หมายเหตุ
1) ผู้แทน กนอ. หน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพืน้ ที่ ประกอบด้วย รผก.ปก.3, ผช.ผวก.ปก.3, ผอ.สนพ., ผอ.สทร., ผอ.สนม., ผอ.ฝปก.3., ผอ.ฝสว., ผอ.ฝชส., ผู้แทน สผ., ผู้แทน คพ.,
อุตสาหกรรมจังหวัด, ทสจ.จ.ระยอง, ศูนย์พัฒนาวิชาการฯ, สาธารณสุข จ.ระยอง, ประชาสัมพันธ์จังหวัด, รพ.สมเด็จพระเทพฯ, เทศบาลเมืองมาบตาพุด, เทศบาลตาบลบ้านฉาง, ผู้แทนสมาคมครอบครัว
ข่าวจังหวัดระยอง, ผู้แทน สนพ. และผู้แทน สน.หอ.
2) รายชื่อผู้ประกอบการที่ ไม่ต้องจัดส่งตามกาหนดการนี้ ประกอบด้วย
ที่
1
2
3
4
5
6

7

ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
นิคมฯ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย พื้นที่นิคมฯ มาบตาพุด
MTP
บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จากัด (DCTL)
MTP
บริษัท สยามโพลีไสตรีน จากัด (SPCL)
MTP
บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จากัด (SSLC)
MTP
บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จากัด (SPE)
MTP
บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จากัด (SSMC)
บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จากัด (SSMC) และ บริษัท
MTP
สยามโพลิเอททีลีน จากัด (SPE)
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย พื้นที่นิคมฯ เอเชีย และ
ดับบลิวเอชเอตะวันออก(มาบตาพุด)
บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
AIE

8 บริษัท สยามเลเท็กซ์สังเคราะห์ จากัด
9 บริษัท ดาว เคมิคอล (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล (ปทท.) จากัด
10 บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ปทท.) จากัด
11 บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จากัด
12 บริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี (ประเทศไทย) จากัด

WHA
WHA
WHA
WHA
AIE
AIE

EIA
/
/
/
/
/
/

IEE

อื่นๆ

ชื่อโครงการ
โครงการผลิตโพลียูรีเทน
โครงการโรงงานผลิตโพลีสไตรีน
โครงการผลิตเลเทกซ์สังเคราะห์
โครงการโรงงานผลิตโพลีเอททีลีน
โครงการโรงงานผลิตสไตรีนโมโนเมอร์
โครงการท่อส่งสารปิโตรเคมี

/

โครงการโรงงานผลิตสารโพรพิลีนออกไซด์และ
โพรพิลีนไกลคอล

/
/
/
/
/
/

โครงการโรงงานผลิตโพลิเอททิลีน
โครงการโรงงานผลิตสารโพรพิลีนไกลคอล
ผลิตกาวน้าลาเท็กซ์
ผลิตกาวน้าลาเท็กซ์ และสารฆ่าเชื้อ
โครงการโรงงานผลิตไฮโดรเจน (ภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิต
ไฮโดรเจน ครั้งที่ 1) (ระยะดาเนินการ)

หมายเหตุ
การประชุมในคณะกรรมการกากับแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
ตามคาสั่งกนอ.ที่ 26/2563
ลงวันที่ 16 มค. 2563

การประชุมในคณะกรรมการกากับแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
ตามคาสั่งกนอ.ที่ 12/2553
ลงวันที่ 23 ก.ค. 2553

ที่
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
13 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จากัด (Site 1/ Mixed C4)

นิคมฯ
MTP

EIA
/

IEE

อื่นๆ

ชื่อโครงการ
โครงการผลิตผลิตภัณฑ์จาก Mixed C4
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14 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จากัด (Site 2/ NBL)

MTP

/

โครงการโรงงานผลิตน้ายาง เอ็น บี อาร์ (NBR Latex)

15 บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จากัด (BSTE)

MTP

/

โครงการหน่วยผลิตยางสังเคราะห์

16 บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

MTP

/

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

การประชุมในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามคาสั่งกนอ.ที่ 123/2564
ลงวันที่ 26 มีค. 2564

17 บริษัท ไทยชินกง อินดัสทรี คอร์ปอเรชั่น จากัด

MTP

/

โครงการผลิตโพลีเอทธีลีน เทอเรพทาเลท (PET Resin)

การประชุมในคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และ
สิ่งแวดล้อม
ตามคาสั่งกนอ.ที่ 123/2564
ลงวันที่ 26 มีค. 2564

18 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จากัด (มหาชน) (MTP1)
เดิมชื่อ บมจ.วีนิไทย

MTP

/

โครงการโรงงานคลอร์ -อัลคาไล โรงงานไวนิลคลอไรด์
และโรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซี

19 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จากัด (มหาชน) (MTP2) เดิมชื่อ
บมจ.ไทยอาซาฮีและเคมีภัณฑ์

WHA

/

โครงการโรงงานผลิตคลอร์ -แอลคาไล (ครั้งที่ 5)

20 บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล จากัด

MTP

/

ผลิตเคมีภัณฑ์อีพิคลอโรไฮดริน (Epichlorohydrin)

21 บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จากัด

MTP

/

ผลิตก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจน ไอน้า และ
น้าลดแร่

การประชุมในคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และ
สิ่งแวดล้อม
คาสั่ง กนอ.ที่ 311/2565 ลงวันที่ 27 พค.65

การประชุมในคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และ
สิ่งแวดล้อม
ตามคาสั่งกนอ.ที่ 115/2565
ลงวันที่ 10 มี.ค. 2565
การประชุมในคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และ
สิ่งแวดล้อม
ตามคาสั่งกนอ.ที่ 394/2565
ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2565

ที่
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
22 บริษัท ไทยโพลีเอททิลีน จากัด (Site 3 ในพื้นที่ ROC ถ.
สุขุมวิท)

นิคมฯ
MTP

23 บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จากัด

MTP

24 บริษัท แกรนด์สยามคอมโพสิต จากัด
25 บริษัท โนวา สตีล จากัด

MTP
MTP

26 บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จากัด
MTP
27 บริษัท บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส จากัด (โรง 1 และโรง 2) MTP
28 บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด
29 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
30 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
(น.91(2)-2/2547-ญหอ. แปลง G-14)

MTP
MTP
WHA

31 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
(น.89-1/2549-ญหอ. แปลง H-10, H-11)

WHA

32
33
34
35

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ปทท.) จากัด
บริษัท เอเชีย ปิโตรเลียม จากัด
บริษัท แพคเดลต้า จากัด
บริษัท โฟลว์เซิรฟ จากัด

EIA
/

IEE

อื่นๆ

/

ชื่อโครงการ
1) โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิด
ความหนาแน่นสูง (HDPE 2) และหน่วยสนับสนุนการผลิต
โครงการผลิตเม็ดลพาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความ
หนาแน่นสูง โรงงานที่ 2 และ 3 (CPD 3)
2) โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีน ชนิด
ความหนาแน่นสูง (HDPE 3)
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การประชุมในคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และ
สิ่งแวดล้อม
ตามคาสั่งกนอ.ที่ 349/2564
ลงวันที่ 31 ส.ค. 2564

โครงการโรงงานผลิตสารโอเลฟินส์และสารอะโรเมติกส์

ไม่มี EIA/IEE

/
/

โครงการโรงงานผลิตเหล็กเส้นรีดร้อน (เหล็กเส้นเสริม
คอนกรีตประเภทไม่มีเตาหลอม)
/

ผลิตผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอร์ด)
/
/
/ ผลิตแก๊สไฮโดรเจน ,คาร์บอนมอนอกไซด์
/ บรรจุก๊าซอุตสาหกรรม (ก๊าซออกซิเจน, ก๊าซอาร์กอน,
ก๊าซไนโตรเจน, ก๊าซอาร์กอนพลัส, ก๊าซ
เหลว)
/ คาร์
ผลิตบก๊อนไดออกไซด์
าซอุตสาหกรรม
เช่น ก๊าซออกซิเจน ก๊าซไนโตรเจน

เลิกกิจการ
เลิกกิจการ
ไม่มี EIA/IEE
เป็นโรงบรรจุผลิตภัณฑ์
ไม่มี EIA/IEE
ไม่มี EIA/IEE
ไม่มี EIA/IEE

ออกซิเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว และอาร์กอนเหลว
WHA
WHA
WHA
WHA

/ โครงการผลิตโครงสร้างหลังคาเหล็ก
/
/
/

ไม่มี EIA/IEE
ไม่มี EIA/IEE
ไม่มี EIA/IEE
ไม่มี EIA/IEE

ที่
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
นิคมฯ
WHA
36 บริษัท เม็คเค็มมา เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จากัด
WHA
37 บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จากัด
38 บริษัท ไพโร เอนเนอร์ยี่ จากัด
WHA
เดิมชื่อ บจก.ไออาร์อาร์ คอร์เปอเรชั่น , บจก.เบสท์เตอร์
ออยล์

EIA

IEE

อื่นๆ

ชื่อโครงการ

/
/

ไม่มี EIA/IEE
ไม่มี EIA/IEE

/ โรงงานผลิตออกซิเจน และไนโตรเจนในรูปของเหลวและ
แก๊ส (ไม่มีทั้ง EIA/IEE)

ไม่มี EIA/IEE

39 บริษัท เอ็ม ไอ จี โปรดักชั่น จากัด

WHA

40 บริษัท เอ็นเอฟซี จากัด

MTP

41 บริษัท เอ็นเอฟซี จากัด

MTP

42 บริษัท อนุรักษ์ซิเมนต์ไทย จากัด

PORT EHIA

โครงการกาจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้า
**ระยะดาเนินการ**

43 บจก.โกลว์พลังงาน ถนนไอ-4

MTP

/

ถนนไอ-4
- โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าความร้อนร่วมและหน่วย
เสริมการผลิต (Utility Plant)

44 บจก.โกลว์ เอสพีพี 2, 3 และพลังงาน

PORT

/

ถนนไอ-5
- โครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้า
- โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 640 เมกะวัตต์
- โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้า ขนาด
401 เมกะวัตต์

45 บจก.เก็คโค่-วัน

PORT

/

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 700 เมกะวัตต์

/
/
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โรงงาน
โครงการวางท่อส่งน้ามันจากท่าเรือเอ็นเอฟซีไปยัง
จุดเชื่อมสถานีสูบจ่ายน้ามันมาบตาพุด จ.ระยอง
การประชุมในคณะกรรมการไตรภาคี
ตามคาสั่งกนอ.ที่ 20/2562
ลงวันที่ 21 ม.ค. 2562

การประชุมในคณะกรรมการไตรภาคี
คาสั่ง กนอ.ที่ 193/2564 ลงวันที่ 21 พค.64

ที่
46
47
48
49
50
51
52
53

ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
นิคมฯ EIA
บริษัท เอ็นเอฟซี จากัด
PORT /
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) สาขาที่ 6 PORT /
PORT /
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด
PORT /
บจก.ไทยแท้งค์ เทอร์มินัล
PORT /
บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์
PORT /
บจก.ท่าเรือ MIT (เดิมชื่อ RBT)
PORT /
บจก.มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล
บจก.พีทีที แอลเอ็นจี
PORT /

54 บจก.ระยองเทอร์มินัล
55 บจก.พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล

PORT
PORT

/
/

IEE

อื่นๆ

ชื่อโครงการ
โครงการท่าเทียบเรือ
1) โรงกลั่นน้ามัน และ 2) โครงการท่าเทียบเรือ
โครงการท่าเทียบเรือ
คลังเก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และท่าเทียบเรือ
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
โครงการท่าเทียบเรือเฉพาะกิจ
คลังเก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และท่าเทียบเรือ
คลังเก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติเหลว และท่า
เทียบเรือ
คลังเก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และท่าเทียบเรือ
คลังเก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และท่าเทียบเรือ

หมายเหตุ

การกากับ EIA ของผู้ประกอบกิจการ
โดย สทร.

