
  

 

ก ำหนดกำรประชุมรับฟังควำมคดิเห็นประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ ๒) 

ในรูปแบบกำรประชุมทำงไกลผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) 
งำนศึกษำจัดท ำแผนแม่บทกำรพัฒนำโครงข่ำย 

ทำงหลวงพิเศษระหวำ่งเมอืงและระบบรำง (MR-MAP)  

วันพุธที่ 15 ธันวำคม 2564 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

     ณ ห้องทับทิมสยำม 3 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลรำชธำน ี

 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

09.๓๐ – 09.45 น. พิธีเปิดการประชุม 

 - ผู้แทนกรมทางหลวง   กล่าวรายงาน 

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี        กล่าวเปิดประชุม 

09.45 – 10.45 น. คณะทีป่รึกษาน าเสนอรายละเอียด และความก้าวหน้าของโครงการ  

1)  ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ  

2) การปรับปรุงร่างแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง (MR-Map)  

3) ผลการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Pre-Feasibility Study)  
“เส้นทำงนครรำชสีมำ-อุบลรำชธำนี (สะพำนมิตรภำพไทย-ลำว แห่งที่ 6)”  

โดย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 

10.45 – ๑1.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

11.00 – 12.00 น. รับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม  

 / ปิดการประชุม 
 

Zoom Meeting  
ID : 875 8508 8635 
Passcode : 640855 

 เว็บไซต์ของโครงกำร 
www.mrmapdoh.com  คิวอำร์แชท  

เอกสำร 
ประกอบกำรประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : สามารถดาวน์โหลด ข่าวสาร เอกสารตา่งๆ และช่องทางการเข้าร่วมประชุมตามคิวอาร์โค้ด  



  

 

ก ำหนดกำรประชุมรับฟงัควำมคดิเห็นประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ ๒) 
ในรูปแบบกำรประชุมทำงไกลผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) 

งำนศึกษำจัดท ำแผนแม่บทกำรพัฒนำโครงข่ำย 

ทำงหลวงพิเศษระหวำ่งเมอืงและระบบรำง (MR-MAP)  

วันศุกร์ที่ 17 ธันวำคม 2564  เวลำ 09.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องธำรทิพย์ โรงแรมแคนทำรี 304 ต ำบลท่ำตูม อ ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี   

 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

09.๓๐ – 09.45 น. พิธีเปิดการประชุม 

 - ผู้แทนกรมทางหลวง   กล่าวรายงาน 

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี           กล่าวเปิดประชุม 

09.45 – 10.45 น. คณะที่ปรึกษาน าเสนอรายละเอียด และความก้าวหน้าของโครงการ   

1) ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ  

2) การปรับปรุงร่างแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง (MR-Map)  

3) ผลการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม  และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Pre-Feasibility Study)  
“เส้นทำงชลบุรี (แหลมฉบัง)-นครรำชสีมำ ”  

โดย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 

10.45 – ๑1.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

11.00 – 12.00 น. รับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม   

 / ปิดการประชุม 
 

Zoom Meeting 
ID : 875 8508 8635  
Passcode : 640855 

 เว็บไซต์ของโครงกำร 
www.mrmapdoh.com  คิวอำร์แชท  

เอกสำร 
ประกอบกำรประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : สามารถดาวน์โหลด ข่าวสาร เอกสารตา่งๆ และช่องทางการเข้าร่วมประชุมตามคิวอาร์โค้ด  

 

 

 

 

  



 

ก ำหนดกำรประชุมรับฟังควำมคดิเห็นประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ ๒) 
ในรูปแบบกำรประชุมทำงไกลผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) 
งำนศึกษำจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรลงทุนพัฒนำโครงขำ่ยทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง 

โดยใช้เงินทุนค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำง 
วันอังคำรที่ 21 ธันวำคม 2564  เวลำ 09.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องรำชำวดี เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อ ำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง         

 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

09.๓๐ – 09.45 น. พิธีเปิดการประชุม 

 - ผู้แทนกรมทางหลวง   กล่าวรายงาน 

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง          กล่าวเปิดประชุม 

09.45 – 10.45 น. คณะที่ปรึกษาน าเสนอรายละเอียด และความก้าวหน้าของโครงการ   

1) ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ  

2) การปรับปรุงร่างแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง (MR-Map)  

3) ผลการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม  และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Pre-Feasibility Study)  
“เส้นทำงชุมพร-ระนอง”  

โดย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 

10.45 – ๑1.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

11.00 – 12.00 น. รับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม   

 / ปิดการประชุม 
 

Zoom Meeting   
ID : 875 8508 8635  
Passcode : 640855 

 เว็บไซต์ของโครงกำร 
www.mrmapdoh.com  คิวอำร์แชท  

เอกสำร 
ประกอบกำรประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : สามารถดาวน์โหลด ข่าวสาร เอกสารตา่งๆ และช่องทางการเข้าร่วมประชุมตามคิวอาร์โค้ด  

 
 

 


