
ล าดบั ชือ่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม นิคมฯ EIA IEE อ่ืนๆ ชือ่โครงการ ผู้แทนชมุชนมาบตาพุด (6) บา้นฉาง (3) กลุ่มประมง (1)

1 นคิมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) WHA √ 09.00-10.30 น.
2 นคิมอุตสาหกรรมเอเซีย AIE √ 10.30-12.00 น.
3 นคิมอุตสาหกรรมผาแดง PDP √ 13.30-15.00 น.
4 นคิมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล RIL √ 15.00-16.30 น.
5 บริษัท โมเมนทฟี เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททเีรียลส์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั

AIE √ โครงการโรงงานผลิตซิลิโคน (ส่วนขยาย คร้ังที ่1) 09.00-10.30 น.

6 บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จ ากดั AIE √ โครงการส่วนขยายของ บจก. ชินเอทสุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 10.30-12.00 น.

7 บริษัท ชิน-เอทซุ นวิแมททเีรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั

เดิมชื่อ บริษัท อิวอนกิ ไทย แอโรซิล จ ากดั

AIE √ โครงการผลิตฟูมซิลิกา้ไดออกไซด์ 13.30-15.00 น.

8 บริษัท เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จ ากดั AIE √ โครงการผลิตซิลิโคนส์โมโนเมอร์ ระยะกอ่สร้างและระยะด าเนนิการ 15.00-16.30 น.

9 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากดั (มหาชน) AIE √ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 09.00-10.30 น.

10 บริษัท พีทที ีเอ็มซีซี ไบโอเค็ม จ ากดั AIE √ ผลิตพลาสติกชีวภาพชนดิพอลิบวิทลีีนซัคซิเนต หรือพีบเีอส (PBS) 10.30-12.00 น.

11 บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จ ากดั AIE √ โครงการโรงงานผลิตกรดแลคติก 13.30-15.00 น.

12 บริษัท โททาล คอร์เบยีน พีแอลเอ (ประเทศไทย) จ ากดั AIE √ โครงการผลิตแลคไทด์ และโพลีแลคติกแอซิด (Polylactic Acid หรือ PLA) 15.00-16.30 น.

13 บริษัท อินโดรามา ปโิตรเคม จ ากดั AIE √ โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) 09.00-10.30 น.

14 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ากดั 

(ศูนยส์าธารณูปโภคกลาง แหง่ที ่4)

AIE √ โครงการศูนยส์าธารณูปการแหง่ที ่4 10.30-12.00 น.

15 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ากดั 

(ศูนยส์าธารณูปโภคกลาง แหง่ที ่1)

WHA √ โครงการส่วนขยายและเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการศูนยส์าธารณูปโภคกลาง 1 

คร้ังที ่2

13.30-15.00 น.

16 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ากดั

(ศูนยส์าธารณูปโภคกลาง แหง่ที ่3)

WHA √ โครงการศูนยส์าธารณูปการแหง่ที ่3 15.00-16.30 น.

17 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) WHA √ โครงการผลิตเมทลิเอสเทอร์และเเฟตต้ีแอลกอฮอล์ 09.00-10.30 น.

18 บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทร่ีส์ จ ากดั WHA √ โครงการขยายก าลังการผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยเูรียฟอร์มัลดีไฮด์ 10.30-12.00 น.

19 บริษัท สยามสเตบไิลเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ จ ากดั WHA √ โครงการโรงงานผลิตพีวีซีสเตบไิลเซอร์ (การเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ คร้ังที ่1) 13.30-15.00 น.

√ โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเยน็

√ โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นชุบสังกะสีแบบต่อเนือ่ง

21 บริษัท โซลเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

เดิมชื่อ บจก.ไซเทค สเปเชียลต้ี เคมิคอลส์

WHA √ โครงการโรงงานผลิตอีมัลชั่น 09.00-10.30 น.

ตลาดหว้ยโปง่ มาบข่า-ส านกัอ้ายงอน เกาะกก มาบยา กรอกยายชา 

เนนิพยอม หว้ยมะหาด บา้นภดูร เนนิส าเหร่1 ประมงเรือเล็กปากคลอง

ตากวน

ตารางก าหนดการน าเสนอผลการด าเนินงานตามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน  (EIA Monitoring)
กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนทีม่าบตาพุด ประจ าป ี2564

วัน-เวลา

บา้นพลง หว้ยโปง่ใน1 วัดมาบตาพุด มาบชลูด 

ส านกักระบาก ซอยร่วมพัฒนา เนนิกระปรอก2 

แผ่นดินไท พยนู3 ประมงเรือเล็กเกา้ยอด

20 บริษัท เอ็นเอส-สยามยไูนเต็ดสตีล จ ากดั WHA

หว้ยโปง่ใน2 ตลาดมาบตาพุด วัดชากลูกหญ้า  

คลองน้ าห ูบา้นล่าง ตากวน-อ่าวประดู่ ล้อเกวียน ประชุมมิตร พยนู1 

ประมงเรือเล็กหาดสุชาดา

15.00-16.30 น.

วัดหว้ยโปง่ มาบข่า-มาบใน หนองแตงเม วัดโสภณ หนองบวัแดง บา้น

พลง เนนิส าเหร่2 เนนิกระปรอก1 พยนู4 ประมงเรือเล็กตากวน-อ่าว

ประดู่

อิสลาม หวัน้ าตกพัฒนา โขดหนิ2 ซอยประปา บา้นบน เขาไผ่ 

หนองแฟบ ส่ีกัก๊ พยนู2 ประมงเรือเล็กพลา

หว้ยโปง่ใน1 วัดมาบตาพุด มาบชลูด ส านกักระบาก ซอยร่วมพัฒนา 

หนองน้ าเยน็ เนนิกระปรอก2 แผ่นดินไท พยนู3 

ประมงเรือเล็กหาดแสงเงิน
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22 บริษัท ออลเนก็ซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั WHA √ โครงการโรงงานผลิตเรซ่ิน 10.30-12.00 น.

23 บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จ ากดั
เดิมชื่อ บริษัท เอม็ซี-โทวา อนิเตอร์เนชั่นแนล สวทีเทนเนอร์ส จ ากดั

WHA √ โครงการโรงงานผลิตมอลติทอล 13.30-15.00 น.

24 บริษัท อาราคาวา เคมิคัล (ไทยแลนด์) จ ากดั WHA √ โครงการพัฒนาผลิตภณัฑ์ สารเคมีส าหรับผลิตกระดาษและเรซินส าหรับสี 15.00-16.30 น.

25 บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลต้ี โพลิเมอร์ จ ากดั WHA √ ผลิตซีพีวีซี 09.00-10.30 น.

26 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ จ ากดั (PDH Plant) WHA √ โรงงานผลิตสารโพรพิลีน 10.30-12.00 น.

27 บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั WHA √ โครงการโรงงานผลิตไฮโดรคาร์บอนเรซิน (ส่วนขยาย) 13.30-15.00 น.

28 บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากดั WHA √ โครงการผลิตเหล็กแผ่นรีดเยน็และเคลือบผิว 15.00-16.30 น.

29 บริษัท ไทยอีทอกซีเลท จ ากดั WHA √ โครงการผลิตสารอีทอกซีเลท 09.00-10.30 น.

30 บริษัท บกีริม เพาเวอร์ (เอไอจี-เอ็มทพีี) จ ากดั 

เดิมชื่อบริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ ากดั

WHA √ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ส่วนขยาย 10.30-12.00 น.

31 บริษัท ไทยอาซาฮีและเคมีภณัฑ์ จ ากดั WHA √ โครงการโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (คร้ังที ่5) 13.30-15.00 น.

32 บริษัท เคแอลเจ ออร์แกนนคิ (ประเทศไทย) จ ากดั WHA √ โครงการโรงงานผลิตคลอริเนเตทพาราฟินแวกซ์ 15.00-16.30 น.

33 บริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จ ากดั WHA √ โครงการ Rockwool & Pipe Insulation 09.00-10.30 น.

34 บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั WHA √ โครงการขยายก าลังการผลิตคลอ-อัลคาลี และอีพิคลอโรไฮดริน 10.30-12.00 น.

√ โครงการโรงงานผลิตเอทธิลีนออกไซด์และเอทธิลีนไกลคอล

√ โครงการผลิตเอทานอลเอมีน

36 บริษัท เซกซุิย สเปเชียลต้ี เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั WHA √ โครงการโรงงานผลิต Chlorinated Polyvinyl Chloride compound 15.00-16.30 น.

37 บริษัท อี-โคทต้ิงส์ เอเซีย จ ากดั WHA √ โครงการโรงงานผลิตสารเคลือบบอร์ด 09.00-10.30 น.

38 บริษัท อิฮารานกิเกอิ เคมีคัล (ประเทศไทย) จ ากดั WHA √ โครงการโรงงานผลิตไอโซพาธาลอยด์ คลอไรด์ 10.30-12.00 น.

39 บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จ ากดั WHA √ โครงการโรงงานผลิตสารต้ังต้นของสีเคลือบรถยนต์ HDI Dervative 13.30-15.00 น.

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส๊ จ ากดั (น.89-1/2551-ญหอ) WHA √ โครงการโรงงานผลิตกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์เหลว (LCO2)

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส๊ จ ากดั (น.89-1/2554-ญหอ) WHA √ โครงการโรงงานผลิตกา๊ซไฮโดรเจน (H2PSA)

41 บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จ ากดั WHA √ โครงการโรงงานผลิต Polyethylene Terephthalate (PET) (ส่วนขยายคร้ังที่ 2) 09.00-10.30 น.

42 บริษัท จีซี-เอ็ม พีทเีอ จ ากดั เดมิชือ่ บจก.สยามมิตซุย พีทีเอ WHA √ โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) 10.30-12.00 น.

43 บริษัท จีซี ออกซีเรน จ ากดั WHA √ โครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ 13.30-15.00 น.

35 13.30-15.00 น.

บา้นพลง หว้ยโปง่ใน1 วัดมาบตาพุด มาบชลูด ส านกักระบาก 

ซอยร่วมพัฒนา เนนิกระปรอก2 แผ่นดินไท พยนู3 

ประมงเรือเล็กเกา้ยอด

ตากวน-อ่าวประดู่ หว้ยโปง่ใน-สะพานน้ าทว่ม หนองหวายโสม เจริญ

พัฒนา ชากลูกหญ้า โขดหนิมิตรภาพ ส่ีกัก๊  

พยนู2 หนองแฟบ ประมงเรือเล็กพยนู

เนนิพยอม วัดหว้ยโปง่ มาบข่า-มาบใน หนองแตงเม 

วัดโสภณ หนองบวัแดง เนนิส าเหร่2 เนนิกระปรอก1 พยนู4  ประมงเรือ

เล็กพลา-อู่ตะเภาสามัคคี

15.00-16.30 น.40

บริษัท จีซี ไกลคอล จ ากดั

เดิมชื่อ ทโีอซี ไกลคอล จ ากดั

มาบชลูด-ชากกลาง ตลาดหว้ยโปง่ มาบข่า-ส านกัอ้ายงอน เกาะกก มาบ

ยา กรอกยายชา หว้ยมะหาด บา้นภดูร เนนิส าเหร่1 ประมงเรือเล็ก

หนองแฟบ

เนนิพยอม วัดหว้ยโปง่ มาบข่า-มาบใน หนองแตงเม วัดโสภณ หนองบวั

แดง เนนิส าเหร่2 เนนิกระปรอก1 พยนู4  ประมงเรือเล็กพลา-อู่ตะเภา

สามัคคี

อิสลาม หวัน้ าตกพัฒนา โขดหนิ2 ซอยประปา บา้นบน เขาไผ่ 

หนองแฟบ ส่ีกัก๊ พยนู2 ประมงเรือเล็กพลา

WHA
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44 บริษัท จีซี โพลีออลส์ จ ากดั WHA √ โครงการโรงงานผลิตโพลีออลส์ 15.00-16.30 น.

45 บริษัท พีทที ีอาซาฮี เคมิคอล จ ากดั WHA √ โครงการโรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์และสารเมทลิเมตะคริเลต 09.00-10.30 น.
46 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั (โรงงาน 2) WHA √ โครงการเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนและเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน 10.30-12.00 น.

√ โครงการโรงงานผลิตสารฟีนอล

√ โครงการโรงงานผลิตสารบสิฟีนอลเอ

48 บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

สาขาที ่5 (โรงอะโรเมติกส์ 2)

RIL √ โครงการโรงงานอะโรเมติกส์ หนว่ยที ่2 15.00-16.30 น.

49 บริษัท แกรนด์สยามคอมโพสิต จ ากดั RIL √ โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรไพลีนคอมพาวด์ 09.00-10.30 น.

50 บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จ ากดั RIL √ โครงการผลิตโอเลฟินส์เกรดเอทลีินและเกรดโพรไพลีน 10.30-12.00 น.

51 บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จ ากดั RIL √ โครงการโรงงานผลิตแผ่นอะคริลิกแบบต่อเนือ่ง 13.30-15.00 น.

√ 1) โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททลีีน ชนดิความหนาแนน่สูง (HDPE)

√ 2) โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน (PP)

53 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จ ากดั PDP √ โครงการขยายก าลังการผลิตโพลีคาร์บอเนต 09.00-10.30 น.

54 บริษัท ไทยโพลีอะซีทลั จ ากดั PDP √ โครงการปรับปรุงและขยายก าลังการผลิตโรงงานผลิตโพลีอะซีทลั 10.30-12.00 น.

บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) PDP √ 1) โครงการอีเทนแครกเกอร์

สาขาที ่11  (โรงโอเลฟินส์ 3) √ 2) โครงการแอลแอลดีพีอี

√ 3) โครงการแอลดีพีอี

15.00-16.30 น.

13.30-16.30 น.55

บริษัท พีทที ีฟีนอล จ ากดั WHA 13.30-15.00 น.47

52 บริษัท ไทยโพลีเอททลีีน จ ากดั (Site 7) RIL

หนองน้ าเยน็ หว้ยโปง่ใน2 ตลาดมาบตาพุด 

วัดชากลูกหญ้า  คลองน้ าห ูบา้นล่าง ล้อเกวียน 

ประชุมมิตร พยนู1 ประมงเรือเล็กกน้ปกึ

มาบชลูด-ชากกลาง ตลาดหว้ยโปง่ 

มาบข่า-ส านกัอ้ายงอน เกาะกก มาบยา กรอกยายชา หว้ยมะหาด บา้น

ภดูร เนนิส าเหร่1 ประมงเรือเล็กหนองแฟบ

ตากวน-อ่าวประดู่ หว้ยโปง่ใน-สะพานน้ าทว่ม หนองหวายโสม เจริญ

พัฒนา ชากลูกหญ้า โขดหนิมิตรภาพ ส่ีกัก๊  

พยนู2 หนองแฟบ ประมงเรือเล็กพยนู


