
      

     

     



งานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบส่ิงแวดลอมในข้ันรายละเอียด (EIA)
และสํารวจออกแบบรายละเอียด 

โครงการถนนตอเชื่อมถนนนครอินทร-ศาลายา

บริษัท แพลนโปร จํากัด

บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท จํากัด

บริษัท เอพซิลอน จํากัด
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด

กลุมบริษัทท่ีปรึกษา

พื้นที่ศึกษาโครงการ

       แนวเสนทางโครงการมีระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร อยูในพื้นที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ตำบลบางใหญ ตำบลบางมวง อำเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี และตำบลศาลากลาง ตำบลปลายบาง ตำบลบางคูเวียง
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

พื้นที่เปาหมายการดำเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชน

1) นนทบุรี 1) บางกรวย

2) บางใหญ 4) บางมวง 3) เทศบาลตำบลบานบางมวง

3) พุทธมณฑล2) นครปฐม
2 จังหวัด 3 อำเภอ 6 ตำบล 5 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

6) ศาลายา 5) องคการบริหารสวนตำบลศาลายา
5) บางใหญ 4) องคการบริการสวนตำบลบางใหญ

1) ศาลากลาง
2) ปลายบาง
3) บางคูเวียง

2) เทศบาลตำบลปลายบาง
1) เทศบาลตำบลศาลากลาง

จังหวัด อำเภอ ตำบล องคกรปกครองสวนทองถิ่น



งานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบส่ิงแวดลอมในขั้นรายละเอียด (EIA)
และสํารวจออกแบบรายละเอียด 

โครงการถนนตอเชื่อมถนนนครอินทร-ศาลายา

บริษัท แพลนโปร จํากัด

บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท จํากัด

บริษัท เอพซิลอน จํากัด
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด

กลุมบริษัทท่ีปรึกษา

ขอบเขตและระยะเวลาการศึกษาโครงการ

งานสวนที่ 1 : ศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) 8 เดือน
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งานสํารวจภาคสนาม งานรวบรวมและทบทวนขอมูลท่ีเกี่ยวของ

งานจัดทํารายงาน/เอกสารตามที่ระบุในขอกําหนด

•  งานรวบรวมขอมูล แบบรูป และรายงานท่ีเก่ียวของ
•  งานรวบรวมขอมูลดานสิ่งแวดลอมเบื้องตน
•  งานสํารวจสภาพภูมิประเทศเบ้ืองตนและ
   จัดทําแผนที่
•  งานสํารวจปริมาณจราจร

•  มาตรฐานและขอกําหนดในการออกแบบ
•  รูปแบบมาตรฐานของเอกสารประกวดราคา
•  กฎ ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
•  แนวทางการเก็บขอมูลสํารวจแนวทาง

งานศึกษาดานวิศวกรรมจราจร

งานกําหนดและคัดเลือกรูปแบบโครงการ

งานศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน

งานออกแบบเบ้ืองตนและวิเคราะหโครงการ

•  งานออกแบบถนน/ทางแยกตางระดับ
•  งานออกแบบดานโครงสราง อาคารระบายน้ํา
   และอุปกรณอื่นๆ
•  การดําเนินงานดานสาธารณูปโภค
•  งานวิเคราะหโครงการ จัดทําแผนดําเนินโครงการ
   และแผนการลงทุน

งานศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม

•  งานตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม
•  งานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
•  เสนอมาตรการดานสิ่งแวดลอม
•  เสนอแผนดานสิ่งแวดลอม

งานสวนที่ 2 : สํารวจออกแบบรายละเอียด (8 เดือน)

งานสํารวจภาคสนามและรวบรวมขอมูล

•  งานสํารวจสภาพภูมิประเทศสําหรับงานออกแบบรายละเอียด
•  งานสํารวจตรวจสอบดินและวัสดุ
•  งานสํารวจแหลงวัสดุกอสรางและการทดสอบ
•  โปรแกรมชวยในการดําเนินงาน

งานสํารวจออกแบบรายละเอียด

•  งานออกแบบงานทาง
•  งานออกแบบโครงสราง
•  งานออกแบบโครงสรางชั้นทาง
•  งานออกแบบฐานราก
•  งานออกแบบระบบระบายน้ํา
•  งานออกแบบปาย เคร่ืองหมาย และสัญญาณไฟจราจร
•  งานออกแบบระบบไฟฟา

•  งานออกแบบดานสถาปตยกรรม/ภูมิสถาปตยกรรม
•  งานออกแบบเพ่ือปองกันสิ่งแวดลอมเบื้องตน
•  การดําเนินงานดานสาธารณูปโภค
•  งานจัดทําแบบเพื่อขออนุญาตกอสรางสะพาน
•  งานประมาณราคากอสรางและแผนงานกอสราง
•  งานจัดทําเอกสารประกวดราคา
•  งานจัดทํารายงานและเอกสารตามท่ีระบุในขอกําหนด



งานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบส่ิงแวดลอมในขั้นรายละเอียด (EIA)
และสํารวจออกแบบรายละเอียด 

โครงการถนนตอเชื่อมถนนนครอินทร-ศาลายา

บริษัท แพลนโปร จํากัด

บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท จํากัด

บริษัท เอพซิลอน จํากัด
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด

กลุมบริษัทท่ีปรึกษา

การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม

      การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมดำเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ
และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 129 ตอนพิเศษ 97 ง
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555
      เนื่องจากพ้ืนที่โครงการมีแหลงโบราณสถานอยูในระยะหาง 2 กิโลเมตร จำนวน 4 แหง คือ วัดละมุดใน วัดพระเงิน วัดสิงห
และวัดโบสถบน ซึ่งท้ังหมดเปนโบราณสถานท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนโบราณสถานของชาติ โครงการจึงตองจัดทำรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) เสนอตอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)
เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานโครงสรางพื้นฐานทางบก
และอากาศ พิจารณาใหความเห็นชอบโดยมีประเด็นหัวขอการศึกษา ดังนี้

•  รายละเอียดโครงการและกิจกรรมการพัฒนาโครงการ
•  สภาพแวดลอมและคุณภาพส่ิงแวดลอมในปจจุบัน
•  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม
•  มาตรการดานส่ิงแวดลอม
•  แผนการจัดการดานส่ิงแวดลอม

ขอบเขตและข้ันตอนการศึกษาดานสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของประชาชน

การรวบรวมขอมูลและสํารวจภาคสนาม การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม การมีสวนรวมของประชาชน

การกําหนดขอบเขตการศึกษา

การคัดกรองประเด็นส่ิงแวดลอม

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)
(26-27 ก.ค. 59)

การแนะนําขอมูลโครงการแกผูบริหารหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในพ้ืนที่ (20-23 มิ.ย. 59)

การประชุมพิจารณารูปแบบท่ีเหมาะสม (กลุมยอย ครั้งที่ 1)
(กลางเดือน ส.ค.59)

ขอมูลเบ้ืองตน
- เหตุผลความจําเปนและความเปนมาของ
  โครงการ
- องคประกอบและรายละเอียดเบื้องตนของโครงการ
- รายงานการศึกษาและการดําเนินงานโครงการ
  อื่นๆ ที่เก่ียวของ
- ขอมูลพ้ืนฐานและสภาพแวดลอมที่เก่ียวของ
  (ขอมูลทุติยภูมิ)
- สํารวจภาคสนามเบ้ืองตน

ขอมูลโดยละเอียด
- รายละเอียดโครงการ แนวคิดการออกแบบ
  เบื้องตน แบบเบ้ืองตน
- ขอมูลการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- ขอมูลการสํารวจทางดานวิศวกรรม
- ผลการสํารวจและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
- ขอมูลสภาพปญหาในปจจุบัน

การกําหนดจุดเร่่ิมตน - จุดสิ้นสุด
แนวเสนทางเลือก/รูปแบบทางเลือกของโครงการ

การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน (IEE)
และการคัดเลือกแนวเสนทาง/รูปแบบท่ีเหมาะสม

การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมข้ันรายละเอียด (EIA)
ของแนวเสนทาง/รูปแบบท่ีไดรับการคัดเลือก

การจัดทํารางรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
เสนอ สผ.

การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
เสนอคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ

การกําหนดมาตรการดานส่ิงแวดลอม
 - มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
 - มาตรการสงเสริมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม
 - มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม
 - แผนการจัดการดานสิ่งแวดลอม

การประชุมสรุปผลสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสม
(สัมมนา ครั้งที่2) (กลางเดือน ก.ย.59)

การประชุมหารือมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (กลุมยอย ครั้งที่ 2) (พ.ย.-ธ.ค.59)

การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)
(ปลายเดือน ธ.ค.59)

วัดโบสถบน

ขอบเขตและข้ันตอนการศึกษาดานส่ิง

วัดพระเงิน

งแวดลอมและการมีสวนรวมของประชาชนชาชน

วั

กษาดานสิ่ง

วัดสิงห

ทบกระททบผลกร ทางบกทบส่ิงส่ิงแแวดลลอมลอ านทฐาื้น้นฐงพืพื้อม ด นโครงสรดาน ราง
งังน้ี

วัดละมุดใน




