โครงการที่ไม่ได้จดั ส่งรายงาน Monitor ฉบับกรกฎาคม – ธันวาคม 2552 ประเภทโครงการคมนาคม
ข้อมูล 21 มิ.ย. 53
ชื่อโครงการ

ที่อยู่โครงการ

เจ้าของโครงการ

โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
การรถไฟฯ
(ช่วงต่อขยาย) อนุ เสาวรียช์ ยั สมรภูม-ิ หมอชิต
โครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ตอนที่ 1 คลอง การรถไฟฯ
รังสิต-ชุมทางบ้านภาชี 61 กม.
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพฯ
(ช่องนนทรี-สาธร) ถนนสุรศักดิ ์-สะพานสาธร
การทางพิเศษฯ
โครงการระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่
โครงการก่อสร้างทางรถไฟทดแทนช่วงทีถ่ ูกนํ้า
ท่วม เพือ่ โครงการก่อสร้างเขือ่ นเก็บกักนํ้าแม่
นํ้าปา่ สัก อันเนื่องมาจากพระราชดําริสาย
การรถไฟฯ
ตะวันออกเฉียงเหนือของการรถไฟฯ
โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีสม้ และสีน้ําเงิน
(ส่วนขยาย)ขององค์การรถไฟฟ้ามหานคร สายสี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ส้มราษฎร์บรู ณะ-บางกะปิ สายสีน้ําเงินส่วยขยาย ประเทศไทย
หัวลําโพง-บางแคบางซื่อ-สะพานพระนังเกล้
่ า
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วน
ต่อขยายของสํานักการจราจรและขนส่ง
กรุงเทพมหานครสายสีลม : ข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา
ถึงถนนตากสินสายสุขมิ วิท : อ่อนนุชถึงสําโรง
สายพระราม 3 : สถานี53 ถึงถนนสาธุประดิษฐ์
โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศ
การรถไฟฯ
ยานสุวรรณภูมิ
โครงการศึกษาและออกแบบโครงการระบบขนส่ง
ทางรถไฟในกรุงเทพมหานครสายเหนือ(ช่วงบาง
ซื่อ-รังสิต)และย่านสถานีรถไฟบางซื่อ บางซื่อรังสิต

กทม.
กทม.
กทม.
จ.ลพบุรี

จ.เชียงใหม่

กทม.

กทม.
กทม.

กทม.

โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ งบางใหญ่ - ราษฎร์
บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - สะพานพระนังเกล้
่ า และ
การ เปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการช่วงสะพาน
พระนังเกล้
่ า - บางซื่อ
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วน
ต่อขยายสายสุขมุ วิทช่วงสําโรง - สมุทรปราการ .
ระยะทาง 10 กม.
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วน
ต่อขยายสายสีลม ช่วงถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
- ถนนเพชรเกษม (บางหว้า)
โครงการถนนรวมและกระจายการจราจรของ
โครงการทางด่วนขัน้ ที2่ (ช่วงคร่อมคลองมหา
นาค)ช่วงคร่อมคลองมหานาค

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย

กทม.

กรุงเทพฯ

กทม.

กรุงเทพฯ

กทม.

การทางพิเศษฯ

กทม.

การทางพิเศษฯ

กทม.

โครงการระบบทางด่วน สายบางนา-บางพลี บาง
ปะกง การทางพิเศษฯ บางนา-บางพลี-บางปะกง การทางพิเศษฯ

กทม.

โครงการทางยกระดับ ดินแดง - ดอนเมือง ดิน
แดง - ดอนเมือง

กทม.

โครงการระบบทางด่วนขัน้ ที่ 4 การทางพิเศษฯ
ถนนวงแหวนรอบนอก ของกรุงเทพฯ

กรมทางหลวง

โครงการทางหลวงพิเศษ สายบางใหญ่-บ้านโปง่
สามแยกบางใหญ่ -อ.บ้านโปง่ จ.ราชบุรี

จ.ราชบุรี

โครงการก่อสร้างทางยกระดับทางด่วนดอนเมืองรังสิต ดอนเมือง-รังสิต

กทม.

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวง
แหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านใต้(ถนน
กาญจนาภิเษก)

กทม.

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย

อ.บ้านโปง่ จ.ราชบุรี - อ.

บ้านโปง่ -กาญจนบุรี

เมือง จ.กาญจนบุรี

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี พัทยา
กรมทางหลวง

จ.ชลบุรี

โครงการก่อสร้างทางหลวงสายหลักให้เป็น 4 ช่อง
จราจร ในทางหลวงหมายเลข11 ตอนลําปางลําพูน
กรมทางหลวง

จ.ลําปาง-จ.ลําพูน

โครงการปรับปรุงทางหลวงสายบ้านดาโล๊ะหะลอปาลอปาต๊ะ
กรมทางหลวง

จ.นราธิวาส

โครงการก่อสร้างเพิม่ มาตร-ฐานทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1091
กรมทางหลวง

จ.นาน

ั่
โครงการถนน รพช.เลียบชายฝงทะเลตะวั
นออก
ภาคใต้จ.ชุมพร (โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้ําตะโก)

รพช.

จ.ชุมพร

โครงการก่อสร้างทางสายหลัก4ช่องจราจร (ระยะ
ที่ 2)ทางหลวงหมายเลข 408 สายสีแ่ ยกนํ้า
กระจาย-เกาะยอ-อ.สิงหนคร จ.สงขลา กรมทาง
หลวง

กรมทางหลวง

จ.สงขลา

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป้องกันการ
กัดเซาะชายหาดชะอํา

เทศบาลตําบลชะอํา

จ.เพชรบุรี

สะพานสารสิน ทางหลวงหมายเลข 402

กรมทางหลวง

จ.ภูเก็ต

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป้องกันการ
กัดเซาะชายหาดประจวบคีรขี นั ธ์

กรมโยธาธิการฯ

จ.ประจวบคีรขี นั ธ์

โครงการเร่งรัดขยายสายประชาชนให้เป็น 4 ช่อง
จราจร(ระยะที่ 2)ทางหลวงหมายเลข11 สาย
อุตรดิตถ์-เด่นชัย
กรมทางหลวง

จ.อุตรดิตถ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

ต.หนองปรือ ต.บางโฉลง
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โครงการท่าอากาศยานอุดรธานี (บพ)

กรมการบินพลเรือน

อ.เมือง จ.อุดรธานี

กรมการบินพลเรือน

ต.ร้อนทอง อ.สตึก จ.
บุรรี มั ย์

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น (บพ)

กรมการบินพลเรือน

ต.บ้านเช็ค อ.เมือง จ.
ขอนแก่น

โครงการท่าอากาศยานแม่สะเรียง (บพ)

กรมการบินพลเรือน

จ.แม่ฮอ่ งสอน

โครงการท่าอากาศยานเชียงราย (บพ.)

กรมการบินพลเรือน

อ.เมือง จ.เชียงราย

กรมการบินพลเรือน

ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.
ระนอง

กรมการบินพลเรือน

ต.กระบีน่ ้อย อ.เมือง และ
ต.เหนือคลอง อ.เหนือ
คลอง จ.กระบี่

โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

กรมการบินพลเรือน

ต.ปากพูน อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช

โครงการก่อสร้างขยายท่าอากาศยานเลย (บพ)

กรมการบินพลเรือน

ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย

โครงการก่อสร้างขยายท่าอากาศยานตรัง (บพ)

กรมการบินพลเรือน

ต.โคกหล่อ ต.บ้านดอน
อ.เมือง จ.ตรัง

โครงการสนามบินโพธารามของ

บริษทั ไทยแอร์โร่ สเปซ เซอร์วสิ
จํากัด

ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.
ราชบุรี

โครงการท่าอากาศยานบุรรี มั ย์ (บพ)

โครงการท่าอากาศยานระนอง (บพ)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ (บพ)

โครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานนครราชสีมา(บพ) กรมการบินพลเรือน

สุขาภิบาลท่าช้าง ต.หนอง
ยาง อ.จักราช จ.
นครราชสีมา

กรมการบินพลเรือน

ต.ชุมโค อ.ประทิว จ.
ชุมพร

กรมการบินพลเรือน

ต.บานปา่ ต.บ่งคล้า อ.
หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

กรมการบินพลเรือน

ต.นํ้ารอบ ต.หัวเตย อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

กรมการบินพลเรือน

อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี อ.หัว
หิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์

กรมการบินพลเรือน

ต.นาทราย อ.เมือง จ.
นครพนม

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานพิษณุโลก(บพ)

กรมการบินพลเรือน

ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.
พิษณุโลก

โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแพร่ (บพ)

กรมการบินพลเรือน

อ.เมือง จ.แพร่

โครงการก่อสร้างสนามบินบางปิ้ง (บพ)จ.
สมุทรปราการ

กรมการบินพลเรือน

ต.แพรกษา ต.บางปูใหม่
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานน่าน

กรมการบินพลเรือน

ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน

โครงการท่าอากาศยานชุมพร (บพ)
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานหล่มสัก(บพ)
โครงการท่าอากาศยาน สุราษฎร์ธานี (บพ)
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหิน(บพ)
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนครพนม (บพ)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ท่าเรือบ.ข้าวไทย จํากัด

บ.ข้าวไทย จํากัด

1 ราษฎ์บรู ณะ บางปะกอก
กทม.

บ.มหาสมุทรค้าข้าว จํากัด

693 ถ.เจริญนคร บุคคโล
ราษฎ์บรู ณะ กทม.

บ.แลมคิม จํากัด

ถ.พระรามที่ 3 ช่องนนทรี
ยานนาวา กทม.

ท่าเรือบ.มหาสมุทรค้าข้าว จํากัด
ท่าเรือบ.แลมคิม จํากัด

ธนาคารกรุงไทย จํากัด

313 หมู่ 1 ราษฎ์บรู ณะ
กทม.

ห้างหุน้ ส่วนจํากัดศุภนาวา

5 หมู่ 10 ต.ทรงคนอง
พระประแดง จ.
สมุทรปราการ

บ.เอเซียคลังสินค้า จํากัด

ต.ปากคลองบางปลากด
กิง่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.
สมุทรปราการ

บ.โรงงานเหล็กกรุงเทพ จํากัด

42 ถ.สุขสวัสดิ ์ ต.บางครุ
พระประแดง จ.
สมุทรปราการ

บ.เดอะไทยซูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล คอ
ปอเรชัน่ จํากัด

ถ.เจริญนคร แขวงแจง
ร้อนนอก ราษฎ์บรู ณะ
กทม.

ท่าเรือบ.เจ้าจอมคลังสินค้า จํากัด

บ.เจ้าจอมคลังสินค้า จํากัด

40 ม.1 ซ.วัดแคใต้ ถ.ปูเ่ จ้า
สมิงพราย ต.สําโรงใต้ อ.
พระประแดง จ.
สมุทรปราการ

ท่าเรือบ.ไทยไซโลและอุตสาหกรรม จํากัด

116 ม.4 ถ.สุขสวัสดิ ์ ต.
บางจาก อ.พระประแดง จ.
บ.ไทยไซโลและอุตสาหกรรม จํากัด สมุทรปราการ

ท่าเรือธนาคารกรุงไทย จํากัด

ท่าเรือห้างหุน้ ส่วนจํากัดศุภนาวา(หมายเลข23A)

ท่าเรือบ.เอเซียคลังสินค้า จํากัด

ท่าเรือบ.โรงงานเหล็กกรุงเทพ จํากัด
ท่าเรือบ.เดอะไทยซูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล คอปอเรชัน่
จํากัด

ท่าเรือบ.ไทยเรืองพาณิชย์ จํากัด

บ.ไทยเรืองพาณิชย์ จํากัด

ท่าเรือห้างหุน้ ส่วน จํากัด บางกอกโมลาส

ห้างหุน้ ส่วน จํากัด บางกอกโมลาส

1050/116 ถ.พระราม3
แขวงบางโพงพาง เขตยา
นาวา กทม.
53 ม.9 ซ.47 ถ.สุขสวัสดิ ์
ต.บางครุ อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

บ.เด่นชัยการท่าเรือ จํากัด

บ้านคลองแสนสุข ต.ท้าย
บ้าน อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ

องค์การคลังสินค้า(คลังสินค้า 2)

ถ.เจริญนคร แขวงแจงร้อน
นอก ราษฎ์บรู ณะ กทม.

ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอเซียโมลาส
และบ.บุญเจริญคลังสินค้า จํากัด

36 ม.2 ซ.ไทยอารีย์ ถ.
สุขสัวสดิ ์ ต.บางครุ อ.พระ
ประแดง จ.สมุทรปราการ

บ.ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (สาธุ
ประดิษฐ์)

746 บางโพงพาง ถ.
พระราม 3 ยานนาวา
กทม.

บ.ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด

746 บางโพงพาง ถ.
พระราม 3 ยานนาวา
กทม.

บ.ชลประทานซิเมนต์จาํ กัด

35 หมู่ 9 ต.บางหญ้า
แพรก อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ

บ.แหลมทองคลังสินค้า จํากัด

62 ถ.เพชรหึงษ์ ต.บางยอ
อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ

ท่าเรือบ.ไทยรวมทุนคลังสินค้า จํากัด

บ.ไทยรวมทุนคลังสินค้า จํากัด

ต.ปากคลองบางปลากด
กิง่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.
สมุทรปราการ

ท่าเรือบ.กรุงเทพฯ อบพืชและไซโล จํากัด

บ.กรุงเทพฯ อบพืชและไซโล จํากัด

ท่าเรือบ.เด่นชัยการท่าเรือ จํากัด
ท่าเรือองค์การคลังสินค้า(คลังสินค้า 2)
ท่าเรือห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอเซียโมลาสและบ.บุญ
เจริญคลังสินค้า จํากัด

ท่าเรือบ.ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (สาธุประดิษฐ์)

ท่าเรือบ.ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (พระประแดง)

ท่าเรือบ.ชลประทานซิเมนต์จาํ กัด

ท่าเรือบ.แหลมทองคลังสินค้า จํากัด

50 หมู่ 4 ถ.สุขสวัสดิ ์ ต.
บางจาก อ.พระประแดง จ.

สมุทรปราการ
ท่าเรือบ.เรียลเตอร์ จํากัด

ท่าเรือบ.แสงทองค้าข้าว จํากัด
ท่าเรือบ.ไทยสตีลบาร์ส จํากัด
ท่าเรือบ.สยามแลนด์แอนด์ซี เซอร์วสิ จํากัด
เปลีย่ นชื่อเป็ นสยามบางกอกพอร์ท จํากัด
ท่าเรือบ.นครสยามการท่าเรือ จํากัด (ท่า
หมายเลข 16F)

ท่าเรือบ.เจ.เอส.สตีล จํากัด

ท่าเรือบ.แม่น้ํา จํากัด
ท่าเรือกรมประมง ต.บางพึง่ อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ
ท่าเรือบ.บ้วยเฮงล้ง จํากัด
ท่าเรือชุมชนสหกรณ์การเกษตร ต.สําโรงใต้ อ.
พระประแดง จ.สมุทรปราการ

บ.เรียลเตอร์ จํากัด

ราษฎร์บรู ณะ กทม.

บ.แสงทองค้าข้าว จํากัด

หมู่ 10 ถ.เจริญนคร บาง
ปะกอก ราษฎร์บรู ณะ
กทม.

บ.ไทยสตีลบาร์ส จํากัด

หมู6่ ต.สําโรงใต้ อ.พระ
ประแดง จ.สมุทรปราการ

บ.สยามบางกอกพอร์ท จํากัด

อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ

บ.นครสยามการท่าเรือ จํากัด

118 หมู่ 27ถ.ปูเ่ จ้าสมิง
พราย ต.สําโรงใต้ อ.พระ
ประแดง จ.สมุทรปราการ

เจ.เอส.สตีล จํากัด

98 ถ.ปูเ่ จ้าสมิงพราย ต.
สําโรงใต้ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ

บ.แม่น้ํา จํากัด

107 ถ.เพชรหึงษ์ ต.ทรง
คนอง อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ

กรมประมง

ต.บางพึง่ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ

บ.บ้วยเฮงล้ง จํากัด

ต.สําโรงใต้ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ
อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ

75 ถ.ราษฎร์บรู ณะ อ.
บางปะกอก ราษฎร์บรู ณะ
กทม.

ท่าเรือบ.ใต้แซ จํากัด

บ.ใต้แซ จํากัด

ท่าเรือบ.ไทยฟ้าการลงทุนคลังสินค้า จํากัด

บ.ไทยฟ้าการลงทุนคลังสินค้า จํากัด ราษฎร์บรู ณะ กทม.
บ.แซกซอนไทยแลนด์ จํากัด

ต.บางหญ้าแพรก อ.พระ
ประแดง จ.สมุทรปราการ

บ.ฮาร์ทออยล์สยามอิมปอร์ต-เอกซ
ปอร์ต จํากัด

หมู่ 6 บ้านคลองศาลาแดง
ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ

บ.โมบิลออยล์ไทยแลนด์ จํากัด

หมู่ 12 ต.ทรงคนอง ถ.
วิธานธรรมวิจติ ร พระ
ประแดง จ.สมุทรปราการ

บ.สยามสหบริการ จํากัด

30 หมู่ 1 ถ.ราษฎร์บรู ณะ
บางปะกอก ราษฎร์บรู ณะ
กทม.

ท่าเรือบ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จํากัด

บ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จํากัด

122/3 ถ.รัชดาภิเษก ต.
บางโพงพาง ยานนาวา
กทม.

ท่าเรือการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย จ.
สมุทรปราการ

112 หมู1่ ถ.ปูเ่ จ้าสมิง
พราย ต.บางโปร่ง อ.เมือง
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ

ท่าเรือบ.แซกซอนไทยแลนด์ จํากัด
ท่าเรือบ.ฮาร์ทออยล์สยามอิมปอร์ต-เอกซปอร์ต
จํากัด

ท่าเรือบ.โมบิลออยล์ไทยแลนด์ จํากัด

ท่าเรือบ.สยามสหบริการ จํากัด

ท่าเทียบเรือและคลังนํ้ามันของ บ.ธนบุรคี ลังสินค้า
จก.
บ.ธนบุรคี ลังสินค้า จํากัด

จ.สมุทรปราการ

79 หมู2่ ซ.วัดแคถ.สุข
บ.แปซิฟิค พลาสติคส์(ประเทศไทย)
สวัสดิ ์ ต.ปากคลองบาง
ท่าเรือบ.แปซิฟิค พลาสติคส์(ประเทศไทย) จํากัด จํากัด
ปลากด กิง่ อ.พระสมุทร

เจดีย์ จ.สมุทรปราการ
ท่าเรือบ.คลังสินค้าเคมี จํากัด

บ.คลังสินค้าเคมี จํากัด

90 หมู่ 7 ต.บางยอ อ.พระ
ประแดง จ.สมุทรปราการ

ท่าเรือบ.มารูเบนิ จํากัด

บ.มารูเบนิ จํากัด

จ.สมุทรปราการ

บ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด

ต.ปากคลองบางปลากด
กิง่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.
สมุทรปราการ

บ.ไทยพลาสติกและ เคมีภณ
ั ฑ์
จํากัด

19 ซ.สุขาภิบาล16 ถ.ปู่
เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้า
แพรก อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ

บ.ธนกิจคลังสินค้า จํากัด

1 หมู่ 28 ต.สําโรงใต้ อ.
พระประแดง จ.
สมุทรปราการ

ท่าเรือบ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด

ท่าเรือบ.ไทยพลาสติกและ เคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด

ท่าเรือบ.ธนกิจคลังสินค้า จํากัด

ท่าเรือของบริษทั สยาม ซีฟอร์ตเทอร์มนิ ลั และ
คลังสินค้า จํากัด ขยายและปรับปรุงท่าเทียบเรือ
ของบริษทั สยามฯ ขยายและปรับปรุงท่าเทียบเรือ
ของบริษทั สยามฯ
บ.สยาม ซีฟอร์ตเทอร์มนิ ลั

หมูท่ ่ี 1 บ้านอ่าวอุดม ต.
ทุง่ ศุขลา อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี

ท่าเรือหาดตาแหวน เกาะล้าน กรมโยธาธิการ

กรมโยธาธิการ

เกาะล้าน จ.ชลบุรี

บ.อ่าวไทยคลังสินค้า จํากัด

บนพืน้ ทีท่ า่ เรือแหลมฉบัง
ขัน้ ที่ 1 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เทศบาลเมืองพัทยา

ชายหาดพัทยาใต้ เมือง
พัทยาอ.บางละมุง จ.ชลบุรี

บ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด

ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.
ระยอง

ท่าเทียบเรือสินค้า ของบริษทั อ่าวไทยคลังสินค้า
จํากัด (ท่า A4)
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ท่องเทีย่ ว
(ชัวคราว)พั
่
ทยาใต้ของเมืองพัทยา
ท่าเรือบ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด สุราษฎร์
ธานี

ท่าเทียบเรือบริษทั เพชรบุรเี ทอร์มนิ ลั จํากัด

บ. เพชรบุรเี ทอร์มนิ ลั จํากัด

หมูท่ ่ี 4 ต.บางกุง้ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี

ท่าเรือโรงไฟฟ้าพลัง ความร้อน "หินกรูด"บริษทั
ยูเนียนเพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

บ. ยูเนียนเพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์
จํากัด

อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

โครงการท่าเรือโรงไฟฟ้ากุยบุรี ของบริษทั กัลฟ์
เพาเวอร์ เจนเนอเรชัน่ จํากัด

บ. กัลฟ์ เพาเวอร์ เจนเนอเรชัน่
จํากัด

อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรขี นั ธ์

บ.สมุยเฟอร์ร่ี จํากัด

ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.
ประจวบคีรขี นั ธ์

ท่าเรือบ.สมุยเฟอร์ร่ี จํากัด เกาะสมุย

ท่าเทียบเรือหมายเลข 1, 2 และ 3 ของบริษทั แร่
สัมพันธ์ จํากัด
บ. แร่สมั พันธ์ จํากัด

ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุ
ราษฎร์ธานี

ท่าเรือของ บ.สงขลาซัพพลายเบส จํากัด

บ.สงขลาซัพพลายเบส จํากัด

141/2 หมูท่ ่ี 1 ถ.คอเขาสุขาภิบาล ต.ขนอม อ.ขน
อม จ.นครศรี-ศรีธรรมราช

กรมเจ้าท่า

ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.
สงขลา

กรมเจ้าท่า

ปากแม่น้ําปตั ตานี จ.
ปตั ตานี

พัฒนาร่องนํ้าและท่าเรือปตั ตานี ของกรมเจ้าท่า
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเกาะพะงัน กรมเจ้า
ท่า

โครงการขยายและปรับปรุงท่าเทียบเรือบ.ซีทราน
เฟอร์ร่ี จํากัด อ.ดอนสัก
บ.ซีทรานเฟอร์ร่ี จํากัด

อ่าวในวก ต.ท่าศาลา อ.
เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดเกิน 500 ตัน
กรอส ของ บ. สุราษฎร์พอร์ท แอนด์ เทอร์มนิ อล
จํากัด

อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

ท่าเรือบ.โชคพนา(2512)จํากัด

บ. สุราษฎร์พอร์ท แอนด์
เทอร์มนิ อล จํากัด

บ.โชคพนา(2512)จํากัด

ปากแม่น้ําตาปี ม.4 ต.ท่า
ทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี ความยาว

ท่า 424.4 ม.พืน้ ที่ 85 ไร่

การท่องเทีย่ วแห่ง ประเทศไทย

หมูท่ ่ี 3 บ้านเกาะกวาง ต.
หนองทะเล(เขาทอง)อ.
เมือง จ.กระบี่

โครงการท่าเทียบเรือศุลกากรของกรมศุลกากร

กรมศุลกากร

อ่าวปอ ต.ปากคลอก อ.
กลาง จ.ภูเก็ต อ่าวฉลอง
ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ คลองบางโรง จ.
ภูเก็ต

กรมเจ้าท่า

ต.วิชติ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

กรมเจ้าท่า

หมู่ 3 บ้านบางโรง ต.ปา่
คลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

โครงการท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง อ่าวปอ การ
ท่องเทีย่ วแห่ง ประเทศไทย

โครงการท่าเทียบเรือ ตรวจการณ์ทางทะเลและ
เรือ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทางทะเล กรมเจ้าท่า

โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ
วิศวกรรมและสิง่ แวดล้อม และสํารวจออกแบบ
เพือ่ ก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเทีย่ วบริเวณเกาะพีพี
จังหวัดกระบี่ กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า

บริเวณท่าเรือนํ้าลึก ภูเก็ต
อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ขยายท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งนํ้ามันสําหรับ
อ่าวต้นไทร หมูท่ ่ี 7 ต.
โรงไฟฟ้าบางปะกงของ กฟผ.
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่
ท่าเรือบริษทั ยูนิแก๊สแอนด์ ปิโตรเคมีกลั ท์ จํากัด

บ ยูนิแก๊สแอนด์ ปิโตรเคมีกลั ท์
จํากัด

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ท่าเรือบริษทั พีซสี งขลาปิ โตรเลียม จํากัด

บ.พีซสี งขลาปิโตรเลียม จํากัด

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

บ.พาณิชย์แม่กลอง จํากัด

ต.บางสะแก อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร

บ. พี.เอส.พี. สเปเชียลตีส้ ์ จํากัด

100/149 หมู่ 1 ต.ท่าจีน
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

บริษทั ท่าเรือพาณิชย์แม่กลอง จํากัด
ท่าเทียบเรือ พี.เอส.พี.คลัง 2 ของ บริษทั พี.เอส.
พี. สเปเชียลตีส้ ์ จํากัด

ท่าเทียบเรือบ้านชัยนาวี ของนางสุวรรณ แสงสุข
เอีย่ ม
ท่าเทียบเรือบ้านเรือศักดิ ์ สวัสดิ ์ของนายจํารัส
สวัสดี

นางสุวรรณ แสงสุขเอีย่ ม

ต.มหาชัย อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร

นายจํารัส สวัสดี

ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร

