
ล าดบั ชือ่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม นิคมฯ EIA IEE Risk ชื่อโครงการ ผู้แทนชมุชนมาบตาพุด (6) บา้นฉาง (3) กลุ่มประมง (1)

1 นคิมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ MTP  / 09.00-10.30 น.

2 ทา่เรืออุตสาหกรรมมาบตาพดุ PORT  / 10.30-12.00 น.

3 บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จ ากัด MTP  /  / โครงการโรงงานผลิตเมทิลเมตาครีเลต 1-2 13.00-16.00 น.

4 บริษัท ระยองโอเลฟนิส์ จ ากัด MTP  /  / โครงการโรงงานผลิตสารโอเลฟินส์และสารอะโรเมติกส์ 14.30-16.00 น.

5 บริษัท ไทยโพลีเอททลีิน จ ากัด (Site 1) MTP  /  / 1) โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 1 (HDPE#1)

2) โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ า (LDPE)

3) โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ าเชิงเส้น (LLDPE)

4) โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน โรงงานที่ 1,2 (PP1,2)

 / 5) โครงการหน่วยผลิตตัวเร่งปฏกิริยา R-1 และหน่วยผลิตตัวเร่งปฏกิริยา C-1

 / 6) โครงการโรงงานน าร่องเพื่อการวจิยัและพัฒนาผลิตภณัฑ์โพลิเอททีลีนและผลิตภณัฑ์

ตัวเร่งปฏกิริยา (3PXC1)

 / 7) โครงการหน่วยผลิตเม็ดพลาสติกคอมปาวด์

6 บริษัท ไทยโพลีเอททลีิน จ ากัด (Site 3 ในพืน้ที ่ROC ถ.สุขุมวทิ)  /  / 1) โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 2 และ 3 

(HD 2,3)

 / 2) โครงการผลิตโพลิเอทธลีิน แวก๊ซ์

7 บริษัท ไทยโพลีเอททลีิน จ ากัด (Site 7)  / 1) โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE 4) ,

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน (PP3)

8 บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ์ จ ากัด (มหาชน) MTP  /  / 1) โครงการโรงงานผลิตคลอร์-อัลคาไลน์ 09.00-10.30 น.

2) โรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์

3) โครงการโรงงานผลิตผงพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์

9 บริษัท ทพีซีี เพสต์ เรซิน จ ากัด MTP  / โครงการผลิต Paste PVC Resin (PPVC) 10.30-12.00 น.

10 บริษัท เจเอสอาร์ บเีอสท ีอิลาสโตเมอร์ส จ ากัด MTP  /  / โครงการผลิตยางสังเคราะห ์SSBR (Solution Styrene Butadiene Rubber) 13.00-16.00 น.

11 บริษัท สตาร์ ปโิตรเลียม รีไฟนน์ิง่ จ ากัด (มหาชน) MTP  /  / โครงการโรงกล่ันน้ ามัน 14.30-16.00 น.

12 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ จ ากัด (PP Plant) MTP  /  / โครงการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน หน่วยที่ 1 ส่วนขยายและหน่วยที่ 2 09.00-10.30 น.

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน หน่วยที่ 3

13 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 3 (โรงโอเลฟินส์ 2) MTP  /  / โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ 10.30-12.00 น.

14 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 2 (โรงโอเลฟินส์ 1) MTP  /  / โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ 13.00-16.00 น.

โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE)

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยาย)

15 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 4 (โรงอะโรเมติกส์ 1) MTP  /  / โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตกระบวนการผลิตโรงงานอะโรเมติกส์หน่วยที่ 1

16 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 8 (คลังส ารอง) MTP  /  / โครงการคลังส ารอง

17 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 12 (โรงโพลิเอททีลีน) MTP  /  / โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง (BPEX) 10.30-12.00 น.

18 บริษัท จีซีสไตรีนคิส์ จ ากัด (เดมิชือ่ ไทยสไตรีนิคส์ จ ากัด) MTP  /  / โครงการขยายก าลังการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีสไตรีน 13.00-14.30 น.

19 บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิทอ็ป จ ากัด MTP  /  / โครงการโรงงานผลิตฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์เรซ่ิน 14.30-16.00 น.

20 บริษัท โคเวสโตร จ ากัด (เดิมชื่อ บจก. ไบเออร์ไทย) MTP  /  / โครงการผลิตบสิฟีนอล เอ 09.00-10.30 น.

โครงการผลิตโพลีคาร์บอเนต 

21 บริษัท อินนอิอส สไตโลรูชั่น จ ากัด MTP  /  / โครงการสไตรีนิคส์ ผลิตเม็ดพลาสติก เอบเีอส (ABS) และเอสเอเอ็น (SAN) 10.30-12.00 น.

22 บริษัท แอร์ ลิควดิ (ประเทศไทย) จ ากัด MTP  /  / ผลิตก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจน ไอน้ า และน้ าลดแร่ 13.00-14.30 น.

23 บริษัท ลินเด้ ไฮโค จ ากัด MTP  /  / ผลิตแกส๊ไฮโดรเจน ,คาร์บอนมอนอกไซด์ ท่อขนส่งวตัถุดิบและผลิตภัณฑ์ 14.30-16.00 น.

11 สค.64

18 สค.64

19 สค.64

หนองน้ าเย็น ห้วยโป่งใน2 ตลาดมาบตาพุด วดัชากลูกหญ้า  

คลองน้ าหู บ้านล่าง ล้อเกวยีน ประชุมมิตร พยูน1 

ประมงเรือเล็กก้นปึก

ตากวน-อ่าวประดู่ ห้วยโป่งใน-สะพานน้ าท่วม หนองหวายโสม 

เจริญพัฒนา ชากลูกหญ้า โขดหินมิตรภาพ ส่ีกัก๊  พยูน2 หนอง

แฟบ ประมงเรือเล็กพยูน

ตลาดห้วยโป่ง มาบข่า-ส านักอ้ายงอน เกาะกก มาบยา กรอกยาย

ชา เนินพยอม ห้วยมะหาด บ้านภูดร เนินส าเหร่1 

ประมงเรือเล็กปากคลองตากวน

09.00-10.30 น.

ตารางก าหนดการน าเสนอผลการด าเนินงานตามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน  (EIA Monitoring)

กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนที่มาบตาพุด ประจ าป ี2564

วัน-เวลา

บ้านพลง ห้วยโป่งใน1 วดัมาบตาพุด มาบชลูด ส านักกระบาก 

ซอยร่วมพัฒนา เนินกระปรอก2 แผ่นดินไท พยูน3 

ประมงเรือเล็กเก้ายอด

09.00-16.00 น.

29 กค.64

4 สค.64

5 สค.64

มาบชลูด-ชากกลาง ตลาดห้วยโป่ง มาบข่า-ส านักอ้ายงอน เกาะกก

 มาบยา กรอกยายชา ห้วยมะหาด บ้านภูดร เนินส าเหร่1 

ประมงเรือเล็กหนองแฟบ

เนินพยอม วดัห้วยโป่ง มาบข่า-มาบใน หนองแตงเม วดัโสภณ 

หนองบัวแดง เนินส าเหร่2 เนินกระปรอก1 พยูน4  

ประมงเรือเล็กพลา-อูต่ะเภาสามัคคี



ชือ่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม นิคมฯ EIA IEE Risk ชื่อโครงการ

24 บริษัท ไทยชินกง อินดัสทรี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด MTP  /  / โครงการผลิตโพลีเอทธลีีน เทอเรพทาเลท (PET Resin) 09.00-10.30 น.

25 บริษัท ศักด์ิไชยสิทธ ิจ ากัด MTP  /  / โครงการโรงงานผลิตสารตัวท าละลาย 10.30-12.00 น.

26 บริษัท วนีไิทย จ ากัด (มหาชน) MTP  /  / โครงการโรงงานคลอร์-อัลคาไล โรงงานไวนิลคลอไรด์ และโรงงานผลิตผงพลาสติกพีวซีี 13.00-14.30 น.

27 บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล จ ากัด MTP  / ผลิตเคมีภณัฑ์อีพิคลอโรไฮดริน (Epichlorohydrin) 14.30-16.00 น.

28 บริษัท บริหารและพฒันาเพือ่การอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม (GENCO) MTP  /  / โครงการพื้นที่ฝังกลบกากของเสียอุตสาหกรรมโดยการปดิหลุมฝังกลบถาวรและการยกเลิกใช้

พื้นที่บางส่วน
09.00-10.30 น.

29 บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(แอดวานซ์ แมททเีรียลส์) เดมิชือ่ บริษัท อดติยา เบอร์ล่า เคมคัีลส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด (อีพอกซ่ี ดวิิชัน่)

MTP  /  / โครงการโรงงานผลิตอีพอกซ่ี เรซ่ิน 10.30-12.00 น.

30 บริษัท ทพีที ีปโิตรเคมิคอลส์ จ ากัด (มหาชน) MTP  /  / โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ 13.00-14.30 น.

31 บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ ากัด MTP  / โครงการขยายก าลังการผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง 14.30-16.00 น.

32 บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตร้ีส์ จ ากัด (มหาชน) MTP  /  / โครงการผลิตโพลีเอสเตอร์ 

33 บริษัท อีเอส ไฟเบอร์ วชิั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด MTP  / โครงการโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะหผ์สม

34 บริษัท เพท็ฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ ากัด MTP  / โครงการโรงงานผลิตพลาสติกขึ้นรูป 

35 บริษัท สยามแผ่นเหล็กวลิาส จ ากัด MTP  / โครงการโรงงานผลิตแผ่นเหล็กเคลือบผิวส่วนขยาย 13.00-14.30 น.

36 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด (โรงงาน 1) MTP  / โครงการเหล็กโครงสร้างรูปพรรณและเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน 14.30-16.00 น.

37 บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จ ากัด (โรงงาน 1) MTP  / โครงการผลิตซิลิคอนไดออกไซด์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 2) 09.00-10.30 น.

38 บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จ ากัด (โรงงาน 2) MTP  / โครงการผลิตซิลิคอนไดออกไซด์ 10.30-12.00 น.

39 บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จ ากัด MTP  /  / โครงการโรงงานผลิตผงเมลามีน 13.00-14.30 น.

40 บริษัท อิวอนกิ ยูไนเต็ด ซิลิก้า (สยาม) จ ากัด MTP  /  / โครงการโรงงานผลิตซิลิกา 14.30-16.00 น.

41 บริษัท ระยองไวร์ อินดันตรีส์ จ ากัด (มหาชน) MTP  / โรงงานแปรรูปผลิตภณัฑ์เหล็กผลิตลวดแรงดึงสูงชนิดเส้นเด่ียว, ตีเกลียว 09.00-10.30 น.

42 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท ์จ ากัด (มหาชน) MTP  / โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์เหล็กเส้น 10.30-12.00 น.

43 บริษัท เอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จ ากัด MTP  / โครงการติดต้ังหน่วยผลิตเม็ดพลาสติกสี และผงสีโพลีเอททีลีนคอมปาวด์ 13.00-14.30 น.

44 บริษัท ทานโิอบสิ จ ากัด เดมิชือ่ บจก เอ็ช.ซี.สตาร์ค MTP  / โครงการโรงงานผลิตแทนทาลัม 14.30-16.00 น.

45 บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จ ากัด MTP  /  / โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานผลิตสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 09.00-10.30 น.

โครงการผลิตโซเดียมไบคาร์บอเนต

46 บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จ ากัด MTP  / โครงเหล็กและเหล็กเคลือบสังกะสี โครงเหล็กเสาไฟ โครงเหล็กเรดาหแ์ละการส่ือสาร

ทกุประเภท
10.30-12.00 น.

25 สค.64

26 สค.64

1 กย.64

2 กย.64

8 กย.64

9 กย.64

วดัห้วยโป่ง มาบข่า-มาบใน หนองแตงเม วดัโสภณ หนองบัวแดง 

บ้านพลง เนินส าเหร่2 เนินกระปรอก1 พยูน4 

ประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่

ห้วยโป่งใน1 วดัมาบตาพุด มาบชลูด ส านักกระบาก ซอยร่วม

พัฒนา หนองน้ าเย็น เนินกระปรอก2 แผ่นดินไท พยูน3 

ประมงเรือเล็กหาดแสงเงิน

อิสลาม หัวน้ าตกพัฒนา โขดหิน2 ซอยประปา บ้านบน เขาไผ่ 

หนองแฟบ ส่ีกัก๊ พยูน2 ประมงเรือเล็กพลา

มาบชลูด-ชากกลาง ตลาดห้วยโป่ง มาบข่า-ส านักอ้ายงอน เกาะกก

 มาบยา กรอกยายชา ห้วยมะหาด บ้านภูดร เนินส าเหร่1 

ประมงเรือเล็กหนองแฟบ

เนินพยอม วดัห้วยโป่ง มาบข่า-มาบใน หนองแตงเม วดัโสภณ 

หนองบัวแดง เนินส าเหร่2 เนินกระปรอก1 พยูน4  

ประมงเรือเล็กพลา-อูต่ะเภาสามัคคี

09.00-12.00 น.

ห้วยโป่งใน2 ตลาดมาบตาพุด วดัชากลูกหญ้า  คลองน้ าหู บ้านล่าง

 ตากวน-อ่าวประดู่ ล้อเกวยีน ประชุมมิตร พยูน1 

ประมงเรือเล็กหาดสุชาดา

วัน-เวลา


