West (ตะวัันตก)

ภาพจำำ�ลองสถานีี Hunter Street

โ ครงการก่่อสร้้างขนาดใหญ่่ระหว่่าง
The Bays กัับ Sydney CBD
รายงานการวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม

(Environmental Impact Statement) 2021

S
 ydney Metro West ตั้้�งเป้้า
หมายระยะเวลาในการเดิินทางระหว่่าง
Parramatta กัับ Sydney
CBD อยู่่�ที่ป�่ ระมาณ 20 นาทีี

ร่่วมแสดงความคิิดเห็็น
Sydney Metro เป็็ นโครงการระบบขนส่่งมวลชนที่่ใ� หญ่่ที่สุ�่ ด
ุ ของออสเตรเลีีย
Sydney Metro West จะเป็็ นเส้้นทางเดิินรถไฟใต้้ดิน
ิ สายใหม่่ คาดว่่าในระหว่่าง
การก่่อสร้้างจะสร้้างงานโดยตรงประมาณ 10,000 ตำำ�แหน่่ งและงานโดยอ้้อมราว
70,000 ตำำ�แหน่่ ง โดยจะเพิ่่�มขีีดความสามารถของการเดิินรถไฟระหว่่าง Greater
� สองเท่่า สร้้างการเปลี่่ย� นแปลงครั้้�ง
Parramatta กัับ Sydney CBD มากขึ้้น

สำำ�คัญ
ั ในมหานครซิิดนีี ย์์ เพื่่อ� ประโยชน์์ แก่่คนรุ่่�นลููกรุ่่�นหลานในอนาคต

ส ถานีีรถไฟใต้้ดิน
ิ แห่่งใหม่่ใจกลางย่่านธุุรกิิจของ Sydney CBD เชื่่อ� มต่่อ
โดยตรงกัับทั้้�งพื้้น� ที่่ย่� ่านเก่่าแก่่และย่่านทำำ�งานที่่กำ� �ลั
ำ ังเจริิญเติิบโตของมหานคร
ซิิดนีี ย์์
เปิิ ดโอกาสให้้ผู้้�คนเข้้าถึึงศููนย์ก์ ลางหลัักในการจ้้างงานและการศึึกษาอย่่าง
� และ
Parramatta และ Sydney Olympic Park ได้้รวดเร็็วขึ้้น
บ่่อยครั้้�งขึ้้น�

การวางแผนโครงการ Sydney Metro West อย่่างเป็็ นทางการเริ่่ม� ต้้นขึ้น
้ � ในปีี
2019 และดำำ�เนิินการต่่อเนื่่� องไปตลอดช่่วงต้้นทศวรรษปีี 2020

ส ถานีีรถไฟใต้้ดิน
ิ แห่่งใหม่่ที่่� Westmead หนึ่่� งในพื้้น� ที่่ย่� ่านสุุขภาพและการ
ศึึกษาที่่ใ� หญ่่ที่สุ�่ ดุ ของออสเตรเลีีย

โครงการนี้้ �เริ่่ม� ดำำ�เนิินการที่่� The Bays ในปีี 2020 โดยวางแผนว่่าจะใช้้เครื่่อ� งเจาะ
อุุโมงค์์ (tunnel boring machines: TBMs) ดำำ�เนิินการขุุดเจาะในปีี 2022

เป็็ นครั้้�งแรกที่่จ� ะให้้บริิการการเดิินรถไฟในย่่าน Burwood North,
Five Dock, Pyrmont และ The Bays

ณ ปัจจุุบันนี้้
ั � Sydney Metro กำำ�ลัังขอความเห็็นชอบในการดำำ�เนิินการก่่อสร้้าง
ขนาดใหญ่่ในขั้้�นตอนต่่อไป ซึ่่�งรวมถึึงการขุุดเจาะและการขุุดอุุโมงค์์เพื่่อ� สร้้างสถานีี
ระหว่่าง The Bays กัับ Sydney CBD

ส ถานีีรถไฟใต้้ดิน
ิ แห่่งใหม่่ที่่� Pyrmont อัันจะสร้้างประโยชน์์ อย่่างมากให้้แก่่
ชุุมชน และสนัั บสนุุนแผนการปรัับปรุุงย่่านริิมน้ำำ ��นี้้ �ให้้เจริิญรุ่่�งเรืืองยิ่่�งขึ้้น�

ขณะนี้้ จึึ� งเป็็ นช่ว่ งเวลาที่่เ� หมาะสมที่่คุ� ณ
ุ จะร่่วมแสดงความคิิดเห็็นเกี่่ย� วกัับโครงการ
โครงสร้้างพื้้น� ฐานแห่่งศตวรรษนี้้ �

ส ถานีีรถไฟใต้้ดิน
ิ แห่่งใหม่่ที่่� Sydney Olympic Park พื้้น� ที่่ย่� ่านกีีฬา
และบัันเทิิงที่สำ่� ำ�คัญ
ั ของมหานครซิิดนีี ย์์
เชื่่อ� มต่่อกัับระบบขนส่่งมวลชนทั้้�งหมดของมหานครซิิดนีี ย์์

รายงานการวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมว่่าด้้วยเรื่่อ� งการก่่อสร้้างโครงการขนาด
ใหญ่่ระหว่่าง The Bays กัับ Sydney CBD จะจััดแสดงเผยแพร่่จนถึึงวััวััน
ที่่� 15 ธัันวาคม 2021

โครงสร้้างพื้้น� ฐานของ Sydney Metro ทั้้�งหมด เช่่น สถานีีรถไฟ รถไฟ
และทางรถไฟมีีรัฐั บาลรััฐนิิ วเซาท์์เวลส์์เป็็ นเจ้้าของ

สถานี Hunter Street

สถานีี Pyrmont

ส ถานีีรถไฟใต้้ดิน
ิ Hunter Street แห่่งใหม่่ ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ใจกลางย่่าน
ธุุรกิิจของ Sydney CBD จะเป็็ นสถานีี แห่่งที่สี่่่� ข� อง Sydney
Metro ในย่่าน Sydney CBD ที่่เ� ชื่่อ� มต่่อได้้อย่่างสะดวกสบายกัับ
George Street, Light Rail, บริิการ Sydney Trains ที่่�
Wynyard และ Martin Place และสถานีี Sydney Metro
City & Southwest แห่่งใหม่่ที่�่ Martin Place

สถานีีรถไฟใต้้ดิน
ิ Pyrmont แห่่งใหม่่จะเป็็ นประตููสู่่� Darling
Harbour, Blackwattle Bay, Sydney Fish Market
แห่่งใหม่่ และ Sydney CBD โดยมีีการเสนอให้้ทางเข้้าสถานีี ตั้้ง� อยู่่�
บนถนน Pyrmont Bridge และถนน Union

สถานีีรถไฟใต้้ดิน
ิ Pyrmont จะช่่วยส่่งเสริิมแผนฟื้้ � นคืืนความมีีชีวิี ติ
ชีีวาให้้แก่่พื้้น� ที่่ย่� า่ นเมืืองชั้้�นใน โดยการเสริิมสร้้างงาน การลงทุุน และ
การเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจ สถานีีรถไฟแห่่งนี้้ จ� ะยกระดัับการเชื่่อ� ม
ต่่อกัับ Pyrmont Peninsula และให้้ความสำำ�คัญกั
ั บั การสััญจร
โดยเท้้ารอบบริิเวณสถานีี โดยเน้้นความมีีชีวิี ติ ชีีวาด้้านหน้้ าสถานีี และมีี
พื้้น� ที่ส่� าธารณะแบบเปิิ ด

� ที่่ข� นาดใหญ่่ระหว่่างถนน George, ถนน Hunter,
พื้้
น
ถนนO’Connell กัับถนน Bligh จะให้้ความสำำ�คัญ
ั ในลำำ�ดับั ต้้น
ั รเดิินเท้้าและสมบััติสิ าธารณะ ซึ่่�งจะสร้้างความมีีชีวิี ติ ชีีวาใน
แก่่ผู้้�สัญจ
ใจกลาง Sydney CBD โดยมีีการเสนอให้้ทางเข้้าสถานีี ตั้้ง� อยู่่�บน
ถนน George, ถนน O’Connell, และถนน Bligh
ั รเปลี่่ย� น
นอกจากนี้้ � มีีการเสนอให้้มีท
ี างเดิินเท้้าใต้้ดิน
ิ เพื่่อ� ให้้ผู้้�สัญจ
สายรถไฟได้้สะดวกตลอดเส้้นทางจาก Martin Place ไปยััง
Barangaroo สามารถเชื่่อ� มต่่อกัับ Sydney Metro City
& Southwest และการบริิการ Sydney Trains ได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิภิ าพ คาดว่่าสถานีี ใหม่่แห่่งนี้้ จ� ะมีีจำ�น
ำ วนผู้้�ใช้้บริิการที่่เ� ดิิน
ทางมุ่่�งหน้้ าเข้้าเมืืองสููงที่สุ่� ดุ ในระบบการเดิินรถไฟทั้้�งหมดของซิิดนีี ย์์
ในช่่วงเวลาเร่่งด่่วนตอนเช้้า ซึ่่�งจะช่่วยบรรเทาความหนาแน่่นที่่ส� ถานีี
Wynyard และสถานีี Town Hall ได้้เป็็ นอย่่างดีี

Sydney Metro จะยัังคงทำำ�งานร่่วมกัับ Department of
Planning, Industry and Environment และหน่่ วยงาน
ภาพมุุมสููงของ Sydney CBD

ป
 ระหยััดระยะเวลาเดิินทางไปยัังและออกจาก Sydney CBD ได้้ดัังนี้้ �

� ๆ ที่่มี� ส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย ตลอดจนคนในชุุมชน เพื่่อ� ให้้แน่่ ใจว่่าสถานีี
รััฐอื่่น
Pyrmont จะสามารถรองรัับวิิสัยั ทััศน์์ ในอนาคตของ Pyrmont
Peninsula ได้้เป็็ นอย่่างดีี

ป
 ระหยััดระยะเวลาเดิินทางไปยัังและออกจาก Pyrmont ได้้ดัังนี้้ �

ร ะยะเวลาเดิินทางโดยใช้้

Sydney Metro West

ร ะยะเวลาเดิินทางที่่�
ประหยััดได้้*

Westmead

20 นาทีี

32 นาทีี

Sydney Metro West

ร ะยะเวลาเดิินทางที่่�
ประหยััดได้้*

Westmead

22 นาทีี

7 นาทีี

Parramatta

18 นาทีี

30 นาทีี

Parramatta

20 นาทีี

6 นาทีี

Sydney Olympic Park

13 นาทีี

43 นาทีี

Sydney Olympic Park

15 นาทีี

24 นาทีี

North Strathfield

10 นาทีี

29 นาทีี

Pyrmont

2 นาทีี

12 นาทีี

Hunter Street

2 นาทีี

12 นาทีี

ร ะยะเวลาเดิินทางโดยใช้้

*อิิงจากระยะเวลาเดิินทางในระบบขนส่่งสาธารณะที่ใ่� ช้้งานปัจจุุบันช่
ั ว่ งเวลา 08.00 น. – 09.00 น. ระหว่่างวัันจันทร์
ั ์

*อิิงจากระยะเวลาเดิินทางในระบบขนส่่งสาธารณะที่่ใ� ช้้งานปัจจุุบันช่
ั ว่ งเวลา 08.00 น. – 09.00 น. ระหว่่างวัันจันทร์
ั ์

- ศุุกร์์

Westmead

ภ าพจำำ�ลองสถานีี Pyrmont

- ศุุกร์์

ได้รบั การอนุ มต
ั แ
ิ ล้ว

Parramatta

Clyde
Silverwater
Sydney
Olympic Park

0

3 กิโลเมตร

ส ถานีี Hunter Street

• สถานีี Pyrmont จำำ�เป็็ นต้อ้ งมีีบริิเวณ

• สถานีี Hunter Street จำำ�เป็็ นต้อ้ งมีี

ก่่อสร้้างสองแห่่ง

บริิเวณก่่อสร้้างสองแห่่ง

• การเจาะปล่่องอุุโมงค์์สถานีี จะลึึกลงไป
ประมาณ 35 เมตร

จุดหลักของโครงการ

สถานี Sydney Metro West
บริเวณทีจ่ ะนํ าเครือ่ งเจาะอุโมงค์ลงไป
้ มา
 บริเวณทีจ่ ะนํ าเครือ่ งเจาะอุโมงค์กลับขึน
การวางแนวอุโมงค์ทไ่ี ด้รบั การอนุ มตั ิ
้ อยูก่ บั การออกแบบ
อาจมีการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดขึน
่
การวางแนวอุโมงค์ทไี ด้รบั การอนุ มตั ิ
ภาพการวางแนวอุโมงค์โดยคร่าว
้ อยูก่ บั การออกแบบ
อาจมีการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดขึน
สิ่งอํานวยความสะดวก
ศูนย์จอดและซ่อมบํารุงรถไฟ

ส ถานีี Pyrmont

North
Strathfield

Five Dock
Burwood
North

ได้รบั การอนุ มต
ั แ
ิ ล้ว

• การเจาะปล่่องอุุโมงค์์สถานีี จะลึึกลงไป
ประมาณ 27 เมตร

Pyrmont

Hunter
Street

The Bays

สถานีี The Bays
N

• จะมีีการขุุดเจาะโพรงอุุโมงค์์แห่่งใหม่่สำำ�หรัับให้้รถไฟเปลี่่ย� นรางทางด้้านตะวัันออก
ของตััวสถานีี The Bays (เพิ่่�มเติิมจากงานของ Sydney Metro ที่่� The
Bays ที่่ไ� ด้้รับ
ั การอนุุ มัติั ก่ิ อ่ นหน้้ านี้้ �แล้้ว)

โพรงอุุโมงค์์แบบเดี่่ย� ว

จาก The Bays ไปยััง Sydney CBD
การขุุดเจาะสถานีี
จ ะมีีการขุุดเจาะโพรงอุุโมงค์์แห่่งใหม่่ที่่� Pyrmont และ Hunter Street

ทั้้�งสถานีี Pyrmont และสถานีี Hunter Street เป็็ นสถานีี ที่่�มีี โพรงอุุโมงค์์
เดี่่ย� ว หมายความว่่าอุุโมงค์์ทั้้ง� สองมีีทางเข้้าจากโพรงอุุโมงค์์เดีียวและมีีชานชาลาหลััก
ชานชาลาเดีียว ทั้้�งนี้้ � การพิิจารณาวิิธีีการขุุดเจาะสถานีี เป็็ นไปตามปัจจััยแวดล้้อม
เฉพาะของบริิเวณนั้้�น ซึ่่�งรวมถึึงบริิเวณที่่�จะสร้้างอุุโมงค์์ ฐานของอาคารที่่�มีีอยู่่�ก่่อน
หน้้ า และโครงสร้้างใต้้ดินอื่
ิ ่�น ๆ

ชานชาลาสถานีี

*เป็็ นการนำำ �เสนอเท่่านั้้�น การดำำ�เนิิ นการจริิงขึ้้น� อยู่่�กัับการออกแบบในละเอีียด

เส้้นทางและการวางแนวอุุโมงค์์

Single-span mined cavern

การขุุดเจาะอุุโมงค์์

อุุโมงค์์รถไฟของ Sydney Metro West จะทอดยาวตามเส้้นทางรางรถไฟ
� น
ใต้้ดิน
ิ ที่่�กำำ�หนดไว้้ หรืือที่่�เรีียกว่่าเส้้นทางใต้้ดิน
ิ ไม่่ต่า่ งจากทางรถไฟบนพื้้นดิ
ิ ซึ่่�ง
สร้้างตามเส้้นทางที่่�กำำ�หนดและได้้รับั การอนุุ มััติิ ไว้้

S
 ydney Metro มีีความภาคภููมิใิ จที่่ไ� ด้้ก่อ่ สร้้างอุุโมงค์์ยาวกว่่า 60 กิิโลเมตรสำำ�หรัับ
เส้้นทาง Metro North West Line และโครงการ City & Southwest

� ที่่� โล่่ง หรืืออาคาร
ในกรณีี ที่�เ่ ป็็ นไปได้้ เส้้นทางรถไฟใต้้ดินจ
ิ ะอยู่่� ใต้้ถนนสายหลััก พื้้น
สาธารณะ

�่ น
S
 ydney Metro ใช้้เทคโนโลยีีที่ทั
ั สมััยและปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนดต่่าง ๆ อย่่าง

อย่่างไรก็็ตาม ในบางกรณีี ที่่�เป็็ นไปไม่่ ได้้นั้้ �น เส้้นทางรถไฟใต้้ดินจ
ิ ะอยู่่� ใต้้ที่่�ดิน
ิ
ทรััพย์์สิินส่่วนบุุคคล

รายงานบัันทึึกการดำำ�เนิินงานของเราในช่่วงเจ็็ดปีี ที่ผ่่� า่ นมาเป็็ นเครื่่อ� งยืืนยัันว่า่ การขุุด
เจาะอุุโมงค์์มีคี วามปลอดภััยสููงและเป็็ นวิธีิ กี ารก่่อสร้้างที่่มี� ปี ระสิิทธิภิ าพ โดยเฉพาะพื้้น� ที่่�
หิินทรายในซิิดนีี ย์์ และไม่่น่่าเป็็ นไปได้้ว่า่ การดำำ�เนิินงานจะก่่อให้้เกิิดความเสีียหายแก่่
� ๆ
อาคารหรืือโครงสร้้างพื้้น� ฐานอื่่น

� ที่่� ใต้้ดิน
Sydney Metro จะดำำ�เนิิ นการอย่่างเป็็ นทางการเพื่่�อเข้้าถืือครองพื้้น
ิ ที่่� ใช้้
สำำ�หรัับการวางแนวอุุโมงค์์เมื่่�อการออกแบบแนวอุุโมงค์์ ได้้รับั การยืืนยัันเรีียบร้้อยแล้้ว
ทีีมงานของโครงการจะติิดต่่อโดยตรงไปยัังเจ้้าของทรััพย์์สิินที่่� ได้้รับั ผลกระทบ ทั้้�งนี้้ �
Sydney Metro จะเข้้าถืือครองที่่�ดิน
ิ ที่่�จำำ�เป็็ นต่่อการก่่อสร้้างอุุโมงค์์ ได้้อย่่าง
ปลอดภััยและการดููแลซ่่อมบำำ�รุงุ ทางรถไฟใต้้ดิน
ิ ในระยะยาวเพีียงเท่่านั้้�น
นอกจากนี้้ � Sydney Metro ยัังกำำ�ลัังดำำ�เนิิ นการขอรัับการพิิจารณาแก้้ ไข
� ฐาน) (State
นโยบายว่่าด้้วยการวางแผนด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของรััฐ (โครงสร้้างพื้้น
Environmental Planning Policy (infrastructure) เพื่่�อดำำ�เนิิ นการ
ดููแลซ่่อมบำำ�รุงุ เส้้นทางอุุโมงค์์ยาวประมาณ 25 เมตรจากการวางแนวอุุโมงค์์ที่�เ่ สนอ
ไป

โพรงอุุโมงค์์ในโครงการ Sydney Metro City & Southwest

แล้้วเสร็็จ
เคร่่งครััด เพื่่อ� ให้้แน่่ ใจว่่าการขุุดเจาะอุุโมงค์์เป็็ นไปอย่่างปลอดภััย

ในการขุุดเจาะอุุโมงค์์ระหว่่าง The Bays กัับ Hunter Street นั้้�น จะใช้้เครื่่อ� ง
เจาะอุุโมงค์์สองเครื่่อ� ง โดยจะนำำ �เครื่่อ� งเจาะอุุโมงค์์ลงไปจากบริิเวณ The Bays
เครื่่อ� งเจาะอุุโมงค์์ทั้้ง� สองเครื่่อ� งจะขุุดเจาะอุุโมงค์์แฝดใต้้ท่า่ เรืือที่่� Johnstons
Bay และ Darling Harbour ก่่อนที่่จ� ะเจาะถึึงHunter Street ทั้้�งนี้้ �
อุุโมงค์์ของ Sydney Metro West จะมีีความลึึกที่่� 38 เมตรโดยเฉลี่่ย� ซึ่่�งเทีียบ
เท่่ากัับอาคารใต้้ดิน
ิ 13 ชั้้�น

ขั้้�นตอนการวางแผน

ขณะนี้้ � มีีการเผยแพร่่จัดั แสดงเอกสารการวางแผนงานดัังกล่่าวให้้สาธารณชนรัับ
ทราบ
การอนุุ มัติั กิ ารวางแผนงานในอนาคตจะพิิจารณาสิ่่�งต่่อไปนี้้ �:

Sydney CBD

ขอคำำ�ปรึึกษาในเบื้้อ� งต้้น

S
 ydney Metro ได้้ส่่งรายงานการวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม
(Environmental Impact Statement) ว่่าด้้วยเรื่่อ� งการก่่อสร้้าง
โครงการขนาดใหญ่่ระหว่่าง The Bays กัับ Sydney CBD ให้้แก่่
Department of Planning, Industry and Environment แล้้ว

ขั้้ น
� ตอนการวางแผนการก่่อสร้้างโครงการขนาดใหญ่่ระหว่่าง The Bays กัับ

• โครงสร้้างพื้้น� ฐานรางรถไฟ สถานีี พื้้น� ที่่� และการดำำ�เนิินงานระหว่่าง Westmead
กัับ Sydney CBD

จั ด
ั เตรีียมและจััดส่่งรายงานขอบเขตโครงการ (Scoping Report)
และร้้องขอข้้อกำำ�หนดการประเมิินผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจากปลััดกระ
ทรวงฯ (Secretary’s Environmental Assessment
Requirements: SEARs)

ได้้รับ
ั SEARs

คนในชุุมชนจะสามารถศึึกษาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมและร่่วมแสดงความคิิดเห็็นได้้ตลอด
ขั้้�นตอนการวางแผน

ศึ
 กึ ษาข้้อมููลได้้จากห้้องเผยแพร่่ข้อ้ มููลเสมืือนจริิงของเรา
� มา เพื่่อ� ช่่วยให้้คุณ
Sydney Metro ได้้สร้้างห้้องเผยแพร่่ข้อ้ มููลเสมืือนจริิงขึ้้น
ุ
เรีียนรู้้�ข้้อมููลที่่สำ� ำ�คัญ
ั เกี่่ย� วกัับโครงการ
คุุณสามารถอ่่านกระดานประชาสััมพัันธ์ข้์ อ้ มููลรอบ ๆ ห้้อง อ่่านเอกสารการวางแผน
งาน เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมจากผู้้�เชี่่ย� วชาญของโครงการ และชมภาพขยายแผนที่่โ� ครงการ
แบบมีีปฏิิสัมั พัันธ์โ์ ต้้ตอบ เพื่่อ� ทำำ�ความเข้้าใจว่่าโครงการ Sydney Metro
� ณ
West จะส่่งผลอย่่างไรต่่อย่่านที่่คุ
ุ อาศััยอยู่่�

ขอคำำ�ปรึึกษาอย่่างเป็็ นทางการ

• การเชื่่อ� มต่่อสถานีี และการพััฒนาพื้้น� ที่่ข� องสถานีีที่เ�่ กี่่ย� วข้้อง
จั ด
ั เตรีียมและเผยแพร่่จัด
ั แสดงรายงานการวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม
(Environmental Impact Statement) เป็็ นเวลาอย่่างน้้ อย
28 วััน

จััดเตรีียมและจััดส่่งรายงานข้้อคิิดเห็็นที่่ไ� ด้้รับ
ั และการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม
(Submissions and Amendment Report)

ได้้รับ
ั ผลการตััดสิินใจเกี่่ย� วกัับโครงการ

ใช้้คิวิ อาร์์โค้้ดหรืือเข้้าชมได้้ที่่�
sydneymetro.info/metrowest
เริ่่ม
� ต้้นการก่่อสร้้าง

เปิิ ดให้้ผู้้�โดยสารใช้้บริิการ

ห้้องเผยแพร่่ข้อ้ มููลเสมืือนจริิงของ Sydney Metro West

เรากำำ�ลัังอยู่่�
ในขั้้�นตอนนี้้ �

ร่่วมแสดงความคิิดเห็็น
‘รายงานการวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Impact
Statement) 2021 ว่่าด้้วยเรื่่อ� งการก่่อสร้้างโครงการขนาดใหญ่่ระหว่่าง The
Bays กัับ Sydney CBD’ จััดแสดงเผยแพร่่จนถึึงวัันพุธุ ที่่� 15 ธัันวาคม
2021 ขอเชิิญท่า่ นเข้้าร่่วมแสดงความคิิดเห็็นเกี่่ย� วกัับรายงานการวิิเคราะห์์ผลกระ
ทบสิ่่�งแวดล้้อม โดยใช้้ภาษาใดก็็ได้้ กรุุณาส่่งความคิิดเห็็นไปยััง Department
of Planning, Industry and Environment (กระทรวงการวางแผน
อุุตสาหกรรม และสิ่่�งแวดล้้อม)

ทางกระทรวงฯ จะรวบรวมข้้อคิิดเห็็นที่่ไ� ด้้รับั และเผยแพร่่ในเว็็บไซต์์ของกระทรวงฯ
ทั้้�งนี้้ � จะมีีการพิิจารณาประเด็็นปัญหาต่่าง ๆ ที่่มี� ผู้้�ี ยกขึ้้น� มาในการแสดงความคิิดเห็็น
ก่่อนที่่จ� ะมีีการประเมิินโครงการและตััดสิินใจในท้้ายที่่สุ� ดุ กรุุณาส่่งความคิิดเห็็นมายััง
กระทรวงฯ ภายในวัันพุุธที่่� 15 ธัันวาคม 2021

ช่องทางติดตามข่าวสาร


อ่่าน EIS ฉบัับเต็็มได้้ที่่� planningportal.nsw.gov.au/major-projects/project/41851



เรีียนรู้้�เกี่่ย� วกัับ Sydney Metro และลงทะเบีียนรัับอีีเมลแจ้้งเตืือนได้้ที่่� sydneymetro.info



ชมแผนที่่โ� ครงการแบบมีีปฏิิสัมั พัันธ์โ์ ต้้ตอบ ศึึกษาผลกระทบในย่่านที่่คุ� ณ
ุ อาศััยอยู่่� และเรีียนรู้้�จากผู้้�เชี่่ย� วชาญของโครงการได้้ที่่�
sydneymetro.info/metrowest



� มายเลข 1800 612 173
โทรศััพท์์ติดิ ต่่อผู้้�จััดการของเราได้้โดยตรงที่่ห



อีีเมลข้้อซัักถามมาที่่� sydneymetrowest@transport.nsw.gov.au เรายิินดีที่
ี จ�่ ะตอบข้้อซัักถามของคุุณ



� มายเลข 131 450 และขอให้้เจ้้าหน้้ าที่่โ� ทรศััพท์์มาที่่ห
� มายเลข 1800 612 173.
หากต้้องการล่่าม กรุุณาติิดต่่อ TIS National ที่่ห

วิิธีีส่ง่ ความคิิดเห็็น



	
ออนไลน์์ : เข้้าไปยััง planningportal.nsw.gov.au/majorprojects และไปที่่ลิ� ิงก์์ ‘on exhibition’

เขีียนจดหมายส่่งมาที่่�
Planning and Assessment
Department of Planning, Industry and Environment
Locked Bag 5022
Parramatta NSW 2124

ใช้้คิวิ อาร์์ โค้้ดเพื่่อ�
ดาวน์์ โหลด Sydney
Metro Connect
จาก App Store
หรืือ Google
Play

� ๆ ในบริิเวณใกล้้เคีียง
โครงการอื่่น
คุุณสามารถศึึกษาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับแผนงานของรััฐบาลรััฐ
นิิ วเซาท์์เวลส์์ ในพื้้น� ที่่ข� องคุุณได้้

� ที่่� Pyrmont Peninsular
กลยุุทธ์์พััฒนาพื้้น
กลยุุ
อ อนไลน์์ : planning.nsw.gov.au/pyrmont
อีีเมล: Pyrmont.Peninsula@planning.nsw.gov.au

จดหมายของคุุณต้้องระบุุรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้ �:

� ที่่� Bays West
ร่่างกลยุุทธ์์พััฒนาพื้้น

1. ชื่่อ� และที่่อ� ยู่่�ของคุุณทางด้้านบนของจดหมายเท่่านั้้�น (หรืือเขีียนจดหมายปะหน้้ าแยก
ออกมาอีีกแผ่่นก็ไ็ ด้้หากไม่่ต้อ้ งการให้้ข้อ้ มููลส่่วนบุุคคลของคุุณได้้รับั การเผยแพร่่)

อ อนไลน์์ : planning.nsw.gov.au/bayswest
อี เี มล: bayswest@dpie.nsw.gov.au

2. ชื่่อ� เรื่่อ� งใบคำำ�ร้อ้ งส่่งความคิิดเห็็นและหมายเลขคำำ�ร้อ้ ง (SSI-19238057)
3. ถ้้อยความระบุุว่า่ คุุณสนัั บสนุุนหรืือคััดค้้านข้้อเสนอของโครงการ
4. เหตุุผลที่คุ
่� ณ
ุ สนัั บสนุุนหรืือคััดค้้านข้้อเสนอของโครงการ
5. คำำ�แถลงการบริิจาคทางการเมืืองใด ๆ ก็็ตามในช่่วงสองปีี ที่ผ่
่� า่ นมา

หากคุุณมีีข้อ้ ซัักถามเกี่่ย� วกัับขั้้�นตอนนี้้ � กรุุณาติิดต่่อ NSW Department of
Planning, Industry and Environment


หมายเลขโทรศััพท์์: 1300 305 695



อีีเมล: majorprojectssupport@planning.nsw.gov.au

ทางกระทรวงฯ อาจเผยแพร่่ข้อ้ มููลส่่วนบุุคคลใด ๆ ที่่คุ� ณ
ุ ระบุุมาในจดหมายแสดงความคิิด
�
เห็็น กรุุณาอย่่าระบุุข้อ้ มููลส่่วนบุุคคลใด ๆ ที่่คุณ
ุ ไม่่ต้อ้ งการให้้เผยแพร่่ในการส่่งความคิิด
เห็็นเข้้ามา
คุ ณ
ุ สามารถอ่่านข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับถ้้อยแถลงเรื่่อ� งความเป็็ นส่ว่ นตััวของกระทรวงฯ
ได้้ที่�่: planning.nsw.gov.au/privacy

� ที่่ย่� ่าน Bays west
พื้้
น
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