
1 บรษัิท อเมรกิัน บิวเดอร ์จ ำกัด กำรจัดสรรทีดิ่น โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมยำมำโตะ อินดัสทรสี์ ธันวำคม 2562 - ปัจจุบัน
ต้ังอยู่ทีต่ ำบลหนองใหญ่ อ ำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

2 บรษัิท ไทรเบคก้ำ เอ็นเตอรไ์พรส์ จ ำกัด โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมหลักชัยเมืองยำง พฤศจิกำยน 2562 - ปัจจุบัน
ต้ังอยู่ทีต่ ำบลส ำนักทอง อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

3 บรษัิท เบตเตอร ์เวิลด์ กรนี จ ำกัด (มหำชน) รำยงำนเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมในพ้ืนทีเ่ขตพัฒนำเศรษฐกิจ จังหวัดสระแก้ว พฤศจิกำยน 2562 - มิถุนำยน 2562
ต้ังอยู่ทีต่ ำบลป่ำไร ่อ ำเภออรญัประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

4 บรษัิท ไวรม์ำสเตอรอิ์นดัสตรี้ (ไทยแลนด์) จ ำกัด โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมยำมำโตะ อินดัสทรสี์ มิถุนำยน 2562 - ปัจจุบัน
ต้ังอยู่ทีต่ ำบลหนองใหญ่ อ ำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

5 กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย EHIA โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด (ส่วนขยำยครั้งที ่1) เมษำยน 2562 - ปัจจุบัน 
ต้ังอยู่ทีต่ ำบลมำบตำพุด อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

6 บรษัิท อีสเทิรน์ เว็ลธ์ จ ำกัด ศึกษำควำมเหมำะสมกำรจัดต้ังสวนอุตสำหกรรม โครงกำรสวนอุตสำหกรรม อีสเทิรน์ เว็ลธ์ มีนำคม 2562 - เมษำยน 2562

7 บรษัิท ทีดิก เซำท์ จ ำกัด รำยงำนเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมภำคใต้ (ฉลุง) พฤษภำคม 2561 - ตุลำคม 2561
ต้ังอยู่ทีต่ ำบลฉลุง อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

8 กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมสหรตันนคร เมษำยน 2561 - ปัจจุบัน
ต้ังอยู่ทีต่ ำบลบำงพระคร ูอ ำเภอนครหลวง และต ำบลบ้ำนขล้อ อ ำเภอบำงปะหัน จังหวัดพระนครศรอียุธยำ


9 กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมสระบุร ี(แก่งคอย) มิถุนำยน 2560 - ปัจจุบัน
ต้ังยู่ทีต่ ำบลบ้ำนธำตุ อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

10 บรษัิท อีสเทิรน์ อินดัสเตรยีลเอสเตท จ ำกัด กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมเหมรำชตะวันออก (มำบตำพุด) (ครั้งที1่) มกรำคม 2560 - พฤษภำคม 2560
ต้ังอยู่ทีต่ ำบลห้วยโป่ง อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

11 กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย โครงกำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมในพ้ืนทีเ่ขตเศรฐกิจพิเศษในรปูแบบคลัสเตอร ์: Smart Park ธันวำคม 2559 - กันยำยน 2562
ต้ังอยู่ในเขตเทศบำลเมืองมำบตำพุด จังหวัดระยอง  

12 บรษัิท เหมรำชพัฒนำทีดิ่น จ ำกัด (มหำชน) กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมเหมรำชชลบุร ีแห่งที ่2  สิงหำคม 2559 - ตุลำคม 2559
ต้ังอยู่ทีเ่ทศบำลเจ้ำพระยำสุรศักด์ิ อ ำเภอศรรีำชำ จังหวัดชลบุรี

13 บรษัิท อีสเทิรน์ อินดัสเตรยีลเอสเตท จ ำกัด โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมเหมรำชตะวันออก (มำบตำพุด) ส่วนขยำย (ครั้งที ่1) มิถุนำยน 2559 - กันยำยน 2559
ต้ังอยู่ทีต่ ำบลห้วยโป่ง อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

14 บรษัิท วีเอ็นเอส พรอ๊พเพอรต้ี จ ำกัด ส ำรวจภูมิประเทศ จัดท ำผังแม่บท และออกแบบระบบสำธำรณูปโภค โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมบำงปู มิถุนำยน 2559 - กันยำยน 2559
ต้ังอยู่ทีต่ ำบลแพรกษำ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร

15 บรษัิท เหมรำชพัฒนำทีดิ่น จ ำกัด (มหำชน) โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมเหมรำชอีสเทิรน์ 2 (ครั้งที ่1) พฤษภำคม 2559 - ตุลำคม 2559
ต้ังอยู่ทีต่ ำบลเขำคันทรง อ ำเภอศรรีำชำ และต ำบลคลองกิ่ว อ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี

16 กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมในเขตพ้ินทีเ่ศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลำ มีนำคม 2559 - กรกฎำคม 2560
ต้ังอยู่ทีต่ ำบลส ำนักขำม อ ำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ

17 กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมในเขตพ้ินทีเ่ศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตำก มีนำคม 2559 - ธันวำคม 2561
ต้ังอยู่ทีต่ ำบลท่ำสำยลวด อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 

18 ศูนย์วิจัยด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและสำรอันตรำย 
โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมในเขตพ้ินทีเ่ศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว กุมภำพันธ์ 2559 - มกรำคม 2560
คณะวิศวกรรมศำสตร ์มหำวิทยำลัยขอนแก่น

19 บรษัิท ไทยอีสเทิรน์ อินดัสเตรยีล แลนด์ จ ำกัด โครงกำรเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมไทยอีสเทิรน์ ตุลำคม 2558 - ธันวำคม 2560
ต้ังอยู่ทีต่ ำบลเขำซก อ ำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุร ี

ช่วงเวลาด าเนินการโครงการ บริษัทล ำดับ

หนำ้ 1/1



ช่วงเวลาด าเนินการโครงการ บริษัทล ำดับ

20 บรษัิท สวนอุตสำหกรรมโรจนะ ปรำจีนบุร ีจ ำกัด โครงกำรสวนอุตสำหกรรมโรจนะ ปรำจีนบุร2ี สิงหำคม 2558 - พฤศจิกำยน 2560
ต้ังอยู่ทีต่ ำบลหัวหว้ำ อ ำเภอศรมีหำโพธิ และต ำบลโคกไทย อ ำเภอศรมีโหสถ จังหวัดปรำจีนบุรี

21 บรษัิท สวนอุตสำหกรรม โรจนะ จ ำกัด (มหำชน) โครงกำรสวนอุตสำหกรรมโรจนะ ชลบุรี ธันวำคม 2557 - เมษำยน 2560

ต้ังอยู่ทีต่ ำบลบ่อวิน อ ำเภอศรรีำชำ จังหวัดชลบุรี

22 บรษัิท ไทย บอนเนต เทรดด้ิง โซน จ ำกัด กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมบำงปู เฟส 2B กุมภำพันธ์ 2557 - เมษำยน 2558

ต้ังอยู่ทีต่ ำบลบำงปูใหม่ และต ำบลแพรกษำ อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร
23 บรษัิท เอส ที พำวเวอร ์กรุ๊ป จ ำกัด โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมบ้ำนบึง พฤศจิกำยน 2556 - เมษำยน 2558

ต้ังอยู่ทีต่ ำบลหนองอิรณุ อ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี

24 กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย โครงกำรปรบัปรงุระบบป้องกันน้ ำท่วม นิคมอุตสำหกรรมบำงพลี กันยำยน 2556 - กุมภำพันธ์ 2557

ต้ังอยู่ทีต่ ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร

25 กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย โครงกำรปรบัปรงุระบบป้องกันน้ ำท่วม นิคมอุตสำหกรรมบำงชัน กันยำยน 2556 - กุมภำพันธ์ 2557

ต้ังอยู่ทีเ่ขตมีนบุร ีกรงุเทพมหำนคร

26 บรษัิท ไทย บอนเนต เทรดด้ิง โซน จ ำกัด โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมบำงปู สิงหำคม 2556 - ตุลำคม 2558

ต้ังอยู่ทีต่ ำบลบำงปูใหม่ และต ำบลแพรกษำ อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร
บรษัิท อเมรกิัน บิวเดอร ์จ ำกัด โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมยำมำโตะ อินดัสทรสี์ พฤษภำคม 2556 - มิถุนำยน 2561

ต้ังอยู่ทีต่ ำบลหนองใหญ่ อ ำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย โครงกำรปรบัปรงุระบบป้องกันน้ ำท่วม นิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือตอนล่ำง (พิจิตร) เมษำยน 2556 - พฤษภำคม 2557

ต้ังอยู่ทีต่ ำบลหนองหลุม อ ำเภอวชิรบำรมี จังหวัดพิจิตร
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย โครงกำรปรบัปรงุระบบป้องกันน้ ำท่วม นิคมอุตสำหกรรมบำงปู เมษำยน 2556 - พฤษภำคม 2557

ต้ังอยู่ทีต่ ำบลแพรกษำใหม่ และต ำบลบำงปูใหม่
อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย โครงกำรปรบัปรงุระบบป้องกันน้ ำท่วม นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง เมษำยน 2556 - พฤษภำคม 2557

ต้ังอยู่ทีแ่ขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรงุเทพมหำนคร
บรษัิท ไฮเทค กบินทร ์โลจิสติกส์ จ ำกัด รำยงำนเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดฯ โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมไฮเทค กบินทร ์ มีนำคม 2556 - กุมภำพันธ์ 2558

ต้ังอยู่ทีน่ิคมอุตสำหกรรมไฮเทค จังหวัดปรำจีนบุรี
31 บรษัิท 304 อินดัสเตรยีลทำวน์ 10 จ ำกัด โครงกำรสวนอุตสำหกรรม 304 IT10  กุมภำพันธ์ 2555

ต้ังอยู่อเภอแปลงยำว จังหวัดฉะเชิงเทรำ
32 บรษัิท สวนอุตสำหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จ ำกัด โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมโรจนะ ระยอง2 ตุลำคม 2555 - ธันวำคม 2558

ต้ังอยู่ทีต่ ำบลมำบยำงพร อ ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
33 บรษัิท ไทยอินดัสเตรยีล เอสเตท จ ำกัด โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมบ้ำนหว้ำ (ไฮเทค) กันยำยน 2555 - มกรำคม 2557

ต้ังอยู่ทีต่บลบ้ำนหว้ำ อเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยำ
บรษัิท สวนอุตสำหกรรมโรจนะ จ ำกัด (มหำชน) โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมโรจนะ ปรำจีนบุรี สิงหำคม 2555 - กุมภำพันธ์ 2557

ต้ังอยู่ทีต่ ำบลหัวหว้ำ อ ำเภอศรมีหำโพธ์ิ จังหวัดปรำจีนบุรี
34

30

29

28

27

26
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บรษัิท ป่ินทอง อินดัสเตรยีล ปำรค์ จ ำกัด โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมป่ินทอง โครงกำร 5 สิงหำคม 2555 - กุมภำพันธ์ 2558
ต้ังอยู่ทีต่ ำบลหนองขำม อ ำเภอศรรีำชำ จังหวัดชลบุรี

บรษัิท เหมรำชอีสเทิรน์ ซีบอรด์ อินดัสเตรยีลเอสเตท จ ำกัดรำยงำนเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดฯ โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมเหมรำช อีสเทิรน์ ซีบอรด์ พฤษภำคม 2555 - สิงหำคม 2558
ต้ังอยู่ทีอ่ ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

บรษัิท ป่ินทอง อินดัสเตรยีล ปำรค์ จ ำกัด โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมป่ินทอง โครงกำร 1 (ส่วนขยำย) ครั้งที ่1 เมษำยน 2555 - มีนำคม 2556
ต้ังอยู่ทีต่ ำบลหนองขำม อ ำเภอศรรีำชำ จังหวัดชลบุรี

บรษัิท ทีดิ่นบำงปะอิน จ ำกัด โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน (โครงกำรปรบัปรงุระบบป้องกันน้ ำท่วม) มีนำคม 2555 - มิถุนำยน 2556
ต้ังอยู่ทีต่ ำบลคลองจิก อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยำ

บรษัิท สหรตันนคร จ ำกัด โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมสหรตันนคร (โครงกำรปรบัปรงุระบบป้องกันน้ ำท่วม) มีนำคม 2555 - มกรำคม 2558
ต้ังอยู่ทีต่ ำบลบำงพระคร ูอ ำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรอียุธยำ

บรษัิท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) โครงกำรส่งเสรมิอุตสำหกรรมนวนคร (โครงกำรปรบัปรงุระบบป้องกันน้ ำท่วม) มีนำคม 2555 - สิงหำคม 2556
ต้ังอยู่ทีต่ ำบลคลองหนึง่ อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

บรษัิท ไทยอินดัสเตรยีล เอสเตท จ ำกัด โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมบ้ำนหว้ำ (ไฮเทค) (โครงกำรปรบัปรงุระบบป้องกันน้ ำท่วม) มีนำคม 2555 - เมษำยน 2556
ต้ังอยู่ทีต่ ำบลบ้ำนหว้ำ อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยำ

บรษัิท สวนอุตสำหกรรม โรจนะ จ ำกัด (มหำชน) โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมโรจนะ (โครงกำรปรบัปรงุระบบป้องกันน้ ำท่วม) มีนำคม 2555 - ตุลำคม 2556
ต้ังอยู่คำนหำม ต ำบลธนู ต ำบลอุทัย ต ำบลหนองน้ ำส้ม
ต ำบลสำมบัณฑิต และต ำบลบ้ำนช้ำง จังหวัดพระนครศรอียุธยำ

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมสมุทรสำคร (ส่วนขยำย ครั้งที ่2) มีนำคม 2555 - มกรำคม 2558
ต้ังอยู่ทีต่ ำบลบำงกระเจ้ำ อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร

บรษัิท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) โครงกำรขตประกอบอุตสำหกรรมนวนคร (ส่วนขยำย) มีนำคม 2555 - มิถุนำยน 2558
ต้ังอยู่ทีต่ ำบลนำกลำง อ ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ
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