
ส านักงานเขตบางคอแหลม  

ประวตัิเขตบางคอแหลม 
   ตั้งอยูเ่ลขท่ี 193 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร มีพื้นท่ีทั้งส้ิน 9.02 
ตารางกิโลเมตร  เขตบางคอแหลมเดิมข้ึนอยูก่บัอ าเภอบา้นทะวาย จงัหวดัพระประแดง ต่อมาอ าเภอบา้นทะวายยา้ยมา
ข้ึนกบัจงัหวดัพระนคร และเปล่ียนช่ือเป็นอ าเภอยานนาวาและเขตยานนาวา กรุงเทพมหานครในสมยัต่อมา 

ภายหลงัพื้นท่ีเขตยานนาวามีความเจริญและมีประชากรหนาแน่นข้ึน รวมทั้งพื้นท่ีบางแห่งอยูไ่กลจาก
ส านกังานเขต ในวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2532 กรุงเทพมหานครจึงไดจ้ดัตั้งส านกังานเขตยานนาวา สาขา 2 (แขวงบาง
คอแหลม) ดูแลพื้นท่ีเขตยานนาวา 3 แขวง คือ แขวงบางคอแหลม แขวงวดัพระยาไกร และแขวงบางโคล่ และต่อมา
ไดแ้ยกเขตปกครองออกมาเป็น เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

ทีต่ั้งและอาณาเขต 

ตั้งอยูริ่มฝ่ังซา้ยของแม่น ้าเจา้พระยา มีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 

ทศิเหนือ ติดต่อกบัเขตสาทร มีคลองกรวย คูน ้าขา้งซอยจนัทน์ 34/2 (มิตรสามคัคี) และซอยจนัทน์ 
49 ซอยเจริญราษฎร์ 8 (อยูดี่) ซอยเจริญราษฎร์ 5 (อยูดี่) ซอยจนัทน์ 43 แยก 14 (อยูดี่) ซอยจนัทน์ 43 (วดัไผเ่งิน) ซอย
จนัทน์ 43 แยก 33 และซอยสาธุประดิษฐ ์12 (ทวสิีทธ์ิ) เป็นเส้นแบ่งเขต 

ทศิตะวนัออก ติดต่อกบัเขตยานนาวา มีถนนสาธุประดิษฐ ์ถนนรัชดาภิเษก และคลองบางมะนาว
เป็นเส้นแบ่งเขต 

ทศิใต้ ติดต่อกบัเขตราษฎร์บูรณะ มีแนวก่ึงกลางแม่น ้าเจา้พระยาเป็นเส้นแบ่งเขต 
ทศิตะวนัตก ติดต่อกบัเขตธนบุรีและเขตคลองสาน มีแนวก่ึงกลางแม่น ้าเจา้พระยาเป็นเส้นแบ่งเขต 

 
แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 3 แขวง คือ 

แขวงบางคอแหลม     มีพื้นท่ี   2.061    ตร.กม. 
แขวงวดัพระยาไกร     มีพื้นท่ี   1.773    ตร.กม. 
แขวงบางโคล่          มีพื้นท่ี   5.186    ตร.กม. 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/18_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2532
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2532
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99


การคมนาคม 

ถนนสายหลกั 

 ถนนพระรามท่ี 3 
 ถนนเจริญกรุง 
 ถนนเจริญราษฎร์ 
 ถนนรัชดาภิเษก 

 ถนนมไหสวรรย ์
 ถนนจนัทน์ 
 ถนนสาธุประดิษฐ ์
 ทางพิเศษศรีรัช 

ถนนสายรอง 

 ถนนสุดประเสริฐ 
 ถนนแฉลม้นิมิตร 
 ซอยเจริญกรุง 79 / ซอยสุดประเสริฐ 11 (บาง

ขวาง) 
 ซอยเจริญกรุง 85 / ซอยสุดประเสริฐ 9 (บา้น

ใหม)่ 
 ซอยเจริญกรุง 107 / ซอยเจริญราษฎร์ 7 / ซอย

เจริญราษฎร์ 10 (ประดู่) 

 ซอยเจริญราษฎร์ 5 / ซอยเจริญราษฎร์ 5 แยก 4 / 
ซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 7 / ซอยเจริญราษฎร์ 8 (อยู่
ดี) 

 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 35 (ราษฎร์อุทิศ 1) 
 ซอยจนัทน์ 43 (วดัไผเ่งิน) 

 

ส่วนการสัญจรทางน ้ามีแม่น ้ าเจา้พระยาเป็นเส้นทางหลกั   นอกจากน้ี เขตบางคอแหลมยงัมีสะพานขา้มแม่น ้า
เจา้พระยา 2 แห่ง คือ สะพานกรุงเทพและสะพานพระราม 3 ซ่ึงเช่ือมระหวา่งแขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กบั
แขวงส าเหร่และแขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี 

สถานทีส่ าคัญ 

1. วดัวรจรรยาวาส 
2. วดัราชสิงขร 
3. สะพานกรุงเทพ 
4. วดัไผเ่งินโชตนาราม 
5. วดับางโคล่นอก 
6. วดัไทร 
7. ศาลแขวงพระนครใต ้
8. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์
9. สถานีต ารวจวดัพระยาไกร 
10. กองวณัโรค 
11. การไฟฟ้ายานนาวา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87_79&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87_85&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C_7_%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81_35&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C_43&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1_3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


12. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
13. สะพานพระราม 3 
14. องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย ฝ่ายงานจดัเก็บเงินถนนตก 

ชุมชนในพืน้ทีเ่ขตบางคอแหลม มีทั้งหมด 29 ชุมชน  

 

 
 



ศาสนสถานทีส่ าคัญ  
วดั 

1.วดัราชสิงขร เลขที 2114 ซอยเจริญกรุง 74 ถนนเจริญกรุง แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม. โทร. 
0 2289 2767 

2.วดัไทร เลขที 635 ซอยเจริญราษฎร์ 7 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. โทร. 0 
2289 1292 

3.วดัไผเ่งินโชตนาราม เลขที 882 ซอยจนัทน์ 43 ถนนจนัทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. โทร. 0 
2211 1084 

4.วดัลาดบวัขาว เลขที 650 ซอยเจริญกรุง 80 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. โทร. 
0 2289 088 

5.วดัจนัทร์ใน เลขที 449 ซอยเจริญกรุง 107 ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. โทร. 0 
2289 0455 

6.วดัจนัทร์นอก เลขที 101 ถนนพระรามท่ี 3 ซอย 12 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. โทร. 0 2289 
2376 

7.วดับางโคล่นอก  เลขที 3742 ถนนพระรามท่ี 3 ซอย 22 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. โทร. 0 2289 
0766 

8.วดัวรจรรยาวาส เลขที 2010/25 ซอยเจริญกรุง 72 ถนนเจริญกรุง แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม 
กทม. โทร. 0 2289 0415 

9.วดัเรืองยศสุทธาราม เลขที 924 ซอยประดู่ ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. โทร. 0 
2289 1320 

10.วดัอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บ ารุง เลขที 58 ถนนพระรามท่ี 3 ซอย 6 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอ
แหลม กทม. โทร. 0 2291 3548 
 
มัสยดิ  

1.มสัยดิอสัละฟียะฮ ์เลขที 2827 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. โทร. 0 2289 
0508 

2.มสัยดิอลั-อต๊ีก เลขที 454 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. โทร. 0 2291 8605 
3.มสัยดิบางอุทิศ เลขที 2541 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. โทร. 0 2291 7885 
4.มสัยดิญามีอุล้คอ็ยร็อด เลขที 208/1 ถนนเจริญกรุง แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม. โทร. 0 

2688 1381  
5.มสัยดิบาหยนั เลขที 1 ซอยเจริกรุง 75 ถนนเจริญกรุง แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม. โทร. 0 

2211 7899 



6.มสัยดิดารุ้ลอาบีดีน เลขที 1867 ถนนเจริญกรุง แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม. โทร. 0 2212 
0614 

7.มสัยดิอมนันฤมิต เลขที 164 ถนนเจริญกรุง แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม. โทร. 0 2212 4247 
 
โบสถ์คริสต์ 

1.คริสตจกัรเจริญกรุงไมตรีจิต เลขที 823/1 ซอยเจริญกรุง 105 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอ
แหลม กทม. โทร. 0 2289 3937,0 26881346 

2.คริสตจกัรซีโอน เลขที 197 ซอยเจริญกรุง 109 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 
โทร. 0 2689 0319 

3.วดันกับุญยอแซฟ เลขที 1112 ซอยจนัทน์ 43 ถนนจนัทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. โทร. 0 
2212 8098,0 2212 9099 
  



5. อ านาจหน้าที่/ความรับผดิชอบของฝ่ายต่างๆ ในส านักงานเขต 

       5.1 ฝ่ายปกครอง มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ไดแ้ก่ ทะเบียน 
พินยักรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมสัยดิอิสลาม ทะเบียนศาลเจา้ ทะเบียนสัตวพ์าหนะ 
ทะเบียนนิติกรรม) การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกนัและบรรเทาสาธารณ 
ภยั การเลือกตั้ง การท าประชามติและประชาพิจารณ์ การจดัท าแผนพฒันาเขต การคุม้ครองผูบ้ริโภค 
การบริหารและบริการขอ้มูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวสัดิการ การประชาสัมพนัธ์ 
การรับเร่ืองร้องทุกข ์การส่ือสารและรับส่งวทิย ุการประชุม งานอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
งานลูกเสือชาวบา้น งานมวลชน งานเขตเคล่ือนท่ี งานสภาเขต งานราชการส่วนภูมิภาค งานยทุธศาสตร์ 
นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารงานทัว่ไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วย 
อ านวยการและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภยัอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
กลาง งานสารสนเทศ งานราชการประจ าทัว่ไปของส านกังานเขต งานท่ีไม่ไดก้  าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของส่วน 
ราชการใดโดยเฉพาะ และหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย 
       5.2 ฝ่ายทะเบียน มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบตัรประจ าตวัประชาชน 
ทะเบียนแรงงานต่างดา้ว สัญชาติ ทะเบียนทัว่ไป (ไดแ้ก่ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนช่ือบุคคล) การ 
ควบคุมดูแลศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จ (One Stop Service) การจดัท าบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
และการพิจารณาก าหนดหน่วยเลือกตั้ง การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบและ 
หนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย 

5.3 ฝ่ายโยธา มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน 
ตรอก ซอย ทางเทา้ ผวิจราจร ส่ิงสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินขา้ม การอนุญาตตดัคนัหินทางเทา้ 
การพิจารณาอนุญาตกระท าการต่าง ๆ ในท่ีสาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การจดัหาหรือจดัการ 
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน และอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งอ่ืน เพื่อกิจการท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
อยา่งอ่ืน โดยวธีิตกลงซ้ือขาย การขออุทิศ และการจดัซ้ือโดยวธีิปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี การดูแล 
รักษาท่ีสาธารณะและท่ีของเอกชนท่ียนิยอมใหป้ระชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนั การบ ารุงดูแลรักษาคูคลอง 
ทางหรือท่อระบายน ้า สะพานขา้มคลอง การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม ร่วมมือกบัส านกัผงัเมืองใน 
การวางและจดัท าผงัเมืองประเภทต่าง ๆ การควบคุมอาคารตามท่ีไดรั้บมอบหมาย การประกาศเขตเพลิง 
ไหมแ้ละผงัเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การก าหนดพื้นท่ีท่ีจะจดัรูปท่ีดิน 
กรณีท่ีเป็นพื้นท่ีเฉพาะภายในเขต การจดัท า ติดตั้ง ซ่อมแซมและดูแลรักษาความสะอาดป้ายช่ือซอยป้าย 
จราจรและกระจกมองโคง้ การทาสีขอบคนัหิน การทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจดัท าคนัชะลอ 
ความเร็ว การติดตั้ง guard-rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจกัรยาน และรวมถึงการส ารวจออกแบบ 
หรือประมาณราคาเพื่อของบประมาณ การบริหารงบประมาณ การจดัหาพสัดุ การควบคุมการก่อสร้าง 
ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือบ ารุงรักษาตามสัญญาหรืออ านาจหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบดว้ย และหนา้ท่ีอ่ืนท่ี 
เก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย 



5.4 ฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาล 
สถานท่ีและการประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร 
และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม การสุขาภิบาลทัว่ไปใหไ้ดม้าตรฐานทางสุขาภิบาลและถูก 
สุขลกัษณะ การควบคุม ดูแลการจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพฒันา 
ควบคุมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การเสริมสร้างศกัยภาพผูบ้ริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายการมี 
ส่วนร่วมในการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข การก าจดัแมลงและสัตวน์ าโรค การควบคุมการเล้ียง 
หรือปล่อยสัตว ์การควบคุมจดัการ ก าจดั หา้ม ป้องกนัและระงบัเหตุร าคาญท่ีอาจเกิดหรือเกิดข้ึนในท่ี 
สาธารณะหรือสถานท่ีเอกชน การอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปน 
สถาน สถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิง การปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายวา่ดว้ยอาหาร การ 
ใชส้ารระเหย คุม้ครองผูไ้ม่สูบบุหร่ี โรงงาน เป็นตน้ และหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย 

5.5 ฝ่ายรายได้ มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการจดัเก็บรายไดข้องกรุงเทพมหานคร (ไดแ้ก่ 
ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายไดอ่ื้น ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย) การสืบทรัพยผ์ู ้
คา้งช าระภาษีท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเขต การด าเนินคดีแก่ผูค้า้งช าระภาษี การจดัท าทะเบียนควบคุมการจดัเก็บ 
รายได ้การจดัท าสถิติการจดัเก็บรายไดแ้ต่ละประเภท การรายงานการจดัเก็บภาษี และหนา้ท่ีอ่ืนท่ี 
เก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย 

5.6 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการรักษาความสะอาด 
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะส่ิงแวดลอ้ม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเวน้มูลฝอยในแม่น ้า 
เจา้พระยาเรือท่องเท่ียว และเรือสินคา้) การสูบขนถ่ายส่ิงปฏิกลู ไขมนั และน ้ามนั การจดัเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู การปลูก ดูแลและบ ารุงรักษาตน้ไม ้การพิจารณาอนุญาต 
ตดัและขดุยา้ยตน้ไมใ้นท่ีสาธารณะ การจดัท าแผนการปลูกตน้ไมแ้ละพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีเขตท่ีรับผดิชอบ 
การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานท่ีท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และ 
สถาปัตยกรรม การสนบัสนุนงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บ 
มอบหมาย 

5.7 ฝ่ายการศึกษา มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริม สนบัสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย 
ใหส้ถานศึกษาจดัการศึกษาใหเ้ป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
ประสาน ตรวจสอบ กลัน่กรองงานดา้นการบริหารงานบุคคลและสวสัดิการของขา้ราชการครู และ 
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี เพื่อน าเสนอผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น วเิคราะห์ 
ขอ้มูลประชากรวยัเรียนเพื่อการวางแผนการรับนกัเรียนแต่ละระดบั ตรวจสอบและจดัท าบญัชีรายช่ือเด็ก 
อายถึุงเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบัส่งใหส้ถานศึกษาท่ีรับผดิชอบในพื้นท่ีเขตเพื่อเตรียมการรับนกัเรียน 
ประสานงาน ติดตาม สรุปผลการรับเด็กเขา้เรียนของสถานศึกษาในพื้นท่ีเขต รวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ 
กลัน่กรอง ขอ้มูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อน าเสนอผูอ้  านวยการเขต ใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศและ 
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่เก่ียวกบังานการศึกษาของส านกังานเขต วางแผนและด าเนินงานในการระดม 



ทรัพยากรจากแหล่งสนบัสนุน ประสานและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งทรัพยากรท่ีสนบัสนุนการ 
จดัการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งเป็นระบบ ส่งเสริมการจดัสวสัดิการ สวสัดิ 
ภาพในสถานศึกษา การส่งเสริมการพิทกัษสิ์ทธิเด็กและเยาวชน การคุม้ครองสิทธิของนกัเรียน ส ารวจและ 
จดัท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพ 
และประสานการใชป้ระโยชน์แหล่งการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการนกัเรียนของ 
สถานศึกษา ส่งเสริม สนบัสนุน การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและ 
พฒันาความรู้ ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีและประเมินผลการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานการส ารวจขอ้มูล ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรับเด็กพิการ ดอ้ยโอกาส 
เด็กความสามารถพิเศษกบัสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินการดา้นภารกิจของศูนยว์ชิาการ 
ด าเนินการดา้นการเงิน การงบประมาณและการจดัหาพสัดุครุภณัฑ์ และหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บ 
มอบหมาย 

5.8 ฝ่ายการคลัง มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการงบประมาณ การเงิน การบญัชี และการพสัดุท่ี 
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอ่ืนใด 
(ไดแ้ก่ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การน าส่งเงินต่อคลงักรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจดัท า 
สรรพบญัชีและทะเบียนต่าง ๆ การตรวจสอบหลกัฐานการจ่าย การจดัท างบเดือนแสดงรายการจ่ายเงิน 
ของหน่วยงาน การจดัท ารายงานทางการเงินตามระยะเวลาท่ีก าหนด การวเิคราะห์รายงานทางการเงิน 
เพื่อการบริหาร การตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงาน การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
การควบคุมการจดัท าแผนการใชจ่้ายเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการ 
ด าเนินงาน ดา้นงบประมาณ การจดัหาและควบคุมพสัดุ การควบคุมทรัพยสิ์น การบริหารการเงินการคลงั 
ภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์) การปฏิบติังานตามโครงการจดัระบบขอ้มูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จ านวน 9 ระบบงาน (ไดแ้ก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน 
ระบบงานบญัชีระบบงานบญัชีทรัพยสิ์น ระบบงานจดัซ้ือ ระบบงานจดัจา้ง ระบบงานเงินเดือน ระบบงาน 
บริหารคลงัพสัดุกลาง ระบบงานบริหารน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน) การบริหารขอ้มูลและรายงาน 
ภาพรวมของงบประมาณการเงิน การคลงั การพสัดุและทรัพยสิ์นของหน่วยงาน และหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือไดรั้บมอบหมาย 

5.9 ฝ่ายเทศกจิ มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร 
และกฎหมายอ่ืนท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบา้นเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน การส่งเสริม 
สนบัสนุนงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั งานนิติการทัว่ไป งานเก่ียวกบัคดีและการประสานงานกบั 
เจา้หนา้ท่ีต ารวจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดี และหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย 

5.10 ฝ่ายพฒันาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการพฒันาชุมชน 
และสังคมทั้งทางดา้นกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามยั และคุณภาพชีวติ เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 



ของประชาชน การเสริมสร้างศกัยภาพของผูน้ าชุมชน องคก์รชุมชนและเครือข่ายชุมชน การพฒันา 
สภาพแวดลอ้มและท่ีอยูอ่าศยั การจดัใหมี้องคก์รประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การส่งเสริม 
สนบัสนุนและจดัตั้งสหกรณ์ชุมชน กองทุนพฒันาชุมชน กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง การปรับปรุง 
ชุมชน การร้ือยา้ยชุมชน การประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนเพื่อจดัหาท่ีอยูช่ัว่คราว การส่งเสริมอาชีพการ 
จดัหาแหล่งจ าหน่ายผลผลิต การด าเนินการเก่ียวกบัศูนยฝึ์กอาชีพ การจดัตั้งศูนยส่์งเสริมการบริหารเงิน 
ออมครอบครัว การด าเนินการเก่ียวกบัยาเสพติด การสงเคราะห์สตรี ผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาส และ 
ผูป้ระสบภยั การสงเคราะห์และคุม้ครองสวสัดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก การควบคุมดูแลการ 
ด าเนินงานสถานรับเล้ียงเด็กและสถานสงเคราะห์ ศูนยเ์ยาวชน หอ้งสมุด บา้นหนงัสือ ศูนยกี์ฬาและลาน 
กีฬา การด าเนินการเก่ียวกบัเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุละคนพิการ การใหบ้ริการ และจดักิจกรรมนนัทนาการ 
ดา้นดนตรี กีฬา หอ้งสมุด ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การอนุรักษส่์งเสริม เผยแพร่ ฟ้ืนฟ ูบ ารุงรักษา 
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน งานสภาวฒันธรรมเขต งาน 
พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน การส่งเสริมการท่องเท่ียวและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว การสนบัสนุนและประสานการ 
ด าเนินงานร่วมกบัเครือข่ายดา้นวฒันธรรม นนัทนาการและการท่องเท่ียว การใหค้  าปรึกษาแนะน าทาง 
วชิาการเกษตร และสภาพแวดลอ้มเพื่อการเกษตร การด าเนินการเก่ียวกบัศูนยบ์ริการและถ่ายทอด 
เทคโนโลยกีารเกษตร และหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไดรั้บมอบหมาย 



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 863 628 677 783 815 771 805 825 791 885

หญิง 889 572 613 740 829 859 932 928 894 998

รวม 1752 1200 1290 1523 1644 1630 1737 1753 1685 1883

ชาย 490 772 778 910 973 898 1070 964 934 932

หญิง 396 705 752 955 1010 921 95 963 981 1109

รวม 886 1477 1530 1865 1983 1819 1165 1927 1915 2041

ชาย 931 1162 1219 1411 1364 1213 1494 1371 1300 1244

หญิง 814 1041 1153 1395 1387 1345 1505 1495 1453 1493

รวม 1745 2203 2372 2806 2751 2558 2999 2866 2753 2737

รวมทัง้หมด 4383 4880 5192 6194 6378 6007 5901 6546 6353 6661

แขวง

แขวงบางคอแหลม

เพศ
อาย ุ(ปี)

แขวงพระยาไกร

แขวงบางโคล่



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

ชาย 918 895 735 482 358 327 189 104 66 8 1 11926

หญิง 1060 916 871 585 460 397 265 142 44 16 2 13012

รวม 1978 1811 1606 1067 818 724 454 246 110 24 3 24938

ชาย 993 990 820 554 363 297 180 79 32 11 3 13043

หญิง 1162 1207 1038 708 565 477 288 155 53 19 2 13561

รวม 2155 2197 1858 1262 928 774 468 234 85 30 5 26604

ชาย 1332 1357 1131 757 441 354 148 57 22 5 3 18316

หญิง 1570 1571 1410 862 609 487 339 135 39 6 1 20110

รวม 2902 2928 2541 1619 1050 841 487 192 61 11 4 38426

รวมทัง้หมด 7035 6936 6005 3948 2796 2339 1409 672 256 65 12 89968

แขวง เพศ

แขวงบางคอแหลม

แขวงพระยาไกร

รวม

แขวงบางโคล่

อาย ุ(ปี ตอ่)



2. จ านวนการเกิด การตาย การย้ายถิน่ของประชากรในพ้ืนที่ 

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

แขวงบางคอแหลม 4580 4707 4330 2816 179 176 543 608

แขวงพระยาไกร 1 1 0 0 229 249 134 46

แขวงบางโคล่ 0 4 2 2 233 230 139 45

รวม 4581 4712 4332 2818 641 655 816 699

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

แขวงบางคอแหลม 1096 1151 1095 682 3456 3381 5501 3402

แขวงพระยาไกร 1141 1052 967 569 1550 1323 1058 797

แขวงบางโคล่ 1780 1778 1682 1035 2102 1970 1895 1297

รวม 4017 3981 3744 2286 7108 6674 8454 5496

การย้ายออก

แขวง

แขวง
การย้ายเข้า

การเกิด การตาย



3. การย้ายถิน่และเหตุของการย้ายถิน่

แขวง........... แขวง....... แขวง......... แขวง.........

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

บขล. พยก. บค. แขวง.........

พม่า 2431 989 2861

ลาว 846 314 1762

เขมร 1826 741 611

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

5. ความหนาแน่นของประชากร

พืน้ที่ จ านวนบ้าน 

รวม ชาย หญิง (ตร.กม.) (หลงั)

แขวงบางคอแหลม 24938 11926 13012

แขวงพระยาไกร 26604 13043 13561

แขวงบางโคล่ 89968 18316 20110

ครอบครัวแขวง
ประชากร      ความหนาแน่น  

   (คน/ตร.กม.)

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 10

อิสลาม 7

คริสต์ 3

อ่ืนๆ (ระบ)ุ



8. จ านวนแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ควรแก่การอนุรักษ์

แขวง จ านวน (แหง่)

แขวง.......................

แขวง.......................

แขวง.......................

แขวง.......................

9. กิจกรรมตามประเพณีที่ส าคัญ โดดเด่น

กิจกรรม

กิจกรรมวนัสงกรานต์

กิจกรรมวนัลอยกระทง

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ช่ือ ความส าคญั

ความส าคญั ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม



โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง 

1.  จ านวนข้าราชการประจ า/ลูกจ้าง

อตัราถือครอง อตัราจริง อตัราถือครอง อตัราจริง

15 15 19 18

18 18 3 3

12 12 35 33

14 14 2 2

7 7 2 2

18 16 35 34

11 10 3 2

16 16 11 11

12 12 447 419

12 11 5 5

2. จ านวนข้าราชการการเมือง

1 คน

7 คน

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

จ านวน (คน)

สว่นราชการในส านกังานเขต

ฝ่ายการศกึษา

ลกูจ้างข้าราชการ

 - สมาชิกสภาเขต

 - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล



3. รายได้ของส านักงานเขต 

ประมาณการ รายได้จริง

 - ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 135000000 137969186.3

3900000 4144179.99

8000000 8282470.67

11408000 8722959.25

- 4351472.6

 - ภาษีป้าย

 - คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ (ระบ)ุ

 - รายได้อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

 - ภาษีบ ารุงท้องที่

รายได้ (ล้านบาท)
ประเภทของรายได้



4. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่ของส านักงานเขต 

สนบัสนนุงานประจ า สนบัสนนุงานยทุธศาสตร์

0 743500

0 0

0 0

0 0

1734000 18485100

10526000 1657000

0 0

3282600 13356100

0 689000

30200 118800

15572800 35049500

งบสนบัสนนุงานประจ าและงานเชิงยทุธศาสตร์ หมายถึง คา่ใช้จ่ายตามแผนปฏิบตัริาชการประข าปี

ของหน่วยงาน

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล

สว่นราชการในส านกังานเขต

รวมงบประมาณ (ล้านบาท)

งบประมาณ (ล้านบาท)

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

ฝ่ายการศกึษา

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน



5. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ 

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ช่ือหน่วยงาน/สว่นราชการ ทีต่ัง้

มลูนิธิ

สถานีต ารวจ

โรงเรียน

สถานีดบัเพลงิ

ไปรศนีย์

ศาล

40 แหง่

1  แหง่

16  แหง่

1  แหง่

2  แหง่

1  แหง่

ภารกิจ/ความรับผิดชอบ



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 4 2 X

ถนนสายรอง 1 1 X

ตรอก ซอย 74

จ านวนจดุตดัของถนนในพืน้ทีเ่ขต...................2..............จดุ

2.2 สะพานรถยนต์ข้ามแยกในพ้ืนที่เขต

ช่ือสะพาน ช่ือถนน ช่ือทางแยก ชนิดสะพาน  ความยาว(เมตร) ช่องจราจร ปีทีส่ร้าง

- - เจริญราษฎร์ เหลก็ - 2 -

2 รูปแบบ

(รถไฟ รถเมล์ รถไฟฟ้าใต้ดนิ รถไฟฟ้า BTS เรือ  รถสองแถว)

2.4 สภาพการจราจรในพ้ืนที่

     ความเร็วเฉลี่ยของการเดนิทางในพืน้ที.่........30-40.......กิโลเมตร/ชัว่โมง 

2.3 รูปแบบการเดินทางหหลักในพ้ืนที่เขต

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



2.5 พ้ืนที่ที่มีปัญหาการจราจร

ช่วงเวลา

06.00-09.00

16.00-19.00

06.00-09.00

16.00-19.00

06.00-09.00

16.00-19.00

2.6 จ านวนเส้นทางจักรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้

ระยะทาง (กม.) สถิตผิู้ ใช้ทาง/วนั สถิตอิบุตัเิหต

2 10 -

1.8 15

0.3 5

0.5 20

0.8 25

1.6 8

0.8 10

0.75 7

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

ถ.เจริญราษฏร์

คลองท้าวสวุรรณ

ถ.สดุประเสริฐ

ถ.จนัทน์

สะพานกรุงเทพ

ถ.เจริญราษฏร์

ถ.ราษฎร์อทุิศ 1 ถ.เจริญราษฏร์

ซ.เจริญกรุง 80 ถ.เจริณกรุง

ถ.ราษฎร์อทุิศ 2 ถ.เจริญราษฏร์

ถ.พระรามที3่ ซ.23 ถ.พระรามที ่3

ซ.เจริญกรุง 103 ถ.เจริญกรุง

ซ.เจริญกรุง 85 ถ.เจริญกรุง

ถ.เฉล้มนิมิตร ถ.ปากทางแฉล้มนิมิตร

ถ.รัชดาภิเษก

ถ.จนัทน์

ปลายทางต้นทางช่ือถนน/เส้นทาง

เจริญราษฎร์ 107 ถ.เจริญกรุง

จดุ/บริเวณทีก่ารจราจรตดิขดั

สี่แยกถนนตก

ถนนพระราม 3 ช่องทางลงพระรามที3่

ถนนเจริญกรุง

สาเหต

ช่วงเวลาเร่งดว่น

ช่วงเวลาเร่งดว่น

ช่วงเวลาเร่งดว่น



2.7 จ านวนท่าเทยีบเรือในพ้ืนที่ (เรือโดยสาร)............7........ท่า

2.8 จ านวนจุดเช่ือมต่อบริการขนส่งสาธารณะ (จดุทีส่ามารถเช่ือมตอ่การเดนิทางระหวา่งรถ/เรือ/รถไฟ/รถไฟฟ้า)..................2.........จดุ

2.9 ระยะเวลาเฉล่ียที่เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ (จากทีพ่กั/ทีท่ างานถึงบริการขนสง่สาธารณะ)............20..........นาที

2.10 สภาพทางเท้าในพ้ืนที่ (ความเห็นทีมี่ตอ่ทางเท้าในพืน้ที)่.................สภาพดใีช้งานได้........................................

2.11  ที่จอดรถยนต์สาธารณะ/เอกชน  จ านวนรถยนต์ทีส่ามารถรองรับได้

รถยนต์ทีร่องรับ 

ราชการ เอกชน (คนั)
ช่ืออาคาร/สถานทีจ่อดรถยนต์

เจ้าของ



2.12 จุดเส่ียงและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

การป้องกนั/แก้ไขสถิตกิารเกิดอบุตัเิหตุสาเหตุบริเวณทีเ่สี่ยงตอ่การเกิดอบุตัเิหตุ



คูคลอง/ระบบการระบายน้้า/การป้องกันน้้าท่วม
1. คูคลองและแหล่งน้้าสาธารณะในพ้ืนทีเ่ขต

มี ไม่มี มี ไม่มี สนน. สนข.
1. คูน้้าแยกคลองขวาง 3 (ซอยอยู่ดี) ซอยอยู่ดี ซอยตลาดอยู่ดี 3.00-5.00 265           ∕ ∕ ∕

2. คูน้้าซอยมสัยิดบาองุทศิ (ซอยเจริญกรุง 99) มสัยิด คูน้้าสวนหลวง 2.00-3.00 300           ∕ ∕ ∕

3. คูน้้าแยกคลองสวนหลวง 1 วัดพระยาไกร คลองสวนหลวง 3.00-4.00 400           ∕ ∕ ∕

4. คูข้างสุเหร่าเกา่ (คูแยกคลองสวนหลวง 1) บางคอแหลม คลองสวนหลวง 2.00-4.00 500           ∕ ∕ ∕

5. คูน้้าหมู่บา้นธนรัูกษ์ บางคอแหลม คลองบางคอแหลม 1.50-2.50 400           ∕ ∕ ∕

6. คูน้้าซอยมาตานสุรณ์ บางคอแหลม ถนนมไหสวรรย์ 2.00-3.00 300           ∕ ∕ ∕

7. คูน้้าปลายซอยเจริญกรุง 109 บางคอแหลม คลองบางคอแหลม 2.00-2.50 450           ∕ ∕ ∕

8. คูน้้าซอยประดู่ 2 (สวนหย่อม) บางคอแหลม ซอยเจริญกรุง 107 2.00-2.50 500           ∕ ∕ ∕

9. คูน้้าซอยประดู่ 3 (ข้างปั๊มน้้ามนั ปตท.) บางคอแหลม ถนนพระราม 3 2.00-4.00 600           ∕ ∕ ∕

10. คูน้้าพระราม 3 ซอย 8 บางคอแหลม ถนนพระราม 3 2.00-3.00 300           ∕ ∕ ∕

11. คูน้้าแยกคลองขวาง 3 (ซอยตระกลูโต๋ว) บางโคล่ ปลายซอยตระกลูโต๋ว 2.00-2.50 150           ∕ ∕ ∕

12. คูน้้าแยกคลองกรวย วัดพระยาไกร ถนนจันทน์ 2.50-4.00 70             ∕ ∕ ∕

13. ล้ากระโดงสาธารณะ (ซอยโรงงานน้้ามนัละหุ่ง) บางคอแหลม หลัง ธ.ไทยพาณิชย์ 1.50-4.00 555           ∕ ∕ ∕

14. คูน้้าแยกคลองบางคอแหลม (แยกคลองสวน) บางคอแหลม คลองบางคอแหลม 2.00-3.00 300           ∕ ∕ ∕

15. คูน้้าหนา้หมู่บา้นอโณทยั คลอวัดจันทร์ใน คลองข้างหมุ่บา้นภกัดี 2.00-3.00 250           ∕ ∕ ∕

16. คลองโรงฆา่สัตว์ แมน่้้าเจ้าพระยา หลังโรงแรมทองธารา 2.00-3.00 1,600        ∕ ∕ ∕

17. คูน้้าแยกคลองขวาง 3 (หลังชุมชนวัดไผ่เงิน) ใต้ทางด่วนบางโคล่ แยกคลองขวาง 3 1.50-2.50 500           ∕ ∕ ∕

18. คูน้้าแยกคลองบางคอแหลม (ชุมชนวัดอนิทร์บรรจง) คลองบางคอแหลม คลองวัดจันทร์ใน 3.00-4.00 1,800        ∕ ∕ ∕

การบุกรุกพืน้ที่ ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุชื่อคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.)

แนวเขื่อนป้องกันน้้าท่วม



19. คูน้้าแยกคูบา้งหมู่บา้นภกัดี (โรงเหล็กพระราม 3) หมู่บา้นภกัดี แมน่้้าเจ้าพระยา 3.00-4.00 480           ∕ ∕ ∕

คูคลอง/ระบบการระบายน้้า/การป้องกันน้้าท่วม
1. คูคลองและแหล่งน้้าสาธารณะในพ้ืนทีเ่ขต

มี ไม่มี มี ไม่มี สนน. สนข.
20. คูน้้าแยกคลองบางโคล่นอ้ย คลองบางโคล่นอ้ย คลองบางโคล่นอ้ย 3.00-4.00 420           ∕ ∕ ∕

21. คูน้้าแยกคลองบางโคล่ใหญ่ (หลังตึกแถวซอยอยู่ดี) ซอยเจริญกรุง 107 ทาวเฮาส์อยู่สุข 0.70-1.00 200           ∕ ∕ ∕

22. คูน้้ามไหสวรรย์ (หนา้โรงงานสบู่จุฬา      ล้ารางสาธารณะแมน่้้าเจ้าพระยา หลังปั๊มน้้ามนัเชลล์ 1.00-2.50 634           ∕ ∕ ∕

23. คูน้้าข้างกองฝีกกรมศุลกากร แมน่้้าเจ้าพระยา แฟลตสุขทวี 1.00-2.50 550           ∕ ∕ ∕

24. คลองสวน คลองวัดไทร คลองบางคอแหลม 2.00-4.00 500           ∕ ∕ ∕

25. คูน้้าแยกคลองวัดไทร แมน่้้าเจ้าพระยา ซอยราษฎร์อทุศิ 2 2.00-3.00 100           ∕ ∕ ∕

26. คลองวัดจันทร์ใน แมน่้้าเจ้าพระยา ชุมชนสามร้อยหอ้ง 2.00-9.00 1,745        ∕ ∕ ∕

27. คลองบางคอแหลม แมน่้้าเจ้าพระยา ชุมชนบางคอแหลม 2.00-5.00 1,075        ∕ ∕ ∕

28. คลองข้างหมู่บา้นภกัดี แมน่้้าเจ้าพระยา ซอยเจริญกรุง 107 2.00-7.00 645           ∕ ∕ ∕

29. คลองตาเหล็ก แมน่้้าเจ้าพระยา ซอยเจริญกรุง 108 4.00-6.00 500           ∕ ∕ ∕

30. คูน้้าซอยกิ่งจันทร์ คลองขวางสะพานเต้ีย คลองกรวย 2.00-2.50 450           ∕ ∕ ∕

ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุชื่อคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.)

แนวเขื่อนป้องกันน้้าท่วม การบุกรุกพืน้ที่



2. จุดอ่อนน้้าท่วม การท่วมขงั และการระบายน้้า

มาก ปานกลาง น้อย

ใต้ทางด่วนศรีรัช ซอยราษฎร์อุทิศ ๑ 400.00 พืน้ทีต้่่า 1/2-1 ช.ม. ∕

ไม่มีท่อระบายน้้า

 3. ปริมาณน้้าฝนรวมของพ้ืนที.่...................มิลลิเมตร/ปี

 4. ชว่งเวลาทีม่ฝีนตกมากทีสุ่ดของป ีคือ  ระหว่างเดือน.....กันยายน.................... ถึง เดือน.... พฤศจิกายน......................

 5. ชอ่งทางหลักในการระบายน้้าในพืน้ทีเ่ขตประกอบด้วย......คู คลอง ท่อระบายน้้า..............................................................................

 บริเวณทีเ่ป็นจุดอ่อนน้้าท่วม ขนาดพืน้ที ่(ตร.ม.) สาเหตุ
ระยะเวลา
เฉล่ียใน

การ

ผลกระทบต่อพืน้ที่



 

น้้าเสีย และการบ้าบัด 
1. จ้านวนคูคลอง แหล่งน้้าทีม่ีคุณภาพน้้าต้่ากว่ามาตรฐานในพืน้ทีเ่ขต..............................แห่ง

2. ปริมาณการใชน้้้าของประชาชนในพืน้ทีเ่ฉล่ีย/วัน/คน..........................ลบ.ม.

3. ปริมาณน้้าเสียทีเ่กิดขึ้นในพืน้ทีเ่ฉล่ีย/วัน/คน.....................ลบ.ม.

4. พ้ืนทีท่ีไ่ดร้ับการบริการของโรงบ้าบัดน้้าเสีย...............................................ตร.กม.

5. จ้านวนผู้รับบริการบ้าบัดน้้าเสียจากกรุงเทพมหานคร...........................ราย



6. จ้านวนและทีต่ั้งของชมุชน โรงงาน ตลาด และสถานประกอบการทีม่ผีลตอ่คุณภาพน้้าในพ้ืนที่

7. จ้านวนสถานประกอบการทีจ่ัดส่งรายงานสรุปผลการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสีย  25   แห่ง

หมายเหต ุ: น้าเสนอขอ้มลูตามทีม่กีารจัดเก็บ

อื่น ๆ (ระบุ) 1...........................
2...........................

สถานประกอบการ
จ้านวน 34 แห่ง ตามไฟล์แนบ 1 แผ่นงาน 2

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

ตลาด 1.ตลาดบางคอแหลม ถนนเจริญกรุง
2...........................

2...........................
โรงงาน

จ้านวน 31 แห่ง ตามไฟล์แนบ 1 แผ่นงาน 1

ประเภทของกิจกรรม ชื่อ ทีต้ั่ง ผลกระทบต่อพืน้ที่
ชุมชน 1...........................



1 บริษัท เอ-แซด กรุ๊ป จ ากัด ประเภทที่
607/125-126 ซ.วัดจันทร์ใน 3.26ข
แขวงบางโคล่

2 นายมนตรี ธีรเกริกชัย ประเภทที่
712/14 ซ.ประดู่ 1 3.10ข
แขวงบางคอแหลม

3 บริษัท พีอาร์ ฟูด๊ส์ กรุ๊ป จ ากัด ประเภทที่
549/83 ซ.วัดจันทร์ใน 3.10ค
แขวงบางโคล่

4 บริษัท บริจวิว จ ากัด ประเภทที่
372 ตรอกนอกเขต ถ.พระราม 3 3.10ค
แขวงบางโคล่

5 นางสาววรรณภา เตรยาวรรณ ประเภทที่
454/41 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.จันทน์ 3.6ก
แขวงบางโคล่

6 บริษัท มีน าโฮเต็ล จ ากัด ประเภทที่
2074 ถ.เจริญกรุง 3.10ข
แขวงวัดพระยาไกร

7 นายทอง ปิยธนากุล ประเภทที่
333 ซ.สะพานยาวบ้านใหม่ 3.17ก
ถ.เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร

8 นายวุฒิกร งามวรโรจน์สกุล ประเภทที่
71 ซ.จันทน์ 43 ถ.จันทน์ (881/1 3.17ก
ซ.วัดไผ่เงิน) แขวงบางโคล่

9 บริษัท กฤตศรีพร จ ากัด ประเภทที่
(น.ส.วราภรณ์ มนุญญวัตรวิจิตร) 3.10ค
446/2 ซ.วัดไผ่เงิน แขวงบางโคล่

10 บริษัท ซินโนวา ฟูด้ส์ จ ากัด ประเภทที่
431 ซ.วัดจันทร์ใน ถ.เจริญกรุง 3.10ข
แขวงบางคอแหลม

11 บริษัท พีนัท ฟูดส์ จ ากัด ประเภทที่
860/23 ซ.วัดจันทร์ใน 3.22ค
แขวงบางโคล่

ล าดบั สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย
ประเภทตามขอ้บัญญัตกิรุงเทพมหานคร เรื่อง
 กิจการทีเ่ป็นอันตรายตอ่สุขภาพ พ.ศ. 2544

โรงงานทีม่ผีลตอ่คุณภาพน  า (31 แห่ง)



ล าดบั สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย
ประเภทตามขอ้บัญญัตกิรุงเทพมหานคร เรื่อง
 กิจการทีเ่ป็นอันตรายตอ่สุขภาพ พ.ศ. 2544

12 นางสาววีนา ธาราทองรัตนะ ประเภทที่
73 ซ.จันทน์ 43 แยก 16 3.9ก
ถ.จันทน์ แขวงบางโคล่

13 นางสาวสุกันยา สิริฤทัย ประเภทที่
207/35 ซ.บางขวาง 3.2ข
แขวงวัดพระยาไกร

14 นายบุญลือ ถาวรศิลสุระกุล ประเภทที่
88 ซ.วัดราชสิงขร ถ.เจริญกรุง 3.7ค
แขวงวัดพระยาไกร

15 บริษัท ไทยซินอุตสาหกรรม จ ากัด ประเภทที่
๙๖๓ ซ.วัดไผ่เงิน ถ.สาธุประดิษฐ์ ๔.๒ค
แขวงบางโคล่

16 นายบดินทร์ เอกชีวานนท์ ประเภทที่
63 ซ.แฉล้มนิมิตร 5 แยก 3 3.9ข
แขวงบางโคล่

17 บริษัท ซินโนวา ฟูด้ส์ จ ากัด ประเภทที่
431 ซ.วัดจันทร์ใน ถ.เจริญกรุง 3.22ข
แขวงบางคอแหลม

18 บริษัท บริจวิว จ ากัด ประเภทที่
372 ตรอกนอกเขต ถ.พระราม 3 3.22ค
แขวงบางโคล่

19 นายทัศนะ พุม่โพธิงาม ประเภทที่
3761/151 ตรอกนอกเขต 3.9ข
แขวงบางโคล่

20 นายสงวนชัย วัคคุวัทพงษ์ ประเภทที่
766/54-55 ซ.วัดจันทร์ใน 3.22ข
แขวงบางคอแหลม

21 นายดุษฎี ศิริพานิชวงศ์ ประเภทที่
2000/57-58 ถ.เจริญกรุง 3.26ก
แขวงวัดพระยาไกร

22 บ. ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีน่า จ. ประเภทที่
28 ถ.เจริญกรุง 3.10ค
แขวงวัดพระยาไกร



ล าดบั สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย
ประเภทตามขอ้บัญญัตกิรุงเทพมหานคร เรื่อง
 กิจการทีเ่ป็นอันตรายตอ่สุขภาพ พ.ศ. 2544

23 บริษัท อยู่ยงพัฒนา จ ากัด ประเภทที่
523/1 ซ.วัดจันทร์ใน 3.26ข
แขวงบางโคล่

24 บริษัท เอ็น พี ฟูด้ เทค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ประเภทที่
84 ซ.จันทน์ 43 แยก 33 3.9ค
แขวงบางโคล่

25 นายสมชาย โชคประสพรวย ประเภทที่
25 ซ.แฉล้มนิมิตร 5 แยก 3 3.11
ถ.แฉล้มนิมิตร แขวงบางโคล่

26 นายมาโนช ต้ังจิตต์สกุลมั่น ประเภทที่
533/10 ซ.อนันต์ 2 ถ.จันทน์ 3.17ก
แขวงวัดพระยาไกร

27 บริษัท ซ่ังไห่ ฟูด้ จ ากัด ประเภทที่
931/2, 932/3 ซ.วัดไผ่เงิน 3.9ค
แขวงบางโคล่

28 บ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ. ประเภทที่
157,159,161 ถ.แฉล้มนิมิตร 3.26ก
แขวงบางโคล่

29 นางฐิติมา  กัปปิยจรรยา ประเภทที่
๖๙๗/๓๔-๓๕ ซอยราษฎร์อุทิศ ๑ ๓.๒๖ก
แขวงบางโคล่

30 นางเบญจวรรณ เอกชีวานนท์ ประเภทที่
2128/4 ถ.เจริญกรุง 3.9ข
แขวงวัดพระยาไกร

31 นายสุเทพ  ต้ังติรวัฒน์ ประเภทที่
6301/256 ถ.เจริญกรุง 3.26ก
แขวงบางโคล่



1 บริษัท เอ-แซด กรุ๊ป จ ากัด ประเภทที่
607/125-126 ซ.วัดจันทร์ใน 3.26ข
แขวงบางโคล่

2 นายมนตรี ธีรเกริกชัย ประเภทที่
712/14 ซ.ประดู่ 1 3.10ข
แขวงบางคอแหลม

3 บริษัท พีอาร์ ฟูด๊ส์ กรุ๊ป จ ากัด ประเภทที่
549/83 ซ.วัดจันทร์ใน 3.10ค
แขวงบางโคล่

4 บริษัท บริจวิว จ ากัด ประเภทที่
372 ตรอกนอกเขต ถ.พระราม 3 3.10ค
แขวงบางโคล่

5 นางสาววรรณภา เตรยาวรรณ ประเภทที่
454/41 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.จันทน์ 3.6ก
แขวงบางโคล่

6 บริษัท มีน าโฮเต็ล จ ากัด ประเภทที่
2074 ถ.เจริญกรุง 3.10ข
แขวงวัดพระยาไกร

7 นายทอง ปิยธนากุล ประเภทที่
333 ซ.สะพานยาวบ้านใหม่ 3.17ก
ถ.เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร

8 นายวุฒิกร งามวรโรจน์สกุล ประเภทที่
71 ซ.จันทน์ 43 ถ.จันทน์ (881/1 3.17ก
ซ.วัดไผ่เงิน) แขวงบางโคล่

9 บริษัท กฤตศรีพร จ ากัด ประเภทที่
(น.ส.วราภรณ์ มนุญญวัตรวิจิตร) 3.10ค
446/2 ซ.วัดไผ่เงิน แขวงบางโคล่

10 บริษัท ซินโนวา ฟูด้ส์ จ ากัด ประเภทที่
431 ซ.วัดจันทร์ใน ถ.เจริญกรุง 3.10ข
แขวงบางคอแหลม

11 บริษัท พีนัท ฟูดส์ จ ากัด ประเภทที่
860/23 ซ.วัดจันทร์ใน 3.22ค
แขวงบางโคล่

ล าดบั สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย
ประเภทตามขอ้บัญญัตกิรุงเทพมหานคร เรื่อง
 กิจการทีเ่ป็นอันตรายตอ่สุขภาพ พ.ศ. 2544

สถานประกอบการทีม่ผีลตอ่คุณภาพน  า (34 แห่ง)



ล าดบั สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย
ประเภทตามขอ้บัญญัตกิรุงเทพมหานคร เรื่อง
 กิจการทีเ่ป็นอันตรายตอ่สุขภาพ พ.ศ. 2544

สถานประกอบการทีม่ผีลตอ่คุณภาพน  า (34 แห่ง)

12 นางสาววีนา ธาราทองรัตนะ ประเภทที่
73 ซ.จันทน์ 43 แยก 16 3.9ก
ถ.จันทน์ แขวงบางโคล่

13 นางสาวสุกันยา สิริฤทัย ประเภทที่
207/35 ซ.บางขวาง 3.2ข
แขวงวัดพระยาไกร

14 นายบุญลือ ถาวรศิลสุระกุล ประเภทที่
88 ซ.วัดราชสิงขร ถ.เจริญกรุง 3.7ค
แขวงวัดพระยาไกร

15 บริษัท ไทยซินอุตสาหกรรม จ ากัด ประเภทที่
๙๖๓ ซ.วัดไผ่เงิน ถ.สาธุประดิษฐ์ ๔.๒ค
แขวงบางโคล่

16 นายบดินทร์ เอกชีวานนท์ ประเภทที่
63 ซ.แฉล้มนิมิตร 5 แยก 3 3.9ข
แขวงบางโคล่

17 บริษัท ซินโนวา ฟูด้ส์ จ ากัด ประเภทที่
431 ซ.วัดจันทร์ใน ถ.เจริญกรุง 3.22ข
แขวงบางคอแหลม

18 บริษัท บริจวิว จ ากัด ประเภทที่
372 ตรอกนอกเขต ถ.พระราม 3 3.22ค
แขวงบางโคล่

19 นายทัศนะ พุม่โพธิงาม ประเภทที่
3761/151 ตรอกนอกเขต 3.9ข
แขวงบางโคล่

20 นายสงวนชัย วัคคุวัทพงษ์ ประเภทที่
766/54-55 ซ.วัดจันทร์ใน 3.22ข
แขวงบางคอแหลม

21 นายดุษฎี ศิริพานิชวงศ์ ประเภทที่
2000/57-58 ถ.เจริญกรุง 3.26ก
แขวงวัดพระยาไกร

22 บ. ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีน่า จ. ประเภทที่
28 ถ.เจริญกรุง 3.10ค
แขวงวัดพระยาไกร



ล าดบั สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย
ประเภทตามขอ้บัญญัตกิรุงเทพมหานคร เรื่อง
 กิจการทีเ่ป็นอันตรายตอ่สุขภาพ พ.ศ. 2544

สถานประกอบการทีม่ผีลตอ่คุณภาพน  า (34 แห่ง)

23 บริษัท อยู่ยงพัฒนา จ ากัด ประเภทที่
523/1 ซ.วัดจันทร์ใน 3.26ข
แขวงบางโคล่

24 บริษัท เอ็น พี ฟูด้ เทค (ประเทศไทย) จ ากัด ประเภทที่
84 ซ.จันทน์ 43 แยก 33 3.9ค
แขวงบางโคล่

25 นายสมชาย โชคประสพรวย ประเภทที่
25 ซ.แฉล้มนิมิตร 5 แยก 3 3.11
ถ.แฉล้มนิมิตร แขวงบางโคล่

26 นายมาโนช ต้ังจิตต์สกุลมั่น ประเภทที่
533/10 ซ.อนันต์ 2 ถ.จันทน์ 3.17ก
แขวงวัดพระยาไกร

27 บริษัท ซ่ังไห่ ฟูด้ จ ากัด ประเภทที่
931/2, 932/3 ซ.วัดไผ่เงิน 3.9ค
แขวงบางโคล่

28 บ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ. ประเภทที่
157,159,161 ถ.แฉล้มนิมิตร 3.26ก
แขวงบางโคล่

29 นางฐิติมา  กัปปิยจรรยา ประเภทที่
๖๙๗/๓๔-๓๕ ซอยราษฎร์อุทิศ ๑ ๓.๒๖ก
แขวงบางโคล่

30 นางเบญจวรรณ เอกชีวานนท์ ประเภทที่
2128/4 ถ.เจริญกรุง 3.9ข
แขวงวัดพระยาไกร

31 นายสุเทพ  ต้ังติรวัฒน์ ประเภทที่
6301/256 ถ.เจริญกรุง 3.26ก
แขวงบางโคล่

32 บริษัท บริจวิว จ ากัด (โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์) ประเภทที่
372 ตรอกนอกเขต ถนนพระรามที่3 9.4ข
แขวงบางโคล่

33 บริษัท เดอะทองธารา 94 จ ากัด (โรงแรมทองธารา) ประเภทที่
9/99 ถ.เจริญกรุง 9.4ข



ล าดบั สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย
ประเภทตามขอ้บัญญัตกิรุงเทพมหานคร เรื่อง
 กิจการทีเ่ป็นอันตรายตอ่สุขภาพ พ.ศ. 2544

สถานประกอบการทีม่ผีลตอ่คุณภาพน  า (34 แห่ง)

แขวงบางคอแหลม
34 บริษัท มีน าโฮเต็ล จ ากัด (โรงแรมแม่น้ าริเวอร์ไซด์) ประเภทที่

2074 ถ.เจริญกรุง 9.4ข
แขวงบางวัดพระยาไกร



มูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล/ไขมัน 

1. ปริมาณขยะต่อวันในพืน้ที.่......130.92.........ตนั

    ขยะยอ่ยสลาย......................ตนั

    ขยะรีไซเคลิ...........................ตนั

    ขยะอนัตราย.........................ตนั

    ขยะทัว่ไป.............................ตนั

2. ปริมาณส่ิงปฏิกูลทีจ่ดัเก็บได้....129.50.....ลบ.ม./เดอืน

3. ปริมาณไขมันทีจ่ดัเก็บได้.....133.....ลบ.ม. /เดอืน

4. ร้านรับซือ้ของเก่า ปริมาณการรับซือ้ ทีต่ัง้

พืน้ทีร้่าน (ตร.ม.)

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

3853/5-6 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่

นายทนง พนมโพธ์ิวงศ์ 3761/290 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่

นายวนัชยั แซ่เฮ้า

212/10 ถ.พระราม 3 แขวงบางคอแหลม

562 ซ.มาตานสุรณ์ แขวงบางคอแหลม

185 ถ.พระรราม 3 แขวงบางคอแหลม

417,429 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่

ถนนจนัทร์ แขวงบางโคล่

นางสมใจ เลศิสนิอดุม

ช่ือร้าน/สถานทีรั่บชือ้ของเก่า ทีต่ัง้

นายกนกศกัดิ์ ดวงพตัรา

นายเอกพิสษิฐ์ แพทย์สมาน

นางจรรยารักษ์ ก าจร

นายสรุสทิธ์ิ จิตต์รุ่งเรืองชยั 2 ซ.จนัทน์ 43 ฝ่ังขวา ถ.จนัทน์ แขวงบางโคล่

นายประสทิธ์ิ วาจาจ าเริญ 83 ซ.จนัทน์ 43 แยก 18 ฝ่ังซ้าย แขวงบางโคล่

นายณรงค์ จิตรเสรีค านวน 55 ซ.จนัทน์ 43 แยก 14 ฝ่ังซ้าย แขวงบางโคล่

นายวสิทุธ์ิ พรพะลานามยั 1150/4 ซ.วดัไผ่เงิน ถ.จนัทน์ แขวงบางโคล่

นางสาวมาล ีแซ่โง้ว 3761/31 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่

บ.แสงอดุม (1958) จ ากดั



อากาศ/เสียง

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

    

2. พ้ืนที/่บริเวณที่มีปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

3. จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่เขต (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบบริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

อยู่ระหวา่งการก าหนดจดุตดิตัง้เคร่ืองมือ

ตรวจวดัคณุภาพอากาศ โดยกองจดัการคณุภาพ

อากาศและเสยีง ส านกัสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบพืน้ที/่บริเวณทีมี่ปัญหา ช่วงเวลา ปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศ

อยู่ระหวา่งการก าหนดจดุตดิตัง้เคร่ืองมือ

ตรวจวดัคณุภาพอากาศ โดยกองจดัการคณุภาพอากาศและเสยีง 

ส านกัสิ่งแวดล้อม



4. จุดตรวจวัดเสียงในพ้ืนที่ (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

5. จุดตรวจวัดควันด า(ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

1

6. แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง/ผลกระทบ

ทีต่ัง้

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

ผลกระทบ

อยู่ระหวา่งการก าหนดจดุตดิตัง้เคร่ืองมือ

ตรวจวดัคณุภาพอากาศ โดยกองจดัการคณุภาพ

อากาศและเสยีง ส านกัสิ่งแวดล้อม

บริเวณถนนพระราม 3 (ขาเข้า) ก่อนถึง บ.ไทยน า้ทิพย์

ประเภทของกิจกรรม

10.00-12.00 (จ,พ,ศ,)

ช่ือ

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั



7. จ านวนเร่ืองร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญ (รอบปี)

จ านวนเร่ือง

ร้องเรียน

จ านวนเร่ืองทีไ่ด้รับ

การแก้ไข
หมายเหตุ

54 52

3 2

15 13

30 29

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

147

น า้ทว่ม

พืน้ทีส่เีขียว/ต้นไม้

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

เร่ือง

ขยะมลูฝอย/สิ่งปฏิกลู

ฝุ่ น/อากาศ

เสยีง

น า้เสยี/การบ าบดั

147



ด้านชุมชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร

1. ประชากร

ชาย หญิง 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึน้ไป

1. แขวง.............. เคหะชมุชน

ชมุชนชานเมือง

ชมุชนเมือง

หมูบ้่านจดัสรร

ข้อมูลรายละเอียดหมวดนนีอ้ยู่ตามไฟล์แนบที่ 2

ทีต่ัง้

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

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

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

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

อาย ุ(คน)
แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

จ านวนประชากร

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

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

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

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

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

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

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



ส านักงานเขตบางคอแหลม  ข้อมูล ณ วนัที่.....................................................

ล าดับ พื้นที่ชุมชน จ านวนบ้าน จ านวนประชากร การนับถือ จ านวน เบอร์โทรศัพท์ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง

ที่ (ไร่) (หลัง) ชาย หญิง รวม ศาสนา กรรมการชุมชน ประธานชุมชน (วนั/เดือน/ป ี- วนั/เดือน/ป)ี

1 บางคอแหลม บางคอแหลม 13 แออัด 428 1525 1665 3190 พุทธ-อิสลาม 13 นายบาง   เวียงสันเทียะ 386/11 ตรอกสวนหลวง 1 แขวงบางคอแหลม 081-984-2590 6 พ.ค. 56 - 5 พ.ค. 59
2 สวนหลวง 1 บางคอแหลม 15 แออัด 524 1250 1390 2640 พุทธ-อิสลาม 15 นายสุชาติ   บุญมี 522 ซ.เจริญกรุง 103 แยก 12 แขวงบางคอแหลม 089-072-8245 14 พ.ค. 56 - 13 พ.ค. 59
3 เซ่งกี่ บางคอแหลม 5 แออัด 124 359 373 732 พุทธ 8 น.ส.จินดา   สวนสระแก้ว 6/32 ซ.เซ่งกี่ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 087-760-7576
4 วัดลาดบัวขาว บางคอแหลม 2 แออัด 64 167 185 352 พุทธ 7 นางอรพิณ   ศรีดาชาติ 558/37 ซ.เจริญกรุง 80 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 087-064-0634 22 พ.ค.56 - 21 พ.ค.59
5 วัดจันทร์ใน บางคอแหลม 14 แออัด 880 4450 4730 9180 พุทธ/คริส/อิสลาม 13 นายนิกร   ไกรรอด 199/3 ซ.วัดจันทร์ใน แขวงบางคอแหลม 081-682-6368 23 มิ.ย. 56 - 22 มิ.ย. 59
6 เชิงสะพานกรุงเทพ บางคอแหลม 2.2 แออัด 58 213 227 440 พุทธ 7 น.ส.พิมพิไล  ปานเฟือง 59/17 ตรอกประดู่ แขวงบางคอแหลม 08-4660-3591 28 ก.ค. 56 - 27 ก.ค. 59
7 มาตานุสรณ์ บางคอแหลม 9 แออัด 125 258 292 550 พุทธ-อิสลาม 8 นายเกษม   รุ่งศรี 136 ซ.มไหสวรรย์ 4 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 086-303-5918 30 ก.ย.55 - 29 ก.ย.57
8 หลัง ร.พ.เจริญกรุงฯ บางคอแหลม 9 แออัด 105 547 513 1060 พุทธ 8 นางพิมพ์ปวีณ์   คู่โพธิ์ 128/3 ซ.โรงพยาบาลบางคอแหลม แขวงบางคอแหลม 089-127-4003
9 ซอยวัดอินทร์บรรจง บางคอแหลม 11 แออัด 230 400 410 810 พุทธ 14 ด.ต.กนกศักด์ิ   ดวงพัตรา 212/10 ถ.พระรามที่ 3 แขวงบางโล่ เขตบางคอแหลม 081-846-5605 18 พ.ค.57 - 17 พ.ค.60

10 อาคารสงเคราะห์บางคอแหลม บางคอแหลม 1.48 เมือง 145 165 180 345 พุทธ 7 นายสมภพ   โชติวงษ์ 193/78 ซ.7 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 089-208-7250
11 ซอยบุญประทานพร บางโคล่ 15 แออัด 77 250 270 520 พุทธ 7 นางซิวเตียง   แซ่โล้ว 785/59 ซ.สุดประเสริฐ 6 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 083-233-3569 18 พ.ค.57 - 17 พ.ค.60
12 ห้องเย็น บางโคล่ 7 แออัด 66 180 230 410 พุทธ 7 นายปราณี   อารีราษฎร์ 515/133 ซ.ประดู่ 33 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 02-291-2672 28 เม.ย.56 - 27 เม.ย.59
13 บางโคล่ บางโคล่ 5.89 แออัด 48 425 397 822 พุทธ 7 นายไพฑูรย์  นกไพร 448/64 ถ.พระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 089-525-2434 18 ส.ค.56 - 17 ส.ค.59
14 วัดไผ่เงิน บางโคล่ 80 แออัด 450 1450 1535 2985 พุทธ 25 นางสาวรัฐนันท์ อิศรภักดี 91 ซ.จนัทน์ 43 แยก 23-3-3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 082-453-3404 27 เม.ย.57 - 26 เม.ย.60
15 โรงแก้ว บางโคล่ 30 แออัด 181 1222 1328 2550 พุทธ-อิสลาม 14 นายมาลีฮีม   ทองค า 133 ซอยโรงแก้ว แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 081-752-9568 19 พ.ค.56 - 18 พ.ค.59

16 เมืองอยู่ดี บางโคล่ 18 เมือง 524 1050 1430 2480 พุทธ 8 นายธนเวช   จอมแจ้ง 546/45 ซ.วัดไผ่เงิน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 084-559-6196 12 พ.ค.56 - 11 พ.ค.59

17 มิตรสัมพันธ์ วัดพระยาไกร 10 แออัด 152 1370 1384 2754 พุทธ 7 นายสมชาย  ชูดอกไม้ 106  ซอยจันทน์ 59  แยก 3-1 แขวงวัดพระยาไกร 089-203-6050

18 ซอยโรงเจ วัดพระยาไกร 25 แออัด 325 465 578 1043 พุทธ 12 นายสีลม   ศรีแก้ว 250/21 ซ.สะพานยาวบ้านใหม่ แขวงวัดพระยาไกร 081-240-8086

19 ซอยเจริญกรุง 89 วัดพระยาไกร 6 แออัด 135 397 469 866 พุทธ/คริส/อิสลาม 9 นายสมศักด์ิ  พงษ์ทองหล่อ 392 ซ.เจริญกรุง 89 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม 085-143-8204 6 เม.ย.57 - 5 เม.ย. 60

20 สวนหลวง 2 / วัดราชสิงขร วัดพระยาไกร 5 แออัด 274 995 1475 2470 พุทธ 8 นายสมชาย  ปีตะลีละวัฒน์ 76 ซ.สวนหลวง 2 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม 089-981-8380

21 วัดพระยาไกรระยะ 3 วัดพระยาไกร 100 แออัด 789 1864 2005 3869 พุทธ 25 นายนันทพล  อิสรัชพล 625/3 ซ.บางอุทิศ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม 081-921-5040 23 มิ.ย.57 - 22 มิ.ย.60

22 บางอุทิศ วัดพระยาไกร 37 แออัด 520 1900 1500 3400 พุทธ-อิสลาม 25 นางภิตินันท์  มงคลสุข 188/2 ตรอกบางอุทิศ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม 089-936-4463 28 ก.ค.56 - 27 ก.ค.59

23 หลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร วัดพระยาไกร 10 แออัด 216 400 410 810 พุทธ 10 นายขจร  ประจ าดี 21/49 ซ.เจริญกรุง 74/3 แขวงวัดพระยาไกร 089-530-0687 16 พ.ค.57 - 15 พ.ค.60

24 ซอยเจริญกรุง 66 วัดพระยาไกร 1 แออัด 40 90 94 184 พุทธ 7 นายวรวุฒิ   วิสุทธิ์เสรีวงศ์ 12/4 ซ เจริญกรุง 66 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม 086-449-1253

25 ศาลเจ้าแดง วัดพระยาไกร 1 แออัด 118 378 400 787 พุทธ 7 นายฮังจั้ว   แซ่ฮึง 180 ซ.สะพานยาวบ้านใหม่ แขวงวัดพระยาไกร 089-752-1883 17 พ.ย.56 - 16 พ.ย.59

26 ร่วมใจพัฒนา วัดพระยาไกร 12 แออัด 256 965 958 1923 พุทธ 12 นายส่อง  โดนสันเทียะ 572/2 ซ.บ้านใหม่ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 089-486-5900 13 ต.ค.56 - 12 ต.ค.59

27 หลังสามร้อยห้อง วัดพระยาไกร 8 แออัด 198 277 358 635 พุทธ-อิสลาม 8 นางปริยนุช   เทพสวงค์ 619/23 ตรอกบางอุทิศ แขวงวัดพระยาไกร 089-666-9061 28 ก.ย.56 - 27 ก.ย.59

28 บาหยัน วัดพระยาไกร 2 แออัด 83 230 271 501 อิสลาม 7 นายลือศักด์ิ  เอกชน 14  ตรอกสุเหร่าบาหยัน แขวงวัดพระยาไกร 086-555-2012 17 พ.ค.57 - 16 พ.ค. 60

29 ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง วัดพระยาไกร 1 แออัด 106 367 402 769 พุทธ 7 นายกิตติ   ลิมปกาญน์เวช 261 ซ.สะพานยาวบ้านใหม่ แขวงวัดพระยาไกร 02-289-2811 16 มิ.ย.56 - 15 มิ.ย.59

9 เม.ย.56 - 8 เม.ย.59

2 มิ.ย.56 - 1 มิ.ย.59

4 ส.ค.56 - 3 ส.ค.59

รักษาการ

9 มิ.ย.56 - 8 มิ.ย. 59

9 มิ.ย.56 - 8 มิ.ย. 59

4 ส.ค.57 - 3 ส.ค.60

แบบส ารวจและสรุปข้อมูลชุมชน

ชื่อชุมชน แขวง ประเภทชุมชน ชือประธานชุมชน ที่อยู่ประธานชุมชน หมายเหตุ



ด้านการศึกษา

การศึกษาในระบบ  ตามไฟล์แนบ 3

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 ตามไฟล์แนบ 4

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  3 แหง่

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

5. สถิตกิารใช้บริการแหลง่เรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ ........................

6. จ านวนเครือข่ายทีด่ าเนินกิจกรรมด้านการเรียนรู้ตามอธัยาศยั.........................

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจดัเก็บ



 จ ำนวนเด็กชำย-หญิงในโรงเรียนสังกัด กทม. แยกรำยชั้น รำยโรงเรียนตำมปีกำรศึกษำ 

โรงเรียน อบ.1 อบ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 
ช ญ ร ช ญ ร ช ญ ร ช ญ ร ช ญ ร ช ญ ร ช ญ ร ช ญ ร ช ญ ร ช ญ ร 

วดัไผเ่งิน 48 47 95 51 59 110 60 46 106 56 63 119 69 70 139 74 61 135 70 73 143 63 86 149       

วดัราชสิงขร 40 41 81 50 31 81 59 45 104 77 39 116 65 52 117 76 48 124 75 51 126 55 63 118 55 39 94 55 29 84 
วดัไทร 40 42 82 30 30 60 49 44 93 53 40 93 48 37 85 42 40 82 35 36 71 46 41 87       

จนัทร์ใน 29 24 53 26 29 55 34 32 66 26 24 50 35 24 59 35 37 72 41 40 81 37 26 63       

จนัทร์นอก 5 2 7 11 13 24 7 3 10 14 12 26 12 9 21 15 6 21 17 11 28 14 11 25       

ลาดบวัขาว 9 9 18 11 16 27 22 20 42 22 20 42 16 14 30 16 20 36 19 24 43 23 13 36       

บางโคล่นอก 9 3 12 2 9 11 6 1 7 3 3 6 4 3 7 6 7 13 10 3 13 2 4 6       



โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม 
วิชา ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 74.27 79.6 74.39 70.34 69.73 69.81 
คณิตศาสตร์ 77.76 77.59 78.46 72.71 69.55 64.37 
วิทยาศาสตร์ 73.43 78.67 74.65 71.15 66.25 71.29 
สังคมศึกษา 72.95 77.21 73.54 70.29 74.7 65.82 
ประวัติศาสตร ์ 72.40 76.34 72.40 61.59 65.73 63.59 
สุขศึกษา 82.67 77.65 76.45 72.52 76.02 77.6 
ศิลปะ 78.83 70.46 67.67 67.57 69.61 73.22 
การงานอาชีพ 72.21 67.56 71.74 69.53 69.52 70.35 
ภาษาอังกฤษ 72.61 68.69 68.31 61.69 61.29 62.85 
ภาษาไทยวิเคราะห์ 75.07 76.68 73.75 68.03 68.47 68.44 

เฉลี่ย 75.22 75.05 73.14 68.54 69.09 68.73 
 
โรงเรียนวัดราชสิงขร 
 

วิชา ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 66.09 66.90 70.05 77.70 66.97 61.54 
คณิตศาสตร์ 68.99 67.04 71.17 63.98 63.52 62.03 
วิทยาศาสตร์ 70.58 62.76 67.91 64.82 66.68 67.23 
สังคมศึกษา 70.01 65.12 71.77 68.60 70.67 71.86 
ประวัติศาสตร์ 69.50 61.43 65.46 64.93 73.78 67.48 
สุขศึกษา 79.32 77.12 78.67 79.99 78.74 79.00 
ศิลปะ 74.13 71.67 74.13 71.28 72.05 77.49 
การงานอาชีพ 72.09 61.39 75.46 71.14 75.06 72.91 
ภาษาอังกฤษ 71.74 68.75 66.39 71.35 64.72 61.18 
ห้องสมุด 73.04 69.90 71.32 66.87 67.97 71.77 

เฉลี่ย 71.55 67.21 71.23 70.06 70.01 69.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2- 



โรงเรียนวัดไทร  
 
วิชา ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 44.91 72.09 52.44 49.32 55.55 59.57 
คณิตศาสตร์ 70.42 75.58 69.51 67.13 69.50 56.81 
วิทยาศาสตร์ 41.85 63.96 70.73 67.13 66.67 77.66 
สังคมศึกษา 51.03 87.21 78.04 45.21 72.22 85.11 
ประวัติศาสตร์ 41.85 67.44 69.51 35.62 65.55 29.79 
สุขศึกษา 81.64 80.23 85.36 87.68 95.56 94.68 
ศิลปะ 90.82 88.37 85.36 93.15 94.44 93.61 
การงานอาชีพ 62.25 73.26 41.46 53.43 44.45 58.51 
ภาษาอังกฤษ 32.66 68.36 54.88 45.21 14.44 57.45 
 57.49 75.19 67.48 60.43 64.24 67.02 
 
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 
 
วิชา ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 75.99 66.39 63.94 70.42 69.56 73.19 
คณิตศาสตร์ 74.39 74.78 68.99 68.21 69.07 69.94 
วิทยาศาสตร์ 75.69 73.18 68.73 67.63 70.99 70.10 
สังคมศึกษา 79.75 69.88 61.49 67.41 71.72 73.19 
ประวัติศาสตร์ 77.68 68.29 61.92 66.95 77.28 72.52 
สุขศึกษา 77.85 72.77 64.65 69.44 68.84 75.02 
ศิลปะ 78.84 75.75 71.36 69.82 72.13 74.02 
การงานอาชีพ 77.68 77.18 70.84 77.40 75.02 78.80 
ภาษาอังกฤษ 69.36 69.22 64.51 63.99 60.33 60.13 
ภาษาไทย
เพ่ิมเติม 

72.82 65.32 65.13 62.42 61.39 60.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนวัดจันทร์ใน 
 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 72.79 77.73 70.08 78.04 63.39 66.46 
คณิตศาสตร์ 76.02 74.42 68.58 61.85 65.16 57.91 
วิทยาศาสตร์ 73.59 76.67 71.02 71.34 69.86 69.82 
สังคมศึกษา 74.83 76.82 69.20 65.86 65.00 68.14 
ประวัติศาสตร์ 72.68 75.23 66.42 68.18 66.52 63.53 
สุขศึกษา 79.59 76.34 81.46 77.53 73.12 76.38 
ศิลปะ 75.73 74.65 72.25 72.79 70.46 70.47 
การงานอาชีพ 73.70 82.78 73.62 74.54 78.45 75.24 
ภาษาอังกฤษ 76.25 77.33 67.19 68.03 59.55 65.78 
 75.02 76.89 71.09 70.91 67.65 68.19 

 
โรงเรียนวัดจันทร์นอก 
 
วิชา ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 84.62 88.89 80.95 36.00 38.46 53.85 
คณิตศาสตร์ 88.46 94.44 85.71 60.00 42.31 61.54 
วิทยาศาสตร์ 88.46 94.44 80.95 36.00 61.54 61.54 
สังคมศึกษา 96.15 100.00 90.48 40.00 50.00 57.69 
ประวัติศาสตร์ 92.31 94.44 90.48 16.00 46.15 61.54 
สุขศึกษา 96.15 100.00 100.00 100.00 96.15 92.31 
ศิลปะ 100.00 100.00 85.71 48.00 76.92 73.08 
การงานอาชีพ 92.31 100.00 100.00 76.00 76.92 96.15 
ภาษาอังกฤษ 96.15 88.89 76.19 48.00 46.15 61.54 
วิชาเพ่ิมเติม 88.46 94.44 85.71 76.00 69.23 80.77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนวัดบางโคล่นอก 
 

วิชา ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 80.73 65.00 56.45 69.83 66.00 68.9 
คณิตศาสตร์ 80.91 69.5 69.27 65.16 78.8 64.4 
วิทยาศาสตร์ 77.09 69.5 72.09 68.5 76.00 72.5 
สังคมศึกษา 81.27 81.28 82.36 80.25 84.6 81.5 
ประวัติศาสตร์ 82.82 52.43 82.73 80.33 81.5 80.65 
สุขศึกษา 79.1 82.57 77.73 73.08 79.3 84.6 
ศิลปะ 84.18 67.35 68 72.41 74.8 85.78 
การงานอาชีพ 74.36 73.07 76.73 54.9 66.8 72.00 
ภาษาอังกฤษ 62.82 65.43 58.91 54.9 66.8 60.8 
เฉลี่ย 78.14 69.57 71.59 68.81 74.96 71.57 
   
 
 
 
 
 
 
 



การศึกษาในระบบ 
1. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครแยกตามพ้ืนที่เขต แยกตามระดับชั้นประถม/มัธยม ความสามารถในการรับนักเรียน 
และจ านวนที่รับจริงตามปีการศึกษา   
- โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครแยกตามพ้ืนที่เขตมี 7 โรงเรียน จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2557  จ านวน 3704 คน 
 
2. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ แยกตามพ้ืนที่เขต ความสามารถใน
การรับนักเรียน และจ านวนที่รับจริงตามปีการศึกษา  
- โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษคือ โรงเรียนวัดราชสิงขร ประจ าปี
การศึกษา 2557  จ านวน  31 คน 2 ห้องเรียน  
 
3. โรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานครแยกตามพ้ืนที่เขต แยกตามระดับชั้นประถม/มัธยม ความสามารถในการรับนักเรียน 
และจ านวนที่รับจริงตามปีการศึกษา  
- โรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานครแยกตามพ้ืนที่เขต มีจ านวน 9 โรงเรียน 
 
4. จ านวนเด็กชาย-หญิงในโรงเรียนสังกัด กทม. แยกรายชั้น รายโรงเรียนตามปีการศึกษา 
- จ านวนเด็กชาย-หญิงในโรงเรียนสังกัด กทม. จ านวนเด็กนักเรียนชาย จ านวน 1979 คน จ านวนเด็กนักเรียนหญิง  
จ านวน 1725 คน รวมทั้งสิ้น 3704 คน 
 
5. จ านวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกตามระดับชั้น แยกประเภทตามความพิการ/ราย
โรงเรียนตามปีการศึกษา 
- จ านวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสังกัด กทม. มี 1 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดราชสิงขร จ านวน 31 คน  
2 ห้องเรียน 
 
ที ่ โรงเรียน ระดับชั้น จ านวนนักเรียน (คน) 
1 วัดราชสิงขร อนุบาล 2 
2  ประถมศึกษา 24 
3  มัธยมศึกษา 5 
 
6. จ านวนเด็กชาย-หญิงในโรงเรียนนอกสังกัด กทม. แยกรายชั้น/รายโรงเรียนตามปีการศึกษา 
- ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
7. ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. (อาชีพ/รายได้ผู้ปกครอง /ศาสนา/สัญชาติ) 
- ศาสนาพุทธ 92.58 %  ศาสนาอิสลาม 7.42 %  สัญชาติไทย 
 
8. ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนนอกโรงเรียนสังกัด กทม. (อาชีพ/รายได้ผู้ปกครอง /ศาสนา/สัญชาติ) 
- ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 



9. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การศึกษาต่อของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตบางคอแหลม 
 

วิชา ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 สรุป 
ภาษาไทย 71.34 73.80 66.90 64.52 61.38 64.76 67.12 
คณิตศาสตร์ 76.71 76.19 73.10 65.58 65.42 62.43 69.90 

วิทยาศาสตร์ 71.53 74.17 72.30 63.80 68.28 70.02 70.02 
สังคมศึกษา 75.14 79.65 75.27 62.52 69.84 71.90 72.39 
ประวัติศาสตร์ 72.75 70.80 72.70 56.23 68.07 62.73 67.21 
สุขศึกษา 82.33 80.95 80.62 80.03 81.10 82.80 81.31 
ศิลปะ 83.22 78.32 74.93 70.72 75.77 78.24 76.87 
การงานอาชีพ 74.94 76.46 72.84 68.13 69.46 74.85 72.78 
ภาษาอังกฤษ 68.80 72.38 65.20 59.02 53.33 61.39 63.35 

เฉลี่ย 75.20 75.86 72.65 65.62 68.07 69.90 71.22 
 
10. ผลคะแนนระดับประเทศของโรงเรียนในสังกัด กทม. ใน 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
- ผลคะแนนระดับประเทศของโรงเรียนในสังกัด กทม. ใน 5 รายวิชา คือ 4.534 
 
11. จ านวนเด็กลาออกกลางคัน การซ้ าชั้น การขาดเรียน/สาเหตุ ของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกรายโรงเรียนตาม 
 ปีการศึกษา 
-  ไม่มี 
 
12. จ านวนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกตามระดับชั้น รายวิชา รายโรงเรียนตามปีการศึกษา 
-  จ านวนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม.  จ านวน  244  คน  ข้าราชการครู 181 คน ภารโรง 27 คน 
และพ่ีเลี้ยงเด็ก 36 คน 
 

ที ่ โรงเรียน จ านวน (ครู) พี่เลี้ยงเด็ก ภารโรง 
1 วดัไผเ่งินฯ 49 11 5 
2 วดัราชสิงขร 43 7 7 
3 วดัไทร 31 6 4 
4 จนัทร์ใน 22 5 3 
5 จนัทร์นอก 12 2 3 
6 ลาดบวัขาว 15 3 3 
7 บางโคล่นอก 9 2 2 

 
 
 
 
 



13. จ านวนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม.ที่ย้ายกลับภูมิล าเนา/สาเหตุ แยกตามระดับชั้น รายวิชา 
 รายโรงเรียนตามปีการศึกษา 
- จ านวนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม.ที่ย้ายกลับภูมิล าเนา จ านวน  6 คน  สาเหตุที่ย้าย คือ  
เพ่ือดูแลครอบครัว 
 
14. ผลการประเมิน SMART SCHOOL ของโรงเรียนในสังกัด กทม. 
- รอผลจากส านักการศึกษา 







ด้านสังคม 

1. จ านวนผู้ พิการ/ผู้สงูอายทุีล่งทะเบียน และได้รับการดแูล

ลงทะเบียน ได้รับบริการ

ผู้ พิการ 981 981

ผู้สงูอายุ 12302 12302

2. จ านวนเดก็เร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ

ส ารวจ ได้รับบริการ

เดก็เร่ร่อน

คนไร้บ้าน

ประเภท
จ านวน (ราย)

ประเภท
จ านวน (ราย)

หมายเหตุ

หมายเหตุ



3. จ านวนศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน/จ านวนนกัเรียน

จ านวนเดก็

24

17

15

44

31

60

48

130

24

4. จ านวนห้องสมดุประชาชน/บ้านหนงัสอื/ผู้ ใช้บริการ

จ านวน (แหง่)
ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดอืน)

0

3

5.  จ านวนศนูย์เยาวชน/ศนูย์กีฬาและการให้บริการ

ทีต่ัง้ช่ือศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน

ศ.หลงัสามร้อยห้อง 1 ชช.หลงัสามร้อยห้อง

ศ.หลงัสามร้อยห้อง 2 ชช.หลงัสามร้อยห้อง

ศ.วดัอินทร์บรรจง ชช.วดัอินทร์บรรจง

ศ.เซ่งก่ี ชช.เซ่งก่ี

ศ.โรงแก้ว ชช.โรงแก้ว

ศ.วดัไผเ่งิน ชช.วดัไผเ่งิน

ศ.วดัพระยาไกร ระยะ 3 ชมุชนวดัพระยาไกรระยะ 3

ศ.สวนหลวง 1 ชช.สวนหลวง

ศ.อาคารสงเคราะห์ฯบางคอแหลม ชช.อาคารสงเคราะห์

ห้องสมดุประชาชน

บ้านหนงัสอื

ประเภท



สมาชิก (ราย)

จ านวน

ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดอืน)

0 0

0 0

6. จ านวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ ใช้บริการ

ลาน A 1 แหง่ ผู้ ใช้บริการ 300 ราย

ลาน B 0 แหง่ ผู้ ใช้บริการ 0 ราย

ลาน C 13 แหง่ ผู้ ใช้บริการ 50-100 ราย

จ านวนลาน

กีฬา Extreme

 sports

0 แหง่ ผู้ ใช้บริการ 0 ราย

7. จ านวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/ผู้ รับบริการ 0 แหง่ ผู้ ใช้บริการ 0 ราย

8. จ านวนสวนสาธารณะ 1 แหง่ ผู้ ใช้บริการ ......................ราย

ศนูย์เยาวชน

ศนูย์กีฬา

ประเภท



9. จ านวนศนูย์ฝึกกีฬาครบวงจร 4 มมุเมือง 0 แหง่ ผู้ ใช้บริการ 0 ราย

10. จ านวนศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน/นกัเรียน 0 แหง่ ผู้ ใช้บริการ 0 ราย

11. จ านวนศนูย์ฝึกดนตรี 1 แหง่ ผู้ ใช้บริการ 50 ราย

12. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการลดหยอ่นคา่เลา่เรียนในการอบรมพฒันาอาชีพ

ผู้สงูอายุ 0 ราย

ผู้ พิการ 0 ราย

ผู้ ด้อยโอกาส 0 ราย

13. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีต้่องการความช่วยเหลอืด้านทีอ่ยู่อาศยั

ผู้สงูอายุ 1 ราย

ผู้ พิการ 0 ราย

ผู้ ด้อยโอกาส 0 ราย



14. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ทีไ่ด้รับสวสัดกิารกองทนุออมหรือกองทนุชมุชนเพ่ือประกอบอาชีพ

ผู้สงูอายุ 0 ราย

ผู้ พิการ 0 ราย

15. จ านวนเร่ืองร้องเรียนทีเ่ก่ียวข้องกบัการละเมิดสทิธ์ิ 0  เร่ือง

16. เดก็ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการช่วยเหลอืให้รอดพ้นจากการใช้ความรุนแรง 0  ราย

17. เดก็ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับสวสัดกิารและการสงเคราะห์ 39  ราย

18. เดก็ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม สตปัิญญา 0  ราย

19. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีมี่รายได้ทีม่ัน่คง 0  ราย

20. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีมี่อาชีพทีม่ัน่คง 0  ราย

21. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีเ่ข้าถึงแหลง่เงินกู้ดอกเบีย้ต ่าเพ่ือการประกอบอาชีพ 0  ราย

22.  ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีไ่ด้รับการจดทะเบียนในฐานข้อมลู 0  ราย

23. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีไ่ด้รับความคุ้มครองและความปลอดภยัในการท างาน 0  ราย

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ



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

กทม. เอกชน

X 50

X 30

X 100

X 100

เจ้าของ
จ านวนแผงทีต่ัง้/บริเวณช่ือตลาด

ตลาดวดัจนัทร์ใน ซ.ประดู ่1 แขวงบางโคล่

ตลาดข้างธนาคารกสกิร ซ.แฉล้มนิมิตร แขวงบางโคล่

ตลาดวดัไผเ่งินโชตนาราม ซ.วดัไผเ่งิน แขวงบางโคล่

ตลาดวดัเรืองยศสทุธาราม ซ.ประดู ่1 แขวงบางโคล่



3. จุดผ่อนผันหาบเร่/แผงลอย

แผง ผู้ ค้า (ราย)

45 45

4 4

68 68

14 14

4 4

62 62

1 1

24 24

9 9

2 2

13 13

2 2

31 31

2 2

5 5

17 17

14 14

แยกถนนตก (หน้าร้านโตเจริญพร)

ถนนเจริญกรุง 89-91

หน้าโรงแรมแม่น า้ (หน้า top supermaket)

หน้าบริษัทไทยวาโก้

ถนนเจริญกรุง 93-95

หน้าวดัไผ่เงิน

จ านวน
จดุผ่อนผนั/บริเวณ

ปากซอยก่ิงจนัทน์และในซอย

หน้าบริษัทไทยวาโก้ จดุที ่1

ถนนเจริญกรุง 81 อาคารเลขที ่2181

สามแยกถนนจนัทน์

หน้าตลาดบางคอแหลม

หวัมมุโค้งสี่แยกถนนตก

ตลาดคลองสวนหลวง

ข้าง สน.วดัพระยาไกร

ถนนเจริญกรุง 95-99

หน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ

หน้าศ.สาธารณะสขุที ่18

หมายเหตุ

จดุผ่อนผนัตวัอยา่ง



4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พ้ืนที่

พืน้ทีเ่กษตรกรรมในพืน้ที่ 0 ไร่

จ านวนเกษตรกร 0 ราย

ผลผลติ (ระบชุนิด/ประเภท/ช่วงเวลาทีไ่ด้ผลผลติ/ผลผลติตอ่ไร่)

1..........................................0

2..........................................0

3.........................................0

ผลติภณัฑ์ BANGKOK BRAND 

1...ดอกไม้ประดษิฐ์จากดนิ

2...เคร่ืองดื่มนมข้าวโพด

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

สนิค้าชมุชนหนึง่ต าบลหนึง่ผลติภณัฑ์

1...ดอกไม้ประดษิฐ์จากดนิ

2...เคร่ืองดื่มนมข้าวโพด

3....พทุธนิรมิตบนใบโพธ์



5. โรงงาน

จ านวนแรงงาน

6. สถานประกอบการ

โรงภาพยนต์ โรงแรม ศนูย์การค้า ซูปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท สถานีบริการน า้มนั/ก๊าช ธนาคาร โรงจ าน า

0 1 0 0 11 2/0 0 0

0 1 1 1 16 0/2 0 0

0 1 0 0 35 2/.2 0 0

ร้านขายทอง ร้านอาหาร

0 66

0 25

0 57

39

6

สถานประกอบการ (แหง่)

ช่ือโรงงาน

แขวง

 จ านวนโรงงาน 587 แหง่ รายละเอียดตามไฟล์แนบที ่5

ประเภทการประกอบการทีต่ัง้

16

แผงอาหารริมบาทวถีิ

สถานประกอบการ (ตอ่)
แขวง

แขวงบางคอแหลม

แขวงพระยาไกร

แขวงบางโคล่

แขวงบางคอแหลม

แขวงพระยาไกร

แขวงบางโคล่



7. การท่องเที่ยว

จ านวนแหลง่ทอ่งเทีย่วในพืน้ที่ 7 แหง่

จ านวน (แหง่)

5

1

1

กิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว

งบประมาณทีใ่ช้

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

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

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

08.00-16.00

วดั/ศาลเจ้า

ศนูย์การค้าเอเชียทีค

ตลาดนดัหลงัสวน 1

กิจกรรม ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม จ านวนนกัทอ่งเทีย่ว

ช่วงเวลาทีมี่การทอ่งเทีย่ว

08.00-16.00

10.00-24.00

ประเภทของแหลง่ทอ่งเทีย่ว



ช่ือโรงงาน เลขที่ ซอย ถนน ต าบล ประเภทการประกอบกิจการ จ านวนแรงงาน

594 วดัไผ่เงิน 1 จนัทน์ บางโคล่ ทาํถว้ยใส่ไอสครีม 7

บริษทั อีเลียส เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จาํกดั 2194/97 เจริญกรุง วดัพระยาไกร นาํหมากแหง้มาทาํความสะอาด ผ่าซีก คดัแยกตามขนาดและบรรจุส่งจาํหน่ายต่างประเทศ12

3531/57 มณีชวน สุดประเสริฐ บางโคล่ ถกัเส้ือไหมพรม (จาํนวนเคร่ืองถกั 4 เคร่ือง) 4

บริษทั ที เอส เอ็ม สปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จาํกดั 2354/19 - เจริญกรุง บางคอแหลม ตดัเยบ็เส้ือผา้กีฬาและอุปกรณ์กีฬาประเภทมวยไทย 15

บริษทั เอช.วาย.พี.สไตล ์จาํกดั 2108 โรงแรมแม่นํ้าลีเวอร์ไซด์เจริญกรุง วดัพระยาไกร ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป 18

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั ย.ูอาร์.พี มาร์เก็ตต้ิง 800/69 วดัจนัทร์ใน พระราม 3 บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป 15

สยามพร 33/37-38 ประดู่ เจริญกรุง บางคอแหลม ทาํกระเป๋าผา้ต่าง ๆ และกระเป๋าใส่เศษสตางค์ 20

แสงเจริญรัตน์ เฟอร์นิเจอร์ 3601/8  สุดประเสริฐ บางโคล่ ทาํเคร่ืองเรือนจากไม ้เช่น ตู ้โตะ๊ เตียง 7

แสงทอง 124/19-20 ก่ิงจนัทร์ จนัทน์ วดัพระยาไกร ทาํกล่องกระดาษ 3

สมชายการพิมพ์ 424/72 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษ(กล่องกระดาษ) ไดเ้ดือนละ 100000 ใบ2

ล้ิมไทเ้ชียง (แอล.ที.ซี.1991) 3601/374-377 แฉลม้นิมิตร สุดประเสริฐ บางโคล่ ทาํกลอ่งกระดาษ 4

อุดมศกัด์ิการพิมพ์ 511/77 ประดู่ 1 เจริญกรุง บางโคล่ พิมพข์วดพลาสติก 4

แสงเจริญการพิมพ์ 120/146-147 ก่ิงจนัทร์ จนัทน์ วดัพระยาไกร พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 3

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั พีเจการพิมพ์ 3597/69  สุดประเสริฐ บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 4

บริษทั อาทิสทก์ารพิมพ ์จาํกดั 485/8 ประดู่ 1 เจริญกรุง บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 2

สมชายการพิมพ์ 486/7 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ เช่น สลาก การ์ด 3

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั ประสงคก์ารพิมพ์ 571/28-29 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 5

รุ่งเจริญ 120/138-139 ก่ิงจนัทร์ จนัทน์ วดัพระยาไกร ทาํสมุด 14

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั พฒันะศิลป์ออฟเซ็ท 3597/104-105 แฉลม้นิมิตร เจริญกรุง บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 4



พฒันาการพิมพ์ 2495/111 พระยาพิชยัญาติ เจริญกรุง วดัพระยาไกร พิมพใ์บเสร็จ พิมพน์ามบตัร 2

สามดีการพิมพ์ 256 เจริญกรุง 79 เจริญกรุง วดัพระยาไกร พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 3

หา้งหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล ศรีสงวนการพิมพ์ 2250/1  เจริญกรุง บางคอแหลม พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 3

บริษทั คงเกียรติการพิมพ ์จาํกดั 2194/30-32  เจริญกรุง วดัพระยาไกร พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 8

พรชยักรพิมพ์ 607/39 วดัจนัทร์ใน  บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 10

พฒันาการพิมพ์ 607/103 ประดู่1 (กรองใจ)เจริญกรุง บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 3

สมชายการพิมพ์ 424/72 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 4

3761/103 โอศิริ เจริญกรุง บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 1

โรงพิมพร์วมสิน 457/177-178 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 3

แกว้การช่าง 4023/19 อยูดี่พลูผล จนัทน์ บางโคล่ ทาํประตู-หนา้ต่างเหล็ก 3

เซ็นตห์ลุยผา้ใบ 2 3597/195 แฉลม้นิมิตร สุดประเสริฐ บางโคล่ ผลิตกนัสาดอลูมิเนียม 5

กิจมงคล 2711  เจริญกรุง บางคอแหลม ทาํประตูหนา้ต่างเหล็กดดั 3

ส.เจริญการช่าง 124/41-42 ก่ิงจนัทร์ จนัทน์ วดัพระยาไกร ทาํประตู หนา้ต่างเหล็ก 4

457/250-251 วดัจนัทร์ใน  บางโคล่ ทาํตูเ้หล็ก 5

บริษทั เทพพิพฒัน์ เอนจิเนร่ิง จาํกดั 214/1 เจริญกรุง 82 บางคอแหลม กลึงโลหะ 7

บริษทั เทพพิพฒัน์ เอนจิเนร่ิง จาํกดั 214/1 เจริญกรุง 82 มไหสวรรค์ บางคอแหลม กลึงโลหะ 7

40-42 เจริญกรุง 81 เจริญกรุง วดัพระยาไกร ทาํผลิตภณัฑจ์ากลวด เช่น ตะขอ หูสายรัดกระเป๋านกัเรียน2

พลการช่าง 3769/64 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํขอ้ต่อ สลกั เพลา บูช๊ 2

โรงกลึงเม่งหลี 2495/94 พิชยัญาติ เจริญกรุง วดัพระยาไกร กลึงโลหะ เช่น แหวนลูกสูบ สลกักา้นสูบ บูช๊ 3

วิเชียรการช่าง 1184/212 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ กลึงโลหะทาํอุปกรณ์รถยนต ์เคร่ืองยนต ์เช่น บูช๊ สลกั 2



ลาภถาวรการช่าง 14/42 ตน้โพธ์ิ เจริญกรุง บางคอแหลม ทาํน๊อต สกรู สลกั แหวน 2

รัตนการกล 424/77 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ทาํน๊อต สกรู สลกั 3

นวโลหะกิจ 475/10 ประดู่ 1 เจริญกรุง บางโคล่ ผลิตน๊อต สกรู บูช๊ เฟือง 4

แสงการช่าง 2495/265 พิชยัญาติ เจริญกรุง วดัพระยาไกร กลึงโลหะ เช่น บูช สลกั แป้น เกลียว 1

3761/64  อยูดี่ตดัใหม่ บางโคล่ ทาํน๊อต สกรู บูช 2

พรหม-อุมากลการ 3601/330 ตน้มะขาม สุดประเสริฐ บางโคล่ กลึงโลหะ เช่น น๊อต สกรู แหวน สลกั 3

ตรีวิทยอุ์ตสาหกิจ 802/2 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ทาํหนา้แฟลนสาํหรับใชใ้นการต่อวาวลห์รือห่อ 2

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั เอส.วี.เอส.พลาสติกโลหะกิจ546/72 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ทาํเคร่ืองใชเ้ล็ก ๆ จากโลหะ เช่น แม่พิมพโ์ลหะ 3

สมชายแฟคตอร่ี 256/6-7 ก่ิงจนัทร์ จนัทน์ วดัพระยาไกร ทาํเคร่ืองใชเ้ล็ก ๆ จากโลหะ เช่น แบบพิมพ์ 4

ทองชยัการช่าง 457/208 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ทาํของใชเ้ล็ก ๆ จากโลหะ เช่น น๊อต ฟันเฟือง 1

เจริญกิจการช่าง 120/59 ก่ิงจนัทร์ จนัทน์ วดัพระยาไกร ทาํของใชเ้ล็ก ๆ จากโลหะ เช่น แบบพิมพโ์ลหะ น๊อต สกูร3

สาํเริงการช่าง 515/61 ประดู่ 1 เจริญกรุง บางโคล่ ทาํแม่พิมพพ์ลาสติก 5

วีระ-การช่าง 597/24 วดัจนัทร์ใน จนัทน์ บางโคล่ ทาํของใชเ้ล็ก ๆ จากโลหะ เช่น บูช๊ สลกัเกลียว น๊อต สกรู3

สมชาติ ฮาร์ดแวร์ 90 บางขวาง เจริญกรุง วดัพระยาไกร กลึงโลหะ เช่น น๊อต สกรู 5

ส.โลหะศิลป์ 1102/27 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ทาํแม่พิมพโ์ลหะ 4

แสงชยั 597/57 อยูดี่ตดัใหม่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑโ์ลหะต่าง ๆ เช่น แบบพิมพโ์ลหะ 4

เวง้โลหะกิจ 2495/11 เจา้พระยาพิชยัญาติ 1เจริญกรุง วดัพระยาไกร ทาํของใชเ้ล็ก ๆ จากโลหะ เช่น น๊อต โคมไฟฟ้า 4

ป.การช่าง 122/11 ก่ิงจนัทร์ จนัทน์ วดัพระยาไกร ทาํเคร่ืองใชเ้ล็ก ๆ จากโลหะ เช่น แม่พิมพพ์ลาสติก 2

โรงกลึงเจริญวฒันะกิจ 2495/41-42 พิชยัญาติ เจริญกรุง วดัพระยาไกร ทาํอะไหล่รถยนต ์และเรือยนต์ 4

บริษทั อลายดแ์วรส์แอนดเ์ทคโนโลย ีจาํกดั 2771/11-14  เจริญกรุง บางคอแหลม ทาํเคร่ืองจกัร เช่น เคร่ืองเล่ือย เคร่ืองเจียรใบเล่ือย 7



844/63 ประดู่ 1 เจริญกรุง บางโคล่ ทาํช้ินส่วนเคร่ืองป๊ัมมือ 3

ชยักลกิจ 739/10 ก่ิงจนัทร์ จนัทน์ บางโคล่ ทาํแกนป๊ัมนํ้าและทาํเคร่ืองถือทา้ยเรือ 3

สหวิศวเคร่ืองเยน็ 599/53 วดัจนัทร์ใน (อยูดี่)เจริญกรุง บางโคล่ ประกอบ และซ่อมเคร่ืองทาํความเยน็ เช่น เคร่ืองทาํนํ้าเยน็ ตูแ้ช่4

บริษทั พี.วี.เอส.เซลแอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั 571/19-20 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ประกอบเคร่ืองปรับอากาศ 10

บ.ทวีถาวร 3761/220-222 อยูดี่ตดัใหม่ เจริญกรุง บางโคล่ ทาํเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เช่น โคมไฟฟ้า เตาไฟฟ้า 15

ส.ไพรัชฮิตเตอร์ 3761/171-172 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํอุปกรณ์เคร่ืองทาํความร้อน 7

ฮวัฮะอุตสาหกรรม 3597/175-178 แฉลม้นิมิตร เจริญกรุง บางโคล่ ทาํสายอากาศโทรทศัน์ 20

กิจรุ่งเรือง 2495/79-81 พระยาพิชยัญาติ เจริญกรุง วดัพระยาไกร ทาํอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปลัก๊และเตา้เสียบไฟฟ้า 9

3769/70 อยูดี่ 4 จนัทน์ บางโคล่ ทาํเคร่ืองประดบั 11

บริษทั เพชรบิน จาํกดั 381/116 บา้นใหม่ - บางโคล่ ทาํเคร่ืองประดบัโดยใชเ้พชร พลอย ไข่มุก ทองคาํ ทองขาว นาค เงิน เช่น สร้อยขอ้มือ15

440/98 อํุ่ดี 23/1 จนัทน์ บางโคล่ ทาํเคร่ืองประดบั,รับจา้งติดเพชรบนหวัแหวน 12

อยูดี่การเจียรไน 3761/366-367 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ เจียระไนพลอย 25

ปึงเล่ียงเส็ง 2000/64-68 วดัวรจรรยาวาส เจริญกรุง วดัพระยาไกร ทาํเมล็ดแตงโม 9

บริษทั นากาย แพค็เกจ (ประเทศไทย) จาํกดั 22/4-5 ทวีสิทธ์ิ สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ บรรจุสินคา้เคร่ืองปรุงรส โดยไม่มีการผลิต 3

บริษทั แจก็ฮั้ว จาํกดั 3333/22-24 สุดประเสริฐ บางโคล่ ส่งออกสินคา้อาหารแหง้ อุปโภค บริโภค ไปยงัต่างประเทศ9

กะทิสดพานทอง 766/54-55 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางคอแหลม ทาํไอศกรีม 4

986/11-12 ประดู่ 1 บางโคล่ การอบหรือทอดถัว่หรือเมล็ดผลไม้ 7

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั ศรีมิตรอินเตอร์เทรด 607/129-130 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ตดัเยบ็ปลอกหมอน ผา้ปูท่ีนอน 43

627/2 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ทาํกระโจมผา้ใบ และกนัสาดอลูมิเนียม 26

คณะบุคคลออริจินเอ็มรอยเดอร่ี 3601/224 แฉลม้นิมิตร สุดประเสริฐ บางโคล่ ตบแต่งหรือเยบ็ปักถกัร้อยส่ิงทอ ไดปี้ละ 12,000,000 ช้ิน24



บริษทั ทวีผล นิตต้ิง จาํกดั 3761/398 อยูดี่ทวีผล นอกเขต บางโคล่ ถกัปกเส้ือ (จาํนวนเคร่ืองถกั 20 เคร่ือง) 20

บริษทั มิตรสหายการทอ จาํกดั 3761/407-409 อยูดี่ จนัทร์ บางโคล่ ถกัผา้ยดื (จาํนวนเคร่ืองถกั 30 เคร่ือง) ไดปี้ละ 5 ตนั 8

ถาวรเจริญการทอ 571/17-18 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ถกัผา้ยดื จาํนวนเคร่ืองถกัผา้ยดื 21 เคร่ือง 13

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั เอ็คโซติค เอ็มบรอยเตอร่ี 3601/174-175 แฉลม้นิมิตร 5 แฉลม้นิมิตร บางโคล่ รับจา้งปักผา้ทุกชนิด 9

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั โรงงานทอผา้ ส.ยนืยง 28,28/1,28/3 ทวีสิทธ์ิ สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ถกัผา้ยดื จาํนวนเคร่ืองถกัผา้ยดื 17 เคร่ือง 8

บริษทั กิตติบรรจุภณัฑ ์(1993) จาํกดั 3769/208-210 อยูดี่พลูผล อยูดี่ บางโคล่ ทาํเชือกพลาสติก และพิมพถุ์งพลาสติก 8

3531/134,135,136,146มณีชวน สุดประเสริฐ บางโคล่ ผลิตชุดชั้นในสตรี (จาํนวนจกัรเยบ็ผา้ 54 เคร่ือง) 32

3769/149 ชั้นท่ี 3,4นอกเขต ซอยอยูดี่พนูผลจนัทร์ บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือสาํเร็จรูป 39

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั วรรณกิจมาร์เก็ตต้ิง 607/131-132-133ประดู่ 1 เจริญกรุง บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป (จาํนวนจกัรเยบ็ผา้ 40 เคร่ือง) 45

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั ศรีมิตรอินเตอร์เทรด 607/244 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป (จกัรเยบ็ผา้จาํนวน 30 เคร่ือง) 45

บริษทั เอส.เค.วี.คอมเมอร์เชียล จาํกดั 2689/1 เจริญกรุง บางคอแหลม ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป จาํนวนจกัร 45 เคร่ือง 45

บริษทั แมค็พาเรล จาํกดั 607/111-112-113วดัจนัทร์ใน ประดู่ 1 บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป 31

บริษทั ดาร์บ้ีทอนดโ์จน จาํกดั 3601/151,187 แฉลม้นิมิตร สุดประเสริฐ บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป 45

บริษทั วินดมิ์ลล ์แอพพาเรล จาํกดั 3769/149 นอกเขต ซ.อยูดี่พนูผลจนัทน์ บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป 34

1184/227-228 ราษฏร์อุทิศ 1 จนัทน์ บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป จาํนวนจกัรเยบ็ผา้ 32 เคร่ือง 36

โรงงานพรรุ่งเรืองการ์เมนท์ 607/48-49 วดัจนัทร์ใน (ประดู่ 1)พระรามท่ี 3 บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป (จาํนวนจกัรเยบ็ผา้ 36 เคร่ือง) 27

บริษทั แกรนด้ีอินเตอร์เทรด จาํกดั 819 ชั้น 6,8 /อาคารชยัวราก่ิงจนัทร์ สุดประเสริฐ บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป 48

แอล.เอส แอพพาเรล 3531/138-9 - แฉลม้นิมิตร บางโคล่ รับจา้งตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป 35

บริษทั ซินด้ีเนส จาํกดั 611/95 วดัจนัทร์ใน พระรามท่ี 3 บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือสาํเร็จรูป 38

บริษทั ศิริชยัอาภรณ์ จาํกดั 611/93-94 ตรอกวดัจนัทร์ในพระรามท่ี 3 บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป 47



819 ชั้น 5 อาคารชยัวราก่ิงจนัทร์ สุดประเสริฐ บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป 40

บริษทั ไทยมาชิโอ จาํกดั 3531/91-93 แฉลม้นิมิตร 5 แฉลม้นิมิตร บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป 45

บริษทั เมทริกซ์ การ์เมนท(์1999) จาํกดั 655/21 ชั้น 1,2 วดัจนัทร์ใน พระรามท่ี 3 บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป 48

บริษทั กู๊ดเวยอิ์นเตอร์ไพร์ส จาํกดั 3761/226 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป 48

ซี.วี.กาเมน้ท์ 3601/347-349 ตน้มะขาม สุดประเสริฐ บางโคล่ ตดัเยบ้เส้ือผา้สาํเร็จรูป จาํนวนจกัรเยบ็ผา้ 40 เคร่ือง 42

844/49-50 วดัจนัทร์ใน บางโคล่ ปักลวดลายบนผา้และตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป 40

บริษทั เกษมอาภรณ์ จาํกดั 457/373-374 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ผลิต และขายส่งเส้ือผา้สาํเร็จรูป 36

นางวิลาวณัย ์เลิศพิสิฐกุล 3531/323 นอกเขต จนัทน์ บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป 24

บริษทั ไดนามิก อีสเทิร์น การ์เมนท ์จาํกดั 196,198 จนัทน์ 43(ฝ่ังขวา) บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป จาํนวนจกัรเยบ็ผา้ 30 เคร่ือง 46

สมใจการ์เมน้ท์ 459 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางคอแหลม รับจา้งเยบ็เส้ือผา้,ตดัเส้ือผา้สาํเร็จรูป 36

บริษทั อลัเบอร์โต ้อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 469/23-26 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ทาํกระเป๋าหนงั 44

บริษทั แทงโก ้เลเธอร์ จาํกดั 864/97-100 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป,ผลิตเคร่ืองหนงัจากหนงัแทแ้ละหนงัเทียม48

บริษทั ไมเคิล แอนเจโล อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั264/26-29  จนัทน์ วดัพระยาไกร ทาํเคร่ืองหนงั เช่น กระเป๋าหนงั 21

หา้งบลูวิง 202/60 ภกัดีธรรม 2 สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ผลิตรองเทา้ 6

กมลการพิมพ์ 3601/283-285 ตน้มะขาม สุดประเสริฐ(แฉลม้นิมิตร)บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ เช่น กล่องกระดาษ ซองใส่ยา 15

ล้ิมไทเ้ชียง(แอล.ที.ซี.1991) 3601/374-377 แฉลม้นิมิตร สุดประเสริฐ บางคอแหลม รับจา้งทาํกล่องกระดาษ 4

บริษทั เอ็น.ซี.เอส.บรรจุภณัฑ ์จาํกดั 47/1 ประดู่ 1 เจริญกรุง บางคอแหลม รับตดักระดาษและทาํกล่องกระดาษ 9

วราฤทธ์ิ 210/63 ภกัดีธรรม 2 สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ทาํกล่องกระดาษ และพิมพห์นงัสือ 10

บริษทั นิวชอเซ้งอุตสาหกรรมกล่องกระดาษ จาํกดั798/41-43 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางคอแหลม ทาํกล่องกระดาษลูกฟกู 13

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั สินชยับรรจุภณัฑ์ 607/71-72 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษ 6



บริษทั รุ่งโรจน์คาร์ตั้น จาํกดั 607/7 วดัจนัทร์ใน ประดู่ 1 บางโคล่ ทาํถุงกระดาษ และกล่องกระดาษ 15

3531/303 แฉลม้นิมิตร บางโคล่ ทาํกล่องกระดาษ 8

นิติศิลป์ 202/6 ภกัดีธรรม 2 สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ทาํกล่องกระดาษ 9

3761/106-107 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํลูกช้ินเน้ือ 5

N.P.ไดดทัต้ิง 3721/135-136 ราษฎร์อุทิศ 1 ประดู่ 1 บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ เช่น กระดาษอลับั้มรูป 8

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั รักษก์ารพิมพ์ 607/119-120 วดัจนัทน์ใน เจริญกรุง บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 7

บริษทั นนชนก จาํกดั 3331/100-103 นอกเขต สุดประเสริฐ บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 7

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั สยามวฒันาพร้ินต้ิง 3601/294-297 ตน้มะขาม สุดประเสริฐ บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 24

บริษทั บี เอ็ม ซี การพิมพ ์จาํกดั 3531/304-306 มณีชวน แฉลม้นิมิตร บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 9

511/84-87 วดัจนัทร์ใน แฉลม้นิมิตร บางโคล่ พิมพถุ์งพลาสติก 15

บริษทั ดี.เค.โคต๊ต้ิง จาํกดั 47/1 ประดู่ 1 เจริญกรุง บางคอแหลม พิมพแ์ละตบแต่งส่ิงพิมพ์ 9

บริษทั ศรีรุ่งโรจน์ (444) จาํกดั 3325/6 นอกเขต เจริญกรุง บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพท์ุกชนิด เช่น สมุด หนงัสือ ซองจดหมาย 8

บริษทั กรีน ควิก ปร๊ินท ์จาํกดั 3597/42 นอกเขต เจริญกรุง บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 6

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั นาํกงัการพิมพ์ 202/23 - สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 6

บริษทั ที.เอส.เพรส จาํกดั 3761/236 อยูดี่ตดัใหม่ จนัทน์ บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 0

พี.ที.การพิมพ์ 36/9-10-11 - พระราม 3 บางคอแหลม พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 6

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั พีเจการพิมพ์ 3597/69 แฉลม้นิมิตร สุดประเสริฐ บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 7

เจ.เอช.จิบฮง 3601/319-320 ตน้มะขาม แฉลม้นิมิตร บางโคล่ รับจา้งพิมพ ์ทาํสมุดหนงัสือ และปฏิทิน 25

แสงไทยการพิมพ์ 697/31-32 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 6

บริษทั วิรุณออฟเซ็ท (1991) จาํกดั 3769/52-53 อยูดี่พลูผล จนัทน์ บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 4



บริษทั บี.เอ็ม.ซี.การพิมพ ์จาํกดั 3531/111 มณีชวน แฉลม้นิมิตร บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 10

บริษทั ป.นิวตั จาํกดั 3597/171-172 โพธ์ิทอง แฉลม้นิมิตร บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 5

บริษทั เจแอลโคทต้ิงเซ็นเตอร์ จาํกดั 3761/464 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพ ์และเคลือบส่ิงพิมพ์ 3

พรีเมียร์ ฮิวแอนดดี์ไซน์ 410 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ผลิตแฟ้มเอกสาร ซองเอกสารพลาสติก ปกสมุด ฯลฯ 58

ยงเคียงฮวดการพิมพ์ 196/138-139 ภกัดีธรรม สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 1

บริษทั ไทห้วั การพิมพ ์จาํกดั 3761/217-218 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 6

ชาญศิลป์การพิมพ์ 739/1 ก่ิงจนัทน์ จนัทน์ บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 3

บริษทั สมานมิตรการพิมพ ์2003 จาํกดั 571/1-3 ประดู่ 1 เจริญกรุง บางโคล่ พิมพใ์บเสร็จและหนงัสือ 14

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั คลาสสิคการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์505/61 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 10

สยามรับเบอร์พาทส์ 3761/114-115 อยูดี่ตดัใหม่ วดัไผ่เงิน บางโคล่ ทาํผลิคภณัฑย์าง เช่น โอริง ซิลยางกนันํ้ามนั 6

ส.กิจเจริญพลาสติก 635-639  วดัไผ่เงิน บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑพ์ลาสติกต่าง ๆ เช่น กระเป๋า ของชาํร่วย 7

วรินพลาสติก 3761/423-424 อยูดี่ (แยกอยูดี่ทวีผล)จนัทน์ บางโคล่ รับจา้งทาํของใชพ้ลาสติกต่าง ๆ 6

ไลออ้นพลาสติก 552/132-133 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ทาํแผ่นพลาสติก 6

บริษทั หวัหนนัอุตสาหกรรม จาํกดั 3761/212-214 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํหนา้ปัทมวิ์ทย ุหนา้ปัทมโ์ทรทศัน์ 10

ช่ือฮวด 544/214-215 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํของใชเ้ล็ก ๆ จากพลาสติก เช่น ฝาขวด 4

3601/216 แฉลม้นิมิตร บางโคล่ ทาํของใชจ้ากพลาสติก 6

ฐิตินนัท์ 3761/401-402 อยูดี่ทวีผล จนัทน์ บางโคล่ ทาํส่วนประกอบของเด็กเล่นและของใชจ้ากพลาสติก 10

607/56 วดัจนัทร์ใน ประดู่ 1 บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑพ์ลาสติก เช่น ของเล่นเด็ก ฝาขวดนํ้า 4

บริษทั อศัวสมพล(1991) จาํกดั 607/57-58 วดัจนัทร์ใน ประดู่ 1 บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑพ์ลาสติก เช่น ของเด็กเล่น ฝาขวดนํ้า ฯลฯ 5

3601/332 ตน้มะขาม แฉลม้นิมิตร บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑพ์ลาสติก เช่น กา้นพลาสติก 1



ไทยโมลด ์พลาสติก 599/22 เจริญกรุง 107 เจริญกรุง บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑพ์ลาสติก 4

ชยัวฒันากลการ 3769/77 อยูดี่พนูผล อยูดี่ตดัใหม่ บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑข์องใชจ้ากพลาสติก 4

เอ่ียมเจริญ 1 599/108 อยูดี่ เจริญกรุง บางโคล่ ทาํของใชจ้ากพลาสติก เชน ไมบ้รรทดั 15

เอ่ียมเจริญ 2 599/109 อยูดี่ เจริญกรุง บางโคล่ ทาํของใชจ้ากพลาสติก เช่น ไมบ้รรทดั 15

อภิชาติพลาสติก 599/99 อยูดี่ เจริญกรุง บางโคล่ ทาํของใชพ้ลาสติก 12

552/194-195 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑจ์ากพลาสติก เช่น ของเด็กเล่น 7

สินโสภณ 822/42 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑพ์ลาสติก เช่น เคร่ืองใช ้เคร่ืองเรือน ส่วนประกอบเคร่ืองเรือนต่าง ๆ8

ฐิตินนัท์ 3761/435 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํส่วนประกอบของเด็กเล่น และของใชจ้ากพลาสติก 4

บริษทั เล้ียงชีพเสริมสุข จาํกดั 1206/8 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑพ์ลาสติก เช่น อุปกรณ์พดัลม 4

822/42 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑพ์ลาสติก เช่น เคร่ืองมือ เคร่ืองใชต่้าง ๆ 4

พรีเมียร์ พลาสติก แอนดดี์ไซน์ 416/37 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ผลิตแฟ้มพลาสติก ซองเอกสารพลาสติก เคร่ืองใชส้าํนกังาน เช่น แฟ้ม และปกสมุด13

690/16 วดัไผ่เงิน วดัไผ่เงิน บางโคล่ ทาํของใชจ้ากพลาสติก เช่น หูกระเป๋า ถว้ย 2

สมหวงัพลาสติก 694/5-6 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ทาํของใชพ้ลาสติก เช่นจุกขวด 3

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั ไมโครพลาสติก 4236/131 นอกเขต เจริญกรุง บางโคล่ ฉีดพลาสติก 6

3601/341 ตน้มะขาม สุดประเสริฐ บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑพ์ลาสติก 3

เอ่ียมเจริญ 599/106 อยูดี่ เจริญกรุง บางโคล่ ทาํของใชจ้ากพลาสติก เช่น ไมบ้รรทดั 0

เอ.ซี.พลาสติก 448/19 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑพ์ลาสติก เช่น ฝาขวด กล่องใส่ของ ปลัก๊ไฟฟ้า8

3601/340 ตน้มะขาม สุดประเสริฐ บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑพ์ลาสติก 3

เตก็เซ็ง 599/178-179 วดัจนัทร์ใน จนัทน์ บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑพ์ลาสติก เช่น ถุงพลาสติก 4

อานุภาพแพคก้ิง 607/52-53 วดัจนัทร์ใน พระรามท่ี 3 บางโคล่ ทาํภาชนะบรรจุจากพลาสติก 5



บริษทั นีโอ สุก้ีไทยเรสเทอรองส์ จาํกดั 3678/2 ตรอกนอกเขต ประดู่ บางโคล่ ผลิตอาหารสาํเร็จรูปจากสัตวน์ํ้า เช่น ลูกช้ิน และทาํเคร่ืองแกงสาํหรับเป็นส่วนประกอบนํ้าสุก้ี8

บริษทั ไมแคป็ แมชิเนอร่ีส์ (1986) จาํกดั 607/73-77 ประดู่ 1 เจริญกรุง บางโคล่ ซ่อมแซมเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใชท่ี้ทาํดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้8

เจริญการช่าง 124/41 ก่ิงจนัทร์ จนัทน์ วดัพระยาไกร ทาํเคร่ืองเรือนและเคร่ืองใชจ้ากโลหะ เช่น ชั้นวางสินคา้ 5

บริษทั อาํนวย ดีไซน์ แอนด ์อินทีเรีย จาํกดั 3699/41 นอกเขต วดัไผ่เงิน บางโคล่ ทาํชั้นวางส่ิงของต่าง ๆ 20

แกว้การช่าง 4023/19 นอกเขต บางโคล่ ทาํประตูหนา้ต่างเหล็ก 6

552/384 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํประตู หนา้ต่างเหล็กดดั 4

65 ดีคูเปอร์ เจริญกรุง วดัพระยาไกร ทาํประตู-หนา้ต่างเหล็ก และทาํสลกั บูช๊ 4

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั เฮงฮวดการช่าง 740/3 เจริญกรุง 107 เจริญกรุง บางคอแหลม ทาํประตู-หนา้ต่างเหล็ก 9

นาวีการช่าง 552/368-369 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํประตูหนา้ต่างเหล็กดดั 6

ส.การช่าง 745/2 บุญประทานพร จนัทน์ บางโคล่ เฟอร์นิเจอร์โลหะทุกชนิด 0

บริษทั ที เอส ซพัพลายแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั3699/28 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ทาํโครงเหล็กสาํหรับใชใ้นการก่อสร้าง 4

คงทนโลหะ 3761/84-85 อยูดี่ตดัใหม่ พระรามท่ี 3 บางโคล่ ขดัโลหะต่าง ๆ 5

424/119-120 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ตดั พบัโลหะ 9

ยโูปร 3601/36 แฉลม้นิมิตร เจริญกรุง บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑโ์ลหะโดยการ ตดั พบั มว้น เช่น สายรั 4

บริษทั ยูห่ลีฮวดสตีลเวอร์ค จาํกดั 493/17 ประดู่ 1 เจริญกรุง บางโคล่ ตดัโลหะ 8

พงษน์ครการช่าง 699/9 ก่ิงจนัทน์ จนัทน์ บางโคล่ ตดั พบั เช่ือมโลหะ 5

บริษทั ศรีวิลาศคา้เหล็ก จาํกดั 450/4 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ตดัและพบัโลหะ 3

เอ็ม.เอ็น.การช่าง 4023/36 อยูดี่พลูผล จนัทน์ บางโคล่ กลึง และเช่ือมโลหะ 4

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั กุลชยัสิทธ์ิการช่าง 498/10 ตน้โพธ์ิ เจริญกรุง บางคอแหลม รับจา้งกลึง เช่ือม ไส โลหะทัว่ไป 2

3769/23-27 อยูดี่พนูผล จนัทน์ บางโคล่ กลึงโลหะ เช่น ขอ้ต่อ และอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ 15



ไพโรจน์การช่าง 611/146 ราษฎร์อุทิศ 2 ประดู่ 1 บางโคล่ กลึง-เช่ือมโลหะ 7

สมศกัด์ิการช่าง 452/71 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ กลึงโลหะ 4

699/15 ก่ิงจนัทน์ บางโคล่ ทาํน็อต สกรู สลกั หนา้แปลน 6

วิศิษฏโ์ลหะกิจ 607/102 วดัจนัทร์ใน จนัทน์ บางโคล่ รับจา้งกลึงโลหะ 9

986/48 วดัจนัทร์ใน สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ โรงกลึง 6

485/7 วดัจนัทน์ใน เจริญกรุง บางโคล่ รับจา้งกลึง เจาะ ควา้น กดัไส และเช่ือมโลหะต่าง ๆ เช่น บูช เพลา4

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั เอส.เอ็ม.ที.แมชชีนทูล เทคโนโลยี858/45 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ กลึง กดั ตดั ไส เจียร เช่ือมโลหะ 7

457/118-119 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ กลึง,เจาะ,ไส,เช่ือมโลหะและทแบบพิมพโ์ลหะ 12

โรงกลึงเม่งหลี 2/8 วดัลาดบวัขาว เจริญกรุง บางคอแหลม กลึงแหวนลูกสูบ บูช 4

424/121 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ กลึงเช่ือมโลหะ 5

เจา๊ก่ีการช่าง 3761/348-349 นอกเขต จนัทน์ บางโคล่ กลึง และเช่ือมโลหะ 3

บริษทั ดี.เอส.ที.โปรดกักรุ๊ป จาํกดั 597/95-96 อยูดี่ เจริญกรุง บางโคล่ กลึง และเช่ือมโลหะ 5

ช.ศิริมงคลการช่าง 1184/236 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ กลึงโลหะ 4

บริษทั ดี.บี.ไดมอนด ์(ประเทศไทย) จาํกดั 505/45-46 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ทาํช้ินส่วนแม่พิมพ์ 12

3699/12 นอกเขต ไผ่เงิน บางโคล่ รับจา้งกลึงและเช่ือมโลหะ 7

986/22 ประดู่ 1 เจริญกรุง บางโคล่ การกลึง ไส เจียร เช่ือมโลหะทัว่ไป 6

4023/26 นอกเขต - บางโคล่ ทาํและซ่อมแม่พิมพ์ 3

ร้านวิโรจน์การคา้ 986/31 ประดู่ 1 พระราม 3 บางโคล่ กลึง เจาะ ไส เจียนโลหะทัว่ไป 4

ณรงคก์ารช่าง 1184/210 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ รับจา้งกลึง,เช่ือมไสโลหะ,เจียระไนวาลว์ และปาดท่าไอเสีย4

ศรีพงษเ์จริญการช่าง 603/6 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ กลึง เช่ือมโลหะ 6



3761/257 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ กลึง เจาะ ตดั เจียนเช่ือมโลหะทัว่ไป 3

504/54 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ กลึง เช่ือมโลหะ 6

3721/140 ราษฎร์อุทิศ 1 จนัทน์ บางโคล่ ทาํน๊อต สกรู บูช๊ สลกั แป้นเกลียว 5

ประเสริฐการช่าง 3601/12  สุดประเสริฐ บางโคล่ กลึงโลหะต่าง ๆ เช่น สลกั สกูร ฯลฯ 6

กิจเจริญการช่าง 40/36 มิตรสัมพนัธ์ จนัทน์ วดัพระยาไกร ทาํอุปกรณ์เคร่ืองจกัร เช่น เคร่ืองทาํยาเมด็ 6

พ.วฒันาการช่าง 228/34-35 ศิริวฒันา สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑโ์ลหะต่าง ๆ 7

3761/189 ประดู่ 1  บางโคล่ ทาํน๊อต สกรู เพลากลาง 2

วิสุทธ์ิการช่าง 511/62 ประดู่ 1 รัชดาภิเษก บางโคล่ ทาํแป้นเกลียว สลกั บูช 8

ศรียงโลหะกิจ 3769/86 อยูดี่พนูผล จนัทร์ บางโคล่ ทาํท่ีกั้นหนงัสือ ตวัเจาะกระดาษ 6

3738/65-66 สมาคมตระกูลโต๋วจนัทน์ บางโคล่ ทาํแบบพิมพโ์ลหะ 2

สยามการช่าง 607/65-67 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ทาํแบบพิมพจ์ากโลหะ และซ่อมอุปกรณ์เคร่ืองจกัร 6

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั โปรเกรสโมลด์ 607/32 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ทาํแบบพิมพโ์ลหะ 3

475/3 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ทาํลูกลอ้ประตูเหล็กยดื 3

ศุภรัตน์การช่าง 866/51 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ทาํแบบพิมพโ์ลหะ 6

ทิวาการช่าง 12 จนัทน์ 51 แยก 10จนัทน์ วดัพระยาไกร ทาํผลิตภณัฑโ์ลหะต่าง ๆ เช่น ลอ้รถเขน็ ทาํแบบพิมพพ์ลาสติก น๊อต สกรู3

3769/150 อยูดี่พนูผล อยูดี่ตดัใหม่ บางโคล่ ทาํแบบพิมพโ์ลหะ 6

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั สพานใหม่การช่าง 3726/16-17  จนัทน์ บางโคล่ ทาํใบมีดตดัผา้ 9

สานชยัการช่าง 503/1 ก่ิงจนัทร์ จนัทน์ วดัพระยาไกร ทาํแบบพิมพส์าํหรับเคร่ืองอดัพลาสติก 5

ล้ีฮอ้ฮวดอุตสาหกรรม 3699/22 วดัไผ่เงิน สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ทาํของใชเ้ล็ก ๆ จากโลหะ เช่น เหล็กป้ิงปลา 10

อาร์.ดบับลิว.เวอคส์ 3531/89-90  แฉลม้นิมิตร บางโคล่ ทาํช้ินส่วนอุปกรณ์ของเคร่ืองยนต์ 4



เยาหลีกลการ 864/45 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ทาํอุปกรณ์เคร่ืองยนต ์เช่น กระบอกสูบเคร่ืองยนต ์วาลว์เคร่ืองยนต์3

สุริยะการช่าง 672 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ซ่อมแซมส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเคร่ืองยนต ์เช่น ฝาสูบ เฟือง และหมอ้นํ้า2

ศรีเจริญการช่าง 546/52-53 วดัไผ่เงิน วดัไผ่เงิน บางโคล่ ทาํบูช๊ เฟืองเพลา และปุลเล่ ของเคร่ืองยนต์ 5

สุขศรีการช่าง 3769/47 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํสลกั สกรู เพลา 3

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั ลิมป์พิพฒัน์ 3769/66-67 จนัทร์ บางโคล่ กลึงโลหะ เช่น อะไหล่เคร่ืองจกัรต่าง ๆ 4

เจริญชยั 559/27-28 ก่ิงจนัทร์ จนัทน์ บางโคล่ ผลิตช้ินส่วนและอะไหล่เคร่ืองสูบนํ้า 6

พี.เอส.วี.แทรกเตอร์ 3597/143-144 นอกเขต สุดประเสริฐ บางโคล่ ซ่อมและกลึงช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล 14

504/13,14,36,37อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํช้ินส่วนอุปกรณ์เคร่ืองป๊ัมและทาํสกรู 9

มานะโลหะกิจ 454/217-218 อยูดี่ วดัไผ่เงิน บางโคล่ ซ่อมและประกอบเคร่ืองขดัพ้ืนหินขดั 3

เฉลิมการช่าง 3761/234 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ซ่อมและประกอบเคร่ืองอดัไฮดรอลิก 2

บริษทั เฉียนจ้ีเคร่ืองจกัรกล จาํกดั 471 - พระรามท่ี 3 บางโคล่ ผลิตและซ่อมช้ินส่วนอุปกรณ์เคร่ืองจกัรต่าง ๆ เช่น เคร่ืองกลึงโลหะ6

3761/182-183 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ กลึงโลหะจาํพวกอุปกรณ์เคร่ืองจกัร เช่น เพลา บูช๊ สลกั 7

วรชยัการช่าง 341/9-10-11 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางคอแหลม ทาํช้ินส่วนเคร่ืองจกัร เช่น ท่อ ท่อเกลียว หวัจบั 6

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั วี.การช่าง 3761/184-185 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ กลึงโลหะจาํพวกอุปกรณ์เคร่ืองจกัร เช่น เพลา บูช๊ สลกั 7

ถาวรการช่าง 712/94 ประดู่ 1 เจริญกรุง บางคอแหลม รับจา้งผลิตและซ่อมเคร่ืองจกัร 8

ว.วฒันกิจไพศาล 440/31-32-33 อยูดี่ วดัไผ่เงิน บางโคล่ ทาํอุปกรณ์เคร่ืองทอผา้ 8

ธนกิจเจริญ 697/21-22 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ทาํอุปกรณ์เคร่ืองจกัร เช่น เคร่ืองพิมพห์นงัสือ 5

มาเจริญเอ็นจิเนียร่ิง 986/19-20 วดัจนัทร์ใน  บางโคล่ ทาํอุปกรณ์เคร่ืองตดักระดาษ เช่น เพลา บูช๊ 6

ประสบโชคการช่าง 3761/258 อยูดี่ตดัใหม่ จนัทน์ บางโคล่ ผลิตและซ่อมเคร่ืองทาํเส้นก๋วยเต๋ียว 3

ประสบโชคการช่าง 3761/258 อยูดี่ตดัใหม่ จนัทน์ บางโคล่ ผลิตและซ่อมเคร่ืองทาํเส้นก๋วยเต๋ียว 3



บริษทั ธรรมรัตน์การช่าง จาํกดั 986/13-16 ประดู่ 1 สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลสาํหรับโรงงานกระดาษ อุตสาหกรรมยาง ฯลฯ20

สามคัคียนต์ 199 ตน้โพธ์ิ เจริญกรุง บางคอแหลม ซ่อมแซมและผลิตส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองพิมพ์7

ยง่เฮงหลีโลหะกิจ 599/114-115 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ทาํอะไหล่เคร่ืองทาํนํ้าอดัลม 8

ล่ิมกิมหยู 450 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ทาํตูเ้ก็บความเยน็ 4

บริษทั เคน้ทฟ์อร์ดแมชินเนอร่ี จาํกดั 344 พระราม 3 บางโคล่ ซ่อมบริการหลงัการขายเคร่ืองสูบนํ้า เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า7

699/10-12 ก่ิงจนัทร์ จนัทน์ บางโคล่ กลึงปุลเล่ และเพลา 4

บุญชูการช่าง 4236/172-173 ประดู่ 1 เจริญกรุง บางโคล่ ทาํอุปกรณ์ของเคร่ืองปรับอากาศ เช่น ปุลเล่ หนา้แปลน 4

แสงการช่าง 822/31 ประดู่ 1 เจริญกรุง บางโคล่ ทาํโครงเคร่ืองปรับอากาศ โครงตูเ้ยน็ และถงัดว้ยเหล็กไร้สนิม3

บริษทั ทองแสงทรัพย ์จาํกดั 3761/359-362 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ รับจา้งประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น บาลาสท ์หมอ้แปลง40

บริษทั เอ.อาร์.พี.โลหะภณัฑ ์จาํกดั 3761/220-222 อยูดี่ เจริญกรุง บางโคล่ ทาํเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เช่น โคมไฟฟ้า เตาไฟฟ้า 12

ดี.เค.การช่าง 14/35-36 ตน้โพธ์ิ เจริญกรุง บางคอแหลม ทาํช้ินส่วนพิเศษสาํหรับเคร่ืองยนตเ์รือ เช่น อะไหล่เคร่ืองเรือหางยาว เฟืองเกียร์4

อู่เสรีชยั 599/28 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ต่อตวัถงัรถบรรทุก 3

บริษทั สินสวสัด์ิขนส่ง จาํกดั 3531/5, 3531/45มณีชวน สุดประเสริฐ บางโคล่ ดดัแปลง ประกอบรถบรรทุกเป็นรถตูบ้รรทุกสินคา้ 5

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั สหศิลป์ สเตนเลส 597/25-26 วดัจนัทร์ใน ประดู่ 1 บางโคล่ ทาํกะบะสเตนเลสรถยนตบ์รรทุก 7

จงเจริญการช่าง 3761/133-134 โอศิริ อยูดี่ตดัใหม่ บางโคล่ ผลิตอุปกรณ์และอะไหล่สาํหรับรถยนต์ 5

สมชายกลการ 3761/346-347 อยูดี่ วดัไผ่เงิน บางโคล่ ซ่อมครัชรถยนต์ 11

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั วีระวฒัน์เบรคและครัช 190/68-69-70 สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ อดัผา้เบรคและคลชั 5

บริษทั มาร์คาไซท ์มาสเตอร์ จาํกดั 2534/200 ราษฎร์อุทิศ 1 รัชดาภิเษก บางโคล่ ทาํเคร่ืองประดบั 45

3531/112-115 มณีชวน สุดประเสริฐ บางโคล่ ทาํเคร่ืองประดบัจากทอง นาก เงิน เช่น แหวน 6

บริษทั มาร์คาไซท ์มาสเตอร์ จาํกดั 2534/201-202 ราษฏร์อุทิศ 1 รัชดาภิเษก บางโคล่ ทาํเคร่ืองประดบั 45



2074/28-29 โรงแรมแม่นํ้า เจริญกรุง วดัพระยาไกร ทาํเคร่ืองประดบัจากเงิน เช่น ทาํแหวนเงิน จ้ี สร้อยมือ ต่างหู และสร้อยคอ37

บริษทั ยหูลิม จาํกดั 3927/80 นอกเขต ประดู่ 1 บางโคล่ ทาํเคร่ืองประดบัจากเงิน ทอง และเจียระไนพลอย เช่น แหวนเงิน ทอง สร้อยคอ จ้ี สร้อยขอ้มือและต่างหู46

3727/109 นอกเขต วดัไผ่เงิน บางโคล่ ทาํเคร่ืองประดบัจากเงินทอง เช่น ทาํแหวนเงินทอง จ้ี สร้อยคอ สร้อยขอ้มือ ต่างหู และเจียรไนพลอย45

บริษทั เอ็นแฮนซ์ จาํกดั 1184/31-33 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ตบแต่ง และประกอบเคร่ืองประดบั 45

บริษทั ดี.แอนด.์ซี อาร์ต จาํกดั 607/104-105 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ทาํเคร่ืองประดบั 31

บริษทั ซิลเวก็ซ์ จาํกดั 2074/24-27 โรงแรมแม่นํ้า เจริญกรุง วดัพระยาไกร ทาํเคร่ืองประดบัจากเงิน เช่น ทาํแหวน จ้ี สร้อยคอ ต่างหู สร้อยขอมือ45

621/47-50 ก่ิงจนัทร์แยกอยูดี่จนัทน์เหนือใตบ้างโคล่ ทาํเคร่ืองประดบัจากเงิน-ทอง เช่น ทาํแหวนเงิน-ทอง จ้ี สร้อยคอ,สร้อยขอ้มือ ต่างหู และเจียรไนพลอย41

พี เอ็น เอ็น แฟคทอร่ี 292/6 เจริญกรุง 91 เจริญกรุง วดัพระยาไกร 0

บริษทั อาร์ ซี จิวเวลร่ี เทรดด้ิง จาํกดั 341/71-72 ประดู่ เจริญกรุง บางคอแหลม ทาํเคร่ืองประดบัจากทอง เพชร พลอย 12

บริษทั แดง แฟชัน่แอคเซสโซรีส์ จาํกดั 621/41-43 ก่ิงจนัทร์ จนัทน์ บางคอแหลม ทาํเคร่ืองประดบัจากพลอยและมุกเทียม 23

วี.เอส.แฟคตอร่ี 2302/11-12 เจริญกรุง บางคอแหลม เจียระไนพลอย 29

บริษทั พาราก็อน พรีเซียส สโตนส์ จาํกดั 3331/34-35 สุดประดิษฐ์ บางโคล่ เจียรนยัอญัมณี เคร่ืองประดบั 40

วินเซนตส์ปอร์ต 597/93-94 วดัจนัทร์ใน จนัทร์ บางโคล่ ผลิตเคร่ืองใชใ้นการกีฬา เช่น โตะ๊ปิงปอง แป้นบาสเกตบอล ฯลฯ10

บริษทั ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ จาํกดั 3331/104-107 นอกเขต สุดประเสริฐ บางโคล่ ทาํตรายาง 34

บริษทั โรจน์ แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั 3699/44,3699/46ไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ทาํป้ายโฆษณา 5

บริษทั ซนัอินเตอร์เนชัน่แนลฟลาวเวอร์ จาํกดั 477 พระรามท่ี 3 บางโคล่ บรรจุดอกไมส้ดเพ่ือการส่งออก และแบ่งบรรจุปุ๋ ย 30

บริษทั สยามเซอร์เคิล จาํกดั 3769/214-215 อยูดี่พลูผล จนัทน์ บางโคล่ ตดั กรอเทปกาว และบรรจุหีบห่อ 4

บริษทั ไทยเวสเทอร์นแฮนดิแครฟ จาํกดั 766/48 วดัจนัทร์ใน (เจริญกรุง 107)เจริญกรุง บางคอแหลม ทาํการบรรจุ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผา-ผลิตภณัฑจ์ากไม้23

บริษทั เอส.เค.เอส.โปรดิวซ์ จาํกดั 3425 วดัอินทร์บรรจง พระรามท่ี 3 บางคอแหลม แบ่งบรรจุกากถัว่เหลืองโดยไม่มีการผลิต 5

บริษทั ซินโนวา ฟู้ ดส์ จาํกดั 431 ประดู่ 1 เจริญกรุง บางคอแหลม ทาํขนมปัง ขนมเคก้ และทาํไอศกรีม 33



บริษทั กฤตศรีพร จาํกดั 446/2 อยูดี่ วดัไผ่เงิน บางโคล่ ทาํขนมปังกรอบ 35

บริษทั ซัง่ไห่ ฟู้ ด จาํกดั 931/2,932/3 สาธุประดิษฐ์ 20สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ทาํเส้นบะหม่ี ซาลาเปา และปรุงอาหาร 55

ศิลถาวร 88 วดัราชสิงขร 1 เจริญกรุง วดัพระยาไกร ทาํเส้นก๋วยเต๋ียว 5

โตะ๊ซุนเส็ง 802 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ทาํเส้นก๋วยเต๋ียว 7

เอส.เอส.โลหะกิจ 493/21 ประดู่ 1 เจริญกรุง บางโคล่ ชุบโลหะ 6

บริษทั ออนป้า จาํกดั 111/1 ชั้นท่ี 1 - พระรามท่ี 3 บางคอแหลม ผลิตแผ่น ซีดี 32

บริษทั พีนทั ฟดูส์ จาํกดั 860/23 ประดู่ 1 เจริญกรุง บางโคล่ ผลิตไอศครีม 20

บริษทั เอ็น. พี. ฟู้ ดส์ เทค (ประเทศไทย) จาํกดั 22/4-5 ทวีสิทธ์ิ สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ทาํเคร่ืองปรุงกล่ิน  รส  หรือสีของอาหาร 8

บริษทั เอเซียทรอปิคอลเทรดด้ิง จาํกดั 144/1 เจริญกรุง 78 เจริญกรุง บางคอแหลม ผลิตวตัถุดิบอาหารสัตว ์และแบ่งบรรจุอาหารสัตว์ 13

- 163,165 แฉลม้นิมิตร บางโคล่ ผลิตเส้ือไหมพรมและผลิตภณัฑเ์คร่ืองนุ่งห่มไหมพรม 46

655/18 ราษฎร์อุทิศ พระรามท่ี 3 บางโคล่ ถกัผา้ยดื (จาํนวนเคร่ืองถกัผา้ 59 เคร่ือง) และตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป (จาํนวนจกัรเยบ็ผา้ 150 เคร่ือง)190

บริษทั แฟชัน่ เอ็กซ์ปอร์ต จาํกดั 157,159,161 แฉลม้นิมิตร 5 แยก1 ฝ่ังซ้ายแฉลม้นิมิตร (ฝ่ังซ้าย)บางโคล่ ทอถกัเส้ือไหมพรมและผลิตภณัฑเ์คร่ืองนุ่งห่มไหมพรม46

บริษทั เพรสซิเดน้ท ์นิทต้ิง แอนด ์การ์เมน้ท ์จาํกดั817 ก่ิงจนัทร์ สุดประเสริฐ บางโคล่ ถกัผา้ยดื จาํนวนเคร่ืองถกัผา้ยดื 65 เคร่ือง                  ไดปี้ละ 600,000 กิโลกรัม85

บริษทั ซนัน่ีนิตต้ิง จาํกดั 3769/134-137 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ถกัเส้ือไหมพรมดว้ยแรงคน จาํนวนเคร่ืองถกัไหมพรมดว้ยแรงคน 70 เคร่ือง ไดปี้ละ 300,000 ช้ิน164

บริษทั ซนัไชน์นิตต้ิง จาํกดั 3695/8 แฉลม้นิมิตร 12 เจริญกรุง บางโคล่ ถกัเส้ือไหมพรม 72

บริษทั ไพโรจน์การทอ จาํกดั 3531/148-151 มณีชวน สุดประเสริฐ บางโคล่ ถกัผา้ยดื (จาํนวนเคร่ืองถกั 25 เคร่ือง) ไดปี้ละ 13,000 กิโลกรัม8

บริษทั ทิศเหนือการทอ จาํกดั 457/106,457/108-114วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ถกัเส้ือไหมพรม จาํนวนเคร่ืองถกั 236 เคร่ือง 72

บริษทั แชมป์เอช จาํกดั 3885/2 ราชอุทิศ 2 เลียบแม่นํ้าเจา้พระยาบางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป จาํนวนจกัรเยบ็ผา้ 185 เคร่ือง 903

บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จาํกดั 611/29 วดัจนัทร์ใน ประดู่ 1 บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป (จาํนวนจกัรเยบ็ผา้ 350 เคร่ือง) 391

บริษทั ลิม ไลน์ แอพพาเรล จาํกดั 844/60-61 ประดู่ 1 เจริญกรุง บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป จาํนวนจกัรเยบ็ผา้ 100 เคร่ือง 16



บริษทั ปิคคา อินเตอร์ จาํกดั 3601/336-338 ตน้มะขาม แฉลม้นิมิตร บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป จาํนวนจกัรเยบ็ผา้ 100 เคร่ือง 10

บริษทั อะบาคสัการ์เมน้ท ์(2000) จาํกดั 864/109-113 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป จาํนวนจกัรเยบ็ผา้ 100 เคร่ือง 150

บริษทั โกลเดน้โบล ์จาํกดั 209/9-11 วดัราชสิงขร 2 เจริญกรุง วดัพระยาไกร ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป (จาํนวนจกัรเยบ็ผา้ 85 เคร่ือง) 67

บริษทั คิงส์การ์เมน้ท ์จาํกดั 3597/193-194 แฉลม้นิมิตร เจริญกรุง บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป จาํนวนจกัรเยบ็ผา้ 50 เคร่ือง 67

บริษทั รอยลั การ์เมนท ์จาํกดั 2194/43-44 เจริญกรุง วดัพระยาไกร ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป จาํนวนจกัรเยบ็ผา้ 90 เคร่ือง 52

บริษทั รอยลั การ์เมนท ์จาํกดั 2194/40-41-42 เจริญกรุง วดัพระยาไกร ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป จาํนวนจกัรเยบ็ผา้ 60 เคร่ือง 60

บริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) 930/1 ประดู่ 1 สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ตดัเยบ็ชุดชั้นในสตรี (จาํนวนจกัรเยบ็ผา้ 775 เคร่ือง) 584

บริษทั ไฮ-แอททิจูด กรุ๊ป จาํกดั 2194/91-95 เทพประทาน เจริญกรุง วดัพระยาไกร ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป จาํนวนจกัรเยบ็ผา้ 49 เคร่ือง 80

บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จาํกดั 611/26,611/28 วดัจนัทร์ใน ประดู่ 1 บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป เช่น ชุดชั้นในสตรี (จาํนวนจกัรเยบ็ผา้ 681 เคร่ือง)368

กิตติการ์เมน้ท์ 3601/325-327 ตน้มะขาม แฉลม้นิมิตร บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป (จาํนวนจกัรเยบ็ผา้ 90 เคร่ือง) 64

บริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) 3905/22 ประดู่ 1 สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ผลิตชุดชั้นในสตรีและเส้ือผา้สาํเร็จรูป  1736

บริษทั เพรสซิเดน้ท ์นิทต้ิง แอนด ์การ์เมน้ท ์จาํกดั817 ก่ิงจนัทร์ สุดประเสริฐ บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป จาํนวนจกัรเยบ็ผา้ 100 เคร่ือง 220

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั โรจน์อะแพเร็ล 559/31 ก่ิงจนัทร์ จนัทน์ บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป จาํนวนจกัรเยบ็ผา้ 200 เคร่ือง 235

บริษทั ศรีมิตรอินเตอร์เทรด จาํกดั 559/19 วดัจนัทร์ใน เจริญราษฎร์ บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป 176

บริษทั เซ็นทรัลเทรดด้ิง จาํกดั 611/56 ราชอุทิศ 2 ประดู่ บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป จาํนวนจกัรเยบ็ผา้ 404 เคร่ือง 735

บริษทั สุธานี จาํกดั 75/2 มาตานุสรณ์ มไหสวรรค์ บางคอแหลม ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป จาํนวนจกัรเยบ็ผา้ 181 เคร่ือง 348

บริษทั ปิคคาอินเตอร์ จาํกดั 3601/298-300 แฉลม้นิมิตร สุดประเสริฐ บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป (จาํนวนจกัรเยบ็ผา้ 75 เคร่ือง) 68

บริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) 930/8 ประดู่ 1 สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป ชุดชั้นในสตรี เคร่ืองแต่งกายและหมวก จาํนวนจกัรเยบ็ผา้ 744 เคร่ือง110

บริษทั เทพนิมิต อินเตอร์เทรด จาํกดั 775/1 ก่ิงจนัทร์ จนัทน์ บางโคล่ ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป จาํนวนจกัรเยบ็ผา้ 117 เคร่ือง 85

บริษทั บางกอกรับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 611/40 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ทาํรองเทา้ผา้ไบ 2315



บริษทั บางกอกรับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 631/7 ประดู่ 1 สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ทาํรองเทา้หนงั,รองเทา้ผา้ใบ,รองเทา้ยาง และตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป105

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั โรงเล่ือยจกัรแสงทอง 674 วดัลาดบวัขาว เจริญกรุง บางคอแหลม เล่ือยไม้ 14

ประณีตศิลป์การช่าง 597/42 อยูดี่ตดัใหม่ เจริญกรุง บางโคล่ ทาํประตูหนา้ต่างดว้ยไม้ 4

รุ่งเจริญการช่าง 986/33-34 ประดู่ 1 เจริญกรุง บางโคล่ ทาํวงกบประตูหนา้ต่างไม้ 4

บริษทั พฒันศิลป์อุตสาหกรรม จาํกดั 571/25-27 ประดู่ 1 เจริญกรุง บางโคล่ ทาํหุ่นรองเทา้จากไม ้และพลาสติก 4

ไทยฮั้ว 3739/29 วดัไผ่เงิน 1 วดัไผ่เงิน บางโคล่ ทาํกรอบรูปดว้ยไม้ 4

บริษทั ดบัเบิลย ูแอนด ์เอส เดคคอเรซ่ิน จาํกดั 3721/40 ราษฎร์อุทิศ1 พระราม 3 บางโคล่ ทาํเคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองเรือนจากไมแ้ละเหล็ก 10

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั เอจเฟอร์นิเจอร์ 3769/48-51 อยูดี่ อยูดี่ตดัใหม่ บางโคล่ ทาํเคร่ืองเรือนจากไม้ 4

มัน่คงเฟอร์นิเจอร์ 3769/126-127 นอกเขต(อยูดี่พนูผล)จนัทน์ บางโคล่ ทาํเคร่ืองเรือน เคร่ืองใชใ้นบา้นเรือน โดยใชไ้มแ้ปรรูป 8

นานาเจริญพาณิชย์ 790/7 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ทาํตูเ้ก็บอาหาร โตะ๊และเกา้อ้ี 5

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั โสภณชยั เฮาส์ซ่ิง 597/88-89 วดัจนัทร์ใน จนัทน์ บางโคล่ ทาํเคร่ืองเรือนจากไม้ 4

โอศิริเฟอร์นิเจอร์ 3761/91 ประดู่ 1 เจริญกรุง บางโคล่ ทาํเคร่ืองเรือนจากไม้ 2

บริษทั อิงค ์ออน เปเปอร์ จาํกดั 209 แฉลม้นิมิตร บางโคล่ เคลือบส่ิงพิมพด์ว้ยพลาสติก 52

บริษทั บูรพา ย.ูวี.เทรด จาํกดั 3769/245-247 นอกเขต เจริญกรุง บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัส่ิงพิมพ ์การเคลือบเงาผิวกระดาษหรือส่ิงพิมพ์48

บริษทั สามดีพร้ินต้ิงอีควิปเมน้ท ์จาํกดั 3601/311-313,3601/361ตน้มะขาม สุดประเสริฐ บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 15

บริษทั บริสุทธ์ิการพิมพ ์จาํกดั 3725 ตรอกนอกเขต จนัทน์ บางโคล่ ส่ิงพิมพ ์พิมพล์วดลายลงบนกระดาษทุกชนิด 50

บริษทั เจริญศิลป์พร้ินทเ์ท็ค จาํกดั 864/65-66 ประดู่ 1(วดัจนัทร์ใน)เจริญกรุง บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 10

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั โรงพิมพเ์ลิศศิลป์ 30/2 ทวีสิทธ์ิ สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ พิมพก์ล่องกระดาษและส่ิงพิมพต่์าง ๆ 39

บริษทั ซยัโย เทคนิคลั ทอยส์ จาํกดั 22/4-5 ทวีสิทธ์ิ สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ บนพลาสติกและทาํถุงพลาสติก 28

บริษทั จนัทรการพิมพ ์จาํกดั 3761/437-438 อยูดี่ จนัทร์ บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 11



บริษทั เดอะพร้ินทอิ์นเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 750/11 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 19

บริษทั ว.รัตนเชษฐ์ 1989 จาํกดั 607/80-81 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 8

บริษทั เจิดจรัสการพิมพ ์(2005) จาํกดั 91-91/2 จนัทน์ 43 แยก 26-3จนัทน์ บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 22

บริษทั ไทยอ๊อฟเซท จาํกดั 3706/1 ราชอุทิศ 1 ประดู่ บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 250

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั เหรียญทองการพิมพ์ 3706/1 ราษฎร์อุทิศ 1 ประดู่ 1 บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ ไดเ้ดือนละ 5,000 รีม 100

สุรพงษก์ารพิมพ์ 864/11-15 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 12

บริษทั โรงงานผสมหมึกพิมพไ์ทย จาํกดั 3765/9 อยูดี่ วดัไผ่เงิน บางโคล่ ผลิตหมึกพิมพ ์ไดปี้ละ 20 ตนั 6

บริษทั สานิตแอนดซ์นัส์ จาํกดั 3587/7 ประดู่ 1 เจริญกรุง บางโคล่ บรรจุนํ้ายาฆ่าแมลงในกระป๋องฉีด 63

บริษทั สานิตแอนดซ์นัส์ จาํกดั 3587/7 ประดู่ 1 เจริญกรุง บางโคล่ ทาํสีสาํหรับใชพ้น่ 7

บริษทั จุฬาอุตสาหกรรม จาํกดั 548 มาตานุสรณ์ เจริญกรุง บางคอแหลม ทาํสบู่และนํ้ามนัใส่ผม 187

บริษทั ไทยซินอุตสาหกรรม จาํกดั 963 ศิริวฒันา สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ผลิตเคร่ืองสาํอาง เช่น แชมพสูระผม 102

บริษทั สยามหมึกพิมพแ์ละเคมีภณัฑ ์จาํกดั 3706/1 ราษฎร์อุทิศ 1 เอนกประชามิตรบางโคล่ ทาํนํ้ามนัอาบเงาและทาํหมึกพิมพสี์ต่าง ๆ 10

อ้ึงเซ่งหลี 3761/173-180 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํลอ้รถเขน็จากยาง และทาํแบบพิมพโ์ลหะ 108

ส.ศิริการยาง 3769/166,167,168อยูดี่พลูผล จนัทน์ บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑย์าง เช่น ยางรองขาโตะ๊ และกระเป๋านํ้าร้อน กาํลงัการผลิต 35 ตนั/ปี9

มุยฮวด 120/21-22 ก่ิงจนัทร์ จนัทน์ วดัพระยาไกร ทาํของเด็กเล่น 6

บริษทั มาวิน พลาสติก จาํกดั 3761/465 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํฝาจุกพลาสติก 11

บริษทั ยนิูลคัส์พลาสติก จาํกดั 4236/163-165 ประดู่1 เหนือใต้ บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑพ์ลาสติก 11

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั กวงพลาสติก 3769/183-187 นอกเขต จนัทน์ บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑพ์ลาสติก เช่น ตุ๊กตา ฝาจุกขวด ตลบัแป้ง 18

บริษทั เฟรนดชิ์พเวอร์ค จาํกดั 3761/210-211 อยูดี่ตดัใหม่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑพ์ลาสติก เช่น พลาสติกอดัข้ึนรูปต่าง ๆ 24

กิจเจริญพลาสติก 3769/113-115 อยูดี่พลูผล เจริญกรุง บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑพ์ลาสติก เช่น ของเล่นเด็ก 10



เอ่ียมเจริญ 599/106-107 อยูดี่ เจริญกรุง บางโคล่ ทาํของใชจ้ากพลาสติก เช่นไมบ้รรทดั 9

694/1-2 วดัไผ่เงิน วดัไผ่เงิน บางโคล่ ทาํเมด็พลาสติก และทาํของใชด้ว้ยพลาสติก 2

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั ย ูเอ็น มาร์เก็ตต้ิง 3761/82-83 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํของใชจ้ากพลาสติก 4

ซี.เอ็ม.ซี. พลาสติก 3769/159-160 อยูดี่พลูผล จนัทน์ บางโคล่ ทาํเคร่ืองใชจ้ากพลาสติก 23

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั สุชาติพลาสติก 607/61-64 วดัจนัทร์ใน (กรองใจ)เจริญกรุง บางโคล่ ทาํเคร่ืองใชจ้ากพลาสติก 13

นางวลยัพร อุดมเลิศประเสริฐ 3531/79-81 มณีชวน แฉลม้นิมิตร บางโคล่ ทาํของใชจ้ากพลาสติกและทาํแม่พิมพส์าํหรับเคร่ืองฉีดพลาสติก12

สมบูรณ์พลาสติก 3769/37-40 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํของเด็กเล่น 14

แหลมทองอุตสาหกรรม 3769/139-140 อยูดี่พลูผล จนัทน์ บางโคล่ ผลิตภณัฑพ์ลาสติก เช่น แถบพลาสติก สาํหรับรัดของ เคร่ืองมือ เคร่ืองไม ้เคร่ืองเรือน6

- 3761/88 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํเคร่ืองใชพ้ลาสติก เช่น ไมแ้ขวนเส้ือ 6

ที.แอล.บี.พลาสติก 3601/71-72 แฉลม้นิมิตร สุดประเสริฐ บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑพ์ลาสติก เช่น กล่องสบู่ ฯลฯ 5

597/86-87 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑพ์ลาสติก และยาง เช่น แกนกระดาษชาํระ จุกสาํหรับอุดอ่างนํ้า2

บริษทั ร่วมส่งเสริมพลาสติก (2001) จาํกดั 3761/273-276 อยูดี่ตดัใหม่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํถุงพลาสติก 10

เจริญชยัพลาสติก 597/68-69 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ทาํถุงพลาสติก 4

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั ริโกแพค็ 552/118-130 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ทาํถุงและพิมพถุ์งพลาสติก 28

ไลออ้น พลาสติก 552/134-137 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ทาํถุงพลาสติก 12

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั ภทัรชาญเลิศ 3601/316-318 ตน้มะขาม แฉลม้นิมิตร บางโคล่ ทาํถุงพลาสติก เช่น ถุงบรรจุอาหาร 11

- 3761/116-117 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํของใชจ้ากพลาสติก เช่น ขวดนํ้า 8

บริษทั เค.วี.เจ.ยเูน่ียน จาํกดั 55/21-27 ประดู่ รัชดาภิเษก บางคอแหลม ทาํผลิตภณัฑจ์ากพลาสติก เช่น ตลบัแป้ง ตลบัยา ขวดพลาสติก45

3769/169-170 อยูดี่พนูผล จนัทน์ บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑพ์ลาสติก 7

3531/109-110 มณีชวน สุดประเสริฐ บางโคล่ ทาํภาชนะบรรจุจากพลาสติก 1



โรงงานพลาสติกทะเลทอง 3761/260-261 อยูดี่ วดัไผ่เงิน บางโคล่ ผลิตภาชนะบรรจุจากพลาสติก 8

บริษทั เฟรนดชิ์พเวอร์ค จาํกดั 4023/30,32,34 อยูดี่พลูผล อยูดี่ บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑแ์ผ่นพลาสติกอดัข้ึนรูปต่าง ๆ เช่น กล่องพลาสติก24

บริษทั ศรีรุ่งเรืองพลาสติก จาํกดั 3327/3 แฉลม้นิมิตร สุดประเสริฐ บางโคล่ ทาํถุงพลาสติก 28

ไทยมิตรเคมี 893 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ทาํถุงพลาสติกและเชือกพลาสติก 10

สยามพลาสติก 864/18-19 วดัจนัทร์ใน จนัทน์ บางโคล่ ทาํพลาสติกเมด็ 7

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั ซุ่ยหลีพลาสติค 631/5 วดัจนัทร์ใน สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ยอ้มสีพลาสติคและทาํฝาถว้ยพลาสติก 6

ไพสิฐพลาสติก 3769/34 อยูดี่พนูผล สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ทาํเมด็พลาสติกเกรดบี และเคร่ืองใชจ้ากพลาสติก 2

ทวีกุล 1150/1-3 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ แปรรูปกระจก เช่น กระจกเงา กระจกเวา้ กระจกโคง้ 7

โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จบางโคล่ - พระราม 3 บางคอแหลม คอนกรีตผสมเสร็จ 3

หน่วยผลิตคอนกรีตรัชดา 2 - พระรามท่ี 3 บางโคล่ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 6

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั ไทยวิศวกิจ 34 ทวีสิทธ์ิ สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ตดัหินอ่อน 6

บริษทั ทิพวรรณเบสทฟ์ู้ ด (2527) จาํกดั 607/242 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ทาํปลาหมึกบด และอบแหง้ 20

736 วดัไผ่เงิน 1 วดัไผ่เงิน บางโคล่ หล่อช้ินส่วนของเคร่ืองจกัรต่างๆ เช่น ใบพดัเรือ บูช๊ และท่องอ ฯลฯ19

สงวนโลหะกิจ 597/11 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ รีดลวดสปริงและอลูมิเนียมใหแ้บน 6

บริษทั สหภณัฑวิ์ศวกรรม จาํกดั 599/134 อยูดี่ตดัใหม่ บางโคล่ ทาํหมอ้กรองนํ้า 14

บริษทั แสตนดาร์ด คดัต้ิง ไนฟ์ซ จาํกดั 22,24,42 แฉลม้นิมิตร 12 แฉลม้นิมิตร บางโคล่ ทาํแบบมีดตดัรองเทา้ 70

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั สงวนเกียรติ 858/32-33-34 วดัจนัทร์ใน รัชดาภิเษก บางโคล่ ผลิตเคร่ืองตบแต่งภายในอาคาร เช่น มู่ล่ี ม่านปรับแสง 15

อดิศกัด์ิ 599/67-68 ประดู่ 1 เจริญกรุง บางโคล่ ทาํขาโตะ๊ดว้ยเหล็ก 3

บริษทั สตีลดีไซน์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 448/26-28 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ทาํประตูหนา้ต่างเหล็กดดั 3

สุรัตน์โลหะกิจ 3761/259 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํประตู-หนา้ต่างเหล็ก 5



ประสพชยัการช่าง 27/1 พิพฒันาการ เจริญกรุง วดัพระยาไกร ทาํประตูหนา้ต่างเหล็กดดั 3

บริษทั คา้เหล็กไทย จาํกดั (มหาชน) 129 ตรอกวดัจนัทร์ในพระรามท่ี 3 บางคอแหลม ทาํส่วนประกอบใชใ้นการก่อสร้างอาคาร เช่น แบบหล่อคอนกรีต และโครงสร้างเหล็ก35

ไวท้โกโก้ 597/30-31-32 ประดู่ 1 จนัทน์ บางโคล่ ทาํบานพบัและกลอนประตูหนา้ต่าง 17

ต.พฒันะชยัโลหะกิจ 212/9 สาธุประดิษฐ์ 14สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ตดัและพบัเหล็กเพ่ือใชใ้นงานอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง13

บริษทั สินธุเหล็กกลา้ จาํกดั 685/34 ประดู่ 1 สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ป๊ัมโลหะและตดัโลหะสาํหรับใชใ้นการก่อสร้าง 13

เกรียงศกัด์ิการช่าง 3601/53-54-82-83 สุดประเสริฐ บางโคล่ ทาํขอเก่ียวกระเบ้ืองและตะปูตอกสังกะสี 35

บริษทั กรุงเทพ เมทลั แฟ็บบริคเคชัน่ จาํกดั 3769/29-30 อยูดี่พลูผล อยูดี่ บางโคล่ ทาํส่วนประกอบสาํหรับใชใ้นการก่อสร้างอาคาร เช่น รางนํ้า7

บริษทั เบสทรีฟริเจอเรต้ิง จาํกดั 3644/26 นอกเขต สุดประเสริฐ บางโคล่ ทาํอุปกรณ์และช้ินส่วนประกอบของเคร่ืองปรับอากาศ ตูเ้ยน็ และเคร่ืองทาํความเยน็ต่าง ๆ7

บริษทั 504 แอล เค คอนสทรัคชัน่ จาํกดั 16,18 จนัทน์43 (ฝ่ังขวา) บางโคล่ ทาํท่อของระบบเคร่ืองปรับอากาศ 21

บริษทั เคนท ์ยไูนเตด็ จาํกดั 4023/10,12,14,16,18นอกเขต (อยูดี่พลูผล)จนัทน์ บางโคล่ ทาํส่วนประกอบสาํหรับใชก้บัระบบเคร่ืองปรับอากาศ เช่น ท่อลม ประกอบเคร่ืองปรับอากาศ15

457/250-251 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ทาํตูเ้หล็ก 3

บริษทั เล่ียงเส็งเฮง (1984) จาํกดั 991/1 ศิริวฒันา สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ทาํภาชนะบรรจุดว้ยโลหะ เช่น ถงันํ้ามนั ถงันํ้า 15

เจริญพรสแตนเลส 599/141 วดัจนัทร์ใน จนัทน์ บางโคล่ ทาํตูส้แตนเลส และของใชต่้าง ๆ ในครัวเรือน 8

ประเสริฐการช่าง 3761/78 อยูดี่ สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ทาํถงัเหล็ก 12

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั จุนเจือจาน 655/14 ราษฎร์อุทิศ 2 ประดู่ 1 บางโคล่ ทาํถงันํ้า และแทง้คน์ํ้า 7

โรงชุบเจริญลาภ 599/142-143 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ชุบโลหะ 21

3761/109-111 นอกเขต จนัทน์ บางโคล่ ชุบโลหะ 7

ไทยเจริญการช่าง 3769/83 อยูดี่พลูผล วดัไผ่เงิน บางโคล่ กลึง และเช่ือมโลหะ 4

เลิศเจริญชยัการช่าง 864/72 ประดู่ 44 เจริญกรุง 107บางโคล่ กลึง เช่ือม เจาะ ไส เจียร และป๊ัมโลหะ 4

ไพศาลการช่าง 599/61 อยูดี่ พระราม 3 บางโคล่ กลึง ไส กดั เจาะโลหะ 5



บริษทั จี.ไอ.เอฟ.เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั 420/1 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ตดั พบั กลึง เจาะ ควา้น กดั ไส เจียน และเช่ือมโลหะทัว่ไป20

พี.เอส.การช่าง 864/56-57 ประดู่ 1 เจริญกรุง บางโคล่ กลึงและเช่ือมโลหะทัว่ไป 1

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั ยเูน่ียนสยาม 1992 3721/6 ราษฏร์อุทิศ 1 ประดู่ 1 บางโคล่ กลึง เจาะไสเจียรและเช่ือมโลหะทัว่ไป 7

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั ยีก่ี่การช่าง 349,351 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ กลึง-เช่ือมโลหะ 9

986/25-26 ประดู่ 1 สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑโ์ลหะดว้ยวิธีป๊ัม เช่น บานพบั ช้ินส่วนยอ่ยตวัถงัรถ5

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั ชยัมงคลโลหะกิจ 51,53,55 เจริญราษฎร์ 7 แยก 7-6-6 บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑจ์ากโลหะ เช่น โครงลาํโพง ช้ินส่วนอุปกรณ์แม่แรง20

3769/92 อยูดี่พลูผล เจริญกรุง บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑโ์ดยการป๊ัมกระแทก เช่น ขั้วหลอดไฟ ฯลฯ3

บริษทั กรุงเทพอุตสาหกรรมเลเซอร์และโมลด ์จาํกดั3769/193-195 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ป๊ัม กลึง และเช่ือมโลหะ 10

3169/125 อยูดี่พลูผล จนัทน์ บางโคล่ รับจา้งป๊ัมโลหะ และเช่ือมโลหะทัว่ไป 15

นางสาวโสฬส เทียนรุ่งนะภาลยั 44 แฉลม้นิมิตร 12 แฉลม้นิมิตร บางโคล่ ป๊ัมและกลึงโลหะ 7

ไพบูลยโ์ลหะกิจ 3769/157-158 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ป๊ัม กลึง และเช่ือมโลหะทัว่ไป 8

เต้ียงเซ้ง 3761/9 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํขอเก่ียวกระเบ้ือง กระป๋องโลหะ 10

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั ที เอ โลหะกิจ 3769/237-239 อยูดี่พนูผล พระรามท่ี 3 บางโคล่ ป๊ัมและเช่ือมโลหะ 13

ชยัเจริญโลหะกิจ 3761/127 อยูดี่ตดัใหม่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑด์ว้ยวิธีป๊ัม เช่น ล้ินแฟ้มใส่เอกสาร 10

ไทยแสงการช่าง 792 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ทาํหวัตะเกียง 5

สุวรรณวฒันาโลหะกิจ 3331/12 แฉลม้นิมิตร สุดประเสริฐ บางโคล่ ป๊ัมโลหะ 4

1206/5 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ทาํส่วนประกอบของแฟ้มเอกสาร 12

498-498/1 ตน้โพธ์ิ เจริญกรุง บางคอแหลม ป๊ัมช้ินส่วนท่ีเป็นโลหะของกระเป๋าถือสตรี 10

สุรินทร์การช่าง 3761/120 อยูดี่ตดัใหม่ จนัทน์ บางโคล่ ป๊ัมและกลึงโลหะ 4

แสงณรงคโ์ลหะ 877/1 ภกัดีธรรม 2 สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ทาํกระดุมและตาไก่ผา้ใบดว้ยโลหะ 6



1194/1 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ทาํส่วนประกอบของแฟ้มเอกสาร 13

รุ่งเรืองกิจ 3597/137 ตรอกนอกเขต ประดู่ 1 บางโคล่ ทาํสกรู บูช๊ และแม่พิมพจ์ากโลหะ 3

วิเชียรรุ่งโรจน์ 3761/140 นอกเขต จนัทร์ บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑโ์ลหะ เช่น น๊อต 3

วิทยาการช่าง 3761/363-364 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑโ์ลหะ เช่น น๊อต สกรู แหวน เพลา 4

พี.เอ็ม.มอเตอร์ 597/100-101 อยูดี่ พระรามท่ี 3 บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑโ์ลหะ เช่น บูช เพลา น๊อต สกรู 8

ฉตัรมงคลการช่าง 3769/163-164 อยูดี่พลูผล จนัทน์ บางโคล่ ทาํน๊อต สกรู แหวน 13

4236/148-149 ประดู่ 1 - นอกเขตเจริญกรุง บางโคล่ ทาํขดสปริงเหล็ก สลกั เพลา ฯลฯ 6

สหพงษก์ลการ 3769/60-61 อยูดี่พนูผล จนัทน์ บางโคล่ ทาํบูช สลกั 4

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั ชยัวฒัน์แฟคเตอร่ี 3769/151 นอกเขต วดัไผ่เงิน บางโคล่ ทาํเคร่ืองใชเ้ล็ก ๆ จากโลหะ 3

บริษทั แปซิฟิค แคท แคพ๊ จาํกดั 931/2 วดัไผ่เงิน สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ทาํของใชเ้ล็ก ๆ จากโลหะ เช่น ฝาจุก 10

สุรชยัการช่าง 3761/429-430 นอกเขต จนัทน์ บางโคล่ ทาํแบบแม่พิมพโ์ลหะ และผลิตภณัฑพ์ลาสติกต่าง ๆ เช่น ของเด็กเล่น11

เดะคุปตอิ์นเมก็ซ์ 599/89 วดัจนัทร์ใน จนัทน์ บางโคล่ ทาํท่ีแขวนเส้ือจากโลหะ และผลิตภณัฑพ์ลาสติก เช่น ไมแ้ขวนเส้ือพลาสติก6

ไพบูลยโ์ลหะกิจ 3769/65 อยูดี่พลูผล จนัทน์ บางโคล่ ทาํของใชเ้ล็ก ๆ จากโลหะ เช่น อุปกรณ์ผา้ม่าน 4

แสงชยั 597/57 วดัจนัทน์ใน บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑโ์ลหะต่างๆ เช่น แบบพิมพโ์ลหะ 5

เอช.เค.การช่าง 1184/256 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ทาํแบบพิมพจ์ากโลหะ 6

ชยัเจริญโลหะกิจ 3761/145 อยูดี่ตดัใหม่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํของใชเ้ล็กๆจากโลหะเช่น เช่น ล้ินแฟ้มใส่เอกสาร อะไหล่แฟ้มชนิดต่างๆ9

ธงชยัการช่าง 3761/108 โอสิริ อยูดี่ตดัใหม่ บางโคล่ ทาํเคร่ืองใชเ้ล็ก ๆ จากโลหะ เช่น                             แม่พิมพโ์ลหะและช้ินส่วนอะไหล่6

โรงกลึงวฒันกิจ 3761/147-148 อยูดี่ตดัใหม่ เจริญกรุง บางโคล่ ทาํอุปกรณ์มู่ล่ี มือหมุนผา้ม่าน และแบบพิมพ์ 5

ส.เจริญการช่าง 498/8-9 ตน้โพธ์ิ เจริญกรุง บางคอแหลม ทาํแบบพิมพโ์ลหะสาํหรับอดัพลาสติกและยาง 4

597/33 ประดู่ 1 เจริญกรุง บางโคล่ ทาํหวัเขม็ขดั และแหวนรองน๊อต 4



หา้งหุ้นส่วนจาํกดั อี.เอส.พี.ซพัพลายส์ 3761/237-238 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํบานพบัและกลอนประตหนา้ต่าง 17

ยง่ง่ีเชียง 454/54 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑจ์ากโลหะ เช่น ขอสับหนา้ต่าง ฯลฯ 5

ยงเจริญ 3597/213-214 แฉลม้นิมิตร เจริญกรุง บางโคล่ ทาํกระดุมจากโลหะ 15

3601/57 ขนัอุไร แฉลม้นิมิตร บางโคล่ ทาํเคร่ืองใชจ้ากโลหะ เช่น ชอ้น ท่ีรองแกว้ บูช สกรู 4

บริษทั เอ่ียมถนอมชยั จาํกดั 120/127-130 ก่ิงจนัทร์ จนัทน์ วดัพระยาไกร ทาํแบบพิมพโ์ลหะ และทาํของใชจ้ากพลาสติก เช่น ฝาจุก ฝาขวด6

ประทีปการช่าง 800/39 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ทาํของใชเ้ล็ก ๆ จากโลหะ เช่น น๊อต บุช๊ เพลา 2

ณรงคก์ารช่าง 548/51,548/47,548/84วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ทาํตะเกียงนํ้ามนักาซ 5

ชยัเจริญ 3769/117-121 อยูดี่พนูผล จนัทน์ บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑโ์ลหะ เช่น แบบพิมพ ์ตะแกรงพดัลม ฝาหมอ้นํ้ารถยนต์35

พี.เอส.กลการ 3761/131-132 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํแบบพิมพโ์ลหะและปะกบัยดึท่อ 21

ไทยสิน 3761/282-284 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํของใชจ้ากโลหะ เช่น เคร่ืองใชแ้สตนเลส 19

เฟิร์สสตีลอินเตอร์เนชัน่แนล 597/49-597/50 ประดู่ 1 เจริญกรุง บางโคล่ ทาํของใชเ้ล็ก ๆ จากโลหะ เช่น ลูกลอ้รถเด็กเล่น 13

บริษทั ตามเสรี เมททลัคราฟท ์จาํกดั 3699/11 จนัทน์ บางโคล่ ทาํเคร่ืองใชเ้ล็ก ๆ จากโลหะและทาํอุปกรณ์ไฟฟ้า 12

500/15 ตน้โพธ์ิ เจริญกรุง บางคอแหลม ทาํแบบพิมพโ์ลหะ 3

ณฐัพลการช่าง 4023/28 อยูดี่ 4 จนัทร์ บางโคล่ ทาํเคร่ืองใชเ้ล็ก ๆจากโหละ 5

หลุยส์โลหะ 599/21 วดัจนัทร์ใน สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ทาํแบบพิมพจ์ากโลหะ เช่น แบบพิมพร์องเทา้ 9

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั กรุงเทพอุตสาหกรรมมีดบลอกและโมลด์3769/42-43 อยูดี่พลูผล สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ทาํแบบพิมพโ์ลหะ 6

3769/224-225 อยูดี่พนูผล จนัทน์ บางโคล่ ทาํผลิตภณัฑจ์ากโลหะ เช่น แบบพิมพ ์ช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศ อะไหล่เคร่ืองทอกระสอบ20

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั ไทยเกียร์ร่ิง เอ็นจิเนียร่ิง 877/3-4 วดัไผ่เงิน สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ทาํช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์เช่น เฟือง เพลา 6

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั อู่ซินก่ีเชียงโวก่ี 989 ศิริวฒันา สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ทาํส่วนประกอบเคร่ืองยนต ์(เพลา แหวน น๊อต สลกั) 8

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั ไววอ่งกิจ 552/138-140 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ทาํช้ินส่วนและอุปกรณ์เคร่ืองยนต์ 8



ดิหลกการช่าง 120/74-75 ก่ิงจนัทร์ จนัทน์ วดัพระยาไกร ทาํช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ 5

- 986/23-24 เจริญราษฎร์ 7 แยก 6(ประดู่ 52เจริญราษฎร์ บางโคล่ ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ของเคร่ืองจกัรสาํหรับใชใ้นการกสิกรรม และทาํผลิตภณัฑโ์ลหะดว้ยวิธีป๊ัมกระแทก เช่น อุปกรณ์รถจกัรยาน เสาอากาศทีวี ประตูมว้น เป็นตน้4

504/12 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ทาํอุปกรณ์เคร่ืองสีขา้ว เคร่ืองเล่ือยเหล็ก และเคร่ืองป๊ัมขอ้เสือ4

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั สหายยนตเ์อนจิเนียร่ิง 7/2-3 เจริญกรุง 109 เจริญกรุง บางคอแหลม ผลิตเคร่ืองรีดยาง 5

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั โรงหล่อเล้ียงผุ่ยก่ี 985 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ทาํส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เคร่ืองจกัรโรงสี เช่น เพลา ปุลเล ใบพดัป้ัมนํ้า, ทองเหลืองแท่ง4

บริษทั วโรดม อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 2771/31 เจริญกรุง บางคอแหลม ทาํเคร่ืองจกัรสาํหรับการเล่ือย และช้ินงานอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ใบเล่ือย ใบมีด9

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั โลหะสันติวดูแมชชีน 418-420 อยูดี่ จนัทน์   (วดัไผ่เงิน)บางโคล่ ทาํเคร่ืองไสไมแ้ละเคร่ืองเล่ือยไม้ 0

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั ถาวรโลหะกิจ 37 บางขวาง เจริญกรุง วดัพระยาไกร ทาํส่วนประกอบของเคร่ืองจกัรสาํหรับโรงเล่ือย เช่นอ เพลา ปุลเล่14

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั โลหะสันติวดูแมชชีน 418-420 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํเคร่ืองไสไมแ้ละเคร่ืองเล่ือยไม้ 19

ป.เจริญ 2534/9 ราชอุทิศ 1 เอนกประชามิตรบางโคล่ ทาํเคร่ืองรีดเหล็ก 3

เฉลิมการช่าง 3761/99-100 อยูดี่ตดัใหม่ ไผ่เงิน บางโคล่ ซ่อมและประกอบเคร่ืองอดัไฮโดรลิค 7

พี.พี.เจ.พลาสติก 3761/403-404 อยูดี่ตดัใหม่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํแม่พิมพโ์ลหะ และผลิตภณัฑพ์ลาสติก เช่น ของใชจ้ากพลาสติก ขนันํัา8

425/27-28 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ กลึงโลหะ เช่น หนา้แปลน เหล็กเกลียว 6

เหลียงฉ่งการช่าง 548/26 ผนัทนุ วดัไผ่เงิน บางโคล่ ทาํเคร่ืองทาํลูกช้ิน เคร่ืองรีด 4

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั ร่วมพงศพ์ฒันา 508/17 ตน้โพธ์ิ(เจริญกรุง 109)เจริญกรุง บางคอแหลม ทาํอุปกรณ์และช้ินส่วนเคร่ืองจกัรทอกระสอบ 6

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั มิตรเจริญเอ็นจิเนียร่ิง 449/5 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ผลิต ประกอบ และซ่อมเคร่ืองจกัรสาํหรับอุตสาหกรรม 7

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั ไทยแสงเนตต้ิง 506/1 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองสีขา้ว,เคร่ืองตะแกรงกลมคดัขา้ว,เคร่ืองสีขา้ว,เคร่ืองกระเทาะเปลือกขา้วและคร่ืองทาํความสะอาดขา้วทุกชนิด7

สถาพรการช่าง 3761/76 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ ทาํเคร่ืองจกัรท่ีใชผ้ลิตยา เช่น เคร่ืองผสม เคร่ืองอบ 8

บริษทั เล่ียงเส็งเฮง (1984) จาํกดั 983 วดัไผ่เงิน สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ซ่อมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เช่น ลูกหีบออ้ย เพลาลูกหีบ18

บริษทั ไทยซูแฟคตอร่ี จาํกดั 750/10 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ผลิตและซ่อมอุปกรณ์เคร่ืองจกัร 22



หา้งหุ้นส่วนจาํกดั มิตรเจริญการช่าง 449/9 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ผลิตและซ่อมเคร่ืองจกัร 6

ศิลปชยัโลหะกิจ 802/1 วดัไผ่เงิน บางโคล่ กลึงฟันเฟืองเคร่ืองโม่ ซ่อมรถเขน็ผสมปูน 3

บริษทั พีอาร์ ฟู้ ดส์ กรุ๊ป จาํกดั 549/83 เจริญราษฏร์ บางโคล่ ทาํเคร่ืองอบขนมปัง เตาอบขนมและทาํขนม 60

3761/123 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ กลึงโลหะจาํพวกอุปกรณ์เคร่ืองจกัร 5

บริษทั เอส.ซี.แมชชิน เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั 450/4 อยูดี่ จนัทน์ บางโคล่ สร้างและซ่อมเคร่ืองจกัรสาํหรับอุตสาหกรรม 12

บริษทั แกรนด ์บิลเล่ียน จาํกดั 18 ทวีสิทธ์ิ สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ทาํอะไหล่เคร่ืองชัง่ และอะไหล่ตะเกียงก๊าซ 17

บริษทั ศรีไทยฟ้า เทรดด้ิง จาํกดั 72 จนัทน์ 43 แยก 33 ฝ่ังขวาจนัทน์ บางโคล่ ทาํอะไหล่เคร่ืองชัง่ และอะไหล่ตะเกียงก๊าซ 38

บริษทั คลาสิคสแกน จาํกดั 469 พระรามท่ี 3 บางโคล่ ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ของเคร่ืองคดัสาํเนาและเคร่ืองถ่ายเอกสารและเคร่ืองพิมพ์22

บริษทั อ้ึงบกัไถ่ อุตสาหกรรม จาํกดั 3905/21 - เจริญกรุง บางโคล่ สกดันํ้ามนัจากพืชและไขมนัสัตว์ 10

บริษทั เล่ียงเส็งเฮง (1984) จาํกดั 987 ศิริวฒัน์ สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ทาํปุลเล่และอุปกรณ์เคร่ืองจกัรต่าง ๆ 29

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั อาร์. ที. อีลิเวเตอร์ 57/76 พระราม3 บางคอแหลม ซ่อมแซมและติดตั้งลิฟท์ 10

อนุชาการช่าง 3761/146 โอศิริ อยูดี่ตดัใหม่ บางโคล่ ทาํแม่พิมพโ์ลหะ และช้ินส่วนของเคร่ืองปรับอากาศ เช่น ขอ้ต่อต่าง ๆ10

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั อาร์.ที.อิลิเวเตอร์ 57/8-9 - พระรามท่ี 3 บางคอแหลม ติดตั้งและซ่อมแซมลิฟท์ 11

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั ธีระมงคลการไฟฟ้า 3761/270-272 อยูดี่ อยูดี่ตดัใหม่ บางโคล่ ทาํอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น บลัลาสต์ 4

ทสัฐาน 457/88-91 วดัจนัทร์ใน - บางโคล่ ทาํอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปลัก๊สวิชไฟฟ้า 15

ที อาร์ วี เวอร์ค 457/392-395 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางโคล่ ทาํอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปลัก๊ สิวตซ์ 26

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั ร้อยยอดไลท้ต้ิ์ง 381/4 บา้นใหม่ จนัทน์ วดัพระยาไกร ทาํโคมไฟฟ้า ผลิตบลัลาสตอิ์เล็กทรอนิคส์ 10

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั ไทยซนัอีเล็คทริค 395/20 - พระราม 3 บางโคล่ ทาํอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น บลัลาสต์ 15

อาร์ เอส 01 564 มาตานุสรณ์ เจริญกรุง บางคอแหลม ซ่อมเรือ 16

บริษทั อู่เรือวงัเจา้ จาํกดั 492 ตน้โพธ์ิ เจริญกรุง บางคอแหลม ต่อเรือและซ่อมเรือ 110



เอส.อี.เอ. 564 มาตานุสรณ์ เจริญกรุง บางคอแหลม ซ่อมเรือ 49

บริษทั หะรินต่อเรือ จาํกดั 592-594-594/1 เชิงสะพานกรุงเทพฯบางคอแหลม ซ่อมและต่อเรือ 105

บริษทั คานเรือนาวาพฒันา จาํกดั 564 มาตานุสรณ์ เจริญกรุง บางคอแหลม ซ่อมเรือเหล็ก 17

- 736 วดัไผ่เงิน วดัไผ่เงิน บางโคล่ ทาํใบพดัเรือ ตุ๊กตาเรือ และอุปกรณ์เรือท่ีเป็นโลหะ 7

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั โรงงานแหนบรถยนตเ์ตก็ฮวด242/1 มาตานุสรณ์ เชิงสะพานกรุงเทพบางคอแหลม ซ่อมและทาํแหนบรถยนต์ 6

986/27 ประดู่ 1 สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ทาํบานพบัรถยนต์ 3

ไทยสตีล 114-116,116/1 ก่ิงจนัทร์ จนัทร์ วดัพระยาไกร ทาํช้ินส่วนประกอบรถยนต ์เช่น สปิง แหวน เบรก แกนโชคอพั2

สาํเริงการช่าง 888/52 ทบัเจริญ ประดู่ 1 บางโคล่ ทาํช้ินส่วนท่ีเป็นพลาสติกสาํหรับจกัรยานยนต ์เช่น บงัโคลน ฝาครอบดวงไฟหนา้6

ชาญเจริญ 552/264-265 วดัไผ่ (ซอยอยูดี่)วดัไผ่เงิน บางโคล่ ทาํรถเขน็ปูน 4

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั นาํวิวฒัน์การช่าง (1992) 3769/81-82 อยูดี่พลูผล จนัทน์ บางโคล่ ทาํเคร่ืองมือแพทย ์เช่น หมอ้น่ึง ฆ่าเช้ือจุลินทรีย ์เตียงผ่าตด5

บริษทั จิวเวลร่ี อาคิเท็ค จาํกดั 431 วดัจนัทร์ใน เจริญกรุง บางคอแหลม ทาํเคร่ืองประดบักายจากทอง เงิน เพชร พลอย และอญัมณี117

นางโสรัตยา จาโซเรีย 508/48-49 ตน้โพธ์ิ เจริญกรุง บางคอแหลม ผลิตเคร่ืองประดบัดว้ยเพชร พลอย ทอง เงิน นาก 90

บริษทั พีเคบีอาร์ จาํกดั 508/45-47 เจริญกรุง 109 แยก 2เจริญกรุง บางคอแหลม ผลิตเคร่ืองประดบั ดว้ยเพชร,พลอย,ทอง,เงิน,นาก 100

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั โรจนศิลป์โฆษณา 552/363-364 วดัไผ่ เจริญกรุง บางโคล่ ทาํป้ายโฆษณา 5

บริษทั อยูย่งพฒันา จาํกดั 523/1 ประดู่ 1 เจริญกรุง บางโคล่ หอ้งเยน็เก็บรักษาเน้ือสัตว ์กุง้ ปลา ปลาหมึก พืชผกั ผลไม ้และขนมต่าง ๆ ความจุหอ้งเยน็ 688 ตนั3

บริษทั เจ-แฟค จาํกดั 696/1 วดัลาดบวัขาว เจริญกรุง บางคอแหลม ทาํความเยน็ แช่เยน็ผลไม ้ผกั อาหารสาํเร็จรูปต่าง ๆ และทาํนํ้าแขง็เกล็ด121

บริษทั อู่ เค การาจ จาํกดั 2196/6 โรงสบู่ เจริญกรุง วดัพระยาไกร ซ่อม และพน่สีรถยนต์ 5

บริษทั พระราม 3 ฮอนดา้คาร์ส์ จาํกดั 358/1 - พระราม 3 บางโคล่ ซ่อมและพน่สีรถยนต์ 110

อู่ พิพฒัน์ยนต์ 3742/21 พระรามท่ี 3 บางโคล่ ซ่อมและเคาะพน่สีรถยนต์ 7

บริษทั แอพเพียแรนซ์ พลสั (ประเทศไทย) จาํกดั4334/2 - เหนือ-ใต้ บางโคล่ ซ่อมและเคาะพน่สีรถยนต์ 15



บี-ควิก 433/29 จนัทร์ วดัพระยาไกร ศูนยบ์ริการซ่อมแซมรถยนต์ 7

บริษทั เบนซ์พระราม 3 จาํกดั 464 - พระราม 3 บางโคล่ ซ่อมรถยนตแ์ละเคาะพน่สี 20

- 2415 เจริญกรุง วดัพระยาไกร ซ่อมรถสามลอ้เคร่ือง 3

บริษทั โตโยตา้ บางกอก จาํกดั 3609/48 นอกเขต - บางโคล่ ซ่อมบาํรุงและพน่สีรถยนต์ 40

บริษทั เบนซ์พระราม 3 จาํกดั 487 พระราม 3 บางโคล่ ซ่อมรถยนต์ 10

อู่คิมเฮงกลการ 236/7 ก่ิงจนัทร์ จนัทน์ วดัพระยาไกร ซ่อมและเคาะพน่สีรถยนต์ 5

บริษทั จิระคาร์บอด้ีเซอร์วิส จาํกดั 135 - พระราม 3 บางคอแหลม ซ่อม-พน่สีรถยนต์ 10

บริษทั วีรวรรณ จาํกดั 2207 เจริญกรุง วดัพระยาไกร ซ่อมเคร่ืองยนตข์องรถยนต์ 13

ประสานเซอร์วิส 2534/28 ประดู่ 1 สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ซ่อมและเคาะพน่สีรถยนต์ 9

บริษทั โตโยตา้ เค.มอเตอร์สผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั299/10 พระรามท่ี 3 บางโคล่ ตรวจซ่อมรถยนต์ 26

บริษทั โตโยตา้ เค มอเตอร์ จาํกดั 500 - พระรามท่ี 3 บางโคล่ ซ่อมรถยนต์ 15

อู่ธงการาจ 137 พระรามท่ี 3 บางคอแหลม ซ่อมและพน่สีรถยนต์ 12

บริษทั สิทธิผลเซลส์ จาํกดั 468 พระรามท่ี 3 บางโคล่ ซ่อมและเคาะพน่สีรถยนต์ 6

บริษทั บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จาํกดั สาขาพระราม 3295 พระราม 3 บางคอแหลม ศูนยบ์ริการรถยนต์ 10

บริษทั สยามนิสสัน กรุงไทย จาํกดั 455/2 - พระรามท่ี 3 บางโคล่ ซ่อมรถยนต ์เช่น ช่วงล่าง ถ่ายนํ้ามนัเคร่ือง 20

ดี.เซอร์วิส 7 - เจริญราษฎร์ บางโคล่ ซ่อม เคาะพน่สีรถยนต์ 5

สุชาติพาณิชย์ 2426/2 เจริญกรุง บางคอแหลม ซ่อมและพน่สีรถยนต์ 2

บริษทั ที.ย.ูเพน้ทต้ิ์ง จาํกดั 597/20-21 อยูดี่ตดัใหม่ จนัทน์ บางโคล่ ซ่อม-เคาะพน่สีรถยนต์ 20

บริษทั ซี พี เค การาจ จาํกดั 74 จนัทร์ 43 แยก 18จนัทน์ บางโคล่ ซ่อมรถยนต ์ปะผุ เคาะ พน่สี ซ่อมแซมตวัถงัยานพาหนะ9

เจริญสิน 3903/9 ราษฎร์อุทิศ 2 ประดู่ 1 บางโคล่ ซกัรีดเส้ือผา้ 32



บริษทั โรจน์ศิลป์ เพรส แพค จาํกดั 3315/3-4-19-32นอกเขต สุดประเสริฐ บางโคล่ พิมพส่ิ์งพิมพต่์าง ๆ 82

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั จ.โลหะกิจ 434 วดัไผ่เงิน จนัทน์ บางโคล่ ทาํอุปกรณ์เคร่ืองโรงสีและเคร่ืองโรงเล่ือย เช่น ปุลเล่ เพลา12

บริษทั อราบีโก ้เทรดด้ิง จาํกดั 3769/110 อยูดี่พลูผล จนัทน์ บางโคล่ คัว่ และบดกาแฟ 2

บริษทั เอ-แซด กรุ๊ป จาํกดั 607/125-126 ประดู่ 1 เจริญกรุง บางโคล่ ทาํปลาแหง้หัน่ฝอย 4

ไต๋เจ่ีย 633/1 ประดู่ 1 สาธุประดิษฐ์ บางโคล่ ไสซอยไมแ้ปรรูปและทาํลงัไม้ 1

บริษทั ไทยเอสแมน จาํกดั 8 สุดประเสริฐ 3 บางโคล่ ทาํเคร่ืองเรือนจากไมอ้ดั (เคลือบไมอ้ดั) 7

นายบดินทร์ เอกชีวานนท์ 63,65,67,69 แฉลม้นิมิตร 5 แยก 3(ฝ่ังซ้าย) บางโคล่ ทาํไส้กรอก แฮม และเบคอนชนิดต่าง ๆ 7
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ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. สถิติที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่

จ านวน 

(ครัง้/คด)ี

826

28

798

289

1

0

0

0

0

2. การป้องกัน

2.1 จ านวนป้าย/อาคารเสี่ยงภยั/

ประเภท จ านวน

ป้ายขนาดใหญ่ 7

อาคารเสี่ยงภยั 28

ประเภท

อาชญากรรม

 - ท าร้ายร่างกาย ปล้น ชิงทรัพย์

 - การกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพตดิ

อบุตัเิหตทุางถนน

อคัคภียั

หมายเหตุ

หมายเหตุ

อาคารทรุด/ถลม่

ป้ายล้ม

สารเคมีร่ัวไหล

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ



2.2 จ านวนจดุเสี่ยงในพืน้ที่ จดุ

2.3 จ านวนจดุตดิตัง้และจ านวนกล้อง cctv ในพืน้ที่ 75 จดุ 75 ตวั

2.4 จ านวนไฟสอ่งสวา่งในพืน้ที ่ 30 ดวง

บริเวณ/พืน้ทีท่ีเ่ป็นจดุเสี่ยง สาเหตหุรือปัจจยัเสี่ยง วิธีการป้องกนั/แก้ไข

1. สะพานลอยวดัราชสิงขร การก่ออาชญากรรมและทรัพย์สินประชาชน ติดตัง้ตู้ เขียวพร้อมจดัเจ้าหน้าทีต่รวจอยา่งน้อยวนัละ 2 ครัง้

2.สวนหยอ่มใต้สะพานพระราม 3 การก่ออาชญากรรมและทรัพย์สินประชาชน ติดตัง้ตู้ เขียวพร้อมจดัเจ้าหน้าทีต่รวจอยา่งน้อยวนัละ 2 ครัง้

3.ชมุชนหลงั ร.พ.เจริญกรุง

4.สะพานลอยวดับางโคลน่อก

5.สะพานลอยข้ามคลองวดัไทร

การก่ออาชญากรรมและทรัพย์สินประชาชน

การก่ออาชญากรรมและทรัพย์สินประชาชน

8.ปากซอบสาธุประดิษฐ์ 20 การก่ออาชญากรรมและทรัพย์สินประชาชน

6.ชมุชนบางคอแหลม การก่ออาชญากรรมและทรัพย์สินประชาชน

7.ซอยสดุประเสริฐ การก่ออาชญากรรมและทรัพย์สินประชาชน

ติดตัง้ตู้ เขียวพร้อมจดัเจ้าหน้าทีต่รวจอยา่งน้อยวนัละ 2 ครัง้

ติดตัง้ตู้ เขียวพร้อมจดัเจ้าหน้าทีต่รวจอยา่งน้อยวนัละ 2 ครัง้

การก่ออาชญากรรมและทรัพย์สินประชาชน ติดตัง้ตู้ เขียวพร้อมจดัเจ้าหน้าทีต่รวจอยา่งน้อยวนัละ 2 ครัง้

ติดตัง้ตู้ เขียวพร้อมจดัเจ้าหน้าทีต่รวจอยา่งน้อยวนัละ 2 ครัง้

ติดตัง้ตู้ เขียวพร้อมจดัเจ้าหน้าทีต่รวจอยา่งน้อยวนัละ 2 ครัง้

ติดตัง้ตู้ เขียวพร้อมจดัเจ้าหน้าทีต่รวจอยา่งน้อยวนัละ 2 ครัง้



2.5 จ านวนสถานีและพืน้ทีก่ารให้บริการของสถานีต ารวจในพืน้ที่

2.6 จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/สถานีดบัเพลงิ/หวัจ่ายน า้ดบัเพลงิ

สถานี

สถานี

......................แหง่

......................มลูนิธิ

2.7 ความเร็วเฉลี่ยในการเข้าถึงพืน้ทีเ่กิดเหตกุรณีเกิดอบุตัภิยัตา่ง ๆ 15  นาที

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

จ านวนหวัจ่ายน า้ดบัเพลงิในพืน้ที่

จ านวนมลูนิธิกู้ภยัในพืน้ที่

จ านวนสถานีดบัเพลงิ

จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

พืน้ทีใ่ห้บริการสถานี

สน.วดัพระยาไกร

1

พืน้ทีเ่ขตบางคอแหลม



ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง  (หมายเหต ุ: น าเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ)

1. สถิตกิารเลอืกตัง้

ผู้ มีสทิธ์ิ ผู้มาใช้สทิธ์

สว. 70154 19474

สส. 71622 49013

 ผว.กทม. 70060 44211

สก. 71378 30244

สข. 71286 30653

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

สมาชิก(ราย) จ านวนครัง้ทีต่ัง้ช่ือองค์กร

การมีสว่นร่วม (ราย)
การเลอืกตัง้

กิจกรรมทีด่ าเนินการในพืน้ที่



3. จ านวนอาสาสมคัรตา่ง ๆ 

จ านวน (คน)

0

0

6

0

0

0

3

2

0

1382

75

0

3

4

0

 - อาสาสมคัรปฏิบตังิานด้านพฒันาสงัคม

 - อาสาสมคัรด้านคนพิการ

หมายเหตุ

 - อาสาสมคัรศนูย์เยาวชน กทม.

 - อาสาสมคัรห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้

 - อาสาสมคัรบ้านหนงัสอื

 - อาสาสมคัรดนตรี

 - อาสาสมคัรพิทกัสิ่งแวดล้อม

 - อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

 - อาสาสมคัร อปพร.

 - อาสาสมคัรสาธารณสขุ

 - อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัยาเสพตดิ

 - อาสาสมคัรช่วยปฏิบตังิานสภาเยาวชน

 - อาสาสมคัรเพ่ือปฏิบตังิานในส านกังานการสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม

 - อาสาสมคัรชกัลากมลูฝอย

 - อาสาสมคัรลานกีฬา

อาสาสมคัร

 - อาสาสมคัรศนูย์กีฬา

 - อาสาสมคัรศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.)



ปัญหาและข้อเสนอเพื่อการพฒันาพืน้ที่เขต

ด้าน ประเดน็ปัญหา/สถานการณ์ ผลกระทบต่อพืน้ที่ แนวทางแก้ไข

1. ดา้นกายภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ดา้นสังคม

3. ดา้นเศรษฐกิจ

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

5. ดา้นสาธารณสุข

6. ดา้นการบริหารจดัการ

7. อ่ืน ๆ (ระบุ)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสม 
ในการก าหนดกิจกรรม 

เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตบางคอแหลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




