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รายงานสรปุบรเิวณทางรถไฟตัดผา่นทางหลวง ประจําป ี255๖ 
 

 
1. คํานํา 

 

มาตรการอํานวยความปลอดภัยที่บริ เวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง อาจมีลักษณะของ             
การติดต้ังป้ายจราจร  ติดตั้งเครื่องกั้นถนนพร้อมสัญญาณไฟวาบอัตโนมัติ ติดตั้งเครื่องกั้นถนนชนิดมีพนักงาน            
ปิด – เปิด หรือก่อสร้างเป็นทางต่างระดับข้ามทางรถไฟ  หากมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในการลงทุน 

 
มาตรการความปลอดภัยที่บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงให้ยึดถือว่า Traffic Movement 

(T.M.) ซึ่งเป็นค่าผลคูณระหว่างปริมาณจราจรบนทางหลวง (ADT) กับจํานวนขบวนรถไฟใน 24 ช่ัวโมง             
โดยวางหลักการปฏิบัติในการจัดหาอุปกรณ์และบํารุงรักษาทางหลวงบริเวณทางรถไฟตัดผ่าน ดังน้ี 

 
1. ค่า T.M. น้อยกว่า  10,000 ให้ก่อสร้างทางหลวงผ่านข้ามทางแบบเสมอระดับ                       

และติดต้ังป้ายจราจร 

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

3. ค่า T.M. 40,001 – 100,000 ให้ก่อสรา้งทางผ่านข้ามทางรถไฟแบบเสมอระดับ                    
และติดต้ังเคร่ืองก้ันถนนชนิดมีพนักงานปิด–เปิด 

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

 
ดังน้ันเพ่ือการวางแผนด้านความปลอดภัยบริเวณดังกล่าว จําเป็นต้องทําการสํารวจและรวบรวม

ข้อมูลจุดตัดทางรถไฟ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 

1.  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานของกรมทางหลวง 

2.  เพ่ือใช้ประโยชน์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางหลวง 
 
3. ผลการรวบรวมข้อมูล 
 

  สํานักอํานวยความปลอดภัย ได้รวบรวมข้อมูลทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง จากแขวงการทาง และ
สํานักงานบํารุงทาง ตามแบบฟอร์มที่สํานักฯ กําหนด 
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 3.1    สรปุบริเวณทางรถไฟตัดผา่นทางหลวง      286 แห่ง      
(3.1.1)  บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงระดับเดียวกัน  190 แห่ง   
 
(3.1.2)  บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงต่างระดับ    ๙6 แห่ง 
     -    ต่างระดับรถไฟลอดใต้ทางหลวง   ๘1 แห่ง 
  -    ต่างระดับรถไฟข้ามทางหลวง    15 แห่ง 

 
 3.2   การติดตั้งเครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง 

 

      (3.2.1)  บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงระดับเดียวกัน            190    แห่ง 

 

   กรมทางหลวงได้ดําเนินการติดต้ังเคร่ืองอํานวยความปลอดภัย พอสรุปได้ ดังน้ี 
 

เครือ่งอํานวยความปลอดภยัของกรมทางหลวง จํานวน(แหง่) 

- มีป้ายจราจรอย่างเดียว 18 
- มีป้ายจราจร และไฟฟ้าแสงสว่าง 12 
- มีป้ายจราจร และสญัญาณไฟจราจร 6 
- มีป้ายจราจร และเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง ๕๙ 
- มีเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง และไฟฟ้าแสงสว่าง 6 
- มีป้ายจราจร, ไฟฟ้าแสงสว่าง และสญัญาณไฟจราจร 5 
- มีป้ายจราจร, เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง และไฟฟ้าแสงสว่าง 23 
- มีป้ายจราจร, เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง และสญัญาณไฟจราจร ๑๔ 
- มีป้ายจราจร, เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง และ สัญญาณไฟกระพริบ 4 
- มีป้ายจราจร, เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง, ไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟจราจร 33 
- มีป้ายจราจร, เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง, ไฟฟ้าแสงสว่าง  และสญัญาณไฟกระพริบ ๑ 

- มีป้ายจราจร, เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง, สัญญาณไฟจราจร 
  และสญัญาณไฟกระพริบ 

๑ 

- ไม่มกีารติดต้ังอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัย 8 

รวม 190 
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                       (3.2.2)   บริเวณทางรถไฟต่างระดับรถไฟลอดใต้ทางหลวง               ๘1  แห่ง 

 

                                        กรมทางหลวงได้ดําเนินการติดต้ังเคร่ืองอํานวยความปลอดภัย พอสรุปได้ดังน้ี 
 

เครือ่งอํานวยความปลอดภยัของกรมทางหลวง จํานวน(แหง่) 

-  มีป้ายจราจรอย่างเดียว  6 

-  มีเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 5 

-  มีไฟฟ้าแสงสว่าง 11 

-  การ์ดเรล  5 

-  มีป้ายจราจร และไฟฟ้าแสงสว่าง 5 

-  มีป้ายจราจร และเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง 7 
-  มีเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง และไฟฟ้าแสงสว่าง 6 

   -  มีป้ายจราจร และ สะพานข้ามทางรถไฟ  3 
-  มีป้ายจราจร, ไฟฟ้าแสงสว่าง และ การ์ดเรล  1 
-  มีป้ายจราจร, เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง และไฟฟ้าแสงสว่าง  3 

-  มีป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง  และสญัญาณไฟจราจร 2 

-  มีป้ายจราจร, เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง, ไฟฟ้าแสงสว่าง และสญัญาณไฟจราจร 3 

-  ไมม่ีการติดต้ังอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัย 24 

รวม 81 

  
 
              (3.2.3)  บริเวณทางรถไฟต่างระดับรถไฟข้ามทางหลวง         15  แห่ง 
 

                                      กรมทางหลวงได้ดําเนินการติดต้ังเคร่ืองอํานวยความปลอดภัย พอสรุปได้ดังน้ี 
 

เครือ่งอํานวยความปลอดภยัของกรมทางหลวง จํานวน(แหง่) 

-  มีป้ายจราจร และเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง   ๒ 
-  มีป้ายจราจร, เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง และไฟฟ้าแสงสว่าง ๔ 
-  มีป้ายจราจร, ไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟจราจร  1 

-  มีป้ายจราจร, เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง, ไฟฟ้าแสงสว่าง  และสญัญาณไฟจราจร 1 

-  ไมม่ีการติดต้ังอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัย    7 

รวม 15 
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   3.3    อุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ 
 

แขวงการทาง 
(จงัหวดั) 

ทางหลวง 
(ตอนควบคุม) 

ชือ่สายทาง 
(ประเภททางตดัผา่น) 

จาํนวน 
อุบตัิเหต ุ

จาํนวน 
คนตาย 

จาํนวน 
คนบาดเจบ็ 

อุปกรณ์อาํนวย 
ความปลอดภัยของ 

กรมทางหลวง 
อุดรธานี 
(อุดรธานี) 

216 
(0103) 

ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี
ด้านทิศตะวันออก 

(ระดบัเดียวกัน) 
 

1 1 0   ป้ายจราจร 
  เคร่ืองหมายจราจร     

 บนผิวทาง 
  คานยกตรง 
 

ปัตตานี 
(ปัตตานี) 

409 
(0100) 

นาเกตุ – ป่าพ้อ
(ระดบัเดียวกัน) 

 

1 0 1    ป้ายจราจร 
 เคร่ืองหมายจราจร    

บนผิวทาง 
 สัญญาณไฟกระพริบ 
   คานยก 
   เอฟ แอล บี  
 

 

บท.นครราชสีมาท่ี 3 
(นครราชสีมา) 

226 
(0100) 

หัวทะเล – หนองกระทิง
(ระดบัเดียวกัน) 

 

1 0 1   ป้ายจราจร 
  เคร่ืองหมายจราจร     

 บนผิวทาง 
  สัญญาณไฟจราจร 
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4.  ข้อเสนอแนะ   
            บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงที่มีค่า T.M. ต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้ 

ค่า T.M. 
บรเิวณทางผา่นทางรถไฟ (จาํนวน) 

รวมทัง้หมด 
(แห่ง) ระดับเดียวกัน 

ต่างระดบั 
ลอดใตท้างหลวง ข้ามทางหลวง 

ต่ํากว่า 10,000 20 1 1 22 
10,000 - 40,000 36 2 2 40 

40,001 - 100,000 38 8 2 48 
มากกว่า  100,000 96 70 10 176 

รวม 190 81 15 286 
  

        จาํแนกตามค่า T.M.              จําแนกตามประเภทการตดัผา่น   

   
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ต่าํกว่า 10,000 10,000 - 40,000 40,001 - 100,000 มากกวา่  100,000

20

๓๖ ๓๘

96

1 2
8

70

1 2 2
10

ระดบัเดยีวกนั ตา่งระดบัรถไฟลอดใตท้างหลวง ตา่งระดบัรถไฟขา้มทางหลวง

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ระดบัเดยีวกนั ต่างระดบัรถไฟลอดใตท้างหลวง ต่างระดบัรถไฟข้ามทางหลวง

20

1 1

๓๖

2 2

๓๘

8
2

96

70

10

ต่าํกว่า 10,000 10,000 - 40,000 40,001 - 100,000 มากกวา่  100,000
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 4.1  การก่อสร้างจุดตัดทางรถไฟเป็นทางต่างระดับ          

                 บริเวณที่มีค่า T.M. มากกว่า 100,000 พบว่า มีบริเวณทางผ่านทางรถไฟจํานวน  96  แห่ง 
ที่เป็นทางผ่านทางรถไฟระดับเดียวกับทางหลวง จําเป็นต้องจัดหางบประมาณสําหรับการก่อสร้างทางตัดทางรถไฟ 
เป็นทางต่างระดับ โดยให้พิจารณาความเหมาะทางเศรษฐกิจในการลงทุน (ดังแสดงในภาคผนวก)   
       
    4.2  การติดตั้งเครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง(เพิ่มเติม)ในบริเวณจุดตัดทางรถไฟ  

                 บริเวณที่ไม่มีการติดต้ังเคร่ืองอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง จํานวน 39  แห่ง 
กรมทางหลวงจําเป็นต้องจัดหางบประมาณมาดําเนินการ ดังน้ี 
             -  ทางรถไฟระดับเดียวกัน  8    แห่ง  
             -  ทางรถไฟลอดใต้ทางหลวง 24  แห่ง 
             -  ทางรถไฟข้ามทางหลวง   7   แห่ง 
                    (ดังแสดงในภาคผนวก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณทางรถไฟตัดผา่นทางหลวงระดับเดียวกัน 
ที่มีค่า T.M. มากกว่า 100,000 

 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับ ทางหลวง

ตอน

ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 1

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คนั/วัน)

จํานวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน

บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํานักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง  ระดับเดียวกัน  ป 2556 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

1

403
1 มากกวา 4 ชองจราจร 41,959

5,035,080

พหลโยธิน

ระดับเดียวกัน

ปากขาวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตรพุแค 107+446

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต112/15

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สระบุรี

120ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร ไฟฟาแสงสวาง สัญญาณไฟจราจร

คานยก

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 9 ขท.สระบุรี

2

503
2 มากกวา 4 ชองจราจร 36,305

435,660ระดับเดียวกัน

อุดรธานี - น้ําสวย 461+185

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

มิตรภาพ-อุดรหนองคาย

575+267

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

อุดรธานี

12ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

30/30เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

  คานยกตรง  แผงเข็น/ลอเลื่อน    ปายเตือน  ปาย

หยุด  มือหมุน  แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 5 ขท.อุดรธานี

2

600
3 2 ชองจราจร 17,180

103,080

เฉลิมพระเกียรติ

ระดับเดียวกัน

น้ําสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) 501+340

ถนน : คอนกรีต

กอนเขาวิทยาเขตหนองคาย

614+329

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

หนองคาย

6ผิวจราจร 3.50กวาง

คอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

51.5/28.5เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง

สวาง สัญญาณไฟจราจร

คานยก   แผงเข็น/ลอเลื่อน    ปายเตือน  ปายหยุด 

   อื่นๆ  ปายจํากัดความเร็วสัญญาณไฟ

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 3 ขท.หนองคายที่ 1

4

302
4 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 76,547

2,602,598

เพชรเกษม

ระดับเดียวกัน

คลองอีจาง - หลุมดิน  99+120

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

ใตสะพานตางระดับ

99+000

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ราชบุรี

34ผิวจราจร 3.50กวาง

ฟุตบาตไหลทาง 3.00กวาง

30/30เขตทางกวาง 5.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง

สวาง สัญญาณไฟจราจร

  คานยกตรง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 13 ขท.ราชบุรี

4

1403
5 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 29,324

351,888

กาญจนวนิช

ระดับเดียวกัน

คลองหวะ - พังลา 260+829

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานพรุ

933+942.40

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สงขลา

12ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

17.5/17.5เขตทางกวาง 4.20เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง

สวาง สัญญาณไฟจราจร

คานยก   แผงเข็น/ลอเลื่อน    ปายเตือน  ปายหยุด 

 มือหมุน  แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 15 ขท.สงขลา

4

1500
6 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 19,720

157,760

กาญจนวนิช

ระดับเดียวกัน

พังลา - จุดผานแดนถาวรสะเดา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) 279+276

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานคลองแงะ

952+436

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สงขลา

8ผิวจราจร 7.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

17.5/17.5เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง

สวาง สัญญาณไฟจราจร

คานยก      ปายเตือน  ปายหยุด

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 15 บท.สงขลาที่ 2

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํานักอํานวยความปลอดภัย



ลําดับ ทางหลวง

ตอน

ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 2

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คนั/วัน)

จํานวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน

บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํานักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง  ระดับเดียวกัน  ป 2556 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

33

300
7 2 ชองจราจร 11,114

1,111,400ระดับเดียวกัน

บางปะหัน - โคกแดง  66+983

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

แยกเขาวัดภาชี

88+396

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พระนครศรีอยุธยา

100ผิวจราจร 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

สํานักทางหลวงที่ 11 ขท.อยุธยา

42

201
8 มากกวา 4 ชองจราจร 5,425

108,500

เพชรเกษม

ระดับเดียวกัน

นาจวก - ดอนรัก  77+440

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานโคกโพธิ์

1008+897

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ปตตานี

20ผิวจราจร 6.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.00กวาง

20/20เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง อื่นๆ 

สัญญาณไฟกระพริบ

คานยก     เอฟ.แอล.บ.ี  ปายเตือน

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 15 ขท.ปตตานี

102

101
9 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 7,464

194,064

พาดวารี

ระดับเดียวกัน

อุตรดิตถ - หวยไผ   3+161

ถนน : คอนกรีต

สี่แยกบานเกาะ

484+033

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

อุตรดิตถ

26ผิวจราจร 3.50กวาง

คอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

20/20เขตทางกวาง 6.50เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

    เอฟ.เอช.บี     มือหมุน  แผงขึ้นลง  อื่นๆ  

(buz)คานยกอัตโนมัติ

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 4 ขท.อุตรดิตถที่ 1

113

202
10 2 ชองจราจร 8,890

426,720

ตลาดคลองน้ําเขียว

ระดับเดียวกัน

เขาทราย - ฆะมัง  58+086

ถนน : แอสฟลท

ตลาดคลองน้ําเขียว

318+408

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พิจิตร

48ผิวจราจร 7.00กวาง

แอสฟลทไหลทาง 2.00กวาง

15เขตทางกวาง 2.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง

สวาง สัญญาณไฟจราจร

  คานยกตรง  แผงเข็น/ลอเลื่อน    ปายเตือน  ปาย

หยุด  มือหมุน  แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 4 ขท.พิจิตร

114

100
11 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 21,413

406,847

ลําพูน - ดอยติ

ระดับเดียวกัน

ดอยติ - ลําพูน 0+336

ถนน : คอนกรีต

บานปาสัก

723+802

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ลําพูน

19ผิวจราจร 4.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.50กวาง

30/30เขตทางกวาง 5.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง

สวาง สัญญาณไฟจราจร

          อื่นๆ  คานไฟฟามีพนักงานควบคุม

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 1 ขท.ลําพูน

115

302
12 2 ชองจราจร 10,137

506,850ระดับเดียวกัน

คลองโนน - เนินสมอ  91+250

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานฝงสถานีรถไฟ

347+908

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พิจิตร

50ผิวจราจร 7.00กวาง

แอสฟลทติกคอนกรีตไหลทาง 1.50กวาง

30/30เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง

สวาง

        มือหมุน  แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 4 ขท.พิจิตร

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํานักอํานวยความปลอดภัย



ลําดับ ทางหลวง

ตอน

ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 3

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คนั/วัน)

จํานวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน

บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํานักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง  ระดับเดียวกัน  ป 2556 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

117

401
13 2 ชองจราจร 2,952

118,080ระดับเดียวกัน

พญาแมน - ไรออย 185+232

ถนน : ลาดยาง462+012.88

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

อุตรดิตถ

40ผิวจราจร 3.50กวาง

ลาดยางไหลทาง 1.50กวาง

40/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

   แผงเข็น/ลอเลื่อน  เอฟ.เอช.บี   ปายเตือน  ปาย

หยุด  มือหมุน  แผงขึ้นลง  อื่นๆ  buz เครื่องกั้น

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 4 ขท.อุตรดิตถที่ 1

117

402
14 2 ชองจราจร 4,169

108,394ระดับเดียวกัน

ไรออย - อุตรดิตถ 208+828

ถนน : ลาดยาง477+783

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

อุตรดิตถ

26ผิวจราจร 3.50กวาง

ลาดยางไหลทาง 1.50กวาง

30/30เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร สัญญาณไฟจราจร

   แผงเข็น/ลอเลื่อน  เอฟ.เอช.บี   ปายเตือน  ปาย

หยุด  มือหมุน  แผงขึ้นลง  อื่นๆ  buz เครื่องกั้น 

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 4 ขท.อุตรดิตถที่ 1

117

402
15 2 ชองจราจร 4,169

108,394ระดับเดียวกัน

ไรออย - อุตรดิตถ 210+303

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต482+723

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

อุตรดิตถ

26ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.50กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

   แผงเข็น/ลอเลื่อน  เอฟ.เอช.บี   ปายเตือน  ปาย

หยุด  มือหมุน  แผงขึ้นลง  อื่นๆ  buz เครื่องกั้น 

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 4 ขท.อุตรดิตถที่ 1

202

201
16 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 3,623

173,904

บัวใหญ - สีดา

ระดับเดียวกัน

แกงสนามนาง - ดอนตะหนิน  52+409

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บัวใหญ - สีดา

346+307

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครราชสีมา

48ผิวจราจร 7.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.00กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร ไฟฟาแสงสวาง สัญญาณไฟจราจร

  คานยกตรง  แผงเข็น/ลอเลื่อน    ปายเตือน  ปาย

หยุด  มือหมุน   อื่นๆ  ไฟจราจรกะพริบสีแดง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 8 ขท.นครราชสีมาที่ 1

208

100
17 2 ชองจราจร 24,366

901,542

ทาพระ-โกสุม

ระดับเดียวกัน

ทาพระ - หนองสะพัง 0+513

ถนน : ลาดยาง

สามแยกทาพระ

438/17-18

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ขอนแกน

37ผิวจราจร 6.50กวาง

ลาดยางไหลทาง 2.25กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทางบริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 5 ขท.ขอนแกนที่ 3

216

103
18 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 21,807

261,684ระดับเดียวกัน

ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีดานทิศตะวันออก  17+800

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

รอบเมืองมิตรภาพ

572+041.80

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

อุดรธานี

12ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

40/40เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

  คานยกตรง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 5 ขท.อุดรธานี

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํานักอํานวยความปลอดภัย



ลําดับ ทางหลวง

ตอน

ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 4

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คนั/วัน)

จํานวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน

บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํานักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง  ระดับเดียวกัน  ป 2556 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

216

103
19 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 21,807

566,982ระดับเดียวกัน

ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีดานทิศตะวันออก  26+048

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

รอบเมืองมิตรภาพ

564+369.57

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

อุดรธานี

26ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

40/40เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

  คานยกตรง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 5 ขท.อุดรธานี

219

302
20 4 ชองจราจรไมมีเกาะ 13,512

405,360

บุรีรัมย - สตึก

ระดับเดียวกัน

หัวถนน - บุรีรัมย 137+215

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

หนารร.เทพนคร

377+976

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

บุรีรัมย

30ผิวจราจร 7.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

20/20เขตทางกวาง 4.20เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร ไฟฟาแสงสวาง

      ปายเตือน  ปายหยุด  มือหมุน  แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 8 ขท.บุรีรัมย

225

100
21 2 ชองจราจร 6,680

233,800ระดับเดียวกัน

แยกบึงบอระเพ็ด - เกรียงไกรกลาง   3+713

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

ปากน้ําโพ

249+828

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครสวรรค

35ผิวจราจร 7.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.00กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

    เอฟ.เอช.บี      แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 9 ขท.นครสวรรคที่ 1

225

100
22 2 ชองจราจร 6,680

233,800ระดับเดียวกัน

แยกบึงบอระเพ็ด - เกรียงไกรกลาง   6+364

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

แควใหญ

252+659

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครสวรรค

35ผิวจราจร 7.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.00กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

    เอฟ.เอช.บี      แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 9 ขท.นครสวรรคที่ 1

226

100
23 2 ชองจราจร 18,689

672,804

เพชรมาตุคาม

ระดับเดียวกัน

หัวทะเล - หนองกระทิง  40+292

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

-

300/9-10

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

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

สํานักทางหลวงที่ 8 บท.นครราชสีมาที่ 3

226

100
24 2 ชองจราจร 18,689

672,804

เพชรมาตุคลา

ระดับเดียวกัน

หัวทะเล - หนองกระทิง  55+406

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต317/8-9

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครราชสีมา

36ผิวจราจร 7.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

20/20เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสงสวาง

   แผงเข็น/ลอเลื่อน       แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 8 บท.นครราชสีมาที่ 3

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํานักอํานวยความปลอดภัย



ลําดับ ทางหลวง

ตอน

ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 5

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คนั/วัน)

จํานวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน

บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํานักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง  ระดับเดียวกัน  ป 2556 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

226

100
25 2 ชองจราจร 18,689

672,804

เพชรมาตุคลา

ระดับเดียวกัน

หัวทะเล - หนองกระทิง  64+376

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

-

326/4-5

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครราชสีมา

36ผิวจราจร 7.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

20/20เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณไฟจราจร

   แผงเข็น/ลอเลื่อน       แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 8 บท.นครราชสีมาที่ 3

226

401
26 2 ชองจราจร 10,250

328,000ระดับเดียวกัน

หวยทับทัน - ศรีสะเกษ 246+983

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานสระกําแพงใหญ

492+697

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ศรีสะเกษ

32ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.50กวาง

15/15เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร

   แผงเข็น/ลอเลื่อน      มือหมุน  แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 7 ขท.ศรีสะเกษ

226

402
27 2 ชองจราจร 16,850

404,400

กันทรารมย-กม.145+000

ระดับเดียวกัน

ศรีสะเกษ - หวยขะยุง 310+639

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

ทางโคงตลาดปายาง

550+317

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ศรีสะเกษ

24ผิวจราจร 3.25กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.25กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

คานยก       ปายหยุด   แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 7 ขท.ศรีสะเกษ

294

100
28 2 ชองจราจร 7,951

270,334

ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ

ระดับเดียวกัน

ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ 0+570

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

สนง.อบจ.ศรีสะเกษ

510+440

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ศรีสะเกษ

34ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

      ปายเตือน  ปายหยุด   แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 7 ขท.ศรีสะเกษ

302

100
29 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 161,810

13,753,850

งามวงศวาน

ระดับเดียวกัน

แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร - สี่แยกแคราย   1+782

ถนน : คอนกรีต

แยกบางเขน

13+110

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

กรุงเทพ

85ผิวจราจร 3.50กวาง

คอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

11/11เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง

สวาง

คานยก      ปายเตือน

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 11 ขท.กรุงเทพ

308

100
30 2 ชองจราจร 40,387

4,038,700

อุดมสรยุทธ

ระดับเดียวกัน

ทางเขาบางปะอิน   5+226

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

อุดมสรยุทธ

55+525

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พระนครศรีอยุธยา

100ผิวจราจร 3.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

35/25เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง

สวาง สัญญาณไฟจราจร

      ปายเตือน   มือหมุน  แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 11 ขท.อยุธยา

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํานักอํานวยความปลอดภัย



ลําดับ ทางหลวง

ตอน

ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 6

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คนั/วัน)

จํานวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน

บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํานักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง  ระดับเดียวกัน  ป 2556 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

309

102
31 4 ชองจราจรไมมีเกาะ 19,197

1,919,700

ถนนโรจนะ

ระดับเดียวกัน

ทางแยกตางระดับอยุธยา - อยุธยา  20+321

ถนน : คอนกรีต

ถนนโรจนะ

70+578

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พระนครศรีอยุธยา

100ผิวจราจร 3.50กวาง

ไมระบุไหลทาง 0.00กวาง

30/30เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง

สวาง

คานยก   แผงเข็น/ลอเลื่อน    ปายเตือน  ปายหยุด

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 11 ขท.อยุธยา

319

102
32 2 ชองจราจร 14,636

146,360

สุวินทวงค

ระดับเดียวกัน

ปราจีนบุรี - ไผชะเลือด  14+374

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

โคกกะจะ

119+656.20

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ปราจีนบุรี

10ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.50กวาง

20/20เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณ

ไฟจราจร

  คานยกตรง  แผงเข็น/ลอเลื่อน    ปายเตือน  ปาย

หยุด

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 8 ขท.ปราจีนบุรี

323

100
33 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 27,445

933,130

แสงชูโต

ระดับเดียวกัน

หนองตะแครง - ลูกแก   7+900

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

ใตสะพานตางระดับ

66+293

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ราชบุรี

34ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 3.00กวาง

13.50/16.50เขตทางกวาง 5.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง

สวาง

          อื่นๆ  กําแพงคอนกรีต

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 13 ขท.ราชบุรี

323

100
34 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 27,445

274,450

ทรงพล

ระดับเดียวกัน

หนองตะแครง - ลูกแก  10+709

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

ทางแยกโพธิ์คู

69+323

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

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

สํานักทางหลวงที่ 13 ขท.ราชบุรี

323

201
35 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 20,722

124,332ระดับเดียวกัน

ลูกแก - ทาเรือ  28+627

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต86+854

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

กาญจนบุรี

6ผิวจราจร 3.75กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.50กวาง

45/45เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง

สวาง สัญญาณไฟจราจร

   แผงเข็น/ลอเลื่อน

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 10 ขท.กาญจนบุรี

323

202
36 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 42,635

255,810ระดับเดียวกัน

ทาเรือ - กาญจนบุรี  35+150

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต92+843

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

กาญจนบุรี

6ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

40/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง

สวาง สัญญาณไฟจราจร

   แผงเข็น/ลอเลื่อน

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 10 ขท.กาญจนบุรี

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํานักอํานวยความปลอดภัย



ลําดับ ทางหลวง

ตอน

ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 7

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คนั/วัน)

จํานวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน

บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํานักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง  ระดับเดียวกัน  ป 2556 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

367

100
37 2 ชองจราจร 18,448

110,688

เลี่ยงเมืองกาญจนบุรี

ระดับเดียวกัน

ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี 0+350

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต100+512

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

กาญจนบุรี

6ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

30/30เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง

สวาง สัญญาณไฟจราจร

   แผงเข็น/ลอเลื่อน    ปายเตือน  ปายหยุด

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 10 ขท.กาญจนบุรี

401

401
38 2 ชองจราจร 4,370

166,060

สุราษฎรธานี-ตะกั่วปา

ระดับเดียวกัน

ทาโรงชาง - กิโลศูนย 135+022

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บ.เขาหัวควาย

641+108

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

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

สํานักทางหลวงที่ 14 บท.สุราษฏรธานีที่ 2

408

301
39 2 ชองจราจร 8,635

172,700ระดับเดียวกัน

ทุงหวัง - นาทวี 196+663

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานปาชิง

959+731

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สงขลา

20ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.50กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง

สวาง สัญญาณไฟจราจร

คานยก  คานยกตรง  แผงเข็น/ลอเลื่อน    ปายเตือน

  ปายหยุด   แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 15 บท.สงขลาที่ 2

409

100
40 2 ชองจราจร 5,473

109,460ระดับเดียวกัน

นาเกตุ - ปาพอ   6+917

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานนาประดู

1017

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ปตตานี

20ผิวจราจร 6.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.25กวาง

15/15เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง อื่นๆ 

สัญญาณไฟกระพริบ

คานยก     เอฟ.แอล.บ.ี

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 15 ขท.ปตตานี

1037

100
41 2 ชองจราจร 6,952

180,752

ศรีชุม - อ.แมทะ

ระดับเดียวกัน

ศรีชุม - แมทะ   3+047

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

สายศรีชุม-อ.แมทะ(บานปาแลว)

638+927

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ลําปาง

26ผิวจราจร 7.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 0.00กวาง

10/10เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร สัญญาณไฟจราจร

      ปายเตือน  ปายหยุด  มือหมุน  แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 1 ขท.ลําปาง

1086

200
42 2 ชองจราจร 8,408

437,216

พิษณุโลก-วัดโบสถ

ระดับเดียวกัน

มะขามสูง - วัดโบสถ  14+791

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานแควนอย

404+767

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พิษณุโลก

52ผิวจราจร 7.00กวาง

ลาดยางไหลทาง 0.50กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

       ปายหยุด  มือหมุน

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 4 บท.พิษณุโลกที่ 2

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํานักอํานวยความปลอดภัย



ลําดับ ทางหลวง

ตอน

ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 8

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คนั/วัน)

จํานวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน

บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํานักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง  ระดับเดียวกัน  ป 2556 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

1114

100
43 2 ชองจราจร 1,980

112,860ระดับเดียวกัน

สันติบันเทิง - บางกระทุม  21+135

ถนน : แอลฟลท363+655

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พิษณุโลก

57ผิวจราจร 7.00กวาง

แอลฟลทไหลทาง 0.50กวาง

20/20เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร สัญญาณไฟจราจร

       ปายหยุด  มือหมุน

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 4 ขท.พิษณุโลก

1136

100
44 2 ชองจราจร 9,530

181,070

เหมืองงา-ลําพูน

ระดับเดียวกัน

เหมืองงา - ลําพูน   1+940

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

เหมืองงา

731+356

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ลําพูน

19ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

30-40/30เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง

สวาง สัญญาณไฟจราจร

          อื่นๆ  คานอัตโนมัติ

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 1 ขท.ลําพูน

1275

100
45 2 ชองจราจร 7,898

331,716ระดับเดียวกัน

มะขามสูง - พญาแมน  18+312

ถนน : แอสฟลทติกคอนกรีต

บานมะตอง

420+380

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พิษณุโลก

42ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติกคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

15/15เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง

สวาง

   แผงเข็น/ลอเลื่อน      มือหมุน

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 4 ขท.พิษณุโลก

1275

100
46 2 ชองจราจร 7,898

355,410ระดับเดียวกัน

มะขามสูง - พญาแมน  32+235

ถนน : แอลฟลทติดคอนกรีต

บานบุง

432+584

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พิษณุโลก

45ผิวจราจร 3.50กวาง

แอลฟลทไหลทาง 1.00กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง

สวาง

   แผงเข็น/ลอเลื่อน     ปายหยุด

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 4 ขท.พิษณุโลก

2023

101
47 2 ชองจราจร 18,085

470,210ระดับเดียวกัน

น้ําฆอง - ศรีธาตุ 0+406

ถนน : คอนกรีต533/9-10

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

อุดรธานี

26ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณ

ไฟจราจร อื่นๆ ไฟกะพริบ

คานยก  คานยกตรง  แผงเข็น/ลอเลื่อน    ปายเตือน

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 5 บท.อุดรธานีที่ 2

2039

100
48 2 ชองจราจร 11,138

111,380ระดับเดียวกัน

น้ําพอง - น้ําออม   8+134

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

แยกสาย2-(น้ําพอง)-กระนวน

485+336.75

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ขอนแกน

10ผิวจราจร 7.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.50กวาง

20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณ

ไฟจราจร

    เอฟ.เอช.บี  เอฟ.แอล.บี.   ปายหยุด  มือหมุน  

แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 5 ขท.ขอนแกนที่ 1

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํานักอํานวยความปลอดภัย



ลําดับ ทางหลวง

ตอน

ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 9

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คนั/วัน)

จํานวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน

บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํานักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง  ระดับเดียวกัน  ป 2556 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

2065

100
49 2 ชองจราจร 9,769

361,453

อ.พล-จ.ชัยภูมิ

ระดับเดียวกัน

พล - ลําชี   1+512

ถนน : ลาดยาง

แยกทางรถไฟขามไปรร.เมืองพลฯ

376+218

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

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

สํานักทางหลวงที่ 5 ขท.ขอนแกนที่ 3

2068

100
50 2 ชองจราจร 11,732

633,528

โคกกรวด-หนองสอบ

ระดับเดียวกัน

โคกกรวด - หนองสรวง 0+750

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต249+209

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครราชสีมา

54ผิวจราจร 7.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

  คานยกตรง       มือหมุน

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 8 ขท.นครราชสีมาที่ 2

2086

200
51 2 ชองจราจร 4,106

139,604ระดับเดียวกัน

บานดาน - กันทรารมย 109+198

ถนน : ลาดยาง543+063

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ศรีสะเกษ

34ผิวจราจร 7.00กวาง

แอลฟลทไหลทาง 1.00กวาง

15/15เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

คานยก       ปายหยุด  มือหมุน   อื่นๆ  

(ไฟสัญญาณ)

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 7 ขท.ศรีสะเกษ

2224

100
52 2 ชองจราจร 3,379

135,160ระดับเดียวกัน

มวกเหล็ก - กลุมพระบาท   2+383

ถนน : แอสฟลทติกคอนกรีต

บายพาสมวกเหล็ก

150+160

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สระบุรี

40ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติกคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

คานยก      ปายเตือน  ปายหยุด  มือหมุน

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 9 ขท.สระบุรี

2246

100
53 2 ชองจราจร 3,654

135,198

มิตรภาพ-บ.โคกสี

ระดับเดียวกัน

บอตะครอง - โคกสําราญ   4+898

ถนน : ลาดยาง

แยกทางรถไฟอบต.หนองมะเขือ

369+572

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

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

สํานักทางหลวงที่ 5 ขท.ขอนแกนที่ 3

2247

200
54 2 ชองจราจร 7,952

397,600

ลําสมพุง-ปากชอง

ระดับเดียวกัน

ปาไผ - ปากชอง  64+312

ถนน : ลาดยาง183+720.20

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครราชสีมา

50ผิวจราจร 3.50กวาง

ลาดยางไหลทาง 0.50กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

  คานยกตรง       มือหมุน

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 8 ขท.นครราชสีมาที่ 2

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํานักอํานวยความปลอดภัย



ลําดับ ทางหลวง

ตอน

ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 10

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คนั/วัน)

จํานวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน

บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํานักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง  ระดับเดียวกัน  ป 2556 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

2354

101
55 2 ชองจราจร 5,226

135,876

วะตะแบก-ซับใหญ

ระดับเดียวกัน

วะตะแบก - ซับใหญ 0+732

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

โรงพยาบาลเทพสถิต

261+810

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ชัยภูมิ

26ผิวจราจร 3.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.50กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง

สวาง

  คานยกตรง     ปายเตือน  ปายหยุด

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 5 ขท.ชัยภูมิ

2369

101
56 2 ชองจราจร 6,336

152,064ระดับเดียวกัน

พระทองคํา - ดอนไผ  39+798

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต340+269

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครราชสีมา

24ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

6-20/6-20เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

คานยก      ปายเตือน     อื่นๆ  ปายบังคับ

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 8 ขท.นครราชสีมาที่ 1

3004

100
57 2 ชองจราจร 19,798

692,930

สายทาตะโก

ระดับเดียวกัน

แยกจิรประวัติ - พระนอน   4+040

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานหนองปลิง

245+000

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครสวรรค

35ผิวจราจร 7.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.00กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

         แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 9 ขท.นครสวรรคที่ 1

3017

102
58 2 ชองจราจร 11,042

287,092

ลพบุรี-วังมวง

ระดับเดียวกัน

โคกตูม - วังมวง  47+904

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานแกงเสือเตน

158+200

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ลพบุรี

26ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.50กวาง

20/20เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง

สวาง

      ปายเตือน    แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 9 ขท.ลพบุรีที่ 1

3041

101
59 2 ชองจราจร 3,320

166,000ระดับเดียวกัน

เขาขาด - หนองแซง  14+080

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต98+610.50

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สระบุรี

50ผิวจราจร 6.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร

        มือหมุน  แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 9 ขท.สระบุรี

3093

100
60 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 27,757

1,054,766ระดับเดียวกัน

ปากทอ - ทาน้ําสมุทรสงคราม  18+200

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

เทศบาลตําบลปากทอ

118+915.13

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ราชบุรี

38ผิวจราจร 3.50กวาง

ฟุตบาตไหลทาง 3.00กวาง

20/20เขตทางกวาง 12.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง

สวาง

   แผงเข็น/ลอเลื่อน    ปายเตือน  ปายหยุด   แผง

ขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 13 บท.สมุทรสงครามและราชบุรี

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํานักอํานวยความปลอดภัย



ลําดับ ทางหลวง

ตอน

ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 11

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คนั/วัน)

จํานวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน

บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํานักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง  ระดับเดียวกัน  ป 2556 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

3121

100
61 2 ชองจราจร 16,762

1,173,340ระดับเดียวกัน

บางคลา - แปลงยาว 0+695

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต75+650

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ฉะเชิงเทรา

70ผิวจราจร 7.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.00กวาง

15/15เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

คานยก      ปายเตือน

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 12 ขท.ฉะเชิงเทรา

3124

100
62 2 ชองจราจร 5,975

286,800ระดับเดียวกัน

บางน้ําเปรี้ยว - บางขนาก   6+439

ถนน : แอสฟลทติกคอนกรีต73+718

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ฉะเชิงเทรา

48ผิวจราจร 7.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

10/10เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง

สวาง สัญญาณไฟจราจร

คานยก   แผงเข็น/ลอเลื่อน    ปายเตือน  ปายหยุด

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 12 ขท.ฉะเชิงเทรา

3168

100
63 2 ชองจราจร 8,014

336,588

ปากน้ําปราณบุรี

ระดับเดียวกัน

ปราณบุรี - ปากน้ําปราณ   3+677

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานนาพะเนียด

236+539

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ประจวบคีรีขันธ

42ผิวจราจร 7.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

15/15เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร

        มือหมุน  แผงขึ้นลง  อื่นๆ  เครื่องกั้น

อัตโนมัติมีไฟ

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 13 ขท.ประจวบคีรีขันธ

3169

100
64 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 5,380

215,200ระดับเดียวกัน

สามแยกบางสะพาน - ชายทะเล   9+720

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

ตลาดบางสะพาน

377+024

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ประจวบคีรีขันธ

40ผิวจราจร 22.00กวาง

ฟุตบาตไหลทาง กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร

   แผงเข็น/ลอเลื่อน     ปายหยุด  มือหมุน  แผง

ขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 13 ขท.ประจวบคีรีขันธ

3174

100
65 2 ชองจราจร 2,684

115,412

บานทา

ระดับเดียวกัน

หนองเผาถาน - บานทา   7+679

ถนน : ลาดยาง

บานหนองศาลา

176+398.20

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

เพชรบุรี

43ผิวจราจร 2.50กวาง

ลูกรังไหลทาง 1.50กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร

          อื่นๆ  เครื่องกั้นคานอัตโนมัติ

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 13 บท.เพชรบุรี

3180

101
66 2 ชองจราจร 5,059

177,065

สาย 4-ทาเสม็ด

ระดับเดียวกัน

ทาแซะ - ทาเสม็ด   8+025

ถนน : ลาดยาง

บานสะพลี

453+200

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ชุมพร

35ผิวจราจร 3.50กวาง

ลาดยางไหลทาง 1.00กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง

สวาง สัญญาณไฟจราจร

      ปายเตือน  ปายหยุด   แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 13 ขท.ชุมพร

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํานักอํานวยความปลอดภัย



ลําดับ ทางหลวง

ตอน

ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 12

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คนั/วัน)

จํานวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน

บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํานักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง  ระดับเดียวกัน  ป 2556 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

3187

100
67 2 ชองจราจร 5,987

257,441

ปกเตียน

ระดับเดียวกัน

เขื่อนเพชร - บางกุฬา  17+965

ถนน : ลาดยาง

บานซอง

166+505.70

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

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

สํานักทางหลวงที่ 13 บท.เพชรบุรี

3188

102
68 2 ชองจราจร 11,186

335,580

สุดบรรทัด

ระดับเดียวกัน

ขอนหอม - บานเหนือ   8+522

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต126+311

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สระบุรี

30ผิวจราจร 3.50กวาง

ลูกรังไหลทาง 1.00กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

       ปายหยุด  มือหมุน

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 9 ขท.สระบุรี

3188

102
69 2 ชองจราจร 11,186

447,440

สุดบรรทัด(เกา)

ระดับเดียวกัน

ขอนหอม - บานเหนือ   8+762

ถนน : แอสฟลทติกคอนกรีต120+286

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สระบุรี

40ผิวจราจร 3.50กวาง

ลูกรังไหลทาง 1.50กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

       ปายหยุด  มือหมุน

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 9 ขท.สระบุรี

3196

200
70 2 ชองจราจร 3,589

165,094ระดับเดียวกัน

ปากคลองหา - จันเสน  25+874

ถนน : แอสฟลทติกคอนกรีต175+225

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครสวรรค

46ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติกคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

ของกรมชลประทานเขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

คานยก      ปายเตือน  ปายหยุด

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 9 ขท.นครสวรรคที่ 2

3196

302
71 2 ชองจราจร 12,884

644,200

ลพบุรี-บานแพรก

ระดับเดียวกัน

ทาแค - โกงธนู  75+432

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานพรหมน้ําอบ

132

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ลพบุรี

50ผิวจราจร 3.25กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.25กวาง

เทาตัวคันทางเขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง

สวาง

        มือหมุน  แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 9 ขท.ลพบุรีที่ 1

3200

100
72 2 ชองจราจร 9,487

455,376ระดับเดียวกัน

ฉะเชิงเทรา - บางน้ําเปรี้ยว   5+577

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต67+291

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ฉะเชิงเทรา

48ผิวจราจร 7.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

15/15เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

   แผงเข็น/ลอเลื่อน    ปายเตือน  ปายหยุด   แผง

ขึ้นลง  อื่นๆ  คานยกระบบไฟฟา

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 12 ขท.ฉะเชิงเทรา

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํานักอํานวยความปลอดภัย



ลําดับ ทางหลวง

ตอน

ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 13

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คนั/วัน)

จํานวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน

บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํานักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง  ระดับเดียวกัน  ป 2556 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

3233

100
73 2 ชองจราจร 31,057

1,552,850ระดับเดียวกัน

นครชัยศรี - ดอนตูม 0+608

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต34+514

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครปฐม

50ผิวจราจร 7.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

8/8เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟาแสง

สวาง

      ปายเตือน  ปายหยุด  มือหมุน  แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 13 ขท.นครปฐม

3314

101
74 2 ชองจราจร 4,148

514,352ระดับเดียวกัน

ทาชาง - ปอกแปก   4+157

ถนน : ลาดยาง107/2

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สระบุรี

124ผิวจราจร 3.50กวาง

ลาดยางไหลทาง 1.00กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร

        มือหมุน

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 9 ขท.สระบุรี

3325

100
75 2 ชองจราจร 8,014

240,420

ทางเขาหมูบานเขาเตา

ระดับเดียวกัน

ทางเขาหาดทรายใหญ 0+222

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

หมูบานเขาเตา

224+500

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ประจวบคีรีขันธ

30ผิวจราจร 7.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

15/15เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร

       ปายหยุด  มือหมุน  แผงขึ้นลง  อื่นๆ  เครื่อง

กั้น ตูยาม

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 13 ขท.ประจวบคีรีขันธ

3329

100
76 2 ชองจราจร 4,146

190,716ระดับเดียวกัน

ตาคลี - หนองหลวง  11+341

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต205+580

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครสวรรค

46ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

          อื่นๆ  แผงกั้น

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 9 ขท.นครสวรรคที่ 2

3339

100
77 2 ชองจราจร 3,075

104,550

ชินสีห-คูบัว

ระดับเดียวกัน

หวยชินสีห - พญาไม   5+585

ถนน : แอสฟลทติกคอนกรีต

บานใหม

106+127

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ราชบุรี

34ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติกคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

15/15เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

คานยก      ปายเตือน  ปายหยุด

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 13 ขท.ราชบุรี

3339

100
78 2 ชองจราจร 3,075

104,550

ทาวอูทอง

ระดับเดียวกัน

หวยชินสีห - พญาไม   6+645

ถนน : แอสฟลทติกคอนกรีต

บานคูบัว

102+127

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ราชบุรี

34ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติกคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

เขตทางรถไฟเขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

คานยก      ปายเตือน  ปายหยุด

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 13 ขท.ราชบุรี

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํานักอํานวยความปลอดภัย



ลําดับ ทางหลวง

ตอน

ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 14

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คนั/วัน)

จํานวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน

บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํานักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง  ระดับเดียวกัน  ป 2556 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

3466

100
79 2 ชองจราจร 29,695

1,365,970ระดับเดียวกัน

บานเกา - พานทอง   9+011

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

พานทอง

92+142

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ชลบุรี

46ผิวจราจร 6.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.00กวาง

10/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร

คานยก      ปายเตือน     อื่นๆ  สัญญาณไฟจราจร

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 12 ขท.ชลบุรี

3470

100
80 2 ชองจราจร 5,720

320,320ระดับเดียวกัน

ภาชี - ทาเรือ   3+538

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

หนองกวย

93+556

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

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

สํานักทางหลวงที่ 11 ขท.อยุธยา

3470

100
81 2 ชองจราจร 5,720

286,000ระดับเดียวกัน

ภาชี - ทาเรือ  14+490

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

ทาเจาสนุก

102+465

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พระนครศรีอยุธยา

50ผิวจราจร 2.75กวาง

ลาดยางไหลทาง 1.75กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณ

ไฟจราจร

คานยก      ปายเตือน  ปายหยุด

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 11 ขท.อยุธยา

3497

100
82 2 ชองจราจร 3,037

121,480ระดับเดียวกัน

ชางแรก - บางสะพานนอย   8+240

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

วัดละหาน

393+787

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ประจวบคีรีขันธ

40ผิวจราจร 7.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

15/15เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร

         แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 13 ขท.ประจวบคีรีขันธ

4003

100
83 2 ชองจราจร 3,838

161,196ระดับเดียวกัน

สวี - บอคา   1+235

ถนน : ลาดยาง

บานนาโพธิ์

501+468.83

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

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

สํานักทางหลวงที่ 13 ขท.ชุมพร

4009

201
84 4 ชองจราจรมีเกาะ 15,571

326,991

กาญจนาภิเษก

ระดับเดียวกัน

นาสาร - เวียงสระ  44+269

ถนน : แอลฟลท

กาญจนาภิเษก

676+195

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สุราษฎรธานี

21ผิวจราจร 7.00กวาง

แอลฟลทไหลทาง 2.00กวาง

12.50/12.50เขตทางกวาง 1.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 14 บท.สุราษฏรธานีที่ 3

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํานักอํานวยความปลอดภัย



ลําดับ ทางหลวง

ตอน

ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 15

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คนั/วัน)

จํานวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน

บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํานักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง  ระดับเดียวกัน  ป 2556 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

4039

100
85 2 ชองจราจร 11,550

242,550

นาสาร-บานสอง

ระดับเดียวกัน

ยางอุง - นาสาร   4+269

ถนน : แอลฟลท

ถนนพาด

691+420

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สุราษฎรธานี

21ผิวจราจร 7.00กวาง

แอลฟลทไหลทาง 2.50กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร ไฟฟาแสงสวาง

         แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 14 บท.สุราษฏรธานีที่ 3

4049

100
86 2 ชองจราจร 3,081

129,402ระดับเดียวกัน

หวยทราย - ปากพะยูน  12+692

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานหารกง

885+422

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พัทลุง

42ผิวจราจร 6.00กวาง

ลาดยางไหลทาง 1.00กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณ

ไฟจราจร

   แผงเข็น/ลอเลื่อน    ปายเตือน  ปายหยุด  มือ

หมุน  แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 15 ขท.พัทลุง

4081

100
87 2 ชองจราจร 4,322

181,524ระดับเดียวกัน

ทานางพรหม - จงเก   7+168

ถนน : ลาดยาง

บานเขาชัยสน

864+835

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พัทลุง

42ผิวจราจร 7.00กวาง

ลาดยางไหลทาง 1.00กวาง

6/6เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร ไฟฟาแสงสวาง สัญญาณไฟจราจร

      ปายเตือน  ปายหยุด   แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 15 ขท.พัทลุง

4112

100
88 2 ชองจราจร 7,735

224,315ระดับเดียวกัน

สี่แยกละแม - สวนแตง   8+288

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

สามแยกโรงเรียนวัดปยะ

555+156

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ชุมพร

29ผิวจราจร 3.00กวาง

ลาดยางไหลทาง 1.00กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทางบริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 13 ขท.ชุมพร

4114

100
89 2 ชองจราจร 3,650

138,700ระดับเดียวกัน

สมอทอง - ชายทะเล   4+492

ถนน : ลาดยาง

ชุมชนบานนาเล

578+614

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

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

สํานักทางหลวงที่ 14 ขท.สุราษฏรธานี

4138

100
90 2 ชองจราจร 2,667

112,014ระดับเดียวกัน

โคกสัก - หาดไขเตา   8+090

ถนน : ลาดยาง

บานบางแกว

870+525

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พัทลุง

42ผิวจราจร 7.00กวาง

ลาดยางไหลทาง 1.00กวาง

5-10/5-10เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร ไฟฟาแสงสวาง สัญญาณไฟจราจร

      ปายเตือน  ปายหยุด   แผงขึ้นลง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 15 ขท.พัทลุง

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํานักอํานวยความปลอดภัย



ลําดับ ทางหลวง

ตอน

ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 16

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คนั/วัน)

จํานวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน

บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํานักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง  ระดับเดียวกัน  ป 2556 (บริเวณที่มีคา T.M. > 100,000)

4151

201
91 2 ชองจราจร 3,368

134,720

สายบ.บอลอ

ระดับเดียวกัน

กุมแป - ควนหนองหงษ  19+145

ถนน : แอสฟลทติกคอนกรีต

สี่แยกบานตูล

796

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครศรีธรรมราช

40ผิวจราจร 3.00กวาง

แอสฟลทติกคอนกรีตไหลทาง 1.50กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร

      ปายเตือน  ปายหยุด    อื่นๆ  ไฟกะพริบ

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 14 ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2

4181

100
92 2 ชองจราจร 2,903

121,926ระดับเดียวกัน

โคกทราย - ปากพะยูน  12+773

ถนน : แอลฟลท

บ.โคกทราย

897+035

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พัทลุง

42ผิวจราจร 7.00กวาง

แอลฟลทไหลทาง 1.00กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร

คานยก      ปายเตือน  ปายหยุด

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 15 ขท.พัทลุง

4187

102
93 2 ชองจราจร 4,674

196,308ระดับเดียวกัน

ควนขนุน - ทะเลนอย  10+740

ถนน : ลาดยาง

สถานีปากคลอง

832+901

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พัทลุง

42ผิวจราจร 7.00กวาง

ลาดยางไหลทาง 2.50กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร ไฟฟาแสงสวาง

      ปายเตือน  ปายหยุด  มือหมุน  แผงขึ้นลง  

อื่นๆ  ไฟกะพริบ

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 15 ขท.พัทลุง

4191

100
94 2 ชองจราจร 4,276

115,452ระดับเดียวกัน

ไชยา - เขาหลัก   1+682

ถนน : แอสฟลทติกคอนกรีต597+357

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สุราษฎรธานี

27ผิวจราจร 6.00กวาง

แอสฟลทติกคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

8/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

คานยก      ปายเตือน

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 14 ขท.สุราษฏรธานี

4305

100
95 2 ชองจราจร 5,983

215,388ระดับเดียวกัน

ทุงสง - จําปา   9+825

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

ตอนแยกสาย 41-เขตเทศบาลปาก

757+854

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครศรีธรรมราช

36ผิวจราจร 3.25กวาง

ลาดยางไหลทาง 2.25กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร

คานยก      ปายเตือน  ปายหยุด

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 14 ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2

4319

100
96 2 ชองจราจร 4,624

184,960ระดับเดียวกัน

รอนพิบูลย - ควนเกย   5+991

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

เขาชุมทอง (ตอนแยกไปพัทลุง)

782+160

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครศรีธรรมราช

40ผิวจราจร 2.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.50กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

 ปายจราจร

คานยก      ปายเตือน  ปายหยุด    อื่นๆ  ปาย

จํากัดความเร็ว

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 14 ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํานักอํานวยความปลอดภัย



 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณทางรถไฟตัดผา่นทางหลวง ระดับเดียวกัน 
ไม่มีเครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับ ทางหลวง

ตอน

ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 1

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คนั/วัน)

จํานวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน

บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํานักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง   ที่ไมมีอุปกรณอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ระดับเดียวกัน  ป 2556  

407

101
1 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 42,726

0

กาญจนวนิช

ระดับเดียวกัน

คลองหวะ - ควนหิน  13+462

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

หลัก 19 น้ํานอย

940+120

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สงขลา

0ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

15/15เขตทางกวาง 1.60เกาะกลางกวาง

รถไฟไมวิ่งแลว

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 15 ขท.สงขลา

407

101
2 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 42,726

0

กาญจนวนิช

ระดับเดียวกัน

คลองหวะ - ควนหิน  16+318

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานโคกสูง

943+110

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สงขลา

0ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

15/15เขตทางกวาง 1.60เกาะกลางกวาง

รถไฟไมวิ่งแลว

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 15 ขท.สงขลา

407

102
3 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 29,989

0

กาญจนวนิช

ระดับเดียวกัน

ควนหิน - สงขลา  23+813

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานบางดาน

950+160

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สงขลา

0ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

15/15เขตทางกวาง 4.20เกาะกลางกวาง

รถไฟไมวิ่งแลว

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 15 ขท.สงขลา

408

203
4 2 ชองจราจร 17,067

0ระดับเดียวกัน

เกาะยอ - ทุงหวัง 166+350

ถนน : คอนกรีต

บานน้ํากระจาย

948+150

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สงขลา

0ผิวจราจร 3.50กวาง

ลาดยางไหลทาง 2.50กวาง

15/25เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

รถไฟไมวิ่งแลว

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 15 ขท.สงขลา

419

100
5 2 ชองจราจร 10,687

21,374ระดับเดียวกัน

ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง  11+826

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต833+206.39

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ตรัง

2ผิวจราจร 7.00กวาง

ลาดยางไหลทาง 2.50กวาง

20/40เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 14 ขท.ตรัง

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํานักอํานวยความปลอดภัย



ลําดับ ทางหลวง

ตอน

ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 2

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คนั/วัน)

จํานวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน

บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํานักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง   ที่ไมมีอุปกรณอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ระดับเดียวกัน  ป 2556  

3446

101
6 4 ชองจราจรมีเกาะสี 552

0

ศรีเพ็ญ

ระดับเดียวกัน

ตลาดโรงเกลือ - ปาไร 0+078

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต259+900

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สระแกว

0ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

10เขตทางกวาง 1.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 8 ขท.สระแกว

4009

201
7 4 ชองจราจรมีเกาะ 15,571

326,991

กาญจนาภิเษก

ระดับเดียวกัน

นาสาร - เวียงสระ  44+269

ถนน : แอลฟลท

กาญจนาภิเษก

676+195

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สุราษฎรธานี

21ผิวจราจร 7.00กวาง

แอลฟลทไหลทาง 2.00กวาง

12.50/12.50เขตทางกวาง 1.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 14 บท.สุราษฏรธานีที่ 3

4247

100
8 2 ชองจราจร 2,771

5,542ระดับเดียวกัน

หนองไทร - ยวนสาว  30+800

ถนน : คอนกรีต/ลูกรัง

สถานีรถไฟคีรีรัฐนิคม

661+214

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สุราษฎรธานี

2ผิวจราจร 6.00กวาง

คอนกรีตไหลทาง กวาง

7/7เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 14 ขท.สุราษฏรธานี

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํานักอํานวยความปลอดภัย



 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณทางรถไฟตัดผา่นทางหลวง 
ต่างระดับรถไฟลอดใต้ทางหลวง 

ไม่มเีครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับ ทางหลวง

ตอน

ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 1

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คนั/วัน)

จํานวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน

บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํานักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง   ที่ไมมีอุปกรณอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง  ป 2556  

1

1104
1 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 32,993

857,818

พหลโยธิน

ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง

เกาะคา - สามัคคี 702+209

ถนน : คอนกรีต

หมูบานสุขสวัสดิ์

641+500

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ลําปาง

26ผิวจราจร 7.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

40/30เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 1 ขท.ลําปาง

2

402
2 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 21,927

811,299

มิตรภาพ

ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง

พล - บานไผ 268+741

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

แยกทางรถไฟไปหนารร.เทคโนฯ

379+063

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ขอนแกน

37ผิวจราจร 6.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.25กวาง

30/30เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 5 ขท.ขอนแกนที่ 3

4

601
3 2 ชองจราจร 28,915

867,450

เพชรเกษม

ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง

หวยทรายใต - วังยาว 221+113

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

โคงหัวนา

216+271

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ประจวบคีรีขันธ

30ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.50กวาง

30/30เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 13 ขท.ประจวบคีรีขันธ

4

1402
4 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 39,382

393,820

เอเซีย

ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง

เนินพิชัย - คลองหวะ 257+657

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานคลองหวะ

931+625

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สงขลา

10ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

50/30เขตทางกวาง 13.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 15 ขท.สงขลา

9

302
5 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 45,351

8,843,445

วงแหวนตะวันตกรอบนอก

ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง

ตางระดับเชียงรากนอย - ตางระดับบางปะอิน  79+627

ถนน : คอนกรีต

คลองเปรมประชา

49+750

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พระนครศรีอยุธยา

195ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

28.5/51.5เขตทางกวาง 12.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 11 ขท.ปทุมธานี

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํานักอํานวยความปลอดภัย



ลําดับ ทางหลวง

ตอน

ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 2

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คนั/วัน)

จํานวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน

บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํานักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง   ที่ไมมีอุปกรณอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง  ป 2556  

11

800
6 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 25,676

487,844

ลําปาง -เชียงใหม

ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง

ขุนตาล - อุโมงค 509+605

ถนน : คอนกรีต699+594

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ลําพูน

19ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

30/40เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 1 ขท.ลําพูน

32

102
7 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 49,440

4,944,000

สายเอเซีย

ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง

อยุธยา - นครหลวง  24+204

ถนน : แอลฟลท

บานมา

75+339

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พระนครศรีอยุธยา

100ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

75/90เขตทางกวาง 14.50เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 11 ขท.อยุธยา

33

402
8 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 11,843

473,720

สุวรรณศร

ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง

หินกอง - คลองยาง 100+365

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต140+399.04

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สระบุรี

40ผิวจราจร 7.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

20/20เขตทางกวาง 5.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 9 ขท.สระบุรี

35

202
9 มากกวา 4 ชองจราจร 96,337

770,696

พระราม 2

ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง

สะพานขามแมน้ําทาจีนฝงตะวันตก - นาโคก  47+118

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานนาขวาง

17+982

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สมุทรสาคร

8ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 4.00กวาง

40/40เขตทางกวาง 11.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 11 ขท.สมุทรสาคร

41

502
10 4 ชองจราจรมีเกาะ 32,519

130,076

เอเซีย

ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง

ทุงสง - รอนพิบูลย 298+254

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานในหวัง

758+776

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครศรีธรรมราช

4ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

30/50เขตทางกวาง 10.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 14 ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํานักอํานวยความปลอดภัย



ลําดับ ทางหลวง

ตอน

ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 3

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คนั/วัน)

จํานวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน

บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํานักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง   ที่ไมมีอุปกรณอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง  ป 2556  

111

100
11 อื่น ๆ 4,635

231,750ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง

ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร   8+724

ถนน : คอนกรีต

บานคลองทาหลวง

343+869

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

พิจิตร

50ผิวจราจร 7.00กวาง

คอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

40/40เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 4 ขท.พิจิตร

127

100
12 2 ชองจราจร 14,160

368,160ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง

ทางเลี่ยงเมืองลําปาง   3+300

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานกาดเมฆ

638+300

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ลําปาง

26ผิวจราจร 7.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

30/50เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 1 ขท.ลําปาง

211

101
13 4 ชองจราจรไมมีเกาะ 7,004

42,024ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง

หนองสองหอง - ศรีเชียงใหม 0+365

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

กอนแยกหนองสองหอง

610+004

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

หนองคาย

6ผิวจราจร 16.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

20/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 3 ขท.หนองคายที่ 1

230

102
14 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 15,316

367,584

เลี่ยงเมืองขอนแกน

ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง

ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแกนดานทิศตะวันออก  21+670

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต460+098

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ขอนแกน

24ผิวจราจร 7.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

50/30เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 5 ขท.ขอนแกนที่ 1

230

102
15 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 15,316

428,848

เลี่ยงเมืองขอนแกน

ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง

ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแกนดานทิศตะวันออก  47+980

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต445+424

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ขอนแกน

28ผิวจราจร 7.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

30/50เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 5 ขท.ขอนแกนที่ 1

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํานักอํานวยความปลอดภัย



ลําดับ ทางหลวง

ตอน

ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 4

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คนั/วัน)

จํานวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน

บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํานักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง   ที่ไมมีอุปกรณอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง  ป 2556  

231

101
16 4 ชองจราจรไมมีเกาะ 11,883

308,958

สะพานคสล.ขามทางรถไฟLT,RT

ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง

ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีดานทิศตะวันตก  11+920

ถนน : คอนกรีต

สะพานคสล.ขามทางรถไฟ(RT)

571+167

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

อุบลราชธานี

26ผิวจราจร 11.00กวาง

คอนกรีตไหลทาง 0.00กวาง

40/20เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 7 ขท.อุบลราชธานีที่ 1

293

100
17 2 ชองจราจร 4,751

123,526ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง

ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร  17+605

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

หมูบานเทพธานี

424+042.65

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สุรินทร

26ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.50กวาง

40/20เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 7 ขท.สุรินทร

304

301
18 6 30,898

2,101,064

มหาจักรพรรดิ์

ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง

คลองหลวงแพง - ฉะเชิงเทรา  50+298

ถนน : คอนกรีต

รพ.โสธราเวช

69+072

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ฉะเชิงเทรา

68ผิวจราจร 21.00กวาง

คอนกรีตไหลทาง 1.50กวาง

60/60เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 12 ขท.ฉะเชิงเทรา

311

100
19 2 ชองจราจร 14,923

746,150

บายพาส

ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง

ลพบุรี - แยกวัดสนามไชย  10+956

ถนน : แอสฟลท

สะพานสูง

126+622

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ลพบุรี

50ผิวจราจร 7.00กวาง

คอนกรีตไหลทาง 0.00กวาง

39.5/20.5เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 9 ขท.ลพบุรีที่ 1

331

101
20 2 ชองจราจร 9,480

56,880

พนมสารคาม-สัตหีบ

ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง

สัตหีบ - หวยใหญ   5+245

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานคลองไผ

183+864

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ชลบุรี

6ผิวจราจร 7.00กวาง

ลาดยางไหลทาง 2.00กวาง

40/40เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 12 บท.ชลบุรีที ่2

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํานักอํานวยความปลอดภัย



ลําดับ ทางหลวง

ตอน

ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 5

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คนั/วัน)

จํานวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน

บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํานักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง   ที่ไมมีอุปกรณอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง  ป 2556  

362

101
21 4 ชองจราจรไมมีเกาะกลาง 29,598

3,551,760ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง

ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี  14+399

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต117+202

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

สระบุรี

120ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

40/40เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 9 ขท.สระบุรี

4019

100
22 2 ชองจราจร 5,447

217,880ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง

ทุงใหญ - ชางกลาง  22+709

ถนน : แคปซีล

บานหลักชาง

733+050

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครศรีธรรมราช

40ผิวจราจร 3.50กวาง

แคปซีลไหลทาง 1.00กวาง

15/15เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 14 ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2

4103

101
23 2 ชองจราจร 25,260

252,600ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง

ปากพูน - เบญจม   2+939

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานทาชาง

807+266

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครศรีธรรมราช

10ผิวจราจร 7.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

30/50เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 14 ขท.นครศรีธรรมราชที่ 1

4195

100
24 2 ชองจราจร 2,789

78,092ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง

ควนลําภู - จันดี   3+250

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

วัดธาตุนอย

729

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

นครศรีธรรมราช

28ผิวจราจร 3.50กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 1.00กวาง

15/15เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 14 ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํานักอํานวยความปลอดภัย



 
 
 
 
 
 
 

 
บริเวณทางรถไฟตัดผา่นทางหลวง 

ต่างระดับรถไฟข้ามทางหลวง 
ไม่มเีครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับ ทางหลวง

ตอน

ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 1

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คนั/วัน)

จํานวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน

บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํานักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง   ที่ไมมีอุปกรณอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ตางระดับรถไฟขามทางหลวง  ป 2556  

3

403
1 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 20,561

205,610

สุขุมวิท

ตางระดับรถไฟขามทางหลวง

พัทยา - บานฉาง 184+600

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

สัตหีบ

185+343

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ชลบุรี

10ผิวจราจร 14.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

35/20เขตทางกวาง 5.10เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 12 บท.ชลบุรีที ่2

36

101
2 4 ชองจราจรไมมีเกาะ 26,330

368,620

เมืองพัทยา-ระยอง

ตางระดับรถไฟขามทางหลวง

กะทิงลาย - ทางตางระดับบานโปง   1+662

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานหนองปลาไหล

148+157

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ชลบุรี

14ผิวจราจร 14.00กวาง

ลาดยางไหลทาง 2.50กวาง

30/50เขตทางกวาง 10.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 12 บท.ชลบุรีที ่2

304

302
3 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 51,794

3,625,580

แปดริ้ว-พนม

ตางระดับรถไฟขามทางหลวง

ฉะเชิงเทรา - เสม็ดเหนือ  76+871

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

แยกวัดทดฯ(วัดทดราษฎรเจริญมณ

69+072

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ฉะเชิงเทรา

70ผิวจราจร 7.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

40/40เขตทางกวาง 9.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 12 ขท.ฉะเชิงเทรา

315

100
4 2 ชองจราจร 77,976

5,458,320

สุขประยูร

ตางระดับรถไฟขามทางหลวง

ฉะเชิงเทรา - หัวไผ   5+445

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต74+352

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ฉะเชิงเทรา

70ผิวจราจร 7.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

15/15เขตทางกวาง 0.00เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 12 ขท.ฉะเชิงเทรา

315

200
5 มากกวา 4 ชองจราจร 18,818

865,628

ศุขประยูร

ตางระดับรถไฟขามทางหลวง

หัวไผ - ชลบุรี  39+501

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

ดอนหัวฬอ

98+293

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ชลบุรี

46ผิวจราจร 7.00กวาง

แอสฟลทติคคอนกรีตไหลทาง 2.50กวาง

15/15เขตทางกวาง 4.20เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 12 ขท.ชลบุรี

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํานักอํานวยความปลอดภัย



ลําดับ ทางหลวง

ตอน

ควบคุม

ชื่อสายทาง

รายละเอียดของทางหลวง

หนา : 2

ประเภทการตัดผาน
ที่

ขบวนรถไฟ(คนั/วัน)

จํานวนชองจราจร

จังหวัด :  Traffic  Movement

ปริมาณจราจร

ชื่อถนน

บริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง เครื่องอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ

ที่ ก.ม. 

สํานักทางหลวงที่ แขวงการทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง   ที่ไมมีอุปกรณอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ตางระดับรถไฟขามทางหลวง  ป 2556  

332

100
6 2 ชองจราจร 9,492

18,984

เขาหาดยาว

ตางระดับรถไฟขามทางหลวง

เขาหาดยาว - สํานักทอน   8+200

ถนน : แอสฟลทติคคอนกรีต

บานคลองไผ

181+160

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ชลบุรี

2ผิวจราจร 7.00กวาง

ลาดยางไหลทาง 2.50กวาง

40/40เขตทางกวาง เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 12 บท.ชลบุรีที ่2

344

102
7 4 ชองจราจรมีเกาะกลาง 53,043

2,439,978

เศรษฐกิจ

ตางระดับรถไฟขามทางหลวง

หนองรี - หนองปรือ   7+684

ถนน : แอสฟลทติกคอนกรีต

ซอย11

106+338

ก.ม.กรมทางหลวง : 

จังหวัด :

ก.ม.การรถไฟ : 

ชลบุรี

46ผิวจราจร 9.80กวาง

ฟุตบาตไหลทาง 3.00กวาง

15/15เขตทางกวาง 4.40เกาะกลางกวาง

บริเวณ :

เมตร

เมตร

เมตร

สํานักทางหลวงที่ 12 ขท.ชลบุรี

กลุมสถิติสารสนเทศ  สํานักอํานวยความปลอดภัย



 
 

 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมทางหลวง 
กับการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการกอ่สร้างสะพานลอยข้ามทางรถไฟ 
พ.ศ. 2550 – 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสาํรวจทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง และข้อแนะนํา 
ในการกรอกข้อมูลแบบสํารวจทางรถไฟ 

ตัดผ่านทางหลวง 
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ขอแนะนําในการกรอกขอมูลแบบสํารวจทางรถไฟตัดผานทางหลวง 

 

โปรดกรอกรายละเอียดลงในชองวางตามแบบสํารวจและขีดเคร่ืองหมาย         หนาขอความท่ีตองการลงใน 
ชองวาง         ท่ีกําหนดใหพรอมท้ังระบุช่ือผูสํารวจ  ตําแหนง และวันท่ีสํารวจดวย 
 
แขวงการทาง…………………. (ใหระบุชื่อแขวงการทาง) (……………………………) (ใหระบุรหัสแขวงการทาง) 
สํานักทางหลวงท่ี……….. (ใหระบุเลขของสํานักทางหลวง) (………………………….) (ใหระบุชื่อสํานักทางหลวง) 
ช่ือบริเวณทางรถไฟตัดผานทางหลวง (ถามี)…...…………. (ใหระบุชื่อเรียกท่ีรูจักกันแพรหลายของบริเวณท่ีสํารวจ) 
อยูในทองท่ีตําบล………อําเภอ……….จังหวัด……... (ใหระบุชื่อตําบล อําเภอ และเขตจังหวัดของบริเวณท่ีสํารวจ) 
 
รายละเอียดบริเวณทางหลวง 
ทางหลวงหมายเลข………….... หมายเลขควบคุม…………………….…..…ท่ี กม………………….……………. 
( ใหระบุ หมายเลขทางหลวง   หมายเลขควบคุม   และ กม.  ตามระบบหมายเลขทางหลวงของกรมทางหลวง ) 
ช่ือตอน………………………………………………….… (ใหระบุชื่อตอนของทางหลวงชวงนั้นจากไหนถึงไหน) 
ช่ือถนน(ถามี)………………….………………..... (ใหระบุชื่อถนนท่ีเรียกกันแพรหลายหรือระบุตามปายชื่อถนน) 
 

ประเภทการตดัผาน 
              ระดบัเดียวกัน (หมายถึง ทางรถไฟตัดกับทางหลวงอยูระดับเดียวกัน) 
              ตางระดับรถไฟลอดใตทางหลวง (หมายถึง ทางรถไฟลอดใตทางหลวงหรือสะพานทางหลวง) 
              ตางระดับรถไฟขามทางหลวง (หมายถึง ทางรถไฟกอสรางขามทางหลวง) 
 

ลักษณะทางหลวง 
ชนิดทางหลวง   ( ใหขีดเคร่ืองหมาย     หนาขอความท่ีใหไวพรอมระบุลักษณะผิวทาง, ผิวจราจรกวาง,  
ลักษณะไหลทาง, ไหลทาง/ทางเทากวาง, เขตทางกวางซาย/ขวา และเกาะกลางกวาง) 
เคร่ืองอํานวยความปลอดภยัของกรมทางหลวง  (หมายถึง เคร่ืองอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง 
ท่ีติดตัง้อยูในบริเวณท่ีสํารวจ ใหขีดเคร่ืองหมาย     ลงในชอง        ) 
                                                                                                                                                                                         
รายละเอียดบริเวณทางรถไฟ 
ใหกรอกขอมูลรายละเอียดตามท่ีระบุไวใหครบถวน โปรดสอบถามจากเจาหนาท่ีของการรถไฟ ท่ีรับผิดชอบ 
ทางรถไฟท่ีตัดผานทางหลวงนั้นโดยตรง(สําหรับปริมาณรถไฟท่ีว่ิงผานก่ีขบวนตอวัน ใหรวมถึงรถไฟโดยสาร 
และรถไฟบรรทุกสินคาดวย) 
 

ชนิดเคร่ืองก้ันและสัญญาณของการรถไฟ 
ใหขีดเคร่ืองหมาย     ลงในชอง           (สําหรับชองอ่ืนๆ ใหระบุมาดวย) 
 



ํ ั ํ ัํ ั ํ ัสํานกัอาํนวยความปลอดภยั กรมทางหลวงสํานกัอาํนวยความปลอดภยั กรมทางหลวง
เลขที ่ เลขที ่ 22//486486  ถนนศรอียธุยา เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ ถนนศรอียธุยา เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 1040010400
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