
Welcome Delegation

Minburi  District  Office
• 333 Srihabauranukit Road,

• Minburi District, Bangkok 10510

• Bangkok    Metropolitan Administration



Minburi  Boundary

• Area  of 63.645 sq-km

• Popular  43,232 persons

• The District is sub – divided into two Sub –
Districts (Kwaeng)

• 1. Minburi

2. Saen Saep



The Contact Zone

• North Khlong  Sam wa District

• East  Nong Chok District

• South  Lat Krabang

• West Saphan Sung District and

» Khan Na Yao District
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Vision
• Minburi : a livable city, uphold 

tradition, beautiful environment,  
being sufficiency economy.

วิสัยทศัน์

• มีนบุรีเมืองน่าอยู่  เชดิชูประเพณี 
สภาพแวดล้อมดทีั่วหน้า  

น าพาเศรษฐกิจพอเพียง



Minburi District Authority operates under 

the Jurisdiction of the city of Bangkok.                    

Minburi, the pride and joy of all, since the 
reign of His Majesty King Rama V (1902), once 
served as a city within the Bangkok province. 
Having herein certain government bureaus and 
places of education at all levels, the community 
has been rejoicing by leaps and bounds over the 
prosperity al in terms of physical constitution, 
economy and society, and signifying a gateway to 
Suvarnvhumi  International  Airport.



เขตมีนบุรี เป็นหน่วยงานหนึง่ของกรุงเทพมหานคร ซึง่มีประวตัิความ
เป็นมาท่ีควรค่าแก่ความภาคภมูิใจ เคยเป็นจงัหวดัหนึง่ขึน้กบัมณฑล
กรุงเทพมหานคร ตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 5 ปัจจบุนัมีความเจริญทางกายภาพ 
เศรษฐกิจ และสงัคมเพิ่มมากขึน้ เน่ืองจากเป็นประตดู้านหนึ่งท่ีมุง่สู ่        
สนามบินสวุรรณภมูิ

ประวตัิความเป็นมาส านกังานเขตมีนบรีุ
History and Origin of Minburi District Authority
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Minburi Local Museum to celebrate the 

80th Birthday Anniversary of His Majesty
The King on 5 December 2007

Situated on Srihaburanukit Road in 

Minburi District Office, the Minburi 

Local Museum was earlier the city hall 

of Minburi province. This teak building 

was built during the reign of King 

Rama V reflecting the combination of 

the architecture in Thonburi and early 

Rattanakosin period. The name of this 

museum has been given by the King 

Rama IX. It stores objects, documents, 

arts and cultural works in the area. 

The museum also exhibits information, 

way of life, local wisdom and the 

evolving history of Minburi from the 
past until now. 



พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเมืองมีนบรีุ

เฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม  2550

ตัง้อยู่บนถนนสีหบรุานกิุจ  ภายในบริเวณ
ส านกังานเขตมีนบรีุ เดิมเป็นอาคารศาลากลาง  
จงัหวดัมีนบรีุ   สร้างในสมยัพระบาทสมเด็จ           
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี 5) สร้างด้วย     
ไม้สกั  เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหวา่งสมยั   
กรุงธนบรีุและรัตนโกสินทร์ตอนต้นช่ือพิพิธภณัฑ์นี ้
ได้รับพระราชทานนามมาจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 9 เป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมวตัถ ุ
สิ่งของ เอกสาร ศิลปวฒันธรรม และข้อมลูวิถีชีวิต   
ภมิูปัญญาท้องถ่ิน ประวตัิความเป็นมาของเมืองมีนบรีุ
จากอดีตสูปั่จจบุนัตามวิวฒันาการของวิถีประชา
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เสน่ห์วฒันธรรมล า้คา่

The Charms of Culture



Wat Bang Peng Tai
วดับางเพง็ใต้

วดับางเพ็งใต้ เนือ้ท่ี 12 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา 
สร้างเม่ือปีปลายรัชกาลท่ี 3 (พ.ศ. 2394) โดยชาว
เวียงจนัทน์ท่ีอพยพมาอยู่ท่ีคลองแสนแสบ ซึง่ตัง้ช่ือหมู่บ้าน
ของตนวา่ “บางเพ็ง” ได้ร่วมกนัสร้าง “วดับางเพ็งเหนือ”
ขึน้ทางฝ่ังเหนือ ต่อมาเจ้าอาวาสช่ือ “พระครูด า” เกิด
วิกลจริตจงึกลบัไปรักษาตวัท่ีกบินทร์บรีุ หมอได้รักษาท่าน
จนหายแตไ่ด้บอกวา่ “ถ้ากลบัไปเป็นเจ้าอาวาสวดัเดิม   
จะป่วยหนกักว่าเดิม” ชาวบ้านจงึได้สร้างวดับางเพ็งใต้ขึน้

Situated on a 12 rais, 1 ngan and 42 square wah, Wat Bang Peng Tai 

was built in the late reign of King Rama 3 (1851) by Laotian immigrants who came 

to settle in klong San Saeb. This group of people named their community as 

“Bang Peng” so they built “Wat Bang Peng Nuer” in the north of the canal. Later 

its abbot named “Phra Kru Dam” needed to get the treatment for his insanity in a 

mental hospital in Kabin Buri. The doctor was successful in curing him but warning 

him not to come back to the same temple otherwise he would have more severe 
problem. There fore, the local people built this Wat Bang Peng Tai for him. 
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เสน่ห์แมน่ า้ของแผ่นดิน

The Charms of River



คลองแสนแสบ
San Saep Canal

เป็นคลองที่ขดุขึน้ตามพระราชด าริของ
รัชกาลท่ี 3 เพ่ือเช่ือมแม่น า้เจ้าพระยากบัแม่น า้
บางปะกงเข้าด้วยกนั ด้วยพระราชประสงค์ให้
เป็นเส้นทางยทุธศาสตร์เพ่ือสะดวกในการขนสง่
อาวธุยทุธภณัฑ์ก าลงัรบและเสบียงอาหารไปยงั
ญวน(เวียดนาม)ในราชกาลสงครามไทย-ญวน 
ซึง่ใช้เวลารบนานถึง 14 ปี

The royal command of His 

Majesty King Rama III, connected 

the Chao Phraya River and Bang  

Pakong River to gether for the 

convenience of better serving the 

weaponry and food supply logistics 

to Vietnam during the Thai-Yuan 

warring events, also known as the 

Annam-Siamyuth War, which lasted 
14 years. 
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เสน่ห์ปลายจวกั

The Charms of Culinary



สวนอาหารจนัทร์เพญ็
Chan Pen Restaurant

จนัทร์เพญ็
อาหารแนะน า หอ่หมกปลาช่อน 

แกงเลียง ย ากบ ส้มต าปลาซ่อน ตัง้อยู่ท่ี 66/33 
หมู ่13 ถนนสีหบรุานกิุจ เขตมีนบรีุ กทม.10510 
เปิดบริการทกุวนั 07.00-23.00 น.                  
โทร 0 2517 2005
Chan Pen Restaurant

Recommended dishes: Homok Thai 

Planshon, Thai Lieang curry, Frong Thai 

dressed salad, Thai Plashon Som-Tam; Chan 

Pen Restaurant is located at 66/33 Moo 13, Si 

Haburanukij Road, Minburi District, Bangkok 

10510, and is opened daily from 07:00 a.m. to 

11:00 p.m. Tel  0 2517 2005.
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บา้นสวนกาแฟสด
Ban Suan Kafae Sod Restaurant

อาหารแนะน า ปลาช่อนลุยสวน ปลากะพง
บา้นสวน ซ่ีโครงหมูอบยอดคะนา้ ตั้งอยูท่ี่ เยื้องการ
ไฟฟ้ามีนบุรี ถนนสุวินทวงศ ์แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบุรี กทม. 10510 เปิดบริการวนัองัคารถึง
วนัอาทิตย ์เวลา 08.00-21.00 น.

Recommended dishes: Thai Plashon Lui 

Suan, Thai Plakapong Ban Suan, and Roasted 

porkribs with Thai Kanah vegetables. This unique 

restaurant is located opposite Metropolitan Electricity 

Authority (Minburi), Suwinthawongse Road, San Saeb 

Sub-district, Minburi District, Bangkok 10510. It is 

opened from Tuesdays to Sundays, 08:00 a.m. to 
09:00 p.m.
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เสน่ห์สวรรค์แหง่การจบัจ่าย

The Charms shopping



ตลาดนดัจตจุกัร 2

Chatuchak Weekend Market 2

แหลง่รวมสินค้าราคาประหยดัด้านตะวนัออก
ของกรุงเทพฯ วนัพฤหสับดีและวนัศกุร์เป็นตลาดนดั
ต้นไม้และปลาสวยงามนานาชนิด วนัเสาร์และวนัอาทิตย์
จ าหน่ายเสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั ของตกแต่งบ้าน
ของที่ระลกึ สินค้าหตัถกรรมของเก่าท่ีควรค่า  ส าหรับ    
นกัสะสม อาหารคาวหวาน และสินค้าอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
ตัง้อยู่ท่ี ถนนสวุินทวงศ์ ใกล้วิทยาลยัเทคนิคมีนบรีุ

This shopping centre offers 

reasonably-priced products in eastern Bangkok. 

On Thursdays and Fridays there are markets 

selling floral, various types of trees and huge 

variety of fancy fish. The weekends are definitely 

the best, serving customers’ with clothing and 

accessories, home furnishings, souvenirs, 

handicrafts and antiques good for all collectors. 

Many delicious dishes including dessert are 

dotted throghout market. Chatuchak is located 

on Suwinthawongse Road near Minburi 
Technical College.
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ตลาดน ้าขวญัเรียม
Kwan-riam floating market
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อาณาจกัรการจบัจ่าย
Kingdom of Shopping

มีนบรีุยงัมีศนูย์รวมของการจบัจ่าย
สินค้ามากมายเพื่อความสะดวกของคนมีนบรีุ โดย
บริเวณริมถนนสวุินทวงศ์ 2 ฝ่ัง มีห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ เช่น โลตสั บิ๊กซี สว่นถนนรามค าแหง    
ก็จะเป็นห้างบิ๊กซี  ทัง้ 3 แห่งเป็นแหลง่รวบรวม    
ทัง้สินค้าบริโภคและอปุโภคหลากหลายชนิดให้
จบัจ่ายกนั

Minburi has also many 

convenient places to shop for Minburi 

residents, along Suwinthawongse 2 

Road, on both sides of which stands 

such large department stores as Lotus, 

Big C, etc. On Ramkhamhaeng Road, 

there are three BiG C department stores 

– offering a wide range of items prices to 
fit every budget.
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ของดีชุมชน

Minburi Local Products



อูเ่รือจ๋ิว
Miniature Boat Dock Museum

ด้วยฝีมือการผลติท่ีประณีตสวยงามของ
ครอบครัววิบลูย์กิจธนากร ภายใต้
แนวความคิด “กว้างแคคื่บ ยาวแคศ่อก    
ย้อนอดีตสูเ่วนิชตะวนัออก” มาเป็นผลติภณัฑ์
เรือไทยโบราณ เรือกลไฟ เรือส าเภา เรือใบมด
ขนาดจ๋ิว และ อ่ืน ๆ อีกมากมาย

“A little bit wide and long back to the 

olden days of Eastern Venice” is a 

concept from the beautiful minds of the 

Viboolkijthanakorn family, which 

describes this unque shipyard. Here 

one will find numerous types of 

vessels, such the traditional Thai boat 

and ship creations, Chinese junk ship, 
tiny ant ship, etc.
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ไร่หญ้ามีนบรีุ
Minburi Grass Ranch

มีพืน้ท่ีกวา่ 2 พนัไร่เศษ กระจายอยู่ตลอด
แนวถนนบงึขวางเร่ือยมาจนถึงถนนร่มเกล้า   
แขวงแสนแสบ ปลกูหญ้าปสูนาม โดยน าพนัธุ์
หญ้าญ่ีปุ่ นและหญ้านวลน้อย มาปรับพนัธุ์จนเป็น
ท่ีนิยมทัว่ไป ปัจจบุนัเป็นพืชเศรษฐกิจและสินค้า
สง่ออกขายทัง้ในและต่างประเทศ

Having more than 2,000 Thai-rai 

premises, the ranch stretches along 

from bueng Kwang  Road to 

Romklao Road in the San Saeb 

Sub-district. The imprint of the 

Japanese grasses and Thai Nual 

Noi type, are both quite popular far 

and wide. Presently. It has been 

distributed nationwide, as well as 

exported internationally, as the plant 
of commerce.
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•The End


