
ล ำดับ ชือ่ผู้ประกอบอุตสำหกรรม ชือ่โครงกำร ชุมชน ตัวแทนหน่วยงำน

1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 09.00-10.30 ชุมชนบ้านพลง รผก.ปก.3./ผอ.สนพ./ผอ.สทร./ผอ.สนม./ผอ.ฝทร.

2 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 10.30-12.00 ชุมชนโขดหิน ผอ.ฝสช./ผอ.ฝสว./ผอ.กปค./เทศบาลเมืองมาบตาพุด

3 นิคมอุตสาหกรรมผาแดง 13.30-15.00 ชุมชนมาบข่า-มาบใน เทศบาลต าบลบ้านฉาง/โรงพยาบาลมาบตาพุด

4 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 15.00-16.30 ชุมชนหนองน  าเย็น /ประชาสัมพันธจ์ังหวดั/ผู้แทน สผ./ ผู้แทน คพ./

5 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) 09.00-10.30 ชุมชนเนินพยอม /อุตสาหกรรมจังหวดั/ศูนย์พัฒนาวชิาการฯ

6 นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล 10.30-12.00 ชุมชนมาบยา /ส่ือมวลชนท้องถิน่ 

7 บจก. โอเอสซี สยามซิลิกา (เลขที ่2) 13.30-15.00 โครงการผลิตซิลิกอนไดออกไซด์ ชุมชนอิสลาม ผู้แทน สนพ. / ผู้แทน สนม. / ผู้แทน สทร.

8 บจก. โอเอสซี สยามซิลิกา (เลขที ่6) 15.00-16.30 โครงการผลิตซิลิกอนไดออกไซด์ ชุมชนชากลูกหญา้

9 บจก.ระยองโอเลฟินส์ 09.00-10.30 โครงการโรงงานผลิตสารโอเลฟินส์และสารอะโรเมติกส์ ชุมชนประมงฯ ตากวน-อ่าวประดู่

10 บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 10.30-12.00 โครงการศูนย์ก าจัดกากอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ชุมชนประมงฯ หาดสุชาดา

11 บจก.เอช. ซี. สตาร์ค 13.30-15.00 โครงการขยายก าลังการผลิตของโรงงานผลิตแทนทาลัม ชุมชนซอยประปา

12 บจก.โนวา สตีล 15.00-16.30 โครงการโรงงานผลิตเหล็กเส้น ชุมชนคลองน  าหู

13 บจก. สไตโลรูชั่น 09.00-10.30 โรงงานผลิต ABS/SAN ชุมชนเขาไผ่

14 บจก.ศักด์ิไชยสิทธิ 10.30-12.00 โครงการปรับปรุงหน่วยผลิตเพือ่เพิม่ชนิดผลิตภัณฑ์ ชุมชนเนินพยอม

1.โครงการปรับปรุงเสถียรภาพกระบวนการผลิต PTA ชุมชนตลาดห้วยโป่ง

2. โครงการ Coal-Fired Power Plant Generation ชุมชนมาบข่า-ส านักอ้ายงอน

16 บจก.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ปทท.)(อพีอกซ่ี ดิวิชั่น) 09.00-10.30 โครงการโรงงานผลิตอีพอกซ่ีเรซิน (ส่วนขยาย) ชุมชนบ้านล่าง

17 บจก.เหล็กก่อสร้างสยาม 10.30-12.00 โครงการขยายก าลังการผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง ชุมชนบ้านบน

18 บจก.เหล็กสยามยามาโตะ (MTP) 13.30-15.00 โครงการโรงงานหลอมและรีดเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ชุมชนกรอกยายชา 

19 บจก. เหล็กสยามยามาโตะ (HEIE) 15.00-16.30 โครงการโรงงานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณและเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน ชุมชนเกาะกก

1. โรงกล่ันน  ามันระยอง ชุมชนส านักกะบาก

2. โครงการท่าเทียบเรือ ชุมชนซอยคีรี

21 บจก. ไทยสไตรีนิคส์ 13.30-15.00 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีสไตรีน ชุมชนหัวน  าตกพัฒนา

22 บจก.ไทยชินกง อินดัสทรี คอร์ปอเรชัน 15.00-16.30 โครงการผลิตโพลีเอทธลีิน เทอเรพทาเรท ชุมชนห้วยโป่งใน 1

20 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (PTT GC-6) 09.00-12.00

ตำรำงก ำหนดกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรตดิตำมตรวจสอบคุณภำพสิง่แวดลอ้มของโรงงำน  (EIA Monitoring)

กลุม่นิคมอุตสำหกรรมพ้ืนทีม่ำบตำพุด ประจ ำป ี2558

วนั-เวลำ

20 สิงหาคม 2558

26 สิงหาคม 2558

15 บมจ.ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ 13.30-16.30

27 สิงหาคม 2558

19 สิงหาคม 2558

2 กันยายน 2558

3 กันยายน 2558
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23 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (Ptt GC-4) Aro.1 /(MTP) 09.00-10.30 ปรับปรุงหน่วยแยกวตัถุดิบ Condensate & โครงการ Cyclohexane ชุมชนบ้านพลง

24 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล(Ptt GC-5) Aro.2  / (RIL) 10.30-12.00 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตโครงการโรงงานอะโรเมติกส์ หน่วยที ่2 ชุมชนโขดหนิ

25 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTT GC-12) (MTP) 13.30-15.00 โครงการส่วนขยายโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง ชุมชนมาบข่า-มาบใน

26 บจก.บางกอก โคเจนเนอเรชั่น 15.00-16.30 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุมชนหนองน  าเย็น

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 105 เมกะวตัต์ ชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม

2. โครงการโรงงานผลิตสารโอเลฟินส์ ชุมชนหนองบัวแดง

3. โครงการโรงผลิตโพลีเอทิลีน ชุมชนหนองแฟบ

1.โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ ชุมชนวดัห้วยโป่ง

2.โครงการ BV- Project

29 บจก.ไทยเอ็มเอ็มเอ (MTP) 09.00-10.30 โรงงานผลิตเมธลิเมตาครีเลต ชุมชนเจริญพัฒนา

30 บจก. ไทย เอ็มเอ็มเอ  (RIL) 10.30-12.00 โครงการผลิตแผ่นอะคริลิกแบบต่อเนือ่ง ชุมชนหนองหวายโสม

1. โครงการผลิตโพลีคาร์บอเนต ชุมชนชากลูกหญา้ฝ่ังตะวนัออก

2. โครงการผลิตสารบิสฟีนอล เอ ชุมชนมาบชลูด

32 บจก.ดาว เคมิคอล ประเทศไทย โครงการผลิตโพลียูรีเทน ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง

33 บจก.สยามโพลีสไตรีน โครงการผลิตโพลีสไตรีน ชุมชนโขดหิน 2

34 บจก.สยามโพลิเอททิลีน โครงการผลิตโพลิเอททีลีน ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน  าท่วม

35 บจก.สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ โครงการผลิตเลเทกซ์สังเคราะห์ ชุมชนตลาดมาบตาพุด

36 บจก.สยามสไตรีนโมโนเมอร์ โครงการผลิตสไตรีนโมโนเมอร์

1. โรงงานกล่ันน  ามัน ชุมชนเขาไผ่

2. โครงการท่าเทียบเรือ ชุมชนเนินพยอม

38 บจก. ไทย เอ็มเอฟซี 13.30-15.00 โครงการขยายก าลังการผลิตผงเมลามีน ชุมชนตลาดห้วยโป่ง

39 บจก.ไทย จีซีไอ เรซิท็อป 15.00-16.30 โครงการโรงงานผลิตฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์เรซ่ิน ชุมชนมาบข่า-ส านักอ้ายงอน

40 บจก.กรุงเทพ ซินธติิกส์ (Site 1/ I-8) MTP 09.00-10.30 โครงการผลิตผลิตภัณฑ์จาก MIXED C4 ชุมชนหนองน  าเย็น

41 บจก.บี เอส ที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด (I-8) MTP 10.30-12.00  โครงการหน่วยผลิตยางสังเคราะห์ ชุมชนมาบยา

42 บจก.กรุงเทพ ซินธติิกส์ (Site 2/ I-2) : (NBL)  MTP 13.30-15.00 โครงการผลิตน  ายางสังเคราะห์ NBR ชุมชนซอยร่วมพัฒนา

43 บจก.เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ (I-2) MTP 15.00-16.30 โครงการผลิตยางสังเคราะห์ SSBR ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่

16 กันยายน 2558

37 บจก. สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิง่ (มหาชน)

23 กันยายน 2558

09.00-12.00

24 กันยายน 2558

31 บจก.ไบเออร์ไทย 13.30-16.30

17 กันยายน 2558 09.00-16.30

27 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (Ptt GC-2) (I-1) /MTP

10 กันยายน 2558

09.00-12.00

28 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (Ptt GC-3) (I-4) /MTP 13.30-16.30

9 กันยายน 2558
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1. โครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้า ชุมชนประมงฯหนองแฟบ/ตากวน

2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 640 เมกะวตัต์ ชุมชนประมงฯ หาดพลา 1 และ 2

45 บมจ.โกลว ์พลังงาน จ ากัด  (MTP) 13.30-15.00 โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าความร้อนร่วมและส่วนสนับสนุนการผลิต ชุมชนประมงฯ หาดแสงเงิน

46 บจก. โกลว ์เอสพีพี 1 (GSPP 1) (HEIE) 15.00-16.30 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

47 บจก.ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ 09.00-10.30 ชุมชนเนินกระปรอก 1

48 บจก.ทีพีซี เพสต์เรซ่ิน 10.30-12.00 โครงการผลิต Paste PVC Resin (PPVC) ชุมชนห้วยโป่งใน 2 

49 บมจ. วนีิไทย 13.30-15.00 ชุมชนห้วยโป่งใน 3

50 บจก.สยามแผ่นเหล็กวลิาส (MTP) 15.00-16.30 โรงงานผลิตแผ่นเหล็กเคลือบผิวส่วนขยาย
ชุมชนซอยร่วมพัฒนา

1. โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE#1)
ชุมชนบ้านล่าง

2. โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน่นต่ า (LDPE) ชุมชนบ้านบน

3. โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที2่ ชุมชนกรอกยายชา

4. โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที3่ ชุมชนเกาะกก

1. โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน โรงที ่1 (PP#1)

2. โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน โรงที ่2 (PP#2)

53 บจก. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ (MTP) 09.00-10.30 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนหน่วยที ่1 และหน่วยที ่2 ชุมชนมาบชลูด

54 บจก. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ (HEIE) 10.30-12.00 โครงการโรงงานผลิตเหล็กเคลือบผิวส่วนขยาย ชุมชนหนองแฟบ

55
บจก. อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ปทท.)              

(คลอ อัลคาลี ดิวชิั่น)  (HEIE)
13.30-15.00

โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานผลิตคลอ-อัลคาลี และอีพิคลอไรไฮดริน

ชุมชนพยูน 3 

56 บจก. เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) (HEIE) 15.00-16.30 โครงการโรงงานผลิตไฮโดรคาร์บอนเรซิน(ส่วนขยาย)
ชุมชนพยูน 2

57
บจก. ออลเน็กซ์ (ปทท.) จ ากัด และ บจก. ไซเทค สเป

เชียลตี  เคมิคอลส์ (HEIE) 09.00-12.00 โครงการโรงงานผลิตเรซ่ินและอีมัลชั่นส์ ชุมชนบ้านภูดร

58 บจก. ไทยโอลีโอเคมี (HEIE) โครงการผลิตเมทิลเอสเทอร์และแฟตตี แอลกอฮอล์
ชุมชนส่ีก๊ก

59 บจก. สยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอล (HEIE) 13.30-15.00 โครงการผลิตพีวซีีสเตบิไลเซอร์(ส่วนขยาย) ชุมชนประชุมมิตร 

60 บจก. วนชัย เคมีคอล อินดัสทร่ีส์ (HEIE) 15.00-16.30 โครงการขยายก าลังการผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 
ชุมชนพยูน 3 

44

บจก. โกลว ์เอสพีพี2  ,  บจก.โกลว ์เอสพีพี3  และ 

บมจ.โกลวพ์ลังงาน  (Port)

51

52

บจก.ไทยโพลีเอททีลีน (SITE 1)

บจก.ไทยโพลีเอททีลีน (SITE 3)

30 กันยายน 2558

7 ตุลาคม 2558

14 ตุลาคม 2558

09.00-16.30

8 ตุลาคม 2558

09.00-12.00

1 ตุลาคม 2558
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61 บจก. ไทย เพ็ท เรซิน (HEIE) 09.00-10.30 โครงการโรงงานผลิต  Polyethylene Terephthalate (PET)
ชุมชนพยูน 1

62 บจก. ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ (HEIE) 10.30-12.00 โครงการโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (ครั งที ่5) ชุมชนพยูน 2

63 บจก. สยามมิตซุย พีทีเอ (HEIE) 13.30-15.00 โครงการโรงงานผลิต  Purified Terephthalic Acid (PTA) ชุมชนล้อเกวยีน

64 บจก. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (HEIE) 15.00-16.30 โครงการโรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์และสารเมทิลเมตะคริเลต ชุมชนเนินส าเหร่ 1 

1. โครงการโรงงานผลิตสาร ฟินอล และ อะซิโตน ชุมชนพยูน 4

2. โครงการโรงงานผลิตสารบิสฟินอลเอ ชุมชนเนินกระปรอก 1

66 บจก. เอม็ซี-โทวา อนิเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส (HEIE) 13.30-15.00 โครงการโรงงานผลิตสารให้ความหวาน (มอลติทอล) ชุมชนเนินกระปรอก 2

67 บจก. ไทยอีทอกซีเลท (HEIE) 15.00-16.30 โครงการผลิตสารอีทอกซีเลท ชุมชนเนินส าเหร่ 2

68 บจก. เอ็นเอส บลูสโคป (ปทท.) (HEIE) โครงการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ชุมชนบ้านภูดร

69 บจก.เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ปทท.) (HEIE) โครงการผลิตโครงสร้างหลังคาเหล็ก ชุมชนห้วยมะหาด

70 บจก. GPSC หน่วยที ่1 (HEIE) 13.30-15.00 โครงการศูนย์สาธารณูโภคส่วนกลาง ชุมชนเนินส าเหร่ 1

71 บจก. สยามยูไนเต็ดสตีล 1995 (HEIE) 15.00-16.30 โครงการผลิตเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว ชุมชนเนินส าเหร่ 2

ชุมชนพยูน 3

ชุมชนแผ่นดินไทย

73 บจก. นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน กลัวาไนซ่ิง (ปทท.) (HEIE) 13.30-15.00 โครงการโรงงานผลิตแผ่นสังกะสีแบบต่อเนือ่ง ชุมชนประชุมมิตร

74 บจก. ร็อควลู (ประเทศไทย) (HEIE) 15.00-16.30 โครงการ Rockwool & Pipe Insulation ชุมชนส่ีก๊ก

1.โครงการอีเทนแครกเกอร์ ชุมชนเนินกระปรอก 2

2.โครงการแอลแอลดีพีอี    / 3.โครงการแอลดีพีอี ชุมชนมาบชลูด

76 บจก. ไทยโพลีคาร์บอเนต (PDI) 13.30-15.00 โครงการขยายก าลังการผลิตโพลีคาร์บอเนต ชุมชนห้วยมะหาด

77 บจก. ไทยโพลีอะซีทัล (PDI) 15.00-16.30 โครงการปรับปรุงและขยายก าลังการผลิตโรงงานผลิต โพลีอะซีทัล
ชุมชนพยูน 1

78 บมจ. ผาแดงอินดัสทรี จ ากัด (PDI) 09.00-10.30 โครงการ ZINC CALCINE  ชุมชนพยูน 1

79 บจก. อิวอนิก ไทย แอโรชิล (AIE) 10.30-12.00 โครงการผลิตฟูมซิลิก้าไดออกไซด์ ชุมชนหนองแฟบ

80 บจก. เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ (AIE) 13.30-15.00 โครงการผลิตซิลิโคนส์โมโนเมอร์ ชุมชนห้วยมะหาด

81 บจก. ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) (AIE) 15.00-16.30 โครงการส่วนขยายของ บจก. ชินเอทสุ ซิลิโคนส์(ประเทศไทย) จ ากัด ชุมชนบ้านภูดร

75

65 บจก. พีทีที ฟีนอล (HEIE)

บจก. ทีโอซี ไกลคอล (HEIE)72

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTT GC-11) (PD)

09.00-12.00

โครงการโรงงานผลิตเอทธลีินออกไซด์และเอทธลีินไกลคอล และโครงการผลิต

เอทานอลเอมีน
09.00-12.00

09.00-12.00

15 ตุลาคม 2558

21 ตุลาคม 2558

09.00-12.00

28 ตุลาคม 2558

4 พฤศจิกายน 2558

22 ตุลาคม 2558

11 พฤศจิกายน 2558
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82
บจก. โมเมนทีฟ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียลส์ 

(ประเทศไทย)   (AIE)
18 พฤศจิกายน 2558 09.00-10.30

โครงการผลิตสารซิลิโคนส์ ฟลูอิดส์, ซิลิโคนส์ อีลาสโตเมอร์,ซิลิโคนส์ รับเบอร์, 

ซิลิโคนส์ ซีลแลนท,์ ผลิตภณัฑ์ซ่ึงเกี่ยวข้องกับซิลิโคนส์ และผลิตผลพลอยได้จาก

ซิลิโคนส์
ชุมชนพยูน 4

83 บจก. พูแรค (ประเทศไทย) (AIE) 10.30-12.00 โครงการโรงงานผลิตกรดแลคติก ชุมชนเนินกระปรอก 1

84 บจก. โซลเวย์ เพอรอกซิไทย (AIE) 13.30-15.00 ชุมชนแผ่นดินไทย 

85 บจก. เอ็มทีพี เอชพี เจว ี(ประเทศไทย) (AIE) 15.00-16.30 โครงการโรงงานผลิตไฮโดรเจน ชุมชนล้อเกวยีน

86 บจก. อินโดรามา ปิโตรเคม (AIE) 09.00-10.30 โครงการโรงงานผลิต  Purified Terephthalic Acid (PTA) ชุมชนบ้านพลง

87 บจก. มาบตาพุดโอเลฟินส์ (RIL) 10.30-12.00 โครงการโรงงานโอเลฟินส์ ชุมชนมาบยา

88 บจก. แกรนด์สยามคอมโพสิต  (RIL) 13.30-15.00 โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีนคอมพาวด์ ชุมชนบ้านบน

89 บจก. ไทยโพรลิเอททีลีน (RIL) 15.00-16.30 โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน และเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน ชุมชนเนินพยอม

90 บจก. เอ็มทีพี เอ็ชพีพีโอ แมนูแฟคเจอร่ิง (AIE) 09.00-10.30 โครงการโรงงานผลิตสารโพรพิลีนออกไซด์และโพรพิลีนไกลคอล ชุมชนพยูน 4

91 บจก. สยามเลเทกสังเคราะห์ (AIE) 10.30-12.00 โครงการโรงงานผลิตโพลิเอททีลีน ชุมชนเนินกระปรอก 1

92 บจก. ดาว เคมิคอล ประเทศไทย (AIE) 13.30-15.00 โครงการโรงงานผลิตสารโพรพิลีนไกลคอล ชุมชนแผ่นดินไทย 

93 บจก. ไทยแท็งค์ เทอร์มินัล  (Mtp Port) 15.00-16.30

โครงการ อุตสาหกรรมการขนถ่าย กักเก็บ ส่งจ่าย ทดสอบ ผสมผ่าน

กระบวนการหรือ จัดการอืน่ๆ กับสารเคมีเหลว ก๊าซ หรือน  ามัน การบริการ

ขนส่งและการให้บริการเคล่ีอนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการให้ค าปรึกษาด้าน สวล.

ชุมชนล้อเกวยีน

2 ธนัวาคม 2558

25 พฤศิจกายน 2558
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