
  

 

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 1 พ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง 
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ (Zoom Cloud Meetings) 

การศกึษาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น 
(Pre-Feasibility Study) ภายใตก้ารศกึษา MR-MAP  

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

09.๓๐ – 09.45 น. พิธีเปิดการประชุม 

 - ผู้แทนกรมทางหลวง   กล่าวรายงาน 

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    กล่าวเปิดประชุม 

09.45 – 11.00 น. คณะที่ปรึกษานำเสนอรายละเอียด และความก้าวหน้าของโครงการ   

1) ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ  

2) ร่างแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการบูรณาการร่วมกับระบบราง  

3) ความก้าวหน้าของการคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการและรายละเอียดของ 
แนวเส้นทางเบื้องต้นสำหรับ “พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง” ประกอบด้วย 
• MR 1-8 นครปฐม-ชะอำ 

• MR 1-9 ชะอำ-ชุมพร   

โดย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 

11.00 – 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  



  

 

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 1 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ (Zoom Cloud Meetings) 

การศกึษาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น 
(Pre-Feasibility Study) ภายใตก้ารศกึษา MR-MAP  

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.       

 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

09.๓๐ – 09.45 น. พิธีเปิดการประชุม 

 - ผู้แทนกรมทางหลวง   กล่าวรายงาน 

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   กล่าวเปิดประชุม 

09.45 – 11.00 น. คณะที่ปรึกษานำเสนอรายละเอียด และความก้าวหน้าของโครงการ   

1) ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ  

2) ร่างแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการบูรณาการร่วมกับระบบราง  

3) ความก้าวหน้าของการคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการและรายละเอียดของ 
แนวเส้นทางเบื้องต้นสำหรับ “พื้นที่ภาคเหนือตอนบน” ประกอบด้วย 
• MR 1-1 เชียงราย-เชียงของ 

• MR 1-2 เชียงราย-ด่านแม่สาย 
• MR 1-3 เชียงใหม่-เชียงราย 

• MR 1-4 พิษณุโลก-เชียงใหม่ 

โดย กลุ่มบริษัทท่ีปรึกษา 

11.00 – 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  



  

 

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 1 พื้นที่ภาคตะวันออก 
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ (Zoom Cloud Meetings) 

การศกึษาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
(Pre-Feasibility Study) ภายใตก้ารศกึษา MR-MAP  

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.       

 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

09.๓๐ – 09.45 น. พิธีเปิดการประชุม 

 - ผู้แทนกรมทางหลวง   กล่าวรายงาน 

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  กล่าวเปิดประชุม 

09.45 – 11.00 น. คณะที่ปรึกษานำเสนอรายละเอียด และความก้าวหน้าของโครงการ   

1) ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ  

2) ร่างแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการบูรณาการร่วมกับระบบราง  

3) ความก้าวหน้าของการคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการและรายละเอียดของ 
แนวเส้นทางเบื้องต้นสำหรับ “พื้นที่ภาคตะวันออก” ประกอบด้วย 
• MR 6-4 วงแหวนฯ รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก)-ปราจีนบุรี 

• MR 6-5 ปราจีนบุรี-อรัญประเทศ 
• MR 7-2 ชลบุรี-ระยอง 
• MR 7-3 ระยอง-ตราด  

โดย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 

11.00 – 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  



  

 

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 1 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ (Zoom Cloud Meetings) 

การศกึษาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น 
(Pre-Feasibility Study) ภายใตก้ารศกึษา MR-MAP  
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.       

 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

09.๓๐ – 09.45 น. พิธีเปิดการประชุม 

 - ผู้แทนกรมทางหลวง   กล่าวรายงาน 

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   กล่าวเปิดประชุม 

09.45 – 11.00 น. คณะที่ปรึกษานำเสนอรายละเอียด และความก้าวหน้าของโครงการ   

1) ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ  

2) ร่างแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการบูรณาการร่วมกับระบบราง  

3) ความก้าวหน้าของการคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการและรายละเอียดของ 
แนวเส้นทางเบื้องต้นสำหรับ “พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2” ประกอบด้วย 
• MR 3-2 ร้อยเอ็ด-อุดรธานี • MR 4-5 ขอนแก่น-นครพนม  

• MR 3-3 สุรินทร์-ร้อยเอ็ด • MR 5-3 อุบลราชธานี-ช่องเม็ก 
• MR 3-4 สุรินทร์-ด่านช่องจอม • MR 5-4 อุบลราชธานี-นาตาล 
• MR 3-5 สุรินทร์-ด่านช่องสะงำ  

โดย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 

11.00 – 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  



  

 

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 1 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ (Zoom Cloud Meetings) 

การศกึษาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น 
(Pre-Feasibility Study) ภายใตก้ารศกึษา MR-MAP  

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตลุาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.       

 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

09.๓๐ – 09.45 น. พิธีเปิดการประชุม 

 - ผู้แทนกรมทางหลวง   กล่าวรายงาน 

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวเปิดประชุม 

09.45 – 11.00 น. คณะที่ปรึกษานำเสนอรายละเอียด และความก้าวหน้าของโครงการ   

1) ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ  

2) ร่างแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการบูรณาการร่วมกับระบบราง  

3) ความก้าวหน้าของการคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการและรายละเอียดของ 
แนวเส้นทางเบื้องต้นสำหรับ “พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1” ประกอบด้วย 
• MR 3-1 อุดรธานี-บึงกาฬ • MR 4-4 เพชรบูรณ์-ขอนแก่น 

• MR 3-2 ร้อยเอ็ด-อุดรธานี • MR 4-5 ขอนแก่น-นครพนม 
• MR 2-2 นครราชสีมา-ขอนแก่น • MR 5-1 นครสวรรค์-นครราชสีมา 
• MR 2-3 ขอนแก่น-หนองคาย  

โดย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 

11.00 – 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  



  

 

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 1 พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ (Zoom Cloud Meetings) 

การศกึษาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น 
(Pre-Feasibility Study) ภายใตก้ารศกึษา MR-MAP  

วันอังคารที่ 11 ตลุาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.       

 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

09.๓๐ – 09.45 น. พิธีเปิดการประชุม 

 - ผู้แทนกรมทางหลวง   กล่าวรายงาน 

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก    กล่าวเปิดประชุม 

09.45 – 11.00 น. คณะที่ปรึกษานำเสนอรายละเอียด และความก้าวหน้าของโครงการ   

1) ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ  

2) ร่างแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการบูรณาการร่วมกับระบบราง  

3) ความก้าวหน้าของการคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการและรายละเอียดของ 
แนวเส้นทางเบื้องต้นสำหรับ “พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง” ประกอบด้วย 
• MR 1-4 พิษณุโลก-เชียงใหม่ 
• MR 1-5 นครสวรรค์- พิษณุโลก 
• MR 4-1 แม่สอด-ตาก 
• MR 4-2 ตาก-พิษณุโลก 
• MR 4-3 พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ (หล่มสัก) 
• MR 4-4 เพชรบูรณ์ (หล่มสัก)-ขอนแก่น 

โดย กลุ่มบริษัทท่ีปรึกษา 

11.00 – 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  



  

 

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 1 พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน 
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ (Zoom Cloud Meetings) 

การศกึษาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น 
(Pre-Feasibility Study) ภายใตก้ารศกึษา MR-MAP  
วันพุธที่ 12 ตลุาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.       

 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

09.๓๐ – 09.45 น. พิธีเปิดการประชุม 

 - ผู้แทนกรมทางหลวง   กล่าวรายงาน 

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  กล่าวเปิดประชุม 

09.45 – 11.00 น. คณะที่ปรึกษานำเสนอรายละเอียด และความก้าวหน้าของโครงการ   

1) ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ  

2) ร่างแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการบูรณาการร่วมกับระบบราง  

3) ความก้าวหน้าของการคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการและรายละเอียดของ 
แนวเส้นทางเบื้องต้นสำหรับ “พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน” 
ประกอบด้วย 
• MR 1-5 นครสวรรค์ - พิษณุโลก 
• MR 1-6 สุพรรณบุรี - นครสวรรค์ 
• MR 5-1 นครสวรรค์ - นครราชสีมา 

โดย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 

11.00 – 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  



  

 

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 1 พื้นที่ภาคใต ้
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ (Zoom Cloud Meetings) 

การศกึษาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น 
(Pre-Feasibility Study) ภายใตก้ารศกึษา MR-MAP  

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.       

 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

09.๓๐ – 09.45 น. พิธีเปิดการประชุม 

 - ผู้แทนกรมทางหลวง   กล่าวรายงาน 

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดประชุม 

09.45 – 11.00 น. คณะที่ปรึกษานำเสนอรายละเอียด และความก้าวหน้าของโครงการ   

1) ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ  

2) ร่างแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการบูรณาการร่วมกับระบบราง  

3) ความก้าวหน้าของการคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการและรายละเอียดของ 
แนวเส้นทางเบื้องต้นสำหรับ “พื้นที่ภาคใต้” ประกอบด้วย 
• MR 1-10 ชุมพร-สุราษฎร์ธานี 
• MR 1-11 สุราษฎร์ธานี-สงขลา 
• MR 1-12 สงขลา-สะเดา 
• MR 1-13 สงขลา-นราธิวาส 
• MR 9-1 สุราษฎร์ธานี-พังงา 
• MR 9-2 พังงา-ภูเก็ต 

โดย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 

11.00 – 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  



  

 

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ (Zoom Cloud Meetings) 

การศกึษาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น 
(Pre-Feasibility Study) ภายใตก้ารศกึษา MR-MAP  

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.       
 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

09.๓๐ – 09.45 น. พิธีเปิดการประชุม 

 - ผู้แทนกรมทางหลวง   กล่าวรายงาน 

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวเปิดประชุม 

09.45 – 11.00 น. คณะที่ปรึกษานำเสนอรายละเอียด และความก้าวหน้าของโครงการ   

1) ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ  

2) ร่างแผนแมบ่ททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการบูรณาการร่วมกับระบบราง  

3) ความก้าวหน้าของการคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการและรายละเอียดของ 
แนวเส้นทางเบื้องต้นสำหรับ “พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล” ประกอบด้วย 
• MR 1-6 สุพรรณบุรี-นครสวรรค ์ • MR 6-2 กาญจนบุรี-พุน้ำร้อน 
• MR 6-3 จตุโชติ-วงแหวนฯ  

รอบท่ี 3 (ด้านตะวันออก) 
• MR 6-4 วงแหวนฯ รอบที่ 3  

(ด้านตะวันออก)-ปราจีนบุรี 
• MR 1-7 นครปฐม-สุพรรณบุรี • MR 10-2 วงแหวนฯ รอบที่ 3  

(ด้านเหนือ) สุพรรณบุรี-ทล.32 
• MR 10-3 วงแหวนฯ รอบท่ี 3  

(ด้านตะวันออก)  
ช่วง ทล.32-ทล.305 

• MR 10-4 วงแหวนฯ รอบที่ 3 
(ด้านตะวันออก)  
ช่วง ทล.305-ทล.34 

• MR 10-5 วงแหวนฯ รอบที่ 3  
(ด้านใต้) ช่วง ทล.34-ทล.35 

• MR 10-6 วงแหวนฯ รอบที่ 3 
(ด้านตะวันตก) ช่วง ทล.35-นครปฐม 

• MR10-10 บางปะอิน-สุพรรณบุรี  

โดย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 

11.00 – 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  


