๓๗๔๐๔๑ รวมระยะทาง
ด้านทิศตะวันออกประมาณ ๔.๔ กิโลเมตร
ติดต่อกับเขตตําบลบ้านเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแนวโฉนดที่ดินระหว่างตําบลท่าเสากับตําบล
ดอนไก่ ดี อํ าเภอกระทุ่ มแบน และตํ าบลบ้ านเกาะ อํา เภอเมือ ง
สมุทรสาคร บริเวณพิกัด PR ๓๗๔๐๔๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลท่าเสา อําเภอกระทุ่มแบน
กับตําบลบ้านเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร ถึงถนนบ้านแนวลิขิต
บริเวณพิกัด PR ๓๖๙๐๔๔ ไปทางทิศ ตะวัน ตก ตามแนวระวาง
โฉนดที่ดินระหว่างตําบลท่าเสา อําเภอกระทุ่มแบน กับตําบลบ้านเกาะ
อําเภอเมืองสมุทรสาคร ถึงกึ่งกลางคลองน้อย บริเวณพิกัด PR ๓๖๒๐๔๔
ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวกึ่งกลางถนนบ้านศาลเจ้าตึก ถึงบริเวณ
พิกัด PR ๓๕๙๐๔๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉีย งใต้ ตามแนวระวาง
โฉนดที่ดินระหว่างตําบลท่าเสา อําเภอกระทุ่มแบน กับตําบลบ้านเกาะ
อําเภอเมืองสมุท รสาคร ถึงกึ่งกลางคลองพรมแดน บริเ วณพิกัด
PR ๓๕๓๐๓๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางคลอง
พรมแดนสิ้นสุดที่กึ่งกลางแม่นํ้าท่าจีน บริเวณพิกัด PR ๓๓๑๐๔๑
รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ ๕.๗ กิโลเมตร
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ติดต่อกับเขตตําบลอําแพงและตําบลสวนส้ม อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางแม่น้ําท่าจีน บริเวณ
พิกัด PR ๓๓๑๐๔๑ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวกึ่งกลางแม่น้ําท่าจีน
ถึงกึ่งกลางแม่น้ําท่าจีน บริเวณพิกัด PR ๓๓๕๐๘๑ รวมระยะทางด้าน
ทิศตะวันตกประมาณ ๗.๘ กิโลเมตร
๑๐. กําหนดเขตตําบลตลาดกระทุ่มแบน ในท้องที่อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด สมุท รสาคร
(ในเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน) โดยให้มีเขตการปกครอง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับเขตตําบลบางยางและเขตตําบลท่าไม้ อําเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุ ท รสาคร โดยมีแ นวเขตเริ่ มต้นจากกึ่งกลางคลองท่าตอ
บริเวณพิกัด PR ๓๓๕๐๘๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนว
กึ่งกลางถนนสายเทศบาล ๓ ถึงกึ่งกลางทางสามแยกเข้า หมู่ที่ ๑๓
ตําบลบางยาง บริเวณพิกัด PR ๓๔๓๐๘๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวกึ่งกลางถนนเทศบาล ๓ ถึง แนวโฉนดที่ดินระหว่างตําบล
ตลาดกระทุ่มแบนกับตําบลบางยาง อําเภอกระทุ่มแบน บริเวณพิกัด
PR ๓๔๘๐๙๔ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวกึ่งกลางถนนเทศบาล ๓
ถึงแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลตลาดกระทุ่มแบนกับตําบลบางยาง
บริเวณพิกัด PR ๓๕๐๐๙๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนว
กลางถนนเทศบาล ๓ ถึงรั้วโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”
บริเวณพิกัด PR ๓๕๒๐๙๔ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวรั้วโรงเรียน
กระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ถึงแนวโฉนดที่ดินระหว่างตําบลตลาด
กระทุ่ ม แบนกั บ ตํ า บลบางยาง อํ า เภอกระทุ่ มแบน บริ เ วณพิ กั ด
PR ๓๕๓๐๙๕ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่าง
ตํ า บลตลาดกระทุ่ ม แบนกั บ ตํ า บลบางยาง อํ า เภอกระทุ่ ม แบน
ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๕๒๐๙๖ ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉีย งเหนือ
ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลตลาดกระทุ่มแบนกับตําบล
บางยาง อําเภอกระทุ่มแบน ถึงกึ่งกลางแม่น้ําท่าจีน บริเวณพิกัด
PR ๓๕๔๐๙๙ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวกึ่งกลางแม่น้ําท่าจีน
สิ้นสุดที่ริมแม่น้ําท่าจีนฟากทิศตะวันออก บริเวณพิกัด PR ๓๗๒๑๐๒
รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๔.๕ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก
ติด ต่อกับเขตตําบลท่าไม้ ตําบลสวนหลวง และตําบลคลองมะเดื่อ
อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุท รสาคร โดยมีแ นวเขตเริ่มต้นจาก
ริมฝั่งแม่น้ําท่าจีนฟากทิศ ตะวัน ออก บริเวณพิกัด PR ๓๗๒๑๐๒
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ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบล
ตลาดกระทุ่มแบนกับตําบลท่าไม้ อําเภอกระทุ่มแบน ถึงแนวระวาง
โฉนดที่ดินระหว่างตําบลตลาดกระทุ่มแบนกับตําบลท่าไม้แ ละตําบล
สวนหลวง อําเภอกระทุ่มแบน บริเวณพิกัด PR ๓๗๔๐๙๙ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลตลาด
กระทุ่มแบนกับตําบลท่าไม้ อําเภอกระทุ่มแบน ถึงบริเวณประตูน้ํา
ริมคลองอ่อนใจฟากทิศเหนือ บริเวณพิกัด PR ๓๘๐๐๙๘ ไปทาง
ทิศตะวัน ตกเฉียงใต้ ตามแนวระวางโฉนดที่ดิน ระหว่างตําบลตลาด
กระทุ่มแบนกับตําบลคลองมะเดื่อ อําเภอกระทุ่มแบน ถึงถนนสุคนธวิท
ฟากทิศใต้ บริเวณพิกัด PR ๓๗๕๐๙๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวกึ่ ง กลางคลองแขก สิ้ น สุ ด ที่ ก่ึ ง กลางคลองกระทุ่ ม แบน
บริ เ วณพิ กั ด PR ๓๗๓๐๙๒ รวมระยะทางด้ า นทิ ศ ตะวั น ออก
ประมาณ ๒.๑ กิโลเมตร
ติดต่อกับเขตตําบลดอนไก่ดี และเขตตําบลท่าเสา อําเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางคลองกระทุ่มแบน
บริเวณพิกัด PR ๓๗๓๐๙๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนว
กึ่งกลางคลองกระทุ่มแบน ถึงกึ่งกลางถนนซอยสุคนธวิท ๙ บริเวณ
พิกัด PR ๓๖๖๐๙๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉีย งใต้ ตามแนวระวาง
โฉนดที่ ดิ น ระหว่ า งตํ า บลตลาดกระทุ่ ม แบนกั บ ตํ า บลดอนไก่ ดี
อําเภอกระทุ่มแบน ถึงบริเวณพิกัด PR ๓๔๔๐๘๕ ไปทางทิศใต้
ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลตลาดกระทุ่มแบนกับตําบล
ดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน ถึงแนวโฉนดที่ดินระหว่างตําบลตลาด
กระทุ่มแบนกับตําบลดอนไก่ดี และตําบลท่าเสา อําเภอกระทุ่มแบน
บริเวณพิกัด PR ๓๔๔๐๘๐ ไปทางทิศ ตะวัน ตก ตามแนวระวาง
โฉนดที่ ดิ น ระหว่ า งตํ า บลตลาดกระทุ่ ม แบนกั บ ตํ า บลท่ า เสา
อํา เภอกระทุ่ ม แบน ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด PR ๓๔๐๐๘๐ ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างตําบลตลาด
กระทุ่มแบนกับตําบลท่าเสา อําเภอกระทุ่มแบน สิ้นสุด ที่กึ่งกลาง
แม่น้ําท่าจีน บริเวณพิกัด PR ๓๓๕๐๘๑ รวมระยะทางด้านทิศใต้
ประมาณ ๗.๓ กิโลเมตร
ติดต่อกับเขตตําบลสวนส้ม อําเภอบ้านแพ้ว และเขตตําบลบางยาง
อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุท รสาคร โดยมีแ นวเขตเริ่มต้นจาก
กึ่ ง กลางแม่ น้ํา ท่ า จี น บริ เ วณพิ กั ด PR ๓๓๕๐๘๑ ไปทางทิ ศ
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ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวกึ่ ง กลางแม่ น้ํ า ท่ า จี น ถึ ง กึ่ ง กลาง
แม่น้ําท่าจีน บริเวณพิกัด PR ๓๓๓๐๘๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวกึ่งกลางคลองท่าตอ สิ้น สุด ที่กึ่งกลางคลองท่าตอ บริเวณ
พิ กั ด PR ๓๓๕๐๘๗ รวมระยะทางด้ า นทิ ศ ตะวั น ตกประมาณ
๐.๗ กิโลเมตร
บรรดาประกาศกําหนดเขตตําบลในท้องที่อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร ฉบับอื่น
ซึ่งขัดหรือแย้งประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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