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

ชื่อและที่ตั้งโครงการ

เจาของโครงการ

บริษัทที่ปรึกษา

เลขที่หนังสือที่ใหความเห็นชอบ/ลงวันที่

1

โครงการ โรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก ตั้งอยูที่ ถนนวังหลัง แขวงศิริ
ราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร

บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุป จํากัด

บริษัท เอ็นไวรไซน จํากัด

ทส 1010.5/7547 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562

2

โครงการ THE PANORA PATTAYA (เดอะ พาโนรา พัทยา) ตั้งอยูที่
ถนนพระตําหนักซอย 5 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จํากัด

ทส 1010.5/7568 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562

3

โครงการ The BASE Ratchada-Thapra (เดอะเบส รัชดา-ทาพระ)
ตั้งอยูที่ ถนนรัชดาภิเษก แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จํากัด

บริษัท มาสเตอร ฟอร กรีน จํากัด

ทส 1010.5/7654 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562

4

โครงการ The BASE Ratchada-Thapra 2 (เดอะเบส รัชดา-ทาพระ 2)
ตั้งอยูที่ ถนนรัชดาภิเษก แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จํากัด

บริษัท มาสเตอร ฟอร กรีน จํากัด

ทส 1010.5/7657 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562

5

โครงการ แม็กซี่ ไพรม รัชดา-สุทธิสาร ตั้งอยูที่ ถนนซอยอุดมสุข แขวง
หวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

บริษัท แม็กซี่ พรีเมียร วัน จํากัด

บริษัท รักดีหามจั่ว จํากัด

ทส 1010.5/7692 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562

6

โครงการ ARISE RATCHADA 19 (อะไรส รัชดา 19) ตั้งอยูที่ ถนนซอย
ลาดพราว 26 แยก 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ฟอรจูน พลัส พร็อพเพอรตี้ จํากัด

บริษัท รักดีหามจั่ว จํากัด

ทส 1010.5/7696 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562

7

*การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดฉะเชิงเทรา (ลาด
ขวาง) ตั้งอยูที่ ตําบลลาดขวาง อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

การเคหะแหงชาติ

บริษัท โลตัส คอนซัลแตนท จํากัด

ทส 1010.5/7864 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562

8

*การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (นาเกลือ)
ตั้งอยูที่ ถนนชัยพรวิถี ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

การเคหะแหงชาติ

บริษัท กรีน เอิรธ คอนซัลแตนท จํากัด

ทส 1010.5/7867 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562

ลําดับ

ชื่อและที่ตั้งโครงการ

เจาของโครงการ

บริษัทที่ปรึกษา

เลขที่หนังสือที่ใหความเห็นชอบ/ลงวันที่

9

*การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานเอื้ออาทร ตลาดไท (เทพกุญชร 34)
ตั้งอยูที่ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การเคหะแหงชาติ

บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด คอนซัลแตนท จํากัด

ทส 1010.5/7872 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562

10

*การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดสมุทรปราการ
(ประชาอุทิศ) ตั้งอยูที่ ตําบลในคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย
จังหวัดสมุทรปราการ

การเคหะแหงชาติ

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท จํากัด

ทส 1010.5/7873 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562

11

โครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพราว-สุทธิ
สาร) ตั้งอยูที่ ถนนซอยลาดพราว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร

บริษัท ออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จํากัด
(มหาชน)

บริษัท รักดีหามจั่ว จํากัด

ทส 1010.5/7944 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562

12

โครงการ The Excel Lasalle 17 (ดิ เอ็กเซล ลาซาล 17) ตั้งอยูที่ ซอย
ลาซาล 17 ถนนซอยสุขุมวิท 105 (ถนนลาซาล) แขวงบางนาใต เขตบาง
นา กรุงเทพมหานคร

บริษัท ออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จํากัด
(มหาชน)

บริษัท รักดีหามจั่ว จํากัด

ทส 1010.5/7947 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562

13

โครงการ ESCENT VILLE CHIANGMAI 2 (เอสเซ็นท วิลล เชียงใหม 2)
ตั้งอยูที่ ตําบลฟาฮาม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเดนซ จํากัด

บริษัท ไท - ไท วิศวกร จํากัด

ทส 1010.5/8030 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562

14

โครงการ ดิ เอราวัณ บาย มายฮิป ตั้งอยูที่ ถนนลอยเคราะห ตําบลชาง
คลาน อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

บริษัท โฮม แอนด ภัคเกษม จํากัด

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ทส 1010.5/8034 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562

15

โครงการ อาคารชุด นิวนอรดิค ภูเก็ต วอเตอรเวิลด ตั้งอยูที่ หมูที่ 2
ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

บริษัท บางกูนา การเดนส จํากัด

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด

ทส 1010.5/8097 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562

16

โครงการ โฮเทล วิสตา นาเกลือ ตั้งอยูที่ เลขที่ 159/149 หมูที่ 5 ตําบล
นาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บริษัท 196 จํากัด

บริษัท มาสเตอร ฟอร กรีน จํากัด

ทส 1010.5/8230 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

17

โครงการ ลุมพินี วิลล พัฒนาการ-ศรีนครินทร ตั้งอยูที่ ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จํากัด

ทส 1010.5/8234 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

18

โครงการ The Estelle-Phrom Phong (ดิ เอสเทลล พรอมพงษ) ตั้งอยูที่
ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไรมอน แลนด ทเวนตี้ ซิก จํากัด

บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จํากัด

ทส 1010.5/8350 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

ลําดับ

ชื่อและที่ตั้งโครงการ

เจาของโครงการ

บริษัทที่ปรึกษา

เลขที่หนังสือที่ใหความเห็นชอบ/ลงวันที่

19

โครงการ โรงแรม ยู หัวหิน (U Hua Hin) ตั้งอยูที่ ซอยหัวหิน 3 ถนน
เพชรเกษม ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

บริษัท วังนอย ฮอสพิทอลีตี้ จํากัด

บริษัท มาสเตอร ฟอร กรีน จํากัด

ทส 1010.5/8416 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562

20

โครงการ ศุภาลัย ไพรม พระราม 9 ตั้งอยูที่ ถนนพระราม 9 แขวงบาง
กะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จํากัด

ทส 1010.5/8443 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562

21

โครงการ dusitD2 hua hin (ดุสิตดีทู หัวหิน) ตั้งอยูที่ ถนนเพชรเกษม
ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

บริษัท เอ็นริช ปรนิมมิต จํากัด

บริษัท มาสเตอร ฟอร กรีน จํากัด

ทส 1010.5/8451 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562

22

โครงการ โรงแรม วินแดม ในหาน บีช รีสอรท ภูเก็ต (Wyndham
NaiHarn Beach Resort Phuket) ตั้งอยูที่ ถนนใสยวน-ในหาน หมูที่ 1
ตําบลราไวย อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

บริษัท ซิซซา กรุป จํากัด

บริษัท โปรเกรสซ ทีม คอนซัลแตนท จํากัด

ทส 1010.5/8498 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562

23

โครงการ Ideo Q N7 (ไอดีโอ คิว เอ็นเซเวน) ตั้งอยูที่ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

บริษัท เอดีซ-ี เจวี 12 จํากัด

บริษัท ไท - ไท วิศวกร จํากัด

ทส 1010.5/8547 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562

24

โครงการ อาคารชุด โอเชียนา สุรินทร ตั้งอยูที่ หมูที่ 3 ตําบลเชิงทะเล
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

บริษัท โอเชียนา สุรินทร จํากัด

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด

ทส 1010.5/8590 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562

บริษัท ไลฟ แคร ออน เอิรท จํากัด

บริษัท กรีนีโอ จํากัด

ทส 1010.5/8638 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท
จํากัด

ทส 1010.5/8703 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)

บริษัท มาสเตอร ฟอร กรีน จํากัด

ทส 1010.5/8776 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562

บริษัท บุญโรจนกอสราง จํากัด

บริษัท ธารา คอนซัลแตนท จํากัด

ทส 1010.5/8714 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562

25
26

โครงการ Siam Oriental ตั้งอยูที่ บริเวณถนนพรตําหนักซอย 6 (ถนน
สวนบุคคล) ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โครงการ ลุมพินี พารค บรมราชชนนี-สิรินธร ตั้งอยูที่ บริเวณถนนรุง
ประชา แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

27

โครงการ เดอะไพรเวซี่ เตาปูน อินเตอรเชนจ 1 (The Privacy
Taopoon interchange 1) ตั้งอยูที่ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

28

โครงการ PATTAYA DISCOVERY BEACH (สวนขยาย) ตั้งอยูที่ ถนน
พัทยาสาย 2 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

29

โครงการ เดอะไพรเวซี่ เตาปูน อินเตอรเชนจ 2 (The Privacy
Taopoon interchange 2) ตั้งอยูที่ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)

บริษัท มาสเตอร ฟอร กรีน จํากัด

ทส 1010.5/8779 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562

30

โครงการ EYSE SUKHUMVIT 43 (อีส สุขุมวิท 43) ตั้งอยูที่ ซอยสุขุมวิท
43 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บริษัท เอส 43 พร็อพเพอรตี้ จํากัด

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จํากัด

ทส 1010.5/8809 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562

ลําดับ

ชื่อและที่ตั้งโครงการ

เจาของโครงการ

บริษัทที่ปรึกษา

เลขที่หนังสือที่ใหความเห็นชอบ/ลงวันที่

31

โครงการ เดอะชอรเขาหลัก ตั้งอยูที่ หมูที่ 7 ตําบลคึกคัก อําเภอตะกั่วปา
จังหวัดพังงา

บริษัท ดิ โอเชี่ยน แซนด จํากัด

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด

ทส 1010.5/8870 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562

32

โครงการ อนาเธอรเพจ ตั้งอยูที่ ถนนเลียบชายหาด ซอยพัทยา 3 ตําบล
หนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บริษัท อนาเธอรเพจ จํากัด

บริษัท มาสเตอร ฟอร กรีน จํากัด

ทส 1010.5/8982 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ

* เปนรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ไมกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา

