
ลาํดบั ประเภท ช่ือโครงการ เจ้าของโครงการ ท่ีตัง้ ท่ีปรกึษา วนัท่ี สผ. ได้รบั

1

โรงไฟฟ้า  โครงการโรงไฟฟ้าพระ
นครใต ้ชุดที ่3

การไฟฟ้าฝา่ยผลติ 
แห่งประเทศไทย

ตําบลบางโปรง 
อาํเภอเมอืง จงัหวดั
สมุทรปราการ

 3 ม.ีค. 53

2

โรงไฟฟ้า  โครงการโรงไฟ้ฟ้าชวี
มวล (36MW) จงัหวดั
สโุขทยั

บ. สโุขทยั ไบโอเอน
เนอยี ่จาํกดั

ทางหลวงหมายเลข
102 ต.บา้นตกึ อ.
ศรสีชันาลยั จ.สโุขทยั

บ.เอส.พ.ีคอนซลัติง่ 
เซอรว์สิ จาํกดั

16 ม.ีค. 53

3

หน่วยผลติ
กระแสไฟฟ้า
ในโรงงาน
กระดาษ

โครงการหน่วยผลติ
กระแสไฟฟ้าในโรงงาน
กระดาษ ของบรษิทัฯ 
จ.ปราจนีบุรี

บ.ไทยเคนเปเปอร ์จาํกดั 70 ม.4 ต.บ่อทอง อ.
กบนิทรบ์ุร ีจ.
ปราจนีบุร ี25110

บ.เอสซจี ีวเิมนต ์
จาํกดั

22 ม.ีค. 53

4

โรงไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าพลงั
ความรอ้นของบรษิทัฯ

บ.ไทยเพาเวอร ์ซพั
พลาย จาํกดั

94/1 ม. 3 ต.เขาหนิ
ซอ้น อ.พนมสารคาม
 จ.ฉะเชงิเทรา

บ.ไทยเพาเวอร ์
ซพัพลาย จาํกดั

26 ม.ีค. 53

5

โรงไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้า
น้ําตาลขอนแก่น

บ.โรงไฟฟ้าน้ําตาล
ขอนแก่น

ต.หลุมรงั อ.บ่อพลอย
 จ.กาญจนบุรี

บ.คอนซลัแทนท ์
ออฟ เทคโนโลย ี
จาํกดั

6 พ.ค. 53

6
โรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแบบใชถ่้าน

หนิพลงัความรอ้นร่าม
บ.โกลว ์เอสพพี3ี จาํกดั นึคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด จ.ระยอง
บ.ซคีอท จดักดั 4มคี.53

7
โรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น

ร่วม
บ.ปตท เคมคิอล จาํกดั นึคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด จ.ระยอง
บ.ซคีอท จดักดั 29 ม.ีค. 53

8

พลงังาน ศนูยส์าธารณูปการกลาง บ. พทีที ียทูลีติี้ นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด อ.เมอืง จ.
ระยอง

บ. เอสจเีอส 
(ประเทศไทย) จาํกดั

31 ม.ีค. 53

9

ปิโตร โรงงานผลติ Purified 
Terephthalic Acid 
(FTA) จ.ระยอง

บ.ป่ินทอง อนิดสัเตรยีล
 ปารค์ จาํกดั

ต.หนองขาม อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุรี

บ.อสีเทริน์ไทยคอน
ซลัติง้ 1992 จาํกดั

17 ม.ีค. 53

10

ปิโตร โครงการสว่นขยาย
โรงงานไทยอครลิคิไฟ
เบอร ์จ.สระบุรี

บ.ไทยอครลิคิ ไฟเบอร ์
จาํกดั

54 ม.5 ถ.สดุบรรทดั 
ตําบลตาลเดีย่ว อ.
แก่งคอย จ.สระบุรี

บ.เทคนิค
สิง่แวดลอ้มไทย 
จาํกดั

2 ม.ีค. 53

11

ปิโตร โครงการโรงงานผลติ
เสน้ใยโพลเีอสเตอร ์จ.
ชลบุรี

บ.ไทยโพลเีอสเตอร ์
จาํกดั

888 หมู่ 1 ต.หนอง
ไผ่แกว้ อ.บา้นบงึ จ.
ชลบุรี

บ. เอส.พ.ีเอส. 
คอนซลัติง้ เซอรว์สิ
 จาํกดั

16 ม.ีค. 53

โครงการท่ีส่งรายงาน Monitor ล่าช้า  โดย สผ. ได้รบัหลงัวนัท่ี 28 ก.พ. 2553  ซ่ึง สผ. จะติดตามตรวจสอบ

อย่างใกล้ชิดต่อไป  ข้อมลู 15 มิ.ย. 53
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12

ปิโตร โครงการโรงกลัน่น้ํามนั
บางจาก  และโครงการ
ปรบัปรุงคุณภาพน้ํามนั

บ.บางจากปิโตรเลยีม 
จาํกดั

210 สขุมุวทิ 64 
แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม

บ.บางจาก
ปิโตรเลยีม จาํกดั

4 พ.ค. 53

13

โรงกลัน่น้ํามนั โรงกลัน่น้ํามนั บ.สตาร ์ปิโตรเลยีม รี
ไฟน์น่ิง จาํกดั

นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด อ.เมอืง จ.
ระยอง

บ.ซคีอท จดักดั 4 พ.ค.53

14

โรงกลัน่น้ํามนั โรงกลัน่น้ํามนั ปตท.อะโรเมตกิสก์าร
กลัน่ จาํกดั

นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด อ.เมอืง จ.
ระยอง

บ.ซคีอท จดักดั 30 เม.ย.53

15

โรงปนู ปรบัปรุงและเพิม่
ประสทิธภิาพการใช้
พลงังาน

บ.ปนูซเีมนตไ์ทย 
(ลาํปาง)จาํกดั

275 ม. 5ต.บา้นสา อ.
แจห้่ม จ.ลาํปาง

หอ้งปฏบิตักิาร
สิง่แวดลอ้ม ศนูย์
มาตรวทิยา บ.เอสซี
จ ีซเิมนต ์จาํกดั

28 เม.ย. 53

16

โรงปนู  โครงการปรบัปรุงและ
เพิม่ประสทิธภิาพการ
ใชพ้ลงังานการนําลม
รอ้นทิง้มาใชผ้ลติไฟฟ้า

บ.ปนูซเีมนตไ์ทย แก่ง
คอย

33/1 ม.3 ต.บา้นปา่ 
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

บ.เอสซจี ีซเิมนต ์
จาํกดั

12 ม.ีค. 53

17

โรงปนู เพิม่ชนิดการใช้
เชือ้เพลงิและขยาย
กาํลงัการผลติ

บ.ปนูซเีมนตข์าวจาํกดั 28 ม.4 ต.เขาวง อ.
พระพุทธบาท จ.
สระบุรี

หอ้งปฏบิตักิาร
สิง่แวดลอ้ม ศนูย์
มาตรวทิยา บ.เอสซี
จ ีซเิมนต ์จาํกดั

3 ม.ีค. 53

18

โรงปนู ปรบัปรุงและเพิม่
ประสทิธภิาพการใชพัลงั
งานของโรงงาน
ปนูซเีมนต ์ระยะที ่2

บ.ปนูซเีมนตไ์ทย(ทุ่ง
สง)จาํกดั

52 ม.6 ต.ทีว่งั อ.ทุ่ง
สง จ.นครศรธีรรมราช

หอ้งปฏบิตักิาร
สิง่แวดลอ้ม ศนูย์
มาตรวทิยา บ.เอสซี
จ ีซเิมนต ์จาํกดั

28 เม.ย. 53

19

เยื่อกระดาษ โรงงานผลติกระดาษ บ. นอรส์ สคูค้ (ประเทศ
ไทย)

64/3 ม.3 ถ.สาย
เอเซยี ต.โพกรวม 
อ.เมอืง จ.สงิหบ์ุรี

3มคี53

20

เยื่อกระดาษ โรงงานผลติกระดาษ

บ.ฟินิคซ พลัพ แอนด ์
เพเพอร ์จาํกดั (มหาชน)

ศนูยม์าตรวทิยา บ.
เอสซจี ีซเิมนต ์จาํกดั

99 ม.6  ต.กุดน้ํา
ใสา อ.น้ําพอง จ.
ขอนแก่น

3มคี53
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21

เหลก็ สง่ผลการปฏบิตัติาม
มาตรการป้องกนัใน
รายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
ปจด.ก.ค. - ธ.ค.2552

บ.นวโลหะไทย จาํกดั 1 ม.9 ต.บา้นครวั อ.
บา้นหมอ้ จ.สระบุรี

บ.นวโลหะไทย 
จาํกดั

5มคี53

22

เหลก็ ขยายกาํลงัการผลติ
กระทะลอ้อลมูเินียมอลั
ลอย

บ.สยามเลมเมอรซ์ เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม เอส ไอ 
แอล สระบุร ีเลขที ่
242 ม.5 ถ.หนอง
ปลากระดี ่ต.หนอง
ปลาหมอ อ.หนองแค
 จ.สระบุรี

บ.ยไูนเตด็ แอนนา
ลสิต ์แอนด ์เอน็จิ
เนียริง่ คอนซลั
แตนทจ์าํกดั

4มคี54

23

เหลก็ โรงงานหลอมและรดี
เหลก็

บง.เกษมศกัดิ ์เทรดดิง้ 
จาํกดั

109 ม.1 ต.ทบัคาง อ.
เขายอ้ย จ.เพชรบุรี

บ.ยไูนเตด็ แอนนา
ลสิต ์แอนด ์เอน็จิ
เนียริง่ คอนซลั
แตนทจ์าํกดั

9มคี55

24

เหลก็เสน้
อลมูเินียม

แผ่นทองเหลอืง

โรงงานผลติอลมูเินียม
ชุบผวิ และโรงงานผลติ
แผ่นทองเหลอืง

บ.ย ูเอม็ ซ ีเมท็ทอล 
จาํกดั

ต.เหมอืง อ.เมอืง จ.
ชลบุรี

บ. แอรเ์ซฟ จาํกดั 15 ม.ีค. 53

25

เหลก็ ขยายกาํลงัการผลติ
ชิน้สว่นยานยนตจ์าก
เหลก็หล่อ

บ.เอม็.เอน็.ท ีจาํกดั 337 ม.6 เขต
อุตสาหกรรม ต.
หนองระเวยีง อ.เมอืง
 จ.นครราชสมีา

บ.เอม็.เอน็.ท ีจาํกดั 24 ม.ีค. 53

26

ถลุงเหลก็ โรงงานผลติเหลก็ถลุง
หลอมเหลว จ.ชลบุรี

บ.เอน็.ท.ีเอส.สตลีกรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรมเหม
ราชชลบรุ ี อ.ศรรีาชา
 จ.ชลบุรี

บ. แอรเ์ซฟ จาํกดั 29 ม.ีค. 53

27

โรงงานเหลก็ โรงงานเหลก็โครงสรา้ง
รปูพรรณและเขม็พดื
เหลก็กลา้รดีรอ้น

บ.เหลก็สยามยามาโตะ  นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชชลบุร ีอ.ศรี
ราชา จ.ชลบุรี

บ. กรนีเนอร ์
คอนซลัแทนท ์จาํกดั

4 พ.ค. 53

28

เหลก็ถลุง
หลอมเหลว

โรงงานผลติเหลก็ถลุง
หลอมเหลว

บ.เอน็.ท.ีเอส.สตลีกรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน)

351 นิคม
อุตสาหกรรมเหมราช
ชลบุร ีถ.สาย 331 ต.
บ่อวนิ อ.ศรรีาชา จ.
ชลบุร ี20230

บ.แอรเ์ซฟ จก. 19 เม.ย.53
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29

โรงหลอมเหลก็ โรงงานหลอมเหลก็ บ. เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้
จาํกดั

เขตอุตสาหกรรม
กบนิทรบ์ุร ีอ.กบนิทร์
บุร ีจ.ปราจนีบุรี

บ.เอส.พ.ีเอส.คอน
ซลัติง้ เซอรว์สิ จาํกดั

29 เม.ย. 53

30

ทองเหลอืง/
สงักะส/ี
ทองแดง

 โครงการขยายโรงงาน
หลอมทองเหลอืง 
สงักะสแีละทองแดง จ.
ชลบุรี

บรษิทั เซิง่ไท่ อนิดสัเท
รยีล (ประเทศไทย) จาํกดั

เลขที ่62 ม.4 ต.ท่า
บุญม ีอ.เกาะจนัทร ์
จ.ชลบุร ี20240

บรษิทั เทคนิค
สิง่แวดลอ้มไทย 
จาํกดั

11 ม.ีค. 53

31

โรงน้ําตาล ขยายกาํลงัการผลติ
โรงงานผลติกลโูคส จ.
นครปฐม

บ.ไทยกลโูคส จาํกดั

32/8 ม.1 ซ.วดัเทยีน
ดดั ถ.เพชรเกษม ต.
บา้นใหม่ อ.สามพราน
 จ.นครปฐม

บ.เทคนิค
สิง่แวดลอ้มไทย

2มคี53

32

โรงน้ําตาล โรงงานน้ําตาล จงัหวดั
สโุขทยั

บ.อุตสาหกรรมน้ําตาล
อุตรดติถ ์จาํกดั

ต.บา้นตกึและต.คงดู่ 
อ.ศรชันาลยั จ.สโุขทยั

บ.เทคนิค
สิง่แวดลอ้มไทย

16 ม.ีค. 53

33

โรงน้ําตาล โรงงานน้ําตาล จ.มุดดา
หาร

บ.สหเรอืง จาํกดั 76 ม.8 บ.ปา่หวาย 
ต.บางใหญ่ อ.เมอืง 
จ.มุกดาหาร

บ.เทคนิค
สิง่แวดลอ้มไทย

26-ม.ีค.-53

34

โรงน้ําตาล ผลติน้ําตาลวงัขนาย บ.น้ําตาลวงัขนาย จาํกดั ต.แกง้แก อ.สมุพสิยั 
จ.มหาสารคาม

บ.เอสพเีอส 
คอนวลัติง้ เวอรว์สิ 
จาํกดั

19 ม.ีค. 53

35
โรงน้ําตาล โรงงานผลติน้ําตาลทราย บ.น้ําตาลเอราวณั จาํกดั ต.นากลาง อ.นากลาง

 จ.หนองบวัลาํภู
บ.แอรเ์ซฟ จาํกดั 22 ม.ีค. 53

36

โรงน้ําตาล โรงงานผลติน้ําตาล บ.เกษตรไทย
อุตสาหกรรมน้ําตาล 
จาํกดั

1/1 ม.4 ต.หนองพล ี
อ.ตาคร ีจ.นครสวรรค์

บ.ยไูนเตด็ แอนด ์
เอน็จเินียริง่ คอน
ซลัเเตน์ จาํกดั

23 ม.ีค. 53

37

โรงน้ําตาล โรงงานน้ําตาลมติรผล 
จาํกดั จ.กาฬสนิธุ์

บ.น้ําตาลมติรกาฬสนิธุ ์
จก.

บ.น้ําตาลมติร
กาฬสนิธุ ์จก.   99 ม.
1 ถ.บวัขาว-โพนทอง
 ต.สมสะอาด อ.กุฉิ
นารายณ์ จ.กาฬสนิธุ ์
46110

บ.เทคนิค
สิง่แวดลอ้มไทย

26 เม.ย.53

38

โรงน้ําตาล โรงงานน้ําตาลทราย บ.โรงงานน้ําตาลนิวกรุง
ไทย จาํกดั

บ.หมู่6 บา้นหนองหมู
 ต.หลุมรงั จ.กาญจน
บรีี

บ.คอนซลัแทนท ์
ออ๊ฟ เทคโนโลยี

6 พ.ค. 53
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39

กากของเสยี กาํจดัการกากเหลอืทิง้
จากอุตสาหกรรมเหลก็  
จ.ระยอง

บ.ฮารส์โก เมทลั จาํกดั 55 ม.5 ต.หนอง
ละลอก อ.บา้นค่าย จ.
ระยอง

บ.เอแอลเอส แลบ
อรอทอร ีกรุ๊ป จาํกดั

28 เม.ย. 53

40

กากของเสยี ปรบัปรุงและเพิม่
ประสทิธภิาพการใช้
พลงังาน(การนําลมรอ้น
ทิง้มาใชผ้ลติไฟฟ้า)

บ.ปนูซเิมนตไ์ทย(ท่า
หลวง) จาํกดั

28 ม.4 ต.เขาวง อ.พระ ศนูยม์าตรวทิยาบ.
เอสซจี ีซเิมนต ์จาํกดั

4-ม.ีค.-53

41

กากของเสยี โครงการใชช้วีมวลเป็น
เชือ้เพลงิเสรมิในการ
ผลติปนูซเีมนต์

บ.ชลประทานซเีมนต ์
จาํกดั (มหาชน) 
โรงงานชะอาํ

1 ถ.ชลประทาน
ซเีมนต ์ต.ชะอาํ อ.
ชะอาํ จ.เพชรบุรี

บ.เทคนิค
สิง่แวดลอ้มไทย 
จาํกดั

4 พ.ค. 53

42

กากของเสยี โครงการศนูยบ์รกิาร
จดัการวสัดุเหลอืใช้
อุตสาหกรรมเขตบางขนุ
เทยีน

บ.บรหิารและพฒันา
เพื่อการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม จาํกดั

68/39 ม.3 ซ.แสมดาํ 
17 ถนนแสมดาํ 
แขวงแสมดาํ เขต 
บางขนุเทยีน กทม

บ.เอส.พ.ีเอส. คอน
ซลัติง้ เซอรว์สิ จาํกดั

11 ม.ีค. 53

43

กากของเสยี โครงการกาํจดักากของ
เสยี

บ.เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี 
จาํกดั

ม.8 ต.หว้ยแหง้ อ.
แก่งคอย จ.สระบุรี

บ. อ-ีสแควร ์
สิง่แวดลอ้มและ
วศิวกรรม

15 ม.ีค. 53

44 ท่อก๊าซ

ระบบท่อสง่ก๊าซ
ธรรมชาตไิปยงั
โรงไฟฟ้าจะนะ ในระยะ
ดาํเนินการ บ. ปตท. จาํกดั (มหาชน)

ต.ตลิง่ชนั อ.จะนะ จ.
สงฃลา บ.ทมี คอนซลัติง้ 

เอนจเินียริง่ แอนด ์
แมเนจเมนท ์จาํกดั

3-ม.ีค.-53

45
สวนอุตฯ สวนอุตสาหกรรมอนิทรา

 สงิหบ์ุรี
บ.สวนอุตสาหกรรม
อนิทรา จาํกดั

ต.น้ําตาล อ.อนิทรบ์ุรี
 จ.สงิหบ์ุรี

3มคี53

46

นิคม
อุตสาหกรรม

นิคมอุตสหกรรม
ภาคเหนือตอนล่าง 
จงัหวดัพจิติร

บ.นิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือตอนล่าง

ถ.พษิณุโลก-นครสวร
รณ กม.97-99 ต.
หนองหลุม อ.วชริ
บารม ีจ.พจิติร

บ.เทคนิค
สิง่แวดลอ้มไทย 
จาํกดั

17 ม.ีค. 53

47

นิคม
อุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง บ.ป่ินทอง อนิดสัเตรยีล
 ปารค์ จาํกดั

789 ม.1ต.หนองขาม
 อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี

บ.อสีเทริน์ไทยคอน
ซลัติง้ 1992 จาํกดั

17 ม.ีค. 53

48

นิคม
อุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร

บ.อมตะ คอรป์อเรชนั 
จาํกดั (มหาชน)

อ.เมอืง และอ.พาน
ทอง จ.ชลบุรี

บ.อสีเทริน์ไทยคอน
ซลัติง้ 1992 จาํกดั

3-ม.ีค.-53
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49

นิคม
อุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้
 จงัหวดัสงขลา

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ 9/6 ถ.หาดใหญ่-รตัน
ภูม ิต.ฉลุง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา

บ.เทคนิค
สิง่แวดลอ้มไทย 
จาํกดั

23 ม.ีค.53

50

นิคม
อุตสาหกรรม

นิคมอุตสหกรรมแหลม
ฉบงั

นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบงั

49/19 ม.5 ต.ทุ่งสขุลา
 อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี

บ.เทคนิค
สิง่แวดลอ้มไทย 
จาํกดั

23 ม.ีค.53

51

นิคม
อุตสาหกรรม

นิคมอุตสหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางปู 694 ม.4 ต.บางปใูหม่
 อ.เมอืง จ.
สมุทรปราการ

บ.เทคนิค
สิง่แวดลอ้มไทย 
จาํกดั

23 ม.ีค.53

52

นิคม
อุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรมสระบุรี
 (แก่งคอย)

นิคมอุตสาหกรรมสระบุรี ต.บา้นธาตุ อ.แก่ง
คอย จ.สระบุรี

บ.เทคนิค
สิง่แวดลอ้มไทย 
จาํกดั

24 ม.ีค.53

53

นิคม
อุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรมเกต
เวย ์ซติี้

บ.เอม็ ด ีเอก็ซ ์จาํกดั 215 ม.7 ต.หวัสาํโรง 
อ.แปลงยาว จ.
ฉะเชงิเทรา

บ.อสีเทริน์ไทยคอน
ซลัติง้ 1992 จาํกดั

25 ม.ีค.53

54

นิคม
อุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรมสห
รตันนคร

บ.สหรตันนคร จาํกดั ต.บางพระคร ูอ.นคร
หลวงและต.บา้นคร่อ 
อ.บางปะหนั จ.อยุธยา

บ.อสีเทริน์ไทยคอน
ซลัติง้ 1992 จาํกดั

25 ม.ีค.53

55

นิคม
อุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรมป่ิน
ทองโครงการ 3 (กม.9) 
ช่วงก่อสรา้ง

บ.ป่ินทอง อนิดสัเตรยีล
 ปารค์ จาํกดั

ต.หนองขาม อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุรี

บ.อสีเทริน์ไทยคอน
ซลัติง้ 1992 จาํกดั

25 ม.ีค.53

56
นิคม
อุตสาหกรรม

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
สว่นขยายระยะที ่6

บ.สวนอุตสาหกรรมโรจ
นะ

1 หมู่ 5 ต.คามหาน 
อ.อุทยั จ.อยุธยา

บ.สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ

1 เม.ย. 53

57

นิคม
อุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบงั

อุตสาหกรรมลาดกระบงั นิคมอุตสาหกรรม 
ลาดกระบงั 94 ถ.
ฉลางกรุง แขวงลาํ
ปลาทวิ เขตลากกระ
บงั กทม10520

บ.เทคนิค
สิง่แวดลอ้มไทย 
จาํกดั

21 ม.ีค.53

58

นิคม
อุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี อุตสาหกรรมราชบุรี อุตสาหกรรมราชบุรี บ.เอส.พ.ีเอส. คอน
ซลัติง้ เซอรว์สิ จาํกดั

4 พ.ค. 53

59
นิคม
อุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรมเหม
ราชชลบุรี

บ.เหมราชพฒันาทีด่นิ 
จาํกดั

นิคมอุตสาหกรรมเหม
ราชชลบุรี

บ.แอรเ์ซฟ จาํกดั

6 พ.ค. 53
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60

นิคม
อุตสาหกรรม

นิคมอุตสหกรรมมาบตา
พุด

นิคมอุตสาหกรรม มาบ
ตาพุด

1 ถนนไอ-หน่ึง ต.
มาบตาพุด อ.เมอืง จ.
ระยอง 21150

บ.เทคนิค
สิง่แวดลอ้มไทย

23 ม.ีค.53

61

นิคม
อุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรมผาแดง บ.ผาแดง พรอ็พเพอร์
ตีส้ ์จาํกดั

นิคมอุตสาหกรรม ต.
มาบตาพุด อ.เมอืง จ.
ระยอง

บ.อสีเทริน์ไทยคอน
ซลัติง้ 1992 จาํกดั

25 ม.ีค.53

62
นิคม
อุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรมอสี
เทริน์ซบีอรด์ (ระยอง)

นิคมอุตสาหกรรมอสี
เทริน์ซบีอรด์ (ระยอง)

นิคมอุตสาหกรรมอสี
เทริน์ซบีอรด์ (ระยอง)

บ.แอรเ์ซฟ จาํกดั

6 พ.ค. 53

63

นิคม
อุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรมเหม
ราชอสีเทริน์ซบีอรด์

บ.เหมราช อสีเทริน์ซี
บอรด์ อนิดสัเตรยีล
เอสเตท จาํกดั

ต.ตาสทิธิ ์อ.ปลวก
แดง จ.ระยอง

บ.แอรเ์ซฟ จาํกดั

6 พ.ค. 53


