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ส านักงานเขตสายไหม

1. ข้อมูลท่ัวไป

   1) ประวัตคิวามเป็นมาของพืน้ท่ีส านักงานเขต 

        “สายไหม”เดมิเป็นช่ือของหมู่บ้านหนึง่ในต าบลคคูต อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี ตอ่มา
ได้รับการยกฐานะขึน้เป็น ต าบลสายไหม จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2484 ทางการได้โอนต าบลสายไหมมาอยูใ่นเขต
การปกครองของอ าเภอบางเขน จงัหวดัพระนคร เพ่ือประโยชน์แก่การปกครองและราชการทหาร ตอ่มากระทรวง 
มหาดไทยได้มีประกาศแบง่พืน้ท่ีบางหมูบ้่านทางด้านตะวนัออกเฉียงใต้ของต าบลสายไหมไปตัง้เป็นต าบลออก
เงิน เม่ือปี พ.ศ. 2490 และขยายเขตสขุาภิบาลอนสุาวรีย์ให้ครอบคลมุมาถึงสองต าบลนีเ้ม่ือปี พ.ศ. 2506 ครัน้ใน
ปี พ.ศ. 2514 จงัหวดัพระนครถกูยบุรวมกบัจงัหวดัธนบรีุ และเปล่ียนฐานะเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบรีุ ตอ่มาใน
ปี พ.ศ. 2515 จงึเปล่ียนแปลงฐานะเป็นกรุงเทพมหานคร จงึได้เปล่ียนการเรียกเขตการปกครองใหม่ด้วย ต าบล
สายไหมเปล่ียนแปลงฐานะเป็นแขวงสายไหม อยูใ่นการปกครองของเขตบางเขน ภายหลงัในพืน้ท่ีเขตบางเขนมี
ความเจริญมากขึน้ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม สาธารณปูโภค รวมทัง้มีประชากรหนาแน่นขึน้ เพ่ือ
ประโยชน์แก่การปกครองและให้บริการของรัฐ และความสะดวกของประชาชน กระทรวงมหาดไทยจงึประกาศ
เปล่ียนแปลงพืน้ท่ีเขตบางเขน แยกพืน้ท่ี 3 แขวงทางตอนเหนือของเขตมาจดัตัง้เป็นเขตสายไหม ในวนัท่ี 14 ตลุาคม 
พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป และกรุงเทพมหานครได้ประกาศเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีแขวงคลองถนน เพ่ือความชดัเจนในการ
ปกครองเมื่อวนัท่ี           7 พฤศจิกายน ของปีเดียวกนั โดยประกาศทัง้สองฉบบัให้มีผลบงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 21 
พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นไป การแบง่เขตการปกครองเขตสายไหมประกอบด้วยพืน้ท่ีเขตการปกครอง 3 แขวง 
คือ แขวงสายไหม แขวงออเงินและแขวงคลองถนน มีพืน้ท่ีรวมทัง้สิน้ 36.704 ตร.กม. พืน้ท่ีเขตสายไหมมีลกัษณะ
เป็นเขตชัน้นอก จดัอยูใ่นประเภทพืน้ท่ีสีเหลือง มีประชากรอาศยัอยูห่นาแนน่น้อย สภาพท้องถ่ินเป็นแบบกึ่งเมือง
กึ่งชนบท ประชาชนดัง้เดมิของพืน้ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม ลกัษณะชมุชนเป็นหมูบ้่านจดัสรร สภาพพืน้ท่ี
โดยทัว่ไปมี 4 ประเภท คือ เขตธุรกิจการค้าขาย เขตท่ีอยู่อาศยั เขตเกษตรกรรมและเขตของหน่วยงานราชการ 
ปัจจบุนัส านกังานเขตสายไหม ตัง้อยูเ่ลขท่ี 222 ถนนสขุาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

2) พืน้ที่ เขตปกครอง อาณาเขตตดิต่อ และแผนที่ 

ที่ตัง้ส านักงานเขตสายไหม

ส านกังานเขตสายไหม ตัง้อยู่เลขท่ี 222 หมูท่ี่ 3 ถนนสขุาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร 10220 มีพืน้ท่ีจ านวน 44.615 ตารางกิโลเมตร แบง่พืน้ท่ีการปกครองออกเป็น 3 แขวง
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อาณาเขตท้องท่ี 

ตัง้อยู่บริเวณทางฝ่ังตะวนัออกของแมน่ า้เจ้าพระยาหรือฝ่ังพระนคร มีอาณาเขตตดิตอ่กบัพืน้ท่ี
การปกครองตา่ง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดงันี ้
ทิศเหนือ ตดิตอ่กบัอ าเภอล าลกูกา (จงัหวดัปทมุธานี) มีถนนพหลโยธิน แนวรัว้หมูบ้่านการ์เด้นโฮมวิลเลจ 

คลองสอง และคลองหกวาสายลา่งเป็นเส้นแบง่เขต
ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบัอ าเภอล าลกูกา (จงัหวดัปทมุธานี) และเขตคลองสามวา มีคลองพระยาสเุรนทร์เป็น

เส้นแบง่เขต
ทิศใต้ ตดิตอ่กบัเขตบางเขตบางเขน มีคลองพระยาสเุรนทร์ (ออเป้ง) คลองหนองบวัมน คลองหนอง

ตะแคง คลองหนองจอก และคลองล าผกัชีเป็นเส้นแบง่เขต
ทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบัเขตดอนเมือง มีถนนพหลโยธินเป็นเส้นแบง่เขต

อ านาจหน้าท่ี/ความรับผิดชอบของฝ่ายตา่ง ๆ ในส านกังานเขต
    1. ฝ่ายปกครอง มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ได้แก่ ทะเบียน 
พินยักรรม ทะเบียนมลูนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมสัยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสตัว์พาหนะ 
ทะเบียนนิตกิรรม) การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบคุคล การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การ
เลือกตัง้ การท าประชามต ิและประชาพิจารณ์ การจดัท าแผนพฒันาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและ
บริการข้อมลูขา่วสารของราชการ การบริหารงานบคุคลและสวสัดกิาร การประชาสมัพนัธ์ การรับเร่ืองร้องทกุข์ 
การส่ือสารและรับสง่วิทย ุการประชมุ งานอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน งานลกูเสือชาวบ้าน งานมวลชน 
งานเขตเคล่ือนท่ี งานสภาเขต งานราชการสว่นภมูิภาค งานยทุธศาสตร์ นโยบายและแผนและการตดิตาม
ประเมินผล งานบริหารงานทัว่ไป งานสารบรรณและธุรการ งานชว่ยอ านวยการและเลขานกุาร งานพิธีการ งาน
ดแูลและรักษาความปลอดภยัอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ กลาง งานสารสนเทศ งานราชการประจ าทัว่ไปของ
ส านกังานเขต งานท่ีไมไ่ด้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของสว่น ราชการใดโดยเฉพาะ และหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย

2. ฝ่ายทะเบียน  มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบตัรประจ าตวัประชาชน 
ทะเบียนแรงงานตา่งด้าว สญัชาต ิทะเบียนทัว่ไป (ได้แก่ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนช่ือบคุคล) การควบคมุดแูล 
ศนูย์บริการจดุเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การจดัท าบญัชีรายช่ือผู้ มีสิ ทธิเลือกตัง้ และการพิจารณา
ก าหนดหนว่ยเลือกตัง้ การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบและ หน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย 

แขวงสายไหม     มีพืน้ท่ี 18.659 ตารางกิโลเมตร 
แขวงคลองถนน  มีพืน้ท่ี 12.440 ตารางกิโลเมตร 
แขวงออเงนิ         มีพืน้ท่ี 13.516 ตารางกิโลเมตร 
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3. ฝ่ายโยธา มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน 
ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดนิข้าม การอนญุาตตดัคนัหินทางเท้า การ
พิจารณาอนญุาตกระท าการตา่ง ๆ ในท่ีสาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การจดัหาหรือจดัการ กรรมสิทธ์ิ
ท่ีดนิ และอสงัหาริมทรัพย์อย่างอ่ืน เพ่ือกิจการท่ีอยูใ่นอ านาจหน้าท่ีหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ อย่างอ่ืน โดยวิธี 
ตกลงซือ้ขาย การขออทุิศ และการจดัซือ้โดยวิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี การดแูล รักษาท่ีสาธารณะและท่ี
ของเอกชนท่ียินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกนั การบ ารุงดแูลรักษาคคูลอง ทางหรือท่อระบายน า้ สะพาน
ข้ามคลอง การป้องกนัและแก้ไขปัญหาน า้ทว่ม ร่วมมือกบัส านกัผงัเมืองใน การวางและจดัท าผงัเมืองประเภท
ตา่ง ๆ การควบคมุอาคารตามท่ีได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิง ไหม้และผงัเฉพาะกิจ การตรวจสอบและ
ควบคมุการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ การก าหนดพืน้ท่ีท่ีจะจดัรูปท่ีดนิ กรณีท่ีเป็นพืน้ท่ีเฉพาะภายในเขต การจดัท า ติดตัง้ 
ซอ่มแซมและดแูลรักษาความสะอาดป้ายช่ือซอยป้าย จราจรและกระจกมองโค้ง การทาสีขอบคนัหิน การทาสี ตี
เส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจดัท าคนัชะลอ ความเร็ว การตดิตัง้ guard-rail อปุกรณ์ประกอบถนนและทาง
จกัรยาน และรวมถึงการส ารวจออกแบบ หรือประมาณราคาเพ่ือของบประมาณ การบริหารงบประมาณ การ
จดัหาพสัด ุการควบคมุการก่อสร้าง ซอ่มแซม ปรับปรุง หรือบ ารุงรักษาตามสญัญาหรืออ านาจหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ด้วย และหน้าท่ีอ่ืนท่ี เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภบิาล มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการสขุาภิบาลอาหาร การ
สขุาภิบาล สถานท่ีและการประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายแก่สขุภาพ การสขุาภิบาลตลาด สถานท่ีจ าหนา่ย
อาหาร และสะสมอาหาร การสขุาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสขุาภิบาลทัว่ไปให้ได้มาตรฐานทางสขุาภิบาลและถกู 
สขุลกัษณะ การควบคมุ ดแูลการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ การควบคมุมลพิษ การพฒันา ควบคมุ
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศกัยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือขา่ยการมี สว่นร่วมใน
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสขุ การก าจดัแมลงและสตัว์น าโรค การควบคมุการเลีย้ง หรือปลอ่ยสตัว์ การ
ควบคมุจดัการ ก าจดั ห้าม ป้องกนัและระงบัเหตรุ าคาญท่ีอาจเกิดหรือเกิดขึน้ในท่ี สาธารณะหรือสถานท่ีเอกชน 
การอนญุาตให้ใช้เคร่ืองขยายเสียง การออกใบอนญุาตสสุานและฌาปนสถาน สถานีบริการน า้มนัเชือ้เพลิง การ
ปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎหมายตา่ง ๆ เชน่ กฎหมายวา่ด้วยอาหาร การ ใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ ไมส่บูบหุร่ี โรงงาน 
เป็นต้น และหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

5. ฝ่ายรายได้ มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการจดัเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร (ได้แก่ 
ภาษีและคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ คา่เชา่ คา่บริการ และรายได้อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย) การสืบทรัพย์ผู้ ค้างช าระ
ภาษีท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเขต การด าเนินคดีแก่ผู้ ค้างช าระภาษี การจดัท าทะเบียนควบคมุการจดัเก็บ รายได้ การจดัท า
สถิตกิารจดัเก็บรายได้แตล่ะประเภท การรายงานการจดัเก็บภาษี และหน้าท่ีอ่ืนท่ี เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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6. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการรักษาความ
สะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมลูฝอย (ยกเว้นมลูฝอยใน
แมน่ า้ เจ้าพระยาเรือทอ่งเท่ียว และเรือสินค้า) การสบูขนถ่ายสิ่งปฏิกลู ไขมนั และน า้มนั การจดัเก็บ 
คา่ธรรมเนียมการเก็บขนมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู การปลกู ดแูลและบ ารุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนญุาต ตดั
และขดุย้ายต้นไม้ในท่ีสาธารณะ การจดัท าแผนการปลกูต้นไม้และพืน้ท่ีสีเขียวในพืน้ท่ีเขตท่ีรับผิดชอบ การดแูล
รักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานท่ีท่ีมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์และ สถาปัตยกรรม การ
สนบัสนนุงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับ มอบหมาย 

7. ฝ่ายการศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการสง่เสริม สนบัสนนุและประสานงานในเชิง
นโยบาย ให้สถานศกึษาจดัการศกึษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศกึษาชาตโิดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน ประสาน ตรวจสอบ กลัน่กรองงานด้านการบริหารงานบคุคลและสวสัดกิารของข้าราชการครู และ บคุลากร
ทางการศกึษาของสถานศกึษาในเขตพืน้ท่ี เพ่ือน าเสนอผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ วิเคราะห์ ข้อมลูประชากร
วยัเรียนเพ่ือการวางแผนการรับนกัเรียนแตล่ะระดบั ตรวจสอบและจดัท าบญัชีรายช่ือเดก็ อายถุึงเกณฑ์
การศกึษาภาคบงัคบัสง่ให้สถานศกึษาท่ีรับผิดชอบในพืน้ท่ีเขตเพ่ือเตรียมการรับนกัเรียน ประสานงาน ตดิตาม 
สรุปผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศกึษาในพืน้ท่ีเขต รวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ กลัน่กรอง ข้อมลูสารสนเทศ
ทางการศกึษาเพ่ือน าเสนอ
ผู้อ านวยการเขต ให้บริการข้อมลูสารสนเทศและ ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่เก่ียวกบังานการศกึษาของส านกังาน
เขต วางแผนและด าเนินงานในการระดม ทรัพยากรจากแหลง่สนบัสนนุ ประสานและรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง
กบัแหลง่ทรัพยากรท่ีสนบัสนนุการ จดัการศกึษาทัง้ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถ่ินอยา่งเป็นระบบ 
สง่เสริมการจดัสวสัดกิาร สวสัดภิาพในสถานศกึษา การส่งเสริมการพิทกัษ์สิทธิเด็กและเยาวชน การคุ้มครอง
สิทธิของนกัเรียน ส ารวจและ จดัท าทะเบียนแหลง่เรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศกึษาและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพ และประสานการใช้ประโยชน์แหลง่การเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ สง่เสริมและสนบัสนนุ
กิจการนกัเรียนของ สถานศกึษา สง่เสริม สนบัสนนุ การสรรหาและแตง่ตัง้คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สง่เสริมและพฒันาความรู้ ความสามารถในการปฏิบตัิหน้าท่ีและประเมินผลการปฏิบตังิานในหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประสานการส ารวจข้อมลู สง่เสริมการจดัการศกึษาส าหรับเด็กพิการ 
ด้อยโอกาส เดก็ความสามารถพิเศษกบัสถานศกึษาและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ด าเนินการด้านภารกิจของศนูย์
วิชาการ ด าเนินการด้านการเงิน การงบประมาณและการจดัหาพสัดคุรุภณัฑ์ และหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับ 
มอบหมาย 

8. ฝ่ายการคลัง มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการงบประมาณ การเงิน การบญัชี และการพสัดท่ีุ
เบกิจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอดุหนนุรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอ่ืนใด (ได้แก่ การรับ
เงิน  การเบกิจา่ยเงิน การน าสง่เงินตอ่คลงักรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจดัท าสรรพบญัชีและทะเบียน
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เงิน  การเบกิจา่ยเงิน การน าสง่เงินตอ่คลงักรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจดัท าสรรพบญัชีและทะเบียน
ตา่ง ๆการตรวจสอบหลกัฐานการจ่าย การจดัท างบเดือนแสดงรายการจา่ยเงิน ของหนว่ยงาน การจดัท ารายงาน
ทางการเงินตามระยะเวลาท่ีก าหนด การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน เพ่ือการบริหาร การตรวจสอบรายงาน
ทางการเงินของหนว่ยงาน การจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี การควบคมุการจดัท าแผนการใช้จา่ยเงินเพื่อ
การบริหาร การบริหารงบประมาณ การตดิตามผลการ ด าเนินงาน ด้านงบประมาณ การจดัหาและควบคมุพสัด ุ
การควบคมุทรัพย์สิน การบริหารการเงินการคลงั ภาครัฐสูร่ะบบอิเล็กทรอนิกส์) การปฏิบตังิานตามโครงการ
จดัระบบข้อมลูและขา่ยงานระบบคอมพิวเตอร์ ของกรุงเทพมหานคร  (MIS) จ านวน ๙ ระบบงาน (ได้แก่ 
ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบญัชีระบบงานบญัชีทรัพย์สิน ระบบงานจดัซือ้ ระบบงานจดั
จ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงาน บริหารคลงัพสัดกุลาง ระบบงานบริหารน า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน) การ
บริหารข้อมลูและรายงาน ภาพรวมของงบประมาณการเงิน การคลงั การพสัดแุละทรัพย์สินของหนว่ยงาน และ
หน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

9. ฝ่ายเทศกิจ มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการบงัคบัการให้เป็นไปตามข้อบญัญตัิกรุงเทพมหานคร 
และกฎหมายอ่ืนท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร การควบคมุ ดแูลความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง การสง่เสริมดแูลความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การสง่เสริม 
สนบัสนนุงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั งานนิติการทัว่ไป งานเก่ียวกบัคดีและการประสานงานกบั
เจ้าหน้าท่ีต ารวจในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัคดี และหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

10. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดกิารสังคม มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการพฒันา
ชมุชน และสงัคมทัง้ทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สงัคม อนามยั และคณุภาพชีวิต เชน่ การสง่เสริมการมีสว่นร่วม 
ของประชาชน การเสริมสร้างศกัยภาพของผู้น าชมุชน องค์กรชมุชนและเครือขา่ยชมุชน การพฒันา 
สภาพแวดล้อมและท่ีอยู่อาศยั การจดัให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชมุชน การสง่เสริม 
สนบัสนนุและจดัตัง้สหกรณ์ชมุชน กองทนุพฒันาชมุชน กองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง การปรับปรุง ชมุชน การ
รือ้ย้ายชมุชน การประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนเพ่ือจดัหาท่ีอยูช่ัว่คราว การสง่เสริมอาชีพการ จดัหาแหลง่
จ าหนา่ยผลผลิต การด าเนินการเก่ียวกบัศนูย์ฝึกอาชีพ การจดัตัง้ศนูย์สง่เสริมการบริหารเงิน ออมครอบครัว การ
ด าเนินการเก่ียวกบัยาเสพติด การสงเคราะห์สตรี ผู้สงูอาย ุผู้ ด้อยโอกาส และ ผู้ประสบภยั การสงเคราะห์และ
คุ้มครองสวสัดภิาพและสง่เสริมความประพฤตเิด็ก การควบคมุดแูลการ ด าเนินงานสถานรับเลีย้งเดก็และสถาน
สงเคราะห์ ศนูย์เยาวชน 
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ข้อมูลทัว่ไปของพืน้ทีเ่ขต

1. จ านวนประชากรในพื้นทีจ่ าแนกตามอายแุละแขวง

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

ชาย 2,472 2,282 2,366 2,709 2,247 2,110 2,679 2,837 3,047 3,120

หญิง 2,318 2,106 2,301 2,601 2,441 2,296 3,139 3,521 3,775 3,923

รวม 4,790 4,388 4,667 5,310 4,688 4,406 5,818 6,358 6,822 7,043

ชาย 1,036 1,074 1,100 1,286 1,012 975 1,191 1,495 1,564 1,543

หญิง 1,075 1,032 1,093 1,213 1,070 1,058 1,456 1,739 1,755 1,759

รวม 2,111 2,106 2,193 2,499 2,082 2,033 2,647 3,234 3,319 3,302

ชาย 2,136 2,482 2,719 3,222 2,965 2,617 3,253 3,253 3,464 3,742

หญิง 2,072 2,394 2,488 3,122 2,923 2,796 3,573 3,844 4,114 4,389

รวม 4,208 4,876 5,207 6,344 5,888 5,413 6,826 7,097 7,578 8,131

รวมทั้งหมด 11,109 11,370 12,067 14,153 12,658 11,852 15,291 16,689 17,719 18,476

แขวง

แขวงสายไหม

เพศ
อาย ุ(ปี)

แขวงออเงิน

แขวงคลองถนน
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    จ านวนประชากรในพื้นทีจ่ าแนกตามอายแุละแขวง (ต่อ)

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

ชาย 2,880 1,964 1,435 1,019 679 525 285 104 38 9 1 34,808

หญิง 3,405 2,606 1,902 1,287 987 700 428 194 65 19 3 40,017

รวม 6,285 4,570 3,337 2,306 1,666 1,225 713 298 103 28 4 74,825

ชาย 1,227 809 525 318 231 132 69 29 6 2 0 15,624

หญิง 1,385 908 661 408 298 209 113 47 9 13 0 17,301

รวม 2,612 1,717 1,186 726 529 341 182 76 15 15 0 32,925

ชาย 3,309 2,359 1,593 1,082 734 522 295 134 37 21 4 39,943

หญิง 3,816 2,891 2,095 1,372 1,081 797 399 219 72 25 1 44,483

รวม 7,125 5,250 3,688 2,454 1,815 1,319 694 353 109 46 5 84,426

รวมทั้งหมด 16,022 11,537 8,211 5,486 4,010 2,885 1,589 727 227 89 9 192,176

แขวง เพศ

แขวงสายไหม

แขวงออเงิน

รวม

แขวงคลองถนน

อาย ุ(ปี ต่อ)
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2. จ านวนการเกิด การตาย การย้ายถิ่นของประชากรในพื้นที ่

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

แขวงสายไหม 1,003 1,038 - - 351 332 296 183

แขวงออเงิน 0 2 - - 138 141 70 39

แขวงคลองถนน 3,681 3,974 - - 418 410 1,097 946

รวม 4,684 5,014 4,898 2,630 907 883 1,463 1,168

หมายเหตุ  การแจง้เกิดระบบไม่สามารถประมวลผลเป็นรายแขวงได้

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

แขวงสายไหม 6,087 5,727 5,430 3,459 7,123 7,348 9,169 5,239

แขวงออเงิน 3,234 2,897 3,210 1,822 1,964 1,870 1,896 1,137

แขวงคลองถนน 6,726 6,422 6,676 3,481 5,313 5,420 5,021 3,012

รวม 16,047 15,046 15,316 8,762 14,400 14,638 16,086 9,388

การยา้ยออก

แขวง

แขวง
การยา้ยเขา้

การเกิด การตาย
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3. การย้ายถิ่นและเหตุของการย้ายถิ่น

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

หางานท า

ตอ้งการเปล่ียนงาน

ตอ้งการรายไดเ้พ่ิมข้ึน

หนา้ท่ีการงาน

ศึกษาต่อ

ยา้ยท่ีอยอ่าศยั

กลบัภูมิล าเนา

ติดตามครอบครัว

ท ากิจการครอบครัว

รักษาตวั

ขาดคนดูแล

ดูแลผูอ่ื้น

อ่ืน ๆ 

จ านวน (คน) แยกรายแขวง
สาเหตุ/แขวง
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4. จ านวนแรงงานต่างด้าวทีล่งทะเบียน

แขวงสายไหม แขวงออเงิน

พม่า 378 395

ลาว 270 173

เขมร 652 760

อ่ืน ๆ (ระบุ)

5. ความหนาแน่นของประชากร

พ้ืนท่ี จ  านวนบา้น 

รวม ชาย หญิง (ตร.กม.) (หลงั)

แขวงสายไหม 75,443 35,149 40,294 19 31,312

แขวงออเงิน 33,056 15,697 17,359 12 19,270

แขวงคลองถนน 84,764 40,112 44,652 14 40,369

แขวงคลองถนน

1,713

519

1,133

จ านวน (คน) แยกแขวง

ครอบครัวแขวง
ประชากร      ความหนาแน่น     

(คน/ตร.กม.)

4,043

2,657

6,271

ประเทศ
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6. จ านวนประชากรแยกตามการนับถอืศาสนา (คน)

ศาสนา จ านวน (คน)

พทุธ

อิสลาม

คริสต์

อ่ืนๆ (ระบุ)

7. จ านวนศาสนสถานในพื้นทีเ่ขต

ศาสนา จ านวน (แห่ง)

พทุธ

อิสลาม

คริสต์

อ่ืนๆ (ระบุ)
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8. จ านวนแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุทีค่วรแก่การอนุรักษ์

แขวง จ านวน (แห่ง)

แขวง.......................

แขวง.......................

แขวง.......................

แขวง.......................

9. กิจกรรมตามประเพณทีีส่ าคญั โดดเด่น

กิจกรรม

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

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

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

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

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามทีม่ีการจัดเก็บ

ช่ือ ความส าคญั

ความส าคญั ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม

12 ส ำนักงำนเขตสำยไหม
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โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง 

1.  จ านวนข้าราชการประจ า/ลูกจ้าง

อตัราถือครอง อตัราจริง อตัราถือครอง อตัราจริง

18 18 10 10

21 21 1 1

11 11 23 23

13 13 1 1

20 20 2 2

20 20 58 60

11 12 1 1

16 16 8 9

12 12 377 396

10 10 5 5

2. จ านวนข้าราชการการเมือง

...........2......... คน

...........8.......... คน

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

ลกูจ้างข้าราชการ

 - สมาชิกสภาเขต

 - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล

สว่นราชการในส านกังานเขต

ฝ่ายการศกึษา

จ านวน (คน)
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3. รายได้ของส านักงานเขต 

ประมาณการ รายได้จริง

 - ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 44,000,000 52,046,294

1,750,000 1,445,926.93

9,000,000 8,978,030.68

13,170,000                11,491,170                     

800,000                     590,450                          

40,000                       104,600                          

 - ภาษีป้าย

 - คา่ธรรมเนียมเก็บขนมลูฝอย

 - คา่ธรรมเนียมขนถ่ายสิ่งปฏิกลู

 - คา่ธรรมเนียมเก็บขนไขมนั

 - รายได้อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

 - ภาษีบ ารุงท้องที่

รายได้ (ล้านบาท)
ประเภทของรายได้
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4. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่ของส านักงานเขต 

สนบัสนนุงานประจ า สนบัสนนุงานยทุธศาสตร์

- 416,100

- 327,600

- -

- -

- 62,002,500

- 104,514,300

- -

- 44,338,100

- 2,353,500

- 1,091,100

- 215,043,200

งบสนบัสนนุงานประจ าและงานเชิงยทุธศาสตร์ หมายถึง คา่ใช้จ่ายตามแผนปฏิบตัริาชการประจ าปี

ของหน่วยงาน

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล

สว่นราชการในส านกังานเขต

รวมงบประมาณ (ล้านบาท)

งบประมาณ (ล้านบาท)

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

ฝ่ายการศกึษา

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ

ฝ่ายปกครอง
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5. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ 

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ภารกิจ/ความรับผิดชอบช่ือหน่วยงาน/สว่นราชการ ทีต่ัง้

17 ส ำนักงำนเขตสำยไหม



ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตามผงัเมืองรวม การใช้ทีด่นิปัจจบุนั การเปลี่ยนแปลง

1. ทีอ่ยู่อาศยั             40,118,820.00                      203,100.25

2. พาณิชยกรรม                  433,848.29                        30,804.00

3. อตุสาหกรรม

4. คลงัสนิค้า

5. อนรัุกษ์ชนบทและเกษตรกรรม

6. ชนบทและเกษตรกรรม

 7. อนรัุกษ์เพ่ือสง่เสริมศลิป วฒันธรรมไทย

 8. สถานบนัราชการ การสาธารณปูโภค/

สาธารณกูาร

หมายเหต ุ: น าเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ

                 102,319.86  - 

ประเภทการใช้ทีด่นิ
พืน้ที ่(ตร.กม.)
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2. ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง

2.1 ถนน ตรอกซอยในพ้ืนทีเ่ขต

ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

ถนนสายหลกั จ านวน 7 สาย

1. ถนนพหลโยธิน แอสฟัลต์ 2,515        

2. จตโุชติ คสล. 3,400        

3. จนัทรุเบกษา คสล. 900           

4. เฉลมิพงษ์ แอสฟัลต์ 1,000        

5. ถนนวชัรพล คสล. 2,150        

6. ถนนสายไหม คสล. 6,000        

7. ถนนสขุาภิบาล 5 คสล. 5,672        

จ านวนจดุตดัของถนนในพืน้ที่เขต........................................จดุ

2.2 สะพานรถยนต์ข้ามแยกในพ้ืนทีเ่ขต

ช่ือสะพาน ช่ือถนน ช่ือทางแยก ชนิดสะพาน  ความยาว(เมตร) ช่องจราจร ปีที่สร้าง

ระยะทาง 

(กม.)

สภาพถนน (จ านวนสาย)
สภาพพืน้ผิวประเภทถนน
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..........................รูปแบบ

(รถไฟ รถเมล์ รถไฟฟ้าใต้ดนิ รถไฟฟ้า BTS เรือ  รถสองแถว)

2.4 สภาพการจราจรในพ้ืนที่

     ความเร็วเฉลีย่ของการเดนิทางในพืน้ที่...............................กิโลเมตร/ชัว่โมง 

2.5 พ้ืนทีท่ีมี่ปัญหาการจราจร

ช่วงเวลา

2.3 รูปแบบการเดินทางหหลักในพ้ืนทีเ่ขต

สาเหตจดุ/บริเวณที่การจราจรตดิขดั
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2.6 จ านวนเส้นทางจักรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้

ระยะทาง (กม.) สถิตผิู้ใช้ทาง สถิตอิบุตัเิหต

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

2.7 จ านวนท่าเทยีบเรือในพ้ืนที ่(เรือโดยสาร)...........................ท่า

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

2.9 ระยะเวลาเฉล่ียทีเ่ข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ (จากที่พกั/ที่ท างานถึงบริการขนสง่สาธารณะ)...............................นาที

2.10 สภาพทางเท้าในพ้ืนที่ (ความเห็นที่มีตอ่ทางเท้าในพืน้ที่)................................................................................................

ปลายทางต้นทางช่ือถนน/เส้นทาง
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2.11  ทีจ่อดรถยนต์สาธารณะ/เอกชน  จ านวนรถยนต์ที่สามารถรองรับได้

รถยนต์ที่รองรับ 

ราชการ เอกชน (คนั)

2.12 จุดเส่ียงและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

การป้องกนั/แก้ไขสถิตกิารเกิดอบุตัเิหตุสาเหตุบริเวณที่เสีย่งตอ่การเกิดอบุตัเิหตุ

ช่ืออาคาร/สถานที่จอดรถยนต์
เจ้าของ
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น้้าเสีย และการบ้าบัด 
1. จ้านวนคูคลอง แหล่งน ้าทีม่ีคุณภาพน้้าต้่ากวา่มาตรฐานในพืน้ทีเ่ขต.............31.................แห่ง
1.1 หมู่บ้านมายด์เพลส คลองออเงิน
1.2 โรงเรียนศิริวฒัน์วทิยา คลองออเงิน
1.3 ถนนตัดสุขาภิบาล 5 คลองออเงิน
1.4 ซอยวดัเกาะ สามแยกโรงเรียนระเบียบวทิยา   คลองสอง
1.5 หมู่บ้านเกาะแก้ววลิล่าซอย 2  ถนนพหลโยธนิ 54/1 แยก 4-7      คลองสามง่าม

2. ปริมาณการใช้น ้าของประชาชนในพืน้ทีเ่ฉล่ีย/วนั/คน .......0.266...... ลบ.ม. 0.265828063

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

4. พื นทีท่ีไ่ด้รับการบริการของโรงบ้าบัดน ้าเสีย...............................................ตร.กม.

5. จ้านวนผู้รับบริการบ้าบัดน ้าเสียจากกรุงเทพมหานคร ........155....... ราย

6. จ้านวนและทีต่ั งของชุมชน โรงงาน ตลาด และสถานประกอบการทีม่ีผลต่อคุณภาพน ้าในพื นที่
ชื่อ ทีต้ั่ง ผลกระทบต่อพืน้ที่

โรงงาน นางซ้ิวเตียง สนิทสม 489/8-9 ถ.พหลโยธนิ แขวงสายไหม
นายถนอมพงษ์ ทอมสุวรรณ 325/4-6,153/5-8 ถ. พหลโยธนิ (กม.26) แขวงสายไหม
บริษัท พัฒนาพูนผล จ้ากัด 153/9 ซ.เก่งกาจ ถ.พหลโยธนิ แขวงสายไหม
ปานปรุง 153/3 ซ.เก่งกาจ ถ.พหลโยธนิ แขวงสายไหม
นายพรพิพัฒน์ รัชฎาภรณ์กุล 5/8 ซ.ทัฟฟ้า 2 ถ.สายไหม แขวงสายไหม
โง้วง้วนฮวด 59/12 ซ.แอนเนกซ์ ถ.พหลโยธนิ แขวงสายไหม
บริษัท อินดัสเทรียล ฟูด้ ซัพพลาย จ้ากัด 29/35 ถ.สายไหม แขวงสายไหม
ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด กรรณิการ์ (2004) 21/2 ถ.สายไหม-ล้าลูกกา แขวงสายไหม

ประเภทของกิจกรรม
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ชื่อ ทีต้ั่ง ผลกระทบต่อพืน้ที่
บริษัท สวสัด์ิ นิตต้ิง จ้ากัด 16/19-22 ถ.เชื่อมสายไหม แขวงสายไหม
บริษัท ยรรยงค์ แฮท จ้ากัด 29/30-31 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม
นางสาววรรณภร บัวหลวง 21/32 ซ.ปวณีา ถ.เฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม
กอฮะฮวด 4/11-12 ถ.สายไหม แขวงสายไหม
บริษัท เพนทากอน เอ็กซิบิท จ้ากัด 1/43 ซ.บุญธรรมอุทิศ ถ.เพิม่สิน แขวงสายไหม
บริษัท เศษสตางค์ แม่ยาย ทีม จ้ากัด 1/34 ซ.บุญธรรมอุทิศ ถ.เพิม่สิน แขวงสายไหม
บริษัท ก๊อด กิฟท์ จ้ากัด 60/164 ถ.เพิม่สิน แขวงสายไหม
บริษัท อัพไรท์ ครีเอชั่น จ้ากัด 1/33 ซ.บุญธรรมอุทิศ ถ.เพิม่สิน แขวงสายไหม
ปิยพงษ์การช่าง 130 ถ.สายไหม แขวงสายไหม
บริษัท แพรคติก้า จ้ากัด 1/8 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม
บริษัท ซุปเปอร์ ซัน อินดรัสรี จ้ากัด 45/99 แขวงสายไหม
นางอรวรรณ จันทน์แดง 199/5 ซ.เขื่อนขัณฑ์ ถ.พหลโยธนิ แขวงสายไหม
บริษัท รัชดาสแตติค จ้ากัด 71 ถ.สายไหม แขวงสายไหม
ส.เจริญชัย 201/20 แขวงสายไหม
นายเสริม ฮัดไข่ 49/1 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม
ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด ต้ังเจริญโลหะกิจ 96 ถ.พหลโยธนิ แขวงสายไหม
บริษัท ประพาส เซฟ 1996 จ้ากัด 20/11 ซ.จตุโชติ 4 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
ธงชัย 98/1-2 ถ.พหลโยธนิ แขวงสายไหม 
ซ้งเซอร์วสิ 363/10-12 ถ.พหลโยธนิ แขวงสายไหม
บริษัท ซี.พี.เอ.ไฟเบอร์ จ้ากัด 2/4 ถ.พหลโยธนิ แขวงสายไหม
ซี ยูไนเต็ด 498/12-13 ซ.พหลโยธนิ 56 ถ.พหลโยธนิ แขวงสายไหม
ซี ยูไนเต็ด 498/9-11 ซ.พหลโยธนิ 56 ถ.พหลโยธนิ แขวงสายไหม
บริษัท สยามนิสสัน มหานคร จ้ากัด 104/5 ถ.พหลโยธนิ แขวงสายไหม
ศรีเจริญ 1/48 ซ.จามร  ถ.พหลโยธนิ แขวงสายไหม
บริษัท ธนพรออโต้เซอร์วสิ จ้ากัด 85/1 ถ.สายไหม แขวงสายไหม

ประเภทของกิจกรรม
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ชื่อ ทีต้ั่ง ผลกระทบต่อพืน้ที่
บริษัท ส.กรุงสยาม จ้ากัด 99/99 ถ.พหลโยธนิ แขวงสายไหม
บี-ควกิ สาขา คาร์ฟูร์ สุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม
บี-ควกิ สาขา คาร์ฟูร์ สายไหม โฉนดเลขที ่1063 แขวงสายไหม
พิทักษ์ยนต์บริการ 21/14  ถ.พหลโยธนิ แขวงสายไหม
อู่สปีดนิว 26/526-527 ถ.พหลโยธนิ แขวงสายไหม
นายสวนิ สินงามทวี 109/99 ถ.สายไหม แขวงสายไหม
อู่วนิัยการช่าง (1997) 36/12 ถ.สายไหม แขวงสายไหม
บริษัท โตโยต้ามหานคร จ้ากัด ซ.สายไหม 48 ถ.สายไหม แขวงสายไหม
บริษัท บ-ีควกิ จ้ากัด 26/326-8 ถ.สายไหม แขวงสายไหม
บริษัท จีน่า เฟรช จ้ากัด 44/7 ซ.วัดพรพระร่วงประสิทธิ ์ถ.สุขาภบิาล 5 แขวงออเงิน
บริษัท อีโคเวท็ จ้ากัด 20/26 ซ.จตุโชติ ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
นางสาวศิริพร อภิวงค์งาม 7/41-42 ซ.จตุโชติ ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
นางสาววรีะพันธ ์โคตร์ศรีเมือง 7/45-46 ซ.จตุโชติ ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เอส.เซ็นต์ การ์เม้นท์ 7/43-44 ซ.จตุโชติ ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
บริษัท ซีโกลด์ อินดัสเตรียล จ้ากัด 49/49 ซ.อรุณธร 2 ถ.รัตนโกสินทร์สมโภชน์ แขวงออเงิน
เอส พี ซี เฟอร์นิเจอร์ 27/2 ซ.จตุโชติ ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
แอดวานซ์ อินทีเรีย คอนเทคเตอร์ 8/8 ซ.พูลสวสัด์ิ ถ.สุขาภิบาล 5 (จตุโชติ) แขวงออเงิน
ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด อินไทม์ เดดคอเรชั่น โฉนดทีดิ่นเลขที ่151684  ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
นายนพพงษ์ โลจนะโกสินทร์ 20/27 ซ.จตุโชติ ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
บริษัท เรดซีน จ้ากัด 38/23 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
บริษัท อินฟินิต สเปเชียล โปรดักส์ จ้ากัด 12/1 แขวงออเงิน
บริษัท เกวา่ เทรดด้ิง จ้ากัด 1/4 แขวงออเงิน
บริษัท ยูนีคโปรบิซ จ้ากัด 1/5 แขวงออเงิน
หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั แหลมทองผลิตภณัฑ์พลาสติก โฉนดที่ดินเลขที่ 157055,157.56 ถ.วชัรพล แขวงออเงิน
บริษัท วชัรการุณ จ้ากัด 44/7 ซ.วัดพรพระร่วงประสิทธิ ์ถ.สุขาภบิาล 5 แขวงออเงิน
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ชื่อ ทีต้ั่ง ผลกระทบต่อพืน้ที่
บริษัท เอมสเทรด จ้ากัด 17/7 แขวงออเงิน
ไนซ์เคลย์ จีเวลรีพาร์ท 20/5 ซ.วชัรพล แขวงออเงิน
บริษัท อาร์ จี ซี คอลเล็คชั่น จ้ากัด 20/5 ซ.วชัรพล แขวงออเงิน
บริษัท เขียนดินเผา จ้ากัด 8/8 ซ.วชัรพล แขวงออเงิน
นายนพพงษ์ โลจนะโกสินทร์ 20/18-19 ซ.จตุโชติ ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
บริษัท ซิมาเทค จ้ากัด 20/9 ซ.จตุโชติ ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
บริษัท เดลต้าเมทัล (ประเทศไทย) จ้ากัด 20/22-23 ซ.จตุโชติ ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
นายณรงค์ จันทร์ทอง 3/2 ถ.วชัรพล แขวงออเงิน
บริษัท ซิมาเทค จ้ากัด 11/9 ซ.จตุโชติ ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
บริษัท รัตนนิล เอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด 27/4 ซ.จตุโชติ ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
บริษัท ประพาส เซฟ 1996 จ้ากัด 20/11 ซ.จตุโชติ 4 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
บริษัท มิสเตอร์ แซนต้า จ้ากัด 44 ซ.จตุโชติ ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
บริษัท โตโยต้าภูมิพัฒนา จ้ากัด โฉนดที ่1218 ถ.วชัรพล แขวงออเงิน
ห้างหุ้นส่วนจา้กัด เค.ที.เค.เซอร์วิส แอนด์ คาร์แคร์ 44/4 ถ.วชัรพล แขวงออเงิน
บริษัท เอ็มเท็ค ออโต เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จ้ากัด 1/12 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
บริษัท วอล์ค โอเวอร์ จ้ากัด 2/3 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
บริษัท ว.ีไอ.พี คาร์สเซ็นเตอร์ จ้ากัด 60/1-4 ซ.จตุโชติ ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด ท.เจริญชัยยนต์ การช่าง 28/5 ซ.นาสวนเนยีมกล้่า ถ.สุขาภบิาล 5 (จตุโชติ) แขวงออเงิน

บริษัท โตโยต้าสยามออโต้ ซาลอน จ้ากัด 167 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
นางนวรัตน์ แซ่เฮง 169/17 ซ.พหลโยธนิ 54 ถ.พหลโยธนิ แขวงคลองถนน
เทพนมไอสครีม 143/62-63 ถ.พหลโยธนิ แขวงคลองถนน
บริษัท 2000 แอพพาเรล จ้ากัด 261/6 ถ.วชัรพล แขวงคลองถนน
นายสุวทิย์ วริภาสวร 261/7 ถ.วชัรพล แขวงคลองถนน
บริษัท เพิม่สินค้าไม้ จ้ากัด 29/10 ถ.พหลโยธนิ  แขวงคลองถนน
ธนชาติเพิม่สิน 26/19 ถ.เพิม่สิน แขวงคลองถนน
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สมพงษ์การช่าง 174 ซ.เสนาวฒันา ถ.พหลโยธนิ  แขวงคลองถนน
ก. การช่าง 9/8-9 ถ.พหลโยธนิ  แขวงคลองถนน
ชูชาติการช่าง 12/10 ซ.พหลโยธนิ 48  ถ.พหลโยธนิ  แขวงคลองถนน
ประจวบโลหะกิจ 6/222-223 ซ.พหลโยธนิ 52  ถ.พหลโยธนิ  แขวงคลองถนน

ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด สวา่งศิลป์รางน้้า 19/334 ซ.พหลโยธนิ 54  ถ.พหลโยธนิ  แขวงคลองถนน
บริษัท เมกะ เซอร์โว ซิสเต็มส์ จ้ากัด 18/23-24 แขวงคลองถนน
บริษัท เทคนิค คิว จ้ากัด  12/17 ซ.พหลโยธนิ 52  ถ.พหลโยธนิ  แขวงคลองถนน
บริษัท เทคนิค คิว จ้ากัด  12/16 ซ.พหลโยธนิ 52  ถ.พหลโยธนิ  แขวงคลองถนน
บริษัท เอ.เค.พี.เทคโนโลยี จ้ากัด 8/5 แขวงคลองถนน
บริษัท แมคคอนฟิล อินเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด 8/3 แขวงคลองถนน
บริษัท ศิริพิทักษ์ จ้ากัด 437/252 ซ.มิตรบันเทิง  ถ.พหลโยธนิ  แขวงคลองถนน
ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด ลาภวบิูลย์กิจ 32/18 ซ.พหลโยธนิ 69 ถ.พหลโยธนิ  แขวงคลองถนน
บริษัท อาร์.ที.เค. เอ็นเตอร์ไพรส์ จ้ากัด 45/100-1 แขวงคลองถนน
บริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ จ้ากัด 143ฝ/40-42 ซ.กิตติเดช ถ.พหลโยธนิ  แขวงคลองถนน
บริษัท ธนพัฒน์ ออโต้ เซ็นเตอร์ จ้ากัด 45/42 แขวงคลองถนน

ตลาด ตลาดรุ่งเรืองทรัพย์ 22/25  ซอยสายไหม 40  ถนนสายไหม  แขวงสายไหม
ตลาดสายไหม กทม.19 9/19  หมู่ที ่1  ถนนสายไหม  แขวงสายไหม
ตลาดปากทางแยกล้าลูกกา 1/129  หมู่ที ่6  ถนนพหลโยธนิ  แขวงสายไหม
ตลาดวดัเกาะ หนา้วัดเกาะ  ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 3  แขวงคลองถนน
ตลาดสดเคหะออเงิน 99/9  หมู่ที ่2  ถนนสุขาภิบาล 5  แขวงออเงิน
ตลาดลุงศักด์ิ หมู่ที ่2  ถนนวดัเกาะ-ออเงิน  แขวงสายไหม
ตลาดวงศกร 46/3  หมู่ที ่1  ถนนสายไหม  แขวงสายไหม
ตลาดผู้ใหญ่ม้วน 117/1  หมู่ที ่2  ถนนสายไหม  แขวงสายไหม
ตลาดเจ๊พร ซอยพหลโยธนิ 52 แยก 33  ถนนพหลฯ แขวงคลองถนน
ตลาดออเงิน 111  หมู่ที ่3  ถนนสุขาภิบาล 5  แขวงออเงิน
ตลาดเอื้ออาทรสายไหม 299  หมู่ที ่4  ถนนสายไหม  แขวงสายไหม
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สถานประกอบการ หจก.ธารธาราน้้าด่ืม 219/22 ม.2 ซ.สายไหม 10 ถ.สายไหม

ร้านแสงชัยออโต้เพ้นท์ 88/27 ถ.เฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม
นางประจวบ  พงษ์วรัิช 35/190 ม.6 ซ.พหลโยธนิ 54/1 ถ.พหลโยธนิ 
เอส เอส เบเกอร่ี 117/14 ม.2 ซ.สายไหม 4 ถ.สายไหม
บริษัท สวสัด์ินิตต้ิง จ้ากัด 16/19-22 ม.1 ถ.เฉลิมพงษ์ 
ท็อปส์ สาขาสายไหม 99/9 ม.5 ถ.สายไหม 
ท็อปส์ สาขาสายไหม 99/9 ม.5 ถ.สายไหม 
บริษัท เอส ดี สายไหม จ้ากัด 88/33-4 ม.1 ถ.เฉลิมพงษ์ 
เอส เอ็ม 66 ออโต้ เซอร์วสิ 15/50 ม.2 ถ.สายไหม แขวงสายไหม 
วเีจ อพาร์ตเมนต์ 102/1 ม.5 ถ.สายไหม19 ถ.สายไหม
อ.การช่าง 119/14 ม.5 ม.อัมรินทร์ 3 ผัง 4 ถ.สายไหม
บริษัท คลีนิกยานยนต์ จ้ากัด 16/29-32 ม.1 ถ.เฉลิมพงษ์ 
นายอุทัย  คุณาเลา 111/564 ม.5 ถ.สายไหม 
อู่อ้วน 53/56 ถ.พหลโยธนิ54/1 แยก4 แขวงสายไหม

ศรีทองสุก 1/11 ม.1 ถ.สุขาภิบาล 5 
บุญรวยอพาร์ตเม้นท์ 66/14 ม.1 ซ.สายไหม 67 ถ.สายไหม 
นายพิทักษ์  เงินเทศ 5/10 ม.2 ถ.สายไหม 
บริษัท เค ว ีโฆษณา จ้ากัด 95/241-2 ม.1 ซ.สายไหม 78 ถ.สายไหม 
หจก. กัญญาวทิย์ ซัพพลาย 52/9 ม.1 ถ.สายไมห แขวงสายไหม
หจก. กัญญาวทิย์ ซัพพลาย 52/9 ม.1 ถ.สายไหม 
บริษัท พีโอเทค จ้ากัด 66/4 ม.1 ซ.สายไหม 67 ถ.สายไหม 
บริษัท แพรคติก้า จ้ากัด 1/8 ม.1 ถ.สุขาภิบาล 5 
ส.เจริญทรัพย์ 38/10 ม.4 ซ.สายไหม 35 ถ.สายไหม 
อนุชาการช่าง 21/20 ม.1 ถ.สายไหม 
ชายอลูมิเนียม 123/5 ม.5 ถ.สายไหม 
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อุทัยรัตน์ พลาสติก 138/84 ม.2 ซ.สายไหม 34 ถ.สายไหม 
อู่ป.ฮอนด้า 52/16 ม.1 ถ.สายไหม 
สมพรยางยนต์ 17/6 ม.1 ถ.สายไหม แขวงสายไหม 
สปีดนิวมอเตอร์สปอร์ต 26/526-7 ม.6 ถ.พหลโยธนิ 
อาร์ ซี เอ ออโต้ แอนด์ ซาวด์ 26/305-6 ม.6 ถ.พหลโยธนิ 
เวลิด์แก๊ส 888 ม.4 ถ.สายไหม 
อู่พรชัยการช่าง 1/52 ม.1 ซ.สายไหม 85 ถ.สายไหม 
เปิล้ โช้คอัพ 21/4 ถ.เฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม
ไทยเจริญ 81 ม.1 ซ.สายไหม 79 ถ.สายไหม 
ธงชัยท่อไอเสีย 98/1-2 ม.6 ถ.พหลโยธนิ 
บริษัท ใจรักบริการ จ้ากัด 201/19 ม.4 ถ.สายไหม 
สรชัยการไฟฟ้า 26/128 ม.6 ซ.เก่งกาจ ถ.พหลโยธนิ 
ศรีสยาม เซ็นเตอร์ไพร์ 1/34 ม.6 ซ.พหลโยธนิ 66 ถ.พหลโยธนิ 
เจริญพรไดนาโม 22/3 ม.6 ถ.พหลโยธนิ 
รังสิตการช่าง 1/21 ม.6 ถ.พหลโยธนิ 
โง้วงวดฮวด 59/12 ม.6 ถ.พหลโยธนิ 
บริษัท ใจรักบริการ จ้ากัด 201/19 ม.4 ถ.สายไหม แขวงสายไหม
นายอิน  สุขเปล่งศักด์ิ 116/15 ม.2 ถ.สายไหม แขวงสายไหม 
สรชัยการไฟฟ้า 26/128 ม.6 ซ.เก่งกาจ ถ.พหลโยธนิ 
เจริญพรไดนาโม 22/3 ม.6 ถ.พหลโยธนิ แขวงสายไหม
บริษัท ซี เอส อาร์ ไฟเบอร์  จ้ากัด 2/19 ม.7 ซ.พหลโยธนิ 54/1 ถ.พหลโยธนิ 
นายพรพิพัฒน์  รัชฎาภรณ์กุล 5/8 ม.2 ถ.สายไหม 
บริษัท ซี เอส อาร์ ไฟเบอร์  จ้ากัด 2/19 ม.7 ซ.พหลโยธนิ 54/1 ถ.พหลโยธนิ 
บริษัท ยูไนเต็ดอุตสาหกรรมอาหาร จ้ากัด 21/5-6 ม.2 ซ.สายไหม 58 ถ.สายไหม 
อู่สายไหม 82 เซอร์วสิ 26/28 ม.1 ซ.สายไหม 82 ถ.สายไหม
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เอส เอ็ม อพาร์ทเม้นท์ 4/50 ม.1 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม
บริษัท กรุงสยาม จ้ากัด 99/99 ม.6 ถ.พหลโยธนิ แขวงสายไหม
บริษัท ไทย ซี - เซ็นเตอร์ จ้ากัด 1044/12 ม.6 ถ.พหลโยธนิ แขวงสายไหม
บริษัท ออสซ่ีออโต้โซน จ้ากัด 17/7 ม.1 ถ.สายไหม แขวงสายไหม
นางสาวณัชชา พุมมา 1/60 ม.1 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม
สายไหมเพลส 6/50 ม.2 ถ.สายไหม แขวงสายไหม
บริษัท แสงอารีออยล์ จ้ากัด 21/9 ม.1 ถ.เฉลิมพงษ์ 
บริษัท แสงอารีออยล์ จ้ากัด 21/9 ม.1 ถ.เฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม
บริษัท ไทย - จีน สรรพกิจ จ้ากัด 77/88 ม.5 ซ.สายไหม 7 ถ.สายไหม 
สุขสวสัด์ิมาสเตอร์เซอร์วสิ 109/95 ม.2 ซ.สายไหม 16 ถ.สายไหม 
สายไหม แม็กซ์ ออโต้ เซอร์วสิ 22/25 ม.2 ซ.สายไหม 40 ถ.สายไหม
ออ 65 การาจ 711/1 ซ.หมู่บ้าน กม.24 ถ.พหลโยธนิ
สายไหมคาร์แคร์ 22/25 ม.2 ซ.สายไหม 40 ถ.สายไหม
บ.วอีาร์ ออโต้ สปา จ้ากัด 168 ม.2 ถ.สายไหม แขวงสายไหม
ด้าริห์ออโต้แอร์ 50/1-2 ม.3 ซ.สายไหม 56 ถ.สายไหม 
รุ่งเรืองเซอร์วสิ 90/1-2 ม.1 ซ.สายไหม 51 ถ.สายไหม 
สาลีการช่าง 24/87 ม.6 ซ.กม.26 ถ.พหลโยธนิ 
เอ็ม ออโต้เซอร์วสิ 26/475 ม.6 ซ.พหลโยธนิ64/1 ถ.พหลโยธนิ
บริษัท กชชริน อพาร์ทเม้น จ้ากัด 35/118 ม.5 ซ.สายไหม 19 ถ.สายไหม
สินทวยีนตรการ 109/99 ม.2 ถ.สายไหม แขวงสายไหม 
มุกดาการช่าง 88/30-1 ม.1 ถ.เฉลิมพงษ์ 
นายวรวทิย์  เริงกิจ 9/13 ม.6 ซ.กม.25 ถ.พหลโยธนิ 
ไดนอลอาตร์ 9/8 ม.7 แขวงสายไหม 
ปิยะโช๊คอัพ 3/7 ม.5 ถ.สายไหม 
อี๊ด เจริญยนต์ 545 ม.6 ถ.พหลโยธนิ แขวงสายไหม
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สุขสวสัด์ิคาร์แคร์ 109/95 ม.2 ซ.สายไหม 16 ถ.สายไหม 
รุ่งทรัพย์การช่าง 6/2 ม.7 ถ.เพิม่สิน แขวงสายไหม
ร้านช่างหนึ่ง 526/23 ม.6 ซ.แอนเนกซ์ ถ.พหลโยธนิ 
หจก.  เอส เอ็ม สแตนเลสสติล 70/27 ม.2 ซ.สายไหม 10 ถ.สายไหม 
นางสาวศิริวรรณ  บุญคุ้ม 1/70 ม.7 ซ.เพิม่สิน 39 ถ.เพิม่สิน
นางสาวศิริวรรณ  บุญคุ้ม 1/70 ม.7 ซ.เพิม่สิน 39 ถ.เพิม่สิน 
ไพรัตน์สแตนเลส 9/6 ม.6 ซ.พหลโยธนิ54/1 แยก3 แขวงสายไหม
บริษัท เอส.ที. เจริญยนต์ จ้ากัด 16/17-18 ม.1 ถ.เฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม
น้้าส้มเกล็ดหิมะน้องนิว 52/22 ม.1 ซ.สายไหม 63 ถ.สายไหม 
ท็อปเปอร์โยต์ 26/312-3 ม.6 ถ.พหลโยธนิ แขวงสายไหม
ช.วเิศษการช่าง 52/19 ม.1 ซ.สายไหม 73 ถ.สายไหม 
ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด อ็น จี ทีม 49/25 ม.2 ซ.สายไหม 34 ถ.สายไหม
บริษัท แบงก์อัพ จ้ากัด 61/2 ม.7 ซ.เพิม่สิน 46 ถ.เพิม่สิน 
เอ แอนด์ ที เบเกอร่ี 48/73 ม.1 ถ.สายไหม
บี - ควกิ พหลโยธนิ 27 26/326-8 ม.6 ถ.พหลโยธนิ 
บริษัท โตโยต้ามหานคร จ้ากัด 777 ม.2 ถ.สายไหม แขวงสายไหม
ล้าง - อัดฉีด 85/8 ม.1 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม
สมานเซอร์วสิ 29/4 ซ.สายไหม39 แขวงสายไหม
พรชัยการยาง 17/5 ม.7 ถ.เพิม่สิน แขวงสายไหม
อชิเพลส 1/39 ม.6 ซ.พหลโยธนิ 66 ถ.พหลโยธนิ
นิวเพลส 1/132 ม.6 ซ.พหลโยธนิ 66 ถ.พหลโยธนิ 
บริษัท โปรไทล์ ดีไซน์ แอนด์ ฟินนิชชิ่ง จ้ากัด 52/23 ม.1 ซ.สายไหม 63 ถ.สายไหม 
ร้านโยธนิอลูมิเนียม 49/47 ม.2 ซ.สายไหม 34 ถ.สายไหม 
เกรียงไกรไดนาโม-แอร์ 26/10 ม.1 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม
ฤดิสรรค์ 29/9 ม.6 ถ.พหลโยธนิ 
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นายอ้านาจ  เชยกล่ินเทศ 35/270 ม.6 ถ.พหลโยธนิ แขวงสายไหม
บริษัท รัชดา สแตติค จ้ากัด 17-71/1 ม.4 ซ.สายไหม 31 ถ.สายไหม 
ร้าน ช.พิน 1/39 ซ.เพิม่สิน 39 ถ.เพิม่สิน แขวงสายไหม

กิตติพงศ์ค้าของเก่า 1/29 ม.7 ถ.เพิม่สิน แขวงสายไหม
หจก.กรรณิการ์ (2004) 21/18 ม.1 ถ.เฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม
อู่วนิัยการช่าง 1997 36/12 ม.2 ถ.สายไหม 
อู่พนัสการช่าง 47/7 ม.2 ถ.สายไหม 
บ.ไฮเทค คอนแท็ค จ้ากัด 111/610 ซ.สายไหม 13 ถ.สายไหม
ร้านยิ่งเจริญยนต์ 323/16 ม.4 ถ.สายไหม 
MR.SHOCKUP 20/7 ม.5 ซ.สายไหม 3 ถ.สายไหม 
แหนมดอนเมือง 325/5-6 ม.6 ซ.กม.26 ถ.พหลโยธนิ 
บริษัท พีโอกรุ๊ป จ้ากัด 66/11 ม.1 ซ.สายไหม 67 ถ.สายไหม 
บริษัท พีโอกรุ๊ป จ้ากัด 66/11 ม.1 ซ.สายไหม 67 ถ.สายไหม 
อู่ สายไหมเซอร์วสิ 18/23 ม.5 ซ.สายไหม 3 ถ.สายไหม 
นางสาววไิลพร  เสถบุตร 80/2 ม.7 ซ.พหลโยธนิ 54/1 ถ.พหลโยธนิ 
บริษัท พัฒนาพูนผล จ้ากัด 325/8-10 ม.6 ถ.พหลโยธนิ 
นางนพลักษณ์  จันทร์รอด 36/36 แขวงสายไหม
หจก.เอส.แอล.ซี.มอเตอร์ 17/66-67 ม.4 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
บริษัท อินฟินิต สเปเชียล โปรดักส์ จ้ากัด 12/1 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
หจก.เอส แอนด์ ยู เพาเวอร์ เทค 49/31-32 ม.อรุณธร ถ.สุขาภิบาล 5 
บริษัท คลีนิกยานยนต์ จ้ากัด 54/10 ม.2 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
บริษัท เรดซีน จ้ากัด 38/4 ม.2 ซ.ผาสุข ถ.สุขาภิบาล 5
หจก.ท.เจริญชัยยนต์ การช่าง 28/5 ม.2 ซ.จตุโชติ 15 ถ.จตุโชติ 
บริษัท เจ แอนด์ พี พลาสเทค จ้ากัด 49/188 ม.3 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เนตรประสมคาร์แคร์ 42/90 ม.2 ถ.สุขาภิบาล 5แขวงออเงิน
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บริษัท นิวคอน (999) จ้ากัด 4/21 ม.7 ซอยจตุโชติ แขวงออเงิน
จ.เจริญ 29/4 ม.2 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
จันผาเพลส 17/99 ม.4 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เค คลีน 38/10 ม.2 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
วสันต์เซอร์วสิ 43/4 ม.2 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
จ่าสิบเอกอนุรัตน์ แก้วผลึก 109/1 ม.6 ซ.วดัพรพระร่วงประสิทธิ์ ถ.สุขาภิบาล 5
นางวาสนา ใจยศ 5/248 ซ.จตุโชติ12 ถ.สุขาภิบาล 5
บริษัท เขียนดินเผา จ้ากัด 8/8 ม.3 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
บริษัท วชัรการุณ จ้ากัด 44/7 ม.6 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
บริษัท วชัรการุณ จ้ากัด 44/7 ม.6 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
บริษัท หินโบราณ จ้ากัด 44/5 ม.6 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน 
บริษัท ซิมาเทค จ้ากัด 20/9 ม.6 ซอยจตุโชติ แขวงออเงิน
บริษัท ซิมาเทค จ้ากัด 20/9 ม.6 ซอยจตุโชติ แขวงออเงิน
บริษัท ซิมาเทค จ้ากัด 20/9 ม.6 ซอยจตุโชติ แขวงออเงิน
บริษัท ออโต้ บิวต้ี เซ็นเตอร์ จ้ากัด 189 ม.1 ซ.วชัรพล ถ.สุขาภิบาล 5 
NORTH SIDE EXHIBITION CO.,LTD. 7/99 ม.6 ซ.พูลสวสัด์ิถ.จตุโชติ ซ.10 
บริษัท เจ แอนด์ อี จ้ากัด 51/1-2 ม.1 ถ.สุขาภิบาล 5 
บริษัท ศิวนารถ ออโต้ เซอร์วสิ จ้ากัด 34/6 ม.4 ซ.39 ถ.สุขาภิบาล 5
มนเทียนอลูมิเนียม 109/5 ม.6 ถ.สุขาภิบาล 5
บริษัท จิตอารีน้้ามันพืช จ้ากัด 1/11 ม.2 ซ.70 ถ.สุขาภิบาล 5
บริษัท พี โอ เอส ดิสเพลย์ จ้ากัด 9/10 ม.5 ซ.พูลสวสัด์ิ ถ.จตุโชติ 
บ.ปิโตเลียมไทยคอร์เปอเรชั่น จ้ากัด 42/8 ม.2 ถ.สุขาภิบาล 5
นางสาวประเทือง  ทองเอียด อ.1,2,3,5,183 เคหะออเงิน แขวงออเงิน
บริษัท ชิตา ออโต้ จ้ากัด 42/14 ม.4 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
บริษัท ชิตา ออโต้ จ้ากัด 42/14 ม.4 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
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โบ๊ท อิน เลิฟ รีสอร์ท 888 ม.1 ซ. สายไหม 56 ถ.สายไหม
ตู้น้้ายอดเหรียญ 5/46 ซ.จตุโชติ 12 ถ.จตุโชติ
บ.โตโยต้า สยามออโต้ ซาลอน จ้ากัด 167 ม.1 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
บริษัท สไมล์ สยาม พร้ินต้ิง เซอร์วสิ จ้ากัด 55 ม.3 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
อู่จตุโชติเซอร์วสิ 7/75 ซ.จตุโชติ10 ถ.จตุโชติ
หจก.ดีดี มีดบล็อก 49/45 ม.3 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
หจก.ที แอนด์ ดับบลิว ออโต้ บอด้ี การาจ 11/35 ม.3 ซ.44 ถ.สุขาภิบาล 5 
อู่ช่างอึ่ง 43/7 ม.1 ซ.66 ถ.สุขาภิบาล 5
บริษัท รัตนนิล เอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด 24/7 ม.2 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
ปรีชายานยนต์ 16/1 ม.1 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
บริษัท เก็ท จ้ากัด 4/19 ม.7 ซ.จตุโชติ ถ.สุขาภิบาล 5 
บริษัท ประพาส เซฟ 1996 จ้ากัด 20/11 ม.7 ซ.จตุโชติ 4 ถ.สุขาภิบาล 5 
บริษัท ซิมาเทค จ้ากัด 11/9 ม.6 ซ.จตุโชติ ถ.สุขาภิบาล 5 
บริษัท ซิมาเทค จ้ากัด 11/9 ม.6 ซ.จตุโชติ ถ.สุขาภิบาล 5
มงคลเซอร์วสิ 38/8 ม.2 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
บริษัท ซี.เอ็น.โปรเกรส อินเตอร์ กรุ๊ป จ้ากัด 8/40 ม.6 ซ.จตุโชติ ถ.สุขาภิบาล 5 
นายมนต์ชัย  บุญไพโรจน์ 49/794 ม.3 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
บริษัท สยาม มัณฑนศิลป์ จ้ากัด 52/2 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5
ยุพิน  ห่วงกลาง 222 ม.6 ซ.วดัพรพระร่วงฯ ถ.สุขาภิบาล 5 
หอมหวลอลูมิเนียม 11/27 ม.5 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
บริษทั เคเอส ดิสทริบวิชั่น (ประเทศไทย) จ้ากดั 20/22-23 ม.3 ซ.จตุโชติ ถสุขาภิบาล 4
บริษัท อะกรีน เคมโปร จ้ากัด 42/32 ถ.จตุโชติ แขวงออเงิน
บริษัท อินดัสเทรียล ฟูด้ ซัพพลาย จ้ากัด 29/35 ซ.สายไหม 58 แขวงออเงิน
น.ส.สมศรี วฒิุยาภรณ์ 89/14 ม.2 ซ.ดวงมณี ถ.เลียบคลองสอง
สมชัยแอร์ 3/23 ม.2 ถ.พหลโยธนิ54/1 แขวงคลองถนน
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หจก.เอ เอส ที เอ็นจิเนีย 2003 18/293 ม.4 ถ.วชัรพล แขวงคลองถนน
เพิม่สิน คาร์โฮม 29/40 ถ.เพิม่สิน แขวงคลองถนน
นายเทีย่ง  สระทองทา 337/37 ม.2 ถ.พหลโยธนิ 
หจก.เฉาก๊วยดอนเมือง 29/14 ม.3 ถ. เพิม่สิน 
นายพรชัย  วงษ์สาเคน 20/528 ม. 2 ซ.ดวงมณี ถ.พหลโยธนิ
หจก.เพ็ญพิช 363/549 ซ.แยกหมู่ 6 เดิม ถ.พหลโยธนิ
ไดมอนด์แมนชั่น 29/522-553 ม.4 ซ.พหลโยธนิ 52 ถ.พหลโยธนิ
สโมสรสระวา่ยน้้าอรุณนิเวศน์ 201/1 ม.2 ซ.พหลโยธนิ 54/1 ถ.พหลโยธนิ 
น.ส.อนันต์ ชงกุล 442/21 ม. 4 ซ.พหลโยธนิ ถ.พหลโยธนิ
นางเตือนใจ อรุณรักษา 442/9 ม.4 ซ.พหลโยธนิ 52 ถ.พหลโยธนิ
นายวชิัย ชงกุล 442/1 ม. 4 ซ.พหลโยธนิ 52 ถ.พหลโยธนิ
เจริญสุข 185  ม.6 เดิม ถ.พหลโยธนิ
นางศรีกาญจนา  เสถียรรุจิดานนท์ 6/380  ซ.พหลโยธนิ 52แยก27 ถ.พหลโยธนิ
วริิยะพงศ์พานิช 146 ม. 6 ถ.พหลโยธนิ
วรีะวสัดุก่อสร้าง 29/6 ม.3 ซ.เพิม่สิน ถ.พหลโยธนิ 
วรวฒิุอิเลคทรอนิกส์ 143/60 ม.6 เดิม ถ.พหลโยธนิ 
เทพพนม 143/62 แยกหมู่ 6 เดิม ถ.พหลโยธนิ 
พี แอนด์ เอ เซอร์วสิ 6/39 ม.3 ซ.เพิม่สิน 29 ถ.เพิม่สิน
พัชรกฤษ 116/30 ซ.พหลโยธนิ 54 ถ.พหลโยธนิ
บ.แฟนซีเปเปอร์ จ้ากัด 88 ม.4 ซ.วชัรพล ถ.สุขาภิบาล 5 
บ.แฟนซีเปเปอร์ จ้ากัด 88 ม.4 ซ.วชัรพล ถ.สุขาภิบาล 5 
สองพีน่้องเบเกอร่ี 101  ม.2  แขวงคลองถนน
เอส เจ คาร์แคร์ 50/20 ม.4 ซ.พหลโยธนิ 52 ถ.พหลโยธนิ 
นายสมจิตร  ใจสุข 500/15 ม. 2 ซ.พหลโยธนิ 54 ถ.พหลโยธนิ
บ.เอ็ม ทู เอ็ม มอเตอร์ สปอร์ต แอนด์ เซอร์วสิ จ้ากัด19/6 ม.4 ถ.วชัรพล

ประเภทของกิจกรรม
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ชื่อ ทีต้ั่ง ผลกระทบต่อพืน้ที่
เพิม่สินการช่าง 540/18 ม.2 ซ.เพิม่สิน 17 ถ.เพิม่สิน
พีพี ออโต้คลีน 529/9 ม.2 ซ.เพิม่สิน ถ.พหลโยธนิ
มนตรี คาร์ เซอร์วสิ 39/554 ม.4 ซ.พหลโยธนิ 52 ถ.พหลโยธนิ
นางประยูร  เล้ียงถนอม 60/2 ม. 2  ถ.พหลโยธนิ
นางสาวสร้อยเอา  ธรรมรัตโนทัย 1/118 แยกหมู่ 6 เดิม ถ.พหลโยธนิ 
บ.ดับเบิล้ยูเจที โฮม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี จก. 11/182 ซ.แยกจากหมู่ 6 เดิม ถ.พหลโยธนิ
บ.เค.เจ. บริการ จ้ากัด 33/89 ม.2 ซ.ทรัพย์แสงปิน่ ถ. เพิม่สิน
โพธิ์ทอง 3 3/328 ม.2 ซ.วดัเกาะ ถ.พหลโยธนิ 
 บ.ธนพัฒน์ ออโต้เซ็นเตอร์ จ. 45/42 ม.3 ถ.วชัรพล
 บ.ธนพัฒน์ ออโต้เซ็นเตอร์ จ. 45/42 ม.3 ถ.วชัรพล
ณัฐกฤตา-ปัณณธร อพาร์ทเมนท์ 18/333 ม.4 ถ.วชัรพล 
หจก.  แสงปิน่  ค้าน้้ามัน 560/10 ม.4 ถ.เพิม่สิน - ออเงิน 
นางฐิตาภัสร์ เอกลักษณ์โยธนิ 143/40-42 ซ.แยกจากหมู่ 6 เดิม ถ.พหลโยธนิ 
ทองคูณการช่าง 18/44 ม.4 ถ.วชัรพล
บ.พี.เค.พี.เท็กซ์ไทล์โปรดักส์ จ. 939/25-26 ม.2 ซ.เพิม่สิน 16 ถ.พหลโยธนิ
เจริญยนต์ 201/41 ม.2 ม.อรุณนิเวศน์ ถ.วดัเกาะ
บ.เมกะเซอร์โวซิสเต็มส์ จ. 18/23 ม.4 ถ.วชัรพล
บ.เมกะเซอร์โวซิสเต็มส์ จ. 18/24 ม.4 ถ.วชัรพล
บริษัท ยูเอ็ม เอ ออโต้ เซอร์วสิ จ้ากัด 261/18 ถ.วชัรพล 3 แขวงคลองถนน
ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด ณคยา 17/27 ม.4 ถ.วชัรพล
ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด อู่พิบูลย์ เซอร์วสิ 442/7 ม.1 ซ.พหลโยธนิ 52 ถ.พหลโยธนิ
วชัรพลซัพพลาย 18/140 ม.4 ถ.วชัรพล 
น.ส.กรชนก ชื่นใจ 40/88 ม.4 ซ.พหลโยธนิ 52 ถ.พหลโยธนิ
ตู้น้้ายอดเหรียญ 442/9 ม.4 ซ.พหลโยธนิ 52 ถ.พหลโยธนิ
ตู้น้้ายอดเหรียญ 4/206 ซ.เพิม่สิน 20 ถ.เพิม่สิน

ประเภทของกิจกรรม
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ชื่อ ทีต้ั่ง ผลกระทบต่อพืน้ที่
บ. ฟาร์มไก่ชนล้าป า จ. 199/23 ม.4 ถ.เพิม่สิน
ไทยเทคนิค 217/300 ม.4 ซ.พหลโยธนิ 50 ถ.พหลโยธนิ
บ.โม-โม่ โปรด๊ัก จ้ากัด 6/20 ม.3 ซ.เพิม่สิน 29 ถ.เพิม่สิน-ออเงิน
พรประภา อพาร์ทเม้น 555 ม.4 ซ.พหลโยธนิ 50 ถ.พหลโยธนิ
อู่ช่างเฉลิม 626/28 ม.2 ถ.พหลโยธนิ
กรีนเฮ้าส์ อพาร์ทเม้นท์ 434/9 ม. 4 ซ.พหลโยธนิ 50 ถ.พหลโยธนิ
คณะบุคคลพูนสุขแมนชั่น 19/390 ม.5 ซ.พหลโยธนิ 54 ถ.พหลโยธนิ
หจก.สวา่งศิลปรางน้้า 19/334 ม.5 ซ.พหลโยธนิ 54 ถ.พหลโยธนิ 
เสถียร 143/44-45 แยกหมู่ 6 เดิม ถ.พหลโยธนิ
อนันต์การช่าง 170/152 ม.2 ซ.เพิม่สิน 
เร่ืออากาศตรีรณรงค์ ขลิบศรี 171 ถ.พหลโยธนิ
อู่ ออโต้คลับ 525/30 ม.2 ถ.เพิม่สิน 
พี  แอนด์ เจ 51/10 ม.1 ซ.สายไหม 10 ถ.สายไหม

7. จ้านวนสถานประกอบการทีจ่ัดส่งรายงานสรุปผลการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสีย.......15................แห่ง

หมายเหตุ : น้าเสนอข้อมูลตามทีม่ีการจัดเก็บ

ประเภทของกิจกรรม
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คูคลอง/ระบบการระบายน า้/การป้องกันน า้ท่วม

1. คูคลองและแหล่งน ้าสาธารณะในพ้ืนที่เขต

มี ไม่มี มี ไม่มี สนน. สนข.

คลองพระยาสเุรนทร์ คลองหกวา คลองบงึพระยาสเุรนทร์ 30-40 7,000       - - / - / -
คลองสอง ถนนพหลโยธิน ปตร.คลองสอง 70-80 3,800       - - / - / -
คลองกระทุม่โพธ์ิ คลองสอง สดุระยะทีก่ าหนดให้ 4-6 1,120       - - - - - /

คลองจรเข้โพลง คลองออเงินน้อย คลองพระยาสเุรนทร์ 6-10 2,450       - - - - - /
คลองจ้าหลา่ 1 คลองจรเข้โลง คลองจ้าหลา่ใหญ่ 4-6 1,250       - - - - - /
คลองจ้าหลา่ 2 คลองจรเข้โลง คลองจ้าหลา่ใหญ่ 4-6 750          - - - - - /
คลองจ้าหลา่ใหญ่ คลองอ้ายเป้ง คลองพระยาสเุรนทร์ 8-10 3,080       - - - - - /
คลองเต้าปนู คลองหมอนสี่สบิ คลองพระยาสเุรนทร์ 6-10 1,050       - - - - - /
คลองล าตนั คลองออเงินน้อย สดระยะทีก่ าหนดให้ 7-8 1,050       - - - - - /
คลองสามง่าม (สายไหม) คลองสอง คลองออเกาะ-สดุระยะทีก่ าหนดให้4-6 2,570       - - - - - /
คลองหนองเขิน คลองจรเข้โพรง สดุระยะทีก่ าหนดให้ 8-9 820          - - - - - /
คลองหนองควายหาย คลองออเงินน้อย คลองออเป้ง 6-8 2,730       - - - - - /
คลองหนองตะแคง คลองออเกาะ คลองหนองจอก 7-9 2,250       - - - - - /
คลองหนองยาว คลองออเกาะ คอลงหนองจอก 10-13 3,500       - - - - - /
คลองหน้าวดัเกาะฯ คลองหลงัวดัเกาะ คลองออเกาะ-สดุระยะทีก่ าหนดให้5-9 465          - - - - - /

หมายเหตุช่ือคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.)
แนวเข่ือนป้องกนัน า้ทว่ม การบกุรุกพืน้ที่ ผู้ รับผิดชอบ
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คลองหม้อแตก คลองหกวา คลองหมอนสี่สบิ 21-24 1,970       - - - - - /
คลองหมอนสี่สบิ คลองสอง คลองพระยาสเุรนทร์ 8-10 6,055       - - - - - /
คอลงหมาหลง คลองหมอนสี่สบิ สดุระยะทีก่ าหนด 5-8 1,120       - - - - - /
คลองหลงัวดัเกาะฯ คลองสอง คลองสามง่าม 4-5 1,120       - - - - - /
คลองออเกาะ คลองสอง คอลงออเงิน 10-18 4,430       - - - - - /
คอลงออเงิน คลองหนองตะแคงคลองหมอนสี่สบิ 8-16 1,710       - - - - - /
คอลงออเงินน้อย คลองออเงิน คลองจรเข้โพรง 6-10 978          - - - - - /
คอลงออเป้ง คอลงออเงินน้อย คลองพระยาสเุรนทร์ 8-12 4,063       - - - - - /
คลองแอนเน็กซ์ คลองสอง สดุระยะทีก่ าหนดให้ 8-10 3,310       - - - - - /
ครูะบายน า้ กม.26 คลองสอง สดุระยะทีก่ าหนดให้ 3-5 1,340       - - - - - /
คนู า้ซอยค า้คณู 1 ซอยค า้คณู 1 สดุระยะทีก่ าหนดให้ 5.00 655          - - - - - /
คนู า้ซอยค า้คณู 2 ซอยค า้คณู 1 ซอยงอกเงย 5.00 404          - - - - - /
ล ารางใกล้บ้านผู้ ใหญ่ชู คลองออเป้ง สดุระยะทีก่ าหนดให้ 3.5-4 470          - - - - - /
ล ารางนายจาง คลองออเกาะ สดุระยะทีก่ าหนดให้ 4-5 2,000       - - - - - /
ล ารางนายชิน้ คลองออเกาะ สดุระยะทีก่ าหนดให้ 3-4 280          - - - - - /
ล ารางนายแย้ม คลองออเกาะ ถนนเพ่ิมสนิ 3-4 800          - - - - - /
ล ารางผู้ ใหญ่บวั คลองออเกาะ สดุระยะทีก่ าหนดให้ 5-6 1,000       - - - - - /
ล ารางผู้ ใหญ่วนั คลองออเกาะ ถนนเพ่ิมสนิ 4-5 560          - - - - - /
ล ารางคลองถนน30-40 คลองหนองผกัชี สดุระยะทีก่ าหนดให้ 3.4 565          - - - - - /
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2. จุดอ่อนน ้าท่วม การท่วมขัง และการระบายน ้า

ผลกระทบตอ่พืน้ที่

มาก ปานกลาง น้อย

บริเวณท้ายซอยพหลโยธิน 56 700 เน่ืองจากถนนพหลโยธิน (กม.24) น า้ระบายไม่ทนั 24 ซม.

บริเวณหมูบ้่านนภาวลัย์ 12000 คลองสองน า้มีระดบัสงู 24 ซม.

บริเวณหมูบ้่านเก้าแสนห้า 5400 คลองหกวาน า้มีระดบัสงู 24 ซม.

บริเวณท้ายซอยสายไหม 27 10000 คลองหกวาน า้มีระดบัสงู 24 ซม.

(ริมคลองหกวา)

บริเวณริมคลองหกวา 36000 คลองหกวาน า้มีระดบัสงู 24 ซม.

บริเวณโรงเรียนสายไหม 1500 คลองหกวาน า้มีระดบัสงู 24 ซม.

บริเวณปลายซอยพหลโยธิน 10000 น า้ในซอยพหลโยธิน 52 มีระดบัสงู ระบายไม่ทนั 12 ซม

52 แยก 16 (ซอยทองหลอ่)

บริเวณปากซอยเทียมสงิโต 1250 น า้ในซอยพหลโยธิน 52 มีระดบัสงู ระบายไม่ทนั 12 ซม

บริเวณข้างวดัอมราฯ 500 น า้ในซอยพหลโยธิน 52 มีระดบัสงู ระบายไม่ทนั 12 ซม

บริเวณหมูบ้่านจิรทิพย์ 15000 ถนนในหมูบ้่านมีระดบัต ่า 24 ซม.

บริเวณชมุชนพรพระร่วงพฒันา 6000 ทอ่ระบายน า้ในชมุชนไม่เช่ือมทอ่ระบายน า้ 48 ซม.

ซ.สขุาภิบาล 5 ซอย 32 แยก 7 สาธารณะ

บริเวณชมุชนวชัรพล 3 20000 ถนนในชมุชนมีระดบัต ่า 24 ซม.

ขนาดพืน้ที ่(ตร.

ม.)
 บริเวณทีเ่ป็นจดุอ่อนน า้ทว่ม สาเหตุ

ระยะเวลา

เฉลี่ยใน

การ

ระบายน า้
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ซอยจตโุชต ิ20

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

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

 5. ช่องทางหลักในการระบายน ้าในพืน้ทีเ่ขตประกอบด้วย....................................................................................
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มลูฝอย/สิ่งปฏกูิล/ไขมนั 

4. ร้านรับซื อของเก่า ปริมาณการรับซ้ือ ทีต้ั่ง

ชื่อร้าน/สถานทีร่ับชื้อของเก่า ทีต่ั้ง พ้ืนทีร่้าน (ตรม.)

นางสาววิจิตรา ทองค้า 560/24 ถ.พหลโยธิน  แขวงคลองถนน
ร้านระเบียงทอง 108/12-18 ซ.พหลยิน 52 ถ.พหลโยธิน  แขวงคลองถนน

กติติชัย 3/546 ซ.แยกหมู่ 6 เดิม  ถ.พหลโยธิน  แขวงคลองถนน
ร้านไทยฐามณี 49/2 ถ.เพิม่สิน แขวงคลองถนน
เอม็-ซี รีไซเคิล 19/7 ถ.วัชรพล  แขวงคลองถนน

วัชรพล อนิเตอร์ เทรดด้ิง 18/139 ถ.วัชรพล  แขวงคลองถนน
สุชาดาค้าของเกา่ 19/13 ถ.วัชรพล  แขวงคลองถนน
วงศกรค้าของเกา่ 87/2 ถ.เฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม

ไทยฐามณี 1/24  ถ.เพิม่สิน แขวงสายไหม
ออเงินรีไซเคิล 1/26 ซ.เพิม่สิน 39 ถ.เพิม่สิน แขวงสายไหม
เหลืองพาณิชย์ 6/56  ซ.เพิม่สิน 40 ถ.เพิม่สิน แขวงสายไหม
ชัยเจริญยนต์ 5/17 ซ.เชื้อแกว้ 4 ถ.วัดเกาะ แขวงสายไหม
อนิพาณิชย์ 13/11 ถ.สายไหม แขวงสายไหม
วงษ์พาณิชย์ 41/16  ถ.สายไหม แขวงสายไหม
มั่นคงรีไซเคิล 21/6 ถ.สุขาภบิาล 5 แขวงออเงิน
สุรชัยพาณิชย์ 17/65 ถ.สุขาภบิาล 5 แขวงออเงิน

เกรียงไกรรีไซเคิล 2 34/9 ถ.สุขาภบิาล 5 แขวงออเงิน
อสิรค้าของเกา่ 42/91 ถ.สุขาภบิาล 5 แขวงออเงิน

ร้านทรัพย์ไพศาล 43/9 ถ.สุขาภบิาล 5 แขวงออเงิน

หมายเหต ุ: น้าเสนอขอ้มลูตามทีม่กีารจดัเก็บ
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มูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล/ไขมัน 

1. ปริมาณขยะต่อวันในพืน้ที ่ 199.89   ตนั

    ขยะยอ่ยสลาย       1.60  ตนั

    ขยะรีไซเคลิ         15.00  ตนั

    ขยะอนัตราย         0.07  ตนั

    ขยะทัว่ไป         183.22  ตนั

2. ปริมาณส่ิงปฏิกูลทีจ่ดัเก็บได้  228.80  ลบ.ม./เดอืน

3. ปริมาณไขมันทีจ่ดัเก็บได้    41.40  ลบ.ม. /เดอืน

4. ร้านรับซือ้ของเก่า ปริมาณการรับซือ้ ทีต่ัง้

พืน้ทีร้่าน (ตร.ม.)

100-200 

100-200

100-200

100-200

100-200

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ถ.สขุาภิบาล 5 แขวงออเงิน

ถ.สขุาภิบาล 5 แขวงออเงิน

4. ร้านถงุทองโพลเีท็กซ์

1. ร้านเจ๊เลก็

2. ร้านธนพล

3. ร้านเกรียงไกรรีไซเคลิ

5. ร้านออเงินรีไซเคลิ

ช่ือร้าน/สถานทีรั่บชือ้ของเก่า ทีต่ัง้

ถ.สขุาภิบาล 5 แขวงออเงิน

ถ.สขุาภิบาล 5 แขวงออเงิน

ถ.สายไหม แขวงสายไหม
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อากาศ/เสียง

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

    

2. พ้ืนที/่บริเวณทีมี่ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

3. จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนทีเ่ขต (ระบุจุดหรือบริเวณทีต่ิดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

4. จุดตรวจวัดเสียงในพ้ืนที ่(ระบุจุดหรือบริเวณทีต่ิดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ชว่งเวลาในการตรวจวดั

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ชว่งเวลาในการตรวจวดั

ผลกระทบพืน้ที่/บริเวณทีมี่ปัญหา ชว่งเวลา ปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศ

44 ส ำนักงำนเขตสำยไหม



5. จุดตรวจวัดควันด า(ระบุจุดหรือบริเวณทีต่ิดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

1
นายณฐกฤต  โสภาพล
(นักวิชาการสขุาภิบาลปฏิบตัิการ)

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ชว่งเวลาในการตรวจวดั

อนสุรณ์สถานแห่งชาติ ปากทางแยกล าลกูกา กม.
27 ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม

10:00-12:00
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6. แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง/ผลกระทบ

7. จ านวนเร่ืองร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญ (รอบปี)

จ านวนเร่ือง
ร้องเรียน

จ านวนเร่ืองทีไ่ด้รับ
การแก้ไข

หมายเหตุ

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ผลกระทบ

น า้เสีย/การบ าบดั

น า้ท่วม

พืน้ทีส่ีเขียว/ต้นไม้

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

เร่ือง

ขยะมลูฝอย/สิ่งปฏิกลู

ฝุ่ น/อากาศ

เสียง

ช่ือ ทีต่ัง้ ประเภทของกิจกรรม
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ด้านชุมชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร

1. ประชากร

ชาย หญิง 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึน้ไป
1. แขวง..............เคหะชมุชน

ชมุชนชานเมือง

ชมุชนเมือง

หมูบ้่านจดัสรร

อาคารสงู

ชมุชนแออดั

ทีต่ัง้

2...............................................
3...............................................
1...............................................
2...............................................

อาย ุ(คน)
แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

จ านวนประชากร

1...............................................
2...............................................
3...............................................
1...............................................

2...............................................
3...............................................
1...............................................
2...............................................
3...............................................

3...............................................
1...............................................
2...............................................
3...............................................
1...............................................



หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

2. การศึกษาของประชาชนในชุมชน

ประถมศกึษา มธัยม อดุมศกึษา อ่ืน ๆ 

1. แขวง..............เคหะชมุชน

3. อาชีพ และรายได้ของประชาชนในชุมชน

รับจ้างทัว่ไป
ลกูจ้าง/พนกังาน

บริษัท

รับราชการ/

วิสาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจสว่นตวั อ่ืน ๆ 

1. แขวง..............เคหะชมุชน

4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชน

จ านวนผู้ มีสิทธ์ิ ร้อยละผู้ใช้สิทธิ

1. แขวง..............เคหะชมุชน

การมีสว่นร่วมทางการเมือง (ลา่สดุ)

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

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

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

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

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

อาชีพ (ร้อยละ) รายได้เฉลีย่

ของ

ครัวเรือน/

เดือน (บาท)

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

การศกึษา (ร้อยละ)
แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

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

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



ด้านการศึกษา

การศึกษาในระบบ

1. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ทีเ่ขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม ความสามารถในการรับนกัเรียน และจ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา  

2. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครทีจ่ดัการศกึษาส าหรับเดก็ทีมี่ความต้องการพิเศษ แยกตามพืน้ทีเ่ขต ความสามารถในการรับนกัเรียน และจ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา 

3. โรงเรียนนอกสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ทีเ่ขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม ความสามารถในการรับนกัเรียน และจ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา 

4. จ านวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนสงักดั กทม. แยกรายชัน้ รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

5. จ านวนเดก็ทีมี่ความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ แยกประเภทตามความพิการ/รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

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 = 46.04  คณิตศาสตร์ = 44.64  วทิยาศาสตร์ = 37.13  สงัคมศกึษา = 39.61 

      และภาษาองักฤษ = 35.14

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 รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

14. ผลการประเมิน SMART SCHOOL ของโรงเรียนในสงักดั กทม. 
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การศึกษานอกระบบ

1. จ านวนเดก็เคลือ่นย้ายและสาเหต ุ ของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

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

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพๆ ได้ท างานตรงกบัความต้องการ แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพผา่นมาตรฐานชีพผา่นมาตรฐานวชิาชีพ แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

การศึกษาตามอัธยาศัย

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

2. ห้องสมดุ/บ้านหนงัสอืส าหรับคนตาบอด

3. จ านวนบ้านหนงัสอื

4. จ านวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/แหลง่/ศนูย์การเรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ ในพืน้ทีเ่ขต เช่น แหลง่เรียนรู้ด้านการทอ่งเทีย่ว แหลง่เรียนรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ิน แหลง่เรียนรู้ โบราณสถาน 

     อทุยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวนสมนุไพร เป็นต้น 

5. สถิตกิารใช้บริการแหลง่เรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ 

6. จ านวนเครือข่ายทีด่ าเนินกิจกรรมด้านการเรียนรู้ตามอธัยาศยั

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจดัเก็บ
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ล า

ดบั

ที่ รับจริง รับได้ รับจริง รับได้ รับจริง รับได้ รับจริง รับได้ รับจริง รับได้ รับจริง รับได้

1  โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ 108 120 99 120 130 160 129 160 153 160 154 160

2  โรงเรียนประชานกุลู 36 60 48 60 57 80 71 80 59 80 63 80

3  โรงเรียนพรพระร่วงประสทิธ์ิ 20 30 19 30 38 40 45 80 53 80 38 40

4  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั 116 110 706 681 667 700

5  โรงเรียนวดัเกาะสวุรรณาราม 119 117 138 130 138 152

6  โรงเรียนวดัราษฎร์นิยมธรรม 119 115 176 177 158 175

7  โรงเรียนวดัหนองใหญ่ 115 125 157 132 135 166

8  โรงเรียนสายไหม 115 113 205 194 201 201

9  โรงเรียนออเงิน 59 50 79 72 73 81

807 796 1,686 1,631 1,637 1,730

อ.1 อ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4

1. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ที่เขต แยกตามระดับชัน้ประถม /มัธยม 

ความสามารถในการรับนักเรียนและจ านวนนักเรียนที่รับจริงตามปีการศึกษา

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตสายไหม  ปีการศึกษา 2557

โรงเรียน

จ านวนนกัเรียนทีมี่อยูจ่ริงและสามารถรับได้

51/82 ส ำนักงำนเขตสำยไหม



(ตอ่)

ล า

ดบั

ที่ รับจริง รับได้ รับจริง รับได้ รับจริง รับได้ รับจริง รับได้ รับจริง รับได้ ช ญ

1  โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ 156 160 144 160

2  โรงเรียนประชานกุลู 70 80 67 80 57 80 44 80 43 80

3  โรงเรียนพรพระร่วงประสทิธ์ิ 45 80 44 80

4  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั 661 703

5  โรงเรียนวดัเกาะสวุรรณาราม 143 162 110 107 82

6  โรงเรียนวดัราษฎร์นิยมธรรม 171 169

7  โรงเรียนวดัหนองใหญ่ 151 145 161 152 137

8  โรงเรียนสายไหม 211 206 119 108 78

9  โรงเรียนออเงิน 83 58

1,691 1,698 447 411 340

รวมทัง้สิน้
 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3โรงเรียน

1. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ที่เขต แยกตามระดับชัน้ประถม /มัธยม 

ความสามารถในการรับนักเรียนและจ านวนนักเรียนที่รับจริงตามปีการศึกษา

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตสายไหม  ปีการศึกษา 2557

จ านวนนกัเรียนทีมี่อยูจ่ริงและสามารถรับได้
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ล า

ดบั

ที่ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ

1  โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ 57 51 56 43 74 56 63 66 78 75 85 69

2  โรงเรียนประชานกุลู 18 18 25 23 31 26 42 29 31 28 32 31

3  โรงเรียนพรพระร่วงประสทิธ์ิ 9 11 12 7 20 18 26 19 23 30 19 19

4  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั 55 61 49 61 364 342 353 328 336 331 363 337

5  โรงเรียนวดัเกาะสวุรรณาราม 60 59 69 48 79 59 60 70 73 65 82 70

6  โรงเรียนวดัราษฎร์นิยมธรรม 54 65 58 57 91 85 85 92 77 81 88 87

7  โรงเรียนวดัหนองใหญ่ 64 51 64 61 84 73 69 63 56 79 76 90

8  โรงเรียนสายไหม 51 64 67 46 99 106 114 80 109 92 100 101

9  โรงเรียนออเงิน 29 30 28 22 36 43 29 43 45 28 49 32

397 410 428 368 878 808 841 790 828 809 894 836

4. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตสายไหม  ปีการศึกษา 2557

จ านวนนกัเรียนในบญัชีรายช่ือ (ป.03 และ รบ.3ต.)

อ.1 อ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4โรงเรียน
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 (ตอ่)

ล า

ดบั

ที่ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ

1  โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ 80 76 72 72 0 0 0 0 0 0 676 619 1,295

2  โรงเรียนประชานกุลู 37 33 33 34 35 22 23 21 28 15 418 376 794

3  โรงเรียนพรพระร่วงประสทิธ์ิ 23 22 23 21 0 0 0 0 0 0 266 258 524

4  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั 360 301 368 335 0 0 0 0 0 0 2,359 2,207 4,566

5  โรงเรียนวดัเกาะสวุรรณาราม 78 65 80 82 73 37 55 52 48 34 820 718 1,538

6  โรงเรียนวดัราษฎร์นิยมธรรม 84 87 86 83 0 0 0 0 0 0 734 748 1,482

7  โรงเรียนวดัหนองใหญ่ 80 71 72 73 100 61 78 74 78 59 854 807 1,661

8  โรงเรียนสายไหม 112 99 120 86 67 52 58 50 56 22 1,008 887 1,895

9  โรงเรียนออเงิน 41 42 29 29 0 0 0 0 0 0 397 380 777

895 796 883 815 275 172 214 197 210 130 6,644 6,112 14,532

4. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตสายไหม  ปีการศึกษา 2557

โรงเรียน

จ านวนนกัเรียนในบญัชีรายช่ือ (ป.03 และ รบ.3ต.)
รวมทัง้สิน้

รวมทัง้สิน้ม.3ม.2ม.1ป.6ป.5
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ล า

ดบั

ที่ พทุธ คริสต์ อิสลาม พทุธ คริสต์ อิสลาม พทุธ คริสต์ อิสลาม พทุธ คริสต์ อิสลาม

1  โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ 108 99 130 129

2  โรงเรียนประชานกุลู 36 48 57 71

3  โรงเรียนพรพระร่วงประสทิธ์ิ 20 19 38 45

4  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั 116 110 703 3 676 2 3

5  โรงเรียนวดัเกาะสวุรรณาราม 119 117 138 130

6  โรงเรียนวดัราษฎร์นิยมธรรม 119 115 176 177

7  โรงเรียนวดัหนองใหญ่ 115 125 157 132

8  โรงเรียนสายไหม 114 1 113 203 2 194

9  โรงเรียนออเงิน 58 1 49 1 78 1 71 1

805 795 1,680 1,625

จ านวนนกัเรียนทีมี่อยูจ่ริงและสามารถรับได้

7. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตสายไหม  ปีการศึกษา 2557

อ.1โรงเรียน อ.2 ป.1 ป.2
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 (ตอ่)

ล า

ดบั

ที่ พทุธ คริสต์ อิสลาม พทุธ คริสต์ อิสลาม พทุธ คริสต์ อิสลาม พทุธ คริสต์ อิสลาม

1  โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ 153 154 156 144

2  โรงเรียนประชานกุลู 59 63 70 67

3  โรงเรียนพรพระร่วงประสทิธ์ิ 53 38 45 44

4  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั 653 6 8 683 4 13 647 9 5 691 6 6

5  โรงเรียนวดัเกาะสวุรรณาราม 137 1 152 142 1 162

6  โรงเรียนวดัราษฎร์นิยมธรรม 158 175 171 169

7  โรงเรียนวดัหนองใหญ่ 135 166 151 145

8  โรงเรียนสายไหม 201 201 210 1 205 1

9  โรงเรียนออเงิน 73 81 83 58

1,622 1,713 1,675 1,685

จ านวนนกัเรียนทีมี่อยูจ่ริงและสามารถรับได้

ป.6 ป.5ป.4ป.3

7. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตสายไหม  ปีการศึกษา 2557

โรงเรียน
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ล า

ดบั

ที่ พทุธ คริสต์ อิสลาม พทุธ คริสต์ อิสลาม พทุธ คริสต์ อิสลาม พทุธ คริสต์ อิสลาม

1  โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ 1,073 0 0

2  โรงเรียนประชานกุลู 57 44 43 615 0 0

3  โรงเรียนพรพระร่วงประสทิธ์ิ 302 0 0

4  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั 4,279 27 38

5  โรงเรียนวดัเกาะสวุรรณาราม 110 106 1 81 1 1,394 0 4

6  โรงเรียนวดัราษฎร์นิยมธรรม 1,260 0 0

7  โรงเรียนวดัหนองใหญ่ 161 152 137 1,576 0 0

8  โรงเรียนสายไหม 119 108 78 1,746 2 3

9  โรงเรียนออเงิน 551 0 4

447 410 339 12,796 29 49

7. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตสายไหม  ปีการศึกษา 2557

โรงเรียน

จ านวนนกัเรียนทีมี่อยูจ่ริงและสามารถรับได้

ม.1 ม.2 ม.3

รวมทัง้สิน้
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ด้านสังคม 

1. จ านวนผู้ พิการ/ผู้สงูอายทุีล่งทะเบียน และได้รับการดแูล

ลงทะเบียน ได้รับบริการ

ผู้ พิการ

ผู้สงูอายุ

2. จ านวนเดก็เร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ

ส ารวจ ได้รับบริการ

เดก็เร่ร่อน

คนไร้บ้าน

3. จ านวนศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน/จ านวนนกัเรียน

จ านวนเดก็

ประเภท
จ านวน (ราย)

ประเภท
จ านวน (ราย)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ทีต่ัง้ช่ือศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน
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4. จ านวนห้องสมดุประชาชน/บ้านหนงัสอื/ผู้ ใช้บริการ

จ านวน (แหง่)
ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดอืน)

5.  จ านวนศนูย์เยาวชน/ศนูย์กีฬาและการให้บริการ

สมาชิก (ราย)

จ านวน

ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดอืน)

6. จ านวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ ใช้บริการ

ศนูย์เยาวชน

ศนูย์กีฬา

ประเภท

ห้องสมดุประชาชน

บ้านหนงัสอื

ประเภท
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ลาน A ............... แหง่ ผู้ ใช้บริการ .............. ราย

ลาน B ............... แหง่ ผู้ ใช้บริการ .............. ราย

ลาน C ............... แหง่ ผู้ ใช้บริการ .............. ราย

จ านวนลาน

กีฬา Extreme

 sports

....................แหง่ ผู้ ใช้บริการ .............. ราย

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

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

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

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

11. จ านวนศนูย์ฝึกดนตรี ....................แหง่ ผู้ ใช้บริการ ....................ราย
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12. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการลดหยอ่นคา่เลา่เรียนในการอบรมพฒันาอาชีพ

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

ผู้ ด้อยโอกาส ................... ราย

13. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีต้่องการความช่วยเหลอืด้านทีอ่ยู่อาศยั

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

ผู้ ด้อยโอกาส ................... ราย
14. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ทีไ่ด้รับสวสัดกิารกองทนุออมหรือกองทนุชมุชนเพ่ือประกอบอาชีพ

ผู้สงูอายุ ................... ราย
ผู้ พิการ ................... ราย

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

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

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

18. เดก็ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม สตปัิญญา ................... ราย
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19. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีมี่รายได้ทีม่ัน่คง ...................  ราย

20. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีมี่อาชีพทีม่ัน่คง ...................  ราย

21. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีเ่ข้าถึงแหลง่เงินกู้ดอกเบีย้ต ่าเพ่ือการประกอบอาชีพ ................... ราย

22.  ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีไ่ด้รับการจดทะเบียนในฐานข้อมลู ................... ราย

23. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีไ่ด้รับความคุ้มครองและความปลอดภยัในการท างาน ................... ราย

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

62/82 ส ำนักงำนเขตสำยไหม



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

    ตลาดนัด จ านวนแผง

กทม. เอกชน

22/25 ซอยสายไหม 40 ถนนสายไหม แขวงสายไหม √ 160

9/19  หมูท่ี ่1  ถนนสายไหม  แขวงสายไหม √ 171

1/129 หมูท่ี ่6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม √ 60

หน้าวดัเกาะ ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 3  แขวงคลองถนน √ 80

99/9  หมูท่ี ่2  ถนนสขุาภิบาล 5  แขวงออเงิน √ 121

หมูท่ี ่2  ถนนวดัเกาะ-ออเงิน  แขวงสายไหม √ 35

46/3  หมูท่ี ่1  ถนนสายไหม  แขวงสายไหม √ 300

117/1  หมูท่ี ่2  ถนนสายไหม  แขวงสายไหม √ 123

ซอยพหลโยธิน 52 แยก 33  ถนนพหลฯ แขวงคลองถนน √ 64

111  หมูท่ี ่3  ถนนสขุาภิบาล 5  แขวงออเงิน √ 12

เจ้าของ
ทีต่ัง้/บริเวณ

ตลาดผู้ ใหญ่ม้วน

ตลาดเจ๊พร

ตลาดออเงิน

ตลาดรุ่งเรืองทรัพย์

ช่ือตลาด

ตลาดลงุศกัดิ์

ตลาดวงศกร

ตลาดสายไหม กทม.19

ตลาดปากทางแยกล าลกูกา

ตลาดวดัเกาะ

ตลาดสดเคหะออเงิน
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299  หมูท่ี ่4  ถนนสายไหม  แขวงสายไหม √ 50

3. จุดผ่อนผันหาบเร่/แผงลอย

แผง ผู้ ค้า (ราย)

92 92

4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พ้ืนที่

พืน้ทีเ่กษตรกรรมในพืน้ที่ ไร่

จ านวนเกษตรกร ราย

ผลผลติ (ระบชุนิด/ประเภท/ช่วงเวลาทีไ่ด้ผลผลติ/ผลผลติตอ่ไร่)

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

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

ผลติภณัฑ์ BANGKOK BRAND 

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

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

สนิค้าชมุชนหนึง่ต าบลหนึง่ผลติภณัฑ์

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

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

ปากซอยเธียรสวน-คลองล าผกัชี

ตลสาดเอือ้อาทรสายไหม

หมายเหตุ
จ านวน

จดุผอ่นผนั/บริเวณ
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5. โรงงาน

จ านวนแรงงาน

นางซิว้เตียง สนิทสม 489/8-9 ถ.พหลโยธิน สายไหม ท าแหนม 38.03

นายถนอมพงษ์ ทอมสวุรรณ 325/4-6,153/5-8ถ.พหลโยธิน (กม.26)สายไหม ท าแหนม 26.4

บริษัท พฒันาพนูผล จ ากัด 153/9 ถ.พหลโยธิน สายไหม ท าแหนม 44.5

ปานปรุง 153/3 ถ.พหลโยธิน สายไหม ท าแหนม 58.62

นายพรพิพฒัน์ รัชฎาภรณ์กุล 5/8 ถ.สายไหม สายไหม ท าลกูชิน้ปลา 26.5

บริษัท อีสเทอลิน ฟรุท จ ากัด 540/22 ถ.พหลโยธิน สายไหม ห้องเย็นเก็บผกัและผลไม้ 0

โง้วง้วนฮวด 59/12 ถ.พหลโยธิน สายไหม ท าเส้นขนมจีน 565.8

บริษัท อินดสัเทรียล ฟู้ ด ซพัพลาย จ ากัด29/35 ถ.สายไหม สายไหม ผลิตแยม ท๊อปปิง้ชอคโกแลต โกโก้ 1065.5

ห้างหุ้นสว่นจ ากัด กรรณิการ์ (2004) 21/2 ถ.สายไหม-ล าลกูกาสายไหม ท าน า้แข็งก้อนเล็ก 367.9

บริษัท สวสัดิ์ นิตติง้ จ ากัด 16/19-22 ถ.เช่ือมสายไหม สายไหม ถักเสือ้ไหมพรม ปีละ 140,000 ตวั (เคร่ืองถักผ้า 40 เคร่ือง)20.82

บริษัท ยรรยงค์ แฮท จ ากัด 29/30-31 ถ.สขุาภบิาล 5 สายไหม ตดัเย็บหมวกที่ท าด้วยผ้า 87.2

นางสาววรรณภร บวัหลวง 21/32 ถ.เฉลิมพงษ์ สายไหม ไส-ซอยไม้ ท าวงกบ บานประตู-หน้าตา่งไม้ 18.5

กอฮะฮวด 4/11-12 ถ.สายไหม สายไหม วงกบประตหูน้าตา่งไม้ 355.95

บริษัท เพนทากอน เอ็กซิบทิ จ ากัด 1/43 ถ.เพ่ิมสิน สายไหม ท าวงกบ บานประต ูหน้าตา่ง 16.83

บริษัท เศษสตางค์ แมย่าย ทมี จ ากัด 1/34 ถ.เพ่ิมสิน-ออเงิน สายไหม ท าเคร่ือเรือนจากไม้ เช่น ท าตู้ โชว์ บชูแสดงสินค้า17.5

บริษัท ก๊อด กิฟท์ จ ากัด 60/164 ถ.เพ่ิมสิน-ออเงิน สายไหม ท าเคร่ืองเรือนจากไม้ 7.29

บริษัท อพัไรท์ ครีเอชัน่ จ ากัด 1/33 ถ.เพ่ิมสิน-ออเงิน สายไหม เฟอร์นิเจอร์,ตกแตง่ภายในจากไม้ 19.27

ปิยพงษ์การช่าง 130 ถ.สายไหม สายไหม ท าวงกบ ประต-ูหน้าตา่ง และเคร่ืองเรือนจากไม้53.5

ประเภทการประกอบการช่ือโรงงาน ทีต่ัง้
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บริษัท แพรคติก้า จ ากัด 1/8 ถ.สขุาภบิาล 5 สายไหม ท าเคร่ืองเรือนจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ต 623.01

บริษัท ซุปเปอร์ ซนั อินดรัสรี จ ากัด 45/99 สายไหม ท าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ชิน้สว่นหรืออปุกรณ์ส าหรับรถยนต์และรถจกัรยานยนต์จากพลาสติก1772.82

นางอรวรรณ จนัทน์แดง 199/5 ถ.พหลโยธิน สายไหม ผลิตถงุพลาสติกส าหรับใสอ่าหาร 45

บริษัท รัชดาสแตติค จ ากัด 71 ถ.สายไหม สายไหม ท าภาชนะบรรจ ุเช่น หลอดพลาสติกส าหรับบรรจตุวั I.C. ได้ประมาณปีละ 24,000,000 หลอด178

ส.เจริญชยั 201/20 สายไหม ท าผลิตภณัฑ์จากซีเมนต์และคอนกรีต กระเบือ้งเคลือบ, อิฐบล็อค21.5

นายเสริม ฮดัไข่ 49/1 ถ.สขุาภบิาล สายไหม ท าประตหูน้าตา่งเหล็กดดั 38.5

ห้างหุ้นสว่นจ ากัด ตัง้เจริญโลหะกิจ 96 ถ.พหลโยธิน สายไหม ท าประตหูน้าตา่งเหล็กดดั ประตมู้วน และลวดตาข่าย43.5

บริษัท ประพาส เซฟ 1996 จ ากัด 20/11 ถ.สขุาภบิาล5 สายไหม การท าตู้ นิรภยั ห้องนิรภยั ตดั พบั เช่ือมโลหะ และท าผลิตภณัฑ์โลหะ457.2

ธงชยั 98/1-2 ถ.พหลโยธิน สายไหม ท าทอ่ไอเสียรถยนต์ 42.66

ซ้งเซอร์วิส 363/10-12 ถ.พหลโยธิน สายไหม ท าทอ่ไอเสียรถยนต์ 51

บริษัท ซี.พี.เอ.ไฟเบอร์ จ ากัด 2/4 ถ.พหลโยธิน สายไหม ติดตัง้หลงัคารถกะบะจากไฟเบอร์กลาส 79.97

ซี ยไูนเต็ด 498/12-13 ถ.พหลโยธิน สายไหม ห้องเย็น 35.4

ซี ยไูนเต็ด 498/9-11 ถ.พหลโยธิน สายไหม ห้องเย็น  และช าแหละ  แกะ  ล้างเนือ้สตัว์ 35.44

บริษัท สยามนิสสนั มหานคร จ ากัด 104/5 ถ.พหลโยธิน สายไหม ซ่อมรถยนต์ 52.83

ศรีเจริญ 1/48 ถ.พหลโยธิน สายไหม ซ่อม เคาะและพน่สีรถยนต์ 35.75

บริษัท ธนพรออโต้เซอร์วิส จ ากัด 85/1 ถ.สายไหม สายไหม ซ่อมเคาะพน่สีรถยนต์ 32

บริษัท ส.กรุงสยาม จ ากัด 99/99 ถ.พหลโยธิน สายไหม ศนูย์บริการซ่อมรถยนต์และตรวจสภาพ 86.5

บ-ีควิก สาขา คาร์ฟร์ู สขุาภบิาล 5 สายไหม ศนูย์บริการซ่อมแซมรถยนต์ 37.5

บ-ีควิก สาขา คาร์ฟร์ู สายไหม โฉนดเลขที ่1063 สายไหม ศนูย์บริการซ่อมแซมรถยนต์ 37.5

พิทกัษ์ยนต์บริการ 21/14 ถ.สายไหม-ล าลกูกาสายไหม ซ่อม เคาะพน่สีรถยนต์ 34.04
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อู่สปีดนิว 26/526-527 ถ.พหลโยธิน สายไหม ซ่อมเคร่ืองยนต์ 18.24

นายสวิน สินงามทวี 109/99 ถ.สายไหม สายไหม ซ่อมรถยนต์ 44.71

อู่วินยัการช่าง (1997) 36/12 ถ.สายไหม สายไหม ซ่อมเคาะพน่สีรถยนต์ 35.24

บริษัท โตโยต้ามหานคร จ ากัด ถ.สายไหม สายไหม ซ่อมแซมรถยนต์ 83.49

บริษัท บ-ีควิก จ ากัด 26/326-8 สายไหม ศนูย์บริการซ่อมแซมรถยนต์ 18.46

บริษัท จีนา่ เฟรช จ ากัด 44/7 ถ.สขุาภบิาล 5 ออเงิน ผลิตเคร่ืองดื่มจากผลไม้ 7

บริษัท อีโคเว็ท จ ากัด 20/26 ถ.สขุาภบิาล 5 ออเงิน ผลิตอาหารส าเร็จรูปส าหรับสตัว์เลีย้ง 10.75

บริษัท ยิ่งเจริญ จ ากัด 8/40 ถ.สขุาภบิาล 5 ออเงิน จ าหนา่ยและผลิตน า้ดื่ม 17.2

นางสาวศิริพร อภวิงค์งาม 7/41-42 ถ.จตโุชติ ออเงิน ตดัเย็บเสือ้ผ้าส าเร็จรูป (ชดุชัน้ใน) 15.7

นางสาววีระพนัธ์ โคตร์ศรีเมือง 7/45-46 ถ.จตโุชติ ออเงิน รับจ้างตดัเย็บเสือ้ผ้าส าเร็จรูป (ชดุชัน้ใน) 15.7

เอส.เซ็นต์ การ์เม้นท์ 7/43-44 ถ.จตโุชติ ออเงิน ตดัเย็บชดุชัน้ใน 15.7

บริษัท ซีโกลด์ อินดสัเตรียล จ ากัด 49/49 ถ.สขุาภบิาล 5 ออเงิน ผลิตผลิตภณัฑ์หรือชิน้สว่นของผลิตภณัฑ์จากหนงัสตัว์ ขนสตัว์ หนงัเทยีม เช่น กระเป๋า ฯลฯ9.03

เอส พี ซี เฟอร์นิเจอร์ 27/2 ถ..สขุาภบิาล 5 ออเงิน เลื่อย ่่ไส ซอย และแปรรูปไม้ 19.87

แอดวานซ์ อินทเีรีย คอนเทคเตอร์ 8/8 ถ.จตโุชติ ออเงิน ไส ซอย เลื่อยไม้ 114

ห้างหุ้นสว่นจ ากัด อินไทม์ เดดคอเรชัน่ โฉนดทีด่นิเลขที ่151684ถ.สขุาภบิาล 5 ออเงิน ไส ซอยไม้ และท าประดิษฐกรรมจากไม้ 19

นายนพพงษ์ โลจนะโกสินทร์ 20/27 ถ.สขุาภบิาล 5 ออเงิน ท าเคร่ืองใช้และเคร่ืองเรือนจากไม้  Partical  board9.5

บริษัท เรดซีน จ ากัด 38/23 ถ.สขุาภบิาล 5 ออเงิน ตบแตง่สถานที่ เช่น รับจดัเวที 16.5

ห้างหุ้นสว่นจ ากัด จินดาอกัษร 12 ถ.สขุาภบิาล 5 ออเงิน ผลิตกลอ่งกระดาษ 6

บริษัท อินฟินิต สเปเชียล โปรดกัส์ จ ากัด12/1 ออเงิน ผลิตสีน า้พลาสติก และสีน า้มนั 489

บริษัท เกวา่ เทรดดิง้ จ ากัด 1/4 ออเงิน ผลิตภณัฑ์พลาสติก เช่น เคร่ืองใช้ เคร่ืองเรือน 47.5
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บริษัท ยนีูคโปรบซิ จ ากัด 1/5 ออเงิน ท าผลิตภณัฑ์พลาสติก เช่น เคร่ืองใช้ เคร่ืองเรือน37.22

ห้างหุ้นสว่นจ ากัด แหลมทองผลิตภณัฑ์พลาสติกโฉนดทีด่นิเลขที ่157055,157.56ถ.วชัรพล-ล าลกูกาออเงิน ท าผลิตภณัฑ์พลาสติก เช่น ของช ารวย พวงกุญแจ ตุ๊กตา ตลบัยา ตลบัแป้ง259.8

บริษัท วชัรการุณ จ ากัด 44/7 ถ.สขุาภบิาล 5 ออเงิน ผลิตผลิตภณัฑ์จากพลาสติก เช่น ขวดน า้ดื่ม 354.83

บริษัท เอมสเทรด จ ากัด 17/7 ถ.สขุาภบิาล 5 ออเงิน ท าผลิตภณัฑ์พลาสติก เช่น แอร์แพค พลาสิตกกันกระแทก และพลาสติกลกูฟกู8281.82

ไนซ์เคลย์ จีเวลรีพาร์ท 20/5 ออเงิน ผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาเป็นของขวญั ของช าร่วย เคร่ืองประดบัตกแตา่งและของใช้ในบ้าน39.62

บริษัท อาร์ จี ซี คอลเล็คชัน่ จ ากัด 20/5 ออเงิน ท าของช าร่วยหรือของที่ระลกึจากดิน 77.9

บริษัท เขียนดินเผา จ ากัด 8/8 ออเงิน ผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผา 122.91

นายนพพงษ์ โลจนะโกสินทร์ 20/18-19 ถ.สขุาภบิาล 5 ออเงิน ท าประต ูหน้าตา่งเหล็กดดั และอลัลอยด์ 154

บริษัท ซิมาเทค จ ากัด 20/9 ถ.สขุาภบิาล 5 ออเงิน ตดั พบั ม้วน และเช่ือมโลหะเพ่ือท าเคร่ืองดดูฝุ่ น971.8

บริษัท เดลต้าเมทลั (ประเทศไทย) จ ากัด20/22-23 ถ.สขุาภบิาล 5 ออเงิน ขายปลีก และน าเข้าอปุกรณ์ขดุเจาะน า้มนั และเคร่ืองจกัร และรับเช่ือมโลหะตา่ง ๆ31

นายณรงค์ จนัทร์ทอง 3/2 ออเงิน กลงึและเช่ือมโลหะ เช่น น๊อต สกรู 47

บริษัท ซิมาเทค จ ากัด 11/9 ถ.สขุาภบิาล 5 ออเงิน กลงึ เจาะ คว้านหรือเจียรโลหะทัว่ไป ประกอบเคร่ืองบ าบดัน า้เสีย เคร่ืองกรองอากาศเสีย เคร่ืองกรองฝุ่ น110

บริษัท รัตนนิล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 27/4 ถ.วชัรพล ออเงิน ผลิตเคร่ืองล าเลียงสายพาน อปุกรณ์เคร่ืองยนต์ และอะไหล-  เคร่ืองยนตตา่ง ๆ205.75

บริษัท เอ็ม เอช เอส จ ากัด 20/26 ถ.สขุาภบิาล 5 ออเงิน ออกแบบพร้อมประกอบและติดตัง้ 16.58

บริษัท ประพาส เซฟ 1996 จ ากัด 20/11 ถ.สขุาภบิาล 5 ออเงิน ประกอบตู้ เหล็ก ตู้ เก็บเอกสาร ตู้ เอทเีอ็ม 47.6

บริษัท เพาเวอร์เทค แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากัด20/18 ถ.สขุาภบิาล 5 ออเงิน ผลิตและจ าหนา่ยเคร่ืองรับวิทย ุAM/FM 13.48

บริษัท มิสเตอร์ แซนต้า จ ากัด 44 ถ.จตโุชติ ออเงิน ท าตุ๊กตาจากพลาสติกและผ้า 99.5

บริษัท สระหลวง 1988 จ ากัด 17/58 ถ.สขุาภบิาล 5 วชัรพลออเงิน บรรจปุนูซิเมนต์ถงุ 18

บริษัท โตโยต้าภมิูพฒันา จ ากัด โฉนดที ่1218ถ.วชัรพล ออเงิน ศนูย์บริการตรวจซ่อม เคาะพน่สี พน่กันสนิมยานยนต์ทกุชนิด และตรวจสภาพรถยนต์ตามกฎหมายวา่ด้วยการขนสง่ทางบก252.76

ห้างหุ้นสว่นจ ากัด เค.ท.ีเค.เซอร์วิส แอนด์ คาร์แคร์44/4 ถ.สขุาภบิาล 5 ออเงิน เคาะพน่สีรถยนต์ 29
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บริษัท เอ็มเทค็ ออโต เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ ากัด1/12 ถ.สขุาภบิาล 5 ออเงิน ซ่อมรถยนต์ 20

บริษัท วอล์ค โอเวอร์ จ ากัด 2/3 ถ.สขุาภบิาล 5 ออเงิน ซ่อมและพน่สีรถยนต์ 18.5

บริษัท ว.ีไอ.พี คาร์สเซ็นเตอร์ จ ากัด 60/1-4 ถ.สายไหม ออเงิน เคาะพน่สีรถยนต์ 90.12

ห้างหุ้นสว่นจ ากัด ท.เจริญชยัยนต์ การช่าง28/5 ถ.จตโุชติ ออเงิน ซ่อมและพน่สีรถยนต์ 19.24

บริษัท โตโยต้าสยามออโต้ ซาลอน จ ากัด167 ถ.สขุาภบิาล 5 ออเงิน ซ่อมและปรับปรุงคณุภาพรถยนต์ เคร่ืองยนต์ และเคาะพน่สีรถยนต์104.24

สมพรเบเกอร่ี 108/161 ถ.พหลโยธิน คลองถนน ท าขนมปังปอนด์ 0

นางนวรัตน์ แซ่เฮง 169/17 ถ.พหลโยธิน คลองถนน ท าขนมปัง 130.41

เทพนมไอสครีม 143/62-63 ถ.พหลโยธิน คลองถนน ท าไอศกรีม 44

นายสมัฤทธ์ิ เดี่ยววานิช 4/39-40 ถ.พหลโยธิน คลองถนน ผสมพริกแกง 5

บริษัท 2000 แอพพาเรล จ ากัด 261/6 คลองถนน ผลิตเสือ้ผ้าส าเร็จรูป 56.37

นายสวุิทย์ วิรภาสวร 261/7 คลองถนน ผลิตเสือ้ผ้าส าเร็จรูป 12.25

บริษัท ธีรวฒัน์กรุ๊ป จ ากัด 12/11 คลองถนน ท ากระเป๋าและแฟ้มเอกสาร 0

นางสาวเสาวลกัษณ์ ไชยอนนัต์พร 12/9 คลองถนน ท ากระเป๋าและแฟ้มเอกสาร 0

บริษัท เพ่ิมสินค้าไม้ จ ากัด 29/10 ถ.พหลโยธิน คลองถนน ไส-ซอย ไม้แปรรูป 28

ธนชาติเพ่ิมสิน 26/19 ถ.เพ่ิมสิน-ออเงิน คลองถนน ท าวงกบ ประต ูหน้าตา่งไม้ 82.5

สมพงษ์การช่าง 174 ถ.พหลโยธิน คลองถนน ท าวงกบประต ูหน้าตา่ง 12.25

ก. การช่าง 9/8-9 ถ.พหลโยธิน คลองถนน ท าวงกบประต-ูหน้าตา่ง 35.5

สมัฤทธ์ิการพิมพ์ 2/25 ถ.พหลโยธิน คลองถนน พิมพ์สิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ 6

สะพานใหมก่ารพิมพ์ 108/316-317ถ.พหลโยธิน คลองถนน พิมพ์สิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ 9

เสโณการพิมพ์ 143/65-66 ถ.พหลโยธิน คลองถนน พิมพ์สิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ 17.36
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ชชูาติการช่าง 12/10 ถ.พหลโยธิน คลองถนน ท ามุ้ งลวดเหล็กดดั 38.5

ประจวบโลหะกิจ 6/222-223 ถ.พหลโยธิน คลองถนน ท าประต ูหน้าตา่งเหล็ก 35.5

ห้างหุ้นสว่นจ ากัด สวา่งศิลป์รางน า้ 19/334 ถ.พหลโยธิน คลองถนน พบัขึน้รูปโลหะ เช่น ท ารางน า้ 39.75

บริษัท เมกะ เซอร์โว ซิสเต็มส์ จ ากัด 18/23-24 คลองถนน กลงึ กัด เจาะ และเช่ือมโลหะทัว่ไป                       38

บริษัท เทคนิค คิว จ ากัด 12/17 ถ.พหลโยธิน คลองถนน กลงึโลหะ ผลิตและประกอบครุุภณัฑ์ทางการแพทย์และโรงพยาบาลรวมทั ้36.5

บริษัท เทคนิค คิว จ ากัด 12/16 ถ.พหลโยธิน คลองถนน กลงึโลหะ เช่น น๊อตทองเหลือง 32

บริษัท เอ.เค.พี.เทคโนโลยี จ ากัด 8/5 คลองถนน กลงึ เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร และเช่ือมโลหะ ท าแมพิ่มพ์ฉีดผลิตภณัฑ์พลาสติก และฉีดผลิตภณัฑ์พลาสติก477.9

บริษัท แมคคอนฟิล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด8/3 ถ.จตโุชติ คลองถนน ผลิต ประกอบ และซ่อมแซมเคร่ืองจกัรส าหรับบรรจภุณัฑ์42

สพานใหมโ่อโต้แอร์ 3/1075-1076ถ.พหลโยธิน คลองถนน ซ่อมและติดตัง้เคร่ืองปรับอากาศ และตู้ เย็น 10

ห้างหุ้นสว่นจ ากัด เอส.พี.เยนเนอร์เรเตอร์และวิศวกรรม75/6 ถ.พหลโยธิน คลองถนน ผลิตและซ่อมแซมชิน้สว่นเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 13

บริษัท ศิริพิทกัษ์ จ ากัด 437/252 ถ.พหลโยธิน คลองถนน รับจ้างประกอบและผลิตอปุกรณ์อีเลคโทรนิคส์38.57

ห้างหุ้นสว่นจ ากัด ลาภวิบลูย์กิจ 32/18 ถ.พหลโยธิน คลองถนน ประกอบเสาโครงเหล็กโทรคมนาคม สายอากาศ และอปุกรณ์55

บริษัท อาร์.ท.ีเค. เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 45/100-1 ถ.สายไหม คลองถนน ท าอปุกรณ์หลอดไฟฟ้า และโคมไฟฟ้า และอปุกรณ์ไฟฟ้าทัว่ไป26.87

รุ่งโรจน์ทอ่พกั 366/18-19 ถ.พหลโยธิน คลองถนน ท าทอ่ไอเสียรถยนต์ 18

บริษัท ชายน์น่ิง โกลด์ จ ากัด 143ฝ/40-42 ถ.พหลโยธิน คลองถนน ท าเคร่ืองประดบัโดยใช้ ทองค า เงิน นาก 40.6

บริษัท ธนพฒัน์ ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด 45/42 ถ.วชัรพล คลองถนน ซ่อม และพน่สีรถยนต์ 18.9
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6. สถานประกอบการ

โรงภาพยนต์ โรงแรม ศนูย์การค้า ซูปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท
สถานีบริการ

น า้มนั/ก๊าช ธนาคาร โรงจ าน า

 -  -  - 2 31 9

 -  -  -  - 31 3

 -  -  - 1 8 4

ร้านขายทอง ร้านอาหาร

11 18

4 3

1 1

หมายเหตุ : ข้อมูลจากผู้ยื่นแบบภายในส านักงานเขตและที่มีการจัดเก็บ

1 จดุ ( 92 แผง)

-

แผงอาหารริมบาทวถีิ

สถานประกอบการ (ตอ่)
แขวง

แขวงสายไหม

แขวงคลองถนน

แขวงออเงิน

-

แขวงออเงิน

สถานประกอบการ (แหง่)

แขวงสายไหม

แขวงคลองถนน

แขวง
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7. การท่องเที่ยว

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

จ านวน (แหง่)

กิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว

งบประมาณทีใ่ช้

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

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

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ประเภทของแหลง่ทอ่งเทีย่ว

กิจกรรม ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม จ านวนนกัทอ่งเทีย่ว

ช่วงเวลาทีมี่การทอ่งเทีย่ว
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ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. สถติทิี่เกิดข้ึนในพ้ืนที่

จ านวน 

(ครัง้/คด)ี

2. การป้องกัน

2.1 จ านวนป้าย/อาคารเสีย่งภยั/

ประเภท จ านวน

ป้ายขนาดใหญ่

อาคารเสีย่งภยั

 

2.2 จ านวนจดุเสีย่งในพืน้ที่           15 จดุ

ประเภท

อาชญากรรม

 - ท าร้ายร่างกาย ปล้น ชิงทรัพย์

 - การกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติด

อบุตัิเหตทุางถนน

อคัคีภยั

หมายเหตุ

หมายเหตุ

อาคารทรุด/ถลม่

ป้ายล้ม

สารเคมีร่ัวไหล

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ
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3. หน้าโรงเรียนสายไหม ที่ดินรกร้างวา่งเปลา่ที่มีสภาพเสีย่งตอ่

4. หน้าโรงเรียนวดัหนองใหญ่ การเกิดอาชญากรรมและเกิดเหตุ

5. หน้าโรงเรียนเอกวทิยา เพลิงไหม้

6. หน้าโรงเรียนวดัเกาะสวุรรณาราม 2. ได้ติดตัง้ตู้เขียว

 7. หน้าบ้านเลขที่ 55/88 ถนนจตโุชติ  3. มีค าสัง่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่

 8. สะพานลอยเคหะออเงิน ตรวจเยียมจดุที่ได้รับมอบหมายวนัละ

9. หน้าหมู่บ้านวราภริมย์ 3 ครัง้ และรายงานผลการตรวจเยีย่ม

10. หน้าบ้านเลขที่ 111/1 ซอยสายไหม 34 (พธันชยั) ถ.สายไหม ตอ่ผู้บงัคบับญัชาทราบ

11.หน้าบ้านเลขที่ 555 ถนนสขุาภบิาล 5 ซอย 43 4. มีค าสัง่มอบหมายหน้าที่ตรวจสอบ

12. หน้าบ้านเลขที่ 888 ถนนเพ่ิมสิน แขวงคลองถนน และระงบัเหตจุดุตรวจตู้เขียวระวงัภยั

ได้ทนัทว่งที

ตามที่มีประชาชนแจ้งเหตใุนจดุตา่ง ๆ 

14. พืน้ที่วา่งเปลา่ ซอยเพ่ิมสิน 16 แยก 1 ถ.เพ่ิมสิน แขวงคลองถนน เป็นไปโดยรวดเร็ว สามารถระงบัเหตุ

บริเวณ/พืน้ที่ที่เป็นจดุเสีย่ง สาเหตหุรือปัจจยัเสีย่ง วธีิการป้องกนั/แก้ไข

1. หน้าโรงเรียนซอยแอนเนกซ์ 1.ได้ประสานขอความร่วมมือเจ้าของ

2. สะพานลอยตลาดวงศกร หรือผู้ครอบครองที่ดินท ารัว้ล้อมรอบ

หมายเหตุ

15.พืน้ที่วา่งเปลา่ ซอยพหลโยธิน 52 แยก 34 คลองถนน

13. พืน้ที่วา่งเปลา่ ซอยสายไหม 31

  เสีย่งตอ่การเกิดอาชญากรรม

   หรือเพลิงไหม้
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2.3 จ านวนจดุติดตัง้และจ านวนกล้อง cctv ในพืน้ที่ ......168.................จดุ ....672..................ตวั

2.4 จ านวนไฟสอ่งสวา่งในพืน้ที่ ......166...............ดวง

2.5 จ านวนสถานีและพืน้ที่การให้บริการของสถานีต ารวจในพืน้ที่

2.6 จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/สถานีดบัเพลิง/หวัจา่ยน า้ดบัเพลิง

.... 1.......สถานี

.... 1.......สถานี

.... 1.......แหง่

............. มลูนิธิ

2.7 ความเร็วเฉลีย่ในการเข้าถึงพืน้ที่เกิดเหตกุรณีเกิดอบุตัิภยัตา่ง ๆ ................... นาที

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

จ านวนสถานีดบัเพลิง

จ านวนหวัจา่ยน า้ดบัเพลิงในพืน้ที่

จ านวนมลูนิธิกู้ภยัในพืน้ที่

สถานี พืน้ที่ให้บริการ
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ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง  (หมายเหต ุ: น าเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ)

1. สถิตกิารเลอืกตัง้

ผู้ มีสทิธ์ิ ผู้มาใช้สทิธ์

 สว. 146,275 40,107

 สส. โมฆะ

 ผว.กทม. 138,880 87,876

 สก. 126,776 50,180

 สข. 130,791 47,138

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

สมาชิก(ราย) จ านวนครัง้

19

กองทัพอากาศ  171/1 ม. 2

แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.

มูลนิธิคุ้มเก้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 25 จัดการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยทาง

ในพระบรมราชาชูปถัมภ์ เลขที ่173 หมู่ที ่2 แขวงคลองถนน การแพทย์ และวิทยาศาสตร์

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร การแพทย์

ร.ร นายเรืออากาศมูลนิธิ 752 

การเลอืกตัง้

จัดทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนและ

กิจกรรมทีด่ าเนินการในพืน้ที่

บุคลากรของโรงเรียนนายเรืออากาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศโรงเรียนนายเรืออากาศ

การมีสว่นร่วม (ราย)

ทีต่ัง้ช่ือองค์กร
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สมาชิก(ราย) จ านวนครัง้
มูลนิธิสงเคราะห์เยาวชนโรงเรียน โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม 15 จัดทุนการศึกษา บ ารุงและ

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร วัดเกาะสุวรรณาราม

มูลนิธิโรงเรียนสายไหม โรงเรียนสายไหม 12 จัดส่งเสริมการศึกษาช่วยเหลือ

5

วัดหนองใหญ่ เลขที ่1 หมู่ที ่1 แขวงสายไหม ของโรงเรียนวัดหนองใหญ่

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิตามรอยบุคคลบาท เลขที ่477/9 หมู่ที ่6 ซอยค้ าคูณ 1 6 จัดกิจกรรมเผยแพร่ธรรมใน

แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. พระพุทธศาสนาบ ารุงพระพุทธศาสนา

มูลนิธิเพือ่การศึกษาโรงเรียน เลขที ่326/9 หมู่ที ่6 แขวงสายไหม 10 จัดทุนการศึกษานักเรียนของ

วัดราษฎร์นิยมธรรม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมะรรม

มูลนิธิศาสตราจารย์ พลอากาศเอก เลขที ่171/ หมู่ที ่แขวงคลองถนน 16 จัดการส่งเคราะห์อาจารย์กองการศึกษา

ดร.พิสุทธิ ์ฤทธาคนี เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ทัง้อดีตและปัจจุบัน และครอบครัว กรณี

ประสบกรรมของโรงเรียนนายเรืออากาศ

มูลนิธิสงเคราะห์นักเรียนโรงเรียน โรงเรียนวัดหนองใหญ่ จัดการส่งเสริมการศึกษานักเรียน

ส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนเลขที ่1 หมู่ที ่3 แขวงคลองถนนวัดเกาะสุวรรณาราม

ช่ือองค์กร ทีต่ัง้ กิจกรรมทีด่ าเนินการในพืน้ที่

หมู่ที ่3 แขวงสายไหม นักเรียนโรงเรียนสายไหม

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
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สมาชิก(ราย) จ านวนครัง้

มูลนิธิพลอากาศเอก ประกอบ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ชั้น 3 10 จัดส่งเสริมการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์

บุรพรัตน์ เลขที ่171 หมู่ที ่2 แขวงคลองถนน เพือ่เป็นทุนการศึกษานักเรียนแพทย์ และ

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร พยาบาลของโรงพยาบาลภุมิพลอดุลยเดช

มูลนิธิวัดเกาะสุวรรณาราม เลขที ่1 หมู่ 3แขวงคลองถนน 6 จัดทุนการศึกษาแก่นักเรียน

สง่า รุ่งแกร เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม

มูลนิธิเมตตาประชานุกูล โรงเรียนประชานุกูล 7 จัดทุนการศึกษาและส่งเสริมนักเรียนที่

(ม้วนข าสนิทอุปถัมภ)์ เลขที ่116 หมู่ที ่2 แขวงสายไหม เรียนดีสงเคราะห์นักเรียนทีข่าดแคลนของ

เตสายไหม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนประชานุกูล

มูลนิธิสายไหมเจริญะรรมสงเคราะห์ เลขที ่29 หมู่ที ่4 แขวงสายไหม 6 สนันสนุนกจิกรรมทางศาสนา

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ตามประเพณีในท้องถิ่น

มูลนิธิเพือ่การศึกษาโรงเรียนพรพระร่วง เลขที ่110 หมุ่ที ่6 แขวงออเงิน 9 จัดทุนการศึกษา นักเรียนขาดแคลนและ

ประสิทธิ์ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร รางวัลนักเรียนโรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์

มูลนิธิโรจน์เลิศวิลัยเพือ่การสงเคราะห์ เลขที่632/11 หมู่ 2 แขวงคลองถนน 5 ให้การสงเคราะห์ทางด้านปัจจัย 4 คือ

ช่ือองค์กร ทีต่ัง้ กิจกรรมทีด่ าเนินการในพืน้ที่

เขตสายไหม กทม. อาหาร ทีอ่ยู่อาศัย เคร่ืองนุ่มห่ม

และยารักษาโรคภัย แก่ผู้ยากจน
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สมาชิก(ราย) จ านวนครัง้
มูลนิธิเพือ่การศึกษาโรงเรียน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 9

ฤทธิยะวรรณาลัย เลขที ่171/3501 หมู่ 2

แขวงคลองถนน เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิผู้สุงอายุเพือ่สนับสนุนศูนย์บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 10

สาธาราณสุข 61 (สังวาล ทัศนารมย)์

เลขที ่19/5 หมู่ที ่3 แขวงสายไหม

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิวาสนา เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนกาญจนาภิเษก 2 7

(โรงเรียนซอยแอนเนกซ์)

เลขที ่745 หมู่ที ่แขวงสายไหม

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

มุลนิธิวอลเตอรืฟปัญโญทัย 199 หมู่ที ่6 ซอยพรพระร่วงประสิทธิ์ 8

ถนนสขาภิบาล 5 แขวงออเงิน

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร การศึกษาวอลตอร์ฟของ ดร.รูดอ์ฟ สไดเนอร์

มูลนิธิพระพุทธเจ้าห้าองค์ 117/18 หมู่ที ่2 แขวงสายไหม 4

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์สูงอายุ

ในเขตสายไหม และใกล้เคียง

ซ่ึงเดือดร้อนขาดแคลนไม่มีผู้

อุปการะเส้ียงดู

แก่ครูนักเรียนและบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับ

ให้การจัดสร้างศาสสถานเพือ่การศาสนา

ช่ือองค์กร ทีต่ัง้ กิจกรรมทีด่ าเนินการในพืน้ที่

ของนักเรียนในสังกัดดรงเรียน

ซอยแอนเนกซ์

จัดทุนการศึกษาวิจัยหรือพัฒนาการศึกษา

จัดทุนการศึกษาแก่นักเรียน

จัดทุนการศึกษา ทุนสงเคราะห์
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สมาชิก(ราย) จ านวนครัง้
มูลนิธิพระครูสถิตย์ โชติวัฒน์ 99 หมู่ที ่7 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน 12
(ธนวัฒน์ หอมจุมป)ี เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิวรพันธกิจ 77/834 หมู่บ้านชลลดา 4
สายไหม (ซอย 22) หมู่ที7่
ถนนสายไหม แขวงสายไหม สาธารณกุศล ด้านกิจการศาสนา ด้าน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร การอนามัย การสาธารณสุขและการแพทย์

มูลนิธิโพธิจิต 121/144 ซอยสายไหม 21 5
ถนนสายไหม แขวงสายไหม
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิเติม - อารี ทรัพย์สมบูรณ์ โรงเรียนสายไหม (ทัสนารมย์อนุสรร์) 9
19/3 หมู่ที ่3 ซอยสายไหม 43
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ

มูลนิธิประวัติรุ่งเรือง โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 12
6/599 หมู่ที ่5 ซอยพหลโยธิน 52
ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ส่งเสริมบ ารุง บูรณและปฏิขรณ์
กิจกรรมทีด่ าเนินการในพืน้ที่ช่ือองค์กร ทีต่ัง้

ศาสนสถาน ทุนภัตตาหาร ทุนการศึกษา

ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการด้าน
การศึกษาและการกีฬา ด้านสังคมสงเคราะห์

และพยาบาลภิษณุสามเณร
ทุนการศึกษานักเรียน นิสิต นักศึกษา

ส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือ
ด่านการศึกษา การกีฬา แก่
นักเรียนทีข่าดแคลน

จัดทุนการศึกษาของ
นักเรียนโรงเรียนสายไหม

ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปฏิบัติ
บ าเพ็ญธรรม
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สมาชิก(ราย) จ านวนครัง้
มูลนิธิอัครเทพ 9/259 หมู่ที ่2 ถนนสุขาภิบาล 5 6 ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทีไ่ม่ได้รับความ

ซอย 72 แขวงออเงิน เขตสายไหม เป็นธรรม

กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิจอมพลอากาศ เฉลิมพระเกียรติ 171/2 หมู่ที ่2 แขวงคลองถนน 12 ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของวิทยาลัย

วัฒนางกูร เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร พยาบาลทหารอากาศ และการด าเนินงาน

เพือ่การผลิตบัณฑิตพยาบาลทีม่ีคุณภาพ

มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  171 9 ให้การส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและ

ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม พัฒนาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร การแพทย์

มูลนิธิมิตรเบญจรงค์บูรณาการพลวัตร 41/9 หมู่ที ่1 ซอยสุขาภิบาล 5 7 จัดต้ังกองทุนสวัสดิการสนับสนุนการศึกษา

ซอย 73 แขวงออเงิน เขตสายไหม วิจัย การท างานภายในประเทศและ

กรุงเทพมหานคร ต่างประเทศ สนับสนุนโครงการจัดรูปทีดิ่น

เพือ่เกษตรกรรมตามแนวพระราชด าริ

มูลนิธิบ้านเด็กแสงตะวัน 77/7 หมู่ที ่7 หมู่บ้านชลดา 12 ให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์เด็ก

ซอยสายไหม 34 ถนนสายไหม ผู้ด้อยโอกาส

แขวงสายไหม เขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร

3. จ านวนอาสาสมคัรตา่ง ๆ 

ช่ือองค์กร ทีต่ัง้ กิจกรรมทีด่ าเนินการในพืน้ที่
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จ านวน (คน)

18

14

4

150

1

3

หมายเหตุ

 - อาสาสมคัรศนูย์เยาวชน กทม.

 - อาสาสมคัรห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้

 - อาสาสมคัรบ้านหนงัสอื

 - อาสาสมคัรดนตรี

 - อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

 - อาสาสมคัร อปพร.

 - อาสาสมคัรสาธารณสขุ

 - อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัยาเสพตดิ

 - อาสาสมคัรช่วยปฏิบตังิานสภาเยาวชน

 - อาสาสมคัรเพ่ือปฏิบตังิานในส านกังานการสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม

 - อาสาสมคัรชกัลากมลูฝอย

 - อาสาสมคัรปฏิบตังิานด้านพฒันาสงัคม

 - อาสาสมคัรด้านคนพิการ

 - อาสาสมคัรพิทกัสิ่งแวดล้อม

 - อาสาสมคัรลานกีฬา

อาสาสมคัร

 - อาสาสมคัรศนูย์กีฬา

 - อาสาสมคัรศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.)
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