โครงการที่ส่งรายงาน Monitor ล่าช้า โดย สผ. ได้รบั หลังวันที่ 28 ก.พ. 2553 ซึ่ง สผ. จะติ ดตามตรวจสอบ
อย่างใกล้ชิดต่อไป ข้อมูล 15 มิ .ย. 53
ลําดับ

ประเภท
โรงไฟฟ้า

ชื่อโครงการ
เจ้าของโครงการ
โครงการโรงไฟฟ้าพระ การไฟฟ้าฝา่ ยผลิต
นครใต้ ชุดที่ 3
แห่งประเทศไทย

ที่ตงั ้
ตําบลบางโปรง
อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ

โรงไฟฟ้า

โครงการโรงไฟ้ฟ้าชีว
มวล (36MW) จังหวัด
สุโขทัย

ทางหลวงหมายเลข บ.เอส.พี.คอนซัลติง่ 16 มี.ค. 53
เซอร์วสิ จํากัด
102 ต.บ้านตึก อ.
ศรีสชั นาลัย จ.สุโขทัย

หน่วยผลิต
กระแสไฟฟ้า
ในโรงงาน
กระดาษ

โครงการหน่วยผลิต
บ.ไทยเคนเปเปอร์ จํากัด 70 ม.4 ต.บ่อทอง อ. บ.เอสซีจี วิเมนต์
กระแสไฟฟ้าในโรงงาน
จํากัด
กบินทร์บุรี จ.
กระดาษ ของบริษทั ฯ
ปราจีนบุรี 25110
จ.ปราจีนบุรี

22 มี.ค. 53

โรงไฟฟ้า

โครงการโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนของบริษทั ฯ

บ.ไทยเพาเวอร์ ซัพ
พลาย จํากัด

94/1 ม. 3 ต.เขาหิน บ.ไทยเพาเวอร์
ซ้อน อ.พนมสารคาม ซัพพลาย จํากัด
จ.ฉะเชิงเทรา

26 มี.ค. 53

โรงไฟฟ้า

โครงการโรงไฟฟ้า
นํ้าตาลขอนแก่น

บ.โรงไฟฟ้านํ้าตาล
ขอนแก่น

ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย บ.คอนซัลแทนท์
จ.กาญจนบุรี
ออฟ เทคโนโลยี
จํากัด

6 พ.ค. 53

โรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าแบบใช้ถ่าน บ.โกลว์ เอสพีพ3ี จํากัด
หินพลังความร้อนร่าม
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน บ.ปตท เคมิคอล จํากัด
ร่วม

นึคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จ.ระยอง

บ.ซีคอท จัดกัด

4มีค.53

นึคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จ.ระยอง

บ.ซีคอท จัดกัด

29 มี.ค. 53

พลังงาน

ศูนย์สาธารณูปการกลาง บ. พีทที ี ยูทลี ติ ้ี

บ. เอสจีเอส
31 มี.ค. 53
นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด อ.เมือง จ. (ประเทศไทย) จํากัด
ระยอง

ปิ โตร

โรงงานผลิต Purified
Terephthalic Acid
(FTA) จ.ระยอง

บ.ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ต.หนองขาม อ.ศรี
ปาร์ค จํากัด
ราชา จ.ชลบุรี

ปิ โตร

โครงการส่วนขยาย
โรงงานไทยอคริลคิ ไฟ
เบอร์ จ.สระบุรี

บ.ไทยอคริลคิ ไฟเบอร์ 54 ม.5 ถ.สุดบรรทัด บ.เทคนิค
จํากัด
ตําบลตาลเดีย่ ว อ.
สิง่ แวดล้อมไทย
แก่งคอย จ.สระบุรี
จํากัด

ปิ โตร

โครงการโรงงานผลิต
เส้นใยโพลีเอสเตอร์ จ.
ชลบุรี

บ.ไทยโพลีเอสเตอร์
จํากัด

1

2

3

4

5
6
7

โรงไฟฟ้า

บ. สุโขทัย ไบโอเอน
เนอยี่ จํากัด

8

9

10

11

888 หมู่ 1 ต.หนอง
ไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.
ชลบุรี

ที่ปรึกษา

วันที่ สผ. ได้รบั
3 มี.ค. 53

บ.อีสเทิรน์ ไทยคอน 17 มี.ค. 53
ซัลติง้ 1992 จํากัด
2 มี.ค. 53

16 มี.ค. 53
บ. เอส.พี.เอส.
คอนซัลติง้ เซอร์วสิ
จํากัด

ลําดับ

ประเภท
ปิ โตร

12

ชื่อโครงการ
เจ้าของโครงการ
โครงการโรงกลันนํ
่ ้ามัน บ.บางจากปิ โตรเลียม
บางจาก และโครงการ จํากัด
ปรับปรุงคุณภาพนํ้ามัน

ที่ปรึกษา
บ.บางจาก
ปิ โตรเลียม จํากัด

วันที่ สผ. ได้รบั
4 พ.ค. 53

โรงกลันนํ
่ ้ามัน โรงกลันนํ
่ ้ามัน

บ.สตาร์ ปิ โตรเลียม รี
ไฟน์นิ่ง จํากัด

บ.ซีคอท จัดกัด
นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด อ.เมือง จ.
ระยอง

4 พ.ค.53

โรงกลันนํ
่ ้ามัน โรงกลันนํ
่ ้ามัน

ปตท.อะโรเมติกส์การ
กลัน่ จํากัด

บ.ซีคอท จัดกัด
นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด อ.เมือง จ.
ระยอง

30 เม.ย.53

โรงปูน

ปรับปรุงและเพิม่
ประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน

บ.ปูนซีเมนต์ไทย
(ลําปาง)จํากัด

275 ม. 5ต.บ้านสา อ. ห้องปฏิบตั กิ าร
28 เม.ย. 53
แจ้ห่ม จ.ลําปาง
สิง่ แวดล้อม ศูนย์
มาตรวิทยา บ.เอสซี
จี ซิเมนต์ จํากัด

โรงปูน

โครงการปรับปรุงและ บ.ปูนซีเมนต์ไทย แก่ง
เพิม่ ประสิทธิภาพการ คอย
ใช้พลังงานการนําลม
ร้อนทิง้ มาใช้ผลิตไฟฟ้า

โรงปูน

เพิม่ ชนิดการใช้
เชือ้ เพลิงและขยาย
กําลังการผลิต

โรงปูน

ปรับปรุงและเพิม่
บ.ปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่ง
ประสิทธิภาพการใชัพลัง สง)จํากัด
งานของโรงงาน
ปูนซีเมนต์ ระยะที่ 2

เยื่อกระดาษ

โรงงานผลิตกระดาษ

บ. นอร์ส สคูค้ (ประเทศ
ไทย)

64/3 ม.3 ถ.สาย
เอเซีย ต.โพกรวม
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

3มีค53

เยื่อกระดาษ

โรงงานผลิตกระดาษ

99 ม.6 ต.กุดนํ้า
บ.ฟินิคซ พัลพ แอนด์ ศูนย์มาตรวิทยา บ. ใสา อ.นํ้าพอง จ.
เพเพอร์ จํากัด (มหาชน) เอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด ขอนแก่น

3มีค53

13

14

15

16

17

18

19

20

ที่ตงั ้
210 สุขมุ วิท 64
แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม

33/1 ม.3 ต.บ้านปา่
บ.เอสซีจี ซิเมนต์
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จํากัด

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

12 มี.ค. 53

3 มี.ค. 53
ห้องปฏิบตั กิ าร
สิง่ แวดล้อม ศูนย์
มาตรวิทยา บ.เอสซี
จี ซิเมนต์ จํากัด

52 ม.6 ต.ทีว่ งั อ.ทุ่ง ห้องปฏิบตั กิ าร
28 เม.ย. 53
สง จ.นครศรีธรรมราช สิง่ แวดล้อม ศูนย์
มาตรวิทยา บ.เอสซี
จี ซิเมนต์ จํากัด

ลําดับ

ประเภท
เหล็ก

ชื่อโครงการ
ส่งผลการปฏิบตั ติ าม
มาตรการป้องกันใน
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ปจด.ก.ค. - ธ.ค.2552

เจ้าของโครงการ
บ.นวโลหะไทย จํากัด

ที่ตงั ้
ที่ปรึกษา
1 ม.9 ต.บ้านครัว อ. บ.นวโลหะไทย
บ้านหม้อ จ.สระบุรี จํากัด

เหล็ก

ขยายกําลังการผลิต
กระทะล้ออลูมเิ นียมอัล
ลอย

บ.สยามเลมเมอร์ซ

เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม เอส ไอ
แอล สระบุรี เลขที่
242 ม.5 ถ.หนอง
ปลากระดี่ ต.หนอง
ปลาหมอ อ.หนองแค
จ.สระบุรี

เหล็ก

โรงงานหลอมและรีด
เหล็ก

บง.เกษมศักดิ ์ เทรดดิง้ 109 ม.1 ต.ทับคาง อ. บ.ยูไนเต็ด แอนนา 9มีค55
จํากัด
เขาย้อย จ.เพชรบุรี ลิสต์ แอนด์ เอ็นจิ
เนียริง่ คอนซัล
แตนท์จาํ กัด

21

22

23

24

เหล็กเส้น โรงงานผลิตอลูมเิ นียม บ.ยู เอ็ม ซี เม็ททอล
อลูมเิ นียม ชุบผิว และโรงงานผลิต จํากัด
แผ่นทองเหลือง แผ่นทองเหลือง

บ. แอร์เซฟ จํากัด

15 มี.ค. 53

ขยายกําลังการผลิต
ชิน้ ส่วนยานยนต์จาก
เหล็กหล่อ

บ.เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด

บ.เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 24 มี.ค. 53
337 ม.6 เขต
อุตสาหกรรม ต.
หนองระเวียง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา

ถลุงเหล็ก

โรงงานผลิตเหล็กถลุง
หลอมเหลว จ.ชลบุรี

บ.เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป
จํากัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรมเหม บ. แอร์เซฟ จํากัด
ราชชลบุรี อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี

26

โรงงานเหล็ก โรงงานเหล็กโครงสร้าง บ.เหล็กสยามยามาโตะ นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชชลบุรี อ.ศรี
รูปพรรณและเข็มพืด
ราชา จ.ชลบุรี
เหล็กกล้ารีดร้อน
เหล็กถลุง
หลอมเหลว

28

บ.ยูไนเต็ด แอนนา 4มีค54
ลิสต์ แอนด์ เอ็นจิ
เนียริง่ คอนซัล
แตนท์จาํ กัด

เหล็ก
25

27

ต.เหมือง อ.เมือง จ.
ชลบุรี

วันที่ สผ. ได้รบั
5มีค53

โรงงานผลิตเหล็กถลุง
หลอมเหลว

บ.เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป
จํากัด (มหาชน)

29 มี.ค. 53

บ. กรีนเนอร์
4 พ.ค. 53
คอนซัลแทนท์ จํากัด

บ.แอร์เซฟ จก.
351 นิคม
อุตสาหกรรมเหมราช
ชลบุรี ถ.สาย 331 ต.
บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20230

19 เม.ย.53

ลําดับ

ประเภท
ชื่อโครงการ
โรงหลอมเหล็ก โรงงานหลอมเหล็ก

29

30

ทองเหลือง/
สังกะสี/
ทองแดง

โครงการขยายโรงงาน บริษทั เซิง่ ไท่ อินดัสเท เลขที่ 62 ม.4 ต.ท่า
หลอมทองเหลือง
รียล (ประเทศไทย) จํากัด บุญมี อ.เกาะจันทร์
จ.ชลบุรี 20240
สังกะสีและทองแดง จ.
ชลบุรี

โรงนํ้าตาล

ขยายกําลังการผลิต
โรงงานผลิตกลูโคส จ.
นครปฐม

31

11 มี.ค. 53

32/8 ม.1 ซ.วัดเทียน บ.เทคนิค
ดัด ถ.เพชรเกษม ต. สิง่ แวดล้อมไทย
บ้านใหม่ อ.สามพราน
จ.นครปฐม

2มีค53

ต.บ้านตึกและต.คงดู่ บ.เทคนิค
อ.ศรัชนาลัย จ.สุโขทัย สิง่ แวดล้อมไทย

16 มี.ค. 53

โรงงานนํ้าตาล จังหวัด
สุโขทัย

โรงนํ้าตาล

โรงงานนํ้าตาล จ.มุดดา บ.สหเรือง จํากัด
หาร

โรงนํ้าตาล

ผลิตนํ้าตาลวังขนาย

โรงนํ้าตาล

โรงงานผลิตนํ้าตาลทราย บ.นํ้าตาลเอราวัณ จํากัด ต.นากลาง อ.นากลาง บ.แอร์เซฟ จํากัด
จ.หนองบัวลําภู

22 มี.ค. 53

โรงนํ้าตาล

โรงงานผลิตนํ้าตาล

บ.เกษตรไทย
อุตสาหกรรมนํ้าตาล
จํากัด

1/1 ม.4 ต.หนองพลี บ.ยูไนเต็ด แอนด์
อ.ตาครี จ.นครสวรรค์ เอ็นจิเนียริง่ คอน
ซัลเเตน์ จํากัด

23 มี.ค. 53

โรงนํ้าตาล

โรงงานนํ้าตาลมิตรผล
จํากัด จ.กาฬสินธุ์

บ.เทคนิค
บ.นํ้าตาลมิตรกาฬสินธุ์ บ.นํ้าตาลมิตร
จก.
กาฬสินธุ์ จก. 99 ม. สิง่ แวดล้อมไทย
1 ถ.บัวขาว-โพนทอง
ต.สมสะอาด อ.กุฉิ
นารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
46110

26 เม.ย.53

โรงนํ้าตาล

โรงงานนํ้าตาลทราย

บ.โรงงานนํ้าตาลนิวกรุง บ.หมู่6 บ้านหนองหมู บ.คอนซัลแทนท์
ไทย จํากัด
ต.หลุมรัง จ.กาญจน ออ๊ฟ เทคโนโลยี
บีรี

6 พ.ค. 53

33

34

36

37

38

บ.ไทยกลูโคส จํากัด
บ.อุตสาหกรรมนํ้าตาล
อุตรดิตถ์ จํากัด

บริษทั เทคนิค
สิง่ แวดล้อมไทย
จํากัด

โรงนํ้าตาล
32

35

เจ้าของโครงการ
ที่ตงั ้
ที่ปรึกษา
วันที่ สผ. ได้รบั
บ.เอส.พี.เอส.คอน 29 เม.ย. 53
บ. เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ เขตอุตสาหกรรม
จํากัด
กบินทร์บุรี อ.กบินทร์ ซัลติง้ เซอร์วสิ จํากัด
บุรี จ.ปราจีนบุรี

76 ม.8 บ.ปา่ หวาย
ต.บางใหญ่ อ.เมือง
จ.มุกดาหาร

บ.นํ้าตาลวังขนาย จํากัด ต.แก้งแก อ.สุมพิสยั
จ.มหาสารคาม

บ.เทคนิค
สิง่ แวดล้อมไทย

26-มี.ค.-53

19 มี.ค. 53
บ.เอสพีเอส
คอนวัลติง้ เวอร์วสิ
จํากัด

ลําดับ

ประเภท
กากของเสีย

ชื่อโครงการ
กําจัดการกากเหลือทิง้
จากอุตสาหกรรมเหล็ก
จ.ระยอง

กากของเสีย

ปรับปรุงและเพิม่
บ.ปูนซิเมนต์ไทย(ท่า
ประสิทธิภาพการใช้
หลวง) จํากัด
พลังงาน(การนําลมร้อน
ทิง้ มาใช้ผลิตไฟฟ้า)

กากของเสีย

โครงการใช้ชวี มวลเป็ น
เชือ้ เพลิงเสริมในการ
ผลิตปูนซีเมนต์

กากของเสีย

บ.บริหารและพัฒนา
โครงการศูนย์บริการ
เพื่อการอนุรกั ษ์
จัดการวัสดุเหลือใช้
อุตสาหกรรมเขตบางขุน สิง่ แวดล้อม จํากัด
เทียน

68/39 ม.3 ซ.แสมดํา บ.เอส.พี.เอส. คอน
ซัลติง้ เซอร์วสิ จํากัด
17 ถนนแสมดํา
แขวงแสมดํา เขต
บางขุนเทียน กทม

กากของเสีย

โครงการกําจัดกากของ บ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน
เสีย
จํากัด

ม.8 ต.ห้วยแห้ง อ.
แก่งคอย จ.สระบุรี

39

40

41

42

43

44

45

ท่อก๊าซ
สวนอุตฯ

เจ้าของโครงการ
ที่ตงั ้
ที่ปรึกษา
วันที่ สผ. ได้รบั
บ.เอแอลเอส แลบ 28 เม.ย. 53
บ.ฮาร์สโก เมทัล จํากัด 55 ม.5 ต.หนอง
ละลอก อ.บ้านค่าย จ. อรอทอรี กรุ๊ป จํากัด
ระยอง

บ.ชลประทานซีเมนต์
จํากัด (มหาชน)
โรงงานชะอํา

28 ม.4 ต.เขาวง อ.พระ ศูนย์มาตรวิทยาบ.
เอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

1 ถ.ชลประทาน
ซีเมนต์ ต.ชะอํา อ.
ชะอํา จ.เพชรบุรี

บ.เทคนิค
สิง่ แวดล้อมไทย
จํากัด

บ. อี-สแควร์
สิง่ แวดล้อมและ
วิศวกรรม

4-มี.ค.-53

4 พ.ค. 53

11 มี.ค. 53

15 มี.ค. 53

ต.ตลิง่ ชัน อ.จะนะ จ.
ระบบท่อส่งก๊าซ
3-มี.ค.-53
สงฃลา
ธรรมชาติไปยัง
บ.ทีม คอนซัลติง้
โรงไฟฟ้าจะนะ ในระยะ
เอนจิเนียริง่ แอนด์
ดําเนินการ
บ. ปตท. จํากัด (มหาชน)
แมเนจเมนท์ จํากัด
สวนอุตสาหกรรมอินทรา บ.สวนอุตสาหกรรม
ต.นํ้าตาล อ.อินทร์บุรี
3มีค53
สิงห์บุรี
อินทรา จํากัด
จ.สิงห์บุรี
บ.นิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือตอนล่าง

ถ.พิษณุโลก-นครสวร บ.เทคนิค
สิง่ แวดล้อมไทย
รณ กม.97-99 ต.
จํากัด
หนองหลุม อ.วชิร
บารมี จ.พิจติ ร

17 มี.ค. 53

46

นิคม
นิคมอุตสหกรรม
อุตสาหกรรม ภาคเหนือตอนล่าง
จังหวัดพิจติ ร

47

นิคม
นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง บ.ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล 789 ม.1ต.หนองขาม บ.อีสเทิรน์ ไทยคอน 17 มี.ค. 53
อุตสาหกรรม
ปาร์ค จํากัด
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซัลติง้ 1992 จํากัด

48

นิคม
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ บ.อมตะ คอร์ปอเรชัน
อุตสาหกรรม นคร
จํากัด (มหาชน)

อ.เมือง และอ.พาน
ทอง จ.ชลบุรี

บ.อีสเทิรน์ ไทยคอน
ซัลติง้ 1992 จํากัด

3-มี.ค.-53

ลําดับ

ประเภท
ชื่อโครงการ
เจ้าของโครงการ
ที่ตงั ้
ที่ปรึกษา
นิคม
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ 9/6 ถ.หาดใหญ่-รัตน บ.เทคนิค
สิง่ แวดล้อมไทย
อุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา
ภูมิ ต.ฉลุง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา จํากัด

วันที่ สผ. ได้รบั
23 มี.ค.53

นิคมอุตสาหกรรมแหลม 49/19 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา บ.เทคนิค
ฉบัง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สิง่ แวดล้อมไทย
จํากัด

23 มี.ค.53

50

นิคม
นิคมอุตสหกรรมแหลม
อุตสาหกรรม ฉบัง

นิคมอุตสาหกรรมบางปู 694 ม.4 ต.บางปูใหม่ บ.เทคนิค
สิง่ แวดล้อมไทย
อ.เมือง จ.
จํากัด
สมุทรปราการ

23 มี.ค.53

51

นิคม
นิคมอุตสหกรรมบางปู
อุตสาหกรรม

52

นิคม
นิคมอุตสาหกรรมสระบุรี นิคมอุตสาหกรรมสระบุรี ต.บ้านธาตุ อ.แก่ง
อุตสาหกรรม (แก่งคอย)
คอย จ.สระบุรี
บ.เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากัด

53

นิคม
นิคมอุตสาหกรรมเกต
อุตสาหกรรม เวย์ ซิต้ี

215 ม.7 ต.หัวสําโรง บ.อีสเทิรน์ ไทยคอน 25 มี.ค.53
ซัลติง้ 1992 จํากัด
อ.แปลงยาว จ.
ฉะเชิงเทรา

นิคม
นิคมอุตสาหกรรมสห
อุตสาหกรรม รัตนนคร

บ.สหรัตนนคร จํากัด

ต.บางพระครู อ.นคร บ.อีสเทิรน์ ไทยคอน 25 มี.ค.53
หลวงและต.บ้านคร่อ ซัลติง้ 1992 จํากัด
อ.บางปะหัน จ.อยุธยา

49

54

บ.เทคนิค
สิง่ แวดล้อมไทย
จํากัด

24 มี.ค.53

55

นิคม
นิคมอุตสาหกรรมปิ่ น
บ.ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ต.หนองขาม อ.ศรี
อุตสาหกรรม ทองโครงการ 3 (กม.9) ปาร์ค จํากัด
ราชา จ.ชลบุรี
ช่วงก่อสร้าง

บ.อีสเทิรน์ ไทยคอน 25 มี.ค.53
ซัลติง้ 1992 จํากัด

56

นิคม
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ บ.สวนอุตสาหกรรมโรจ 1 หมู่ 5 ต.คามหาน
อุตสาหกรรม ส่วนขยายระยะที่ 6
นะ
อ.อุทยั จ.อยุธยา

บ.สวนอุตสาหกรรม 1 เม.ย. 53
โรจนะ

นิคม
นิคมอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม ลาดกระบัง

บ.เทคนิค
สิง่ แวดล้อมไทย
จํากัด

57

58

อุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง 94 ถ.
ฉลางกรุง แขวงลํา
ปลาทิว เขตลากกระ
บัง กทม10520

นิคม
นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี อุตสาหกรรมราชบุรี
อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมราชบุรี

21 มี.ค.53

บ.เอส.พี.เอส. คอน
ซัลติง้ เซอร์วสิ จํากัด
4 พ.ค. 53

59

นิคม
นิคมอุตสาหกรรมเหม
อุตสาหกรรม ราชชลบุรี

บ.เหมราชพัฒนาทีด่ นิ
จํากัด

นิคมอุตสาหกรรมเหม บ.แอร์เซฟ จํากัด
ราชชลบุรี

6 พ.ค. 53

ลําดับ
60

61
62
63

ประเภท
ชื่อโครงการ
เจ้าของโครงการ
ที่ตงั ้
ที่ปรึกษา
บ.เทคนิค
นิคม
นิคมอุตสหกรรมมาบตา นิคมอุตสาหกรรม มาบ 1 ถนนไอ-หนึ่ง ต.
อุตสาหกรรม พุด
ตาพุด
มาบตาพุด อ.เมือง จ. สิง่ แวดล้อมไทย
ระยอง 21150

วันที่ สผ. ได้รบั
23 มี.ค.53

นิคม
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง บ.ผาแดง พร็อพเพอร์
อุตสาหกรรม
ตีส้ ์ จํากัด

นิคมอุตสาหกรรม ต. บ.อีสเทิรน์ ไทยคอน 25 มี.ค.53
มาบตาพุด อ.เมือง จ. ซัลติง้ 1992 จํากัด
ระยอง

นิคม
นิคมอุตสาหกรรมอีส
อุตสาหกรรม เทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)

นิคมอุตสาหกรรมอีส
เทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)

นิคมอุตสาหกรรมอีส บ.แอร์เซฟ จํากัด
เทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)

นิคมอุตสาหกรรมเหม
นิคม
อุตสาหกรรม ราชอีสเทิรน์ ซีบอร์ด

บ.เหมราช อีสเทิรน์ ซี
บอร์ด อินดัสเตรียล
เอสเตท จํากัด

ต.ตาสิทธิ ์ อ.ปลวก
แดง จ.ระยอง

6 พ.ค. 53

บ.แอร์เซฟ จํากัด
6 พ.ค. 53

