
                                 รายงานสรปุบริเวณรายงานสรปุบริเวณรายงานสรปุบริเวณ                                    
                  ทางรถไฟตดัผ่านทางหลวงทางรถไฟตดัผ่านทางหลวงทางรถไฟตดัผ่านทางหลวง   
   

 
 

 
สาํนกัอาํนวยความปลอดภัสาํนกัอาํนวยความปลอดภัยย            กรมทางหลวงกรมทางหลวง  
                                                            พฤษภาคมพฤษภาคม    22555544 



 
รายงานสรปุบริเวณทางรถไฟตดัผา่นทางหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วเิคราะห์โดย 

 
1.    นางพญาดา  ประพงศเ์สนา  นกัวชิาการสถติชิํานาญการพเิศษ 
2.    นางอศิราณยี์  แสงเพชร  นกัวชิาการสถติชิํานาญการ 
3.    นางสาวพรภนา  นิ่มนวล  นกัวชิาการสถติชิํานาญการ 

 
 
 
 



สารบัญ 
 

           หน้า 
1.    คํานํา           1 
 

2.    วตัถปุระสงค ์          1 
 

3.    ผลการรวบรวมขอ้มลู         1   
        -    สรปุบรเิวณทางรถไฟตดัผ่านทางหลวง     2 
        -    การติดตั้งเครือ่งอํานวยความปลอดภยัของกรมทางหลวง     2 - 3 
        -    อบุัตเิหตบุรเิวณจุดตัดทางรถไฟ      4        

4.    ขอ้เสนอแนะ          5 
                   -    การกอ่สร้างจดุตัดทางรถไฟเปน็ทางต่างระดบั           5 
                   -    การติดตัง้เครือ่งอํานวยความปลอดภยัของกรมทางหลวง  5 
                        (เพิม่เติม) ในบริเวณจดุตัดทางรถไฟ 
  

 ภาคผนวก  
- แบบสํารวจทางรถไฟตดัผ่านทางหลวงและขอ้แนะนําในการกรอกขอ้มูลแบบ

สํารวจทางรถไฟตดัผา่นทางหลวง 
- บนัทกึข้อตกลงระหว่างกรมทางหลวงกบัการรถไฟแหง่ประเทศไทย 
- บรเิวณทางรถไฟตดัผา่นทางหลวงระดบัเดียวกนัที่มคี่า TM>100,000 
- บรเิวณทางรถไฟตดัผา่นทางหลวงที่ไม่มอีปุกรณ์อาํนวยความปลอดภยั 
    ของกรมทางหลวง 
- แผนงาน/โครงการกอ่สร้างสะพานลอยขา้มทางรถไฟ พ.ศ. 2550 – 

2559        
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานสรปุบรเิวณทางรถไฟตัดผา่นทางหลวง 
 
1.     คํานํา 

 

มาตรการอํานวยความปลอดภัยที่บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง อาจมีลักษณะของการติดต้ัง
ป้ายจราจร  ติดต้ังเครื่องกั้นถนนพร้อมสัญญาณไฟวาบอัตโนมัติ  ติดต้ังเครื่องกั้นถนนชนิดมีพนักงานปิด – เปิด  
หรือก่อสร้างเป็นทางต่างระดับข้ามทางรถไฟ  หากมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในการลงทุน 

 

มาตรการความปลอดภัยที่บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงให้ยึดถือว่า Traffic Movement 
(T.M.)  ซึ่งเป็นค่าผลคูณระหว่างปริมาณจราจรบนทางหลวง (ADT) กับจํานวนขบวนรถไฟใน 24  ช่ัวโมง  โดยวาง
หลักการปฏิบัติในการจัดหาอุปกรณ์และบํารุงรักษาทางหลวงบริเวณทางรถไฟตัดผ่าน ดังนี้ 

1. ค่า T.M.  ตํ่ากว่า  10,000  ให้ก่อสร้างทางหลวงผ่านข้ามทางแบบเสมอระดับ และติดต้ัง
ป้ายจราจร 

2. ค่า T.M.   10,000 – 40,000  ให้ก่อสร้างทางหลวงผ่านข้ามทางรถไฟแบบเสมอระดับ 
และติดต้ังเครื่องกั้นถนนพร้อมสัญญาณไฟวาบอัตโนมัติ 

3. ค่า T.M.   40,000 – 100,000  ให้ก่อสร้างทางผ่านข้ามทางรถไฟแบบเสมอระดับ และ
ติดต้ังเครื่องกั้นถนนชนิดมีพนักงานปิด – เปิด 

4. ค่า T.M. มากกว่า 100,000  ให้พิจารณาจัดสร้างเป็นทางผ่านข้ามทางรถไฟแบบต่างระดับ  
โดยให้พิจารณาความเหมาะทางเศรษฐกิจในการลงทุน 

 

ดังนั้นเพื่อการวางแผนด้านความปลอดภัยบริเวณดังกล่าว จําเป็นต้องทําการสํารวจและรวบรวม
ข้อมูลจุดตัดทางรถไฟ 

 
2.    วัตถุประสงค์ 

 

1.    เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานของกรมทางหลวง 
2.    เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางหลวง 

 
3.    ผลการรวบรวมข้อมูล 
 

  สํานักอํานวยความปลอดภัย ได้รวบรวมข้อมูลทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง จากแขวงการทาง และ
สํานักงานบํารุงทาง  ตามแบบฟอร์มที่สํานักฯ กําหนด 
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 1.    สรปุบรเิวณทางรถไฟตดัผ่านทางหลวง      286 แห่ง      
 
       1.1    บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงระดับเดียวกัน   198 แห่ง       

      

           1.2    บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงต่างระดับ      88 แห่ง  
          1.2.1    ต่างระดับรถไฟลอดใต้ทางหลวง    77 แห่ง 
          1.2.2    ต่างระดับรถไฟข้ามทางหลวง    11 แห่ง 
 

 

 2.   การติดตั้งเครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง 
 

   2.1   บริเวณทางรถไฟตดัผา่นทางหลวงระดับเดียวกัน  198 แห่ง 
 

      กรมทางหลวงได้ดําเนินการติดต้ังเครื่องอํานวยความปลอดภัย พอสรุปได้ ดังนี้ 
-     มีป้ายจราจร,เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง,ไฟฟ้าแสงสว่าง 
       สัญญาณไฟจราจร                           35 แห่ง 
-     มีป้ายจราจร,เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง,ไฟฟ้าแสงสว่าง, 
       อ่ืนๆ (ปุ่มสะท้อนแสง)               5 แห่ง 
-     มีป้ายจราจร,เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง,ไฟฟ้าแสงสว่าง             28 แห่ง 
-     มีป้ายจราจร,เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง,สัญญาณไฟจราจร,อ่ืนๆ     5 แห่ง 
-     มีป้ายจราจร,เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง,สัญญาณไฟจราจร     9 แห่ง 
-     มีป้ายจราจร,เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง,อ่ืนๆ(ปุ่มสะท้อนแสง)     2 แห่ง 
-     มีป้ายจราจร,เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง                              62 แห่ง 
-     มีป้ายจราจร,ไฟฟ้าแสงสว่าง,สัญญาณไฟจราจร                                5 แห่ง  
-     มีป้ายจราจร,ไฟฟ้าแสงสว่าง         8     แห่ง 
-     มีป้ายจราจร,สัญญาณไฟจราจร                                7 แห่ง 
-     มีป้ายจราจร,อื่นๆ ( ปุ่มสะท้อนแสง)                           1 แห่ง  
-     มีป้ายจราจรอย่างเดียว                                     23 แห่ง 
-     มีเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง,ไฟฟ้าแสงสว่าง       2 แห่ง 
-     มีเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง,สัญญาณไฟจราจร      1 แห่ง  
-     ไม่มีการติดต้ังอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัย                 10 แห่ง  
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                    2.2   บริเวณทางรถไฟตา่งระดบัรถไฟลอดใตท้างหลวง 77 แห่ง 
 

                            กรมทางหลวงได้ดําเนินการติดต้ังเครื่องอํานวยความปลอดภัย พอสรุปได้ดังนี้ 
  -     มีป้ายจราจร, เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง,ไฟฟ้าแสงสว่าง, 
        สัญญาณไฟจราจร                               1 แห่ง 
  -     มีป้ายจราจร,เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง,ไฟฟ้าแสงสว่าง      2 แห่ง 
  -     มีป้ายจราจร,เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง        6 แห่ง 
  -     มีป้ายจราจร,ไฟฟ้าแสงสว่าง,อ่ืนๆ(การ์ดเรล,เป้าสะท้อนแสง)      2 แห่ง 
  -     มีป้ายจราจร,ไฟฟ้าแสงสว่าง          4 แห่ง 
  -     มีป้ายจราจรอย่างเดียว          8 แห่ง 
  -     มีเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง,ไฟฟ้าแสงสว่าง        4 แห่ง 
  -     มีเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง         5 แห่ง 
  -     มีไฟฟ้าแสงสว่าง         13 แห่ง 
  -     อ่ืนๆ (การ์ดเรล)           3 แห่ง 
  -     ไม่มีการติดต้ังอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัย      29 แห่ง 
    
           2.3   บริเวณทางรถไฟต่างระดบัรถไฟขา้มทางหลวง        11     แห่ง 
 

                             กรมทางหลวงได้ดําเนินการติดต้ังเครื่องอํานวยความปลอดภัย พอสรุปได้ดังนี้ 
  -       มีป้ายจราจร,เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง,ไฟฟ้าแสงสว่าง,สัญญาณไฟฯ     1 แห่ง 
  -       มีป้ายจราจร,เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง,ไฟฟ้าแสงสว่าง      1 แห่ง 
  -       มีป้ายจราจร,ไฟฟ้าแสงสว่าง,สัญญาณไฟจราจร       1    แห่ง 
  -       ไม่ระบุเครื่องอํานวยความปลอดภัย         1 แห่ง 
  -       ไม่มีการติดต้ังอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัย        7 แห่ง  
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  3.    อุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ 
 
 แขวงการทาง 
    (จังหวัด) 

   ทางหลวง 
(ตอนควบคุม) 

ชือ่สายทาง 
(ประเภททางตดัผา่น) 

จาํนวน 
อุบัติเหตุ 

จํานวน 
คนตาย 

  จํานวน 
คนบาดเจ็บ 

อุปกรณ์อาํนวย
ความปลอดภัยของ

กรมทางหลวง 
ลพบุรีท่ี 2 
(ลพบุรี) 

205 
(0400) 

ต่อทางของเทศบาลต.ลํานารายณ์ 
- สามแยกลําสนธิ 

(ระดับเดียวกัน) 

1 1  - ป้ายจราจร,
เครื่องหมายจราจร
บนผิวทาง, ไฟฟ้า
แสงสว่าง 

พิษณุโลก 
(พิษณุโลก) 

1114 
(0100) 

แยกทางหลวงหมายเลข 11  - 
(สันติบันเทิง )บรรจบทางหลวง
หมายเลข 1063 

(ระดับเดียวกัน) 

1  - - ป้ายจราจร,สัญญาณ
ไฟจราจร 
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4.    ข้อเสนอแนะ   
 

                           บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงที่มีค่า T.M  ต่างๆ   พอสรุปได้ดังนี้ 
     

บรเิวณทางผา่นทางรถไฟ (จาํนวน)   

ต่างระดบั รวม ค่า T.M 
ระดับเดียวกัน 

ลอดใตท้างหลวง ข้ามทางหลวง (แห่ง) 

ต่ํากวา่ 10,000 17 -    - 17 
10,000 - 
40,000   40 5  2 47 

40,000 - 
100,000 48 5 1 54 
มากกว่า  

100,000 93 67 8 168 

รวม 198 77 11 286 
            
 4.1     การก่อสร้างจุดตัดทางรถไฟเป็นทางต่างระดับ          
            บริเวณที่มีค่า  T.M > 100,000    พบว่ามีบริเวณทางผ่านทางรถไฟจํานวน   93   แห่ง ที่เป็น
ทางผ่านทางรถไฟระดับเดียวกับทางหลวง   จําเป็นต้องจัดหางบประมาณสําหรับการก่อสร้างทางตัดทางรถไฟ 
เป็นทางต่างระดับ (ดังแสดงในภาคผนวก)   
       
 4.2    การติดตั้งเครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง(เพิ่มเติม)ในบริเวณจุดตัดทางรถไฟ  
           บริเวณที่ไม่มีการติดต้ังเครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง จํานวน    46    แห่ง 
กรมทางหลวงจําเป็นต้องจัดหางบประมาณมาดําเนินการ ดังนี้ 
           -    ทางรถไฟระดับเดียวกัน      10 แห่ง  
           -    ทางรถไฟลอดใต้ทางหลวง      29 แห่ง 
           -    ทางรถไฟข้ามทางหลวง        7 แห่ง 
                 (ดังแสดงในภาคผนวก) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

แบบสาํรวจทางรถไฟตดัผ่านทางหลวง 
และขอ้แนะนําในการกรอกขอ้มูลแบบสาํรวจทาง

รถไฟตดัผา่นทางหลวง 
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ขอแนะนํ าในการกรอกขอมูลแบบสํ ารวจทางรถไฟตัดผานทางหลวง

โปรดกรอกรายละเอียดลงในชองวางตามแบบสํ ารวจและขีดเครื่องหมาย         หนาขอความที่ตองการลงใน
ชองวาง         ที่กํ าหนดใหพรอมทั้งระบุช่ือผูสํ ารวจ  ตํ าแหนง และวันที่สํ ารวจดวย

แขวงการทาง………………….   (ใหระบุชื่อแขวงการทาง)   (………)  (ใหระบุรหัสแขวงการทาง)
สํ านักทางหลวงที่………..(ใหระบุเลขของสํ านักทางหลวง) (……………….) (ใหระบุชื่อสํ านักทางหลวง)
ช่ือบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง (ถามี)……………….(ใหระบุชื่อเรียกท่ีรูจักกันแพรหลายของบริเวณท่ีสํ ารวจ)
อยูในทองที่ตํ าบล………อํ าเภอ……….จังหวัด……….(ใหระบุชื่อตํ าบล อํ าเภอ และเขตจังหวัดของบริเวณท่ีสํ ารวจ)

รายละเอียดบริเวณทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข………………..…..….หมายเลขควบคุม……………..…ที่ กม………………….…………….
(ใหระบุหมายเลขทางหลวง หมายเลขควบคุม และกม. ตามระบบหมายเลขทางหลวงของกรมทางหลวง)
ช่ือตอน………………………………………… (ใหระบุชื่อตอนของทางหลวงชวงนั้นจากไหนถึงไหน)
ช่ือถนน(ถามี)……………………..(ใหระบุชื่อถนนที่เรียกกันแพรหลายหรือระบุตามปายชื่อถนน)

ประเภทการตัดผาน
              ระดับเดียวกัน     (หมายถึง ทางรถไฟตัดกับทางหลวงอยูระดับเดียวกัน)
              ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง    (หมายถึง ทางรถไฟลอดใตทางหลวงหรือสะพานทางหลวง)
              ตางระดับรถไฟขามทางหลวง    (หมายถึง ทางรถไฟกอสรางขามทางหลวง)

ลักษณะทางหลวง
ชนิดทางหลวง   (ใหขีดเครื่องหมาย         หนาขอความที่ใหไวพรอมระบุลักษณะผิวทาง, ผิวจราจรกวาง, ลักษณะ
ไหลทาง, ไหลทาง/ทางเทากวาง, เขตทางกวางซาย/ขวา และเกาะกลางกวาง)
เครือ่งอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง  ( หมายถงึ เคร่ืองอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวงที่ติดตั้ง
อยูในบริเวณท่ีสํ ารวจ ใหขีดเครื่องหมาย       ลงในชอง               )

รายละเอียดบริเวณทางรถไฟ
ใหกรอกขอมูลรายละเอียดตามที่ระบุไวใหครบถวน โปรดสอบถามจากเจาหนาที่ของการรถไฟที่รับผิดชอบ
ทางรถไฟที่ตัดผานทางหลวงนั้นโดยตรง (ส ําหรบัปริมาณรถไฟที่ว่ิงผานกี่ขบวนตอวัน ใหรวมถึงรถไฟโดยสาร
และรถไฟบรรทุกสินคาดวย)

ชนดิเครื่องก้ันและสัญญาณของการรถไฟ
ใหขีดเครื่องหมาย       ลงในชอง                (ส ําหรับชองอ่ืนๆ ใหระบุมาดวย)



บันทึกขอตกลงระหวาง
กรมทางหลวงกับ

การรถไฟแหงประเทศไทย

















 
 
 
 
 
 

บริเวณทางรถไฟตดัผา่นทางหลวง 
ระดบัเดยีวกนั 

ที่มีคา่ TM>100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลํ าดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 1

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
จํ านวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน
บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํ านักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวงระดับเดียวกัน  ป 2553 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

304
102

1 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 118,504

14,220,480ระดับเดียวกัน

กม.5+099(ตอเขต สน.บท.นนทบุรี) - อนุสาวรียหลักสี่   1+946

ถนน : แอสฟลทติกคอนกรีต

สี่แยกหลักสี่
17+644

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

กรุงเทพ

120ผิวจราจร 3.50กวาง
-ไหลทาง 1.50กวาง

20เขตทางกวาง 2.80เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร ไฟฟาแสงสวาง สัญญาณไฟจราจร

คานยก   แผงเข็น/ลอเลื่อน    ปายเตือน  ปายหยุด

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 11 แขวงการทาง กรุงเทพ

302
100

2 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 149,243

12,685,655

งามวงศวาน

ระดับเดียวกัน

สามแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร - สี่แยกแคราย   1+782

ถนน : คอนกรีต

แยกบางเขน
13+110

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

กรุงเทพ

85ผิวจราจร 3.50กวาง
คอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

11/11เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง

คานยก      ปายเตือน

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 11 แขวงการทาง กรุงเทพ

1
400

3 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 28,394

3,407,280

พหลโยธิน

ระดับเดียวกัน

สระบุรี - แยกสวนพฤกษศาสตรพุแค 107+450

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต112/15
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สระบุรี

120ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

30/45เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร ไฟฟาแสงสวาง สัญญาณไฟจราจร

คานยก

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 9 แขวงการทาง สระบุรี

309
101

4 มากกวา 4 ชองจราจร 22,988

1,999,956

ถนนโรจนะ

ระดับเดียวกัน

สี่แยกวังนอย - ตอทางของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาควบคุม  20+321

ถนน : คอนกรีต

ถนนโรจนะ
70+578

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พระนครศรีอยุธยา

87ผิวจราจร 3.50กวาง
ไมระบุไหลทาง 0.00กวาง

30/30เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง

คานยก   แผงเข็น/ลอเลื่อน    ปายเตือน  ปายหยุด

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 11 แขวงการทาง อยุธยา

308
100

5 2 ชองจราจร 20,959

1,823,433

อุดมสรยุทธ

ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บางปะอิน   5+226

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

อุดมสรยุทธ
55+525

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พระนครศรีอยุธยา

87ผิวจราจร 3.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

35/25เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง สัญญาณไฟจราจร

      ปายเตือน   มือหมุน  แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 11 แขวงการทาง อยุธยา

323
101

6 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 44,404

1,776,160

แสงชูโต

ระดับเดียวกัน

สามแยกกระจับ - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองบานโปง  76+540

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

ใตสะพานตางระดับ
66+293

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ราชบุรี

40ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 3.00กวาง

13.50/16.50เขตทางกวาง 5.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง

          อื่นๆ  กํ าแพงคอนกรีต

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 13 แขวงการทาง ราชบุรี

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํ านักอํ านวยความปลอดภัย



ลํ าดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 2

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
จํ านวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน
บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํ านักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวงระดับเดียวกัน  ป 2553 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

3233
100

7 2 ชองจราจร 25,705

1,542,300ระดับเดียวกัน

นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036(วัดสามงาม) 0+608

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต34+514
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครปฐม

60ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

8/8เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง

      ปายเตือน  ปายหยุด  มือหมุน  แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 13 แขวงการทาง นครปฐม

3093
100

8 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 26,060

1,250,880ระดับเดียวกัน

ทานํ้ าสมุทรสงคราม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4(ปากทอ)  18+200

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

เทศบาลตํ าบลปากทอ
118+915.13

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ราชบุรี

48ผิวจราจร 3.50กวาง
ฟุตบาตไหลทาง 3.00กวาง

20/20เขตทางกวาง 12.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง

   แผงเข็น/ลอเลื่อน     ปายหยุด   แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 13 แขวงการทาง สน.บท.สมุทรสงครามและราชบุ

3466
100

9 2 ชองจราจร 25,219

1,008,760ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3127(พานทอง)   9+011

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต92+142
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ชลบุรี

40ผิวจราจร 6.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.00กวาง

10/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร

คานยก      ปายเตือน     อื่นๆ  สัญญาณไฟจราจร

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 12 แขวงการทาง ชลบุรี

4
301

10 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 22,763

956,046

เพชรเกษม

ระดับเดียวกัน

ทางแยกไปราชบุรี - ชินสีห  99+147

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

ใตสะพานตางระดับ
99+000

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ราชบุรี

42ผิวจราจร 3.50กวาง
ฟุตบาตไหลทาง 3.00กวาง

30/30เขตทางกวาง 5.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง สัญญาณไฟจราจร

  คานยกตรง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 13 แขวงการทาง ราชบุรี

216
103

11 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 30,151

783,926ระดับเดียวกัน

ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีดานทิศตะวันออก  26+048

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

รอบเมืองมิตรภาพ
564+369.57

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

อุดรธานี

26ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

40/40เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

  คานยกตรง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 5 แขวงการทาง อุดรธานี

4009
201

12 2 ชองจราจร 20,623

742,428

นาสาร-บานสอง

ระดับเดียวกัน

ตอเขตเทศบาลเมืองบานนาสารควบคุม - พระแสง  60+834

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

ถนนพาด
691+420

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สุราษฎรธานี

36ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร สัญญาณไฟจราจร

         แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 14 แขวงการทาง สน.บท.สุราษฏรธานีที่ 3

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํ านักอํ านวยความปลอดภัย



ลํ าดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 3

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
จํ านวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน
บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํ านักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวงระดับเดียวกัน  ป 2553 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

3470
100

13 2 ชองจราจร 12,702

711,312ระดับเดียวกัน

ภาชี - ทาเรือ   3+538

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

หนองกวย
93+556

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พระนครศรีอยุธยา

56ผิวจราจร 2.75กวาง
ลาดยางไหลทาง 1.75กวาง

4.5/4.5เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง สัญญาณไฟจราจร

คานยก      ปายเตือน  ปายหยุด

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 11 แขวงการทาง อยุธยา

3470
100

14 2 ชองจราจร 12,702

711,312ระดับเดียวกัน

ภาชี - ทาเรือ  14+490

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

ทาเจาสนุก
102+465

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พระนครศรีอยุธยา

56ผิวจราจร 3.50กวาง
ลาดยางไหลทาง 1.00กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณ
ไฟจราจร

คานยก      ปายเตือน  ปายหยุด

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 11 แขวงการทาง อยุธยา

3314
100

15 2 ชองจราจร 5,601

694,524ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 3225 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3041(หนองโน)   4+157

ถนน : ลาดยาง107/2
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สระบุรี

124ผิวจราจร 2.50กวาง
ลาดยางไหลทาง 1.00กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร

        มือหมุน

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 9 แขวงการทาง สระบุรี

1
802

16 2 ชองจราจร 9,483

663,810

พหลโยธิน

ระดับเดียวกัน

หวยแหง - ดอนรังนก 255+386

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต194+016
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครสวรรค

70ผิวจราจร 4.80กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 0.00กวาง

20/20เขตทางกวาง 22.50เกาะกลางกวาง
คานยก

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 9 แขวงการทาง นครสวรรคที่ 2

3188
100

17 2 ชองจราจร 8,285

662,800

สุดบรรทัด(เกา)

ระดับเดียวกัน

ทางเขาเมืองแกงคอย 0+419

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต120+286
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สระบุรี

80ผิวจราจร 3.50กวาง
ลูกรังไหลทาง 1.50กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

       ปายหยุด    อื่นๆ  ใชเครื่อง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 9 แขวงการทาง สระบุรี

329
200

18 2 ชองจราจร 7,042

612,654ระดับเดียวกัน

ภาชี - บางปะหัน  21+735

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

แยกเขาวัดภาชี
88+396

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พระนครศรีอยุธยา

87ผิวจราจร 3.25กวาง
ลาดยางไหลทาง 2.25กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง สัญญาณไฟจราจร

   แผงเข็น/ลอเลื่อน  เอฟ.เอช.บี   ปายเตือน  ปาย
หยุด  มือหมุน  แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 11 แขวงการทาง อยุธยา

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํ านักอํ านวยความปลอดภัย



ลํ าดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 4

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
จํ านวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน
บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํ านักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวงระดับเดียวกัน  ป 2553 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

2068
100

19 2 ชองจราจร 9,847

531,738

โคกกรวด-หนองสอบ

ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 2(โคกกรวด) - หนองสรวง 0+750

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต249+209
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครราชสีมา

54ผิวจราจร 5.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.50กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

  คานยกตรง       มือหมุน

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 8 แขวงการทาง นครราชสีมาที่ 2

4153
100

20 2 ชองจราจร 12,154

510,468ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 41(หนองไทร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4008(พุ   6+409

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

วัดดอนกระถิน
635100

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สุราษฎรธานี

42ผิวจราจร 8.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.00กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง

คานยก   แผงเข็น/ลอเลื่อน  เอฟ.เอช.บี  เอฟ.แอล.
บ.ี  ปายเตือน  ปายหยุด  มือหมุน

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 14 แขวงการทาง สุราษฏรธานี

208
101

21 2 ชองจราจร 13,788

510,156

ทาพระ-โกสุม

ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 2(ทาพระ) - กม.9+950(ตอเขตแขวงฯ มหาสารคาม) 0+513

ถนน : ลาดยาง

สามแยกทาพระ
438/17-18

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ขอนแกน

37ผิวจราจร 6.50กวาง
ลาดยางไหลทาง 2.25กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 5 แขวงการทาง ขอนแกนที่ 3

3122
100

22 2 ชองจราจร 7,150

500,500ระดับเดียวกัน

ดอนสีนนท - บานโพธิ์ 0+695

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต75+650
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ฉะเชิงเทรา

70ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.00กวาง

15/15เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

คานยก      ปายเตือน

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 12 แขวงการทาง ฉะเชิงเทรา

3188
100

23 2 ชองจราจร 8,285

497,100

สุดบรรทัด

ระดับเดียวกัน

ทางเขาเมืองแกงคอย 0+419

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต126+404
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สระบุรี

60ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติกคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

       ปายหยุด    อื่นๆ  ใชเครื่อง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 9 แขวงการทาง สระบุรี

3325
100

24 2 ชองจราจร 15,416

462,480

ทางเขาหมูบานเขาเตา

ระดับเดียวกัน

ทางแยกเขาหาดทรายใหญ 0+222

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

-
224+500

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ประจวบคีรีขันธ

30ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

15/15เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร

       ปายหยุด

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 13 แขวงการทาง ประจวบคีรีขันธ

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํ านักอํ านวยความปลอดภัย



ลํ าดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 5

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
จํ านวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน
บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํ านักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวงระดับเดียวกัน  ป 2553 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

4
4100

25 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 37,924

455,088

กาญจนวนิช

ระดับเดียวกัน

ควนลัง - พังลา 254+709

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานพรุ
933+942.40

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สงขลา

12ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

17.5/17.5เขตทางกวาง 4.20เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง

คานยก   แผงเข็น/ลอเลื่อน    ปายเตือน  ปาย
หยุด  มือหมุน  แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 15 แขวงการทาง สงขลา

3196
301

26 2 ชองจราจร 8,721

436,050

ลพบุรี-บานแพรก

ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข311(ลพบุรี)-กม.93+500(ตอเขตสนบท.อางทอง-อยุธ  75+432

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานพรหมนํ้ าอบ
132

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ลพบุรี

50ผิวจราจร 3.25กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.25กวาง

เทาตัวคันทางเขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง

        มือหมุน  แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 9 แขวงการทาง ลพบุรีที่ 1

113
401

27 2 ชองจราจร 8,467

406,416

ตลาดคลองนํ้ าเขียว

ระดับเดียวกัน

ทางแยกเขาสถานีรถไฟตะพานหิน - ทางแยกไปบางมูลนาก 0+770

ถนน : แอสฟลท

ตลาดคลองนํ้ าเขียว
318+408

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พิจิตร

48ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทไหลทาง 2.00กวาง

15เขตทางกวาง 2.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง สัญญาณไฟจราจร

  คานยกตรง  แผงเข็น/ลอเลื่อน    ปายเตือน  
ปายหยุด  มือหมุน  แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 4 แขวงการทาง พิจิตร

1040
101

28 2 ชองจราจร 8,788

404,248ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 102(อุตรดิตถ) - วังกะพี้   1+977

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต482+723
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

อุตรดิตถ

46ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.50กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง อื่นๆ ปุม
สะทอนแสง

   แผงเข็น/ลอเลื่อน  เอฟ.เอช.บี   ปายเตือน  ปาย
หยุด  มือหมุน  แผงขึ้นลง  อื่นๆ  buz เครื่องกั้น 

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 4 แขวงการทาง อุตรดิตถ ที่?1

2129
100

29 อื่น ๆ6ชองจราจร 16,563

397,512

คชเสนีย

ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 21 - ตอทางของเทศบาลตํ าบลลํ านารายณ   1+184

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

ลํ านารายณ
207+339

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ลพบุรี

24ผิวจราจร 3.25กวาง
ลาดยางไหลทาง 2.50กวาง

30/30เขตทางกวาง 5.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง

  คานยกตรง  แผงเข็น/ลอเลื่อน    ปายเตือน  
ปายหยุด

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 9 แขวงการทาง ลพบุรีที่ 2

3329
100

30 2 ชองจราจร 5,525

386,750ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 1 - สถานีหัวหวาย  11+341

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต205+580
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครสวรรค

70ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

          อื่นๆ  แผงกั้น

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 9 แขวงการทาง นครสวรรคที่ 2

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํ านักอํ านวยความปลอดภัย



ลํ าดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 6

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
จํ านวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน
บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํ านักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวงระดับเดียวกัน  ป 2553 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

3187
100

31 2 ชองจราจร 8,904

382,872

ปกเตียน

ระดับเดียวกัน

เขื่อนเพชร - บางกุฬา  17+965

ถนน : ลาดยาง

บานซอง
166+505.70

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

เพชรบุรี

43ผิวจราจร 3.50กวาง
ลาดยางไหลทาง 1.00กวาง

15เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร สัญญาณไฟจราจร

    เอฟ.เอช.บี   ปายเตือน   มือหมุน  แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 13 แขวงการทาง สน.บท.เพชรบุรี

216
103

32 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 30,151

361,812ระดับเดียวกัน

ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีดานทิศตะวันออก  17+800

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

รอบเมืองมิตรภาพ
572+041.80

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

อุดรธานี

12ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

40/40เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

  คานยกตรง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 5 แขวงการทาง อุดรธานี

114
100

33 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 18,908

359,252

ลํ าพูน - ดอยติ

ระดับเดียวกัน

ตอเขตเทศบาลเมืองลํ าพูน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 11(ดอยติ)   4+898

ถนน : คอนกรีต723+802
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ลํ าพูน

19ผิวจราจร 4.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.50กวาง

30/30เขตทางกวาง 5.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง สัญญาณไฟจราจร

          อื่นๆ  คานไฟฟามีพนักงานควบคุม

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 1 แขวงการทาง ลํ าพูน

119
100

34 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 7,804

358,984

พาดวารี

ระดับเดียวกัน

ทางแยกเขาอุตรดิตถ   3+161

ถนน : คอนกรีต

สี่แยกบานเกาะ
484+033

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

อุตรดิตถ

46ผิวจราจร 3.50กวาง
คอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

20/20เขตทางกวาง 6.50เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

    เอฟ.เอช.บี     มือหมุน  แผงขึ้นลง  อื่นๆ  
(buz)คานยกอัตโนมัติ

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 4 แขวงการทาง อุตรดิตถ ที่?1

3080
200

35 2 ชองจราจร 8,458

355,236

ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม

ระดับเดียวกัน

ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม   1+328

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

ทางแยกคายหลวงบานไร
80+718

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ราชบุรี

42ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.00กวาง

20/20เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง สัญญาณไฟจราจร

      ปายเตือน    แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 13 แขวงการทาง ราชบุรี

225
101

36 2 ชองจราจร 9,938

337,892ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 1(นครสวรรค)-กม.10+000(ตอแขวงฯ นครสวรรคที่   6+364

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

แควใหญ
252+659

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครสวรรค

34ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.00กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

    เอฟ.เอช.บี      แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 9 แขวงการทาง นครสวรรคที่ 1

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํ านักอํ านวยความปลอดภัย



ลํ าดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 7

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
จํ านวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน
บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํ านักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวงระดับเดียวกัน  ป 2553 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

225
101

37 2 ชองจราจร 9,938

337,892ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 1(นครสวรรค)-กม.10+000(ตอแขวงฯ นครสวรรคที่   3+713

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

ปากนํ้ าโพ
249+828

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครสวรรค

34ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.00กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

    เอฟ.เอช.บี      แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 9 แขวงการทาง นครสวรรคที่ 1

323
102

38 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 33,208

332,080

ทรงพล

ระดับเดียวกัน

ทางเลี่ยงเมืองบานโปง  79+341

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

ทางแยกดอนกระชาย
69+323

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ราชบุรี

10ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

เขตทางรถไฟเขตทางกวาง 5.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง

คานยก   แผงเข็น/ลอเลื่อน    ปายเตือน  ปายหยุด

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 13 แขวงการทาง ราชบุรี

2
1300

39 มากกวา 4 ชองจราจร 27,281

327,372ระดับเดียวกัน

ตอเขตเทศบาลนครอุดรธานี - นํ้ าสวย 461+185

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

มิตรภาพ-อุดรหนองคาย
575+267

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

อุดรธานี

12ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

30/30เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

  คานยกตรง  แผงเข็น/ลอเลื่อน    ปายเตือน  
ปายหยุด  มือหมุน  แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 5 แขวงการทาง อุดรธานี

2247
102

40 2 ชองจราจร 6,546

327,300

ลํ าสมพุง-ปากชอง

ระดับเดียวกัน

กม.13+089(ตอเขตแขวงฯ ลพบุรีที่ 2(ลํ านารายณ)) - ปากชอง  30+275

ถนน : ลาดยาง183+720.20
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครราชสีมา

50ผิวจราจร 3.50กวาง
ลาดยางไหลทาง 0.50กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

  คานยกตรง       มือหมุน

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 8 แขวงการทาง นครราชสีมาที่ 2

1275
100

41 2 ชองจราจร 6,751

303,795ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 1086 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1104  32+235

ถนน : แอลฟลท

บานบุง
432+584

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พิษณุโลก

45ผิวจราจร 2.75กวาง
แอลฟลทไหลทาง 1.75กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง

   แผงเข็น/ลอเลื่อน     ปายหยุด

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 4 แขวงการทาง พิษณุโลก

4081
100

42 2 ชองจราจร 7,203

302,526ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 4(ทานางพรหม) - จงแก   7+168

ถนน : ลาดยาง

บานเขาชัยสน
864+835

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พัทลุง

42ผิวจราจร 7.00กวาง
ลาดยางไหลทาง 1.00กวาง

6/6เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร ไฟฟาแสงสวาง สัญญาณไฟจราจร

      ปายเตือน  ปายหยุด   แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 15 แขวงการทาง พัทลุง

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํ านักอํ านวยความปลอดภัย



ลํ าดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 8

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
จํ านวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน
บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํ านักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวงระดับเดียวกัน  ป 2553 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

401
502

43 2 ชองจราจร 7,898

300,124

สุราษฎรธานี-ตะกั่วปา

ระดับเดียวกัน

กม.17+500(ตอเขตแขวงฯ สุราษฎรธานี) - ทางแยกไปพุนพิน   6+980

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บ.เขาหัวควาย
641+108

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สุราษฎรธานี

38ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

30/30เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง

คานยก   แผงเข็น/ลอเลื่อน  เอฟ.เอช.บี  เอฟ.แอล.
บี.  ปายเตือน  ปายหยุด

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 14 แขวงการทาง สน.บท.สุราษฏรธานีที่ 2

2023
100

44 2 ชองจราจร 11,209

291,434ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 2(นํ้ าฆอง) - ศรีธาตุ 0+406

ถนน : คอนกรีต533/9-10
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

อุดรธานี

26ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณ
ไฟจราจร

คานยก  คานยกตรง  แผงเข็น/ลอเลื่อน    ปายเตือน

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 5 แขวงการทาง สน.บท.อุดรธานีที่ 2

111
100

45 2 ชองจราจร 5,717

285,850ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 11(สากเหล็ก) - พิจิตร  15+700

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานฝงสถานีรถไฟ
347+908

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พิจิตร

50ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทติกคอนกรีตไหลทาง 1.50กวาง

30/30เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง

        มือหมุน  แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 4 แขวงการทาง พิจิตร

226
202

46 2 ชองจราจร 7,899

284,364

เพชรมาตุคลา

ระดับเดียวกัน

ทางเลี่ยงเมืองหวยแถลง  64+376

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

-
326/4-5

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครราชสีมา

36ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

20/20เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณไฟจราจร

   แผงเข็น/ลอเลื่อน       แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 8 แขวงการทาง สน.บท.นครราชสีมาที่ 3

1275
100

47 2 ชองจราจร 6,751

283,542ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 1086 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1104  18+312

ถนน : แอสฟลทติกคอนกรีต

บานมะตอง
420+380

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พิษณุโลก

42ผิวจราจร 2.75กวาง
แอสฟลทติกคอนกรีตไหลทาง 1.75กวาง

15/15เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง

        มือหมุน

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 4 แขวงการทาง พิษณุโลก

226
1201

48 2 ชองจราจร 11,704

280,896

กันทรารมย-กม.145+000

ระดับเดียวกัน

กันทรารมย - กม.145+000(ตอเขตแขวงฯ อุบลราชธานีที่ 1) 142+255

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

ทางโคงตลาดปายาง
550+317

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ศรีสะเกษ

24ผิวจราจร 3.25กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.25กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

คานยก       ปายหยุด   แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 7 แขวงการทาง ศรีสะเกษ

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํ านักอํ านวยความปลอดภัย



ลํ าดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 9

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
จํ านวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน
บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํ านักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวงระดับเดียวกัน  ป 2553 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

4
4200

49 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 19,172

268,408

กาญจนวนิช

ระดับเดียวกัน

พังลา - คลองพรวน 273+156

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานคลองแงะ
952+436

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สงขลา

14ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

17.5/17.5เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง สัญญาณไฟจราจร

คานยก      ปายเตือน  ปายหยุด

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 15 แขวงการทาง สน.บท.สงขลาที่ 2

323
202

50 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 42,331

253,986ระดับเดียวกัน

แยกพระแทนดงรัง - ตอทางของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 103+790

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต92+843
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

กาญจนบุรี

6ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

40/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง สัญญาณไฟจราจร

   แผงเข็น/ลอเลื่อน

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 10 แขวงการทาง กาญจนบุรี

3188
100

51 2 ชองจราจร 8,285

248,550

สุดบรรทัด

ระดับเดียวกัน

ทางเขาเมืองแกงคอย   8+159

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต126+311
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สระบุรี

30ผิวจราจร 3.50กวาง
ลูกรังไหลทาง 1.00กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

       ปายหยุด  มือหมุน

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 9 แขวงการทาง สระบุรี

3200
101

52 2 ชองจราจร 5,087

244,176ระดับเดียวกัน

ฉะเชิงเทรา - บางนํ้ าเปรี้ยว   5+577

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต67+291
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ฉะเชิงเทรา

48ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

15/15เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

   แผงเข็น/ลอเลื่อน    ปายเตือน  ปายหยุด   แผง
ขึน้ลง  อื่นๆ  คานยกระบบไฟฟา

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 12 แขวงการทาง ฉะเชิงเทรา

226
902

53 2 ชองจราจร 6,895

234,430ระดับเดียวกัน

กม.62+886(ตอเขตแขวงฯ สุรินทร) - แยกเขาอุทุมพรพิสัย  75+971

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานสระกํ าแพงใหญ
492+697

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ศรีสะเกษ

34ผิวจราจร 3.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.00กวาง

15/15เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร

   แผงเข็น/ลอเลื่อน      มือหมุน  แผงขึ้นลง  อื่นๆ

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 7 แขวงการทาง ศรีสะเกษ

226
201

54 2 ชองจราจร 6,487

233,532

เพชรมาตุคลา

ระดับเดียวกัน

จดุสุดทางเลี่ยงเมืองจักราช - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองหวยแถลง  55+406

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต317/8-9
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครราชสีมา

36ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

20/20เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสงสวาง

   แผงเข็น/ลอเลื่อน       แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 8 แขวงการทาง สน.บท.นครราชสีมาที่ 3

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํ านักอํ านวยความปลอดภัย



ลํ าดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 10

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
จํ านวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน
บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํ านักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวงระดับเดียวกัน  ป 2553 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

1086
102

55 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 4,321

224,692

พิษณุโลก-วัดโบสถ

ระดับเดียวกัน

กม.13+350(ตอเขตแขวงฯ พิษณุโลก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 11  14+377

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานแควนอย
404+767

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พิษณุโลก

52ผิวจราจร 5.00กวาง
ลาดยางไหลทาง 1.50กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

       ปายหยุด  มือหมุน

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 4 แขวงการทาง สน.บท.พิษณุโลกที่ 2

3224
100

56 2 ชองจราจร 3,642

218,520ระดับเดียวกัน

แกงคอย - แสลงพัน   4+000

ถนน : ลาดยาง

บานปา
130+305

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สระบุรี

60ผิวจราจร 3.50กวาง
ลาดยางไหลทาง 1.00กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

      ปายเตือน  ปายหยุด

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 9 แขวงการทาง สระบุรี

3168
102

57 2 ชองจราจร 4,946

217,624

ปากนํ้ าปราณบุรี

ระดับเดียวกัน

ทางเลี่ยงเมืองปราณบุรี   3+677

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต236+539
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ประจวบคีรีขันธ

44ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

15/15เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร

        มือหมุน  แผงขึ้นลง  อื่นๆ  เครื่องกั้น
อัตโนมัติมีไฟ

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 13 แขวงการทาง ประจวบคีรีขันธ

1104
100

58 2 ชองจราจร 4,628

212,888ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 1040(วังกะพี้) - แยกเขาพิชัย 0+775

ถนน : ลาดยาง477+783
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

อุตรดิตถ

46ผิวจราจร 3.50กวาง
ลาดยางไหลทาง 1.50กวาง

30/30เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร อื่นๆ ปุมสะทอนแสง

   แผงเข็น/ลอเลื่อน  เอฟ.เอช.บี   ปายเตือน  ปาย
หยุด  มือหมุน  แผงขึ้นลง  อื่นๆ  buz เครื่องกั้น 

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 4 แขวงการทาง อุตรดิตถ ที่?1

3339
100

59 2 ชองจราจร 5,277

211,080

ทาวอูทอง

ระดับเดียวกัน

ราชบุรี - คูบัว 0+450

ถนน : แอสฟลทติกคอนกรีต102+127
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ราชบุรี

40ผิวจราจร 0.00กวาง
แอสฟลทติกคอนกรีตไหลทาง 0.00กวาง

15/15เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

คานยก      ปายเตือน  ปายหยุด

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 13 แขวงการทาง ราชบุรี

3196
102

60 2 ชองจราจร 3,000

210,000ระดับเดียวกัน

กม.2+100(ตอเขตแขวงฯ ชัยนาท) - กม.30+500(ตอเขตแขวงฯ ลพบุรีที่ 1)  25+874

ถนน : ลาดยาง175+225
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครสวรรค

70ผิวจราจร 3.50กวาง
ลาดยางไหลทาง 1.00กวาง

ของกรมชลประทานเขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

คานยก      ปายเตือน  ปายหยุด

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 9 แขวงการทาง นครสวรรคที่ 2

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํ านักอํ านวยความปลอดภัย



ลํ าดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 11

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
จํ านวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน
บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํ านักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวงระดับเดียวกัน  ป 2553 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

3004
101

61 2 ชองจราจร 6,163

209,542

สายทาตะโก

ระดับเดียวกัน

สถานีรถไฟนครสวรรค - กม.10+000(ตอเขตแขวงฯ นครสวรรคที่ 2(ตากฟา) 0+742

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานหนองปลิง
245+000

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครสวรรค

34ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.00กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

         แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 9 แขวงการทาง นครสวรรคที่ 1

219
300

62 2 ชองจราจร 5,278

200,564

บุรีรัมย - สตึก

ระดับเดียวกัน

บรุีรัมย - หนองบัวเจาปา 143+636

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

หนารร.เทพนคร
377+976

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

บุรีรัมย

38ผิวจราจร 3.25กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.25กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง

      ปายเตือน  ปายหยุด  มือหมุน  แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 8 แขวงการทาง บุรีรัมย

3169
100

63 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 4,983

199,320ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บานชายทะเล   9+720

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

ตลาดบางสะพาน
377+024

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ประจวบคีรีขันธ

40ผิวจราจร 22.00กวาง
ฟุตบาตไหลทาง กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร

   แผงเข็น/ลอเลื่อน     ปายหยุด  มือหมุน  แผง
ขึน้ลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 13 แขวงการทาง ประจวบคีรีขันธ

226
1003

64 2 ชองจราจร 5,656

192,304

ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ

ระดับเดียวกัน

ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ 0+570

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

สนง.อบจ.ศรีสะเกษ
510+440

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ศรีสะเกษ

34ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

      ปายเตือน  ปายหยุด   แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 7 แขวงการทาง ศรีสะเกษ

1104
100

65 2 ชองจราจร 4,628

185,120ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 1040(วังกะพี้) - แยกเขาพิชัย  23+975

ถนน : ลาดยาง462+012.88
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

อุตรดิตถ

40ผิวจราจร 3.50กวาง
ลาดยางไหลทาง 1.50กวาง

40/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง อื่นๆ ปุม
สะทอนแสง

   แผงเข็น/ลอเลื่อน  เอฟ.เอช.บี   ปายเตือน  ปาย
หยดุ  มือหมุน  แผงขึ้นลง  อื่นๆ  buz เครื่องกั้น

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 4 แขวงการทาง อุตรดิตถ ที่?1

205
301

66 2 ชองจราจร 6,463

168,038

สุระนารายณ

ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 21(มวงคอม) - ตอทางของเทศบาลตํ าบลลํ านาราย 221+153

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

สุระนารายณ
186+781

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ลพบุรี

26ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.50กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง

  คานยกตรง  แผงเข็น/ลอเลื่อน    ปายเตือน  
ปายหยุด  มือหมุน  แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 9 แขวงการทาง ลพบุรีที่ 2

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํ านักอํ านวยความปลอดภัย



ลํ าดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 12

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
จํ านวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน
บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํ านักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวงระดับเดียวกัน  ป 2553 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

4248
100

67 2 ชองจราจร 4,412

167,656

ทาเรือใต-เขาหัวควาย

ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 41(ทาเรือใต)-บรรจบทางหลวงสาย 401(เขาหัวควาย  14+493

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บ.บอกรัง
644+11

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สุราษฎรธานี

38ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

7/7เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

      ปายเตือน  ปายหยุด   แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 14 แขวงการทาง สน.บท.สุราษฏรธานีที่ 2

226
102

68 2 ชองจราจร 4,319

155,484

เพชรมาตุคาม

ระดับเดียวกัน

ทางเลี่ยงเมืองจักราช  40+292

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

-
300/9-10

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครราชสีมา

36ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

20/20เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณ
ไฟจราจร

   แผงเข็น/ลอเลื่อน       แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 8 แขวงการทาง สน.บท.นครราชสีมาที่ 3

1136
100

69 2 ชองจราจร 8,157

154,983ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 106(เหมืองงา) 0+100

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

เหมืองงา
731+356

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ลํ าพูน

19ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

30-40/30เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง สัญญาณไฟจราจร

          อื่นๆ  คานไฟฟามีพนักงานควบคุม

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 1 แขวงการทาง ลํ าพูน

3338
100

70 2 ชองจราจร 3,524

148,008

ชินสีห-คูบัว

ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 4(ชินสีห) - คูบัว   5+585

ถนน : แอสฟลทติกคอนกรีต

บานใหม
106+127

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ราชบุรี

42ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติกคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

15/15เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

คานยก      ปายเตือน  ปายหยุด

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 13 แขวงการทาง ราชบุรี

3180
101

71 2 ชองจราจร 4,209

147,315

สาย 4-ทาเสม็ด

ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ทาเสม็ด   8+025

ถนน : ลาดยาง

บานสะพลี
453+200

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ชุมพร

35ผิวจราจร 3.00กวาง
ลาดยางไหลทาง 1.50กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง สัญญาณไฟจราจร

      ปายเตือน  ปายหยุด   แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 13 แขวงการทาง ชุมพร

323
201

72 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 24,381

146,286ระดับเดียวกัน

กม.87+232(ตอเขตแขวงฯ ราชบุรี) - แยกพระแทนดงรัง  97+267

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต86+854
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

กาญจนบุรี

6ผิวจราจร 3.75กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.50กวาง

45/45เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง สัญญาณไฟจราจร

   แผงเข็น/ลอเลื่อน

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 10 แขวงการทาง กาญจนบุรี

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํ านักอํ านวยความปลอดภัย



ลํ าดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 13

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
จํ านวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน
บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํ านักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวงระดับเดียวกัน  ป 2553 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

3017
201

73 2 ชองจราจร 5,486

142,636

ลพบุรี-วังมวง

ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 21 - ตอทางของเทศบาลตํ าบลวังมวง  47+904

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานแกงเสือเตน
158+200

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ลพบุรี

26ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.50กวาง

20/20เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง

      ปายเตือน    แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 9 แขวงการทาง ลพบุรีที่ 1

4048
102

74 2 ชองจราจร 3,326

139,692ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 41(กม.76+630) - ทะเลนอย  25+012

ถนน : ลาดยาง

สถานีปากคลอง
832+901

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พัทลุง

42ผิวจราจร 5.00กวาง
ลาดยางไหลทาง 1.50กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร ไฟฟาแสงสวาง

      ปายเตือน  ปายหยุด  มือหมุน  แผงขึ้นลง  
อื่นๆ  ไฟกะพริบ

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 15 แขวงการทาง พัทลุง

101
902

75 2 ชองจราจร 4,057

137,938ระดับเดียวกัน

ทางเขาสถานีรถไฟเดนชัย 121+430

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต533+190
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

แพร

34ผิวจราจร 7.00กวาง
ลาดยางไหลทาง 1.50กวาง

30/30เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

คานยก

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 2 แขวงการทาง แพร

403
200

76 2 ชองจราจร 3,731

134,316ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ตอเขตเทศบาลเมืองทุงสง   9+825

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

ตอนแยกสาย 41-เขตเทศบาลปา
757+854

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครศรีธรรมราช

36ผิวจราจร 3.25กวาง
ลาดยางไหลทาง 2.25กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร

คานยก      ปายเตือน  ปายหยุด

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 14 แขวงการทาง นครศรีธรรมราชที่ 2

2065
101

77 2 ชองจราจร 3,502

129,574

อ.พล-จ.ชัยภูมิ

ระดับเดียวกัน

ตอเขตเทศบาลเมืองพล - ทานางแนว   1+512

ถนน : ลาดยาง

แยกทางรถไฟขามไปรร.เมืองพล
376+218

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ขอนแกน

37ผิวจราจร 5.00กวาง
ลาดยางไหลทาง 1.50กวาง

6.5-20/6.5-20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

    เอฟ.เอช.บี

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 5 แขวงการทาง ขอนแกนที่ 3

42
302

78 2 ชองจราจร 6,435

128,700

เพชรเกษม

ระดับเดียวกัน

กม.69+759(ตอเขต สน.บท.สงขลาที่ 2) - สามแยกนาเกตุ  77+440

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานโคกโพธิ์
1008+897

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ปตตานี

20ผิวจราจร 6.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.00กวาง

20/20เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง สัญญาณไฟจราจร

คานยก     เอฟ.แอล.บี.  ปายเตือน

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 15 แขวงการทาง ปตตานี

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํ านักอํ านวยความปลอดภัย



ลํ าดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 14

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
จํ านวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน
บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํ านักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวงระดับเดียวกัน  ป 2553 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

1023
100

79 2 ชองจราจร 4,188

125,640ระดับเดียวกัน

ตอเขตเทศบาลเมืองแพร - สามแยกบานปน  35+525

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต564+905
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

แพร

30ผิวจราจร 6.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.50กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

คานยก

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 2 แขวงการทาง แพร

4114
100

80 2 ชองจราจร 3,238

123,044ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 41(สมอทอง) - ชายทะเล   4+492

ถนน : ลาดยาง

ชุมชนบานนาเล
578+614

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สุราษฎรธานี

38ผิวจราจร 2.50กวาง
ลาดยางไหลทาง 1.50กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง

  คานยกตรง     ปายเตือน  ปายหยุด   แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 14 แขวงการทาง สุราษฏรธานี

4003
100

81 2 ชองจราจร 2,898

121,716ระดับเดียวกัน

สวี - บอคา   1+235

ถนน : ลาดยาง

บานนาโพธิ์
501+468.83

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ชุมพร

42ผิวจราจร 3.50กวาง
ลาดยางไหลทาง 1.00กวาง

10/10เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร สัญญาณไฟจราจร

   แผงเข็น/ลอเลื่อน      มือหมุน  แผงขึ้นลง  
อื่นๆ  ไฟฟาแสงสวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 13 แขวงการทาง ชุมพร

1037
101

82 2 ชองจราจร 4,651

120,926

ศรีชุม - อ.แมทะ

ระดับเดียวกัน

ตอเขตเทศบาลนครลํ าปาง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1036(แมทะ)   3+047

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

สายศรีชุม-อ.แมทะ(บานปาแลว)
638+927

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ลํ าปาง

26ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 0.00กวาง

10/10เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร สัญญาณไฟจราจร

      ปายเตือน  ปายหยุด  มือหมุน  แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 1 แขวงการทาง ลํ าปาง

4112
100

83 2 ชองจราจร 4,160

120,640ระดับเดียวกัน

ตอทางขององคการบริหารสวนตํ าบลละแม - พุนพิน   8+288

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

สามแยกโรงเรียนวัดปยะ
555+156

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ชุมพร

29ผิวจราจร 3.00กวาง
ลาดยางไหลทาง 1.50กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทางบริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 13 แขวงการทาง ชุมพร

408
800

84 2 ชองจราจร 6,026

120,520ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี  29+252

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานปาชิง
959+731

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สงขลา

20ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.50กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง สัญญาณไฟจราจร

คานยก  คานยกตรง  แผงเข็น/ลอเลื่อน    ปาย
เตือน  ปายหยุด   แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 15 แขวงการทาง สน.บท.สงขลาที่ 2

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํ านักอํ านวยความปลอดภัย



ลํ าดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 15

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
จํ านวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน
บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํ านักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวงระดับเดียวกัน  ป 2553 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

202
300

85 2 ชองจราจร 2,298

110,304

บัวใหญ - สีดา

ระดับเดียวกัน

แยกเขาบัวใหญ - สี่แยกบานสีดา  52+409

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บัวใหญ - สีดา
346+307

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครราชสีมา

48ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.00กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร สัญญาณไฟจราจร

  คานยกตรง  แผงเข็น/ลอเลื่อน    ปายเตือน  
ปายหยุด  มือหมุน   อื่นๆ  ไฟจราจรกะพริบสีแดง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 8 แขวงการทาง นครราชสีมาที่ 1

3041
300

86 2 ชองจราจร 2,182

109,100ระดับเดียวกัน

เขาขาด - หนองแซง  14+080

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต98+610.50
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สระบุรี

50ผิวจราจร 6.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร

        มือหมุน  แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 9 แขวงการทาง สระบุรี

3327
101

87 2 ชองจราจร 2,654

106,160ระดับเดียวกัน

เนินมะกอก - กม.8+000(ตอเขตแขวงฯ นครสวรรคที่ 2(ตากฟา)) 0+450

ถนน : แอสฟลทติกคอนกรีต

บานเนินมะกอก
224+262

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครสวรรค

40ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทติกคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง สัญญาณไฟจราจร

   แผงเข็น/ลอเลื่อน    ปายเตือน  ปายหยุด  มือ
หมนุ  แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 9 แขวงการทาง นครสวรรคที่ 1

2246
101

88 2 ชองจราจร 2,854

105,598

มิตรภาพ-บ.โคกสี

ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 2 - กม.27+175(ตอเขตแขวงฯ นครราชสีมาที่ 1)   4+898

ถนน : ลาดยาง

แยกทางรถไฟอบต.หนองมะเขือ
369+572

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ขอนแกน

37ผิวจราจร 5.50กวาง
ลาดยางไหลทาง 1.75กวาง

6-20/6-20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

คานยก    เอฟ.เอช.บี    ปายหยุด  มือหมุน

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 5 แขวงการทาง ขอนแกนที่ 3

4151
102

89 2 ชองจราจร 2,619

104,760

สายบ.บอลอ

ระดับเดียวกัน

กุมแป - บรรจบทางหลวงหมายเลข 41(ควนหนองหงษ)  19+145

ถนน : ลาดยาง

สี่แยกบานตูล
796

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครศรีธรรมราช

40ผิวจราจร 3.00กวาง
ลาดยางไหลทาง 1.50กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร

      ปายเตือน  ปายหยุด    อื่นๆ  ไฟกะพริบ

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 14 แขวงการทาง นครศรีธรรมราชที่ 2

3124
200

90 2 ชองจราจร 2,174

104,352ระดับเดียวกัน

สถานีรถไฟบางนํ้ าเปรี้ยว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3481 0+433

ถนน : ลาดยาง73+718
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ฉะเชิงเทรา

48ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

12/12เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง สัญญาณไฟจราจร

คานยก   แผงเข็น/ลอเลื่อน    ปายเตือน  ปายหยุด

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 12 แขวงการทาง ฉะเชิงเทรา

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํ านักอํ านวยความปลอดภัย



ลํ าดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 16

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
จํ านวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน
บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํ านักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวงระดับเดียวกัน  ป 2553 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

2369
100

91 2 ชองจราจร 3,466

103,980ระดับเดียวกัน

ตอเขตเทศบาลตํ าบลปะคํ า - บานเหลื่อม  39+798

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต340+269
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครราชสีมา

30ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

6-20/6-20เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

คานยก      ปายเตือน     อื่นๆ  ปายบังคับ

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 8 แขวงการทาง นครราชสีมาที่ 1

205
400

92 2 ชองจราจร 5,101

102,020

สุระนารายณ

ระดับเดียวกัน

ตอทางของเทศบาลตํ าบลลํ านารายณ - สามแยกลํ าสนธิ 261+260

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

แผนดินทอง
227+130

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ลพบุรี

20ผิวจราจร 3.50กวาง
ฟุตบาตไหลทาง 2.00กวาง

30/30เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง
สวาง

  คานยกตรง  แผงเข็น/ลอเลื่อน    ปายเตือน  
ปายหยุด  มือหมุน  แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 9 แขวงการทาง ลพบุรีที่ 2

2224
100

93 2 ชองจราจร 2,512

100,480ระดับเดียวกัน

ทางเลี่ยงเมืองมวกเหล็ก   2+383

ถนน : แอสฟลทติกคอนกรีต

บายพาสมวกเหล็ก
150+160

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สระบุรี

40ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติกคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

คานยก      ปายเตือน  ปายหยุด  มือหมุน

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 9 แขวงการทาง สระบุรี

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํ านักอํ านวยความปลอดภัย



 
 
 
 

บริเวณทางรถไฟตดัผา่นทางหลวง 
ที่ไม่มอีุปกรณ์อาํนวยความปลอดภยั 

ของกรมทางหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลํ าดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 1

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
จํ านวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน
บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํ านักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวงที่ไมมีอุปกรณอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ป 2553 

1
802

1 2 ชองจราจร 9,483

663,810

พหลโยธิน

ระดับเดียวกัน

หวยแหง - ดอนรังนก 255+386

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต194+016
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครสวรรค

70ผิวจราจร 4.80กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 0.00กวาง

20/20เขตทางกวาง 22.50เกาะกลางกวาง
คานยก

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 9 แขวงการทาง นครสวรรคที่ 2

1
2200

2 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 20,024

520,624

พหลโนธิน

ตางระดับรถไฟลอดใตทาง
หลวง

ตนมื่น - สามัคคี 702+209

ถนน : คอนกรีต

หมูบานสุขสวัสดิ์
641+500

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ลํ าปาง

26ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

40/30เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 1 แขวงการทาง ลํ าปาง

2
100

3 มากกวา 4 ชองจราจร 50,285

4,022,800

มิตรภาพ

ตางระดับรถไฟขามทางหลวง

สระบุรี - มวกเหล็ก   8+850

ถนน : คอนกรีต165+242
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สระบุรี

80ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

30/30เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 9 แขวงการทาง สระบุรี

2
800

4 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 16,655

616,235

มิตรภาพ

ตางระดับรถไฟลอดใตทาง
หลวง

พล - บานไผ 264+989

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

แยกทางรถไฟไปหนารร.เทคโนฯ
379+063

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ขอนแกน

37ผิวจราจร 6.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.25กวาง

30/30เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง
  คานยกตรง  แผงเข็น/ลอเลื่อน

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 5 แขวงการทาง ขอนแกนที่ 3

4
700

5 2 ชองจราจร 14,802

444,060

เพชรเกษม

ตางระดับรถไฟลอดใตทาง
หลวง

หัวนา - ปราณบุรี 235+300

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

โคงหัวนา
216+271

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ประจวบคีรีขันธ

30ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.50กวาง

30/30เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 13 แขวงการทาง ประจวบคีรีขันธ

4
4100

6 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 37,924

455,088

เอเซีย

ตางระดับรถไฟลอดใตทาง
หลวง

ควนลัง - พังลา 251+537

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานคลองหวะ
931+625

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สงขลา

12ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

50/30เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 15 แขวงการทาง สงขลา

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํ านักอํ านวยความปลอดภัย



ลํ าดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 2

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
จํ านวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน
บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํ านักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวงที่ไมมีอุปกรณอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ป 2553 

9
300

7 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 53,553

10,442,835

วงแหวนตะวันตกรอบนอก

ตางระดับรถไฟลอดใตทาง
หลวง

ลาดหลุมแกว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1(บางปะอิน)  78+355

ถนน : คอนกรีต

คลองเปรมประชา
49+750

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พระนครศรีอยุธยา

195ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

28.5/51.5เขตทางกวาง 12.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 11 แขวงการทาง ปทุมธานี

11
1202

8 2 ชองจราจร 16,495

428,870ตางระดับรถไฟลอดใตทาง
หลวง

ทางเลี่ยงเมืองลํ าปาง   3+300

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานกาดเมฆ
638+300

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ลํ าปาง

26ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

30/50เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 1 แขวงการทาง ลํ าปาง

11
1400

9 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 22,863

434,397

ลํ าปาง -เชียงใหม

ตางระดับรถไฟลอดใตทาง
หลวง

กม.37+301(ตอเขตแขวงฯ ลํ าปาง) - สามแยกดอยติ  46+599

ถนน : คอนกรีต699+594
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ลํ าพูน

19ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

30/40เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 1 แขวงการทาง ลํ าพูน

32
100

10 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 146,632

12,756,984

สายเอเซีย

ตางระดับรถไฟลอดใตทาง
หลวง

บางปะอิน - นครหลวง  24+204

ถนน : แอลฟลท

บานมา
75+339

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พระนครศรีอยุธยา

87ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

75/90เขตทางกวาง 14.50เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 11 แขวงการทาง อยุธยา

33
101

11 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 19,962

798,480

สุวรรณศร

ตางระดับรถไฟลอดใตทาง
หลวง

หินกอง - กม.111+833(ตอเขต สน.บท.นครนายก) 105+850

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต140+399.04
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สระบุรี

40ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

20/20เขตทางกวาง 4.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 9 แขวงการทาง สระบุรี

36
100

12 4 ชองจราจรไมมีเกาะ 21,685

303,590

เมืองพัทยา-ระยอง

ตางระดับรถไฟขามทางหลวง

กะทิงลาย - เขาแกแล   1+682

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานหนองปลาไหล
148+157

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ชลบุรี

14ผิวจราจร 14.00กวาง
ลาดยางไหลทาง 2.50กวาง

30/50เขตทางกวาง 10.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 12 แขวงการทาง สน.บท.ชลบุรีที่?2

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํ านักอํ านวยความปลอดภัย



ลํ าดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 3

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
จํ านวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน
บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํ านักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวงที่ไมมีอุปกรณอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ป 2553 

41
1001

13 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 26,406

105,624

เอเซีย

ตางระดับรถไฟลอดใตทาง
หลวง

ทุงสง - รอนพิบูลย 241+027

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต758+776
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครศรีธรรมราช

4ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

30/50เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 14 แขวงการทาง นครศรีธรรมราชที่ 2

43
101

14 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 14,824

326,128

เอเชีย

ตางระดับรถไฟลอดใตทาง
หลวง

หาดใหญ - นาหมอม  12+132

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

ทุงฆอ
942+790.70

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สงขลา

22ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

30/50เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 15 แขวงการทาง สงขลา

101
800

15 2 ชองจราจร 2,948

100,232

ยันตรกิจโกศล

ตางระดับรถไฟลอดใตทาง
หลวง

หวยบอแกว - แยกเขาสถานีรถไฟเดนชัย 110+782

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต531+945
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

แพร

34ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.50กวาง

30/30เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 2 แขวงการทาง แพร

115
401

16 อืน่ ๆ 3,446

172,300ตางระดับรถไฟลอดใตทาง
หลวง

ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร   8+724

ถนน : คอนกรีต

บานคลองทาหลวง
343+869

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พิจิตร

50ผิวจราจร 7.00กวาง
คอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

40/40เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 4 แขวงการทาง พิจิตร

201
300

17 2 ชองจราจร 7,463

171,649

สีคิ้ว - ชัยภูมิ

ตางระดับรถไฟลอดใตทาง
หลวง

กม.64+200(ตอเขตแขวงฯ นครราชสีมาที่ 2) - แยกเขาจัตุรัส  80+552

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานกอก
310+719

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ชัยภูมิ

23ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 0.50กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 5 แขวงการทาง ชัยภูมิ

204
101

18 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 31,079

1,243,160

เลี่ยงเมืองนครราชสีมา

ตางระดับรถไฟลอดใตทาง
หลวง

ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา   1+120

ถนน : คอนกรีต

ทางเลี่ยงเมืองสีคิ้ว
260+014.95

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครราชสีมา

40ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

40/40เขตทางกวาง 9.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 8 แขวงการทาง นครราชสีมาที่ 2

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํ านักอํ านวยความปลอดภัย



ลํ าดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 4

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
จํ านวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน
บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํ านักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวงที่ไมมีอุปกรณอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ป 2553 

208
101

19 2 ชองจราจร 13,788

510,156

ทาพระ-โกสุม

ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 2(ทาพระ) - กม.9+950(ตอเขตแขวงฯ มหาสารคาม) 0+513

ถนน : ลาดยาง

สามแยกทาพระ
438/17-18

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ขอนแกน

37ผิวจราจร 6.50กวาง
ลาดยางไหลทาง 2.25กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 5 แขวงการทาง ขอนแกนที่ 3

211
101

20 2 ชองจราจร 3,616

21,696ตางระดับรถไฟลอดใตทาง
หลวง

แยกทางหลวงหมายเลข 2(หนองสองหอง) - ทาบอ 0+365

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

กอนแยกหนองสองหอง
610+004

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

หนองคาย

6ผิวจราจร 3.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.50กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 3 แขวงการทาง หนองคายที่ 1

230
200

21 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 16,249

389,976

เลี่ยงเมืองขอนแกน

ตางระดับรถไฟลอดใตทาง
หลวง

ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแกนดานทิศตะวันออก  21+325

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต460+098
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ขอนแกน

24ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

50/30เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 5 แขวงการทาง ขอนแกนที่ 1

230
200

22 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 16,249

454,972

เลี่ยงเมืองขอนแกน

ตางระดับรถไฟลอดใตทาง
หลวง

ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแกนดานทิศตะวันออก  46+900

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต445+424
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ขอนแกน

28ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

30/50เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 5 แขวงการทาง ขอนแกนที่ 1

231
101

23 4 ชองจราจรไมมีเกาะ 7,130

185,380

สะพานคสล.ขามทางรถไฟLT

ตางระดับรถไฟลอดใตทาง
หลวง

ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีดานทิศตะวันตก(สวนเหนือ)  11+920

ถนน : คอนกรีต

สะพานคสล.ขามทางรถไฟ(RT)
571+167

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

อุบลราชธานี

26ผิวจราจร 11.00กวาง
คอนกรีตไหลทาง 0.00กวาง

40/20เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 7 แขวงการทาง อุบลราชธานีที่ 1

304
300

24 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 29,200

1,985,600

มหาจักรพรรดิ์

ตางระดับรถไฟลอดใตทาง
หลวง

ตอทางของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา - กม.54+700(ตอเขตแขวงฯปราจีนบุรี) 0+414

ถนน : คอนกรีต

รพ.โสธราเวช
69+072

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ฉะเชิงเทรา

68ผิวจราจร 21.00กวาง
คอนกรีตไหลทาง 1.50กวาง

60/60เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 12 แขวงการทาง ฉะเชิงเทรา

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํ านักอํ านวยความปลอดภัย



ลํ าดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 5

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
จํ านวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน
บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํ านักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวงที่ไมมีอุปกรณอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ป 2553 

304
300

25 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 29,200

2,044,000

แปดริ้ว-พนม

ตางระดับรถไฟขามทางหลวง

ตอทางของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา - กม.54+700(ตอเขตแขวงฯปราจีนบุรี)   5+155

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

แยกวัดทดฯ(วัดทดราษฎรเจริญม
69+072

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ฉะเชิงเทรา

70ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

40/40เขตทางกวาง 9.00เกาะกลางกวาง
          อื่นๆ  มีโครงการรางคู

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 12 แขวงการทาง ฉะเชิงเทรา

311
102

26 2 ชองจราจร 7,208

360,400

บายพาส

ตางระดับรถไฟลอดใตทาง
หลวง

ทางเลี่ยงเมืองลพบุรี   5+641

ถนน : แอสฟลท

สะพานสูง
126+622

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ลพบุรี

50ผิวจราจร 7.00กวาง
คอนกรีตไหลทาง 0.00กวาง

39.5/20.5เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 9 แขวงการทาง ลพบุรีที่ 1

315
100

27 มากกวา 4 ชองจราจร 71,664

1,289,952

ศุขประยูร

ตางระดับรถไฟขามทางหลวง

ตอทางขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี - ทางแยกเขาพนัสนิคม   8+050

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

ดอนหัวฬอ
98+293

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ชลบุรี

18ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

15/15เขตทางกวาง 4.20เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 12 แขวงการทาง ชลบุรี

315
202

28 2 ชองจราจร 71,664

5,016,480

สุขประยูร

ตางระดับรถไฟขามทางหลวง

กม.14+380(ตอเขตแขวงฯ ชลบุรี) - ทางแยกไปฉะเชิงเทรา   8+945

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต74+352
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ฉะเชิงเทรา

70ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

15/15เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 12 แขวงการทาง ฉะเชิงเทรา

331
400

29 2 ชองจราจร 8,789

52,734

พนมสารคาม-สัตหีบ

ตางระดับรถไฟลอดใตทาง
หลวง

โปงสะเก็ต - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3(สัตหีบ) 129+653

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานคลองไผ
183+864

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ชลบุรี

6ผิวจราจร 7.00กวาง
ลาดยางไหลทาง 2.00กวาง

40/40เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 12 แขวงการทาง สน.บท.ชลบุรีที่?2

332
101

30 2 ชองจราจร 5,245

10,490

เขาหาดยาว

ตางระดับรถไฟขามทางหลวง

แยกทางหลวงหมายเลข 3(เขาหาดยาว)-กม.11+800(ตอเขตแขวงฯ ระยอง)   8+200

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานคลองไผ
181+160

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ชลบุรี

2ผิวจราจร 7.00กวาง
ลาดยางไหลทาง 2.50กวาง

40/40เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 12 แขวงการทาง สน.บท.ชลบุรีที่?2

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํ านักอํ านวยความปลอดภัย



ลํ าดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 6

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
จํ านวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน
บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํ านักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวงที่ไมมีอุปกรณอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ป 2553 

344
100

31 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 51,476

926,568

เศรษฐกิจ

ตางระดับรถไฟขามทางหลวง

ชลบุรี - บานบึง   2+184

ถนน : คอนกรีต

ซอย11
106+338

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ชลบุรี

18ผิวจราจร 9.80กวาง
ฟุตบาตไหลทาง 3.00กวาง

15/15เขตทางกวาง 4.40เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 12 แขวงการทาง ชลบุรี

362
200

32 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 14,729

1,767,480ตางระดับรถไฟลอดใตทาง
หลวง

ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรีดานทิศตะวันออก  14+399

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต117+202
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สระบุรี

120ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

40/40เขตทางกวาง 2.50เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 9 แขวงการทาง สระบุรี

403
103

33 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 15,572

560,592ตางระดับรถไฟลอดใตทาง
หลวง

รอนพิบูลย - แยกทางหลวงหมายเลข 41  30+510

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บ.เขานอย
776+069

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครศรีธรรมราช

36ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

15/15เขตทางกวาง 4.20เกาะกลางกวาง
       ปายหยุด

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 14 แขวงการทาง นครศรีธรรมราชที่ 2

407
100

34 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 33,540

737,880

กาญจนวนิช

ตางระดับรถไฟลอดใตทาง
หลวง

คลองหวะ - สงขลา   1+523

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานคลองหวะ
931+266

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สงขลา

22ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

17.5/17.5เขตทางกวาง 4.20เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 15 แขวงการทาง สงขลา

407
100

35 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 33,540

0

กาญจนวนิช

ระดับเดียวกัน

คลองหวะ - สงขลา  13+462

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

หลัก 19 นํ้ านอย
940+120

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สงขลา

0ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง
          อื่นๆ  รถไฟไมวิ่งแลว

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 15 แขวงการทาง สงขลา

407
100

36 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 33,540

0

กาญจนวนิช

ระดับเดียวกัน

คลองหวะ - สงขลา  16+318

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานโคกสูง
943+110

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สงขลา

0ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง
          อื่นๆ  ไมมีรถไฟวิ่งแลว

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 15 แขวงการทาง สงขลา

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํ านักอํ านวยความปลอดภัย



ลํ าดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 7

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
จํ านวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน
บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํ านักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวงที่ไมมีอุปกรณอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ป 2553 

407
100

37 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 33,540

0

กาญจนวนิช

ระดับเดียวกัน

คลองหวะ - สงขลา  23+813

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานบางดาน
950+160

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สงขลา

0ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

15/15เขตทางกวาง 4.20เกาะกลางกวาง
          อื่นๆ  รถไฟไมวิ่งแลว

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 15 แขวงการทาง สงขลา

408
602

38 2 ชองจราจร 7,458

0ระดับเดียวกัน

ทางหลวงหมายเลข 407(นํ้ ากระจาย) - สามแยกทุงหวัง  13+620

ถนน : คอนกรีต

บานนํ้ ากระจาย
948+150

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สงขลา

0ผิวจราจร 3.50กวาง
ลาดยางไหลทาง 2.50กวาง

15/25เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง
          อื่นๆ  รถไฟไมวิ่งแลว

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 15 แขวงการทาง สงขลา

419
101

39 2 ชองจราจร 7,852

15,704ระดับเดียวกัน

ถนนวงแหวนรอบเมืองตรังดานทิศตะวันตก  11+826

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต833+206.39
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ตรัง

2ผิวจราจร 7.00กวาง
ลาดยางไหลทาง 2.50กวาง

20/40เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 14 แขวงการทาง ตรัง

3446
100

40 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 682

0

ศรีเพ็ญ

ระดับเดียวกัน

สายเลียบชายแดนไทย/กัมพูชา ชวง คลองลึก - สันรอชะงัน 0+078

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต259+900
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สระแกว

0ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

10เขตทางกวาง 1.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 8 แขวงการทาง สระแกว

3459
100

41 2 ชองจราจร 1,418

51,048

ปากคลองบานกรูด

ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 4(สามแยกบานกรูด) - ปากคลองบานกรูด   8+220

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานดอนยาง
361+400

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ประจวบคีรีขันธ

36ผิวจราจร 7.00กวาง
ลาดยางไหลทาง 1.00กวาง

-เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 13 แขวงการทาง ประจวบคีรีขันธ

3481
102

42 2 ชองจราจร 5,319

255,312ตางระดับรถไฟลอดใตทาง
หลวง

กม.1+570(ตอเขตแขวงฯ กรุงเทพ) - บางขนาก  21+052

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต80+425
ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ฉะเชิงเทรา

48ผิวจราจร 6.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.00กวาง

20/20เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง
         แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 12 แขวงการทาง ฉะเชิงเทรา

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํ านักอํ านวยความปลอดภัย



ลํ าดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 8

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
จํ านวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน
บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํ านักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวงที่ไมมีอุปกรณอํ านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ป 2553 

4019
100

43 2 ชองจราจร 4,518

180,720ตางระดับรถไฟลอดใตทาง
หลวง

ตอทางเทศบาลตํ าบลทายาง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4015(ควนพลอง)  22+709

ถนน : แอลฟลท

บานหลักชาง
733+050

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครศรีธรรมราช

40ผิวจราจร 3.50กวาง
แอลฟลทไหลทาง 1.00กวาง

15/15เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 14 แขวงการทาง นครศรีธรรมราชที่ 2

4103
200

44 2 ชองจราจร 2,884

28,840ตางระดับรถไฟลอดใตทาง
หลวง

แยกทางหลวงหมายเลข 403(นาพรุ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 408(จังหูน   2+939

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานทาชาง
807+266

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครศรีธรรมราช

10ผิวจราจร 7.00กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

30/50เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 14 แขวงการทาง นครศรีธรรมราชที่ 1

4195
200

45 2 ชองจราจร 3,890

108,920ตางระดับรถไฟลอดใตทาง
หลวง

ทางเลี่ยงเมืองจันดี   3+250

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

วัดธาตุนอย
729

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครศรีธรรมราช

28ผิวจราจร 3.50กวาง
แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 14 แขวงการทาง นครศรีธรรมราชที่ 2

4247
100

46 2 ชองจราจร 2,008

2,008ระดับเดียวกัน

แยกทางหลวงหมายเลข 41(หนองไทร) - ยวนสาว  30+800

ถนน : คอนกรีต/ลูกรัง

สถานีรถไฟคีรีรัฐนิคม
661+214

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จงัหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สุราษฎรธานี

1ผิวจราจร 6.00กวาง
คอนกรีตไหลทาง กวาง

7/7เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร
เมตร
เมตร

สํ านักทางหลวงที่ 14 แขวงการทาง สุราษฏรธานี

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํ านักอํ านวยความปลอดภัย



 
 
 
 

แผนงาน/โครงการก่อสร้างสะพานลอยขา้มทางรถไฟ 
ปี 2550 – 2559 

 

 ที่มา:   รายงานขั้นสุดทา้ย 
              การศกึษาความเหมาะสมทางดา้นเศรษฐกจิ วิศวกรรม 
และผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเบือ้งต้น สําหรับแผนแม่บทการพฒันา 
ทางหลวงของสาํนักแผนงาน (ตุลาคม  2551) 

 
 
 








