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

ชื่อและที่ตั้งโครงการ

เจาของโครงการ

บริษัทที่ปรึกษา

เลขที่หนังสือที่ใหความเห็นชอบ/ลงวันที่

1

โครงการ ดี อีโค คอนโด พัทยา (D Eco Condo Pattaya) ตั้งอยูที่ ซอย
บริษัท สุวรรณา ดีเวลลอปเมนท
นาเกลือ 14/1 ถนนพัทยา-นาเกลือ ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง
บริษัท มาสเตอร ฟอร กรีน จํากัด
จํากัด
จังหวัดชลบุรี

ทส 1010.5/4645 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562

2

โครงการ Nana Office Building ตั้งอยูที่ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริษัท นันทวัน จํากัด

บริษัท ไท-ไท วิศวกร จํากัด

ทส 1010.5/4666 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562

3

โครงการ ศุภาลัย ลอฟท ประชาธิปก-วงเวียนใหญ ตั้งอยูที่ ถนนประชาธิ
ปก แขวงสมเด็จเจาพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท
จํากัด

ทส 1010.5/4756 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562

4

โครงการ Hyde Heritage @ Thonglor (ไฮด เฮอริเทจ แอท ทองหลอ )
ตั้งอยูที่ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บริษัท แกรนด สตาร จํากัด

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท จํากัด

ทส 1010.5/4758 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562

5

โครงการโรงแรม Andaz Resort Pattaya ตั้งอยูที่ ซอยนาจอมเทียน 46
เชื่อมตอกับถนนซอยนาจอมเทียน 50 (สด กูรมะโลหิต) ถนนสุขุมวิท
ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

บริษัท ศาลาแดง เพลส จํากัด

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง
คอนซัลแตนท จํากัด

ทส 1010.5/4783 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562

6

โครงการ Citadines North Pattaya (สวนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช
อาคาร) ตั้งอยูที่ ถนนพัทยาสาย 3 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

บริษัท อารคอน ไลฟ พร็อพ
เพอรตี้ จํากัด

บริษัท วสาภัทร จํากัด

ทส 1010.5/4797 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562

7

โครงการ Pentahotel Bangkok, Ploenchit ตั้งอยูที่ ถนนซอยนายเลิศ บริษัท เดอะ เนสท พร็อพเพอร บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตี้ จํากัด
จํากัด

ทส 1010.5/4874 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562

8

โครงการโรงแรม เลเฮาส เขาหลัก รีสอรท แอนด สปาร (Lay House
Khaolak Resort and Spa) (สวนขยาย) จํานวน 339 หอง (สวนขยาย
324 หองพัก สวนเดิม 15 หองพัก) ตั้งอยูที่ หมูที่ 5 บานบางเนียง
ตําบลคึกคัก อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา

ทส 1010.5/4977 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562

บริษัท ใจอัญญา จํากัด

บริษัท เอนไว เอ็กซเพิรท จํากัด

ลําดับ

ชื่อและที่ตั้งโครงการ

เจาของโครงการ

บริษัทที่ปรึกษา

เลขที่หนังสือที่ใหความเห็นชอบ/ลงวันที่

9

โครงการ เดอะ ไพรเวซี่ จตุจักร ตั้งอยูที่ ถนนวิภาวดีรังสิต (ระหวางซอย
22-24) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท
จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท
จํากัด

ทส 1010.5/4983 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562

10

โครงการโรงแรม แกรนด ราวินทรา บีช ตั้งอยูที่ ถนนสุขุมวิท ตําบลนา
จอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

บริษัท ซันไชน บีช รีสอรท จํากัด

บริษัท รักดีหามจั่ว จํากัด

ทส 1010.5/4989 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562

11

โครการโรงแรม บานตนไทร (เปลี่ยนการใชอาคาร) ตั้งอยูที่ ถนนนาใน
ตําบลปาตอง อําเภอกระทู จังหวัดภูเก็ต

นางสาวนนทลี มรรคาวาณิช

บริษัท โปรเกรสซ ทีม คอนซัล
แตนท จํากัด

ทส 1010.5/4999 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562

12

โครงการ เดอะ ทรี จรัญ-บางพลัด (The Tree Charan-Bang Phlat)
ตั้งอยูที่ ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท
จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท
จํากัด

ทส 1010.5/5001 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562

13

โครงการ THE ROOM SUKHUMVIT 59 ตั้งอยูที่ ถนนซอยสุขุมวิท 59
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บริษัท แลนด แอนด เฮาส
จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไท-ไท วิศวกร จํากัด

ทส 1010.5/5277 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562

14

โครงการ ไอคอนโด พัฒนาการ ศรีนครินทร ตั้งอยูที่ ถนนพัฒนาการ
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค
จํากัด (มหาชน)

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จํากัด

ทส 1010.5/5308 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562

15

โครงการ เดอะวัน พลัส แกรนด รามคําแหง (THE ONE PLUS GRAND
RAMKHAMHAENG) ตั้งอยูที่ ซอยรามคําแหง 32 แยก 1 แขวงหัวหมาก บริษัท ไนนตี้ไนน เอสเตท จํากัด
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

บริษัท เอ็นไว เวิรค จํากัด

ทส 1010.5/5345 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562

16

โครงการ The Belgravia @ Ratchada-Ladprao 15 ตั้งอยูที่ ซอย
ลาดพราว 15 ถนนลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ธีรการ เอสเตท จํากัด

บริษัท เอ็นไว เวิรค จํากัด

ทส 1010.5/5350 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562

17

โครงการ OASIS ตั้งอยูที่ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

บริษัท แม็กซ ฟวเจอร จํากัด

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท
จํากัด

ทส 1010.5/5353 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562

18

โครงการ โรงแรม โอเอซิส (OASIS) ตั้งอยูที่ หมูที่ 3 ตําบลสาคู อําเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต

บริษัท ดี โฮเต็ล เอ็กซเพรส
จํากัด

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล
เซอรวิส จํากัด

ทส 1010.5/5608 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562

19

โครงการ LEELA GARDEN VILA (ลีลา การเดน วิลลา) ตั้งอยูที่ ถนน
บุณยกัญจนา ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บริษัท เจริญศิริ ทรัพยสิน จํากัด บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท จํากัด

ทส 1010.5/5611 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562

ลําดับ

ชื่อและที่ตั้งโครงการ

เจาของโครงการ

บริษัทที่ปรึกษา

เลขที่หนังสือที่ใหความเห็นชอบ/ลงวันที่

บริษัท บานริมบัว จํากัด

บริษัท โปรเกรสซ ทีม คอนซัล
แตนท จํากัด

ทส 1010.5/5614 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562

20

โครงการ โรงแรม ไตรตรัง เรสซิเดนซ (Tritrang Residance) ตั้งอยูที่
ถนนหมื่นเงิน ตําบลปาตอง อําเภอกระทู จังหวัดภูเก็ต

21

โครงการ โรงแรม เมธาดี อีลิท (Metadee Elite) ตั้งอยูที่ หมูที่ 2
ตําบลกะรน อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

บริษัท แฮปป แฟมิลี่ จํากัด

บริษัท เอนไว เอ็กซเพิรท จํากัด

ทส 1010.5/5625 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562

22

โครงการ อาคารอยูอาศัยรวม บีเกสท เรสซิเดนส (Be Guest
Residence) ตั้งอยูที่ หมูที่ 3 ตําบลถ้ําน้ําผุด อําเภอเมืองพังงา จังหวัด
พังงา

นายสมชาย บวรสมสฤษดิ์

บริษัท โปรเกรสซ ทีม คอนซัล
แตนท จํากัด

ทส 1010.5/5629 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562

23

โครงการ อาคารชุด โอเชี่ยน แซนด ตั้งอยูที่ ถนนสายบานโคกโตนดบานลายัน ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

บริษัท ลากูนา (ประเทศไทย)
จํากัด

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล
เซอรวิส จํากัด

ทส 1010.5/5641 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562

24

โครงการ โรงแรม แพนภูรีย ตั้งอยูที่ หมูที่ 1 ซอยบานบอไทร ตําบลสาคู
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

บริษํท แพนภูรีย จํากัด

บริษัท เอนไว เอ็กซเพิรท จํากัด

ทส 1010.5/5701 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562

25

โครงการ โรงแรมฮิลตันภูเก็ตไมขาว รีสอรตแอนดสปา ตั้งอยูที่ หมูที่ 3
ตําบลไมขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

บริษัท ดีเอชเอ็มเอส จํากัด

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล
เซอรวิส จํากัด

ทส 1010.5/5712 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562

26

โครงการ โรงแรมตูร เดอ ปริ้นเซส (TOUR DE PRINCESS HOTEL)
ตั้งอยูที่ หมูที่ 3 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4025 (ถนนศรีสุนทร)
ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

บริษัท เดอะ สตาร ภูเก็ต จํากัด

บริษัท โอเค เนเจอร จํากัด

ทส 1010.5/5719 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562

27

โครงการ โรงแรม เขาหลัก นางทอง บีช รีสอรท ตั้งอยูที่ หมูที่ 6 ตําบล
คึกคัก อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา

บริษัท เขาหลัก นางทอง รี
สอรท จํากัด

บริษัท โปรเกรสซ ทีม คอนซัล
แตนท จํากัด

ทส 1010.5/5730 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562

ลําดับ

ชื่อและที่ตั้งโครงการ

เจาของโครงการ

บริษัทที่ปรึกษา

เลขที่หนังสือที่ใหความเห็นชอบ/ลงวันที่

บริษัท การแพทย สุขุมวิท 62
จํากัด

บริษัท ไท-ไท วิศวกร จํากัด

ทส 1010.5/5824 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562

28

โครงการ โรงพยาบาลรวมใจรักษ สุขุมวิท 62 ตั้งอยูที่ ซอยสุขุมวิท 62
แขวงพระโขนงใต เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

29

โครงการ AMIE Sukhumvit 26 (อามี สุขุมวิท 26) ตั้งอยูที่ ถนนสุขุมวิท
ซอยสุขุมวิท 26 (ซอยทานผูหญิงพวงรัตนประไพ) แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริษัท อีส แอม อาร จํากัด

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท
จํากัด

ทส 1010.5/5847 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562

30

โครงการ PARK ORIGIN PHAYATHIA (พารค ออริจิ้น พญาไท) ตั้งอยูที่
ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

บริษัท พารค ออริจิ้น พญาไท
จํากัด

บริษัท รักดีหามจั่ว จํากัด

ทส 1010.5/5851 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562

31

โครงการ อาคารเชาสําหรับขาราชการผูมีรายไดนอย จังหวัดแมฮองสอน
ตั้งอยูที่ ถนนขุนลุมประพาส ซอย 4 ตําบลจองคํา อําเภอเมือง
แมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน

การเคหะแหงชาติ

บริษัท กรีนีโอ จํากัด

ทส 1010.5/5853 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562

32

โครงการ The SHADE (Sathorn 1) เดอะ เชดด สาทร 1 ตั้งอยูที่ ซอย
ศรีบําเพ็ญ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

บริษัท สถาพร เอสเตท จํากัด

บริษัท มาสเตอร ฟอร กรีน จํากัด

ทส 1010.5/5855 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562

33

โครงการ PHANHIN REGENT EXECUTIVE RESIDENCE ตั้งอยูที่
287/162 หมูที่ 3 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

บริษัท สวนพานหิน จํากัด

บริษัท กรีน เอิรธ คอนซัลแตนท
จํากัด

ทส 1010.5/5845 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562

