
งานศึกษาและจัดท ารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทางพิเศษ
สายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี

ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) 

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 1
เดือนกรกฎาคม 2565

ติดต่อสอบถาม

เอกสารประกอบ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (เจ้าของโครงการ)

เลขที่ 111 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 02-558-9800 โทรสาร : 02-558-9788-9 / www.Exat-Chalongrat.com

กลุ่มบริษัทท่ีปรึกษา

บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จ ากัด (ด้านสิ่งแวดล้อม)
เลขที่ 7 อาคารวิชั่น บิสิเนส ปาร์ค ชั้น 3 ซอยรามอินทรา 55/8 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02-347-0154-5  โทรสาร : 02-347-0156

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จ ากัด (ด้านวิศวกรรม)
เลขที่ 1473/4 อาคารโชติจินดา ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 12250
โทรศัพท์ : 02-318-7325 โทรสาร : 02-318-7236

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (ด้านวิศวกรรม)
เลขที่ 1/814 ซ.60 (กม.26) ถนนพหลโยธิน ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-532-3623-33  โทรสาร : 02-532-3566

บริษัท ไวส โปรเจ็ค คอนซัลติง้ จ ากัด (ด้านวิศวกรรม)
เลขที่ 118 ซอยรามอินทรา 67 แยก 6 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02-538-4405   โทรสาร : 02-538-4405

การศึกษาทบทวน
ความเหมาะสม
ของโครงการ

งานศึกษาทบทวนและจัดท ารายงาน
การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่ 3 (MR 10)

การมีส่วนร่วมของประชาชน

การศึกษาทบทวนข้อมูลโครงการ
และรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ

การส ารวจสภาพพ้ืนที่และ
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิ

การลงพื้นที่ก่อนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน คร้ังท่ี 1

(รับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา)

การประชุมกลุ่มย่อย

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน คร้ังท่ี 2

(รับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาและ
ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

จัดท าข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และเสนอร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

การเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ
และมาตรการติดตามตรวจสอบฯ

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ เสนอต่อส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือพิจารณา

ขอบเขตการศึกษาโครงการ

1. ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางจากพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึน้
2. สามารถแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพทั้งโครงข่ายทางหลวงและโครงข่ายทางพิเศษ 
3. เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา และเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง
4. รองรับปริมาณการจราจรในอนาคต ทั้งการจราจรในระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาโครงการ

เว็บไซต์โครงการ เฟซบุ๊คโครงการ
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1. เพื่อทบทวนความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 

2. เพื่อศึกษาและจัดท ารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษ
สายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10)

3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลโครงการตลอดระยะเวลาของการศึกษา

วัตถุประสงค์ของการศึกษาโครงการ

งานศึกษาและจัดท ารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทาง
พิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบ

31 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 25 พ.ค.

2565 2566

แผนการด าเนินงานโครงการ

นอกกรุงเทพมหานครรอบที่ 3 (MR10) และงานการมีส่วนร่วมของประชาชน มีระยะเวลาด าเนินงาน 360 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

การปรับรูปแบบตามแนวทางบรูณาการโครงการ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับความเห็นชอบ จาก กก.วล. ดังนี้
• ปรับแนวสายทางเดิมที่ กม.12+700 ให้แนวสายทางเข้าเชื่อมกับถนนวงแหวนฯ รอบที่ 3 (MR 10) รวมทั้งเชื่อมกับโครงการ MR 6 ระยะทางของโครงการฯ 

ช่วง กม.12+700 ถึง กม.17+075 ซึ่งเป็นทางหลักที่เปลี่ยนแนวใหม่ให้สอดคล้องกับแผน MR Map และบริเวณที่เป็นจุดเชื่อมต่อทางแยกต่างระดับกับถนน
วงแหวนฯ รอบที่ 3 (MR 10) ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดกรรมสิทธิ์ซึ่งท าให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการศึกษาความเหมาะสมฯ ที่ได้ศึกษาไว้เดิม
• การออกแบบ (Design Speed) จากการศึกษาความเหมาะสมฯ เดิมได้ออกแบบความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ได้ปรับความเร็วการออกแบบ

ใหม่เป็น 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง

ความเป็นมาของโครงการ

สืบเนื่องจากการประชุมติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่อง การบูรณาการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟร่วมกับทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง (MR-Map) คร้ังที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ได้มีข้อสั่งการให้กรมทางหลวง (ทล.) และการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย (กทพ.) บูรณาการรูปแบบการพัฒนาโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ของ กทพ. และโครงการถนนวงแหวนรอบ
นอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) ของ ทล. เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพทั้งโครงข่ายทางหลวง
และโครงข่ายทางพิเศษ

คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ในการประชุมคร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการศึกษา
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในภาพรวมทั้งระบบ เพื่อให้กระทรวงคมนาคมน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งโครงการ
ทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนการศึกษาดังกล่าว โดยกระทรวงคมนาคมได้น าเสนอผลการศึกษาในการประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบรายงานผลการศึกษาดังกล่าว 

ต่อมาคณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้ กทพ. ด าเนินการโครงการ
ทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ระยะที่ 1 (ช่วงจตุโชติ-ถนนล าลูกกา) และอนุมัติให้ กทพ. ด าเนินการทบทวนการศึกษาความเหมาะสม
และจัดท ารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช -
นครนายก-สระบุรี ส่วนต่อขยายไปยังโครงการถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง และน าเสนอขออนุมัติโครงการตามขั้นตอนต่อไป 

ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี เพื่อไปเชื่อมต่อกับโครงการ MR 10 ของ ทล. จึงส่ง
ผลกระทบต่อสาระส าคัญในรายงานฯ เดิมที่ กก.วล. ได้เห็นชอบไว้ กทพ. จึงต้องทบทวนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ และจัดท า
รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช -นครนายก-
สระบุรี ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ช านาญการคณะที่เก่ียวข้อง (คชก.) และ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัต/ิอนุญาตโครงการของคณะรัฐมนตรีต่อไป


