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เอกสารสรุปข้อมูลโครงการ 
งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกจิ การเงิน และผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลีย่งเมืองชลบุรี 
 
 

1. ความเป็นมาของโครงการ 

 จากการประชุมหารือเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ซึ่งมีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ได้มีการหารือเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนสุขุมวิท 
ช่วงจากทางลงทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถึงถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี  
โดยการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กับถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 
ของกรมทางหลวง (ทล.) โดยที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
และ ทล. พิจารณา จุดเชื่อมต่อดังกล่าว ซึ่งต่อมาได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง สนข. ทล. และ กทพ. เมื่อวันที่ 
11 กันยายน 2561 ที่ประชุมได้มอบหมายให้ กทพ. เป็นผู้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม 
เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 
รวมทั้งศึกษาผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment) บริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเป็นการแก้ปัญหา
การจราจรทั้งระบบอย่างยั่งยืน  

 กทพ. จึงว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด บริษัท พีเอสเค 
คอนซัลแตนส์ จำกัด และบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม 
เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถี และถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 
โดยมีแนวคิดในการศึกษาและแก้ไขปัญหาจราจร ดังนี้ 

1) ลดการตัดกระแสจราจรของรถยนต์ที่ลงจากทางพิเศษบูรพาวิถีเพื่อไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยการ
ก่อสร้างทางเชื่อมต่อจากทางพิเศษบูรพาวิถีไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 

2) ลดการตัดกระแสจราจรของรถยนต์บริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โดยการก่อสร้าง
ทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนบ้านเก่า และทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท 

3) ศึกษาผลกระทบด้านการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบให้สามารถรองรับปริมาณจราจรได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 พร้อมกันนี้ได้กำหนดให้มีการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์โครงการตลอด
ช่วงระยะเวลาการศึกษาความเหมาะสมฯ เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เสนอประเด็นห่วงกังวล และได้แสดงความคิดเห็นอย่างครอบคลุม
ทั่วถึง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และแนวทาง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ลงวันที่ 8 มกราคม 2562  

สำหรับกิจกรรมการดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 เป็นกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และนำเสนอมาตรการ
จัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมถึงผู้แทนของ
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หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชนในพื้นที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ได้มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาโครงการ ซึ่งจะได้นำไปพิจารณาประกอบในการ
ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาโครงการ และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้มีความเหมาะสมและ
ครอบคลุมครบถ้วนยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และการเงิน  โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถี
และถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี  

2) เพื่อสำรวจและออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและ
ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี  

3) เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : 
EIA) โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามรายละเอียดที่ สผ. กำหนด 

4) เพื่อศึกษาผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment) บริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนในพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาการจราจรดังกล่าวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการแสดงดังรูปที่ 1 

3. วัตถุประสงค์ของการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

1) เพื่อนำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมและการออกแบบเบื้องต้นของโครงการ 
ครอบคลุมถึงข้อมูลรายละเอียดโครงการ รูปแบบโครงสร้างและองค์ประกอบที่ สำคัญ  ตลอดจนกิจกรรมและ
แผนการดำเนินงานในระยะต่าง ๆ ของโครงการ 

2) เพื่อนำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ-การเงิน และการบริหารจัดการโครงการ 

3) เพื่อชี้แจงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างและดำเนินงานโครงการ  รวมทั้งมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ทั้งในประเด็นผลการศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ -การเงิน และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความเหมาะสมและเพียงพอของมาตรการในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ   
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รูปที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาและดำเนินงานโครงการฯ 
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การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การก าหนดแนว
สายทางเลือก

การคัดเลือกแนวสายทางและ
รูปแบบทางขึ้น ลงของโครงการ

แนวสายทางและรูปแบบทาง
ขึ้น ลงที่เหมาะสมของ

โครงการ

การศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น
• ข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการ
• โครงข่ายถนนทางพิเศษ
• นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนา
• การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ แผนที่ 
   ภาพถ่ายทางอากาศ
• การใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อจ ากัดการใช้
   พ้ืนที่ แหล่งที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ
การส ารวจ าคสนามเบ้ืองต้น

การก าหนดเก  ์การคัดเลือก
• ด้านวิศวกรรม
• เศรษฐกิจการเงิน
• ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

การพบปะหารือเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่
ส าคัญ ผู้น าชุมชน การสัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูล  สิงหาคม      

การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนคร้ังที่  
     สิงหาคม      

การประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที่  
     กันยายน      

การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนคร้ังที่  
  15  กรก าคม    3 

- การสัมภาษณ์รายบุคคล
- การส ารวจความคิดเห็น
   ของประชาชน
 31 ก ค.      –  ส ค  2563)

- การประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที่  
-  25 สิงหาคม 2563)

การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนคร้ังที่  
     ตุลาคม    3 
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การศึกษาวิเคราะห์ด้าน
เศรษฐกิจและการเงิน

การศึกษาด้าน
วิศวกรรม

การศึกษาด้าน
ส่ิงแวดล้อม

                 
               

การศึกษาวิเคราะห์
ทางด้านเศรษฐกิจ

การศึกษาวิเคราะห์
ทางด้านการเงิน

การศึกษารูปแบบการ
ลงทุนและการบริหาร

โครงการ

การส ารวจข้อมูลด้าน
วิศวกรรมและการจราจร

การพัฒนาแบบจ าลองการ
ขนส่งและการคาดการณ์

ปริมาณการเดินทาง

การออกแบบเบื้องต้น

การส ารวจข้อมูลและเก็บตัวอย่าง
ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

การจัดท ามาตรการป้องกัน แก้ไข 
และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม

การจัดท าร่างรายงานการประเมิน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  EIA)

การจัดท ารายงานการประเมิน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  EIA) เสนอ

ต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 สผ  

การจัดท ารายงานการประเมิน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  EIA) เสนอ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

 กก วล  

การศึกษาผลกระทบด้านการจราจร 
 Traffic Impact Assessment)

งานส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลด้านจราจร

งานวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านจราจร

งานจัดท าแผนการแก้ ขปั หาจราจร
ทั้ง นระยะส้ันและระยะยาว
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4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ด้รับ 

 1) ผู้ที่เข้าร่วมประชุม ได้รับทราบผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน 
และผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ให้ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 

 2) คณะผู้ศึกษาได้รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เก่ียวกับผลการศึกษา และ
มาตรการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาโครงการ และมาตรการจัดการด้าน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

5. สรุปผลการศึกษาด้านวิศวกรรม 

5.1 แนวสายทางโครงการ 

 โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อจากจุดสิ้นสุดของ
ทางพิเศษบูรพาวิถีในปัจจุบัน เป็นโครงสร้างเป็นทางยกระดับอยู่บนเกาะกลางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 
(ถนนเทพรัตน) ผ่านด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี คลองตำหรุ เทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ เลี้ยวซ้าย
เข้าสู่แนวเกาะกลางของถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361) และมีจุดสิ้นสุดแนวสายทางโครงการ 
บริเวณหน้านิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี รวมระยะทางประมาณ 4.4 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2 

5.2 รูปแบบโครงสร้างทางยกระดับ 

 โครงสร้างทางยกระดับของโครงการมีความสูงประมาณ 14.50 เมตร จากระดับผิวถนนเทพรัตน ผิวทาง
ขนาด 6 ช่องจราจร (3 ช่องจราจรต่อทิศทาง) ความกว้างของช่องจราจร ช่องละ 3.50 เมตร ความกว้างไหล่ทาง 
2.70 เมตร โดยรูปแบบโครงสร้างทางยกระดับเป็นคานกล่องชนิดหล่อสำเร็จแบบ Dual Cell Segmental Box 
Girder โดยมีลักษณะเป็นคานคอนกรีตรูปกล่องสี่เหลี่ยมคางหมูภายในกลวงแบบกล่องเดี่ยวขนาด 3 ช่องจราจร 2 
กล่อง (Segment) ความกว้างรวม 14.00 เมตร มีความยาวช่วงสะพาน (Span) ระหว่าง 30.00 – 45.00 เมตร 
ดังแสดงในรูปที่ 3  

 สำหรับรูปแบบโครงสร้างทางขึ้น-ลงโครงการจะเป็นทางขนาด 1 ช่องจราจร ความกว้างของช่องจราจร 
4.50 เมตร ความกว้างไหล่ทาง 1.00 เมตร เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่ได้จากผลการวิเคราะห์และคาดการณ์
ในอนาคต โดยกำหนดให้เป็นโครงสร้างรูปกล่องหล่อสำเร็จ 
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รูปที่ 3 รูปตัดโครงสร้างทางพิเศษบนถนนเทพรัตน 

 

5.3 รูปแบบทางขึ้น-ลงของโครงการ 

 ตลอดแนวสายทางโครงการฯ มีทางขึ้น-ลง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ทางขึ้น-ลงบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ 
และทางขึ้น-ลงบริเวณจุดสิ้นสุดของโครงการ ดังนี้ 

 1) ทางขึ้น-ลง ของจุดเริ่มต้นโครงการ บริเว ถนนบ้านเก่า 
ทางขึ้น :  ออกแบบทางขึ้นขนาด 1 ช่องจราจร (ทิศทางไปกรุงเทพฯ) โดยเริ่มยกระดับจาก ถนนบ้านเก่า 

ข้ามถนนเทพรัตน และเลี้ยวขวาไปตามแนวถนนเทพรัตน เชื่อมต่อบริเวณทางขึ้นทางพิเศษ
บูรพาวิถีปัจจุบัน (ระดับที่ 2) จำนวน 1 ช่องจราจร และมีอีก 1 ช่องจราจรลงไปเชื่อมกับ
ทางคู่ขนานถนนเทพรัตน 

ทางลง :  ออกแบบทางลงขนาด 1 ช่องจราจร แยกจากทางลงทางพิเศษบูรพาวิถีปัจจุบัน (ระดับที่ 2) 
เลี้ยวซ้ายเข้าเชื่อมต่อกับถนนบ้านเก่า จึงมีความจำเป็นจะต้องขยายเขตทางบนถนนบ้านเก่า
เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับโครงสร้างของทางลง และยังคงจำนวนช่องจราจรบนระดับพื้นของ
ถนนบ้านเก่าให้มีความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรที่ไม่น้อยไปกว่าเดิม แสดงดัง
รูปที่ 4 

 2) ทางขึ้น-ลง ของจุดสิ้นสุดโครงการ บริเว ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 
ทางขึ้น :  ออกแบบทางขึ้นขนาด 1 ช่องจราจร (ทิศทางไปกรุงเทพฯ) โดยเริ่มจากถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี

บริเวณคอสะพาน และยกระดับในแนวเดียวกับทางแยกต่างระดับหนองไม้แดง ข้ามถนนเทพรัตน 
และเลี้ยวซ้ายเข้าเชื่อมต่อกับทางพิเศษบูรพาวิถี (ส่วนต่อขยาย) 

ทางลง :  ออกแบบทางลงขนาด 1 ช่องจราจร (เชื่อมกับถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) โดยเริ่มลดระดับลงจาก
จุดสิ้นสุดทางพิเศษบูรพาวิถี (ส่วนต่อขยาย) ขนานกับสะพานยกระดับเลี้ยวซ้ายของ ทล. 
ในระดับที่ 2 เลี้ยวซ้ายและลดระดับลงมาเชื่อมต่อกับถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี แสดงดังรูปที่ 4 

ภาพจำลองรูปแบบทางขึ้น-ลงของโครงการ แสดงดังรูปที่ 5 และรูปที่ 6 
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ทางขึ้น-ลง ของจุดเริ่มต้นของโครงการ บริเวณถนนบ้านเก่า ทางขึ้น-ลง ของจุดสิ้นสุดของโครงการ บริเวณถนนเลีย่งเมืองชลบุรี 

รูปที่ 4 รูปแบบทางขึ้น-ทางลงของโครงการ  
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รูปที่ 5  าพจำลองทางขึ้น-ลงของจุดเริ่มต้นโครงการ บริเว ถนนบ้านเก่า 
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รูปที่ 6  าพจำลองรูปแบบทางขึ้น-ลงของจุดสิ้นสดุโครงการ บริเว ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 

 

5.4 ด่านเก็บค่าผ่านทาง 

ด่านเก็บค่าผ่านทางของโครงการ ได้ทำการออกแบบไว้ 2 แห่ง คือ 

1) ด่านเก็บค่าผ่านทางที่ 1 (ด่านชลบุร-ีบ้านเก่า) ที่ กม.53+800 เป็นการปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทาง
ชลบุรีในปัจจุบัน ใช้สำหรับรองรับปริมาณจราจรที่ขึ้น-ลงของถนนเทพรัตนและถนนบ้านเก่า ประกอบด้วยจำนวนช่อง
เก็บค่าผ่านทางทั้งหมด 12 ช่อง (6 ช่องต่อทิศทาง) ประกอบด้วย ช่องเก็บค่าผ่านทางระบบ Easy Pass ทิศทางละ 
2 ช่อง และช่องเก็บค่าผ่านทางระบบเงินสด ทิศทางละ 4 ช่อง ดังแสดงในรูปที่ 7 

2) ด่านเก็บค่าผ่านทางที่ 2 (ด่านเลี่ยงเมืองชลบุรี) ที่ กม.55+100 ใช้สำหรับรองรับปริมาณจราจรที่ขึ้น-ลง
ของถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ประกอบด้วยจำนวนช่องเก็บค่าผ่านทางทั้งหมด 8 ช่อง (6 ช่องต่อทิศทาง) ประกอบด้วย 
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ช่องเก็บค่าผ่านทางระบบ Easy Pass ทิศทางละ 2 ช่อง และช่องเก็บค่าผ่านทางระบบเงินสด ทิศทางละ 2 ช่อง 
ดังแสดงในรูปที่ 8 

 

 
 

 
รูปที่ 7 รูปตัดและ าพจำลองของด่านเก็บค่าผ่านทางชลบุรี-บ้านเก่า ที่ กม.53+800 
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รูปที่ 8 รูปตัดและ าพจำลองด่านเก็บค่าผ่านทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ที่ กม.55+100 
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5.5 ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางและด่านเก็บค่าผ่านทาง 

 ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางของโครงการฯ เป็นระบบปิด (Closed System) เก็บค่าผ่านทางตามระยะทางที่
เกิดขึ้นจริง โดยรับบัตรที่ทางขึ้น และคืนบัตรที่ทางลง รูปแบบเดียวกันกับโครงการทางพิเศษบูรพาวิถีในปัจจุบัน 
โดยมีด่านเก็บค่าผ่านทางของโครงการ จำนวน 2 แห่ง คือด่านชลบุรี-บ้านเก่า และด่านเลี่ยงเมืองชลบุรี มีจำนวน
ช่องเก็บค่าผ่านทางรวมทั้งหมด 20 ช่อง ประกอบด้วยระบบช่องเก็บค่าผ่านทางแบบใช้พนักงาน (MTC) และ
ระบบช่องเก็บค่าผ่านทางแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ETC) รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 9  
 

 
ด่านชลบุรี-บ้านเก่า 

ด่านเลี่ยงเมืองชลบุร ี
 

 
  รูปที่ 9 รูปแบบการเก็บค่าผ่านทางของโครงการ 
  

5.6 การออกแบบระบบควบคุมการจราจรและอำนวยความปลอด ัย 

 การออกแบบระบบสั่งการหรือระบบการควบคุมความปลอดภัยด้านการจราจร สามารถควบคุมได้ที่อาคารด่านฯ 
รวมทั้งออกแบบเพื่อรองรับการสั่งการจากศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี (CCB 4) ของ กทพ. ระบบควบคุม
ความปลอดภัยด้านการจราจรของโครงการฯ ประกอบด้วย 

- ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV)  
- ระบบป้ายแสดงเคร่ืองหมาย (Matrix Sing System : MS)  
- ระบบป้ายแจ้งข้อความแบบเปลี่ยนข้อความได้ (Variable Message Sign : VMS) 
- ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Emergency Telephone System)  
- ระบบโทรศัพท์ IP-Phone (IP Phone System)  
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- ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ในอาคาร (Fire Alarm System)  
- ระบบนาฬิกา (Clock System)  
- ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (Network System) 

5.7 แผนการดำเนินโครงการ 
 คาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างโครงการฯ ในเดือนธันวาคม 2565 โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 24 เดือน 

6. การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจและค่าลงทุนของโครงการ 

6.1 ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ 

 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจของโครงการ พบว่ามีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 
4,885.48 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ (EIRR) เท่ากับร้อยละ 20.32 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน 
(B/C) เท่ากับ 2.10 ดังนั้นโครงการมีความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากมีอัตราผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ 
(EIRR) ที่สูงมากกว่าร้อยละ 12 แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดความคุ้มค่าของโครงการ 
ดัชนีชี้วัด มูลค่าจากการวิเคราะห์ หน่วย 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV)  4,885.48 ล้านบาท 
อัตราผลตอบแทนดา้นเศรษฐกิจ (EIRR) 20.32 % ร้อยละ 
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (B/C) 2.10 เท่า 

หมายเหตุ : อัตราคิดลด (Discount Rate) เท่ากับร้อยละ 12 
 

6.2. ค่าลงทุนของโครงการ 

 ราคาค่าก่อสร้างของโครงการ ประมาณ 6,000 ล้านบาท 

7. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ได้กำหนดพื้นที่ศึกษาตามแนวเส้นทางโครงการฯ ในระยะ
ข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลคลองตำหรุและตำบลหนองไม้แดง 
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดังแสดงในรูปที่ 10 โดยการศึกษาจะพิจารณาครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 4 
ด้าน ประกอบด้วย ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

 ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ มีประเด็นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การคมนาคมขนส่งและจราจร การควบคุมน้ำ
ท่วมและการระบายน้ำ เศรษฐกิจ - สังคม และการโยกย้ายเวนคืน ทั้งนี้ได้กำหนดร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในตารางที่ 2 
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รูปที่ 10 พื้นที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สำคั  และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดลอ้มของโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุร ี
องค์ประกอบทางด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกัน และและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.  คุ  าพอากาศ ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมที่อาจส่งผลได้แก่ ได้แก่ การเตรียม
พื้นที่ก่อสร้าง การขุดเปดิพื้นท่ี การรื้อย้าย
ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ การเจาะเสาเข็ม 
การขนส่งเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 
ฯลฯ อาจก่อให้เกดิการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง และมลพิษทางอากาศจากการใช้
เครื่องยนต์และเครื่องจักรในการกอ่สร้าง 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- มีการตดิตั้งรั้วทึบขนาดความสูงอย่างน้อย 2 เมตร หรือเทียบเท่า เพื่อ

กำหนดเป็นเขตพื้นท่ีก่อสร้าง โดยติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนเริม่งาน
ก่อสร้าง และใหร้ื้อหรือเคลื่อนย้ายออกทันที หากการก่อสร้างในแตล่ะ
พื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- ไม่เก็บกองดินจากการก่อสร้างฐานรากในพื้นที่ก่อสร้าง 
- ปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้างและส่วนบรรทุกของรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวสัดุ

ก่อสร้างด้วยผ้าใบ หรือวัสดุที่คล้ายกัน ให้มิดชิด 
- จัดให้มีสิ่งรองรับวัสดุ ซึ่งอาจตกหล่นจากการดำเนินการก่อสรา้งที่

ระดับเหนือพ้ืนดิน 
- ล้างทำความสะอาดตัวรถและล้อรถให้ปราศจากเศษดินโคลนหรือ

ทรายก่อนนำรถทุกชนิดออกสู่ภายนอกพ้ืนท่ีก่อสร้าง  
- ทำความสะอาดเศษดิน โคลน ทราย ท่ีตกหล่นอยู่บนผิวถนนรอบนอก

พื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำตลอดช่วงที่ทำการก่อสร้าง 
- การเปิดผิวถนนนอกรั้วโครงการ หลังจากเสร็จแล้วต้องปิดผิวหนา้ด้วย

วัสดุเช่น คอนกรีต ยางแอสฟัลต์ ฯลฯ 
- ดูแล บำรุงรักษาหรือตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ และเครื่องจักรกล

ต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ 
- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการขับเคลือ่นวาระแห่งชาติ เรื่องการแกไ้ข

ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองของกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2562 

ระยะก่อนก่อสร้าง 
ตรวจวัดคณุภาพอากาศเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล 
พื้นที่ดำเนินการ : รพ.สต.คลองตำหรุ และหมู่ 1 ตำบล
หนองไม้แดง 
ดัชน ี: ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชม. ฝุ่นละออง
ขนาดไมเ่กิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชม. ฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซต์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชม. ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชม. ไฮโดรคารบ์อน
รวม (THC) ทิศทางและความเร็วลม (WS /WD) 
ระยะเวลาดำเนินการ : ตรวจวดัครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง 
ครอบคลมุวันทำการและวันหยดุราชการ  
ความถี ่: 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 30 วัน ก่อนเริ่ม
ก่อสร้างโครงการ 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กทพ. หรือหน่วยงานรับผดิชอบ
ว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) ให้ดำเนินการ 
ระยะก่อสร้าง 
ติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศ 
พื้นที่ดำเนินการ : รพ.สต.คลองตำหรุ และหมู่ 1 ตำบล
หนองไม้แดง 
ดัชนี : ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชม. ฝุ่นละออง
ขนาดไมเ่กิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชม. ฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ทิศทางและ
ความเร็วลม (WS /WD) 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สำคั  และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดลอ้มของโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี (ต่อ) 
องค์ประกอบทางด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกัน และและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.  คุ  าพอากาศ   ระยะเวลาดำเนินการ : ตรวจวดัครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง 
ครอบคลมุวันทำการและวันหยดุราชการ  
ความถี ่: ทุก 1 เดือน เมื่อมีการกอ่สร้างผ่านสถานี
ตรวจวัดที่กำหนด 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กทพ.หรือหน่วยงานรับผดิชอบ 
ว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) ให้ดำเนินการ 

 ระยะดำเนินการ 
เมื่อทางพิเศษเปิดให้บริการ จะมีมลพิษและ
ฝุ่นละอองทางอากาศจากยานพาหนะที่สัญจร
บนทางพิเศษ แต่เนื่องจากทางพิเศษเป็นทาง
ยกระดับ ท่ีมคีวามสูงกว่าถนนพื้นราบ จึงมี
การกระจายตัวและเจือจางด้วยบรรยากาศได้
ดีกว่า 

ระยะดำเนินการ 
- ซ่อมบำรุงรักษาทางและรักษาความสะอาดบนทางพิเศษ โดยเฉพาะ

การใช้รถดูดฝุ่นท่ีมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ 
- ทำความสะอาดผิวทางพิเศษโดยใช้รถดูดฝุ่นในช่วงเวลากลางคืน เปน็

ประจำอย่างน้อย สัปดาหล์ะ 1 ครัง้ 
- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีจัดจราจรบริเวณทางขึ้น-ลงทางพิเศษ ในช่วงเวลา

เร่งด่วนเช้า-เย็น เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรผู้ใช้ทางพิเศษ 
ลดปัญหาการจราจรติดขดัซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 

ระยะดำเนินการ 
ติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศ 
พื้นที่ดำเนินการ : รพ.สต.คลองตำหรุ และหมู่ 1 ตำบล
หนองไม้แดง 
ดัชนี : ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชม. ฝุ่นละออง
ขนาดไมเ่กิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชม. ฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซต์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชม. ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชม. ไฮโดรคารบ์อน
รวม (THC) ทิศทางและความเร็วลม (WS /WD) 
ระยะเวลาดำเนินการ : ตรวจวดัครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง 
ครอบคลมุวันทำการและวันหยดุราชการ  
ความถี ่: ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กทพ. หรือหน่วยงานรับผดิชอบ
ว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) ให้ดำเนินการ 

2.  ระดับเสียงและ
ความสั่นสะเทือน 

 
 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบด้านเสยีงและ
ความสั่นสะเทือน ได้แก่ การเจาะเสาเข็ม เพื่อ
ก่อสร้างตอม่อบริเวณเกาะกลางของถนน  

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- ใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อลดผลกระทบด้านเสยีง และความสั่นสะเทือน 
- กิจกรรมที่ก่อให้เกดิเสยีงดังและความสั่นสะเทือน เช่น การเจาะ

เสาเขม็ การก่อสร้างฐานรากให้ดำเนินการในช่วงเวลากลางวัน (08.00 

ระยะก่อนก่อสร้าง 
ตรวจวัดระดับเสยีงและความสั่นสะเทือนเพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูล 
พื้นที่ดำเนินการ : รพ.สต. คลองตำหรุ และหมู่ 1 ตำบล



งานศึกษาความเหมาะสมทางดา้นวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการทางเช่ือมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลีย่งเมืองชลบุรี  การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3 

INDEX / PSK / ENRICH  17 

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สำคั  และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดลอ้มของโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี (ต่อ) 
องค์ประกอบทางด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกัน และและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.  ระดับเสียงและ
ความสั่นสะเทือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทพรัตน และทางขึ้น-ลงของโครงการ รวมถึง
การใช้เครื่องยนต/์เครื่องจักรในการก่อสร้าง 
และการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตลอดแนวเส้นทาง
ของโครงการ 

– 18.00 น.) 
- ตรวจสอบ/ดูแล เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณต์่าง ๆ ที่ใช้ในการ

ก่อสร้างอย่างสมำ่เสมอ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีและจดัหา/ติดตั้งอุปกรณ์
ลดเสียงเพื่อลดระดับความดังของเสียง 

- ควบคุมพนักงานขับรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ให้ใช้
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง โดยเฉพาะในกรณีที่แล่นผ่าน
พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- รถบรรทุกที่ใช้ในการก่อสรา้งและการขนส่งวัสดุก่อสร้าง จะต้องมี
น้ำหนักบรรทุกไม่เกินความสามารถในการรองรับของถนน 

- ติดตั้งกำแพงกนัเสยีงแบบช่ัวคราว ความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
บริเวณริมขอบรั้วของพื้นที่ก่อสร้าง 

- ติดตั้งกำแพงกนัเสยีงกันเสียงชนิดดูดกลืนเสียง ความสูง 2 เมตร บน
ขอบทาง (Parapet) บริเวณแนวสายทางของโครงการที่มีค่าระดับ
เสียงเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 

หนองไม้แดง 
ดัชนี : ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq (24)) ค่าระดับ
เสียงสูงสุด (Lmax) ค่าระดับเสียงกลางวัน -กลางคืน 
(Ldn) ค่าระดับเสยีงท่ีเปอร์เซนไทต์ที่ 90 (L90) 
ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) และ 
ความถี่ (Frequency) 
ระยะเวลาดำเนินการ : ตรวจวดัครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง 
ครอบคลมุวันทำการและวันหยดุราชการ  
ความถี ่: 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 30 วัน ก่อนเริ่ม
ก่อสร้างโครงการ 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กทพ. หรือหน่วยงานรับผดิชอบ
ว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) ให้ดำเนินการ 
ระยะก่อสร้าง 
ติดตามตรวจสอบระดับเสียง และความสั่นสะเทือน 
พื้นที่ดำเนินการ : รพ.สต.คลองตำหรุ และหมู่ 1 ตำบล
หนองไม้แดง 
ดัชนี : ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq (24)) ค่าระดับ
เสียงสูงสุด (Lmax) ค่าระดับเสียงกลางวัน -กลางคืน 
(Ldn) ค่าระดับเสยีงท่ีเปอร์เซนไทต์ที่ 90 (L90) 
ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) และ 
ความถี่ (Frequency) 
ระยะเวลาดำเนินการ : ตรวจวดัครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง 
ครอบคลมุวันทำการและวันหยดุราชการ  
ความถี ่: ตรวจวัดเสียงทุก 1 เดือน เมื่อมีการก่อสร้าง
ผ่านสถานตีรวจวัดที่กำหนด และตรวจวัดความ
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องค์ประกอบทางด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกัน และและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.  ระดับเสียงและ
ความสั่นสะเทือน 

สั่นสะเทือน 1 ครั้ง เมื่อมีการก่อสร้างฐานรากใกล้
สถานี/จดุตรวจวัด 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กทพ. หรือหน่วยงานรับผดิชอบ
ว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) ให้ดำเนินการ 

ระยะดำเนินการ 
ผลกระทบของเสียงดังที่เกดิจากการสญัจรของ
ยานพาหนะบนทางพิเศษ และความ
สั่นสะเทือนเนื่องจากการสัญจรของรถยนต์ 
โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ทีม่ีน้ำหนัก
บรรทุกที่มาก รวมถึงผลกระทบที่เกิดบนถนน
ที่ผิวจราจรไม่เรยีบ มีความขรุขระ 

ระยะดำเนินการ 
- จำกัดความเร็วของยานพาหนะบนทางพิเศษไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กำหนด  
- ติดตั้งป้ายกำหนดความเร็วยานพาหนะบนทางพิเศษ และควบคมุโดย

การติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วในบริเวณต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาผิวทางพิเศษให้อยู่ในสภาพดี ในกรณีที่ผิว

จราจรชำรุด ต้องรีบซ่อมแซมให้คนืสภาพเดิมโดยเร็วที่สุด 
- ติดตั้งกำแพงกันเสยีงถาวร (ตั้งแตช่่วงก่อสร้าง) บริเวณแนวสายทาง

ของโครงการที่มีค่าระดับเสียงเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 

ระยะดำเนินการ 
ติดตามตรวจสอบระดับเสียง และความสั่นสะเทือน 
พื้นที่ดำเนินการ : รพ.สต. คลองตำหรุ และหมู่ 1 ตำบล
หนองไม้แดง 
ดัชนี : ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq (24)) ค่าระดับ
เสียงสูงสุด (Lmax) ค่าระดับเสียงกลางวัน -กลางคืน 
(Ldn) ค่าระดับเสยีงท่ีเปอร์เซนไทต์ที่ 90 (L90) 
ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) และ 
ความถี่ (Frequency) 
ระยะเวลาดำเนินการ : ตรวจวดัครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง 
ครอบคลมุวันทำการและวันหยดุราชการ  
ความถี ่: ตรวจวัดเสียงปลีะ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ และตรวจวัดความสั่นสะเทือน ปีละ 1 ครั้ง 
ในช่วง 3 ปีแรกของการเปิดดำเนนิการ หลังจากน้ัน 
หากผลทีไ่ด้มคี่าไม่เกินค่ามาตรฐานและไม่มีแนวโนม้
เพิ่มขึ้นจากผลการตรวจวัดครั้งก่อน จะดำเนินการ
ตรวจวัดทุก 3 ปี 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กทพ. หรือหน่วยงานรับผดิชอบ
ว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) ให้ดำเนินการ 
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องค์ประกอบทางด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกัน และและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.  คมนาคมขนส่ง
และจราจร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมการก่อสร้างโครงการทางพิเศษ 
โดยเฉพาะการก่อสร้างเสาตอม่อ บนเกาะ
กลางของถนนเทพรัตน อาจมีความจำเป็นต้อง
มีการปิดช่องจราจรที่ติดกับเกาะกลางบาง
ช่วงเวลา รวมถึงการเดินทางของคนงาน การ
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์จะต้องผ่านถนนสายหลัก  
จะส่งผลกระทบทำให้เกิดการจราจรติดขดั 
รวมถึงโอกาสเกดิอุบัติเหตุจากการจราจร 
โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- จัดให้มีแผนการจัดจราจรในพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดการจราจรตดิขัดใน

ช่วงเวลาเร่งด่วน  
- ให้ขนส่งวัสดุก่อสร้างนอกช่ัวโมงเรง่ด่วน เพื่อป้องกันและลด

ผลกระทบด้านการจราจรติดขัด 
- ติดตั้งป้ายแจ้งให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างใน 

แต่ละกิจกรรม และแนะนำเส้นทางเลือกอื่นๆ สำหรับผู้ใช้ทางก่อนถึง
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

- ติดตั้งป้าย สัญญาณเตือนภัย สัญญาณไฟ และปา้ยเตือนใหร้ะวัง 
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างเพื่อเตือนผู้ใช้ทาง 

- ประสานงานกับสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี และสถานีตำรวจทางดว่น
สายบางนา-ชลบุรี จดัให้มีตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวก
บริเวณทางร่วมทางแยกท่ีมีการก่อสร้าง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน 

- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ใช้ทางและ
ประชาชนในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยเฉพาะบริเวณจดุตัดเส้นทาง
คมนาคม 

- ซ่อมแซมถนนท่ีชำรุดเสียหายระหว่างการก่อสร้าง และหลังจากการ
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 

ระยะก่อนก่อสร้าง 
ตรวจนับปรมิาณจราจรเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน 
พื้นที่ดำเนินการ : 
1. ถนนเทพรัตน  ถนนบ้านเก่า ถนนสุขุมวิท และถนน

เลี่ยงเมืองชลบรุ ี
2. บริเวณแยกถนนบ้านเก่า  บริเวณแยกซอยนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร และบริเวณแยกต่างระดับ
ถนนเลี่ยงเมืองชลบรุ ี

วิธีการศึกษา : ชนิดและปริมาณการจราจรเข้า-ออก 
และสถติิการเกิดอุบัตเิหตุ (ย้อนหลัง 1 ปี) และทำการ
วิเคราะห์พื้นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดปญัหาจราจรติดขดัช่วง
ก่อสร้าง โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งดว่นเช้า-เย็น พร้อมแผน
บริหารจดัการปญัหาจราจรติดขดั 
ระยะเวลาดำเนินการ : ตรวจนับครั้งละ 2 วันต่อเนื่อง 
ตลอด 24 ช่ัวโมง (ครอบคลุมวันทำการและวัดหยดุ
ราชการ) ดำเนินการจำนวน 1 ครัง้ ก่อนเริ่มก่อสร้าง
โครงการ 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กทพ. หรือหน่วยงานรับผดิชอบ
ว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) ให้ดำเนินการ 
ระยะก่อสร้าง 
ตรวจตดิตามสภาพจราจรภายในพ้ืนท่ีศึกษา 
พื้นที่ดำเนินการ : 
1. ถนนเทพรัตน  ถนนบ้านเก่า ถนนสุขุมวิท และถนน

เลี่ยงเมืองชลบรุ ี
2. บริเวณแยกถนนบ้านเก่า  บริเวณแยกซอยนิคม
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องค์ประกอบทางด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกัน และและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.  คมนาคมขนส่ง
และจราจร (ต่อ) 

 

อุตสาหกรรมอมตะนคร และบริเวณแยกต่างระดับ
ถนนเลี่ยงเมืองชลบรุ ี

วิธีการศึกษา: ชนิดและปริมาณการจราจรเข้า-ออก สถิติ
การเกิดอุบัตเิหตุในช่วงที่มีการก่อสร้างโครงการ สาเหตุ
การเกิดปญัหาจราจร/อุบัติเหตุ และแนวทางแก้ไข
ปัญหา 
ระยะเวลาดำเนินการ: ดำเนินการทุก 1 เดือน เดือนละ 
1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กทพ. หรือหน่วยงานรับผดิชอบ
ว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) ให้ดำเนินการ 

4.  การควบคุม     
น้ำท่วมและ   
การระบายน้ำ 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมการก่อสร้างโครงการทางพิเศษ ทาง
ขึ้น-ลงของโครงการ ซึ่งประกอบดว้ย กิจกรรม
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค การก่อสร้าง
ตอม่อ จะดำเนินการบริเวณเกาะกลางของ
ถนนเทพรัตน พื้นทีบ่างส่วนของถนนบ้านเก่า 
และถนนเลี่ยงเมืองชลบรุี ซึ่งไม่มโีครงสร้างที่
กีดขวางการไหลของน้ำ อย่างไรกต็ามได้
กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ใหก้ารก่อสร้าง
โครงการส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำ
ปัจจุบันของพื้นที่ศึกษา 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- ออกแบบโครงสรา้งการระบายน้ำให้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนทีต่ก

หนักในคาบ 10 ปี เป็นอย่างน้อย และให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพการระบายน้ำในพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบในระยะเปิด
ดำเนินการ 

- จัดให้มีระบบระบายน้ำ รางระบายน้ำ บ่อตกตะกอนขนาดเพียง
พอที่จะรองรับน้ำฝนในพ้ืนท่ีก่อสรา้งโครงสรา้งทางพิเศษ (ทาง
ยกระดับ) ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

- การก่อสร้างในฤดฝูนต้องระมัดระวังการเกิดน้ำท่วมขังในด้านใดดา้น
หนึ่งของถนน หากพบการท่วมขังเกิดขึ้นต้องจัดหาเครื่องสูบน้ำ หรือ
หาทางระบายน้ำฝนให้ออกจากเขตน้ำท่วมโดยด่วน  

- 
 

5. เศรษฐกิจ-สังคม 
 
 
 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมการก่อสร้างโครงการทางพิเศษ อาจ
ก่อใหค้วามเดือดร้อน รำคาญจากเสียงดัง
รบกวน ฝุ่นละออง มลพิษทางอากาศ ความ

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
- จัดให้มีศูนยร์ับเรื่องร้องเรียน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำ บริเวณสำนักงาน

ควบคุมการก่อสร้าง เมื่อเกดิเหตุรอ้งเรียนหรือประชาชนไดร้ับความ
เดือดร้อนจากโครงการ ต้องเร่งหาหาทางแก้ไขทันที 

ระยะก่อนก่อสร้าง 
รวบรวมข้อมลูผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีและ
เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนจะมีการก่อสร้าง
โครงการ 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สำคั  และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดลอ้มของโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี (ต่อ) 
องค์ประกอบทางด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกัน และและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

5. เศรษฐกิจ-สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สั่นสะเทือน ปัญหาจราจร ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินต่อผู้อยู่อาศัยบรเิวณ
ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงผู้ที่สัญจรผ่าน
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ใน
ระยะก่อสร้าง อย่างเคร่งครัด 

- กำหนดมาตรการควบคุมดูแลพื้นที่ก่อสร้างและบา้นพักคนงาน และมี
บทลงโทษอย่างเคร่งครดั 

- จัดทำสื่อประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานโครงการ 
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้สื่อท่ีประชาชนเข้าถึงง่าย เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องจากโครงการ รวมถึงแผน
ประชาสมัพันธ์ฉุกเฉินกรณีที่ต้องรบีดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบข้อมูล/ข้อเท็จจริง อย่างเร่งด่วน 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
ดำเนินการตามวิธีและขั้นตอนท่ี กทพ. ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้ 
1) เปิดรับเรื่องร้องเรยีนกรณีที่ชุมชนหรือประชาชนได้รับความเดือดร้อน

จากโครงการ โดย กทพ. จะจดัใหม้ีส่วนงานเฉพาะกำกับดูแลเรื่อง
ร้องเรียน โดยมีช่องทางให้ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่อ กทพ. คอื 
- ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน กทพ. และสำนักงานควบคมุการ

ก่อสร้าง 
- เว็บไซต์ www.exat.co.th 
- EXAT Call Center 1543 

2) รวมรวมข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของประชาชนทุก
ประเด็นที่แจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ แล้วจัดทำเป็นรายงานประจำทุก
เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

พื้นที่ดำเนินการ : ระยะข้างละ 500 เมตร จากก่ึงกลาง
แนวเส้นทางโครงการ 
ดัชน ี: ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคม  ข้อมูล
สภาพแวดล้อมของชุมชนและการเดินทางสัญจรใน
ปัจจุบัน  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ และ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีม่ีต่อโครงการ 
วิธีดำเนินการ : แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ประกอบด้วยประชาชน/ครัวเรือน และสถาน
ประกอบการ ท่ีอยู่ในระยะ 0-100 เมตร จากกึ่งกลาง
แนวเส้นทางโครงการ และประชาชน/ครัวเรือน สถาน
ประกอบการ ท่ีอยู่ในระยะมากกว่า 100-500 เมตร 
จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ 
ความถี่ : จำนวน 1 ครั้ง ก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กทพ. หรือหน่วยงานรับผดิชอบ
ว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) ให้ดำเนินการ 
ระยะก่อสร้าง 
รวบรวมข้อมลูข้อคิดเห็นด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และข้อร้องเรยีน/ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะ ในระยะ
ก่อสร้าง 
พื้นที่ดำเนินการ : ระยะข้างละ 500 เมตร จากก่ึงกลาง
แนวเส้นทางโครงการ 
ดัชน ี: ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคม  ข้อมูล
สภาพแวดล้อมของชุมชนและการเดินทางสัญจรใน
ปัจจุบัน  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ  
ผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้าง  การปฏิบัติตาม
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ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สำคั  และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดลอ้มของโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี (ต่อ) 
องค์ประกอบทางด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกัน และและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

5. เศรษฐกิจ-สังคม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในระยะก่อสร้าง 
วิธีดำเนินการ : แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ประกอบด้วยประชาชน/ครัวเรือน และสถาน
ประกอบการ ที่อยู่ในระยะ 0-100 เมตร จากกึ่งกลางแนว
เส้นทางโครงการ และประชาชน/ครัวเรือน สถาน
ประกอบการ ที่อยู่ในระยะมากกว่า 100-500 เมตร จาก
กึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ 
ความถี่ : สำรวจความคิดเห็นของประชาชนตามแนว
เส้นทางโครงการ ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กทพ. หรือหน่วยงานรับผดิชอบ
ว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) ให้ดำเนินการ 

6.  การโยกย้ายและ
เวนคืน 

ระยะก่อนก่อสร้าง 
การสญูเสยีที่ดิน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน ทำให้มีครัวเรือนจำนวนหนึ่งต้อง
อพยพไปอยู่ที่อ่ืน ๆ การสญูเสียทีด่ินในการ
ประกอบอาชีพ เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาที่ดินและ/หรือปลูกสร้างบ้านใหม่ ซึ่ง
เป็นผลกระทบทางตรงต่อประชาชนท่ีอาศัยอยู่
บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

ระยะก่อนก่อสร้าง 
- จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาค่าทดแทนฯ ท่ีมีตัวแทนของผู้ได้รับ

ผลกระทบและผู้นำชุมชนในพื้นที่ท่ีถูกเวนคืนเข้าร่วมเป็นกรรมการฯ  
- พิจารณากำหนดและจ่ายค่าทดแทน อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

โดยอย่างน้อยจะต้องเพียงพอต่อการนำไปซื้อหรือจัดหาที่ดิน/ที่อยู่
อาศัยท่ีมีสภาพดีเท่าเดิม รวมทั้งมีการพิจารณาจ่ายค่าเสียโอกาสให้แก่
ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงด้วย 

- เปิดรับเรื่องร้องเรียนกรณีที่ชุมชนหรือประชาชนได้รับความเดือดร้อน
จากโครงการและเร่งหาทางแก้ไข โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ต้องจัดให้มีส่วนงานเฉพาะกำกับดูแลเรื่องร้องเรียน 

- 
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8. การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์โครงการ 

8.1 การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

 การศึกษาความเหมาะสมฯ และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้กำหนดให้มีการ
ดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดช่วงการศึกษาฯ ตามประกาศสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้ และเข้าใจ
โครงการ และให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และให้ข้อเสนอแนะ
ต่อโครงการ โดยมีการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมา ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้ 

 1) การพบปะหารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ นพื้นที่โครงการ : เพื่อรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับสภาพพื้นที่ศึกษาของโครงการ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง โดย
ดำเนินการระหว่างวันที่ 19-26 สิงหาคม 2562  

 2) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) : เพื่อแนะนำและชี้แจง
ข้อมูลความเป็นมาของโครงการ รวมถึงเหตุผลความจำเป็นและขอบเขตการศึกษาของโครงการ และรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาและการพัฒนาโครงการ โดยดำเนินการ 
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์บอลรูม โรงแรมรัตนชล อำเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 146 ราย 

 3) การประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที่ 1 : เพื่อแนะนำและชี้แจงข้อมูลความเป็นมาของโครงการ รวมทั้งเหตุผล
ความจำเป็นของการพัฒนาโครงการ แนวทางการศึกษา แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาโครงการ โดย
ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 แบ่งการประชุมออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ 
กลุ่มที่ 1 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และ
กลุ่มที่ 2 เวลา 13.30 –  16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตชลบุรี อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 114 ท่าน 

 4) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ผลการคัดเลือกแนวสายทาง และรูปแบบทาง
ขึ้น-ลง ที่เหมาะสมของโครงการ) : เพื่อแจ้งความก้าวหน้าของโครงการและนำเสนอผลการคัดเลือกแนวสายทาง
และรูปแบบทางขึ้น-ลงที่เหมาะสม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมและ
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาโครงการ โดยดำเนินการเมื่อวันที่ 15 กรก าคม 2563 เวลา 
08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์บอลรูม โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วม
ประชุมรวมทั้งสิ้น 160 ท่าน 

 5) การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 : เพื่อชี้แจงผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมและมาตรการในการ
ป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ และเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อ
ห่วงกังวล และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อมาตรการในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นโครงการ โดยดำเนินการ
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 แบ่งการประชุมออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาวัด
บุญญราศรี ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และกลุ่มที่ 2 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม
มาร์ติน ชั้น 3 อาคารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

8.2 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลของโครงการ 

 ในการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลของโครงการแก่ประชาชนประกอบด้วย เอกสาร
ประกอบการประชุม แผ่นพับ บอร์ดนิทรรศการ วีดิทัศน์โครงการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ท้องถิ่น ได้แก่ วิทยุชุมชน 
เสียงตามสายในชุมชน/หมู่บ้าน ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการ 



งานศึกษาความเหมาะสมทางดา้นวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการทางเช่ือมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลีย่งเมืองชลบุรี การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 3 
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 นอกจากนี้ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการฯ สรุปผลการประชุมผ่านทางเฟซบุ๊ก 
เว็บไซต์ของโครงการ (www.buraphawithi-extension.com) และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

9. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพิ่มเติม 

 โครงการได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการศึกษารวมทั้ง
ภายหลังจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละคร้ัง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนได้
แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  

 โทรศัพท์  0 2522 7369 ต่อ 129 และ 144 
 โทรสาร 0 2522 7368  
 e-mail address  enrichconsult@yahoo.com 
 เว็บ ซต์โครงการ  www.buraphawithi-extension.com  
 Facebook โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 

ทาง ปรษ ีย์ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 33 ซอยรามอินทรา 5 แยก 9  
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

 แบบแสดงความคิดเห็นออน ลน์ 

 
 


