
 
 

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ ๒ พื้นที่ภาคเหนือตอนตอนบน 
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ (Zoom Cloud Meetings) 

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

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 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) ผลการปรับปรุงแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการบูรณาการร่วมกับ
ระบบราง  

3) นำเสนอแนวเส้นทางโครงการที่เหมาะสมและรายละเอียดของแนวเส้นทางเบื้องต้น 
พร้อมทั้งผลการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น สำหรับ “พื้นที่ภาคเหนือตอนตอนบน” ประกอบด้วย 

• MR1-1 เชียงราย-เชียงของ 

• MR1-2 เชียงราย-แม่สาย 

• MR1-3 เชียงใหม่-เชียงราย 

• MR1-4 พิษณุโลก-เชียงใหม่ 

    โดย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 

11.00 – ๑2.๐๐ น. รบัฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม 

12.00 น. ปิดการประชุม และ รับประทานอาหารกลางวัน 
 

Zoom Meeting 
ID : 885 6239 3651 
Passcode : 91UzYD 

 เว็บไซต์ของโครงการ 
www.mrmapdoh.com 

 คิวอาร์แชท  
เอกสาร 

ประกอบการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลด ข่าวสาร เอกสารตา่ง ๆ และช่องทางการเข้าร่วมประชุมตามคิวอาร์โค้ด  



 
 

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ ๒ พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ (Zoom Cloud Meetings)

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

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 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) ผลการปรับปรุงแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการบูรณาการร่วมกับ
ระบบราง  

3) นำเสนอแนวเส้นทางโครงการที่เหมาะสมและรายละเอียดของแนวเส้นทางเบื้องต้น 
พร้อมทั้งผลการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น สำหรับ “พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ” ประกอบด้วย 

• MR1-4 พิษณุโลก-เชียงใหม่ 
• MR1-5 นครสวรรค์-พิษณุโลก 
• MR4-1 ตาก-แม่สอด 

• MR4-2 พิษณุโลก-ตาก 
• MR4-3 พิษณุโลก-เพชรบูรณ์  
• MR4-4 เพชรบูรณ์-ขอนแก่น 

    โดย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 

11.00 – ๑2.๐๐ น. รบัฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม 

12.00 น. ปิดการประชุม และ รับประทานอาหารกลางวัน 

 
 

Zoom Meeting 
ID : 885 6239 3651 
Passcode : 91UzYD 

 เว็บไซต์ของโครงการ 
www.mrmapdoh.com 

 คิวอาร์แชท  
เอกสาร 

ประกอบการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลด ข่าวสาร เอกสารตา่ง ๆ และช่องทางการเข้าร่วมประชุมตามคิวอาร์โค้ด  



 
 

 

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๒ พ้ืนที่ภาคเหนือตอนลา่งและกลางตอนบน 

ในรูปแบบการประชุมทางไกลผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ (Zoom Cloud Meetings)
การศกึษาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น 

(Pre-Feasibility Study) ภายใตก้ารศกึษา MR-MAP 
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

09.๓๐ – 09.45 น. พิธีเปิดการประชุม 

 - ผู้แทนกรมทางหลวง   กล่าวรายงาน 

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดครสวรรค์    กล่าวเปิดประชุม 

09.45 – 11.00 น. คณะที่ปรึกษานำเสนอรายละเอียด และความก้าวหน้าของโครงการ   

1) ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ  

2) ผลการปรับปรุงแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการบูรณาการร่วมกับ
ระบบราง  

3) นำเสนอแนวเส้นทางโครงการที่เหมาะสมและรายละเอียดของแนวเส้นทางเบื้องต้น 
พร้อมทั้งผลการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น สำหรับ “พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและกลางตอนบน ” 
ประกอบด้วย 

• MR1-5 นครสวรรค์-พิษณุโลก 

• MR1-6 สุพรรณบุรี-นครสวรรค์ 

• MR5-1 นครสวรรค์-นครราชสีมา 

    โดย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 

11.00 – ๑2.๐๐ น. รบัฟงัความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม 

12.00 น. ปิดการประชุม และ รับประทานอาหารกลางวัน 
 

Zoom Meeting 
ID : 885 6239 3651 
Passcode : 91UzYD 

 เว็บไซต์ของโครงการ 
www.mrmapdoh.com 

 คิวอาร์แชท  
เอกสาร 

ประกอบการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลด ข่าวสาร เอกสารตา่ง ๆ และช่องทางการเข้าร่วมประชุมตามคิวอาร์โค้ด  



 
 

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ ๒ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ (Zoom Cloud Meetings)

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

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

09.๓๐ – 09.45 น. พิธีเปิดการประชุม 
 - ผู้แทนกรมทางหลวง   กล่าวรายงาน 
 - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม   กล่าวเปิดประชุม 

09.45 – 11.00 น. คณะที่ปรึกษานำเสนอรายละเอียด และความก้าวหน้าของโครงการ   
1) ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ  
2) ผลการปรับปรุงแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการบูรณาการร่วมกับ

ระบบราง  
3) นำเสนอแนวเส้นทางโครงการที่เหมาะสมและรายละเอียดของแนวเส้นทางเบื้องต้น 

พร้อมทั้งผลการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น สำหรับ “พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ” ประกอบด้วย 

• MR1-6 สุพรรณบุรี-นครสวรรค์ 
• MR1-7 นครปฐม- สุพรรณบุรี 
• MR1-8 นครปฐม-ชะอำ 
• MR6-2 กาญจนบุรี-พุน้ำร้อน 
• MR6-3 จตุโชติ-วงแหวนฯ รอบที่ 3 

(ด้านตะวันออก 
• MR6-4 วงแหวนฯ รอบที่ 3  
 (ด้านตะวันออก)-ปราจีนบุร ี
• MR10-2 วงแหวนฯ รอบที่ 3  

(ด้านเหนือ) ช่วง สุพรรณบุรี-ทล.32 

• MR10-3 วงแหวนฯ รอบที่ 3  
(ด้านตะวันออก) ช่วง ทล.32-ทล.305 

• MR10-4 วงแหวนฯ รอบที่ 3  
(ด้านตะวันออก) ช่วง ทล.305-ทล.34 

• MR10-5 วงแหวนฯ รอบที่ 3  
(ด้านใต)้ ช่วง ทล.34-ทล.35 

• MR10-6 วงแหวนฯ รอบที่ 3  
(ด้านตะวันตก) ช่วง ทล.35-นครปฐม 

• MR10-8 บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว 
• MR10-9 บ้านแพ้ว-ปากท่อ 
• MR10-10 บางปะอิน-สุพรรณบุร ี

    โดย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 
11.00 – ๑2.๐๐ น. รับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม 
12.00 น. ปิดการประชุม และ รับประทานอาหารกลางวัน 
 

Zoom Meeting 
ID : 885 6239 3651 
Passcode : 91UzYD 

 เว็บไซต์ของโครงการ 
www.mrmapdoh.com 

 คิวอาร์แชท  
เอกสาร 

ประกอบการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลด ข่าวสาร เอกสารตา่ง ๆ และช่องทางการเข้าร่วมประชุมตามคิวอาร์โค้ด  



 
 

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ ๒ พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)

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

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

09.๓๐ – 09.45 น. พิธีเปิดการประชุม 

 - ผู้แทนกรมทางหลวง   กล่าวรายงาน 

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี   กล่าวเปิดประชุม 

09.45 – 11.00 น. คณะที่ปรึกษานำเสนอรายละเอียด และความก้าวหน้าของโครงการ   

1) ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ  

2) ผลการปรับปรุงแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการบูรณาการร่วมกับ
ระบบราง  

3) นำเสนอแนวเส้นทางโครงการที่เหมาะสมและรายละเอียดของแนวเส้นทางเบื้องต้น 
พร้อมทั้งผลการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น สำหรับ “พืน้ที่ภาคกลางตอนล่าง” ประกอบด้วย 

• MR1-8 นครปฐม-ชะอำ 
• MR1-9 ชะอำ-ชุมพร 
• MR6-2 กาญจนบุรี-พุน้ำร้อน 
• MR10-9 บ้านแพ้ว-ปากท่อ 

    โดย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 

11.00 – ๑2.๐๐ น. รับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม 

12.00 น. ปิดการประชุม และ รับประทานอาหารกลางวัน 
 

Zoom Meeting 
ID : 885 6239 3651 
Passcode : 91UzYD 

 เว็บไซต์ของโครงการ 
www.mrmapdoh.com 

 คิวอาร์แชท  
เอกสาร 

ประกอบการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลด ข่าวสาร เอกสารตา่ง ๆ และช่องทางการเข้าร่วมประชุมตามคิวอาร์โค้ด  



 
 

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ ๒ พื้นที่ภาคใต้  
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ (Zoom Cloud Meetings)

การศกึษาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น 
(Pre-Feasibility Study) ภายใตก้ารศกึษา MR-MAP 
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566เวลา 09.00-12.00 น.. 

 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

09.๓๐ – 09.45 น. พิธีเปิดการประชุม 

 - ผู้แทนกรมทางหลวง   กล่าวรายงาน 

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา   กล่าวเปิดประชุม 

09.45 – 11.00 น. คณะที่ปรึกษานำเสนอรายละเอียด และความก้าวหน้าของโครงการ   

1) ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ  

2) ผลการปรับปรุงแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการบูรณาการร่วมกับ
ระบบราง  

3) นำเสนอแนวเส้นทางโครงการที่เหมาะสมและรายละเอียดของแนวเส้นทางเบื้องต้น 
พร้อมทั้งผลการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น สำหรับ “พื้นที่ภาคใต้ ” ประกอบด้วย 

• MR1-9 ชะอำ-ชุมพร 
• MR1-10 ชุมพร-สุราษฎร์ธานี 
• MR1-11 สุราษฎร์ธานี-สงขลา 
• MR1-12 สงขลา-สะเดา 

• MR1-13 สงขลา-นราธิวาส 
• MR8 ชุมพร-ระนอง 
• MR9-1 สุราษฎร์ธานี-พังงา 
• MR9-2 พังงา-ภูเก็ต 

    โดย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 

11.00 – ๑2.๐๐ น. รับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม 

12.00 น. ปิดการประชุม และ รับประทานอาหารกลางวัน 
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หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลด ข่าวสาร เอกสารตา่ง ๆ และช่องทางการเข้าร่วมประชุมตามคิวอาร์โค้ด  



 
 

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ ๒ พื้นที่ภาคตะวันออก  
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ (Zoom Cloud Meetings)

การศกึษาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น 
(Pre-Feasibility Study) ภายใตก้ารศกึษา MR-MAP 
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.. 

 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

09.๓๐ – 09.45 น. พิธีเปิดการประชุม 

 - ผู้แทนกรมทางหลวง   กล่าวรายงาน 

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี   กล่าวเปิดประชุม 

09.45 – 11.00 น. คณะที่ปรึกษานำเสนอรายละเอียด และความก้าวหน้าของโครงการ   

1) ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ  

2) ผลการปรับปรุงแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการบูรณาการร่วมกับ
ระบบราง  

3) นำเสนอแนวเส้นทางโครงการที่เหมาะสมและรายละเอียดของแนวเส้นทางเบื้องต้น 
พร้อมทั้งผลการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น สำหรับ “พื้นที่ภาคตะวันออก ” ประกอบด้วย 

• MR2-4 แหลมฉบัง-ปราจีนบุรี 
• MR2-5 ปราจีนบุรี-นครราชสีมา 
• MR6-4 วงแหวนฯ รอบที่ 3  
 (ด้านตะวันออก)-ปราจีนบุรี 

• MR6-5 ปราจีนบุรี-สระแก้ว 
• MR7-2 ชลบุรี-ระยอง 
• MR7-3 ระยอง-ตราด 

    โดย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 

11.00 – ๑2.๐๐ น. รับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม 

12.00 น. ปิดการประชุม และ รับประทานอาหารกลางวัน 
 

Zoom Meeting 
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