ตารางกาหนดการนาเสนอผลการดาเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน (EIA Monitoring)
กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพืน้ ทีม่ าบตาพุด ประจาปี 2563
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชือ่ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง
บริษทั ไทยเอ็มเอ็มเอ จากัด

นิคมฯ EIA

IEE อื่นๆ

ชือ่ โครงการ

AIE
WHA
RIL
PDP
RIL

√
√
√
√
√

โครงการโรงงานผลิตแผ่นอะคริลิกแบบต่อเนื่อง

6 บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
่ 5 (โรงอะโรเมติ
กส์ 2)ต จากัด
7 สาขาที
บริษทั แกรนด์
สยามคอมโพสิ

RIL

√

โครงการโรงงานอะโรเมติกส์ หน่วยที่ 2

8 บริษทั ไทยโพลีเอททีลีน จากัด (Site 7)

RIL

9 บริษทั มาบตาพุดโอเลฟินส์ จากัด
10 บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

RIL

วัน-เวลา
10 ก.ย. 63

√

โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรไพลีนคอมพาวด์

16 ก.ย. 63

09.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
13.30-15.00 น.
15.00-16.30 น.
09.00-10.30 น.

ผู้แทนชุมชนมาบตาพุด (6) บ้านฉาง (3) กลุ่มประมง (1)

บ้านพลง ห้วยโป่งใน1 วัดมาบตาพุด มาบชลูด
สานักกระบาก ซอยร่วมพัฒนา เนินกระปรอก2
แผ่นดินไท พยูน3 ประมงเรือเล็กเก้ายอด

หนองน้าเย็น ห้วยโป่งใน2 ตลาดมาบตาพุด
10.30-12.00 น. วัดชากลูกหญ้า คลองน้าหู บ้านล่าง ล้อเกวียน
13.30-15.00 น. ประชุมมิตร พยูน1 ประมงเรือเล็กก้นปึก

√

1) โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE)

√

2) โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน (PP)

√
√

โครงการผลิตโอเลฟินส์เกรดเอทิลีนและเกรดโพรไพลีน
1) โครงการอีเทนแครกเกอร์

√

2) โครงการแอลแอลดีพอี ี

√

3) โครงการแอลดีพอี ี
โครงการขยายกาลังการผลิตโพลีคาร์บอเนต

13.30-15.00 น.

√
√

โครงการปรับปรุงและขยายกาลังการผลิตโรงงานผลิตโพลีอะซีทัล
โครงการส่วนขยายของ บจก. ชินเอทสุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จากัด
โครงการโรงงานผลิตซิลิโคน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

AIE

√

โครงการผลิตฟูมซิลิก้าไดออกไซด์

15.00-16.30 น.
09.00-10.30 น. ตลาดห้วยโป่ง มาบข่า-สานักอ้ายงอน เกาะกก มาบยา กรอกยายชา
10.30-12.00 น. เนินพยอม ห้วยมะหาด บ้านภูดร
13.30-15.00 น. เนินสาเหร่1 ประมงเรือเล็กปากคลองตากวน

AIE
AIE
AIE
AIE
AIE
AIE
WHA
WHA
WHA
WHA

√
√
√
√
√

โครงการผลิตซิลิโคนส์โมโนเมอร์ ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
โครงการโรงงานผลิตกรดแลคติก
โครงการผลิตแลคไทด์ และโพลีแลคติกแอซิด (Polylactic Acid หรือ PLA)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิบวิ ทีลีนซัคซิเนต หรือพีบเี อส (PBS)
โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA)
โครงการโรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์และสารเมทิลเมตะคริเลต
โครงการโรงงานผลิต Polyethylene Terephthalate (PET) (ส่วนขยายครั้งที่ 2)
โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA)
โครงการผลิตเมทิลเอสเทอร์และเเฟตตี้แอลกอฮอล์

RIL
PDP

สาขาที่ 11 (โรงโอเลฟินส์ 3)
11 บริษทั ไทยโพลีคาร์บอเนต จากัด

PDP

√

12 บริษทั ไทยโพลีอะซีทัล จากัด
13 บริษทั ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จากัด
14 บริษทั โมเมนทีฟ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย)
จากัษดทั ชิน-เอทซุ นิวแมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จากัด
15 บริ

PDP
AIE
AIE

√

15.00-16.30 น.

17 ก.ย. 63

23 ก.ย. 63

09.00-10.30 น. ตากวน-อ่าวประดู่ ห้วยโป่งใน-สะพานน้าท่วม
10.30-12.00 น. หนองหวายโสม เจริญพัฒนา ชากลูกหญ้า โขดหินมิตรภาพ สี่กั๊ก
พยูน2 หนองแฟบ ประมงเรือเล็กพยูน

เดิม ชื่อ บริษัท อิวอนิก ไทย แอโรซิล จากัด

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

บริษทั เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จากัด
บริษทั พูแรค (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั โททาล คอร์เบียน พีแอลเอ (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
บริษทั พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเค็ม จากัด
บริษทั อินโดรามา ปิโตรเคม จากัด
บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด
บริษทั ไทย เพ็ท เรซิน จากัด
บริษทั จีซี-เอ็ม พีทีเอ จากัด
บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จากัด (มหาชน)

26 บริษทั วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จากัด

WHA

27 บริษทั สยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ จากัด

WHA

28 บริษทั เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จากัด

WHA

√
√
√
√
√
√

24 ก.ย. 63

30 ก.ย. 63

โครงการขยายกาลังการผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์
√

โครงการโรงงานผลิตพีวซี ีสเตบิไลเซอร์ (การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 1)

√

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น

√

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นชุบสังกะสีแบบต่อเนื่อง

1 ต.ค. 63

15.00-16.30 น.
09.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
13.30-15.00 น.
15.00-16.30 น.
09.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
13.30-15.00 น.
15.00-16.30 น.
09.00-10.30 น.

วัดห้วยโป่ง มาบข่า-มาบใน หนองแตงเม วัดโสภณ หนองบัวแดง
บ้านพลง เนินสาเหร่2 เนินกระปรอก1 พยูน4 ประมงเรือเล็กตากวน-อ่าว
ประดู่
ห้วยโป่งใน1 วัดมาบตาพุด มาบชลูด สานักกระบาก ซอยร่วมพัฒนา
หนองน้าเย็น เนินกระปรอก2 แผ่นดินไท พยูน3
ประมงเรือเล็กหาดแสงเงิน

ห้วยโป่งใน2 ตลาดมาบตาพุด วัดชากลูกหญ้า
10.30-12.00 น. คลองน้าหู บ้านล่าง ตากวน-อ่าวประดู่ ล้อเกวียน ประชุมมิตร พยูน1
13.30-15.00 น. ประมงเรือเล็กหาดสุชาดา
15.00-16.30 น.

ตารางกาหนดการนาเสนอผลการดาเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน (EIA Monitoring)
กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพืน้ ทีม่ าบตาพุด ประจาปี 2563
ลาดับ

ชือ่ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

นิคมฯ EIA

IEE อื่นๆ

29 บริษทั อาราคาวา เคมิคัล (ไทยแลนด์) จากัด

WHA

√

30 บริษทั เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จากัด

WHA

เดิมชื่อ บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จากัด

√

ชือ่ โครงการ

วัน-เวลา

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สารเคมีสาหรับผลิตกระดาษและเรซินสาหรับสี
โครงการโรงงานผลิตมอลติทอล

7 ต.ค. 63

ผู้แทนชุมชนมาบตาพุด (6) บ้านฉาง (3) กลุ่มประมง (1)

09.00-10.30 น. อิสลาม หัวน้าตกพัฒนา โขดหิน2 ซอยประปา บ้านบน เขาไผ่
10.30-12.00 น. หนองแฟบ สี่กั๊ก พยูน2 ประมงเรือเล็กพลา

31 บริษทั ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด

WHA

√

โครงการโรงงานผลิตเรซิ่น

32 บริษทั โซลเวย์ (ประเทศไทย) จากัด

WHA

√

โครงการโรงงานผลิตอีมัลชั่น

15.00-16.30 น.

33 บริษทั เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จากัด

WHA

√

โครงการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นและเคลือบผิว

34 บริษทั เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จากัด

WHA

√

โครงการโรงงานผลิตไฮโดรคาร์บอนเรซิน (ส่วนขยาย)

35 บริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ จากัด (PDH Plant)

WHA

√

โรงงานผลิตสารโพรพิลีน

09.00-10.30 น. มาบชลูด-ชากกลาง ตลาดห้วยโป่ง มาบข่า-สานักอ้ายงอน เกาะกก มาบ
10.30-12.00 น. ยา กรอกยายชา ห้วยมะหาด บ้านภูดร เนินสาเหร่1
13.30-15.00 น. ประมงเรือเล็กหนองแฟบ

36 บริษทั เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จากัด

WHA

√

ผลิตซีพวี ซี ี

15.00-16.30 น.

37 บริษทั เคแอลเจ ออร์แกนนิค (ประเทศไทย) จากัด

WHA

โครงการโรงงานผลิตคลอริเนเตทพาราฟินแวกซ์

38 บริษทั ไทยอาซาฮีเคมีภณ
ั ฑ์ จากัด

WHA

√

โครงการโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (ครั้งที่ 5)

39 บริษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จากัด

WHA

√

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ส่วนขยาย

09.00-10.30 น. เนินพยอม วัดห้วยโป่ง มาบข่า-มาบใน หนองแตงเม วัดโสภณ
10.30-12.00 น. หนองบัวแดง เนินสาเหร่2 เนินกระปรอก1 พยูน4
13.30-15.00 น. ประมงเรือเล็กพลา-อู่ตะเภาสามัคคี

40 บริษทั ไทยอีทอกซีเลท จากัด
41 บริษทั เหล็กสยามยามาโตะ จากัด (โรงงาน 2)

WHA
WHA

√
√

โครงการผลิตสารอีทอกซีเลท
โครงการเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนและเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน

42 บริษทั พีทีที ฟีนอล จากัด

WHA

√
√
√
√

โครงการโรงงานผลิตสารฟีนอล
โครงการโรงงานผลิตสารบิสฟีนอลเอ
โครงการส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการศูนย์สาธารณูปโภคกลาง 1
โครงการศูนย์สาธารณูปการแห่งที่ 3

43 บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด
44 บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด
(ศูนษย์ทั สาธารณู
โภคกลาง
่ 3) (ประเทศไทย) จากัด
45 บริ
เซกิซุย ปสเปเชี
ยลตี้ แห่
เคมิงคทีอลส์
46 บริษทั จีซี ไกลคอล จากัด

WHA
WHA
WHA
WHA

√

√
√

โครงการโรงงานผลิต Chlorinated Polyvinyl Chloride compound
โครงการโรงงานผลิตเอทธิลีนออกไซด์และเอทธิลีนไกลคอล

√

โครงการผลิตเอทานอลเอมีน

8 ต.ค. 63

14 ต.ค. 63

15 ต.ค. 63

21 ต.ค. 63

13.30-15.00 น.

15.00-16.30 น.
09.00-10.30 น. มาบชลูด-ชากกลาง ตลาดห้วยโป่ง
10.30-12.00 น. มาบข่า-สานักอ้ายงอน เกาะกก มาบยา กรอกยายชา ห้วยมะหาด บ้านภู
ดร เนินสาเหร่1 ประมงเรือเล็กหนองแฟบ
13.30-15.00 น.
15.00-16.30 น.
09.00-10.30 น. เนินพยอม วัดห้วยโป่ง มาบข่า-มาบใน หนองแตงเม
10.30-12.00 น. วัดโสภณ หนองบัวแดง เนินสาเหร่ 2 เนินกระปรอก1 พยูน4 ประมงเรือ
เล็กพลา-อู่ตะเภาสามัคคี

47 บริษทั อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จากัด

WHA

√

โครงการขยายกาลังการผลิตคลอ-อัลคาลี และอีพคิ ลอโรไฮดริน

13.30-15.00 น.

48 บริษทั ร็อควูล (ประเทศไทย) จากัด

WHA

√

โครงการ Rockwool & Pipe Insulation

15.00-16.30 น.

49 บริษทั เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จากัด

WHA

√

โครงการโรงงานผลิตสารตั้งต้นของสีเคลือบรถยนต์ HDI Dervative

50 บริษทั บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จากัด (น.89-1/2551-ญหอ)

WHA

√

โครงการโรงงานผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลว (LCO2)

WHA

√

โครงการโรงงานผลิตก๊าซไฮโดรเจน (H2PSA)

09.00-10.30 น. บ้านพลง ห้วยโป่งใน1 วัดมาบตาพุด มาบชลูด สานักกระบาก
10.30-12.00 น. ซอยร่วมพัฒนา เนินกระปรอก2 แผ่นดินไท พยูน3
ประมงเรือเล็กเก้ายอด

51 บริษทั อิฮารานิกเกอิ เคมีคัล (ประเทศไทย) จากัด

WHA

√

โครงการโรงงานผลิตไอโซพาธาลอยด์ คลอไรด์

13.30-15.00 น.

52 บริษทั อี-โคทติ้งส์ เอเซีย จากัด

WHA

√

โครงการโรงงานผลิตสารเคลือบบอร์ด

15.00-16.30 น.

บริษทั บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จากัด (น.89-1/2554-ญหอ)
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