รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ประเภทโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย ที่ คชก. มีมติใหความเห็นชอบ และ สผ. แจงผลการพิจารณา
ระหวาง เดือนกุมภาพันธ 2562
ลําดับ

ชื่อและที่ตั้งโครงการ

เจาของโครงการ

บริษัทที่ปรึกษา

เลขที่หนังสือที่ใหความเห็นชอบ/ลงวันที่
ทส 1010.5/1491 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

1

โครงการ UNITY 24 (ยูนิตี้ 24) ตั้งอยูที่ ถนนจรัญสนิทวงศ
แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ

บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อป
เมนท จํากัด

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล
เทคโนโลยี คอนซัลแตนท จํากัด

2

โครงการ Rise Phahon-Inthamara ตั้งอยูที่ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

บริษัท ออลล อินสไปร ดีเวลล
อปเมนท จํากัด (มหาชน)

บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จํากัด ทส 1010.5/1504 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

3

โครงการ Prempree @ Ladprao 48 (เปรมปรี แอท ลาดพราว 48)
ตั้งอยูที่ ถนนซอยลาดพราว 48 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ

บริษัท พาสันต เอสเตท จํากัด

บริษัท ไท-ไท วิศวกร จํากัด

ทส 1010.5/1574 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562

4

โครงการ YPM (วายพีเอ็ม) ตั้งอยูที่ ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ

บริษัท สิริพัฒน วัน จํากัด

บริษัท เอิรธ แอนด ซัน จํากัด

ทส 1010.5/1580 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562

5

โครงการ Mercure Hotels Samui Chaweng Beach ตั้งอยูที่ หมูที่ 3
ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

บริษัท ทนา ครีเอทีฟ ไลฟ จํากัด

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล
เซอรวิส จํากัด

ทส 1010.5/1597 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562

6

โครงการ โรงแรมทยะ ตั้งอยูที่ ถนนพัฒนาการ 42 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

7

โครงการ นิช โมโน เมกะ สเปช บางนา (Niche MoNO Mega Space
Bangna) ตั้งอยูที่ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 34 หรือถนนเทพรัตน กม.
บริษัท เสนา เอชเอชพี 4 จํากัด บริษัท มิตรสิ่งแวดลอมไทย จํากัด ทส 1010.5/1673 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
6 (ถนนบางนา-ตราด เดิม) ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ

บริษัท ทยชาติ จํากัด

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด ทส 1010.5/1605 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562

ลําดับ

ชื่อและที่ตั้งโครงการ

เจาของโครงการ

บริษัทที่ปรึกษา

เลขที่หนังสือที่ใหความเห็นชอบ/ลงวันที่

8

โครงการ โกลด อพารทเมนท อมตะ ตั้งอยูที่ ซอบ กม.58 ถนนสุขุมวิท
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

9

โครงการ ดิเอ็กเซล ไฮดอะเวย สุขุมวิท 71 (The Excel Hideaway
Sukhumvit 71) ตั้งอยูที่ ซอยปรีดีพนมยงค 14 แยก 6
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

10

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ เลอฌ็อง (Le' Champs)
ตั้งอยูที่ซอยลาดพราว 112-114 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

บริษัท แปซิฟก กรุป พร็อพ
เพอรตี้ จํากัด

บริษัท มาสเตอร ฟอร กรีน จํากัด ทส 1010.5/1749 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562

11

โครงการ โรงแรม โนวา สมุย รีสอรท (ปรับปรุง) ตั้งอยูที่ 147/3 หมูที่ 2
ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

บริษัท โฮเต็ล แอนด รีสอรท
จํากัด

บริษัท กรีน เอิรธ คอนซัลแตนท
จํากัด

ทส 1010.5/1776 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562

12

โครงการ ดิ เอ็กเซล ไฮดอะเวย สุขุมวิท 50 (The Excel Hideaway
Sukhumvit 50) ตั้งอยูที่ ซอยเริ่มเจริญ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

บริษัท ออลล อินสไปร-ฮูซิเออร
สุขุมวิท 50 จํากัด

บริษัท เอนไว เอ็กซเพิรท จํากัด

ทส 1010.5/1852 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562

13

โครงการ โกลเดน ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya)
ตั้งอยูที่ ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บริษัท สยาม ฮารเบอร จํากัด

มหาวิทยาลัยบูรพา

ทส 1010.5/1858 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562

14

โครงการ 101 Hotel ตั้งอยูที่ ซอยเทวาภิบาล 8/2 ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

บริษัท เดอะ ริทซ คารลตัน
จํากัด

15

โครงการ สํานักงานใหญ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
ตั้งอยูที่ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จํากัด (มหาชน)

16

โครงการ Tara Tropical Lux ตั้งอยูที่ ซอยพระตําหนัก 5
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บริษัท โกลด อพารทเมนท จํากัด บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท จํากัด ทส 1010.5/1738 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562
บริษัท ออลล อินสไปร ดีเวลล
อปเมนท จํากัด (มหาชน)

บริษัท จันทราภา จํากัด

บริษัท เอนไว เอ็กซเพิรท จํากัด

ทส 1010.5/1745 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล
ทส 1010.5/1855 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562
เซอรวิส จํากัด
บริษัท คอนซัลแทนท ออฟ
เทคโนโลยี จํากัด

ทส 1010.5/1943 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท จํากัด ทส 1010.5/2221 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562

ลําดับ

ชื่อและที่ตั้งโครงการ

เจาของโครงการ

บริษัทที่ปรึกษา

เลขที่หนังสือที่ใหความเห็นชอบ/ลงวันที่

17

โครงการ Pullman Khao Lak Resort ตั้งอยูที่ หมูที่ 2 ตําบลบางมวง
อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา

บริษัท เขาหลักอินเตอร จํากัด

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล
ทส 1010.5/2229 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562
เซอรวิส จํากัด

18

โครงการ พลัสคอนโด โคราช ตั้งอยูที่ ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท สิรีน พรอพเพอรตี้
แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จํากัด ทส 1010.5/2261 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562

19

โครงการ Crystal Suites ตั้งอยูที่ ซอยนาเกลือ 13 ถนนพัทยา-นาเกลือ
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บริษัท ชัยยงสิน (ซี.เอส.) จํากัด

บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท
จํากัด

20

โครงการ หลับดี เกาะพะงัน หาดริ้น บีช ตั้งอยูที่ หมูที่ 6 ตําบลบานใต
อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี

บริษัท คอมมอนแอเรีย จํากัด

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล
ทส 1010.5/2505 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
เซอรวิส จํากัด

21

โครงการ ดีคอนโด เมืองทอง เฟส 1
ตั้งอยูที่ ถนนซอยแจงวัฒนะ-ปากเกร็ด 39 ตําบลบานใหม
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จํากัด ทส 1010.5/2532 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562

22

โครงการ ATMOZ CHAENGWATTHANA ตั้งอยูที่ ถนนเลียบคลอง
ประปา ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเร็ด จังหวัดนนทบุรี

23

โครงการ ดีคอนโด เมืองทอง เฟส 3
ตั้งอยูที่ ถนนซอยแจงวัฒนะ-ปากเกร็ด 39 ตําบลบานใหม
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

24

โครงการ ดีคอนโด เมืองทอง เฟส 2
ตั้งอยูที่ ถนนซอยแจงวัฒนะ-ปากเกร็ด 39 ตําบลบานใหม
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) บริษัท แนชเชอชอรัล โซลูชั่น จํากัด ทส 1010.5/2585 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562

25

โครงการ IKON ตั้งอยูที่ ซอยสุขุมวิท 81 (ซอยชินมาศ) ถนนสุขุมวิท
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

บริษัท วี สุขุมวิท 81 ดีเวลลอป
เมนท จํากัด

บริษัท เอสเตท คิว จํากัด

บริษัท รักดีหามจั่ว จํากัด

ทส 1010.5/2446 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562

ทส 1010.5/2544 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จํากัด ทส 1010.5/2582 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562

บริษัท เอิรธ แอนด ซัน จํากัด

ทส 1010.5/2609 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562

ลําดับ

ชื่อและที่ตั้งโครงการ

26

โครงการ อาคารชุดพักอาศัย พาส พอรท ตั้งอยูที่ ซอยเจาฟา 37
(ซอยกฤษดา) ตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

27

โครงการ โรงแรม เดอะ พาโนรา วิลลา ภูเก็ต (THE PANORA VILLA
PHUKET) ตั้งอยูที่ หมูที่ 3 ซอยหาดสุรินทร 4 ตําบลเชิงทะเล
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

เจาของโครงการ
บริษัท ทีพีจี ดีเวลลอปเมนท
จํากัด
บริษัท ดิ อินทิเมท จํากัด

บริษัทที่ปรึกษา

เลขที่หนังสือที่ใหความเห็นชอบ/ลงวันที่

บริษัท เจต คอนซัลแตนท จํากัด ทส 1010.5/2836 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562
บริษัท เอนไว เอ็กซเพิรท จํากัด

ทส 1010.5/2841ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562

