
กันยายน 2563

บริษัทที่ปรึกษา
บริษัท อินเด็กซ อินเตอรเนชั่นแนล กรุป จำกัด (มหาชน) 

บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส จำกัด   

บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท จำกัด 

การทางพิเศษแหงประเทศไทย
Expressway Authority of Thailand
การทางพิเศษแหงประเทศไทย
Expressway Authority of Thailand

รายงานสรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 2
งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถี
และถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี



การศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบส่ิงแวดลอม 
โครงการทางเชือ่มตอทางพิเศษสายบูรพาวถิีและถนนเล่ียงเมอืงชลบุร ี  รายงานสรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที ่2 

รายงานสรุปผลการประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 2 
โครงการศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 
 

 
 

 
 

 

 

1. เหตุผลความจําเปน 

 จากการประชุมหารือเร่ืองการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ซึ่งมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคมเปนประธาน 
ไดมีการหารือเร่ืองแนวทางการแกไขปญหาการจราจรติดขัดบนถนนสุขุมวิท ชวงจากทางลงทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณ
ดานหนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถึงถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยการกอสรางทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถี
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) กับถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ของกรมทางหลวง (ทล.) โดยที่ประชุมไดมีมติ
มอบหมายใหสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) และ ทล. พิจารณา จุดเชื่อมตอดังกลาว ซึ่งตอมา
ไดมีการประชุมรวมกันระหวาง สนข. ทล. และ กทพ. เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ประชุมไดมอบหมายให กทพ. 
เปนผูดําเนินการศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ
ทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี รวมทั้งศึกษาผลกระทบดานการจราจร (Traffic Impact 
Assessment) บริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อแกไขปญหาการจราจรบนโครงขายถนนโดยรอบ 
ทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ
เปนการแกปญหาการจราจรทั้งระบบอยางยั่งยืน  

 กทพ. จึงวาจางที่ปรึกษาซึ่งประกอบดวย บริษัท อินเด็กซ อินเตอรเนชั่นแนล กรุป จํากัด บริษัท พีเอสเค 
คอนซัลแตนส จํากัด และบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท จํากัด เพื่อดําเนินการศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม 
เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยมี
แนวคิดในการศึกษาและแกไขปญหาจราจร ดังนี้ 

1) ลดการตัดกระแสจราจรของรถยนตที่ลงจากทางพิเศษบูรพาวิถีเพื่อไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยการ
กอสรางทางเชื่อมตอจากทางพิเศษบูรพาวิถีไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 

2) ลดการตัดกระแสจราจรของรถยนตบริเวณดานหนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โดยการกอสราง
ทางข้ึน-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนบานเกา และทางข้ึน-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท 

3) ศึกษาผลกระทบดานการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อแกไขปญหา
การจราจรบนโครงขายถนนโดยรอบใหสามารถรองรับปริมาณจราจรไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 พรอมกันนี้ไดกําหนดใหมีการดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชนและประชาสัมพันธโครงการตลอดชวง
ระยะเวลาการศึกษาความเหมาะสมฯ เพื่อใหประชาชนผูมีสวนไดเสียและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของ ได
มีสวนรวมแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เสนอประเด็นหวงกังวล และไดแสดงความคิดเห็นอยางครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งเปนไป
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และแนวทางการมีสวนรวม
ของประชาชนในการประเมนิ ผลกระทบสิ่งแวดลอมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(สผ.) ลงวนัที่ 8 มกราคม 2562  

 สําหรับกิจกรรมการประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2 เปนกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในข้ันตอนสรุปผล 
การคัดเลือกแนวสายทางและรูปแบบทางข้ึน-ลงที่เหมาะสมของโครงการ รวมทั้งเสนอมาตรการปองกัน แกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โดยมีจุดมุงหมายที่สําคัญเพื่อใหกลุมผูมีสวนไดเสียที่คาดวาจะไดรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการ
ดําเนินงานโครงการ และผูที่อาจถูกเวนคืนที่ดินและหรือทรัพยสิน รวมทั้งผูนําของชุมชนในพื้นที่ศึกษาและดําเนินงาน
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โครงการ ไดมีสวนรวมรับทราบขอมูลความกาวหนาและผลการศึกษาของโครงการ และไดมีสวนรวมใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตอผลการศึกษาโครงการ ซึ่งจะไดนําไปพิจารณาประกอบในการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาโครงการ และ
มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหมีความเหมาะสมและครอบคลุมครบถวนยิ่งข้ึน 

2. วัตถุประสงคของการประชุม 

1) เพื่อนําเสนอผลการศึกษาโครงการ แนวสายทาง และรูปแบบทางข้ึน-ลงที่เหมาะสมของโครงการ  
2) เพื่อนําเสนอผลการศึกษาดานสิ่งแวดลอม และมาตรการในการปองกัน แกไข และบรรเทาผลกระทบ 

ที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการ รวมทั้งหารือถึงความเหมาะสมและเพียงพอของรูปแบบโครงการ และ
มาตรการตางๆ ที่ไดจัดเตรียมไว 

3) เพื่อรวบรวมประเด็นขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
แนวทางหรือมาตรการ รวมทั้งวิธีการในการจัดการกับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ 

3. พ้ืนที่ศึกษา 

 พื้นที่ศึกษาและดําเนินการ เนนบริเวณพื้นที่ตามแนวสายทางของโครงการ โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษ
บูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตามแนวสายทางของโครงการ ใน 1 อําเภอ 2 ตําบล 2 เทศบาล  
ในเขตจังหวัดชลบุรี ไดแก เทศบาลตําบลคลองตําหรุ และเทศบาลตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี เปน
กลุมเปาหมายหลักซึ่งอยูในระยะขางละ 500 เมตร จากแนวสายทางของโครงการ 

4. กลุมเปาหมาย  

กลุมเปาหมายของการประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2 เปนผูแทนของกลุมผูมีสวนไดเสียในพื้นที่ตามแนวสายทาง
ของโครงการและบริเวณใกลเคียง ซึ่งประกอบดวย ผูนําชุมชน/กํานัน/ผูใหญบานของชุมชนใกลเคียงแนวสายทาง
โครงการ (สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล) หนวยงานราชการที่เก่ียวของ ผูที่อยูอาศัยหรือประกอบอาชีพใน
บริเวณใกลเคียงโครงการ ผูที่คาดวาจะไดรับผลกระทบโดยตรง และกลุมพื้นที่ออนไหวตอผลกระทบของสิ่งแวดลอม 
(รายละเอียดกลุมเปาหมายแสดงดังภาคผนวก ก) โดยแบงกลุมเปาหมายออกเปน 2 กลุม ดังนี้  

- กลุมที่ 1 กลุมตําบลคลองตําหรุ เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดบุญญราศี  
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  

- กลุมที่ 2 กลุมตําบลหนองไมแดง เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมมารติน ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

5. การประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 2 

 การประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 2 ไดดําเนินการตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5-1 และสรุปกิจกรรมงานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลโครงการตารางที่ 5-2 

ตารางที่ 5-1 สรุปกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน 
การดําเนินการ ชวงเวลาดําเนินการ รายละเอียด 

1. การดําเนินการกอนการประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 2  
1.1 จัด เตรี ยมแผนการประ ชุมและ

วิ เ ค ร า ะห ก ลุ ม เ ป า ห มา ย  แล ะ
ประสานสถานท่ีสําหรับดําเนินการ
จัดประชุม 

ดําเนินการระหวาง 
วันท่ี 2-4 สิงหาคม 2563 

แจงใหทราบถึงกําหนดการประชุมรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน และกลุมเปาหมายท่ี
ตองสงหนังสือเชิญประชุม  

1.2 การแจงกําหนดการประชุมลวงหนา ไมนอยกวา 15 วัน  
กอนการประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 2 

ดําเนินการระหวาง 

แจงใหกลุมผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป
ไดรับทราบเกี่ยวกับโครงการ และการจัด
ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดย 
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การศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบส่ิงแวดลอม 
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การดําเนินการ ชวงเวลาดําเนินการ รายละเอียด 
วันท่ี 9-10 สิงหาคม 2563 - สงหนังสือเชิญถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ัง

ภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนท่ัวไป 

- ประชาสัมพันธผานชองทางส่ือสารตางๆไม
นอยกวา 3 ชองทาง ไดแก เว็บไซตหลักของ
โครงการ เฟซบุกโครงการ และเว็บไซต
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนของ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี 

1.3 การรับลงทะเบียนลวงหนา ไมนอยกวา 15 วัน  
กอนการประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 2 

ดําเนินการระหวาง 
วันท่ี 10-23 สิงหาคม 2563 

เปดรับลงทะเบียนลวงหนาเพ่ือใหผูท่ีสนใจเขา
รวมการประชุมสามารถแจงความประสงคได
ดวยการสงแบบตอบรับมาทางไปรษณีย 
โทรศัพท โทรสาร และอีเมล 

2. ระหวางการประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 2  

2.1 การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน  

ดําเนินการเม่ือ 
วันท่ี 25 สิงหาคม 2563  
เวลา 09.00-12.00 น. 

 ณ ศาลาการเปรียญวัดบุญญราศรี 
และเวลา 13.30-16.30 น. 

ณ หองประชุมมารติน ชั้น 3 
คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬา 

วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

เพ่ือนําเสนอเหตุผลและความจําเปนของ
โครงการ สภาพปญหาจราจรภายในพ้ืนท่ี
ปจจุบัน รายละเอียดโครงการ ขอบเขตและ
แนวทางการศึกษา ผลการสํารวจดานจราจร
ภายในพ้ืนท่ีศึกษา และรูปแบบทางเลือกทาง
ขึ้น-ลงบริเวณจุดเริ่มตนโครงการ และรูปแบบ
ทางเลือกทางขึ้น-ลงบริเวณจุดส้ินสุดโครงการ 
ร ว ม ท้ั ง เ พ่ื อ รั บ ฟ ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
ขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสียและประชาชน 
โ ด ย มี ส่ื อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ แ ล ะ เ อ ก ส า ร
ประกอบการประชุม ประกอบดวย บอรด
นิทรรศการ วีดิทัศน เอกสารประกอบการ
ประชุม แผนพับ และพรีเซ็นเตชั่นนําเสนอ
โครงการ 

2.2 การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม ภายหลังการนําเสนอรายละเอียด
โครงการโดยท่ีปรึกษา 

เปดใหแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมผาน 2 
ชองทาง คือ การแสดงความเห็นภายในท่ี
ประชุม และการตอบแบบสอบถาม 

3. หลังการประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 2  
3.1 การรับฟงความคิดเห็นภายหลังการ

ประ ชุมรั บฟ งความคิด เ ห็นของ
ประชาชน 

15 วัน  
ภายหลังการประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 2 

ดําเนินการระหวาง 
วันท่ี 25 กันยายน – 9 กันยายน 2563 

- 

3.2 การจัด ทําและ เปด เผยรายงาน
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน 

ภายใน 15 วัน  
หลังการประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 2 

ดําเนินการเม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2563 

เผยแพรสรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 2 
ผานชองทางตาง ๆ ไมนอยกวา 3 ชองทาง ไดแก 
เว็บไซตหลักของโครงการ เฟซบุกโครงการ 
เว็บไซตการทางพิเศษแหงประเทศไทย เว็บไซต
การมีสวนรวมของประชาชนสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี การขอติดประกาศใน
สถานท่ีราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภายในพ้ืนท่ีศึกษา ผูใหญบาน กํานัน และผูนํา
ชุมชน  
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การศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบส่ิงแวดลอม 
โครงการทางเชือ่มตอทางพิเศษสายบูรพาวถิีและถนนเล่ียงเมอืงชลบุร ี  รายงานสรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที ่2 

ตารางที่ 5-2 สรุปกิจกรรมงานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลโครงการ 

กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ระยะเวลา 

ขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมฯ ของโครงการ 

(1) กอนการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 2 

• ติดโปสเตอรประชาสัมพันธเชิญประชุม 
ทําหนังสือขอความอนุเคราะหติดประกาศ ณ 
บอรดประชาสัมพันธหนวยงานราชการ อําเภอ
เมืองชลบุรี เทศบาลตําบลคลองตําหรุ เทศบาล
ตําบลหนองไมแดง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1  
เปนตน 

- เพื่อประชาสัมพันธเชิญชวน
ประชาชนใหเขารวมประชุม 
ติดประกาศกอนวันจัดการ
ประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 2 

- ผูมีสวนไดสวนเสียและผูมี
ส วน เกี่ ย วข องหน วยงาน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจในพื้นที่ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูนําชุมชน สถาบนั การศึกษา 
ภาคธุ รกิ จ เอกชนองค กร
พัฒนาเอกชน ส่ือมวลชนและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ 

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 

• จัดทําเว็บไซตโครงการ  
 www.buraphawithi-extension.com  

 
Facebook : โครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษ
บูรพาวิถแีละถนนเล่ียงเมืองชลบุรี 

 

- เพื่อประชาสัมพันธเชิญชวน
ประชาชนใหเขารวมประชุม 
รวมทั้งใหขอมูลโครงการแก
ประชาชน ทั้งกอนและหลัง
การประชุม และเผยแพร
ขอมูลตางๆของโครงการ
ตลอดระยะเวลาการศึกษา
โครงการ 

- ผูมีสวนไดสวนเสียและผูมี
ส วนเกี่ ยวของ หนวยงาน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจในพื้นที่ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูนําชุมชน สถาบันการศึกษา 
ภาคธุรกิ จเอกชน องคกร
พัฒนาเอกชน ส่ือมวลชนและ
ประชาชนทั่ ว ไปที่ สน ใ จ
โครงการ 

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 

• เผยแพรขอมูลในเว็บไซตสํานัก นายกรัฐมนตร ี

 

- เพื่อประชาสัมพันธเชิญชวน
ประชาชนใหเขารวมประชุม 
และใหขอมูลโครงการแก
ประชาชน ทั้งกอนและหลัง
การประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 2 

- ผูมีสวนไดสวนเสียและผูมี
ส วน เกี่ ย วข องหน วยงาน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจในพื้นที่ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูนําชุมชน สถาบันการศึกษา 
ภาคธุรกิ จเอกชน องคกร
พัฒนาเอกชน ส่ือมวลชนและ
ประชาชนทั่ ว ไปที่ สน ใ จ
โครงการ 

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 

(2) ระหวางการจัดประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 2 

• ผลิตและเผยแพรเอกสารประกอบการประชุม
กลุมยอย ครั้งที่ 2 

 

- เพื่อเผยแพรใหประชาชน
ไดรับทราบขอมูลโครงการ
ทั้งกอน ระหวาง และหลัง
การประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 2  

- ผูมีสวนไดสวนเสียและผูมี
ส วนเกี่ ยวข องหน วยงาน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจในพื้นที่ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูนําชุมชน สถาบันการศึกษา 
ภาคธุรกิจเอกชน องคกร
พัฒนาเอกชน ส่ือมวลชนและ
ประชาชนทั่ ว ไปที่ สน ใ จ
โครงการ 

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 
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กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ระยะเวลา 

• ผลิตและเผยแพรแผนพับประชาสัม พันธ
โครงการ ชุดที่ 2 

 

 

- เพื่อเผยแพรขอมูลโครงการ
ใหประชาชนไดรับทราบใน
ระหวางเขารวม การประชุม
กลุ มย อย ค ร้ั งที่  2  และ
แจกจายแกประชาชนทั่วไปที่
สนใจโครงการและหลังการ
ประชุมเสร็จส้ินลง 

- ผูมีสวนไดสวนเสียและผูมี
ส วน เกี่ ย วข องหน วยงาน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจในพื้นที่ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูนําชุมชน สถาบันการศึกษา 
ภาคธุรกิ จเอกชน องคกร
พัฒนาเอกชน ส่ือมวลชนและ
ประชาชนทั่ ว ไปที่ สน ใ จ
โครงการ 

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 

• ผลิตและแสดงบอรดนิทรรศการโครงการ 

  

- เพื่อจัดแสดงให ผู เข ารวม
ประชุมได รับทราบขอมูล
โครงการในระหวางเขารวม
ประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 2   

- ผูมีสวนไดสวนเสียและผูมี
ส วน เกี่ ย วข องหน วยงาน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจในพื้นที่ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูนําชุมชน สถาบันการศึกษา 
ภาคธุรกิ จเอกชน องคกร
พัฒนาเอกชน ส่ือมวลชนและ
ประชาชนทั่ ว ไปที่ สน ใ จ
โครงการ 

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 

• ผลิตและนําเสนอวีดิทัศนขอมูลโครงการ 
นําเสนอขอมูลโครงการในรูปแบบ ภาพเคล่ือนไหว 

(VDO) 

 

- เพื่อเผยแพรขอมูลโครงการ
ให ผู เขารวมประชุมได รับ
ทราบในระหวางดําเนินการ
ประชุมกลุมยอย คร้ังที่  2 
และเผยแพรแกประชาชน
ทั่วไปที่สนใจโครงการหลัง
การประชุมเสร็จส้ินลง 

- ผูมีสวนไดสวนเสียและผูมี
ส วน เกี่ ย วข องหน วยงาน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจในพื้นที่ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูนําชุมชน สถาบันการศึกษา 
ภาคธุรกิ จเอกชน องคกร
พัฒนาเอกชน ส่ือมวลชนและ
ประชาชนทั่ ว ไปที่ สน ใ จ
โครงการ 

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 

(3) หลังการประชมุกลุมยอย ครั้งที ่2 

• เผยแพรรายงานสรุปผลการประชุม 
 เผยแพรในเว็บไซตสํานักนายกรัฐมนตรี เว็บไซต

โครงการ และจัดสงรายงานทางไปรษณีย 

 

- เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดรับ
ทราบรายงานสรุปผลการ
ประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 2  

- เพื่อเผยแพรผลการศึกษาให
ประชาชนในพื้นที่โครงการ
และประชาชนทั่วไปได รับ
ทราบอยางกวางขวางทั่วถึง 

- ผูมีสวนไดสวนเสียและผูมี
สวนเกี่ยวของหนวยงาน เชน 
อําเภอเมืองชลบุรี แขวงทาง
หลวงชลบุรีที่ 1 ทสจ.จังหวัด
ชลบุรี องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ผูนําชุมชน ตลอด
แนวสายทางของโครงการ  

วันที่ 9 กันยายน 2563 

6. สรุปผลการประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 2 

6.1 ผูเขารวมประชุม 

 การประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 มีผูลงทะเบียนเขารวมประชุม รวมทั้งสิ้น 86 ราย 

เปนผูเขารวมประชุมกลุมยอย กลุมที่ 1 กลุมตําบลคลองตําหรุ จํานวน 46 คน เปนผูเขารวมประชุมกลุมยอย กลุมที่ 1 

กลุมตําบลหนองไมแดง จํานวน 40 คน จําแนกตามกลุมผูมีสวนไดเสีย 7 กลุม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 6-1 และ

ตารางที่ 6-2 และบรรยากาศการประชุม แสดงดงัรูปที่ 6-1 และรูปที่ 6-2 
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การศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบส่ิงแวดลอม 
โครงการทางเชือ่มตอทางพิเศษสายบูรพาวถิีและถนนเล่ียงเมอืงชลบุร ี  รายงานสรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที ่2 

 

ตารางที่ 6-1 ผูเขารวมประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 2 (กลุมตําบลคลองตําหรุ) 
กลุมเปาหมาย จํานวนผูเขารวมประชุม (คน) 

1. กลุมผูไดรับผลกระทบจากโครงการ  

- ผูชุมชน/กํานัน/ผูใหญบาน - 

- สถานประกอบการ 5 

-  ประชาชนที่อยูใกลเคียงแนวเสนทางโครงการ 4 

- ประชาชนที่คาดวาจะไดรับผลกระทบโดยตรง 14 

2. หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 19 

3. หนวยงานที่ทําหนาที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (สผ.) - 

4. หนวยงานภาครัฐ : หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4 

5. องคกรภาคธุรกิจเอกชน หอการคา สภาอุตสาหกรรม - 

6. สื่อมวลชน - 

7. ประชาชนทั่วไป - 

รวมจํานวนผูเขารวมประชุม 46 
 

 

ตารางที่ 6-2 ผูเขารวมประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 2 (กลุมตําบลหนองไมแดง) 

กลุมเปาหมาย จํานวนผูเขารวมประชุม (คน) 

1. กลุมผูไดรับผลกระทบจากโครงการ  

- ผูชุมชน/กํานัน/ผูใหญบาน 3 

- สถาบนัการศึกษา 3 

- สถานประกอบการ 4 

-  ประชาชนที่อยูใกลเคียงแนวเสนทางโครงการ 6 

- ประชาชนที่คาดวาจะไดรับผลกระทบโดยตรง 5 

2. หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 16 

3. หนวยงานที่ทําหนาที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (สผ.) - 

4. หนวยงานภาครัฐ : หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 

5. องคกรภาคธุรกิจเอกชน หอการคา สภาอุตสาหกรรม - 

6. สื่อมวลชน - 

7. ประชาชนทั่วไป - 

รวมจํานวนผูเขารวมประชุม 40 

INDEX / PSK / ENRICH   6 



การศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบส่ิงแวดลอม 
โครงการทางเชือ่มตอทางพิเศษสายบูรพาวถิีและถนนเล่ียงเมอืงชลบุร ี  รายงานสรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที ่2 

  
ผูเขารวมประชุมลงทะเบียน-รับเอกสาร นายณัฐฉัตร  ฮึงวัฒนากุล (ผูจัดการโครงการ) 

กลาวรายงาน 

  
นายธีระชัย ลอวชิระวัฏฏ  

นายกเทศมนตรีตําบลคลองตําหร ุ

กลาวเปดการประชุม 

ผูเขารวมประชุมรับฟงการนําเสนอของโครงการ 

    
ผูเขารวมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 
รูปที่ 6-1  บรรยากาศการประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 2 เม่ือวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 

เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดบุญญราศรี อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบรีุ 
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การศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบส่ิงแวดลอม 
โครงการทางเชือ่มตอทางพิเศษสายบูรพาวถิีและถนนเล่ียงเมอืงชลบุร ี  รายงานสรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที ่2 

 

  
ผูเขารวมประชุมลงทะเบียน-รับเอกสาร นายศราวุธ  อมรธรรมสิน 

ปลัดเทศบาลตาํบลหนองไมแดง 

กลาวเปดการประชุม 

  
ผูเขารวมประชุมรับฟงการนําเสนอของโครงการ 

 

    
ผูเขารวมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

รูปที่ 6-2 บรรยากาศการประชมุกลุมยอย คร้ังที่ 2 เม่ือวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น. 
ณ หองประชุมมารติน ชั้น 3 อาคารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
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การศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบส่ิงแวดลอม 
โครงการทางเชือ่มตอทางพิเศษสายบูรพาวถิีและถนนเล่ียงเมอืงชลบุร ี  รายงานสรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที ่2 

6.2 การแสดงความคิดเห็นในการประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 2 

ในการประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 2 ที่ปรึกษาไดนําเสนอผลการศึกษาโครงการ แนวสายทาง และรูปแบบทางข้ึน-ลงที่
เหมาะสมของโครงการ ผลการศึกษาดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งรางมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และการ
ดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชน และไดเชิญใหผูที่เขารวมประชุมซักถาม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตอโครงการ ซึ่งโดยที่ปรึกษาไดชี้แจงในที่ประชุม รวมทั้งอธิบายเพิ่มเติมในแตละประเด็น ดังแสดงในตารางที่ 6-3  

 
ตารางที่ 6-3 ประเด็นคําถาม ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการฯ ของผูเขารวมประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 2 

ประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ การชี้แจง/การนําไปพิจารณาดําเนินการ 

กลุมท่ี 1 ตําบลคลองตําหรุ 
ดานวิศวกรรมและการจราจร  
1. ควรศึกษาทางเลือกแบบทางลอดอุโมงค เพ่ือลดปญหา

ผลกระทบตอผูประกอบการและประชาชนบริเวณพ้ืนท่ี
โครงการ โดยเฉพาะผลกระทบดานการเวนคืนท่ีดิน 

1. ในการศึกษาของโครงการ ไดดําเนินการคัดเลือกแนว
สายทาง และรูปแบบทางข้ึน-ลงท่ีเหมาะสมสําหรับการ
เช่ือมตอกับโครงการทางพิเศษบูรพาวิถีท่ีเปนทาง
ยกระดับในปจจุบัน ซึ่งจะพิจารณาปจจัยทางดาน
วิศวกรรม ปจจัยดานเศรษฐกิจและการลงทุน และ
ปจจัยดานผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยผลกระทบดาน
การเวนคืนท่ีดินน้ันจะเปนปจจัยหน่ึงในการพิจารณา
ดานผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งผลของการคัดเลือก
รูปแบบแนวสายทาง และรูปแบบทางข้ึน-ลงท่ีเหมาะสม
ของโครงการน้ัน เปนรูปแบบท่ีสงผลกระทบในดานการ
เวนคืนท่ีดินนอยท่ีสุด อยางไรก็ตามหากพิจารณา
การศึกษาทางเลือกในการออกแบบโครงการเปนทาง
ลอดอุโมงค จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมและ
สอดคลองทางดานวิศวกรรมในการเช่ือมตอกับโครงการ
ทางพิเศษบูรพาวิถีซึ่ งเปนทางยกระดับ จะตองมี
ระยะทางในการเช่ือมตอระหวางทางยกระดับกับอุโมงค
ท่ีเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหมีระดับความลาดชันท่ีเหมาะสม 
ซึ่งจะสงผลตอการเวนคืนท่ีดินเพ่ิมข้ึนตามไปดวย 

2. เพราะเหตุใดจึงตองมีการเวนคืนท่ีดินเพ่ิมข้ึน ทําไม
หนวยงานของรัฐจึงไมสามารถใชพ้ืนท่ีของหนวยงาน
ภาครัฐดวยกันได 

2. ในการออกแบบทางข้ึน-ทางลง ของทางพิเศษน้ัน จะทํา
ให จํ านวนชองจราจรบนถนนปจจุ บัน น้ันลดลง  
ซึ่งจําเปนตองคงจํานวนชองจราจรใหไมนอยกวาใน
ปจจุบัน เพ่ือไมใหมีปญหาการจราจรท่ีติดขัดและ
สามารถรองรับปริมาณจราจรท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต จึง
ทําใหจะตองมีการเวนคืนพ้ืนท่ีบางสวนเทาท่ีจําเปน 

3. ควรทําทางลอดบริเวณดานหนาซอยนิคมอุสาหกรรม
อมตะซิตี้ ชลบุรี เพ่ือลดปญหาการเวนคืนท่ีดิน ทําให
เจาของท่ีดิน ผูประกอบการไมเสียโอกาสในการพัฒนา
ท่ีดินในอนาคต 

3. การทําทางลอดบริเวณดานหนาซอยนิคมอุสาหกรรม
อมตะซิตี้ ชลบุรี จะเปนการแกปญหาจุดตัดกระแส
จราจรเพียงจุดเดียว ซึ่งโครงการน้ี และ Ramp เลี้ยว
ซายของกรมทางหลวงจะชวยแกไขปญหาการจราจร
ติดขัดไดในภาพรวมท้ังระบบ 

4. ในอนาคตจังหวัดชลบุรีจะมีโครงขายการพัฒนาดาน
คมนาคม เชน โครงการรถไฟความเร็วสูงเ ช่ือม 3 
สนามบิน ท่ีเปนทางเลือกในการเดินทาง ดังน้ันการ
ดําเนินงานของโครงการจึงไมมีความคุมคาทางเศรษฐกิจ 

4. จากผลการศึกษาพบวา โครงการน้ีมีความเหมาะสม
ทางดานเศรษฐกิจ โดยจะชวยประหยัดพลังงาน
เช้ือเพลิงและเวลาในการเดินทางท่ีจะตองสูญเสียไป 
เพ่ิมความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของ
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การศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบส่ิงแวดลอม 
โครงการทางเชือ่มตอทางพิเศษสายบูรพาวถิีและถนนเล่ียงเมอืงชลบุร ี  รายงานสรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที ่2 

ประเด็นคําถาม ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ การชี้แจง/การนําไปพิจารณาดําเนินการ 

ประชาชน อีกท้ังเปนการสนับสนุนการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดานคมนาคมรองรับโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) สงผลตอการขนสงในภาพรวมของ
ประเทศ ซึ่งถือเปนผลประโยชนโดยตรงตอประเทศชาติ 

5. ระดับความสูงของทางยกระดับมีความสูงเทาไหร และมี
ระยะทางเทาไหร 

5. ระดับความสู งของทางพิ เศษเท า กับ 14.50 ม . 
ระยะทางประมาณ 4.40 กิโลเมตร 

6. ควรทําทางข้ึน-ลงเปนอุโมงคทางลอด 6. หากทําการออกแบบทางข้ึน-ลงเปนอุโมงคทางลอด เมื่อ
พิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคลองทางดาน
วิศวกรรมในการเช่ือมตอกับโครงการทางพิเศษบูรพาวิถี
ซึ่งเปนทางยกระดับ จะตองมีระยะทางในการเช่ือมตอ
ระหวางทางยกระดับกับอุโมงคท่ีเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหมี
ระดับความลาดชันท่ีเหมาะสม ซึ่งจะสงผลตอการ
เวนคืนท่ีดินเพ่ิมข้ึนตามไปดวย 

7. โครงการไดมีการสํารวจปริมาณจราจรท่ีมาจากถนน
บานเกาเขาสูกรุงเทพฯ หรือไม และมีการวิเคราะห
ปริมาณการจราจรหรือไม อยางไร 

7. ปรึกษาไดมีการสํารวจปริมาณจราจรบริเวณทางแยก
เขาถนนบานเกาในชวงวันท่ี วันพุธท่ี 26 และวันเสารท่ี 
29 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยสามารถวิเคราะหผลเปน
ปริมาณจราจรเฉลี่ยตอวันตลอดป (AADT) พบวาจะมี
ปริมาณจราจรจากถนนบานเกามายังถนนเทพรัตน 
ประมาณ 18,749 คัน/วัน แสดงดังรูป 

     
ทางคูขนาน

3

TMC01

1 2

ถนนบานเกา (ทล.3466)

(17,793 คัน/วัน) รถบรรทุก 31.97%

(18,749 คัน/วัน) รถบรรทุก 27%

(14,945 คัน/วัน) รถบรรทุก 29.68%

ถน
นเ

ทเ
พ

รัต
น

 
7. เสนอใหใชรูปแบบทางข้ึน-ลง บริเวณถนนบานเกา 

(รูปแบบท่ี 2) มาทําทางข้ึน-ลง บริเวณดานหนาทางเขา
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรีดวย และไมตองสราง
ทางยกระดับเช่ือมกับทางดวนบูรพาวิถี เพ่ือลดปญหา
การจราจรในพ้ืนท่ี 

8. ท่ีปรึกษาจะรับไปประกอบการดําเนินโครงการ และ
รายงานกับการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป 

8. จากรูปแบบดานชองเก็บเงินชองทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ซึ่ง
มีการออกแบบไว 4 ชอง กังวลวาในอนาคตปริมาณรถ
จะเพ่ิมมากข้ึนทําใหชองเก็บเงินไมเพียงพอ จะกอใหเกิด
ปญหารถติดสะสมท่ีหนาดานเก็บเงิน เน่ืองจากปจจุบัน
น้ีในชวงเวลาเรงดวนบริเวณดานเก็บเงินขาลงชลบุรีจะ
ปญหามีรถติดสะสมหนาดานเชนกัน เสนอใหออกแบบ

9. ในการศึกษาฯ โครงการ ไดมีการวิเคราะหคาดการณ
ปริมาณจราจร โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบการ
เก็บคาผานทางใหทันสมัย ลดระยะเวลาในการผานชอง
เก็บเงิน ซึ่งจะชวยใหสามารถรองรับปริมาณจราจรท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตได ท้ังน้ีท่ีปรึกษาจะรับประเด็นไป
ประกอบการดําเนินโครงการ และรายงานกับ กทพ. 
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ชองเก็บเงิน 6-8 ชองจราจร และหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป 
10. เสนอใหโครงการออกแบบชองจราจรทางข้ึนจากถนน

เลี่ยงเมืองชลบุรี มุงหนากรุงเทพฯ ใหเปน 2 ชองจราจร 
เพ่ือรองรับการจราจรในอนาคตท่ีจะมีปริมาณท่ีมากข้ึน 

10. ในการศึกษาฯ โครงการ ไดมีการวิเคราะหคาดการณ
ปริมาณจราจรในอนาคต โดยทางข้ึน-ลง จํานวน 1 ชอง
จราจรเพียงพอในการรองรับปริมาณจราจรในอนาคต 
ท้ังน้ีหากออกแบบทางข้ึน-ลง เปน 2 ชองจราจร  
จะสงผลกระทบในดานการเวนคืนท่ีดินเพ่ิมมากข้ึน 

11. จุดกลับรถบริเวณดานเก็บเงินชลบุรี ควรทําชองทาง
กลับรถใหดีเ พ่ือความปลอดภัยของผู ใชรถใชถนน 
เน่ืองจากปจจุบันจุดกลับรถบริเวณดังกลาวไมคอย
ปลอดภัย 

11. ท่ีปรึกษาจะรับไปประกอบการดําเนินโครงการ และ
รายงานกับ กทพ.ตอไป 

ดานสิ่งแวดลอม  
1. ควรประเมินผลกระทบในดานสุขภาพของผูพักอาศัย

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ เชน ปญหามลพิษตอทางเดิน
หายใจ เสียง และความสั่นสะเทือน โดยประเมินถึง
ผลกระทบในอนาคตวาจะมีผูไดรับผลกระทบมากเทาไร 
และมีมาตรการดูแลในการจัดการอยางไร 

1. โครงการไดมีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (HIA) 
และการประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศ เสียง 
และความสั่นสะเทือน ท้ังในระยะกอนกอสราง ระยะ
กอสราง และระยะดําเนินการ โดยพิจารณาจาก
ปริมาณการจราจรท่ีคาดวาจะมาใชบริการในโครงการ
ในปตางๆ โดยกําหนดมาตรการปองกัน แกไข และลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยมีมาตรการท่ีสําคัญเชน 
ระยะกอนกอสรางและระยะกอสราง 

- มีการติดตั้งรั้วทึบความสูงอยางนอย 2 เมตร  

- ติดตั้งกําแพงกันเสียงช่ัวคราว  

- จัดแผนจัดการจราจรระหวางกอสราง 

- การควบคุมความเร็วและนํ้าหนักรถบรรทุก 

- การใชเสาเข็มเจาะ  
ระยะดําเนินการ 

- ทําความสะอาดผิวทางพิเศษสม่ําเสมอ 

- ติดตั้งกําแพงกันเสียงบริเวณแนวเสนทางโครงการท่ีมี
ระดับเสียงเกินคามาตรฐาน 

- ติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศเสียง และความ
สั่นสะเทือนอยางตอเน่ือง หากพบวาเกินเกณฑคา
มาตรฐาน จะดําเนินกําหนดมาตรการลดผลกระทบ
เปนกรณี เชน ติดตั้งกําแพงกันเสียงเพ่ิมเติม การ
ควบคุมความเร็วและนํ้าหนักของรถบรรทุก เปนตน 

2. กอนการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม มีการ
ตรวจวัดขอมูลดานสิ่ งแวดลอมหรือไม  ควรมีการ
นําเสนอผลการตรวจวัดสิ่งแวดลอมดวย 

2. โครงการไดมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ดาน
คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพนํ้าผิวดิน
และนิเวศวิทยาทางนํ้า จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ชวงฤดูฝน  
(23 - 28 ส.ค. 2562) และชวงฤดูแลง (6 - 11 พ.ย. 2562) 
พบวาทุกปจจัยท่ีตรวจวัดมีคาไมเกินเกณฑมาตรฐาน  
ซึ่งการดําเนินงานการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีผานมา ไดมีการนําเสนอผลการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดลอมไปแลว สําหรับการประชุมกลุมยอย 
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ครั้ งท่ี 2 จึงเปนการนําเสนอการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และรางมาตรการปองกัน และลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม เพ่ือนําขอเสนอแนะจากการประชุมไป
ประกอบการจัดทํามาตรการลดผลกระทบใหเหมาะสม
ยิ่งข้ึน ท้ังน้ีโครงการจะไดมีการนําเสนอสรุปผลการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในการประชุมครั้งตอไป 

3. ในบริเวณพ้ืนท่ีอยูใกลกับคลองตําหรุ ผลการตรวจวัด
คุณภาพนํ้าในคลองเปนอยางไร กังวลวาในอนาคตเมื่อ
การจราจรเพ่ิมมากข้ึนจะทําใหมลพิษและฝุนควัน
รถยนตลงไปสะสมในคลอง ทําใหคุณภาพนํ้าผิวดินแยลง  

3. ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดินของคลองตําหรุ ในชวง
ฤดูฝนและฤดูแลง พบวาคุณภาพนํ้าเมื่อเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดิน พบวาคุณภาพนํ้าจัดอยูใน
ประเภทท่ี 5 เปนแหลงนํ้าท่ีไดรับนํ้าท้ิงจากกิจกรรมบาง
ประเภท และสามารถเปนประโยชนเพ่ือการคมนาคม จึง
เปนแหลงนํ้าผิวดินท่ีไมมีความเหมาะสมตอการอุปโภค 
บริโภค  ดังน้ันผลกระทบจากฝุนและมลพิษในระยะ
ดําเนินการ จะสงผลกระทบนอยมากตอคลองตําหร ุ
อยางไรก็ตามโครงการไดมีแผนปฏิบัติการปองกันและ
แกไขผลกระทบดานคุณภาพนํ้าผิวดิน (แผนการจัดการ/
แผนฉุกเฉินในกรณีท่ีนํ้ามันรั่วไหลบนทางพิเศษ) ไวแลว 
นอกจากน้ีไดจัดใหมีการทําความสะอาดผิวทางพิเศษโดย
ใชรถดูดฝุน เปนประจําอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง เพ่ือ
ลดการสะสมของฝุนละออง 

4. โครงการมีแผนจะเริ่มกอสรางในปไหน และเปดใหใช
บริการปใด 

4. แผนการดําเนินโครงการเบ้ืองตน มีดังน้ี 
- ศึกษาความเหมาะสม พ.ค. 2562– พ.ย. 2563 
- ขออนุมัติ EIA ธ.ค. 2563 – พ.ย. 2565 
- ออกแบบรายละเอียด ต.ค. 2563 – ก.ค. 2564 
- ขออนุมัติดําเนินโครงการ ธ.ค. 2563 – พ.ย. 2564 
- ออก พ.ร.ฎ. จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ธ.ค. 2564 – พ.ค. 2565 
- จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน มิ.ย. 2565 – พ.ค. 2567 
- กอสราง ธ.ค. 2565 – พ.ย. 2567 
- เปดใหบริการ ธ.ค. 2567 

5. ปจจุบันบริเวณทางข้ึนทางดวนบูรพาวิถีเกิดปญหานํ้า
ทวมชวงเวลาท่ีมีฝนตกหนัก ซึ่งเปนอันตรายตอรถยนตท่ี
สัญจรไปมาบริเวณน้ัน และยังไมไดรับการแกไขปญหา
จากการทางพิเศษแหงประเทศไทย 

5. ท่ีปรึกษารับไปประกอบการศึกษาของโครงการ และ
รายงานกับการทางพิเศษแหงประเทศไทยตอไป 

6. ควรสรางสะพานลอยรถจักรยานยนตบริเวณหางเทสโก
โลตัส พลัสมอลล บริเวณทางเขานิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ชลบุรี เพ่ือลดปญหาอุบัติเหตุจากการจราจร
ของจักรยานยนตท่ีขับข่ียอนศร 

6. สะพานลอยรถจักรยานยนตดังกลาว ออกแบบโดย
หนวยงานกรมทางหลวง (ทล.) ท้ังน้ีท่ีปรึกษาจะนํา
ขอมูลไปประสานงานกับกรมทางหลวง (ทล.) ตอไป 

ดานการมีสวนรวมของประชาชน  
1. โครงการน้ีใครไดรับประโยชนบาง และการทางพิเศษ

แหงประเทศไทยไมเคยมีกิจกรรม CSR กับชุมชนใน
พ้ืนท่ีใกลเคียงโครงการ 

 
 

1. โครงการรับไปนําเสนอหนวยงานเจาของโครงการตอไป 
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กลุมท่ี 2 ตําบลหนองไมแดง 
ดานวิศวกรรม  

1. จากรูปแบบของโครงการ รถท่ีตรงมาจากถนนบานเกา
ชองทางคูขนานบริเวณหางเทสโก โลตัส พลัสมอลล ท่ี
ผานหนาซอยนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ยังมีจุดตัด
เหมือนเดิม ซึ่งจะมีการแกปญหาอยางไรเพ่ือใหเกิด
ความปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุกับผูใชทาง 

 

1. จุดตัดบริ เวณน้ี กรมทางหลวงไดแกไขปญหาโดย
ออกแบบใหมี Ramp เลี้ยวซายจากทางหลักขามทาง
คูขนานไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ซึ่งจะแยกกระแส
จราจรออกจากกัน จึงไมเกิดจุดตัดในบริเวณดังกลาว 

2. จากการออกแบบรถจากชองทางคูขนานสามารถเขามา
ใช Ramp เลี้ยวซายของกรมทางหลวง เพ่ือไปยังถนน 
เลี่ยงเมืองชลบุรีไดหรือไม 

2. รถในทางคูขนานสามารถเดินทางไปยังถนนเลี่ยงเมือง
ชลบุรี หรือตรงไปเมืองชลบุรี โดยท่ีไมจําเปนจะตองใช 
Ramp เลี้ยวซายของกรมทางหลวง 

3. ควรออกแบบเพ่ิมชองจราจรในทางยกระดับท่ีจะไป
เช่ือมกับทางดวนบูรพาวิถี เพ่ือรองรับปริมาณจราจรท่ี
จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต และเพ่ือปองกันปญหารถติดใน
กรณีเกิดรถเสียบนทางยกระดับ 

3. จากการศึกษาและคาดการณปริมาณจราจรในอนาคต
น้ัน โครงการไดออกแบบจํานวนชองจราจรของเสนทาง
หลักและทางข้ึน-ลง ใหสามารถรองรับปริมาณจราจรท่ี
จะเพ่ิมข้ึนในอนาคตไดอยางเพียงพอ 

4. ปญหารถติดในปจจุบันเกิดจากการชะลอตัวของรถ
ขนาดใหญ ซึ่ งสวนใหญจะเปนรถท่ีออกจากนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เน่ืองจากมีจุดตัดระหวาง
ทางหลวงและทางคูขนาน จึงเสนอใหยกเลิกจุดตัด และ
บังคับใหรถเลี้ยวซายไปทางถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีและไป
ใชทางกลับรถใตสะพานแทน 

4. โครงการน้ี และ Ramp เลี้ยวซายของกรมทางหลวงจะ
ชวยแกปญหาจุดตัดของกระแสจราจรในบริ เวณ
ดังกลาวได รวมท้ังเปนการเพ่ิมทางเลือกในการเดินทาง
และรองรับปริมาณจราจรท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคตไดอีก
ดวย 

5. ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีมีปญหาเรื่องนํ้าทวมในชวงฝนตก
หนัก โดยเฉพาะทางคูขนาน ควรมีการสํารวจและวาง
ระบบระบายนํ้าของโครงการใหดี 

5. ท่ีปรึกษาจะรับไปประกอบการดําเนินโครงการ และ
รายงานกับการทางพิเศษแหงประเทศไทยตอไป 

6. บริ เวณอาคารพาณิชยดานหนานิคมอุตสาหกรรม 
อมตะนคร ชองจราจรท่ีจะขยายพ้ืนท่ีจะขยายออกใน
พ้ืนท่ีเอกชนประมาณก่ีเมตร  

6. โครงการไดออกแบบขยายชองจราจรออกไปประมาณ 
2 เมตร โดยไมกระทบกับสิ่งปลูกสรางหรืออาคารของ
ประชาชนแตอยางใด 

7. โครงการควรออกแบบระบบระบายนํ้าของโครงการให
สอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี โดยบูรณาการรวมกับกรมทาง
หลวงดวย เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมในชวงฝนตกหนัก 

7. ท่ีปรึกษาจะรับไปประกอบการดําเนินโครงการ และ
รายงานกับการทางพิเศษแหงประเทศไทยตอไป 

8. พ้ืนท่ีบริเวณตําบลหนองไมแดงท่ีจะกอสรางสะพานยก
ขามไปถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี  เปนโครงการของ 2 
หนวยงาน อยากทราบวาโครงการของหนวยงานใดจะ
เริ่มกอสรางกอน หรือจะมีการดําเนินการกอสรางพรอมกัน 
เสนอใหกอสรางพรอมกันเพราะจะไดมีผลกระทบรอบเดียว 

8. การทางพิเศษแหงประเทศไทยจะประสานงานกับกรม
ทางหลวงในการพิจารณาแผนการดําเนินการกอสราง
โครงการไปพรอมกัน เ พ่ือลดผลกระทบตอชุมชน
โดยรอบพ้ืนท่ี 

9. สะพานลอยรถจักรยานยนตบริเวณหนองไมแดงมีพ้ืนท่ี
คอนขางแคบ รถไมสามารถสวนกันได เสนอใหโครงการ
ชวยพิจารณาขยายสะพานใหดวย 

9. โครงการรับขอเสนอแนะเพ่ือประสานงานหนวยงานท่ี
รับผิดชอบตอไป 

10. การกอสรางตองใชระยะเวลานาน ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรับผลกระทบโดยเฉพาะผูประกอบการรานคา ซึ่งจะ
ไดรับผลกระทบมาก จึงควรชะลอโครงการน้ีเอาไวกอน 

10. โครงการน้ีใชระยะเวลากอสรางประมาณ 2 ป ซึ่งจะไวกวา
การกอสรางโครงการทางพิเศษในโครงการอ่ืน ๆ โดยจะมี
มาตรการในการปองกัน แกไข และบรรเทาผลกระทบท่ี
คาดวาจะเกิดข้ึนในระหวางดําเนินโครงการดวย 
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6.3 การแสดงความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม 
 การประชุมกลุมยอย คร้ังที่ 2 ไดมีการรวบรวมความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมโดยใชแบบสอบถามความ
คิดเห็นผูเขารวมประชุม ซึ่งในการประชุมคร้ังนี้มีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 86 คน มีผูตอบแบบสอบถามและสงกลับ 
26 ฉบับ คิดเปนรอยละ 30.2 ของผูรวมประชุมทั้งหมด สามารถสรุปผลการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ
โครงการดังนี้ 

1) ความคิดเห็นตอรูปแบบทางขึ้น-ลง (รูปแบบที่ 2) ที่จุดเร่ิมตนโครงการ บริเวณถนนบานเกา  
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ 88.5) ไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอรูปแบบทางข้ึน - ลง (รูปแบบ
ที่ 2) ที่จุดเร่ิมตนโครงการ บริเวณถนนบานเกา และมีผูตอบแบบสอบถามรอยละ 7.7 ระบุวาไมเห็นดวยกับรูปแบบ 
โดยใหเหตุผลวาการพัฒนาโครงการสงผลตอสุขภาพของประชาชนที่อยูใกลเคียงพื้นที่โครงการ และเสนอใหโครงการ
ทําทางลอดอุโมงคบริเวณหนาซอยนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี รอยละ 3.8 
 

2) ความคิดเห็นตอรูปแบบทางขึ้น-ลง (รูปแบบที่ 2) ที่จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ 80.8) ไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอรูปแบบทางข้ึน - ลง (รูปแบบ

ที่ 2) ที่จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี และมีผูตอบแบบสอบถามรอยละ 15.4 ใหขอเสนอแนะวา
โครงการควรทําทางลอดอุโมงคบริเวณหนาอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี โดยใชเทคโนโลยีของญี่ปุน และแกปญหา
บริเวณจุดตัดบริเวณถนนดานหนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

3) การคาดการณผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ 

• ระยะกอสราง 
ผูตอบแบบสอบถามคาดการณวาการพัฒนาโครงการจะสงผลกระทบในระยะกอสราง ดังนี ้
ผลกระทบดานบวก 
 มีการจางงานเพิ่มข้ึน รอยละ 7.7 
 ชวยกระตุนเศรษฐกิจ การคา การลงทุนในภาคตะวันออก รอยละ 3.8 
ผลกระทบดานลบ 
 เกิดความไมสะดวกในการเดินทาง รอยละ 73.1 
 เกิดปญหาการจราจรติดขัดและถนนชํารุด รอยละ 53.8 
 เสียงดังจากการกอสราง รอยละ 42.3 
 ขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึน รอยละ 38.5 
 ทําใหเกิดน้ําทวม การระบายน้ําไมดี แรงสั่นสะเทือนเพิ่มข้ึน และการเดินทางใชเวลานานข้ึน 

รอยละ 34.6 เทากัน 
 สิ้นเปลืองคาใชจายและพลังงานเพิ่มข้ึน รอยละ 19.2 
 คุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะเสื่อมโทรม และเกิดอุบัติเหตุจากการขนสงวัสดุอุปกรณเพิ่มข้ึน 

รอยละ 15.4 เทากัน 
 เกิดความไมสะดวกในการคาขาย รอยละ 11.5 
 ประชาชนเสี่ยงตอการเปนโรคระบบทางเดินหายใจ รอยละ 3.8 

• ระยะดําเนินการ 
ผูตอบแบบสอบถามคาดการณวาการพัฒนาโครงการจะสงผลกระทบในระยะดําเนินการ ดังนี้ 
ผลกระทบดานบวก 
 เพิ่มทางเลือกในการเดินทางทําใหสะดวกยิ่งข้ึน รอยละ 57.7 
 การจราจรโดยรวมคลองตวัข้ึน รอยละ 38.5 
 เพิ่มโครงขายการคมนาคมเดินทางมากข้ึน รอยละ 34.6 
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 ชวยแกปญหาการจราจรติดขัด รถติดบนถนนเทพรัตนดานหนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ชลบุรี รอยละ 26.9 

 ประหยัดเวลาในการเดินทาง รอยละ 23.1 
 เศรษฐกิจขยายตัวมากข้ึน รอยละ 19.2 
 ประหยัดคาใชจายและพลังงานเชื้อเพลิง รอยละ 11.5 
ผลกระทบดานลบ 
 ฝุนละอองและอากาศเสียจากรถที่ใชเสนทาง รอยละ 50.0 
 แรงสั่นสะเทือนที่เพิ่มข้ึนจากยานพาหนะ รอยละ 30.8 
 เสียงดังจากรถที่ใชเสนทางโครงการ และเกิดขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึนจากผูใชเสนทางรอยละ 26.9 

เทากัน 
 อุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะที่ใชโครงการ รอยละ 19.2 
 ทําใหเกิดน้ําทวมขัง การระบายน้ําไมดี รอยละ 15.4 
 เกิดความไมสะดวกในการประกอบอาชีพคาขาย และเพิ่มปญหาการจราจรติดขัด รอยละ 11.5 

เทากัน 
 เกิดความเสี่ยงตอสุขภาพของผูที่อาศัยใกลเคียง รอยละ 3.8 

4) ความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม  
ผูตอบแบบสอบถามไดใหความคิดเห็นตอรางมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมของ

โครงการ ดังนี้  

• ดานคุณภาพอากาศ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 76.9 ระบุวาเพียงพอ สวนที่เหลือ 
รอยละ 23.1 ระบุวาไมเพียงพอ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ควรทําเปนทางลอดอุโมงค ควรเยียวยาผูที่ไดรับ
ผลกระทบดานฝุนละออง และควรมีการจัดการกับการกระจายตัวของมลพิษ รอยละ 16.7 

• ดานเสียงและความสั่นสะเทือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 76.9 ระบุวาเพียงพอ 
สวนที่เหลือรอยละ 23.1 ระบุวาไมเพียงพอ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ควรทําเปนทางลอดอุโมงค 

• ดานคมนาคมขนสงและการจราจร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 73.1 ระบุวาเพียงพอ  

สวนรอยละ 26.9 ระบุวาไมเพียงพอ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ควรทําเปนทางลอดอุโมงค และควรสรางชอง

จราจรชั่วคราวระหวางการกอสราง 

• ดานการควบคุมน้ําทวมและการระบายน้ํา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 84.6 ระบุวา 

เพียงพอ สวนที่เหลือรอยละ 15.4 ระบุวาไมเพียงพอ 

• ดานเศรษฐกิจและสังคม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 84.6 ระบุวาเพียงพอ สวนที่เหลือรอยละ 

15.4 ระบุวาไมเพียงพอ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ควรทําเปนทางลอดอุโมงค และควรรับเร่ืองรองเรียนแลวแกไขทันที 

• ดานการโยกยายและเวนคืน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 80.8 ระบุวาเพียงพอ สวนที่เหลือ

รอยละ 19.2 ระบุวาไมเพียงพอ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ควรจายคาเวนคืนในราคาที่เหมาะสมและเปนธรรม 

5) ความคิดเห็นตอการกอสรางและดําเนินการโครงการ (ผลดี/ผลเสยีของโครงการ) 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ 73.1) เห็นดวยตอการพัฒนาโครงการ โดยใหเหตุผลประกอบที่

สําคัญ คือ ชวยลดปญหาการจราจรติดขัด และเปนการพัฒนาเพื่อรองรับ EEC รองลงมาไมเห็นดวยตอการพัฒนา

โครงการ รอยละ 19.2  โดยใหเหตุผลประกอบที่สําคัญ คือ ไดรับผลกระทบดานการเวนคืนที่ดนิ โครงการสงผลกระทบ

ดานสุขภาพ และเห็นวาการพัฒนาโครงการเอ้ือประโยชนใหภาคเอกชนรายเดียว และไมมีความคุมคาของโครงการ 

สวนที่เหลือรอยละ 7.7 ไมมีความคิดเห็น  
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6) ประเด็นขอหวงกังวลที่โครงการควรใหความสําคัญเปนพิเศษ  

 ผูเขารวมประชุมที่ตอบแบบสอบถามมีประเด็นขอหวงกังวลที่เสนอแนะใหโครงการใหความสําคัญเปน

พิเศษ ดังนี้ 

• การจราจรในชวงการกอสรางโครงการ (รอยละ 54.5) 

• ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (รอยละ 18.2) 

• ไฟฟาสองสวางและปายเตือนที่ชัดเจนในชวงกอสรางและเปดดําเนินการ (รอยละ 18.2) 

• ระบบการระบายน้ํา (รอยละ 18.2) 

• รายไดที่ลดลงของรานคาผูประกอบการบริเวณโครงสรางทางพิเศษ (รอยละ 9.1) 

• ความปลอดภัยของผูใชเสนทาง เนื่องจากทางโคงบริเวณทางข้ึนจากถนนเกาอาจมีอันตราย (รอยละ 9.1) 

• งบประมาณและการเวนคืนที่ดิน (รอยละ 9.1) 

7) ขอเสนอแนะตอการศึกษาและการพัฒนาโครงการ 
ผูเขารวมประชุมที่ตอบแบบสอบถามมีขอเสนอตอการศึกษาและพัฒนาโครงการ หลากหลายประการ ดังนี้  

• ควรสรางเปนอุโมงคทางลอด  

• ควรพิจารณาทางข้ึน-ลงบริเวณถนนบานเกา โดยเพิ่มชองทางการเดินรถที่ไมไดใชทางพิเศษดวย 

• ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบใหสอดคลองกับนโยบายการแกไขปญหาจราจร 

• ควรลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในชวงการกอสราง (ฝุนละออง เสียง และแรงสัน่สะเทือน) 

• ควรมีทางเบี่ยงชวงการกอสรางโครงการ 

• ควรทดลองยกเลิกจุดตัดบริเวณหนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  

• ควรรีบดําเนินการอยางรวดเร็ว 

• ควรพิจารณาใหมีชองจราจรที่เพียงพอในชวงการกอสราง 

• ควรมีแกมลิงไวรองรับน้ําในชวงเวลาฝนตกหนัก 

• ควรพิจารณาถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูใชทางดวย 
7. การแสดงความคิดเห็นภายหลังการประชุม 

จากการตรวจสอบการแสดงความคิดเห็นภายหลังการประชุมแบบออนไลน พบวาไมมีผูตอบแบบแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติม 

8. ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

 www.buraphawithi-extension.com 
 

 บริษัทที่ปรึกษาดานวิศวกรรมและประมาณราคา 
 บริษัท อินเด็กซ อินเตอรเนชั่นแนล กรุป จํากัด 

นายธนิสร สมเจตนะพันธ และนางสาวพัชราภรณ โพธิลา 
เลขที่ 1/814 ซ.60 (กม.60) ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 
โทรศัพท 0 2532 3623-33 
โทรสาร 0 2532 3566 
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การศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบส่ิงแวดลอม 
โครงการทางเชือ่มตอทางพิเศษสายบูรพาวถิีและถนนเล่ียงเมอืงชลบุร ี  รายงานสรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที ่2 

บริษัทที่ปรึกษาดานวิศวกรรมจราจรและขนสง เศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน 
 บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส จํากัด 
 นายจงสฤษฏ์ิ จงอุดมการณ 
 เลขที่ 1199 อาคารปยวรรณ ชั้น 15 หองเอ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
 กรุงเทพมหานคร 10400 
 โทรศัพท 0 2617 0429 
 โทรสาร 0 2617 0426 
 

 บริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม ประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 
 บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท จํากัด 
 นายสุธี  เทพนําโสมนัสส และนางสาวนวลฉวี รูปขําดี 
  เลขที่ 33 ซอยรามอินทรา 5 แยก 9 แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
  โทรศัพท 0 2522 7365 ตอ 146 และ 144 
  โทรสาร  0 2522 7368 
 

 หนวยงานเจาของโครงการ 
 การทางพิเศษแหงประเทศไทย กระทรวงคมนาคม 
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