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การติดตั้งอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงที่ไม่มีอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
ปี 2559
 ระดับเดียวกัน
 ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ (รถไฟลอดใต้ทางหลวง)
 ต่างระดับรถไฟข้ามทางหลวง
การติดตั้งเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ
บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงที่ไม่มีเครื่องกั้น ปี 2559 จําแนกตามสายทาง
บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงที่ไม่มีเครื่องกั้น ปี 2559 จําแนกตามแขวงทางหลวง
บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงระดับเดียวกัน ที่มีค่า T.M. มากกว่า 100,000
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงระดับเดียวกัน ที่มีค่า T.M. น้อยกว่า 100,000
แบบสํารวจทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงและข้อแนะนําในการกรอกข้อมูล
บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมทางหลวงกับการรถไฟแห่งประเทศไทย

รายงานสรุปบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง ประจําปี 2559
1. คํานํา

ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว ให้ความสําคัญในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันแก่ระบบเศรษฐกิจให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยหนึ่งในประเด็น
ที่สําคัญ คือ การพัฒนาด้านการขนส่งระบบราง แต่ปัญหาสําคัญอย่างหนึ่ง ก็คือ การเกิดอุบัติเหตุบริเวณถนน
ที่ตัดผ่านทางรถไฟ โดยเฉพาะจุดตัดทางรถไฟชนิดไม่มีเครื่องกั้น และควรได้รับการแก้ไข แต่การกําหนด
ข้อบังคับด้านความปลอดภัยของไทย
หลักเกณฑ์ลักษณะทางกายภาพของจุดตัดทางรถไฟกับทางหลวงของประเทศ กรมทางหลวง
และการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับกําหนดมาตรการอํานวยความ
ปลอดภัยบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง โดยสามารถสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของ
จุดตัดทางรถไฟได้ ดังนี้
1) มาตรการความปลอดภัยที่บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงให้ยึดถือค่า Traffic
Movement (T.M.) ซึ่งเป็นค่าผลคูณระหว่างปริมาณจราจรบนทางหลวง (ADT) กับจํานวนขบวนรถไฟใน 24
ชั่วโมง โดยวางหลักการปฏิบัติในการจัดหาอุปกรณ์และบํารุงรักษาทางหลวงบริเวณทางรถไฟตัดผ่าน ดังนี้
 ค่า T.M. น้อยกว่า 10,000 ให้ก่อสร้างทางหลวงผ่านข้ามทางแบบเสมอระดับ
และติดตั้งป้ายจราจร
 ค่า T.M. 10,000 – 40,000 ให้ก่อสร้างทางหลวงผ่านข้ามทางรถไฟแบบเสมอ
ระดับและติดตั้งเครื่องกั้นถนนพร้อมสัญญาณไฟ
วาบอัตโนมัติและเสียง
 ค่า T.M. 40,001 – 100,000 ให้ก่อสร้างทางผ่านข้ามทางรถไฟแบบเสมอระดับ
และติดตั้งเครื่องกั้นถนนชนิดมีพนักงานปิด–เปิด
 ค่า T.M. มากกว่า 100,000 ให้พิจารณาจัดสร้างเป็นทางผ่านข้ามทางรถไฟ
แบบต่างระดับ โดยให้พิจารณาความเหมาะทาง
เศรษฐกิจในการลงทุน
การสร้ า งทางต่ า งระดั บ ทางรถไฟ ให้ จั ด ทํ า ทางลอด (U-Turn) ใต้ ส ะพานทั้ ง 2 ด้ า น
เพื่อเชื่อมพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณใกล้เคียง โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย และกรมทางหลวง
จะมีการพิจารณาเกณฑ์ร่วมกันในรูปแบบของทางหลวงลอด (U-Turn)
2) จุดทีจ่ ะสร้างทางผ่านระดับเดียวกัน จะต้องห่างจากสิ่งปลูกสร้างถาวรบนทางรถไฟ เช่น
สะพาน ถ้ํา อุโมงค์ ไม่น้อยกว่า 700 เมตร
3) บริเวณทางหลวงผ่านระดับเดียวกันกับทางรถไฟ จะต้องไม่ตัดผ่านทางรถไฟในทางโค้ง
หรือทางลาดชัน และไม่มีสิ่งใดบังทิวทัศน์ พนักงานรถไฟและผู้ขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวงจะต้องมองเห็นกัน
ได้ ในระยะไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร ในขณะที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวงหยุดที่ป้าย “หยุด” ซึ่งจะต้องปัก
ป้ายไว้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร
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4) ทางหลวงผ่านระดับเดียวกันกับทางรถไฟ ออกไปไม่น้อยกว่าข้างละ 10 เมตร กับให้สร้าง
เป็นทางหลวงชนิดไร้ฝุ่นทุกฤดูกาล เช่น ลาดยาง เป็นต้น จากทางรถไฟออกไปสุดเขตที่ดินของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย หรือ ไม่น้อยกว่าข้างละ 40 เมตร
5) สภาพทางหลวงก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟ ไม่ควรเป็นทางลาดชัน เช่น เชิงสะพาน เป็นต้น
6) ในกรณีทคี่ วามกว้างของผิวจราจรของทางหลวงมากกว่า 30 เมตร กรมทางหลวงจะต้อง
พิจารณาความสามารถในการติดตั้งเครื่องกั้นถนนด้วย
7) ในกรณีทมี่ ที างหลวงผ่านระดับเดียวกันกับทางรถไฟเดิมอยู่ใกล้เคียงกับทางผ่านระดับ
เดียวกันกับทางรถไฟที่ขอสร้างใหม่น้อยกว่า 1,400 เมตร ขอให้พิจารณาใช้ทางหลวงผ่านระดับเดียวกันกับทาง
รถไฟ ที่มีอยู่กอ่ น เพราะการมีทางผ่านอยู่ใกล้ชิดกันหลายแห่ง จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เพราะปัจจุบัน
ขบวนรถไฟได้เพิ่มความเร็วสูงขึ้นกว่าเดิมมาก
8) ต้องจัดให้มปี ้ายสัญญาณจราจร รวมถึงป้ายและสัญลักษณ์อื่นๆที่จําเป็น ก่อนถึงบริเวณ
จุดตัดทางรถไฟ
ดังนั้นเพื่อการวางแผนด้านความปลอดภัยบริเวณดังกล่าว จําเป็นต้องทําการสํารวจและ
รวบรวมข้อมูลจุดตัดทางรถไฟ

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานของกรมทางหลวง
2. เพือ่ ใช้ประโยชน์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางหลวง

3. ผลการรวบรวมข้อมูล
สํานักอํานวยความปลอดภัย ได้รวบรวมข้อมูลทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง จากแขวงทางหลวง
ตามแบบฟอร์มที่สํานักฯ กําหนด
3.1 สรุปบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง
292 แห่ง
(3.1.1) บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงระดับเดียวกัน
197 แห่ง
(3.1.2) บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงต่างระดับ
๙5 แห่ง
- ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ
(รถไฟลอดใต้ทางหลวง)
๘4 แห่ง
- ต่างระดับรถไฟข้ามทางหลวง
11 แห่ง
3.2 การติดตั้งอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัย
 ระดับเดียวกัน
197 แห่ง
 มีอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง 192 แห่ง
 มีเครื่องกั้น และสัญญาณของการรถไฟ
189 แห่ง
 ต่างระดับ
95 แห่ง
 สะพานข้ามทางรถไฟ (รถไฟลอดใต้ทางหลวง)
84
แห่ง
 มีอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
58 แห่ง
 รถไฟข้ามทางหลวง
11 แห่ง
 มีอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
4 แห่ง
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3.4 อุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ
แขวงทางหลวง
(จังหวัด)
ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1
(อุตรดิตถ์)

ทางหลวง
ชื่อสายทาง
จํานวน จํานวน จํานวน
(ตอนควบคุม) (ประเภททางตัดผ่าน) อุบตั ิเหตุ คนตาย คนบาดเจ็บ
102
(0101)

อุตรดิตถ์ – ห้วยไผ่
(ระดับเดียวกัน)

1

-

1

อุปกรณ์อํานวยความปลอดภัย
ของกรมทางหลวง
ชนิดของเครื่องกั้น
และสัญญาณของการรถไฟ







ขท.ลําพูน
(ลําพูน)

114
(0100)

ดอยติ – ลําพูน
(ระดับเดียวกัน)

1

-

-







สุราษฏร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
(สุราษฏร์ธานี)

401
(0401)

ท่าโรงช้าง กิโลศูนย์ (ระดับเดียวกัน)

1

1

8











ขท.อยุธยา
(พระนครศรีอยุธยา)

3470
(0100)

ภาชี – ท่าเรือ
(ระดับเดียวกัน)

1

-

4








สุราษฏร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
(สุราษฏร์ธานี)

4330
(0100)

ดอนใหญ่ – ทุ่งอ่าว
(ระดับเดียวกัน)

1

1

-



ป้ายจราจร
เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
ไฟฟ้าแสงสว่าง
สัญญาณไฟจราจร
เอฟ.เอช.บี
คานยกอัตโนมัติ
ป้ายจราจร
เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
ไฟฟ้าแสงสว่าง
สัญญาณไฟจราจร
คานไฟฟ้ามีพนักงานควบคุม
ป้ายจราจร
เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
ไฟฟ้าแสงสว่าง
คานยก
แผงเข็น/ล้อเลื่อน
เอฟ.เอช.บี
เอฟ.แอล.บี.
ป้ายเตือน
ป้ายหยุด
ป้ายจราจร
เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
สัญญาณไฟจราจร
คานยก
ป้ายเตือน
ป้ายหยุด
ป้ายจราจร
-

- 4–

4. ข้อเสนอแนะ
บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงที่มีค่า T.M. ต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้
บริเวณทางผ่านทางรถไฟ (แห่ง)
รวมทั้งหมด
ต่างระดับ
ค่า T.M.
(แห่ง)
ระดับเดียวกัน สะพานข้ามทางรถไฟ
รถไฟ
(รถไฟลอดใต้ทางหลวง) ข้ามทางหลวง
ต่ํากว่า 10,000
20
1
21
10,000 - 40,000
36
5
2
43
40,001 - 100,000
43
5
1
49
มากกว่า 100,000
98
73
8
179
รวม
197
84
11
292

ระดับเดียวกัน

ต่างระดับ สะพานข้ามทางรถไฟ
(รถไฟลอดใต้ทางหลวง)

ต่างระดับ รถไฟข้ามทางรถไฟ

ค่า T.M.
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4.1 การก่อสร้างจุดตัดทางรถไฟเป็นทางต่างระดับ
บริเวณที่มีค่า T.M. มากกว่า 100,000 พบว่า มีบริเวณทางผ่านทางรถไฟจํานวน
98 แห่ง ที่เป็นทางผ่านทางรถไฟระดับเดียวกับทางหลวง จําเป็นต้องจัดหางบประมาณสําหรับการก่อสร้าง
ทางตัดทางรถไฟเป็นทางต่างระดับ โดยให้พิจารณาความเหมาะทางเศรษฐกิจในการลงทุน (ดังแสดงใน
ภาคผนวก)
4.2 การติดตั้งอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ในบริเวณจุดตัดทาง
รถไฟ
บริเวณที่ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง จํานวน 38
แห่ง ซึ่งจําเป็นต้องตรวจสอบบริเวณดังกล่าวในการพิจารณาติดตั้งอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยของกรมทาง
หลวงอย่างเหมาะสม มีดังนี้
 ระดับเดียวกัน
5
แห่ง ซึ่งรถไฟไม่วิ่งแล้ว ดังนี้
 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
- ทางหลวงหมายเลข 0407 ตอนควบคุม 0101 ที่ กม. 9+528
- ทางหลวงหมายเลข 0407 ตอนควบคุม 0101 ที่ กม. 13+462
- ทางหลวงหมายเลข 0407 ตอนควบคุม 0101 ที่ กม. 16+318
- ทางหลวงหมายเลข 0407 ตอนควบคุม 0102 ที่ กม. 23+813
- ทางหลวงหมายเลข 0408 ตอนควบคุม 0203 ที่ กม. 169+033
 ต่างระดับ
33 แห่ง
 สะพานข้ามทางรถไฟ (รถไฟลอดใต้ทางหลวง)
 รถไฟข้ามทางหลวง

(ดังแสดงในภาคผนวก)

26 แห่ง
7 แห่ง

ภาคผนวก

การติดตั้งอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัย

การติดตั้งอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงระดับเดียวกัน

197 แห่ง

กรมทางหลวงได้ดําเนินการติดตั้งอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัย พอสรุปได้ ดังนี้
อุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
ไฟฟ้า สัญญาณ เครื่องหมาย
ป้ายจราจร
อื่น ๆ*
แสงสว่าง ไฟจราจร จราจรบนผิวทาง
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ไม่มีการติดตั้ง
อุปกรณ์อํานวย
น้อยกว่า 10,000
ความปลอดภัย
1
5
1
5
1
1
1
√
5
20

ค่า T.M. (แห่ง)
10,000 –
40,001 –
40,000
100,000
1
4
2
4
3
1
9
5
1
8
5
2
4
1
2
11
11
5
36
43

มากกว่า100,000

รวม (แห่ง)

13
18
2
9
2
5
23
38
1
1
1
4
15
16
29
6
13
4
7
23
46
2
7
1
1
1
1
1
5
98
197
* อื่น ๆ (สัญญาณไฟกะพริบ, การ์ดเรล)

บริเวณทางรถไฟต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟหรือรถไฟลอดใต้ทางหลวง
กรมทางหลวงได้ดําเนินการติดตั้งอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัย พอสรุปได้ดังนี้
อุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
ไฟฟ้า สัญญาณ เครื่องหมาย
ป้ายจราจร
อื่น ๆ*
แสงสว่าง ไฟจราจร จราจรบนผิวทาง
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ไม่มีการติดตั้ง
อุปกรณ์อํานวย
ความปลอดภัย

√

น้อยกว่า
10,000
1
1

๘4 แห่ง

ค่า T.M. (แห่ง)
10,000 –
40,001 –
40,000
100,000
1
1
3
2
1
2
5
5

มากกว่า
100,000
4
4
15
4
3
4
1
3
1
1
1
1
7
24
73

รวม (แห่ง)
4
4
17
5
6
4
1
5
2
1
1
1
7
26
84

* อื่น ๆ : การ์ดเรล สะพานข้ามทางรถไฟ สัญญาณไฟกะพริบ

บริเวณทางรถไฟต่างระดับรถไฟข้ามทางหลวง

11 แห่ง

กรมทางหลวงได้ดําเนินการติดตั้งอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัย พอสรุปได้ดังนี้
อุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
ไฟฟ้า
สัญญาณ
เครื่องหมาย
ป้ายจราจร
แสงสว่าง
ไฟจราจร จราจรบนผิวทาง
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ไม่มีการติดตั้ง
อุปกรณ์อํานวย
น้อยกว่า 10,000
ความปลอดภัย
√
0

ค่า T.M. (แห่ง)
10,000 –
40,001 –
40,000
100,000
1
1
1
2
1

มากกว่า100,000
1
1
6
8

รวม (แห่ง)
1
1
1
1
7
11

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง ระดับเดียวกัน
ไม่มีอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ที่ไม่มอี ุปกรณ์อำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง ระดับเดียวกัน ปี 2559
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
1

407
101

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : กาญจนวนิช

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา
2

407
101

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : กาญจนวนิช

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา

3

407
101

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : กาญจนวนิช

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา
4

407
102

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : กาญจนวนิช

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา
5

408
203

936+150 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
15/15

13+462 บริเวณ : บ้ำนน้ำน้อย
942+120 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
15/15

16+318 บริเวณ : บ้ำนโคกสูง
943+110 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

ควนหิน - สงขลำ

สำนักทำงหลวงที่ 18

9+528 บริเวณ : บ้ำนเกำะหมี

เขตทำงกว้ำง

คลองหวะ - ควนหิน

สำนักทำงหลวงที่ 18

15/15

23+813 บริเวณ : บ้ำนบำงดำน
950+160 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

15/15

เกำะยอ - ทุ่งหวัง

ก.ม.กรมทางหลวง : 169+033 บริเวณ : บ้ำนน้ำกระจำย

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

สำนักทำงหลวงที่ 18
จังหวัด : สงขลา

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ขท.สงขลาที่ 1

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

คลองหวะ - ควนหิน

สำนักทำงหลวงที่ 18

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

คลองหวะ - ควนหิน

สำนักทำงหลวงที่ 18

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

ระดับเดียวกัน

948+150 ผิวจรำจร คอนกรีต
ไหล่ทำง ลาดยาง
เขตทำงกว้ำง

15/25

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง
กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

กว้ำง 5.00
เกำะกลำงกว้ำง

เมตร
เมตร

กว้ำง 5.00
เกำะกลำงกว้ำง

เมตร
เมตร

40,025
0
0

อื่นๆ รถไฟไม่วิ่งแล้ว

40,025
0
0

อื่นๆ ไม่มีรถไฟวิ่งแล้ว

22,918
0
0

อื่นๆ รถไฟไม่วิ่งแล้ว

4.20 เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะ
กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

อื่นๆ รถไฟไม่วิ่งแล้ว

1.60 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง
กว้ำง 14.00

0

1.60 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง
กว้ำง 14.00

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

1.60 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

เกำะกลำงกว้ำง

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

40,025

0

0.00 เมตร

22,334
0
0

1

อื่นๆ รถไฟไม่วิ่งแล้ว

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง
ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ (รถไฟลอดใต้ทางหลวง)
ไม่มีอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ที่ไม่มอี ุปกรณ์อำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง ต่ำงระดับสะพำนข้ำมทำงรถไฟ (รถไฟลอดใต้ทำงหลวง) ปี 2559
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
1

3
403

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ถนน : สุขมุ วิท

ก.ม.การรถไฟ :

36
101

ต่ำงระดับรถไฟข้ำมทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : เมืองพัทยา-ระยอง

ก.ม.การรถไฟ :

สำนักทำงหลวงที่ 14

ขท.ชลบุรีที่ 2

304
302

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะ

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 2.50

เมตร

ต่ำงระดับรถไฟข้ำมทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

30/50

เกำะกลำงกว้ำง

ก.ม.การรถไฟ :

69+072 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ต่ำงระดับรถไฟข้ำมทำงหลวง

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

ฉะเชิงเทรำ - หัวไผ่

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : สุขประยูร

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ฉะเชิงเทรา

40/40

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 2.50

15/15

หัวไผ่ - ชลบุรี

ก.ม.กรมทางหลวง :

39+501 บริเวณ : ดอนหัวฬ่อ

ถนน : ศุขประยูร

ก.ม.การรถไฟ :

98+293 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ต่ำงระดับรถไฟข้ำมทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

เขำหำดยำว - สำนักท้อน

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : เขาหาดยาว

ก.ม.การรถไฟ :

สำนักทำงหลวงที่ 14
จังหวัด : ชลบุรี

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ไหล่ทำง ฟุตบาต

ขท.ชลบุรีที่ 2

15/15

กว้ำง 21.00

เมตร

กว้ำง 4.80

เมตร

8+200 บริเวณ : บ้ำนคลองไผ่

เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 2.50

เมตร

40/40

เกำะกลำงกว้ำง

14
478,226

51,455
52
2,675,660

52
4,644,172
31,234
46
1,436,764
12,073

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เขตทำงกว้ำง

34,159

4.20 เมตร

181+160 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ต่ำงระดับรถไฟข้ำมทำงหลวง

232,310

0.00 เมตร

มำกกว่ำ 4 ช่องจรำจร

เกำะกลำงกว้ำง

10

89,311
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

23,231

9.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

74+350 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ต่ำงระดับรถไฟข้ำมทำงหลวง

เมตร
เมตร

กว้ำง 5.00

5+400 บริเวณ :

เขตทำงกว้ำง

ขท.ชลบุรีที่ 1

กว้ำง 14.00
เกำะกลำงกว้ำง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

10.00 เมตร

ถนน : แปดริ้ว-พนม
ขท.ฉะเชิงเทรา

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

5.10 เมตร

เมตร

จังหวัด : ชลบุรี

332
100

เกำะกลำงกว้ำง

76+871 บริเวณ : แยกวัดทดฯ(วัดทดรำษฎร์เจริญมณฤท 4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

สำนักทำงหลวงที่ 14

6

เมตร

กว้ำง 14.00

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

315
200

กว้ำง 2.50

ก.ม.กรมทางหลวง :

สำนักทำงหลวงที่ 14

5

เมตร

148+157 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

315
100

กว้ำง 14.00

ฉะเชิงเทรำ - เสม็ดเหนือ

สำนักทำงหลวงที่ 14

4

35/20

1+662 บริเวณ : บ้ำนหนองปลำไหล

จังหวัด : ชลบุรี

3

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

กะทิงลำย - บ้ำนโป่ง

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

185+343 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

จังหวัด : ชลบุรี
2

รำยละเอียดของทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง : 184+600 บริเวณ : สัตหีบ

ขท.ชลบุรีที่ 2

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

พัทยำ - บ้ำนฉำง

สำนักทำงหลวงที่ 14

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

0.00 เมตร

2
24,146

1

อื่นๆ มีโครงการรางคู่

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ที่ไม่มอี ุปกรณ์อำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง ต่ำงระดับสะพำนข้ำมทำงรถไฟ (รถไฟลอดใต้ทำงหลวง) ปี 2559
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
7

344
101

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : เศรษฐกิจ

ก.ม.การรถไฟ :

จังหวัด : ชลบุรี

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ขท.ชลบุรีที่ 1

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

จังหวัด :

บ้ำนสวน - หนองรี

สำนักทำงหลวงที่ 14

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

2+184 บริเวณ : ซอย11
106+338 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ต่ำงระดับรถไฟข้ำมทำงหลวง

ไหล่ทำง ฟุตบาต
เขตทำงกว้ำง

15/15

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง
กว้ำง 21.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

4.40 เมตร

96,389
46
4,433,894

หน้ำ :

2

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง
ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง
ต่างระดับรถไฟข้ามทางหลวง
ไม่มีอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ที่ไม่มอี ุปกรณ์อำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง ต่ำงระดับรถไฟข้ำมทำงหลวง ปี 2559
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
1

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

2
401

ก.ม.การรถไฟ :

3

4
601

9
302

11
800

32
102

กว้ำง 5.00

เมตร

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

ถนน : มิตรภำพ

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

379+063 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

จังหวัด : ขอนแก่น

ต่ำงระดับสะพำนข้ำมทำงรถไฟ ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 30/30
(รถไฟลอดใต้ทำงหลวง)

ห้วยทรำยใต้ - วังยำว

ก.ม.กรมทางหลวง : 221+113 บริเวณ : โค้งหัวนำ

ถนน : เพชรเกษม

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ประจวบคีรีขนั ธ์ (หัวหิน)

216+271 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

จังหวัด : ประจวบคีรีขนั ธ์

ต่ำงระดับสะพำนข้ำมทำงรถไฟ ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 30/30
(รถไฟลอดใต้ทำงหลวง)

ต่ำงระดับเชียงรำกน้อย - ต่ำงระดับบำงปะอิน

ก.ม.กรมทางหลวง :

79+627 บริเวณ : คลองเปรมประชำ

ถนน : วงแหวนตะวันตกรอบนอก

ก.ม.การรถไฟ :

49+750 ผิวจรำจร คอนกรีต

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยำ

ต่ำงระดับสะพำนข้ำมทำงรถไฟ ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 28.5/51.5
(รถไฟลอดใต้ทำงหลวง)

ขุนตำน - อุโมงค์

ก.ม.กรมทางหลวง : 509+596 บริเวณ :

ถนน : ลำปำง -เชียงใหม่

ก.ม.การรถไฟ :

สำนักทำงหลวงที่ 1

6

เมตร

หนองแวงโสกพระ - พล

สำนักทำงหลวงที่ 13

5

กว้ำง 14.00

จังหวัด : ลำปำง

สำนักทำงหลวงที่ 15

4

ขท.ลาปางที่ 1

641+500 ผิวจรำจร คอนกรีต

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะ

ต่ำงระดับสะพำนข้ำมทำงรถไฟ ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 40/30
(รถไฟลอดใต้ทำงหลวง)

สำนักทำงหลวงที่ 7

ขท.ปทุมธานี

699+594 ผิวจรำจร คอนกรีต

จังหวัด : ลำพูน

ต่ำงระดับสะพำนข้ำมทำงรถไฟ ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 30/40
(รถไฟลอดใต้ทำงหลวง)

อยุธยำ - นครหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

24+204 บริเวณ : บ้ำนม้ำ

ถนน : สำยเอเซีย

ก.ม.การรถไฟ :

75+339 ผิวจรำจร แอลฟัลท์

สำนักทำงหลวงที่ 13
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยำ

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ขท.ลาพูน

ขท.อยุธยา

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

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

ถนน : พหลโยธิน

2

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

1 เกำะคำ - สำมัคคี
1104

สำนักทำงหลวงที่ 1

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

ต่ำงระดับสะพำนข้ำมทำงรถไฟ ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 75/90
(รถไฟลอดใต้ทำงหลวง)

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 3.50

เมตร

กว้ำง 19.50
กว้ำง 3.00

กว้ำง 14.00

เมตร
เมตร

กว้ำง 5.00

1,666,554

30
1,260,420
56,354
195
10,989,030

12.00 เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะกลำง
กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

28,173
19
535,287

0.00 เมตร
42,016

8 ช่องจรำจร
กว้ำง 28.00

เมตร

กว้ำง 2.50

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

37

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะกลำง

เกำะกลำงกว้ำง

45,042

42,014
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

1,545,600

0.00 เมตร

6 ช่องจรำจร

เกำะกลำงกว้ำง

32

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะกลำง

เกำะกลำงกว้ำง

48,300

เมตร

76
3,193,216

1

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง
ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ที่ไม่มอี ุปกรณ์อำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง ต่ำงระดับรถไฟข้ำมทำงหลวง ปี 2559
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
7

32
102

ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

33
402

35
201

ก.ม.กรมทางหลวง :

24+217 บริเวณ : สำยเอเชีย

ถนน : สำยเอเซีย

ก.ม.การรถไฟ :

75+364 ผิวจรำจร แอลฟัลท์

10

35
202

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยำ
หินกอง - คลองยำง

ก.ม.กรมทางหลวง : 100+365 บริเวณ :

ถนน : สุวรรณศร

ก.ม.การรถไฟ :

41
502

111
100

ขท.สระบุรี

140+380 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

จังหวัด : สระบุรี

แสมดำ - สะพำนข้ำมแม่น้ำท่ำจีนฝั่งตะวันตก

ก.ม.กรมทางหลวง :

18+918 บริเวณ : บ้ำนบำงน้ำจืด

ถนน : พระรำม 2

ก.ม.การรถไฟ :

23+828 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ขท.สมุทรสาคร

กว้ำง 28.00

เมตร

กว้ำง 2.50

เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง
กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 3.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 55.40

ก.ม.กรมทางหลวง :

47+118 บริเวณ : บ้ำนนำขวำง (ม.บำงโทวัด)

ถนน : พระรำม 2

ก.ม.การรถไฟ :

17+982 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 21.00
กว้ำง 10.00

จังหวัด : สมุทรสำคร

ต่ำงระดับสะพำนข้ำมทำงรถไฟ ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 40/40
(รถไฟลอดใต้ทำงหลวง)

ทุ่งสง - ร่อนพิบลู ย์

ก.ม.กรมทางหลวง : 298+254 บริเวณ : บ้ำนในหวัง

ถนน : เอเซีย

ก.ม.การรถไฟ :

จังหวัด : นครศรีธรรมรำช

ต่ำงระดับสะพำนข้ำมทำงรถไฟ ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 30/50
(รถไฟลอดใต้ทำงหลวง)

ทำงเลี่ยงเมืองพิจิตร

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

สำนักทำงหลวงที่ 5
จังหวัด : พิจิตร

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

758+776 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ขท.พิจิตร

ต่ำงระดับสะพำนข้ำมทำงรถไฟ ไหล่ทำง คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 40/40
(รถไฟลอดใต้ทำงหลวง)

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 21.00

เมตร

กว้ำง 4.00

เมตร

933,600

87,690
34
2,981,460
123,794
8
990,352
27,854
4
111,416

10.00 เมตร
4,304

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เมตร

กว้ำง 3.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

40

11.00 เมตร

6 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

เกำะกลำงกว้ำง

23,340

11.00 เมตร

มำกกว่ำ 4 ช่องจรำจร

8+724 บริเวณ : บ้ำนคลองท่ำหลวง
343+869 ผิวจรำจร คอนกรีต

เมตร
เมตร

กว้ำง 3.00

สะพำนข้ำมแม่น้ำท่ำจีนฝั่งตะวันตก - นำโคก

3,193,216

4.50 เมตร

มำกกว่ำ 4 ช่องจรำจร

เกำะกลำงกว้ำง

76

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

จังหวัด : สมุทรสำคร

ขท.สมุทรสาคร

42,016

8 ช่องจรำจร

ต่ำงระดับสะพำนข้ำมทำงรถไฟ ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 40/40
(รถไฟลอดใต้ทำงหลวง)

สำนักทำงหลวงที่ 16

12

ขท.อยุธยา

ต่ำงระดับสะพำนข้ำมทำงรถไฟ ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 20/20
(รถไฟลอดใต้ทำงหลวง)

สำนักทำงหลวงที่ 13

11

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

ต่ำงระดับสะพำนข้ำมทำงรถไฟ ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 75/90
(รถไฟลอดใต้ทำงหลวง)

สำนักทำงหลวงที่ 13

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

อยุธยำ - นครหลวง

สำนักทำงหลวงที่ 11

9

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

สำนักทำงหลวงที่ 13

8

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง

0.00 เมตร

50
215,200

2

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง
ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ที่ไม่มอี ุปกรณ์อำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง ต่ำงระดับรถไฟข้ำมทำงหลวง ปี 2559
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
13

127
100

ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

230
102

230
102

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

231
102

293
100

304
301

3+300 บริเวณ : บ้ำนกำดเมฆ

กว้ำง 5.00

เมตร

จังหวัด : ลำปำง

ต่ำงระดับสะพำนข้ำมทำงรถไฟ ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 30/50
(รถไฟลอดใต้ทำงหลวง)

ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้ำนทิศตะวันออก

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : วงแหวนรอบเมืองด้ำนทิศตะวันออก

ก.ม.การรถไฟ :

ขท.ลาปางที่ 1

ขท.ขอนแก่นที่ 1

21+670 บริเวณ : เมืองเอก
460+098 ผิวจรำจร คอนกรีต

จังหวัด : ขอนแก่น

ต่ำงระดับสะพำนข้ำมทำงรถไฟ ไหล่ทำง คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 50/30
(รถไฟลอดใต้ทำงหลวง)

ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้ำนทิศตะวันออก

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : วงแหวนรอบเมืองด้ำนทิศตะวันออก

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ขอนแก่นที่ 1

47+980 บริเวณ : บ.ข.ส.3
445+424 ผิวจรำจร คอนกรีต

จังหวัด : ขอนแก่น

ต่ำงระดับสะพำนข้ำมทำงรถไฟ ไหล่ทำง คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 50/30
(รถไฟลอดใต้ทำงหลวง)

ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลรำชธำนี

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : สะพำนคสล.ข้ำมทำงรถไฟ

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.อุบลราชธานีที่ 1

11+920 บริเวณ : สะพำนคสล.ข้ำมทำงรถไฟ
571+167 ผิวจรำจร คอนกรีต

จังหวัด : อุบลรำชธำนี

ต่ำงระดับสะพำนข้ำมทำงรถไฟ ไหล่ทำง คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 40/20
(รถไฟลอดใต้ทำงหลวง)

ทำงเลี่ยงเมืองสุรินทร์

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

กว้ำง 14.00

เมตร
เมตร

กว้ำง 5.00

กว้ำง 14.00

เมตร
เมตร

กว้ำง 4.00

17+605 บริเวณ : หมู่บำ้ นเทพธำนี
กว้ำง 7.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

จังหวัด : สุรินทร์

ต่ำงระดับสะพำนข้ำมทำงรถไฟ ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 40/20
(รถไฟลอดใต้ทำงหลวง)

คลองหลวงแพ่ง - ฉะเชิงเทรำ

ก.ม.กรมทางหลวง :

68+533 บริเวณ : รพ.โสธรำเวช

ถนน : มหำจักรพรรดิ์

ก.ม.การรถไฟ :

60+153 ผิวจรำจร คอนกรีต

สำนักทำงหลวงที่ 14
จังหวัด : ฉะเชิงเทรำ

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ขท.ฉะเชิงเทรา

ต่ำงระดับสะพำนข้ำมทำงรถไฟ ไหล่ทำง คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 60/60
(รถไฟลอดใต้ทำงหลวง)

379,344

15,806
28
442,568
24,242
26
630,292

26
128,622

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะ
กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

24

4,947

2 ช่องจรำจร

เกำะกลำงกว้ำง

15,806

0.00 เมตร

424+042.65 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ขท.สุรินทร์

549,824

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะ

เกำะกลำงกว้ำง

32

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

เกำะกลำงกว้ำง

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

17,182

2 ช่องจรำจร
เมตร

สำนักทำงหลวงที่ 9

18

รำยละเอียดของทำงหลวง

กว้ำง 7.00

สำนักทำงหลวงที่ 9

17

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

638+300 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

สำนักทำงหลวงที่ 7

16

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

ทำงเลี่ยงเมืองลำปำง

สำนักทำงหลวงที่ 7

15

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

สำนักทำงหลวงที่ 1

14

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง

0.00 เมตร

45,853
80
3,668,240

3

อื่นๆ เป็นทางยกระดับข้ามทางรถไฟ

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ที่ไม่มอี ุปกรณ์อำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง ต่ำงระดับรถไฟข้ำมทำงหลวง ปี 2559
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
19

327
100

ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

331
101

362
101

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : สี่แยกปฐมพรชุมพร

ก.ม.การรถไฟ :

22

366
100

23

403
201

ขท.ชุมพร

469+016 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

สัตหีบ - ห้วยใหญ่

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : พนมสำรคำม-สัตหีบ

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ชลบุรีที่ 2

183+864 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

จังหวัด : ชลบุรี

ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สระบุรี

14+399 บริเวณ :
117+202 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

จังหวัด : สระบุรี

ต่ำงระดับสะพำนข้ำมทำงรถไฟ ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 40/40
(รถไฟลอดใต้ทำงหลวง)

ทำงเลี่ยงเมืองลพบุรี

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : บำยพำส

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ลพบุรีที่ 1

126+622 ผิวจรำจร แอสฟัลท์

จังหวัด : ลพบุรี
เสำธง - สวนผัก

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

จังหวัด : นครศรีธรรมรำช

4019 ทุ่งใหญ่ - ช้ำงกลำง
100

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 16
จังหวัด : นครศรีธรรมรำช

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

30+510 บริเวณ : บ.เขำน้อย
776+069 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ต่ำงระดับสะพำนข้ำมทำงรถไฟ ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 15/15
(รถไฟลอดใต้ทำงหลวง)
ก.ม.กรมทางหลวง :

กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 6.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

เมตร

กว้ำง 2.00

เมตร

กว้ำง 14.00
กว้ำง 8.00

ต่ำงระดับสะพำนข้ำมทำงรถไฟ ไหล่ทำง แคปซีล
เขตทำงกว้ำง 15/15
(รถไฟลอดใต้ทำงหลวง)

732,780

6
99,066

28,383
120
3,405,960
9,111

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เมตร
เมตร

กว้ำง 5.00

30
273,330

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะ
กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

21,484
36
773,424

4.20 เมตร
4,156

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เมตร

กว้ำง 2.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

36

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

22+709 บริเวณ : บ้ำนหลักช้ำง
733+050 ผิวจรำจร แคปซีล

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

20,355

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะกลำง

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

16,511

กว้ำง 7.00
เกำะกลำงกว้ำง

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

5+641 บริเวณ : สะพำนสูง

ต่ำงระดับสะพำนข้ำมทำงรถไฟ ไหล่ทำง คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 39.5/20.5
(รถไฟลอดใต้ทำงหลวง)

ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะกลำง

5+245 บริเวณ : บ้ำนคลองไผ่

ต่ำงระดับสะพำนข้ำมทำงรถไฟ ไหล่ทำง ลาดยาง
เขตทำงกว้ำง 40/40
(รถไฟลอดใต้ทำงหลวง)

สำนักทำงหลวงที่ 16

24

5+800 บริเวณ :

จังหวัด : ชุมพร

สำนักทำงหลวงที่ 11

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

ต่ำงระดับสะพำนข้ำมทำงรถไฟ ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 20/20
(รถไฟลอดใต้ทำงหลวง)

สำนักทำงหลวงที่ 11

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

สี่แยกปฐมพร - แยกหมอเล็ก

สำนักทำงหลวงที่ 14

21

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

สำนักทำงหลวงที่ 15

20

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง

0.00 เมตร

40
166,240

4

ป้ายหยุด

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ที่ไม่มอี ุปกรณ์อำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง ต่ำงระดับรถไฟข้ำมทำงหลวง ปี 2559
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
25

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.นครศรีธรรมราชที่ 1

จังหวัด : นครศรีธรรมรำช
26

4195 ควนลำภู - จันดี
100

จังหวัด : นครศรีธรรมรำช

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

5,377

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ต่ำงระดับสะพำนข้ำมทำงรถไฟ ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 30/50
(รถไฟลอดใต้ทำงหลวง)

กว้ำง 5.00

เมตร

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

27+738 บริเวณ : บ้ำนท่ำช้ำง
807+266 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 16

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

4103 เบญจม - จังหูน
102
สำนักทำงหลวงที่ 16

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

เกำะกลำงกว้ำง

3+250 บริเวณ : วัดธำตุน้อย

53,770

0.00 เมตร
4,425

2 ช่องจรำจร

729+000 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต

กว้ำง 7.00

เมตร

ต่ำงระดับสะพำนข้ำมทำงรถไฟ ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง 15/15
(รถไฟลอดใต้ทำงหลวง)

กว้ำง 5.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

10

0.00 เมตร

28
123,900

5

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง
ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง
ที่ไม่มีเครื่องกั้น ปี 2559
จําแนกตามสายทาง

หน้ำ :

รำยงำนสรุปบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวงที่ไม่มเี ครื่องกั้น ปี 2559 จำแนกตำมสำยทำง
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
1

407
101

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : กาญจนวนิช

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา
2

407
101

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : กาญจนวนิช

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา

3

407
101

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : กาญจนวนิช

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา
4

407
102

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : กาญจนวนิช

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา
5

408
203

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
15/15

13+462 บริเวณ : บ้ำนน้ำน้อย
942+120 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
15/15

16+318 บริเวณ : บ้ำนโคกสูง
943+110 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
15/15

23+813 บริเวณ : บ้ำนบำงดำน
950+160 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

15/15

เกำะยอ - ทุ่งหวัง

ก.ม.กรมทางหลวง : 169+033 บริเวณ : บ้ำนน้ำกระจำย

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

สำนักทำงหลวงที่ 18

ขท.สงขลาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา
6

936+150 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

ควนหิน - สงขลำ

สำนักทำงหลวงที่ 18

9+528 บริเวณ : บ้ำนเกำะหมี

เขตทำงกว้ำง

คลองหวะ - ควนหิน

สำนักทำงหลวงที่ 18

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : ศรีเพ็ญ

จังหวัด : สระแก้ว

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

948+150 ผิวจรำจร คอนกรีต
ไหล่ทำง ลาดยาง
เขตทำงกว้ำง

3446 ตลำดโรงเกลือ - ป่ำไร่
101
สำนักทำงหลวงที่ 10

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

คลองหวะ - ควนหิน

สำนักทำงหลวงที่ 18

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

คลองหวะ - ควนหิน

สำนักทำงหลวงที่ 18

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

ขท.สระแก้ว (วัฒนานคร)

ระดับเดียวกัน

15/25

0+078 บริเวณ : บ้ำนคลองลึก
259+900 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

10/10

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง
กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

กว้ำง 5.00
เกำะกลำงกว้ำง

เมตร
เมตร

กว้ำง 5.00
เกำะกลำงกว้ำง

เมตร
เมตร

กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

0

อื่นๆ รถไฟไม่วิ่งแล้ว

40,025
0
0

อื่นๆ รถไฟไม่วิ่งแล้ว

40,025
0
0

อื่นๆ ไม่มีรถไฟวิ่งแล้ว

22,918
0
0

อื่นๆ รถไฟไม่วิ่งแล้ว

22,334
0
0

อื่นๆ รถไฟไม่วิ่งแล้ว

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะ
กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 2.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

0

4.20 เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะ

เกำะกลำงกว้ำง

40,025

1.60 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง
กว้ำง 14.00

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

1.60 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง
กว้ำง 14.00

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

1.60 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

เกำะกลำงกว้ำง

1

0.00 เมตร

791

ไฟฟ้าแสงสว่าง

0
0

อื่นๆ รถไฟไม่วิ่งแล้ว อยู่ระหว่างปรับปรุง

หน้ำ :

รำยงำนสรุปบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวงที่ไม่มเี ครื่องกั้น ปี 2559 จำแนกตำมสำยทำง
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
7

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.ชุมพร

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ชุมพร
8

ถนน :

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

4+020 บริเวณ : สำมแยกโรงเรียนวัดปิยะ

ขท.สุราษฏร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)

6,082

2 ช่องจรำจร

555+156 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 6.00

เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 3.00

เมตร

เขตทำงกว้ำง

4330 ดอนใหญ่ - ทุ่งอ่ำว
100
สำนักทำงหลวงที่ 16

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

4112 สี่แยกละแม - สวนแตง
100
สำนักทำงหลวงที่ 15

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

15/15

เกำะกลำงกว้ำง

ก.ม.การรถไฟ :

620/16 ผิวจรำจร แอสฟัลท์

กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์

กว้ำง 2.00

เมตร

เขตทำงกว้ำง

3.5/3.5

2 ช่องจรำจร

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ
ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

29
176,378
1,746

0+100 บริเวณ : บ้ำนดอนใหญ่

ระดับเดียวกัน

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

ก.ม.กรมทางหลวง :

0.00 เมตร

40
69,840

2

ป้ายจราจร

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง
ที่ไม่มีเครื่องกั้น ปี 2559
จําแนกตามแขวงทางหลวง

หน้ำ :

รำยงำนสรุปบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวงที่ไม่มเี ครื่องกั้น ปี 2559 จำแนกตำมแขวงทำงหลวง
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
1

ชื่อสำยทำง
บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง
ชื่อถนน

จังหวัด :

3446 ตลำดโรงเกลือ - ป่ำไร่
101

บริเวณ : บ้ำนคลองลึก
ถนน : ศรีเพ็ญ
จังหวัด : สระแก้ว

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

สำนักทำงหลวงที่

10

ปริมำณจรำจร (คัน / วัน)

ที่ ก.ม.
ประเภทกำรตัดผ่ำน

รำยละเอียดของทำงหลวง

ขบวนรถไฟ(ขบวน/วัน)
Traffic Movement

จำนวนช่องจรำจร
ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

0+078 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
259+900 ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน
4 ช่องจราจรไม่มีเกาะ

เขตทำงกว้ำง
เกำะกลำงกว้ำง

10/10

กว้ำง 14.00
กว้ำง 2.00

เมตร
เมตร

791

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง
ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ
ไฟฟ้าแสงสว่าง

0
0

0.00 เมตร

1

ขท.สระแก้ว (วัฒนานคร)

อื่นๆ รถไฟไม่วิ่งแล้ว อยู่ระหว่างปรับปรุง

หน้ำ :

รำยงำนสรุปบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวงที่ไม่มเี ครื่องกั้น ปี 2559 จำแนกตำมแขวงทำงหลวง
ชื่อสำยทำง
บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
1

ชื่อถนน

จังหวัด :

4112 สี่แยกละแม - สวนแตง
100

บริเวณ : สำมแยกโรงเรียนวัดปิยะ
ถนน :
จังหวัด : ชุมพร

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

สำนักทำงหลวงที่

15

ปริมำณจรำจร (คัน / วัน)

ที่ ก.ม.
ประเภทกำรตัดผ่ำน

รำยละเอียดของทำงหลวง

ขบวนรถไฟ(ขบวน/วัน)
Traffic Movement

จำนวนช่องจรำจร
ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :
ระดับเดียวกัน
2 ช่องจราจร

4+020 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 3.00

555+156 ไหล่ทำง ลาดยาง
เขตทำงกว้ำง
เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 6.00

15/15

เมตร
เมตร

6,082
29
176,378

0.00 เมตร

2

ขท.ชุมพร
เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง
ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ
ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

หน้ำ :

รำยงำนสรุปบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวงที่ไม่มเี ครื่องกั้น ปี 2559 จำแนกตำมแขวงทำงหลวง
ชื่อสำยทำง
บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
1

ชื่อถนน

จังหวัด :

4330 ดอนใหญ่ - ทุ่งอ่ำว
100

บริเวณ : บ้ำนดอนใหญ่
ถนน :
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

สำนักทำงหลวงที่

16

ปริมำณจรำจร (คัน / วัน)

ที่ ก.ม.
ประเภทกำรตัดผ่ำน

รำยละเอียดของทำงหลวง

ขบวนรถไฟ(ขบวน/วัน)
Traffic Movement

จำนวนช่องจรำจร
ก.ม.กรมทางหลวง :

0+100 ผิวจรำจร แอสฟัลท์

กว้ำง 7.00

ก.ม.การรถไฟ :

620/16 ไหล่ทำง แอสฟัลท์

กว้ำง 2.00

ระดับเดียวกัน
2 ช่องจราจร

เขตทำงกว้ำง
เกำะกลำงกว้ำง

3.5/3.5

เมตร
เมตร

1,746
40
69,840

0.00 เมตร

3

ขท.สุราษฏร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง
ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ
ป้ายจราจร

หน้ำ :

รำยงำนสรุปบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวงที่ไม่มเี ครื่องกั้น ปี 2559 จำแนกตำมแขวงทำงหลวง
ชื่อสำยทำง
บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
1

407
101

ชื่อถนน

จังหวัด :

2

407
101

บริเวณ : บ้ำนเกำะหมี

ก.ม.การรถไฟ :

3

407
101

บริเวณ : บ้ำนน้ำน้อย

ก.ม.การรถไฟ :

บริเวณ : บ้ำนโคกสูง

ก.ม.การรถไฟ :

4

407
102

บริเวณ : บ้ำนบำงดำน

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : กาญจนวนิช
จังหวัด : สงขลา

5

408
203

15/15

0

กว้ำง 5.00

เมตร

0

15/15

0

16+318 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 14.00

เมตร

40,025

943+110 ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 5.00

เมตร

0

15/15

0

กว้ำง 14.00

เมตร

22,918

950+160 ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 5.00

เมตร

0

เขตทำงกว้ำง

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง

15/15

0

กว้ำง 14.00

บริเวณ : บ้ำนน้ำกระจำย

ก.ม.การรถไฟ :

กว้ำง 5.00

จังหวัด : สงขลา

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

948+150 ไหล่ทำง ลาดยาง

4 ช่องจราจรไม่มีเกาะ

เขตทำงกว้ำง
เกำะกลำงกว้ำง

อื่นๆ ไม่มีรถไฟวิ่งแล้ว

อื่นๆ รถไฟไม่วิ่งแล้ว

4.20 เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ก.ม.กรมทางหลวง : 169+033 ผิวจรำจร คอนกรีต
ระดับเดียวกัน

อื่นๆ รถไฟไม่วิ่งแล้ว

1.60 เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

23+813 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

อื่นๆ รถไฟไม่วิ่งแล้ว

1.60 เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

เกำะยอ - ทุ่งหวัง

ถนน :

0

942+120 ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

1.60 เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

เขตทำงกว้ำง

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

40,025

40,025

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง
ก.ม.กรมทางหลวง :

กว้ำง 5.00

เมตร
เมตร

เมตร

ระดับเดียวกัน

ควนหิน - สงขลำ

กว้ำง 14.00

กว้ำง 14.00

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง
ก.ม.กรมทางหลวง :

จังหวัด : สงขลา

ขบวนรถไฟ(ขบวน/วัน)
Traffic Movement

13+462 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

คลองหวะ - ควนหิน

ถนน : กาญจนวนิช

เขตทำงกว้ำง

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง
ก.ม.กรมทางหลวง :

จังหวัด : สงขลา

936+150 ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

คลองหวะ - ควนหิน

ถนน : กาญจนวนิช

รำยละเอียดของทำงหลวง

9+528 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

15/25

เมตร
เมตร

22,334
0
0

0.00 เมตร

4

ขท.สงขลาที่ 1

จำนวนช่องจรำจร
ก.ม.กรมทางหลวง :

จังหวัด : สงขลา

18

ปริมำณจรำจร (คัน / วัน)

ที่ ก.ม.
ประเภทกำรตัดผ่ำน

คลองหวะ - ควนหิน

ถนน : กาญจนวนิช

สำนักทำงหลวงที่

อื่นๆ รถไฟไม่วิ่งแล้ว

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงระดับเดียวกัน
ที่มีค่า T.M. มากกว่า 100,000

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. > 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
1

302
100

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : งามวงศ์วาน

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.กรุงเทพ

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : กรุงเทพ
2

304
201

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : แจ้งวัฒนะ

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.กรุงเทพ

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : กรุงเทพ

3

1
403

4
302

ไหล่ทำง ฟุตบาต

ระดับเดียวกัน

20/20

112/15 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

30/45

ก.ม.กรมทางหลวง :

99+120 บริเวณ : ใต้สะพานต่างระดับ

ถนน : เพชรเกษม

ก.ม.การรถไฟ :

99+000 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ขท.ราชบุรี

ระดับเดียวกัน

ไหล่ทำง ฟุตบาต
เขตทำงกว้ำง

30/30

ทางแยกต่างระดับอยุธยา - อยุธยา

ก.ม.กรมทางหลวง :

20+321 บริเวณ : ถนนโรจนะ

ถนน : ถนนโรจนะ

ก.ม.การรถไฟ :

70+578 ผิวจรำจร คอนกรีต

ขท.อยุธยา

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

3466 บ้านเก่า - พานทอง
100

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สานักทางหลวงที่ 14
จังหวัด : ชลบุรี

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ไหล่ทำง ฟุตบาต
เขตทำงกว้ำง

ขท.ชลบุรีที่ 1

ระดับเดียวกัน

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง
กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 3.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง
กว้ำง 7.00

เมตร

กว้ำง 1.50

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

30/30

เมตร
เมตร

กว้ำง 5.00

กว้ำง 14.00

เมตร
เมตร

กว้ำง 5.00

กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 3.00

เมตร

9+011 บริเวณ : พานทอง

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 4.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

86

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณ
ไฟจราจร

8,273,286

คานยก แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้ายหยุด

46,791

ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร

120
5,614,920
94,757
28
2,653,196
25,557

คานยก

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร
คานยกตรง

76

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

1,942,332

คานยก แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้ายหยุด

42,080

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 6.00

10/20

96,201

0.00 เมตร

92+142 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

คานยก

5.00 เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะ

เกำะกลำงกว้ำง

11,386,124

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

เกำะกลำงกว้ำง

68

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

15.00 เมตร

กว้ำง 14.00
เกำะกลำงกว้ำง

167,443

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

14.00 เมตร

มำกกว่ำ 4 ช่องจรำจร

คลองอีจาง - หลุมดิน

สานักทางหลวงที่ 13

6

28+000 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สระบุรี

20/20

8+804 บริเวณ : สี่แยกหลักสี่

ถนน : พหลโยธิน

จังหวัด : ราชบุรี

309
102

ไหล่ทำง คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง : 107+446 บริเวณ :

สานักทางหลวงที่ 15

5

13+110 ผิวจรำจร แอสฟัลท์

เขตทำงกว้ำง

จังหวัด : สระบุรี
4

1+782 บริเวณ : แยกบางเขน

ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พแุ ค

สานักทางหลวงที่ 11

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

คลองประปา - คันนายาว

สานักทางหลวงที่ 13

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สี่แยกแคราย

สานักทางหลวงที่ 13

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

1

0.00 เมตร

ป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร

46
1,935,680

คานยก

ป้ายเตือน

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. > 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
7

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.นครปฐม

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครปฐม
ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.นครสวรรค์ที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครสวรรค์

33
300

กว้ำง 2.00

เมตร

8/8

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร

88+396 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

เขตทำงกว้ำง

ขท.สระบุรี

107/2 ผิวจรำจร ลาดยาง

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 1.00

ระดับเดียวกัน

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สระบุรี

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 5.00

เมตร

ถนน : แสงชูโต

ก.ม.การรถไฟ :

จังหวัด : ราชบุรี

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ขท.ราชบุรี

ระดับเดียวกัน

7+900 บริเวณ : ใต้สะพานต่างระดับ
66+293 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

13.50/16.50

เกำะกลำงกว้ำง

1,497,808

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร
แผงเข็น/ล้อเลื่อน เอฟ.เอช.บี ป้ายเตือน ป้าย
หยุด มือหมุน แผงขึ้นลง
ป้ายจราจร

124
1,040,732

มือหมุน

ป้ายจราจร

88
964,216

คานยก

32,627

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง
กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

76

10,957

2 ช่องจรำจร

15/15

เครื่องกั้นชนิดคานทางานด้วยไฟฟ้า

1,701,331

0.00 เมตร

กว้ำง 7.00

เขตทำงกว้ำง
ก.ม.กรมทางหลวง :

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

67

8,393

120+286.20 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

หนองตะแครง - ลูกแก

15/15

ป้ายเตือน ป้ายหยุด มือหมุน แผงขึ้นลง

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

0+419 บริเวณ :

จังหวัด : สระบุรี

สานักทางหลวงที่ 15

เกำะกลำงกว้ำง

1,887,600

19,708
เมตร
เมตร

กว้ำง 4.50

ก.ม.การรถไฟ :

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : สุดบรรทัด(เก่า)

กว้ำง 6.50

4+157 บริเวณ :

เขตทำงกว้ำง

3188 ท่าเยี่ยม - ขอนหอม
101

15/15

50

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

ก.ม.กรมทางหลวง :

จังหวัด : สระบุรี

สานักทางหลวงที่ 11

ไหล่ทำง ลาดยาง

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ
ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

25,393

2 ช่องจรำจร
เมตร

20/20

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

กว้ำง 7.00

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.อยุธยา

เกำะกลำงกว้ำง

245+159 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ถนน :

3314 ท่าช้าง - ป๊อกแป๊ก
101

323
100

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

66+983 บริเวณ : แยกเข้าวัดภาชี

สานักทางหลวงที่ 11

12

เมตร

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

11

กว้ำง 7.00

เขตทำงกว้ำง

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
10

34+514 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

บางปะหัน - โคกแดง

สานักทางหลวงที่ 13

37,752

2 ช่องจรำจร

4+040 บริเวณ : บ้านหนองปลิง

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : สายท่าตะโก

9

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

3004 แยกจิรประวัติ - พระนอน
100
สานักทางหลวงที่ 11

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

0+608 บริเวณ : เจดีย์บชู า

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

8

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

3233 นครชัยศรี - ดอนตูม
100
สานักทางหลวงที่ 15

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

2

5.00 เมตร

28
913,556

อื่นๆ กาแพงคอนกรีต

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. > 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
13

323
100

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

10+709 บริเวณ : ทางแยกโพธิ์คู่

ถนน : ทรงพล

ก.ม.การรถไฟ :

69+323 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ขท.ราชบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ราชบุรี

3304 บ้านโพธิ์ - แปลงยาว
100

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ฉะเชิงเทรา

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.อยุธยา

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
16

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สานักทางหลวงที่ 13

ขท.อยุธยา

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
17

226
100

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : เพชรมาตุคาม

ก.ม.การรถไฟ :

สานักทางหลวงที่ 10

ขท.นครราชสีมาที่ 3

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครราชสีมา
18

226
100

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : เพชรมาตุคลา

ก.ม.การรถไฟ :

สานักทางหลวงที่ 10
จังหวัด : นครราชสีมา

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ขท.นครราชสีมาที่ 3

ระดับเดียวกัน

กว้ำง 5.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

2 ช่องจรำจร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 4.00

เมตร

15/15

เกำะกลำงกว้ำง

14+490 บริเวณ : ท่าเจ้าสนุก
กว้ำง 5.50

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 3.50

15/15

3+538 บริเวณ : หนองกวย
93+556 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทำง ลาดยาง
4.5/4.5

กว้ำง 5.50

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 1.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

55+406 บริเวณ : บ้านหินดาด

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 1.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

52
856,596

63
601,776

63

คานยก

ป้ายเตือน

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณ
ไฟจราจร
คานยก

ป้ายเตือน ป้ายหยุด

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

601,776

คานยก

16,395

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณ
ไฟจราจร

36
590,220
16,395

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

20/20

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ป้ายเตือน ป้ายหยุด

แผงเข็น/ล้อเลื่อน

แผงขึ้นลง

0.00 เมตร

317+008 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

16,473

0.00 เมตร

300+009 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
20/20

คานยก แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้ายหยุด

9,552
เมตร
เมตร

กว้ำง 3.50

40+292 บริเวณ : บ้านหนองแมว

913,556

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

เกำะกลำงกว้ำง

28

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

9,552
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

102+465 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

32,627

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

5.00 เมตร

เมตร

เขตทำงกว้ำง

หัวทะเล - หนองกระทิง

เมตร

กว้ำง 7.00

เขตทำงกว้ำง

หัวทะเล - หนองกระทิง

กว้ำง 14.00

75+650 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

3470 ภาชี - ท่าเรือ
100

เขตทางรถไฟ

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

2+315 บริเวณ :

เขตทำงกว้ำง

3470 ภาชี - ท่าเรือ
100
สานักทางหลวงที่ 13

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

ถนน :

15

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

สานักทางหลวงที่ 14

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

หนองตะแครง - ลูกแก

สานักทางหลวงที่ 15

14

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

3

0.00 เมตร

36
590,220

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร
แผงเข็น/ล้อเลื่อน

แผงขึ้นลง

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. > 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
19

226
100

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : เพชรมาตุคลา

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.นครราชสีมาที่ 3

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครราชสีมา
20

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : อุดรธานี

21

225
100

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.นครสวรรค์ที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครสวรรค์
22

225
100

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.นครสวรรค์ที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครสวรรค์
23

226
402

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 1.00

เมตร

20/20

533+009 ผิวจรำจร คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
15/15

กว้ำง 2.00

15/15

3+713 บริเวณ : ปากน้าโพ
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

15/15

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : คชเสนีย์

สานักทางหลวงที่ 11
จังหวัด : ลพบุรี

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

กว้ำง 6.50

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 4.00

เมตร

ขท.ลพบุรีที่ 2 (ลานารายณ์)

ระดับเดียวกัน

1+184 บริเวณ : ลานารายณ์

6 ช่องจรำจร
กว้ำง 19.50

เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 4.00

เมตร

30/30

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

67
อื่นๆ เครื่องกั้นชนิดคานทางานด้วยไฟฟ้า

555,028

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

67
อื่นๆ เครื่องกั้นชนิดคานทางานด้วยไฟฟ้า

555,028

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

24
525,744

คานยก

ป้ายหยุด แผงขึ้นลง

21,107

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

0.00 เมตร

207+339 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

คานยก คานยกตรง แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน

21,906

2 ช่องจรำจร

เกำะกลำงกว้ำง

565,812

0.00 เมตร

550+317 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
20/20

แผงขึ้นลง

26

8,284
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

แผงเข็น/ล้อเลื่อน

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

249+828 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณ
ไฟจราจร อื่นๆ ไฟกะพริบ

8,284
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง
ก.ม.กรมทางหลวง :

เมตร

กว้ำง 7.00

ก.ม.การรถไฟ :

2129 ทางเข้าลานารายณ์
100

กว้ำง 4.00

252+659 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ถนน : กันทรารมย์-กม.145+000

ระดับเดียวกัน

เมตร

6+364 บริเวณ : แควใหญ่

590,220
21,762

กว้ำง 7.00
เกำะกลำงกว้ำง

36

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

ก.ม.กรมทางหลวง : 310+639 บริเวณ : ทางโค้งตลาดป่ายาง

ขท.ศรีสะเกษที่ 1

เกำะกลำงกว้ำง

0+406 บริเวณ :

เขตทำงกว้ำง

จังหวัด : ศรีสะเกษ
24

กว้ำง 7.00

ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง

สานักทางหลวงที่ 9

16,395

2 ช่องจรำจร

326+004 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

แยกบึงบอระเพ็ด - เกรียงไกรกลาง

สานักทางหลวงที่ 11

64+376 บริเวณ : ตาบลห้วยแถลง

เขตทำงกว้ำง

แยกบึงบอระเพ็ด - เกรียงไกรกลาง

สานักทางหลวงที่ 11

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

2023 น้าฆ้อง - ศรีธาตุ
101
สานักทางหลวงที่ 7

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

หัวทะเล - หนองกระทิง

สานักทางหลวงที่ 10

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

4

5.00 เมตร

24
506,568

คานยกตรง แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้าย
หยุด

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. > 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
25

2
602

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.อุดรธานีที่ 1

575+295 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

3168 ปราณบุรี - ปากน้าปราณ
100
สานักทางหลวงที่ 15

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ประจวบคีรีขนั ธ์ (หัวหิน)

236+539 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : ล้าสมพุง-ปากช่อง
ขท.นครราชสีมาที่ 2

114
100

ถนน : ดอยติ-ล้าพูน

ก.ม.การรถไฟ :

สานักทางหลวงที่ 1

ขท.ลาพูน

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : สุดบรรทัด(เก่า)
สานักทางหลวงที่ 11

ขท.สระบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สระบุรี
30

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : สุดบรรทัด(เก่า)
สานักทางหลวงที่ 11
จังหวัด : สระบุรี

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ขท.สระบุรี

เกำะกลำงกว้ำง

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะ
กว้ำง 13.00

เมตร

กว้ำง 2.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ระดับเดียวกัน

15/15

723+802 ผิวจรำจร คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
30/30

กว้ำง 14.00

เมตร
เมตร

กว้ำง 3.00

8+762 บริเวณ :
กว้ำง 6.00

เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 3.00

เมตร

8+522 บริเวณ :
กว้ำง 6.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์

กว้ำง 3.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

11,333

ป้ายจราจร

42
475,986

มือหมุน แผงขึ้นลง อื่นๆ เครื่องกั้น
อัตโนมัตมิ ีไฟ

10,676

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณ
ไฟจราจร

44
469,744

คานยก

23,163
19

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

440,097

อื่นๆ คานไฟฟ้ามีพนักงานควบคุม

ป้ายเตือน ป้ายหยุด

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

40
438,280
10,957

2 ช่องจรำจร

15/15

คานยกตรง แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้าย
หยุด มือหมุน แผงขึ้นลง

ป้ายหยุด มือหมุน

0.00 เมตร

126+311 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

493,808

10,957

126+425 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

5.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

15/15

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

เกำะกลำงกว้ำง

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

16

0.00 เมตร

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

30,863

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

0+336 บริเวณ : บ้านป่าสัก

เขตทำงกว้ำง

3188 ขอนหอม - บ้านเหนือ
102

เมตร

กว้ำง 3.50

เขตทำงกว้ำง

3188 ขอนหอม - บ้านเหนือ
102

กว้ำง 5.00

ไหล่ทำง ลาดยาง

จังหวัด : ล้าพูน
29

เมตร

กว้ำง 7.00

เขตทำงกว้ำง
ก.ม.กรมทางหลวง :

กว้ำง 21.00

183+720.20 ผิวจรำจร ลาดยาง

ระดับเดียวกัน

ดอยติ - ลาพูน

15/15

มำกกว่ำ 4 ช่องจรำจร

64+312 บริเวณ :

จังหวัด : นครราชสีมา
28

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

2247 ป่าไผ่ - ปากช่อง
200

30/30

3+677 บริเวณ : บ้านนาพะเนียด

จังหวัด : ประจวบคีรีขนั ธ์

สานักทางหลวงที่ 10

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

ถนน : ปากน้าปราณบุรี

27

รำยละเอียดของทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง : 461+185 บริเวณ : มิตรภาพ-อุดรหนองคาย

จังหวัด : อุดรธานี
26

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

อุดรธานี - น้าสวย

สานักทางหลวงที่ 7

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

5

0.00 เมตร

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

40
438,280

ป้ายหยุด มือหมุน

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. > 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
31

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.ลพบุรีที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ลพบุรี

208
100

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : ท่าพระ-โกสุม

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

จังหวัด : ขอนแก่น

33

115
302

ก.ม.กรมทางหลวง :

216
103

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.พิจิตร

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :

294
100

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.อุดรธานีที่ 1

ถนน : ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ศรีสะเกษที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ศรีสะเกษ
36

205
201

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : สุระนารายณ์

ก.ม.การรถไฟ :

สานักทางหลวงที่ 11
จังหวัด : ลพบุรี

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 2.25

เมตร

ขท.ลพบุรีที่ 2 (ลานารายณ์)

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 6.00

30/30

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

40/40

กว้ำง 14.00

เมตร
เมตร

กว้ำง 5.00

0+570 บริเวณ : สนง.อบจ.ศรีสะเกษ

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

51+227 บริเวณ : สุระนารายณ์

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 3.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

50
377,750
20,787

คานยก แผงเข็น/ล้อเลื่อน

อื่นๆ ไฟกะพริบ

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง
มือหมุน แผงขึ้นลง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

18
374,166

คานยกตรง

10,626

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

34
361,284
13,868

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

20/20

394,520

ป้ายเตือน ป้ายหยุด แผงขึ้นลง

0.00 เมตร

186+781 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

0.00 เมตร

510+440 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
20/20

แผงขึ้นลง

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะกลำง

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

28

7,555
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

347+908 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

426,720
14,090

2 ช่องจรำจร
เมตร

20/20

30

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

กว้ำง 6.50

เขตทำงกว้ำง

ม่วงค่อม - คลองห้วยไผ่

เกำะกลำงกว้ำง

438+17 ผิวจรำจร ลาดยาง

เขตทำงกว้ำง
ก.ม.กรมทางหลวง :

เท่าตัวคันทาง

564+369.57 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ

สานักทางหลวงที่ 9

เมตร

26+048 บริเวณ : รอบเมืองมิตรภาพ

จังหวัด : อุดรธานี
35

กว้ำง 2.25

เขตทำงกว้ำง

ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีด้านทิศตะวันออก

สานักทางหลวงที่ 7

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

91+250 บริเวณ : บ้านฝัง่ สถานีรถไฟ

จังหวัด : พิจิตร
34

เมตร

เขตทำงกว้ำง

คลองโนน - เนินสมอ

สานักทางหลวงที่ 5

กว้ำง 7.00

0+513 บริเวณ : สามแยกท่าพระ

ระดับเดียวกัน

14,224

2 ช่องจรำจร

132+000 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

ท่าพระ - หนองสระพัง

สานักทางหลวงที่ 7

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

75+432 บริเวณ : บ้านพรหมน้าอบ

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : ลพบุร-ี บ้านแพรก

32

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

3196 ท่าแค - โก่งธนู
302

สานักทางหลวงที่ 11

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

6

0.00 เมตร

26
360,568

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง
คานยกตรง แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้าย
หยุด มือหมุน แผงขึ้นลง

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. > 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
37

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.ประจวบคีรีขนั ธ์ (หัวหิน)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ประจวบคีรีขนั ธ์
38

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.สระบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สระบุรี

39

323
202

ก.ม.การรถไฟ :

สานักทางหลวงที่ 15

ขท.ประจวบคีรีขนั ธ์ (หัวหิน)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ประจวบคีรีขนั ธ์
ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : เหมืองง่า-ล้าพูน
สานักทางหลวงที่ 1

ขท.ลาพูน

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ล้าพูน
ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

สานักทางหลวงที่ 7
จังหวัด : อุดรธานี

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ขท.อุดรธานีที่ 1

ระดับเดียวกัน

เกำะกลำงกว้ำง

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 17.00

เมตร
เมตร

กว้ำง 5.00

เขตทำงกว้ำง

เกำะกลำงกว้ำง

0+222 บริเวณ : หมู่บา้ นเขาเต่า
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

15/15

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

1+940 บริเวณ : เหมืองง่า

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 5.00

เมตร

17+800 บริเวณ : รอบเมืองมิตรภาพ
572+064 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

40/40

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

30
341,160

ป้ายเตือน ป้ายหยุด แผงขึ้นลง

56,698
6

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

340,188

คานยกตรง

11,333

ป้ายจราจร

ป้ายเตือน

30
339,990

ป้ายหยุด มือหมุน แผงขึ้นลง อื่นๆ เครื่อง
กั้น ตู้ยาม

17,537

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

19
333,203

อื่นๆ คานยกอัตโนมัติ

20,787

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะกลำง
กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายหยุด มือหมุน แผงขึ้น

ลง

0.00 เมตร

731+356 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
30-40/30

แผงเข็น/ล้อเลื่อน

357,720

10.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

224+500 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ป้ายจราจร

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะ

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

40

11,372

กว้ำง 3.00

15/15

8,943

0.00 เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

เขตทำงกว้ำง

ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีด้านทิศตะวันออก

เมตร

เมตร

เขตทำงกว้ำง

1136 เหมืองง่า - ลาพูน
100

กว้ำง 5.00

กว้ำง 6.00

92+843 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง :

เมตร

130+305 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ก.ม.การรถไฟ :
ระดับเดียวกัน

กว้ำง 14.00

2 ช่องจรำจร

ถนน :
ขท.กาญจนบุรี

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะกลำง

4+000 บริเวณ : บ้านป่า

35+150 บริเวณ : จุดตัดท่าเรือ

3325 ทางเข้าหาดทรายใหญ่
100

216
103

15/15

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : ทางเข้าหมู่บา้ นเขาเต่า

42

ไหล่ทำง ฟุตบาต

เขตทำงกว้ำง

จังหวัด : กาญจนบุรี

41

377+024 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ท่าเรือ - กาญจนบุรี

สานักทางหลวงที่ 12

40

9+720 บริเวณ : ตลาดบางสะพาน

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

3224 บ้านป่า - ท่าคล้อ
101
สานักทางหลวงที่ 11

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

3169 สามแยกบางสะพาน - ชายทะเล
100
สานักทางหลวงที่ 15

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

7

0.00 เมตร

16
332,592

คานยกตรง

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. > 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
43

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.นครสวรรค์ที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครสวรรค์
ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.สระบุรี

113
202

205
203

ถนน : ตลาดคลองน้าเขียว

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.พิจิตร

ถนน : สุระนารายณ์

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ลพบุรีที่ 2 (ลานารายณ์)

79+612 บริเวณ : ตลาดคลองน้าเขียว
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์

กว้ำง 4.00

ระดับเดียวกัน

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ลาปางที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ล้าปาง
48

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : นาสาร-บ้านส้อง
สานักทางหลวงที่ 16
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

227+130 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทำง ฟุตบาต

ขท.สุราษฏร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

ระดับเดียวกัน

30/30

กว้ำง 7.00

เมตร
เมตร

กว้ำง 4.00

3+606 บริเวณ : ศรีชมุ -อ.แม่ทะ
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 5.00

เมตร

60+834 บริเวณ : ถนนพาด

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์

กว้ำง 5.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

286,560

คานยก

14,121

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

20
282,420

คานยกตรง แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้าย
หยุด มือหมุน แผงขึ้นลง
ป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร

32
269,312
15,899

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

15/15

มือหมุน แผงขึ้นลง

ป้ายเตือน ป้ายหยุด มือหมุน แผงขึ้นลง

0.00 เมตร

691+420 ผิวจรำจร แอสฟัลท์
เขตทำงกว้ำง

48

8,416

2 ช่องจรำจร

เกำะกลำงกว้ำง

319,100

0.00 เมตร

638+927 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
10/10

ป้ายจราจร

2.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

เกำะกลำงกว้ำง

อื่นๆ เครื่องกั้นชนิดคานทางานด้วยไฟฟ้า

50

5,970
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

90+970 บริเวณ : แผ่นดินทอง

เขตทำงกว้ำง

4009 นาสาร - เวียงสระ
201

15/15

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

318+405.81 ผิวจรำจร แอสฟัลท์

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : ศรีชมุ - อ.แม่ทะ

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

329,037
6,382

2 ช่องจรำจร

15/15

67

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

เมตร

เขตทำงกว้ำง

1037 ศรีชมุ - แม่ทะ
100

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 3.00

เขตทำงกว้ำง
ก.ม.กรมทางหลวง :

20/20

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

เทศบาลลานารายณ์ - ช่องสาราญ

สานักทางหลวงที่ 1

เมตร

เมตร

จังหวัด : ลพบุรี
47

กว้ำง 1.00

เขตทำงกว้ำง

ก.ม.กรมทางหลวง :

สานักทางหลวงที่ 11

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 7.00

จังหวัด : พิจิตร
46

เมตร

98+610.50 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

เขาทราย - ฆะมัง

สานักทางหลวงที่ 5

กว้ำง 7.00

14+080 บริเวณ :

จังหวัด : สระบุรี

45

4,911

2 ช่องจรำจร

224+262 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

3041 เขาขาด - หนองแซง
101
สานักทางหลวงที่ 11

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

0+450 บริเวณ : บ้านเนินมะกอก

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

44

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

3327 เนินมะกอก - นิคมเขาบ่อแก้ว
100
สานักทางหลวงที่ 11

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

8

0.00 เมตร

ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง

16
254,384

แผงขึ้นลง

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. > 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
49

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ถนน : กาญจนวนิช

ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

ก.ม.การรถไฟ :

952+436 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.สมุทรสงคราม

219
302

377+976 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 1

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : บัวใหญ่ - สีดา

ก.ม.การรถไฟ :

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 14.00

ขท.นครราชสีมาที่ 1

ระดับเดียวกัน

17.5/17.5

เมตร
เมตร

กว้ำง 4.00
เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 14.00

เมตร
เมตร

กว้ำง 5.00

กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 5.00

เมตร

52+409 บริเวณ : บัวใหญ่ - สีดา

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

246,734

8,200

คานยก

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง
แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้ายหยุด แผง
ขึ้นลง

ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง

30
246,000

ป้ายเตือน ป้ายหยุด มือหมุน แผงขึ้นลง

30,587

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

8
244,696

คานยก แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้ายหยุด
มือหมุน แผงขึ้นลง
ป้ายจราจร

36
244,044
5,082

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

20/20

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

คานยก

ป้ายเตือน ป้ายหยุด

0.00 เมตร

346+307 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

38

6,779

2 ช่องจรำจร

เกำะกลำงกว้ำง

6,493

4.20 เมตร

757+854 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
20/20

250,392

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

4.20 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

เกำะกลำงกว้ำง

12

12.00 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะ

9+825 บริเวณ : ตอนแยกสาย 41-เขตเทศบาลปากแพรก

เขตทำงกว้ำง

แก้งสนามนาง - ดอนตะหนิน

จังหวัด : นครราชสีมา

20/20

933+942.40 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

4305 ทุ่งสง - จาปา
100

สานักทางหลวงที่ 10

6 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

ก.ม.กรมทางหลวง : 260+829 บริเวณ : บ้านพรุ

จังหวัด : สงขลา

202
201

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

ถนน : กาญจนวนิช

54

20/20

20,866

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

4.20 เมตร

เมตร

ก.ม.การรถไฟ :

สานักทางหลวงที่ 16

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 6.00

จังหวัด : บุรีรัมย์

53

เมตร

ไหล่ทำง ฟุตบาต

ระดับเดียวกัน

ถนน : บุรีรัมย์ - สตึก

สานักทางหลวงที่ 18

กว้ำง 5.00

เมตร

ก.ม.กรมทางหลวง : 137+215 บริเวณ : หน้ารร.เทพนคร

4 คลองหวะ - พังลา
1403

เมตร

กว้ำง 21.00

เขตทำงกว้ำง

ขท.บุรีรัมย์

กว้ำง 14.00

118+915.13 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

หัวถนน - บุรีรัมย์

สานักทางหลวงที่ 10

52

17.5/17.5

4 ช่องจรำจรมีเกำะ

2+220 บริเวณ : เทศบาลตาบลปากท่อ

จังหวัด : ราชบุรี

51

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

3093 ปากท่อ - ท่าน้าสมุทรสงคราม
100
สานักทางหลวงที่ 15

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง : 279+276 บริเวณ : บ้านคลองแงะ

จังหวัด : สงขลา
50

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

4 พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย)
1500
สานักทางหลวงที่ 18

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

9

0.00 เมตร

ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร

48
243,936

คานยกตรง แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้าย
หยุด มือหมุน อื่นๆ ไฟจราจรกะพริบสีแดง

หน้ำ : 10

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. > 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
55

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.พิษณุโลกที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : พิษณุโลก
ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.พิษณุโลกที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : พิษณุโลก

57

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : ปึกเตียน

ขท.เพชรบุรี

226
401

ไหล่ทำง แอสฟัลท์

กว้ำง 2.00

เมตร

ระดับเดียวกัน

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ชุมพร

15/0

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 5.00

20/20

1+235 บริเวณ : บ้านนาโพธิ์

เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 2.00

เมตร

10/10

ก.ม.กรมทางหลวง : 246+983 บริเวณ : บ้านสระกาแพงใหญ่

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

จังหวัด : ศรีสะเกษ

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ขท.ศรีสะเกษที่ 1

ระดับเดียวกัน

เกำะกลำงกว้ำง

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 3.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

243,312

มือหมุน อื่นๆ เครื่องกั้นระบบไฟฟ้า

ป้ายจราจร

30
238,980

คานยก

ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง อื่นๆ ไฟกะพริบ

31
222,797

ป้ายเตือน ป้ายหยุด มือหมุน แผงขึ้นลง

ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร

42
221,970
6,685

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

15/15

24

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

แผงเข็น/ล้อเลื่อน

มือหมุน แผงขึ้นลง

0.00 เมตร

492+697 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

10,138

5,285

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เขตทำงกว้ำง

ป้ายหยุด อื่นๆ เครื่อง

0.00 เมตร

501+468.83 ผิวจรำจร ลาดยาง

ระดับเดียวกัน

แผงเข็น/ล้อเลื่อน
กั้นระบบไฟฟ้า

7,187
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

243,312

7,966
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

832+901 ผิวจรำจร ลาดยาง

ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ

สานักทางหลวงที่ 9

เกำะกลำงกว้ำง

10+685 บริเวณ : สถานีปากคลอง

จังหวัด : ชุมพร
60

เมตร

กว้ำง 2.00

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

15/15

24

0.00 เมตร

420+380 ผิวจรำจร แอสฟัลท์

เขตทำงกว้ำง

4003 สวี - บ่อคา
100

เกำะกลำงกว้ำง

ไหล่ทำง แอสฟัลท์

ระดับเดียวกัน

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.พัทลุง

15/15

กว้ำง 7.00

จังหวัด : พัทลุง

สานักทางหลวงที่ 15

เมตร

166+505.70 ผิวจรำจร แอสฟัลท์

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

59

กว้ำง 2.00

เขตทำงกว้ำง

4187 ควนขนุน - ทะเลน้อย
102
สานักทางหลวงที่ 18

ไหล่ทำง แอสฟัลท์

17+965 บริเวณ : บ้านซ่อง

จังหวัด : เพชรบุรี
58

เมตร

เขตทำงกว้ำง

3187 เขื่อนเพชร - บางกุฬา
100
สานักทางหลวงที่ 15

กว้ำง 7.00

18+312 บริเวณ : บ้านมะต้อง

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

10,138

2 ช่องจรำจร

432+584 ผิวจรำจร แอสฟัลท์
เขตทำงกว้ำง

1275 มะขามสูง - พญาแมน
100
สานักทางหลวงที่ 5

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

32+235 บริเวณ : บ้านบุ่ง

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

56

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

1275 มะขามสูง - พญาแมน
100
สานักทางหลวงที่ 5

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

0.00 เมตร

ป้ายจราจร อื่นๆ การ์ดเลน

32
213,920

แผงเข็น/ล้อเลื่อน
ไฟกะพริบ

มือหมุน แผงขึ้นลง อื่นๆ

หน้ำ : 11

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. > 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
61

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.สระบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สระบุรี
62

408
301

20/20

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

ระดับเดียวกัน

3329 ตาคลี - หนองหลวง
100

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :
ขท.นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : แม่ทา - ท่าจักร
สานักทางหลวงที่ 1

ขท.ลาพูน

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ล้าพูน
ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สานักทางหลวงที่ 14

ขท.ฉะเชิงเทรา

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สานักทางหลวงที่ 16
จังหวัด : นครศรีธรรมราช

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ระดับเดียวกัน

กว้ำง 5.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

2 ช่องจรำจร

กว้ำง 3.00

เมตร

20/20

เกำะกลำงกว้ำง

11+341 บริเวณ :
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

15/15

2+246 บริเวณ : บ้านร้องเรือ
กว้ำง 6.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 4.00

6-15/6-15

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

5+653 บริเวณ :
67+291 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 5.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

5+991 บริเวณ : เขาชุมทอง (ตอนแยกไปพัทลุง)

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

18
202,896

56

คานยก คานยกตรง แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน
ป้ายหยุด แผงขึ้นลง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง อื่นๆ ไฟ
กระพริบ

199,808

คานยก

10,395

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณ
ไฟจราจร

19

ป้ายหยุด อื่นๆ แผงกั้น

197,505

อื่นๆ คานยกอัตโนมัติ

6,426

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

30
192,780
4,811

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

15/15

11,272

0.00 เมตร

782+160 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

ป้ายเตือน ป้ายหยุด มือหมุน

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

15/15

คานยก

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

703+807 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

206,760

3,568
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

40

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

205+580 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

4319 ร่อนพิบลู ย์ - ควนเกย
100

เมตร

เมตร

เขตทำงกว้ำง

3200 ฉะเชิงเทรา - บางน้าเปรี้ยว
100

กว้ำง 14.00

กว้ำง 7.00

เขตทำงกว้ำง

1033 แม่ทา - ท่าจักร
100

5,169

2 ช่องจรำจร

959+731 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

จังหวัด : นครสวรรค์

66

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ถนน :

สานักทางหลวงที่ 11

65

150+160 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง : 196+663 บริเวณ : บ้านป่าชิง

ถนน :

64

2+383 บริเวณ : บายพาสมวกเหล็ก

เขตทำงกว้ำง

จังหวัด : สงขลา

63

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

ทุ่งหวัง - นาทวี

สานักทางหลวงที่ 18

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

2224 มวกเหล็ก - กลุ่มพระบาท
100
สานักทางหลวงที่ 11

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

0.00 เมตร

แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้ายหยุด แผง
ขึ้นลง อื่นๆ คานยกอัตโนมัติ
ป้ายจราจร

40
192,440

คานยก ป้ายเตือน ป้ายหยุด อื่นๆ ป้าย
จากัดความเร็ว

หน้ำ : 12

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. > 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
67

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : สายบ.บ่อล้อ

ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
68

401
401

ระดับเดียวกัน

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร

15/15

3080 ทางเข้าโพธาราม
100

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ราชบุรี

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สานักทางหลวงที่ 7

ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : อุดรธานี
ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : อ.พล-จ.ชัยภูมิ
สานักทางหลวงที่ 7

ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ขอนแก่น
ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

จังหวัด : ชุมพร

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

กว้ำง 5.00

เมตร

ขท.ชุมพร

ระดับเดียวกัน

เกำะกลำงกว้ำง

1+328 บริเวณ : ทางแยกค่ายหลวงบ้านไร่
80+718 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
20/20

กว้ำง 14.00

เมตร
เมตร

กว้ำง 5.00
เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

15/15

1+512 บริเวณ : แยกทางรถไฟข้ามไปรร.เมืองพลฯ
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 0.50

เมตร

4+020 บริเวณ : สามแยกโรงเรียนวัดปิยะ

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 6.00

เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 3.00

เมตร

15/15

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

38
190,608

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

6,672

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

28
186,816

26
179,348

ป้ายเตือน แผงขึ้นลง

0.00 เมตร

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง อื่นๆ ไฟกะพริบ
คานยก
ลง

ป้ายเตือน ป้ายหยุด มือหมุน แผงขึ้น

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

37
178,081

คานยก แผงเข็น/ล้อเลื่อน เอฟ.เอช.บี
ไฟกะพริบ

6,082

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

0.00 เมตร

555+156 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

5,016

4,813

2 ช่องจรำจร

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายเตือน ป้ายหยุด อื่นๆ ไฟกะพริบ

0.00 เมตร

376+218 ผิวจรำจร ลาดยาง
20/20

191,200

6,898
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

523+012 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

40

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะ

1+645 บริเวณ :

เขตทำงกว้ำง

4112 สี่แยกละแม - สวนแตง
100
สานักทางหลวงที่ 15

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

2065 พล - ลาชี
100

2 ช่องจรำจร
เมตร

30/30

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

กว้ำง 7.00

เขตทำงกว้ำง

2025 ห้วยเกิ้ง - กุมภวาปี
100

เกำะกลำงกว้ำง

641+108 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

จังหวัด : ราชบุรี

72

เมตร

ก.ม.การรถไฟ :

สานักทางหลวงที่ 15

71

กว้ำง 7.00

ถนน : สุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า
ขท.สุราษฏร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

4,780

2 ช่องจรำจร

796+000 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง : 138+547 บริเวณ : บ.เขาหัวควาย

ถนน : ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม

70

19+145 บริเวณ : สี่แยกบ้านตูล

เขตทำงกว้ำง

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

69

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์

สานักทางหลวงที่ 16

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

4151 กุมแป - ควนหนองหงส์
201
สานักทางหลวงที่ 16

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

29
176,378

อื่นๆ

หน้ำ : 13

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. > 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
73

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.สุราษฏร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
74

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : พิษณุโลก-วัดโบสถ์
ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : พิษณุโลก

75

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.สุราษฏร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
76

323
201

กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร

8/15

เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 1.00

เมตร

4+492 บริเวณ : ชุมชนบ้านนาเล
กว้ำง 5.00

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 3.00

15/15

ก.ม.การรถไฟ :

86+854 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สานักทางหลวงที่ 7

ขท.อุดรธานีที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : อุดรธานี
ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : ลพบุร-ี วังม่วง
จังหวัด : ลพบุรี

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ขท.ลพบุรีที่ 1

ระดับเดียวกัน

45/45

กว้ำง 14.00

เมตร
เมตร

กว้ำง 5.00
เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 1.00

เมตร

47+904 บริเวณ : บ้านแก่งเสือเต้น

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 1.50

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

40
164,800
26,356
6
158,136

ป้ายหยุด อื่นๆ คานอัตโนมัติ

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง
คานยกตรง

ป้ายเตือน ป้ายหยุด แผงขึ้นลง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร
แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้ายหยุด

ป้ายจราจร

16
156,848
7,655

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

20/20

166,660

ป้ายหยุด มือหมุน แผงขึ้นลง

0.00 เมตร

158+200 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

52

9,803

583+043 ผิวจรำจร ลาดยาง

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายเตือน

5.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

15/15

คานยก

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะ

1+395 บริเวณ : -

เขตทำงกว้ำง

3017 แยกพัฒนานิคม - วังม่วง
102
สานักทางหลวงที่ 11

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

166,840

4,120
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

578+614 ผิวจรำจร ลาดยาง

ถนน :

2021 ดงไร่ - หนองหัวคู
101

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

40

3,205

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

20/20

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

404+767 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

28+627 บริเวณ : จุดตัดแยกบริหาร

ระดับเดียวกัน

เกำะกลำงกว้ำง

14+791 บริเวณ : บ้านแควน้อย

ก.ม.กรมทางหลวง :

จังหวัด : กาญจนบุรี

78

597+357 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

ขท.กาญจนบุรี

4,171

2 ช่องจรำจร

ลูกแก - ท่าเรือ

สานักทางหลวงที่ 12

77

1+682 บริเวณ :

เขตทำงกว้ำง

4114 สมอทอง - ชายทะเล
100
สานักทางหลวงที่ 16

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

1086 มะขามสูง - วัดโบสถ์
200

สานักทางหลวงที่ 5

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

4191 ไชยา - เขาหลัก
100
สานักทางหลวงที่ 16

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

0.00 เมตร

20
153,100

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง
ป้ายเตือน แผงขึ้นลง

หน้ำ : 14

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. > 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
79

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.กาญจนบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : กาญจนบุรี
ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.ประจวบคีรีขนั ธ์ (หัวหิน)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ประจวบคีรีขนั ธ์

102
101

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : พาดวารี

ก.ม.การรถไฟ :

สานักทางหลวงที่ 5

42
201

ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : เพชรเกษม

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ปัตตานี

ระดับเดียวกัน

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

จังหวัด : ลพบุรี

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ขท.ลพบุรีที่ 2 (ลานารายณ์)

เกำะกลำงกว้ำง

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร

ไหล่ทำง คอนกรีต
20/20

เกำะกลำงกว้ำง

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

20/20

กว้ำง 14.00

เมตร
เมตร

กว้ำง 5.00

กว้ำง 28.00

กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร

1+802 บริเวณ : บ้านหนองบง

เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 2.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

17
140,556

20
135,340

56
132,552
6,597

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

20/20

8,268

0.00 เมตร

220+040 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

แผงขึ้นลง

143,200

2,367

175+225 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร
เอฟ.เอช.บี

อื่นๆ คานยกอัตโนมัติ

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง อื่นๆ สัญญาณไฟกะพริบ
คานยก

เอฟ.แอล.บี. ป้ายเตือน

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

ของกรมชลประทาน

ป้ายเตือน ป้ายหยุด อื่นๆ คานยกอัตโนมัติ

40

6,767
เมตร
เมตร

กว้ำง 4.00

25+874 บริเวณ :

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

6.50 เมตร

8 ช่องจรำจร

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะ

เกำะกลำงกว้ำง

146,460
3,580

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

15/15

6

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

393+787 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

2275 หนองบง - ซับลังกา
100

20/20

1008+897 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

จังหวัด : นครสวรรค์

สานักทางหลวงที่ 11

เมตร

77+440 บริเวณ : บ้านโคกโพธิ์

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

84

กว้ำง 2.00

เขตทำงกว้ำง

3196 ปากคลองห้า - จันเสน
200
สานักทางหลวงที่ 11

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

จังหวัด : ปัตตานี
83

เมตร

484+219 ผิวจรำจร คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

นาจวก - ดอนรัก

สานักทางหลวงที่ 18

กว้ำง 7.00

3+164 บริเวณ : สี่แยกบ้านเกาะ

จังหวัด : อุตรดิตถ์
82

102+359 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

อุตรดิตถ์ - ห้วยไผ่

24,410

2 ช่องจรำจร

8+240 บริเวณ : วัดละหาน

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

81

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

3497 ช้างแรก - บางสะพานน้อย
100
สานักทางหลวงที่ 15

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

1+020 บริเวณ : จุดตัดท่าม่วง

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

80

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

3084 ท่าม่วง - หนองขาว
100
สานักทางหลวงที่ 12

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

0.00 เมตร

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง อื่นๆ ไฟ
กะพริบ
คานยก ป้ายเตือน ป้ายหยุด อื่นๆ แผงกั้น/
เครื่องกั้นอัตโนมัติ
ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

20
131,940

คานยกตรง แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้าย
หยุด

หน้ำ : 15

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. > 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
85

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

4081 ท่านางพรหม - จงเก
100

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : พัทลุง
86

ก.ม.กรมทางหลวง :

สานักทางหลวงที่ 15

ขท.ราชบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ราชบุรี

87

ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.ราชบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ราชบุรี
ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.ฉะเชิงเทรา

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

367
100

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : เลี่ยงเมืองกาญจนบุรี

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.กาญจนบุรี

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : บ้านท่า

สานักทางหลวงที่ 15
จังหวัด : เพชรบุรี

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ขท.เพชรบุรี

2 ช่องจรำจร
เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร

เขตทางรถไฟ

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

15/15

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 5.00

10/10

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 5.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

7+679 บริเวณ : บ้านหนองศาลา

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร

15/15

เกำะกลำงกว้ำง

28
122,304

คานยก

ป้ายเตือน ป้ายหยุด

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

28
122,304

คานยก

ป้ายเตือน ป้ายหยุด

30

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

121,950

คานยก แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้ายหยุด

19,677

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

6
118,062
2,691

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 6.00

เขตทำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้ายหยุด

0.00 เมตร

176+398.20 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

4,368

0.00 เมตร

100+512 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
30/30

ป้ายเตือน ป้ายหยุด แผงขึ้นลง

4,065
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

125,600

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

78+718 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร

32

4,368
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

106+127 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

กว้ำง 7.00

เขตทำงกว้ำง

3174 หนองเผาถ่าน - บ้านท่า
100

เกำะกลำงกว้ำง

0+350 บริเวณ : จุดตัดท่าล้อ

จังหวัด : กาญจนบุรี
90

6/6

102+127 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี

สานักทางหลวงที่ 12

เมตร

6+701 บริเวณ :

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

89

กว้ำง 2.00

เขตทำงกว้ำง

3124 บางน้าเปรี้ยว - บางขนาก
100
สานักทางหลวงที่ 14

ไหล่ทำง ลาดยาง

5+585 บริเวณ : บ้านใหม่

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : ชินสีห-์ คูบวั

88

เมตร

เขตทำงกว้ำง

3339 ห้วยชินสีห์ - พญาไม้
100
สานักทางหลวงที่ 15

กว้ำง 7.00

6+645 บริเวณ : บ้านคูบวั

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : ท้าวอู่ทอง

3,925

2 ช่องจรำจร

864+835 ผิวจรำจร ลาดยาง
เขตทำงกว้ำง

3339 ห้วยชินสีห์ - พญาไม้
100

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

7+168 บริเวณ : บ้านเขาชัยสน

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.พัทลุง

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :
ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

สานักทางหลวงที่ 18

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

0.00 เมตร

ป้ายจราจร

43
115,713

คานยกตรง

หน้ำ : 16

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. > 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
91

409
100

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ปัตตานี

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : น้าพอง - กระนวน
ขท.ขอนแก่นที่ 1

ขท.สุราษฏร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)

ระดับเดียวกัน

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.สุราษฏร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
96

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สานักทางหลวงที่ 16
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ขท.สุราษฏร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)

ระดับเดียวกัน

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 1.00

15/15

1+931 บริเวณ : มะลวน
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 1.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

84+900 บริเวณ : หัวเตย
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 1.00

เมตร

60+297 บริเวณ : ท่าปูน

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 2.00

เมตร

15,10/15,10

เกำะกลำงกว้ำง

10

เอฟ.แอล.บี. ป้ายเตือน

112,930

คานยกตรง เอฟ.เอช.บี เอฟ.แอล.บี. ป้ายหยุด
มือหมุน แผงขึ้นลง

2,775

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

40
111,000

แผงเข็น/ล้อเลื่อน เอฟ.แอล.บี. ป้ายเตือน ป้าย
หยุด มือหมุน

2,775

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

40
111,000

0.00 เมตร

แผงเข็น/ล้อเลื่อน เอฟ.แอล.บี. ป้ายเตือน ป้าย
หยุด มือหมุน
ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

40
111,000

แผงเข็น/ล้อเลื่อน เอฟ.แอล.บี. ป้ายเตือน ป้าย
หยุด มือหมุน

2,775

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

0.00 เมตร

602+191 ผิวจรำจร ลาดยาง
เขตทำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง อื่นๆ
สัญญาณไฟกะพริบ

2,775

626+413 ผิวจรำจร ลาดยาง

เกำะกลำงกว้ำง

11,293

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

15/15

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง อื่นๆ
สัญญาณไฟกะพริบ
คานยก

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

624+738 ผิวจรำจร ลาดยาง
15/15

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

115,000

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

622+926 ผิวจรำจร ลาดยาง

เขตทำงกว้ำง

4112 ไชยา - พุนพิน
202

2 ช่องจรำจร

0+025 บริเวณ : มะลวน

เขตทำงกว้ำง
ก.ม.กรมทางหลวง :

20/20

20

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

เมตร

ก.ม.การรถไฟ :

4112 ไชยา - พุนพิน
202

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 3.00

ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.สุราษฏร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)

15/15

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

เขตทำงกว้ำง

4365 ทางเข้ามะลวน
100

สานักทางหลวงที่ 16

เมตร

เมตร

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

95

กว้ำง 4.00

กว้ำง 7.00

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

สานักทางหลวงที่ 16

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

485+336.75 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

94

เมตร

เขตทำงกว้ำง

4365 ทางเข้ามะลวน
100
สานักทางหลวงที่ 16

กว้ำง 7.00

8+134 บริเวณ : แยกสาย2-(น้าพอง)-กระนวน

จังหวัด : ขอนแก่น

93

5,750

2 ช่องจรำจร

1017 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

2039 น้าพอง - น้าอ้อม
100

สานักทางหลวงที่ 7

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

6+917 บริเวณ : บ้านนาประดู่

จังหวัด : ปัตตานี
92

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

นาเกตุ - ป่าพ้อ

สานักทางหลวงที่ 18

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

40
111,000

คานยก แผงเข็น/ล้อเลื่อน เอฟ.แอล.บี. ป้าย
หยุด มือหมุน

หน้ำ : 17

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. > 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
97

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

2
700

ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1

453+673.10 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 1.50

เมตร

ระดับเดียวกัน

เขตทำงกว้ำง

20-20

ก.ม.กรมทางหลวง : 501+340 บริเวณ : ก่อนเข้าวิทยาเขตหนองคาย

ถนน : เฉลิมพระเกียรติ

ก.ม.การรถไฟ :

จังหวัด : หนองคาย

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ขท.หนองคาย

2,688

2 ช่องจรำจร

น้าสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว)

สานักทางหลวงที่ 3

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

34+365 บริเวณ :

จังหวัด : อุตรดิตถ์
98

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

1204 ฟากคลองตรอน - พิชยั
102
สานักทางหลวงที่ 5

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

ระดับเดียวกัน

เกำะกลำงกว้ำง

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง คอนกรีต

กว้ำง 5.00

เมตร

51.5/28.5

เกำะกลำงกว้ำง

เมตร

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ
ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณ
ไฟจราจร

104,832

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

11,262

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

0.00 เมตร

614+329 ผิวจรำจร คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

39

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

9
101,358

อื่นๆ แผงขึ้นลงอัตโิ นมัติ

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
ที่มา : ข้อมูลจากสํานักแผนงาน

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จํานวน 84 แห่ง และงานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ รฟท. สําหรับก่อสร้างสะพาน ทล.
ลําดับ ทางหลวง
ที่ หมายเลข

ชื่อสายทาง

จังหวัด

กม.
กม.
ค่าก่อสร้าง
ดําเนินการ ดําเนินการ
(ล้านบาท)
(เดิม)
(ใหม่)

สถานะ
แบบ

การจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

EIA

การมีส่วน
ร่วม

ปัญหาและอุปสรรค์
ในการออกแบบ/
ก่อสร้าง

แนวทางการ
แก้ไขปัญหา

ความพร้อมใน
การดําเนินการ

ปีดําเนินการ

ความพร้อมโครงการ

สถานะโครงการ

ฉะเชิงเทรา

5+577

5+577

225

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2559 - 2561

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

ได้ งปม. 59

ลพบุรี

221+153

51+500

235

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2559 - 2561

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

ได้ งปม. 59

ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

0+570

0+500
(ทล.294)

235

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2559 - 2561

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

ได้ งปม. 59

101

ทางเข้าสถานีรถไฟเด่นชัย

แพร่

121+430

2+150
(ทล.1419)

210

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2559 - 2561

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

ได้ งปม. 59

5

4112

ต่อทางขององค์การบริหารส่วนตําบลละแม พุนพิน

ชุมพร

8+288

4+050

225

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2559 - 2561

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

ได้ งปม. 59

6

3122 ดอนสีนนท์ - บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา

0+695

1+650
(ทล.3304)

265

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2559 - 2561

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

ได้ งปม. 59

7

288

ทางเลี่ยงเมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์

2+692.8

4+650

225

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

ยัง

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2559 - 2561

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

ได้ งปม. 59

8

329

ภาชี - บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

21+735

67+000
(ทล.33)

215

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

พร้อม

2559 - 2561

โครงการที่มีปัญหาด้านพื้นที่และ
ข้อจํากัดทางด้านวิศวกรรมแต่
พร้อมดําเนินการ

ได้ งปม. 59

9

3017

แยกทางหลวงหมายเลข 21 ต่อทางเทศบาลตําบลวังม่วง

ลพบุรี

47+904

47+904

310

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2560 - 2562

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

ได้รับ งปม.60

10

3168 ทางเลี่ยงเมืองปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

3+677

3+677

350

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2560 - 2562

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

ได้รับ งปม.60

11

3093

ท่าน้ําสมุทรสงคราม - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 4 (ปากท่อ)

ราชบุรี

18+200

2+150

310

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2560 - 2562

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

ได้รับ งปม.60

12

3233

นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข
3036 (วัดสามง่าม)

นครปฐม

0+608

0+608

230

แล้วเสร็จ

เวนคืน

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2560 - 2562

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

ได้รับ งปม.60

13

226

กันทรารมย์ - กม.145+000 (ต่อเขตแขวงฯ
อุบลราชธานีที่ 1)

ศรีสะเกษ

142+255

310+639

290

แล้วเสร็จ

เวนคืน

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2560 - 2562

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

ได้รับ งปม.60

1

3200 ฉะเชิงเทรา - บางน้ําเปรี้ยว

2

205

แยกทางหลวงหมายเลข 21 (ม่วงค่อม) สี่แยกลํานารายณ์ (ชัยบาดาล)

3

226

4

มีคลองระบายน้ําทั้ง เพิ่มขนาดอาคาร
สองฝั่งทางรถไฟ และ ระบายน้ําให้
มีปัญหาน้ําท่วม
เพียงพอ

ลําดับ ทางหลวง
ที่ หมายเลข

ชื่อสายทาง

14

401

กม.17+500 (ต่อเขตแขวงฯ สุราษฎร์ธานี) ทางแยกไปพุนพิน

15

1086

กม.13+350 (ต่อเขตแขวงฯ พิษณุโลก) บรรจบทางหลวงหมายเลข 11

16

323

17

จังหวัด

กม.
กม.
ค่าก่อสร้าง
ดําเนินการ ดําเนินการ
(ล้านบาท)
(เดิม)
(ใหม่)

สถานะ
แบบ

การจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

EIA

การมีส่วน
ร่วม

ปัญหาและอุปสรรค์
ในการออกแบบ/
ก่อสร้าง

แนวทางการ
แก้ไขปัญหา

ความพร้อมใน
การดําเนินการ

ปีดําเนินการ

ความพร้อมโครงการ

สถานะโครงการ

สุราษฎร์ธานี

6+980

138+547

185

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

ยัง

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2560 - 2562

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

ได้รับ งปม.60

พิษณุโลก

14+377

14+377

300

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2561 - 2563

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

เสนอขอ งปม.61

ทางเลี่ยงเมืองบ้านโป่ง

ราชบุรี

79+341

10+790

350

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2561 - 2563

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

เสนอขอ งปม.61

3188 ทางเข้าเมืองแก่งคอย

สระบุรี

0+419

0+419

300

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2561 - 2563

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

เสนอขอ งปม.61

พร้อม

2561 - 2563

โครงการที่มีปัญหาด้านพื้นที่และ
ข้อจํากัดทางด้านวิศวกรรมแต่
พร้อมดําเนินการ

เสนอขอ งปม.61

พร้อม

2561 - 2563

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

เสนอขอ งปม.61

พร้อม

2562 - 2564

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

เสนอขอ งปม.62
เร่งด่วน รองรับ
รถไฟรางคู่ เปิดปี
63

พร้อม

2562 - 2564

โครงการที่มีปัญหาด้านพื้นที่และ เสนอขอ งปม.62
ข้อจํากัดทางด้านวิศวกรรมแต่
เร่งด่วน รองรับ
พร้อมดําเนินการ
EEC

18

2247

กม.13+089(ต่อเขตแขวงฯ ลพบุรีที่ 2
(ลํานารายณ์))- ปากช่อง

นครราชสีมา

30+250

64+300

330

แล้วเสร็จ

19

293

ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก)

สุรินทร์

17+200

17+200

252

แล้วเสร็จ

20

สถานีรถไฟบางน้ําเปรี้ยว - บรรจบทางหลวง
3124
หมายเลข 3481

21

3466

22

2

23

2

24

3196

25

3470 ภาชี - ท่าเรือ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ปรับปรุง
ประชาชนกังวลเรื่อง โครงข่ายท้องถิ่น
โครงข่ายถนนท้องถิ่น เชื่อมต่อถนน
เปลี่ยนแปลง
โครงข่ายหลักให้
มีประสิทธิภาพ
ไม่มี

ฉะเชิงเทรา

0+427

6+700

320

แล้วเสร็จ

เวนคืน

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ชลบุรี

9+011

9+011

265

แล้วเสร็จ

เวนคืน

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ทางเลี่ยงเมืองอุดรธานี

อุดรธานี

556+727

26+050
(ทล.216)

225

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

ทางเลี่ยงเมืองอุดรธานี

อุดรธานี

564+960

17+900
(ทล.216)

225

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

แยกทางหลวงหมายเลข 311 (ลพบุรี) - กม.
93+500 (ต่อเขต สน.บท.อ่างทอง-อยุธยา)

ลพบุรี

75+432

75+432

200

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

พระนครศรีอยุธยา

14+490

14+490

270

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บรรจบทาง
หลวงหมายเลข 3127 (พานทอง)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ต้องเวนคืนพื้นที่ข้าง
ให้แขวงประสาน
สะพานข้างละ 5 ม.
เรือ่ งการเวนคืน
ยาวประมาณ 900 ม.

ลําดับ ทางหลวง
ที่ หมายเลข

ชื่อสายทาง

จังหวัด

กม.
กม.
ค่าก่อสร้าง
ดําเนินการ ดําเนินการ
(ล้านบาท)
(เดิม)
(ใหม่)

สถานะ
แบบ

การจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

EIA

การมีส่วน
ร่วม

ปัญหาและอุปสรรค์
ในการออกแบบ/
ก่อสร้าง

แนวทางการ
แก้ไขปัญหา

ความพร้อมใน
การดําเนินการ

ปีดําเนินการ

ความพร้อมโครงการ

26

3701

ทางหลวงบริการด้านขวาทางของทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ - บ้านฉาง

ชลบุรี

65+732

65+732

290

แล้วเสร็จ

เวนคืน

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

27

1104

แยกทางหลวงหมายเลข 1040 (วังกะพี้) แยกเข้าพิชัย

อุตรดิตถ์

23+975

207+650
(ทล.117)

190

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

28

323

กม.87+232 (ต่อเขตแขวงฯ ราชบุรี) แยกพระแท่นดงรัง

กาญจนบุรี

97+267

28+850

350

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

29

323

แยกพระแท่นดงรัง - ต่อทางของเทศบาล
เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี

103+790

35+200

380

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

30

4248

แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) บรรจบทางหลวงสาย 401 (เขาหัวควาย)

สุราษฎร์ธานี

3+800

14+500

230

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

31

119

ทางแยกเข้าอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

3+161

3+161
(ทล.102)

240

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

32

3188 ทางเข้าเมืองแก่งคอย

สระบุรี

8+159,
8+413

8+159,
8+413

650

แล้วเสร็จ

เวนคืน

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

33

3329 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - สถานีหัวหวาย

นครสวรรค์

11+341

11+341

250

แล้วเสร็จ

เวนคืน

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

34

114

ต่อเขตเทศบาลเมืองลําพูน - บรรจบทาง
หลวงหมายเลข 11 (ดอยติ)

ลําพูน

4+898

0+200

630

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ไม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

35

4049

แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ห้วยทราย) ต่อทางเทศบาลตําบลปากพะยูน

พัทลุง

12+692

12+692

220

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

36

3470 ภาชี - ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา

3+538

3+538

360

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

37

3224 แก่งคอย - แสลงพัน

สระบุรี

4+000

4+000

240

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

38

4009 ต่อเขตเทศบาลตําบลนาสาร - พระแสง

สุราษฎร์ธานี

60+834

60+834

380

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

สงขลา

34+387

1260+800

550

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

ราชบุรี

1+328

5+650
(ทล.3090)

460

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

อุตรดิตถ์

1+977

238+000
(ทล.117)

230

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

39

4

ต่อทางของเทศบาลนครหาดใหญ่ - กม.
49+146(ต่อเขต สน.บท.สงขลาที่ 2)

40

3080 ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม

41

1040

แยกทางหลวงหมายเลข 102 (อุตรดิตถ์) วังกะพี้

เวนคืน

ไม่มี

แล้วเสร็จ

สถานะโครงการ

ลําดับ ทางหลวง
ที่ หมายเลข

ชื่อสายทาง

จังหวัด

กม.
กม.
ค่าก่อสร้าง
ดําเนินการ ดําเนินการ
(ล้านบาท)
(เดิม)
(ใหม่)

สถานะ
แบบ

การจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

EIA

การมีส่วน
ร่วม

ปัญหาและอุปสรรค์
ในการออกแบบ/
ก่อสร้าง

แนวทางการ
แก้ไขปัญหา

ความพร้อมใน
การดําเนินการ

ปีดําเนินการ

ความพร้อมโครงการ

42

1275

แยกทางหลวงหมายเลข 1086 - บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข 1104

พิษณุโลก

18+312

18+312

190

แล้วเสร็จ

เวนคืน

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

43

1275

แยกทางหลวงหมายเลข 1086 - บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข 1104

พิษณุโลก

32+235

32+235

190

แล้วเสร็จ

เวนคืน

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

44

1136

แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข 106 (เหมืองง่า)

ลําพูน

0+100

0+100

270

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

45

1033 ท่าจักร - แม่ทา

ลําพูน

30+630

2+607

230

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

46

3187 เขื่อนเพชร - บางกุฬา

เพชรบุรี

17+965

17+965

160

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

ยัง

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ไม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

47

226

นครราชสีมา

64+425

64+425

185

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

ยัง

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

48

ต่อเขตเทศบาลศรีราชา - บรรจบทางหลวง
3241
หมายเลข 331 (มาบเอียง)

2562 - 2569

โครงการที่มีปัญหาด้านพื้นที่และ
ข้อจํากัดทางด้านวิศวกรรมแต่
พร้อมดําเนินการ

49

กม.2+100(ต่อเขตแขวงฯชัยนาท) 3196
กม.30+500(ต่อเขตแขวงฯลพบุรีที่)

2562 - 2569

โครงการที่มีปัญหาด้านพื้นที่และ
ข้อจํากัดทางด้านวิศวกรรมแต่
พร้อมดําเนินการ

50

51

52

408

ทางเลี่ยงเมืองห้วยแถลง

แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี

226

ทางเลี่ยงเมืองจักราช

403

แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ต่อเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง

ชลบุรี

นครสวรรค์

สงขลา

นครราชสีมา

นครศรีธรรมราช

2+050

25+874

29+252

40+292

9+825

2+050

25+874

196+800

40+292

30+400

390

215

360

240

300

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

เวนคืน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เวนคืน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ต้องเวนคืนพื้นที่
ประสานงานให้
โรงเรียนอัสสัมชัญศรี แขวงช่วยทําความ
ราชา
เข้าใจโครงการ

พร้อม

แล้วเสร็จ

อยู่ในเขตชลประทาน

ทําเรื่องขอใช้
พื้นที่จากกรม
ชลประทาน

แล้วเสร็จ

เห็นด้วยแต่ให้มีทาง
ลอดที่เดิม

ออกแบบตามที่
แนะนํา

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่มีปัญหาด้านพื้นที่และ
ข้อจํากัดทางด้านวิศวกรรมแต่
พร้อมดําเนินการ

แล้วเสร็จ

ประชาชนกังวลเรื่อง
แบ่งแยกชุมชนเป็น
สองฝั่ง

ออกแบบจุดกลับ
รถปลายสะพาน
ทั้งสองฝั่งเพื่อ
อํานวยความ
สะดวก

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่มีปัญหาด้านพื้นที่และ
ข้อจํากัดทางด้านวิศวกรรมแต่
พร้อมดําเนินการ

แล้วเสร็จ

การเวนคืน
เสาไฟฟ้าแรงสูง

เวนคืนบริเวรไม่มี
ชุมชนช่องลอด
ของสายส่ง
เพียงพอ

2562 - 2569

โครงการที่มีปัญหาด้านพื้นที่และ
ข้อจํากัดทางด้านวิศวกรรมแต่
พร้อมดําเนินการ

พร้อม

พร้อม

สถานะโครงการ

ลําดับ ทางหลวง
ที่ หมายเลข

ชื่อสายทาง

จังหวัด

กม.
กม.
ค่าก่อสร้าง
ดําเนินการ ดําเนินการ
(ล้านบาท)
(เดิม)
(ใหม่)

สถานะ
แบบ

การจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

EIA

การมีส่วน
ร่วม

ปัญหาและอุปสรรค์
ในการออกแบบ/
ก่อสร้าง

แล้วเสร็จ

เวนคืน

ไม่มี

แล้วเสร็จ ทางเดิมเข้าโค้งอันตราย

แนวทางการ
แก้ไขปัญหา

ความพร้อมใน
การดําเนินการ

ปีดําเนินการ

ความพร้อมโครงการ

แก้แนวใหม่เป็น
ทางตรง

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่มีปัญหาด้านพื้นที่และ
ข้อจํากัดทางด้านวิศวกรรมแต่
พร้อมดําเนินการ

53

4181

แยกทางหลวงหมายเลข 4 (โคกทราย) ต่อเขตทางของเทศบาลตําบลปากพะยูน

พัทลุง

12+773

12+773

300

54

208

แยกทางหลวงหมายเลข (ท่าพระ) กม.9+950(ต่อเขตแขวงฯ มหาสารคาม)

ขอนแก่น

0+507

0+507

310

สนข. ออกแบบ

รอแบบจาก สนข.

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ สนข. ออกแบบ

55

3169 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านชายทะเล

ประจวบคีรีขันธ์

9+720

9+720

330

สนข. ออกแบบ

รอแบบจาก สนข.

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ สนข. ออกแบบ

56

แยกทางหลวงหมายเลข 4 (สามแยกบ้าน
3459
กรูด) - ปากคลองบ้านกรูด

ประจวบคีรีขันธ์

8+220

8+220

210

สนข. ออกแบบ

รอแบบจาก สนข.

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ สนข. ออกแบบ

57

2065 ต่อเขตเทศบาลเมืองพล - ท่านางแนว

ขอนแก่น

1+512

1+512

210

สนข. ออกแบบ

รอแบบจาก สนข.

พร้อม

2562 - 2569

โครงการที่ สนข. ออกแบบ

58

1104

แยกทางหลวงหมายเลข 1040 (วังกะพี้) แยกเข้าพิชัย

อุตรดิตถ์

0+775

231+000
(ทล.117)

230

เตรียมออกแบบ

ชะลอ

2562 - 2569

โครงการที่มีปัญหาด้านข้อจํากัด
สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ
โดยเสนอชลอโครงการ

59

33

สระแก้ว - วัฒนานคร (แนวใหม่)

สระแก้ว

4+567

258+300

360

เตรียมออกแบบ

ชะลอ

2562 - 2569

โครงการที่มีปัญหาด้านข้อจํากัด
สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ
โดยเสนอชลอโครงการ

60

225

แยกทางหลวงหมายเลข 1(นครสวรรค์) กม.10+000 (ต่อแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 2)

นครสวรรค์

3+713

3+713

215

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ถูกบรรจุอยู่ในโครงการ อาจต้องพิจารณา
ขยายเป็น 4 ช่องจราจร ออกแบบใหม่

ชะลอ

2562 - 2569

โครงการที่มีปัญหาด้านข้อจํากัด
สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ
โดยเสนอชลอโครงการ

61

225

แยกทางหลวงหมายเลข 1(นครสวรรค์) กม.10+000 (ต่อแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 2)

นครสวรรค์

6+364

6+364

330

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ถูกบรรจุอยู่ในโครงการ อาจต้องพิจารณา
ขยายเป็น 4 ช่องจราจร ออกแบบใหม่

ชะลอ

2562 - 2569

โครงการที่มีปัญหาด้านข้อจํากัด
สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ
โดยเสนอชลอโครงการ

62

3325 ทางแยกเข้าหาดทรายใหญ่

ประจวบคีรีขันธ์

0+222

0+222

230

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ชะลอ

2562 - 2569

โครงการที่มีปัญหาด้านข้อจํากัด
สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ
โดยเสนอชลอโครงการ

ราชบุรี

5+585

5+585
(ทล.3339)

250

แล้วเสร็จ

เวนคืน

ต้องจ้าง
ทํา EIA

ปรับแนวใหม่และ
แนวถนนเดิมไม่กันเขต
แล้วเสร็จ
กันเขตทางตาม
ทางไว้ และคดโค้ง
แนวใหม่ 30 เมตร

ชะลอ

2562 - 2569

โครงการที่มีปัญหาด้านข้อจํากัด
สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ
โดยเสนอชลอโครงการ

ศรีสะเกษ

75+971

246+300

280

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ต้องจ้าง
ทํา EIA

แล้วเสร็จ

ชะลอ

2562 - 2569

โครงการที่มีปัญหาด้านข้อจํากัด
สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ
โดยเสนอชลอโครงการ

63

3338 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ชินสีห์) - คูบัว

64

226

กม.62+886 (ต่อเขตแขวงฯ สุรินทร์) แยกเข้าอุทุมพรพิสัย

ติดเขตพระราชฐาน
เขตทางแคบ

ติดข้อจํากัดด้าน
สิ่งแวดล้อม

ออกแบบให้อยู่แต่
ในเขตทาง

ต้องจ้างทํา EIA

สถานะโครงการ

ลําดับ ทางหลวง
ที่ หมายเลข

65

4

66

309

67

68

ชื่อสายทาง

กม.49+146(ต่อเขตแขวงฯ สงขลา) คลองพรวน

สี่แยกวังน้อย - ต่อทางของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

226

จุดสุดทางเลี่ยงเมืองจักราช - จุดเริ่มทางเลี่ยง
เมืองห้วยแถลง

113

ทางแยกเข้าสถานีรถไฟตะพานหิน - ทางแยก
ไปบางมูลนาก

69

4114

แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง) ชายทะเล

70

409

สามแยกนาเกตุ - กม.39+094
(ต่อเขตแขวงฯ ยะลา)

71

แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ท่านางพรหม) 4081
จงแก

72

2023 แยกทางหลวงหมายเลข 2 (น้ําฆ้อง) - ศรีธาตุ

จังหวัด

กม.
กม.
ค่าก่อสร้าง
ดําเนินการ ดําเนินการ
(ล้านบาท)
(เดิม)
(ใหม่)

สถานะ
แบบ

การจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

EIA

การมีส่วน
ร่วม

ปัญหาและอุปสรรค์
ในการออกแบบ/
ก่อสร้าง

แนวทางการ
แก้ไขปัญหา

เป็นชุมชนหนาแน่น
เขตทางแคบ
แล้วเสร็จ ประชาชนไม่เห็นด้วย
อยากให้ทํา Motor
Way ก่อน

ชี้แจงออกแบบ
ภายในเขตทาง

ต้องทํา EIA

สงขลา

52+834

1279+000

270

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พระนครศรีอยุธยา

20+321

20+321

350

แล้วเสร็จ

เวนคืน

ต้องจ้าง
ทํา EIA

นครราชสีมา

พิจิตร

55+255

0+770

55+255

79+900

270

270

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

เวนคืน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

คัดค้านกระทบต่อ
มรดกโลก

รุปแบบเรขาคณิตของ
แนวทางเดิมไม่ได้
ตัดถนนแนวใหม่
แล้วเสร็จ
มาตรฐาน และ
เพือ่ รับรูปแบบ
ประชาชนกังวลเรื่อง ทางเรขาคณิต
การแบ่งแยกชุมชน

ออกแบบตาม
รูปแบบที่ดีที่สุด
เตรียมไว้

ชะลอ

2562 - 2569

โครงการที่มีปัญหาด้านข้อจํากัด
สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ
โดยเสนอชลอโครงการ

ชะลอ

2562 - 2569

โครงการที่มีปัญหาด้านข้อจํากัด
สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ
โดยเสนอชลอโครงการ

2562 - 2569

โครงการที่มีปัญหาด้านข้อจํากัด
สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ
โดยเสนอชลอโครงการ

27+917

6+850

300

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ประชาชนไม่เห็นด้วย
เนื่องจากไม่ปลอดภัย

เวนคืน

ต้องจ้าง
ทํา EIA

ไม่มี

ไม่มี

โครงการที่มีปัญหาด้านข้อจํากัด
สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ
โดยเสนอชลอโครงการ

โครงการที่มีปัญหาด้านข้อจํากัด
สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ
โดยเสนอชลอโครงการ

ปัตตานี

แล้วเสร็จ

2562 - 2569

2562 - 2569

แล้วเสร็จ

210

ชะลอ

ชะลอ

ต้องจ้าง
ทํา EIA

0+406

โครงการที่มีปัญหาด้านข้อจํากัด
สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ
โดยเสนอชลอโครงการ

ออกแบบให้มี
ผลกระทบน้อย
ที่สุด มีทางลอด
เข้าตลอด

ไม่มี

0+406

2562 - 2569

2562 - 2569

แล้วเสร็จ

อุดรธานี

ชะลอ

ชะลอ

210

แล้วเสร็จ

2562 - 2569

แล้วเสร็จ

4+492

310

ชะลอ

โครงการที่มีปัญหาด้านข้อจํากัด
สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ
โดยเสนอชลอโครงการ

โครงการที่มีปัญหาด้านข้อจํากัด
สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ
โดยเสนอชลอโครงการ

4+492

7+168

ความพร้อมโครงการ

ใช้ทางเลี่ยงเมือง
แทน

สุราษฎร์ธานี

7+168

ปีดําเนินการ

มีการคัดค้านอย่าง
รุนแรง
ชาวบ้านไม่เห็นด้วย
การค้าเศรษฐกิจ
เสียหาย ภูมิทัศน์ไม่
สวยงาม

พัทลุง

ความพร้อมใน
การดําเนินการ

จุดเดิมเป็นชุมชน
หนาแน่น เขตทางแคบ ออกแบบตามแนว
แล้วเสร็จ
ประชาชนต้องการ
ใหม่
แนวใหม่
แล้วเสร็จ

ชุมชนคัดค้าน

ชะลอ

สถานะโครงการ

ลําดับ ทางหลวง
ที่ หมายเลข

ชื่อสายทาง

73

1023 ต่อเขตเทศบาลแพร่ - สามแยกบ้านปิน

74

ต่อเขตเทศบาลนครอุดรธานี ทางแยกไปเพ็ญ

2

แยกทางหลวงหมายเลข 2 (น้ําพอง) กระนวน

75

2039

76

แยกทางหลวงหมายเลข 3225 - บรรจบทาง
3314
หลวงหมายเลข 3041(หนองโน)

77

219

บุรีรัมย์ - หนองบัวเจ้าป่า

แยกทางหลวงหมายเลข 11 (สากเหล็ก) พิจิตร

78

111

79

สถานีรถไฟนครสวรรค์ - กม.10+000
3004
(ต่อเชตแขวงฯนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า))

จังหวัด

แพร่

อุดรธานี

ขอนแก่น

สระบุรี

บุรีรัมย์

พิจิตร

นครสวรรค์

กม.
กม.
ค่าก่อสร้าง
ดําเนินการ ดําเนินการ
(ล้านบาท)
(เดิม)
(ใหม่)
35+525

123+230

8+134

4+147

143+636

15+700

0+742

36+250

461+150

8+134

4+187

137+250

91+250
(ทล.115)

4+000

230

300

250

240

860

370

330

สถานะ
แบบ

การจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

EIA

การมีส่วน
ร่วม

ปัญหาและอุปสรรค์
ในการออกแบบ/
ก่อสร้าง

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ชุมชนคัดค้าน

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ชุมชนข้างทางคัดค้าน
การก่อสร้าง

ไม่มี

มีจุดตัดรถไฟใกล้เคียง
แล้วเสร็จ อีกจุด ในย่านชุมชน
เขตทางแคบ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

เวนคืน

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

ความพร้อมใน
การดําเนินการ

ปีดําเนินการ

ความพร้อมโครงการ

ชะลอ

2562 - 2569

โครงการที่มีปัญหาด้านข้อจํากัด
สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ
โดยเสนอชลอโครงการ

หารือ รฟท. ก่อน
2562 - 2569
/ชะลอโครงการ

โครงการที่มีปัญหาและเสนอให้ยก
รถไฟรางคู่ โดยหารือกับ รฟท.
ก่อนดําเนินการ และให้ชลอ
โครงการออกไปก่อน

หารือ รฟท. ก่อน
2562 - 2569
/ชะลอโครงการ

โครงการที่มีปัญหาและเสนอให้ยก
รถไฟรางคู่ โดยหารือกับ รฟท.
ก่อนดําเนินการ และให้ชลอ
โครงการออกไปก่อน

แล้วเสร็จ

เขตทางแคบเวนคืน
กระทบต่อชุมชน

เจรจาเวนคืนหาที่
หารือ รฟท. ก่อน
อยู่ใหม่ให้ชุมชน
2562 - 2569
/ชะลอโครงการ
ยกรถไฟรางคู่

โครงการที่มีปัญหาและเสนอให้ยก
รถไฟรางคู่ โดยหารือกับ รฟท.
ก่อนดําเนินการ และให้ชลอ
โครงการออกไปก่อน

แล้วเสร็จ

มีโรงเรียนขนาดใหญ่
ใกล้เคียง

หารือ รฟท. ก่อน
2562 - 2569
/ชะลอโครงการ

โครงการที่มีปัญหาและเสนอให้ยก
รถไฟรางคู่ โดยหารือกับ รฟท.
ก่อนดําเนินการ และให้ชลอ
โครงการออกไปก่อน

ต้องจ้าง
ทํา EIA

คัดค้านกระทบต่อการ
เข้าออกของชุมชนติด
แล้วเสร็จ
โบราณสถานก่อสร้าง
ในแม่น้ําน่าน

ยกรถไฟรางคู่ หารือ รฟท. ก่อน
2562 - 2569
ต้องจ้างทํา EIA /ชะลอโครงการ

โครงการที่มีปัญหาและเสนอให้ยก
รถไฟรางคู่ โดยหารือกับ รฟท.
ก่อนดําเนินการ และให้ชลอ
โครงการออกไปก่อน

ไม่มี

คัดค้านกระทบต่อ
แล้วเสร็จ
ชุมชนตลาดสถานีรถไฟ

หารือ รฟท. ก่อน
2562 - 2569
/ชะลอโครงการ

โครงการที่มีปัญหาและเสนอให้ยก
รถไฟรางคู่ โดยหารือกับ รฟท.
ก่อนดําเนินการ และให้ชลอ
โครงการออกไปก่อน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

แนวทางการ
แก้ไขปัญหา

ยกรถไฟรางคู่

ยกรถไฟรางคู่

ยกรถไฟรางคู่

ยกรถไฟรางคู่

สถานะโครงการ

ลําดับ ทางหลวง
ที่ หมายเลข

80

81

1

ชื่อสายทาง

สระบุรี - พุแค (ต่อเขตแขวงฯ ลพบุรีที่ 1)

แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บรรจบทาง
2129
หลวงหมายเลข 205(ลํานารายณ์)

แยกทางหลวงหมายเลข 11 (สันติบันเทิง) บรรจบทางหลวงหมายเลข 1063

82

1114

83

แยกทางหลวงหมายเลข 41(กม.76+630) 4048
ทะเลน้อย

84

2

กุดกว้าง - เมืองเก่า

จังหวัด

สระบุรี

ลพบุรี

พิษณุโลก

พัทลุง

ขอนแก่น

กม.
กม.
ค่าก่อสร้าง
ดําเนินการ ดําเนินการ
(ล้านบาท)
(เดิม)
(ใหม่)

108+265

1+184

107+600

1+184

21+135

21+135

25+012

โอนให้
ท้องถิ่นแล้ว

ทล.2 สายเก่า
70+380
โอนให้
ท้องถิ่นแล้ว

250

270

320

330

330

สถานะ
แบบ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

การจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

สนข. ออกแบบ

EIA

การมีส่วน
ร่วม

ปัญหาและอุปสรรค์
ในการออกแบบ/
ก่อสร้าง

คัดค้านกระทบต่อ
ชุมชน อ.เมืองสระบุรี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

คัดค้านกระทบต่อ
แล้วเสร็จ
ชุมชนตลาดลํานารายณ์

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

รอแบบจาก สนข.

แนวทางการ
แก้ไขปัญหา

ความพร้อมใน
การดําเนินการ

ปีดําเนินการ

ความพร้อมโครงการ

สถานะโครงการ

ยกรถไฟรางคู่

หารือ รฟท. ก่อน
2562 - 2569
/ชะลอโครงการ

รฟท. รับศึกษา
โครงการที่มีปัญหาและเสนอให้ยก ออกแบบร่วมกับ
รถไฟรางคู่ โดยหารือกับ รฟท. รถไฟความเร็วสูง
ก่อนดําเนินการ และให้ชลอ
ที่จะยกระดับผ่าน
โครงการออกไปก่อน
ตัวเมืองสระบุรี
แล้ว

ยกรถไฟรางคู่

หารือ รฟท. ก่อน
2562 - 2569
/ชะลอโครงการ

โครงการที่มีปัญหาและเสนอให้ยก
รถไฟรางคู่ โดยหารือกับ รฟท.
ก่อนดําเนินการ และให้ชลอ
โครงการออกไปก่อน

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

พร้อม

พร้อม

-

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

ได้ งปม. 59
ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
ประชาชนคัดค้าน

-

โครงการที่ไม่มีปัญหาและพร้อม
ดําเนินการได้ทันที

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากอยู่นอก
พื้นที่รับผิดชอบ
ของ ทล.

โครงการที่ สนข. ออกแบบ

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากอยู่นอก
พื้นที่รับผิดชอบ
ของ ทล.

-

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงระดับเดียวกัน
ที่มีค่า T.M. น้อยกว่า 100,000

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. < 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
1

2
700

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.หนองคาย

ระดับเดียวกัน

4 ห้วยยอด - ลำภูรำ
1202

ขท.ตรัง

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ตรัง

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ตรัง

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ตรัง

4 ห้วยยอด - ลำภูรำ
1202

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ตรัง

ระดับเดียวกัน

806+972 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
20/20

810+620 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
20/20

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
20/20

ก.ม.กรมทางหลวง : 258+400 บริเวณ : สามแยก ทล.3618

ถนน : สุวรรณศร

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สระแก้ว (วัฒนานคร)

ระดับเดียวกัน

220+889 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย / กัมพูชำ )

ก.ม.กรมทางหลวง : 291+612 บริเวณ :

ถนน : สุวรรณศร

ก.ม.การรถไฟ :

สานักทางหลวงที่ 10
จังหวัด : สระแก้ว

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

เกำะกลำงกว้ำง

4 ช่องจราจรไม่มีเกาะกลาง
กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ขท.สระแก้ว (วัฒนานคร)

ระดับเดียวกัน

30/30

เกำะกลำงกว้ำง

เมตร
เมตร

กว้ำง 14.00
กว้ำง 5.00
เกำะกลำงกว้ำง

เมตร
เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
20/20

กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

คานยก

6,839

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง อื่นๆ ไฟกะพริบ

4
27,356

คานยกตรง เอฟ.เอช.บี ป้ายเตือน

6,839
4

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

27,356

คานยก แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน แผงขึ้น
ลง

6,839
4

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

27,356

แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน แผงขึ้นลง

12,484

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

2
24,968

แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้ายหยุด

9.00 เมตร

กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

45,048

0.00 เมตร

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร

4

0.00 เมตร

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง

252+679 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

กว้ำง 5.00

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

0.00 เมตร

4 ช่องจราจรไม่มีเกาะกลาง

กว้ำง 14.00

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

เมตร

4 ช่องจราจรไม่มีเกาะกลาง

815+611 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

จังหวัด : สระแก้ว

33
702

28.50/51.50

พระปรง - โนนจิก

สานักทางหลวงที่ 10

6

เมตร

ก.ม.กรมทางหลวง : 095+580 บริเวณ : ลาภูรา

จังหวัด : ตรัง

33
701

กว้ำง 5.00

เขตทำงกว้ำง

ถนน : เพชรเกษม

5

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง : 090+565 บริเวณ : หน้าค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์

ถนน : เพชรเกษม

สานักทางหลวงที่ 16

เมตร

เขตทำงกว้ำง

4 ห้วยยอด - ลำภูรำ
1202

สานักทางหลวงที่ 16

กว้ำง 7.00

ก.ม.กรมทางหลวง : 086+915 บริเวณ : บ.น้าพราย
ก.ม.การรถไฟ :

11,262

2 ช่องจราจร

623+015 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

ถนน : เพชรเกษม

4

รำยละเอียดของทำงหลวง

จังหวัด :

จังหวัด : หนองคาย

3

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

ก.ม.กรมทางหลวง : 509+106 บริเวณ : ทางขึ้นสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1

สานักทางหลวงที่ 16

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

น้ำสวย - สะพำนมิตรภำพที่หนองคำย(เขตแดนไทย/ลำว)

สานักทางหลวงที่ 3

2

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

1

3.60 เมตร

16,224
4
64,896

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง
คานยก

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. < 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
7

101
304

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

117
401

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สุโขทัย

ระดับเดียวกัน

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร

ระดับเดียวกัน

ถนน : พิชยั - อุตรดิตถ์

ก.ม.การรถไฟ :

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 3.00

ระดับเดียวกัน

30/30

ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์

ก.ม.กรมทางหลวง : 237+946 บริเวณ : หนองคันธมาศ

ถนน : ศรีชาววัง

ก.ม.การรถไฟ :
ระดับเดียวกัน

บุรีรัมย์ - โคกสูง

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : บุรีรัมย์-นางรอง

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.บุรีรัมย์

ถนน : เสด็จ

ก.ม.การรถไฟ :

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

กว้ำง 3.00

ขท.หนองคาย

15/15

2+791.65 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

ก.ม.กรมทางหลวง :

จังหวัด : หนองคาย

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

1+735 บริเวณ : หน้าทวีกิจ

ระดับเดียวกัน

หนองคำย - ด่ำนพรมแดนสะพำนมิตรภำพไทย/ลำว

สานักทางหลวงที่ 3

กว้ำง 7.00

ระดับเดียวกัน

20/20

1+906 บริเวณ : บริเวณย่านชุมชนบ้านดอนดู่
621+581 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

20/20

เกำะกลำงกว้ำง

เมตร
เมตร

กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

แผงขึ้นลง

3,079

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

2
6,158

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

2,791

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

17
47,447

แผงเข็น/ล้อเลื่อน เอฟ.เอช.บี ป้ายเตือน ป้าย
หยุด อื่นๆ คานยกอัตโนมัติ

2,791

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

17
47,447

แผงเข็น/ล้อเลื่อน เอฟ.เอช.บี ป้ายเตือน ป้าย
หยุด อื่นๆ คานยกอัตโนมัติ

27,370

ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง

2
54,740

ป้ายเตือน ป้ายหยุด

7.00 เมตร

มากกว่า 4 ช่องจราจร
กว้ำง 21.00

เมตร

กว้ำง 6.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

คานยก

0.00 เมตร

มากกว่า 4 ช่องจราจร

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

8,148

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

482+723 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

2

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร
กว้ำง 7.00

เขตทำงกว้ำง

ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1

เกำะกลำงกว้ำง

477+783.60 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

จังหวัด : บุรีรัมย์

243
100

40/20

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

กว้ำง 7.00

เขตทำงกว้ำง

ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1

เกำะกลำงกว้ำง

2 ช่องจราจร

ก.ม.กรมทางหลวง : 231+096 บริเวณ : ตลาดวังกะพี้

สานักทางหลวงที่ 10

12

20/20

462+887.72 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

จังหวัด : อุตรดิตถ์

218
101

เมตร

ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์

สานักทางหลวงที่ 5

11

กว้ำง 4.00

ก.ม.การรถไฟ :

จังหวัด : อุตรดิตถ์

117
402

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ถนน :

สานักทางหลวงที่ 5

10

เมตร

ก.ม.กรมทางหลวง : 207+729 บริเวณ :

จังหวัด : อุตรดิตถ์

117
402

กว้ำง 6.00

เขตทำงกว้ำง

ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1

4,074

2 ช่องจราจร

498+906 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

พญำแมน - ไร่อ้อย

สานักทางหลวงที่ 5

9

รำยละเอียดของทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง : 119+777 บริเวณ : อ.สวรรคโลก

จังหวัด : สุโขทัย
8

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

สวรรคโลก - ศรีสัชนำลัย

สานักทางหลวงที่ 5

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

2

เมตร

9,939
9
89,451

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณ
ไฟจราจร
อื่นๆ แผงขึ้นลงอัตโิ นมัติ

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. < 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
13

288
100

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

319
101

ถนน : เลี่ยงเมืองบุรีรัมย์

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.บุรีรัมย์

3+154.28 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : สุวินทวงค์

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ปราจีนบุรี

321
201

ถนน : มาลัยแมน

ก.ม.การรถไฟ :

สานักทางหลวงที่ 12

ขท.สุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)

323
205

ระดับเดียวกัน

346
302

105+140 ผิวจรำจร คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
20/20

ถนน : สายเอเซีย

ก.ม.การรถไฟ :
ระดับเดียวกัน

190+659 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

22-24/35-38

ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม

ก.ม.กรมทางหลวง :

78+687 บริเวณ : บ้านไผ่โน้ม

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

87+848 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ขท.นครปฐม

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครปฐม

348
101

43+696 บริเวณ : หนองวัลย์เปรียง

ก.ม.กรมทางหลวง : 116+130 บริเวณ : จุดตัดไทรโยคน้อย

สานักทางหลวงที่ 15

18

20/20

เขตทำงกว้ำง

อรัญประเทศ - แก้วเพชรพลอย

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : ธนะวิถี

ก.ม.การรถไฟ :

สานักทางหลวงที่ 10
จังหวัด : สระแก้ว

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ขท.สระแก้ว (วัฒนานคร)

ระดับเดียวกัน

30/30

0+150 บริเวณ :

เมตร
เมตร

กว้ำง 5.00

4 ช่องจราจรมีเกาะ
กว้ำง 14.00

เมตร
เมตร

กว้ำง 5.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
15/15

กว้ำง 19.50

เมตร

กว้ำง 4.50

เมตร

10

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

88,850

คานยกตรง แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้าย
หยุด

15,270

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง อื่นๆ ไฟ
กะพริบ

2
30,540

ป้ายเตือน ป้ายหยุด

5,379
6

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

32,274

คานยกตรง

ป้ายเตือน ป้ายหยุด

48,262

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

2
96,524

ป้ายเตือน ป้ายหยุด

9,059

ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง

0.00 เมตร

กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 4.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายเตือน ป้ายหยุด

8.00 เมตร

6 ช่องจราจร

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง

4.60 เมตร

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง

254+197 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

กว้ำง 14.00

เกำะกลำงกว้ำง

45,478

0.00 เมตร

4 ช่องจราจรมีเกาะ

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

2

8,885

2 ช่องจราจร

เกำะกลำงกว้ำง

22,739

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

4.20 เมตร

เมตร

จังหวัด : กาญจนบุรี
17

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 3.00

เขตทำงกว้ำง

ขท.กาญจนบุรี

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

แยกปำกกิเลน - น้ำตกไทรโยคใหญ่

สานักทางหลวงที่ 12

กว้ำง 5.00

เมตร

จังหวัด : สุพรรณบุรี
16

เมตร

กว้ำง 7.00

เขตทำงกว้ำง

ก.ม.กรมทางหลวง :

กว้ำง 14.00

119+656.20 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

กำแพงแสน-ทุ่งคอก

20/40

4 ช่องจราจรมีเกาะ

9+684 บริเวณ : โคกกะจะ

จังหวัด : ปราจีนบุรี

15

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

หนองชะอม - ปรำจีนบุรี

สานักทางหลวงที่ 10

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

4+555 บริเวณ : รร.เทศบาล3

จังหวัด : บุรีรัมย์
14

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์

สานักทางหลวงที่ 10

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

3

3.60 เมตร

4
36,236

คานยก คานยกตรง เอฟ.เอช.บี ป้ายหยุด มือ
หมุน

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. < 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
19

407
101

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : กาญจนวนิช

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 1

407
101

936+150 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : กาญจนวนิช

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 1

407
101

942+120 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : กาญจนวนิช

ก.ม.การรถไฟ :

สานักทางหลวงที่ 18

ขท.สงขลาที่ 1

407
102

943+110 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : กาญจนวนิช

ก.ม.การรถไฟ :

สานักทางหลวงที่ 18

ขท.สงขลาที่ 1

408
203

950+160 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

เขตทำงกว้ำง

15/15

ก.ม.กรมทางหลวง : 169+033 บริเวณ : บ้านน้ากระจาย

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 1

948+150 ผิวจรำจร คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา

419
100

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เกำะยอ - ทุ่งหวัง

สานักทางหลวงที่ 18

24

15/15

23+813 บริเวณ : บ้านบางดาน

จังหวัด : สงขลา
23

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

ควนหิน - สงขลำ

15/15

16+318 บริเวณ : บ้านโคกสูง

จังหวัด : สงขลา
22

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

คลองหวะ - ควนหิน

15/15

13+462 บริเวณ : บ้านน้าน้อย

จังหวัด : สงขลา

21

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

คลองหวะ - ควนหิน

สานักทางหลวงที่ 18

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

จังหวัด : ตรัง

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ไหล่ทำง ลาดยาง
เขตทำงกว้ำง

ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง

สานักทางหลวงที่ 16

ขท.ตรัง

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

9+528 บริเวณ : บ้านเกาะหมี

จังหวัด : สงขลา
20

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

คลองหวะ - ควนหิน

สานักทางหลวงที่ 18

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

15/25

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง
กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

กว้ำง 14.00

เมตร
เมตร

กว้ำง 5.00

กว้ำง 14.00

เมตร
เมตร

กว้ำง 5.00

กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

11+826 บริเวณ :

เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 5.00

เมตร

20/40

เกำะกลำงกว้ำง

อื่นๆ รถไฟไม่วิ่งแล้ว

40,025
0
0

อื่นๆ รถไฟไม่วิ่งแล้ว

40,025
0
0

อื่นๆ ไม่มีรถไฟวิ่งแล้ว

22,918
0
0

อื่นๆ รถไฟไม่วิ่งแล้ว

22,334
0
0
8,439

2 ช่องจราจร
กว้ำง 7.00

เขตทำงกว้ำง

0

อื่นๆ รถไฟไม่วิ่งแล้ว

0.00 เมตร

833+206.39 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

0

4.20 เมตร

4 ช่องจราจรไม่มีเกาะ

เกำะกลำงกว้ำง

40,025

1.60 เมตร

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

1.60 เมตร

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง

เกำะกลำงกว้ำง

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

1.60 เมตร

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง

เกำะกลำงกว้ำง

4

0.00 เมตร

2

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง อื่นๆ ไฟ
กะพริบ

16,878

คานยก แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้ายหยุด

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. < 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
25

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.แพร่

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : แพร่
ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.พิษณุโลกที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : พิษณุโลก

27

ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : อุตรดิตถ์
ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : บ้านดารา
ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

กว้ำง 5.00

เมตร

ระดับเดียวกัน

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สุโขทัย

เกำะกลำงกว้ำง

473+792 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 3.00

10-15/10-15

ระดับเดียวกัน

10-15/10-15

7+739 บริเวณ : บ้านคลองยาง

เมตร
เมตร

2 ช่องจราจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 3.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

16+550 บริเวณ : บ้านศรีนคร

2 ช่องจราจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 3.00

เมตร

10/10

เกำะกลำงกว้ำง

33
ป้ายหยุด มือหมุน อื่นๆ เครื่องกั้นระบบ

78,441
ไฟฟ้า

17

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

25,160

คานยก แผงเข็น/ล้อเลื่อน เอฟ.เอช.บี ป้ายเตือน
ป้ายหยุด มือหมุน แผงขึ้นลง อื่นๆ เครื่องกั้น

1,480

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

17
25,160

คานยก แผงเข็น/ล้อเลื่อน เอฟ.เอช.บี ป้ายเตือน
ป้ายหยุด มือหมุน แผงขึ้นลง อื่นๆ buz เครื่อง

3,135

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

2
6,270

คานยก

แผงขึ้นลง

3,135

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

0.00 เมตร

470+585 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

ป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร

0.00 เมตร

478+775 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
30/30

2,377

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณ
ไฟจราจร
คานยก

1,480
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

36,576

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

กว้ำง 2.00

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

จังหวัด : สุโขทัย

ไหล่ทำง แอสฟัลท์

เขตทำงกว้ำง

1180 สวรรคโลก - ปลำยรำง
100
สานักทางหลวงที่ 5

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุโขทัย
30

กว้ำง 7.00

20/20

8

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

กว้ำง 7.00

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สุโขทัย

เกำะกลำงกว้ำง

463+744.20 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

15/15

363+655 ผิวจรำจร แอสฟัลท์

เขตทำงกว้ำง

1180 สวรรคโลก - ปลำยรำง
100
สานักทางหลวงที่ 5

เมตร

12+085 บริเวณ : หาดสองแคว

จังหวัด : อุตรดิตถ์
29

กว้ำง 1.50

เขตทำงกว้ำง

1166 วังโป่ง - ดำรำ
100

สานักทางหลวงที่ 5

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

0+674 บริเวณ : วังกะพี้

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : วัดโป่ง

28

เมตร

เขตทำงกว้ำง

1166 วังโป่ง - ดำรำ
100

สานักทางหลวงที่ 5

กว้ำง 7.00

21+135 บริเวณ :

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

4,572

2 ช่องจราจร

564+905 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

1114 สันติบนั เทิง - บำงกระทุ่ม
100
สานักทางหลวงที่ 5

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

37+175 บริเวณ :

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : แพร่-ลอง

26

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

1023 แพร่ - แยกแม่แขม
101
สานักทางหลวงที่ 2

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

5

0.00 เมตร

2
6,270

คานยก

แผงขึ้นลง

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. < 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
31

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : ไร่อ้อย
ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1

กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : อุตรดิตถ์

33

ก.ม.กรมทางหลวง :

สานักทางหลวงที่ 5

ขท.พิจิตร

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : พิจิตร
34

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.แพร่

ไหล่ทำง แอสฟัลท์

กว้ำง 2.00

20/20

ระดับเดียวกัน

20/20

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ศรีสะเกษที่ 1

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

3+371 บริเวณ : ทางผ่านบ้านเพชร

2 ช่องจราจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

2 ช่องจราจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร

20/20

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณ
ไฟจราจร

2

อื่นๆ เครื่องกั้นอัตโนมัติ

2,250

38

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

69,084

คานยก

4,068

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง อื่นๆ
สัญญาณไฟกะพริบ

16

ป้ายเตือน ป้ายหยุด แผงขึ้นลง

65,088

คานยก

2,605

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

22
57,310

คานยกตรง แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้าย
หยุด มือหมุน แผงขึ้นลง

2,523

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณ
ไฟจราจร

0.00 เมตร

543+063 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

1,125

0.00 เมตร

290+105 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
20/20

อื่นๆ buz เครื่องกั้น a-3(คน)

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

กว้ำง 1.50

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

13,379

1,818
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ก.ม.กรมทางหลวง : 109+198 บริเวณ :

ถนน :

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

กว้ำง 7.00

เขตทำงกว้ำง

2086 เมืองน้อย - กันทรำรมย์
202

จังหวัด : ศรีสะเกษ

333+350 ผิวจรำจร แอสฟัลท์

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ชัยภูมิ

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 7.00

จังหวัด : ชัยภูมิ

สานักทางหลวงที่ 9

เมตร

533+190.94 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : บาเหน็จณรงค์-ซับใหญ่

36

กว้ำง 2.00

เขตทำงกว้ำง

2069 บำเหน็จณรงค์ - ซับใหญ่
100
สานักทางหลวงที่ 7

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

2+063 บริเวณ :

จังหวัด : แพร่
35

เมตร

เขตทำงกว้ำง

1419 ทำงเข้ำเด่นชัย
100
สานักทางหลวงที่ 2

กว้ำง 7.00

15/15

17

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

3+654 บริเวณ : บ้านหัวดง

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

เกำะกลำงกว้ำง

465+948 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

1304 หัวดง - ยำงสำมต้น
100

15/15

4+015 บริเวณ :

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

787

2 ช่องจราจร

458+645.43 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

1255 ฟ้ำเรือง - คลองกล้วย
100
สานักทางหลวงที่ 5

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

0+808 บริเวณ : ไร่อ้อย

จังหวัด : อุตรดิตถ์
32

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

1254 ทำงเข้ำดำรำ
100

สานักทางหลวงที่ 5

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

6

0.00 เมตร

34
85,782

คานยก

ป้ายหยุด มือหมุน

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. < 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
37

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.นครราชสีมาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครราชสีมา
38

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : จตุรัส-บาเหน็จณรงค์
ขท.ชัยภูมิ

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ชัยภูมิ

39

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : จัตรุ ัส บาเหน็จณรงค์
ขท.ชัยภูมิ

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ชัยภูมิ
40

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : นาพอง - ท่าหิน
ขท.ขอนแก่นที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ขอนแก่น
41

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : อ.พล-บ.เพ็กใหญ่
สานักทางหลวงที่ 7

ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ขอนแก่น
42

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : มิตรภาพ-บ.โคกสี
จังหวัด : ขอนแก่น

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 1.00

เมตร

ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

ระดับเดียวกัน

20/20

เกำะกลำงกว้ำง

3+326 บริเวณ : ทางผ่านกุดน้าใส

2 ช่องจราจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร

15/15

เกำะกลำงกว้ำง

13+703 บริเวณ : ทางผ่านจัตรุ ัส
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

15/15

เกำะกลำงกว้ำง

1+104 บริเวณ : ตลาดหนองกุง
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

0+020 บริเวณ : แยกทางรถไฟไปที่ว่าการอาเภอพล
377+215 ผิวจรำจร ลาดยาง

กว้ำง 5.50

เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 1.75

เมตร

20/20

เกำะกลำงกว้ำง

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

กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 1.00

เมตร

เขตทำงกว้ำง

10-20/10-20

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

22
81,686

คานยกตรง แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้าย
หยุด มือหมุน แผงขึ้นลง

3,713

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

22
81,686

คานยกตรง แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้าย
หยุด มือหมุน แผงขึ้นลง

2,363

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง อื่นๆ สัญญาณไฟกะพริบ

10
23,630

คานยกตรง
แผงขึ้นลง

2,023

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

0.00 เมตร

ป้ายเตือน ป้ายหยุด มือหมุน

37
74,851

คานยก ป้ายเตือน
ไฟกะพริบ

2,275

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

3,713

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

คานยก แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้ายหยุด
อื่นๆ ไฟกะพริบ ป้ายบังคับ

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

484+377 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
15/15

เมตร
เมตร

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

27,306

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

299+170 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

18

0.00 เมตร

308+304 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

2246 บ่อตะครอง - โคกสำรำญ
100
สานักทางหลวงที่ 7

กว้ำง 3.50

เขตทำงกว้ำง

2233 พล - ท่ำนำงแนว
100

1,517

2 ช่องจราจร

341+982 ผิวจรำจร ลาดยาง

เขตทำงกว้ำง

2183 น้ำพอง - โคกท่ำ
101

สานักทางหลวงที่ 7

30+850 บริเวณ : บ้านเหลื่อม

เขตทำงกว้ำง

2179 จัตรุ ัส - บำเหน็จณรงค์
100
สานักทางหลวงที่ 7

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

2179 จัตรุ ัส - บำเหน็จณรงค์
100
สานักทางหลวงที่ 7

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

2160 คง - บ้ำนเหลื่อม
100
สานักทางหลวงที่ 10

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

7

อื่นๆ เครื่องกั้นไฟฟ้า

37
84,175

คานยก เอฟ.เอช.บี ป้ายหยุด มือหมุน อื่นๆ
ไฟกะพริบ

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. < 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
43

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.นครราชสีมาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครราชสีมา
ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.ลพบุรีที่ 2 (ลานารายณ์)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ลพบุรี

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : -

สานักทางหลวงที่ 9

ขท.สุรินทร์

ขท.ชัยภูมิ

ระดับเดียวกัน

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 2.00

เมตร

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :
ขท.บุรีรัมย์

เกำะกลำงกว้ำง

8/8

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

15/15

กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 2.00

เมตร

5+557.80 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

20/20

เกำะกลำงกว้ำง

22
69,410

26

คานยกตรง

ป้ายเตือน ป้ายหยุด มือหมุน

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

84,266

แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้ายหยุด มือ
หมุน แผงขึ้นลง

3,988

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

22
87,736

18

คานยกตรง

ป้ายเตือน ป้ายหยุด

กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร
1.75 เมตร

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

95,778

คานยก แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน
ป้ายบังคับ ไฟกะพริบ

17,412

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

0.00 เมตร

4 ช่องจราจรมีเกาะ

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

5,321

340+269 ผิวจรำจร ลาดยาง
6-20/6-20

3,155

อื่นๆ

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

3+350 บริเวณ : โค้งศิลาชัย

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง
คานยก แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน
ป้ายบังคับ ไฟกะพริบ

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร
กว้ำง 7.00

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

29,880

3,241
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

261+810 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

ถนน : บุรีรัมย์-ประโดนชัย

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

เมตร

39+798 บริเวณ :

จังหวัด : นครราชสีมา

จังหวัด : บุรีรัมย์

กว้ำง 7.00

25/15

18

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

0+732 บริเวณ : โรงพยาบาลเทพสถิต

ก.ม.การรถไฟ :

2445 บุรีรัมย์ - แสลงโทน
101

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 2.00

ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.นครราชสีมาที่ 1

20/20

233+395 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

2369 พระทองคำ - ดอนไผ่
101

สานักทางหลวงที่ 10

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

48

กว้ำง 1.00

กว้ำง 7.00

จังหวัด : ชัยภูมิ

สานักทางหลวงที่ 10

ไหล่ทำง ลาดยาง

470+524.47 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : วะตะแบก-ซับใหญ่

47

เมตร

เขตทำงกว้ำง

2354 เทพสถิต - ซับใหญ่
101

สานักทางหลวงที่ 7

กว้ำง 3.50

0+236 บริเวณ : ตลาดสาโรงทาบ

จังหวัด : สุรินทร์
46

351+344 ผิวจรำจร ลาดยาง

เขตทำงกว้ำง

2262 สำโรงทำบ - ม่วงหมำก
100

1,660

2 ช่องจราจร

0+609 บริเวณ : บ้านจงโก

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : จงโก - เขาน้อย

45

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

2247 จงโก - ลำสมพุง
101

สานักทางหลวงที่ 11

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

50+445 บริเวณ : บ้านหนองปรือโปร่ง

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

44

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

2246 โคกสี - ตะโก
202
สานักทางหลวงที่ 10

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

8

2
34,824

แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน

อื่นๆ

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. < 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
49

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

3040 กำแพงแสน - จันทร์ลำด
100

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.นครปฐม

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครปฐม
50

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สานักทางหลวงที่ 10

ขท.ปราจีนบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ปราจีนบุรี

51

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : บ.กิโลหก-บ.ช่องแสมสา
สานักทางหลวงที่ 14

ขท.ชลบุรีที่ 2

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ชลบุรี
52

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : สาย 4-ท่าเสม็ด
ขท.ชุมพร

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ชุมพร
53

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สานักทางหลวงที่ 12

ขท.กาญจนบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : กาญจนบุรี
54

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : ชัยพรวิถี
จังหวัด : ชลบุรี

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 4.50

เมตร

ขท.ชลบุรีที่ 2

ระดับเดียวกัน

20/20

เกำะกลำงกว้ำง

23+400 บริเวณ : ต่อทางเทศบาลต.บ้านสร้างควบคุม

เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 2.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

2+228 บริเวณ : สามแยกกิโลหก-ช่องแสมสาร
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.50

15/15

8+025 บริเวณ : บ้านสะพลี
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 3.00

13+845 บริเวณ : บ้านเก่า
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 5.00

เมตร

1+250 บริเวณ : สุขมุ วิท - บ้านหนองปรือ

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 0.75

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

14,362

ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง

0
0

35
85,190

6
27,234
6,636

2 ช่องจราจร
กว้ำง 7.00

15/15

คานยก แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้ายหยุด

ป้ายหยุด อื่นๆ ใช้เฉพาะกิจการทหารเรือ

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร
ป้ายเตือน ป้ายหยุด แผงขึ้นลง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร
ป้ายเตือน ป้ายหยุด อื่นๆ คานยกอัตโนมัติ

0.00 เมตร

153+348 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

58,240

4,539

2 ช่องจราจร

เกำะกลำงกว้ำง

10

0.00 เมตร

151+375 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
20/20

ป้ายเตือน ป้ายหยุด

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

2,434
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

21,498

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

453+200 ผิวจรำจร ลาดยาง
20/20

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

186+200 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

2

5,824

2 ช่องจราจร

กว้ำง 7.00

15/15

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

101+900 ผิวจรำจร ลาดยาง

เขตทำงกว้ำง

3240 หนองปรือ - สำนักตะแบก
101
สานักทางหลวงที่ 14

กว้ำง 6.50

เขตทำงกว้ำง

3229 หนองบัว - ด่ำนแม่ธะมี(่ เขตแดนไทย/พม่ำ)
100

10,749

2 ช่องจราจร

91+404 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

3180 ท่ำแซะ - ท่ำเสม็ด
101

สานักทางหลวงที่ 15

3+886 บริเวณ : บ้านควายหาย

เขตทำงกว้ำง

3126 พลูตำหลวง - แสมสำร
100

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

3076 บำงหอย - วังขอน
200

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :
ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : จันทรุเบกษา

สานักทางหลวงที่ 15

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

9

0.00 เมตร

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

8
53,088

อื่นๆ คานไฟฟ้ามีพนักงานควบคุม

หน้ำ : 10

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. < 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
55

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.ชุมพร

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ชุมพร
56

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.สุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุพรรณบุรี

57

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.สุพรรณบุรีที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุพรรณบุรี
58

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.กาญจนบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : กาญจนบุรี
59

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สานักทางหลวงที่ 12

ขท.กาญจนบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : กาญจนบุรี
60

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

จังหวัด : กาญจนบุรี

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 2.00

เมตร

ขท.กาญจนบุรี

ระดับเดียวกัน

15/15

5+516 บริเวณ : บ้านหัวสะแก
110+530 ผิวจรำจร คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
20/20

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 3.00

15/15

5+633 บริเวณ :
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง เคปซิล

กว้ำง 2.00

15/เขตรถไฟ

9+635 บริเวณ : จุดตัดเขาปูน
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์

กว้ำง 2.00

เมตร

18+935 บริเวณ : จุดตัดวังลาน

2 ช่องจราจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์

กว้ำง 2.00

เมตร

20/20

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง อื่นๆ ไฟ
กะพริบ
ป้ายเตือน ป้ายหยุด

ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร

2
10,226

6
23,940

6

ป้ายหยุด

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง
ป้ายเตือน ป้ายหยุด

คานยกอัตโนมัติ

0.00 เมตร

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

23,940

คานยก ป้ายเตือน ป้ายหยุด อื่นๆ คานยก
อัตโนมัติ

3,990

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

0.00 เมตร

133+108 ผิวจรำจร แอสฟัลท์
เขตทำงกว้ำง

17,628

3,990

2 ช่องจราจร

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายเตือน ป้ายหยุด

0.00 เมตร

124+582 ผิวจรำจร แอสฟัลท์
20/20

2

3,990
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

121+117 ผิวจรำจร เคปซิล

8,814

5,113
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

63,735

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

4.60 เมตร

2 ช่องจราจร

134+470 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

35

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง

32+150 บริเวณ : สะแกย่างหมู

เขตทำงกว้ำง

3305 ท่ำน้ำตื้น - บ้ำนเก่ำ
100
สานักทางหลวงที่ 12

กว้ำง 7.00

เขตทำงกว้ำง

3305 ท่ำน้ำตื้น - บ้ำนเก่ำ
100

1,821

2 ช่องจราจร

434+673 ผิวจรำจร ลาดยาง

เขตทำงกว้ำง

3305 ท่ำน้ำตื้น - บ้ำนเก่ำ
100
สานักทางหลวงที่ 12

43+508 บริเวณ : บ้านคลองวังช้าง

เขตทำงกว้ำง

3260 มะขำมล้ม - วัดป่ำเลไลยก์
200
สานักทางหลวงที่ 12

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

3260 หนองวัลย์เปรียง - สองพี่น้อง
101
สานักทางหลวงที่ 12

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

3253 บ้ำนพละ - ปะทิว
100
สานักทางหลวงที่ 15

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

6
23,940

ป้ายเตือน ป้ายหยุด อื่นๆ คานยกอัตโนมัติ

หน้ำ : 11

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. < 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
61

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.กาญจนบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : กาญจนบุรี
ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.กาญจนบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : กาญจนบุรี

ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.สุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุพรรณบุรี
64

ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.กาญจนบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : กาญจนบุรี
ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.สระแก้ว (วัฒนานคร)

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : ปราจีนตคาม
จังหวัด : ปราจีนบุรี

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ขท.ปราจีนบุรี

เกำะกลำงกว้ำง

2 ช่องจราจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์

กว้ำง 2.00

เมตร

20/20

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 3.00

15/15

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 5.00

10/10

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
10/10

กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 2.00

เมตร

4+896 บริเวณ : หนองกระจับ

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร

15/15

เกำะกลำงกว้ำง

6
23,940

2
4,656

6
24,996
791

ป้ายเตือน ป้ายหยุด

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง อื่นๆ ไฟ
กะพริบ
ป้ายเตือน ป้ายหยุด

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร
ป้ายเตือน ป้ายหยุด อื่นๆ คานยกอัตโนมัติ

ไฟฟ้าแสงสว่าง

0
0
8,269

2 ช่องจราจร
กว้ำง 7.00

เขตทำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

อื่นๆ รถไฟไม่วิ่งแล้ว อยู่ระหว่างปรับปรุง

0.00 เมตร

126+121.08 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

ป้ายเตือน ป้ายหยุด

0.00 เมตร

4 ช่องจราจรไม่มีเกาะ

เกำะกลำงกว้ำง

3,990

4,166
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

คานยก

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

77+689 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

23,940

2,328
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

131+805 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

6

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

139+750 ผิวจรำจร แอสฟัลท์

เขตทำงกว้ำง

3452 ดงพระรำม - ห้วยขื่อ
100

20/20

259+900 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

จังหวัด : สระแก้ว

สานักทางหลวงที่ 10

เมตร

0+078 บริเวณ : บ้านคลองลึก

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : ศรีเพ็ญ

66

กว้ำง 2.00

เขตทำงกว้ำง

3446 ตลำดโรงเกลือ - ป่ำไร่
101
สานักทางหลวงที่ 10

ไหล่ทำง แอสฟัลท์

0+212 บริเวณ : ตลาดลูกแก

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

65

เมตร

เขตทำงกว้ำง

3394 ลูกแก - หนองตะเลำ
100
สานักทางหลวงที่ 12

กว้ำง 7.00

16+409 บริเวณ : บ้านมะขามล้ม

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สานักทางหลวงที่ 12

137+719 ผิวจรำจร แอสฟัลท์

เขตทำงกว้ำง

3318 มะขำมล้ม - ดอนแจง
200

3,990

2 ช่องจราจร

25+922 บริเวณ : จุดตัดวังเย็น

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

63

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

3305 ท่ำน้ำตื้น - บ้ำนเก่ำ
100
สานักทางหลวงที่ 12

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

23+772 บริเวณ : จุดตัดนากาญจน์

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

62

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

3305 ท่ำน้ำตื้น - บ้ำนเก่ำ
100
สานักทางหลวงที่ 12

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

0.00 เมตร

8

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

66,152

คานยก แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้ายหยุด

หน้ำ : 12

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. < 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
67

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.กาญจนบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : กาญจนบุรี
68

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.กาญจนบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : กาญจนบุรี

69

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : ปากคลองบ้านกรูด

ขท.ประจวบคีรีขนั ธ์ (หัวหิน)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ประจวบคีรีขนั ธ์
70

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครสวรรค์
71

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สานักทางหลวงที่ 12

ขท.สุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุพรรณบุรี
72

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

จังหวัด : สุพรรณบุรี

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร

ขท.สุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)

ระดับเดียวกัน

15/15

เกำะกลำงกว้ำง

5+840 บริเวณ : วังสิงห์
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

8+220 บริเวณ : บ้านดอนยาง
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 2.00

7.5/7.5

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

15/15

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

19+208 บริเวณ :
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 3.00

เมตร

21+924 บริเวณ :

2 ช่องจราจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 3.00

เมตร

15/15

เกำะกลำงกว้ำง

เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสงสว่าง
สัญญาณไฟจราจร
ป้ายเตือน ป้ายหยุด อื่นๆ คานยกอัตโนมัติ

ป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร

36
89,640

ป้ายหยุด อื่นๆ แผงกั้น

1,296

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

50
64,800

2

มือหมุน

0.00 เมตร

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง อื่นๆ ไฟ
กะพริบ

3,426

ป้ายเตือน ป้ายหยุด อื่นๆ เครื่องกั้นและ
สัญญาณไฟ

1,713

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง อื่นๆ ไฟ
กะพริบ

0.00 เมตร

116+163 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

9,264

1,713

117+849 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายเตือน ป้ายหยุด อื่นๆ คานยกอัตโนมัติ

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

15/15

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณ
ไฟจราจร

เมตร

2 ช่องจราจร

265+618 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

6

2,490
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

0+478 บริเวณ :

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

361+400 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

21,606
1,544

2 ช่องจราจร

20/20

6

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

162+625 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

3505 หำงตลำด - ศรีสำรำญ
100
สานักทางหลวงที่ 12

กว้ำง 7.00

เขตทำงกว้ำง

3505 หำงตลำด - ศรีสำรำญ
100

3,601

2 ช่องจราจร

79+220 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

3475 ทับกฤช - พนมรอก
100
สานักทางหลวงที่ 11

0+400 บริเวณ : ตลาดท่าไม้

เขตทำงกว้ำง

3459 สำมแยกบ้ำนกรูด - ปำกคลองบ้ำนกรูด
100
สานักทางหลวงที่ 15

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

3455 แยกปำกกิเลน - บ้ำนเก่ำ
100
สานักทางหลวงที่ 12

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

3453 ท่ำไม้ - ตะคร้ำเอน
100
สานักทางหลวงที่ 12

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

2
3,426

ป้ายเตือน ป้ายหยุด

หน้ำ : 13

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. < 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
73

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.สุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุพรรณบุรี
ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.สระแก้ว (วัฒนานคร)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สระแก้ว

ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.สุราษฏร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.ตรัง

4049 ห้วยทรำย - ปำกพะยูน
100

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : พัทลุง
ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สานักทางหลวงที่ 18
จังหวัด : นราธิวาส

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ขท.นราธิวาส

2 ช่องจราจร
เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 5.00

เมตร

20/20

ไหล่ทำง แอสฟัลท์
12.50/12.50

ไหล่ทำง ลาดยาง
15/15

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 14.00
กว้ำง 4.00

4 ช่องจราจรไม่มีเกาะ
กว้ำง 14.00

เมตร
เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 1.00

เมตร

2 ช่องจราจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร

เขตทำงกว้ำง

15/15

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง สัญญาณไฟจราจร

2
3,346

ป้ายเตือน ป้ายหยุด แผงขึ้นลง

ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง

16
51,888
12,467
2
24,934

32

แผงเข็น/ล้อเลื่อน

แผงขึ้นลง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง อื่นๆ ไฟกะพริบ
ป้ายเตือน ป้ายหยุด

เมตร

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณ
ไฟจราจร

93,440

แผงเข็น/ล้อเลื่อน ป้ายเตือน ป้ายหยุด มือ
หมุน แผงขึ้นลง

5,674

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สัญญาณ
ไฟจราจร

0.00 เมตร

1128+646 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

1,673

2,920

กว้ำง 6.00

36+067 บริเวณ : บ้านไอร์บาตู

ป้ายเตือน ป้ายหยุด อื่นๆ เครื่องกั้นและ
สัญญาณไฟ

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง อื่นๆ ไฟ
กะพริบ

1.00 เมตร

885+422 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
15/15

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

3,426

3,243

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

4 ช่องจราจรมีเกาะ

เกำะกลำงกว้ำง

2

0.00 เมตร

กว้ำง 7.00

เขตทำงกว้ำง

4056 บ้ำนโคก - สุไหงโก - ลก
103

เกำะกลำงกว้ำง

12+692 บริเวณ : บ้านหารกง

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.พัทลุง

15/15

223+182 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

ถนน :

78

เมตร

830+871 ผิวจรำจร ลาดยาง

จังหวัด : ตรัง

สานักทางหลวงที่ 18

กว้ำง 3.00

0+078 บริเวณ : บ้านบางรัก

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

77

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

4045 บำงรัก - ควนขัน
100
สานักทางหลวงที่ 16

เมตร

676+195 ผิวจรำจร แอสฟัลท์

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
76

กว้ำง 7.00

4+269 บริเวณ : กาญจนาภิเษก

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : กาญจนาภิเษก
สานักทางหลวงที่ 16

113+038 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

4039 ยำงอุง - นำสำร
100

1,713

2 ช่องจราจร

2+687 บริเวณ : ชุมชนบ้านห้วยโจด

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : สุวรรณศร

75

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

3618 ทำงเดิมเข้ำห้วยโจด
100
สานักทางหลวงที่ 10

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

26+678 บริเวณ : สถานีศรีสาราญ

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

74

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

3505 หำงตลำด - ศรีสำรำญ
100
สานักทางหลวงที่ 12

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

16
90,784

ป้ายเตือน ป้ายหยุด

หน้ำ : 14

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. < 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
79

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.นราธิวาส

กว้ำง 9.00

เมตร

ไหล่ทำง ไม่ระบุ

กว้ำง 0.00

เมตร

ระดับเดียวกัน

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ยะลา

สานักทางหลวงที่ 18

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร

ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.ยะลา

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : เทพา-ลาไพล-สบ้าย้อย
สานักทางหลวงที่ 18

ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา
83

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สานักทางหลวงที่ 15

ขท.ชุมพร

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ชุมพร
84

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน : บ้านโพธิ-์ อ.ห้วยยอด
จังหวัด : ตรัง

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

ขท.ตรัง

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

2+405 บริเวณ : บ้านด่าน

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 3.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

31+165 บริเวณ :

2 ช่องจราจร
กว้ำง 6.00

เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 3.00

เมตร

15/15

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายเตือน ป้ายหยุด มือหมุน แผงขึ้นลง

5,341

ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง

14
74,774

คานยก คานยกตรง แผงเข็น/ล้อเลื่อน

1,797

ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง

14
25,158

คานยก แผงเข็น/ล้อเลื่อน

4,511

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

18
81,198

ป้ายเตือน แผงขึ้นลง

32

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง

42,592

คานยก

4,278

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง อื่นๆ ไฟกะพริบ

0.00 เมตร

801+945 ผิวจรำจร ลาดยาง
เขตทำงกว้ำง

64,896

1,331

2 ช่องจราจร
กว้ำง 5.00

15/15

16

0.00 เมตร

532+116 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

4123 บ้ำนโพธิ์ - ห้วยยอด
100

สานักทางหลวงที่ 16

กว้ำง 7.00

ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

991+400 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
30/30

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

6+731 บริเวณ : บ้านเทพา

เขตทำงกว้ำง

4099 เขำม่วง - วัดแหลมทรำย
100

15/15

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

1048+000 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

4085 ปำกน้ำเทพำ - ธำรคีรี
100

เกำะกลำงกว้ำง

6+530 บริเวณ : บ้านไม้แก่น

จังหวัด : ยะลา
82

4 ช่องจราจรไม่มีเกาะ
เมตร

15/15

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

กว้ำง 7.00

ระดับเดียวกัน

ก.ม.การรถไฟ :

เกำะกลำงกว้ำง

1056+000 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

ถนน :

15/15

32+744 บริเวณ : ชุมชนรามัน

จังหวัด : ยะลา

4071 โกตำบำรู - วังพญำ
100

4,056

2 ช่องจราจร

1075+893 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

81

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

4066 บือเล็งใต้ - โกตำบำรู
200
สานักทางหลวงที่ 18

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

27+546 บริเวณ : บ้านสะโล

จังหวัด : นราธิวาส
80

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

4058 มะรือโบ - รือเสำะ
102
สานักทางหลวงที่ 18

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

0.00 เมตร

4
17,112

ป้ายเตือน

หน้ำ : 15

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. < 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
85

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.พัทลุง

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : พัทลุง
ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

87

ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.สุราษฏร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)

4158 คลองเต็ง - เขำวิเศษ
100

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ตรัง

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.พัทลุง

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : พัทลุง
90

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

จังหวัด : ชุมพร

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ขท.ชุมพร

20/20

กว้ำง 6.00
กว้ำง 3.00

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 2.00

20/20

2 ช่องจราจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์

กว้ำง 1.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

1+500 บริเวณ : บ้านเขาสวนทุเรียน

2 ช่องจราจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 2.00

เมตร

เขตทำงกว้ำง

15/15

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายหยุด

40
26,920

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง
ป้ายเตือน ป้ายหยุด แผงขึ้นลง

4

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสง
สว่าง อื่นๆ ไฟกะพริบ

27,888

คานยก

ป้ายเตือน

2,041

ป้ายจราจร

32
65,312

คานยก

ป้ายเตือน ป้ายหยุด

1,899

ป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร

0.00 เมตร

507+668.46 ผิวจรำจร ลาดยาง

ระดับเดียวกัน

10,736

0.00 เมตร

897+035 ผิวจรำจร แอสฟัลท์
15/15

ป้ายจราจร

4

6,972
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายเตือน ป้ายหยุด แผงขึ้นลง

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร
กว้ำง 7.00

83,616

673
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

819+475 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

4198 เขำสวนทุเรียน - อ่ำวมะม่วง
100
สานักทางหลวงที่ 15

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

32

2,684

กว้ำง 7.00

20/20

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

12+773 บริเวณ : บ.โคกทราย

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

เกำะกลำงกว้ำง

775+018 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

4181 โคกทรำย - ปำกพะยูน
100

5-10/5-10

0+030 บริเวณ : บ.คลองเต็ง

จังหวัด : ตรัง

สานักทางหลวงที่ 18

เมตร

เขตทำงกว้ำง

ถนน : คลองเต็ง - เขาวิเศษ

89

กว้ำง 2.00

565+894 ผิวจรำจร ลาดยาง

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

สานักทางหลวงที่ 16

ไหล่ทำง ลาดยาง

3+595 บริเวณ : บ้านคันธุลี

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

88

เมตร

เขตทำงกว้ำง

4154 ทำงเข้ำคันธุลี
100
สานักทางหลวงที่ 16

กว้ำง 7.00

63+285 บริเวณ : บ้านกะปาง

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

2,613

2 ช่องจราจร

870+525 ผิวจรำจร ลาดยาง
เขตทำงกว้ำง

4151 กะปำง - บำงขัน
203
สานักทางหลวงที่ 16

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

8+090 บริเวณ : บ้านบางแก้ว

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

86

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

4138 โคกสัก - หำดไข่เต่ำ
100
สานักทางหลวงที่ 18

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

0.00 เมตร

32
60,768

อื่นๆ กาลังก่อสร้างเครื่องกั้นอัตโนมัติ

หน้ำ : 16

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. < 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
91

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

ถนน : ท่าเรือใต้-เขาหัวควาย
ขท.สุราษฏร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

ขท.สุราษฏร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)

กว้ำง 4.00

เมตร

ระดับเดียวกัน

ระดับเดียวกัน

ก.ม.การรถไฟ :

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

กว้ำง 2.00

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ตรัง

7.5/7.5

ไหล่ทำง ไม่ระบุ

ระดับเดียวกัน

15/15

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 7.00
กว้ำง 2.00

790+716 ผิวจรำจร ลาดยาง

กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 2.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

12+256 บริเวณ :
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 2.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

2,215

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ป้ายเตือน

38
84,170

ป้ายเตือน ป้ายหยุด แผงขึ้นลง

2,069

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

2
4,138

4

ป้ายหยุด

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง อื่นๆ ไฟ
กะพริบ

9,168

คานยก

4,039

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง อื่นๆ ไฟ
กะพริบ

4
16,156
3,247

2 ช่องจราจร

15/15

คานยก

ป้ายเตือน

ป้ายหยุด

0.00 เมตร

787+275 ผิวจรำจร ลาดยาง
เขตทำงกว้ำง

57,260

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

15/15

28

2,292
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

8+870 บริเวณ :

เขตทำงกว้ำง

ถนน :

จังหวัด : ตรัง

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

789+871.50 ผิวจรำจร ลาดยาง

ก.ม.กรมทางหลวง :

4269 คลองมวน - คลองโกง
102
สานักทางหลวงที่ 16

กว้ำง 7.00

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

3+489 บริเวณ : บ้านคลองมวน

จังหวัด : ตรัง
96

เกำะกลำงกว้ำง

636+314 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

ขท.ตรัง

2 ช่องจราจร

2+200 บริเวณ : หลังโค-ออฟ

จังหวัด : ตรัง

ถนน :

7/7

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

ก.ม.การรถไฟ :

4269 ห้วยยอด - คลองมวน
101

เกำะกลำงกว้ำง

เมตร

ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.ตรัง

15/15

กว้ำง 7.00

เขตทำงกว้ำง

4267 ห้วยนำง - หนองบัว
100

สานักทางหลวงที่ 16

เมตร

644+11 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

95

กว้ำง 2.00

ก.ม.การรถไฟ :

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

สานักทางหลวงที่ 16

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

14+499 บริเวณ : บ.บ่อกรัง

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

94

เมตร

เขตทำงกว้ำง

4254 หนองไทร - ยำงงำม
100
สานักทางหลวงที่ 16

กว้ำง 7.00

ก.ม.กรมทางหลวง :

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

93

2,045

2 ช่องจราจร

742+516 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

4248 ท่ำเรือใต้ - เขำหัวควำย
100
สานักทางหลวงที่ 16

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

5+253 บริเวณ : ตลาดนาบอน

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

92

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

4230 ควนไม้แดง - มะนำวหวำน
100
สานักทางหลวงที่ 16

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

0.00 เมตร

4
12,988

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง อื่นๆ ไฟ
กะพริบ
ป้ายเตือน

หน้ำ : 17

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2559 (บริเวณที่มคี ำ่ T.M. < 100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
97

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
98

ถนน :

ขท.สุราษฏร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

620/16 ผิวจรำจร แอสฟัลท์

กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์

กว้ำง 2.00

เมตร

ระดับเดียวกัน

ระดับเดียวกัน

3.5/3.5

2 ช่องจราจร

เกำะกลำงกว้ำง

0+537 บริเวณ : วัดดอนกระถิน
กว้ำง 6.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 4.00

เขตทำงกว้ำง

20/20

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ
ป้ายจราจร

48,110

ป้ายเตือน ป้ายหยุด อื่นๆ ป้ายจากัด
ความเร็ว

1,746

ป้ายจราจร

40
69,840

0.00 เมตร

985

2 ช่องจราจร

635+100 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

10

0.00 เมตร

ก.ม.การรถไฟ :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สุราษฏร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)

15/15

0+100 บริเวณ : บ้านดอนใหญ่

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

4,811

2 ช่องจราจร

781+848 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

4333 หนองไทร - ท่ำข้ำม
100
สานักทางหลวงที่ 16

5+019 บริเวณ : เขาชุมทอง

ก.ม.กรมทางหลวง :

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

99

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

4330 ดอนใหญ่ - ทุ่งอ่ำว
100
สานักทางหลวงที่ 16

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

4319 ร่อนพิบลู ย์ - ควนเกย
100
สานักทางหลวงที่ 16

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

เมตร
เมตร
0.00 เมตร

40
39,400

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

แบบสํารวจทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง และข้อแนะนํา
ในการกรอกข้อมูลแบบสํารวจทางรถไฟ
ตัดผ่านทางหลวง

บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมทางหลวง
กับการรถไฟแห่งประเทศไทย

การติดตั้งเครื่องกั้น
และสัญญาณของการรถไฟ

การติดตั้งเครื่องกั้น และสัญญาณของการรถไฟ
บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง ระดับเดียวกัน 197 แห่ง มีการติดตั้งเครื่องกั้น และ สัญญาณของการรถไฟ พอสรุปได้ ดังนี้
เครื่องกั้น และสัญญาณของการรถไฟ
คานยก คานยกตรง เอฟ.เอช.บี เอฟ.แอล.บี ป้ายเตือน ป้ายหยุด มือหมุน แผนขึ้นลง

แผงเข็น/
อื่น ๆ*
ล้อเลื่อน

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√

ไม่มีเครื่องกั้น
และสัญญาณ
ของการรถไฟ

ค่า T.M. (แห่ง)
น้อยกว่า 10,000 – 40,001 – มากกว่า รวม (แห่ง)
10,000 40,000 100,000 100,000
-

1

4

6

11

-

-

-

4

4

-

-

-

1

1

-

2

-

-

2

1

3

-

-

4

-

-

1

1

2

-

-

-

1

1

-

-

-

3

3

-

-

1

3

4

-

-

-

1

1

-

1

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

2

-

2

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

1

-

-

1

2

-

-

2

-

2

-

-

-

3

3

เครื่องกั้น และสัญญาณของการรถไฟ
คานยก คานยกตรง เอฟ.เอช.บี เอฟ.แอล.บี ป้ายเตือน ป้ายหยุด

√

√
√
√
√
√
√

√

√
√
√
√
√
√

√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

มือหมุน

แผนขึ้นลง

แผงเข็น/
ล้อเลื่อน

√

√

√

√

อื่น ๆ*

√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√

√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√

√
√
√

√

√

√
√

ไม่มีเครื่องกั้น
และสัญญาณ
ของการรถไฟ

ค่า T.M. (แห่ง)
น้อยกว่า 10,000 – 40,001 – มากกว่า
10,000 40,000 100,000 100,000

รวม (แห่ง)

-

-

-

1

1

2

5

5

-

12

1

1

3

3

8

-

-

1

4

5

3

5

1

2

11

-

-

1

2

3

-

-

-

1

1

-

-

1

-

1

-

-

-

1

1

-

-

-

2

2

-

1

-

-

1

1

-

1

1

3

-

-

-

2

2

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

3

3

6

-

-

1

2

3

-

1

-

-

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

1

1

-

2

-

-

-

1

1

เครื่องกั้น และสัญญาณของการรถไฟ
คานยก คานยกตรง เอฟ.เอช.บี เอฟ.แอล.บี ป้ายเตือน ป้ายหยุด

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√
√
√
√

√
√

แผนขึ้นลง

√

√
√
√

√
√

√

√

√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

แผงเข็น/
ล้อเลื่อน

√
√

√

√
√

√
√
√

√
√
√
√
√

√

√

√

√
√
√
√
√
√
√

√

อื่น ๆ*

√

√

√
√
√
√
√

√
√
√
√

มือหมุน

√
√
√
√

√

√
√
√

√
√
√

√

√
√

√
√
√

ไม่มีเครื่องกั้น
และสัญญาณ
ของการรถไฟ

ค่า T.M. (แห่ง)
น้อยกว่า 10,000 – 40,001 – มากกว่า
10,000 40,000 100,000 100,000

รวม (แห่ง)

-

1

1

6

8

-

2

-

-

2

-

1

2

4

7

-

-

-

1

1

-

-

1

-

1

-

1

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

1

-

2

3

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

2

2

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

1

-

-

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

1

1

-

2

-

1

-

-

1

-

-

1

-

1

เครื่องกั้น และสัญญาณของการรถไฟ
คานยก คานยกตรง เอฟ.เอช.บี เอฟ.แอล.บี ป้ายเตือน ป้ายหยุด

√
√
√
√
√
√

แผนขึ้นลง

แผงเข็น/
ล้อเลื่อน

อื่น ๆ*

√
√
√

√
√

√

√

√
√

√
√
√
√
√
√

มือหมุน

ไม่มีเครื่องกั้น
และสัญญาณ
ของการรถไฟ

√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√

√

√
√
√
√

√
√
√

ค่า T.M. (แห่ง)
น้อยกว่า 10,000 – 40,001 – มากกว่า
10,000 40,000 100,000 100,000

รวม (แห่ง)

3

-

-

-

3

1

1

1

3

6

-

-

1

-

1

-

1

-

-

1

-

-

1

-

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

1

-

1

-

-

-

1

1

-

1

-

-

1

-

-

-

2

2

-

-

-

1

1

-

-

1

-

1

1

1

3

8

13

6

-

1

2

9

20

36

43

98

197

อื่นๆ* : (คานไฟฟ้ามีพนักงานควบคุม เครื่องกั้น/เครื่องกั้นอัติโนมัติ แผงขึ้นลงอัติโนมัติ กําแพงคอนกรีต คานอัตโนมัติ ป้ายบังคับ ป้ายจํากัดความเร็ว รถไฟไม่วิ่งแล้ว)

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ที่ไม่มอี ุปกรณ์อำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง ระดับเดียวกัน ปี 2559
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
1

407
101

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชื่อถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : กาญจนวนิช

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา
2

407
101

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : กาญจนวนิช

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา

3

407
101

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : กาญจนวนิช

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา
4

407
102

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน : กาญจนวนิช

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา
5

408
203

936+150 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
15/15

13+462 บริเวณ : บ้ำนน้ำน้อย
942+120 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
15/15

16+318 บริเวณ : บ้ำนโคกสูง
943+110 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

ควนหิน - สงขลำ

สำนักทำงหลวงที่ 18

9+528 บริเวณ : บ้ำนเกำะหมี

เขตทำงกว้ำง

คลองหวะ - ควนหิน

สำนักทำงหลวงที่ 18

15/15

23+813 บริเวณ : บ้ำนบำงดำน
950+160 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

15/15

เกำะยอ - ทุ่งหวัง

ก.ม.กรมทางหลวง : 169+033 บริเวณ : บ้ำนน้ำกระจำย

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

สำนักทำงหลวงที่ 18
จังหวัด : สงขลา

กลุ่มสถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ขท.สงขลาที่ 1

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

คลองหวะ - ควนหิน

สำนักทำงหลวงที่ 18

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

คลองหวะ - ควนหิน

สำนักทำงหลวงที่ 18

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

ระดับเดียวกัน

948+150 ผิวจรำจร คอนกรีต
ไหล่ทำง ลาดยาง
เขตทำงกว้ำง

15/25

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง
กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

กว้ำง 5.00
เกำะกลำงกว้ำง

เมตร
เมตร

กว้ำง 5.00
เกำะกลำงกว้ำง

เมตร
เมตร

40,025
0
0

อื่นๆ รถไฟไม่วิ่งแล้ว

40,025
0
0

อื่นๆ ไม่มีรถไฟวิ่งแล้ว

22,918
0
0

อื่นๆ รถไฟไม่วิ่งแล้ว

4.20 เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มเี กำะ
กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

อื่นๆ รถไฟไม่วิ่งแล้ว

1.60 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง
กว้ำง 14.00

0

1.60 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง
กว้ำง 14.00

ชนิดของเครื่องกั้นและสัญญำณของกำรรถไฟ

1.60 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

เกำะกลำงกว้ำง

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

40,025

0

0.00 เมตร

22,334
0
0

1

อื่นๆ รถไฟไม่วิ่งแล้ว

สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02 354 6636 โทรสาร 02 354 6636

http://bhs.doh.go.th

