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        ถนนนครอินทรเปนหนึ่งในโครงการถนนตอเชื่อมสายติวานนท-เพชรเกษม-รัตนาธิเบศร (แนวตะวันออก-ตะวันตก)
เพื่ออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกการขนสงและการจราจร เริ่มเปดใชอยางเปนทางการในป พ.ศ.2545 พรอมๆ กับ
เปดการจราจรบนสะพานพระราม 5 โดยแนวเสนทางเริ่มจากแยกติวานนท (จุดตัดระหวางถนนติวานทกับถนนประชาราษฎร)
ในพื้นท่ีตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ขามแมนํ้าเจาพระยา เขาเขตตําบลบางไผ ขามคลองบางสีทอง 
ผานวงเวียนราชพฤกษ (จุดตัดกับถนนราชพฤกษ) ใกลกับวัดซองพลู จากนั้นขามคลองบางไกรนอก คลองบางราวนก คลองบางคูเวียง
ไปบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษกท่ีทางแยกตางระดับบางคูเวียง รวมระยะทางท้ังหมด 12.4 กิโลเมตร
        ดวยพื้นท่ีระหวางถนนกาญจนาภิเษกกับทางหลวงชนบท นฐ.3004 ซึ่งเปนถนนสายหลักในแนวเหนือ-ใต และถนนบรมราชชนนี
กับทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข 81 (สายบางใหญ–กาญจนบุรี) ซึ่งอยูระหวางจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพ่ือการกอสรางตามแนว
ตะวันออก-ตะวันตก เปนพ้ืนท่ีปดลอมขนาดใหญ (Super Block) ที่ครอบคลุมพื้นที่กวา 90 ตารางกิโลเมตร ดังนั้นการเพ่ิมเติม
โครงขายเสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ีดังกลาว จะเสริมสรางประสิทธิภาพดานการคมนาคมขนสง และพัฒนาพื้นที่สองขางทางใหมี
ความเจริญมากขึ้นรวมถึงเพิ่มความสะดวกใหกับประชาชนในพ้ืนที่ได
        กรมทางหลวงชนบท จึงมีแนวคิดที่จะตัดถนนแนวใหมในแนวตะวันออก-ตะวันตกจากจุดสิ้นสุดถนนนครอินทรไปเช่ือมกับ
ทางหลวงชนบท สาย นฐ.3004 ซึง่นอกจากจะเปนการแกไขปญหาการจราจรบนถนนกาญจนาภิเษกและถนนบรมราชชนนีไดเปนอยางดี
แลวยังจะเปนการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ สามารถยกระดับความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนที่โครงการไดเปนอยางดี

 1. เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบส่ิงแวดลอมในขั้นรายละเอียด (EIA)
 2. เพื่อสํารวจออกแบบรายละเอียด ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารประกอบการประกวดราคา และประเมินราคา
กอสรางของโครงการถนนตอเช่ือมถนนนครอินทร-ศาลายา

 1. ลดปญหาการจราจรติดขัดบนถนนกาญจนาภิเษก และถนนบรมราชชนนี
 2. ประชาชนในพ้ืนที่ และผูใชเสนทางมีความสะดวก รวดเร็ว ในการสัญจรบนโครงขายทางหลวงชนบท
ตอเช่ือมถนนนครอินทร-ศาลายา
 3. รองรับการเติบโตทางดานเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครปฐม
 4. ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนาโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ

1 ื่ ศึ ส 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1 ลดปญหาการจราจรติดขัดบนถนนกาญจนาภิเษ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
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       แนวเสนทางโครงการมีระยะทาง 12 กิโลเมตร อยูในพื้นที่ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตําบลบางใหญ
ตําลบางมวง อําเภอบางใหญ และตําบลศาลากลาง ตําบลปลายบาง ตําบลบางคูเวียง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

พืน้ที่ศึกษาของแนวเส้นทางเลือกของโครงการ
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สรุปรูปแบบการพัฒนาโครงการ
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การศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อม

       การศึกษาดานสิ่งแวดลอมของโครงการ ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน (Initial
Environmental Examination : IEE) เพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตนที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ
หรืออาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนาโครงการในแตละแนวเสนทางเลือก พรอมทั้งระบุประเด็นสิ่งแวดลอมที่สําคัญที่จะนํามาใช
ประกอบในข้ันตอนการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการท่ีเหมาะสมท่ีสุด และการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
ในขั้นรายละเอียด (Environmental Impact Assessment : EIA) เพือ่นาํปจจยัสิง่แวดลอมทีม่นียัสาํคญัตัง้แตระดบัปานกลางถงึสงู
ของแนวเสนทางเลือกท่ีไดรับการคัดเลือก มาทําการประเมินผลกระทบในข้ันรายละเอียด และเสนอมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม มาตรการสงเสริมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและจัดทําแผนการจัดการดานสิ่งแวดลอม ทั้งนี้สามารถสรุปประเด็นผลกระทบส่ิงแวดลอมที่สําคัญและมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบไดดังนี้

ผลกระทบท่ีสําคัญ : กิจกรรมการกอสรางโครงการจะทําใหเกิดการฟุงกระจายของ
ฝุนละอองและมลสารทางอากาศ แตมลสารตางๆ จะมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปผลกระทบจึงอยูในระดับตํ่า 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม :  ฉีดพรมน้ําบริเวณที่มีการเปดหนาดิน
การปรับพื้นที่ และกองดินอยางนอยวันละ 3 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม /กิจกรรม
การกอสรางที่กอใหเกิดฝุนละอองจะตองกระทําภายในร้ัวทึบที่มีความสูงจากพื้นดิน
อยางนอย 2 เมตร ตลอดเวลาท่ีทําการกอสรางฉีดพรมน้ําบริเวณที่มีการเปดหนาดิน

ทบที่สํําคััญ : กิจกรรมการกอสรางโ

คุณภาพอากาศ

ความสั่นสะเทือน

ผลกระทบท่ีสําคัญ : กิจกรรมการกอสรางโครงการ เชน การตอกเสาเข็ม จะทําใหเกิด
ความสั่นสะเทือนที่อาจจะรบกวนผูที่อยูในอาคารท่ีอยูในระยะประมาณ 20 เมตรจาก
เขตทางโครงการ แตจะไมสงผลกระทบตออาคาร และอาจมีผลกระทบตอสิ่งปลูกสราง
ที่ไมมั่นคงแข็งแรง
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม : กอสรางฐานรากของโครงการ
สวนท่ีเปนสะพานโดยใชเข็มเจาะ / กิจกรรมการกอสรางที่กอใหเกิดความสั่นสะเทือน
เชน การตอกหรือการเจาะเสาเข็ม ตองดําเนินการในชวงเวลากลางวัน (07.00-18.00 น.)
เทานั้น

ม
ส

เข็มเจาะในการกอสรางฐานราก

การระบายน้ําและการควบคุมนํ้าทวม

ผลกระทบท่ีสําคัญ : โครงการออกแบบอาคารระบายน้ําใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
ในปจจุบัน และออกแบบสะพานขามคลองใหมีความยาวของสะพานสอดคลองกับ
ความกวางของคลองและไมมีตอมอในคลอง จึงสามารถรองรับปริมาณนํ้าหลากท่ีจะ
ไหลผานไดอยางเพียงพอ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม : ตรวจสอบดูแลอาคารระบายน้ํา
ของโครงการใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หากพบการชํารุดตองดําเนินการแกไข
ทันที /ขุดลอกตะกอนและกําจัดเศษขยะหรือเศษวัชพืชในทอระบายนํ้าอยางนอยปละ
1 คร้ัง กอนเขาฤดูฝน

ใ

ไ

ขุดลอกตะกอนและกําจัดเศษขยะ
หรือเศษวัชพืชในทอระบายนํ้า
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ผลกระทบท่ีสําคัญ : กิจกรรมการกอสรางโครงการอาจกีดขวางหรือเปนอุปสรรคตอการจราจร
โดยเฉพาะการกอสรางบริเวณทางหลวงชนบท นฐ.3004 และถนนกาญจนาภิเษก (ทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9) ที่อาจตองปดชองจราจรบางสวนหรือปรับเบี่ยงชองจราจร ตลอดจน
บริเวณจุดตัดกับถนนทองถิ่น ทําใหเกิดความไมสะดวกในการเดินทาง ไมสามารถใช
ความเร็วไดตามปกติ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม : ประสานกับหนวยงานในทองถิ่นเพ่ือ
จัดทําแผนการจัดการจราจรระหวางการกอสรางบริเวณจุดตัดกับถนนปจจุบัน และ
ประชาสัมพันธใหผูใชทางทราบลวงหนา / ติดต้ังปายจราจร สัญญาณไฟจราจรช่ัวคราว
เครื่องหมายที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่กอสรางใหเห็นไดชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน 

ผลกระทบทีี่่สํําคััญ : กิจกรรมการก

การคมนาคมขนสง

ผลกระทบท่ีสําคัญ : : โครงการเปนถนนตัดใหม จึงจําเปนตองเวนคืนที่ดินรวมประมาณ
1,370 แปลง ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรมและตองเวนคืนสิ่งปลูกสราง 87 หลัง
ทําใหประชาชนตองสูญเสียที่ดินรวมถึงตองโยกยายที่อยูใหม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม : กรมทางหลวงชนบทจะดําเนินการ
เวนคืนภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
พ.ศ. 2530 เปนหลัก และกําหนดคาทดแทนอสังหาริมทรัพยโดยยึดตามหลักเกณฑที่กฎหมาย
กําหนด เพื่อใหเปนธรรมแกผูถูกเวนคืน / ประชาสัมพันธใหผูถูกเวนคืนทราบและเขาใจ
ขั้นตอนการเวนคืน สิทธิของผูถูกเวนคืนในการรับทราบขอมูล ใหขอมูล รองเรียน
หรืออุทธรณ แจงกําหนดระยะเวลาการจายคาทดแทนใหผูถูกเวนคืนทราบ รวมถึง
ขอกําหนดเพ่ิมเติมในกรณีที่ไมสามารถจายคาทดแทนไดในระยะเวลาที่กําหนดไว

การโยกยายและการเวนคืน

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม : กิจกรรมการกอสรางที่กอใหเกิดเสียงดัง
เชน การตอกหรือเจาะเสาเข็ม การกอสรางฐานราก ใหดําเนินการในชวงเวลากลางวัน (7.00-18.00 น.)
/จัดทําร้ัวทึบชั่วคราวความสูงจากพ้ืนดินไมนอยกวา 2 เมตร บริเวณพื้นที่ออนไหวดานสิ่งแวดลอม
ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากเสียง ไดแก ศูนยพัฒนาชีวิตใหม /จํากัดความเร็วของยานพาหนะ
ที่เขามาใชถนนของโครงการไมใหเกินที่กฎหมายกําหนดและติดต้ังกําแพงกันเสียง บริเวณพ้ืนที่
ชุมชนที่คาดวาจะไดรับเสียงเกินคามาตรฐาน

ม
เ
/
ที
ทีรั้วทึบ/กําแพงกันเสียงชั่วคราว

ผลกระทบท่ีสําคัญ : เสียงจากกิจกรรมการกอสรางและการทํางานของเคร่ืองจักรขนาดใหญ
จะทําใหผูที่อยูในระยะประมาณ 50 เมตรจากเขตทางโครงการ และพื้นที่ออนไหวดานสิ่งแวดลอม
เชน ศูนยพัฒนาชีวิตใหม ไดรับเสียงเกินคามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ซึ่งอาจสงผลใหเกิด
ความรําคาญและรบกวนการดําเนินชีวิตประจําวัน เมื่อเปดใชถนนโครงการเสียงจากยานพาหนะ
ที่เขามาใชโครงการอาจทําใหผูที่อยูใกลเคียงแนวเสนทางโครงการ เชน หมูบานพรอมจิตร
หมูบานมัณฑนา เปนตน ไดรับเสียงเกินคามาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป

เสียง

โ
พ
บ
ค
ม
จ
ป

ผ

ติดตั้งปายจราจร สัญญาณไฟจราจรช่ัวคราว
เครื่องหมายท่ีแสดงขอบเขตกอสราง

พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
พ.ศ. 2530
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การแนะนําขอมูลโครงการแกผูบริหารหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในพื้นที่ : วันจันทรที่ 20 -
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 /
วันอังคารที่ 5-วันพฤหัสบดีที่ 7 / 
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชน

กรมทางหลวงชนบทใหความสําคัญและเปดโอกาสใหหนวยงานทุกภาคสวน
และประชาชนรวมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตอโครงการโดย
กําหนดใหจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนและเผยแพรขอมูล

ขาวสารโครงการอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาศึกษาโครงการ
ซึ่งที่ผานมาไดจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน ดังนี้

การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) : 
เวทีที่ 1 : วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-12.00 น. 
ณ หองประชุมไดมอนด โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส กอลฟ รีสอรท 
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีผูเขารวมประชุม
จํานวน 280 คน 
เวทีที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560  เวลา 08.30-12.00 น. 
ณ หอประชุมเทศบาลตําบลปลายบาง สํานักงานเทศบาลตําบลปลายบาง
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีผูเขารวมประชุม จํานวน 248 คน 

การประชุมหารือมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
(กลุมยอย ครั้งที่ 2)
กลุมที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลปลายบาง ชั้น 4 สํานักงานเทศบาลตําบลปลายบาง
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีผูเขารวมประชุม จํานวน 144 คน 
กลุมที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ลานอเนกประสงคเทศบาลตําบลบานบางมวง
สํานักงานเทศบาลตาํบลบานบางมวง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี
มีผูเขารวมประชุม จํานวน 130 คน 
กลุมที่ 3 : วันศุกรที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงคเทศบาลตําบลศาลากลาง
สํานักงานเทศบาลตําบลศาลากลาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
มีผูเขารวมประชุม จํานวน 87 คน 
กลุมที่ 4 : วันศุกรที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.30-16.30 น.
ณ อาคารอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลบางใหญ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบางใหญ อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี
มีผูเขารวมประชุม จํานวน 169 คน 
กลุมที่ 5 : วันเสารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ลานอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลศาลายา
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม มีผูเขารวมประชุม จํานวน 150 คน

เวทีที่ 1 : วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เวลา 08.30-12.00 น. ณ หองประชุมไดมอนด
โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส กอลฟ รีสอรท
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม มีผูเขารวมประชุม
จํานวน 275 คน 
เวทีที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559
เวลา 08.30-12.00 น.
ณ หอประชุมเทศบาลตําบลปลายบาง
สํานักงานเทศบาลตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี มีผูเขารวมประชุม
จํานวน 217 คน

การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบ
การพัฒนาโครงการที่เหมาะสม
(สัมมนา ครั้งที่ 2)

การประชุมพิจารณารูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ (กลุมยอย ครั้งที่ 1)
กลุมที่ 1 : วันศุกรที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลปลายบาง สํานักงานเทศบาลตําบลปลายบาง
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีผูเขารวมประชุม จํานวน 85 คน 
กลุมที่ 2 : วันศุกรที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลบานบางมวง สํานักงานเทศบาลตําบลบานบางมวง
อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี มีผูเขารวมประชุม จํานวน 71 คน 
กลุมที่ 3 : วันเสารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงคบานเอื้ออาทรบางกรวย (วัดพระเงิน) ตําบลปลายบาง
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีผูเขารวมประชุม จํานวน 116 คน 
กลุมที่ 4 : วันเสารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ สํานักงานนิติบุคคลหมูบานมัณฑนา ตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
มีผูเขารวมประชุม จํานวน 105 คน 
กลุมที่ 5 : วันอาทิตยที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงคหมูบานอาภากร ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม มีผูเขารวมประชุม จํานวน 129 คน 
กลุมที่ 6 :  วันอาทิตยที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ อาคารอเนกประสงคหมูบานอาภากร 3 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม มีผูเขารวมประชุม จํานวน 32 คน 
กลุมที่ 7 : วันจันทรที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลศาลากลาง สํานักงานเทศบาลตําบลศาลากลาง
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีผูเขารวมประชุม จํานวน 75 คน 
กลุมที่ 8 : วันจันทรที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบางใหญ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบางใหญ
อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี มีผูเขารวมประชุม จํานวน 83 คน 
กลุมที่ 9 : วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลศาลายา สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีผูเขารวมประชุม จํานวน 53 คน 

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) :
เวทีที่ 1 : วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ หองประชุมรอยัล เจมส ฮอลล โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส กอลฟ รีสอรท
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีผูเขารวมประชุม จํานวน 264 คน 
เวทีที่ 2 : วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ หองประชุมใหญ 1503 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ตําบลบางขนุน
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีผูเขารวมประชุม จํานวน 186 คน

กลุมที่ 1 : วันศุกรที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบางใหญ
องคการบริหารสวนตําบลบางใหญ อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี
มีผูเขารวมประชุม จํานวน 31 คน 
กลุมที่ 2 : วันศุกรที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 14.00-16.30 น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลศาลายา
องคการบริหารสวนตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
มีผูเขารวมประชุมจํานวน 49 คน 
กลุมที่ 3 : วันเสารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ หองประชุมสํานักงานนิติบุคคลหมูบานมัณฑนา หมูบานมัณฑนา
ตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
มีผูเขารวมประชุม จํานวน 29 คน

การประชุมชี้แจงรูปแบบทางเลือกของโครงการ (เพิ่มเติม) : 
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ติดต่อและสอบถามข้อมูล

ติดต่อและสอบถามข้อมูล

เว็บไซตโครงการ http://www.nakhonin-salaya.com

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท
สำนักกอสรางสะพาน กลุมโครงสรางพิเศษ
โทรศัพท : 0-2551-5509
โทรสาร  : 0-2551-5525

บริษัท แพลนโปร จำกัด
โทรศัพท : 0-2571-2741-2
โทรสาร  : 0-2571-2742 ตอ 88

บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท จำกัด
โทรศัพท : 0-2619-9931
โทรสาร  : 0-2619-9932

บริษัท เอพซิลอน จำกัด
โทรศัพท : 0-2571-2760 
โทรสาร  : 0-2571-2767, 0-2920-8535

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จำกัด
นางสาวภัทรศยา  แกวมณี
โทรศัพท : 0-2763-2828 ตอ 2827
โทรสาร  : 0-2763-2830

ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจของโครงการ

รายการ
ปี พ.ศ.

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567

1) จัดจางท่ีปรึกษาศึกษาความเหมาะสม
ผลกระทบสิ่งแวดลอมในข้ันรายละเอียด (EIA)
และสำรวจออกแบบรายละเอียด

3) เสนอ คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ อนุมัติ

5) จัดจางท่ีปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย

7) งานเวนคืนที่ดินและส่ิงปลูกสราง

9) งานกอสราง

2) เสนอ สผ. ขอความคิดเห็น

4) ออก พ.ร.ฏ. เวนคืนที่ดิน

6) ขอความเห็นชอบสำนักงบประมาณ

8) ประกวดราคาหาผูรับจางกอสราง

10) งานควบคุมงานกอสราง
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