
West (ตะวันัตก)

ภาพจำำาลองสถานีี  Hunter Street

 โครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่่ระหว่า่ง   
The Bays กับ Sydney CBD
  รายงานการว่เิคราะห์ผลกระทบสิ�งแว่ดล้อม (Environmental Impact Statement) 2021

 รว่่มแสดงคว่ามคิดเห็น

  Sydney Metro เป็็นีโครงการระบบขนีส่งมวลชนีที่ี�ใหญ่ท่ี่ี�สุดของออสเตรเลยี  

  Sydney Metro West จำะเป็็นีเส้นีที่างเดนิีรถไฟใตด้นิีสายใหม ่คาดวา่ในีระหวา่ง
การกอ่สร้างจำะสร้างงานีโดยตรงป็ระมาณ 10,000 ตำาแหน่ีงและงานีโดยออ้มราว 
70,000 ตำาแหน่ีง โดยจำะเพิ�มขดีความสามารถของการเดนิีรถไฟระหวา่ง Greater 
Parramatta กบั Sydney CBD มากข้ �นีสองเที่า่ สร้างการเป็ลี�ยนีแป็ลงครั �ง
สำาคญั่ในีมหานีครซิิดนีีย ์เพ่�อป็ระโยชน์ีแกค่นีรุน่ีลกูรุน่ีหลานีในีอนีาคต 

  การวางแผนีโครงการ Sydney Metro West อยา่งเป็็นีที่างการเริ�มตน้ีข้ �นีในีปี็ 
2019 และดำาเนิีนีการตอ่เน่ี�องไป็ตลอดช่วงตน้ีที่ศวรรษปี็ 2020 

  โครงการนีี�เริ�มดำาเนิีนีการทีี่� The Bays ในีปี็  2020 โดยวางแผนีวา่จำะใช้เคร่�องเจำาะ
อโุมงค ์(tunnel boring machines: TBMs) ดำาเนิีนีการขดุเจำาะในีปี็ 2022 

  ณ ปัจำจำบุนัีนีี� Sydney Metro กำาลังขอความเห็นีชอบในีการดำาเนิีนีการกอ่สร้าง
ขนีาดใหญ่ใ่นีขั �นีตอนีตอ่ไป็ ซ้ิ�งรวมถ้งการขดุเจำาะและการขดุอโุมงคเ์พ่�อสร้างสถานีี
ระหวา่ง The Bays กบั Sydney CBD

ขณะนีี�จำ้งเป็็นีช่วงเวลาทีี่�เหมาะสมที่ี�คณุจำะรว่มแสดงความคดิเห็นีเกี�ยวกบัโครงการ
โครงสร้างพ่ �นีฐานีแห่งศตวรรษนีี�

 รายงานีการวเิคราะหผ์ลกระที่บสิ�งแวดลอ้มวา่ดว้ยเร่�องการกอ่สร้างโครงการขนีาด
ใหญ่่ระหวา่ง The Bays กบั Sydney CBD จำะจำดัแสดงเผยแพรจ่ำนีถ้งวนัีวนัี
ที่ี�ที่ี� 15 ธันัีวาคม ธันัีวาคม 2021  

 Sydney Metro West ตั �งเป้็า
หมายระยะเวลาในีการเดนิีที่างระหวา่ง 
Parramatta กบั Sydney 
CBD อยูท่ี่ี�ป็ระมาณ 20 นีาที่ี

 สถานีีรถไฟใตด้นิีแห่งใหมใ่จำกลางย่านีธัรุกจิำของ Sydney CBD เช่�อมตอ่
โดยตรงกบัที่ั �งพ่ �นีที่ี�ย่านีเกา่แกแ่ละย่านีที่ำางานีที่ี�กำาลังเจำรญิ่เตบิโตของมหานีคร
ซิิดนีีย์

 เปิ็ดโอกาสใหผู้ค้นีเข้าถ้งศนูียก์ลางหลกัในีการจำา้งงานีและการศ้กษาอย่าง 
Parramatta และ Sydney Olympic Park ไดร้วดเร็วข้ �นีและ
บอ่ยครั �งข้ �นี

 สถานีีรถไฟใตด้นิีแห่งใหมท่ี่ี� Westmead หน้ี�งในีพ่ �นีที่ี�ย่านีสุขภาพและการ
ศ้กษาที่ี�ใหญ่ท่ี่ี�สุดของออสเตรเลยี

 เป็็นีครั �งแรกที่ี�จำะใหบ้รกิารการเดนิีรถไฟในีย่านี Burwood North, 
Five Dock, Pyrmont และ The Bays

 สถานีีรถไฟใตด้นิีแห่งใหมท่ี่ี� Pyrmont อนัีจำะสร้างป็ระโยชน์ีอย่างมากใหแ้ก่
ชมุชนี และสนัีบสนุีนีแผนีการป็รบัป็รุงย่านีรมินีำ �านีี�ใหเ้จำรญิ่รุ่งเรอ่งยิ�งข้ �นี

 สถานีีรถไฟใตด้นิีแห่งใหมท่ี่ี� Sydney Olympic Park พ่ �นีที่ี�ย่านีกฬีา
และบนัีเที่ิงที่ี�สำาคญั่ของมหานีครซิิดนีีย์

เช่�อมตอ่กบัระบบขนีส่งมวลชนีที่ั �งหมดของมหานีครซิิดนีีย์

 โครงสร้างพ่ �นีฐานีของ Sydney Metro ที่ั �งหมด เช่นี สถานีีรถไฟ รถไฟ 
และที่างรถไฟมรีฐับาลรฐันิีวเซิาที่เ์วลส์เป็็นีเจำา้ของ



สถาน  ีHunter Street 

 สถานีีรถไฟใตด้นิี Hunter Street แห่งใหม ่ซ้ิ�งตั �งอยูใ่จำกลางยา่นี
ธัรุกจิำของ Sydney CBD จำะเป็็นีสถานีีแห่งทีี่�สี�ของ Sydney 
Metro ในียา่นี Sydney CBD ที่ี�เช่�อมตอ่ไดอ้ยา่งสะดวกสบายกบั 
George Street, Light Rail, บรกิาร Sydney Trains ที่ี� 
Wynyard และ Martin Place และสถานีี Sydney Metro 
City & Southwest แห่งใหมท่ี่ี� Martin Place 

 พ่ �นีที่ี�ขนีาดใหญ่ร่ะหวา่งถนีนี George, ถนีนี Hunter, 
ถนีนีO’Connell กบัถนีนี Bligh จำะใหค้วามสำาคญั่ในีลำาดบัตน้ี
แกผู่สั้ญ่จำรเดนิีเที่า้และสมบตัสิาธัารณะ ซ้ิ�งจำะสร้างความมชีีวติชีวาในี
ใจำกลาง Sydney CBD โดยมกีารเสนีอใหท้ี่างเขา้สถานีีตั �งอยูบ่นี
ถนีนี George, ถนีนี O’Connell, และถนีนี Bligh

  นีอกจำากนีี� มกีารเสนีอใหม้ทีี่างเดนิีเที่า้ใตด้นิี เพ่�อใหผู้สั้ญ่จำรเป็ลี�ยนี
สายรถไฟไดส้ะดวกตลอดเส้นีที่างจำาก Martin Place ไป็ยัง 
Barangaroo สามารถเช่�อมตอ่กบั Sydney Metro City 
& Southwest และการบรกิาร Sydney Trains ไดอ้ยา่งมี
ป็ระสิที่ธัภิาพ  คาดวา่สถานีีใหมแ่ห่งนีี�จำะมจีำำานีวนีผูใ้ช้บรกิารที่ี�เดนิี
ที่างมุ่งหน้ีาเขา้เมอ่งสูงทีี่�สุดในีระบบการเดนิีรถไฟทัี่�งหมดของซิิดนีีย์
ในีช่วงเวลาเร่งดว่นีตอนีเช้า ซ้ิ�งจำะช่วยบรรเที่าความหนีาแน่ีนีที่ี�สถานีี 
Wynyard และสถานีี Town Hall ไดเ้ป็็นีอยา่งดี

 ภาพมมุสูงของ Sydney CBD

 ประหยัดระยะเว่ลาเดินทางไปยังและออกจาก Sydney CBD ได้ดังนี� 

 ระยะเวลาเดนิีที่างโดยใช้  
Sydney Metro West 

 ระยะเวลาเดนิีที่างที่ี�
ป็ระหยดัได*้

Westmead  22 นาที  7 นาที

Parramatta  20 นาที  6 นาที

Sydney Olympic Park  15 นาที  24 นาที

Pyrmont  2 นาที  12 นาที

 *อิงจำากระยะเวลาเดนิีที่างในีระบบขนีส่งสาธัารณะที่ี�ใช้งานีปัจำจุำบนัีช่วงเวลา 08.00 นี. – 09.00 นี. ระหวา่งวนัีจัำนีที่ร ์
- ศกุร์
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จุดหลักของโครงการ

สถานี Sydney Metro West

บรเิวณทีจ่ะนําเครือ่งเจาะอโุมงคล์งไป

บรเิวณทีจ่ะนําเครือ่งเจาะอโุมงคก์ลบัขึน้มา

การวางแนวอโุมงคท์ีไ่ดร้บัการอนุมตั ิ
อาจมกีารเปลีย่นแปลงรายละเอียดขึน้อยูก่บัการออกแบบ
การวางแนวอโุมงคท์ีไ่ดร้บัการอนุมตัิ
ภาพการวางแนวอโุมงคโ์ดยครา่ว 
อาจมกีารเปลีย่นแปลงรายละเอียดขึน้อยูก่บัการออกแบบ
ส่ิงอาํนวยความสะดวก
ศนูยจ์อดและซ่อมบาํรงุรถไฟ

 สถานี The Bays
  • จำะมกีารขดุเจำาะโพรงอโุมงคแ์ห่งใหมส่ำาหรบัใหร้ถไฟเป็ลี�ยนีรางที่างดา้นีตะวนัีออก

ของตวัสถานีี The Bays (เพิ�มเตมิจำากงานีของ Sydney Metro ที่ี� The 
Bays ที่ี�ไดร้บัการอนุีมตักิอ่นีหน้ีานีี�แลว้)

 สถานี Hunter Street
  • สถานีี Hunter Street จำำาเป็็นีตอ้งมี

บรเิวณกอ่สร้างสองแห่ง

  • การเจำาะป็ลอ่งอโุมงคส์ถานีีจำะลก้ลงไป็
ป็ระมาณ 27 เมตร

 สถานี Pyrmont
  • สถานีี Pyrmont จำำาเป็็นีตอ้งมบีรเิวณ

กอ่สร้างสองแห่ง

  • การเจำาะป็ลอ่งอโุมงคส์ถานีีจำะลก้ลงไป็
ป็ระมาณ 35 เมตร

 สถานี Pyrmont 

 สถานีีรถไฟใตด้นิี Pyrmont แห่งใหมจ่ำะเป็็นีป็ระตสูู่ Darling 
Harbour, Blackwattle Bay, Sydney Fish Market 
แห่งใหม ่และ Sydney CBD โดยมกีารเสนีอใหท้ี่างเขา้สถานีีตั �งอยู่
บนีถนีนี Pyrmont Bridge และถนีนี Union

สถานีีรถไฟใตด้นิี Pyrmont จำะช่วยส่งเสรมิแผนีฟ่�นีคน่ีความมชีีวติ
ชีวาใหแ้กพ่่ �นีที่ี�ยา่นีเมอ่งชั �นีในี โดยการเสรมิสร้างงานี การลงที่นุี และ
การเจำรญิ่เตบิโตที่างเศรษฐกจิำ  สถานีีรถไฟแห่งนีี�จำะยกระดบัการเช่�อม
ตอ่กบั Pyrmont Peninsula และใหค้วามสำาคญั่กับการสัญ่จำร
โดยเที่า้รอบบรเิวณสถานีี โดยเน้ีนีความมชีีวติชีวาดา้นีหน้ีาสถานีีและมี
พ่ �นีที่ี�สาธัารณะแบบเปิ็ด

  Sydney Metro จำะยังคงที่ำางานีรว่มกบั Department of 
Planning, Industry and Environment และหน่ีวยงานี
รฐัอ่�นี ๆ ที่ี�มส่ีวนีไดส่้วนีเสีย ตลอดจำนีคนีในีชมุชนี เพ่�อใหแ้น่ีใจำวา่สถานีี 
Pyrmont จำะสามารถรองรบัวสัิยที่ศัน์ีในีอนีาคตของ Pyrmont 
Peninsula ไดเ้ป็็นีอยา่งด ี

 ภาพจำำาลองสถานีี Pyrmont

 ประหยัดระยะเว่ลาเดินทางไปยังและออกจาก Pyrmont ได้ดังนี�

 ระยะเวลาเดนิีที่างโดยใช้  
Sydney Metro West

 ระยะเวลาเดนิีที่างที่ี�
ป็ระหยดัได*้

Westmead  20 นาที  32 นาที

Parramatta  18 นาที  30 นาที

Sydney Olympic Park  13 นาที  43 นาที

North Strathfield  10 นาที  29 นาที

Hunter Street  2 นาที  12 นาที

 *อิงจำากระยะเวลาเดนิีที่างในีระบบขนีส่งสาธัารณะที่ี�ใช้งานีปัจำจุำบนัีช่วงเวลา 08.00 นี. – 09.00 นี. ระหวา่งวนัีจัำนีที่ร ์
- ศกุร์



 จาก The Bays ไปยัง Sydney CBD 

  การขุดเจำาะสถานีี

 จำะมกีารขดุเจำาะโพรงอโุมงคแ์ห่งใหมท่ี่ี� Pyrmont และ Hunter Street

  ที่ั �งสถานีี Pyrmont และสถานีี Hunter Street เป็็นีสถานีีที่ี�มี โพรงอุโมงค์
เดี�ยว หมายความวา่อุโมงคท์ี่ั �งสองมีที่างเข้าจำากโพรงอุโมงคเ์ดยีวและมีชานีชาลาหลัก
ชานีชาลาเดยีว  ที่ั �งนีี� การพิจำารณาวธิัีการขุดเจำาะสถานีีเป็็นีไป็ตามปัจำจำัยแวดล้อม
เฉพาะของบรเิวณนัี�นี ซ้ิ�งรวมถ้งบรเิวณที่ี�จำะสรา้งอุโมงค ์ฐานีของอาคารที่ี�มีอยู่ก่อนี
หน้ีา และโครงสรา้งใตด้นิีอ่�นี ๆ 

เส้นีที่างและการวางแนีวอุโมงค์
อุโมงคร์ถไฟของ Sydney Metro West จำะที่อดยาวตามเส้นีที่างรางรถไฟ
ใตด้นิีที่ี�กำาหนีดไว ้หรอ่ที่ี�เรยีกวา่เส้นีที่างใตด้นิี ไม่ตา่งจำากที่างรถไฟบนีพ่ �นีดนิี ซ้ิ�ง
สรา้งตามเส้นีที่างที่ี�กำาหนีดและไดร้บัการอนุีมัติ ไว้

  ในีกรณีที่ี�เป็็นีไป็ได ้เส้นีที่างรถไฟใตด้นิีจำะอยู่ ใตถ้นีนีสายหลัก พ่ �นีที่ี� โล่ง หรอ่อาคาร
สาธัารณะ

  อย่างไรก็ตาม ในีบางกรณีที่ี�เป็็นีไป็ไม่ ไดนั้ี�นี เส้นีที่างรถไฟใตด้นิีจำะอยู่ ใตท้ี่ี�ดนิี
ที่รพัย์สินีส่วนีบุคคล 

Sydney Metro จำะดำาเนิีนีการอย่างเป็็นีที่างการเพ่�อเข้าถ่อครองพ่ �นีที่ี� ใตด้นิีที่ี� ใช้
สำาหรบัการวางแนีวอุโมงคเ์ม่�อการออกแบบแนีวอุโมงค์ ไดร้บัการย่นียันีเรยีบรอ้ยแล้ว  
ที่ีมงานีของโครงการจำะตดิตอ่โดยตรงไป็ยังเจำ้าของที่รพัย์สินีที่ี� ไดร้บัผลกระที่บ  ที่ั �งนีี� 
Sydney Metro จำะเข้าถ่อครองที่ี�ดนิีที่ี�จำำาเป็็นีตอ่การก่อสรา้งอุโมงค์ ไดอ้ย่าง
ป็ลอดภัยและการดแูลซ่ิอมบำารงุที่างรถไฟใตด้นิีในีระยะยาวเพียงเที่่านัี�นี

นีอกจำากนีี� Sydney Metro ยังกำาลังดำาเนิีนีการขอรบัการพิจำารณาแก้ ไข
นีโยบายวา่ดว้ยการวางแผนีดา้นีสิ�งแวดล้อมของรฐั ( โครงสรา้งพ่ �นีฐานี) (State 
Environmental Planning Policy (infrastructure) เพ่�อดำาเนิีนีการ
ดแูลซ่ิอมบำารงุเส้นีที่างอุโมงคย์าวป็ระมาณ 25 เมตรจำากการวางแนีวอุโมงคท์ี่ี�เสนีอ
ไป็ 

  การขุดเจำาะอุโมงค์
 Sydney Metro มคีวามภาคภมูใิจำที่ี�ไดก้อ่สร้างอโุมงคย์าวกวา่ 60 กโิลเมตรสำาหรบั
เส้นีที่าง Metro North West Line และโครงการ City & Southwest 
แลว้เสรจ็ำ

 Sydney Metro ใช้เที่คโนีโลยทีี่ี�ที่นัีสมยัและป็ฏิบิตัติามขอ้กำาหนีดตา่ง ๆ อยา่ง
เคร่งครดั เพ่�อใหแ้น่ีใจำวา่การขดุเจำาะอโุมงคเ์ป็็นีไป็อยา่งป็ลอดภยั

  รายงานีบนัีที่ก้การดำาเนิีนีงานีของเราในีช่วงเจ็ำดปี็ที่ี�ผา่นีมาเป็็นีเคร่�องยน่ียนัีวา่ การขดุ
เจำาะอโุมงคม์คีวามป็ลอดภยัสูงและเป็็นีวธิักีารกอ่สร้างที่ี�มปี็ระสิที่ธัภิาพ โดยเฉพาะพ่ �นีที่ี�

หนิีที่รายในีซิิดนีีย ์และไมน่่ีาเป็็นีไป็ไดว้า่การดำาเนิีนีงานีจำะกอ่ใหเ้กดิความเสียหายแก่
อาคารหรอ่โครงสร้างพ่ �นีฐานีอ่�นี ๆ 

  ในีการขดุเจำาะอโุมงคร์ะหวา่ง The Bays กบั Hunter Street นัี�นี จำะใช้เคร่�อง
เจำาะอโุมงคส์องเคร่�อง โดยจำะนีำาเคร่�องเจำาะอโุมงคล์งไป็จำากบรเิวณ The Bays  
เคร่�องเจำาะอโุมงคท์ี่ั �งสองเคร่�องจำะขดุเจำาะอโุมงคแ์ฝดใตท้ี่า่เรอ่ที่ี� Johnstons 
Bay และ Darling Harbour กอ่นีที่ี�จำะเจำาะถ้งHunter Street  ที่ั �งนีี� 
อโุมงคข์อง Sydney Metro West จำะมคีวามลก้ที่ี� 38 เมตรโดยเฉลี�ย ซ้ิ�งเที่ยีบ
เที่า่กบัอาคารใตด้นิี 13 ชั �นี

Single-span mined cavern

 *เป็็นีการนีำาเสนีอเที่่านัี�นี การดำาเนิีนีการจำริงข้ �นีอยูก่บัการออกแบบในีละเอยีด

 โพรงอุโมงค์แบบเดี�ยว่

โพรงอโุมงคใ์นีโครงการ Sydney Metro City & Southwest 

ชานีชาลาสถานีี



ขั �นตอนการว่างแผน

 Sydney Metro ไดส่้งรายงานีการวเิคราะหผ์ลกระที่บสิ�งแวดลอ้ม 
(Environmental Impact Statement) วา่ดว้ยเร่�องการกอ่สร้าง
โครงการขนีาดใหญ่่ระหวา่ง The Bays กับ Sydney CBD ใหแ้ก่ 
Department of Planning, Industry and Environment แลว้  
ขณะนีี� มกีารเผยแพรจ่ำดัแสดงเอกสารการวางแผนีงานีดังกลา่วใหส้าธัารณชนีรบั
ที่ราบ

การอนุีมตักิารวางแผนีงานีในีอนีาคตจำะพจิำารณาสิ�งตอ่ไป็นีี�:

  • โครงสร้างพ่ �นีฐานีรางรถไฟ สถานีี พ่ �นีที่ี� และการดำาเนิีนีงานีระหวา่ง Westmead 
กบั Sydney CBD

• การเช่�อมตอ่สถานีีและการพฒันีาพ่ �นีที่ี�ของสถานีีที่ี�เกี�ยวขอ้ง

  คนีในีชุมชนีจำะสามารถศ้กษาขอ้มลูเพิ�มเตมิและรว่มแสดงความคดิเห็นีไดต้ลอด
ขั �นีตอนีการวางแผนี

 ศึกึษาข้อมูลได้จากห้องเผยแพรข้่อมูลเสมือนจริงของเรา

Sydney Metro ไดส้ร้างหอ้งเผยแพรข่อ้มลูเสมอ่นีจำริงข้ �นีมา เพ่�อช่วยใหค้ณุ
เรยีนีรูข้อ้มลูที่ี�สำาคญั่เกี�ยวกบัโครงการ

คณุสามารถอา่นีกระดานีป็ระชาสัมพนัีธัข้์อมลูรอบ ๆ หอ้ง อา่นีเอกสารการวางแผนี
งานี เรยีนีรูเ้พิ�มเตมิจำากผูเ้ชี�ยวชาญ่ของโครงการ และชมภาพขยายแผนีที่ี�โครงการ
แบบมปี็ฏิสัิมพนัีธัโ์ตต้อบ เพ่�อที่ำาความเขา้ใจำวา่โครงการ Sydney Metro 
West จำะส่งผลอยา่งไรตอ่ยา่นีที่ี�คณุอาศัยอยู่

   ใช้ควิอารโ์คด้หรอ่เขา้ชมไดที้ี่� 
sydneymetro.info/metrowest

 ขั �นตอนการว่างแผนการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่่ระหว่า่ง The Bays กับ 
Sydney CBD

 จัดเตรยีมและจัดส่งรายงานขอบเขตโครงการ (Scoping Report) 
และรอ้งขอข้อกำาหนดการประเมินผลกระทบด้านสิ�งแว่ดล้อมจากปลัดกระ

ทรว่งฯ (Secretary’s Environmental Assessment 
Requirements: SEARs)
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 ได้รบั SEARs

 จัดเตรยีมและเผยแพรจั่ดแสดงรายงานการว่เิคราะห์ผลกระทบสิ�งแว่ดล้อม 

(Environmental Impact Statement) เป็นเว่ลาอย่างน้อย 

28 ว่นั
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 เรากำาลังอยู่
ในขั�นตอนนี�

 จัดเตรยีมและจัดส่งรายงานข้อคิดเห็นที�ได้รบัและการแก้ไขเพิ�มเติม 
(Submissions and Amendment Report)

 ได้รบัผลการตัดสนิใจเกี�ยว่กับโครงการ

 เริ�มต้นการก่อสร้าง

 เปิดให้ผู้โดยสารใช้้บรกิาร

 ห้องเผยแพรข่อ้มูลเสม่อนีจำริงของ Sydney Metro West

https://caportal.com.au/tfnsw/sydmetrowest
https://bit.ly/SMWest-EIS-Newsletter-Oct21
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 พ่ �นีที่ี�ย่านี Bays west

 รว่่มแสดงคว่ามคิดเห็น
 ‘รายงานีการวเิคราะหผ์ลกระที่บสิ�งแวดลอ้ม (Environmental Impact 
Statement) 2021 วา่ดว้ยเร่�องการกอ่สร้างโครงการขนีาดใหญ่ร่ะหวา่ง The 
Bays กบั Sydney CBD’ จำดัแสดงเผยแพรจ่ำนีถ้งวนัีพธุัที่ี� 15 ธัันว่าคม 
2021  ขอเชิญ่ท่ี่านีเขา้รว่มแสดงความคดิเห็นีเกี�ยวกบัรายงานีการวเิคราะหผ์ลกระ
ที่บสิ�งแวดลอ้ม โดยใช้ภาษาใดก็ได ้ กรณุาส่งความคดิเห็นีไป็ยัง Department 
of Planning, Industry and Environment (กระที่รวงการวางแผนี 
อตุสาหกรรม และสิ�งแวดลอ้ม)

ที่างกระที่รวงฯ จำะรวบรวมขอ้คดิเห็นีที่ี�ไดร้บัและเผยแพร่ในีเวบ็ไซิตข์องกระที่รวงฯ  
ที่ั �งนีี� จำะมกีารพจิำารณาป็ระเด็นีปัญ่หาตา่ง ๆ ที่ี�มผีูย้กข้ �นีมาในีการแสดงความคดิเห็นี
กอ่นีที่ี�จำะมกีารป็ระเมนิีโครงการและตดัสินีใจำในีท้ี่ายทีี่�สุด กรณุาสง่คว่ามคิดเห็นมายัง
กระทรว่งฯ ภายในว่นัพุธัที� 15 ธัันว่าคม 2021

ช้อ่งทางตดิตามขา่ว่สาร 
  อา่นี EIS ฉบบัเต็มไดท้ี่ี� planningportal.nsw.gov.au/major-projects/project/41851 

  เรยีนีรูเ้กี�ยวกบั Sydney Metro และลงที่ะเบยีนีรบัอเีมลแจำ้งเตอ่นีไดท้ี่ี�  sydneymetro.info 

  ชมแผนีที่ี�โครงการแบบมปี็ฏิสัิมพนัีธัโ์ตต้อบ ศ้กษาผลกระที่บในีย่านีที่ี�คณุอาศัยอยู ่และเรยีนีรูจ้ำากผูเ้ชี�ยวชาญ่ของโครงการไดท้ี่ี�        
sydneymetro.info/metrowest 

  โที่รศัพที่ต์ดิตอ่ผูจ้ำดัการของเราไดโ้ดยตรงที่ี�หมายเลข 1800 612 173 

  อเีมลขอ้ซัิกถามมาที่ี� sydneymetrowest@transport.nsw.gov.au เรายนิีดทีี่ี�จำะตอบขอ้ซัิกถามของคณุ

   หากตอ้งการลา่ม กรณุาตดิตอ่ TIS National ที่ี�หมายเลข  131 450 และขอใหเ้จำา้หน้ีาที่ี�โที่รศัพที่ม์าที่ี�หมายเลข 1800 612 173.

 ใช้ควิอาร์ โคด้เพ่�อ

ดาวน์ี โหลด Sydney 
Metro Connect 
จำาก App Store 
หรอ่ Google 
Play 

 ว่ธีิัสง่คว่ามคิดเห็น 

   ออนีไลน์ี: เขา้ไป็ยัง planningportal.nsw.gov.au/major-
projects  และไป็ที่ี�ลิงก ์‘on exhibition’ 

  เขยีนีจำดหมายส่งมาที่ี� 

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

จำดหมายของคณุตอ้งระบรุายละเอยีดดังตอ่ไป็นีี�:

  1. ช่�อและทีี่�อยูข่องคณุที่างดา้นีบนีของจำดหมายเที่า่นัี�นี (หรอ่เขยีนีจำดหมายป็ะหน้ีาแยก
ออกมาอกีแผน่ีก็ไดห้ากไมต่อ้งการให้ขอ้มลูส่วนีบคุคลของคณุไดร้บัการเผยแพร)่ 

  2. ช่�อเร่�องใบคำารอ้งส่งความคดิเห็นีและหมายเลขคำารอ้ง (SSI-19238057)

  3. ถอ้ยความระบวุา่คณุสนัีบสนุีนีหรอ่คดัคา้นีข้อเสนีอของโครงการ

  4. เหตผุลที่ี�คณุสนัีบสนุีนีหรอ่คดัคา้นีข้อเสนีอของโครงการ 

  5. คำาแถลงการบรจิำาคที่างการเม่องใด ๆ ก็ตามในีช่วงสองปี็ที่ี�ผา่นีมา 

  หากคณุมขีอ้ซัิกถามเกี�ยวกบัขั �นีตอนีนีี� กรณุาตดิตอ่ NSW Department of 
Planning, Industry and Environment 

  หมายเลขโที่รศัพที่์: 1300 305 695 

  อเีมล: majorprojectssupport@planning.nsw.gov.au

  ที่างกระที่รวงฯ อาจำเผยแพรข่อ้มลูส่วนีบคุคลใด ๆ ทีี่�คณุระบมุาในีจำดหมายแสดงความคดิ
เห็นี  กรณุาอยา่ระบขุอ้มลูส่วนีบคุคลใด ๆ ที่ี�คณุไมต่อ้งการใหเ้ผยแพร่ในีการส่งความคดิ

เห็นีเขา้มา 

 คณุสามารถอา่นีขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัถอ้ยแถลงเร่�องความเป็็นีส่วนีตวัของกระที่รวงฯ 
ไดที้ี่�: planning.nsw.gov.au/privacy

 โครงการอื�น ๆ ในบรเิว่ณใกล้เคียง

คณุสามารถศ้กษาขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัแผนีงานีของรฐับาลรฐั
นิีวเซิาที่เ์วลส์ในีพ่ �นีที่ี�ของคณุได้

 กลยุที่ธั์พัฒนีาพ่ �นีที่ี�กลยุที่ธั์พัฒนีาพ่ �นีที่ี� Pyrmont Peninsular
 ออนีไลน์ี: planning.nsw.gov.au/pyrmont

อเีมล: Pyrmont.Peninsula@planning.nsw.gov.au

  รา่งกลยุที่ธั์พัฒนีาพ่ �นีที่ี�   รา่งกลยุที่ธั์พัฒนีาพ่ �นีที่ี� Bays West
 ออนีไลน์ี: planning.nsw.gov.au/bayswest

 อเีมล: bayswest@dpie.nsw.gov.au

https://www.sydneymetro.info
https://www.planningportal.nsw.gov.au/major-projects/project/41851
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