รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ประเภทโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย ที่ คชก. มีมติใหความเห็นชอบ และ สผ. แจงผลการพิจารณา
ระหวาง เดือนธันวาคม 2561
ลําดับ

ชื่อและที่ตั้งโครงการ

1

โครงการ เดอะ ซีนิธ 3 (THE ZENITH 3) ตั้งอยูที่ หมูที่ 3
ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด 45 (ซอยประเสริฐอิสลามฝงตะวันออก)
ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

2

โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี (สวนขยาย) ตั้งอยูที่ ถนนทาหลวง
ตําบลวัดใหม อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

3

โครงการ BaaN 62 ตั้งอยูที่ ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

4

โครงการ KNIGHTSBRIDGE SUKHUMVIT-THEPHARAK
ตั้งอยูที่ ถนนเทพารักษ ตําบลเทพารักษ อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ

5

6

7

โครงการ นิชโมโน เจริญนคร (ชื่อเดิมโครงการราชพฤกษ เจริญนคร
(อาคารชุดพักอาศัย คสล. สูง 36 ชั้น และอาคารชุดเพื่อการพาณิชย
คสล. สูง 1 ชั้น)) ตั้งอยูที่ ถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ
โครงการ เลอวิท เรสซิเดน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเปลี่ยนแปลง
การใชอาคาร) ตั้งอยูที่ ถนนพระตําหนัก 5 ตําบลหนองปรือ
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โครงการ อาคารอยูอาศัยรวม เจริญสินธานี ลิพอน ตั้งอยูที่ หมูที่ 5
ถนนเทพกษัตรี ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

เจาของโครงการ

บริษัทที่ปรึกษา

เลขที่หนังสือที่ใหความเห็นชอบ/ลงวันที่

บริษัท นิชดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด

บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จํากัด

ทส 1010.5/16867 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561

บริษัท วัฒนเวช จํากัด

บริษัท กรีนเนอร คอนซัลแทนท จํากัด ทส 1010.5/16886 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561

บริษัท โฮมสุขุมวิท จํากัด

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท จํากัด ทส 1010.5/16923 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561

บริษัท ออริจิ้น ไนทบริดจ เทพารักษ
จํากัด

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี
คอนซัลแตนท จํากัด

ทส 1010.5/16956 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561

บริษัท เสนา เอชเอชพี 5 จํากัด

บริษัท รักดีหามจั่ว จํากัด

ทส 1010.5/16962 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561

บริษัท แลนด เอเบิล จํากัด

บริษัท แนชเชอชอรัล โซลูชั่น จํากัด

ทส 1010.5/17075 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จํากัด

บริษัท เอนไว เอ็กซเพิรท จํากัด

ทส 1010.5/17195 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ลําดับ

เจาของโครงการ

บริษัทที่ปรึกษา

เลขที่หนังสือที่ใหความเห็นชอบ/ลงวันที่

8

โครงการ MODIZ SUKHUMVIT 50 (โมดิซ สุขุมวิท 50)
ตั้งอยูที่ หัวมุมถนนซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ

บริษัท พรีวิลเลจ ดีเวลลอปเมนท จํากัด

บริษัท รักดีหามจั่ว จํากัด

ทส 1010.5/17233 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

9

โครงการ ไอดีโอ โมบิ พระรามสี่ ตั้งอยูที่ ถนนพระรามสี่
ตั้งอยูที่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

บริษัท เอดีซี-เจวี 10 จํากัด

10

โครงการ ชีวาทัย ทองหลอ 20 ตั้งอยูที่ ซอยทองหลอ 20 ถนนเอกมัย
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน)

11

โครงการ โรงพยาบาลรามนครา ตั้งอยูที่ ถนนรามคําแหง
แขวงราษฎรพัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

บริษัท เอนคอร (2016) จํากัด

12

*รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ โรงพยาบาลเอกชล (สวยขยาย)
ตั้งอยูที่ 68/3 หมูที่ 2 ถนนเจาพระยาสัจจา ตําบลบานสวน อําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด
(มหาชน)

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท จํากัด

ทส 1010.5/17415 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561

13

โครงการ 548 Ploenchit ตั้งอยูที่ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

บริษัท อาร เอ็ม แอล 548 จํากัด

บริษัท ไท-ไท วิศวกร จํากัด

ทส 1010.5/17534 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561

14

โครงการ Knightsbridge Collage Sukhumvit 107
ตั้งอยูที่ ถนนซอยสุขุมวิท 107 ตําบลสําโรงเหนือ
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท ออริจิ้น คอลลาจ 107 จํากัด

บริษัท รักดีหามจั่ว จํากัด

ทส 1010.5/17571 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

15

โครงการ LA CASITA HUA HIN (ลา กาชิตา หัวหิน)
ตั้งอยูที่ ถนนเพชรเกษม ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอิรธ แอนด ซัน จํากัด

ทส 1010.5/17576 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

16

โครงการ โรงแรมเขาหลักแมริออท รีสอรทแอนดสปา ตั้งอยูที่ หมูที่ 2
ตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา

บริษัท ศรีสนอง จํากัด

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล
เซอรวิส จํากัด

ทส 1010.5/17667 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561

ชื่อและที่ตั้งโครงการ

บริษัท กรีนแคร คอนซัลแตนท จํากัด ทส 1010.5/17303 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561
บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จํากัด

ทส 1010.5/17368 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท จํากัด ทส 1010.5/17372 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561

ลําดับ

เจาของโครงการ

บริษัทที่ปรึกษา

เลขที่หนังสือที่ใหความเห็นชอบ/ลงวันที่

17

โครงการ แอท มาย เซอรวิส เรสซิเดนซ (@MIND SERVICED
RESIDENCE) (สวนขยาย) ตั้งอยูที่ ถนนพัทยาสายสอง ซอย 4
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บริษัท กรองทอง วิลลา จํากัด

บริษัท มาสเตอร ฟอร กรีน จํากัด

ทส 1010.5/17770 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561

18

โครงการ อาคารชุดแอสปาย สุขุมวิม-ออนนุช (Aspire
Sukhumvit-Onnut) ตั้งอยูที่ ซอยออนนุช 21 ถนนสุขุมวิท 77
แขวงออนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (2018)
จํากัด

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง
คอนซัลแตนท จํากัด

ทส 1010.5/17776 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561

19

โครงการ โรงแรม ไทย บัว ทาวเวอร (สวนขยายและเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ) ตั้งอยูที่ ถนนสุขุมวิท ตําบลนาจอมเทียน
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

บริษัท สยาม อินเตอรเนชั่นแนล ทรา
บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จํากัด
เวล เทรดดิ้ง กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

ทส 1010.5/17781 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561

20

โครงการ CLUB QUARTERS @BANG SARAY CONDOMINIUM
ตั้งอยูที่ ซอยเทศบาล 9/2 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี

บริษัท บีแอนดบีแลนด ดีเวลลอปเมนท บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล มูฟเมนท
จํากัด
จํากัด

ทส 1010.5/17829 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561

21

โครงการ The Key MRT Phetkasem 48 ตั้งอยูที่ ถนนเพชรเกษม
แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด
(มหาชน)

บริษัท เอ็นทิค จํากัด

ทส 1010.5/17975 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

22

โครงการ ดีเดย รีโซเทล (D-day Resotel) ตั้งอยูที่ ซอยนาเกลือ 14
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บริษัท เดอะ เกรทเทอวิว จํากัด

บริษัท มาสเตอร ฟอร กรีน จํากัด

ทส 1010.5/17981 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

23

โครงการ THE NEST SUKHUMVIT 71 ตั้งอยูที่ ซอยปรีดีพนมยงค 2
ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

บริษัท เดอะเนสท พร็อพเพอตี้ จํากัด

24

โครงการ TADA CONDO ตั้งอยูที่ บริเวณถนนสาธารณประโยชน
เชื่อมตอกับถนนทรัพยบุญชัย-บางปง ตําบลบางเมือง อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท เฮงเส็ง คอนสตรัคชั่น (2011)
จํากัด

หมายเหตุ

ชื่อและที่ตั้งโครงการ

* เปนรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ไมกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี
ทส 1010.5/17985.2 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561
คอนซัลแตนท จํากัด
บริษัท วสาภัทร จํากัด

ทส 1010.5/17985.5 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

