
โครงการท่ีไม่ได้จดัส่งรายงาน Monitor ฉบบักรกฎาคม – ธนัวาคม 2552  ประเภทโครงการอตุสาหกรรม 

ข้อมลู  9  ก.ย. 53 

ช่ือโครงการ เจ้าของโครงการ ท่ีอยู่โครงการ 

สวนอุตสาหกรรม เอสเอสพ ีระยอง บ. เอสเอสพ ีพรอพเพอรต์ี ้จาํกดั 
อ. บา้นคา่ย 

จ. ระยอง 

นิคมฯ เอเซยี บ.นิคมอุตสาหกรรมเอเชยี จาํกดั 
อ.บา้นฉาง 

จ. ระยอง 

นิคมอุตสาหกรรม ท ีเอฟ ด ี
บรษิทั ไทยพฒันาโรงงาน
อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)  

อ.บางปะกง  

จ.ฉะเชงิเทรา 

304 อนิดสัเตรยีลปารค์ 2  

(ชว่งก่อสรา้ง)  
บ. 304 อนิดสัเตรยีลปารค์ 2 จาํกดั 

อ. พนมสารคาม 

จ. ฉะเชงิเทรา 

นิคมฯ มหาราชนคร  บรษิทั มหาราชนคร จาํกดั 
อ.เมอืง   

จ.สมทุรสาคร 

นิคมฯ วอีาร ์เอม็ บรษิทั ว.ีอาร.์เอม็.พฒันา จาํกดั จ.ราชบุร ี

โรงงานเหลก็แผน่รดีเยน็ เหลก็แผน่ชุบสงักะส ี
และเหลก็แผน่เคลอืบส ี

บ. สยามเหลก็รดีเยน็ครบวงจร 
จาํกดั 

สวนอุตฯ SSP    อ. บา้น
คา่ย 

โรงงานผลติเหลก็หล่อสาํหรบัชิน้สว่นยานยนต์
สว่นขยาย 

บ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล แคสติง้ โปร
ดกัส ์จาํกดั 

นิคมฯอมตะซติี ้

อ.ปลวกแดง 

จ.ระยอง 

โรงงานหล่อและหลอมเหลก็ (สว่นขยาย) 
บ. บางกอกโคมตัส ุอนิดสัตรสี ์
จาํกดั 

นิคมฯ อมตะนคร 

อ.พานทอง 

จ.ชลบุร ี

โรงงานตดัเหลก็ บ.ไทยสตลี คอยล ์เซน็เตอร ์จาํกดั นิคมฯป่ินทอง 



จ.ชลบุร ี

โรงหลอมและรดีเหลก็ นายสมชาย รตันจามร 
อ. เมอืง 

จ. ชลบุร ี

โรงงานเหลก็โครงสรา้งรปูพรรณและเหลก็แทง่ บ.ไพศาลสตลี จาํกดั 
อ.บา้นบงึ 

จ.ชลบุร ี

โรงงานผลติเหลก็แทง่ บ.เค.พ.ีพ.ี สตลี จาํกดั 
อ.ศรมีหาโพธ ิ

จ.ปราจนีบุร ี

โรงงานหลอมเหลก็ บ.ทเีอสบ ีเหลก็กลา้ จาํกดั 

ต.หนองโพรง 

อ.ศรมีหาโพธ ิ

จ.ปราจนีบุร ี

ขยายโรงงานผลติเหลก็เสน้ 
บ.กรงุเทพผลติเหลก็ จาํกดั 
(มหาชน) 

อ.พระประแดง 

จ.สมทุรปราการ 

โรงงานหลอมและรดีเหลก็ บ. ทโิก ้สตลี (ประเทศไทย) จาํกดั 
อ.พระประแดง 

จ.สมทุรปราการ 

โรงงานรดีเหลก็ บ.เมทลัลคิ เซคชัน่ สตลี จาํกดั 
อ.เขายอ้ย 

จ.เพชรบุร ี

โรงงานชุบเคลอืบผวิโลหะ บ.เอฟ.ท.ีเอน็. จาํกดั 
นิคมฯ สหรตันนคร 

อ.นครหลวง  

นํากลบัเยือ่กระดาษสาํหรบัผลติกระดาษอนามยั บ.เบอรล์ยีคุเกอร ์เซลลอ็กซ ์จาํกดั 
เขตฯ 304 

จ. ปราจนีบุร ี

โรงงานผลติเยือ่กระดาษ บรษิทั เอเวอรก์รนี พลสั จาํกดั 
อ.พฒันานิคม 

จ.ลพบุร ี

โครงการศนูยก์ารจดัการสิง่แวดลอ้มครบวงจร
พืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเละภาคตะวนัออก (น.105-

บรษิทั อสีเทริน์ ซบีอรด์ เอนไวรอน
เมนทอล คอมเพล๊กซ ์จาํกดั 

88 ม.8  ถ.ทางหลวง
หมายเลข 331 ต.บ่อวนิ  



1/2545-ญหช.) อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี  
20230 

โครงการหน่วยกาํจดัสารทาํความเยน็ที่
เสือ่มสภาพ 

บรษิทั ไดกิน้อนิดลัทรี ้(ประเทศ
ไทย) จาํกดั 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร   ชลบุร ี

โครงการโรงงานหลอมอลมูเินียมผสม         (ข3-
60-1/41รย) 

บรษิทั มยิกู ิอนิดสัทร ี(ประเทศไทย) 
จาํกดั 

60/17 สยามอสีเทริน์ฯ ม.3 
ต.มาบยางพร 
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   
21140 

โครงการโรงชุบเคลอืบผวิโลหะ (น.69-3/40)  บรษิทั เอฟ.ท.ีเอน็.จาํกดั 

112 ม.4 ถ.ชลประทาน       
ต.บางพระคร ู อ.นคร
หลวงจ.พระนครศรอียธุยา   
13260 

โครงการโรงงานผลติแทง่ทองแดงสว่นขยาย (น.
60-1/38 ) 

บรษิทั โอเรยีนเตล็คอปเปอร ์จาํกดั 
700/45 ม.6 ต.ดอนหวัฬ่อ 
อ.เมอืงชลบุร ีจ.ชลบุร ี  
20000 

โครงการโรงงานผลติน้ําตาลทราย 
บรษิทั ไทยรุง่เรอืงอุตสาหกรรม 
จาํกดั 

- ศรเีทพ เพชรบรูณ์ 

โครงการโรงงานผลติน้ําตาลทราย (สว่นขยาย) บรษิทั น้ําตาลพษิณุโลก จาํกดั 

8 ม. 8 
ถ.สายสนัตบิรรเทงิ-บาง
กระทุม่ ต.ไผล่อ้ม อ.บาง
กระทุม่ จ.พษิณุโลก   
65110 

โครงการโรงงานน้ําตาลวงัเพชรบรูณ์ บรษิทั น้ําตาลวงัเพชรบรูณ์ จาํกดั 
ต.หนองแจง บงึสามพนั 
เพชรบรูณ์ 

โครงการขยายกาํลงัการผลติของโรงงานน้ําตาล
และสารใหค้วามหวานจากมนัสาํปะหลงั (3-11(6)-
1/45ชบ  
ประเภทโรงงาน 11(6) ) 

บรษิทั พ.ีเอส.ซ ีสตารซ์ โปรดกัส ์
จาํกดั  

999 ม.5 
ถ.(3245) หนองใหญ่บ่อ
ทอง ต.หนองใหญ่ อ.
หนองใหญ่ จ.ชลบุร ี  
20190 

โครงการผลติ Modified Starch,Liquid Maltose บรษิทั สหสนิวฒันาแป้งแปรรปู 
129 ม.1 ถ.จนัทบุร-ี
สระแกว้ ต.ทบัไทร อ.โปง่



และ Liquid Glucose    (ศ3-11(6)-1/39จบ ) จาํกดั น้ํารอ้น จ.จนัทบุร ี  22140 

โครงการโรงงานผลติน้ําตาลทราย (สว่นขยาย) 
บรษิทั อุตสาหกรรมน้ําตาลบา้นไร ่
จาํกดั 

88 ม.12 
ถ.- ต.ทพัหลวง 
อ.บา้นไร ่จ.อุทยัธานี   
61140 

โครงการโรงงานสไตรนิีคส ์ บรษิทั อนินิออส เอบเีอส (ประเทศ
ไทย) จาํกดั  

จ.ระยอง 

สว่นขยายโรงงานไทยคารบ์อนแบลค็ บรษิทั ไทยคารบ์อนแบลค็ จาํกดั 
(มหาชน) 

จ.อา่งทอง 

ผลติเรซนิยเูรยี ฟอรม์ลัดไีฮด ์ บรษิทั ไดเนีย กระบี ่จาํกดั จ.กระบี ่

 


