
 

โครงการท่ีไม่ได้จดัส่งรายงาน Monitor ฉบบักรกฎาคม – ธนัวาคม 2552  ประเภทโครงการคมนาคม 

ข้อมลู 21 มิ.ย. 53 

ช่ือโครงการ เจ้าของโครงการ ท่ีอยู่โครงการ 

โครงการระบบขนสง่มวลชนกรงุเทพมหานคร
(ชว่งต่อขยาย)  อนุเสาวรยีช์ยัสมรภมู-ิหมอชติ 

การรถไฟฯ กทม. 

โครงการก่อสรา้งทางรถไฟทางคู ่ตอนที ่1  คลอง
รงัสติ-ชุมทางบา้นภาช ี61 กม. 

การรถไฟฯ  กทม. 

โครงการระบบขนสง่มวลชนกรงุเทพมหานคร 
(ชอ่งนนทร-ีสาธร) ถนนสรุศกัดิ-์สะพานสาธร 

กรงุเทพฯ  กทม. 

โครงการระบบขนสง่มวลชนในจงัหวดัเชยีงใหม ่  
การทางพเิศษฯ  จ.ลพบุร ี

โครงการก่อสรา้งทางรถไฟทดแทนชว่งทีถู่กน้ํา
ทว่ม เพือ่โครงการก่อสรา้งเขือ่นเกบ็กกัน้ําแม่
น้ําปา่สกั อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรสิาย
ตะวนัออกเฉียงเหนือของการรถไฟฯ   

การรถไฟฯ  จ.เชยีงใหม ่

โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสสีม้และสน้ํีาเงนิ
(สว่นขยาย)ขององคก์ารรถไฟฟ้ามหานคร สายสี
สม้ราษฎรบ์รูณะ-บางกะปิ สายสน้ํีาเงนิสว่ยขยาย
หวัลาํโพง-บางแคบางซื่อ-สะพานพระนัง่เกลา้ 

การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่

ประเทศไทย กทม. 

โครงการระบบขนสง่มวลชนกรงุเทพมหานครสว่น
ต่อขยายของสาํนกัการจราจรและขนสง่
กรงุเทพมหานครสายสลีม : ขา้มแมน้ํ่าเจา้พระยา
ถงึถนนตากสนิสายสขุมิวทิ : ออ่นนุชถงึสาํโรง
สายพระราม 3 : สถานี53 ถงึถนนสาธุประดษิฐ ์

  กทม. 

โครงการระบบขนสง่ทางรถไฟเชื่อมทา่อากาศ
ยานสวุรรณภมู ิ 

การรถไฟฯ กทม. 

โครงการศกึษาและออกแบบโครงการระบบขนสง่
ทางรถไฟในกรงุเทพมหานครสายเหนือ(ชว่งบาง
ซื่อ-รงัสติ)และยา่นสถานีรถไฟบางซื่อ บางซื่อ-
รงัสติ 

  กทม. 



โครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่งบางใหญ่ - ราษฎร์
บรูณะ ชว่งบางใหญ่ - สะพานพระนัง่เกลา้  และ
การ เปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการชว่งสะพาน
พระนัง่เกลา้ - บางซื่อ 

การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่

ประเทศไทย กทม. 

โครงการระบบขนสง่มวลชนกรงุเทพมหานครสว่น
ต่อขยายสายสขุมุวทิชว่งสาํโรง - สมทุรปราการ .
ระยะทาง 10 กม. 

กรงุเทพฯ กทม. 

โครงการระบบขนสง่มวลชนกรงุเทพมหานครสว่น
ต่อขยายสายสลีม  ชว่งถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ 
- ถนนเพชรเกษม (บางหวา้) 

กรงุเทพฯ กทม. 

โครงการถนนรวมและกระจายการจราจรของ

โครงการทางดว่นขัน้ที2่ (ชว่งครอ่มคลองมหา

นาค)ชว่งครอ่มคลองมหานาค การทางพเิศษฯ  กทม. 

โครงการระบบทางดว่นขัน้ที ่4 การทางพเิศษฯ 

ถนนวงแหวนรอบนอก ของกรงุเทพฯ การทางพเิศษฯ  กทม. 

โครงการระบบทางดว่น สายบางนา-บางพล ี บาง

ปะกง การทางพเิศษฯ บางนา-บางพล-ีบางปะกง การทางพเิศษฯ  กทม. 

โครงการทางยกระดบั ดนิแดง - ดอนเมอืง  ดนิ

แดง - ดอนเมอืง กรมทางหลวง กทม. 

โครงการทางหลวงพเิศษ สายบางใหญ่-บา้นโปง่ 

สามแยกบางใหญ่ -อ.บา้นโปง่ จ.ราชบุร ี  จ.ราชบุร ี

โครงการก่อสรา้งทางยกระดบัทางดว่นดอนเมอืง-

รงัสติ ดอนเมอืง-รงัสติ  กทม. 

โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงสายวง

แหวนรอบนอก กรงุเทพมหานครดา้นใต(้ถนน

กาญจนาภเิษก)  กทม. 

โครงการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงสาย
 

อ.บา้นโปง่ จ.ราชบุร ี- อ.



บา้นโปง่-กาญจนบุร ี เมอืง จ.กาญจนบุร ี

โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงสายชลบุร ี-

พทัยา  กรมทางหลวง จ.ชลบุร ี

โครงการก่อสรา้งทางหลวงสายหลกัใหเ้ป็น 4 ชอ่ง

จราจร ในทางหลวงหมายเลข11 ตอนลาํปาง-

ลาํพนู  กรมทางหลวง   จ.ลาํปาง-จ.ลาํพนู 

โครงการปรบัปรงุทางหลวงสายบา้นดาโล๊ะหะลอ-

ปาลอปาต๊ะ  กรมทางหลวง   จ.นราธวิาส  

โครงการก่อสรา้งเพิม่มาตร-ฐานทางหลวงแผน่ดนิ

หมายเลข 1091  กรมทางหลวง   จ.นาน 

โครงการถนน รพช.เลยีบชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก

ภาคใตจ้.ชุมพร (โครงการก่อสรา้งสะพานขา้ม

แมน้ํ่าตะโก) รพช. จ.ชุมพร 

โครงการก่อสรา้งทางสายหลกั4ชอ่งจราจร (ระยะ

ที ่2)ทางหลวงหมายเลข 408 สายสีแ่ยกน้ํา

กระจาย-เกาะยอ-อ.สงิหนคร  จ.สงขลา กรมทาง

หลวง กรมทางหลวง   จ.สงขลา 

โครงการปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มและป้องกนัการ

กดัเซาะชายหาดชะอาํ  เทศบาลตําบลชะอาํ จ.เพชรบุร ี 

สะพานสารสนิ ทางหลวงหมายเลข 402  กรมทางหลวง   จ.ภเูกต็ 

โครงการปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มและป้องกนัการ

กดัเซาะชายหาดประจวบครีขีนัธ ์ กรมโยธาธกิารฯ จ.ประจวบครีขีนัธ ์

โครงการเรง่รดัขยายสายประชาชนใหเ้ป็น 4 ชอ่ง

จราจร(ระยะที ่2)ทางหลวงหมายเลข11 สาย

อุตรดติถ-์เดน่ชยั  กรมทางหลวง จ.อุตรดติถ ์



ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ การทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทย 

ต.หนองปรอื ต.บางโฉลง 

อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 

โครงการทา่อากาศยานอุดรธานี (บพ) กรมการบนิพลเรอืน อ.เมอืง จ.อุดรธานี 

โครงการทา่อากาศยานบุรรีมัย ์(บพ) กรมการบนิพลเรอืน 

ต.รอ้นทอง อ.สตกึ จ.

บุรรีมัย ์

โครงการพฒันาทา่อากาศยานขอนแก่น (บพ) กรมการบนิพลเรอืน 

ต.บา้นเชค็ อ.เมอืง จ.

ขอนแก่น 

โครงการทา่อากาศยานแมส่ะเรยีง (บพ) กรมการบนิพลเรอืน จ.แมฮ่อ่งสอน 

โครงการทา่อากาศยานเชยีงราย (บพ.) กรมการบนิพลเรอืน อ.เมอืง จ.เชยีงราย 

โครงการทา่อากาศยานระนอง (บพ) กรมการบนิพลเรอืน 

ต.ราชกรดู อ.เมอืง จ.

ระนอง 

โครงการพฒันาทา่อากาศยานกระบี ่(บพ) กรมการบนิพลเรอืน 

ต.กระบีน้่อย อ.เมอืง และ 

ต.เหนือคลอง  อ.เหนือ

คลอง  จ.กระบี ่

โครงการก่อสรา้งทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช  กรมการบนิพลเรอืน 

ต.ปากพนู อ.เมอืง จ.

นครศรธีรรมราช 

โครงการก่อสรา้งขยายทา่อากาศยานเลย (บพ) กรมการบนิพลเรอืน ต.นาอาน อ.เมอืง จ.เลย 

โครงการก่อสรา้งขยายทา่อากาศยานตรงั (บพ) กรมการบนิพลเรอืน 

ต.โคกหล่อ  ต.บา้นดอน 

อ.เมอืง จ.ตรงั 

โครงการสนามบนิโพธารามของ  

บรษิทัไทยแอรโ์ร ่สเปซ เซอรว์สิ  

จาํกดั 

ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.

ราชบุร ี

โครงการก่อสรา้ง ทา่อากาศยานนครราชสมีา(บพ) กรมการบนิพลเรอืน 

สขุาภบิาลทา่ชา้ง ต.หนอง

ยาง อ.จกัราช จ.

นครราชสมีา 



โครงการทา่อากาศยานชุมพร (บพ) กรมการบนิพลเรอืน 

ต.ชุมโค อ.ประทวิ จ.

ชุมพร 

โครงการก่อสรา้งทา่อากาศยานหล่มสกั(บพ) กรมการบนิพลเรอืน 

ต.บานปา่ ต.บ่งคลา้ อ.

หล่มสกั จ.เพชรบรูณ์ 

โครงการทา่อากาศยาน สรุาษฎรธ์านี (บพ) กรมการบนิพลเรอืน 

ต.น้ํารอบ ต.หวัเตย อ.

พนุพนิ จ.สรุาษฎรธ์านี 

โครงการพฒันาทา่อากาศยานหวัหนิ(บพ) กรมการบนิพลเรอืน 

อ.ชะอาํ จ.เพชรบุร ีอ.หวั

หนิ  จ.ประจวบครีขีนัธ ์

 โครงการพฒันาทา่อากาศยานนครพนม (บพ) กรมการบนิพลเรอืน 

ต.นาทราย อ.เมอืง จ.

นครพนม 

โครงการพฒันาทา่อากาศยานพษิณุโลก(บพ) กรมการบนิพลเรอืน 

ต.อรญัญกิ อ.เมอืง จ.

พษิณุโลก 

โครงการปรบัปรงุขยายทา่อากาศยานแพร ่(บพ) กรมการบนิพลเรอืน อ.เมอืง จ.แพร ่

โครงการก่อสรา้งสนามบนิบางป้ิง (บพ)จ.

สมทุรปราการ กรมการบนิพลเรอืน 

ต.แพรกษา ต.บางปใูหม ่

อ.เมอืง จ.สมุทรปราการ 

โครงการปรบัปรงุขยายทา่อากาศยานน่าน กรมการบนิพลเรอืน ต.ผาสงิห ์อ.เมอืง จ.น่าน 

โครงการพฒันาทา่อากาศยานเชยีงใหม ่  อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่

ทา่เรอืบ.ขา้วไทย จาํกดั บ.ขา้วไทย จาํกดั 

1 ราษฎบ์รูณะ บางปะกอก 

กทม. 

ทา่เรอืบ.มหาสมทุรคา้ขา้ว จาํกดั บ.มหาสมทุรคา้ขา้ว จาํกดั 

693 ถ.เจรญินคร บุคคโล 

ราษฎบ์รูณะ กทม. 

ทา่เรอืบ.แลมคมิ จาํกดั บ.แลมคมิ จาํกดั 

ถ.พระรามที ่3 ชอ่งนนทร ี

ยานนาวา กทม. 



ทา่เรอืธนาคารกรงุไทย จาํกดั ธนาคารกรงุไทย จาํกดั 

313 หมู ่1 ราษฎบ์รูณะ 

กทม. 

ทา่เรอืหา้งหุน้สว่นจาํกดัศุภนาวา(หมายเลข23A) หา้งหุน้สว่นจาํกดัศุภนาวา 

5 หมู ่10 ต.ทรงคนอง 

พระประแดง จ.

สมทุรปราการ 

ทา่เรอืบ.เอเซยีคลงัสนิคา้ จาํกดั  บ.เอเซยีคลงัสนิคา้ จาํกดั  

ต.ปากคลองบางปลากด 

กิง่อ.พระสมทุรเจดยี ์จ.

สมทุรปราการ 

ทา่เรอืบ.โรงงานเหลก็กรงุเทพ จาํกดั  บ.โรงงานเหลก็กรงุเทพ จาํกดั  

42 ถ.สขุสวสัดิ ์ต.บางคร ุ

พระประแดง จ.

สมทุรปราการ 

ทา่เรอืบ.เดอะไทยซกูาร ์เทอรม์เิน้ิล คอปอเรชัน่ 

จาํกดั 

บ.เดอะไทยซกูาร ์เทอรม์เิน้ิล คอ

ปอเรชัน่ จาํกดั 

ถ.เจรญินคร แขวงแจง 

รอ้นนอก ราษฎบ์รูณะ 

กทม. 

ทา่เรอืบ.เจา้จอมคลงัสนิคา้ จาํกดั บ.เจา้จอมคลงัสนิคา้ จาํกดั 

40 ม.1 ซ.วดัแคใต ้ถ.ปูเ่จา้

สมงิพราย ต.สาํโรงใต ้อ.

พระประแดง จ.

สมทุรปราการ 

ทา่เรอืบ.ไทยไซโลและอุตสาหกรรม จาํกดั บ.ไทยไซโลและอุตสาหกรรม จาํกดั 

116 ม.4 ถ.สขุสวสัดิ ์ต.

บางจาก อ.พระประแดง จ.

สมทุรปราการ 

ทา่เรอืบ.ไทยเรอืงพาณชิย ์จาํกดั บ.ไทยเรอืงพาณชิย ์จาํกดั 

1050/116 ถ.พระราม3 

แขวงบางโพงพาง เขตยา

นาวา กทม. 

ทา่เรอืหา้งหุน้สว่น จาํกดั บางกอกโมลาส  หา้งหุน้สว่น จาํกดั บางกอกโมลาส  
53 ม.9 ซ.47 ถ.สขุสวสัดิ ์

ต.บางคร ุอ.พระประแดง 



จ.สมทุรปราการ 

ทา่เรอืบ.เดน่ชยัการทา่เรอื จาํกดั บ.เดน่ชยัการทา่เรอื จาํกดั 

บา้นคลองแสนสขุ ต.ทา้ย

บา้น อ.เมอืง จ.

สมทุรปราการ 

ทา่เรอืองคก์ารคลงัสนิคา้(คลงัสนิคา้ 2)  องคก์ารคลงัสนิคา้(คลงัสนิคา้ 2)  

ถ.เจรญินคร แขวงแจงรอ้น

นอก ราษฎบ์รูณะ กทม. 

ทา่เรอืหา้งหุน้สว่นจาํกดัเอเซยีโมลาสและบ.บุญ

เจรญิคลงัสนิคา้ จาํกดั 

หา้งหุน้สว่นจาํกดัเอเซยีโมลาส

และบ.บุญเจรญิคลงัสนิคา้ จาํกดั 

36 ม.2 ซ.ไทยอารยี ์ถ.

สขุสวัสดิ ์ต.บางคร ุอ.พระ

ประแดง จ.สมทุรปราการ 

ทา่เรอืบ.ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (สาธุประดษิฐ)์ 

บ.ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (สาธุ

ประดษิฐ)์ 

746 บางโพงพาง ถ.

พระราม 3 ยานนาวา 

กทม. 

ทา่เรอืบ.ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (พระประแดง) บ.ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั  

746 บางโพงพาง ถ.

พระราม 3 ยานนาวา 

กทม. 

ทา่เรอืบ.ชลประทานซเิมนตจ์าํกดั บ.ชลประทานซเิมนตจ์าํกดั 

35 หมู ่9 ต.บางหญา้

แพรก อ.พระประแดง จ.

สมทุรปราการ 

ทา่เรอืบ.แหลมทองคลงัสนิคา้ จาํกดั บ.แหลมทองคลงัสนิคา้ จาํกดั 

62 ถ.เพชรหงึษ ์ต.บางยอ 

อ.พระประแดง จ.

สมทุรปราการ 

ทา่เรอืบ.ไทยรวมทุนคลงัสนิคา้ จาํกดั บ.ไทยรวมทนุคลงัสนิคา้ จาํกดั 

ต.ปากคลองบางปลากด 

กิง่อ.พระสมทุรเจดยี ์ จ.

สมทุรปราการ 

ทา่เรอืบ.กรงุเทพฯ อบพชืและไซโล จาํกดั บ.กรงุเทพฯ อบพชืและไซโล จาํกดั 
50 หมู ่4  ถ.สขุสวสัดิ ์ต.

บางจาก อ.พระประแดง จ.



สมทุรปราการ 

ทา่เรอืบ.เรยีลเตอร ์จาํกดั บ.เรยีลเตอร ์จาํกดั ราษฎรบ์รูณะ  กทม. 

ทา่เรอืบ.แสงทองคา้ขา้ว จาํกดั บ.แสงทองคา้ขา้ว จาํกดั 

หมู ่10 ถ.เจรญินคร บาง

ปะกอก ราษฎรบ์รูณะ  

กทม. 

ทา่เรอืบ.ไทยสตลีบารส์ จาํกดั บ.ไทยสตลีบารส์ จาํกดั 

หมู6่ ต.สาํโรงใต ้อ.พระ

ประแดง จ.สมทุรปราการ 

ทา่เรอืบ.สยามแลนดแ์อนดซ์ ีเซอรว์สิ จาํกดั 

เปลีย่นชื่อเป็นสยามบางกอกพอรท์ จาํกดั บ.สยามบางกอกพอรท์ จาํกดั 

อ.พระประแดง จ.

สมทุรปราการ 

ทา่เรอืบ.นครสยามการทา่เรอื จาํกดั (ทา่

หมายเลข 16F) บ.นครสยามการทา่เรอื จาํกดั 

118 หมู ่27ถ.ปูเ่จา้สมงิ

พราย ต.สาํโรงใต ้อ.พระ

ประแดง จ.สมทุรปราการ 

ทา่เรอืบ.เจ.เอส.สตลี จาํกดั เจ.เอส.สตลี จาํกดั 

98 ถ.ปูเ่จา้สมงิพราย ต.

สาํโรงใต ้อ.พระประแดง 

จ.สมทุรปราการ 

ทา่เรอืบ.แมน้ํ่า จาํกดั บ.แมน้ํ่า จาํกดั 

107 ถ.เพชรหงึษ์ ต.ทรง

คนอง อ.พระประแดง จ.

สมทุรปราการ 

ทา่เรอืกรมประมง ต.บางพึง่ อ.พระประแดง จ.

สมทุรปราการ กรมประมง 

ต.บางพึง่ อ.พระประแดง 

จ.สมทุรปราการ 

ทา่เรอืบ.บว้ยเฮงลง้ จาํกดั บ.บว้ยเฮงลง้ จาํกดั 

ต.สาํโรงใต ้อ.พระประแดง 

จ.สมทุรปราการ 

ทา่เรอืชุมชนสหกรณ์การเกษตร   ต.สาํโรงใต ้อ.

พระประแดง จ.สมทุรปราการ  

อ.พระประแดง จ.

สมทุรปราการ 



ทา่เรอืบ.ใตแ้ซ จาํกดั บ.ใตแ้ซ จาํกดั 

75 ถ.ราษฎรบ์รูณะ  อ.

บางปะกอก ราษฎรบ์รูณะ   

กทม. 

ทา่เรอืบ.ไทยฟ้าการลงทุนคลงัสนิคา้ จาํกดั บ.ไทยฟ้าการลงทุนคลงัสนิคา้ จาํกดั ราษฎรบ์รูณะ   กทม. 

ทา่เรอืบ.แซกซอนไทยแลนด ์จาํกดั บ.แซกซอนไทยแลนด ์จาํกดั 

ต.บางหญา้แพรก อ.พระ

ประแดง จ.สมทุรปราการ 

ทา่เรอืบ.ฮารท์ออยลส์ยามอมิปอรต์-เอกซปอรต์ 

จาํกดั 

บ.ฮารท์ออยลส์ยามอมิปอรต์-เอกซ

ปอรต์ จาํกดั 

หมู ่6 บา้นคลองศาลาแดง 

ต.ทา้ยบา้น อ.เมอืง จ.

สมทุรปราการ 

ทา่เรอืบ.โมบลิออยลไ์ทยแลนด ์จาํกดั บ.โมบลิออยลไ์ทยแลนด ์จาํกดั 

หมู ่12 ต.ทรงคนอง ถ.

วธิานธรรมวจิติร พระ

ประแดง จ.สมทุรปราการ 

ทา่เรอืบ.สยามสหบรกิาร จาํกดั บ.สยามสหบรกิาร จาํกดั 

30 หมู ่1 ถ.ราษฎรบ์รูณะ 

บางปะกอก ราษฎรบ์รูณะ  

กทม. 

ทา่เรอืบ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จาํกดั บ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จาํกดั 

122/3 ถ.รชัดาภเิษก ต.

บางโพงพาง ยานนาวา  

กทม. 

ทา่เรอืการไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย  จ.

สมทุรปราการ การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 

112 หมู1่ ถ.ปูเ่จา้สมงิ

พราย ต.บางโปรง่ อ.เมอืง 

จ.สมทุรปราการ 

ทา่เทยีบเรอืและคลงัน้ํามนัของ บ.ธนบุรคีลงัสนิคา้ 

จก. บ.ธนบุรคีลงัสนิคา้ จาํกดั จ.สมทุรปราการ 

ทา่เรอืบ.แปซฟิิค พลาสตคิส(์ประเทศไทย) จาํกดั 

บ.แปซฟิิค พลาสตคิส(์ประเทศไทย) 

จาํกดั 

79 หมู2่ ซ.วดัแคถ.สขุ

สวสัดิ ์ต.ปากคลองบาง

ปลากด กิง่อ.พระสมทุร



เจดยี ์จ.สมทุรปราการ 

ทา่เรอืบ.คลงัสนิคา้เคม ีจาํกดั บ.คลงัสนิคา้เคม ีจาํกดั 

90 หมู ่7 ต.บางยอ อ.พระ

ประแดง จ.สมทุรปราการ 

ทา่เรอืบ.มารเูบนิ จาํกดั บ.มารเูบนิ จาํกดั จ.สมทุรปราการ 

ทา่เรอืบ.ไทยเซน็ทรลัเคม ีจาํกดั บ.ไทยเซน็ทรลัเคม ีจาํกดั 

ต.ปากคลองบางปลากด 

กิง่อ.พระสมทุรเจดยี ์จ.

สมทุรปราการ 

ทา่เรอืบ.ไทยพลาสตกิและ เคมภีณัฑ ์จาํกดั 

บ.ไทยพลาสตกิและ เคมภีณัฑ ์

จาํกดั 

19 ซ.สขุาภบิาล16 ถ.ปู่

เจา้สมงิพราย ต.บางหญา้

แพรก อ.พระประแดง จ.

สมทุรปราการ 

ทา่เรอืบ.ธนกจิคลงัสนิคา้ จาํกดั บ.ธนกจิคลงัสนิคา้ จาํกดั 

1 หมู ่28 ต.สาํโรงใต ้อ.

พระประแดง จ.

สมทุรปราการ 

ทา่เรอืของบรษิทัสยาม ซฟีอรต์เทอรม์นิลัและ 

คลงัสนิคา้ จาํกดั ขยายและปรบัปรงุทา่เทยีบเรอื

ของบรษิทัสยามฯ ขยายและปรบัปรงุทา่เทยีบเรอื

ของบรษิทัสยามฯ บ.สยาม ซฟีอรต์เทอรม์นิลั 

หมูท่ี ่1 บา้นอา่วอุดม ต.

ทุง่ศุขลา อ.ศรรีาชา  จ.

ชลบุร ี

ทา่เรอืหาดตาแหวน เกาะลา้น กรมโยธาธกิาร กรมโยธาธกิาร เกาะลา้น จ.ชลบุร ี

ทา่เทยีบเรอืสนิคา้ ของบรษิทัอา่วไทยคลงัสนิคา้ 

จาํกดั (ทา่ A4) บ.อา่วไทยคลงัสนิคา้ จาํกดั 

บนพืน้ทีท่า่เรอืแหลมฉบงั

ขัน้ที ่1 อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี

โครงการก่อสรา้งทา่เทยีบเรอื ทอ่งเทีย่ว 

(ชัว่คราว)พทัยาใตข้องเมอืงพทัยา เทศบาลเมอืงพทัยา 

ชายหาดพทัยาใต ้เมอืง

พทัยาอ.บางละมงุ จ.ชลบุร ี

ทา่เรอืบ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั สรุาษฎร์

ธานี บ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ต.มาบตาพดุ อ.เมอืง จ.

ระยอง 



ทา่เทยีบเรอืบรษิทั เพชรบุรเีทอรม์นิลั จาํกดั บ. เพชรบุรเีทอรม์นิลั จาํกดั 

หมูท่ี ่4 ต.บางกุง้ อ.เมอืง 

จ.สรุาษฎรธ์านี 

ทา่เรอืโรงไฟฟ้าพลงั ความรอ้น "หนิกรดู"บรษิทั 

ยเูนียนเพาเวอร ์ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั 

บ. ยเูนียนเพาเวอร ์ดเีวลลอปเมนท ์

จาํกดั อ.บา้นแหลม จ.เพชรบุร ี

โครงการทา่เรอืโรงไฟฟ้ากุยบุร ีของบรษิทั กลัฟ์ 

เพาเวอร ์เจนเนอเรชัน่ จาํกดั 

บ. กลัฟ์ เพาเวอร ์เจนเนอเรชัน่ 

จาํกดั 

อ.บางสะพาน จ.

ประจวบครีขีนัธ ์

ทา่เรอืบ.สมยุเฟอรร์ี ่จาํกดั เกาะสมยุ บ.สมยุเฟอรร์ี ่จาํกดั  

ต.บ่อนอก  อ.เมอืง จ.

ประจวบครีขีนัธ ์

ทา่เทยีบเรอืหมายเลข  1, 2 และ 3 ของบรษิทั แร่

สมัพนัธ ์ จาํกดั บ. แรส่มัพนัธ ์ จาํกดั 

ต.ดอนสกั อ.ดอนสกั จ.สุ

ราษฎรธ์านี 

ทา่เรอืของ บ.สงขลาซพัพลายเบส จาํกดั บ.สงขลาซพัพลายเบส จาํกดั 

141/2 หมูท่ี ่1 ถ.คอเขา-

สขุาภบิาล ต.ขนอม อ.ขน

อม จ.นครศร-ีศรธีรรมราช 

พฒันารอ่งน้ําและทา่เรอืปตัตานี ของกรมเจา้ทา่ กรมเจา้ทา่ 

ต.หวัเขา อ.สงิหนคร จ.

สงขลา 

โครงการก่อสรา้งทา่เทยีบเรอืเกาะพะงนั กรมเจา้

ทา่ กรมเจา้ทา่ 

ปากแมน้ํ่าปตัตานี จ.

ปตัตานี 

โครงการขยายและปรบัปรงุทา่เทยีบเรอืบ.ซทีราน

เฟอรร์ี ่จาํกดั อ.ดอนสกั บ.ซทีรานเฟอรร์ี ่จาํกดั 

อา่วในวก ต.ทา่ศาลา อ.

เกาะพะงนั จ.สรุาษฎรธ์านี 

โครงการก่อสรา้งทา่เทยีบเรอืขนาดเกนิ 500 ตนั

กรอส ของ บ. สรุาษฎรพ์อรท์ แอนด ์เทอรม์นิอล 

จาํกดั 

บ. สรุาษฎรพ์อรท์ แอนด ์

เทอรม์นิอล จาํกดั อ.ดอนสกั จ.สุราษฎรธ์านี 

ทา่เรอืบ.โชคพนา(2512)จาํกดั บ.โชคพนา(2512)จาํกดั 

ปากแมน้ํ่าตาปี ม.4 ต.ทา่

ทองใหม ่อ.กาญจนดษิฐ ์

จ.สรุาษฎรธ์านี ความยาว



ทา่ 424.4 ม.พืน้ที ่85 ไร ่

โครงการทา่เทยีบเรอือา่วฉลอง อา่วปอ การ

ทอ่งเทีย่วแหง่ ประเทศไทย การทอ่งเทีย่วแหง่ ประเทศไทย 

หมูท่ี ่3 บา้นเกาะกวาง ต.

หนองทะเล(เขาทอง)อ.

เมอืง จ.กระบี ่

โครงการทา่เทยีบเรอืศุลกากรของกรมศุลกากร กรมศุลกากร 

อา่วปอ ต.ปากคลอก อ.

กลาง จ.ภเูกต็ อา่วฉลอง 

ต.ฉลอง อ.เมอืง จ.ภเูกต็ 

โครงการก่อสรา้งทา่เทยีบเรอื คลองบางโรง จ.

ภเูกต็  กรมเจา้ทา่ ต.วชิติ อ.เมอืง จ.ภเูกต็ 

โครงการทา่เทยีบเรอื ตรวจการณ์ทางทะเลและ

เรอื ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัทางทะเล กรมเจา้ทา่ กรมเจา้ทา่ 

หมู ่3 บา้นบางโรง ต.ปา่

คลอก อ.ถลาง จ.ภเูกต็ 

โครงการศกึษาความเหมาะสมทางดา้นเศรษฐกจิ 

วศิวกรรมและสิง่แวดลอ้ม และสาํรวจออกแบบ

เพือ่ก่อสรา้งทา่เทยีบเรอืทอ่งเทีย่วบรเิวณเกาะพพีี

จงัหวดักระบี ่กรมเจา้ทา่ กรมเจา้ทา่ 

บรเิวณทา่เรอืน้ําลกึ ภเูกต็ 

อ.เมอืง จ.ภเูกต็ 

ขยายทา่เทยีบเรอืและอุปกรณ์ขนสง่น้ํามนัสาํหรบั

โรงไฟฟ้าบางปะกงของ กฟผ. การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 

อา่วตน้ไทร  หมูท่ี ่7 ต.

อา่วนาง  อ.เมอืง จ.กระบี ่

 ทา่เรอืบรษิทัยนิูแก๊สแอนด ์ปิโตรเคมกีลัท ์จาํกดั 

บ ยนิูแก๊สแอนด ์ปิโตรเคมกีลัท ์

จาํกดั อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 

ทา่เรอืบรษิทัพซีสีงขลาปิโตรเลยีม จาํกดั บ.พซีสีงขลาปิโตรเลยีม จาํกดั อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 

บรษิทัทา่เรอืพาณชิยแ์มก่ลอง  จาํกดั บ.พาณชิยแ์มก่ลอง  จาํกดั 

ต.บางสะแก  อ.เมอืง จ.

สมทุรสาคร 

ทา่เทยีบเรอื พ.ีเอส.พ.ีคลงั 2 ของ บรษิทั พ.ีเอส.

พ.ี สเปเชยีลตีส้ ์ จาํกดั บ. พ.ีเอส.พ.ี สเปเชยีลตีส้ ์ จาํกดั 

100/149 หมู ่1 ต.ทา่จนี  

อ.เมอืง จ.สมุทรสาคร 



ทา่เทยีบเรอืบา้นชยันาว ีของนางสวุรรณ แสงสขุ

เอีย่ม นางสวุรรณ แสงสขุเอีย่ม 

ต.มหาชยั อ.เมอืง จ.

สมทุรสาคร 

ทา่เทยีบเรอืบา้นเรอืศกัดิ ์สวสัดิข์องนายจาํรสั 

สวสัด ี นายจาํรสั สวสัด ี

ต.โกรกกราก อ.เมอืง จ.

สมทุรสาคร 

 


