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ภาคผนวก
- บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงระดับเดียวกัน ที่มีค่า T.M. มากกว่า 100,000

7

-

(เรียงลาดับค่า T.M. จากมากไปน้อย)
บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงที่ไม่มีอุปกรณ์อานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมทางหลวงกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
แผนงาน/โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางรถไฟ พ.ศ. 2550 – 2559
แบบสารวจทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงและข้อแนะนาในการกรอกข้อมูล
แบบสารวจทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

รายงานสรุปบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง ประจาปี 2554
1. คานา
มาตรการอานวยความปลอดภัยที่บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง อาจมีลักษณะของการติดตั้ง
ป้ายจราจร ติดตั้งเครื่องกั้นถนนพร้อมสั ญญาณไฟวาบอัตโนมัติ ติดตั้งเครื่องกั้นถนนชนิดมีพนักงานปิด -เปิด หรือ
ก่อสร้างเป็นทางต่างระดับข้ามทางรถไฟ หากมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในการลงทุน
มาตรการความปลอดภัยที่บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงให้ ยึดถือว่า Traffic Movement
(T.M.) ซึ่งเป็นค่าผลคูณระหว่างปริมาณจราจรบนทางหลวง (ADT) กับจานวนขบวนรถไฟใน 24 ชั่วโมง โดยวาง
หลักการปฏิบัติในการจัดหาอุปกรณ์และบารุงรักษาทางหลวงบริเวณทางรถไฟตัดผ่าน ดังนี้
1. ค่า T.M. ต่ากว่า 10,000 ให้ก่อสร้างทางหลวงผ่านข้ามทางแบบเสมอระดับ และติดตั้งป้าย
จราจร
2. ค่า T.M. 10,000 – 40,000 ให้ก่อสร้างทางหลวงผ่านข้ามทางรถไฟแบบเสมอระดับ และ
ติดตั้งเครื่องกั้นถนนพร้อมสัญญาณไฟวาบอัตโนมัติ
3. ค่า T.M. 40,001 – 100,000 ให้ก่อสร้างทางผ่านข้ามทางรถไฟแบบเสมอระดับ และติดตั้ ง
เครื่องกั้นถนนชนิดมีพนักงานปิด–เปิด
4. ค่า T.M. มากกว่า 100,000 ให้พิจารณาจัดสร้างเป็นทางผ่านข้ามทางรถไฟแบบต่างระดับ
โดยให้พิจารณาความเหมาะทางเศรษฐกิจในการลงทุน
ดังนั้นเพื่อการวางแผนด้านความปลอดภัยบริเวณดังกล่าว จาเป็นต้องทาการสารวจและรวบรวม
ข้อมูลจุดตัดทางรถไฟ

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานของกรมทางหลวง
2. เพือ่ ใช้ประโยชน์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางหลวง

3. ผลการรวบรวมข้อมูล
สานักอานวยความปลอดภัย ได้รวบรวมข้อมูลทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง จากแขวงการทาง และ
สานักงานบารุงทาง ตามแบบฟอร์มที่สานักฯ กาหนด
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3.1 สรุปบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง
(3.1.1) บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงระดับเดียวกัน
(3.1.2) บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงต่างระดับ

- ต่างระดับรถไฟลอดใต้ทางหลวง
- ต่างระดับรถไฟข้ามทางหลวง

288 แห่ง
199 แห่ง
89 แห่ง

77 แห่ง
12 แห่ง

3.2 การติดตั้งเครื่องอานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
(3.2.1) บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงระดับเดียวกัน
199 แห่ง
กรมทางหลวงได้ดาเนินการติดตั้งเครื่องอานวยความปลอดภัย พอสรุปได้ ดังนี้
เครื่องอานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
จานวน(แห่ง)
- มีป้ายจราจร, เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง, ไฟฟ้าแสงสว่าง
34
และสัญญาณไฟจราจร
- มีป้ายจราจร, เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง, ไฟฟ้าแสงสว่าง
5
และอื่นๆ(ปุ่มสะท้อนแสง, สัญญาณไฟกระพริบ)
- มีป้ายจราจร, เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง และไฟฟ้าแสงสว่าง
26
5
- มีป้ายจราจร, เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง, สัญญาณไฟจราจร
และอื่นๆ (ปุ่มสะท้อนแสง, สัญญาณไฟกระพริบ)
- มีป้ายจราจร, เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง และสัญญาณไฟจราจร
9
- มีป้ายจราจร, เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง และอื่นๆ(ปุ่มสะท้อนแสง,
3
สัญญาณไฟกระพริบ)
- มีป้ายจราจร และเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
60
- มีป้ายจราจร, ไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟจราจร
3
- มีป้ายจราจร, ไฟฟ้าแสงสว่าง และอื่นๆ(ปุ่มสะท้อนแสง, สัญญาณไฟ
2
กระพริบ)
- มีป้ายจราจร และไฟฟ้าแสงสว่าง
8
- มีป้ายจราจร และสัญญาณไฟจราจร
7
- มีป้ายจราจร และอื่นๆ (ปุ่มสะท้อนแสง, สัญญาณไฟกระพริบ)
2
- มีป้ายจราจรอย่างเดียว
21
- มีเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง และไฟฟ้าแสงสว่าง
2
- มีเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง และสัญญาณไฟจราจร
1
- ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์อานวยความปลอดภัย
11
รวม
199

-3(3.2.2) บริเวณทางรถไฟต่างระดับรถไฟลอดใต้ทางหลวง

77 แห่ง

กรมทางหลวงได้ดาเนินการติดตั้งเครื่องอานวยความปลอดภัย พอสรุปได้ดังนี้
เครื่องอานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
จานวน(แห่ง)
- มีป้ายจราจร, เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง, ไฟฟ้าแสงสว่าง
1
และสัญญาณไฟจราจร
- มีป้ายจราจร, เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง และไฟฟ้าแสงสว่าง
2
- มีป้ายจราจร และเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
6
- มีป้ายจราจร, ไฟฟ้าแสงสว่าง และอื่นๆ(การ์ดเรล,สะพานข้ามทาง
2
รถไฟ,ป้ายกลับรถ,เป้าสะท้อนแสง)
- มีป้ายจราจร และไฟฟ้าแสงสว่าง
3
- มีป้ายจราจรอย่างเดียว
9
- มีเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง และไฟฟ้าแสงสว่าง
7
- มีไฟฟ้าแสงสว่าง และอื่นๆ (การ์ดเรล,สะพานข้ามทางรถไฟ,ป้ายกลับ
1
รถ,เป้าสะท้อนแสง)
- มีเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
4
- มีไฟฟ้าแสงสว่าง
13
- อื่นๆ (การ์ดเรล,สะพานข้ามทางรถไฟ,ป้ายกลับรถ,เป้าสะท้อนแสง)
4
- ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์อานวยความปลอดภัย
25
รวม
77

(3.2.3) บริเวณทางรถไฟต่างระดับรถไฟข้ามทางหลวง

12 แห่ง

กรมทางหลวงได้ดาเนินการติดตั้งเครื่องอานวยความปลอดภัย พอสรุปได้ดังนี้
-

เครื่องอานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
มีป้ายจราจร, เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง, ไฟฟ้าแสงสว่าง
และสัญญาณไฟจราจร
มีป้ายจราจร, เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง และไฟฟ้าแสงสว่าง
มีป้ายจราจร, ไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟจราจร
อื่นๆ (ไม่ระบุเครื่องอานวยความปลอดภัย)
ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์อานวยความปลอดภัย
รวม

จานวน(แห่ง)
1
2
1
1
7
12

-43.3 อุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ
แขวงการทาง ทางหลวง
(จังหวัด) (ตอนควบคุม)
นครสวรรค์ที่ 2
(นครสวรรค์)

3329
(0100)

ชื่อสายทาง
(ประเภททางตัดผ่าน)
แยกทางหลวงหมายเลข 1 สถานีหัวหวาย

จานวน จานวน จานวน
อุบตั เิ หตุ คนตาย คนบาดเจ็บ
1

1

32

1

-

8

1

-

-

1

-

-

- ป้ายจราจร
- เครือ่ งหมายจราจร
บนผิวทาง

1

-

-

- ป้ายจราจร
- เครือ่ งหมายจราจร
บนผิวทาง

(ระดับเดียวกัน)
สุพรรณบุรีที่ 1
(สุพรรณบุรี)

357
(0100)

ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี
(ระดับเดียวกัน)

ศรีสะเกษ
(ศรีสะเกษ)

226
(1201)

กันทรารมย์ – กม.145+000
(ต่อเขตแขวงฯ อุบลราชธานีที่ 1)
(ระดับเดียวกัน)

แพร่
(แพร่)

101
(0902)

ทางเข้าสถานีรถไฟเด่นชัย
(ระดับเดียวกัน)

ตรัง
(ตรัง)

4045
(0100)

ต่อเขตเทศบาลตรัง(บางรัก) –
บรรจบทางหลวง
หมายเลข 4 (ควนขัน)
(ระดับเดียวกัน)

อุปกรณ์อานวย
ความปลอดภัยของ
กรมทางหลวง
- ป้ายจราจร
- เครื่องหมายจราจร
บนผิวทาง
- ป้ายจราจร
- เครือ่ งหมายจราจร
บนผิวทาง
- ไฟฟ้าแสงสว่าง
- ป้ายจราจร
- เครื่องหมายจราจร
บนผิวทาง
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4. ข้อเสนอแนะ
บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงที่มีค่า T.M. ต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้
บริเวณทางผ่านทางรถไฟ (จานวน)
ค่า T.M.
ต่างระดับ
ระดับเดียวกัน
ลอดใต้ทางหลวง
ข้ามทางหลวง
ต่ากว่า 10,000
18
1
10,000 - 40,000
37
5
2
40,001 - 100,000
48
5
1
มากกว่า 100,000
96
66
9
รวม
199
77
12
จาแนกตามประเภทการตัดผ่าน

รวมทัง้ หมด
(แห่ง)
19
44
54
171
288

จาแนกตามค่า T.M.
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4.1 การก่อสร้างจุดตัดทางรถไฟเป็น ทางต่างระดับ
บริเวณที่มีค่า T.M. > 100,000 พบว่ามีบริเวณทางผ่านทางรถไฟจานวน 96 แห่ง ที่เป็น
ทางผ่านทางรถไฟระดับเดียวกับทางหลวง จาเป็นต้องจัดหางบประมาณสาหรับการก่อสร้างทางตัดทางรถไฟ
เป็นทางต่างระดับ โดยให้พิจารณาความเหมาะทางเศรษฐกิจในการลงทุน (ดังแสดงในภาคผนวก)
4.2 การติดตั้งเครื่องอานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง(เพิ่มเติม)ในบริเวณจุดตัดทางรถไฟ
บริเวณที่ไม่มีการติดตั้งเครื่องอานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง จานวน 43 แห่ง
กรมทางหลวงจาเป็นต้องจัดหางบประมาณมาดาเนินการ ดังนี้
- ทางรถไฟระดับเดียวกัน
11 แห่ง
- ทางรถไฟลอดใต้ทางหลวง
25 แห่ง
- ทางรถไฟข้ามทางหลวง
7 แห่ง

(ดังแสดงในภาคผนวก)

ภาคผนวก

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงระดับเดียวกัน ปี 2554
(เรียงลาดับค่า T.M. จากมากไปน้อย)

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2554 (ที่มคี ำ่ T.M. มำกกว่ำ 100,000 โดยเรียงค่ำ T.M. จำกมำกไปน้อย)
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
1

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
แขวงกำรทำง

สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

ถนน :

แขวงกำรทำง กรุงเทพ

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :
ระดับเดียวกัน

จังหวัด : กรุงเทพ
2

ถนน : งามวงศ์วาน

แขวงกำรทำง กรุงเทพ

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :
ระดับเดียวกัน

จังหวัด : กรุงเทพ
3

1
400

สำนักทำงหลวงที่ 11

แขวงกำรทำง อยุธยา

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :
ระดับเดียวกัน

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

กว้ำง 2.50

309 สี่แยกวังน้อย - ต่อทำงของเทศบำลนครพระนครศรีอยุธยำควบคุม
101
ถนน : ถนนโรจนะ

สำนักทำงหลวงที่ 11

แขวงกำรทำง อยุธยา

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

11/11

กว้ำง 3.50

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 2.50

30/45

กว้ำง 3.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 1.00

20+321 บริเวณ : ถนนโรจนะ

ก.ม.การรถไฟ :

70+578 ผิวจรำจร คอนกรีต
ไหล่ทำง ไม่ระบุ
เขตทำงกว้ำง

30/30

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 0.00
เกำะกลำงกว้ำง

120
11,868,120

คานยก แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้ายหยุด

84,672

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

85
7,197,120
33,220

คานยก

ป้ายเตือน

ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร

120
3,986,400
28,566

เมตร
เมตร

คานยก

90
2,570,940

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร
ป้ายเตือน มือหมุน แผงขึ้นลง

เมตร

มำกกว่ำ 4 ช่องจรำจร
กว้ำง 3.50

ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร

เมตร

2 ช่องจรำจร

55+525 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
35/25

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

5+226 บริเวณ : อุดมสรยุทธ์

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะกลำง

ก.ม.กรมทางหลวง :

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

112/15 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

98,901

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

2.80 เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะกลำง

ไหล่ทำง คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 3.50

เขตทำงกว้ำง

308 แยกทำงหลวงหมำยเลข 32 - บำงปะอิน
100

กว้ำง 3.50

13+110 ผิวจรำจร คอนกรีต

ก.ม.การรถไฟ :
ระดับเดียวกัน

20

1+782 บริเวณ : แยกบำงเขน

ถนน : พหลโยธิน
แขวงกำรทำง สระบุรี

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

กว้ำง 1.50

ไหล่ทำง -

ก.ม.กรมทางหลวง : 107+450 บริเวณ :

ถนน : อุดมสรยุทธ์

5

17+644 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

จังหวัด : สระบุรี
4

1+946 บริเวณ : สี่แยกหลักสี่

สระบุรี - แยกสวนพฤกษศำสตร์พุแค

สำนักทำงหลวงที่ 9

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

302 สำมแยกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ - สี่แยกแครำย
100
สำนักทำงหลวงที่ 11

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

304 กม.5+099(ต่อเขต สน.บท.นนทบุรี) - อนุสำวรีย์หลักสี่
102
สำนักทำงหลวงที่ 11

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

1

เมตร
เมตร
เมตร

24,502
90

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

2,205,180

คานยก แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้ายหยุด

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2554 (ที่มคี ำ่ T.M. มำกกว่ำ 100,000 โดยเรียงค่ำ T.M. จำกมำกไปน้อย)
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
6

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

แขวงกำรทำง

ประเภทกำรตัดผ่ำน

ถนน : แสงชูโต

แขวงกำรทำง ราชบุรี

ถนน :

76+540 บริเวณ : ใต้สะพำนต่ำงระดับ

ก.ม.การรถไฟ :

66+293 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 3.50

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 3.00

ระดับเดียวกัน

แขวงกำรทำง นครปฐม

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :
ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครปฐม
8

ถนน :

แขวงกำรทำง ชลบุรี

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :
ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ชลบุรี
9

ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 13

แขวงกำรทำง สน.บท.สมุทรสงครามและราชบุรี

ก.ม.กรมทางหลวง :

จังหวัด : ราชบุรี
10

4
301

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 1.00

8/8

9+011 บริเวณ : พำนทอง
กว้ำง 6.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

10/20

18+200 บริเวณ : เทศบำลตำบลปำกท่อ

ไหล่ทำง ฟุตบาต
เขตทำงกว้ำง

20/20

ทำงแยกไปรำชบุรี - ชินสีห์

ก.ม.กรมทางหลวง :

99+147 บริเวณ : ใต้สะพำนต่ำงระดับ

ถนน : เพชรเกษม

ก.ม.การรถไฟ :

99+000 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

สำนักทำงหลวงที่ 13

แขวงกำรทำง ราชบุรี

จังหวัด : ราชบุรี

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ระดับเดียวกัน

ไหล่ทำง ฟุตบาต
เขตทำงกว้ำง

30/30

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 3.00
เกำะกลำงกว้ำง

เมตร
เมตร

กว้ำง 3.00
เกำะกลำงกว้ำง

อื่นๆ กาแพงคอนกรีต

60

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

1,632,840

ป้ายเตือน ป้ายหยุด มือหมุน แผงขึ้นลง

ป้ายจราจร

40
1,498,360

คานยก

ป้ายเตือน

อื่นๆ สัญญาณไฟจราจร

เมตร

เมตร
เมตร

27,205
38
1,033,790

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง
แผงเข็น/ล้อเลื่อน

ป้ายหยุด แผงขึ้นลง

12.00 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง
กว้ำง 3.50

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

1,872,400

37,459

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง
กว้ำง 3.50

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

92+142 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

40

27,214
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

46,810

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

5.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

ก.ม.การรถไฟ : 118+915.13 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

34+514 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

3093 ท่ำน้ำสมุทรสงครำม - บรรจบทำงหลวงหมำยเลข 4(ปำกท่อ)
100

13.50/16.50

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

0+608 บริเวณ :

เขตทำงกว้ำง

3466 แยกทำงหลวงหมำยเลข 3 - บรรจบทำงหลวงหมำยเลข 3127(พำนทอง)
100
สำนักทำงหลวงที่ 12

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

3233 นครชัยศรี - บรรจบทำงหลวงหมำยเลข 3036(วัดสำมง่ำม)
100
สำนักทำงหลวงที่ 13

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

ก.ม.กรมทางหลวง :

จังหวัด : ราชบุรี
7

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

323 สำมแยกกระจับ - จุดเริ่มทำงเลี่ยงเมืองบ้ำนโป่ง
101
สำนักทำงหลวงที่ 13

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

2

เมตร
เมตร
5.00 เมตร

22,700
38
862,600

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร
คานยกตรง

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2554 (ที่มคี ำ่ T.M. มำกกว่ำ 100,000 โดยเรียงค่ำ T.M. จำกมำกไปน้อย)
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
11

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
แขวงกำรทำง

สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน
ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : สุดบรรทัด(เก่า)
แขวงกำรทำง สระบุรี

ระดับเดียวกัน

ถนน : นาสาร-บ้านส้อง

แขวงกำรทำง สน.บท.สุราษฏร์ธานีที่ 3

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

2068 แยกทำงหลวงหมำยเลข 2(โคกกรวด) - หนองสรวง
100
ถนน : โคกกรวด-หนองสอบ
สำนักทำงหลวงที่ 8

แขวงกำรทำง นครราชสีมาที่ 2

กว้ำง 5.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 1.50

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : สุดบรรทัด

สำนักทำงหลวงที่ 9

แขวงกำรทำง สระบุรี

กว้ำง 3.50

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.50

ระดับเดียวกัน

เขตทำงกว้ำง

15/15

208 แยกทำงหลวงหมำยเลข 2(ท่ำพระ) - กม.9+950(ต่อเขตแขวงฯ มหำสำรคำม) ก.ม.กรมทางหลวง : 0+513 บริเวณ : สำมแยกท่ำพระ
101
ก.ม.การรถไฟ : 438/17-18 ผิวจรำจร ลาดยาง
ถนน : ท่าพระ-โกสุม
สำนักทำงหลวงที่ 5

แขวงกำรทำง ขอนแก่นที่ 3

จังหวัด : ขอนแก่น

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ระดับเดียวกัน

ไหล่ทำง ลาดยาง
เขตทำงกว้ำง

20/20

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 2.25
เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร

32
744,416

แผงขึ้นลง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

54
617,652

คานยกตรง

10,017

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

มือหมุน

60
601,020

เมตร
16,218

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 6.50

ป้ายหยุด อื่นๆ ใช้เครื่อง

เมตร

2 ช่องจรำจร

126+404 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

801,360

11,438
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

0+419 บริเวณ :

จังหวัด : สระบุรี
15

20/20

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

เมตร

2 ช่องจรำจร

249+209 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

80

23,263
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

0+750 บริเวณ :

เขตทำงกว้ำง

3188 ทำงเข้ำเมืองแก่งคอย
100

15/15

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

เมตร

2 ช่องจรำจร

กว้ำง 2.50

จังหวัด : นครราชสีมา
14

เกำะกลำงกว้ำง

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

15/15

กว้ำง 7.00

เขตทำงกว้ำง

เมตร
เมตร

กว้ำง 1.50

ไหล่ทำง ลูกรัง

691+420 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
13

กว้ำง 3.50

60+888 บริเวณ : ถนนพำด

ระดับเดียวกัน

10,017

2 ช่องจรำจร

120+286 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

4009 ต่อเขตเทศบำลเมืองบ้ำนนำสำรควบคุม - พระแสง
201
สำนักทำงหลวงที่ 14

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

0+419 บริเวณ :

จังหวัด : สระบุรี
12

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

3188 ทำงเข้ำเมืองแก่งคอย
100

สำนักทำงหลวงที่ 9

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

เมตร
เมตร
เมตร

37
600,066

3

ป้ายหยุด อื่นๆ ใช้เครื่อง

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2554 (ที่มคี ำ่ T.M. มำกกว่ำ 100,000 โดยเรียงค่ำ T.M. จำกมำกไปน้อย)
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
16

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
แขวงกำรทำง

สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

สำนักทำงหลวงที่ 9

แขวงกำรทำง สระบุรี

4+157 บริเวณ :

ก.ม.การรถไฟ :

107/2 ผิวจรำจร ลาดยาง

กว้ำง 2.50

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 1.00

ระดับเดียวกัน

เขตทำงกว้ำง

216 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธำนีดำ้ นทิศตะวันออก
103
ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 5

แขวงกำรทำง อุดรธานี

ก.ม.กรมทางหลวง :

แขวงกำรทำง ราชบุรี

ก.ม.การรถไฟ :
ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ราชบุรี
19

329 ภำชี - บำงปะหัน
200
ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 11

แขวงกำรทำง อยุธยา

3470 ภำชี - ท่ำเรือ
100

กว้ำง 2.00

ก.ม.การรถไฟ :

88+396 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ไหล่ทำง ลาดยาง
เขตทำงกว้ำง

ก.ม.การรถไฟ :
แขวงกำรทำง อยุธยา

20/20

21+735 บริเวณ : แยกเข้ำวัดภำชี

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 11

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง :

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
20

กว้ำง 3.50

ระดับเดียวกัน

15/15

93+556 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 3.25

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 2.25
เกำะกลำงกว้ำง

เขตทำงกว้ำง

4.5/4.5

เกำะกลำงกว้ำง

มือหมุน

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

26
588,952

42
578,508

90

คานยกตรง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร
ป้ายเตือน แผงขึ้นลง

เมตร
เมตร
เมตร

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

576,810

แผงเข็น/ล้อเลื่อน เอฟ.เอช.บี ป้ายเตือน ป้าย
หยุด มือหมุน แผงขึ้นลง

9,453

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

เมตร

2 ช่องจรำจร

กว้ำง 1.75

22,652

6,409
เมตร
เมตร

กว้ำง 2.75

595,200

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

3+538 บริเวณ : หนองกวย

ป้ายจราจร

124

13,774
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

เมตร

2 ช่องจรำจร

80+718 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

1+328 บริเวณ : ทำงแยกค่ำยหลวงบ้ำนไร่

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะกลำง

กว้ำง 2.50

40/40

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม
สำนักทำงหลวงที่ 13

26+048 บริเวณ : รอบเมืองมิตรภำพ

เขตทำงกว้ำง

3080 ทำงเลี่ยงเมืองโพธำรำม
200

15/15

กว้ำง 3.50

ระดับเดียวกัน

4,800

2 ช่องจรำจร

ก.ม.การรถไฟ : 564+369.57 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

จังหวัด : อุดรธานี
18

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

จังหวัด : สระบุรี
17

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

3314 แยกทำงหลวงหมำยเลข 3225 - บรรจบทำงหลวงหมำยเลข 3041(หนองโน)
100
ถนน :

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

4

60
567,180

คานยก

ป้ายเตือน ป้ายหยุด

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2554 (ที่มคี ำ่ T.M. มำกกว่ำ 100,000 โดยเรียงค่ำ T.M. จำกมำกไปน้อย)
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
21

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
แขวงกำรทำง

สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน
ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

1
802

แขวงกำรทำง อยุธยา

กว้ำง 3.50

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 1.00

ระดับเดียวกัน

เขตทำงกว้ำง
ก.ม.กรมทางหลวง : 255+386 บริเวณ :

ถนน : พหลโยธิน

ก.ม.การรถไฟ :
แขวงกำรทำง นครสวรรค์ที่ 2

กว้ำง 4.80

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 0.00

เขตทำงกว้ำง

แขวงกำรทำง สุราษฏร์ธานี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

20/20

3196 แยกทำงหลวงหมำยเลข311(ลพบุร)ี -กม.93+500(ต่อเขตสนบท.อ่ำงทอง-อยุธยำ) ก.ม.กรมทางหลวง : 75+432 บริเวณ : บ้ำนพรหมน้ำอบ
301
ก.ม.การรถไฟ :
132
ถนน : ลพบุร-ี บ้านแพรก
สำนักทำงหลวงที่ 9

แขวงกำรทำง ลพบุรีที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ลพบุรี
25

20/20

ก.ม.กรมทางหลวง : 254+709 บริเวณ : บ้ำนพรุ

ถนน : กาญจนวนิช
สำนักทำงหลวงที่ 15

แขวงกำรทำง สงขลา

จังหวัด : สงขลา

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

2 ช่องจรำจร

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 3.50

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 2.50

ระดับเดียวกัน

เขตทำงกว้ำง

17.5/17.5

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายเตือน ป้ายหยุด

542,780

คานยก

13,957

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

38
530,366

คานยก แผงเข็น/ล้อเลื่อน เอฟ.เอช.บี เอฟ.แอล.
บี. ป้ายเตือน ป้ายหยุด มือหมุน

9,408

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

50
470,400

มือหมุน แผงขึ้นลง

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

ก.ม.การรถไฟ : 933+942.40 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

คานยก

70

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 2.25

เท่าตัวคันทาง

เมตร
เมตร

กว้ำง 2.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

4 ควนลัง - พังลำ
4100

กว้ำง 8.00

กว้ำง 3.25

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณ
ไฟจราจร

22.50 เมตร

2 ช่องจรำจร

ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

567,180

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

7,754
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

60

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

194+016 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

2 ช่องจรำจร

)
4153 แยกทำงหลวงหมำยเลข 41(หนองไทร) - บรรจบทำงหลวงหมำยเลข 4008(พุนพินก.ม.กรมทางหลวง
: 6+409 บริเวณ : วัดดอนกระถิน
100
ก.ม.การรถไฟ :
635+100 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
ถนน :
สำนักทำงหลวงที่ 14

24

15/15

9,453

2 ช่องจรำจร

102+465 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

จังหวัด : นครสวรรค์
23

รำยละเอียดของทำงหลวง

ห้วยแห้ง - ดอนรังนก

สำนักทำงหลวงที่ 9

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

14+490 บริเวณ : ท่ำเจ้ำสนุก

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
22

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

3470 ภำชี - ท่ำเรือ
100
สำนักทำงหลวงที่ 11

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

5

เมตร
เมตร
4.20 เมตร

38,822
12
465,864

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร
คานยก แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้ายหยุด
มือหมุน แผงขึ้นลง

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2554 (ที่มคี ำ่ T.M. มำกกว่ำ 100,000 โดยเรียงค่ำ T.M. จำกมำกไปน้อย)
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
26

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
แขวงกำรทำง

สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน
ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : ทางเข้าหมู่บา้ นเขาเต่า
แขวงกำรทำง ประจวบคีรีขนั ธ์

ก.ม.การรถไฟ :

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 1.00

ระดับเดียวกัน

แขวงกำรทำง สน.บท.เพชรบุรี

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 1.00

ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 4

แขวงกำรทำง อุตรดิตถ์ที่ 1

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

กว้ำง 3.50

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 1.50

ระดับเดียวกัน

เขตทำงกว้ำง

2 ต่อเขตเทศบำลนครอุดรธำนี - น้ำสวย
1300
ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 5

แขวงกำรทำง อุดรธานี

ก.ม.กรมทางหลวง : 461+185 บริเวณ : มิตรภำพ-อุดรหนองคำย
ก.ม.การรถไฟ :

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 2.50

ระดับเดียวกัน

ถนน : ลาพูน - ดอยติ
สำนักทำงหลวงที่ 1

แขวงกำรทำง ลาพูน

จังหวัด : ลาพูน

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

30/30

4+898 บริเวณ :

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

เกำะกลำงกว้ำง

30/30

กว้ำง 4.00
กว้ำง 1.50
เกำะกลำงกว้ำง

450,120

ป้ายหยุด

ป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร

43
391,945

เอฟ.เอช.บี ป้ายเตือน มือหมุน แผงขึ้นลง

8,269

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง อื่นๆ ปุ่ม
สะท้อนแสง

46
380,374

แผงเข็น/ล้อเลื่อน เอฟ.เอช.บี ป้ายเตือน ป้าย
หยุด มือหมุน แผงขึ้นลง อื่นๆ buz เครื่องกั้น

31,006

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

เมตร

เมตร
เมตร

12
372,072

คานยกตรง แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้าย
หยุด มือหมุน แผงขึ้นลง

19,169
19

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

364,211

อื่นๆ คานไฟฟ้ามีพนักงานควบคุม

เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

723+802 ผิวจรำจร คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

มำกกว่ำ 4 ช่องจรำจร
กว้ำง 3.50

เขตทำงกว้ำง

114 ต่อเขตเทศบำลเมืองลำพูน - บรรจบทำงหลวงหมำยเลข 11(ดอยติ)
100

เกำะกลำงกว้ำง

575+267 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

จังหวัด : อุดรธานี
30

15/15

ป้ายจราจร

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

482+723 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

30

9,115
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

1+977 บริเวณ :

จังหวัด : อุตรดิตถ์
29

15

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 3.50

เขตทำงกว้ำง

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ก.ม.การรถไฟ : 166+505.70 ผิวจรำจร ลาดยาง

จังหวัด : เพชรบุรี

1040 แยกทำงหลวงหมำยเลข 102(อุตรดิตถ์) - วังกะพี้
101

15/15

17+965 บริเวณ : บ้ำนซ่อง

ระดับเดียวกัน

15,004

2 ช่องจรำจร

224+500 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : ปึกเตียน

28

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

3187 เขื่อนเพชร - บำงกุฬำ
100
สำนักทำงหลวงที่ 13

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

0+222 บริเวณ : -

จังหวัด : ประจวบคีรีขนั ธ์
27

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

3325 ทำงแยกเข้ำหำดทรำยใหญ่
100
สำนักทำงหลวงที่ 13

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

6

เมตร
เมตร
5.00 เมตร

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2554 (ที่มคี ำ่ T.M. มำกกว่ำ 100,000 โดยเรียงค่ำ T.M. จำกมำกไปน้อย)
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
31

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

แขวงกำรทำง

ประเภทกำรตัดผ่ำน

ถนน : ทรงพล

แขวงกำรทำง ราชบุรี

79+341 บริเวณ : ทำงแยกดอนกระชำย

ก.ม.การรถไฟ :

69+323 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 3.50

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 2.50

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :

แขวงกำรทำง ฉะเชิงเทรา

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

ถนน : กาญจนาภิเษก
สำนักทำงหลวงที่ 14

แขวงกำรทำง สน.บท.สุราษฏร์ธานีที่ 3

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : พิษณุโลก-วัดโบสถ์

แขวงกำรทำง สน.บท.พิษณุโลกที่ 2

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 4

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

แขวงกำรทำง พิจิตร

จังหวัด : พิจิตร

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

กว้ำง 14.00
กว้ำง 2.00

กว้ำง 0.50

ก.ม.กรมทางหลวง :

20/20

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 1.50

เขตทำงกว้ำง

30/30

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

48
342,336

แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้ายหยุด แผง
ขึ้นลง อื่นๆ คานยกระบบไฟฟ้า

32
337,024
6,473

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

52
336,596

ป้ายหยุด มือหมุน

เมตร
6,654

2 ช่องจรำจร

347+908 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

15+700 บริเวณ : บ้ำนฝั่งสถำนีรถไฟ

คานยก แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้ายหยุด

1.00 เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะกลำง

ไหล่ทำง ลาดยาง

360,440

10,532

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

10

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะ

กว้ำง 7.00

ระดับเดียวกัน

ก.ม.การรถไฟ :

12.50/12.50

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ
ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

7,132
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

404+767 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

111 แยกทำงหลวงหมำยเลข 11(สำกเหล็ก) - พิจิตร
100

15/15

14+377 บริเวณ : บ้ำนแควน้อย

จังหวัด : พิษณุโลก
35

กว้ำง 2.50

เขตทำงกว้ำง

1086 กม.13+350(ต่อเขตแขวงฯ พิษณุโลก) - บรรจบทำงหลวงหมำยเลข 11
102
สำนักทำงหลวงที่ 4

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

676+195 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
34

กว้ำง 7.00

36,044

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

5.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

4+269 บริเวณ : กำญจนำภิเษก

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

67+291 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

4009 แยกทำงหลวงหมำยเลข 41 - บ้ำนนำสำร(กำญจนำภิเษก)
203

เขตทางรถไฟ

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

5+577 บริเวณ :

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

33

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

3200 ฉะเชิงเทรำ - บำงน้ำเปรี้ยว
101
สำนักทำงหลวงที่ 12

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

ก.ม.กรมทางหลวง :

จังหวัด : ราชบุรี
32

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

323 ทำงเลี่ยงเมืองบ้ำนโป่ง
102
สำนักทำงหลวงที่ 13

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

7

เมตร
เมตร
0.00 เมตร

50
332,700

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง
มือหมุน แผงขึ้นลง

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2554 (ที่มคี ำ่ T.M. มำกกว่ำ 100,000 โดยเรียงค่ำ T.M. จำกมำกไปน้อย)
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
36

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

แขวงกำรทำง

ประเภทกำรตัดผ่ำน

ถนน : คชเสนีย์

แขวงกำรทำง ลพบุรีที่ 2

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

กว้ำง 3.25

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 2.50

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : พาดวารี

แขวงกำรทำง อุตรดิตถ์ที่ 1

3+161 บริเวณ : สี่แยกบ้ำนเกำะ

ไหล่ทำง คอนกรีต

กว้ำง 2.50

เขตทำงกว้ำง

2247 กม.13+089(ต่อเขตแขวงฯ ลพบุรีที่ 2(ลำนำรำยณ์)) - ปำกช่อง
102
ถนน : ลาสมพุง-ปากช่อง
สำนักทำงหลวงที่ 8

แขวงกำรทำง นครราชสีมาที่ 2

ก.ม.กรมทางหลวง :

กว้ำง 3.50

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 0.50

เขตทำงกว้ำง

226 กันทรำรมย์ - กม.145+000(ต่อเขตแขวงฯ อุบลรำชธำนีที่ 1)
1201
ถนน : กันทรารมย์-กม.145+000
สำนักทำงหลวงที่ 7

แขวงกำรทำง ศรีสะเกษ

ก.ม.การรถไฟ :

กว้ำง 3.25

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 2.25

ระดับเดียวกัน

เขตทำงกว้ำง

3188 ทำงเข้ำเมืองแก่งคอย
100

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : สุดบรรทัด

สำนักทำงหลวงที่ 9

แขวงกำรทำง สระบุรี

จังหวัด : สระบุรี

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

20/20

8+159 บริเวณ :

กว้ำง 1.00

ไหล่ทำง ลูกรัง
เขตทำงกว้ำง

กว้ำง 3.50

15/15

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ
ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง
คานยกตรง แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้าย
หยุด
ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

46
317,124

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

50
311,200

คานยกตรง

มือหมุน

12,617

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

24
302,808

คานยก

ป้ายหยุด แผงขึ้นลง

10,017

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

เมตร

2 ช่องจรำจร

126+311 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

เมตร

2 ช่องจรำจร

550+317 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

6,894

6,224
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ก.ม.กรมทางหลวง : 142+255 บริเวณ : ทำงโค้งตลำดป่ำยำง

จังหวัด : ศรีสะเกษ
40

20/20

321,432

6.50 เมตร

2 ช่องจรำจร

ก.ม.การรถไฟ : 183+720.20 ผิวจรำจร ลาดยาง
ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

30+275 บริเวณ :

จังหวัด : นครราชสีมา
39

20/20

24

5.00 เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะกลำง
กว้ำง 3.50

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

484+033 ผิวจรำจร คอนกรีต

จังหวัด : อุตรดิตถ์
38

30/30

13,393

อืน่ ๆ6ช่องจรำจร

207+339 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

119 ทำงแยกเข้ำอุตรดิตถ์
100
สำนักทำงหลวงที่ 4

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

1+184 บริเวณ : ลำนำรำยณ์

จังหวัด : ลพบุรี
37

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

2129 แยกทำงหลวงหมำยเลข 21 - ต่อทำงของเทศบำลตำบลลำนำรำยณ์
100
สำนักทำงหลวงที่ 9

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

เมตร
เมตร
เมตร

8

30
300,510

ป้ายหยุด มือหมุน

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2554 (ที่มคี ำ่ T.M. มำกกว่ำ 100,000 โดยเรียงค่ำ T.M. จำกมำกไปน้อย)
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
41

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
แขวงกำรทำง

สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

ถนน :

แขวงกำรทำง พิษณุโลก

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

กว้ำง 3.50

ไหล่ทำง แอลฟัลท์

กว้ำง 1.00

ระดับเดียวกัน

ถนน : ตลาดคลองนาเขียว

แขวงกำรทำง พิจิตร

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์

กว้ำง 2.00

เขตทำงกว้ำง

401 กม.17+500(ต่อเขตแขวงฯ สุรำษฎร์ธำนี) - ทำงแยกไปพุนพิน
502
ถนน : สุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า
สำนักทำงหลวงที่ 14

แขวงกำรทำง สน.บท.สุราษฏร์ธานีที่ 2

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 2.50

ระดับเดียวกัน

เขตทำงกว้ำง

225 แยกทำงหลวงหมำยเลข 1(นครสวรรค์)-กม.10+000(ต่อแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 2) ก.ม.กรมทางหลวง : 6+364 บริเวณ : แควใหญ่
101
ก.ม.การรถไฟ :
252+659 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
ถนน :
สำนักทำงหลวงที่ 9

แขวงกำรทำง นครสวรรค์ที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครสวรรค์
45

30/30

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

15/15

225 แยกทำงหลวงหมำยเลข 1(นครสวรรค์)-กม.10+000(ต่อแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 2) ก.ม.กรมทางหลวง : 3+713 บริเวณ : ปำกน้ำโพ
101
ก.ม.การรถไฟ :
249+828 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
ถนน :
สำนักทำงหลวงที่ 9

แขวงกำรทำง นครสวรรค์ที่ 1

จังหวัด : นครสวรรค์

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ระดับเดียวกัน

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

15/15

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 7.00
กว้ำง 2.00
เกำะกลำงกว้ำง

แผงเข็น/ล้อเลื่อน

ป้ายหยุด

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

7,794

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

38
296,172

คานยก แผงเข็น/ล้อเลื่อน เอฟ.เอช.บี เอฟ.แอล.
บี. ป้ายเตือน ป้ายหยุด
ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

34
287,062

เอฟ.เอช.บี

แผงขึ้นลง

เมตร
8,443

2 ช่องจรำจร

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

คานยกตรง แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้าย
หยุด มือหมุน แผงขึ้นลง

8,443
เมตร
เมตร

กว้ำง 2.00

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

296,592

เมตร

2 ช่องจรำจร

กว้ำง 7.00

48

2.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

641+108 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

300,150
6,179

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

6+980 บริเวณ : บ.เขำหัวควำย

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
44

15

45

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

เมตร

2 ช่องจรำจร

318+408 ผิวจรำจร แอสฟัลท์

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

0+770 บริเวณ : ตลำดคลองน้ำเขียว

จังหวัด : พิจิตร
43

15/15

6,670

2 ช่องจรำจร

432+584 ผิวจรำจร แอลฟัลท์ตดิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

113 ทำงแยกเข้ำสถำนีรถไฟตะพำนหิน - ทำงแยกไปบำงมูลนำก
401
สำนักทำงหลวงที่ 4

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

32+235 บริเวณ : บ้ำนบุ่ง

จังหวัด : พิษณุโลก
42

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

1275 แยกทำงหลวงหมำยเลข 1086 - บรรจบทำงหลวงหมำยเลข 1104
100
สำนักทำงหลวงที่ 4

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

9

เมตร
เมตร
เมตร

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

34
287,062

เอฟ.เอช.บี

แผงขึ้นลง

หน้ำ : 10

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2554 (ที่มคี ำ่ T.M. มำกกว่ำ 100,000 โดยเรียงค่ำ T.M. จำกมำกไปน้อย)
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
46

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

แขวงกำรทำง

ประเภทกำรตัดผ่ำน

ถนน :

แขวงกำรทำง พิษณุโลก

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

กว้ำง 3.50

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 1.00

ระดับเดียวกัน

เขตทำงกว้ำง

แขวงกำรทำง นครสวรรค์ที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครสวรรค์
48

3329 แยกทำงหลวงหมำยเลข 1 - สถำนีหัวหวำย
100
สำนักทำงหลวงที่ 9

แขวงกำรทำง นครสวรรค์ที่ 2

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

แขวงกำรทำง อุดรธานี

ก.ม.กรมทางหลวง :

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 2.50

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

แขวงกำรทำง ฉะเชิงเทรา

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ระดับเดียวกัน

40/40

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

15/15

เกำะกลำงกว้ำง

มือหมุน

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

แผงขึ้นลง

279,310

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

70
อื่นๆ แผงกั้น

278,460
22,652

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

12
271,824

คานยกตรง

เมตร
3,880

2 ช่องจรำจร

75+650 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

0+695 บริเวณ :

แผงเข็น/ล้อเลื่อน

เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะกลำง
กว้ำง 3.50

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ก.ม.การรถไฟ : 572+041.80 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

3122 ดอนสีนนท์ - บ้ำนโพธิ์
100
สำนักทำงหลวงที่ 12

17+800 บริเวณ : รอบเมืองมิตรภำพ

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

34

3,978

2 ช่องจรำจร

15/15

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 1.00

280,140
8,215

เมตร
เมตร

กว้ำง 2.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : อุดรธานี
50

กว้ำง 7.00

กว้ำง 3.50

42

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

205+580 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

216 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธำนีดำ้ นทิศตะวันออก
103

20/20

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

11+341 บริเวณ :

จังหวัด : นครสวรรค์

สำนักทำงหลวงที่ 5

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

ถนน :

49

15/15

6,670

2 ช่องจรำจร

420+380 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

3004 สถำนีรถไฟนครสวรรค์ - กม.10+000(ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 2(ตำกฟ้ำ) ก.ม.กรมทางหลวง : 0+742 บริเวณ : บ้ำนหนองปลิง
101
ก.ม.การรถไฟ :
245+000 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
ถนน : สายท่าตะโก
สำนักทำงหลวงที่ 9

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

18+312 บริเวณ : บ้ำนมะต้อง

จังหวัด : พิษณุโลก
47

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

1275 แยกทำงหลวงหมำยเลข 1086 - บรรจบทำงหลวงหมำยเลข 1104
100
สำนักทำงหลวงที่ 4

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

เมตร
เมตร
0.00 เมตร

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

70
271,600

คานยก

ป้ายเตือน

หน้ำ : 11

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2554 (ที่มคี ำ่ T.M. มำกกว่ำ 100,000 โดยเรียงค่ำ T.M. จำกมำกไปน้อย)
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
51

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

แขวงกำรทำง

ประเภทกำรตัดผ่ำน

ถนน :

แขวงกำรทำง ศรีสะเกษ

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : อ.พล-จ.ชัยภูมิ

ก.ม.การรถไฟ :

กว้ำง 3.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

ระดับเดียวกัน

แขวงกำรทำง ขอนแก่นที่ 3

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

กว้ำง 5.00

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 1.50

ถนน : เพชรมาตุคลา
สำนักทำงหลวงที่ 8

แขวงกำรทำง สน.บท.นครราชสีมาที่ 3

64+376 บริเวณ : -

ก.ม.การรถไฟ :

326/4-5 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 1.00

ระดับเดียวกัน

เขตทำงกว้ำง

226 ทำงเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ
1003

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ
สำนักทำงหลวงที่ 7

แขวงกำรทำง ศรีสะเกษ

ก.ม.การรถไฟ :

0+570 บริเวณ : สนง.อบจ.ศรีสะเกษ
กว้ำง 3.50

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 1.00

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ศรีสะเกษ
55

เขตทำงกว้ำง

4 พังลำ - คลองพรวน
4200

ก.ม.กรมทางหลวง : 273+156 บริเวณ : บ้ำนคลองแงะ
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : กาญจนวนิช
สำนักทำงหลวงที่ 15

20/20

แขวงกำรทำง สน.บท.สงขลาที่ 2

จังหวัด : สงขลา

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 3.50

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 2.50

ระดับเดียวกัน

เขตทำงกว้ำง

17.5/17.5

เกำะกลำงกว้ำง

มือหมุน แผงขึ้นลง อื่นๆ

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

37
256,188

เอฟ.เอช.บี

เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณไฟจราจร

36
252,576
7,224

เมตร
เมตร

แผงเข็น/ล้อเลื่อน

แผงขึ้นลง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

34
245,616

ป้ายเตือน ป้ายหยุด แผงขึ้นลง

เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

952+436 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

แผงเข็น/ล้อเลื่อน

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

510+440 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

269,926

7,016
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร

เมตร

2 ช่องจรำจร

20/20

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

34

6,924
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ก.ม.กรมทางหลวง :

จังหวัด : นครราชสีมา
54

6.5-20/6.5-20

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

376+218 ผิวจรำจร ลาดยาง

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

1+512 บริเวณ : แยกทำงรถไฟข้ำมไปรร.เมืองพลฯ

เขตทำงกว้ำง

226 ทำงเลี่ยงเมืองห้วยแถลง
202

15/15

7,939

2 ช่องจรำจร

492+697 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

จังหวัด : ขอนแก่น
53

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

2065 ต่อเขตเทศบำลเมืองพล - ท่ำนำงแนว
101
สำนักทำงหลวงที่ 5

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

75+971 บริเวณ : บ้ำนสระกำแพงใหญ่

จังหวัด : ศรีสะเกษ
52

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

226 กม.62+886(ต่อเขตแขวงฯ สุรินทร์) - แยกเข้ำอุทมุ พรพิสัย
902
สำนักทำงหลวงที่ 7

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

เมตร
เมตร
เมตร

17,060
14
238,840

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร
คานยก

ป้ายเตือน ป้ายหยุด

หน้ำ : 12

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2554 (ที่มคี ำ่ T.M. มำกกว่ำ 100,000 โดยเรียงค่ำ T.M. จำกมำกไปน้อย)
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
56

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

แขวงกำรทำง

ประเภทกำรตัดผ่ำน

ก.ม.การรถไฟ :
แขวงกำรทำง บุรีรัมย์

กว้ำง 3.50

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 2.50

ระดับเดียวกัน

เขตทำงกว้ำง

226 จุดสุดทำงเลี่ยงเมืองจักรำช - จุดเริ่มทำงเลี่ยงเมืองห้วยแถลง
201
ถนน : เพชรมาตุคลา

แขวงกำรทำง สน.บท.นครราชสีมาที่ 3

ก.ม.การรถไฟ :

317/8-9 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 1.00

ระดับเดียวกัน

ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 10

แขวงกำรทำง กาญจนบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : กาญจนบุรี
59

ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 1

แขวงกำรทำง ลาพูน

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

กว้ำง 2.50

แขวงกำรทำง นครสวรรค์ที่ 2

จังหวัด : นครสวรรค์

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ก.ม.กรมทางหลวง :

กว้ำง 3.50

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 1.00

ระดับเดียวกัน

เขตทำงกว้ำง

ของกรมชลประทาน

เกำะกลำงกว้ำง

เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสงสว่าง

36
234,144

แผงเข็น/ล้อเลื่อน

แผงขึ้นลง

38,868
6
233,208

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร
แผงเข็น/ล้อเลื่อน

19

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

228,703

อื่นๆ คานไฟฟ้ามีพนักงานควบคุม

เมตร
3,034

2 ช่องจรำจร

175+225 ผิวจรำจร ลาดยาง

ป้ายเตือน ป้ายหยุด มือหมุน แผงขึ้นลง

12,037
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

25+874 บริเวณ :

235,828

เมตร

2 ช่องจรำจร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
30-40/30

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 3.50

ระดับเดียวกัน

ก.ม.การรถไฟ :

40/20

731+356 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

3196 กม.2+100(ต่อเขตแขวงฯ ชัยนำท) - กม.30+500(ต่อเขตแขวงฯ ลพบุรีที่ 1)
102
สำนักทำงหลวงที่ 9

กว้ำง 2.50

0+100 บริเวณ : เหมืองง่ำ

จังหวัด : ลาพูน
60

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

38

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะกลำง
กว้ำง 3.50

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ
ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

6,504
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

92+843 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

1136 แยกทำงหลวงหมำยเลข 11 - บรรจบทำงหลวงหมำยเลข 106(เหมืองง่ำ)
100

20/20

6,206

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

4.20 เมตร

2 ช่องจรำจร

ก.ม.กรมทางหลวง : 103+790 บริเวณ :
ก.ม.การรถไฟ :

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

55+406 บริเวณ :

เขตทำงกว้ำง

323 แยกพระแท่นดงรัง - ต่อทำงของเทศบำลเมืองกำญจนบุรี
202

20/20

ก.ม.กรมทางหลวง :

จังหวัด : นครราชสีมา
58

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะ

377+976 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

จังหวัด : บุรีรัมย์

สำนักทำงหลวงที่ 8

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง : 143+636 บริเวณ : หน้ำรร.เทพนคร

ถนน : บุรีรัมย์ - สตึก

57

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

219 บุรีรัมย์ - หนองบัวเจ้ำป่ำ
300
สำนักทำงหลวงที่ 8

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

เมตร
เมตร
เมตร

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

70
212,380

คานยก

ป้ายเตือน ป้ายหยุด

หน้ำ : 13

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2554 (ที่มคี ำ่ T.M. มำกกว่ำ 100,000 โดยเรียงค่ำ T.M. จำกมำกไปน้อย)
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
61

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

แขวงกำรทำง

ประเภทกำรตัดผ่ำน
ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : ปากนาปราณบุรี
แขวงกำรทำง ประจวบคีรีขนั ธ์

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 1.00

ระดับเดียวกัน

เขตทำงกว้ำง

3169 แยกทำงหลวงหมำยเลข 4 - บ้ำนชำยทะเล
100
ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 13

แขวงกำรทำง ประจวบคีรีขนั ธ์

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

377+024 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

จังหวัด : ประจวบคีรีขนั ธ์
63

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 9

แขวงกำรทำง สระบุรี

ก.ม.การรถไฟ :

สำนักทำงหลวงที่ 13

แขวงกำรทำง ราชบุรี

กว้ำง 3.50

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 1.00

เขตทำงกว้ำง

2023 แยกทำงหลวงหมำยเลข 2(น้ำฆ้อง) - ศรีธำตุ
100
ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 5

แขวงกำรทำง สน.บท.อุดรธานีที่ 2

จังหวัด : อุดรธานี

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

15/15

0+406 บริเวณ :

ระดับเดียวกัน

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

15/15

กว้ำง 3.50
กว้ำง 2.50
เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร

แผงเข็น/ล้อเลื่อน

209,720

ป้ายหยุด มือหมุน แผงขึ้น

ลง
ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

60
209,520

ป้ายเตือน ป้ายหยุด

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

40
203,560

คานยก

ป้ายเตือน ป้ายหยุด

0.00 เมตร
7,572

2 ช่องจรำจร

533/9-10 ผิวจรำจร คอนกรีต

มือหมุน แผงขึ้นลง อื่นๆ เครื่องกั้น
อัตโนมัตมิ ีไฟ

40

5,089
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร

เมตร

2 ช่องจรำจร

102+127 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

0+450 บริเวณ :

จังหวัด : ราชบุรี
65

15/15

5,243

3,492

2 ช่องจรำจร

กว้ำง 1.00

211,974

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ไหล่ทำง ลาดยาง

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

กว้ำง

กว้ำง 3.50

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : ท้าวอู่ทอง

กว้ำง 22.00

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

42

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะกลำง

130+305 ผิวจรำจร ลาดยาง
เขตทำงกว้ำง

3339 รำชบุรี - คูบวั
100

15/15

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

4+000 บริเวณ : บ้ำนป่ำ

จังหวัด : สระบุรี
64

ไหล่ทำง ฟุตบาต
เขตทำงกว้ำง

3224 แก่งคอย - แสลงพัน
100

15/15

9+720 บริเวณ : ตลำดบำงสะพำน

ระดับเดียวกัน

5,047

2 ช่องจรำจร

236+539 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

3+677 บริเวณ :

จังหวัด : ประจวบคีรีขนั ธ์
62

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

3168 ทำงเลี่ยงเมืองปรำณบุรี
102

สำนักทำงหลวงที่ 13

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

เมตร
เมตร
เมตร

26

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณ
ไฟจราจร

196,872

คานยก คานยกตรง แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน

หน้ำ : 14

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2554 (ที่มคี ำ่ T.M. มำกกว่ำ 100,000 โดยเรียงค่ำ T.M. จำกมำกไปน้อย)
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
66

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
แขวงกำรทำง

สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

ถนน :

แขวงกำรทำง พัทลุง

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 1.00

ระดับเดียวกัน

ถนน :

แขวงกำรทำง อุตรดิตถ์ที่ 1

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

กว้ำง 3.50

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 1.50

เขตทำงกว้ำง

205 แยกทำงหลวงหมำยเลข 21(ม่วงค่อม) - ต่อทำงของเทศบำลตำบลลำนำรำยณ์ ก.ม.กรมทางหลวง : 221+153 บริเวณ : สุระนำรำยณ์
301
ก.ม.การรถไฟ :
186+781
ถนน : สุระนารายณ์

สำนักทำงหลวงที่ 9

แขวงกำรทำง ลพบุรีที่ 2

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ลพบุรี
69

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 1.50

20/20

4248 แยกทำงหลวงหมำยเลข 41(ท่ำเรือใต้)-บรรจบทำงหลวงสำย 401(เขำหัวควำย) ก.ม.กรมทางหลวง : 14+493 บริเวณ : บ.บ่อกรัง
100
ก.ม.การรถไฟ :
644+11
สำนักทำงหลวงที่ 14

แขวงกำรทำง สน.บท.สุราษฏร์ธานีที่ 2

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 1.00

7/7

4181 แยกทำงหลวงหมำยเลข 4(โคกทรำย) - ต่อเขตทำงของเทศบำลตำบลปำกพะยูน ก.ม.กรมทางหลวง : 12+773 บริเวณ : บ.โคกทรำย
100
ก.ม.การรถไฟ :
897+035
ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 15

แขวงกำรทำง พัทลุง

จังหวัด : พัทลุง

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ระดับเดียวกัน

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอลฟัลท์

กว้ำง 1.00

เขตทำงกว้ำง

15/15

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร อื่นๆ ปุ่มสะท้อนแสง

46
184,690

แผงเข็น/ล้อเลื่อน เอฟ.เอช.บี ป้ายเตือน ป้าย
หยุด มือหมุน แผงขึ้นลง อื่นๆ buz เครื่องกั้น

6,492

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

26
168,792

คานยกตรง แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้าย
หยุด มือหมุน แผงขึ้นลง
ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

38
168,264

ป้ายเตือน ป้ายหยุด แผงขึ้นลง

เมตร
4,005

2 ช่องจรำจร

ผิวจรำจร แอลฟัลท์

ป้ายเตือน ป้ายหยุด แผงขึ้นลง

4,428
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

196,140

เมตร

2 ช่องจรำจร

ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

42

เมตร

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 3.50

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ
ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง อื่นๆ สัญญาณไฟ
กระพริบ

4,015
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

ถนน : ท่าเรือใต้-เขาหัวควาย

70

30/30

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

เมตร

2 ช่องจรำจร

477+783 ผิวจรำจร ลาดยาง

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

0+775 บริเวณ :

จังหวัด : อุตรดิตถ์
68

6/6

4,670

2 ช่องจรำจร

864+835 ผิวจรำจร ลาดยาง
เขตทำงกว้ำง

1104 แยกทำงหลวงหมำยเลข 1040(วังกะพี)้ - แยกเข้ำพิชัย
100
สำนักทำงหลวงที่ 4

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

7+168 บริเวณ : บ้ำนเขำชัยสน

จังหวัด : พัทลุง
67

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

4081 แยกทำงหลวงหมำยเลข 4(ท่ำนำงพรหม) - จงเก
100
สำนักทำงหลวงที่ 15

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

เมตร
เมตร
เมตร

ป้ายจราจร

42
168,210

คานยก

ป้ายเตือน ป้ายหยุด

หน้ำ : 15

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2554 (ที่มคี ำ่ T.M. มำกกว่ำ 100,000 โดยเรียงค่ำ T.M. จำกมำกไปน้อย)
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
71

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

แขวงกำรทำง

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

ประเภทกำรตัดผ่ำน

ถนน :

แขวงกำรทำง พัทลุง

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : พัทลุง
72

ถนน : ศรีชมุ - อ.แม่ทะ

แขวงกำรทำง ลาปาง

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : ลพบุร-ี วังม่วง

ก.ม.การรถไฟ :

แขวงกำรทำง ลพบุรีที่ 1

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 0.00

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

กว้ำง 3.50

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 1.50

แขวงกำรทำง สน.บท.นครราชสีมาที่ 3

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 1.00

เขตทำงกว้ำง

ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 14

แขวงกำรทำง นครศรีธรรมราชที่ 2

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

20/20

9+825 บริเวณ : ตอนแยกสำย 41-เขตเทศบำลปำกแพรก
757+854 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 3.25

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 2.25

ระดับเดียวกัน

เขตทำงกว้ำง

เมตร
เมตร

20/20

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณ
ไฟจราจร
แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้ายหยุด มือ
หมุน แผงขึ้นลง
ป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร

26
163,956

ป้ายเตือน ป้ายหยุด มือหมุน แผงขึ้นลง

6,264

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

26
162,864
4,496

ป้ายเตือน แผงขึ้นลง

36
161,856

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณ
ไฟจราจร
แผงเข็น/ล้อเลื่อน

แผงขึ้นลง

0.00 เมตร
4,473

2 ช่องจรำจร

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

0.00 เมตร

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

เมตร

2 ช่องจรำจร

300/9-10 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

40+292 บริเวณ : -

จังหวัด : นครราชสีมา

403 แยกทำงหลวงหมำยเลข 41 - ต่อเขตเทศบำลเมืองทุ่งสง
200

20/20

164,178
6,306

2 ช่องจรำจร

2 ช่องจรำจร

158+200 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

42

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

47+904 บริเวณ : บ้ำนแก่งเสือเต้น

ระดับเดียวกัน

ก.ม.การรถไฟ :

10/10

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 7.00

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : เพชรมาตุคาม

75

กว้ำง 1.00

เขตทำงกว้ำง

226 ทำงเลี่ยงเมืองจักรำช
102

สำนักทำงหลวงที่ 8

ไหล่ทำง ลาดยาง

638+927 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

จังหวัด : ลพบุรี
74

กว้ำง 6.00

เขตทำงกว้ำง

3017 แยกทำงหลวงหมำยเลข 21 - ต่อทำงของเทศบำลตำบลวังม่วง
201
สำนักทำงหลวงที่ 9

ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
15/15

3,909

2 ช่องจรำจร

3+047 บริเวณ : สำยศรีชุม-อ.แม่ทะ(บ้ำนป่ำแลว)

จังหวัด : ลาปาง
73

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

1037 ต่อเขตเทศบำลนครลำปำง - บรรจบทำงหลวงหมำยเลข 1036(แม่ทะ)
101
สำนักทำงหลวงที่ 1

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

4049 แยกทำงหลวงหมำยเลข 4(ห้วยทรำย) - ต่อเขตทำงของเทศบำลตำบลปำกพะยูน ก.ม.กรมทางหลวง : 12+692 บริเวณ : บ้ำนหำรกง
100
ก.ม.การรถไฟ :
885+422
สำนักทำงหลวงที่ 15

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

เมตร
เมตร
เมตร

ป้ายจราจร

36
161,028

คานยก

ป้ายเตือน ป้ายหยุด

หน้ำ : 16

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2554 (ที่มคี ำ่ T.M. มำกกว่ำ 100,000 โดยเรียงค่ำ T.M. จำกมำกไปน้อย)
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
76

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

แขวงกำรทำง

ประเภทกำรตัดผ่ำน

ถนน :

แขวงกำรทำง อุตรดิตถ์ที่ 1

ก.ม.กรมทางหลวง :

กว้ำง 3.50

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 1.50

ระดับเดียวกัน

ถนน :

แขวงกำรทำง สน.บท.สงขลาที่ 2

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 1.50

2224 ทำงเลี่ยงเมืองมวกเหล็ก
100

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 9

แขวงกำรทำง สระบุรี

กว้ำง 3.50

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 1.00

เขตทำงกว้ำง

4048 แยกทำงหลวงหมำยเลข 41(กม.76+630) - ทะเลน้อย
102
ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 15

แขวงกำรทำง พัทลุง

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

กว้ำง 5.00

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 1.50

ระดับเดียวกัน

ถนน : มิตรภาพ-บ.โคกสี
สำนักทำงหลวงที่ 5

แขวงกำรทำง ขอนแก่นที่ 3

จังหวัด : ขอนแก่น

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

20/20

4+898 บริเวณ : แยกทำงรถไฟอบต.หนองมะเขือ
369+572 ผิวจรำจร ลาดยาง

กว้ำง 5.50

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 1.75

ระดับเดียวกัน

เขตทำงกว้ำง

6-20/6-20

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

20
142,800

คานยก คานยกตรง แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน
ป้ายหยุด แผงขึ้นลง
ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

40
142,440

คานยก

ป้ายเตือน ป้ายหยุด มือหมุน

132,678
3,542

เมตร
เมตร
เมตร

ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง

42

เมตร

2 ช่องจรำจร

เกำะกลำงกว้ำง

7,140

3,159
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง อื่นๆ ปุ่ม
สะท้อนแสง

เมตร

2 ช่องจรำจร

832+901 ผิวจรำจร ลาดยาง
เขตทำงกว้ำง

2246 แยกทำงหลวงหมำยเลข 2 - กม.27+175(ต่อเขตแขวงฯ นครรำชสีมำที่ 1)
101

เกำะกลำงกว้ำง

25+012 บริเวณ : สถำนีปำกคลอง

จังหวัด : พัทลุง
80

20/20

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

แผงเข็น/ล้อเลื่อน เอฟ.เอช.บี ป้ายเตือน ป้าย
หยุด มือหมุน แผงขึ้นลง อื่นๆ buz เครื่องกั้นa-3

3,561
เมตร
เมตร

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

160,600

เมตร

2 ช่องจรำจร

150+160 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

2+383 บริเวณ : บำยพำสมวกเหล็ก

จังหวัด : สระบุรี
79

20/20

40

เมตร

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 3.50

เขตทำงกว้ำง

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

959+731 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

จังหวัด : สงขลา
78

40/20

29+252 บริเวณ : บ้ำนป่ำชิง

ระดับเดียวกัน

4,015

2 ช่องจรำจร

ก.ม.การรถไฟ : 462+012.88 ผิวจรำจร ลาดยาง
เขตทำงกว้ำง

408 แยกทำงหลวงหมำยเลข 43 - นำทวี
800
สำนักทำงหลวงที่ 15

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

23+975 บริเวณ :

จังหวัด : อุตรดิตถ์
77

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

1104 แยกทำงหลวงหมำยเลข 1040(วังกะพี)้ - แยกเข้ำพิชัย
100
สำนักทำงหลวงที่ 4

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

ป้ายเตือน ป้ายหยุด มือหมุน แผงขึ้นลง
อื่นๆ ไฟกะพริบ
ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

37
131,054

คานยก เอฟ.เอช.บี ป้ายหยุด มือหมุน

หน้ำ : 17

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2554 (ที่มคี ำ่ T.M. มำกกว่ำ 100,000 โดยเรียงค่ำ T.M. จำกมำกไปน้อย)
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
81

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

แขวงกำรทำง

ประเภทกำรตัดผ่ำน

ถนน :

แขวงกำรทำง สุราษฏร์ธานี

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

กว้ำง 2.50

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 1.50

ระดับเดียวกัน

ถนน :

แขวงกำรทำง ชุมพร

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

กว้ำง 3.00

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 1.00

เขตทำงกว้ำง

4151 กุมแป - บรรจบทำงหลวงหมำยเลข 41(ควนหนองหงษ์)
102
ถนน : สายบ.บ่อล้อ

สำนักทำงหลวงที่ 14

แขวงกำรทำง นครศรีธรรมราชที่ 2

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :
ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
84

ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 12

แขวงกำรทำง ฉะเชิงเทรา

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :
ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
85

กว้ำง 3.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 1.50

15/15

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 2.50

เขตทำงกว้ำง

10/10

3475 แยกทำงหลวงหมำยเลข 225(ทับกฤช) - บรรจบทำงหลวงหมำยเลข 1119(พนมรอก)
ก.ม.กรมทางหลวง : 0+478 บริเวณ :
100
ก.ม.การรถไฟ :
265+618 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
ถนน :
สำนักทำงหลวงที่ 9

แขวงกำรทำง นครสวรรค์ที่ 2

จังหวัด : นครสวรรค์

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ระดับเดียวกัน

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

15/15

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 1.00
เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายเตือน ป้ายหยุด แผงขึ้นลง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

124,613
ป้ายจราจร

40
124,200

ป้ายเตือน ป้ายหยุด อื่นๆ ไฟกะพริบ

2,583
48

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

123,984

คานยก แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้ายหยุด

0.00 เมตร
1,509

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

คานยกตรง

เมตร

2 ช่องจรำจร

73+718 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

29

3,105
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

0+433 บริเวณ :

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

เมตร

2 ช่องจรำจร

796 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

124,792
4,297

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

19+145 บริเวณ : สี่แยกบ้ำนตูล

เขตทำงกว้ำง

3124 สถำนีรถไฟบำงน้ำเปรี้ยว - บรรจบทำงหลวงหมำยเลข 3481
200

15/15

38

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

เมตร

2 ช่องจรำจร

555+156 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

8+288 บริเวณ : สำมแยกโรงเรียนวัดปิยะ

จังหวัด : ชุมพร
83

15/15

3,284

2 ช่องจรำจร

578+614 ผิวจรำจร ลาดยาง
เขตทำงกว้ำง

4112 ต่อทำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลละแม - พุนพิน
100
สำนักทำงหลวงที่ 13

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

4+492 บริเวณ : ชุมชนบ้ำนนำเล

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
82

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

4114 แยกทำงหลวงหมำยเลข 41(สมอทอง) - ชำยทะเล
100
สำนักทำงหลวงที่ 14

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

เมตร
เมตร
เมตร

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

80
120,720

มือหมุน

หน้ำ : 18

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2554 (ที่มคี ำ่ T.M. มำกกว่ำ 100,000 โดยเรียงค่ำ T.M. จำกมำกไปน้อย)
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
86

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

แขวงกำรทำง

ประเภทกำรตัดผ่ำน
ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

แขวงกำรทำง ชุมพร

กว้ำง 3.50

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 1.00

ระดับเดียวกัน

ถนน : บัวใหญ่ - สีดา

แขวงกำรทำง นครราชสีมาที่ 1

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เขตทำงกว้ำง

4138 แยกทำงหลวงหมำยเลข 4(กม.34+000) - หำดไข่เต่ำ
100
ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 15

แขวงกำรทำง พัทลุง

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

870+525 ผิวจรำจร ลาดยาง

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 1.00

ระดับเดียวกัน

เขตทำงกว้ำง

205 ต่อทำงของเทศบำลตำบลลำนำรำยณ์ - สำมแยกลำสนธิ
400
ถนน : สุระนารายณ์

สำนักทำงหลวงที่ 9

แขวงกำรทำง ลพบุรีที่ 2

ก.ม.การรถไฟ :

กว้ำง 3.50

ไหล่ทำง ฟุตบาต

กว้ำง 2.00

42
302

เขตทำงกว้ำง

กม.69+759(ต่อเขต สน.บท.สงขลำที่ 2) - สำมแยกนำเกตุ

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : เพชรเกษม

ก.ม.การรถไฟ :

สำนักทำงหลวงที่ 15

แขวงกำรทำง ปัตตานี

จังหวัด : ปัตตานี

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

30/30

กว้ำง 6.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

ระดับเดียวกัน

เขตทำงกว้ำง

20/20

เกำะกลำงกว้ำง

มือหมุน แผงขึ้นลง อื่นๆ

ป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร

คานยกตรง แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้าย
หยุด มือหมุน อื่นๆ ไฟจราจรกะพริบสีแดง

42
112,938

ป้ายเตือน ป้ายหยุด แผงขึ้นลง

20

เมตร
เมตร
0.00 เมตร

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

112,640

คานยกตรง แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้าย
หยุด มือหมุน แผงขึ้นลง

5,612

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

เมตร

2 ช่องจรำจร

1008+897 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

แผงเข็น/ล้อเลื่อน
ไฟฟ้าแสงสว่าง

ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง อื่นๆ สัญญาณไฟ
กระพริบ

5,632
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

77+440 บริเวณ : บ้ำนโคกโพธิ์

ป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร

เมตร

2 ช่องจรำจร

227+130 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ก.ม.กรมทางหลวง : 261+260 บริเวณ : แผ่นดินทอง

จังหวัด : ลพบุรี
90

5-10/5-10

114,384
2,689

2 ช่องจรำจร

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

48

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

8+090 บริเวณ : บ้ำนบำงแก้ว

จังหวัด : พัทลุง
89

20/20

117,600
2,383

เมตร
เมตร

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

42

เมตร

2 ช่องจรำจร

346+307 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

52+409 บริเวณ : บัวใหญ่ - สีดำ

จังหวัด : นครราชสีมา
88

10/10

2,800

2 ช่องจรำจร

ก.ม.การรถไฟ : 501+468.83 ผิวจรำจร ลาดยาง
เขตทำงกว้ำง

202 แยกเข้ำบัวใหญ่ - สี่แยกบ้ำนสีดำ
300
สำนักทำงหลวงที่ 8

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

1+235 บริเวณ : บ้ำนนำโพธิ์

จังหวัด : ชุมพร
87

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

4003 สวี - บ่อคำ
100
สำนักทำงหลวงที่ 13

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

20
112,240

คานยก

เอฟ.แอล.บี. ป้ายเตือน

หน้ำ : 19

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2554 (ที่มคี ำ่ T.M. มำกกว่ำ 100,000 โดยเรียงค่ำ T.M. จำกมำกไปน้อย)
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
91

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

แขวงกำรทำง

ประเภทกำรตัดผ่ำน

ถนน : สาย 4-ท่าเสม็ด

แขวงกำรทำง ชุมพร

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

กว้ำง 3.50

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 1.00

ระดับเดียวกัน

ถนน :

แขวงกำรทำง ขอนแก่นที่ 1

ก.ม.กรมทางหลวง :

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 1.50

เขตทำงกว้ำง

323 กม.87+232(ต่อเขตแขวงฯ รำชบุร)ี - แยกพระแท่นดงรัง
201
ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 10

แขวงกำรทำง กาญจนบุรี

97+267 บริเวณ :

ก.ม.การรถไฟ :

86+854 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 3.75

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 1.50

ระดับเดียวกัน

เขตทำงกว้ำง

1033 ท่ำจักร - แม่ทำ
100

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : ท่าจักร-แม่ทา
สำนักทำงหลวงที่ 1

แขวงกำรทำง ลาพูน

30+991 บริเวณ : บ้ำนร้องเรือ
กว้ำง 3.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

จังหวัด : ลาพูน
95

เขตทำงกว้ำง

3327 เนินมะกอก - กม.8+000(ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 2(ตำกฟ้ำ))
101
ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 9

แขวงกำรทำง นครสวรรค์ที่ 1

จังหวัด : นครสวรรค์

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

6-15/6-15

0+450 บริเวณ : บ้ำนเนินมะกอก
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 1.00

ระดับเดียวกัน

เขตทำงกว้ำง

20/20

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายเตือน ป้ายหยุด แผงขึ้นลง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร
เอฟ.เอช.บี เอฟ.แอล.บี. ป้ายหยุด มือหมุน
แผงขึ้นลง

17,621

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

6
105,726

แผงเข็น/ล้อเลื่อน

19
103,189

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณ
ไฟจราจร
อื่นๆ คานอัตโนมัติ

เมตร
2,564

2 ช่องจรำจร

224+262 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

111,340

5,431
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

เมตร

2 ช่องจรำจร

703+807 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

10

เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะกลำง

45/45

111,720
11,134

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ก.ม.กรมทางหลวง :

จังหวัด : กาญจนบุรี
94

20

35

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

เมตร

2 ช่องจรำจร

ก.ม.การรถไฟ : 485+336.75 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

8+134 บริเวณ : แยกสำย2-(น้ำพอง)-กระนวน

จังหวัด : ขอนแก่น
93

20/20

3,192

2 ช่องจรำจร

453+200 ผิวจรำจร ลาดยาง
เขตทำงกว้ำง

2039 แยกทำงหลวงหมำยเลข 2(น้ำพอง) - กระนวน
100
สำนักทำงหลวงที่ 5

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

8+025 บริเวณ : บ้ำนสะพลี

จังหวัด : ชุมพร
92

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

3180 แยกทำงหลวงหมำยเลข 4 - ท่ำเสม็ด
101
สำนักทำงหลวงที่ 13

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

เมตร
เมตร
เมตร

40
102,560

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร
แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้ายหยุด มือ
หมุน แผงขึ้นลง

หน้ำ : 20

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2554 (ที่มคี ำ่ T.M. มำกกว่ำ 100,000 โดยเรียงค่ำ T.M. จำกมำกไปน้อย)
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
96

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

แขวงกำรทำง

409 สำมแยกนำเกตุ - กม.39+094(ต่อเขตแขวงฯ ยะลำ)
101
ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 15

แขวงกำรทำง ปัตตานี

จังหวัด : ปัตตานี

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

ประเภทกำรตัดผ่ำน

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

จังหวัด :
ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :
ระดับเดียวกัน

27+917 บริเวณ : นำประดู่
1017 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 6.50

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 2.25

เขตทำงกว้ำง

15/15

5,077

2 ช่องจรำจร

เกำะกลำงกว้ำง

เมตร
เมตร
0.00 เมตร

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง
ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ
ป้ายจราจร

20
101,540

คานยก

แผงขึ้นลง

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง ระดับเดียวกัน
ไม่มีเครือ่ งอานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวงระดับเดียวกัน ประจำปี 2554 ที่ไม่มเี ครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ที่ ควบคุม
1

1
802

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

แขวงกำรทำง

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

ประเภทกำรตัดผ่ำน

ถนน : พหลโยธิน

ก.ม.การรถไฟ :
แขวงกำรทำง นครสวรรค์ที่ 2

194+016 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 4.80

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 0.00

ระดับเดียวกัน

เขตทำงกว้ำง

แขวงกำรทำง ขอนแก่นที่ 3

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ขอนแก่น

407 คลองหวะ - สงขลำ
100

สำนักทำงหลวงที่ 15

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :
แขวงกำรทำง สงขลา

ก.ม.การรถไฟ :
แขวงกำรทำง สงขลา

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 2.50

สำนักทำงหลวงที่ 15

แขวงกำรทำง สงขลา

จังหวัด : สงขลา

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

15/15

23+813 บริเวณ : บ้ำนบำงดำน

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 3.50

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 2.50

เขตทำงกว้ำง

15/15

เกำะกลำงกว้ำง

542,780

คานยก

37
600,066

เมตร

เมตร
เมตร

39,814
0
0

อื่นๆ รถไฟไม่วิ่งแล้ว

1.60 เมตร

เมตร
เมตร

39,814
0
0

อื่นๆ ไม่มีรถไฟวิ่งแล้ว

1.60 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

950+160 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะกลำง
กว้ำง 3.50

ระดับเดียวกัน

ก.ม.การรถไฟ :

เกำะกลำงกว้ำง

70

16,218

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะกลำง

943+110 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : กาญจนวนิช

15/15

16+318 บริเวณ : บ้ำนโคกสูง

เขตทำงกว้ำง

407 คลองหวะ - สงขลำ
100

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 2.50

จังหวัด : สงขลา
5

กว้ำง 2.25

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : กาญจนวนิช

กว้ำง 6.50

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

22.50 เมตร

2 ช่องจรำจร

กว้ำง 3.50

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

940+120 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

407 คลองหวะ - สงขลำ
100

20/20

13+462 บริเวณ : หลัก 19 น้ำน้อย

จังหวัด : สงขลา

สำนักทำงหลวงที่ 15

ไหล่ทำง ลาดยาง
เขตทำงกว้ำง

ถนน : กาญจนวนิช

4

20/20

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

7,754

2 ช่องจรำจร

208 แยกทำงหลวงหมำยเลข 2(ท่ำพระ) - กม.9+950(ต่อเขตแขวงฯ มหำสำรคำม) ก.ม.กรมทางหลวง : 0+513 บริเวณ : สำมแยกท่ำพระ
101
ก.ม.การรถไฟ : 438/17-18 ผิวจรำจร ลาดยาง
ถนน : ท่าพระ-โกสุม
สำนักทำงหลวงที่ 5

3

รำยละเอียดของทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง : 255+386 บริเวณ :

จังหวัด : นครสวรรค์
2

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

ห้วยแห้ง - ดอนรังนก

สำนักทำงหลวงที่ 9

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

เมตร
เมตร
4.20 เมตร

39,814
0
0

1

อื่นๆ รถไฟไม่วิ่งแล้ว

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวงระดับเดียวกัน ประจำปี 2554 ที่ไม่มเี ครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ที่ ควบคุม
6

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

แขวงกำรทำง

ประเภทกำรตัดผ่ำน

ถนน :

แขวงกำรทำง สงขลา

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

948+150 ผิวจรำจร คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

แขวงกำรทำง ตรัง

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : ศรีเพ็ญ

แขวงกำรทำง สระแก้ว

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : ปากคลองบ้านกรูด
สำนักทำงหลวงที่ 13

แขวงกำรทำง ประจวบคีรีขนั ธ์

ถนน : กาญจนาภิเษก

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 1.00

สำนักทำงหลวงที่ 14

แขวงกำรทำง สน.บท.สุราษฏร์ธานีที่ 3

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ก.ม.กรมทางหลวง :

4+269 บริเวณ : กำญจนำภิเษก
676+195 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

12.50/12.50

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

0
0

36
55,224

เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะ

กว้ำง 2.00

993

1,534

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 14.00

14,378

1.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

361+400 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
-

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

8+220 บริเวณ : บ้ำนดอนยำง

ระดับเดียวกัน

ก.ม.การรถไฟ :

10

2

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะสี

กว้ำง 1.00

เขตทำงกว้ำง

4009 แยกทำงหลวงหมำยเลข 41 - บ้ำนนำสำร(กำญจนำภิเษก)
203

เกำะกลำงกว้ำง

0
7,189

เมตร
เมตร

กว้ำง 2.50

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

20/40

กว้ำง 7.00

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

0

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 3.50

จังหวัด : ประจวบคีรีขนั ธ์
10

ไหล่ทำง ลาดยาง

เขตทำงกว้ำง

3459 แยกทำงหลวงหมำยเลข 4(สำมแยกบ้ำนกรูด) - ปำกคลองบ้ำนกรูด
100

กว้ำง 2.50

259+900 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

2 ช่องจรำจร

0+078 บริเวณ :

จังหวัด : สระแก้ว
9

15/25

ก.ม.การรถไฟ : 833+206.39 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

3446 สำยเลียบชำยแดนไทย/กัมพูชำ ช่วง คลองลึก - สันรอชะงัน
100
สำนักทำงหลวงที่ 8

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 3.50

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

8,267

2 ช่องจรำจร

11+826 บริเวณ :

จังหวัด : ตรัง
8

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

419 ถนนวงแหวนรอบเมืองตรังด้ำนทิศตะวันตก
101
สำนักทำงหลวงที่ 14

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

13+620 บริเวณ : บ้ำนน้ำกระจำย

จังหวัด : สงขลา
7

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

408 ทำงหลวงหมำยเลข 407(น้ำกระจำย) - สำมแยกทุ่งหวัง
602
สำนักทำงหลวงที่ 15

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

เมตร
เมตร
1.00 เมตร

10,532
32
337,024

2

อื่นๆ รถไฟไม่วิ่งแล้ว

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวงระดับเดียวกัน ประจำปี 2554 ที่ไม่มเี ครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ที่ ควบคุม
11

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

แขวงกำรทำง

4247 หนองไทร - ยวนสำว
100

ประเภทกำรตัดผ่ำน

ก.ม.การรถไฟ :
แขวงกำรทำง สุราษฏร์ธานี

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

จังหวัด :
ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 14

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

30+800 บริเวณ : สถำนีรถไฟคีรีรัฐนิคม
661+214 ผิวจรำจร คอนกรีต/ลูกรัง

ระดับเดียวกัน

ไหล่ทำง คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

7/7

3,033

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 6.00
กว้ำง
เกำะกลำงกว้ำง

เมตร
เมตร
เมตร

2
6,066

3

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง
ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง
ต่างระดับรถไฟลอดใต้ทางหลวง
ไม่มีเครือ่ งอานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวงต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ประจำปี 2554 ที่ไม่มเี ครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ที่ ควบคุม
1

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
แขวงกำรทำง

สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

2
800

ก.ม.การรถไฟ :

3

4
700

แขวงกำรทำง ลาปาง

ก.ม.กรมทางหลวง : 264+989 บริเวณ : แยกทำงรถไฟไปหน้ำรร.เทคโนฯ

ถนน : มิตรภำพ

ก.ม.การรถไฟ :

กว้ำง 2.25

จังหวัด : ขอนแก่น

ต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 30/30

หัวนำ - ปรำณบุรี

ก.ม.กรมทางหลวง : 235+300 บริเวณ : โค้งหัวนำ

ถนน : เพชรเกษม

ก.ม.การรถไฟ :
แขวงกำรทำง ประจวบคีรีขนั ธ์

4 ควนลัง - พังลำ
4100

ต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 30/30

กว้ำง 1.50
เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 3.50
กว้ำง 2.50

จังหวัด : สงขลำ

ต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 50/30

ลำดหลุมแก้ว - บรรจบทำงหลวงหมำยเลข 1(บำงปะอิน)

ก.ม.กรมทางหลวง :

78+355 บริเวณ : คลองเปรมประชำ

ถนน : วงแหวนตะวันตกรอบนอก

ก.ม.การรถไฟ :

49+750 ผิวจรำจร คอนกรีต

สำนักทำงหลวงที่ 11

ต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 28.5/51.5

สำนักทำงหลวงที่ 15

แขวงกำรทำง สงขลา

แขวงกำรทำง ปทุมธานี

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยำ

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

เกำะกลำงกว้ำง

เมตร
เมตร

กว้ำง 2.50
เกำะกลำงกว้ำง

23,614
37
873,718

30
557,160

เมตร

เมตร
เมตร

38,822
10
388,220

13.00 เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะกลำง
กว้ำง 3.50

644,046

18,572

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะกลำง

931+625 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

26

เมตร

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 3.50

ก.ม.การรถไฟ :

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

216+271 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง : 251+537 บริเวณ : บ้ำนคลองหวะ

ถนน : เอเซีย

9
300

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะกลำง

กว้ำง 6.50

24,771

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

379+063 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

แขวงกำรทำง ขอนแก่นที่ 3

เมตร
เมตร

กว้ำง 2.50

พล - บ้ำนไผ่

จังหวัด : ประจวบคีรีขนั ธ์

5

กว้ำง 7.00

จังหวัด : ลำปำง

สำนักทำงหลวงที่ 13

4

641+500 ผิวจรำจร คอนกรีต

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะกลำง

ต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 40/30

สำนักทำงหลวงที่ 5

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง : 702+209 บริเวณ : หมู่บำ้ นสุขสวัสดิ์

ถนน : พหลโยธิน

2

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

1 ต้นมื่น - สำมัคคี
2200

สำนักทำงหลวงที่ 1

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

เมตร
เมตร
12.00 เมตร

47,564
195
9,274,980

หน้ำ :

1

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง
ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวงต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ประจำปี 2554 ที่ไม่มเี ครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ที่ ควบคุม
6

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
แขวงกำรทำง

สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน
ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

แขวงกำรทำง ลาปาง

จังหวัด : ลำปำง
7

11 กม.37+301(ต่อเขตแขวงฯ ลำปำง) - สำมแยกดอยติ
1400
ถนน : ลำปำง -เชียงใหม่
สำนักทำงหลวงที่ 1

8

32
100

9

33
101

แขวงกำรทำง ลาพูน

3+300 บริเวณ : บ้ำนกำดเมฆ
กว้ำง 7.00

ต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 30/50

กว้ำง 2.50

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

46+599 บริเวณ :
699+594 ผิวจรำจร คอนกรีต

บำงปะอิน - นครหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

24+204 บริเวณ : บ้ำนม้ำ

ถนน : สำยเอเซีย

ก.ม.การรถไฟ :

75+339 ผิวจรำจร แอลฟัลท์

แขวงกำรทำง อยุธยา

กว้ำง 3.50
กว้ำง 2.50

กว้ำง 2.50

ก.ม.กรมทางหลวง : 105+850 บริเวณ :

ถนน : สุวรรณศร

ก.ม.การรถไฟ : 140+399.04 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 7.00

ต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 20/20

กว้ำง 2.50

ก.ม.กรมทางหลวง : 241+027 บริเวณ :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : เอเซีย

สำนักทำงหลวงที่ 14

แขวงกำรทำง นครศรีธรรมราชที่ 2

จังหวัด : นครศรีธรรมรำช

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

เกำะกลำงกว้ำง

เมตร
เมตร

เมตร
เมตร

กว้ำง 3.50

ต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 30/50

กว้ำง 2.50
เกำะกลำงกว้ำง

19
448,856
154,628
90
13,916,520
11,736
40
469,440

5.00 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะ

758+776 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

23,624

14.50 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

เกำะกลำงกว้ำง

323,050

เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะกลำง

หินกอง - กม.111+833(ต่อเขต สน.บท.นครนำยก)

41 ทุ่งสง - ร่อนพิบลู ย์
1001

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 3.50

26

เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะกลำง

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยำ

จังหวัด : สระบุรี

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 75/90

แขวงกำรทำง สระบุรี

12,425

2 ช่องจรำจร

638+300 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

จังหวัด : ลำพูน

สำนักทำงหลวงที่ 9

10

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

ต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 30/40

สำนักทำงหลวงที่ 11

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

11 ทำงเลี่ยงเมืองลำปำง
1202
สำนักทำงหลวงที่ 1

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

เมตร
เมตร
10.00 เมตร

24,023
4
96,092

หน้ำ :

2

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง
ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวงต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ประจำปี 2554 ที่ไม่มเี ครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ที่ ควบคุม
11

ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

แขวงกำรทำง

101 ห้วยบ่อแก้ว - แยกเข้ำสถำนีรถไฟเด่นชัย
800
ถนน : ยันตรกิจโกศล
สำนักทำงหลวงที่ 2

แขวงกำรทำง แพร่

จังหวัด : แพร่
12

115 ทำงเลี่ยงเมืองพิจิตร
401
สำนักทำงหลวงที่ 4
จังหวัด : พิจิตร

211 แยกทำงหลวงหมำยเลข 2(หนองสองห้อง) - ท่ำบ่อ
101
ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 3

แขวงกำรทำง หนองคายที่ 1

จังหวัด : หนองคำย
14

214 ทำงเลี่ยงเมืองสุรินทร์(ใหม่)
803
แขวงกำรทำง สุรินทร์

จังหวัด : สุรินทร์
15

230 ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้ำนทิศตะวันออก
200
ถนน : เลี่ยงเมืองขอนแก่น
สำนักทำงหลวงที่ 5

แขวงกำรทำง ขอนแก่นที่ 1

จังหวัด : ขอนแก่น

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง : 110+782 บริเวณ :
กว้ำง 7.00

ต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 30/30

กว้ำง 1.50

ต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ไหล่ทำง คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 40/40
ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

กว้ำง 7.00

ต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 20/20

กว้ำง 1.50

กว้ำง 3.50

ต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 40/20

กว้ำง 1.50

ก.ม.การรถไฟ :

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 7.00

ต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 50/30

กว้ำง 2.50
เกำะกลำงกว้ำง

30,738
4,595

เมตร
เมตร

26
119,470

เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

460+098 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

6

เมตร

2 ช่องจรำจร

ก.ม.การรถไฟ : 424+042.65 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

178,900
5,123

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

11+236 บริเวณ : หมู่บำ้ นเทพธำนี

50

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 3.00

23+500 บริเวณ :

เมตร
เมตร

กว้ำง 1.00

0+365 บริเวณ : ก่อนแยกหนองสองห้อง

96,964
3,578

อืน่ ๆ

เกำะกลำงกว้ำง

28

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

610+004 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง :

เมตร
เมตร

8+724 บริเวณ : บ้ำนคลองท่ำหลวง
343+869 ผิวจรำจร คอนกรีต

3,463

2 ช่องจรำจร

ก.ม.การรถไฟ : 531+945.50 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 7

ประเภทกำรตัดผ่ำน

ก.ม.การรถไฟ :
แขวงกำรทำง พิจิตร

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

จังหวัด :

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

13

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง

เมตร
เมตร
0.00 เมตร

16,430
24
394,320

หน้ำ :

3

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง
ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวงต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ประจำปี 2554 ที่ไม่มเี ครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ที่ ควบคุม
16

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

แขวงกำรทำง

ประเภทกำรตัดผ่ำน

ถนน : เลี่ยงเมืองขอนแก่น

แขวงกำรทำง ขอนแก่นที่ 1

จังหวัด : ขอนแก่น
17

231 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลรำชธำนีดำ้ นทิศตะวันตก
101

304 ต่อทำงของเทศบำลเมืองฉะเชิงเทรำ - กม.54+700(ต่อเขตแขวงฯปรำจีนบุรี)
300
แขวงกำรทำง ฉะเชิงเทรา

311 ทำงเลี่ยงเมืองลพบุรี
102

กว้ำง 7.00

ต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 30/50

กว้ำง 2.50

ก.ม.กรมทางหลวง :

สำนักทำงหลวงที่ 9

ก.ม.การรถไฟ :

แขวงกำรทำง ลพบุรีที่ 1

331 โป่งสะเก็ต - บรรจบทำงหลวงหมำยเลข 3(สัตหีบ)
400
ถนน : พนมสำรคำม-สัตหีบ

แขวงกำรทำง สน.บท.ชลบุรีที่ 2

จังหวัด : ชลบุรี

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

571+167 ผิวจรำจร คอนกรีต

69+072 ผิวจรำจร คอนกรีต

กว้ำง 11.00

เมตร
เมตร

กว้ำง 0.00

126+622 ผิวจรำจร แอสฟัลท์

กว้ำง 21.00
กว้ำง 1.50

กว้ำง 7.00

ต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ไหล่ทำง ลาดยาง
เขตทำงกว้ำง 40/40

กว้ำง 0.00

เกำะกลำงกว้ำง

232,882

68
1,684,428

50
354,350

0.00 เมตร
10,084

2 ช่องจรำจร

กว้ำง 2.00

26

7,087
เมตร
เมตร

กว้ำง 7.00

8,957

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

ก.ม.กรมทางหลวง : 129+653 บริเวณ : บ้ำนคลองไผ่
183+864 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

460,040

24,771

6

5+641 บริเวณ : สะพำนสูง

28

0.00 เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

เกำะกลำงกว้ำง

16,430

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะ

0+414 บริเวณ : รพ.โสธรำเวช

ต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ไหล่ทำง คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 39.5/20.5

ก.ม.การรถไฟ :

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

11+920 บริเวณ : สะพำนคสล.ข้ำมทำงรถไฟ(RT)

ต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ไหล่ทำง คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 60/60

ก.ม.การรถไฟ :

จังหวัด : ลพบุรี

สำนักทำงหลวงที่ 12

ก.ม.กรมทางหลวง :

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : บำยพำส

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

445+424 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ไหล่ทำง คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 40/20

แขวงกำรทำง อุบลราชธานีที่ 1

จังหวัด : ฉะเชิงเทรำ

20

ก.ม.การรถไฟ :

สำนักทำงหลวงที่ 7

สำนักทำงหลวงที่ 12

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

47+980 บริเวณ :

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : มหำจักรพรรดิ์

19

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : สะพำนคสล.ข้ำมทำงรถไฟLT,RT
จังหวัด : อุบลรำชธำนี

18

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

230 ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้ำนทิศตะวันออก
200
สำนักทำงหลวงที่ 5

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

เมตร
เมตร
เมตร

6
60,504

หน้ำ :

4

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง
ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวงต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ประจำปี 2554 ที่ไม่มเี ครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ที่ ควบคุม
21

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

แขวงกำรทำง

ประเภทกำรตัดผ่ำน

ถนน :

แขวงกำรทำง สระบุรี

จังหวัด : สระบุรี
22

403 ร่อนพิบลู ย์ - แยกทำงหลวงหมำยเลข 41
103
ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 14

แขวงกำรทำง นครศรีธรรมราชที่ 2

จังหวัด : นครศรีธรรมรำช
23

4019 ต่อทำงเทศบำลตำบลท่ำยำง - บรรจบทำงหลวงหมำยเลข 4015(ควนพลอง)
100
ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 14

แขวงกำรทำง นครศรีธรรมราชที่ 2

จังหวัด : นครศรีธรรมรำช
24

แขวงกำรทำง นครศรีธรรมราชที่ 1

จังหวัด : นครศรีธรรมรำช
25

4195 ทำงเลี่ยงเมืองจันดี
200

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

14+399 บริเวณ :

กว้ำง 3.50

ต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 40/40

กว้ำง 2.50

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

30+510 บริเวณ : บ.เขำน้อย

ต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 15/15

กว้ำง 2.50

ก.ม.การรถไฟ :

22+709 บริเวณ : บ้ำนหลักช้ำง
733+050 ผิวจรำจร แคปซีล

ต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ไหล่ทำง แคปซีล
เขตทำงกว้ำง 15/15

ต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 30/50

จังหวัด : นครศรีธรรมรำช

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

กว้ำง 3.50

กว้ำง 7.00
เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 1.00
เกำะกลำงกว้ำง

727,704

40
208,320

10
35,330

เมตร
4,611

2 ช่องจรำจร

ต่ำงระดับรถไฟลอดใต้ทำงหลวง ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 15/15

36

3,533
เมตร
เมตร

กว้ำง 2.50

กว้ำง 3.50

2,083,440

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

729 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

120

5,208
เมตร
เมตร

กว้ำง 1.00

3+250 บริเวณ : วัดธำตุน้อย

17,362

4.20 เมตร

2 ช่องจรำจร

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

20,214

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะ
กว้ำง 3.50

ก.ม.กรมทางหลวง :

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

776+069 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ก.ม.การรถไฟ :
แขวงกำรทำง นครศรีธรรมราชที่ 2

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะกลำง

117+202 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 14

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

4103 แยกทำงหลวงหมำยเลข 403(นำพรุ) - บรรจบทำงหลวงหมำยเลข 408(จังหูน) ก.ม.กรมทางหลวง : 2+939 บริเวณ : บ้ำนท่ำช้ำง
200
ก.ม.การรถไฟ :
807+266 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
ถนน :
สำนักทำงหลวงที่ 14

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

362 ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรีดำ้ นทิศตะวันออก
200
สำนักทำงหลวงที่ 9

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

เมตร
เมตร
เมตร

28
129,108

5

ป้ายหยุด

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง
ต่างระดับรถไฟข้ามทางหลวง
ไม่มีเครือ่ งอานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวงต่ำงระดับรถไฟข้ำมทำงหลวง ประจำปี 2554 ที่ไม่มเี ครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ที่ ควบคุม
1

2
100

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

แขวงกำรทำง

ประเภทกำรตัดผ่ำน
ก.ม.กรมทางหลวง :

36
100

ถนน : มิตรภาพ

ก.ม.การรถไฟ :
แขวงกำรทำง สระบุรี

ถนน : เมืองพัทยา-ระยอง

ก.ม.การรถไฟ :
แขวงกำรทำง สน.บท.ชลบุรีที่ 2

ถนน : แปดริ้ว-พนม

สำนักทำงหลวงที่ 12

แขวงกำรทำง ฉะเชิงเทรา

ก.ม.การรถไฟ :

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 2.50

ต่ำงระดับรถไฟข้ำมทำงหลวง

ถนน : ศุขประยูร

สำนักทำงหลวงที่ 12

แขวงกำรทำง ชลบุรี

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 2.50

ต่ำงระดับรถไฟข้ำมทำงหลวง

ถนน : สุขประยูร

สำนักทำงหลวงที่ 12

แขวงกำรทำง ฉะเชิงเทรา

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

15/15

8+945 บริเวณ :
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 2.50

เขตทำงกว้ำง

15/15

เกำะกลำงกว้ำง

80
2,275,280
19,042
14
266,588
24,771
70
1,733,970
75,268
18
1,354,824

4.20 เมตร
16,479

2 ช่องจรำจร

74+352 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ต่ำงระดับรถไฟข้ำมทำงหลวง

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

28,441

9.00 เมตร

มำกกว่ำ 4 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

10.00 เมตร

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

98+293 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

315 กม.14+380(ต่อเขตแขวงฯ ชลบุร)ี - ทำงแยกไปฉะเชิงเทรำ
202

40/40

8+050 บริเวณ : ดอนหัวฬ่อ

จังหวัด : ชลบุรี
5

เกำะกลำงกว้ำง

69+072 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

315 ต่อทำงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี - ทำงแยกเข้ำพนัสนิคม
100

เมตร
เมตร

5+155 บริเวณ : แยกวัดทดฯ(วัดทดรำษฎร์เจริญมณฤท 4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
4

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะ

กว้ำง 2.50

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ไหล่ทำง ลาดยาง
30/50

เมตร
เมตร

กว้ำง 2.50

กว้ำง 14.00

ต่ำงระดับรถไฟข้ำมทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

กว้ำง 3.50

148+157 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

304 ต่อทำงของเทศบำลเมืองฉะเชิงเทรำ - กม.54+700(ต่อเขตแขวงฯปรำจีนบุรี)
300

30/30

1+662 บริเวณ : บ้ำนหนองปลำไหล

จังหวัด : ชลบุรี
3

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

ก.ม.กรมทางหลวง :

มำกกว่ำ 4 ช่องจรำจร

165+242 ผิวจรำจร คอนกรีต

ต่ำงระดับรถไฟข้ำมทำงหลวง

กะทิงลำย - เขำแกแล

สำนักทำงหลวงที่ 12

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

8+850 บริเวณ :

จังหวัด : สระบุรี
2

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

สระบุรี - มวกเหล็ก

สำนักทำงหลวงที่ 9

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

เมตร
เมตร
0.00 เมตร

70
1,153,530

1

อื่นๆ มีโครงการรางคู่

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวงต่ำงระดับรถไฟข้ำมทำงหลวง ประจำปี 2554 ที่ไม่มเี ครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ที่ ควบคุม
6

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

แขวงกำรทำง

ประเภทกำรตัดผ่ำน

ถนน : เขาหาดยาว

แขวงกำรทำง สน.บท.ชลบุรีที่ 2

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 2.50

ก.ม.การรถไฟ :
แขวงกำรทำง ชลบุรี

จังหวัด : ชลบุรี

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

40/40

2+184 บริเวณ : ซอย11
106+338 ผิวจรำจร คอนกรีต

ต่ำงระดับรถไฟข้ำมทำงหลวง

ไหล่ทำง ฟุตบาต
เขตทำงกว้ำง

15/15

6,674

2 ช่องจรำจร

181+160 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ต่ำงระดับรถไฟข้ำมทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : เศรษฐกิจ
สำนักทำงหลวงที่ 12

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

344 ชลบุรี - บ้ำนบึง
100

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

8+200 บริเวณ : บ้ำนคลองไผ่

จังหวัด : ชลบุรี
7

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

332 แยกทำงหลวงหมำยเลข 3(เขำหำดยำว)-กม.11+800(ต่อเขตแขวงฯ ระยอง)
101
สำนักทำงหลวงที่ 12

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

เกำะกลำงกว้ำง

เมตร
เมตร

กว้ำง 3.00
เกำะกลำงกว้ำง

13,348

เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง
กว้ำง 9.80

2

เมตร
เมตร
4.40 เมตร

50,952
18
917,136

หน้ำ :

2

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง
ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมทางหลวง
กับการรถไฟแห่งประเทศไทย

แผนงาน/โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางรถไฟ
พ.ศ. 2550 – 2559

แบบสารวจทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง และข้อแนะนา
ในการกรอกข้อมูลแบบสารวจทางรถไฟ
ตัดผ่านทางหลวง
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ข้อแนะนำในกำรกรอกข้อมูลแบบสำรวจทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง
โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างตามแบบสารวจและขีดเครื่องหมาย หน้าข้อความที่ต้องการลงใน
ช่องว่าง ที่กาหนดให้พร้อมทั้งระบุชื่อผู้สารวจ ตาแหน่ง และวันที่สารวจด้วย
แขวงการทาง…………………. (ให้ระบุชื่อแขวงกำรทำง) (……………………………) (ให้ระบุรหัสแขวงกำรทำง)
สานักทางหลวงที่……….. (ให้ระบุเลขของสำนักทำงหลวง) (………………………….) (ให้ระบุชื่อสำนักทำงหลวง)
ชื่อบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง (ถ้ามี)…...…………. (ให้ระบุชื่อเรียกที่รู้จักกันแพร่หลำยของบริเวณที่สำรวจ)
อยู่ในท้องที่ตาบล………อาเภอ……….จังหวัด……... (ให้ระบุชื่อตำบล อำเภอ และเขตจังหวัดของบริเวณที่สำรวจ)
รำยละเอียดบริเวณทำงหลวง
ทางหลวงหมายเลข………….... หมายเลขควบคุม…………………….…..…ที่ กม………………….…………….
( ให้ระบุ หมำยเลขทำงหลวง หมำยเลขควบคุม และ กม. ตำมระบบหมำยเลขทำงหลวงของกรมทำงหลวง )
ชื่อตอน………………………………………………….… (ให้ระบุชื่อตอนของทำงหลวงช่วงนั้นจำกไหนถึงไหน)
ชื่อถนน(ถ้ามี)………………….………………..... (ให้ระบุชื่อถนนที่เรียกกันแพร่หลำยหรือระบุตำมป้ำยชื่อถนน)
ประเภทกำรตัดผ่ำน
ระดับเดียวกัน (หมำยถึง ทำงรถไฟตัดกับทำงหลวงอยู่ระดับเดียวกัน)
ต่างระดับรถไฟลอดใต้ทางหลวง (หมำยถึง ทำงรถไฟลอดใต้ทำงหลวงหรือสะพำนทำงหลวง)
ต่างระดับรถไฟข้ามทางหลวง (หมำยถึง ทำงรถไฟก่อสร้ำงข้ำมทำงหลวง)
ลักษณะทำงหลวง
ชนิดทางหลวง ( ให้ขีดเครื่องหมำย หน้ำข้อควำมที่ให้ไว้พร้อมระบุลักษณะผิวทำง, ผิวจรำจรกว้ำง,
ลักษณะไหล่ทำง, ไหล่ทำง/ทำงเท้ำกว้ำง, เขตทำงกว้ำงซ้ำย/ขวำ และเกำะกลำงกว้ำง)
เครื่องอานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง (หมำยถึง เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง
ที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณที่สำรวจ ให้ขีดเครื่องหมำย ลงในช่อง )
รำยละเอียดบริเวณทำงรถไฟ
ให้กรอกข้อมูลรายละเอียดตามที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน โปรดสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของการรถไฟ ที่รับผิดชอบ
ทางรถไฟที่ตัดผ่านทางหลวงนั้นโดยตรง(สำหรับปริมำณรถไฟที่วิ่งผ่ำนกี่ขบวนต่อวัน ให้รวมถึงรถไฟโดยสำร
และรถไฟบรรทุกสินค้ำด้วย)
ชนิดเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ
ให้ขีดเครื่องหมาย ลงในช่อง
(สำหรับช่องอื่นๆ ให้ระบุมำด้วย)

