
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  จดัตัง้องคก์ารบรหิารส่วนต าบลคลองมะเดื่อ  อ าเภอกระทุ่มแบน  จังหวดัสมทุรสาคร   

เป็นเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ 
 

 

โดยที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมะเดื่อ   อ าเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร   
มีความประสงค์ที่จะจัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีราษฎรตั้งแต่
หนึ่งหมื่นคนขึ้นไปและมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา  10  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  12)  
พ.ศ.  2546  จึงสมควรยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  42  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.  2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  5)  
พ.ศ.  2546  ประกอบมาตรา  7  และมาตรา  10  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่   12)  พ.ศ.  2546  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมะเดื่อ  อ าเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  
เป็นเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ   

องค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองตามประกาศนี้มีแนวเขต 
ตามค าบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย  และให้พ้นสภาพแห่งการเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบล  รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลงและ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเมือง  
เป็นต้นไป  บรรดางบประมาณ  ทรัพย์สินสิทธิ  สิทธิเรียกร้อง  หนี้  พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้โอนไปเป็นของเทศบาลเมืองที่จัดตั้งขึ้น  และบรรดาข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้ว  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราวจนกว่า 
จะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่  ตามมาตรา  42  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2546 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๕  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๐๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๖๒



 

ค ำบรรยำยแนวเขต 
เทศบำลเมืองคลองมะเดือ่  อ ำเภอกระทุ่มแบน  จงัหวัดสมุทรสำคร 

ท้ำยประกำศกระทรวงมหำดไทย 
เร่ือง จัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองมะเดื่อ  อ ำเภอกระทุ่มแบน   จังหวัดสมทุรสำคร 

เป็นเทศบำลเมืองคลองมะเดื่อ   
ลงวันที่  15  เดือนตุลำคม  พ.ศ.  2562 

 
 

ให้ก ำหนดหลักเขตเทศบำลเมืองคลองมะเดื่อไว้ดังนี้ 
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่บริเวณคลองอ่อนใจฝั่งเหนือ บริเวณพิกัด PR ๓๘๐๐๙๘  
ด้ำนทิศเหนือ   
ติดต่อกับเขตต ำบลสวนหลวง อ ำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสำคร  โดยมีแนวเขตเริ่มต้น 
จำกหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบตำมแนวกึ่งกลำงคลองอ่อนใจระหว่ำงต ำบลคลองมะเดื่อกับต ำบลสวน
หลวง ไปทำงทิศตะวันออก มำบรรจบคลองสวน ระยะทำงประมำณ ๙๒๐ เมตร จำกนั้นไปทำงทิศเหนือ
ตำมก่ึงกลำงคลองสวน ระยะทำงประมำณ ๒๒๐ เมตร จำกนั้นไปทำงทิศตะวันออกตำมก่ึงกลำงคลองสวน  
ระยะทำงประมำณ ๓๐๐ เมตร จำกนั้นไปทำงทิศใต้ตำมกึ่งกลำงคลองสวน มำบรรจบกับคลองอ่อนใจ 
ระยะทำงประมำณ ๓๐๐ เมตร จำกนั้นไปทำงทิศตะวันออก ตำมกึ่งกลำงคลองอ่อนใจมำบรรจบคลอง
สวนหลวง ถึงหมู่บ้ำนพัฒนชัยกำรเคหะ ระยะทำงประมำณ ๓๘๐ เมตร จำกนั้นไปทำงทิศเหนือตำม
กึ่งกลำงคลองสวนหลวง ระยะทำงประมำณ ๒๐๕ เมตร แล้วไปทำงทิศตะวันออกตำมกึ่งกลำงคลองสวน
หลวง ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพำนทำงเข้ำค่ำยก ำแพงเพชรอัครโยธิน  พิกัด PR ๔๐๒๐๙๖  
รวมระยะทำงประมำณ ๒,๘๐๐  เมตร 
จำกหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบตำมก ำแพงค่ำยก ำแพงเพชรอัครโยธิน ไปทำงทิศตะวันออกตำมแนว
กึ่งกลำงคลองสวนหลวง ถึงจุดที่คลองสวนหลวงบรรจบกับคลองสะพำนด ำ เป็นหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรง
บริเวณเขตทำงสำธำรณะริมคลองสวนหลวง พิกัด PR ๔๑๒๐๙๙  รวมระยะทำงประมำณ  ๑,๐๕๐ เมตร 
ด้ำนทิศตะวันออก   
ติดต่อกับเขตต ำบลสวนหลวง  ต ำบลแครำย อ ำเภอกระทุ่มแบน ต ำบลบำงน้ ำจืด อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร
จังหวัดสมุทรสำคร  โดยมีแนวเขตเริ่มต้น 
จำกหลักเขตที่ ๓  เป็นเส้นเลียบตำมแนวเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลคลองมะเดื่อกับต ำบลสวนหลวงไป
ทำงทิศใต้ตำมก่ึงกลำงคลองสะพำนด ำ  ระยะทำงประมำณ ๒๗๐ เมตร แล้วไปทำงทิศตะวันออกตำมแนว
ก ำแพงรั้วหมู่บ้ำนแกรนด์กิตติยำ  ตัดผ่ำนถนนผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน สำย ง (พุทธสำคร)  ถึงหลัก
เขตท่ี ๔  บริเวณพิกัด PR ๔20๐๙๕ รวมระยะทำงประมำณ 1,00๐  เมตร 
จำกหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบตำมแนวเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลคลองมะเดื่อกับต ำบลแครำย ไปทำง
ทิศใต้ ถึงบริษัท ไทยกวงอุตสำหกรรม จ ำกัด  ระยะทำงประมำณ ๕๖๐ เมตร จำกนั้นไปทำงทิศตะวันออก
ตำมแนวระวำงโฉนดที่ดิน ระยะทำงประมำณ ๑๐๐ เมตร จำกนั้นไปทำงทิศใต้ตำมแนวเส้นแบ่งเขต
ระหว่ำงต ำบลคลองมะเดื่อกับต ำบลแครำย  ถึงบริษัท น ำไฮเจริญเซรำมิค จ ำกัด ระยะทำงประมำณ ๒๔๐ 
เมตร จำกนั้นไปทำงทิศตะวันตกเลียบตำมแนวก ำแพงของ บริษัท น ำไฮเจริญเซรำมิค จ ำกัด ฝั่งใต้ ตัดผ่ำน
ถนนส่วนบุคคล ระยะทำงประมำณ ๓๒๐ เมตร  จำกนั้นไปทำงทิศใต้ตำมแนวระวำงโฉนดที่ดิน  ระยะทำง
ประมำณ 100 เมตร   ถึงหลักเขตที่ ๕  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเลียบคลองวัดศรีนวล-แครำย  บริเวณพิกัด PR 
๔18087 รวมระยะทำงประมำณ ๑,3๐๐ เมตร  
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จำกหลักเขตที่ ๕  เป็นเส้นเลียบตำมแนวเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลคลองมะเดื่อกับต ำบลแครำย  ไปทำง
ทิศใต้ตำมแนวระวำงโฉนดที่ดิน ถึงคลองกระทุ่มแบน ระยะทำงประมำณ ๘๐๐ เมตร จำกนั้นไปทำงทิศ
ตะวันออก ตำมกึ่งกลำงแนวคลองกระทุ่มแบน  ระยะทำงประมำณ ๓๓๙ เมตร  จำกนั้นไปทำงทิศใต้ตำม
แนวระวำงโฉนดที่ดิน ระยะทำงประมำณ ๒๐๓  เมตร  แล้วไปทำงทิศตะวันออกตำมแนวระวำงโฉนด
ที่ดิน ถึงริมเขื่อนคลองหมื่นปรำรมภ์ หน้ำบริษัท ชัยศิริพัฒน์ เท็กซ์ไทล์ จ ำกัด  ระยะทำงประมำณ  ๔๐๒ 
เมตร  ถึงหลักเขตท่ี ๖ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองหมื่นปรำรมภ์ บริเวณพิกัด PR ๔๒4๐78 รวมระยะทำงประมำณ 
1,75๐ เมตร 
จำกหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบตำมแนวเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลคลองมะเดื่อกับต ำบลแครำยไปทำงทิศ
ใต้ตำมแนวคลองหมื่นปรำรมภ์ ระยะทำงประมำณ ๒๕๖ เมตร  จำกนั้นไปทำงทิศตะวันออกตำมแนว
ระวำงโฉนดที่ดิน ถึงบริษัท พี ซี โอ เชี่ยนไพพ์  จ ำกัด  ระยะทำงประมำณ ๓๘๐ เมตร แล้วไปทำงใต้ 
ระยะทำงประมำณ ๑๙๐ เมตร จำกนั้นมำทำงทิศตะวันตก จนมำบรรจบกับแนวคลองหมื่นปรำรมภ์  
ระยะทำงประมำณ ๒๕๐  เมตร  แล้วไปทำงทิศใต้ตำมแนวกึ่งกลำงคลองหมื่นปรำรมภ์ ถึงแนวเขตวัด
สุวรรณรัตนำรำม ระยะทำงประมำณ ๔๔๐ เมตร จำกนั้นไปทำงทิศตะวันตกตำมแนวเขตวัดสุวรรณรัตนำ
รำมถึงบริเวณโค้งถนนซอยคลองมะเดื่อ ๑๐ (ซอยวัดแครำย) ระยะทำงประมำณ  ๔๐๐  เมตร แล้วตัด
ผ่ำนถนนไปทำงทิศใต้ตำมแนวระวำงโฉนดที่ดิน ระยะทำงประมำณ ๕๑๐  เมตร  ถึงหลักเขตที่ ๗  ซึ่ง
ตั้งอยู่ที่ริมถนนซอยคลองมะเดื่อ ๑๒ (ซอยเทพกำญจนำ) บริเวณพิกัด PR ๔๒4๐๖5 รวมระยะทำง
ประมำณ ๒,40๐ เมตร 
จำกหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบตำมแนวเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลคลองมะเดื่อกับต ำบลแครำยไปทำงทิศ
ใต้ตำมแนวระวำงโฉนดที่ดิน ตัดผ่ำนถนนเลียบคลองหมื่นปรำรมภ์ ระยะทำงประมำณ 40๐  เมตร 
จำกนั้นไปทำงทิศตะวันออกตำมแนวระวำงโฉนดที่ดิน ระยะทำงประมำณ ๑0๐ เมตร จำกนั้นไปทำงทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ตำมแนวระวำงโฉนดที่ดิน ระยะทำงประมำณ ๓๐๐ เมตร จำกนั้นไปทำงทิศใต้ตำมแนว
ระวำงโฉนดที่ดินซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลคลองมะเดื่อกับต ำบลบำงน้ ำจืด อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร 
ระยะทำงประมำณ ๒๖๐  เมตร  จำกนั้นไปทำงทิศตะวันตกตำมแนวระวำงโฉนดที่ดิน ระยะทำงประมำณ 
๔๑๐  เมตร จำกนั้นไปทำงทิศเหนือตำมแนวระวำงโฉนดที่ดิน  ระยะทำงประมำณ ๒๘๐ เมตร ถึงหลัก
เขตท่ี ๘ ซ่ึงต้ังอยู่รมิคลองหมื่นปรำรมภ์ บริเวณพิกัด PR ๔๒๓๐๕๘ รวมระยะทำงประมำณ 1,75๐ เมตร 
ด้ำนทิศใต้   
ติดต่อกับเขตต ำบลนำดี  อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จังหวัดสมุทรสำคร  โดยมีแนวเขตเริ่มต้น 
จำกหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบตำมแนวเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลคลองมะเดื่อกับต ำบลนำดี  อ ำเภอ
เมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร ไปทำงทิศตะวันตกตำมแนวระวำงโฉนดที่ดิน ระยะทำงประมำณ 
๑,๓๑๒ เมตร  จำกนั้นไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตำมแนวระวำงโฉนดที่ดิน ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู่
ริมคลองตำเฉย (คลองรำษฎรสำมัคคี) บริเวณพิกัด PR ๔๑๒๐๕๘  รวมระยะทำงประมำณ ๑,๔๗๒  เมตร  
จำกหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นเลียบตำมแนวเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลคลองมะเดื่อกับต ำบลนำดี  อ ำเภอ
เมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร ไปทำงทิศใต้ตำมแนวระวำงโฉนดที่ดิน ระยะทำงประมำณ ๕๖๕ 
เมตร จำกนั้นไปทำงทิศตะวันตกตำมแนวระวำงโฉนดที่ดิน  ระยะทำงประมำณ ๘๖๐ เมตร จำกนั้นไปทำง
ทิศเหนือตำมแนวระวำงโฉนดที่ดิน ระยะทำงประมำณ ๕๐ เมตร จำกนั้นไปทำงทิศตะวันออกตำมแนว
ระวำงโฉนดที่ดิน ระยะทำงประมำณ ๑๑๐ เมตร จำกนั้นไปทำงทิศเหนือ ตำมแนวระวำงโฉนดที่ดิน 
ระยะทำงประมำณ ๗๐ เมตร จำกนั้นไปทำงทิศตะวันตกตำมแนวระวำงโฉนดที่ดิน  ระยะทำงประมำณ  
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๒๔๐ เมตร จำกนั้นไปทำงทิศเหนือ ตำมแนวระวำงโฉนดที่ดิน ระยะทำงประมำณ ๒๒๐ เมตร จำกนั้นไป
ทำงทิศตะวันตกตำมแนวระวำงโฉนดที่ดิน ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยู่บนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 
๓๐๙๑ (ถนนเศรษฐกิจ) บริเวณพิกัด PR ๔๐๐๐๕๘  รวมระยะทำงประมำณ ๒,๔๓๒ เมตร 
จำกหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นเลียบตำมแนวเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลคลองมะเดื่อกับต ำบลนำดี  อ ำเภอ
เมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร ไปทำงทิศตะวันตกตำมถนนทำงเข้ำหมู่บ้ำนฟ้ำใส  ระยะทำง
ประมำณ ๕๗๐ เมตร จำกนั้นไปทำงทิศใต้ตำมแนวเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลคลองมะเดื่อกับต ำบลนำดี  
ระยะทำงประมำณ ๔๓๔  เมตร จำกนั้นไปทำงทิศตะวันตกตำมแนวระวำงโฉนดที่ดิน  ถึงคลองแสนสุข 
ระยะทำงประมำณ ๕๒๐ เมตร  แล้วไปทำงทิศใต้ตำมแนวระวำงโฉนดที่ดิน ระยะทำงประมำณ ๖๐๐ 
เมตร แล้ววกกลับมำทำงทิศตะวันตก ระยะทำงประมำณ ๑๗๖  เมตร  ถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยู่ริม
คลองแสนสุข บริเวณพิกัด PR ๓๘๘๐๔๙  รวมระยะทำงประมำณ  ๒,๓๐๐ เมตร 
ด้ำนทิศตะวันตก  
ติดต่อกับเขตต ำบลดอนไก่ดี  และต ำบลตลำดกระทุ่มแบน  อ ำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสำคร  โดย
มีแนวเขตเริ่มต้น 
จำกหลักเขตที่ ๑๑ เป็นเส้นเลียบตำมแนวเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลคลองมะเดื่อกับต ำบลดอนไก่ดี  
อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือตำมแนวระวำงโฉนดที่ดิน ถึงหลัก
เขตที่  ๑๒ซึ่งตั้งอยู่มุมบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย บริษัท สุรำกระทิงแดง (๑๙๘๘) จ ำกัด ด้ำนทิศตะวันตก บริเวณ
พิกัด  PR  ๓๘๕๐๕๓ รวมระยะทำงประมำณ ๕๕๐ เมตร 
จำกหลักเขตที่ ๑๒ เป็นเส้นเลียบตำมแนวเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลคลองมะเดื่อกับต ำบลดอนไก่ดี  
อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร ไปทำงทิศเหนือตำมแนวระวำงโฉนดที่ดิน ระยะทำงประมำณ 
๒๒๐ เมตร จำกนั้นไปทำงทิศตะวันตกตำมแนวระวำงโฉนดที่ดิน ระยะทำงประมำณ  ๒๔๐ เมตร จำกนั้น
ไปทำงทิศเหนือตำมแนวระวำงโฉนดที่ดิน ระยะทำงประมำณ ๗๖๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่งตั้งอยู่ริม
ถนนทำงหลวงชนบท สค.๐๖๒๑๑ ฟำกเหนือ กม.ที่ ๑+๗๐๐  บริเวณพิกัด  PR ๓๘๒๐๖๒ รวมระยะทำง
ประมำณ ๑,๒๒๐ เมตร 
จำกหลักเขตที่ ๑๓ เป็นเส้นเลียบตำมแนวเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลคลองมะเดื่อกับต ำบลดอนไก่ดี  
อ ำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสำคร ไปทำงทิศเหนือตำมแนวระวำงโฉนดที่ดินระยะทำงประมำณ 
๒๙๐ เมตร จำกนั้นไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือตำมแนวระวำงโฉนดที่ดิน ระยะทำงประมำณ  ๖๐๐ 
เมตร  จำกนั้นไปทำงทิศตะวันตกตำมแนวระวำงโฉนดที่ดิน  ระยะทำงประมำณ ๑๗๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ 
๑๔ ซ่ึงต้ังอยู่ริมคลองมะเดื่อ  บริเวณพิกัด PR ๓๘๑๐๗๐  รวมระยะทำงประมำณ ๑,๐๖๐ เมตร 
จำกหลักเขตที่ ๑๔ เป็นเส้นเลียบตำมแนวเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลคลองมะเดื่อกับต ำบลดอนไก่ดี  
อ ำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสำคร ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือตำมกึ่งกลำงคลองมะเดื่อ ถึงหลัก 
เขตที่ ๑๕  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองกระทุ่มแบนฝั่งตะวันตก บริเวณพิกัด PR ๓๘๖๐๘๒ รวมระยะทำงประมำณ 
๑,๓๓๐ เมตร 
จำกหลักเขตที่ ๑๕ เป็นเส้นเลียบตำมแนวเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลคลองมะเดื่อกับต ำบลดอนไก่ดี  
อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือตำมกึ่งกลำงคลองกระทุ่มแบน ถึง
หลักเขตที่ ๑๖ (หลักเขตเทศบำลเมืองกระทุ่มแบนหลักที่ ๕) ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองกระทุ่มแบนฝั่งตะวันออก 
บริเวณพิกัด PR ๓๗๓๐๙๓  รวมระยะทำงประมำณ ๒,๕๐๐ เมตร 
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จำกหลักเขตที่ ๑๖ เป็นเส้นเลียบตำมแนวเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลคลองมะเดื่อกับต ำบลตลำดกระทุ่ม
แบน  อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร ไปทำงทิศเหนือ ตำมแนวคลองแขก ถึงปำกทำงปั๊มน้ ำมัน 
ปตท.  ระยะทำงประมำณ ๓๕๒  เมตร  จำกนั้นไปทำงทิศตะวันออกตำมแนวระวำงโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็น
แนวขนำนกับทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๙๑ (ถนนเศรษฐกิจ) ฝั่งใต้ ประมำณ ๓๐ เมตร  ระยะทำง
ประมำณ ๒๕๑ เมตร  จำกนั้นไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือตำมแนวเส้นแบ่งเขตต ำบลตัดผ่ำนทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข ๓๐๙๑ (ถนนเศรษฐกิจ) ระยะทำงประมำณ  ๕๑๗  เมตร  ไปบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ 
ซ่ึงต้ังอยู่ริมคลองอ่อนใจฝั่งเหนือ  บริเวณพิกัด PR ๓๘๐๐๙๘ รวมระยะทำงประมำณ ๑,๑๑๐ เมตร   
 
ดังปรำกฏตำมแผนที่ท้ำยประกำศกระทรวงมหำดไทยฉบับนี้ 
ตำมเส้นแนวเขตท่ีกล่ำวไว้  ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพ่ือแสดงแนวเขตตำมสมควร 
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