
  
 
 
 
 

 

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (คร้ังที่ ๑) 

ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) 
งานศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การลงทุนพัฒนาโครงขา่ยทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

โดยใชเ้งินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 
วันพฤหสับดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ณ ห้องลำตะคลอง 1-2 โรงแรมแคนทารี โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

09.๓๐ – 09.45 น. พิธีเปิดการประชุม 

 - ผู้แทนกรมทางหลวง         กล่าวรายงาน 

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หรือผู้แทน  กล่าวเปิดประชุม 

09.45 – 10.45 น. คณะที่ปรึกษานำเสนอรายละเอียด และความก้าวหน้าของโครงการ   

1) ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ  

2) การพัฒนาโครงข่ายแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง 
(MR-Map) 

3) ความก้าวหน้าผลการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Pre-Feasibility Study) 
“เส้นทางนครราชสีมา – ชลบุรี (แหลมฉบัง)” 

4) แผนการดำเนินงานในขั้นต่อไป 

โดย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 

11.๔๕ – 12.00 น. รับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม  

 / ปิดการประชุม 
 

 

 

 

Zoom Meeting  
ID : 875 8508 8635 
Passcode : 640855 

 เว็บไซต์ของโครงการ 
www.mrmapdoh.com  คิวอาร์แชท  

เอกสาร 
ประกอบการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลด ข่าวสาร เอกสารตา่งๆ และช่องทางการเข้าร่วมประชุมตามคิวอาร์โค้ด  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 



  

 

กำหนดการประชุมรบัฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ ๑) 
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) 
งานศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การลงทุนพัฒนาโครงขา่ยทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

โดยใชเ้งินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม ดิไอเดิล เซอร์วสิเรสซเิดนซ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

09.๓๐ – 09.45 น. พิธีเปิดการประชุม 

 - ผู้แทนกรมทางหลวง     กล่าวรายงาน 

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หรือผู้แทน  กล่าวเปิดประชุม 

09.45 – 10.45 น. คณะที่ปรึกษานำเสนอรายละเอียด และความก้าวหน้าของโครงการ   

1) ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ  

2) การพัฒนาโครงข่ายแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง 
(MR-Map) 

3) ความก้าวหน้าผลการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Pre-Feasibility Study) 

 “วงแหวน รอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบท่ี 3” 

4) แผนการดำเนินงานในขั้นต่อไป 

โดย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 

10.๔๕ – 12.00 น. รับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม   

 / ปิดการประชุม 

 
 

 

 

Zoom Meeting 
ID : 875 8508 8635  
Passcode : 640855 

 เว็บไซต์ของโครงการ 
www.mrmapdoh.com  คิวอาร์แชท  

เอกสาร 
ประกอบการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลด ข่าวสาร เอกสารตา่งๆ และช่องทางการเข้าร่วมประชุมตามคิวอาร์โค้ด  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 



  

 

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ ๑) 
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) 
งานศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การลงทุนพัฒนาโครงขา่ยทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

โดยใชเ้งินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องหิรัญญิการ์ โรงแรมนานาบุรี  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  

 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

09.๓๐ – 09.45 น. พิธีเปิดการประชุม 

 - ผู้แทนกรมทางหลวง   กล่าวรายงาน 

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร หรือผู้แทน    กล่าวเปิดประชุม 

09.45 – 10.45 น. คณะทีป่รึกษานำเสนอรายละเอียด และความก้าวหน้าของโครงการ   

1) ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ  

2) การพัฒนาโครงข่ายแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง 
(MR-Map) 

3) ความก้าวหน้าผลการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Pre-Feasibility Study)  
“ชุมพร – ระนอง” 

4) แผนการดำเนินงานในขั้นต่อไป 

โดย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 

10.45  – 12.00 น. รับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม   

 / ปิดการประชุม 

 
 

 

Zoom Meeting   
ID : 875 8508 8635  
Passcode : 640855 

 เว็บไซต์ของโครงการ 
www.mrmapdoh.com  คิวอาร์แชท  

เอกสาร 
ประกอบการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลด ข่าวสาร เอกสารตา่งๆ และช่องทางการเข้าร่วมประชุมตามคิวอาร์โค้ด  



  

 

แบบตอบรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (คร้ังที่ ๑) 
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) 
งานศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การลงทุนพัฒนาโครงขา่ยทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

โดยใชเ้งินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.  

ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี 

 

09.00 – 09.30 น.      ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

09.๓๐ – 09.45 น. พิธีเปิดการประชุม 

 - ผู้แทนกรมทางหลวง             กล่าวรายงาน 

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หรือผู้แทน     กล่าวเปิดประชุม 

09.45 – 10.45 น. คณะที่ปรึกษานำเสนอรายละเอียด และความก้าวหน้าของโครงการ   

1) ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ  

2) การพัฒนาโครงข่ายแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง 
(MR-Map) 

3) ความก้าวหน้าผลการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Pre-Feasibility Study)  

“เส้นทางนคราชสีมา – อุบลราชธานี ” 

4) แผนการดำเนินงานในขั้นต่อไป 

โดย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 

10.45  – 12.00 น. รับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม   

 / ปิดการประชุม 

 
 

 

 

Zoom Meeting  
 ID : 875 8508 8635  
Passcode : 640855 

 เว็บไซต์ของโครงการ 
www.mrmapdoh.com  คิวอาร์แชท  

เอกสาร 
ประกอบการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลด ข่าวสาร เอกสารตา่งๆ และช่องทางการเข้าร่วมประชุมตามคิวอาร์โค้ด  


