
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสม 
ในการก าหนดกิจกรรม 

เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตคลองสาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลทั่วไปของพืน้ที่เขต

1. จ านวนประชากรในพ้ืนที่จ าแนกตามอายุและแขวง

0-4  5-9  10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

ชาย 265 281 333 428 546 487 509 477 485 474

หญิง 222 307 382 416 446 459 524 537 502 567

รวม 487 588 715 844 992 946 1,033 1,014 987 1,041

ชาย 499 547 608 802 822 896 1,009 927 900 878

หญิง 504 572 601 831 857 889 1,017 1,010 1,002 1,105

รวม 1,003 1,119 1,209 1,633 1,679 1,785 2,026 1,937 1,902 1,983

ชาย 500 369 404 472 462 427 497 506 495 513

หญิง 448 334 437 488 532 489 544 488 504 539

รวม 948 703 841 960 994 916 1,041 994 999 1,052

ชาย 358 409 471 619 599 694 736 741 706 648

หญิง 341 408 533 667 662 726 811 790 767 845

รวม 699 817 1,004 1,286 1,261 1,420 1,547 1,531 1,473 1,493

รวมทัง้หมด 3,137 3,227 3,769 4,723 4,926 5,067 5,647 5,476 5,361 5,569

แขวงบางล าภลูา่ง

แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา

เพศแขวง

แขวงคลองต้นไทร

แขวงคลองสาน

อาย ุ(ปี)



50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-100 100>

ชาย 493 544 413 308 208 170 91 30 20 3 4 6,569

หญิง 660 639 556 385 273 258 178 66 31 10 2 7,420

รวม 1,153 1,183 969 693 481 428 269 96 51 13 6

ชาย 896 876 766 533 361 274 143 60 26 9 5 11,837

หญิง 1,107 1,152 993 702 475 427 255 133 36 14 2 13,684

รวม 2,003 2,028 1,759 1,235 836 701 398 193 62 23 7

ชาย 480 460 413 226 157 138 82 41 21 5 4 6,672

หญิง 588 542 500 341 254 203 139 53 20 7 3 7,453

รวม 1,068 1,002 913 567 411 341 221 94 41 12 7

ชาย 675 577 541 388 246 180 125 42 22 5 1 8,783

หญิง 860 784 692 480 324 266 170 78 26 11 1 10,242

รวม 1,535 1,361 1,233 868 570 446 295 120 48 16 2

รวมทัง้หมด 8,896 8,801 8,643 8,086 7,224 6,983 6,830 5,979 5,563 5,633 22 72,660

แขวงคลองต้นไทร

แขวงคลองสาน

แขวง เพศ

แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา

แขวงบางล าภลูา่ง

รวม
อาย ุ(ปี ตอ่)



2. จ านวนการเกิด การตาย การย้ายถิน่ของประชากรในพ้ืนที่ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา - - - - - - - -

แขวงบางล าภลูา่ง - - - - - - - -

แขวงคลองสาน - - - - - - - -

แขวงคลองต้นไทร - - - - - - - -

รวม 2,936 2,751 2,602 1,470 523 542 815 627

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา - - - - - - - -

แขวงบางล าภลูา่ง - - - - - - - -

แขวงคลองสาน - - - - - - - -

แขวงคลองต้นไทร - - - - - - - -

รวม 4,154 3,562 3,540 2,013 6,673 5,865 6,202 3,599

การตายการเกิด
แขวง

การย้ายออกการย้ายเข้า
แขวง



3. การย้ายถิน่และเหตุของการย้ายถิน่

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน แขวงบางล าภลูา่ง แขวงคลองต้นไทร

หางานท า

ต้องการเปลี่ยนงาน

ต้องการรายได้เพ่ิมขึน้

หน้าทีก่ารงาน

ศกึษาตอ่

ย้ายทีอ่ยอ่าศยั

กลบัภมิูล าเนา

ตดิตามครอบครัว

ท ากิจการครอบครัว

รักษาตวั

ขาดคนดแูล

ดแูลผู้ อ่ืน

อ่ืน ๆ 

จ านวน (คน) แยกรายแขวง
สาเหต/ุแขวง



4. จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียน

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน แขวงบางล าภลูา่ง แขวงคลองต้นไทร

พม่า 1,325 1,536 1,620 1,107

ลาว 549 1,238 1,323 762

เขมร 156 224 417 211

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ - - - -

5. ความหนาแน่นของประชากร

พืน้ที่ จ านวนบ้าน 

รวม ชาย หญิง (ตร.กม.) (หลงั)

แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา 14,611 6,907 7,704 1.16 5,061 -

แขวงคลองสาน 15,433 7,359 8,074 1.49 5,727 -

แขวงบางล าภลูา่ง 26,054 12,130 13,924 2.47 12,782 -

แขวงคลองต้นไทร 19,318 8,924 10,394 1.75 13,249 -

ครอบครัวแขวง
ประชากร      ความหนาแน่น  

   (คน/ตร.กม.)

12,595.69

10,357.72

10,548.18

11,038.86

จ านวน (คน) แยกแขวง
ประเทศ



6. จ านวนประชากรแยกตามการนับถือศาสนา (คน)

ศาสนา จ านวน (คน)

พทุธ

อิสลาม

คริสต์

อ่ืนๆ (ระบ)ุ

7. จ านวนศาสนสถานในพ้ืนที่เขต

ศาสนา จ านวน (แหง่)

พทุธ 8

อิสลาม 3

คริสต์ 1

อ่ืนๆ (ระบ)ุ ศาลเจ้า 5



8. จ านวนแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ควรแก่การอนุรักษ์

แขวง จ านวน (แหง่)

แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา -

แขวงคลองสาน 1

แขวงบางล าภลูา่ง -

แขวงคลองต้นไทร -

9. กิจกรรมตามประเพณีที่ส าคัญ โดดเด่น

กิจกรรม

1...........................

2...........................

3...........................

4...........................

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ป้อมป้องปัจจามิตร และเสา

ธงสญัญาณ

ช่ือ ความส าคญั

ความส าคญั ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม

ป้อมปืนรักษาพระนครที่สร้างขึน้ในสมยัรัชกาลที่ 4



โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง 

1.  จ านวนข้าราชการประจ า/ลูกจ้าง

อตัราถือครอง อตัราจริง อตัราถือครอง อตัราจริง

15 13 16 11

17 17 1 1

13 13 48 48

14 14 1 1

16 16 3 3

18 13 45 40

11 11 2 2

13 13 2 2

13 12 498 463

13 11 6 6ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

จ านวน (คน)

สว่นราชการในส านกังานเขต

ฝ่ายการศกึษา

ลกูจ้างข้าราชการ



2. จ านวนข้าราชการการเมือง

1 คน

7 คน

3. รายได้ของส านักงานเขต 

ประมาณการ รายได้จริง

 - ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 114,000,000.00      112,059,685.85            

1,300,000.00          1,170,783.44                

8,200,000.00          8,671,187.16                

 - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

 - ภาษีป้าย

 - คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ (ระบ)ุ

 - รายได้อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

 - ภาษีบ ารุงท้องที่

 - สมาชิกสภาเขต

รายได้ (ล้านบาท)
ประเภทของรายได้



4. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่ของส านักงานเขต 

สนบัสนนุงานประจ า สนบัสนนุงานยทุธศาสตร์

2,000,000 3,052,000

- -

- 99,800

- -

220,000 12,705,500

549,600 19,042,000

- 7,800

80,000 17,065,200

- 3,963,800

- 1,309,800

2,849,600 57,245,900

งบสนบัสนนุงานประจ าและงานเชิงยทุธศาสตร์ หมายถึง คา่ใช้จ่ายตามแผนปฏิบตัริาชการประข าปี

ของหน่วยงาน

สว่นราชการในส านกังานเขต

รวมงบประมาณ (บาท)

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ

งบประมาณ (บาท)

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

ฝ่ายการศกึษา

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล



5. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ 

บ้านหนงัสือใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

หน่วยงาน กทม.

สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ชมุชนหลงัตลาดเจริญนครบ้านหนงัสือชมุชนหลงัตลาดเจริญนคร

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

ส านกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร

อาคารหอสมดุวดัอนงคาราม ชัน้2, ถนนสมเด็จเจ้าพระยา, แขวง

สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
869 ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน

ห้องสมดุประชาชนวดัอนงคาราม

ศนูย์สาธาณสขุ

ห้องสมดุ

โรงพยาบาลตากสนิ

ห้องสมดุประชาชนเขตคลองสาน

124/16 ถนน กรุงธนบรีุ แขวง บางล าภลูา่ง เขต คลองสาน

อาคารเลขที่ 411 ถนนประชาธิปก เขตคลองสาน กทม. 10600

โรงพยาบาล

บริเวณวดัอนงคาราม ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน

สถานีต ารวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา

ช่ือหน่วยงาน/สว่นราชการ ทีต่ัง้

วทิยาลยัสารพดัช่างธนบรีุ ถนนเชียงใหม ่แขวงคลองสาน เขตคลองสาน

ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเขตคลองสาน 162/4-8 ถนนพญาไม้. แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน

ตัง้อยูท่ี่ 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน

เลขที่ 543 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงคลองสาน เขตคลองสาน

สถานีต ารวจนครบาลปากคลองสาน

อทุยานเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สถานีดบัเพลงิปากคลองสาน

สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ศนูย์บริการสาธารณสขุ 28

สถานีดบัเพลงิเลขที่ 1 ถนนเจริญนคร  แขวง คลองสาน เขต คลองสาน

เลขที่ 1421 ซอยลาดหญ้า 21 แขวง คลองสาน เขต คลองสาน

ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

ห้องสมดุ

ห้องสมดุ

พิพิธภณัฑ์

โรงพยาบาล

แขวง คลองสาน เขต คลองสาน

ภารกิจ/ความรับผิดชอบ

จดัการเรียนการสอน

จดัการเรียนการสอน

สถานีต ารวจ

สวนสาธารณะ

ห้องสมดุ

สถานีต ารวจ



ทีด่นิ

โทรศพัท์

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ช่ือหน่วยงาน/สว่นราชการ ทีต่ัง้ ภารกิจ/ความรับผิดชอบ

กลุม่งานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานพืน้ที่ 

กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง

แรงงานและสวสัดิการสงัคม

ส านกังานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบรีุ

ชมุสายโทรศพัท์ลาดหญ้า

ส านกังานลาดหญ้า ชัน้ 3 เลขที่ 308 ถนนลาดหญ้า แขวงคลอง

สาน เขตคลองสาน กทม. 10200.
แรงงาน

ถนนเจริญนคร  ในซอยเจริญนคร 28  เขตคลองสาน

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา  เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ



ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตามผงัเมืองรวม การใช้ทีด่นิปัจจบุนั การเปลี่ยนแปลง

1. ทีอ่ยู่อาศยั

2. พาณิชยกรรม

3. อตุสาหกรรม

4. คลงัสนิค้า

5. อนรัุกษ์ชนบทและเกษตรกรรม

6. ชนบทและเกษตรกรรม

 7. อนรัุกษ์เพ่ือสง่เสริมศลิป วฒันธรรมไทย

 8. สถานบนัราชการ การสาธารณปูโภค/

สาธารณกูาร

หมายเหต ุ: น าเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ

ประเภทการใช้ทีด่นิ
พืน้ที ่(ตร.กม.)



2. ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง

2.1 ถนน ตรอกซอยในพ้ืนที่เขต

ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

ถนนสายหลกั 9 12.755 /

ถนนสายรอง 3 1.000 /

ตรอก ซอย 187 37.486 /

จ านวนจดุตดัของถนนในพืน้ทีเ่ขต......................  9 ...............จดุ

2.2 สะพานรถยนต์ข้ามแยกในพ้ืนที่เขต - ไม่มี -

ช่ือสะพาน ช่ือถนน ช่ือทางแยก ชนิดสะพาน  ความยาว(เมตร) ช่องจราจร ปีทีส่ร้าง

สภาพถนน (จ านวนสาย)
ระยะทาง (กม.)จ านวน (สาย)ประเภทถนน



3 รูปแบบ

(รถไฟ รถเมล์ รถไฟฟ้าใต้ดนิ รถไฟฟ้า BTS เรือ  รถสองแถว)

2.4 สภาพการจราจรในพ้ืนที่

     ความเร็วเฉลี่ยของการเดนิทางในพืน้ที.่..............................กิโลเมตร/ชัว่โมง 

2.5 พ้ืนที่ที่มีปัญหาการจราจร

ช่วงเวลา

เร่งดว่น 

(เช้า - เย็น)

"-------------"

2.3 รูปแบบการเดินทางหหลักในพ้ืนที่เขต

จดุ/บริเวณทีก่ารจราจรตดิขดั

ถนนกรุงธนบรีุ

ถนนเจริญนคร

สาเหต

เช่ือมสะพานข้ามแม่น า้เจ้าพระยา

ทางผา่นเมืองและเช่ือมถนนหลายสาย



2.6 จ านวนเส้นทางจักรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้

ระยะทาง (กม.) สถิตผิู้ ใช้ทาง สถิตอิบุตัเิหต

1.8 - -

2.0 - -

2.0 - -

จ านวนจดุจอดจกัรยานในพืน้ที.่........................................จดุ

2.7 จ านวนท่าเทยีบเรือในพ้ืนที่ (เรือโดยสาร)................  27 ...........ท่า (โป๊ะสาธารณะ 3 โป๊ะ, โป๊ะเอกชน 24 โป๊ะ)

2.8 จ านวนจุดเช่ือมต่อบริการขนส่งสาธารณะ (จดุทีส่ามารถเช่ือมตอ่การเดนิทางระหวา่งรถ/เรือ/รถไฟ/รถไฟฟ้า)......................................จดุ

2.9 ระยะเวลาเฉล่ียที่เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ (จากทีพ่กั/ทีท่ างานถึงบริการขนสง่สาธารณะ)...............................นาที

2.10 สภาพทางเท้าในพ้ืนที่ (ความเห็นทีมี่ตอ่ทางเท้าในพืน้ที)่....................สภาพพอใช้...............................................

สวนสมเดจ็ยา่หลงัเขตคลองสาน-สวนสมเดจ็ยา่ หลงัเขตคลองสาน

เจริญนคร 46 - กรุงธนบรีุ 4 ซ.เจริญนคร 46

ซ.เจริญนคร 14

ซ.กรุงธนบรีุ 4

ปลายทางต้นทางช่ือถนน/เส้นทาง

กรุงธนบรีุ-เจริญนคร 14 ซ.กรุงธนบรีุ 1



2.11  ที่จอดรถยนต์สาธารณะ/เอกชน  จ านวนรถยนต์ทีส่ามารถรองรับได้

รถยนต์ทีร่องรับ 

ราชการ เอกชน (คนั)

2.12 จุดเส่ียงและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

การป้องกนั/แก้ไขสถิตกิารเกิดอบุตัเิหตุสาเหตุบริเวณทีเ่สี่ยงตอ่การเกิดอบุตัเิหตุ

ช่ืออาคาร/สถานทีจ่อดรถยนต์
เจ้าของ



คูคลอง/ระบบการระบายน า้/การป้องกันน า้ท่วม

1. คูคลองและแหล่งน ้าสาธารณะในพ้ืนที่เขต

มี ไมมี่ มี ไมมี่ สนน. สนข.
คลองข้างวดัอนงคาราม

 (คลองตลาดสมเด็จฯ)

แมน่ า้

เจ้าพระยา

คลองสมเด็จ

เจ้าพระยา
9-14 450 /

คลองบางล าภู

ลา่ง

แมน่ า้

เจ้าพระยา
คลองบางไส้ไก่ 4-8 1,800 /

คลองสมเด็จ

เจ้าพระยา
คลองสาน ถนนประชาธิปก 7-11 1,450 /

คลองสาน
แมน่ า้

เจ้าพระยา
ซอยจนัทร์สถิตย์ 3-13 850 /

คลองต้นไทร
แมน่ า้

เจ้าพระยา
ถนนกรุงธนบรีุ 5-13 700 /

คลองต้นไทร
คลองบางล าภู

ลา่ง
2-3.5 413 /

คลองต้นไทร
บ้านเลขที่ 144

 สดุคลอง
4-4.5 80 /

คลองวดั

สวุรรณ (เหนือ)
ถนนเจริญนคร บ้านเลขที่ 45 4-4.5 172 /

คลองวดั

สวุรรณ (ใต้)

แมน่ า้

เจ้าพระยา

สดุระยะที่

ก าหนด
3.5-6.5 700 /

คลองข้าง

โรงเรียนปทมุ

วิทยา

ถนนกรุงธนบรีุ
สดุระยะที่

ก าหนด
1.7-5.8 380 /

แนวเข่ือนป้องกนัน า้ทว่ม
ยาว(ม.)กว้าง (ม.)ถึงจากช่ือคลอง หมายเหตุ

การบกุรุกพืน้ที่ ผู้ รับผิดชอบ



มี ไมมี่ มี ไมมี่ สนน. สนข.
คลองซอยตาก

สนิ 5
ซอยตากสนิ 5 คลองบางไส้ไก่ 1.3-3.5 52 /

คลองพระยา

เกษม

แมน่ า้

เจ้าพระยา
สดุระยะคลอง 2.20-5 840 /

คลองหลวงวารี
แมน่ า้

เจ้าพระยา

สดุระยะคลอง 

(สะพานทอ่)
2.0-10 235 /

คลองโรงหนงั
แมน่ า้

เจ้าพระยา
คลองบางไส้ไก่ 1.20-4.20 1,350 /

คลองโรงภาษี 

(โรงปนู)

แมน่ า้

เจ้าพระยา
ถนนเจริญนคร 2.80-6.50 350 /

คลองวดั

ทองธรรมชาติ

แมน่ า้

เจ้าพระยา

สดุระยะที่

ก าหนดให้
1.40-4.50 350 /

คลองข้างโรง

น า้แข็ง

แมน่ า้

เจ้าพระยา
สดุระยะคลอง 1.4-3.0 470 /

คลองวดัน้อย

ใหม่

คลองสมเด็จ

เจ้าพระยา
ถนนอิสรภาพ 4.5-5 378 /

คลองวดัทอง

นพคณุ

แมน่ า้

เจ้าพระยา

สดุระยะคลอง

 บริเวณ รร.ศิริ

ธน
3-4.50 440 /

แมน่ า้

เจ้าพระยา
วดัทองนพคณุ 3-5 230 /

คลองต้นนุ่น
ซอยเจริญนคร

 46
ชมุชนต้นนุ่น 2.0 157 /

ผู้ รับผิดชอบ
หมายเหตุจาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.)

แนวเข่ือนป้องกนัน า้ทว่ม การบกุรุกพืน้ที่
ช่ือคลอง



มี ไมมี่ มี ไมมี่ สนน. สนข.
คลองวดัทอง

เพลง

แมน่ า้

เจ้าพระยา

โรงเรียนวดัทอง

เพลง
4-7.50 1,110 /

คลองหลงัวดั

พิชยัญาติ

คลองวดัน้อย

ใหม่

คลองข้างวดั

อนงค์
2.20-4 180 /

คลองข้างวดั

อนงค์

คลองสมเด็จ

เจ้าพระยา

คอลงวดัพิชยั

ญาติ
2.5-3 212 /

คลองพนาโรจน์
แมน่ า้

เจ้าพระยา
ถนนเจริญนคร 3-5.50 262 /

คลองโรงปลา
แมน่ า้

เจ้าพระยา
ถนนเจริญนคร 2-3 350 /

คลองแยก

คลองวดั

ทองธรรมชาติ

คลองวดั

ทองธรรมชาติ

สดุระยะที่

ก าหนดให้
1.60-2.80 250 /

คลองวดัน้อย

เก่า

คลองหลงัวดั

พิชยัญาติ
สดุคลอง 2.5 72 /

คนู า้สารภี 1
คลองสมเด็จ

เจ้าพระยา
ถนนอิสรภาพ 2.50-5.50 460 /

ล ากระโดงซอย

อิสรภาพ 3

ปลายซอย

อิสรภาพ 3

สดุระยะที่

ก าหนดให้
1.70-2.50 170 /

ล ากระโดงซอย

เจริญนคร 18

ซอยเจริญนคร

 18
ถนนเจริญนคร 2.50-4 150 /

ล ากระโดงข้าง

ที่ดินรถไฟ

แมน่ า้

เจ้าพระยา

สดุระยะที่

ก าหนดให้
2-7 300 /

หมายเหตุช่ือคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.)
แนวเข่ือนป้องกนัน า้ทว่ม การบกุรุกพืน้ที่ ผู้ รับผิดชอบ



มี ไมมี่ มี ไมมี่ สนน. สนข.

ล ากระโดง

ชมุชน รร.มิตร

พล

ถนนเจริญนคร
สดุระยะที่

ก าหนดให้
1.2-3 87 /

ล ากระโดงซอย

สมเด็จ

เจ้าพระยา 17

แมน่ า้

เจ้าพระยา

สดุระยะที่

ก าหนดให้
4 152 /

ล ากระโดง

สะพานด า
ถนนเจริญรัถ

สดุระยะที่

ก าหนดให้
1.50-2.50 30 /

2. จุดอ่อนน ้าท่วม การท่วมขัง และการระบายน ้า

มาก ปานกลาง น้อย

ปลายซอยสมเด็จฯ

 3-5 โรงเกลอื
15,000

ฝนตกหนกั

ระบายไมท่นั
30 นาที /

ซอยเจริญนคร 46 1,000
ฝนตกหนกั

ระบายไมท่นั
30 นาที /

ระยะเวลา
เฉลีย่ใน

การ

ขนาดพืน้ที่
 (ตร.ม.)

 บริเวณทีเ่ป็นจดุอ่อนน า้ทว่ม

การบกุรุกพืน้ที่แนวเข่ือนป้องกนัน า้ทว่ม
ยาว(ม.)กว้าง (ม.)ถึงจากช่ือคลอง

ผู้ รับผิดชอบ
หมายเหตุ

สาเหตุ
ผลกระทบตอ่พืน้ที่



 3. ปริมาณน ้าฝนรวมของพ้ืนที่....................มิลลเิมตร/ปี

 4. ช่วงเวลาที่มีฝนตกมากที่สุดของปี คอื  ระหวา่งเดอืน......................... ถึง เดอืน..........................

 5. ช่องทางหลักในการระบายน ้าในพืน้ทีเ่ขตประกอบด้วย  …..ประตรูะบายน า้สบูระบายลงสูแ่มน่ า้เจ้าพระยา

 

น า้เสีย และการบ าบดั 

1. จ านวนคูคลอง แหล่งน ้าทีมี่คณุภาพน า้ต ่ากวา่มาตรฐานในพืน้ทีเ่ขต..............................แหง่

2. ปริมาณการใช้น ้าของประชาชนในพืน้ทีเ่ฉลีย่/วนั/คน..........................ลบ.ม.

3. ปริมาณน ้าเสียทีเ่กิดขึน้ในพืน้ทีเ่ฉลีย่/วนั/คน.....................ลบ.ม.

4. พ้ืนที่ที่ได้รับการบริการของโรงบ าบัดน ้าเสีย...............................................ตร.กม.

5. จ านวนผู้ รับบริการบ าบัดน ้าเสียจากกรุงเทพมหานคร...........................ราย



6. จ านวนและที่ต้ังของชุมชน โรงงาน ตลาด และสถานประกอบการที่มีผลต่อคุณภาพน ้าในพ้ืนที่

7. จ านวนสถานประกอบการทีจ่ดัสง่รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสยี.......................แหง่

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจดัเก็บ

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

2...........................

สถานประกอบการ

3...........................

1...........................

1...........................

2...........................

1...........................

2...........................

โรงงาน

ตลาด

2...........................

1...........................

2...........................

ผลกระทบตอ่พืน้ที่ทีต่ัง้ช่ือประเภทของกิจกรรม

1...........................ชมุชน



มูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล/ไขมัน 

1. ปริมาณขยะต่อวันในพืน้ที.่..............12.86..........ตนั

    ขยะยอ่ยสลาย...........55...........ตนั

    ขยะรีไซเคลิ............30...............ตนั

    ขยะอนัตราย...........0.2..............ตนั

    ขยะทัว่ไป.............35.66................ตนั

2. ปริมาณส่ิงปฏิกูลทีจ่ดัเก็บได้........208...........ลบ.ม./เดอืน

3. ปริมาณไขมันทีจ่ดัเก็บได้..........35.90.......ลบ.ม. /เดอืน

4. ร้านรับซือ้ของเก่า ปริมาณการรับซือ้ ทีต่ัง้

พืน้ทีร้่าน (ตร.ม.)

60

100

96

72

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ทีต่ัง้ช่ือร้าน/สถานทีรั่บชือ้ของเก่า

572/89-90 (63 - 65 ) ซ.เจริญนคร 10หจก.พูนสินทรัพย๑

414 ถ.ลาดหญ๎า แขวงคลองสานร๎านทวีชัย

262 ซ.สมเด็จเจ๎าพระยา 5 แขวงสมเด็จเจ๎าพระยาร๎านกิจเจริญ

ถ.ท่าดินแดง ร้านโชคประเสริฐ

ถ.กรุงธนบุรี   นางทองใบ  แสนบุตร

10 ซ.เจริญนคร 14 ถ.เจริญนคร แขวงคลองต๎นไทรร๎านเฮงเฮง

ถ.เจริญนคร นางวิไล   แสงสว่าง

 ร้านจรัญค้าของเกา่

 นายเศวต  มอบโคตร

 นางแพงศรี   อนิแปลง ถ.เจริญนคร

ถ.เจริญนคร นางน้อย   ไกลประสิทธิ์

ถ.เจริญนคร

ถ.กรุงธนบุรี

ถ.เจริญรัถ

ถ.เจริญนคร

 นายบุญลือ   ตุ้มทอง

 นายสมเกยีรติ   ส่งสุข



อากาศ/เสียง

1. ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในพืน้ทีเ่ฉลี่ย(ฝุ่ นขนาดเลก็)...............................ไมโครกรัม/ลบ.ม.

    

2. พ้ืนที/่บริเวณที่มีปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

3. จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่เขต (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบบริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

ไม่มีจดุตรวจวดั

ปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศ

ไม่มีจดุตรวจวดั

ผลกระทบพืน้ที/่บริเวณทีมี่ปัญหา ช่วงเวลา



4. จุดตรวจวัดเสียงในพ้ืนที่ (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

5. จุดตรวจวัดควันด า(ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

ไม่มีจดุตรวจวดั

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

ไม่มีจดุตรวจวดั

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั



6. แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง/ผลกระทบ

7. จ านวนเร่ืองร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญ (รอบปี)

จ านวนเร่ือง

ร้องเรียน

จ านวนเร่ืองทีไ่ด้รับ

การแก้ไข
หมายเหตุ

22 22

50 50

25 25

7 7

– –

23 23

15 15

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

เร่ือง

ขยะมลูฝอย/สิ่งปฏิกลู

ฝุ่ น/อากาศ

ไม่มีจดุตรวจวดั

ผลกระทบช่ือ ทีต่ัง้ ประเภทของกิจกรรม

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ยงุ/สตัว์เลีย้ง

พืน้ทีส่เีขียว/ต้นไม้

เสยีง

น า้เสยี/การบ าบดั

น า้ทว่ม



ด้านชุมชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร

1. ประชากร

ชาย หญิง 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึน้ไป

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

2. การศึกษาของประชาชนในชุมชน

ประถมศกึษา มธัยม อดุมศกึษา อ่ืน ๆ 

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

จ านวนประชากร
ที่ตัง้ช่ือชมุชนประเภทชมุชนแขวง

การศกึษา (ร้อยละ)
แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

อาย ุ(คน)



3. อาชีพ และรายได้ของประชาชนในชุมชน

รับจ้างทัว่ไป
ลกูจ้าง/

พนกังานบริษัท

รับราชการ/

วิสาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจสว่นตวั อ่ืน ๆ 

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชน

จ านวนผู้ มีสทิธ์ิ ร้อยละผู้ ใช้สทิธิ

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

การมีสว่นร่วมทางการเมือง (ลา่สดุ)แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

อาชีพ (ร้อยละ) รายได้เฉลี่ย

ของ

ครัวเรือน/

เดือน (บาท)

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน



จ านวน
ประชากร

1 แออดั ชุมชนหลังวัดพิชัยญาติซอยสารภ ี1 ซ.สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสานอยู่หลังวัดพชิยญาติการาม วรวิหาร 410
2 แออดั ชุมชนสารภี1 ซอยสารภ ี1 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสานอยูติ่ดกบัวัดอนงคาราม 610
3 แออดั ชุมชนซอยช่างนาค-สะพานยาวซอยสมเด็จเจ้าพระยา 5 ถ.สมเด็จเจ้าพระยาใกล้กบัอทุยาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2,209
4 เมือง ชุมชนสวนสมเด็จย่า ซอยตลาดบา้นสมเด็จ แขวงสมเด็จเจ้าพระยาอยูห่ลังวัดดนงคาราม 2,400
5 แออดั ชุมชนหลังโรงเรียนสารพัดช่างธนบุรีซอยเชียงใหม ่1 ถนนเชียงใหม ่ใกล้กบัวิทยาลัยสารพัดช่างธนยุรี 718
6 แออดั หลังโรงเรียนกลุสิริเทคโนโลยีซอยสมเด็จเจ้าพระยา 16 ถนนสมเด็จเจ้าพระยาใกล้กบัเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกจิ 207
7 แออดั ชุมชนวัดทองนพคุณ ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถ.สมเด็จเจ้าพระยาติดกบัวัดทองนพคุณ 1,640
8 แออดั ชุมชนหลังโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาซอยลาดหญ้า 17 ถนนลาดหญ้าใกล้กบัสถาบันจติเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา 340
9 แออดั ชุมชนซอยแยกถนนเชียงใหม่ซอยแยกถนนเชียงใหม ่ถนนเชียงใหม่ตรงขา้มทางเขา้ร.ร.วทิยาลัยสารพัดชา่งธนบุรี 333

10 เมือง ชุมชนชาวประชาท่าดินแดงซอยทา่ดินแดง 8,10ถนนท่าดินแดง 864
11 เมือง ชุมชนซอยท่าดินแดง 14 - 16ซอยทา่ดินแดง 14-16 ถนนทา่ดินแดงใกล้ตลาดท่าดินแดง 6,795
12 แออดั ชุมชนซอยเจริญรัถ 5 ซอยเจริญรัถ 5 ถนนเจริญรัถซอยเจริญรัถ 5 324
13 แออดั ชุมชนวัดทองธรรมชาติซอยสมเด็จเจา้พระยา 11,13 ถนนสมเด็จเจา้พระยาใกล้กบัวัดทองธรรมชาติ 406
14 เมือง ชุมชนแฟลตต ารวจคลองสานซอยลาดหญ้า 21 ถนนลาดหญ้าสน.สมเด็จเจ้าพระยา 610
15 แออดั ชุมชนปากคลองต้นไทรซอยเจริญนคร 15/1 ถนนเจริญนครติดกบัคลองต้นไทร 120
16 แออดั ชุมชนสองร้อยห้อง ซอยกรุงธนบรีุ 6 ถนนกรุงธนบรีุใกล้กบัชุมชนตรอกงูเห่า 1,020
17 แออดั ชุมชนศาลเจ้าอาเหนียวซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 ใกล้กบัศาลเจ้าอาเหนียว 809
18 เมือง ชุมชนหลังโรงภาพยนตร์ไทยราม่าซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 อยูด้่าหล้งตลาดเงินวิจิตร 1,031
19 แออดั ชุมชนซอยเจริญรัถ 12ซอยเจริญรัถ 12 ถนนเจริญรัถซอยเจริญรัถ 12 116
20 แออดั ชุมชนวัดทองเพลง ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร ใกล้กบัร.รงวัดทองเพลง 500
21 แออดั ชุมชนข้างโรงเรียนมิตรพลพณิชยการซอยเจริญรัถ 19 ถนนเจริญรัถ ใกล้กบัเทคโนโลยมีติรพลบริหารธรุกจิ 207
22 แออดั ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมซิอยเจริญนคร 7 ถนนเจริญนครมัสยิดสุวรรณภูมิ 426

ข้อมูลชุมชน  เขตคลองสาน

ล าดับที่ ประเภทชุมชน ชื่อชุมชน ที่ต้ังชุมชน จุดสังเกตุ หมายเหตุ



23 แออดั ชุมชนซอยวัดสุวรรณ ซอยเจริญนคร 9 ถนนเจริญนครติดกบัร.ร.วัดสุวรรณ 267
24 เมือง ชุมชนซอยราษฎร์ร่วมเจริญซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร ติดกบัวิลล่าสาทรคอนโดมิเนียม 670
25 แออดั ชุมชนตรอกงูเห่า ตรอกงูเหา่ ซอยเจริญรัถ 4 ถนนเจริญรัถใกล้กบัเดอะซีดคอนโดมิเนียม 263
26 แออดั ชุมชนซอยวนาวรรณ ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร ติดกบัวัดทองเพลง 2,517
27 แออดั ชุมชนซอยร่วมมิตร ซอยเจริญรัถ 8 ถนนเจริญรัถ ซอยสุทธิศึกษา 668
28 แออดั ชุมชนหน้าตลาดศิรินทร์ซอยเจริญนคร 6 ถนนเจริญนครติดคลองวัดทองเพลง 320
29 แออดั ชุมชนคลองต้นไทร ซอยเจริญนคร 18 ถนนเจริญนครใกล้กบัชุมชนซอยเจริญนคร  20 2,165
30 แออดั ชุมชนซอยวัฒนา ซอยกรุงธนบรีุ 4 ถนนกรุงธนบรีุวัดสุทธาราม 1,920
31 แออดั ชุมชนซอยหงษ์ทอง ซอยกรุงธนบรีุ 2 ถนนเจริญนครสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ 877
32 แออดั ชุมชนส าป้าย้าพัฒนา ซอยเจริญนคร 28 ถนนเจริญนครห่างจากส านักงานที่ดินธนบุรี ประมาณ  500 เมตร 1,585
33 แออดั ชุมชนวัดเศวตฉัตร ซอยเจริญนคร 25 ถนนเจริญนครโรงเรียนใดเศวตฉัตร,วัดเศวตฉัตร 435
34 แออดั ชุมชนหลวงพ่อโบสถ์บนซอยเจริญนคร 26 ถนนเจริญนครอโุบสถหลวงพ่อโบสถ์บน 390
35 แออดั ชุมชนคลองพระยาเกษมซอยเจริญนครเจริญนคร 30/1 ถนนเจริญนครติดคลองพระยาเกษม 475
36 แออดั ชุมชนซอยเกษมใหม่ ซอยเจริญนคร 40 ถนนเจริญนครติดกบัชุมชนซอยจ าเริญ 430
37 แออดั ชุมชนวัดสุทธาราม ซอยเจริญนคร 46 ถนนเจริญนครติดกบัวัดสุทธาราม 980
38 แออดั ชุมชนซอยจ าเริญ ซอยเจริฯคร  34  ถนนเจริญนคร ติดกบัชุมชนซอยเกษมใหม่ 612
39 แออดั ชุมชนหลังตลาดเจริญนครซอยเจริญนคร  55 ถนนเจริญนครติดกบัแม่น้ าเจ้าพระยา 1,950
41 แออดั ชุมชนซอยเจริญนคร 24/1ซอยเจริญนคร 24/1 ถนนเจริญนครตรงข้ามกบัโรงเล่ือย ออป. 227
42 แออดั ชุมชนอู่ใหม่ ซอยเจริญนคร 23  ถนนเจริญนครติดกบัโรงเรียนอนุบาลศันสนีย์ 472
43 เมือง ชุมชนซอยเจริญนคร 20ซอยเจริญนคร 20  ถนนเจริญนครติดกบัชุมชนคลองต้นไทร 605



ด้านการศึกษา

การศึกษาในระบบ

1. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ทีเ่ขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม ความสามารถในการรับนกัเรียน และ
จ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

2. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครทีจ่ดัการศกึษาส าหรับเดก็ทีมี่ความต้องการพิเศษ แยกตามพืน้ทีเ่ขต ความสามารถในการ

รับนกัเรียน และจ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

3. โรงเรียนนอกสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ทีเ่ขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม ความสามารถในการรับนกัเรียน และ
จ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

4. จ านวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนสงักดั กทม. แยกรายชัน้ รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

5. จ านวนเดก็ทีมี่ความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ แยกประเภทตามความพิการ/รายโรงเรียน
ตามปีการศกึษา

6. จ านวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนนอกสงักดั กทม. แยกรายชัน้/รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

7. ข้อมลูพืน้ฐานของนกัเรียนในโรงเรียนสงักดั กทม. (อาชีพ/รายได้ผู้ปกครอง /ศาสนา/สญัชาต)ิ

8. ข้อมลูพืน้ฐานของนกัเรียนนอกโรงเรียนสงักดั กทม. (อาชีพ/รายได้ผู้ปกครอง /ศาสนา/สญัชาต)ิ

9. ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา การศกึษาตอ่ของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

10. ผลคะแนนระดบัประเทศของโรงเรียนในสงักดั กทม. ใน 5 รายวชิา คอื ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สงัคมศกึษา 
และภาษาองักฤษ

11. จ านวนเดก็ลาออกกลางคนั การซ า้ชัน้ การขาดเรียน/สาเหต ุของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

12. จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ รายวชิา รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

13. จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม.ทีย้่ายกลบัภมิูล าเนา/สาเหต ุแยกตามระดบัชัน้ รายวชิา ราย
โรงเรียนตามปีการศกึษา

14. ผลการประเมิน SMART SCHOOL ของโรงเรียนในสงักดั กทม. 

การศึกษานอกระบบ

1. จ านวนเดก็เคลือ่นย้ายและสาเหต ุ ของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

2. จ านวนโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม./ศนูย์ฝึกอาชีพ สถานทีต่ัง้ แยกตามพืน้ทีเ่ขต จ านวนรับนกัศกึษาได้เทา่ไหร่ หลกัสตูรทีเ่ปิดสอน

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพๆ ได้ท างานตรงกบัความต้องการ แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพผา่นมาตรฐานชีพผา่นมาตรฐานวชิาชีพ แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา



การศึกษาตามอัธยาศัย

1. จ านวนห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้ของ กทม. และหนว่ยงานอ่ืน (ใครเรียนรู้ กทม. หรือหนว่ยงานอ่ืน หรือประชาชน)

2. ห้องสมดุ/บ้านหนงัสอืส าหรับคนตาบอด

3. จ านวนบ้านหนงัสอื 2 แหง่

4. จ านวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/แหลง่/ศนูย์การเรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ ในพืน้ทีเ่ขต 1 แหง่

5. สถิตกิารใช้บริการแหลง่เรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ 

6. จ านวนเครือข่ายทีด่ าเนินกิจกรรมด้านการเรียนรู้ตามอธัยาศยั

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจดัเก็บ



ด้านสังคม 

1. จ านวนผู้พิการ/ผู้สงูอายทุีล่งทะเบียน และได้รับการดแูล

ลงทะเบียน ได้รับบริการ

ผู้พิการ 775 775

ผู้สงูอายุ 10240 10240

2. จ านวนเดก็เร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ

ส ารวจ ได้รับบริการ

เดก็เร่ร่อน

คนไร้บ้าน

3. จ านวนศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน/จ านวนนกัเรียน

จ านวนเดก็

40

30

30

55

ประเภท
จ านวน (ราย)

ประเภท
จ านวน (ราย)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ทีต่ัง้ช่ือศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน

ศนูย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนในชมุชนซอยวฒันา ซอยวฒันา

ศนูย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนในชมุชนหลงัวดัพิชยัญาติ ซอยหลงัวดัพิชยัญาติ

ศนูย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนในชมุชนมสัยิดสวุรรณภมิู ชมุชนมสัยิดสวุรรณภมิู

ศนูย์อบรมเดก็ก่อนเกณฑ์วดัสทุธาราม วดัสทุธาราม



4. จ านวนห้องสมดุประชาชน/บ้านหนงัสอื/ผู้ใช้บริการ

จ านวน (แหง่)
ผู้ใช้บริการ 

(เฉลีย่/เดอืน)

  -   -

2 350

5.  จ านวนศนูย์เยาวชน/ศนูย์กีฬาและการให้บริการ

สมาชิก (ราย)
จ านวน

ผู้ใช้บริการ 
(เฉลีย่/เดอืน)

  -   -

 -   -

ศนูย์เยาวชน

ศนูย์กีฬา

ประเภท

ห้องสมดุประชาชน

บ้านหนงัสอื

ประเภท



6. จ านวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ใช้บริการ

ลาน A 2 แหง่ ผู้ใช้บริการ 400 ราย

ลาน B แหง่ ผู้ใช้บริการ .............. ราย

ลาน C 8 แหง่ ผู้ใช้บริการ 70 ราย

จ านวนลาน

กีฬา Extreme
 sports

แหง่ ผู้ใช้บริการ .............. ราย

7. จ านวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/ผู้ รับบริการ 1 แหง่ ผู้ใช้บริการ 200 ราย/เดอืน

8. จ านวนสวนสาธารณะ ....................แหง่ ผู้ใช้บริการ ......................ราย

9. จ านวนศนูย์ฝึกกีฬาครบวงจร 4 มมุเมือง....................แหง่ ผู้ใช้บริการ ......................ราย

10. จ านวนศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน/นกัเรียน ....................แหง่ ผู้ใช้บริการ ....................ราย

11. จ านวนศนูย์ฝึกดนตรี ....................แหง่ ผู้ใช้บริการ ....................ราย



12. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการลดหยอ่นคา่เลา่เรียนในการอบรมพฒันาอาชีพ

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้พิการ ................... ราย

ผู้ด้อยโอกาส ................... ราย

13. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทีต้่องการความช่วยเหลอืด้านทีอ่ยูอ่าศยั

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้พิการ ................... ราย

ผู้ด้อยโอกาส ................... ราย

14. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้พิการ ทีไ่ด้รับสวสัดกิารกองทนุออมหรือกองทนุชมุชนเพ่ือประกอบอาชีพ

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้พิการ ................... ราย

15. จ านวนเร่ืองร้องเรียนทีเ่ก่ียวข้องกบัการละเมิดสทิธ์ิ ...................  เร่ือง

16. เดก็ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการช่วยเหลอืให้รอดพ้นจากการใช้ความรุนแรง ................... ราย

17. เดก็ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับสวสัดกิารและการสงเคราะห์ ...................  ราย

18. เดก็ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม สตปัิญญา ................... ราย



19. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีมี่รายได้ทีม่ัน่คง ...................  ราย

20. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีมี่อาชีพทีม่ัน่คง ...................  ราย

21. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีเ่ข้าถึงแหลง่เงินกู้ดอกเบีย้ต ่าเพ่ือการประกอบอาชีพ ................... ราย

22.  ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีไ่ด้รับการจดทะเบียนในฐานข้อมลู ................... ราย

23. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีไ่ด้รับความคุ้มครองและความปลอดภยัในการท างาน ................... ราย

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจดัเก็บ



ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 

1. การมีงานท า

o  ผู้ มีงานท าและรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนของผู้ มีงานท า/ผู้ วา่งงาน (ในระบบ/นอกระบบ)

 ผู้ มีงานท า ราย

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน บาท/เดอืน

2. ตลาด/ตลาดนัด

ช่ือตลาด ทีต่ัง้/บริเวณ เจ้าของ จ านวนแผง

กทม. เอกชน

1.ตลาดทําดินแดง ถ.ทําดินแดง แขวงสมเด็จเจ๎าพระยา  18

2.ตลาดเงินวิจิตร ถ.เจริญรัถ แขวงคลองต๎นไทร  193

3.ตลาดวงเวียนใหญํ ถ.เจริญรัถ แขวงคลองสาน  48

4.ตลาดนัดสัมปาย๎า ซ.เจริญนคร 28 แขวงบางล าภูลําง  94

5.ตลาดนัดเฮียเล็กบางแค ซ.กรุงธนบุรี 4 แขวงบางล าภูลําง  34



3. จุดผ่อนผันหาบเร่/แผงลอย

จดุผอ่นผนั/บริเวณ จ านวนแผง ผู้ ค้า (ราย) หมายเหตุ

1. ถนนเจริญรัถทัง้สองฝ่ัง 259 259

2. หน้าตลาดเงินวจิิตร และโค้ง

    วงเวยีนใหญ่ 166 166

3. ถนนลาดหย้า ข้างห้างโรบินสนั

    และโรงหนงัเฉลมิเกียรติ 79 79

4. ถนนพญาไม้ 5 5

5. หน้าตลาดทา่ดนิแดง ฝ่ังเลขคี่ 119 119

6. หน้าวดัสวุรรณ ถนนเจริญนคร 16 16

7. ฝ่ังตรงข้ามวดัสวุรรณ ถนนเจริญนคร 9 9

8. หน้าวดัเศวตฉตัร ถนนเจริญนคร 57 57

9. ตรงข้ามวดัเศวตฉตัร ถนนเจริญนคร 9 9

10.หน้าบริษัทไทยเสรีห้องเย็น

   ถนนเจริญนคร 10 10

11.หน้าตลาดเจริญนคร  ถนนเจริญนคร 19 19

12.ปากซอยคลองต้นไทร  ถนนเจริญนคร 5 5

13.หน้าธนาคารไทยพาณิชย์  ถนน

14.หน้าวดัเศวตฉตัร ถนนเจริญนคร



   (กลางคนื) 1 1

15.หน้าธนาคารนครหลวงไทย

   ถนนเจริญนคร 7 7

16.ถนนทา่ดนิแดง ซอย 1 - 7 27 27

17.โค้งวงเวยีนใหญ่ (กลางคนื) 6 6

18.ถนนเชียงใหม่ 8 8

19.ถนนเจริญนคร ซอยเจริญนคร 2 18 18

20.ถนนกรุงธนบรีุ ทางเข้าวดัทองเพลง 2 2

21.ถนนเจริญนคร ฝ่ังเลขคี่ ซอย เจริญนคร 17 - 55 34 34

22.ถนนเจริญนครฝ่ังเลขคู ่ซอยเจริญนคร 18 - 46 8 8

23.ถนนทา่ดนิแดง ฝ่ังเลขคู่ 25 25

24.หน้าธนาคารทหารไทย ถนนลาดหญ้า 4 4

25.ถนนลาดหญ้า ซอยลาดหญ้า 6 ถึง หน้าสหกรณ์ลาดหญ้า3 3



4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พ้ืนที่

พืน้ทีเ่กษตรกรรมในพืน้ที่ ไร่

จ านวนเกษตรกร ราย

ผลผลติ (ระบชุนิด/ประเภท/ช่วงเวลาทีไ่ด้ผลผลติ/ผลผลติตอ่ไร่)

1..........................................

2..........................................

3.........................................

ผลติภณัฑ์ BANGKOK BRAND 

1..........................................

2..........................................

3..........................................

สนิค้าชมุชนหนึง่ต าบลหนึง่ผลติภณัฑ์

1.........................................

2.........................................

3..........................................



5. โรงงาน

ล าดับที่ ชื่อโรงงาน ที่ตั้ง ประกอบกิจการ จ านวนแรงงาน

เลขที่ ซอย ถนน แขวง

1 215/18-19 สารภี 2 อิสรภาพ สมเด็จเจา๎พระยา โมํแป้ง 0

2 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ส.จนัทรา 649/3 ประชาธปิก สมเด็จเจา๎พระยา ท าน้ าซ๏อส และน้ าพริกศรีราชา 2

3 ยงํงํวนเส็ง 733/57-59 ตลาดสมเด็จ สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ท าเกลือป่น 0

4 บริษัท สหเสริมพัศพงศ๑ จ ากัด11 สมเด็จเจา๎พระยา 11 สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ท าน้ าแข็งซอง 3

5 กิจอาภรณ๑ 58/28-30  สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ปักลวดลายผ๎า (จ านวนเคร่ืองปักลวดลายผ๎า 9 เคร่ือง)2

6 กิจอาภรณ๑ 23-27  สมเด็จพจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ปักลวดลายผ๎า 0

7 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ยสัโก๎ เอ็มบรอยเดอร่ี59-61 อิสรภาพ 3 อิสรภาพ สมเด็จเจา๎พระยา ปักผ๎า (จ านวนเคร่ืองปักผ๎า 2 เคร่ือง) 0

8 บริษัท เอ.บ.ีซี. 99 จ ากัด 631-635  ประชาธปิก สมเด็จเจา๎พระยา ตัดเยบ็ชุดชั้นในสตรีด๎วยจกัรเยบ็ผ๎า จ านวน 25 เคร่ือง2

9 ดีการ๑เมนท๑ 877,877/1 เซ็นเสถียร สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 30 เคร่ือง)0

10 สุภาภรณ๑ 655/53-55  อิสรภาพตัดใหมํ สมเด็จเจา๎พระยา ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 34 เคร่ือง)0

11 1055/148 เซ็นเสถียร ลาดหญ๎า สมเด็จเจา๎พระยา ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 22 เคร่ือง)1

12 พ.ีพ.ีเอ็น. การ๑เม๎นท๑ 134-142  อิสรภาพ สมเด็จเจา๎พระยา ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 30 เคร่ือง)1

13 ห๎างเรดาร๑ 235  อิสรภาพ สมเด็จเจา๎พระยา ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 30 เคร่ือง)0

14 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ไตํต่ีโคลธงิ 377/60-62 ตลาดสมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 14 เคร่ือง)14

15 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ดารา ริชชี่ อินเตอร๑เทรด330 ลาดหญ๎า 6 ลาดหญ๎า สมเด็จเจา๎พระยา ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 25 เคร่ือง)0

16 สมนึกอาภรณ๑ 2-4 วสูิตรสาครดิษฐ 3 ทําดินแดง สมเด็จเจา๎พระยา การรับจา๎งตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป 1



17 42-46, 68 ทําดินแดง 3 (วสูิตรสาครดิษฐ 3)ทําดินแดง สมเด็จเจา๎พระยา ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 30 เคร่ือง)0

18 ห๎างหุน๎สํวนสามัญนิติบุคคล เฉลิมศักด์ิเทรดด้ิง1007 สุริยะเดช สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ท าถุงกระดาษ 0

19 ชัยเจริญหัตถกรรม 1153/5  อิสรภาพ สมเด็จเจา๎พระยา ท ากลํองกระดาษ 2

20 แสงประสิทธิ์การพิมพ๑ 665  ประชาธปิก สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 2

21 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ไพกิจการพิมพ๑31 เซ็นต๑เสถียร ลาดหญ๎า สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 4

22 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด พีน่๎องการพิมพ๑773/14-15  อิสรภาพตัดใหมํ สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 5

23 บริษัท เมฆาเพรส จ ากัด 143  ทําดินแดง สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑สมุด บิล การ๑ด นามบัตร 2

24 มนตรีการพิมพ๑ 39/6 วสูิตรสาครดิษฐ๑ 3 ทําดินแดง สมเด็จเจา๎พระยา ท าการพิมพ๑เอกสารและบิลตําง ๆ 1

25 พร๎อมมิตรการพิมพ๑ 969/6 สิทธเิกษม สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

26 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด สีตลาศัยการพิมพ๑661-663 ประชาธปิก สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 7

27 โรงพิมพ๑ด ารงธรรม 3147/1 ชํางนาค สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 2

28 บรรณารักษ๑ศิลป์ 65/2 สารภี 2 ลาดหญ๎า สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตํางๆ 2

29 บริษัท โชคชัย ครีเอชั่นพร้ินต้ิงกร๏ป จ ากัด45 สารภี 1 อิสรภาพ สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ฯ 0

30 บริษัท ทองไทยการพิมพ๑ จ ากัด391  ลาดหญ๎า สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 3

31 เอกการพิมพ๑ 773/9-11  อิสรภาพ สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 3

32 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ไพศาลการพิมพ๑58/7-8 สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 5

33 วรศิลป์การพิมพ๑ 54 เจริญนคร 24 เจริญนคร สมเด็จเจา๎พระยา รับจา๎งพิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 2

34 บัณฑิตการพิมพ๑ 23 ประชาธปิก สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ ท าแฟ้มเก็บเอกสาร เยบ็เลํม ท าปก และตกแตํงส่ิงพิมพ๑10

35 ดีไซน๑การพิมพ๑ 7,9 ทําดินแดง(ประทีปเสน) ทําดินแดง สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ เยบ็เลํม ท าปก ท าแฟ้มเอกสาร6



36 เอเซียการพิมพ๑ 274-276-278 ตลาดบ๎านสมเด็จ สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ ท าแฟ้มเอกสาร เยบ็เลํม ท าปก ตกแตํงส่ิงพิมพ๑8

37 โชคชัยการพิมพ๑ 62,64 อิสรภาพ 12(สารภี 1) อิสรภาพ สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ เยบ็เลํม ท าปก ท าแฟ้มเก็บเอกสาร ท ากลํองกระดาษ ส่ือโฆษณาจากส่ิงพิมพ๑9

38 ห๎างหุน๎สํวนสามัญนิติบุคคล สหประชาพาณิชย๑377-381 ลาดหญ๎า สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 9

39 บริษัท บี เอ็ล ฮ้ัว จ ากัด 4 สิทธเิกษม สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ผลิตยาแผนปัจจบุัน 40

40 พูนสินไทย 2311/2  สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ปะยางรถยนต๑ และอัดแบตเตอร่ี 1

41 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วทีี กรุ๏ป พลาสติก255 ประทีปเสน ทําดินแดง สมเด็จเจา๎พระยา ท าเคร่ืองใช๎พลาสติก เชํน ฝาจกุขวด 2

42 49,57 สมเด็จเจา๎พระยา 7 สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ผลิตของใช๎จากพลาสติก เชํน ก าไล กิ้ป0

43 บริษัท จตุโชคพลาสติก จ ากัด73-75 สมเด็จเจา๎พระยา 12 สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ท าถุงพลาสติก 2

44 57 สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ท าเม็ดพลาสติก ท าผลิตภัณฑ๑พลาสกติก เชํน กลํอง ตลับ ฯลฯ4

45 ช. ประดิษฐ๑การชําง 252-254  สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ท าประตูหน๎าตํางเหล็กดัด 4

46 ปาเตีย 180 อิสรภาพ สมเด็จเจา๎พระยา ท าเหรียญรูปเหมือนด๎วยโลหะ 1

47 31,33 สารภี 2 ประชาธปิก สมเด็จเจา๎พระยา ท าสร๎อยและกลํองใสํพระเคร่ืองจากสแตนเลส2

48 เชี่ยวชาญการสปริง 58 สารภี 1 อิสรภาพ สมเด็จเจา๎พระยา ท าขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุดย้ า12

49 กิมฮวด 415/13 อิสรภาพ สมเด็จเจา๎พระยา ชุบโลหะ 8

50 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ไทยประเสริฐสมบูรณ๑461,463,465 สารภี 2 อิสรภาพ สมเด็จเจา๎พระยา กลึงโลหะ เจาะ ควา๎น กัด ไส เชื่อมโลหะ ฯลฯ0

51 296 อิสระภาพ สมเด็จเจา๎พระยา รับเชื่อมและกลึงโลหะทั่วไป 1

52 บริษัท สายจี้ปูน จ ากัด 98 สารภี 2 ลาดหญ๎า สมเด็จเจา๎พระยา ผลิตสายจี้ปูน #REF!

53 197-199 อุทัย ประชาธปิก สมเด็จเจา๎พระยา ท าอุปกรณ๑เคร่ืองยนต๑ เชํน สกรู บู๏ช สลัก8

54 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด เจ.ดี.เจ.เคร่ืองเยน็263-265 ประชาธปิก สมเด็จเจา๎พระยา ซํอมต๎ูเยน็ 5



55 103/8  อิสรภาพ สมเด็จเจา๎พระยา ซํอมเคร่ืองสูบน้ า ท าทํอสูบน้ า 1

56 น่ าแซ 805/12-13  ประชาธปิก สมเด็จเจา๎พระยา ซํอมหม๎อแปลงแรงไฟฟ้า และมอเตอร๑ไฟฟ้า3

57 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ไทยประเสริฐสมบูรณ๑215/37 สารภี 2 ลาดหญ๎า สมเด็จเจา๎พระยา ผลิตและประกอบล าโพงวทิย ุโทรทัศน๑ 3

58 บริษัท พี แอนด๑ เอฟ ชองกุเลีย จ ากัด292 ชํางนาค สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ท าเคร่ืองตรวจสอบแผงวงจรอิเล็คโทรนิค2

59 แก๎ว เมคแอนด๑เซอร๑วสิ 1263-1265 วดัอนงค๑ สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ท าอะไหลํเคร่ืองยนต๑และเคร่ืองจกัร 1

60 1335/25-26-27  ประชาธปิก สมเด็จเจา๎พระยา ท าอุปกรณ๑ของรถสามล๎อเคร่ือง 2

61 1327/7, 1299/10 ตลาดสมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ท าเคร่ืองประดับจากเงิน ทอง เชํน สร๎อยคอ สร๎อยข๎อมือ2

62 บริษัท ไทเกอร๑ จวิเวลร่ี แมนูแฟคทอร่ิง(ประเทศไทย) จ ากัด285/2 ลาดหญ๎า สมเด็จเจา๎พระยา รับจา๎งประดษฐ๑เคร่ืองประดับจาก เพชร พลอย ทองเงิน นาค และอัญญมณีตํางๆ25

63 บริษัท ยงซํุนฮวด จ ากัด 117/28,117/31 ประชาธปิก สมเด็จเจา๎พระยา ห๎องเยน็ถนอมอาหารแห๎ง เชํน ปลาหมึกแห๎ง กุ๎งแห๎ง ปลาแห๎ง1

64 332 พญาไม๎ สมเด็จเจา๎พระยา ท าห๎องเยน็เก็บอาหารแห๎ง 3

65 สินชัย 330,328   พญาไม๎ สมเด็จเจา๎พระยา ห๎องเยน็เพือ่เก็บอาหารแห๎ง เชํน กุ๎ง ปลา (ขนาดความจ ุ192.96ตัน)0

66 338 พญาไม๎ สมเด็จเจา๎พระยา ท าห๎องเยน็เก็บอาหารแห๎ง 0

67 อูํศิริธน 415-423 ประชาธปิก สมเด็จเจา๎พระยา ซํอมและพํนสีรถยนต๑ 12

68 ลาดหญ๎าแก๏สเซ็นเตอร๑ 335/1 ลาดหญ๎า 5 ลาดหญ๎า สมเด็จเจา๎พระยา ซํอมและพํนสีรถยนต๑ 5

69 อูํอุดมมิตรยนต๑ 1153/1 อิสรภาพ 12 อิสรภาพ สมเด็จเจา๎พระยา ซํอมเคร่ืองยนต๑ และเคาะพํนสีรถยนต๑ 7

70 ช๎องเฮงหลีพืชผล 410, 412 เชียงใหมํ คลองสาน รํอน คัด และแยกขนาดคุณภาพของผลิตผล6

71 บริษัท ก๎องแสง จ ากัด 400,402 เชียงใหมํ คลองสาน ท าความสะอาดข๎าวสาร 1

72 นิวปันจาบ 888/46 ธนบุรี 6 ธนบุรี คลองสาน โมํแป้งข๎าวสาลี 1

73 เลิฟเบเกอร่ี 16 เจริญนคร 40 เจริญนคร คลองสาน ท าขนมปัง และขนมเค็ก 15



74 นางศันสนีย๑ ตันฑดิลก 59 เชียงใหมํ 1 เชียงใหมํ คลองสาน ท าขนมค๎ุกกี้ 0

75 830/1 ลาดหญ๎า 16 ลาดหญ๎า คลองสาน ท าขนมจนัอับ เชํน ชิ้นฟักเชื่อม 1

76 บริษัท เอี่ยมศิริกรุงเทพ จ ากัด3 ทําดินแดง คลองสาน ยอ๎มผ๎าใบ 2

77 บริษัท สหเรืองแสงอุตสาหกรรม จ ากัด3415/22-25  สมเด็จเจา๎พระยา คลองสาน ปักลวดลายผ๎า 1

78 บริษัท สหเรืองแสงอุตสาหกรรม จ ากัด36,38,40,42 สมเด็จเจา๎พระยา 13 สมเด็จเจา๎พระยา คลองสาน รับจา๎งปักลวดลายเส้ือผ๎า 0

79 นวพร 1-3-5 เจริญรัถ 13 เจริญรัถ คลองสาน ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 70 เคร่ือง)#REF!

80 พรสยาม 1111/1  ลาดหญ๎า คลองสาน ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 22 เคร่ือง)0

81 ส.แสงอาภรณ๑ 3633/127  สมเด็จเจา๎พระยา คลองสาน ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 205

82 ค๏อตตนอนิต 111,113 สมเด็จเจา๎พระยา 11 สมเด็จเจา๎พระยา คลองสาน ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 49 เคร่ือง)5

83 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วงัหยกการ๑เมนท๑13-15 ลาดหญ๎า 18 ลาดหญ๎า คลองสาน ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 42 เคร่ือง)1

84 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ช.ไพศาลเจริญ160,162 ทําดินแดง 18 ทําดินแดง คลองสาน ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 48 เคร่ือง)5

85 แสงสุวรรณอาภรณ๑ 30,32,34,36 ทําดินแดง 10 ทําดินแดง คลองสาน ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป 5

86 บริษัท บี บี อินเนอร๑แวร๑ จ ากัด154,156,158 ทําดินแดง 18 (พระพิศาล)ทําดินแดง คลองสาน ผลิตเส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 50 เคร่ือง)0

87 เลิฟล่ีการ๑เม๎นท๑ 4-6-8-10-12 เจริญรัถ 5 เจริญรัถ คลองสาน ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จกัรเยบ็ผ๎า 120 เคร่ือง)5

88 สัมพันธ๑ศิลป์ 3485,3415/40 สมเด็จเจา๎พระยา คลองสาน ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 30 เคร่ือง)0

89 เกษมเคร่ืองหนัง 572/278-280 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองสาน ท ากระเป๋าหนังเทียม 5

90 ว.ีเอส.เลธเธอร๑ 18,20,22 เจริญรัถ คลองสาน ประกบผ๎าเพือ่เพิม่ความหนาหนังเทียมและหนังสัตว๑ เพือ่ท าชิ้นสํวนเคร่ืองหนัง เชํน ชิ้นสํวนกระเป๋าเดินทาง ฯลฯ5

91 นิยมศิลป์ 29/2-4 แสงเมือง เจริญรัถ คลองสาน ท าชิ้นสํวนรองเท๎า เชํน พืน้รองในพืน้รองเท๎า ซับในรองเท๎า1

92 ไชยศิลปการพิมพ๑ 3633/139 ตลาดสดเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา คลองสาน พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 2



93 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ประพันธ๑การพิมพ๑496/12 วเิศษสรรค๑ ลาดหญ๎า คลองสาน พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 1

94 บริษัท เอส.ซี.พร้ินท๑แอนด๑แพค จ ากัด479-481-483 เจริญรัถ คลองสาน พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตํางๆ 0

95 บริษัท ยเูนียนเลเบล (1992) จ ากัด26/3-4 ลาดหญ๎า 14 ลาดหญ๎า คลองสาน พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 3

96 บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จ ากัด617, 619 เจริญรัถ คลองสาน ผลิตยารักษาโรคแผนปัจจบุัน เชํน ยาเม็ด ยาแคปซูล และยาน้ า4

97 วราภรณ๑ฟลาวเวอร๑ 3351/87 พระสมบูรณ๑ สมเด็จเจา๎พระยา คลองสาน ท าของใช๎จากพลาสติก เชํน พวงกุญแจ0

98 3351/76 สมเด็จเจา๎พระยา 11 สมเด็จเจา๎พระยา คลองสาน ท าของใช๎จากพลาสติก เชํน ที่แขวนเส้ือ ที่วางแปรงสีฟัน1

99 ร๎านทาฟต๎า 76/2 วเิศษสรรค๑ เจริญรัถ คลองสาน ท าเคร่ืองใช๎จากพลาสติก 8

100 ยวกเฮงล๎ง 36-38 ทําดินแดง 16 ทําดินแดง คลองสาน ท าของใช๎พลาสติก 2

101 พิชัยการชําง 209 ทําดินแดง 14 ทําดินแดง คลองสาน ท าของใช๎เล็ก ๆ จากโลหะ เชํน น๏อต สกรู บู๏ช อุปกรณ๑ชิ้นสํวนเคร่ืองจกัร6

102 สมชายโลหะกิจ 81,83,85 สารภี 3 ลาดหญ๎า คลองสาน ท าของใช๎เล็ก ๆ จากโลหะ เชํน อุปกรณ๑เคร่ืองประดับส าหรับท ากระเป๋า ได๎ปีละ 1,000,000 ชิ้น5

103 ชัยการชําง 446  ลาดหญ๎า คลองสาน กลึง เจาะ ควา๎น ไส เจยีนและเชื่อมโลหะทั่วไป3

104 141-143 วเิศษสวรรค๑ เจริญรัถ คลองสาน รับจา๎งกลึงโลหะ เชํน สลัก 3

105 บริษัท เชียงเส็ง (เยง๎กี่) จ ากัด227 เจริญนคร 40 เจริญนคร คลองสาน ซํอม และผลิตชิ้นสํวนเคร่ืองจกัรกลตําง ๆ ได๎ปีละ 20 ตัน5

106 เม๎งพลาสติก 39,41 เจริญรัถ 19 เจริญรัก คลองสาน ท าอุปกรณ๑วทิย ุเชํน ลูกบิดจากพลาสติก#REF!

107 894/16  เจริญรัถ คลองสาน ท าอะไหลํรถยนต๑ และแบบพิมพ๑โลหะตําง ๆ2

108 ยงํฮวด 182-184  ทําดินแดง คลองสาน ซํอมจกัรยานยนต๑ และจกัรยานสามล๎อ 1

109 158/1 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองสาน รับจา๎งท าทองรูปพรรณ 20

110 บริษัท เอช. อาร๑. โกลด๑ แอนด๑ ซิลเวอร๑ จ ากัด651 ประชาธปิก คลองสาน ท าเคร่ืองประดับ ทอง เงิน นาค เพชร พลอย เชํน สร๎อย แหวน ตํางหู6

111 พีไทยโปรดักส๑ 49,51,53 เจริญรัถ 19 เจริญรัถ คลองสาน ท าเคร่ืองประดับโดยใช๎เพชร พลอย เงิน นาก ทองเหลือง ทองแดง15



112 จงเจริญการทอง 6/3-7 ลาดหญ๎า 14 ลาดหญ๎า คลองสาน การรับจา๎งท าทองรูปพรรณ 8

113 จ.บรรจงชาติ 567-569 เจริญรัถ คลองสาน ท าเหรียญตรา และของช ารํวย ได๎ปีละ 85,000 ชิ้น3

114 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ลีลาพงศ๑ 192/1 ทําดินแดง 18 ทําดินแดง คลองสาน ท ารํม 0

115 บริษัท ศิวะสัมพันธ๑ จ ากัด 792 ทําดินแดง 18 ทําดินแดง คลองสาน บดและบรรจสีุยอ๎มผ๎าลงกระป๋อง หรือ ถุง1

116 บริษัท ชัยสุระ จ ากัด 4171-4177 เชียงใหมํ คลองสาน แบํงบรรจเุมล็ดพืช เชํน ถั่ว ข๎าวโพด 0

117 452/18 ทําดินแดง คลองสาน ท าห๎องเยน็เก็บรักษาสัตว๑ เชํน กุ๎ง, ปลา16

118 บริษัท ไทยวาคัมเพลทด๑พรินต้ิง จ ากัด480-482-484 ลาดหญ๎า คลองสาน เคลือบผิวพลาสติกและเรซ่ินด๎วยระบบสูญญากาศ1

119 บริษัท บ ารุงจติ จ ากัด 70-72 เจริญนคร 49 เจริญนคร บางล าภูลําง 0

120 โพธิ์ทองเบเกอร่ี 1575/64-65 รวมโชค เจริญนคร บางล าภูลําง ท าขนมปัง 0

121 27 และ 29 เจริญนคร 49 เจริญนคร บางล าภูลําง ผลิตขนมไขํและขนมบ๎าบิน่ 0

122 103 เจริญนคร 18 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าฟักเชื่อม 2

123 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด จงัสํงเต็กบ๏วย1486/11  เจริญนคร บางล าภูลําง ท าลูกกวาด และทอฟฟี่ 0

124 ไท๎เลํงจั่น 1583/15 เกษมสุวรรณ เจริญนคร บางล าภูลําง ท าลูกกวาด หรือท๏อฟฟี่ 0

125 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด จงัสํงเต็กบ็วย636 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าลูกกวาด และทอฟฟี่ 15

126 บริษัท กิติวฒัน๑ผ๎าใบ จ ากัด 1553-1557  เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็ผ๎าใบคลุมรถ 3

127 บริษัท แซฟทรอล จ ากัด 27 เจริญนคร 39 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็ผ๎าใบเป็นทุํนกักคราบน้ ามันในทะเล7

128 บริษัท กิติวฒัน๑ผ๎าใบ จ ากัด 1553,1555,1557 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าผลิตภัณฑ๑จากผ๎าใบ เชํน ผ๎าใบคลุมรถ, คลุมเรือ และคลุมสินค๎า7

129 บริษัท กิติวฒัน๑ผ๎าใบอุตสาหกรรม จ ากัด1559 - เจริญนคร บางล าภูลําง ท าผลิตภัณฑ๑จากผ๎าใบ เชํน ผ๎าใบคลุมรถ ,คลุมเรือ,และคลุมสินค๎า19

130 58-60 เจริญนคร 49 เจริญนคร บางล าภูลําง ทอผ๎าปกเส้ือ ปักลาย 0



131 25 เจริญนคร 39 เจริญนคร บางล าภูลําง รับจา๎งเยบ็ผ๎าส าเร็จรูป 0

132 ปารีสการ๑เม๎นท๑ 50-52 เจริญนคร 45 เจริญนคร บางล าภูลําง ปักผ๎า และตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 28 เคร่ือง)3

133 เอ็ม.เอส เอ็มบรอยเดอร่ี 35 เจริญนคร 53 บางล าภูลําง รับจา๎ง ปักลวดลายบนตัวเส้ือ #REF!

134 ปารีสการ๑เม๎นท๑ 50-52 เจริญนคร 45 เจริญนคร บางล าภูลําง 0

135 บริษัท ศรีนคร เอ็มบรอยเดอร่ี จ ากัด72,74 เจริญนคร 32/1 เจริญนคร บางล าภูลําง ปักลวดลายบนผ๎า ตบแตํงเยบ็ปักถักร๎อยส่ิงทอ และตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป20

136 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด เชอร่ีการ๑เม๎นท๑1456/56-57 ชื่นชูรัตน๑ 2 เจริญนคร บางล าภูลําง ถักผ๎ายดื (จ านวนเคร่ืองถักผ๎า 3 เคร่ือง)1

137 สืบสินการทอ 1456/58-60 ชื่นชูรัตน๑ 2 เจริญนคร บางล าภูลําง ถักผ๎ายดื (จ านวนเคร่ืองถัก 15 เคร่ือง)และตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร1

138 บริษัท รีเลฟ เท็กซ๑ไทล๑ จ ากัด102-104-106-108-110-112เจริญนคร 35 (รวมโชค) เจริญนคร บางล าภูลําง ถักผ๎ายดื 1

139 1809/46-47 ปรีชาศิลป์ 1 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 16 เคร่ือง)0

140 1482/2  เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 22 เคร่ือง)5

141 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ช.เจริญการ๑เม๎นท๑1575/224-226  เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 24 เคร่ือง)1

142 บริษัท อี บี ไอ การ๑เมนท๑ จ ากัด1575/200-201 อนันต๑สมบัติ เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 30 เคร่ือง)0

143 KJ การ๑เมนท๑ 12-14 เจริญนคร 24 เจริญนคร บางล าภูลําง เยบ็กางเกงยนีส๑ 2

144 บริษัท รีไลฟเท็กซ๑ไทล๑ จ ากัด 102-104-106-108 เจริญนคร 35 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป 2

145 บริษัท จารุวรรณ การ๑เมนท๑ จ ากัด1809/168-170 ปรีชาศิลป์ 1  เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 61 เคร่ือง)0

146 21 เจริญนคร 53/1 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป 0

147 23 เจริญนคร เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป 0

148 บริษัท แฟนซี อาร๑ท จ ากัด 90,92,94 เจริญนคร 49 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป 5

149 KJ OUTFITS 96 เจริญนคร 24 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป(กางเกงยนีส๑) 2



150 บริษัท ไทยเพ๎งการ๑เมนท๑(ประเทศไทย) จ ากัด200 กรุงธนบุรี 4 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป ชุดชั้นในสตรี (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 40 เคร่ือง)3

151 รํุงเรือง 145-147 เจริญนคร 37 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือชั้นใน และกางเกงใน 0

152 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ไพจติจนัทร๑การ๑เม๎นท๑24-30 รวมโชค เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 40 เคร่ือง)0

153 บริษัท ท็อตการ๑เมนต๑ จ ากัด 549,551,553 กรุงธนบุรี 6 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 50 เคร่ือง)5

154 379/41-42 เจริญนคร 28 เจริญนคร บางล าภูลําง นิดาการ๑เม๎นท๑ 5

155 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ไนซ๑ควนี 101-103 เจริญนคร 45 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 48 เคร่ือง)0

156 รํุงโรจน๑มาร๑เก็ตต้ิง 1809/126-129 ปรีชาศิลป์ 1 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 45 เคร่ือง)0

157 บริษัท สุธานี จ ากัด 379/12-13 เจริญนคร 28 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัร 45เคร่ือง)1

158 บริษัท ร็อคกี้การ๑เมนท๑ จ ากัด63/12 เจริญนคร 53 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป หมวก ที่ผูกผม โบว๑ผูกผมฯ0

159 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด กิจดีการ๑เม๎นท๑1575/218-223 เจริญนคร 35(อนันสมบัติศิริ)เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 85 เคร่ือง)0

160 เอส.เค.การ๑เม๎นท๑ 441-443 เจริญนคร 40 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 30 เคร่ือง)#REF!

161 เอ็น.ซี.การ๑เม๎นท๑ 309-311 เจริญนคร 40 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 40 เคร่ือง)0

162 สยามจติราภรณ๑ 1875/136-137 เจริญนคร 53/1 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 36 เคร่ือง)3

163 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ไอคิว สปอร๑ต67/1 กรุงธนบุรี 4 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 31 เคร่ือง)0

164 บริษัท เจ.เอ็ม แอพพาเรล จ ากัด63 เจริญนคร 53 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (เส้ือยดื) 2

165 บริษัท อี บี ไอ การ๑เมนท๑ จ ากัด60,62,64,66,68 เจริญนคร 35 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป 5

166 8,10 เจริญนคร 24 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 75 เคร่ือง)2

167 บริษัท ที.ย.ูซี.การ๑เม๎นท๑ จ ากัด923/27 เจริญนคร 17 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวยจกัรเยบ็ผ๎า 84 เคร่ือง)10

168 บริษัท มณฑล จ ากัด 1513/57-58 เจริญนคร 33 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 30 เคร่ือง)10



169 บริษัท มณฑล จ ากัด 31,33,35,37,39 เยาวพันธุ๑(เจริญนคร 28) เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 60 เคร่ือง)2

170 1-3-5 เจริญนคร 37 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 63 เคร่ือง)0

171 บริษัท ร็อคกี้การ๑เม๎นท๑ จ ากัด63/6 เจริญนคร 53 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 50 เคร่ือง) และท าหมวก ท าที่ผูกผม โบว๑ผูกผม และเคร่ืองประดับผม1

172 บริษัท แอนไทซ๑ จ ากัด 547,549,551,553,555,557 จริญนคร  40 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป และท าหมวก 0

173 บริษัท มณฑล จ ากัด 1513/60-66 นฤมิตร เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 95 เคร่ือง)20

174 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด กิจอาภรณ๑พาณิชย๑13-15 เจริญนคร 35 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 67 เคร่ือง)2

175 เจริญอาภรณ๑ 20-22-24 ต๎นไทร เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 58 เคร่ือง)7

176 บริษัท มณฑล จ ากัด 55-55-57-59 เจริญนคร 28 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 65 เคร่ือง)0

177 บริษัท มณฑล จ ากัด 53-63 นฤมิตร เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 140 เคร่ือง)5

178 บริษัท รํุงอรุณโอเวอร๑ซี จ ากัด20-22 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 82 เคร่ือง)1

179 บางกอกอันเดอร๑แวร๑ 15-17-19 เจริญนคร 53/1 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 44 เคร่ือง)3

180 บริษัท ชนะกิจการ๑เม๎นท๑ จ ากัด68,70,72,74 รวมโชค เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 114 เคร่ือง)10

181 ว.ีซี.บลิลเลียนท๑ 207 กรุงธนบุรี 6 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ท ากระเป๋าหนัง 15

182 เอส.ชูส๑ 1170/48 สารภี 3 เจริญนคร บางล าภูลําง ท ารองเท๎าจากหนังเทียม 7

183 เค.ดี.ชูส๑ 573-4 กรุงธนบุรี 4 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ผลิตรองเท๎าจากหนัง 1

184 บริษัท วี.เอ็น.ดี.ฟุตแวร๑ จ ากัด64-72 เจริญนคร 20 เจริญนคร บางล าภูลําง ท ารองเท๎าหนัง 2

185 ไถํเชียง 161,163,165 กรุงธนบุรี 6 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ท ารองเท๎าหนัง 43

186 บางกอกอินโซล 288 กรุงธนบุรี 4 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ท าพืน้ในรองเท๎า 2

187 โรงเล่ือยไม๎กระยาเลย 1 1399 เจริญนคร บางล าภูลําง เล่ือยไม๎ ไส ซอยไม๎ อาบน้ ายาไม๎และอบไม๎#REF!



188 โรงเล่ือยไม๎กระยาเลย 1 1399 เจริญนคร บางล าภูลําง ผลิตผลิตภัณฑ๑ วงกบ,ประตู,หน๎าตําง เคร่ืองเรือนด๎วยไม๎ และสินค๎าครุภัณฑ๑5

189 บริษัท สยามวเีนียร๑และผลิตภัณฑ๑ไม๎ จ ากัด12 เจริญนคร 19 (ธนารักษ๑ 2)เจริญนคร บางล าภูลําง ผลิตแผํนไม๎วเีนียร๑ 5

190 สวสัด์ิการพิมพ๑กรุงเทพ ฯ 1809/33-34 ปรีชาศิลป์ 2 เจริญนคร บางล าภูลําง ผลิตภาชนะบรรจจุากกระดาษ (กลํองกระดาษ)0

191 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด แต๎ค่ึงเซ๎ง 1595/10-11 เจริญนคร 39 (เกษมสุวรรณ)เจริญนคร บางล าภูลําง ท ากลํองกระดาษ 2

192 40 เจริญนคร 35 เจริญนคร บางล าภูลําง ท ากลํองกระดาษ 3

193 ร๎านโชคเจริญ 1600/94-95 โรงเรียนเยาวพันธ๑ เจริญนคร บางล าภูลําง ผลิตถุงกระดาษ ซองจดหมาย ซองเอกสาร และพิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ1

194 ธ.ศิลป์การพิมพ๑ 1486/83 ธนารักษ๑ 4 เจริญนคร บางล าภูลําง พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 1

195 79 สติกเกอร๑ 98 เจริญนคร 35 เจริญนคร บางล าภูลําง ตบแตํงส่ิงพิมพ๑ 1

196 มิตรผดุงการพิมพ๑ 1575/122-123 รวมโชค เจริญนคร บางล าภูลําง พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 2

197 บริษัท เอ็น.เอ็น.พร๊ินท๑เตอร๑แอนด๑สต๊ิกเกอร๑ จ ากัด4/1-2 เจริญนคร 28 เจริญนคร บางล าภูลําง พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 3

198 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด นิวไพศาลการพิมพ๑1952/1 เจริญนคร 46 เจริญนคร บางล าภูลําง พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 1

199 บริษัท รํุงแสงการพิมพ๑ จ ากัด372,374,376,378 เจริญนคร 46 เจริญนคร บางล าภูลําง พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 20

200 ที.เอ็น.อินเตอร๑เทรด 250/46 เจริญนคร 34 เจริญนคร บางล าภูลําง พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ ท าแฟ้มเอกสาร เยบ็เลํม ท าปก ตบแตํงส่ิงพิมพ๑15

201 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด แอล.เอส. การพิมพ๑1875/18-19 เกษม เจริญนคร บางล าภูลําง พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ 7

202 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด บุญญฤทธิ์ดีไซน๑786/5-7 บางล าภูลําง พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑และท าตราเคร่ืองหมายตําง ๆ10

203 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด พีน่๎องการพิมพ๑1443/38-39  เจริญนคร บางล าภูลําง พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 1

204 เดํนสัมฤทธิ์การพิมพ๑ 379/21-22 เจริญนคร 28 เจริญนคร บางล าภูลําง พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ เยบ็เลํม ท าปก ท าแฟ้มเอกสาร15

205 บ.ีเอ็ม.เพรส 28,30 เจริญนคร 35 เจริญนคร บางล าภูลําง พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ ท าแฟ้มเอกสาร เยบ็เลํม ท าปก6

206 สิทธโิชค 360 เจริญนคร 46 เจริญนคร บางล าภูลําง พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ เยบ็เลํม ท าปก 4



207 บริษัท แทํนทอง ปร้ินต้ิงเซอร๑วสิ จ ากัด179-189 เจริญนคร 40 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าแบบฟอร๑ม แผํนการ๑ด พิมพ๑สอดสี 7

208 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด งานทว ีพีวซีี อุตสาหกรรม284-286 กรุงธนบุรี 6 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ท าแฟ้มปกหนังสือ 0

209 หงษ๑ทองคอสเมติคส๑ 275 เจริญนคร 40 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าเคร่ืองส าอาง เชํน แป้ง ลิปสติก 2

210 ธปูหอมเอราวณั (ต้ังยงํฮะ) 5 เจริญนคร 19 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าธปู 0

211 นางฉัฐชนก เมธามัย 250/46 เจริญนคร 34 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าสติกเกอร๑ 7

212 บริษัท เซ็นจร่ีูพลาสติกคอมเมอร๑เชียล จ ากัด1728/76-77  เจริญนคร บางล าภูลําง ท าเทปสายรัดปากขวด 3

213 295 เจริญนคร 40 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าผลิตภัณฑ๑พลาสติก เชืน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎1

214 รํุงโรจน๑พลาสติก 734,736,738 เจริญนคร 40 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าซองใสํแวนํตาจากพลาสติก #REF!

215 เจา๎พระยาพลาสติก 157 กรุ.ธนบุรี 6 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ท าของใช๎จากพลาสติก เชํน ไม๎แขวนเส้ือ กลํอง1

216 272, 274, 275, 278, 280 กรุงธนบุรี 6 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ท าแวนํตาพลาสติก 10

217 บริษัท ฮ๎อเอี่ยวเฮง จ ากัด 87 เจริญนคร 18 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าจกุขวดด๎วยพลาสติก 0

218 พ.ีซี.พลาสติก 53-55 เจริญนคร 37 เจริญนครต บางล าภูลําง ท าภาชนะบรรจพุลาสติก เชํน ถุง กลํอง2

219 169-171 วดัสุทธาราม เจริญนคร บางล าภูลําง ฉีดพลาสิตก ตลับและฝาพลาสติก 0

220 น าชัย พ.ีว.ีซี. 17,19,21 เจริญนคร 37 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าภาชนะบรรจพุลาสติก เชํน กลํอง ถุง2

221 สตาร๑แอดเวอร๑ไทส๑ซ่ิง 1622/35-36-37 เยาวพันธ๑ เจริญนคร บางล าภูลําง ท ากลํองส าหรับบรรจแุปรง ปากกา ดินสอ2

222 ไทยรํุงกิจ 597 วดัสุทธาราม เจริญนคร บางล าภูลําง ท าถุงพลาสติก 2

223 324-326-328 กรุงธนบุรี 6 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ท าถุงพลาสติก 2

224 ต้ังฮ่ัวฮงพล่ัวจนิดา 60,62,64,66,68 เจริญนคร 46 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าจอบขุดดิน 1

225 29 เจริญนคร 21 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าโต๏ะ เก๎าอี้เหล็ก 3



226 บริษัท เอ.พ.ีพ.ีมาเก็ตต้ิง จ ากัด74-76 เจริญนคร 20 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าโต๏ะเก๎าอี้เหล็ก 13

227 ช.การชําง 1573  เจริญนคร บางล าภูลําง ท าประตู หน๎าตํางเหล็กดัด 1

228 เจริญนครการชําง 1720/52-53 เจริญนคร 30/1 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าประตู-หน๎าตํางเหล็ก 0

229 ช.ชัยววิฒัน๑ 1063/7  เจริญนคร บางล าภูลําง ท าประตู หน๎าตํางเหล็กดัด 4

230 สมพรการชําง 1444/28  เจริญนคร บางล าภูลําง ท าประตูหน๎าตํางเหล็ก 1

231 บ.ีเจ.เอ็นจเินีย 1490/2  เจริญนคร บางล าภูลําง ผลิตผลิตภัณฑ๑จากโลหะ เชํน น๏อต สกรู0

232 1676/49 โรงเรียนเยาวพันธ๑ เจริญนคร บางล าภูลําง ผลิตน๏อต สกรู เฟือง 1

233 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด สุวรรณดีโลหะกิจ1875/23 เกษม เจริญนคร บางล าภูลําง ผลิตชิ้นสํวนเล็ก ๆ ส าหรับเคร่ืองทอผ๎า เชํน น๏อต สกรู บูช4

234 ส.สมบูรณ๑โลหะกิจ 1387,1389  เจริญนคร บางล าภูลําง ท าผลิตภัณฑ๑โลหะ เชํน น๏อต สกรูวาล๑ว2

235 ธเนศการชําง 1575/208 รํวมโชค เจริญนคร บางล าภูลําง ท าแมํพิมพ๑จากโลหะ 2

236 หยิน่การชําง 1230/63 วดัสุทธาราม เจริญนคร บางล าภูลําง ท าเคร่ืองใช๎เล็ก ๆ จากโลหะ เชํน น๏อต สกรู แบบพิมพ๑3

237 จรัสณัฐการชําง 1809/88 ปรีชาสิน 1 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าเคร่ืองใช๎จากโลหะ เชํน บู๏ช,น๏อต 1

238 ดิลกการชําง 61 เจริญนคร 46 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าของใช๎เล็กๆด๎วยโลหะ เชํน มือจบั รางต๎ูเหล็ก1

239 ไทรโอเซ่ียน 884/4-8 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ท าของใช๎จากโลหะ เชํน ใบเล่ือยส าหรับตัดกระจก2

240 ท.อรุณการชําง 573 กรุงธนบุรี 6 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ตัด พับ และม๎วนโลหะส าหรับท าทํอสํงความเยน็เคร่ืองปรับอากาศ0

241 ท.อรุณการชําง 795-797 กรุงธนบุรี 6 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ตัด พับ และม๎วนโลหะส าหรับทํอสํงความเยน็เคร่ืองปรับอากาศและทํอดูดระบายอากาศ#REF!

242 บ.ีเจ.เอ็นจเินียร่ิง 1490/2 เจริญนคร บางล าภูลําง รับจา๎งกลึงโลหะ เชื่อมโลหะ 0

243 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด กิจเจริญชัยการชําง1728/51-52  เจริญนคร บางล าภูลําง รับจา๎งกลึงโลหะตําง ๆ 3

244 221 เจริญนคร 40 เจริญนคร บางล าภูลําง รับจา๎งกลึงโลหะ 1



245 ธนบุรีการชําง 436/1 ธนบุรี 4 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ท าแบบพิมพ๑โลหะและชิ้นสํวนโลหะตําง ๆ10

246 อรพินท๑เอ็นจเินียร่ิง 160 เจริญนคร 53 เจริญนคร บางล าภูลําง กลึงโลหะ ท าอุปกรณ๑ชิ้นสํวนเคร่ืองจกัรตําง ๆ15

247 บริษัท พี.เอส.พิทักษ๑กลการ จ ากัด162,164 เจริญนคร 53 เจริญนคร บางล าภูลําง กลึง เจาะ ควา๎น กัด ไส เจยีน และเชื่อมโลหะทั่วไป15

248 สหการชําง 16-18-20 เจริญนคร 35 เจริญนคร บางล าภูลําง รับจา๎งกลึง-ไส-กัด เชื่อมโลหะ และซํอมไดนาโม2

249 285,287 เจริญนคร 20 เจริญนคร บางล าภูลําง ผลิตอุปกรณ๑ส าหรับเคร่ืองยนต๑ เชํน เฟือง และแผํนคลัช1

250 วชิัยการชําง 888/33 สารภี 3 ตัดใหมํ เจริญรัถ บางล าภูลําง ท าอุปกรณ๑ และซํอมเคร่ืองไสไม๎ 7

251 บริษัท น าเจริญจกัรกล จ ากัด927/1,3  เจริญนคร บางล าภูลําง ท าเคร่ืองไสไม๎ เคร่ืองหีบฝ้าย และอุปกรณ๑เคร่ืองจกัร9

252 สรศักด์ิการชําง 1676/209 โรงเรียนเยาวพันธ๑ เจริญนคร บางล าภูลําง กลึงโลหะจ าพวกอุปกรณ๑เคร่ืองจกัร 2

253 1676/143 เจริญนคร 28 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าปุลเลํ 1

254 โรงกลึงไท๎เฮงหลง 2 และ 4 เจริญนคร 31 เจริญนคร บางล าภูลําง ซํอมอุปกรณ๑โรงงานท าน้ าแข็ง 5

255 บริษัท พีเคบี เอ็นเตอร๑ไพรส๑ จ ากัด838 เจริญนคร บางล าภูลําง ผลิตแผํนฉนวนห๎องเยน็และเคร่ืองท าความเยน็10

256 เต็กซํุนเฮง 1117/5-6-7  เจริญนคร บางล าภูลําง ท าเสาอากาศวทิย ุโทรทัศน๑ 1

257 บริษัท หะรินพาณิชย๑ จ ากัด 64 เจริญนคร 27 เจริญนคร บางล าภูลําง ตํอเรือและซํอมแซมเรือ 28

258 เกรียงศักด์ิการชําง 119-127 เจริญนคร 49 เจริญนคร บางล าภูลําง กลึงชิ้นสวนส าหรับเรือหรือเคร่ืองยนต๑เรือ ได๎ปีละ 5,000 ชิ้น5

259 พิทักษ๑กลการ 164 เจริญนคร 53 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าชิ้นสํวนอุปกรณ๑รถยนต๑ เชํน คันเกียร๑2

260 สุรวทิย๑เจริญนครการชําง 1752/36-37 เจริญนคร บางล าภูลําง 1

261 เจริญนครผ๎าเบรค 1219/11-12 เจริญนคร บางล าภูลําง ซํอมเบรค คลัช ชํวงลํางและต้ังศูนย๑ถํวงล๎อรถยนต๑3

262 เกรียงไกรการชําง 1600/14 ตรงข๎ามวดัเศวตฉัตร เจริญนคร บางล าภูลําง ท าอุปกรณ๑ส าหรับรถยนต๑ เชํน สายเบรค สายคันเรํง กรอบไฟท๎าย4

263 นายเกียรติศักด์ิ แซํเยีย่ง 315 เจริญนคร 28 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าเคร่ืองประดับจากเงิน 2



264 บริษัท เอส.เอส.อาร๑ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด749,751,753 กรุงธนบุรี 6 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ท าเคร่ืองประดับโดยใช๎พลอย ทอง เงิน นาก24

265 100 เจริญนคร 24 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าเคร่ืองประดับดัวยทองรูปพรรณ 20

266 บริษัท ห๎างขายทองจนิฮ้ัวเฮง จ ากัด1728/73  เจริญนคร บางล าภูลําง ท าเคร่ืองประดับโดยใช๎ทองค า 20

267 102 เจริญนคร 24 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าเคร่ืองประดับด๎วยทองรูปพรรณ 0

268 120 เจริญนคร 28 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าเคร่ืองประดับเงิน #REF!

269 นครเจมส๑คัสต้ิง แฟคตอร่ี 63/11 เจริญนคร 53 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าเคร่ืองประดับโดยใช๎ เพชร พลอย ทองค า เงิน นาก หรืออัญมณี และเจยีรไนหรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี25

270 บริษัท บิก๊ซิลเวอร๑ จ ากัด 124/10-11 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ท าเคร่ืองประดับโดยใช๎เพชร พลอย ไขํมุก ทองค า ทองขาว เงิน นาก และอัญมณี25

271 บริษัท มีเทล จวิเวลร่ี ดีไซน๑ จ ากัด352/21-23 กรุงธนบุรี4 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ผลิตเคร่ืองประดับ ท าจวิเวลร่ี 21

272 บริษัท ฮิโร โกลบอล เน็ทเวริ๑ค จ ากัด13,15-17 เจริญนคร 49 เจริญนคร บางล าภูลําง น าเข๎า-สํงออก อัญมณีและเคร่ืองประดับ25

273 บริษัท เพียวริต้ี จวิเวลร่ี จ ากัด2,4 เจริญนคร 53/1 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าเคร่ืองประดับ 6

274 บริษัท ฮิโร โกลบอล เน็ทเวริ๑ค จ ากัด18-20 เจริญนคร 49 เจริญนคร บางล าภูลําง น าเข๎า-สํงออกอัญมณีและเคร่ืองประดับ4

275 บริษัท เหมรัตน๑ จ ากัด 827-829 กรุงธนบุรี 6 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ท าเคร่ืองประดับตําง ๆ เชํน แหวน ตํางหู สร๎อย280

276 บริษัท ซี.ซี.ดี.จวิเวลร่ี จ ากัด 250/19-20 เจริญนคร 34 เจริญนคร บางล าภูลําง ผลิตเคร่ืองประดับที่ท าจากเนื้อเงิน 9

277 บริษัท อี.แอล.เอฟ จ ากัด 28 ชั้น 4 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ผลิต สํงออก เคร่ืองประดับท าจากเนื้อเงิน และโลหะ2

278 บริษัท อี.แอล.เอฟ.จ ากัด 34 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ผลิต-สํงออกเคร่ืองประดับท าจากเนื้อเงินและโลหะ0

279 บริษัท อี.แอล.เอฟ จ ากัด 26 ชั้น 3 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ผลิต สํงออก เคร่ืองประดับท าจากเนื้อเงิน และ โลหะ1

280 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด เมี้ยงเต็กอุตสาหกรรม8 เจริญนคร 44 เจริญนคร บางล าภูลําง พิมพ๑สีบนถ๎วยแก๎ว และขวดแก๎ว 1

281 1809/79-80 เจริญนคร 49(ปรีชาศิลป์ 1)เจริญนคร บางล าภูลําง ห๎องเยน็ ขนาดความจ ุ27.7 ตัน 0

282 บริษัท บ ารุงจติ จ ากัด 70-72 ปรีชาศิลป์ 1 เจริญนคร บางล าภูลําง ห๎องเยน็ (ขนาดบรรจ ุ29.28 ตัน) 0



283 บริษัท บ ารุงจติ จ ากัด 47-49 เจริญนคร 49 เจริญนคร บางล าภูลําง ห๎องเยน็ 2

284 770/94 สารภี 3 ตัดใหมํ เจริญนคร บางล าภูลําง ซํอมตัวถังสามล๎อเคร่ือง 1

285 228 กรุงธนบถรี 6 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ซํอมและพํนสีรถยนต๑ 5

286 บริษัท พี เจ การาจ จ ากัด 461/1 เจริญนคร 40 เจริญนคร บางล าภูลําง ซํอมและเคาะพํนสีรถยนต๑ 20

287 เจริญนครทํอพัก 654 เจริญนคร บางล าภูลําง ซํอมและพํนสีรถยนต๑ ซํอมทํอไอเสีย รถยนต๑0

288 บริษัท ตะวนัทิพย๑ มาร๑เก็ตต้ิง จ ากัด107,109,111 เจริญนคร 13 เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าน้ าผลไม๎บรรจใุนภาชนะที่ปิดสนิท 3

289 312/9  เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าของใช๎เล็ก ๆ จากโลหะ เชํน เพลา สกรู1

290 ป.ประดิษฐ๑ 126 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ผลิตขนมปัง 2

291 572/167 โพธิ์สุวรรณ เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าลูกอม 0

292 บริษัท สกาย ไฟเบอร๑ จ ากัด 101-103    เจริญนคร 13 เจริญนคร คลองต๎นไทร ทอแถบผ๎าและแถบยางยดื 4

293 บริษัท สถิตย๑การ๑เม๎นท๑ จ ากัด85 กรุงธนบุรี คลองต๎นไทร ตัดเยบ็มุ๎ง ผ๎าปูที่นอน และเส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 70 เคร่ือง)5

294 9 เจริญนคร 14/1 เจริญนคร คลองต๎นไทร ปักลวดลายผ๎า 3

295 ธนภัทร การปัก 186,188 เจริญนคร 8 เจริญนคร คลองต๎นไทร รับจา๎งปักผ๎า #REF!

296 ศิริการปัก 23,25,27,29,31 เจริญนคร 4 เจริญนคร คลองต๎นไทร ปักลวดลายผ๎า 18

297 จรินทร๑  เหลืองเมตตากุล 560 เจริญนคร 14 เจริญนคร คลองต๎นไทร ปักลวดลายผ๎า และถักแถบตราตําง ๆ (จ านวนเคร่ืองปักผ๎า 16 เคร่ือง เคร่ืองถัก 2 เคร่ือง)4

298 วศิิษฎ๑พาณิชย๑ 156 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ถักปกเส้ือยดื (จ านวนเคร่ืองถักปกเส้ือยดื 20 เคร่ือง)1

299 บริษัท ไทยวลู นิตต้ิงอิมปอร๑ต เอ็กปอร๑ต จ ากัด12 เจริญนคร 14 (แยกวนาวรรณ 2)เจริญนคร คลองต๎นไทร ถักเส้ือไหมพรมด๎วยแรงคน (จ านวนเคร่ืองถีก 44 เคร่ือง)7

300 รํุงเจริญ 308/77-78 สะพานด า เจริญนคร คลองต๎นไทร ถักผ๎ายดื (จ านวนเคร่ืองถัก 15 เคร่ือง) 6

301 บริษัท รํุงโรจน๑สุวรรณ จ ากัด 91 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ถักผ๎ายดื และตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนเคร่ืองถักผ๎ายดื 11 เคร่ือง และจกัรเยบ็ผ๎า 18 เคร่ือง)3



302 บริษัท น าสินการทอ จ ากัด 65-81 เจริญนคร 13 เจริญนคร คลองต๎นไทร ถักผ๎ายดื ถักปกเส้ือ และตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป13

303 464/179-181 เจริญนคร 14 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 30 เคร่ือง)0

304 ส.ประสิทธิ์อาภรณ๑ 572/15-16 โพธิ์สุวรรณ เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 22 เคร่ือง)0

305 บริษัท ออรํา คอลเล็คชั่น จ ากัด193/1-2 เจริญรัถ 3 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป 5

306 บริษัท สตางค๑ สปอร๑ตแวร๑ส จ ากัด49 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 23 เคร่ือง)0

307 บริษัท ณัฐภัทร การ๑เมนท๑ จ ากัด182-184 เจริญนคร 8 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป 3

308 วไิลศิลป์ 579,369/3-4 เจริญนคร 7 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป ( จ านวนจกัร 48 เคร่ือง)9

309 เบ๏เกําเฮง 119,121 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 49 เคร่ือง)4

310 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ดี.โอ.การ๑เมนท๑374-376,322,320 สุทธศึิกษา เจริญรัถ คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 47 เคร่ือง)0

311 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ยทุธนาอาภรณ๑217-219 โพธิ์สุวรรณ เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 50 เคร่ือง)0

312 - 265-267 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป 5

313 ที.ที.ซี.การ๑เม๎ท๑ 169,171,173 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 40 เคร่ือง)1

314 บริษัท รีดด๑ อินเตอร๑เนชั่นแนล (1983) จ ากัด57 เจริญรัถ 30 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป 0

315 วนัดี 134,136,138 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 40 เคร่ือง)0

316 แอคซ่ี 26 เจริญนคร 16 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 30 เคร่ือง)1

317 บริษัท แซมแฟคตอร่ี จ ากัด 269,271 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป 10

318 บริษัท เอส.พ.ีซี.แฟชั่น จ ากัด 113 เจริญนคร 12 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 49 เคร่ือง)5

319 พัฒนานันท๑ 339,341,343 เจริญนคร10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป 1

320 99/2-8 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 45 เคร่ือง)2



321 บริษัท เทรชเชอร๑ เอ็กซ๑ปอร๑ต (ประเทศไทย) จ ากัด944/46-49 ลาดหญ๎า 18 ลาดหญ๎า คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 40 เคร่ือง)0

322 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด เฟิสท๑การ๑เม๎นท๑56,58,60 เจริญรัถ 6 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 30 เคร่ือง#REF!

323 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ธนมงคล 572/239-240 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 30 เคร่ือง)15

324 นายสันทัด ธดิารัตน๑สกุล 572/15-16 โหพธิ์สุวรรณ เจริญนคร คลองต๎นไทร 0

325 ส.ประสิทธิ์อาภรณ๑ 23,25 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็ผ๎าส าเร็จรูป 5

326 ว ีอาร๑ การ๑เม๎นท๑ 49 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป 0

327 บริษัท นิโอ แอพพาเรจ จ ากัด145, 147, 149 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 53 เคร่ือง)10

328 บริษัท พิพัฒน๑ฟอกยอ๎ม จ ากัด235-245 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร รับจา๎งตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป 3

329 บริษัท ธรรมรัตน๑ การ๑เม๎นท๑ จ ากัด60 เจริญนคร 14 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป 0

330 นายธนเกียรติ กนกวลีวงศ๑ 139,141,143 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป 1

331 บริษัท วรพรการ๑เม๎นท๑ จ ากัด 753/15-17 ดูเม็กซ๑ เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 144 เคร่ือง) ตัดเยบ็ผ๎าปูที่นอน ปลอกหมอน มุ๎งและอุปกรณ๑เคร่ืองนอนอื่น ๆ0

332 บริษัท วรพรการ๑เม๎นท๑ จ ากัด 45 เจริญนคร 13 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 207 เคร่ือง) ตัดเยบ็ผ๎าปูที่นอน ปลอกหมอน มุ๎งและอุปกรณ๑เคร่ืองนอนอื่น ๆ0

333 บริษัท ดีบี การ๑เม๎นท๑ จ ากัด 257,259,261 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 54 เคร่ือง)22

334 จ.ธนวฒัน๑ 362 สุทธศึิกษา เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท าหมวก 10

335 วฒันพรพานิชย๑ 1295/51 สารภี 3 สมเด็จพระเจา๎ตากสินคลองต๎นไทร ผลิตกระเป๋าหนังสัตว๑และกระเป๋าหนังเทียม8

336 วรรณศิลป์โลหะกิจ 152/3 เจริญรัถ 8 เจริญรัถ คลองต๎นไทร เยบ็กระเป๋าหนังแท๎และหนังเทียม 0

337 สุทธรัิกษ๑ 54-56 เทียมบุญยงั เจริญนคร คลองต๎นไทร ท ารองเท๎า 6

338 บริษัท เจท็ชูส๑ จ ากัด 1042,1044,1046 เจริญนคร 14 เจริญนคร คลองต๎นไทร ท ารองเท๎าแตะสตรี 0

339 เลิฟล่ีชูส๑ 59-61 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ผลิตรองเท๎าสตรี 4



340 เลิฟล่ีชูส๑ 59-61 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ผลิตรองเท๎าสตรี ได๎ปีละ 15000 คํู 10

341 บริษัท เฟิสท๑ อินเตอร๑เนชั่นแนล ฟุตแวร๑ จ ากัด30,32 เทียมบุญยงั เจริญนคร คลองต๎นไทร ท ารองเท๎าหนัง 10

342 บริษัท กมลศิลป์ ฟุตแวร๑ จ ากัด208-210 เจริญรัถ 4 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท ารองเท๎าหนัง 5

343 209-211 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ผลิตรองเท๎า (รองเท๎าสตรี) 3

344 วนัชัยชูส๑ 167 เจริญนคร 14 เจริญนคร คลองต๎นไทร ท ารองเท๎าหนัง 11

345 ชัยพานิช 744 ราษฎร๑รํวมเจริญ เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าลังไม๎ 1

346 โชคชัยการพิมพ๑ 426/27 ราษฎร๑รํวมเจริญ เจริญนคร คลองต๎นไทร พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 3

347 แสงเจริญการพิมพ๑ 1337/2 สารภี 3 ลาดหญ๎า คลองต๎นไทร พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 2

348 316/29-30 สะพานด า เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท าสมุด 0

349 รํุงโรจน๑การพิมพ๑ 1141/15-16 เจริญรัถ คลองต๎นไทร พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

350 บริษัท ศรีปกรณ๑ พร้ินต้ิง จ ากัด2 กรุงธนบุรี 7 กรุงธนบุรี คลองต๎นไทร พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 7

351 โรงพิมพ๑กวงจวิ 29 เจริญนคร 16 เจริญนคร คลองต๎นไทร พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ และผลิตกลํองกระดาษ2

352 เฉลิมชัยการพิมพ๑ 115-117 เจริญนคร 13 เจริญนคร คลองต๎นไทร พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 15

353 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ศรีหิรัญการพิมพ๑318/42-318/54  เจริญนคร คลองต๎นไทร พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ 2

354 484/180  เจริญนครตัดใหมํ คลองต๎นไทร พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ เชํน หนังสือนิตยสาร1

355 บริษัท นาโกต๎า จ ากัด 174 เจริญนคร 8 เจริญนคร คลองต๎นไทร พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 8

356 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด แกรนด๑ พร้ินต้ิงแอนด๑เลเบล175 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 0

357 กุลโชคการพิมพ๑ 372,374,376,378 เจริญนคร 14 เจริญนคร คลองต๎นไทร พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 1

358 รัตนกรีการพิมพ๑ 1075  เจริญนคร คลองต๎นไทร พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑เยบ็เลํม ท าปก ท าแฟ้มเอกสาร7



359 บริษัท เอส.เอ็ม.เค.พร้ินต้ิง จ ากัด5/1 เจริญนคร 14 เจริญนคร คลองต๎นไทร รับจา๎งพิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 10

360 - 16/2 วนาวรรณ 2 ซอย เจริญนคร 14เจริญนคร คลองต๎นไทร พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 20

361 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด สุวรรณโอสถ112 มานะวทิยา กรุงธนบุรี คลองต๎นไทร ผลิตยาแผนโบราณ 1

362 อนันต๑การทอ 325/2  กรุงธนบุรี คลองต๎นไทร ท ายางยดืสายรัดของ 20

363 บริษัท แพคเกจ ดี จ ากัด 191,193 เจริญรัก 20 เจริญรัก คลองต๎นไทร ท าผลิตภัณฑ๑พลาสติก เชํน หุม๎และอัดพลาสติก ส่ิงของและ เคร่ืองใช๎ตําง ๆ5

364 143 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ผลิตผลิตภัณฑ๑จากพลาสติก เชํน ไม๎แขวนเส้ือ,ฝักบัวอาบน้ า0

365 ร๎านธารทองพลาสติก 32 เจริญนคร 4 เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าเคร่ืองใช๎พลาสติก เชํน ของเด็กเลํน ภาชนะพลาสติก1

366 ห๎างหุน๎สํวนสามัญ รวมเจริญ 424/73 ราษฎร๑รํวมเจริญ เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าแถบเชือกพลาสติก 4

367 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ศิริโชติพลาสติก644 เจริญรัถ 24 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท าผลิตภัณฑ๑พลาสติก 6

368 แสงชัยพลาสติก 255 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าผลิตภัณฑ๑พลาสติก เชํน อุปกรณ๑โคมไฟฟ้า เคร่ืองมือ เคร่ือง ใช๎ตําง ๆ0

369 ศิลป์ฟ้าพลาสติก 115 สะพานด า เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท าของใช๎และของเด็กเลํนด๎วยพลาสติก1

370 บริษัท ทิพย๑เสรี จ ากัด 596 ราษฎร๑รํวมเจริญ เจริญนคร คลองต๎นไทร ท ากระดุม และลูกปัดพลาสติก 3

371 ทรัพย๑สมบูรณ๑ 66 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท าผลิตภัณฑ๑เคร่ืองใช๎จากพลาสติกและแบบพิมพ๑พลาสติก3

372 เอื้อสัมพันธ๑พลาสติก 379 เจริญนคร 14 เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าผลิตภัณฑ๑พลาสติก เชํน ถุง 6

373 โรงงานพลาสติกเจริญชัย 462/76-77 ราษฎร๑รํวมเจริญ เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าถุงพลาสติก 3

374 384 เจริญรัถ 10 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท าภาชนะบรรจ ุเชํน ถุงพลาสติก, ถังน้ า  และของใช๎อื่น ๆ2

375 อื้อเซํงฮวด 424/69 ราษฎร๑รํวมเจริญ เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าหลอดกาแฟพลาสติก และเชือกพลาสติก3

376 มานะการชําง 26 เทียมบุญยงั เจริญนคร คลองต๎นไทร หลอมหลํออลูมิเนียม เชํน ชิ้นสํวนเคร่ืองจกัร ได๎ปีละ 2 ตัน#REF!

377 สุขชัยการชําง 626/12,486/36  เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าประตูหน๎าตํางเหล็ก 2



378 526-528 เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าประตูหน๎าตํางเหล็กดัด 0

379 มานพการชําง 310/10  เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าผลิตภัณฑ๑โลหะ เชํน ถังน้ า โครงเหล็ก0

380 466/9 ราษฎร๑รํวมเจริญ เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าผลิตภัณฑ๑โลหะตําง ๆ เชํน สลัก แป้นเกลียวและวงแหวน5

381 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วรรณศิลป์โลหะกิจฃ152/3 8 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท าของใช๎เล็ก ๆ จากโลหะ 0

382 1295/168 สารภี 3 สมเด๎จพระเจา๎ตากสินคลองต๎นไทร ท าแบบพิมพ๑โลหะ 2

383 บุญเจริญการชําง 11 สุทธศึิกษา เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท าแบบพิมพ๑โลหะ 2

384 462/115 เจริญนคร 14 เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าเฟืองชนิดตําง ๆ 1

385 บุญเจริญการชําง 11 สุทธศึิกษา เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท าเคร่ืองใช๎เล็ก ๆ จากโลหะ เชํน น๏อต สกรู และกลึง เจาะ ควา๎น กัด ไส เจยีรและเชื่อมโลหะทั่วไป9

386 ไทเกอร๑ เมททัล 412/1 เทียมบุญยงั เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าเคร่ืองใช๎เล็ก ๆ จากโลหะ เชํน หัวเข็มขัด,อุปกรณ๑ตกแตํงกระเป๋า รองเท๎า น๏อต สกรู20

387 เจริญพรโลหะกิจ 64 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท าของใช๎เล็ก ๆ จากโลหะ เชํน น๏อต สกรู8

388 ธงแสง 157/27-29 โรงรัง เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าแมํพิมพ๑ตําง ๆ 2

389 กวงเม๎ง 135-139 เจริญรัถ 20 (สะพานด า) เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท ากิ๊บติดผม 2

390 อุดมภัณฑ๑พาณิชย๑ 484/80 เจริญนคร 14/1 เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าของใช๎เล็ก ๆ จากโลหะ เชํน ฝากรองอากาศ น๏อต สกรู5

391 บุญชัยการชําง 18 เจริญรัถ 22 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท าผลิตภัณฑ๑โลหะ เชํน แบบแมํพิมพ๑โลหะ8

392 308/62-63 และ 16-18 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ชุบโลหะ 2

393 สินพูนทรัพย๑ 63-65 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร อัดเศษเหล็ก 0

394 แสงชัยการโลหะ 255/1 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัด พับและม๎วนโลหะ เพือ่ท าอุปกรณ๑ในการท าโคมไฟฟ้า15

395 โรงกลึงสาธติการชําง 74 เจริญนคร 12 เจริญนคร คลองต๎นไทร รับจา๎งกลึง เจาะ ควา๎น และเชื่อมโลหะทั่วไป0

396 นายเก๐ง ตันตระกูลศิริ 462/114 เจริญนคร เจริญนคร คลองต๎นไทร 0



397 ยิง่เจริญ 486/33  เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าและซํอมชิ้นสํวนหรืออุปกรณ๑เคร่ืองยนต๑ เชํน บุ๏ช ก๎านสูบ4

398 19-21 เจริญรัถ 30 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ซํอมแซมจกัรเยบ็ผ๎า 2

399 รํวมกิจการชําง 434/1 ราษฎร๑รํวมเจริญ เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าถังปัม๊น้ า 2

400 376/33-34 ราษฎร๑รํวมเจริญ เจริญนคร คลองต๎นไทร ผลิตต๎ูแชํน้ าเยน็ 0

401 บริษัท ธนากิจอีเล็คทริคอินดัสตรี จ ากัด572/23-25  เจริญนคร คลองต๎นไทร ผลิตเคร่ืองเป่าลม โคมไฟฟ้า 4

402 แสงชัยการไฟฟ้า 263,255 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าโคมไฟฟ้าและเคร่ืองใช๎ไฟฟ้า 15

403 ไทยประดิษฐ๑ 484/51-52 เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าปล๏กไฟฟ้าและสวทิช๑ไฟฟ้า #REF!

404 สหฮวด 664-666 เจริญกรุง คลองต๎นไทร ท าจกัรยานสามล๎อบรรทุกของ 3

405 บริษัท เมี้ยนเต็ก จวิเวลร่ี เอ็กซ๑ปอร๑ต จ ากัด269,271,325/1 กรุงธนบุรี คลองต๎นไทร ท าเคร่ืองประดับจากเพชร ทอง พลอย 4

406 บริษัท เบสท๑ ลัค จวิเวลร่ี แมนนูแฟคเจอร๑เรอร๑ จ ากัด45/1 กรุงธนบุรี 1 กรุงธนบุรี คลองต๎นไทร ท าเคร่ืองประดับโดยใช๎ เพชร ทอง นาค เงิน ทองเหลือง0

407 ฮะง๎วนเฮง 717,719 สมเด็จพระเจา๎ตากสิน 5 สมเด็จพระเจา๎ตากสินคลองต๎นไทร ท าเคร่ืองประดับโดยใช๎เพชร ทองเงิน นาก22

408 บริษัท จวิเวลร่ี ปร้ินเซส จ ากัด185-187 เจริญนคร10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าเคร่ืองประดับจากเงิน 15

409 บริษัท เวลฟิลด๑ คอร๑ปอเรชั่น จ ากัด15 เจริญนคร 14 เจริญนคร คลองต๎นไทร ผลิตและจ าหนํายเคร่ืองประดับ 0

410 วามา ครีเอชั่น 553,555,557 เจริญนคร 5/1 เจริญนคร คลองต๎นไทร ผลิตและสํงออกเคร่ืองประดับที่ท าด๎วยอัญมณี38

411 บริษัท ดวงพร จวิเวลร่ี จ ากัด382-384 ตุ๏กตา เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าเคร่ืองประดับ เงิน ทอง 10

412 45-45/1 กรุงธนบุรี 1 กรุงธนบุรี คลองต๎นไทร ท าเคร่ืองประดับจากเงิน ทอง 10

413 บริษัท บางกอก คราฟท๑ โปรดักชั่นส๑ จ ากัด33 เจริญนคร 14 เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าเคร่ืองประดับโดยใช๎ ทองค า ทองขาว เงิน นาก เพชร พลอย ไขํมุก และอัญมณี88

414 บริษัท ซาก๎าเทค เอ็กซปอร๑ต จ ากัด317-319 เจริญนคร 14 (ราฏษร๑รํวมเจริญ)เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าเคร่ืองประดับโดยใช๎ทอง นาค เงิน เพชร และอัญมณีอื่น ๆ11

415 บริษัท ว ีแอนด๑ พี จวิเวลเลอร๑ร่ี จ ากัด150 กรุงธนบุรี คลองต๎นไทร ท าเคร่ืองประดับจากทอง เงิน นาก เชํน แหวน ตํางหู50



416 บริษัท พรมณี โพลิชชิ่ง เวคิส๑ จ ากัด484/214-216 กรุงธนบุรี คลองต๎นไทร เจยีรไนเพชร 10

417 120 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท าไม๎ตีปิงปอง และแบดมินต้ัน 2

418 ชุนเฮงโลหะกิจ 578/150-151 นาวสัีนต๑ เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าของเด็กเลํนด๎วยสังกะสี 1

419 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ทวคูีณ 118 เจริญนคร 8 เจริญนคร คลองต๎นไทร ท ารํมผ๎า 2

420 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ทวคูีณ 118 เจริญนคร 8 เจริญนคร คลองต๎นไทร ประกอบรํมจากผ๎า 0

421 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด เหรียญทองแฟคทอร่ี (โกลด๑)175 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท าป้าย ตรา เคร่ืองหมาย 8

422 บริษัท แกรนด๑ เลเบิล จ ากัด 194/33 สะพานด า เจริญนคร คลองต๎นไทร ทอผ๎าแถบ ท าป้ายตราเคร่ืองหมายติดเส้ือ กางเกง (จ านวนเคร่ืองทอ 5 เคร่ือง)1

423 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด เอ.เอส.เอ (กรุงเทพฯ)708,710 เจริญรัถ คลองต๎นไทร แบํงบรรจสิุนค๎าทั่วไป เชํน น้ าตาลทรายซอง ไม๎จิ้มฟัน10

424 ห๎องเยน็ตังอา 81-83-85 ศักด์ิสิน 1 สมเด็จพระเจา๎ตากสินคลองต๎นไทร ท าห๎องเยน็เก็บปลาสด 2

425 ห๎องเยน็เจริญรักษ๑ 339/25-26,54-55,191/1-2 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท าห๎องเยน็ ขนาดความจ ุ134 ตัน 4

426 ห๎องเยน็ตังอา 71-79 สมเด็จพระเจา๎ตากสิน 5 สมเด็จพระเจา๎ตากสินคลองต๎นไทร ท าห๎องเยน็ (ขนาดความจ ุ76.6 ตัน) 0

427 บริษัท บี-ควกิ จ ากัด 397/1 เจริญนคร คลองต๎นไทร ศูนย๑ซํอมรถยนต๑ 6

428 อูํพรชัย 154 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ซํอมเคร่ืองยนต๑ และสํวนประกอบของยานที่ขับเคล่ือนด๎วยเคร่ืองยนต๑1

429 อูํธนายนต๑ 90 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ซํอมเคร่ืองยนต๑ 1



6. สถานประกอบการ

แขวง

แขวงคลองสาน

แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา

แขวงคลองต้นไทร

แขวงบางล าภลูา่ง

แขวง

แขวงคลองสาน

แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา

แขวงคลองต้นไทร



แขวงบางล าภลูา่ง

7. การท่องเที่ยว

จ านวนแหลง่ทอ่งเทีย่วในพืน้ที่

ประเภท

ของแหลง่

ทอ่งเทีย่ว



กิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว

กิจกรรม

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ คา่ใช้จ่ายเฉลี่ยของนกัทอ่งเทีย่ว

เร่ืองร้องเรียนของนกัทอ่งเทีย่ว

























































สถานประกอบการ (แหง่)

โรงภาพยนต์ โรงแรม ศนูย์การค้า

ซูปเปอร์มา

เก็ต มินิมาร์ท

สถานี

บริการ

น า้มนั/ก๊าช ธนาคาร โรงจ าน า

– – – 2 9 –/1

– 3 1 1 8 2/1

1 2 1 4 11 2/1

– 2 – – 16 2/1

สถานประกอบการ (ตอ่)

ร้านขายทอง ร้านอาหาร แผงอาหารริมบาทวถีิ

49 41

45 68

97 29



50 38

จ านวนแหลง่ทอ่งเทีย่วในพืน้ที่ ................ แหง่

จ านวน (แหง่)

ช่วงเวลา

ทีมี่การ

ทอ่งเทีย่ว



กิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว

ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม จ านวนนกัทอ่งเทีย่ว งบประมาณทีใ่ช้

คา่ใช้จ่ายเฉลี่ยของนกัทอ่งเทีย่ว ....................บาท/คน/วนั

เร่ืองร้องเรียนของนกัทอ่งเทีย่ว เฉลี่ย ....................เร่ือง/เดอืน



ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. สถิติที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่

จ านวน 
(ครัง้/คด)ี

2. การป้องกัน

2.1 จ านวนป้าย/อาคารเสีย่งภยั/

ประเภท จ านวน

ป้ายขนาดใหญ่ 5

อาคารเสีย่งภยั 39 เป็นอาคารสงู

หมายเหตุ

ประเภท

อาชญากรรม

 - ท าร้ายร่างกาย ปล้น ชิงทรัพย์

 - การกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพตดิ

อบุตัเิหตทุางถนน

อคัคภียั

หมายเหตุ

อาคารทรุด/ถลม่

ป้ายล้ม

สารเคมีร่ัวไหล

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ



2.2 จ านวนจดุเสีย่งในพืน้ที่ จดุ

1. สะพานลอยหน้าวดัเศวตฉัตรวรวิหาร

2. สะพานลอยซอยเจริญนคร 46

3. สะพานลอยโค้งวงเวียนใหญ่  ถนนตากสิน

4. สะพานลอยใกล้ห้างโรบนิสนั ถนนลาดหญ้า

5. ป้านรถประจ าทางหน้าสวนป่าเฉลิม

    พระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้า

    ตากสินมหาราช

6. สวนป่ากรุงเทพมหานครเฉลิมพระเกียรติ

    เชิงสะพานพระปกเกล้า

7. หอนาฬิกาวงเวียนเล็ก

8. ปากซอยศาลเจ้าอาเหนียว  ถนนกรุงธนบรีุ

9. ปากซอยกรุงธนบุรี 5

10.ปากซอยชมุชนหลงัโรงพยาบาลสมเด็จ

    เจ้าพระยา

11.ซอยชมุชนวดัเศวตฉัตรวรวิหาร

12.ทางแยกใกล้อทุยานสมเด็จพระศรี-

    นครินทราบรมราชชนนี

13.หน้าโรงเรียนมธัยมวดัสทุธาราม

ติดตัง้ตู้ เขียวทางเปลี่ยว

ติดตัง้ตู้ เขียวทางเปลี่ยว

ติดตัง้ตู้ เขียวทางเปลี่ยว

บริเวณ/พืน้ทีท่ีเ่ป็นจดุเสีย่ง สาเหตหุรือปัจจยัเสีย่ง วธีิการป้องกนั/แก้ไข

ทางเปลี่ยว ติดตัง้ตู้ เขียว

หมายเหตุ

ติดตัง้ตู้ เขียว

ความสวา่งไม่เพียงพอ ติดตัง้ตู้ เขียว

ความสวา่งไม่เพียงพอ

ทีเ่ปลี่ยว ติดตัง้ตู้ เขียว

ทีเ่ปลี่ยว ติดตัง้ตู้ เขียว

ทีเ่ปลี่ยว ติดตัง้ตู้ เขียว

ทีเ่ปลี่ยว ติดตัง้ตู้ เขียว

แหลง่มัว่สมุ ติดตัง้ตู้ เขียว

ความสวา่งไม่เพียงพอ ติดตัง้ตู้ เขียว

ซอยเปลี่ยว ติดตัง้ตู้ เขียว



2.3 จ านวนจดุตดิตัง้และจ านวนกล้อง cctv ในพืน้ที่ 17 จดุ 92 ตวั

2.4 จ านวนไฟสอ่งสวา่งในพืน้ที ่ .....................ดวง

2.5 จ านวนสถานีและพืน้ทีก่ารให้บริการของสถานีต ารวจในพืน้ที่

2.6 จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/สถานีดบัเพลงิ/หวัจ่ายน า้ดบัเพลงิ

1 สถานี

- สถานี

......................แหง่

......................มลูนิธิ

2.7 ความเร็วเฉลีย่ในการเข้าถึงพืน้ทีเ่กิดเหตกุรณีเกิดอบุตัภิยัตา่ง ๆ ................... นาที

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจดัเก็บ

สถานี พืน้ทีใ่ห้บริการ

สน.สมเดจ็เจ้าพระยา แขวงคลองสาน, คลองต้นไทร

จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

จ านวนสถานีดบัเพลงิ

จ านวนหวัจ่ายน า้ดบัเพลงิในพืน้ที่

จ านวนมลูนิธิกู้ภยัในพืน้ที่

สน.ปากคลองสาน ถนนเจริญนครฝ่ังแมน่ า้เจ้าพระยา

สน.บปุผาราม แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา

สน.ส าเหร่ แขวงบางล าภลูา่ง



ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง  (หมายเหต ุ: น าเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ)

1. สถิตกิารเลอืกตัง้

ผู้ มีสทิธ์ิ ผู้มาใช้สทิธ์

สว. 62,270 25,359

สส. 59,261 41,630

ผว.กทม. 58,043 37,913

สก. 59,464 25,612

สข. 59,220 25,994

2. จ านวนชมรม มลูนิธิ หรือองค์กรตา่ง ๆ ทีมี่วตัถปุระสงค์ในการพฒันาเขต (จ ำนวนสมำชิก/กิจกรรมต่อปี)

สมาชิก(ราย) จ านวนครัง้

28

ช่ือองค์กร

861 ถนนลาดหญ้า แขวง

คลองสาน เขตคลองสาน กทม.
มลูนิธิเขตคลองสาน

การมีสว่นร่วม (ราย)
การเลอืกตัง้

1. สนบัสนนุกิจกรรมท้องถ่ิน                                    

  2.เพ่ือพฒันาและอนรัุกษ์โบราณสถาน                    

  3.ร่วมมือกบัองค์การกศุลอ่ืนๆ เพ่ือ

สาธารณประโยชน์

ทีต่ัง้ กิจกรรมทีด่ าเนินการในพืน้ที่



3. จ านวนอาสาสมคัรตา่ง ๆ 

จ านวน (คน)

-

-

3

-

-

-

4

5

1

1053

-

84

1

1

5

10

 - อาสาสมคัรปฏิบตังิานด้านพฒันาสงัคม

 - อาสาสมคัรด้านคนพิการ

 - อาสาสมคัรห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้

 - อาสาสมคัรบ้านหนงัสอื

 - อาสาสมคัรดนตรี

 - อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

 - อาสาสมคัร อปพร.

 - อาสาสมคัรสาธารณสขุ

 - อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัยาเสพตดิ

 - อาสาสมคัรช่วยปฏิบตังิานสภาเยาวชน

 - อาสาสมคัรเพ่ือปฏิบตังิานในส านกังานการสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม

อาสาสมคัร

 - อาสาสมคัรชกัลากมลูฝอย

 - อาสาสมคัรลานกีฬา

 - อาสาสมคัรศนูย์กีฬา

 - อาสาสมคัรศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.)

 - อาสาสมคัรพิทกัสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ

 - อาสาสมคัรศนูย์เยาวชน กทม.

5 ชุมชน 1)ชุมชน
ปากคลองต้นไทร 
2)ชุมชนอู่ใหม่ 3)
ชุมชนคลองพระ
ยาเกษม 4)ชุมชน
วัดเศวตฉัตร 5)
ชุมชนหลังตลาด
เจริญนคร



ปัญหาและขอ้เสนอเพ่ือการพัฒนาพ้ืนทีเ่ขต
ดา้น ประเดน็ปัญหา/สถานการณ์ ผลกระทบตอ่พ้ืนที่ แนวทางแก้ไข

1. ด้านกายภาพ โครงสร้างพืน้ฐาน
2. ด้านสังคม
3. ด้านเศรษฐกิจ
4. ด้านส่ิงแวดล้อม
5. ด้านสาธารณสุข
6. ด้านการบริหารจัดการ
7. อื่น ๆ (ระบุ)



ข้อมูลทั่วไปของพืน้ที่เขต

1. จ านวนประชากรในพ้ืนที่จ าแนกตามอายุและแขวง

0-4  5-9  10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

ชาย 265 281 333 428 546 487 509 477 485 474

หญิง 222 307 382 416 446 459 524 537 502 567

รวม 487 588 715 844 992 946 1,033 1,014 987 1,041

ชาย 499 547 608 802 822 896 1,009 927 900 878

หญิง 504 572 601 831 857 889 1,017 1,010 1,002 1,105

รวม 1,003 1,119 1,209 1,633 1,679 1,785 2,026 1,937 1,902 1,983

ชาย 500 369 404 472 462 427 497 506 495 513

หญิง 448 334 437 488 532 489 544 488 504 539

รวม 948 703 841 960 994 916 1,041 994 999 1,052

ชาย 358 409 471 619 599 694 736 741 706 648

หญิง 341 408 533 667 662 726 811 790 767 845

รวม 699 817 1,004 1,286 1,261 1,420 1,547 1,531 1,473 1,493

รวมทัง้หมด 3,137 3,227 3,769 4,723 4,926 5,067 5,647 5,476 5,361 5,569

อาย ุ(ปี)

แขวงบางล าภลูา่ง

แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา

เพศแขวง

แขวงคลองต้นไทร

แขวงคลองสาน



50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-100 100>

ชาย 493 544 413 308 208 170 91 30 20 3 4 6,569

หญิง 660 639 556 385 273 258 178 66 31 10 2 7,420

รวม 1,153 1,183 969 693 481 428 269 96 51 13 6

ชาย 896 876 766 533 361 274 143 60 26 9 5 11,837

หญิง 1,107 1,152 993 702 475 427 255 133 36 14 2 13,684

รวม 2,003 2,028 1,759 1,235 836 701 398 193 62 23 7

ชาย 480 460 413 226 157 138 82 41 21 5 4 6,672

หญิง 588 542 500 341 254 203 139 53 20 7 3 7,453

รวม 1,068 1,002 913 567 411 341 221 94 41 12 7

ชาย 675 577 541 388 246 180 125 42 22 5 1 8,783

หญิง 860 784 692 480 324 266 170 78 26 11 1 10,242

รวม 1,535 1,361 1,233 868 570 446 295 120 48 16 2

รวมทัง้หมด 8,896 8,801 8,643 8,086 7,224 6,983 6,830 5,979 5,563 5,633 22 72,660

รวม
อาย ุ(ปี ตอ่)

แขวง เพศ

แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา

แขวงบางล าภลูา่ง

แขวงคลองต้นไทร

แขวงคลองสาน



2. จ านวนการเกิด การตาย การย้ายถิน่ของประชากรในพ้ืนที่ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา - - - - - - - -

แขวงบางล าภลูา่ง - - - - - - - -

แขวงคลองสาน - - - - - - - -

แขวงคลองต้นไทร - - - - - - - -

รวม 2,936 2,751 2,602 1,470 523 542 815 627

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา - - - - - - - -

แขวงบางล าภลูา่ง - - - - - - - -

แขวงคลองสาน - - - - - - - -

แขวงคลองต้นไทร - - - - - - - -

รวม 4,154 3,562 3,540 2,013 6,673 5,865 6,202 3,599

การย้ายออกการย้ายเข้า

แขวง

แขวง

การตายการเกิด



3. การย้ายถิน่และเหตุของการย้ายถิน่

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน แขวงบางล าภลูา่ง แขวงคลองต้นไทร

หางานท า

ต้องการเปลี่ยนงาน

ต้องการรายได้เพ่ิมขึน้

หน้าทีก่ารงาน

ศกึษาตอ่

ย้ายทีอ่ยอ่าศยั

กลบัภมิูล าเนา

ตดิตามครอบครัว

ท ากิจการครอบครัว

รักษาตวั

ขาดคนดแูล

ดแูลผู้ อ่ืน

อ่ืน ๆ 

จ านวน (คน) แยกรายแขวง
สาเหต/ุแขวง



4. จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียน

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน แขวงบางล าภลูา่ง แขวงคลองต้นไทร

พม่า 1,325 1,536 1,620 1,107

ลาว 549 1,238 1,323 762

เขมร 156 224 417 211

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ - - - -

5. ความหนาแน่นของประชากร

พืน้ที่ จ านวนบ้าน 

รวม ชาย หญิง (ตร.กม.) (หลงั)

แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา 14,611 6,907 7,704 1.16 5,061 -

แขวงคลองสาน 15,433 7,359 8,074 1.49 5,727 -

แขวงบางล าภลูา่ง 26,054 12,130 13,924 2.47 12,782 -

แขวงคลองต้นไทร 19,318 8,924 10,394 1.75 13,249 -

จ านวน (คน) แยกแขวง
ประเทศ

12,595.69

10,357.72

10,548.18

11,038.86

ครอบครัวแขวง
ประชากร      ความหนาแน่น  

   (คน/ตร.กม.)



6. จ านวนประชากรแยกตามการนับถือศาสนา (คน)

ศาสนา จ านวน (คน)

พทุธ

อิสลาม

คริสต์

อ่ืนๆ (ระบ)ุ

7. จ านวนศาสนสถานในพ้ืนที่เขต

ศาสนา จ านวน (แหง่)

พทุธ 8

อิสลาม 3

คริสต์ 1

อ่ืนๆ (ระบ)ุ ศาลเจ้า 5



8. จ านวนแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ควรแก่การอนุรักษ์

แขวง จ านวน (แหง่)

แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา -

แขวงคลองสาน 1

แขวงบางล าภลูา่ง -

แขวงคลองต้นไทร -

9. กิจกรรมตามประเพณีที่ส าคัญ โดดเด่น

กิจกรรม

1...........................

2...........................

3...........................

4...........................

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ป้อมปืนรักษาพระนครที่สร้างขึน้ในสมยัรัชกาลที่ 4

ความส าคญั ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม

ป้อมป้องปัจจามิตร และเสา

ธงสญัญาณ

ช่ือ ความส าคญั





โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง 

1.  จ านวนข้าราชการประจ า/ลูกจ้าง

อตัราถือครอง อตัราจริง อตัราถือครอง อตัราจริง

15 13 16 11

17 17 1 1

13 13 48 48

14 14 1 1

16 16 3 3

18 13 45 40

11 11 2 2

13 13 2 2

13 12 498 463

13 11 6 6

จ านวน (คน)

สว่นราชการในส านกังานเขต

ฝ่ายการศกึษา

ลกูจ้างข้าราชการ

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายโยธา



2. จ านวนข้าราชการการเมือง

1 คน

7 คน

3. รายได้ของส านักงานเขต 

ประมาณการ รายได้จริง

 - ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 114,000,000.00      112,059,685.85            

1,300,000.00          1,170,783.44                

8,200,000.00          8,671,187.16                

รายได้ (ล้านบาท)
ประเภทของรายได้

 - ภาษีป้าย

 - คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ (ระบ)ุ

 - รายได้อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

 - ภาษีบ ารุงท้องที่

 - สมาชิกสภาเขต

 - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร



4. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่ของส านักงานเขต 

สนบัสนนุงานประจ า สนบัสนนุงานยทุธศาสตร์

2,000,000 3,052,000

- -

- 99,800

- -

220,000 12,705,500

549,600 19,042,000

- 7,800

80,000 17,065,200

- 3,963,800

- 1,309,800

2,849,600 57,245,900

งบสนบัสนนุงานประจ าและงานเชิงยทุธศาสตร์ หมายถึง คา่ใช้จ่ายตามแผนปฏิบตัริาชการประข าปี

ของหน่วยงาน

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล

งบประมาณ (บาท)

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

ฝ่ายการศกึษา

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

สว่นราชการในส านกังานเขต

รวมงบประมาณ (บาท)

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน



5. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ 

บ้านหนงัสือใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

หน่วยงาน กทม.

แขวง คลองสาน เขต คลองสาน

ภารกิจ/ความรับผิดชอบ

จดัการเรียนการสอน

จดัการเรียนการสอน

สถานีต ารวจ

สวนสาธารณะ

ห้องสมดุ

สถานีต ารวจ

สถานีดบัเพลงิเลขที่ 1 ถนนเจริญนคร  แขวง คลองสาน เขต คลองสาน

เลขที่ 1421 ซอยลาดหญ้า 21 แขวง คลองสาน เขต คลองสาน

ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

ห้องสมดุ

ห้องสมดุ

พิพิธภณัฑ์

โรงพยาบาล

สถานีต ารวจนครบาลปากคลองสาน

อทุยานเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สถานีดบัเพลงิปากคลองสาน

สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ศนูย์บริการสาธารณสขุ 28

ทีต่ัง้

วทิยาลยัสารพดัช่างธนบรีุ ถนนเชียงใหม ่แขวงคลองสาน เขตคลองสาน

ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเขตคลองสาน 162/4-8 ถนนพญาไม้. แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน

บริเวณวดัอนงคาราม ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน

สถานีต ารวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา

ศนูย์สาธาณสขุ

ห้องสมดุ

โรงพยาบาลตากสนิ

ห้องสมดุประชาชนเขตคลองสาน

124/16 ถนน กรุงธนบรีุ แขวง บางล าภลูา่ง เขต คลองสาน

อาคารเลขที่ 411 ถนนประชาธิปก เขตคลองสาน กทม. 10600

โรงพยาบาลตัง้อยูท่ี่ 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน

เลขที่ 543 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงคลองสาน เขตคลองสาน

สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ชมุชนหลงัตลาดเจริญนครบ้านหนงัสือชมุชนหลงัตลาดเจริญนคร

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

ส านกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร

อาคารหอสมดุวดัอนงคาราม ชัน้2, ถนนสมเด็จเจ้าพระยา, แขวง

สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
869 ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน

ห้องสมดุประชาชนวดัอนงคาราม

ช่ือหน่วยงาน/สว่นราชการ



ทีด่นิ

โทรศพัท์

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ถนนเจริญนคร  ในซอยเจริญนคร 28  เขตคลองสาน

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา  เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ

ส านกังานลาดหญ้า ชัน้ 3 เลขที่ 308 ถนนลาดหญ้า แขวงคลอง

สาน เขตคลองสาน กทม. 10200.
แรงงาน

กลุม่งานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานพืน้ที่ 

กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง

แรงงานและสวสัดิการสงัคม

ส านกังานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบรีุ

ชมุสายโทรศพัท์ลาดหญ้า

ทีต่ัง้ ภารกิจ/ความรับผิดชอบช่ือหน่วยงาน/สว่นราชการ



ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตามผงัเมืองรวม การใช้ทีด่นิปัจจบุนั การเปลี่ยนแปลง

1. ทีอ่ยู่อาศยั

2. พาณิชยกรรม

3. อตุสาหกรรม

4. คลงัสนิค้า

5. อนรัุกษ์ชนบทและเกษตรกรรม

6. ชนบทและเกษตรกรรม

 7. อนรัุกษ์เพ่ือสง่เสริมศลิป วฒันธรรมไทย

 8. สถานบนัราชการ การสาธารณปูโภค/

สาธารณกูาร

หมายเหต ุ: น าเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ

ประเภทการใช้ทีด่นิ
พืน้ที ่(ตร.กม.)



2. ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง

2.1 ถนน ตรอกซอยในพ้ืนที่เขต

ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

ถนนสายหลกั 9 12.755 /

ถนนสายรอง 3 1.000 /

ตรอก ซอย 187 37.486 /

จ านวนจดุตดัของถนนในพืน้ทีเ่ขต......................  9 ...............จดุ

2.2 สะพานรถยนต์ข้ามแยกในพ้ืนที่เขต - ไม่มี -

ช่ือสะพาน ช่ือถนน ช่ือทางแยก ชนิดสะพาน  ความยาว(เมตร) ช่องจราจร ปีทีส่ร้าง

สภาพถนน (จ านวนสาย)
ระยะทาง (กม.)จ านวน (สาย)ประเภทถนน



3 รูปแบบ

(รถไฟ รถเมล์ รถไฟฟ้าใต้ดนิ รถไฟฟ้า BTS เรือ  รถสองแถว)

2.4 สภาพการจราจรในพ้ืนที่

     ความเร็วเฉลี่ยของการเดนิทางในพืน้ที.่..............................กิโลเมตร/ชัว่โมง 

2.5 พ้ืนที่ที่มีปัญหาการจราจร

ช่วงเวลา

เร่งดว่น 

(เช้า - เย็น)

"-------------"

สาเหต

เช่ือมสะพานข้ามแม่น า้เจ้าพระยา

ทางผา่นเมืองและเช่ือมถนนหลายสาย

จดุ/บริเวณทีก่ารจราจรตดิขดั

ถนนกรุงธนบรีุ

ถนนเจริญนคร

2.3 รูปแบบการเดินทางหหลักในพ้ืนที่เขต



2.6 จ านวนเส้นทางจักรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้

ระยะทาง (กม.) สถิตผิู้ ใช้ทาง สถิตอิบุตัเิหต

1.8 - -

2.0 - -

2.0 - -

จ านวนจดุจอดจกัรยานในพืน้ที.่........................................จดุ

2.7 จ านวนท่าเทยีบเรือในพ้ืนที่ (เรือโดยสาร)................  27 ...........ท่า (โป๊ะสาธารณะ 3 โป๊ะ, โป๊ะเอกชน 24 โป๊ะ)

2.8 จ านวนจุดเช่ือมต่อบริการขนส่งสาธารณะ (จดุทีส่ามารถเช่ือมตอ่การเดนิทางระหวา่งรถ/เรือ/รถไฟ/รถไฟฟ้า)......................................จดุ

2.9 ระยะเวลาเฉล่ียที่เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ (จากทีพ่กั/ทีท่ างานถึงบริการขนสง่สาธารณะ)...............................นาที

2.10 สภาพทางเท้าในพ้ืนที่ (ความเห็นทีมี่ตอ่ทางเท้าในพืน้ที)่....................สภาพพอใช้...............................................

ซ.กรุงธนบรีุ 1

เจริญนคร 46 - กรุงธนบรีุ 4 ซ.เจริญนคร 46

ซ.เจริญนคร 14

ซ.กรุงธนบรีุ 4

ปลายทางต้นทางช่ือถนน/เส้นทาง

กรุงธนบรีุ-เจริญนคร 14

หลงัเขตคลองสาน-สวนสมเดจ็ยา่ หลงัเขตคลองสาน สวนสมเดจ็ยา่



2.11  ที่จอดรถยนต์สาธารณะ/เอกชน  จ านวนรถยนต์ทีส่ามารถรองรับได้

รถยนต์ทีร่องรับ 

ราชการ เอกชน (คนั)

2.12 จุดเส่ียงและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

บริเวณทีเ่สี่ยงตอ่การเกิดอบุตัเิหตุ การป้องกนั/แก้ไขสถิตกิารเกิดอบุตัเิหตุสาเหตุ

ช่ืออาคาร/สถานทีจ่อดรถยนต์
เจ้าของ



คูคลอง/ระบบการระบายน า้/การป้องกันน า้ท่วม

1. คูคลองและแหล่งน ้าสาธารณะในพ้ืนที่เขต

มี ไมมี่ มี ไมมี่ สนน. สนข.
คลองข้างวดัอนงคาราม

 (คลองตลาดสมเด็จฯ)

แมน่ า้

เจ้าพระยา

คลองสมเด็จ

เจ้าพระยา
9-14 450 /

คลองบางล าภู

ลา่ง

แมน่ า้

เจ้าพระยา
คลองบางไส้ไก่ 4-8 1,800 /

คลองสมเด็จ

เจ้าพระยา
คลองสาน ถนนประชาธิปก 7-11 1,450 /

คลองสาน
แมน่ า้

เจ้าพระยา
ซอยจนัทร์สถิตย์ 3-13 850 /

คลองต้นไทร
แมน่ า้

เจ้าพระยา
ถนนกรุงธนบรีุ 5-13 700 /

คลองต้นไทร
คลองบางล าภู

ลา่ง
2-3.5 413 /

คลองต้นไทร
บ้านเลขที่ 144

 สดุคลอง
4-4.5 80 /

คลองวดั

สวุรรณ (เหนือ)
ถนนเจริญนคร บ้านเลขที่ 45 4-4.5 172 /

คลองวดั

สวุรรณ (ใต้)

แมน่ า้

เจ้าพระยา

สดุระยะที่

ก าหนด
3.5-6.5 700 /

คลองข้าง

โรงเรียนปทมุ

วิทยา

ถนนกรุงธนบรีุ
สดุระยะที่

ก าหนด
1.7-5.8 380 /

หมายเหตุ
การบกุรุกพืน้ที่ ผู้ รับผิดชอบแนวเข่ือนป้องกนัน า้ทว่ม

ยาว(ม.)กว้าง (ม.)ถึงจากช่ือคลอง



มี ไมมี่ มี ไมมี่ สนน. สนข.
คลองซอยตาก

สนิ 5
ซอยตากสนิ 5 คลองบางไส้ไก่ 1.3-3.5 52 /

คลองพระยา

เกษม

แมน่ า้

เจ้าพระยา
สดุระยะคลอง 2.20-5 840 /

คลองหลวงวารี
แมน่ า้

เจ้าพระยา

สดุระยะคลอง 

(สะพานทอ่)
2.0-10 235 /

คลองโรงหนงั
แมน่ า้

เจ้าพระยา
คลองบางไส้ไก่ 1.20-4.20 1,350 /

คลองโรงภาษี 

(โรงปนู)

แมน่ า้

เจ้าพระยา
ถนนเจริญนคร 2.80-6.50 350 /

คลองวดั

ทองธรรมชาติ

แมน่ า้

เจ้าพระยา

สดุระยะที่

ก าหนดให้
1.40-4.50 350 /

คลองข้างโรง

น า้แข็ง

แมน่ า้

เจ้าพระยา
สดุระยะคลอง 1.4-3.0 470 /

คลองวดัน้อย

ใหม่

คลองสมเด็จ

เจ้าพระยา
ถนนอิสรภาพ 4.5-5 378 /

คลองวดัทอง

นพคณุ

แมน่ า้

เจ้าพระยา

สดุระยะคลอง

 บริเวณ รร.ศิริ

ธน
3-4.50 440 /

แมน่ า้

เจ้าพระยา
วดัทองนพคณุ 3-5 230 /

คลองต้นนุ่น
ซอยเจริญนคร

 46
ชมุชนต้นนุ่น 2.0 157 /

ช่ือคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.)
แนวเข่ือนป้องกนัน า้ทว่ม การบกุรุกพืน้ที่ ผู้ รับผิดชอบ

หมายเหตุ



มี ไมมี่ มี ไมมี่ สนน. สนข.
คลองวดัทอง

เพลง

แมน่ า้

เจ้าพระยา

โรงเรียนวดัทอง

เพลง
4-7.50 1,110 /

คลองหลงัวดั

พิชยัญาติ

คลองวดัน้อย

ใหม่

คลองข้างวดั

อนงค์
2.20-4 180 /

คลองข้างวดั

อนงค์

คลองสมเด็จ

เจ้าพระยา

คอลงวดัพิชยั

ญาติ
2.5-3 212 /

คลองพนาโรจน์
แมน่ า้

เจ้าพระยา
ถนนเจริญนคร 3-5.50 262 /

คลองโรงปลา
แมน่ า้

เจ้าพระยา
ถนนเจริญนคร 2-3 350 /

คลองแยก

คลองวดั

ทองธรรมชาติ

คลองวดั

ทองธรรมชาติ

สดุระยะที่

ก าหนดให้
1.60-2.80 250 /

คลองวดัน้อย

เก่า

คลองหลงัวดั

พิชยัญาติ
สดุคลอง 2.5 72 /

คนู า้สารภี 1
คลองสมเด็จ

เจ้าพระยา
ถนนอิสรภาพ 2.50-5.50 460 /

ล ากระโดงซอย

อิสรภาพ 3

ปลายซอย

อิสรภาพ 3

สดุระยะที่

ก าหนดให้
1.70-2.50 170 /

ล ากระโดงซอย

เจริญนคร 18

ซอยเจริญนคร

 18
ถนนเจริญนคร 2.50-4 150 /

ล ากระโดงข้าง

ที่ดินรถไฟ

แมน่ า้

เจ้าพระยา

สดุระยะที่

ก าหนดให้
2-7 300 /

แนวเข่ือนป้องกนัน า้ทว่ม การบกุรุกพืน้ที่ ผู้ รับผิดชอบ
หมายเหตุช่ือคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.)



มี ไมมี่ มี ไมมี่ สนน. สนข.

ล ากระโดง

ชมุชน รร.มิตร

พล

ถนนเจริญนคร
สดุระยะที่

ก าหนดให้
1.2-3 87 /

ล ากระโดงซอย

สมเด็จ

เจ้าพระยา 17

แมน่ า้

เจ้าพระยา

สดุระยะที่

ก าหนดให้
4 152 /

ล ากระโดง

สะพานด า
ถนนเจริญรัถ

สดุระยะที่

ก าหนดให้
1.50-2.50 30 /

2. จุดอ่อนน ้าท่วม การท่วมขัง และการระบายน ้า

มาก ปานกลาง น้อย

ปลายซอยสมเด็จฯ

 3-5 โรงเกลอื
15,000

ฝนตกหนกั

ระบายไมท่นั
30 นาที /

ซอยเจริญนคร 46 1,000
ฝนตกหนกั

ระบายไมท่นั
30 นาที /

สาเหตุ
ผลกระทบตอ่พืน้ที่

ผู้ รับผิดชอบ
หมายเหตุ

ระยะเวลา
เฉลีย่ใน

การ

ขนาดพืน้ที่
 (ตร.ม.)

 บริเวณทีเ่ป็นจดุอ่อนน า้ทว่ม

การบกุรุกพืน้ที่แนวเข่ือนป้องกนัน า้ทว่ม
ยาว(ม.)กว้าง (ม.)ถึงจากช่ือคลอง



 3. ปริมาณน ้าฝนรวมของพ้ืนที่....................มิลลเิมตร/ปี

 4. ช่วงเวลาที่มีฝนตกมากที่สุดของปี คอื  ระหวา่งเดอืน......................... ถึง เดอืน..........................

 5. ช่องทางหลักในการระบายน ้าในพืน้ทีเ่ขตประกอบด้วย  …..ประตรูะบายน า้สบูระบายลงสูแ่มน่ า้เจ้าพระยา

 

น า้เสีย และการบ าบดั 

1. จ านวนคูคลอง แหล่งน ้าทีมี่คณุภาพน า้ต ่ากวา่มาตรฐานในพืน้ทีเ่ขต..............................แหง่

2. ปริมาณการใช้น ้าของประชาชนในพืน้ทีเ่ฉลีย่/วนั/คน..........................ลบ.ม.

3. ปริมาณน ้าเสียทีเ่กิดขึน้ในพืน้ทีเ่ฉลีย่/วนั/คน.....................ลบ.ม.

4. พ้ืนที่ที่ได้รับการบริการของโรงบ าบัดน ้าเสีย...............................................ตร.กม.

5. จ านวนผู้ รับบริการบ าบัดน ้าเสียจากกรุงเทพมหานคร...........................ราย



6. จ านวนและที่ต้ังของชุมชน โรงงาน ตลาด และสถานประกอบการที่มีผลต่อคุณภาพน ้าในพ้ืนที่

7. จ านวนสถานประกอบการทีจ่ดัสง่รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสยี.......................แหง่

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจดัเก็บ

1...........................ชมุชน

ประเภทของกิจกรรม

1...........................

2...........................

ผลกระทบตอ่พืน้ที่ทีต่ัง้ช่ือ

โรงงาน

ตลาด

2...........................

3...........................

1...........................

1...........................

2...........................

1...........................

2...........................

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

2...........................

สถานประกอบการ



มูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล/ไขมัน 

1. ปริมาณขยะต่อวันในพืน้ที.่..............12.86..........ตนั

    ขยะยอ่ยสลาย...........55...........ตนั

    ขยะรีไซเคลิ............30...............ตนั

    ขยะอนัตราย...........0.2..............ตนั

    ขยะทัว่ไป.............35.66................ตนั

2. ปริมาณส่ิงปฏิกูลทีจ่ดัเก็บได้........208...........ลบ.ม./เดอืน

3. ปริมาณไขมันทีจ่ดัเก็บได้..........35.90.......ลบ.ม. /เดอืน

4. ร้านรับซือ้ของเก่า ปริมาณการรับซือ้ ทีต่ัง้

พืน้ทีร้่าน (ตร.ม.)

60

100

96

72

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ถ.เจริญนคร

ถ.กรุงธนบุรี

ถ.เจริญรัถ

ถ.เจริญนคร

 นายบุญลือ   ตุ้มทอง

 นายสมเกยีรติ   ส่งสุข

ถ.เจริญนคร นางวิไล   แสงสว่าง

 ร้านจรัญค้าของเกา่

 นายเศวต  มอบโคตร

 นางแพงศรี   อนิแปลง ถ.เจริญนคร

ถ.เจริญนคร นางน้อย   ไกลประสิทธิ์

ถ.ท่าดินแดง ร้านโชคประเสริฐ

ถ.กรุงธนบุรี   นางทองใบ  แสนบุตร

10 ซ.เจริญนคร 14 ถ.เจริญนคร แขวงคลองต๎นไทรร๎านเฮงเฮง

ทีต่ัง้ช่ือร้าน/สถานทีรั่บชือ้ของเก่า

572/89-90 (63 - 65 ) ซ.เจริญนคร 10หจก.พูนสินทรัพย๑

414 ถ.ลาดหญ๎า แขวงคลองสานร๎านทวีชัย

262 ซ.สมเด็จเจ๎าพระยา 5 แขวงสมเด็จเจ๎าพระยาร๎านกิจเจริญ



อากาศ/เสียง

1. ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในพืน้ทีเ่ฉลี่ย(ฝุ่ นขนาดเลก็)...............................ไมโครกรัม/ลบ.ม.

    

2. พ้ืนที/่บริเวณที่มีปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

3. จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่เขต (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

ไม่มีจดุตรวจวดั

ผลกระทบพืน้ที/่บริเวณทีมี่ปัญหา ช่วงเวลา ปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศ

ช่วงเวลาในการตรวจวดั

ไม่มีจดุตรวจวดั

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั



4. จุดตรวจวัดเสียงในพ้ืนที่ (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

5. จุดตรวจวัดควันด า(ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบช่วงเวลาในการตรวจวดั

ไม่มีจดุตรวจวดั

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

ไม่มีจดุตรวจวดั



6. แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง/ผลกระทบ

7. จ านวนเร่ืองร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญ (รอบปี)

จ านวนเร่ือง

ร้องเรียน

จ านวนเร่ืองทีไ่ด้รับ

การแก้ไข
หมายเหตุ

22 22

50 50

25 25

7 7

– –

23 23

15 15

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

พืน้ทีส่เีขียว/ต้นไม้

เสยีง

น า้เสยี/การบ าบดั

น า้ทว่ม

ทีต่ัง้ ประเภทของกิจกรรม

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ยงุ/สตัว์เลีย้ง

ไม่มีจดุตรวจวดั

ผลกระทบช่ือ

เร่ือง

ขยะมลูฝอย/สิ่งปฏิกลู

ฝุ่ น/อากาศ



ด้านชุมชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร

1. ประชากร

ชาย หญิง 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึน้ไป

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

2. การศึกษาของประชาชนในชุมชน

ประถมศกึษา มธัยม อดุมศกึษา อ่ืน ๆ 

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

อาย ุ(คน)

การศกึษา (ร้อยละ)
แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

จ านวนประชากร
ที่ตัง้ช่ือชมุชนประเภทชมุชนแขวง



3. อาชีพ และรายได้ของประชาชนในชุมชน

รับจ้างทัว่ไป
ลกูจ้าง/

พนกังานบริษัท

รับราชการ/

วิสาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจสว่นตวั อ่ืน ๆ 

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชน

จ านวนผู้ มีสทิธ์ิ ร้อยละผู้ ใช้สทิธิ

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

อาชีพ (ร้อยละ) รายได้เฉลี่ย

ของ

ครัวเรือน/

เดือน (บาท)

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน การมีสว่นร่วมทางการเมือง (ลา่สดุ)



จ านวน
ประชากร

1 แออดั ชุมชนหลังวัดพิชัยญาติซอยสารภ ี1 ซ.สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสานอยู่หลังวัดพชิยญาติการาม วรวิหาร 410
2 แออดั ชุมชนสารภี1 ซอยสารภ ี1 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสานอยูติ่ดกบัวัดอนงคาราม 610
3 แออดั ชุมชนซอยช่างนาค-สะพานยาวซอยสมเด็จเจ้าพระยา 5 ถ.สมเด็จเจ้าพระยาใกล้กบัอทุยาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2,209
4 เมือง ชุมชนสวนสมเด็จย่า ซอยตลาดบา้นสมเด็จ แขวงสมเด็จเจ้าพระยาอยูห่ลังวัดดนงคาราม 2,400
5 แออดั ชุมชนหลังโรงเรียนสารพัดช่างธนบุรีซอยเชียงใหม ่1 ถนนเชียงใหม ่ใกล้กบัวิทยาลัยสารพัดช่างธนยุรี 718
6 แออดั หลังโรงเรียนกลุสิริเทคโนโลยีซอยสมเด็จเจ้าพระยา 16 ถนนสมเด็จเจ้าพระยาใกล้กบัเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกจิ 207
7 แออดั ชุมชนวัดทองนพคุณ ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถ.สมเด็จเจ้าพระยาติดกบัวัดทองนพคุณ 1,640
8 แออดั ชุมชนหลังโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาซอยลาดหญ้า 17 ถนนลาดหญ้าใกล้กบัสถาบันจติเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา 340
9 แออดั ชุมชนซอยแยกถนนเชียงใหม่ซอยแยกถนนเชียงใหม ่ถนนเชียงใหม่ตรงขา้มทางเขา้ร.ร.วทิยาลัยสารพัดชา่งธนบุรี 333

10 เมือง ชุมชนชาวประชาท่าดินแดงซอยทา่ดินแดง 8,10ถนนท่าดินแดง 864
11 เมือง ชุมชนซอยท่าดินแดง 14 - 16ซอยทา่ดินแดง 14-16 ถนนทา่ดินแดงใกล้ตลาดท่าดินแดง 6,795
12 แออดั ชุมชนซอยเจริญรัถ 5 ซอยเจริญรัถ 5 ถนนเจริญรัถซอยเจริญรัถ 5 324
13 แออดั ชุมชนวัดทองธรรมชาติซอยสมเด็จเจา้พระยา 11,13 ถนนสมเด็จเจา้พระยาใกล้กบัวัดทองธรรมชาติ 406
14 เมือง ชุมชนแฟลตต ารวจคลองสานซอยลาดหญ้า 21 ถนนลาดหญ้าสน.สมเด็จเจ้าพระยา 610
15 แออดั ชุมชนปากคลองต้นไทรซอยเจริญนคร 15/1 ถนนเจริญนครติดกบัคลองต้นไทร 120
16 แออดั ชุมชนสองร้อยห้อง ซอยกรุงธนบรีุ 6 ถนนกรุงธนบรีุใกล้กบัชุมชนตรอกงูเห่า 1,020
17 แออดั ชุมชนศาลเจ้าอาเหนียวซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 ใกล้กบัศาลเจ้าอาเหนียว 809
18 เมือง ชุมชนหลังโรงภาพยนตร์ไทยราม่าซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 อยูด้่าหล้งตลาดเงินวิจิตร 1,031
19 แออดั ชุมชนซอยเจริญรัถ 12ซอยเจริญรัถ 12 ถนนเจริญรัถซอยเจริญรัถ 12 116
20 แออดั ชุมชนวัดทองเพลง ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร ใกล้กบัร.รงวัดทองเพลง 500
21 แออดั ชุมชนข้างโรงเรียนมิตรพลพณิชยการซอยเจริญรัถ 19 ถนนเจริญรัถ ใกล้กบัเทคโนโลยมีติรพลบริหารธรุกจิ 207
22 แออดั ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมซิอยเจริญนคร 7 ถนนเจริญนครมัสยิดสุวรรณภูมิ 426

ข้อมูลชุมชน  เขตคลองสาน

ล าดับที่ ประเภทชุมชน ชื่อชุมชน ที่ต้ังชุมชน จุดสังเกตุ หมายเหตุ



23 แออดั ชุมชนซอยวัดสุวรรณ ซอยเจริญนคร 9 ถนนเจริญนครติดกบัร.ร.วัดสุวรรณ 267
24 เมือง ชุมชนซอยราษฎร์ร่วมเจริญซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร ติดกบัวิลล่าสาทรคอนโดมิเนียม 670
25 แออดั ชุมชนตรอกงูเห่า ตรอกงูเหา่ ซอยเจริญรัถ 4 ถนนเจริญรัถใกล้กบัเดอะซีดคอนโดมิเนียม 263
26 แออดั ชุมชนซอยวนาวรรณ ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร ติดกบัวัดทองเพลง 2,517
27 แออดั ชุมชนซอยร่วมมิตร ซอยเจริญรัถ 8 ถนนเจริญรัถ ซอยสุทธิศึกษา 668
28 แออดั ชุมชนหน้าตลาดศิรินทร์ซอยเจริญนคร 6 ถนนเจริญนครติดคลองวัดทองเพลง 320
29 แออดั ชุมชนคลองต้นไทร ซอยเจริญนคร 18 ถนนเจริญนครใกล้กบัชุมชนซอยเจริญนคร  20 2,165
30 แออดั ชุมชนซอยวัฒนา ซอยกรุงธนบรีุ 4 ถนนกรุงธนบรีุวัดสุทธาราม 1,920
31 แออดั ชุมชนซอยหงษ์ทอง ซอยกรุงธนบรีุ 2 ถนนเจริญนครสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ 877
32 แออดั ชุมชนส าป้าย้าพัฒนา ซอยเจริญนคร 28 ถนนเจริญนครห่างจากส านักงานที่ดินธนบุรี ประมาณ  500 เมตร 1,585
33 แออดั ชุมชนวัดเศวตฉัตร ซอยเจริญนคร 25 ถนนเจริญนครโรงเรียนใดเศวตฉัตร,วัดเศวตฉัตร 435
34 แออดั ชุมชนหลวงพ่อโบสถ์บนซอยเจริญนคร 26 ถนนเจริญนครอโุบสถหลวงพ่อโบสถ์บน 390
35 แออดั ชุมชนคลองพระยาเกษมซอยเจริญนครเจริญนคร 30/1 ถนนเจริญนครติดคลองพระยาเกษม 475
36 แออดั ชุมชนซอยเกษมใหม่ ซอยเจริญนคร 40 ถนนเจริญนครติดกบัชุมชนซอยจ าเริญ 430
37 แออดั ชุมชนวัดสุทธาราม ซอยเจริญนคร 46 ถนนเจริญนครติดกบัวัดสุทธาราม 980
38 แออดั ชุมชนซอยจ าเริญ ซอยเจริฯคร  34  ถนนเจริญนคร ติดกบัชุมชนซอยเกษมใหม่ 612
39 แออดั ชุมชนหลังตลาดเจริญนครซอยเจริญนคร  55 ถนนเจริญนครติดกบัแม่น้ าเจ้าพระยา 1,950
41 แออดั ชุมชนซอยเจริญนคร 24/1ซอยเจริญนคร 24/1 ถนนเจริญนครตรงข้ามกบัโรงเล่ือย ออป. 227
42 แออดั ชุมชนอู่ใหม่ ซอยเจริญนคร 23  ถนนเจริญนครติดกบัโรงเรียนอนุบาลศันสนีย์ 472
43 เมือง ชุมชนซอยเจริญนคร 20ซอยเจริญนคร 20  ถนนเจริญนครติดกบัชุมชนคลองต้นไทร 605



ด้านการศึกษา

การศึกษาในระบบ

1. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ทีเ่ขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม ความสามารถในการรับนกัเรียน และ
จ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

2. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครทีจ่ดัการศกึษาส าหรับเดก็ทีมี่ความต้องการพิเศษ แยกตามพืน้ทีเ่ขต ความสามารถในการ

รับนกัเรียน และจ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

3. โรงเรียนนอกสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ทีเ่ขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม ความสามารถในการรับนกัเรียน และ
จ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

4. จ านวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนสงักดั กทม. แยกรายชัน้ รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

5. จ านวนเดก็ทีมี่ความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ แยกประเภทตามความพิการ/รายโรงเรียน
ตามปีการศกึษา

6. จ านวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนนอกสงักดั กทม. แยกรายชัน้/รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

7. ข้อมลูพืน้ฐานของนกัเรียนในโรงเรียนสงักดั กทม. (อาชีพ/รายได้ผู้ปกครอง /ศาสนา/สญัชาต)ิ

8. ข้อมลูพืน้ฐานของนกัเรียนนอกโรงเรียนสงักดั กทม. (อาชีพ/รายได้ผู้ปกครอง /ศาสนา/สญัชาต)ิ

9. ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา การศกึษาตอ่ของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

10. ผลคะแนนระดบัประเทศของโรงเรียนในสงักดั กทม. ใน 5 รายวชิา คอื ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สงัคมศกึษา 
และภาษาองักฤษ

11. จ านวนเดก็ลาออกกลางคนั การซ า้ชัน้ การขาดเรียน/สาเหต ุของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

12. จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ รายวชิา รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

13. จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม.ทีย้่ายกลบัภมิูล าเนา/สาเหต ุแยกตามระดบัชัน้ รายวชิา ราย
โรงเรียนตามปีการศกึษา

14. ผลการประเมิน SMART SCHOOL ของโรงเรียนในสงักดั กทม. 

การศึกษานอกระบบ

1. จ านวนเดก็เคลือ่นย้ายและสาเหต ุ ของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

2. จ านวนโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม./ศนูย์ฝึกอาชีพ สถานทีต่ัง้ แยกตามพืน้ทีเ่ขต จ านวนรับนกัศกึษาได้เทา่ไหร่ หลกัสตูรทีเ่ปิดสอน

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพๆ ได้ท างานตรงกบัความต้องการ แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพผา่นมาตรฐานชีพผา่นมาตรฐานวชิาชีพ แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา



การศึกษาตามอัธยาศัย

1. จ านวนห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้ของ กทม. และหนว่ยงานอ่ืน (ใครเรียนรู้ กทม. หรือหนว่ยงานอ่ืน หรือประชาชน)

2. ห้องสมดุ/บ้านหนงัสอืส าหรับคนตาบอด

3. จ านวนบ้านหนงัสอื 2 แหง่

4. จ านวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/แหลง่/ศนูย์การเรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ ในพืน้ทีเ่ขต 1 แหง่

5. สถิตกิารใช้บริการแหลง่เรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ 

6. จ านวนเครือข่ายทีด่ าเนินกิจกรรมด้านการเรียนรู้ตามอธัยาศยั

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจดัเก็บ



ด้านสังคม 

1. จ านวนผู้พิการ/ผู้สงูอายทุีล่งทะเบียน และได้รับการดแูล

ลงทะเบียน ได้รับบริการ

ผู้พิการ 775 775

ผู้สงูอายุ 10240 10240

2. จ านวนเดก็เร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ

ส ารวจ ได้รับบริการ

เดก็เร่ร่อน

คนไร้บ้าน

3. จ านวนศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน/จ านวนนกัเรียน

จ านวนเดก็

40

30

30

55

ศนูย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนในชมุชนมสัยิดสวุรรณภมิู ชมุชนมสัยิดสวุรรณภมิู

ศนูย์อบรมเดก็ก่อนเกณฑ์วดัสทุธาราม วดัสทุธาราม

ทีต่ัง้ช่ือศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน

ศนูย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนในชมุชนซอยวฒันา ซอยวฒันา

ศนูย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนในชมุชนหลงัวดัพิชยัญาติ ซอยหลงัวดัพิชยัญาติ

ประเภท
จ านวน (ราย)

ประเภท
จ านวน (ราย)

หมายเหตุ

หมายเหตุ



4. จ านวนห้องสมดุประชาชน/บ้านหนงัสอื/ผู้ใช้บริการ

จ านวน (แหง่)
ผู้ใช้บริการ 

(เฉลีย่/เดอืน)

  -   -

2 350

5.  จ านวนศนูย์เยาวชน/ศนูย์กีฬาและการให้บริการ

สมาชิก (ราย)
จ านวน

ผู้ใช้บริการ 
(เฉลีย่/เดอืน)

  -   -

 -   -

ศนูย์เยาวชน

ศนูย์กีฬา

ประเภท

ห้องสมดุประชาชน

บ้านหนงัสอื

ประเภท



6. จ านวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ใช้บริการ

ลาน A 2 แหง่ ผู้ใช้บริการ 400 ราย

ลาน B แหง่ ผู้ใช้บริการ .............. ราย

ลาน C 8 แหง่ ผู้ใช้บริการ 70 ราย

จ านวนลาน
กีฬา Extreme

 sports

แหง่ ผู้ใช้บริการ .............. ราย

7. จ านวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/ผู้ รับบริการ 1 แหง่ ผู้ใช้บริการ 200 ราย/เดอืน

8. จ านวนสวนสาธารณะ ....................แหง่ ผู้ใช้บริการ ......................ราย

9. จ านวนศนูย์ฝึกกีฬาครบวงจร 4 มมุเมือง....................แหง่ ผู้ใช้บริการ ......................ราย

10. จ านวนศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน/นกัเรียน ....................แหง่ ผู้ใช้บริการ ....................ราย

11. จ านวนศนูย์ฝึกดนตรี ....................แหง่ ผู้ใช้บริการ ....................ราย



12. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการลดหยอ่นคา่เลา่เรียนในการอบรมพฒันาอาชีพ

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้พิการ ................... ราย

ผู้ด้อยโอกาส ................... ราย

13. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทีต้่องการความช่วยเหลอืด้านทีอ่ยูอ่าศยั

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้พิการ ................... ราย

ผู้ด้อยโอกาส ................... ราย

14. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้พิการ ทีไ่ด้รับสวสัดกิารกองทนุออมหรือกองทนุชมุชนเพ่ือประกอบอาชีพ

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้พิการ ................... ราย

15. จ านวนเร่ืองร้องเรียนทีเ่ก่ียวข้องกบัการละเมิดสทิธ์ิ ...................  เร่ือง

16. เดก็ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการช่วยเหลอืให้รอดพ้นจากการใช้ความรุนแรง ................... ราย

17. เดก็ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับสวสัดกิารและการสงเคราะห์ ...................  ราย

18. เดก็ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม สตปัิญญา ................... ราย



19. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีมี่รายได้ทีม่ัน่คง ...................  ราย

20. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีมี่อาชีพทีม่ัน่คง ...................  ราย

21. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีเ่ข้าถึงแหลง่เงินกู้ดอกเบีย้ต ่าเพ่ือการประกอบอาชีพ ................... ราย

22.  ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีไ่ด้รับการจดทะเบียนในฐานข้อมลู ................... ราย

23. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีไ่ด้รับความคุ้มครองและความปลอดภยัในการท างาน ................... ราย

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจดัเก็บ



ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 

1. การมีงานท า

o  ผู้ มีงานท าและรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนของผู้ มีงานท า/ผู้ วา่งงาน (ในระบบ/นอกระบบ)

 ผู้ มีงานท า ราย

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน บาท/เดอืน

2. ตลาด/ตลาดนัด

ช่ือตลาด ทีต่ัง้/บริเวณ เจ้าของ จ านวนแผง

กทม. เอกชน

1.ตลาดทําดินแดง ถ.ทําดินแดง แขวงสมเด็จเจ๎าพระยา  18

2.ตลาดเงินวิจิตร ถ.เจริญรัถ แขวงคลองต๎นไทร  193

3.ตลาดวงเวียนใหญํ ถ.เจริญรัถ แขวงคลองสาน  48

4.ตลาดนัดสัมปาย๎า ซ.เจริญนคร 28 แขวงบางล าภูลําง  94

5.ตลาดนัดเฮียเล็กบางแค ซ.กรุงธนบุรี 4 แขวงบางล าภูลําง  34



3. จุดผ่อนผันหาบเร่/แผงลอย

จดุผอ่นผนั/บริเวณ จ านวนแผง ผู้ ค้า (ราย) หมายเหตุ

1. ถนนเจริญรัถทัง้สองฝ่ัง 259 259

2. หน้าตลาดเงินวจิิตร และโค้ง

    วงเวยีนใหญ่ 166 166

3. ถนนลาดหย้า ข้างห้างโรบินสนั

    และโรงหนงัเฉลมิเกียรติ 79 79

4. ถนนพญาไม้ 5 5

5. หน้าตลาดทา่ดนิแดง ฝ่ังเลขคี่ 119 119

6. หน้าวดัสวุรรณ ถนนเจริญนคร 16 16

7. ฝ่ังตรงข้ามวดัสวุรรณ ถนนเจริญนคร 9 9

8. หน้าวดัเศวตฉตัร ถนนเจริญนคร 57 57

9. ตรงข้ามวดัเศวตฉตัร ถนนเจริญนคร 9 9

10.หน้าบริษัทไทยเสรีห้องเย็น

   ถนนเจริญนคร 10 10

11.หน้าตลาดเจริญนคร  ถนนเจริญนคร 19 19

12.ปากซอยคลองต้นไทร  ถนนเจริญนคร 5 5

13.หน้าธนาคารไทยพาณิชย์  ถนน

14.หน้าวดัเศวตฉตัร ถนนเจริญนคร



   (กลางคนื) 1 1

15.หน้าธนาคารนครหลวงไทย

   ถนนเจริญนคร 7 7

16.ถนนทา่ดนิแดง ซอย 1 - 7 27 27

17.โค้งวงเวยีนใหญ่ (กลางคนื) 6 6

18.ถนนเชียงใหม่ 8 8

19.ถนนเจริญนคร ซอยเจริญนคร 2 18 18

20.ถนนกรุงธนบรีุ ทางเข้าวดัทองเพลง 2 2

21.ถนนเจริญนคร ฝ่ังเลขคี่ ซอย เจริญนคร 17 - 55 34 34

22.ถนนเจริญนครฝ่ังเลขคู ่ซอยเจริญนคร 18 - 46 8 8

23.ถนนทา่ดนิแดง ฝ่ังเลขคู่ 25 25

24.หน้าธนาคารทหารไทย ถนนลาดหญ้า 4 4

25.ถนนลาดหญ้า ซอยลาดหญ้า 6 ถึง หน้าสหกรณ์ลาดหญ้า3 3



4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พ้ืนที่

พืน้ทีเ่กษตรกรรมในพืน้ที่ ไร่

จ านวนเกษตรกร ราย

ผลผลติ (ระบชุนิด/ประเภท/ช่วงเวลาทีไ่ด้ผลผลติ/ผลผลติตอ่ไร่)

1..........................................

2..........................................

3.........................................

ผลติภณัฑ์ BANGKOK BRAND 

1..........................................

2..........................................

3..........................................

สนิค้าชมุชนหนึง่ต าบลหนึง่ผลติภณัฑ์

1.........................................

2.........................................

3..........................................



5. โรงงาน

ล าดับที่ ชื่อโรงงาน ที่ตั้ง ประกอบกิจการ จ านวนแรงงาน

เลขที่ ซอย ถนน แขวง

1 215/18-19 สารภี 2 อิสรภาพ สมเด็จเจา๎พระยา โมํแป้ง #REF!

2 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ส.จนัทรา 649/3 ประชาธปิก สมเด็จเจา๎พระยา ท าน้ าซ๏อส และน้ าพริกศรีราชา #REF!

3 ยงํงํวนเส็ง 733/57-59 ตลาดสมเด็จ สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ท าเกลือป่น #REF!

4 บริษัท สหเสริมพัศพงศ๑ จ ากัด11 สมเด็จเจา๎พระยา 11 สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ท าน้ าแข็งซอง #REF!

5 กิจอาภรณ๑ 58/28-30  สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ปักลวดลายผ๎า (จ านวนเคร่ืองปักลวดลายผ๎า 9 เคร่ือง)#REF!

6 กิจอาภรณ๑ 23-27  สมเด็จพจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ปักลวดลายผ๎า #REF!

7 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ยสัโก๎ เอ็มบรอยเดอร่ี59-61 อิสรภาพ 3 อิสรภาพ สมเด็จเจา๎พระยา ปักผ๎า (จ านวนเคร่ืองปักผ๎า 2 เคร่ือง)#REF!

8 บริษัท เอ.บ.ีซี. 99 จ ากัด 631-635  ประชาธปิก สมเด็จเจา๎พระยา ตัดเยบ็ชุดชั้นในสตรีด๎วยจกัรเยบ็ผ๎า จ านวน 25 เคร่ือง#REF!

9 ดีการ๑เมนท๑ 877,877/1 เซ็นเสถียร สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 30 เคร่ือง)#REF!

10 สุภาภรณ๑ 655/53-55  อิสรภาพตัดใหมํ สมเด็จเจา๎พระยา ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 34 เคร่ือง)#REF!

11 1055/148 เซ็นเสถียร ลาดหญ๎า สมเด็จเจา๎พระยา ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 22 เคร่ือง)#REF!

12 พ.ีพ.ีเอ็น. การ๑เม๎นท๑ 134-142  อิสรภาพ สมเด็จเจา๎พระยา ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 30 เคร่ือง)#REF!

13 ห๎างเรดาร๑ 235  อิสรภาพ สมเด็จเจา๎พระยา ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 30 เคร่ือง)#REF!

14 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ไตํต่ีโคลธงิ 377/60-62 ตลาดสมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 14 เคร่ือง)#REF!

15 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ดารา ริชชี่ อินเตอร๑เทรด330 ลาดหญ๎า 6 ลาดหญ๎า สมเด็จเจา๎พระยา ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 25 เคร่ือง)#REF!

16 สมนึกอาภรณ๑ 2-4 วสูิตรสาครดิษฐ 3 ทําดินแดง สมเด็จเจา๎พระยา การรับจา๎งตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป #REF!



17 42-46, 68 ทําดินแดง 3 (วสูิตรสาครดิษฐ 3)ทําดินแดง สมเด็จเจา๎พระยา ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 30 เคร่ือง)#REF!

18 ห๎างหุน๎สํวนสามัญนิติบุคคล เฉลิมศักด์ิเทรดด้ิง1007 สุริยะเดช สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ท าถุงกระดาษ #REF!

19 ชัยเจริญหัตถกรรม 1153/5  อิสรภาพ สมเด็จเจา๎พระยา ท ากลํองกระดาษ #REF!

20 แสงประสิทธิ์การพิมพ๑ 665  ประชาธปิก สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

21 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ไพกิจการพิมพ๑31 เซ็นต๑เสถียร ลาดหญ๎า สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

22 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด พีน่๎องการพิมพ๑773/14-15  อิสรภาพตัดใหมํ สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

23 บริษัท เมฆาเพรส จ ากัด 143  ทําดินแดง สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑สมุด บิล การ๑ด นามบัตร #REF!

24 มนตรีการพิมพ๑ 39/6 วสูิตรสาครดิษฐ๑ 3 ทําดินแดง สมเด็จเจา๎พระยา ท าการพิมพ๑เอกสารและบิลตําง ๆ #REF!

25 พร๎อมมิตรการพิมพ๑ 969/6 สิทธเิกษม สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

26 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด สีตลาศัยการพิมพ๑661-663 ประชาธปิก สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

27 โรงพิมพ๑ด ารงธรรม 3147/1 ชํางนาค สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

28 บรรณารักษ๑ศิลป์ 65/2 สารภี 2 ลาดหญ๎า สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตํางๆ #REF!

29 บริษัท โชคชัย ครีเอชั่นพร้ินต้ิงกร๏ป จ ากัด45 สารภี 1 อิสรภาพ สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ฯ #REF!

30 บริษัท ทองไทยการพิมพ๑ จ ากัด391  ลาดหญ๎า สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

31 เอกการพิมพ๑ 773/9-11  อิสรภาพ สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

32 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ไพศาลการพิมพ๑58/7-8 สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

33 วรศิลป์การพิมพ๑ 54 เจริญนคร 24 เจริญนคร สมเด็จเจา๎พระยา รับจา๎งพิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

34 บัณฑิตการพิมพ๑ 23 ประชาธปิก สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ ท าแฟ้มเก็บเอกสาร เยบ็เลํม ท าปก และตกแตํงส่ิงพิมพ๑#REF!

35 ดีไซน๑การพิมพ๑ 7,9 ทําดินแดง(ประทีปเสน) ทําดินแดง สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ เยบ็เลํม ท าปก ท าแฟ้มเอกสาร#REF!



36 เอเซียการพิมพ๑ 274-276-278 ตลาดบ๎านสมเด็จ สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ ท าแฟ้มเอกสาร เยบ็เลํม ท าปก ตกแตํงส่ิงพิมพ๑#REF!

37 โชคชัยการพิมพ๑ 62,64 อิสรภาพ 12(สารภี 1) อิสรภาพ สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ เยบ็เลํม ท าปก ท าแฟ้มเก็บเอกสาร ท ากลํองกระดาษ ส่ือโฆษณาจากส่ิงพิมพ๑#REF!

38 ห๎างหุน๎สํวนสามัญนิติบุคคล สหประชาพาณิชย๑377-381 ลาดหญ๎า สมเด็จเจา๎พระยา พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

39 บริษัท บี เอ็ล ฮ้ัว จ ากัด 4 สิทธเิกษม สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ผลิตยาแผนปัจจบุัน #REF!

40 พูนสินไทย 2311/2  สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ปะยางรถยนต๑ และอัดแบตเตอร่ี #REF!

41 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วทีี กรุ๏ป พลาสติก255 ประทีปเสน ทําดินแดง สมเด็จเจา๎พระยา ท าเคร่ืองใช๎พลาสติก เชํน ฝาจกุขวด #REF!

42 49,57 สมเด็จเจา๎พระยา 7 สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ผลิตของใช๎จากพลาสติก เชํน ก าไล กิ้ป#REF!

43 บริษัท จตุโชคพลาสติก จ ากัด73-75 สมเด็จเจา๎พระยา 12 สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ท าถุงพลาสติก #REF!

44 57 สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ท าเม็ดพลาสติก ท าผลิตภัณฑ๑พลาสกติก เชํน กลํอง ตลับ ฯลฯ#REF!

45 ช. ประดิษฐ๑การชําง 252-254  สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ท าประตูหน๎าตํางเหล็กดัด #REF!

46 ปาเตีย 180 อิสรภาพ สมเด็จเจา๎พระยา ท าเหรียญรูปเหมือนด๎วยโลหะ #REF!

47 31,33 สารภี 2 ประชาธปิก สมเด็จเจา๎พระยา ท าสร๎อยและกลํองใสํพระเคร่ืองจากสแตนเลส#REF!

48 เชี่ยวชาญการสปริง 58 สารภี 1 อิสรภาพ สมเด็จเจา๎พระยา ท าขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุดย้ า#REF!

49 กิมฮวด 415/13 อิสรภาพ สมเด็จเจา๎พระยา ชุบโลหะ #REF!

50 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ไทยประเสริฐสมบูรณ๑461,463,465 สารภี 2 อิสรภาพ สมเด็จเจา๎พระยา กลึงโลหะ เจาะ ควา๎น กัด ไส เชื่อมโลหะ ฯลฯ#REF!

51 296 อิสระภาพ สมเด็จเจา๎พระยา รับเชื่อมและกลึงโลหะทั่วไป #REF!

52 บริษัท สายจี้ปูน จ ากัด 98 สารภี 2 ลาดหญ๎า สมเด็จเจา๎พระยา ผลิตสายจี้ปูน #REF!

53 197-199 อุทัย ประชาธปิก สมเด็จเจา๎พระยา ท าอุปกรณ๑เคร่ืองยนต๑ เชํน สกรู บู๏ช สลัก#REF!

54 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด เจ.ดี.เจ.เคร่ืองเยน็263-265 ประชาธปิก สมเด็จเจา๎พระยา ซํอมต๎ูเยน็ #REF!



55 103/8  อิสรภาพ สมเด็จเจา๎พระยา ซํอมเคร่ืองสูบน้ า ท าทํอสูบน้ า #REF!

56 น่ าแซ 805/12-13  ประชาธปิก สมเด็จเจา๎พระยา ซํอมหม๎อแปลงแรงไฟฟ้า และมอเตอร๑ไฟฟ้า#REF!

57 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ไทยประเสริฐสมบูรณ๑215/37 สารภี 2 ลาดหญ๎า สมเด็จเจา๎พระยา ผลิตและประกอบล าโพงวทิย ุโทรทัศน๑#REF!

58 บริษัท พี แอนด๑ เอฟ ชองกุเลีย จ ากัด292 ชํางนาค สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ท าเคร่ืองตรวจสอบแผงวงจรอิเล็คโทรนิค#REF!

59 แก๎ว เมคแอนด๑เซอร๑วสิ 1263-1265 วดัอนงค๑ สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ท าอะไหลํเคร่ืองยนต๑และเคร่ืองจกัร #REF!

60 1335/25-26-27  ประชาธปิก สมเด็จเจา๎พระยา ท าอุปกรณ๑ของรถสามล๎อเคร่ือง #REF!

61 1327/7, 1299/10 ตลาดสมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา ท าเคร่ืองประดับจากเงิน ทอง เชํน สร๎อยคอ สร๎อยข๎อมือ#REF!

62 บริษัท ไทเกอร๑ จวิเวลร่ี แมนูแฟคทอร่ิง(ประเทศไทย) จ ากัด285/2 ลาดหญ๎า สมเด็จเจา๎พระยา รับจา๎งประดษฐ๑เคร่ืองประดับจาก เพชร พลอย ทองเงิน นาค และอัญญมณีตํางๆ#REF!

63 บริษัท ยงซํุนฮวด จ ากัด 117/28,117/31 ประชาธปิก สมเด็จเจา๎พระยา ห๎องเยน็ถนอมอาหารแห๎ง เชํน ปลาหมึกแห๎ง กุ๎งแห๎ง ปลาแห๎ง#REF!

64 332 พญาไม๎ สมเด็จเจา๎พระยา ท าห๎องเยน็เก็บอาหารแห๎ง #REF!

65 สินชัย 330,328   พญาไม๎ สมเด็จเจา๎พระยา ห๎องเยน็เพือ่เก็บอาหารแห๎ง เชํน กุ๎ง ปลา (ขนาดความจ ุ192.96ตัน)#REF!

66 338 พญาไม๎ สมเด็จเจา๎พระยา ท าห๎องเยน็เก็บอาหารแห๎ง #REF!

67 อูํศิริธน 415-423 ประชาธปิก สมเด็จเจา๎พระยา ซํอมและพํนสีรถยนต๑ #REF!

68 ลาดหญ๎าแก๏สเซ็นเตอร๑ 335/1 ลาดหญ๎า 5 ลาดหญ๎า สมเด็จเจา๎พระยา ซํอมและพํนสีรถยนต๑ #REF!

69 อูํอุดมมิตรยนต๑ 1153/1 อิสรภาพ 12 อิสรภาพ สมเด็จเจา๎พระยา ซํอมเคร่ืองยนต๑ และเคาะพํนสีรถยนต๑#REF!

70 ช๎องเฮงหลีพืชผล 410, 412 เชียงใหมํ คลองสาน รํอน คัด และแยกขนาดคุณภาพของผลิตผล#REF!

71 บริษัท ก๎องแสง จ ากัด 400,402 เชียงใหมํ คลองสาน ท าความสะอาดข๎าวสาร #REF!

72 นิวปันจาบ 888/46 ธนบุรี 6 ธนบุรี คลองสาน โมํแป้งข๎าวสาลี #REF!

73 เลิฟเบเกอร่ี 16 เจริญนคร 40 เจริญนคร คลองสาน ท าขนมปัง และขนมเค็ก #REF!



74 นางศันสนีย๑ ตันฑดิลก 59 เชียงใหมํ 1 เชียงใหมํ คลองสาน ท าขนมค๎ุกกี้ #REF!

75 830/1 ลาดหญ๎า 16 ลาดหญ๎า คลองสาน ท าขนมจนัอับ เชํน ชิ้นฟักเชื่อม #REF!

76 บริษัท เอี่ยมศิริกรุงเทพ จ ากัด3 ทําดินแดง คลองสาน ยอ๎มผ๎าใบ #REF!

77 บริษัท สหเรืองแสงอุตสาหกรรม จ ากัด3415/22-25  สมเด็จเจา๎พระยา คลองสาน ปักลวดลายผ๎า #REF!

78 บริษัท สหเรืองแสงอุตสาหกรรม จ ากัด36,38,40,42 สมเด็จเจา๎พระยา 13 สมเด็จเจา๎พระยา คลองสาน รับจา๎งปักลวดลายเส้ือผ๎า #REF!

79 นวพร 1-3-5 เจริญรัถ 13 เจริญรัถ คลองสาน ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 70 เคร่ือง)#REF!

80 พรสยาม 1111/1  ลาดหญ๎า คลองสาน ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 22 เคร่ือง)#REF!

81 ส.แสงอาภรณ๑ 3633/127  สมเด็จเจา๎พระยา คลองสาน ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 20#REF!

82 ค๏อตตนอนิต 111,113 สมเด็จเจา๎พระยา 11 สมเด็จเจา๎พระยา คลองสาน ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 49 เคร่ือง)#REF!

83 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วงัหยกการ๑เมนท๑13-15 ลาดหญ๎า 18 ลาดหญ๎า คลองสาน ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 42 เคร่ือง)#REF!

84 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ช.ไพศาลเจริญ160,162 ทําดินแดง 18 ทําดินแดง คลองสาน ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 48 เคร่ือง)#REF!

85 แสงสุวรรณอาภรณ๑ 30,32,34,36 ทําดินแดง 10 ทําดินแดง คลองสาน ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป #REF!

86 บริษัท บี บี อินเนอร๑แวร๑ จ ากัด154,156,158 ทําดินแดง 18 (พระพิศาล)ทําดินแดง คลองสาน ผลิตเส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 50 เคร่ือง)#REF!

87 เลิฟล่ีการ๑เม๎นท๑ 4-6-8-10-12 เจริญรัถ 5 เจริญรัถ คลองสาน ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จกัรเยบ็ผ๎า 120 เคร่ือง)#REF!

88 สัมพันธ๑ศิลป์ 3485,3415/40 สมเด็จเจา๎พระยา คลองสาน ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 30 เคร่ือง)#REF!

89 เกษมเคร่ืองหนัง 572/278-280 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองสาน ท ากระเป๋าหนังเทียม #REF!

90 ว.ีเอส.เลธเธอร๑ 18,20,22 เจริญรัถ คลองสาน ประกบผ๎าเพือ่เพิม่ความหนาหนังเทียมและหนังสัตว๑ เพือ่ท าชิ้นสํวนเคร่ืองหนัง เชํน ชิ้นสํวนกระเป๋าเดินทาง ฯลฯ#REF!

91 นิยมศิลป์ 29/2-4 แสงเมือง เจริญรัถ คลองสาน ท าชิ้นสํวนรองเท๎า เชํน พืน้รองในพืน้รองเท๎า ซับในรองเท๎า#REF!

92 ไชยศิลปการพิมพ๑ 3633/139 ตลาดสดเจา๎พระยา สมเด็จเจา๎พระยา คลองสาน พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!



93 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ประพันธ๑การพิมพ๑496/12 วเิศษสรรค๑ ลาดหญ๎า คลองสาน พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

94 บริษัท เอส.ซี.พร้ินท๑แอนด๑แพค จ ากัด479-481-483 เจริญรัถ คลองสาน พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตํางๆ #REF!

95 บริษัท ยเูนียนเลเบล (1992) จ ากัด26/3-4 ลาดหญ๎า 14 ลาดหญ๎า คลองสาน พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

96 บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จ ากัด617, 619 เจริญรัถ คลองสาน ผลิตยารักษาโรคแผนปัจจบุัน เชํน ยาเม็ด ยาแคปซูล และยาน้ า#REF!

97 วราภรณ๑ฟลาวเวอร๑ 3351/87 พระสมบูรณ๑ สมเด็จเจา๎พระยา คลองสาน ท าของใช๎จากพลาสติก เชํน พวงกุญแจ#REF!

98 3351/76 สมเด็จเจา๎พระยา 11 สมเด็จเจา๎พระยา คลองสาน ท าของใช๎จากพลาสติก เชํน ที่แขวนเส้ือ ที่วางแปรงสีฟัน#REF!

99 ร๎านทาฟต๎า 76/2 วเิศษสรรค๑ เจริญรัถ คลองสาน ท าเคร่ืองใช๎จากพลาสติก #REF!

100 ยวกเฮงล๎ง 36-38 ทําดินแดง 16 ทําดินแดง คลองสาน ท าของใช๎พลาสติก #REF!

101 พิชัยการชําง 209 ทําดินแดง 14 ทําดินแดง คลองสาน ท าของใช๎เล็ก ๆ จากโลหะ เชํน น๏อต สกรู บู๏ช อุปกรณ๑ชิ้นสํวนเคร่ืองจกัร#REF!

102 สมชายโลหะกิจ 81,83,85 สารภี 3 ลาดหญ๎า คลองสาน ท าของใช๎เล็ก ๆ จากโลหะ เชํน อุปกรณ๑เคร่ืองประดับส าหรับท ากระเป๋า ได๎ปีละ 1,000,000 ชิ้น#REF!

103 ชัยการชําง 446  ลาดหญ๎า คลองสาน กลึง เจาะ ควา๎น ไส เจยีนและเชื่อมโลหะทั่วไป#REF!

104 141-143 วเิศษสวรรค๑ เจริญรัถ คลองสาน รับจา๎งกลึงโลหะ เชํน สลัก #REF!

105 บริษัท เชียงเส็ง (เยง๎กี่) จ ากัด227 เจริญนคร 40 เจริญนคร คลองสาน ซํอม และผลิตชิ้นสํวนเคร่ืองจกัรกลตําง ๆ ได๎ปีละ 20 ตัน#REF!

106 เม๎งพลาสติก 39,41 เจริญรัถ 19 เจริญรัก คลองสาน ท าอุปกรณ๑วทิย ุเชํน ลูกบิดจากพลาสติก#REF!

107 894/16  เจริญรัถ คลองสาน ท าอะไหลํรถยนต๑ และแบบพิมพ๑โลหะตําง ๆ#REF!

108 ยงํฮวด 182-184  ทําดินแดง คลองสาน ซํอมจกัรยานยนต๑ และจกัรยานสามล๎อ#REF!

109 158/1 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองสาน รับจา๎งท าทองรูปพรรณ #REF!

110 บริษัท เอช. อาร๑. โกลด๑ แอนด๑ ซิลเวอร๑ จ ากัด651 ประชาธปิก คลองสาน ท าเคร่ืองประดับ ทอง เงิน นาค เพชร พลอย เชํน สร๎อย แหวน ตํางหู#REF!

111 พีไทยโปรดักส๑ 49,51,53 เจริญรัถ 19 เจริญรัถ คลองสาน ท าเคร่ืองประดับโดยใช๎เพชร พลอย เงิน นาก ทองเหลือง ทองแดง#REF!



112 จงเจริญการทอง 6/3-7 ลาดหญ๎า 14 ลาดหญ๎า คลองสาน การรับจา๎งท าทองรูปพรรณ #REF!

113 จ.บรรจงชาติ 567-569 เจริญรัถ คลองสาน ท าเหรียญตรา และของช ารํวย ได๎ปีละ 85,000 ชิ้น#REF!

114 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ลีลาพงศ๑ 192/1 ทําดินแดง 18 ทําดินแดง คลองสาน ท ารํม #REF!

115 บริษัท ศิวะสัมพันธ๑ จ ากัด 792 ทําดินแดง 18 ทําดินแดง คลองสาน บดและบรรจสีุยอ๎มผ๎าลงกระป๋อง หรือ ถุง#REF!

116 บริษัท ชัยสุระ จ ากัด 4171-4177 เชียงใหมํ คลองสาน แบํงบรรจเุมล็ดพืช เชํน ถั่ว ข๎าวโพด #REF!

117 452/18 ทําดินแดง คลองสาน ท าห๎องเยน็เก็บรักษาสัตว๑ เชํน กุ๎ง, ปลา#REF!

118 บริษัท ไทยวาคัมเพลทด๑พรินต้ิง จ ากัด480-482-484 ลาดหญ๎า คลองสาน เคลือบผิวพลาสติกและเรซ่ินด๎วยระบบสูญญากาศ#REF!

119 บริษัท บ ารุงจติ จ ากัด 70-72 เจริญนคร 49 เจริญนคร บางล าภูลําง #REF!

120 โพธิ์ทองเบเกอร่ี 1575/64-65 รวมโชค เจริญนคร บางล าภูลําง ท าขนมปัง #REF!

121 27 และ 29 เจริญนคร 49 เจริญนคร บางล าภูลําง ผลิตขนมไขํและขนมบ๎าบิน่ #REF!

122 103 เจริญนคร 18 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าฟักเชื่อม #REF!

123 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด จงัสํงเต็กบ๏วย1486/11  เจริญนคร บางล าภูลําง ท าลูกกวาด และทอฟฟี่ #REF!

124 ไท๎เลํงจั่น 1583/15 เกษมสุวรรณ เจริญนคร บางล าภูลําง ท าลูกกวาด หรือท๏อฟฟี่ #REF!

125 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด จงัสํงเต็กบ็วย636 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าลูกกวาด และทอฟฟี่ #REF!

126 บริษัท กิติวฒัน๑ผ๎าใบ จ ากัด 1553-1557  เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็ผ๎าใบคลุมรถ #REF!

127 บริษัท แซฟทรอล จ ากัด 27 เจริญนคร 39 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็ผ๎าใบเป็นทุํนกักคราบน้ ามันในทะเล#REF!

128 บริษัท กิติวฒัน๑ผ๎าใบ จ ากัด 1553,1555,1557 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าผลิตภัณฑ๑จากผ๎าใบ เชํน ผ๎าใบคลุมรถ, คลุมเรือ และคลุมสินค๎า#REF!

129 บริษัท กิติวฒัน๑ผ๎าใบอุตสาหกรรม จ ากัด1559 - เจริญนคร บางล าภูลําง ท าผลิตภัณฑ๑จากผ๎าใบ เชํน ผ๎าใบคลุมรถ ,คลุมเรือ,และคลุมสินค๎า#REF!

130 58-60 เจริญนคร 49 เจริญนคร บางล าภูลําง ทอผ๎าปกเส้ือ ปักลาย #REF!



131 25 เจริญนคร 39 เจริญนคร บางล าภูลําง รับจา๎งเยบ็ผ๎าส าเร็จรูป #REF!

132 ปารีสการ๑เม๎นท๑ 50-52 เจริญนคร 45 เจริญนคร บางล าภูลําง ปักผ๎า และตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 28 เคร่ือง)#REF!

133 เอ็ม.เอส เอ็มบรอยเดอร่ี 35 เจริญนคร 53 บางล าภูลําง รับจา๎ง ปักลวดลายบนตัวเส้ือ #REF!

134 ปารีสการ๑เม๎นท๑ 50-52 เจริญนคร 45 เจริญนคร บางล าภูลําง #REF!

135 บริษัท ศรีนคร เอ็มบรอยเดอร่ี จ ากัด72,74 เจริญนคร 32/1 เจริญนคร บางล าภูลําง ปักลวดลายบนผ๎า ตบแตํงเยบ็ปักถักร๎อยส่ิงทอ และตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป#REF!

136 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด เชอร่ีการ๑เม๎นท๑1456/56-57 ชื่นชูรัตน๑ 2 เจริญนคร บางล าภูลําง ถักผ๎ายดื (จ านวนเคร่ืองถักผ๎า 3 เคร่ือง)#REF!

137 สืบสินการทอ 1456/58-60 ชื่นชูรัตน๑ 2 เจริญนคร บางล าภูลําง ถักผ๎ายดื (จ านวนเคร่ืองถัก 15 เคร่ือง)และตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร#REF!

138 บริษัท รีเลฟ เท็กซ๑ไทล๑ จ ากัด102-104-106-108-110-112เจริญนคร 35 (รวมโชค) เจริญนคร บางล าภูลําง ถักผ๎ายดื #REF!

139 1809/46-47 ปรีชาศิลป์ 1 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 16 เคร่ือง)#REF!

140 1482/2  เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 22 เคร่ือง)#REF!

141 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ช.เจริญการ๑เม๎นท๑1575/224-226  เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 24 เคร่ือง)#REF!

142 บริษัท อี บี ไอ การ๑เมนท๑ จ ากัด1575/200-201 อนันต๑สมบัติ เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 30 เคร่ือง)#REF!

143 KJ การ๑เมนท๑ 12-14 เจริญนคร 24 เจริญนคร บางล าภูลําง เยบ็กางเกงยนีส๑ #REF!

144 บริษัท รีไลฟเท็กซ๑ไทล๑ จ ากัด 102-104-106-108 เจริญนคร 35 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป #REF!

145 บริษัท จารุวรรณ การ๑เมนท๑ จ ากัด1809/168-170 ปรีชาศิลป์ 1  เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 61 เคร่ือง)#REF!

146 21 เจริญนคร 53/1 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป #REF!

147 23 เจริญนคร เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป #REF!

148 บริษัท แฟนซี อาร๑ท จ ากัด 90,92,94 เจริญนคร 49 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป #REF!

149 KJ OUTFITS 96 เจริญนคร 24 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป(กางเกงยนีส๑) #REF!



150 บริษัท ไทยเพ๎งการ๑เมนท๑(ประเทศไทย) จ ากัด200 กรุงธนบุรี 4 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป ชุดชั้นในสตรี (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 40 เคร่ือง)#REF!

151 รํุงเรือง 145-147 เจริญนคร 37 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือชั้นใน และกางเกงใน #REF!

152 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ไพจติจนัทร๑การ๑เม๎นท๑24-30 รวมโชค เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 40 เคร่ือง)#REF!

153 บริษัท ท็อตการ๑เมนต๑ จ ากัด 549,551,553 กรุงธนบุรี 6 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 50 เคร่ือง)#REF!

154 379/41-42 เจริญนคร 28 เจริญนคร บางล าภูลําง นิดาการ๑เม๎นท๑ #REF!

155 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ไนซ๑ควนี 101-103 เจริญนคร 45 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 48 เคร่ือง)#REF!

156 รํุงโรจน๑มาร๑เก็ตต้ิง 1809/126-129 ปรีชาศิลป์ 1 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 45 เคร่ือง)#REF!

157 บริษัท สุธานี จ ากัด 379/12-13 เจริญนคร 28 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัร 45เคร่ือง)#REF!

158 บริษัท ร็อคกี้การ๑เมนท๑ จ ากัด63/12 เจริญนคร 53 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป หมวก ที่ผูกผม โบว๑ผูกผมฯ#REF!

159 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด กิจดีการ๑เม๎นท๑1575/218-223 เจริญนคร 35(อนันสมบัติศิริ)เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 85 เคร่ือง)#REF!

160 เอส.เค.การ๑เม๎นท๑ 441-443 เจริญนคร 40 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 30 เคร่ือง)#REF!

161 เอ็น.ซี.การ๑เม๎นท๑ 309-311 เจริญนคร 40 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 40 เคร่ือง)#REF!

162 สยามจติราภรณ๑ 1875/136-137 เจริญนคร 53/1 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 36 เคร่ือง)#REF!

163 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ไอคิว สปอร๑ต67/1 กรุงธนบุรี 4 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 31 เคร่ือง)#REF!

164 บริษัท เจ.เอ็ม แอพพาเรล จ ากัด63 เจริญนคร 53 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (เส้ือยดื) #REF!

165 บริษัท อี บี ไอ การ๑เมนท๑ จ ากัด60,62,64,66,68 เจริญนคร 35 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป #REF!

166 8,10 เจริญนคร 24 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 75 เคร่ือง)#REF!

167 บริษัท ที.ย.ูซี.การ๑เม๎นท๑ จ ากัด923/27 เจริญนคร 17 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวยจกัรเยบ็ผ๎า 84 เคร่ือง)#REF!

168 บริษัท มณฑล จ ากัด 1513/57-58 เจริญนคร 33 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 30 เคร่ือง)#REF!



169 บริษัท มณฑล จ ากัด 31,33,35,37,39 เยาวพันธุ๑(เจริญนคร 28) เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 60 เคร่ือง)#REF!

170 1-3-5 เจริญนคร 37 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 63 เคร่ือง)#REF!

171 บริษัท ร็อคกี้การ๑เม๎นท๑ จ ากัด63/6 เจริญนคร 53 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 50 เคร่ือง) และท าหมวก ท าที่ผูกผม โบว๑ผูกผม และเคร่ืองประดับผม#REF!

172 บริษัท แอนไทซ๑ จ ากัด 547,549,551,553,555,557 จริญนคร  40 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป และท าหมวก#REF!

173 บริษัท มณฑล จ ากัด 1513/60-66 นฤมิตร เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 95 เคร่ือง)#REF!

174 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด กิจอาภรณ๑พาณิชย๑13-15 เจริญนคร 35 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 67 เคร่ือง)#REF!

175 เจริญอาภรณ๑ 20-22-24 ต๎นไทร เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 58 เคร่ือง)#REF!

176 บริษัท มณฑล จ ากัด 55-55-57-59 เจริญนคร 28 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 65 เคร่ือง)#REF!

177 บริษัท มณฑล จ ากัด 53-63 นฤมิตร เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 140 เคร่ือง)#REF!

178 บริษัท รํุงอรุณโอเวอร๑ซี จ ากัด20-22 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 82 เคร่ือง)#REF!

179 บางกอกอันเดอร๑แวร๑ 15-17-19 เจริญนคร 53/1 เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 44 เคร่ือง)#REF!

180 บริษัท ชนะกิจการ๑เม๎นท๑ จ ากัด68,70,72,74 รวมโชค เจริญนคร บางล าภูลําง ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 114 เคร่ือง)#REF!

181 ว.ีซี.บลิลเลียนท๑ 207 กรุงธนบุรี 6 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ท ากระเป๋าหนัง #REF!

182 เอส.ชูส๑ 1170/48 สารภี 3 เจริญนคร บางล าภูลําง ท ารองเท๎าจากหนังเทียม #REF!

183 เค.ดี.ชูส๑ 573-4 กรุงธนบุรี 4 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ผลิตรองเท๎าจากหนัง #REF!

184 บริษัท วี.เอ็น.ดี.ฟุตแวร๑ จ ากัด64-72 เจริญนคร 20 เจริญนคร บางล าภูลําง ท ารองเท๎าหนัง #REF!

185 ไถํเชียง 161,163,165 กรุงธนบุรี 6 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ท ารองเท๎าหนัง #REF!

186 บางกอกอินโซล 288 กรุงธนบุรี 4 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ท าพืน้ในรองเท๎า #REF!

187 โรงเล่ือยไม๎กระยาเลย 1 1399 เจริญนคร บางล าภูลําง เล่ือยไม๎ ไส ซอยไม๎ อาบน้ ายาไม๎และอบไม๎#REF!



188 โรงเล่ือยไม๎กระยาเลย 1 1399 เจริญนคร บางล าภูลําง ผลิตผลิตภัณฑ๑ วงกบ,ประตู,หน๎าตําง เคร่ืองเรือนด๎วยไม๎ และสินค๎าครุภัณฑ๑#REF!

189 บริษัท สยามวเีนียร๑และผลิตภัณฑ๑ไม๎ จ ากัด12 เจริญนคร 19 (ธนารักษ๑ 2)เจริญนคร บางล าภูลําง ผลิตแผํนไม๎วเีนียร๑ #REF!

190 สวสัด์ิการพิมพ๑กรุงเทพ ฯ 1809/33-34 ปรีชาศิลป์ 2 เจริญนคร บางล าภูลําง ผลิตภาชนะบรรจจุากกระดาษ (กลํองกระดาษ)#REF!

191 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด แต๎ค่ึงเซ๎ง 1595/10-11 เจริญนคร 39 (เกษมสุวรรณ)เจริญนคร บางล าภูลําง ท ากลํองกระดาษ #REF!

192 40 เจริญนคร 35 เจริญนคร บางล าภูลําง ท ากลํองกระดาษ #REF!

193 ร๎านโชคเจริญ 1600/94-95 โรงเรียนเยาวพันธ๑ เจริญนคร บางล าภูลําง ผลิตถุงกระดาษ ซองจดหมาย ซองเอกสาร และพิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ#REF!

194 ธ.ศิลป์การพิมพ๑ 1486/83 ธนารักษ๑ 4 เจริญนคร บางล าภูลําง พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

195 79 สติกเกอร๑ 98 เจริญนคร 35 เจริญนคร บางล าภูลําง ตบแตํงส่ิงพิมพ๑ #REF!

196 มิตรผดุงการพิมพ๑ 1575/122-123 รวมโชค เจริญนคร บางล าภูลําง พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

197 บริษัท เอ็น.เอ็น.พร๊ินท๑เตอร๑แอนด๑สต๊ิกเกอร๑ จ ากัด4/1-2 เจริญนคร 28 เจริญนคร บางล าภูลําง พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

198 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด นิวไพศาลการพิมพ๑1952/1 เจริญนคร 46 เจริญนคร บางล าภูลําง พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

199 บริษัท รํุงแสงการพิมพ๑ จ ากัด372,374,376,378 เจริญนคร 46 เจริญนคร บางล าภูลําง พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

200 ที.เอ็น.อินเตอร๑เทรด 250/46 เจริญนคร 34 เจริญนคร บางล าภูลําง พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ ท าแฟ้มเอกสาร เยบ็เลํม ท าปก ตบแตํงส่ิงพิมพ๑#REF!

201 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด แอล.เอส. การพิมพ๑1875/18-19 เกษม เจริญนคร บางล าภูลําง พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ #REF!

202 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด บุญญฤทธิ์ดีไซน๑786/5-7 บางล าภูลําง พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑และท าตราเคร่ืองหมายตําง ๆ#REF!

203 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด พีน่๎องการพิมพ๑1443/38-39  เจริญนคร บางล าภูลําง พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

204 เดํนสัมฤทธิ์การพิมพ๑ 379/21-22 เจริญนคร 28 เจริญนคร บางล าภูลําง พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ เยบ็เลํม ท าปก ท าแฟ้มเอกสาร#REF!

205 บ.ีเอ็ม.เพรส 28,30 เจริญนคร 35 เจริญนคร บางล าภูลําง พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ ท าแฟ้มเอกสาร เยบ็เลํม ท าปก#REF!

206 สิทธโิชค 360 เจริญนคร 46 เจริญนคร บางล าภูลําง พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ เยบ็เลํม ท าปก #REF!



207 บริษัท แทํนทอง ปร้ินต้ิงเซอร๑วสิ จ ากัด179-189 เจริญนคร 40 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าแบบฟอร๑ม แผํนการ๑ด พิมพ๑สอดสี#REF!

208 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด งานทว ีพีวซีี อุตสาหกรรม284-286 กรุงธนบุรี 6 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ท าแฟ้มปกหนังสือ #REF!

209 หงษ๑ทองคอสเมติคส๑ 275 เจริญนคร 40 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าเคร่ืองส าอาง เชํน แป้ง ลิปสติก #REF!

210 ธปูหอมเอราวณั (ต้ังยงํฮะ) 5 เจริญนคร 19 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าธปู #REF!

211 นางฉัฐชนก เมธามัย 250/46 เจริญนคร 34 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าสติกเกอร๑ #REF!

212 บริษัท เซ็นจร่ีูพลาสติกคอมเมอร๑เชียล จ ากัด1728/76-77  เจริญนคร บางล าภูลําง ท าเทปสายรัดปากขวด #REF!

213 295 เจริญนคร 40 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าผลิตภัณฑ๑พลาสติก เชืน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎#REF!

214 รํุงโรจน๑พลาสติก 734,736,738 เจริญนคร 40 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าซองใสํแวนํตาจากพลาสติก #REF!

215 เจา๎พระยาพลาสติก 157 กรุ.ธนบุรี 6 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ท าของใช๎จากพลาสติก เชํน ไม๎แขวนเส้ือ กลํอง#REF!

216 272, 274, 275, 278, 280 กรุงธนบุรี 6 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ท าแวนํตาพลาสติก #REF!

217 บริษัท ฮ๎อเอี่ยวเฮง จ ากัด 87 เจริญนคร 18 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าจกุขวดด๎วยพลาสติก #REF!

218 พ.ีซี.พลาสติก 53-55 เจริญนคร 37 เจริญนครต บางล าภูลําง ท าภาชนะบรรจพุลาสติก เชํน ถุง กลํอง#REF!

219 169-171 วดัสุทธาราม เจริญนคร บางล าภูลําง ฉีดพลาสิตก ตลับและฝาพลาสติก #REF!

220 น าชัย พ.ีว.ีซี. 17,19,21 เจริญนคร 37 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าภาชนะบรรจพุลาสติก เชํน กลํอง ถุง#REF!

221 สตาร๑แอดเวอร๑ไทส๑ซ่ิง 1622/35-36-37 เยาวพันธ๑ เจริญนคร บางล าภูลําง ท ากลํองส าหรับบรรจแุปรง ปากกา ดินสอ#REF!

222 ไทยรํุงกิจ 597 วดัสุทธาราม เจริญนคร บางล าภูลําง ท าถุงพลาสติก #REF!

223 324-326-328 กรุงธนบุรี 6 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ท าถุงพลาสติก #REF!

224 ต้ังฮ่ัวฮงพล่ัวจนิดา 60,62,64,66,68 เจริญนคร 46 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าจอบขุดดิน #REF!

225 29 เจริญนคร 21 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าโต๏ะ เก๎าอี้เหล็ก #REF!



226 บริษัท เอ.พ.ีพ.ีมาเก็ตต้ิง จ ากัด74-76 เจริญนคร 20 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าโต๏ะเก๎าอี้เหล็ก #REF!

227 ช.การชําง 1573  เจริญนคร บางล าภูลําง ท าประตู หน๎าตํางเหล็กดัด #REF!

228 เจริญนครการชําง 1720/52-53 เจริญนคร 30/1 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าประตู-หน๎าตํางเหล็ก #REF!

229 ช.ชัยววิฒัน๑ 1063/7  เจริญนคร บางล าภูลําง ท าประตู หน๎าตํางเหล็กดัด #REF!

230 สมพรการชําง 1444/28  เจริญนคร บางล าภูลําง ท าประตูหน๎าตํางเหล็ก #REF!

231 บ.ีเจ.เอ็นจเินีย 1490/2  เจริญนคร บางล าภูลําง ผลิตผลิตภัณฑ๑จากโลหะ เชํน น๏อต สกรู#REF!

232 1676/49 โรงเรียนเยาวพันธ๑ เจริญนคร บางล าภูลําง ผลิตน๏อต สกรู เฟือง #REF!

233 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด สุวรรณดีโลหะกิจ1875/23 เกษม เจริญนคร บางล าภูลําง ผลิตชิ้นสํวนเล็ก ๆ ส าหรับเคร่ืองทอผ๎า เชํน น๏อต สกรู บูช#REF!

234 ส.สมบูรณ๑โลหะกิจ 1387,1389  เจริญนคร บางล าภูลําง ท าผลิตภัณฑ๑โลหะ เชํน น๏อต สกรูวาล๑ว#REF!

235 ธเนศการชําง 1575/208 รํวมโชค เจริญนคร บางล าภูลําง ท าแมํพิมพ๑จากโลหะ #REF!

236 หยิน่การชําง 1230/63 วดัสุทธาราม เจริญนคร บางล าภูลําง ท าเคร่ืองใช๎เล็ก ๆ จากโลหะ เชํน น๏อต สกรู แบบพิมพ๑#REF!

237 จรัสณัฐการชําง 1809/88 ปรีชาสิน 1 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าเคร่ืองใช๎จากโลหะ เชํน บู๏ช,น๏อต #REF!

238 ดิลกการชําง 61 เจริญนคร 46 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าของใช๎เล็กๆด๎วยโลหะ เชํน มือจบั รางต๎ูเหล็ก#REF!

239 ไทรโอเซ่ียน 884/4-8 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ท าของใช๎จากโลหะ เชํน ใบเล่ือยส าหรับตัดกระจก#REF!

240 ท.อรุณการชําง 573 กรุงธนบุรี 6 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ตัด พับ และม๎วนโลหะส าหรับท าทํอสํงความเยน็เคร่ืองปรับอากาศ#REF!

241 ท.อรุณการชําง 795-797 กรุงธนบุรี 6 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ตัด พับ และม๎วนโลหะส าหรับทํอสํงความเยน็เคร่ืองปรับอากาศและทํอดูดระบายอากาศ#REF!

242 บ.ีเจ.เอ็นจเินียร่ิง 1490/2 เจริญนคร บางล าภูลําง รับจา๎งกลึงโลหะ เชื่อมโลหะ #REF!

243 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด กิจเจริญชัยการชําง1728/51-52  เจริญนคร บางล าภูลําง รับจา๎งกลึงโลหะตําง ๆ #REF!

244 221 เจริญนคร 40 เจริญนคร บางล าภูลําง รับจา๎งกลึงโลหะ #REF!



245 ธนบุรีการชําง 436/1 ธนบุรี 4 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ท าแบบพิมพ๑โลหะและชิ้นสํวนโลหะตําง ๆ#REF!

246 อรพินท๑เอ็นจเินียร่ิง 160 เจริญนคร 53 เจริญนคร บางล าภูลําง กลึงโลหะ ท าอุปกรณ๑ชิ้นสํวนเคร่ืองจกัรตําง ๆ#REF!

247 บริษัท พี.เอส.พิทักษ๑กลการ จ ากัด162,164 เจริญนคร 53 เจริญนคร บางล าภูลําง กลึง เจาะ ควา๎น กัด ไส เจยีน และเชื่อมโลหะทั่วไป#REF!

248 สหการชําง 16-18-20 เจริญนคร 35 เจริญนคร บางล าภูลําง รับจา๎งกลึง-ไส-กัด เชื่อมโลหะ และซํอมไดนาโม#REF!

249 285,287 เจริญนคร 20 เจริญนคร บางล าภูลําง ผลิตอุปกรณ๑ส าหรับเคร่ืองยนต๑ เชํน เฟือง และแผํนคลัช#REF!

250 วชิัยการชําง 888/33 สารภี 3 ตัดใหมํ เจริญรัถ บางล าภูลําง ท าอุปกรณ๑ และซํอมเคร่ืองไสไม๎ #REF!

251 บริษัท น าเจริญจกัรกล จ ากัด927/1,3  เจริญนคร บางล าภูลําง ท าเคร่ืองไสไม๎ เคร่ืองหีบฝ้าย และอุปกรณ๑เคร่ืองจกัร#REF!

252 สรศักด์ิการชําง 1676/209 โรงเรียนเยาวพันธ๑ เจริญนคร บางล าภูลําง กลึงโลหะจ าพวกอุปกรณ๑เคร่ืองจกัร #REF!

253 1676/143 เจริญนคร 28 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าปุลเลํ #REF!

254 โรงกลึงไท๎เฮงหลง 2 และ 4 เจริญนคร 31 เจริญนคร บางล าภูลําง ซํอมอุปกรณ๑โรงงานท าน้ าแข็ง #REF!

255 บริษัท พีเคบี เอ็นเตอร๑ไพรส๑ จ ากัด838 เจริญนคร บางล าภูลําง ผลิตแผํนฉนวนห๎องเยน็และเคร่ืองท าความเยน็#REF!

256 เต็กซํุนเฮง 1117/5-6-7  เจริญนคร บางล าภูลําง ท าเสาอากาศวทิย ุโทรทัศน๑ #REF!

257 บริษัท หะรินพาณิชย๑ จ ากัด 64 เจริญนคร 27 เจริญนคร บางล าภูลําง ตํอเรือและซํอมแซมเรือ #REF!

258 เกรียงศักด์ิการชําง 119-127 เจริญนคร 49 เจริญนคร บางล าภูลําง กลึงชิ้นสวนส าหรับเรือหรือเคร่ืองยนต๑เรือ ได๎ปีละ 5,000 ชิ้น#REF!

259 พิทักษ๑กลการ 164 เจริญนคร 53 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าชิ้นสํวนอุปกรณ๑รถยนต๑ เชํน คันเกียร๑#REF!

260 สุรวทิย๑เจริญนครการชําง 1752/36-37 เจริญนคร บางล าภูลําง #REF!

261 เจริญนครผ๎าเบรค 1219/11-12 เจริญนคร บางล าภูลําง ซํอมเบรค คลัช ชํวงลํางและต้ังศูนย๑ถํวงล๎อรถยนต๑#REF!

262 เกรียงไกรการชําง 1600/14 ตรงข๎ามวดัเศวตฉัตร เจริญนคร บางล าภูลําง ท าอุปกรณ๑ส าหรับรถยนต๑ เชํน สายเบรค สายคันเรํง กรอบไฟท๎าย#REF!

263 นายเกียรติศักด์ิ แซํเยีย่ง 315 เจริญนคร 28 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าเคร่ืองประดับจากเงิน #REF!



264 บริษัท เอส.เอส.อาร๑ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด749,751,753 กรุงธนบุรี 6 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ท าเคร่ืองประดับโดยใช๎พลอย ทอง เงิน นาก#REF!

265 100 เจริญนคร 24 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าเคร่ืองประดับดัวยทองรูปพรรณ #REF!

266 บริษัท ห๎างขายทองจนิฮ้ัวเฮง จ ากัด1728/73  เจริญนคร บางล าภูลําง ท าเคร่ืองประดับโดยใช๎ทองค า #REF!

267 102 เจริญนคร 24 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าเคร่ืองประดับด๎วยทองรูปพรรณ #REF!

268 120 เจริญนคร 28 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าเคร่ืองประดับเงิน #REF!

269 นครเจมส๑คัสต้ิง แฟคตอร่ี 63/11 เจริญนคร 53 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าเคร่ืองประดับโดยใช๎ เพชร พลอย ทองค า เงิน นาก หรืออัญมณี และเจยีรไนหรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี#REF!

270 บริษัท บิก๊ซิลเวอร๑ จ ากัด 124/10-11 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ท าเคร่ืองประดับโดยใช๎เพชร พลอย ไขํมุก ทองค า ทองขาว เงิน นาก และอัญมณี#REF!

271 บริษัท มีเทล จวิเวลร่ี ดีไซน๑ จ ากัด352/21-23 กรุงธนบุรี4 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ผลิตเคร่ืองประดับ ท าจวิเวลร่ี #REF!

272 บริษัท ฮิโร โกลบอล เน็ทเวริ๑ค จ ากัด13,15-17 เจริญนคร 49 เจริญนคร บางล าภูลําง น าเข๎า-สํงออก อัญมณีและเคร่ืองประดับ#REF!

273 บริษัท เพียวริต้ี จวิเวลร่ี จ ากัด2,4 เจริญนคร 53/1 เจริญนคร บางล าภูลําง ท าเคร่ืองประดับ #REF!

274 บริษัท ฮิโร โกลบอล เน็ทเวริ๑ค จ ากัด18-20 เจริญนคร 49 เจริญนคร บางล าภูลําง น าเข๎า-สํงออกอัญมณีและเคร่ืองประดับ#REF!

275 บริษัท เหมรัตน๑ จ ากัด 827-829 กรุงธนบุรี 6 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ท าเคร่ืองประดับตําง ๆ เชํน แหวน ตํางหู สร๎อย#REF!

276 บริษัท ซี.ซี.ดี.จวิเวลร่ี จ ากัด 250/19-20 เจริญนคร 34 เจริญนคร บางล าภูลําง ผลิตเคร่ืองประดับที่ท าจากเนื้อเงิน #REF!

277 บริษัท อี.แอล.เอฟ จ ากัด 28 ชั้น 4 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ผลิต สํงออก เคร่ืองประดับท าจากเนื้อเงิน และโลหะ#REF!

278 บริษัท อี.แอล.เอฟ.จ ากัด 34 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ผลิต-สํงออกเคร่ืองประดับท าจากเนื้อเงินและโลหะ#REF!

279 บริษัท อี.แอล.เอฟ จ ากัด 26 ชั้น 3 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ผลิต สํงออก เคร่ืองประดับท าจากเนื้อเงิน และ โลหะ#REF!

280 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด เมี้ยงเต็กอุตสาหกรรม8 เจริญนคร 44 เจริญนคร บางล าภูลําง พิมพ๑สีบนถ๎วยแก๎ว และขวดแก๎ว #REF!

281 1809/79-80 เจริญนคร 49(ปรีชาศิลป์ 1)เจริญนคร บางล าภูลําง ห๎องเยน็ ขนาดความจ ุ27.7 ตัน #REF!

282 บริษัท บ ารุงจติ จ ากัด 70-72 ปรีชาศิลป์ 1 เจริญนคร บางล าภูลําง ห๎องเยน็ (ขนาดบรรจ ุ29.28 ตัน) #REF!



283 บริษัท บ ารุงจติ จ ากัด 47-49 เจริญนคร 49 เจริญนคร บางล าภูลําง ห๎องเยน็ #REF!

284 770/94 สารภี 3 ตัดใหมํ เจริญนคร บางล าภูลําง ซํอมตัวถังสามล๎อเคร่ือง #REF!

285 228 กรุงธนบถรี 6 กรุงธนบุรี บางล าภูลําง ซํอมและพํนสีรถยนต๑ #REF!

286 บริษัท พี เจ การาจ จ ากัด 461/1 เจริญนคร 40 เจริญนคร บางล าภูลําง ซํอมและเคาะพํนสีรถยนต๑ #REF!

287 เจริญนครทํอพัก 654 เจริญนคร บางล าภูลําง ซํอมและพํนสีรถยนต๑ ซํอมทํอไอเสีย รถยนต๑#REF!

288 บริษัท ตะวนัทิพย๑ มาร๑เก็ตต้ิง จ ากัด107,109,111 เจริญนคร 13 เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าน้ าผลไม๎บรรจใุนภาชนะที่ปิดสนิท#REF!

289 312/9  เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าของใช๎เล็ก ๆ จากโลหะ เชํน เพลา สกรู#REF!

290 ป.ประดิษฐ๑ 126 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ผลิตขนมปัง #REF!

291 572/167 โพธิ์สุวรรณ เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าลูกอม #REF!

292 บริษัท สกาย ไฟเบอร๑ จ ากัด 101-103    เจริญนคร 13 เจริญนคร คลองต๎นไทร ทอแถบผ๎าและแถบยางยดื #REF!

293 บริษัท สถิตย๑การ๑เม๎นท๑ จ ากัด85 กรุงธนบุรี คลองต๎นไทร ตัดเยบ็มุ๎ง ผ๎าปูที่นอน และเส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 70 เคร่ือง)#REF!

294 9 เจริญนคร 14/1 เจริญนคร คลองต๎นไทร ปักลวดลายผ๎า #REF!

295 ธนภัทร การปัก 186,188 เจริญนคร 8 เจริญนคร คลองต๎นไทร รับจา๎งปักผ๎า #REF!

296 ศิริการปัก 23,25,27,29,31 เจริญนคร 4 เจริญนคร คลองต๎นไทร ปักลวดลายผ๎า #REF!

297 จรินทร๑  เหลืองเมตตากุล 560 เจริญนคร 14 เจริญนคร คลองต๎นไทร ปักลวดลายผ๎า และถักแถบตราตําง ๆ (จ านวนเคร่ืองปักผ๎า 16 เคร่ือง เคร่ืองถัก 2 เคร่ือง)#REF!

298 วศิิษฎ๑พาณิชย๑ 156 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ถักปกเส้ือยดื (จ านวนเคร่ืองถักปกเส้ือยดื 20 เคร่ือง)#REF!

299 บริษัท ไทยวลู นิตต้ิงอิมปอร๑ต เอ็กปอร๑ต จ ากัด12 เจริญนคร 14 (แยกวนาวรรณ 2)เจริญนคร คลองต๎นไทร ถักเส้ือไหมพรมด๎วยแรงคน (จ านวนเคร่ืองถีก 44 เคร่ือง)#REF!

300 รํุงเจริญ 308/77-78 สะพานด า เจริญนคร คลองต๎นไทร ถักผ๎ายดื (จ านวนเคร่ืองถัก 15 เคร่ือง)#REF!

301 บริษัท รํุงโรจน๑สุวรรณ จ ากัด 91 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ถักผ๎ายดื และตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนเคร่ืองถักผ๎ายดื 11 เคร่ือง และจกัรเยบ็ผ๎า 18 เคร่ือง)#REF!



302 บริษัท น าสินการทอ จ ากัด 65-81 เจริญนคร 13 เจริญนคร คลองต๎นไทร ถักผ๎ายดื ถักปกเส้ือ และตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป#REF!

303 464/179-181 เจริญนคร 14 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 30 เคร่ือง)#REF!

304 ส.ประสิทธิ์อาภรณ๑ 572/15-16 โพธิ์สุวรรณ เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 22 เคร่ือง)#REF!

305 บริษัท ออรํา คอลเล็คชั่น จ ากัด193/1-2 เจริญรัถ 3 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป #REF!

306 บริษัท สตางค๑ สปอร๑ตแวร๑ส จ ากัด49 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 23 เคร่ือง)#REF!

307 บริษัท ณัฐภัทร การ๑เมนท๑ จ ากัด182-184 เจริญนคร 8 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป #REF!

308 วไิลศิลป์ 579,369/3-4 เจริญนคร 7 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป ( จ านวนจกัร 48 เคร่ือง)#REF!

309 เบ๏เกําเฮง 119,121 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 49 เคร่ือง)#REF!

310 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ดี.โอ.การ๑เมนท๑374-376,322,320 สุทธศึิกษา เจริญรัถ คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 47 เคร่ือง)#REF!

311 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ยทุธนาอาภรณ๑217-219 โพธิ์สุวรรณ เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 50 เคร่ือง)#REF!

312 - 265-267 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป #REF!

313 ที.ที.ซี.การ๑เม๎ท๑ 169,171,173 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 40 เคร่ือง)#REF!

314 บริษัท รีดด๑ อินเตอร๑เนชั่นแนล (1983) จ ากัด57 เจริญรัถ 30 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป #REF!

315 วนัดี 134,136,138 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 40 เคร่ือง)#REF!

316 แอคซ่ี 26 เจริญนคร 16 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 30 เคร่ือง)#REF!

317 บริษัท แซมแฟคตอร่ี จ ากัด 269,271 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป #REF!

318 บริษัท เอส.พ.ีซี.แฟชั่น จ ากัด 113 เจริญนคร 12 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 49 เคร่ือง)#REF!

319 พัฒนานันท๑ 339,341,343 เจริญนคร10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป #REF!

320 99/2-8 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 45 เคร่ือง)#REF!



321 บริษัท เทรชเชอร๑ เอ็กซ๑ปอร๑ต (ประเทศไทย) จ ากัด944/46-49 ลาดหญ๎า 18 ลาดหญ๎า คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 40 เคร่ือง)#REF!

322 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด เฟิสท๑การ๑เม๎นท๑56,58,60 เจริญรัถ 6 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 30 เคร่ือง#REF!

323 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ธนมงคล 572/239-240 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 30 เคร่ือง)#REF!

324 นายสันทัด ธดิารัตน๑สกุล 572/15-16 โหพธิ์สุวรรณ เจริญนคร คลองต๎นไทร #REF!

325 ส.ประสิทธิ์อาภรณ๑ 23,25 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็ผ๎าส าเร็จรูป #REF!

326 ว ีอาร๑ การ๑เม๎นท๑ 49 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป #REF!

327 บริษัท นิโอ แอพพาเรจ จ ากัด145, 147, 149 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 53 เคร่ือง)#REF!

328 บริษัท พิพัฒน๑ฟอกยอ๎ม จ ากัด235-245 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร รับจา๎งตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป #REF!

329 บริษัท ธรรมรัตน๑ การ๑เม๎นท๑ จ ากัด60 เจริญนคร 14 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป #REF!

330 นายธนเกียรติ กนกวลีวงศ๑ 139,141,143 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป #REF!

331 บริษัท วรพรการ๑เม๎นท๑ จ ากัด 753/15-17 ดูเม็กซ๑ เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 144 เคร่ือง) ตัดเยบ็ผ๎าปูที่นอน ปลอกหมอน มุ๎งและอุปกรณ๑เคร่ืองนอนอื่น ๆ#REF!

332 บริษัท วรพรการ๑เม๎นท๑ จ ากัด 45 เจริญนคร 13 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 207 เคร่ือง) ตัดเยบ็ผ๎าปูที่นอน ปลอกหมอน มุ๎งและอุปกรณ๑เคร่ืองนอนอื่น ๆ#REF!

333 บริษัท ดีบี การ๑เม๎นท๑ จ ากัด 257,259,261 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัดเยบ็เส้ือผ๎าส าเร็จรูป (จ านวนจกัรเยบ็ผ๎า 54 เคร่ือง)#REF!

334 จ.ธนวฒัน๑ 362 สุทธศึิกษา เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท าหมวก #REF!

335 วฒันพรพานิชย๑ 1295/51 สารภี 3 สมเด็จพระเจา๎ตากสินคลองต๎นไทร ผลิตกระเป๋าหนังสัตว๑และกระเป๋าหนังเทียม#REF!

336 วรรณศิลป์โลหะกิจ 152/3 เจริญรัถ 8 เจริญรัถ คลองต๎นไทร เยบ็กระเป๋าหนังแท๎และหนังเทียม #REF!

337 สุทธรัิกษ๑ 54-56 เทียมบุญยงั เจริญนคร คลองต๎นไทร ท ารองเท๎า #REF!

338 บริษัท เจท็ชูส๑ จ ากัด 1042,1044,1046 เจริญนคร 14 เจริญนคร คลองต๎นไทร ท ารองเท๎าแตะสตรี #REF!

339 เลิฟล่ีชูส๑ 59-61 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ผลิตรองเท๎าสตรี #REF!



340 เลิฟล่ีชูส๑ 59-61 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ผลิตรองเท๎าสตรี ได๎ปีละ 15000 คํู #REF!

341 บริษัท เฟิสท๑ อินเตอร๑เนชั่นแนล ฟุตแวร๑ จ ากัด30,32 เทียมบุญยงั เจริญนคร คลองต๎นไทร ท ารองเท๎าหนัง #REF!

342 บริษัท กมลศิลป์ ฟุตแวร๑ จ ากัด208-210 เจริญรัถ 4 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท ารองเท๎าหนัง #REF!

343 209-211 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ผลิตรองเท๎า (รองเท๎าสตรี) #REF!

344 วนัชัยชูส๑ 167 เจริญนคร 14 เจริญนคร คลองต๎นไทร ท ารองเท๎าหนัง #REF!

345 ชัยพานิช 744 ราษฎร๑รํวมเจริญ เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าลังไม๎ #REF!

346 โชคชัยการพิมพ๑ 426/27 ราษฎร๑รํวมเจริญ เจริญนคร คลองต๎นไทร พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

347 แสงเจริญการพิมพ๑ 1337/2 สารภี 3 ลาดหญ๎า คลองต๎นไทร พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

348 316/29-30 สะพานด า เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท าสมุด #REF!

349 รํุงโรจน๑การพิมพ๑ 1141/15-16 เจริญรัถ คลองต๎นไทร พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

350 บริษัท ศรีปกรณ๑ พร้ินต้ิง จ ากัด2 กรุงธนบุรี 7 กรุงธนบุรี คลองต๎นไทร พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

351 โรงพิมพ๑กวงจวิ 29 เจริญนคร 16 เจริญนคร คลองต๎นไทร พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ และผลิตกลํองกระดาษ#REF!

352 เฉลิมชัยการพิมพ๑ 115-117 เจริญนคร 13 เจริญนคร คลองต๎นไทร พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

353 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ศรีหิรัญการพิมพ๑318/42-318/54  เจริญนคร คลองต๎นไทร พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ #REF!

354 484/180  เจริญนครตัดใหมํ คลองต๎นไทร พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ เชํน หนังสือนิตยสาร#REF!

355 บริษัท นาโกต๎า จ ากัด 174 เจริญนคร 8 เจริญนคร คลองต๎นไทร พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

356 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด แกรนด๑ พร้ินต้ิงแอนด๑เลเบล175 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

357 กุลโชคการพิมพ๑ 372,374,376,378 เจริญนคร 14 เจริญนคร คลองต๎นไทร พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

358 รัตนกรีการพิมพ๑ 1075  เจริญนคร คลองต๎นไทร พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑เยบ็เลํม ท าปก ท าแฟ้มเอกสาร#REF!



359 บริษัท เอส.เอ็ม.เค.พร้ินต้ิง จ ากัด5/1 เจริญนคร 14 เจริญนคร คลองต๎นไทร รับจา๎งพิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

360 - 16/2 วนาวรรณ 2 ซอย เจริญนคร 14เจริญนคร คลองต๎นไทร พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

361 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด สุวรรณโอสถ112 มานะวทิยา กรุงธนบุรี คลองต๎นไทร ผลิตยาแผนโบราณ #REF!

362 อนันต๑การทอ 325/2  กรุงธนบุรี คลองต๎นไทร ท ายางยดืสายรัดของ #REF!

363 บริษัท แพคเกจ ดี จ ากัด 191,193 เจริญรัก 20 เจริญรัก คลองต๎นไทร ท าผลิตภัณฑ๑พลาสติก เชํน หุม๎และอัดพลาสติก ส่ิงของและ เคร่ืองใช๎ตําง ๆ#REF!

364 143 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ผลิตผลิตภัณฑ๑จากพลาสติก เชํน ไม๎แขวนเส้ือ,ฝักบัวอาบน้ า#REF!

365 ร๎านธารทองพลาสติก 32 เจริญนคร 4 เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าเคร่ืองใช๎พลาสติก เชํน ของเด็กเลํน ภาชนะพลาสติก#REF!

366 ห๎างหุน๎สํวนสามัญ รวมเจริญ 424/73 ราษฎร๑รํวมเจริญ เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าแถบเชือกพลาสติก #REF!

367 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ศิริโชติพลาสติก644 เจริญรัถ 24 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท าผลิตภัณฑ๑พลาสติก #REF!

368 แสงชัยพลาสติก 255 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าผลิตภัณฑ๑พลาสติก เชํน อุปกรณ๑โคมไฟฟ้า เคร่ืองมือ เคร่ือง ใช๎ตําง ๆ#REF!

369 ศิลป์ฟ้าพลาสติก 115 สะพานด า เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท าของใช๎และของเด็กเลํนด๎วยพลาสติก#REF!

370 บริษัท ทิพย๑เสรี จ ากัด 596 ราษฎร๑รํวมเจริญ เจริญนคร คลองต๎นไทร ท ากระดุม และลูกปัดพลาสติก #REF!

371 ทรัพย๑สมบูรณ๑ 66 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท าผลิตภัณฑ๑เคร่ืองใช๎จากพลาสติกและแบบพิมพ๑พลาสติก#REF!

372 เอื้อสัมพันธ๑พลาสติก 379 เจริญนคร 14 เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าผลิตภัณฑ๑พลาสติก เชํน ถุง #REF!

373 โรงงานพลาสติกเจริญชัย 462/76-77 ราษฎร๑รํวมเจริญ เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าถุงพลาสติก #REF!

374 384 เจริญรัถ 10 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท าภาชนะบรรจ ุเชํน ถุงพลาสติก, ถังน้ า  และของใช๎อื่น ๆ#REF!

375 อื้อเซํงฮวด 424/69 ราษฎร๑รํวมเจริญ เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าหลอดกาแฟพลาสติก และเชือกพลาสติก#REF!

376 มานะการชําง 26 เทียมบุญยงั เจริญนคร คลองต๎นไทร หลอมหลํออลูมิเนียม เชํน ชิ้นสํวนเคร่ืองจกัร ได๎ปีละ 2 ตัน#REF!

377 สุขชัยการชําง 626/12,486/36  เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าประตูหน๎าตํางเหล็ก #REF!



378 526-528 เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าประตูหน๎าตํางเหล็กดัด #REF!

379 มานพการชําง 310/10  เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าผลิตภัณฑ๑โลหะ เชํน ถังน้ า โครงเหล็ก#REF!

380 466/9 ราษฎร๑รํวมเจริญ เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าผลิตภัณฑ๑โลหะตําง ๆ เชํน สลัก แป้นเกลียวและวงแหวน#REF!

381 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด วรรณศิลป์โลหะกิจฃ152/3 8 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท าของใช๎เล็ก ๆ จากโลหะ #REF!

382 1295/168 สารภี 3 สมเด๎จพระเจา๎ตากสินคลองต๎นไทร ท าแบบพิมพ๑โลหะ #REF!

383 บุญเจริญการชําง 11 สุทธศึิกษา เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท าแบบพิมพ๑โลหะ #REF!

384 462/115 เจริญนคร 14 เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าเฟืองชนิดตําง ๆ #REF!

385 บุญเจริญการชําง 11 สุทธศึิกษา เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท าเคร่ืองใช๎เล็ก ๆ จากโลหะ เชํน น๏อต สกรู และกลึง เจาะ ควา๎น กัด ไส เจยีรและเชื่อมโลหะทั่วไป#REF!

386 ไทเกอร๑ เมททัล 412/1 เทียมบุญยงั เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าเคร่ืองใช๎เล็ก ๆ จากโลหะ เชํน หัวเข็มขัด,อุปกรณ๑ตกแตํงกระเป๋า รองเท๎า น๏อต สกรู#REF!

387 เจริญพรโลหะกิจ 64 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท าของใช๎เล็ก ๆ จากโลหะ เชํน น๏อต สกรู#REF!

388 ธงแสง 157/27-29 โรงรัง เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าแมํพิมพ๑ตําง ๆ #REF!

389 กวงเม๎ง 135-139 เจริญรัถ 20 (สะพานด า) เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท ากิ๊บติดผม #REF!

390 อุดมภัณฑ๑พาณิชย๑ 484/80 เจริญนคร 14/1 เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าของใช๎เล็ก ๆ จากโลหะ เชํน ฝากรองอากาศ น๏อต สกรู#REF!

391 บุญชัยการชําง 18 เจริญรัถ 22 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท าผลิตภัณฑ๑โลหะ เชํน แบบแมํพิมพ๑โลหะ#REF!

392 308/62-63 และ 16-18 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ชุบโลหะ #REF!

393 สินพูนทรัพย๑ 63-65 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร อัดเศษเหล็ก #REF!

394 แสงชัยการโลหะ 255/1 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ตัด พับและม๎วนโลหะ เพือ่ท าอุปกรณ๑ในการท าโคมไฟฟ้า#REF!

395 โรงกลึงสาธติการชําง 74 เจริญนคร 12 เจริญนคร คลองต๎นไทร รับจา๎งกลึง เจาะ ควา๎น และเชื่อมโลหะทั่วไป#REF!

396 นายเก๐ง ตันตระกูลศิริ 462/114 เจริญนคร เจริญนคร คลองต๎นไทร #REF!



397 ยิง่เจริญ 486/33  เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าและซํอมชิ้นสํวนหรืออุปกรณ๑เคร่ืองยนต๑ เชํน บุ๏ช ก๎านสูบ#REF!

398 19-21 เจริญรัถ 30 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ซํอมแซมจกัรเยบ็ผ๎า #REF!

399 รํวมกิจการชําง 434/1 ราษฎร๑รํวมเจริญ เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าถังปัม๊น้ า #REF!

400 376/33-34 ราษฎร๑รํวมเจริญ เจริญนคร คลองต๎นไทร ผลิตต๎ูแชํน้ าเยน็ #REF!

401 บริษัท ธนากิจอีเล็คทริคอินดัสตรี จ ากัด572/23-25  เจริญนคร คลองต๎นไทร ผลิตเคร่ืองเป่าลม โคมไฟฟ้า #REF!

402 แสงชัยการไฟฟ้า 263,255 เจริญนคร 10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าโคมไฟฟ้าและเคร่ืองใช๎ไฟฟ้า #REF!

403 ไทยประดิษฐ๑ 484/51-52 เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าปล๏กไฟฟ้าและสวทิช๑ไฟฟ้า #REF!

404 สหฮวด 664-666 เจริญกรุง คลองต๎นไทร ท าจกัรยานสามล๎อบรรทุกของ #REF!

405 บริษัท เมี้ยนเต็ก จวิเวลร่ี เอ็กซ๑ปอร๑ต จ ากัด269,271,325/1 กรุงธนบุรี คลองต๎นไทร ท าเคร่ืองประดับจากเพชร ทอง พลอย#REF!

406 บริษัท เบสท๑ ลัค จวิเวลร่ี แมนนูแฟคเจอร๑เรอร๑ จ ากัด45/1 กรุงธนบุรี 1 กรุงธนบุรี คลองต๎นไทร ท าเคร่ืองประดับโดยใช๎ เพชร ทอง นาค เงิน ทองเหลือง#REF!

407 ฮะง๎วนเฮง 717,719 สมเด็จพระเจา๎ตากสิน 5 สมเด็จพระเจา๎ตากสินคลองต๎นไทร ท าเคร่ืองประดับโดยใช๎เพชร ทองเงิน นาก#REF!

408 บริษัท จวิเวลร่ี ปร้ินเซส จ ากัด185-187 เจริญนคร10 เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าเคร่ืองประดับจากเงิน #REF!

409 บริษัท เวลฟิลด๑ คอร๑ปอเรชั่น จ ากัด15 เจริญนคร 14 เจริญนคร คลองต๎นไทร ผลิตและจ าหนํายเคร่ืองประดับ #REF!

410 วามา ครีเอชั่น 553,555,557 เจริญนคร 5/1 เจริญนคร คลองต๎นไทร ผลิตและสํงออกเคร่ืองประดับที่ท าด๎วยอัญมณี#REF!

411 บริษัท ดวงพร จวิเวลร่ี จ ากัด382-384 ตุ๏กตา เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าเคร่ืองประดับ เงิน ทอง #REF!

412 45-45/1 กรุงธนบุรี 1 กรุงธนบุรี คลองต๎นไทร ท าเคร่ืองประดับจากเงิน ทอง #REF!

413 บริษัท บางกอก คราฟท๑ โปรดักชั่นส๑ จ ากัด33 เจริญนคร 14 เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าเคร่ืองประดับโดยใช๎ ทองค า ทองขาว เงิน นาก เพชร พลอย ไขํมุก และอัญมณี#REF!

414 บริษัท ซาก๎าเทค เอ็กซปอร๑ต จ ากัด317-319 เจริญนคร 14 (ราฏษร๑รํวมเจริญ)เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าเคร่ืองประดับโดยใช๎ทอง นาค เงิน เพชร และอัญมณีอื่น ๆ#REF!

415 บริษัท ว ีแอนด๑ พี จวิเวลเลอร๑ร่ี จ ากัด150 กรุงธนบุรี คลองต๎นไทร ท าเคร่ืองประดับจากทอง เงิน นาก เชํน แหวน ตํางหู#REF!



416 บริษัท พรมณี โพลิชชิ่ง เวคิส๑ จ ากัด484/214-216 กรุงธนบุรี คลองต๎นไทร เจยีรไนเพชร #REF!

417 120 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท าไม๎ตีปิงปอง และแบดมินต้ัน #REF!

418 ชุนเฮงโลหะกิจ 578/150-151 นาวสัีนต๑ เจริญนคร คลองต๎นไทร ท าของเด็กเลํนด๎วยสังกะสี #REF!

419 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ทวคูีณ 118 เจริญนคร 8 เจริญนคร คลองต๎นไทร ท ารํมผ๎า #REF!

420 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด ทวคูีณ 118 เจริญนคร 8 เจริญนคร คลองต๎นไทร ประกอบรํมจากผ๎า #REF!

421 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด เหรียญทองแฟคทอร่ี (โกลด๑)175 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท าป้าย ตรา เคร่ืองหมาย #REF!

422 บริษัท แกรนด๑ เลเบิล จ ากัด 194/33 สะพานด า เจริญนคร คลองต๎นไทร ทอผ๎าแถบ ท าป้ายตราเคร่ืองหมายติดเส้ือ กางเกง (จ านวนเคร่ืองทอ 5 เคร่ือง)#REF!

423 ห๎างหุน๎สํวนจ ากัด เอ.เอส.เอ (กรุงเทพฯ)708,710 เจริญรัถ คลองต๎นไทร แบํงบรรจสิุนค๎าทั่วไป เชํน น้ าตาลทรายซอง ไม๎จิ้มฟัน#REF!

424 ห๎องเยน็ตังอา 81-83-85 ศักด์ิสิน 1 สมเด็จพระเจา๎ตากสินคลองต๎นไทร ท าห๎องเยน็เก็บปลาสด #REF!

425 ห๎องเยน็เจริญรักษ๑ 339/25-26,54-55,191/1-2 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ท าห๎องเยน็ ขนาดความจ ุ134 ตัน #REF!

426 ห๎องเยน็ตังอา 71-79 สมเด็จพระเจา๎ตากสิน 5 สมเด็จพระเจา๎ตากสินคลองต๎นไทร ท าห๎องเยน็ (ขนาดความจ ุ76.6 ตัน) #REF!

427 บริษัท บี-ควกิ จ ากัด 397/1 เจริญนคร คลองต๎นไทร ศูนย๑ซํอมรถยนต๑ #REF!

428 อูํพรชัย 154 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ซํอมเคร่ืองยนต๑ และสํวนประกอบของยานที่ขับเคล่ือนด๎วยเคร่ืองยนต๑#REF!

429 อูํธนายนต๑ 90 เจริญรัถ 20 เจริญรัถ คลองต๎นไทร ซํอมเคร่ืองยนต๑ #REF!



6. สถานประกอบการ

โรงภาพยนต์ โรงแรม ศนูย์การค้า ซูปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท

สถานีบริการ

น า้มนั/ก๊าช

แขวงคลองสาน – – – 2 9 –/1

แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา – 3 1 1 8 2/1

แขวงคลองต้นไทร 1 2 1 4 11 2/1

แขวงบางล าภลูา่ง – 2 – – 16 2/1

ธนาคาร โรงจ าน า ร้านขายทอง ร้านอาหาร แผงอาหารริมบาทวถีิ

แขวงคลองสาน 49 41

แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา 45 68

แขวงคลองต้นไทร 97 29

แขวงบางล าภลูา่ง 50 38

7. การท่องเที่ยว

สถานประกอบการ (แหง่)

แขวง

สถานประกอบการ (ตอ่)
แขวง



จ านวนแหลง่ทอ่งเทีย่วในพืน้ที่ ................ แหง่

ประเภทของ

แหลง่ทอ่งเทีย่ว

จ านวน 

(แหง่)

ช่วงเวลาทีมี่การ

ทอ่งเทีย่ว

กิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว

กิจกรรม ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม จ านวนนกัทอ่งเทีย่ว งบประมาณทีใ่ช้

คา่ใช้จ่ายเฉลี่ยของนกัทอ่งเทีย่ว .................... บาท/คน/วนั

เร่ืองร้องเรียนของนกัทอ่งเทีย่ว เฉลี่ย .................... เร่ือง/เดอืน

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ



ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. สถิติที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่

จ านวน 
(ครัง้/คด)ี

2. การป้องกัน

2.1 จ านวนป้าย/อาคารเสีย่งภยั/

ประเภท จ านวน

ป้ายขนาดใหญ่ 5

อาคารเสีย่งภยั 39

อาคารทรุด/ถลม่

ป้ายล้ม

สารเคมีร่ัวไหล

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

ประเภท

อาชญากรรม

 - ท าร้ายร่างกาย ปล้น ชิงทรัพย์

 - การกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพตดิ

อบุตัเิหตทุางถนน

อคัคภียั

หมายเหตุ

เป็นอาคารสงู

หมายเหตุ



2.2 จ านวนจดุเสีย่งในพืน้ที่ จดุ

1. สะพานลอยหน้าวดัเศวตฉัตรวรวิหาร

2. สะพานลอยซอยเจริญนคร 46

3. สะพานลอยโค้งวงเวียนใหญ่  ถนนตากสิน

4. สะพานลอยใกล้ห้างโรบนิสนั ถนนลาดหญ้า

5. ป้านรถประจ าทางหน้าสวนป่าเฉลิม

    พระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้า

    ตากสินมหาราช

6. สวนป่ากรุงเทพมหานครเฉลิมพระเกียรติ

    เชิงสะพานพระปกเกล้า

7. หอนาฬิกาวงเวียนเล็ก

8. ปากซอยศาลเจ้าอาเหนียว  ถนนกรุงธนบรีุ

9. ปากซอยกรุงธนบุรี 5

10.ปากซอยชมุชนหลงัโรงพยาบาลสมเด็จ

    เจ้าพระยา

11.ซอยชมุชนวดัเศวตฉัตรวรวิหาร

12.ทางแยกใกล้อทุยานสมเด็จพระศรี-

    นครินทราบรมราชชนนี

13.หน้าโรงเรียนมธัยมวดัสทุธาราม ซอยเปลี่ยว ติดตัง้ตู้ เขียว

แหลง่มัว่สมุ ติดตัง้ตู้ เขียว

ความสวา่งไม่เพียงพอ ติดตัง้ตู้ เขียว

ทีเ่ปลี่ยว ติดตัง้ตู้ เขียว

ทีเ่ปลี่ยว ติดตัง้ตู้ เขียว

ทีเ่ปลี่ยว ติดตัง้ตู้ เขียว

ทีเ่ปลี่ยว ติดตัง้ตู้ เขียว

ติดตัง้ตู้ เขียว

ความสวา่งไม่เพียงพอ ติดตัง้ตู้ เขียว

ความสวา่งไม่เพียงพอ

สาเหตหุรือปัจจยัเสีย่ง วธีิการป้องกนั/แก้ไข

ทางเปลี่ยว ติดตัง้ตู้ เขียว

หมายเหตุ

ติดตัง้ตู้ เขียวทางเปลี่ยว

ติดตัง้ตู้ เขียวทางเปลี่ยว

ติดตัง้ตู้ เขียวทางเปลี่ยว

บริเวณ/พืน้ทีท่ีเ่ป็นจดุเสีย่ง



2.3 จ านวนจดุตดิตัง้และจ านวนกล้อง cctv ในพืน้ที่ 17 จดุ 92 ตวั

2.4 จ านวนไฟสอ่งสวา่งในพืน้ที ่ .....................ดวง

2.5 จ านวนสถานีและพืน้ทีก่ารให้บริการของสถานีต ารวจในพืน้ที่

2.6 จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/สถานีดบัเพลงิ/หวัจ่ายน า้ดบัเพลงิ

1 สถานี

- สถานี

......................แหง่

......................มลูนิธิ

2.7 ความเร็วเฉลีย่ในการเข้าถึงพืน้ทีเ่กิดเหตกุรณีเกิดอบุตัภิยัตา่ง ๆ ................... นาที

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจดัเก็บ

จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

จ านวนสถานีดบัเพลงิ

จ านวนหวัจ่ายน า้ดบัเพลงิในพืน้ที่

จ านวนมลูนิธิกู้ภยัในพืน้ที่

สน.ปากคลองสาน ถนนเจริญนครฝ่ังแมน่ า้เจ้าพระยา

สน.บปุผาราม แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา

สน.ส าเหร่ แขวงบางล าภลูา่ง

สถานี พืน้ทีใ่ห้บริการ

สน.สมเดจ็เจ้าพระยา แขวงคลองสาน, คลองต้นไทร



ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง  (หมายเหต ุ: น าเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ)

1. สถิตกิารเลอืกตัง้

ผู้ มีสทิธ์ิ ผู้มาใช้สทิธ์

สว. 62,270 25,359

สส. 59,261 41,630

ผว.กทม. 58,043 37,913

สก. 59,464 25,612

สข. 59,220 25,994

2. จ านวนชมรม มลูนิธิ หรือองค์กรตา่ง ๆ ทีมี่วตัถปุระสงค์ในการพฒันาเขต (จ ำนวนสมำชิก/กิจกรรมต่อปี)

สมาชิก(ราย) จ านวนครัง้

28

การมีสว่นร่วม (ราย)
การเลอืกตัง้

1. สนบัสนนุกิจกรรมท้องถ่ิน                                    

  2.เพ่ือพฒันาและอนรัุกษ์โบราณสถาน                    

  3.ร่วมมือกบัองค์การกศุลอ่ืนๆ เพ่ือ

สาธารณประโยชน์

ทีต่ัง้ กิจกรรมทีด่ าเนินการในพืน้ที่ช่ือองค์กร

861 ถนนลาดหญ้า แขวง

คลองสาน เขตคลองสาน กทม.
มลูนิธิเขตคลองสาน



3. จ านวนอาสาสมคัรตา่ง ๆ 

จ านวน (คน)

-

-

3

-

-

-
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1
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-
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1

1

5

10

 - อาสาสมคัรศนูย์กีฬา

 - อาสาสมคัรศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.)

 - อาสาสมคัรพิทกัสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ

 - อาสาสมคัรศนูย์เยาวชน กทม.

อาสาสมคัร

 - อาสาสมคัรชกัลากมลูฝอย

 - อาสาสมคัรลานกีฬา

 - อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

 - อาสาสมคัร อปพร.

 - อาสาสมคัรสาธารณสขุ

 - อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัยาเสพตดิ

 - อาสาสมคัรช่วยปฏิบตังิานสภาเยาวชน

 - อาสาสมคัรเพ่ือปฏิบตังิานในส านกังานการสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม

 - อาสาสมคัรห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้

 - อาสาสมคัรบ้านหนงัสอื

 - อาสาสมคัรดนตรี

 - อาสาสมคัรปฏิบตังิานด้านพฒันาสงัคม

 - อาสาสมคัรด้านคนพิการ

5 ชุมชน 1)ชุมชน
ปากคลองต้นไทร 
2)ชุมชนอู่ใหม่ 3)
ชุมชนคลองพระ
ยาเกษม 4)ชุมชน
วัดเศวตฉัตร 5)
ชุมชนหลังตลาด
เจริญนคร



ปัญหาและขอ้เสนอเพ่ือการพัฒนาพ้ืนทีเ่ขต
ดา้น ประเดน็ปัญหา/สถานการณ์ ผลกระทบตอ่พ้ืนที่ แนวทางแก้ไข

1. ด้านกายภาพ โครงสร้างพืน้ฐาน
2. ด้านสังคม
3. ด้านเศรษฐกิจ
4. ด้านส่ิงแวดล้อม
5. ด้านสาธารณสุข
6. ด้านการบริหารจัดการ
7. อื่น ๆ (ระบุ)




