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

ชื่อและที่ตั้งโครงการ

เจาของโครงการ

บริษัทที่ปรึกษา

เลขที่หนังสือที่ใหความเห็นชอบ/ลงวันที่

1

โครงการ โนวา เอกซเพรช (Nova Express) (ดัดแปลงและเปลี่ยน
การใชอาคาร) ตั้งอยูบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ซอย 9 ตําบลหนอง
ปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บริษัท โนวา ปารค จํากัด

บริษัท กรีนีโอ จํากัด

ทส 1010.5/2994 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562

2

โครงการ โพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (Polis Condo Suksawat 64)
ตั้งอยูที่ ซอยสุขสวัสดิ์ 64 แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร

บริษัท แปด แปด โปร จํากัด

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล
เทคโนโลยี คอนซัลแตนท จํากัด

ทส 1010.5/3003 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562

3

โครงการ CHEWATHAI KASET-NAWAMIN (ชีวาทัย เกษตร-นวมินทร)
ตั้งอยูที่ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน)

บริษัท รักดีหามจั่ว จํากัด

ทส 1010.5/3009 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562

4

โครงการ ดิ เอ็กเซล ไฮดอะเวย (รัชดา-หวยขวาง) ตั้งอยูที่
ซอยประชาราษฎรบําเพ็ญ 10 ถนนประชาราษฎรบําเพ็ญ
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

บริษัท ออลล อินสโปร
ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

บริษัท ทรัพยปญญา
คอนซัลแตนท จํากัด

ทส 1010.5/3051 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562

5

โครงการ เดอะ คิวบ เออรเบิน สาทร-จันทน ตั้งอยูที่ ซอยจันทน 51
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

บริษัท คิวบ เรียล พรอพเพอรตี้
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล
จํากัด
เทคโนโลยี คอนซัลแตนท จํากัด

ทส 1010.5/3056 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562

6

โครงการ Hallmark Charan 13 (ฮอลลมารค จรัญ 13) ตั้งอยูที่
ถนนพาณิชยการธนบุรี (ถนนซอยจรัญสนิทวงศ 13)
แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร

บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน)

บริษัท รักดีหามจั่ว จํากัด

ทส 1010.5/3119 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562

7

โครงการ Atmoz Ratchada Huaykwang (แอทโมซ รัชดา หวยขวาง)
ตั้งอยูที่ ถนนซอยสหการประมูล แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร

บริษัท เอสเตท คิว จํากัด

บริษัท รักดีหามจั่ว จํากัด

ทส 1010.5/3137 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562

ลําดับ

ชื่อและที่ตั้งโครงการ

เจาของโครงการ

บริษัทที่ปรึกษา

เลขที่หนังสือที่ใหความเห็นชอบ/ลงวันที่

8

โครงการโรงแรมยัสปาล รีสอรท (Jaspal Resort) (สวนขยาย) ตั้งอยูที่
หมูที่ 8 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4023 (ถนนเมืองภูเก็ต-แหลมพันวา)
ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

บริษัท อินซาฟ ภูเก็ต พันวา
จํากัด

บริษัท โอเค เนเจอร จํากัด

ทส 1010.5/3200 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562

9

โครการ สเปซ คอนโดมิเนียม ตั้งอยูที่ หมูที่ 5 ตําบลวิชิต อําเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

บริษัท อาณา เรสซิเดนท จํากัด

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล
เซอรวิส จํากัด

ทส 1010.5/3211 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562

10

โครงการโรงแรม ดินสอ รีสอรท (ดัดแปลง และสวนขยาย) ตั้งอยูที่ ถนน
นาใน ตําบลปาตอง อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

บริษัท ดินสอรีสอรท จํากัด

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล
เซอรวิส จํากัด

ทส 1010.5/3267 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562

11

โครงการโรงแรม ราทานา แพลนเทชั่น (Ratana Plantation Hotel)
ตั้งอยูที่ หมูที่ 7 ซอยเจาฟา 59 (กลุมยาง) ตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต

บริษัท ราทานา
แพลนเทชั่น จํากัด

บริษัท โอเค เนเจอร จํากัด

ทส 1010.5/3271 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562

12

โครงการอาคารชุด อิมเพรสชั่น ภูเก็ต ตั้งอยูที่ หมูที่ 9
ตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

13

โครงการ ดีคอนโด เชียงใหม 4 ตั้งอยูที่ถนนสาธารณะเชื่อมกับถนน
ซุปเปอรไฮเวย (เชียงใหม-ลําปาง) ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม

14

โครงการ โรงแรม มารีนา เฮาส-ตาเอียด (MARINA HOUSEE-TA IED)
ของบริษัท ดี โฮเต็ล เอ็กเพรส จํากัด ตั้งอยูที่ ซอยตาเอียด
ตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

15

โครงการ The Rich Rama9-Srinakarin Triple Station
(เดอะริช พระราม9-ศรีนครินทร ทริปเปลสเตชั่น) ตั้งอยูที่ ถนนศรี
นครินทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

บริษัท ออลล อินสโปร
บริษัท เจต คอนซัลแตนท จํากัด
ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท พิวรรธนา จํากัด

ทส 1010.5/3311 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จํากัด

ทส 1010.5/3332 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562

บริษัท ดีโฮเต็ล เอ็กซเพรส จํากัด บริษัท เอนไว เอ็กซเพรท จํากัด

ทส 1010.5/3335 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด
(มหาชน)

บริษัท รักดีหามจั่ว จํากัด

ทส 1010.5/3362 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562

ลําดับ

ชื่อและที่ตั้งโครงการ

เจาของโครงการ

บริษัทที่ปรึกษา

เลขที่หนังสือที่ใหความเห็นชอบ/ลงวันที่

บริษัท เอ็มเจดี-เจวี 1 จํากัด

บริษัท ไท-ไท วิศวกร จํากัด

ทส 1010.5/3475 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562

16

โครงการ MUNIQ LANGSUAN (มิวนีค หลังสวน) ตั้งอยูที่
ถนนซอยตอนสน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

17

โครงการ J.QUARTIER RAMKHAMHAENG ตั้งอยูที่ ซอยรามคําแหง 40
บริษัท มิโดริ คอรปอเรชั่น จํากัด บริษัท โลตัส คอนซัลแตนท จํากัด ทส 1010.5/3538 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

18

โครงการ KEN ATTITUDE ตั้งอยูที่ ถนนนนทบุรี 1 ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

บริษัท เดอะ วัน เอสเตท
ดีเวลลอปเมนท จํากัด

19

โครงการ อีโค มารีน บีช รีสอรท (ECO MARINE BEACH RESORT)
ตั้งอยูที่ หมู 3 บานบอใหญ ตําบลบางเกา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

บริษัท อีโค มารีน บีช รีสอรท
ชะอํา จํากัด

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จํากัด

ทส 1010.5/3766 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562

20

*รายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลานจอดรถที่ 4
ตรงขามโรงแรมโนโวเทล ศูนยการคาสยามสแควร (บล็อก L)
(โครงการโรงแรม) ตั้งอยูที่สยามสแควร ซอย 7 ถนนอังรีดูนังต
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บริษัท เทสโก จํากัด

ทส 1010.5/3772 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562

22

โครงการโรงแรม ACE CHAENGWATTANA ตั้งอยูที่ ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

บริษัท รมเกลาเพลซ จํากัด

23

โครงการ สโคป หลังสวน ตั้งอยูที่ ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

24

บริษัท ออลล อินสไปร
*รายงานการแปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ อาคารชุด อิมเพรสชั่น
ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ภูเก็ต ตั้งอยูที่ หมูที่ 9 ตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

25

โครงการ สุชารี ไลฟ 3 ตั้งอยูที่ บริเวณซอยถนนแจงวัฒนะ 10
แยก 1-1-6 แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

บริษัท สโคป จํากัด

บริษัท สุชาตธนกิจ จํากัด

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท
ทส 1010.5/3862 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
จํากัด

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล
เทคโนโลยี คอนซัลแตนท จํากัด

ทส 1010.5/3872 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562

บริษัท ไท-ไท วิศวกร จํากัด

ทส 1010.5/3989 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล
มูฟเมนท จํากัด

ทส 1010.5/4218 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562
ทส 1010.5/4263 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

ลําดับ

ชื่อและที่ตั้งโครงการ

เจาของโครงการ

บริษัทที่ปรึกษา

เลขที่หนังสือที่ใหความเห็นชอบ/ลงวันที่

26

โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) ตั้งอยูที่ ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัท คอนซัลแทนท ออฟ
จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยี จํากัด

ทส 1010.5/4314 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

27

โครงการ โรงแรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (Amata City Chonburi Hotel)
ตั้งอยูที่ ซอยนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถนนสุขุมวิท ตําบลคลอง
ตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

บริษัท ไทย เจแปนนีส อมตะ
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท จํากัด
จํากัด

ทส 1010.5/4321 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

28

โครงการ ดิ เอ็กเซล รัชดา 18 ตั้งอยูที่ ซอยประชาราษฎรบําเพ็ญ 13
(ถนนซอย 20 มิถุนา) แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

บริษัท ออลล อินสไปร ดีเวลล บริษัท ทรัพยปญญา คอนซัลแตนท
ทส 1010.5/4488 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562
อปเมนท จํากัด (มหาชน) จํากัด

29

*รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ
กอสรางอาคารศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 ตั้งอยูที่ ตําบล
ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตรศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ * เปนรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ไมกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา
// เปนโครงการที่ตองเสนอขอรับความเห็นชอบจาก ครม.

ทส 1010.5/4531 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562

