รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ประเภทโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย ที่ คชก. มีมติใหความเห็นชอบ และ สผ. แจงผลการพิจารณา
ระหวาง เดือนพฤษภาคม 2562
ลําดับ

ชื่อและที่ตั้งโครงการ

เจาของโครงการ

บริษัทที่ปรึกษา

เลขที่หนังสือที่ใหความเห็นชอบ/ลงวันที่

1

โครงการ โรงแรม บีช รีพับลิค สมุย (Beach Republic Samui) (สวน
ขยาย) ตั้งอยูที่ หมูที่ 4 บานละไม ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎรธานี

บริษัท บีช รีพับลิค (สมุย) จํากัด

บริษัท เอนไว เอ็กซเพิรท จํากัด

ทส 1010.5/6024 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

2

โครงการ Ivory รัชดา 32 (ไอเวอรี่ รัชดา 32) ตั้งอยูที่ ซอยรัชดาภิเษก
32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท เอสเตท คิว จํากัด

บริษัท รักดีหามจั่ว จํากัด

ทส 1010.5/6026 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

3

โครงการ พลัมคอนโด รังสิต ตั้งอยูที่ ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1
(ถนนพหลโยธิน) ตําบลคลอง 1 อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จํากัด

ทส 1010.5/6129 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

4

โครงการ อาคารชุดแอสปาย อโศก-รัชดา (Aspire Asoke-Ratchada)
ตั้งอยูที่ ถนนซอยสุทธิพร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ จํากัด

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด

ทส 1010.5/6204 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

5

โครงการ Palm Spring Villas ตั้งอยูที่ ถนนสาธารณประโยชน ตําบล
หนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บริษัท ปาลม สปริง จํากัด

บริษัท กรีนีโอ จํากัด

ทส 1010.5/6208 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

6

โครงการ Centre Point Terminal 21 Korat ตั้งอยูที่ ถนนทางหลวง
แผนดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด

บริษัท ไท-ไท วิศวกร จํากัด

ทส 1010.5/6220 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

7

โครงการ นิช โมโน แจงวัฒนะ เฟส 2 ตั้งอยูที่ ถนนแจงวัฒนะ อําเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บริษัท เสนา เอชเอชพี 11 จํากัด

บริษัท มิตรสิ่งแวดลอมไทย จํากัด

ทส 1010.5/6291 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

8

โครงการ นิช โมโน แจงวัฒนะ เฟส 1 ตั้งอยูที่ ถนนแจงวัฒนะ อําเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บริษัท เสนา เอชเอชพี 11 จํากัด

บริษัท มิตรสิ่งแวดลอมไทย จํากัด

ทส 1010.5/6305 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

9

โครงการ TUNYA SAMUI MIND CARE INSTITUTE ตั้งอยูที่ หมูที่ 2
ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

บริษัท ธัญสมุย วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จํากัด

ทส 1010.5/6522 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

10

โครงการโรงแรม เกตุม รีสอรท ตั้งอยูที่ หมูที่ 4 ตําบลมะเร็ต อําเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี (ลงแลว)

นายเฉลิมพล พงศฉบับนภา

บริษัท เจต คอนซัลแตนท จัด

ทส 1010.5/6527 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ลําดับ

ชื่อและที่ตั้งโครงการ

เจาของโครงการ

บริษัทที่ปรึกษา

เลขที่หนังสือที่ใหความเห็นชอบ/ลงวันที่

บริษัท ซี.เอ.ที.ออพพิวเล็นซ (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท กรีนีโอ จํากัด

ทส 1010.5/6535 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

11

โครงการโรงแรม เทรเวลลอดจ จอมเทียน (Travelodge Jomtien)
ตั้งอยูที่ ซอยจอมเทียน 13 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

12

โครงการ COCOON RAMA 9 (โคคูน พระราม 9) ตั้งอยูที่ ถนนพระราม
9 ซอย 59 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

บริษัท รอแยลเฮาส อีเลฟเวน จํากัด

บริษัท รักดีหามจั่ว จํากัด

ทส 1010.5/6571 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

13

โครงการ PARK ORIGIN THONGLOR ตั้งอยูที่ ซอยทองหลอ 10 ถนน
ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหลอ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร

บริษัท ออริจิ้น พารค ที1 จํากัด

บริษัท ไท-ไท วิศวกร จํากัด

ทส 1010.5/6574 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

14

โครงการ อาคารชุด THE RIVIERA OCEAN DRIVE ตั้งอยูที่ ถนนจอม
เทียนสาย 2 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

15

โครงการ S61 (เอส 61) ตั้งอยูที่ ถนนสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

16

โครงการอาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) โรงแรม สํานักงาน และพาณิชยก
รรม Canapaya Riverfront ตั้งอยูที่ ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขต
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

17

บริษัท เดอะ ริเวียรา โอเชี่ยน ไดรฟ พร็อพเพอรตี้ ดี
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด
เวลลอปเมนท จํากัด

ทส 1010.5/6580 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

บริษัท เอส61 จํากัด

บริษัท วสาภัทร จํากัด

ทส 1010.5/6584 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

บริษัท คณาพญา ดีเวลลอปเมนท จํากัด

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด

ทส 1010.5/6732 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

โครงการ KNIGHTSBRIDGE KASET SOCIETY (ไนทบริดจ เกษตร โซ
ไซตี)้ ตั้งอยูที่ ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ออริจิ้น เกษตร โซไซตี้ จํากัด

บริษัท รักดีหามจั่ว จํากัด

ทส 1010.5/6769 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

18

โครงการ จรรยวรรณ@ชลบุรี ตั้งอยูที่ หมูที่ 5 ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี

บริษัท โชติธนวัฒน จํากัด

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ทส 1010.5/6829 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

19

โครงการ เดอะคิทท พลัส รังสิต-ติวานนท ตั้งอยูที่ ถนนติวานนท ตําบล
บางกะดี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

บริษัท มิตรสิ่งแวดลอมไทย จํากัด

ทส 1010.5/6839 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

20

โครงการ อาคารชุด วี ไอ พี กาแล็คซี่ (VIP GALAXY) ตั้งอยูที่ หมูที่ 2
ถนนบานราไวย-ในหาน ตําบลราไวย อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

บริษัท อุทัยคํา จํากัด

บริษัท โปรเกรสซ ทีม คอนซัลแตนท จํากัด

ทส 1010.5/6872 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ลําดับ

ชื่อและที่ตั้งโครงการ

เจาของโครงการ

บริษัทที่ปรึกษา

เลขที่หนังสือที่ใหความเห็นชอบ/ลงวันที่

21

โครงการ โรงแรม เดอะราชา (สวนขยาย) ตั้งอยูที่ เกาะราชาใหญ ตําบล
ราไวย อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

บริษัท ราชา รีสอรท จํากัด

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด

ทส 1010.5/6897 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

22

โครงการ โรงแรม ปาตองเบย ปารค (Patongbay Park) ตั้งอยูที่ ถนน
หมื่นเงิน ตําบลปาตอง อําเภอกระทู จังหวัดภูเก็ต

บริษัท ปาตองเบย ปารค จํากัด

บริษัท โอเค เนเจอร จํากัด

ทส 1010.5/6921 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

23

โครงการ โรงแรม ดิโอเชียนิค สปอรต โฮเต็ล (THE OCEANIC SPORT
HOTEL) ตั้งอยูที่ หมูที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตําบลเกาะแกว อําเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

บริษัท ดิโอเชียนิค สปอรต โฮเต็ล จํากัด

บริษัท โอเค เนเจอร จํากัด

ทส 1010.5/6947 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

24

โครงการ อาคารชุด ยูโทเปย กะรน (UTOPIA KARON) ตั้งอยูที่ หมูที่ 3
ถนนปฏัก ซอย 14 ตําบลกะรน อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

บริษัท ยูโทเปย บีคิว กะรน จํากัด

บริษัท เอนไว เอ็กซเพิรท จํากัด

ทส 1010.5/7009 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

25

โครงการ โรงแรม โคซี่ กระบี่ อาวนาง (COSI Krabi AONNANG) ตั้งอยูที่
หมูที่ 2 ตําบลอาวนาง อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่

บริษัท ชวนพัฒนา โฮเต็ล จํากัด

บริษัท โปรเกรสซ ทีม คอนซัลแตนท จํากัด

ทส 1010.5/7021 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

26

*การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ The Reserve 61 Hideaway (เดอะ รี
เซิรฟ ไฮดอะเวย) ตั้งอยูที่ ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จํากัด

ทส 1010.5/7073 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

27

โครงการ พอรช (Porch) ตั้งอยูที่ ซอยแจงวัฒนะ 12 แยก 2 แขวงทุง
สองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

บริษัท วันฮันเดรดแอนดไรซซิ่ง จํากัด

บริษัท กรีนแคร คอนซัลแตนท จํากัด

ทส 1010.5/7250 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

28

โครงการ COMMON TU (คอมมอน ทีย)ู ตั้งอยูที่ ถนนทางหลวง
หมายเลข 3214 ตอนบานพราว-คลองหา (ถนนคลองหลวง) ตําบลคลอง
หนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บริษัท คอนเซ็ปต 101 จํากัด

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จํากัด

ทส 1010.5/7254 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

29

โครงการอาคารชุด AESTIQ THONGLOR ตั้งอยูที่ ถนนสุขุมวิท 55 (ทอง
หลอ) แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด

ทส 1010.5/7431 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

30

โครงการ Hill Fresco (ฮิลล เฟรสโก) ตั้งอยู ซอยพระตําหนัก 5 ตําบล
หนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บริษัท สตาร บรีโอ พลัส จํากัด

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท จํากัด

ทส 1010.5/7513 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ

* เปนรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ไมกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา

