รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ประเภทโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย ที่ คชก. มีมติใหความเห็นชอบ และ สผ. แจงผลการพิจารณา
ระหวาง เดือนมกราคม 2560
ลําดับ
1

ชื่อและที่ตั้งโครงการ
โครงการ โรงแรมบางกอกซิตี้ รัชดา ตั้งอยูที่ ถนนอโศก-ดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

โครงการ โซ โซฟเทล หัวหิน (So Sofitel Hua Hin) ตั้งอยูที่
2 ถนนบางเกตุ-คลองเทียน หมูที่ 7 ตําบลบางเกา อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี

เจาของโครงการ

บริษัทที่ปรึกษา

เลขที่หนังสือที่ใหความเห็นชอบ/ลงวันที่

บริษัท บางกอกซิตี้ รัชดา จํากัด

บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จํากัด

ทส 1009.5/250 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560

บริษัท เคเอส รีสอรท แอนด สปา จํากัด

บริษัท กรีนีโอ จํากัด

ทส 1009.5/310 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560

3

โครงการ MARUTAYA HOTEL ตั้งอยูที่ ถนนศรีราชา-หนองคอ
ซอย 11 ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

บริษัท มารุทายะ เรียล เอสเตท (ประเทศไทย)
จํากัด

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จํากัด

ทส 1009.5/409 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560

4

โครงการ เดอะ ทีเจ โฮเทล พัทยา ตั้งอยูที่ บริเวณซอยจอมเทียน
14 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บริษัท เดอะ ทีเจ โฮเทล พัทยา จํากัด

บริษัท กรีนีโอ จํากัด

ทส 1009.5/411 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560

5

โครงการ อาคารชุด Bangsaray Heights (บางเสร ไฮท) ตั้งอยูที่
ถนนซอยเทศบาล 12 ตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

บริษัท บางเสร ไฮท จํากัด

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง
คอนซัลแตนท จํากัด

ทส 1009.5/424 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560

6

โครงการ S38 ตั้งอยูที่ ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

บริษัท ไพรม แอเรีย 38 จํากัด

บริษัท มาสเตอร ฟอร กรีน จํากัด

ทส 1009.5/549 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560

7

โครงการ พลัสอยุธยา ตั้งอยูที่ ถนนโรจนะ ตําบลธนู อําเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท สิรีน พรอพเพอรตี้ แอนด ดีเวลลอป
เมนท จํากัด

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จํากัด

ทส 1009.5/565 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560

8

โครงการเจริญสินธานี กรอกสมบูรณ ตั้งอยูที่ ตําบลกรอกสมบูรณ
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

บริษัท สินเจริญ แอสเสท จํากัด

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด

ทส 1009.5/575 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560

ลําดับ

ชื่อและที่ตั้งโครงการ

เจาของโครงการ

บริษัทที่ปรึกษา

เลขที่หนังสือที่ใหความเห็นชอบ/ลงวันที่

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จํากัด

ทส 1009.5/768 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560

9

โครงการ เลอวิท เรสซิเดน ตั้งอยูที่ ถนนพระตําหนัก 5
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บริษัท แลนด เอเบิล จํากัด

10

โครงการธารา ตั้งอยูที่ ซอยรามคําแหง 203 แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

บริษัท ตั้งไชยวงศ พร็อพเพอรตี้ จํากัด

บริษัท เจ แอนด เอ็น คอนซัลติ้ง จํากัด ทส 1009.5/895 ลงวันที่ 25 มกราคม 2560

11

โครงการ มหาสารคามแลนด ตั้งอยูที่ ถนนถีนานนท (ทางหลวง
หมายเลข 213) ตําบลเกิ้ง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

บริษัท ทริปเปล ซี พร็อพเพอรตี้ จํากัด

บริษัท ทรานส เอเชีย คอนซัลแทนท
จํากัด

ทส 1009.5/940 ลงวันที่ 25 มกราคม 2560

12

โครงการ Khaoyai Wonderland ตั้งอยูที่ ถนนธนะรัชต ตําบล
บริษัท เดอะ บราเธอรส ดีเวลลอปเมนท จํากัด
หมูสี อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท
แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด

ทส 1009.5/977 ลงวันที่ 26 มกราคม 2560

โครงการ บานรัฐสวัสดิการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหาร
13 อากาศบริเวณโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง ระยะที2่
ตั้งอยูที่ ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

การเคหะแหงชาติ

14

โครงการ The Right Stay ตั้งอยูที่ ถนนเลียบทางรถไฟ
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บริษัท ธมลิล จํากัด

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท
แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด

ทส 1009.5/1278 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560

15

โครงการ The Reserve Thonglor ตั้งอยูที่ ถนนสุขุมวิท 55
(ซอยทองหลอ 2) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)

บริษัท มาสเตอร ฟอร กรีน จํากัด

ทส 1009.5/1194 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560

16

โครงการอาคารชุด โนเบิล แจงวัฒนะคอนโดมิเนียม ตั้งอยูที่
ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกรด จังหวัดนนทบุรี

บริษัท คอนติเนนนตัล ซิตี้ จํากัด

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง
คอนซัลแตนท จํากัด

ทส 1009.5/1197 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท จํากัด ทส 1009.5/1130 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560

