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การติดตั้งอุปกรณ์อานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงที่ไม่มีอุปกรณ์อานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
ปี 2560
 ระดับเดียวกัน
 ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ (รถไฟลอดใต้ทางหลวง)
 ต่างระดับรถไฟข้ามทางหลวง
การติดตั้งเครื่องกั้นและสัญญาณของการรถไฟ
บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงที่ไม่มีเครื่องกั้น ปี 2560 จาแนกตามสายทาง
บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงที่ไม่มีเครื่องกั้น ปี 2560 จาแนกตามแขวงทางหลวง
บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงระดับเดียวกัน ที่มีค่า T.M. มากกว่า 100,000
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงระดับเดียวกัน ที่มีค่า T.M. น้อยกว่า 100,000
แบบสารวจทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงและข้อแนะนาในการกรอกข้อมูล
บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมทางหลวงกับการรถไฟแห่งประเทศไทย

รายงานสรุปบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง ประจาปี 2560
1. คานา

ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว ให้ความสาคัญในการ
สร้างภูมิคุ้มกันแก่ระบบเศรษฐกิ จให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยหนึ่งใน
ประเด็น ที่สาคัญ คือ การพัฒนาด้านการขนส่งระบบราง แต่ปัญหาสาคัญอย่างหนึ่ง ก็คือ การเกิดอุบัติเหตุ
บริเวณถนน ที่ตัดผ่านทางรถไฟ โดยเฉพาะจุดตัดทางรถไฟชนิดไม่มีเครื่องกั้น และควรได้รับการแก้ไข
หลักเกณฑ์ลักษณะทางกายภาพของจุดตัดทางรถไฟกับทางหลวงของประเทศ กรมทางหลวง
และการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับกาหนดมาตรการอานวยความ
ปลอดภัยบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง โดยสามารถสรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของ
จุดตัดทางรถไฟได้ ดังนี้
1) มาตรการความปลอดภัยที่บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงให้ยึดถือค่า Traffic
Movement (T.M.) ซึ่งเป็นค่าผลคูณระหว่างปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันตลอดปี (AADT) กับจานวนขบวน
รถไฟใน 24 ชั่วโมง โดยวางหลักการปฏิบัติในการจัดหาอุปกรณ์และบารุงรักษาทางหลวงบริเวณทางรถไฟตัด
ผ่าน 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
การสร้างทางต่างระดับทางรถไฟ ให้จัดทาทางลอดใต้สะพานทั้ง 2 ด้าน เพื่อเชื่อมพื้นที่ของ
การรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณใกล้เคียง โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย และกรมทางหลวง ได้พิจารณาเกณฑ์
ร่วมกันในรูปแบบของทางลอดใต้สะพาน
2) จุดที่จะสร้างทางผ่านระดับเดียวกัน จะต้องห่างจากสิ่งปลูกสร้างถาวรบนทางรถไฟ เช่น
สะพาน ถ้า อุโมงค์ ไม่น้อยกว่า 700 เมตร
3) บริเวณทางหลวงผ่านระดับเดียวกันกับทางรถไฟ จะต้องไม่ตัดผ่านทางรถไฟในทางโค้ง
หรือทางลาดชัน และไม่มีสิ่งใดบังทิวทัศน์ พนักงานรถไฟและผู้ขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวงจะต้องมองเห็นกัน
ได้ ในระยะไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร ในขณะที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวงหยุดที่ป้าย “หยุด” ซึ่งจะต้องปัก
ป้ายไว้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร

-24) ทางหลวงผ่านระดับเดียวกันกับทางรถไฟ ออกไปไม่น้อยกว่าข้างละ 10 เมตร กับให้สร้าง
เป็นทางหลวงชนิดไร้ฝุ่นทุกฤดูกาล เช่น ลาดยาง เป็นต้น จากทางรถไฟออกไปสุดเขตที่ดินของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย หรือ ไม่น้อยกว่าข้างละ 40 เมตร
5) สภาพทางหลวงก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟ ไม่ควรเป็นทางลาดชัน เช่น เชิงสะพาน เป็นต้น
6) ในกรณีที่ความกว้างของผิวจราจรของทางหลวงมากกว่า 30 เมตร กรมทางหลวงจะต้อง
พิจารณาความสามารถในการติดตั้งเครื่องกั้นถนนด้วย
7) ในกรณีที่มีทางหลวงผ่านระดับเดียวกันกับทางรถไฟเดิมอยู่ใกล้เคียงกับทางผ่านระดับ
เดียวกันกับทางรถไฟที่ขอสร้างใหม่น้อยกว่า 1,400 เมตร ขอให้พิจารณาใช้ทางหลวงผ่านระดับเดียวกันกับทาง
รถไฟ ที่มีอยู่ก่อน เพราะการมีทางผ่านอยู่ใกล้ชิดกันหลายแห่ง จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เพราะปัจจุบัน
ขบวนรถไฟได้เพิ่มความเร็วสูงขึ้นกว่าเดิมมาก
8) ต้องจัดให้มีป้ายสัญญาณจราจร รวมถึงป้ายและสัญลักษณ์อื่นๆที่จาเป็น ก่อนถึงบริเวณ
จุดตัดทางรถไฟ
ดังนั้น เพื่อการวางแผนด้านความปลอดภัย บริเวณดังกล่ าว จาเป็นต้องทาการส ารวจและ
รวบรวมข้อมูลจุดตัดทางรถไฟ

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานของกรมทางหลวง
2. เพือ่ ใช้ประโยชน์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางหลวง

3. ผลการรวบรวมข้อมูล
สานักอานวยความปลอดภัย ได้รวบรวมข้อมูลทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง จากแขวงทางหลวง
ตามแบบฟอร์มที่สานักฯ กาหนด
3.1 สรุปบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง
292 แห่ง
(3.1.1) บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงระดับเดียวกัน
198 แห่ง
(3.1.2) บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงต่างระดับ
๙4 แห่ง
- ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ
(รถไฟลอดใต้ทางหลวง)
๘3 แห่ง
- ต่างระดับรถไฟข้ามทางหลวง
11 แห่ง
3.2 การติดตั้งอุปกรณ์อานวยความปลอดภัย
 ระดับเดียวกัน
198 แห่ง
 มีอุปกรณ์อานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
192 แห่ง
 มีเครื่องกั้น และสัญญาณของการรถไฟ
195 แห่ง
 ต่างระดับ
94 แห่ง
 สะพานข้ามทางรถไฟ (รถไฟลอดใต้ทางหลวง)
83 แห่ง
 มีอุปกรณ์อานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
57 แห่ง
 รถไฟข้ามทางหลวง
11 แห่ง
 มีอุปกรณ์อานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
4 แห่ง
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3.3 อุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ

แขวงทางหลวง
(จังหวัด)

จานวน
ทางหลวง
ชื่อสายทาง
จานวน จานวน
คน
(ตอนควบคุม) (ประเภททางตัดผ่าน) อุบัติเหตุ คนตาย
บาดเจ็บ

ขท.ตรัง
(ตรัง)

4
(1202)

ห้วยยอด – ลาภูรา
(ระดับเดียวกัน)

1

-

1

ขท.ขอนแก่นที่ 1
(ขอนแก่น)

2039
(100)

น้าพอง – น้าอ้อม
(ระดับเดียวกัน)

1

-

2

ขท.ปราจีนบุรี
(ปราจีนบุรี)

3452
(100)

ดงพระราม – ห้วยขื่น
(ระดับเดียวกัน)

1

-

-

อุปกรณ์อานวยความปลอดภัย
ของกรมทางหลวง
เครื่องกั้นและสัญญาณ
ของการรถไฟ

























ป้ายจราจร
ไฟฟ้าแสงสว่าง
เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
คานยก
แผงเข็น/ล้อเลื่อน
ป้ายเตือน
แผงขึ้นลง
ป้ายจราจร
เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
อื่นๆ
คานยกตรง
เอฟ.เอช.บี
เอฟ.แอล.บี
ป้ายหยุด
มือหมุน
แผงขึ้นลง
ป้ายจราจร
ไฟฟ้าแสงสว่าง
สัญญาณไฟจราจร
เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
คานยก
แผงเข็น/ล้อเลื่อน
ป้ายเตือน
ป้ายหยุด
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4. ข้อเสนอแนะ
บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงที่มีค่า T.M. ต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้
บริเวณทางผ่านทางรถไฟ (แห่ง)
ต่างระดับ
ค่า T.M.
ระดับ
สะพานข้ามทางรถไฟ
รถไฟ
เดียวกัน
(รถไฟลอดใต้ทางหลวง) ข้ามทางหลวง
ต่ากว่า 10,000
19
1
10,000 - 40,000
38
5
2
40,001 - 100,000
38
4
1
มากกว่า 100,000
103
73
8
รวม
198
83
11

รวมทั้งหมด
(แห่ง)
20
45
43
184
292
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4.1 การก่อสร้างจุดตัดทางรถไฟเป็นทางต่างระดับ
บริเวณที่มีค่า T.M. มากกว่า 100,000 พบว่า มีบริเวณทางผ่านทางรถไฟจานวน
103 แห่ง ที่เป็นทางผ่านทางรถไฟระดับเดียวกับทางหลวง โดยเฉพาะจุดตัดทางรถไฟบนทางหลวง
หมายเลข 2039 (0100) น้าพอง – น้าอ้อม กม.8+134 อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวง
ขอนแก่นที่ 1 มีค่า T.M. เท่ากับ 111,460 และเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต แต่มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย
จะดาเนินการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟในปี 2563 - 2569 (ดังแสดงในภาคผนวก)
4.2 การติดตั้งอุปกรณ์อานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ในบริเวณจุดตัดทาง
รถไฟบริเวณที่ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์อานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง จานวน 39 แห่ง ซึ่งจาเป็นต้อง
ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวในการพิจารณาติดตั้งอุปกรณ์อานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวงอย่างเหมาะสม
มีดังนี้
 ระดับเดียวกัน
6
แห่ง ดังนี้
 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซึ่งรถไฟไม่วิ่งแล้ว
- 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
 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
- ทางหลวงหมายเลข 4039 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม. 4+269
 ต่างระดับ
33 แห่ง
 สะพานข้ามทางรถไฟ (รถไฟลอดใต้ทางหลวง)
 รถไฟข้ามทางหลวง
(ดังแสดงในภาคผนวก)

26 แห่ง
7 แห่ง

ภาคผนวก

การติดตั้งอุปกรณ์อานวยความปลอดภัย
ของกรมทางหลวง

การติดตั้งอุปกรณ์อานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงระดับเดียวกัน

198 แห่ง

กรมทางหลวงได้ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์อานวยความปลอดภัย พอสรุปได้ ดังนี้
ป้ายจราจร

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

เครื่องอานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
เครื่องหมาย
ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร
จราจรบนผิวทาง

√
√
√
√
√
√

√
√

อื่นๆ

ไม่มีการติดตั้ง
อุปกรณ์อานวย
ความปลอดภัย

√
√
√

√
√

√
√

√
√
√

√
√

√
√

√
√

น้อยกว่า
10,000

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

มากกว่า
100,000

รวม
(แห่ง)

-

4

7

7

18

1

-

1

2

4

-

5

-

1

6

1

16

6

34

57

-

-

-

1

1

1

1

5

6

13

-

1

2

2

5

-

-

1

-

1

5

5

1

6

17

5

3

8

30

46

-

-

-

1

1

-

2

6

13

21

-

1

-

-

1

1

-

-

-

1

5

-

1

-

6

19

38

38

103

198

บริเวณทางรถไฟต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟหรือรถไฟลอดใต้ทางหลวง
กรมทางหลวงได้ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์อานวยความปลอดภัย พอสรุปได้ดังนี้
อุปกรณ์อานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
ไฟฟ้า สัญญาณ เครื่องหมาย
ป้ายจราจร
อื่น ๆ*
แสงสว่าง ไฟจราจร จราจรบนผิวทาง
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ไม่มีการติดตั้ง
อุปกรณ์อานวย
ความปลอดภัย

น้อยกว่า
10,000

๘3 แห่ง

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

3

1

1
1

1

1
4

√
5

มากกว่า
100,000
1
1
4
1
2
1
2
1
4
1
4
15
1
4
6
25
73

รวม (แห่ง)
2
1
6
1
2
1
5
1
4
1
5
17
1
4
6
26
83

* อื่น ๆ : การ์ดเรล สะพานข้ามทางรถไฟ สัญญาณไฟกะพริบ

บริเวณทางรถไฟต่างระดับรถไฟข้ามทางหลวง

11 แห่ง

กรมทางหลวงได้ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์อานวยความปลอดภัย พอสรุปได้ดังนี้
อุปกรณ์อานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
ไฟฟ้า
สัญญาณ
เครื่องหมาย
ป้ายจราจร
แสงสว่าง
ไฟจราจร จราจรบนผิวทาง
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ไม่มีการติดตั้ง
อุปกรณ์อานวย
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
ไม่มีอุปกรณ์อานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

หน้า :

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงที่ไม่มีอปุ กรณ์อาํ นวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ระดับเดียวกัน ปี 2560
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ที่ ควบคุม
1

407
101

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา
2

407
101

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา
3

407
101

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา
4

407
102

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา
5

408
203

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

942+120 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

943+110 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

950+160 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง : 169+033 บริเวณ :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

จังหวัด : สงขลา
กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

ระดับเดียวกัน

15.00/15.00

23+813 บริเวณ : กาญจนวนิ ช

เขตทางกว้าง

ขท.สงขลาที่ 1

15.00/15.00

16+318 บริเวณ : กาญจนวนิ ช

เกาะยอ - ทุ่งหวัง

สํานักทางหลวงที่ 18

15.00/15.00

13+462 บริเวณ : กาญจนวนิ ช

เขตทางกว้าง

ควนหิน - สงขลา

สํานักทางหลวงที่ 18

936+150 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

คลองหวะ - ควนหิน

สํานักทางหลวงที่ 18

9+528 บริเวณ : กาญจนวนิ ช

เขตทางกว้าง

คลองหวะ - ควนหิน

สํานักทางหลวงที่ 18

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

คลองหวะ - ควนหิน

ขท.สงขลาที่ 1

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 18

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

15.00/15.00

กว้าง 14.00
กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

ไหล่ทาง ลาดยาง
15.00/25.00

กว้าง 14.00
กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

แผงขึ้นลง รถไฟไม่วง่ิ แลว้

18,922
0
แผงขึ้นลง รถไฟไม่วง่ิ แลว้

1.60 เมตร

เมตร
เมตร

18,922
0
0

แผงขึ้นลง รถไฟไม่วง่ิ แลว้

1.60 เมตร

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง
กว้าง 14.00

0

0

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง
กว้าง 14.00

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

18,922

0

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง
กว้าง 14.00

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

1.60 เมตร

เมตร
เมตร

20,898
0
0

แผงขึ้นลง รถไฟไม่วง่ิ แลว้

4.20 เมตร

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง

948+150 ผิวจราจร คอนกรีต

เขตทางกว้าง

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง

เมตร
เมตร

9,566
0
0

0.00 เมตร

1

แผงขึ้นลง รถไฟไม่วง่ิ แลว้

หน้า :

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงที่ไม่มีอปุ กรณ์อาํ นวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ระดับเดียวกัน ปี 2560
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ที่ ควบคุม
6

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

4039 ยางอุง - นาสาร
100

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 16

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

ขท.สุราษฎร์ธานีท่ี 3 (เวียงสระ)

ระดับเดียวกัน

4+269 บริเวณ : กาญจนาภิเษก
676+195 ผิวจราจร ลาดยาง
ไหล่ทาง ลาดยาง
เขตทางกว้าง

12.50/12.50

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง
กว้าง 14.00
กว้าง 4.00
เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

3,287
24
78,888

1.00 เมตร

2

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง
ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ (รถไฟลอดใต้ทางหลวง)
ไม่มอี ุปกรณ์อานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงที่ไม่มีอปุ กรณ์อาํ นวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ (รถไฟลอดใต้ทางหลวง) ปี 2560
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ที่ ควบคุม
1

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

1 เกาะคา - สามัคคี
1104

ก.ม.กรมทางหลวง : 702+209 บริเวณ : พหลโยธิน
ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ลําปางที่ 1

เขตทางกว้าง

ก.ม.กรมทางหลวง : 264+989 บริเวณ : มิตรภาพ

ถนน :

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

เขตทางกว้าง

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

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ประจวบคีรขี นั ธ์ (หัวหิน)

เขตทางกว้าง
ก.ม.กรมทางหลวง :

79+627 บริเวณ : วงแหวนตะวันตกรอบนอก

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

49+750 ผิวจราจร คอนกรีต

ขท.ปทุมธานี

ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

11
800

15.00/15.00

ต่างระดับเชียงรากน้อย - ต่างระดับบางปะอิน

สํานักทางหลวงที่ 13

5

216+271 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

จังหวัด : ประจวบคีรีขนั ธ์

9
302

30.00/30.00

ห้วยทรายใต้ - วังยาว

สํานักทางหลวงที่ 15

4

379+063 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

จังหวัด : ขอนแก่น

4
601

40.00/30.00

หนองแวงโสกพระ - พล

สํานักทางหลวงที่ 7

3

641+500 ผิวจราจร คอนกรีต

ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

จังหวัด : ลําปาง

2
401

เขตทางกว้าง

28.50/51.50

ขุนตาน - อุโมงค์

ก.ม.กรมทางหลวง : 509+596 บริเวณ : ลําปาง -เชียงใหม่

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

สํานักทางหลวงที่ 1
จังหวัด : ลําพูน
กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

ขท.ลําพูน

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

ถนน :

2

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 1

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

699+594 ผิวจราจร คอนกรีต

ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทางกว้าง

30.00/40.00

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง
กว้าง 14.00
กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

กว้าง 3.50
เกาะกลางกว้าง

1,229,952

เมตร
เมตร

กว้าง 3.00
เกาะกลางกว้าง

กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

กว้าง 2.50
เกาะกลางกว้าง

39,576
30
1,187,280

0.00 เมตร

เมตร
เมตร

58,850
195
11,475,750

12.00 เมตร

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง
กว้าง 14.00

37
1,605,911

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง
กว้าง 14.00

43,403

0.00 เมตร

มากกว่า 4 ช่องจราจรมีทางขนาน
กว้าง 19.50

32

0.00 เมตร

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง
กว้าง 14.00

38,436

เมตร
เมตร

29,685
19
564,015

0.00 เมตร

หน้า :

1

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงที่ไม่มีอปุ กรณ์อาํ นวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ (รถไฟลอดใต้ทางหลวง) ปี 2560
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ที่ ควบคุม
6

23
100

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

32
102

บ้านไผ่ - ไพศาล

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

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

32
102

เขตทางกว้าง

24+204 บริเวณ : สายเอเซีย

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

75+339 ผิวจราจร แอสฟัลท์

ขท.อยุธยา

ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทางกว้าง
ก.ม.กรมทางหลวง :

24+217 บริเวณ : สายเอเชีย

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

75+364 ผิวจราจร แอสฟัลท์

ขท.อยุธยา

ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทางกว้าง

ก.ม.กรมทางหลวง : 100+365 บริเวณ : สุวรรณศร

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สระบุรี

140+380 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

จังหวัด : สระบุรี

35
201

75.00/90.00

หินกอง - คลองยาง

สํานักทางหลวงที่ 11

10

75.00/90.00

อยุธยา - นครหลวง

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

33
402

20.00/40.00

ก.ม.กรมทางหลวง :

สํานักทางหลวงที่ 13

9

405+834 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
8

0+677 บริเวณ : แจ้งสนิ ท

อยุธยา - นครหลวง

สํานักทางหลวงที่ 13

เขตทางกว้าง

20.50/20.50

แสมดํา - สะพานข้ามแม่น้ํ าท่าจีนฝัง่ ตะวันตก

ก.ม.กรมทางหลวง :

18+918 บริเวณ : พระราม 2

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

23+828 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

สํานักทางหลวงที่ 13
จังหวัด : สมุทรสาคร
กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

จังหวัด : ขอนแก่น
7

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 7

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

ขท.สมุทรสาคร

ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทางกว้าง

40.00/40.00

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง
กว้าง 14.00
กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

กว้าง 2.50
เกาะกลางกว้าง

565,545

เมตร
เมตร

กว้าง 2.50
เกาะกลางกว้าง

กว้าง 3.00
เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

กว้าง 3.00
เกาะกลางกว้าง

40,506
76
3,078,456

เมตร

เมตร
เมตร

23,383
40
935,320

4.50 เมตร

มากกว่า 4 ช่องจราจร
กว้าง 55.40

76
3,078,456

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง
กว้าง 14.00

40,506

0.00 เมตร

มากกว่า 4 ช่องจราจร
กว้าง 28.00

37

0.00 เมตร

มากกว่า 4 ช่องจราจร
กว้าง 28.00

15,285

เมตร
เมตร

94,963
34
3,228,742

11.00 เมตร

หน้า :

2

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงที่ไม่มีอปุ กรณ์อาํ นวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ (รถไฟลอดใต้ทางหลวง) ปี 2560
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ที่ ควบคุม
11

35
202

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

สะพานข้ามแม่น้ํ าท่าจีนฝัง่ ตะวันตก - นาโคก

ก.ม.กรมทางหลวง :

47+118 บริเวณ : พระราม 2

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

17+982 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 21.00

ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 10.00

ขท.สมุทรสาคร

เขตทางกว้าง

ทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์

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

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

สํานักทางหลวงที่ 16

ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

111
100

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.พิจติ ร

127
100

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ลําปางที่ 1

230
102

ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 5.00

เขตทางกว้าง
ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

จังหวัด : ขอนแก่น
กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

ขท.ขอนแก่นที่ 1

30.00/50.00

เมตร
เมตร

460+098 ผิวจราจร คอนกรีต

ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ ไหล่ทาง คอนกรีต
50.00/30.00

50
287,750

เกาะกลางกว้าง

21+670 บริเวณ : วงแหวนรอบเมืองด้านทิศตะวันออ

เขตทางกว้าง

5,755

0.00 เมตร
23,533

2 ช่องจราจร
กว้าง 7.00

ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก

สํานักทางหลวงที่ 7

3+300 บริเวณ :

4
118,972

เกาะกลางกว้าง

638+300 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

จังหวัด : ลําปาง
15

40.00/40.00

29,743

10.00 เมตร

2 ช่องจราจร

กว้าง 3.00

ก.ม.กรมทางหลวง :

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ ไหล่ทาง คอนกรีต

8
960,944

กว้าง 4.00

กว้าง 7.00

ทางเลี่ยงเมืองลําปาง

สํานักทางหลวงที่ 1

30.00/50.00

120,118

11.00 เมตร

กว้าง 21.00

8+724 บริเวณ :

เขตทางกว้าง

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

343+869 ผิวจราจร คอนกรีต

จังหวัด : พิจติ ร
14

มากกว่า 4 ช่องจราจร

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง

758+776 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

ทางเลี่ยงเมืองพิจติ ร

สํานักทางหลวงที่ 5

40.00/40.00

ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
13

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

จังหวัด : สมุทรสาคร

41
502

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 13

12

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

เมตร
เมตร

753,056
0.00 เมตร

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง

กว้าง 14.00
กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

32

เมตร
เมตร

15,752
24
378,048

0.00 เมตร

หน้า :

3

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงที่ไม่มีอปุ กรณ์อาํ นวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ (รถไฟลอดใต้ทางหลวง) ปี 2560
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ที่ ควบคุม
16

230
102

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

231
102

ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ขอนแก่นที่ 1

293
100

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.อุบลราชธานีท่ี 1

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

327
100

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

331
101

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

จังหวัด : ชลบุรี
กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

469+016 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

สัตหีบ - ห้วยใหญ่

สํานักทางหลวงที่ 14

5+800 บริเวณ : สี่แยกปฐมพรชุมพร

ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

จังหวัด : ชุมพร
20

ขท.ชลบุรที ่ี 2

กว้าง 14.00
กว้าง 4.00

20.00/20.00

183+864 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ ไหล่ทาง ลาดยาง
40.00/40.00

32,523
26
845,598

เกาะกลางกว้าง

0.00 เมตร
10,662
เมตร
เมตร

26
277,212

เกาะกลางกว้าง

0.00 เมตร

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง
กว้าง 14.00

เมตร
เมตร

กว้าง 6.00

29,088
36
1,047,168

เกาะกลางกว้าง

5+245 บริเวณ : พนมสารคาม-สัตหีบ

เขตทางกว้าง

เมตร
เมตร

2 ช่องจราจร

40.00/20.00

28

0.00 เมตร

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง

กว้าง 5.00

15,752

441,056

เกาะกลางกว้าง

ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง :

เมตร
เมตร

กว้าง 5.00

17+605 บริเวณ :

เขตทางกว้าง

ขท.ชุมพร

40.00/20.00

กว้าง 14.00

กว้าง 7.00

สีแ่ ยกปฐมพร - แยกหมอเล็ก

สํานักทางหลวงที่ 15

571+167 ผิวจราจร คอนกรีต

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง

424+043 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

จังหวัด : สุรินทร์
19

11+920 บริเวณ : สะพานคสล.ข้ามทางรถไฟ

เขตทางกว้าง

ขท.สุรนิ ทร์

50.00/30.00

ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ ไหล่ทาง คอนกรีต

ทางเลี่ยงเมืองสุรนิ ทร์

สํานักทางหลวงที่ 9

445+424 ผิวจราจร คอนกรีต

เขตทางกว้าง

จังหวัด : อุบลราชธานี
18

47+980 บริเวณ : วงแหวนรอบเมืองด้านทิศตะวันออ

ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ ไหล่ทาง คอนกรีต

ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี

สํานักทางหลวงที่ 9

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

จังหวัด : ขอนแก่น
17

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 7

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

0.00 เมตร
17,013

2 ช่องจราจร
กว้าง 7.00
กว้าง 2.00
เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

6
102,078

0.00 เมตร

หน้า :

4

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงที่ไม่มีอปุ กรณ์อาํ นวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ (รถไฟลอดใต้ทางหลวง) ปี 2560
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ที่ ควบคุม
21

362
101

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

366
100

ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สระบุรี

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ลพบุรที ่ี 1

403
201

ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ ไหล่ทาง คอนกรีต

กว้าง 5.00

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

เขตทางกว้าง

4019 ทุ่งใหญ่ - ช้างกลาง
100

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สํานักทางหลวงที่ 16

ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

4103 เบญจม - จังหูน
102
สํานักทางหลวงที่ 16
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

ขท.นครศรีธรรมราชที่ 1

15.00/15.00

กว้าง 7.00

ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 5.00

เขตทางกว้าง

4,438
เมตร
เมตร

50.00/30.00

40
177,520

0.00 เมตร
5,479

2 ช่องจราจร

807+266 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

36
793,368

เกาะกลางกว้าง

27+738 บริเวณ :

22,038

4.20 เมตร

2 ช่องจราจร

กว้าง 2.00

ก.ม.การรถไฟ :

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ ไหล่ทาง แอสฟัลท์

30
310,680

กว้าง 5.00

กว้าง 7.00

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

15.00/15.00

120

0.00 เมตร

กว้าง 14.00

22+709 บริเวณ :

เขตทางกว้าง

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

733+050 ผิวจราจร แอสฟัลท์

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
25

776+069 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

30,183

10,356

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง

ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
24

30+510 บริเวณ :

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

10
54,790

0.00 เมตร

5

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

3,621,960

เกาะกลางกว้าง

กว้าง 7.00

39.50/20.50

เมตร
เมตร

กว้าง 8.00

5+641 บริเวณ : บายพาส

เขตทางกว้าง

ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

40.00/40.00

กว้าง 14.00

126+622 ผิวจราจร แอสฟัลท์

เสาธง - สวนผัก

สํานักทางหลวงที่ 16

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง

117+202 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

จังหวัด : ลพบุรี
23

14+399 บริเวณ :

ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ทางเลี่ยงเมืองลพบุรี

สํานักทางหลวงที่ 11

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

จังหวัด : สระบุรี
22

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 11

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

หน้า :

ป้ ายหยุด

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงที่ไม่มีอปุ กรณ์อาํ นวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ (รถไฟลอดใต้ทางหลวง) ปี 2560
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ที่ ควบคุม
26

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

4195 ควนลําภู - จันดี
100

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 16

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

3+250 บริเวณ :
729+000 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 7.00

ต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 5.00

เขตทางกว้าง

4,367

2 ช่องจราจร

15.00/15.00

เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

28
122,276

0.00 เมตร

หน้า :

6

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง
ต่างระดับรถไฟข้ามทางหลวง
ไม่มีอุปกรณ์อานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

หน้า :

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงที่ไม่มีอปุ กรณ์อาํ นวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ต่างระดับรถไฟข้ามทางหลวง ปี 2560
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ที่ ควบคุม
1

3
403

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

จังหวัด :

พัทยา - บ้านฉาง

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

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

สํานักทางหลวงที่ 14

ขท.ชลบุรที ่ี 2

185+343 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ต่างระดับรถไฟข้ามทางหลวง

จังหวัด : ชลบุรี
2

36
101

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ชลบุรที ่ี 2

304
302

ก.ม.กรมทางหลวง :

76+871 บริเวณ : แปดริ้ว-พนม

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

69+072 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ต่างระดับรถไฟข้ามทางหลวง

เขตทางกว้าง

ฉะเชิงเทรา - หัวไผ่

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

สํานักทางหลวงที่ 14

ขท.ฉะเชิงเทรา

315
200

40.00/40.00

เขตทางกว้าง

15.00/15.00

หัวไผ่ - ชลบุรี

ก.ม.กรมทางหลวง :

39+501 บริเวณ : สุขประยูร

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

98+293 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

สํานักทางหลวงที่ 14
จังหวัด : ชลบุรี
กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

ขท.ชลบุรที ่ี 1

ต่างระดับรถไฟข้ามทางหลวง

ไหล่ทาง ฟุตบาท
เขตทางกว้าง

15.00/15.00

เมตร
เมตร

กว้าง 5.00

36,063
14

55,306
52
2,875,912

เกาะกลางกว้าง

9.00 เมตร
89,852

2 ช่องจราจร

กว้าง 2.50

10

504,882

กว้าง 14.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

25,403

10.00 เมตร

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง

กว้าง 7.00

ต่างระดับรถไฟข้ามทางหลวง

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

74+350 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

5.10 เมตร

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง

5+400 บริเวณ : สุขประยูร

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
5

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

254,030

เกาะกลางกว้าง

กว้าง 2.50

30.00/50.00

เมตร
เมตร

กว้าง 2.50

ไหล่ทาง ลาดยาง

ต่างระดับรถไฟข้ามทางหลวง

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

315
100

กว้าง 14.00

กว้าง 14.00

เขตทางกว้าง

ขท.ฉะเชิงเทรา

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง

148+157 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ฉะเชิงเทรา - เสม็ดเหนื อ

สํานักทางหลวงที่ 14

4

20.00/35.00

1+662 บริเวณ : เมืองพัทยา-ระยอง

จังหวัด : ชลบุรี
3

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทางกว้าง

กะทิงลาย - บ้านโป่ ง

สํานักทางหลวงที่ 14

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

4,672,304
0.00 เมตร

มากกว่า 4 ช่องจราจร
กว้าง 21.00
กว้าง 4.80
เกาะกลางกว้าง

52

เมตร
เมตร

89,852
46
4,133,192

4.20 เมตร

1

แผงขึ้นลง มีโครงการรางคู่

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงที่ไม่มีอปุ กรณ์อาํ นวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ต่างระดับรถไฟข้ามทางหลวง ปี 2560
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ที่ ควบคุม
6

332
100

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

8+200 บริเวณ : เขาหาดยาว
กว้าง 7.00

ไหล่ทาง ลาดยาง

กว้าง 2.50

ต่างระดับรถไฟข้ามทางหลวง

344
101

เขตทางกว้าง

บ้านสวน - หนองรี

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

สํานักทางหลวงที่ 14
จังหวัด : ชลบุรี

กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

ขท.ชลบุรที ่ี 1

40.00/40.00

2+184 บริเวณ : เศรษฐกิจ
106+338 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ต่างระดับรถไฟข้ามทางหลวง

ไหล่ทาง ฟุตบาท
เขตทางกว้าง

15.00/15.00

13,839

2 ช่องจราจร

181+160 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

จังหวัด : ชลบุรี
7

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

เขาหาดยาว - สํานักท้อน

ขท.ชลบุรที ่ี 2

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 14

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

27,678
0.00 เมตร

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง
กว้าง 21.00
กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

2

เมตร
เมตร

88,397
46
4,066,262

4.40 เมตร

หน้า :

2

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

การติดตั้งเครือ่ งกั้น
และสัญญาณของการรถไฟ

การติดตั้งเครื่องกั้น และสัญญาณของการรถไฟ
บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง ระดับเดียวกัน 198 แห่ง มีการติดตั้งเครื่องกั้น และ สัญญาณของการรถไฟ พอสรุปได้ ดังนี้
เครือ่ งกั้น และสัญญาณของการรถไฟ
คานยก คานยกตรง เอฟ.เอช.บี เอฟ.เอล.บี ป้ายเตือน ป้ายหยุด มือหมุน

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√
√

√
√
√

√
√

√
√
√
√

√
√
√

แผนขึ้นลง

√

√

แผงเข็น/
ล้อเลื่อน

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

อื่นๆ

√
√

√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√

√
√

√

ไม่มีเครื่องกั้น
และสัญญาณ
ของการรถไฟ

น้อยกว่า

10,000
-

√

√
√

-

ค่า T.M. (แห่ง)
10,000 40,001 -

40,000
1
1
1
2
1
3
1
1
1
-

100,000
1
1
1
1
1
2
1
1

มากกว่า

100,000
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
6
-

รวม
(แห่ง)

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
5
7
8
1
1

เครื่องกั้น และสัญญาณของการรถไฟ
คานยก คานยกตรง เอฟ.เอช.บี เอฟ.เอล.บี ป้ายเตือน ป้ายหยุด มือหมุน

√
√
√
√
√
√
√
√

แผนขึ้นลง

แผงเข็น/
ล้อเลื่อน

อื่นๆ

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√
√
√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√

√
√
√

√
√

√

√
√

√
√

√
√

√
√
√

√
√
√

ไม่มีเครื่องกั้น
และสัญญาณ
ของการรถไฟ

ค่า T.M. (แห่ง)

รวม
(แห่ง)

น้อยกว่า

10,000 -

40,001 -

มากกว่า

10,000

40,000

100,000

100,000

1

1

1

3

6

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

2

1

-

-

3

-

-

-

1

1

-

1

-

-

1

-

1

4

6

11

-

-

-

1

1

-

1

-

-

1

-

-

1

5

6

-

1

-

-

1

-

-

-

1

1

-

-

1

-

1

-

-

-

1

1

-

-

-

3

3

-

1

1

-

2

-

-

-

1

1

-

-

-

4

4

1

-

1

-

2

-

-

-

1

1

-

-

2

-

2

-

-

-

1

1

เครื่องกั้น และสัญญาณของการรถไฟ
คานยก คานยกตรง เอฟ.เอช.บี เอฟ.เอล.บี ป้ายเตือน ป้ายหยุด มือหมุน

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√

แผนขึ้นลง

√
√
√
√
√

แผงเข็น/
ล้อเลื่อน

อื่นๆ

√
√
√
√

√
√

√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

√
√
√

√
√

√

√
√

√

√
√

√

ไม่มีเครื่องกั้น
และสัญญาณ
ของการรถไฟ

ค่า T.M. (แห่ง)
น้อยกว่า

10,000 -

40,001 -

มากกว่า

10,000
1
2
2
1
2
-

40,000
1
5
2
5
1
2
2
-

100,000
2
1
3
1
3
1
1
1
-

100,000
3
4
1
1
4
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2

รวม
(แห่ง)

3
2
5
1
1
9
9
4
11
3
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
4
1
1
1
2

เครื่องกั้น และสัญญาณของการรถไฟ
คานยก คานยกตรง เอฟ.เอช.บี เอฟ.เอล.บี ป้ายเตือน ป้ายหยุด มือหมุน

แผนขึ้นลง

แผงเข็น/
ล้อเลื่อน

อื่นๆ

ไม่มีเครื่องกั้น
และสัญญาณ
ของการรถไฟ

√
√
√

√
√

√
√
รวม

ค่า T.M. (แห่ง)
น้อยกว่า

10,000 -

40,001 -

มากกว่า

10,000
7
19

40,000
1
38

100,000
1
2
2
38

100,000
1
3
3
10
1
1
103

รวม
(แห่ง)

2
3
3
20
1
3
198

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง
ที่ไม่มีเครื่องกั้น ปี 2560
จาแนกตามสายทาง

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงที่ไม่มีเครื่องกัน้ ปี 2560 จําแนกตามสายทาง
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ที่ ควบคุม
1

407
101

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา
2

407
101

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา
3

407
101

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา
4

407
102

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา
5

408
203

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

942+120 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

943+110 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

950+160 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง : 169+033 บริเวณ :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

จังหวัด : สงขลา
กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

ระดับเดียวกัน

15.00/15.00

23+813 บริเวณ : กาญจนวนิ ช

เขตทางกว้าง

ขท.สงขลาที่ 1

15.00/15.00

16+318 บริเวณ : กาญจนวนิ ช

เกาะยอ - ทุ่งหวัง

สํานักทางหลวงที่ 18

15.00/15.00

13+462 บริเวณ : กาญจนวนิ ช

เขตทางกว้าง

ควนหิน - สงขลา

สํานักทางหลวงที่ 18

936+150 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

คลองหวะ - ควนหิน

สํานักทางหลวงที่ 18

9+528 บริเวณ : กาญจนวนิ ช

เขตทางกว้าง

คลองหวะ - ควนหิน

สํานักทางหลวงที่ 18

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

คลองหวะ - ควนหิน

ขท.สงขลาที่ 1

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 18

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

หน้า :

15.00/15.00

กว้าง 14.00
กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

ไหล่ทาง ลาดยาง
15.00/25.00

กว้าง 14.00
กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

แผงขึ้นลง รถไฟไม่วง่ิ แลว้

18,922
0
แผงขึ้นลง รถไฟไม่วง่ิ แลว้

1.60 เมตร

เมตร
เมตร

18,922
0
0

แผงขึ้นลง รถไฟไม่วง่ิ แลว้

1.60 เมตร

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง
กว้าง 14.00

0

0

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง
กว้าง 14.00

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

18,922

0

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง
กว้าง 14.00

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

1.60 เมตร

เมตร
เมตร

20,898
0
0

แผงขึ้นลง รถไฟไม่วง่ิ แลว้

4.20 เมตร

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง

948+150 ผิวจราจร คอนกรีต

เขตทางกว้าง

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง

เมตร
เมตร

9,566
0
0

0.00 เมตร

1

แผงขึ้นลง รถไฟไม่วง่ิ แลว้

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงที่ไม่มีเครื่องกัน้ ปี 2560 จําแนกตามสายทาง
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ที่ ควบคุม
6

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

4039 ยางอุง - นาสาร
100

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สุราษฎร์ธานีท่ี 3 (เวียงสระ)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.ชุมพร

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ชุมพร
8

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

676+195 ผิวจราจร ลาดยาง
ไหล่ทาง ลาดยาง

ขท.สุราษฎร์ธานีท่ี 1 (พุนพิน)

ระดับเดียวกัน

12.50/12.50

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง
กว้าง 14.00

กว้าง 6.00

ไหล่ทาง ลาดยาง

กว้าง 3.00

15.00/15.00

กว้าง 7.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์

กว้าง 2.00

7.00/7.00

24

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

29
200,071

0.00 เมตร
1,600

2 ช่องจราจร

620+716 ผิวจราจร แอสฟัลท์

3,287

6,899
เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

0+100 บริเวณ :

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

1.00 เมตร

2 ช่องจราจร

เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

40
64,000

0.00 เมตร

2

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

78,888

เกาะกลางกว้าง

555+156 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

เมตร
เมตร

กว้าง 4.00

4+020 บริเวณ :

เขตทางกว้าง

4330 ดอนใหญ่ - ทุ่งอ่าว
100
สํานักทางหลวงที่ 16

4+269 บริเวณ : กาญจนาภิเษก

เขตทางกว้าง

4112 สีแ่ ยกละแม - สวนแตง
100
สํานักทางหลวงที่ 15

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

ถนน :

7

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 16

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

หน้า :

ป้ ายจราจร

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง
ที่ไม่มีเครื่องกั้น ปี 2560
จาแนกตามแขวงทางหลวง

หน้า : 1

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงที่ไม่มีเครื่องกัน้ ปี 2560 จําแนกตามแขวงทางหลวง
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
1

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

4112 สีแ่ ยกละแม - สวนแตง
100

ก.ม.การรถไฟ :

จังหวัด : ชุมพร

กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

ขท.ชุมพร

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :
ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 15

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

ระดับเดียวกัน

4+020 บริเวณ :
555+156 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 6.00

ไหล่ทาง ลาดยาง

กว้าง 3.00

เขตทางกว้าง

6,899

2 ช่องจราจร

15.00/15.00

เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

29
200,071

0.00 เมตร

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ
ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

หน้า : 2

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงที่ไม่มีเครื่องกัน้ ปี 2560 จําแนกตามแขวงทางหลวง
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
1

407
101

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา
2

407
101

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา
3

407
101

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา
4

407
102

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา
5

408
203

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

943+110 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

936+150 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

950+160 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง : 169+033 บริเวณ :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

จังหวัด : สงขลา

กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

ระดับเดียวกัน

15.00/15.00

23+813 บริเวณ : กาญจนวนิ ช

เขตทางกว้าง

ขท.สงขลาที่ 1

15.00/15.00

9+528 บริเวณ : กาญจนวนิ ช

เกาะยอ - ทุ่งหวัง

สํานักทางหลวงที่ 18

15.00/15.00

16+318 บริเวณ : กาญจนวนิ ช

เขตทางกว้าง

ควนหิน - สงขลา

สํานักทางหลวงที่ 18

942+120 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

คลองหวะ - ควนหิน

สํานักทางหลวงที่ 18

13+462 บริเวณ : กาญจนวนิ ช

เขตทางกว้าง

คลองหวะ - ควนหิน

สํานักทางหลวงที่ 18

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

คลองหวะ - ควนหิน

ขท.สงขลาที่ 1

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 18

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

15.00/15.00

กว้าง 14.00
กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

ไหล่ทาง ลาดยาง
15.00/25.00

กว้าง 14.00
กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

แผงขึ้นลง รถไฟไม่วง่ิ แล ้ว

18,922
0
0

เมตร
เมตร

แผงขึ้นลง รถไฟไม่วง่ิ แล ้ว

18,922
0
0

แผงขึ้นลง รถไฟไม่วง่ิ แล ้ว

1.60 เมตร

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง
กว้าง 14.00

0

1.60 เมตร

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง
กว้าง 14.00

18,922

0

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง
กว้าง 14.00

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

1.60 เมตร

เมตร
เมตร

20,898
0
0

แผงขึ้นลง รถไฟไม่วง่ิ แล ้ว

4.20 เมตร

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง

948+150 ผิวจราจร คอนกรีต

เขตทางกว้าง

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

เมตร
เมตร

9,566
0
0

0.00 เมตร

แผงขึ้นลง รถไฟไม่วง่ิ แล ้ว

หน้า : 3

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงที่ไม่มีเครื่องกัน้ ปี 2560 จําแนกตามแขวงทางหลวง
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
1

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

4330 ดอนใหญ่ - ทุ่งอ่าว
100

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 16

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

ขท.สุราษฎร์ธานีท่ี 1 (พุนพิน)

ระดับเดียวกัน

0+100 บริเวณ :
620+716 ผิวจราจร แอสฟัลท์

กว้าง 7.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์

กว้าง 2.00

เขตทางกว้าง

1,600

2 ช่องจราจร

7.00/7.00

เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

40
64,000

0.00 เมตร

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ
ป้ ายจราจร

หน้า : 4

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงที่ไม่มีเครื่องกัน้ ปี 2560 จําแนกตามแขวงทางหลวง
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
1

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

4039 ยางอุง - นาสาร
100

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 16

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

ขท.สุราษฎร์ธานีท่ี 3 (เวียงสระ)

ระดับเดียวกัน

4+269 บริเวณ : กาญจนาภิเษก
676+195 ผิวจราจร ลาดยาง
ไหล่ทาง ลาดยาง
เขตทางกว้าง

12.50/12.50

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง
กว้าง 14.00
กว้าง 4.00
เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

3,287
24
78,888

1.00 เมตร

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงระดับเดียวกัน
ที่มคี ่า T.M. มากกว่า 100,000

หน้า :

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีค่า T.M.>100,000) ระดับเดียวกัน
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
1

1
403

ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

2
602

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สระบุรี

ระดับเดียวกัน

4
302

อุดรธานี - นํ้ าสวย

ก.ม.กรมทางหลวง : 461+185 บริเวณ : -

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.อุดรธานีท่ี 1

ระดับเดียวกัน

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
30.00/30.00

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

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.หนองคาย

ระดับเดียวกัน

614+329 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทางกว้าง

51.50/28.50

คลองอีจาง - หลุมดิน

ก.ม.กรมทางหลวง :

99+120 บริเวณ : เพชรเกษม

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

99+000 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ขท.ราชบุรี

ระดับเดียวกัน

4 คลองหวะ - พังลา
1403

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา

ถนน :

จังหวัด : สงขลา
กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

933+942 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทางกว้าง

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

30.00/30.00

ก.ม.กรมทางหลวง : 1260+829 บริเวณ : กาญจนวนิ ช

ถนน :

สํานักทางหลวงที่ 18

ไหล่ทาง ฟุตบาท
เขตทางกว้าง

ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

17.50/17.50

ก.ม.กรมทางหลวง : 1279+276 บริเวณ : กาญจนวนิ ช
ก.ม.การรถไฟ :
ระดับเดียวกัน

952+436 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทางกว้าง

มากกว่า 4 ช่องจราจร
กว้าง 14.00

เมตร
เมตร

กว้าง 5.00

17.50/17.50

48,145

เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

กว้าง 5.00

กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

428,416

คานยกตรง แผงเข็นล ้อเลือ่ น ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด
มือหมุน แผงขึ้นลง

28,188

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

9
253,692

แผงขึ้นลง แผงขึ้นลงอัตโิ นมัติ

94,950

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง
สัญญาณไฟจราจร

28

คานยกตรง

5.00 เมตร

เมตร
เมตร

33,611

เมตร
เมตร

268,888

คานยก แผงเข็นล ้อเลือ่ น ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด
มือหมุน แผงขึ้นลง

20,395

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

12
244,740

4.20 เมตร

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

8

4.20 เมตร

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง
กว้าง 14.00

คานยก

16

2,658,600

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง
กว้าง 14.00

ป้ ายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

0.00 เมตร

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง
กว้าง 14.00

26,776

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร
กว้าง 10.50

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

0.00 เมตร

กว้าง 21.00
เกาะกลางกว้าง

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

120
5,777,400

มากกว่า 4 ช่องจราจร

575+295 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

จังหวัด : ราชบุรี

6

40.00/40.00

นํ้ าสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว)

สํานักทางหลวงที่ 15

5

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทางกว้าง

จังหวัด : หนองคาย
4

112+015 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

จังหวัด : สระบุรี

สํานักทางหลวงที่ 3

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รายละเอียดของทางหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง : 107+450 บริเวณ : พหลโยธิน

จังหวัด : อุดรธานี

2
700

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

จังหวัด :

ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พแุ ค

สํานักทางหลวงที่ 7

3

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 11

2

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง

1

คานยก

หน้า :

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีค่า T.M.>100,000) ระดับเดียวกัน
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
7

33
300

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

จังหวัด :

บางปะหัน - โคกแดง

ก.ม.กรมทางหลวง :

66+983 บริเวณ :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

88+396 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

สํานักทางหลวงที่ 13

ขท.อยุธยา

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
8

42
201

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ปัตตานี

1008+897 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

จังหวัด : ปัตตานี
9

102
101

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

สํานักทางหลวงที่ 5

ขท.อุตรดิตถ์ท่ี 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : อุตรดิตถ์
10

113
202

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.พิจติ ร

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : พิจติ ร
11

114
100

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

สํานักทางหลวงที่ 1

ขท.ลําพูน

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ลําพูน
12

115
302

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

จังหวัด : พิจติ ร
กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

ไหล่ทาง คอนกรีต

ขท.พิจติ ร

ระดับเดียวกัน

20.00/20.00

79+612 บริเวณ : ตลาดคลองนํ้ าเขียว

กว้าง 6.50
เกาะกลางกว้าง

กว้าง 28.00
กว้าง 4.00

กว้าง 14.00

723+802 ผิวจราจร คอนกรีต
ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
30.00/30.00

กว้าง 14.00

เมตร
เมตร

กว้าง 1.50

30.00/30.00

เกาะกลางกว้าง

คานยก เอฟ.แอล.บี ป้ ายเตือน

9,268

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

17
เอฟ.เอช.บี แผงขึ้นลง คานยกอัตโนมัติ

8,518

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

48
408,864

คานยก

24,375

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

19
แผงขึ้นลง คานไฟฟ้ ามีพนักงานควบคุม

5.00 เมตร
9,521

2 ช่องจราจร

กว้าง 6.00

20

463,125

เกาะกลางกว้าง

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟกะพริบ

2.00 เมตร

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง

กว้าง 7.00

6,655

6.50 เมตร

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

347+908 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

แผงเข็นล ้อเลือ่ น เอฟ.เอช.บี ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด
มือหมุน แผงขึ้นลง

157,556

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง

91+250 บริเวณ :

เขตทางกว้าง

เมตร
เมตร

กว้าง 5.00

กว้าง 4.00

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

0.00 เมตร

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง

เกาะกลางกว้าง

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

1,507,688

133,100

เกาะกลางกว้าง

ไหล่ทาง แอสฟัลท์

0+336 บริเวณ : ดอยติ - ลําพูน

เมตร
เมตร

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

76

0.00 เมตร

มากกว่า 4 ช่องจราจร

กว้าง 7.00

15.00/15.00

เมตร
เมตร

กว้าง 4.50

318+406 ผิวจราจร แอสฟัลท์

เขตทางกว้าง

คลองโนน - เนิ นสมอ

สํานักทางหลวงที่ 5

484+219 ผิวจราจร คอนกรีต

เขตทางกว้าง

ดอยติ - ลําพูน

20.00/20.00

3+164 บริเวณ : พาดวารี

เขตทางกว้าง

เขาทราย - ฆะมัง

สํานักทางหลวงที่ 5

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทางกว้าง

อุตรดิตถ์ - ห้วยไผ่

15.00/15.00

77+440 บริเวณ : เพชรเกษม

ระดับเดียวกัน

19,838

2 ช่องจราจร

ไหล่ทาง ลาดยาง
เขตทางกว้าง

นาจวก - ดอนรัก

สํานักทางหลวงที่ 18

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

2

เมตร
เมตร

50
476,050

0.00 เมตร

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

มือหมุน แผงขึ้นลง

หน้า :

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีค่า T.M.>100,000) ระดับเดียวกัน
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
13

202
201

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

205
201

แก้งสนามนาง - ดอนตะหนิ น

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.นครราชสีมาที่ 1

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ลพบุรที ่ี 2 (ลํานารายณ์)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ลพบุรี
15

205
203

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ลพบุรที ่ี 2 (ลํานารายณ์)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ลพบุรี
16

208
100

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

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

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ขอนแก่น
17

216
103

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.อุดรธานีท่ี 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : อุดรธานี
18

216
103

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

จังหวัด : อุดรธานี
กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

กว้าง 7.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 3.00

ขท.อุดรธานีท่ี 1

ระดับเดียวกัน

เกาะกลางกว้าง

90+970 บริเวณ : สุระนารายณ์
227+130 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทาง ฟุตบาท
30.00/30.00

กว้าง 7.00
กว้าง 4.00
เกาะกลางกว้าง

กว้าง 6.50

ไหล่ทาง ลาดยาง

กว้าง 2.25

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
40.00/40.00

26+048 บริเวณ :

กว้าง 14.00
กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
40.00/40.00

กว้าง 14.00
กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

26
433,498

คานยกตรง แผงเข็นล ้อเลือ่ น ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด
มือหมุน แผงขึ้นลง

12,356

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

20
247,120

คานยกตรง แผงเข็นล ้อเลือ่ น ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด
มือหมุน แผงขึ้นลง

13,952

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

28
390,656

คานยก แผงเข็นล ้อเลือ่ น แผงขึ้นลง สัญญาณไฟ
กะพริบ

22,409

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

16
358,544

คานยกตรง

22,409

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

0.00 เมตร

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง

564+370 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

16,673

0.00 เมตร

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง

572+064 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

ป้ ายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

คานยกตรง แผงเข็นล ้อเลือ่ น ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด
มือหมุน แผงขึ้นลง สัญญาณไฟกะพริบ

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

43+817 ผิวจราจร ลาดยาง

17+800 บริเวณ :

เมตร
เมตร

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

257,328

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

0+513 บริเวณ : ท่าพระ-โกสุม

30.00/30.00

เมตร
เมตร

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

48

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

186+781 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

20.00/20.00

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

51+227 บริเวณ : สุระนารายณ์

เขตทางกว้าง

ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี ดา้ นทิศตะวันออก

สํานักทางหลวงที่ 7

กว้าง 2.00

เขตทางกว้าง

ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี ดา้ นทิศตะวันออก

สํานักทางหลวงที่ 7

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

ท่าพระ - หนองสระพัง

สํานักทางหลวงที่ 7

กว้าง 7.00

20.00/20.00

5,361

2 ช่องจราจร

346+307 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

เทศบาลลํานารายณ์ - ช่องสําราญ

สํานักทางหลวงที่ 11

52+409 บริเวณ : บัวใหญ่ - สีดา

เขตทางกว้าง

ม่วงค่อม - คลองห้วยไผ่

สํานักทางหลวงที่ 11

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

จังหวัด : นครราชสีมา
14

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 10

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

เมตร
เมตร

18
403,362

0.00 เมตร

3

คานยกตรง

หน้า :

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีค่า T.M.>100,000) ระดับเดียวกัน
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
19

219
302

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่
หัวถนน - บุรรี มั ย์

ก.ม.กรมทางหลวง : 137+215 บริเวณ : บุรรี มั ย์ - สตึก

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.บุรรี มั ย์

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.นครสวรรค์ท่ี 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครสวรรค์
21

225
100

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.นครสวรรค์ท่ี 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครสวรรค์
22

226
100

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.นครราชสีมาที่ 3

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครราชสีมา
23

226
100

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

สํานักทางหลวงที่ 10

ขท.นครราชสีมาที่ 3

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครราชสีมา
24

226
100

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

สํานักทางหลวงที่ 10
จังหวัด : นครราชสีมา
กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

ขท.นครราชสีมาที่ 3

ระดับเดียวกัน

15.00/15.00

6+364 บริเวณ :
กว้าง 7.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 2.00

15.00/15.00

40+292 บริเวณ : เพชรมาตุคาม

8,538

กว้าง 7.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 1.00

20.00/20.00

กว้าง 7.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 1.00

64+376 บริเวณ : เพชรมาตุคลา
กว้าง 7.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 1.00

แผงขึ้นลง เครือ่ งกัน้ ชนิดคานทํางานด้วยไฟฟ้ า

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

แผงเข็นล ้อเลือ่ น แผงขึ้นลง

0.00 เมตร
7,668
เมตร
เมตร

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

36
276,048

เกาะกลางกว้าง

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

36
276,048

แผงเข็นล ้อเลือ่ น แผงขึ้นลง

0.00 เมตร
8,219

2 ช่องจราจร

326+004 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

20.00/20.00

7,668
เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

แผงขึ้นลง เครือ่ งกัน้ ชนิดคานทํางานด้วยไฟฟ้ า

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

317+008 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

67
572,046

เกาะกลางกว้าง

55+406 บริเวณ : เพชรมาตุคลา

20.00/20.00

เมตร
เมตร

2 ช่องจราจร

300+009 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด มือหมุน แผงขึ้นลง

67
572,046

เกาะกลางกว้าง

ป้ ายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

252+659 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

30

8,538
เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

4.20 เมตร

2 ช่องจราจร

กว้าง 2.00

8,665

259,950

เกาะกลางกว้าง

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

เมตร
เมตร

กว้าง 4.00

กว้าง 7.00

เขตทางกว้าง

หัวทะเล - หนองกระทิง

กว้าง 14.00

249+828 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

หัวทะเล - หนองกระทิง

20.00/20.00

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง

3+713 บริเวณ : -

เขตทางกว้าง

หัวทะเล - หนองกระทิง

สํานักทางหลวงที่ 10

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

แยกบึงบอระเพ็ด - เกรียงไกรกลาง

สํานักทางหลวงที่ 11

377+976 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

แยกบึงบอระเพ็ด - เกรียงไกรกลาง

สํานักทางหลวงที่ 11

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

จังหวัด : บุรีรมั ย์

225
100

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 10

20

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

4

เมตร
เมตร

36
295,884

0.00 เมตร

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

แผงเข็นล ้อเลือ่ น แผงขึ้นลง

หน้า :

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีค่า T.M.>100,000) ระดับเดียวกัน
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
25

226
401

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่
ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ

ก.ม.กรมทางหลวง : 246+983 บริเวณ :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ศรีสะเกษที่ 1

ระดับเดียวกัน

243
100

ขท.ศรีสะเกษที่ 1

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.หนองคาย

ระดับเดียวกัน

ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ศรีสะเกษที่ 1

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.กรุงเทพ

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
30

304
201

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

ขท.กรุงเทพ

ระดับเดียวกัน

เกาะกลางกว้าง

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
20.00/20.00

กว้าง 10.50
กว้าง 5.00

0+570 บริเวณ : ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ
กว้าง 7.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 2.00

1+782 บริเวณ : งามวงศ์วาน
13+110 ผิวจราจร แอสฟัลท์
ไหล่ทาง คอนกรีต
11.00/11.00

8+804 บริเวณ : แจ้งวัฒนะ
28+000 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทาง ฟุตบาท
เขตทางกว้าง

20.00/20.00

เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

กว้าง 3.00
เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

กว้าง 1.50
เกาะกลางกว้าง

แผงเข็นล ้อเลือ่ น มือหมุน แผงขึ้นลง แผงขึ้นลง
สัญญาณไฟกะพริบ

15,903

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

24
381,672

คานยก ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง

16,051

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

9
144,459

แผงขึ้นลง แผงขึ้นลงอัตโิ นมัติ

11,354

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

34
386,036

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง

183,767

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

68
12,496,156

คานยก

14.00 เมตร

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง
กว้าง 7.00

228,448

0.00 เมตร

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง
กว้าง 14.00

ป้ ายจราจร การ์ดเรล

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

510+440 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

20.00/20.00

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

0.00 เมตร

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง

621+581 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

คลองประปา - คันนายาว

สํานักทางหลวงที่ 13

1+906 บริเวณ : เสด็จ

เขตทางกว้าง

แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สี่แยกแคราย

สํานักทางหลวงที่ 13

กว้าง 4.00

เมตร
เมตร

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

32

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
20.00/20.00

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

กว้าง 6.50

เขตทางกว้าง

จังหวัด : ศรีสะเกษ

302
100

15.00/15.00

550+317 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

หนองคาย - ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย/ลาว

สํานักทางหลวงที่ 9

29

กว้าง 3.00

ก.ม.การรถไฟ :

จังหวัด : หนองคาย

294
100

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ถนน :

สํานักทางหลวงที่ 3

28

กว้าง 7.00

ก.ม.กรมทางหลวง : 310+639 บริเวณ : กันทรารมย์-กม.145+000

จังหวัด : ศรีสะเกษ
27

492+697 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

7,139

2 ช่องจราจร

ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง

สํานักทางหลวงที่ 9

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

จังหวัด : ศรีสะเกษ

226
402

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 9

26

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

5

เมตร
เมตร

95,893
86
8,246,798

15.00 เมตร

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจร

คานยก แผงเข็นล ้อเลือ่ น ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

หน้า :

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีค่า T.M.>100,000) ระดับเดียวกัน
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
31

309
102

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

ก.ม.กรมทางหลวง :

20+321 บริเวณ : ถนนโรจนะ

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

70+578 ผิวจราจร คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

319
101

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ปราจีนบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ปราจีนบุรี
33

323
100

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ราชบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ราชบุรี
34

323
100

15.00/15.00

ก.ม.การรถไฟ :

69+323 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทางกว้าง

15.00/15.00

ลูกแก - ท่าเรือ

ก.ม.กรมทางหลวง :

28+627 บริเวณ : -

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

86+854 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ขท.กาญจนบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : กาญจนบุรี

323
202

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ถนน :

สํานักทางหลวงที่ 12

36

66+293 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

10+709 บริเวณ : ทรงพล

จังหวัด : ราชบุรี

323
201

7+900 บริเวณ : แสงชูโต

30.00/30.00

ท่าเรือ - ท่านํ้ าตื้น

ก.ม.กรมทางหลวง :

35+150 บริเวณ :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

92+843 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

สํานักทางหลวงที่ 12
จังหวัด : กาญจนบุรี
กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

ขท.กาญจนบุรี

ระดับเดียวกัน

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง
กว้าง 14.00
กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

กว้าง 14.00
กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

40.00/30.00

กว้าง 17.00
กว้าง 5.00
เกาะกลางกว้าง

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

76
2,002,372

คานยก แผงเข็นล ้อเลือ่ น ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

10,109

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง
สัญญาณไฟจราจร

10
101,090

คานยกตรง แผงเข็นล ้อเลือ่ น ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

35,226

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

28
986,328

แผงขึ้นลง กําแพงคอนกรีต

33,414

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

5.00 เมตร

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง
กว้าง 14.00

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

0.00 เมตร

เมตร
เมตร

28
935,592

คานยก แผงเข็นล ้อเลือ่ น ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

28,253

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

5.00 เมตร

เมตร
เมตร

6
169,518

แผงเข็นล ้อเลือ่ น ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

58,553

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

5.00 เมตร

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทางกว้าง

เมตร
เมตร

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทางกว้าง

เกาะกลางกว้าง

26,347

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

กว้าง 3.00

ก.ม.กรมทางหลวง :

ระดับเดียวกัน

เกาะกลางกว้าง

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
20.00/20.00

เมตร
เมตร

กว้าง 3.00

กว้าง 7.00

เขตทางกว้าง

ขท.ราชบุรี

กว้าง 14.00

119+656 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

หนองตะแครง - ลูกแก

สํานักทางหลวงที่ 15

35

-/-

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง

9+684 บริเวณ : สุวนิ ทวงค์

เขตทางกว้าง

หนองตะแครง - ลูกแก

สํานักทางหลวงที่ 15

ไหล่ทาง ฟุตบาท
เขตทางกว้าง

หนองชะอม - ปราจีนบุรี

สํานักทางหลวงที่ 10

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

ทางแยกต่างระดับอยุธยา - อยุธยา

ขท.อยุธยา

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 13

32

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

6

เมตร
เมตร

6
351,318

10.00 เมตร

คานยกตรง ป้ ายเตือน

หน้า :

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีค่า T.M.>100,000) ระดับเดียวกัน
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
37

346
302

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่
ลําลูกบัว - หนองกระทุ่ม

ก.ม.กรมทางหลวง :

78+687 บริเวณ :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

87+848 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ขท.นครปฐม

ระดับเดียวกัน

408
301

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สุราษฎร์ธานีท่ี 2 (กาญจนดิษฐ

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง : 196+663 บริเวณ : -

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ระดับเดียวกัน

กว้าง 3.00

เขตทางกว้าง

20.00/20.00

6+917 บริเวณ :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

1+017 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 7.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 4.00

ขท.ปัตตานี

ระดับเดียวกัน

เขตทางกว้าง

1033 แม่ทา - ท่าจักร
100

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สํานักทางหลวงที่ 1

ขท.ลําพูน

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ลําพูน

1037 ศรีชมุ - แม่ทะ
100

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สํานักทางหลวงที่ 1
จังหวัด : ลําปาง
กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

ขท.ลําปางที่ 1

ระดับเดียวกัน

15.00/15.00

กว้าง 6.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 4.00

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

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 5.00

20.00/20.00

เกาะกลางกว้าง

คานยก แผงเข็นล ้อเลือ่ น เอฟ.เอช.บี เอฟ.แอล.บี
ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

12,827

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง
สัญญาณไฟจราจร

18
230,886

คานยก คานยกตรง แผงเข็นลอ้ เลือ่ น ป้ ายเตือน
ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง

5,710

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟกะพริบ

20
114,200

คานยก เอฟ.แอล.บี ป้ ายเตือน

13,140

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

19
249,660

แผงขึ้นลง คานยกอัตโนมัติ

10,048

ป้ ายจราจร

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

638+927 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

703+807 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

15.00/15.00

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

212,990

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

2+246 บริเวณ : แม่ทา - ท่าจักร

เขตทางกว้าง

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

ก.ม.กรมทางหลวง :

จังหวัด : ปัตตานี

42

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

นาเกตุ - ป่ าพ้อ

สํานักทางหลวงที่ 18

41

กว้าง 7.00

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

38

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

959+731 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

2

5,605
เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

กว้าง 5.00

55,893

111,786

เกาะกลางกว้าง

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
30.00/30.00

เมตร
เมตร

กว้าง 4.50

กว้าง 7.00

ทุ่งหวัง - นาทวี

ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

กว้าง 19.50

641+108 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

จังหวัด : สงขลา

409
100

30.00/30.00

ก.ม.กรมทางหลวง : 138+547 บริเวณ : สุราษฎร์ธานี -ตะกัว่ ป่ า

สํานักทางหลวงที่ 18

40

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทางกว้าง

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
39

มากกว่า 4 ช่องจราจร

ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์

สํานักทางหลวงที่ 16

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

จังหวัด : นครปฐม

401
401

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 15

38

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

7

เมตร
เมตร

32
321,536

0.00 เมตร

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด มือหมุน แผงขึ้นลง

หน้า :

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีค่า T.M.>100,000) ระดับเดียวกัน
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
43

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

1086 มะขามสูง - วัดโบสถ์
200

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :
ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : พิษณุโลก
ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.ลําพูน

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ลําพูน
45

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.พิษณุโลกที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : พิษณุโลก
46

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.พิษณุโลกที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : พิษณุโลก
47

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.อุดรธานีท่ี 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : อุดรธานี
48

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

จังหวัด : อุดรธานี
กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

กว้าง 7.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 5.00

ขท.อุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน)

ระดับเดียวกัน

18+312 บริเวณ :
กว้าง 7.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์

กว้าง 2.00

15.00/15.00

32+235 บริเวณ : กว้าง 7.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์

กว้าง 2.00

15.00/15.00

เมตร
เมตร

กว้าง 7.00

ไหล่ทาง ลาดยาง

กว้าง 1.00

15.00/15.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
20.00/20.00

19

กว้าง 7.00
กว้าง 4.00
เกาะกลางกว้าง

แผงขึ้นลง คานยกอัตโนมัติ

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

24
235,968

แผงเข็นล ้อเลือ่ น ป้ ายหยุด มือหมุน แผงขึ้นลง
เครื่องกัน้ ระบบไฟฟ้ า

9,832

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

24

9,553

แผงเข็นล ้อเลือ่ น ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง เครื่องกัน้
ระบบไฟฟ้ า
ป้ ายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

16
152,848

ป้ ายหยุด มือหมุน แผงขึ้นลง

21,719

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟกะพริบ

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

533+009 ผิวจราจร คอนกรีต

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

0.00 เมตร

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

0+406 บริเวณ :

18,410

235,968

2 ช่องจราจร

583+043 ผิวจราจร ลาดยาง

ป้ ายหยุด มือหมุน

0.00 เมตร

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

1+395 บริเวณ :

360,776

9,832

2 ช่องจราจร

432+584 ผิวจราจร แอสฟัลท์

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

52

349,790

เกาะกลางกว้าง

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

420+380 ผิวจราจร แอสฟัลท์

เขตทางกว้าง

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

731+356 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

40.00/30.00

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

1+940 บริเวณ : เหมืองง่า-ลําพูน

เขตทางกว้าง

2023 นํ้ าฆ้อง - ศรีธาตุ
101
สํานักทางหลวงที่ 7

กว้าง 1.00

เขตทางกว้าง

2021 ดงไร่ - หนองหัวคู
101
สํานักทางหลวงที่ 7

ไหล่ทาง ลาดยาง

เขตทางกว้าง

1275 มะขามสูง - พญาแมน
100
สํานักทางหลวงที่ 5

กว้าง 7.00

20.00/20.00

6,938

2 ช่องจราจร

404+767 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

1275 มะขามสูง - พญาแมน
100
สํานักทางหลวงที่ 5

14+791 บริเวณ : พิษณุ โลก-วัดโบสถ์

เขตทางกว้าง

1136 เหมืองง่า - ลําพูน
100
สํานักทางหลวงที่ 1

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

ถนน :

44

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 5

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

8

เมตร
เมตร

26
564,694

0.00 เมตร

คานยก คานยกตรง แผงเข็นลอ้ เลือ่ น ป้ ายเตือน

หน้า :

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีค่า T.M.>100,000) ระดับเดียวกัน
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
49

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

2025 ห้วยเกิ้ง - กุมภวาปี
100

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :
ขท.อุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน)

ระดับเดียวกัน

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

ถนน :

ขท.ขอนแก่นที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ขอนแก่น
51

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ขอนแก่น
52

2068 โคกกรวด - หนองสรวง
100

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สํานักทางหลวงที่ 10

ขท.นครราชสีมาที่ 2

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครราชสีมา
53

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ศรีสะเกษที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ศรีสะเกษ
ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

จังหวัด : ลพบุรี
กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

20.00/20.00

กว้าง 7.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 3.00

1+512 บริเวณ : อ.พล-จ.ชัยภูมิ
กว้าง 7.00

ไหล่ทาง ลาดยาง

กว้าง 0.50

0+750 บริเวณ : โคกกรวด-หนองสอบ
249+209 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
20.00/20.00

ขท.ลพบุรที ่ี 2 (ลํานารายณ์)

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

1+184 บริเวณ : คชเสนี ย ์

เกาะกลางกว้าง

กว้าง 19.50

ไหล่ทาง ลาดยาง

กว้าง 4.00

30.00/30.00

10

เกาะกลางกว้าง

คานยกตรง เอฟ.เอช.บี เอฟ.แอล.บี ป้ ายหยุด
มือหมุน แผงขึ้นลง
ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

37
194,324

คานยก แผงเข็นล ้อเลือ่ น เอฟ.เอช.บี แผงขึ้นลง
สัญญาณไฟกะพริบ

10,650

ป้ ายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

44

3,799
เมตร
เมตร

แผงเข็นล ้อเลือ่ น

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

34
129,166

คานยก ป้ ายหยุด มือหมุน

26,969

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

0.00 เมตร

มากกว่า 4 ช่องจราจร

207+339 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟกะพริบ

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

30.00/30.00

11,146

468,600

เกาะกลางกว้าง

กว้าง 2.00

คานยก ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด มือหมุน แผงขึ้นลง

0.00 เมตร

กว้าง 5.00

ไหล่ทาง ลาดยาง

เขตทางกว้าง

เมตร
เมตร

กว้าง 14.00

กว้าง 7.00

169,858

5,252

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง

543+063 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

26

111,460

เกาะกลางกว้าง

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ
ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง ไฟ
กะพริบ

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

376+218 ผิวจราจร ลาดยาง

20.00/20.00

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

485+337 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

20.00/20.00

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

8+134 บริเวณ : นํ้ าพอง - กระนวน

เขตทางกว้าง

2129 ทางเข้าลํานารายณ์
100
สํานักทางหลวงที่ 11

กว้าง 2.00

ก.ม.กรมทางหลวง : 109+198 บริเวณ :

ถนน :

54

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

2086 เมืองน้อย - กันทรารมย์
202
สํานักทางหลวงที่ 9

กว้าง 7.00

เขตทางกว้าง

6,533

2 ช่องจราจร

523+012 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

2065 พล - ลําชี
100
สํานักทางหลวงที่ 7

1+645 บริเวณ :

เขตทางกว้าง

2039 นํ้ าพอง - นํ้ าอ้อม
100
สํานักทางหลวงที่ 7

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

ถนน :

50

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 7

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

9

เมตร
เมตร

24
647,256

5.00 เมตร

คานยกตรง แผงเข็นล ้อเลือ่ น ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

หน้า : 10

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีค่า T.M.>100,000) ระดับเดียวกัน
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
55

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

2179 จัตรุ สั - บําเหน็ จณรงค์
100

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ชัยภูมิ

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ชัยภูมิ
ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.ชัยภูมิ

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ชัยภูมิ
57

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.สระบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สระบุรี
58

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.นครราชสีมาที่ 2

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครราชสีมา
59

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.ลพบุรที ่ี 2 (ลํานารายณ์)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ลพบุรี
60

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

จังหวัด : นครสวรรค์
กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

กว้าง 7.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 2.00

ขท.นครสวรรค์ท่ี 1

ระดับเดียวกัน

4,688

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
20.00/20.00

103,136

กว้าง 14.00

5,275

เกาะกลางกว้าง

กว้าง 7.00

ไหล่ทาง ลาดยาง

กว้าง 3.50

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

1+802 บริเวณ :
กว้าง 7.00

ไหล่ทาง ลาดยาง

กว้าง 2.00

20.00/20.00

4+040 บริเวณ : สายท่าตะโก
กว้าง 7.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 2.00
เกาะกลางกว้าง

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง
สัญญาณไฟจราจร
คานยกตรง แผงเข็นล ้อเลือ่ น ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด
มือหมุน แผงขึ้นลง
ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง
สัญญาณไฟจราจร
คานยกตรง แผงเข็นล ้อเลือ่ น ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด
มือหมุน แผงขึ้นลง
ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

40
211,000

คานยก ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด มือหมุน

14,704

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจร

44
646,976

คานยก ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

5,738

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

20
114,760

คานยกตรง แผงเข็นล ้อเลือ่ น ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

13,278

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

245+000 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

20.00/20.00

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

220+040 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

183+720 ผิวจราจร ลาดยาง

20.00/15.00

เมตร
เมตร

กว้าง 1.00

64+312 บริเวณ : ลําสมพุง-ปากช่อง

22

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

150+160 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

0.00 เมตร

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

2+383 บริเวณ :

22
103,136

2 ช่องจราจร

299+170 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

15.00/15.00

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

13+703 บริเวณ : จตุรสั -บําเหน็ จณรงค์

เขตทางกว้าง

3004 แยกจิรประวัติ - พระนอน
100
สํานักทางหลวงที่ 11

กว้าง 2.00

เขตทางกว้าง

2275 หนองบง - ซับลังกา
100
สํานักทางหลวงที่ 11

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

2247 ป่ าไผ่ - ปากช่อง
200
สํานักทางหลวงที่ 10

กว้าง 7.00

15.00/15.00

4,688

2 ช่องจราจร

308+304 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

2224 มวกเหล็ก - กลุม่ พระบาท
100
สํานักทางหลวงที่ 11

3+326 บริเวณ : จตุรสั -บําเหน็ จณรงค์

เขตทางกว้าง

2179 จัตรุ สั - บําเหน็ จณรงค์
100
สํานักทางหลวงที่ 7

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

ถนน :

56

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 7

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

เมตร
เมตร

67
889,626

0.00 เมตร

แผงขึ้นลง เครือ่ งกัน้ ชนิดคานทํางานด้วยไฟฟ้ า

หน้า : 11

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีค่า T.M.>100,000) ระดับเดียวกัน
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
61

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

3017 แยกพัฒนานิ คม - วังม่วง
102

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ลพบุรที ่ี 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ลพบุรี

ถนน :

ขท.สระบุรี

กว้าง 7.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 3.00

ระดับเดียวกัน

ขท.ราชบุรี

ระดับเดียวกัน

3084 ท่าม่วง - หนองขาว
100

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :
ขท.กาญจนบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : กาญจนบุรี
ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สํานักทางหลวงที่ 15

ขท.สมุทรสงคราม

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ราชบุรี
66

3124 บางนํ้ าเปรี้ยว - บางขนาก
100

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สํานักทางหลวงที่ 14
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ขท.ฉะเชิงเทรา

ระดับเดียวกัน

20.00/20.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 2.00

20.00/20.00

2+220 บริเวณ :

เมตร
เมตร

ไหล่ทาง ฟุตบาท
20.00/20.00

กว้าง 21.00

เมตร
เมตร

กว้าง 6.00

6+701 บริเวณ :
กว้าง 7.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 5.00

10.00/10.00

223,972

ป้ ายเตือน แผงขึ้นลง

30,849

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

6

เกาะกลางกว้าง

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง คานยกอัตโนมัติ

7,552

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

38
แผงเข็นล ้อเลือ่ น ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง

12.00 เมตร
3,995

2 ช่องจราจร

78+718 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

28

286,976

เกาะกลางกว้าง

มือหมุน แผงขึ้นลง

0.00 เมตร

4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง

118+915 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

7,999

185,094

เกาะกลางกว้าง

ป้ ายจราจร

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร
กว้าง 7.00

เขตทางกว้าง

เมตร
เมตร

กว้าง 5.00

102+359 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ป้ ายเตือน แผงขึ้นลง

50
351,900

เกาะกลางกว้าง

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

0.00 เมตร

กว้าง 14.00

1+020 บริเวณ :

เขตทางกว้าง

7,038
เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

0.00 เมตร

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง

80+718 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

3093 ปากท่อ - ท่านํ้ าสมุทรสงคราม
100

15.00/15.00

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

20
170,800

2 ช่องจราจร

1+328 บริเวณ :

เขตทางกว้าง

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

98+610 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

65

กว้าง 1.50

ก.ม.การรถไฟ :

จังหวัด : ราชบุรี

สํานักทางหลวงที่ 12

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

14+080 บริเวณ :

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

64

กว้าง 7.00

เขตทางกว้าง

3080 ทางเข้าโพธาราม
100
สํานักทางหลวงที่ 15

158+200 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

20.00/20.00

8,540

2 ช่องจราจร

ก.ม.กรมทางหลวง :

จังหวัด : สระบุรี
63

47+904 บริเวณ : ลพบุร-ี วังม่วง

เขตทางกว้าง

3041 เขาขาด - หนองแซง
101
สํานักทางหลวงที่ 11

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

ถนน :

62

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 11

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

เมตร
เมตร
0.00 เมตร

30

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง
สัญญาณไฟจราจร

119,850

คานยก แผงเข็นล ้อเลือ่ น ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

หน้า : 12

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีค่า T.M.>100,000) ระดับเดียวกัน
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
67

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

3168 ปราณบุรี - ปากนํ้ าปราณ
100

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ประจวบคีรขี นั ธ์ (หัวหิน)

ระดับเดียวกัน

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

ถนน :

ขท.ประจวบคีรขี นั ธ์ (หัวหิน)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ประจวบคีรีขนั ธ์
69

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.เพชรบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : เพชรบุรี
70

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.เพชรบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : เพชรบุรี
71

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.สระบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สระบุรี
72

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สํานักทางหลวงที่ 11
จังหวัด : สระบุรี
กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

ขท.สระบุรี

ระดับเดียวกัน

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง
กว้าง 13.00

ไหล่ทาง ฟุตบาท

กว้าง 2.00

15.00/15.00

กว้าง 5.00

กว้าง 2.00

17+965 บริเวณ : ปึ กเตียน
กว้าง 7.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์

กว้าง 2.00

15.00/15.00

0+419 บริเวณ : สุดบรรทัด(เก่า)
กว้าง 7.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 5.00

8+522 บริเวณ : สุดบรรทัด(เก่า)
กว้าง 6.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์

กว้าง 3.00

ป้ ายจราจร

43
141,298

คานยกตรง

9,046

ป้ ายจราจร

30
271,380

คานยก

13,131

ป้ ายจราจร

88
1,155,528

เกาะกลางกว้าง

แผงเข็นล ้อเลือ่ น ป้ ายหยุด มือหมุน แผงขึ้นลง

คานยก

0.00 เมตร
13,131

2 ช่องจราจร

126+311 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

15.00/15.00

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

ป้ ายจราจร

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

120+286 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

15.00/15.00

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

มือหมุน แผงขึ้นลง แผงขึ้นลง เครื่องกัน้ อัตโนมัติ
มีไฟ

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

166+506 ผิวจราจร แอสฟัลท์

ป้ ายจราจร

40

3,286
เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

7,982

319,280

เกาะกลางกว้าง

กว้าง 6.00

15.00/15.00

เมตร
เมตร

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

42

0.00 เมตร

กว้าง 14.00

176+398 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

5,860

246,120

เกาะกลางกว้าง

7+679 บริเวณ : บ้านท่า

เขตทางกว้าง

เมตร
เมตร

4 ช่องจราจรไม่มเี กาะกลาง

377+024 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

3188 ขอนหอม - บ้านเหนื อ
102

15.00/15.00

9+720 บริเวณ : -

เขตทางกว้าง

3188 ท่าเยี่ยม - ขอนหอม
101
สํานักทางหลวงที่ 11

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

3187 เขื่อนเพชร - บางกุฬา
100
สํานักทางหลวงที่ 15

236+539 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

3174 หนองเผาถ่าน - บ้านท่า
100
สํานักทางหลวงที่ 15

3+677 บริเวณ : ปากนํ้ าปราณบุรี

เขตทางกว้าง

3169 สามแยกบางสะพาน - ชายทะเล
100
สํานักทางหลวงที่ 15

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

ถนน :

68

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 15

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

เมตร
เมตร

40
525,240

0.00 เมตร

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

ป้ ายหยุด มือหมุน

หน้า : 13

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีค่า T.M.>100,000) ระดับเดียวกัน
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
73

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

3188 ขอนหอม - บ้านเหนื อ
102

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สระบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สระบุรี
ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.นครสวรรค์ท่ี 2 (ตากฟ้ า)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครสวรรค์
75

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.ลพบุรที ่ี 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ลพบุรี
76

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.ฉะเชิงเทรา

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
77

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.สระบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สระบุรี
78

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

จังหวัด : นครปฐม
กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

ขท.นครปฐม

ระดับเดียวกัน

กว้าง 7.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 2.00

-/-

75+432 บริเวณ : ลพบุร-ี บ้านแพรก

2,091

กว้าง 7.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 2.25

-/-

เมตร
เมตร

5+653 บริเวณ :
กว้าง 7.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 5.00

15.00/15.00

4+000 บริเวณ : กว้าง 6.00

ไหล่ทาง ลาดยาง

กว้าง 3.00

15.00/15.00

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

0+608 บริเวณ :
กว้าง 7.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 2.00

15.00/15.00

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

30

เกาะกลางกว้าง

แผงขึ้นลง

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

30
199,650

แผงเข็นล ้อเลือ่ น ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง
แผงขึ้นลง คานยกอัตโนมัติ

12,853

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

30
385,590

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง

39,971

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

34+514 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

10,457

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

130+305 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

คานยก ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง แผงกัน้ /
เครื่องกัน้ อัตโนมัติ

6,655
เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟกะพริบ

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

67+291 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ป้ ายหยุด มือหมุน แผงขึ้นลง

117,096

313,710

เกาะกลางกว้าง

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

56

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

132+000 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

0.00 เมตร

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

40
525,240

2 ช่องจราจร

175+225 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

25+874 บริเวณ :

เขตทางกว้าง

3233 นครชัยศรี - ดอนตูม
100
สํานักทางหลวงที่ 15

กว้าง 3.00

เขตทางกว้าง

3224 บ้านป่ า - ท่าคล้อ
101
สํานักทางหลวงที่ 11

ไหล่ทาง ลาดยาง

เขตทางกว้าง

3200 ฉะเชิงเทรา - บางนํ้ าเปรี้ยว
100
สํานักทางหลวงที่ 14

กว้าง 6.00

15.00/15.00

13,131

2 ช่องจราจร

126+425 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

3196 ท่าแค - โก่งธนู
302
สํานักทางหลวงที่ 11

8+762 บริเวณ : สุดบรรทัด(เก่า)

เขตทางกว้าง

3196 ปากคลองห้า - จันเสน
200
สํานักทางหลวงที่ 11

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

ถนน :

74

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 11

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

เมตร
เมตร

50
1,998,550

0.00 เมตร

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด มือหมุน แผงขึ้นลง

หน้า : 14

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีค่า T.M.>100,000) ระดับเดียวกัน
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
79

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

3304 บ้านโพธิ์ - แปลงยาว
100

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

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

ถนน :

ขท.สระบุรี

ขท.ประจวบคีรขี นั ธ์ (หัวหิน)

กว้าง 1.00

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :
ขท.นครสวรรค์ท่ี 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครสวรรค์

3329 ตาคลี - หนองหลวง
100

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สํานักทางหลวงที่ 11

ขท.นครสวรรค์ท่ี 2 (ตากฟ้ า)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครสวรรค์
84

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สํานักทางหลวงที่ 15
จังหวัด : ราชบุรี
กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

ขท.ราชบุรี

ระดับเดียวกัน

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 2.00

10.00/8.30

กว้าง 7.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 1.00

20.00/20.00

11+341 บริเวณ :
กว้าง 7.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 2.00

15.00/15.00

กว้าง 7.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 2.00

15.00/15.00

ป้ ายจราจร

30

67
327,228

แผงขึ้นลง เครือ่ งกัน้ ชนิดคานทํางานด้วยไฟฟ้ า

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟกระพริบ

56
185,024

เกาะกลางกว้าง

ป้ ายหยุด มือหมุน แผงขึ้นลง แผงขึ้นลง เครื่อง
กัน้ ตูย้ าม
ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง
สัญญาณไฟจราจร

3,304

คานยก ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง แผงกัน้

0.00 เมตร
5,317

2 ช่องจราจร

106+127 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

10,104

0.00 เมตร

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

5+585 บริเวณ : ชินสีห-์ คูบวั

มือหมุน

4,884

2 ช่องจราจร

205+580 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ป้ ายจราจร

1,096,780

0.00 เมตร

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

คานยก ป้ ายเตือน

124

303,120

2 ช่องจราจร

224+262 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

0.00 เมตร

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

0+450 บริเวณ :

เขตทางกว้าง

8,845

2 ช่องจราจร
กว้าง 7.00

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

0.00 เมตร

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

224+500 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

3339 ห้วยชินสีห ์ - พญาไม้
100

15.00/15.00

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

52
1,541,956

2 ช่องจราจร

0+222 บริเวณ : ทางเข้าหมู่บา้ นเขาเต่า

เขตทางกว้าง

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

ไหล่ทาง ลาดยาง

เขตทางกว้าง

3327 เนิ นมะกอก - นิ คมเขาบ่อแก้ว
100

15.00/15.00

กว้าง 7.00

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

83

กว้าง 4.00

1+072 ผิวจราจร ลาดยาง

จังหวัด : ประจวบคีรีขนั ธ์

สํานักทางหลวงที่ 11

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ก.ม.การรถไฟ :

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

82

กว้าง 7.00

เขตทางกว้าง

3325 ทางเข้าหาดทรายใหญ่
100
สํานักทางหลวงที่ 15

75+650 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

4+157 บริเวณ :

ระดับเดียวกัน

29,653

2 ช่องจราจร

ก.ม.กรมทางหลวง :

จังหวัด : สระบุรี
81

2+315 บริเวณ :

เขตทางกว้าง

3314 ท่าช้าง - ป๊ อกแป๊ ก
101
สํานักทางหลวงที่ 11

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

ถนน :

80

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 14

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

เมตร
เมตร

28
148,876

0.00 เมตร

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

คานยก ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

หน้า : 15

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีค่า T.M.>100,000) ระดับเดียวกัน
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
85

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

3339 ห้วยชินสีห ์ - พญาไม้
100

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

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ราชบุรี
ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.ชลบุรที ่ี 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ชลบุรี
87

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.อยุธยา

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
88

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.อยุธยา

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
89

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.ประจวบคีรขี นั ธ์ (หัวหิน)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ประจวบคีรีขนั ธ์
90

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

จังหวัด : ชุมพร
กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

ขท.ชุมพร

ระดับเดียวกัน

กว้าง 6.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 4.00

12.00/18.00

3+538 บริเวณ :

2,276

ไหล่ทาง ลาดยาง
4.50/4.50

กว้าง 5.50

เมตร
เมตร

กว้าง 3.50
เกาะกลางกว้าง

14+490 บริเวณ :
กว้าง 5.50

ไหล่ทาง ลาดยาง

กว้าง 3.50

15.00/15.00

เมตร
เมตร

8+240 บริเวณ :
กว้าง 7.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 2.00

15.00/15.00

กว้าง 7.00

ไหล่ทาง ลาดยาง

กว้าง 2.00

10.00/10.00

11,297

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

63
711,711

คานยก ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

11,297

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

63

ป้ ายจราจร

40
133,440

เกาะกลางกว้าง

คานยก ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

แผงขึ้นลง

0.00 เมตร
5,914

2 ช่องจราจร

501+469 ผิวจราจร ลาดยาง

คานยก ป้ ายเตือน

3,336
เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

1+235 บริเวณ : -

104,696

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

393+787 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ป้ ายจราจร

46

711,711

เกาะกลางกว้าง

คานยก ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

102+465 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

93+556 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

0.00 เมตร

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

28
247,520

2 ช่องจราจร

92+142 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

9+011 บริเวณ :

เขตทางกว้าง

4003 สวี - บ่อคา
100
สํานักทางหลวงที่ 15

กว้าง 2.00

เขตทางกว้าง

3497 ช้างแรก - บางสะพานน้อย
100
สํานักทางหลวงที่ 15

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

3470 ภาชี - ท่าเรือ
100
สํานักทางหลวงที่ 13

กว้าง 7.00

15.00/15.00

8,840

2 ช่องจราจร

102+127 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทางกว้าง

3470 ภาชี - ท่าเรือ
100
สํานักทางหลวงที่ 13

6+645 บริเวณ : ท้าวอูท่ อง

เขตทางกว้าง

3466 บ้านเก่า - พานทอง
100
สํานักทางหลวงที่ 14

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

ถนน :

86

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 15

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

เมตร
เมตร

42
248,388

0.00 เมตร

ป้ ายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร

แผงเข็นล ้อเลือ่ น มือหมุน แผงขึ้นลง

หน้า : 16

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีค่า T.M.>100,000) ระดับเดียวกัน
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
91

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

4009 นาสาร - เวียงสระ
201

ก.ม.กรมทางหลวง :

60+834 บริเวณ : นาสาร-บ้านส้อง

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สุราษฎร์ธานีท่ี 3 (เวียงสระ)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.นราธิวาส

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 2.00

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.พัทลุง

ระดับเดียวกัน

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

ถนน :

สํานักทางหลวงที่ 15

ขท.ชุมพร

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ชุมพร
95

4112 ไชยา - พุนพิน
202

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สํานักทางหลวงที่ 16

ขท.สุราษฎร์ธานีท่ี 1 (พุนพิน)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
96

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

ไหล่ทาง ลาดยาง

กว้าง 2.00

ขท.สุราษฎร์ธานีท่ี 1 (พุนพิน)

ระดับเดียวกัน

6.00/6.00

กว้าง 6.00

ไหล่ทาง ลาดยาง

กว้าง 3.00

15.00/15.00

กว้าง 7.00

ไหล่ทาง ลาดยาง

กว้าง 2.00

15.00/15.00

เมตร
เมตร

กว้าง 7.00

ไหล่ทาง ลาดยาง

กว้าง 1.00

8.00/8.00

ป้ ายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร

32
118,976

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง

6,899

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

29

0.00 เมตร
2,809
เมตร
เมตร

112,360
2,809

เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

คานยก แผงเข็นล ้อเลือ่ น เอฟ.แอล.บี ป้ ายหยุด
มือหมุน
ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

40
112,360

0.00 เมตร

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

40

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

626+413 ผิวจราจร ลาดยาง

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง

200,071

เกาะกลางกว้าง

84+900 บริเวณ :

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

602+191 ผิวจราจร ลาดยาง

เขตทางกว้าง

3,718
เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

60+297 บริเวณ :

แผงขึ้นลง

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

555+156 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ป้ ายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

16
108,352

เกาะกลางกว้าง

4+020 บริเวณ :

เขตทางกว้าง

4112 ไชยา - พุนพิน
202
สํานักทางหลวงที่ 16

กว้าง 7.00

เขตทางกว้าง

6,772

2 ช่องจราจร

864+835 ผิวจราจร ลาดยาง

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

0.00 เมตร

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

7+168 บริเวณ :

เขตทางกว้าง

4112 สีแ่ ยกละแม - สวนแตง
100

-/-

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

16
254,672

2 ช่องจราจร
กว้าง 7.00

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

1128+646 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

94

กว้าง 5.00

เขตทางกว้าง

4081 ท่านางพรหม - จงเก
100
สํานักทางหลวงที่ 18

ไหล่ทาง แอสฟัลท์

36+067 บริเวณ :

จังหวัด : นราธิวาส
93

กว้าง 7.00

15.00/15.00

15,917

2 ช่องจราจร

691+420 ผิวจราจร แอสฟัลท์

เขตทางกว้าง

4056 บ้านโคก - สุไหงโก - ลก
103
สํานักทางหลวงที่ 18

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

ถนน :

92

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 16

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

แผงเข็นล ้อเลือ่ น เอฟ.แอล.บี ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด
มือหมุน

หน้า : 17

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีค่า T.M.>100,000) ระดับเดียวกัน
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
97

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

4114 สมอทอง - ชายทะเล
100

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สุราษฎร์ธานีท่ี 1 (พุนพิน)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
99

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.พัทลุง

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : พัทลุง
100

4191 ไชยา - เขาหลัก
100

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สํานักทางหลวงที่ 16

ขท.สุราษฎร์ธานีท่ี 1 (พุนพิน)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
101

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
102

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

กว้าง 3.00

ขท.สุราษฎร์ธานีท่ี 1 (พุนพิน)

ระดับเดียวกัน

15.00/15.00

กว้าง 7.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 2.00

10+685 บริเวณ :
กว้าง 7.00

ไหล่ทาง ลาดยาง

กว้าง 5.00

7.50/7.50

กว้าง 7.00

ไหล่ทาง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้าง 2.00

15.00/15.00

7,166
เมตร
เมตร

9+825 บริเวณ :
กว้าง 7.00

ไหล่ทาง ลาดยาง

กว้าง 5.00

20.00/20.00

4,599
เมตร
เมตร

0+025 บริเวณ :
กว้าง 7.00

ไหล่ทาง ลาดยาง

กว้าง 1.00

15.00/15.00

6,004
เมตร
เมตร

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

คานยก ป้ ายเตือน

ป้ ายจราจร

36
216,144

เกาะกลางกว้าง

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด มือหมุน แผงขึ้นลง

0.00 เมตร

คานยก ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

0.00 เมตร
2,809

2 ช่องจราจร

622+926 ผิวจราจร ลาดยาง

ป้ ายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง สัญญาณไฟกะพริบ

40
183,960

เกาะกลางกว้าง

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง ไฟกะพริบ

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

757+854 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ป้ ายจราจร

31
222,146

เกาะกลางกว้าง

คานยกตรง ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง

0.00 เมตร

2 ช่องจราจร

597+357 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

40
186,160

เกาะกลางกว้าง

1+682 บริเวณ :

เขตทางกว้าง

4,654

2 ช่องจราจร

832+901 ผิวจราจร ลาดยาง

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ

0.00 เมตร

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

40
148,840

2 ช่องจราจร

796+000 ผิวจราจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

15.00/15.00

เมตร
เมตร

เกาะกลางกว้าง

19+145 บริเวณ : สายบ.บ่อล้อ

เขตทางกว้าง

4365 ทางเข้ามะลวน
100
สํานักทางหลวงที่ 16

ไหล่ทาง ลาดยาง

เขตทางกว้าง

4305 ทุ่งสง - จําปา
100
สํานักทางหลวงที่ 16

กว้าง 5.00

เขตทางกว้าง

3,721

2 ช่องจราจร

578+614 ผิวจราจร ลาดยาง

เขตทางกว้าง

4187 ควนขนุ น - ทะเลน้อย
102
สํานักทางหลวงที่ 18

4+492 บริเวณ :

เขตทางกว้าง

4151 กุมแป - ควนหนองหงส์
201
สํานักทางหลวงที่ 16

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

ถนน :

98

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 16

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

เมตร
เมตร

40
112,360

0.00 เมตร

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

แผงเข็นล ้อเลือ่ น เอฟ.แอล.บี ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด
มือหมุน

หน้า : 18

รายงานบริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีค่า T.M.>100,000) ระดับเดียวกัน
ลําดับ ทางหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
103

ที่ ก.ม.

ชื่อสายทาง
ชือ่ ถนน
สํานักทางหลวงที่

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

กลุม่ สถิตสิ ารสนเทศ สํานักอํานวยความปลอดภัย

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

จังหวัด :

4365 ทางเข้ามะลวน
100

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

ปริมาณจราจร

จํานวนช่องจราจร

รายละเอียดของทางหลวง

ประเภทการตัดผ่าน

แขวงทางหลวง

สํานักทางหลวงที่ 16

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง

ขท.สุราษฎร์ธานีท่ี 1 (พุนพิน)

ระดับเดียวกัน

1+931 บริเวณ :
624+738 ผิวจราจร ลาดยาง

กว้าง 7.00

ไหล่ทาง ลาดยาง

กว้าง 1.00

เขตทางกว้าง

2,809

2 ช่องจราจร

15.00/15.00

เกาะกลางกว้าง

เมตร
เมตร

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญาณของการรถไฟ
ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

40
112,360

0.00 เมตร

เครือ่ งอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง

แผงเข็นล ้อเลือ่ น เอฟ.แอล.บี ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด
มือหมุน

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
ที่มา : ข้อมูลจากสานักแผนงาน

โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมทำงรถไฟ
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จ้านวน 84 แห่ง และงานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ รฟท. ส้าหรับก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
ลำดับ ทำงหลวง
ที่
หมำยเลข

ชื่อสำยทำง

จังหวัด

กม.
กม.
ค่ำก่อสร้ำง
ดำเนินกำร ดำเนินกำร
(ล้ำนบำท)
(เดิม)
(ใหม่)

สถำนะแบบ

กำรจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

EIA

กำรมีส่วนร่วม

ปัญหำและอุปสรรค์ในกำร
ออกแบบ/ก่อสร้ำง

แนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำ

ควำมพร้อมใน
กำรดำเนินกำร

ปีดำเนินกำร

ควำมพร้อมโครงกำร

สถำนะโครงกำร

ฉะเชิงเทรา

5+577

5+577

225

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2559 - 2561

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

ได้ งปม. 59

ลพบุรี

221+153

51+500

235

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2559 - 2561

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

ได้ งปม. 59

ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

0+570

0+500
(ทล.294)

235

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2559 - 2561

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

ได้ งปม. 59

101

ทางเข้าสถานีรถไฟเด่นชัย

แพร่

121+430

2+150
(ทล.1419)

210

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2559 - 2561

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

ได้ งปม. 59

5

4112

ต่อทางขององค์การบริหารส่วนต้าบลละแม - พุนพิน

ชุมพร

8+288

4+050

225

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2559 - 2561

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

ได้ งปม. 59

6

3122

ดอนสีนนท์ - บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา

0+695

1+650
(ทล.3304)

265

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2559 - 2561

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

ได้ งปม. 59

7

288

ทางเลี่ยงเมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์

2+692.8

4+650

225

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

ยัง

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2559 - 2561

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

ได้ งปม. 59

พระนครศรีอยุธยา 21+735

67+000
(ทล.33)

215

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

พร้อม

2559 - 2561

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาด้านพืน้ ทีแ่ ละ
ข้อจ้ากัดทางด้านวิศวกรรมแต่พร้อม
ด้าเนินการ

ได้ งปม. 59

1

3200

ฉะเชิงเทรา - บางน้า้ เปรี้ยว

2

205

แยกทางหลวงหมายเลข 21 (ม่วงค่อม) - สี่แยกล้า
นารายณ์ (ชัยบาดาล)

3

226

4

8

329

ภาชี - บางปะหัน

9

3017

แยกทางหลวงหมายเลข 21 - ต่อ
ทางเทศบาลต้าบลวังม่วง

10

3168

ทางเลี่ยงเมืองปราณบุรี

11

3093

12

มีคลองระบายน้า้ ทัง้ สองฝั่ง
เพิม่ ขนาดอาคาร
ทางรถไฟ และมีปญ
ั หา
ระบายน้า้ ให้เพียงพอ
+L24น้า้ ท่วม

ลพบุรี

47+904

47+904

310

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2560 - 2562

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

ได้รับ งปม.60

ประจวบคีรีขันธ์

3+677

3+677

350

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2560 - 2562

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

ได้รับ งปม.60

ท่าน้า้ สมุทรสงคราม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4
(ปากท่อ)

ราชบุรี

18+200

2+150

310

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2560 - 2562

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

ได้รับ งปม.60

3233

นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036
(วัดสามง่าม)

นครปฐม

0+608

0+608

230

แล้วเสร็จ

เวนคืน

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2560 - 2562

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

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

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

14

401

กม.17+500 (ต่อเขตแขวงฯ สุราษฎร์ธานี) - ทางแยก
ไปพุนพิน

สุราษฎร์ธานี

6+980

138+547

185

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

ยัง

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2560 - 2562

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

ได้รับ งปม.60

15

1086

กม.13+350 (ต่อเขตแขวงฯ พิษณุโลก) - บรรจบทาง
หลวงหมายเลข 11

พิษณุโลก

14+377

14+377

300

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2561 - 2563

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

ได้รับ งปม.61

16

323

ทางเลี่ยงเมืองบ้านโป่ง

ราชบุรี

79+341

10+790

350

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2561 - 2563

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

ได้รับ งปม.61

โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมทำงรถไฟ
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จ้านวน 84 แห่ง และงานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ รฟท. ส้าหรับก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
ลำดับ ทำงหลวง
ที่
หมำยเลข
17

3188

ชื่อสำยทำง

ทางเข้าเมืองแก่งคอย

จังหวัด

สระบุรี

กม.
กม.
ค่ำก่อสร้ำง
ดำเนินกำร ดำเนินกำร
(ล้ำนบำท)
(เดิม)
(ใหม่)
0+419

0+419

300

สถำนะแบบ

กำรจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

EIA

กำรมีส่วนร่วม

ปัญหำและอุปสรรค์ในกำร
ออกแบบ/ก่อสร้ำง

แนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำ

ควำมพร้อมใน
กำรดำเนินกำร

ปีดำเนินกำร

ควำมพร้อมโครงกำร

สถำนะโครงกำร

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2561 - 2563

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

ได้รับ งปม.61

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ประชาชนกังวลเรื่อง
โครงข่ายถนนท้องถิน่
เปลี่ยนแปลง

ปรับปรุงโครงข่าย
ท้องถิน่ เชื่อมต่อถนน
โครงข่ายหลักให้มี
ประสิทธิภาพ

พร้อม

2561 - 2563

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาด้านพืน้ ทีแ่ ละ
ข้อจ้ากัดทางด้านวิศวกรรมแต่พร้อม
ด้าเนินการ

ได้รับ งปม.61

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2561 - 2563

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

ได้รับ งปม.61

2562 - 2564

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

เสนอขอ งปม.62
เร่งด่วน รองรับรถไฟ
รางคู่ เปิดปี 63

18

2247

กม.13+089(ต่อเขตแขวงฯ ลพบุรีที่ 2(ล้านารายณ์))ปากช่อง

19

293

ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก)

3124

สถานีรถไฟบางน้า้ เปรี้ยว - บรรจบทางหลวงหมายเลข
3481

21

3466

แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บรรจบทางหลวงหมายเลข
3127 (พานทอง)

ชลบุรี

9+011

9+011

265

แล้วเสร็จ

เวนคืน

22

3196

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

ลพบุรี

75+432

75+432

200

แล้วเสร็จ

23

3470

ภาชี - ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา 14+490

14+490

270

แล้วเสร็จ

24

2

ทางเลี่ยงเมืองอุดรธานี

อุดรธานี

556+727

26+050
(ทล.216)

225

25

2

ทางเลี่ยงเมืองอุดรธานี

อุดรธานี

564+960

17+900
(ทล.216)

26

3701

ทางหลวงบริการด้านขวาทางของทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 กรุงเทพฯ - บ้านฉาง

ชลบุรี

65+732

27

3188

ทางเข้าเมืองแก่งคอย

สระบุรี

28

114

ต่อเขตเทศบาลเมืองล้าพูน - บรรจบทางหลวงหมายเลข
11 (ดอยติ)

29

3080

30

3187

20

นครราชสีมา

30+250

64+300

330

แล้วเสร็จ

สุรินทร์

17+200

17+200

252

แล้วเสร็จ

ฉะเชิงเทรา

0+427

6+700

320

แล้วเสร็จ

ไม่มี

เวนคืน

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ต้องเวนคืนพืน้ ทีข่ ้างสะพาน
ข้างละ 5 ม. ยาวประมาณ
900 ม.

ให้แขวงประสาน
เรื่องการเวนคืน

พร้อม

2562 - 2564

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2564

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

เสนอขอ งปม.62

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2564

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

เสนอขอ งปม.62

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2564

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

เสนอขอ งปม.62

225

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2564

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

เสนอขอ งปม.62

65+732

290

แล้วเสร็จ

เวนคืน

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2564

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

เสนอขอ งปม.62
เร่งด่วน รองรับ EEC

8+159,
8+413

8+159,
8+413

650

แล้วเสร็จ

เวนคืน

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2564

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

เสนอขอ งปม.62

ล้าพูน

4+898

0+336

630

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2564

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

เสนอขอ งปม.62

ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม

ราชบุรี

1+328

5+650
(ทล.3090)

460

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2564

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

เสนอขอ งปม.62

เขือ่ นเพชร - บางกุฬา

เพชรบุรี

17+965

17+965

160

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

ยัง

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2564

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

เสนอขอ งปม.62

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาด้านพืน้ ทีแ่ ละ
เสนอขอ งปม.62
ข้อจ้ากัดทางด้านวิศวกรรมแต่พร้อม
เร่งด่วน รองรับ EEC
ด้าเนินการ

โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมทำงรถไฟ
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จ้านวน 84 แห่ง และงานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ รฟท. ส้าหรับก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
ลำดับ ทำงหลวง
ที่
หมำยเลข

ชื่อสำยทำง

31

226

ทางเลี่ยงเมืองห้วยแถลง

32

319

สายปราจีนบุรี - ศรีมโหสถ

จังหวัด

กม.
กม.
ค่ำก่อสร้ำง
ดำเนินกำร ดำเนินกำร
(ล้ำนบำท)
(เดิม)
(ใหม่)

สถำนะแบบ

กำรจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

EIA

กำรมีส่วนร่วม

ปัญหำและอุปสรรค์ในกำร
ออกแบบ/ก่อสร้ำง

แนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำ

ควำมพร้อมใน
กำรดำเนินกำร

ปีดำเนินกำร

ควำมพร้อมโครงกำร

สถำนะโครงกำร

นครราชสีมา

64+425

64+425

185

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

ยัง

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2564

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

เสนอขอ งปม.62

ปราจีนบุรี

9+719

9+719

220

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

ยัง

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2562 - 2564

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

เสนอขอ งปม.62

จ้าเป็นต้องเวนคืน
บางส่วน พร้อม
ปรับปรุงทางแยก

เสนอ ออกแบบ
ปี 2562

2563 - 2569

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาด้านพืน้ ทีแ่ ละ
ข้อจ้ากัดทางด้านวิศวกรรมแต่พร้อม
ด้าเนินการ

33

367

ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี

0+300

0+300

450

ยังไม่ด้าเนินการ

มี

ไม่มี

ยัง

อยู่ใกล้ทางแยก จ้าเป็นต้อง
ออกแบบร่วมกับทางแยก

34

1104

แยกทางหลวงหมายเลข 1040 (วังกะพี)้ - แยกเข้าพิชัย

อุตรดิตถ์

23+975

207+650
(ทล.117)

190

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2563 - 2569

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

35

323

กม.87+232 (ต่อเขตแขวงฯ ราชบุรี) แยกพระแท่นดงรัง

กาญจนบุรี

97+267

28+850

350

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2563 - 2569

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

36

323

แยกพระแท่นดงรัง - ต่อทางของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี

103+790

35+200

380

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2563 - 2569

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

37

4248

แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบทาง
หลวงสาย 401 (เขาหัวควาย)

สุราษฎร์ธานี

3+800

14+500

230

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2563 - 2569

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

38

119

ทางแยกเข้าอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

3+161

3+161
(ทล.102)

240

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2563 - 2569

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

39

3329

แยกทางหลวงหมายเลข 1 - สถานีหวั หวาย

นครสวรรค์

11+341

11+341

250

แล้วเสร็จ

เวนคืน

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2563 - 2569

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

40

4049

แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ห้วยทราย) ต่อทางเทศบาลต้าบลปากพะยูน

พัทลุง

12+692

12+692

220

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2563 - 2569

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

41

3470

ภาชี - ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา

3+538

3+538

360

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2563 - 2569

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

42

3224

แก่งคอย - แสลงพัน

สระบุรี

4+000

4+000

240

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2563 - 2569

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

43

4009

ต่อเขตเทศบาลต้าบลนาสาร - พระแสง

สุราษฎร์ธานี

60+834

60+834

380

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2563 - 2569

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

44

4

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

สงขลา

34+387

1260+800

550

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2563 - 2569

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

45

1040

แยกทางหลวงหมายเลข 102 (อุตรดิตถ์) - วังกะพี้

อุตรดิตถ์

1+977

238+000
(ทล.117)

230

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2563 - 2569

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

46

1275

แยกทางหลวงหมายเลข 1086 - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 1104

พิษณุโลก

18+312

18+312

190

แล้วเสร็จ

เวนคืน

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2563 - 2569

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

เวนคืน

ไม่มี

แล้วเสร็จ

โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมทำงรถไฟ
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จ้านวน 84 แห่ง และงานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ รฟท. ส้าหรับก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
ลำดับ ทำงหลวง
ที่
หมำยเลข

ชื่อสำยทำง

47

1275

แยกทางหลวงหมายเลข 1086 - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 1104

48

1136

49

50

51

52

53

54

จังหวัด

กม.
กม.
ค่ำก่อสร้ำง
ดำเนินกำร ดำเนินกำร
(ล้ำนบำท)
(เดิม)
(ใหม่)

สถำนะแบบ

กำรจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

EIA

กำรมีส่วนร่วม

ปัญหำและอุปสรรค์ในกำร
ออกแบบ/ก่อสร้ำง

แนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำ

ควำมพร้อมใน
กำรดำเนินกำร

ปีดำเนินกำร

ควำมพร้อมโครงกำร

พิษณุโลก

32+235

32+235

190

แล้วเสร็จ

เวนคืน

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2563 - 2569

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 106 (เหมืองง่า)

ล้าพูน

0+100

1+940

270

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2563 - 2569

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

1033

ท่าจักร - แม่ทา

ล้าพูน

30+630

2+607

230

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

พร้อม

2563 - 2569

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

3241

ต่อเขตเทศบาลศรีราชา - บรรจบทางหลวงหมายเลข
331 (มาบเอียง)

แล้วเสร็จ

ต้องเวนคืนพืน้ ทีโ่ รงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา

ประสานงานให้แขวง
ช่วยท้าความเข้าใจ
โครงการ

2563 - 2569

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาด้านพืน้ ทีแ่ ละ
ข้อจ้ากัดทางด้านวิศวกรรมแต่พร้อม
ด้าเนินการ

3196

กม.2+100(ต่อเขตแขวงฯชัยนาท) - กม.30+500
(ต่อเขตแขวงฯลพบุรีท)ี่

แล้วเสร็จ

อยู่ในเขตชลประทาน

ท้าเรื่องขอใช้พนื้ ที่
จากกรมชลประทาน

2563 - 2569

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาด้านพืน้ ทีแ่ ละ
ข้อจ้ากัดทางด้านวิศวกรรมแต่พร้อม
ด้าเนินการ

แล้วเสร็จ

เห็นด้วยแต่ให้มี
ทางลอดทีเ่ ดิม

ออกแบบตามทีแ่ นะน้า

2563 - 2569

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาด้านพืน้ ทีแ่ ละ
ข้อจ้ากัดทางด้านวิศวกรรมแต่พร้อม
ด้าเนินการ

แล้วเสร็จ

ประชาชนกังวลเรื่อง
แบ่งแยกชุมชนเป็นสองฝั่ง

ออกแบบจุดกลับรถ
ปลายสะพานทัง้ สอง
ฝั่งเพือ่ อ้านวยความ
สะดวก

2563 - 2569

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาด้านพืน้ ทีแ่ ละ
ข้อจ้ากัดทางด้านวิศวกรรมแต่พร้อม
ด้าเนินการ

แล้วเสร็จ

เวนคืนบริเวรไม่มี
การเวนคืน เสาไฟฟ้าแรงสูง ชุมชนช่องลอดของ
สายส่งเพียงพอ

2563 - 2569

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาด้านพืน้ ทีแ่ ละ
ข้อจ้ากัดทางด้านวิศวกรรมแต่พร้อม
ด้าเนินการ

พร้อม

2563 - 2569

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาด้านพืน้ ทีแ่ ละ
ข้อจ้ากัดทางด้านวิศวกรรมแต่พร้อม
ด้าเนินการ

408

226

แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี

ทางเลี่ยงเมืองจักราช

ชลบุรี

นครสวรรค์

สงขลา

นครราชสีมา

403

แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ต่อเขตเทศบาลเมืองทุง่ สง นครศรีธรรมราช

55

4181

แยกทางหลวงหมายเลข 4 (โคกทราย) - ต่อเขตทางของ
เทศบาลต้าบลปากพะยูน

56

208

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

57

3169

58
59

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

เวนคืน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ทางเดิมเข้าโค้งอันตราย

แก้แนวใหม่เป็น
ทางตรง

พร้อม

พร้อม

พร้อม

พร้อม

พร้อม

พัทลุง

12+773

12+773

300

แล้วเสร็จ

ขอนแก่น

0+507

0+507

310

สนข. ออกแบบ

รอแบบจาก สนข.

พร้อม

2563 - 2569

โครงการที่ สนข. ออกแบบ

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านชายทะเล

ประจวบคีรีขันธ์

9+720

9+720

330

สนข. ออกแบบ

รอแบบจาก สนข.

พร้อม

2563 - 2569

โครงการที่ สนข. ออกแบบ

3459

แยกทางหลวงหมายเลข 4 (สามแยกบ้านกรูด) ปากคลองบ้านกรูด

ประจวบคีรีขันธ์

8+220

8+220

210

สนข. ออกแบบ

รอแบบจาก สนข.

พร้อม

2563 - 2569

โครงการที่ สนข. ออกแบบ

2065

ต่อเขตเทศบาลเมืองพล - ท่านางแนว

ขอนแก่น

1+512

1+512

210

สนข. ออกแบบ

รอแบบจาก สนข.

พร้อม

2563 - 2569

โครงการที่ สนข. ออกแบบ

สถำนะโครงกำร

โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมทำงรถไฟ
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จ้านวน 84 แห่ง และงานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ รฟท. ส้าหรับก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
ลำดับ ทำงหลวง
ที่
หมำยเลข

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

1104

ชื่อสำยทำง

แยกทางหลวงหมายเลข 1040 (วังกะพี)้ - แยกเข้าพิชัย

33

สระแก้ว - วัฒนานคร (แนวใหม่)

225

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

225

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

3325

ทางแยกเข้าหาดทรายใหญ่

3338

แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ชินสีห)์ - คูบวั

226

กม.62+886 (ต่อเขตแขวงฯ สุรินทร์) แยกเข้าอุทมุ พรพิสัย

4

309

226

กม.49+146(ต่อเขตแขวงฯ สงขลา) - คลองพรวน

สี่แยกวังน้อย - ต่อทางของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

จุดสุดทางเลี่ยงเมืองจักราช จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองห้วยแถลง

จังหวัด

กม.
กม.
ค่ำก่อสร้ำง
ดำเนินกำร ดำเนินกำร
(ล้ำนบำท)
(เดิม)
(ใหม่)

อุตรดิตถ์

231+000
(ทล.117)

สระแก้ว

นครสวรรค์

นครสวรรค์

ประจวบคีรีขันธ์

ราชบุรี

ศรีสะเกษ

สงขลา

0+775

4+567

3+713

6+364

3+713

6+364

0+222

0+222

5+585

5+585
(ทล.3339)

75+971

52+834

พระนครศรีอยุธยา 20+321

นครราชสีมา

258+300

55+255

246+300

1279+000

20+321

55+255

230

360

215

330

230

250

280

270

350

270

สถำนะแบบ

กำรจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

EIA

กำรมีส่วนร่วม

ปัญหำและอุปสรรค์ในกำร
ออกแบบ/ก่อสร้ำง

แนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำ

เตรียมออกแบบ

เตรียมออกแบบ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เวนคืน

ต้อง
จ้างท้า
EIA

ไม่มี

ต้อง
จ้างท้า
EIA

ไม่มี

ไม่มี

เวนคืน

ต้อง
จ้างท้า
EIA

เวนคืน

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ถูกบรรจุอยู่ในโครงการ
ขยายเป็น 4 ช่องจราจร

อาจต้องพิจารณา
ออกแบบใหม่

แล้วเสร็จ

ถูกบรรจุอยู่ในโครงการ
ขยายเป็น 4 ช่องจราจร

อาจต้องพิจารณา
ออกแบบใหม่

แล้วเสร็จ

ติดเขตพระราชฐาน
เขตทางแคบ

ออกแบบให้อยู่
แต่ในเขตทาง

แล้วเสร็จ

แนวถนนเดิมไม่กัน
เขตทางไว้ และคดโค้ง

ปรับแนวใหม่และกัน
เขตทางตามแนวใหม่
30 เมตร

แล้วเสร็จ

ติดข้อจ้ากัด
ด้านสิ่งแวดล้อม

ต้องจ้างท้า EIA

แล้วเสร็จ

เป็นชุมชนหนาแน่น
เขตทางแคบ ประชาชน
ไม่เห็นด้วย อยากให้ท้า
Motor Way ก่อน

ชี้แจงออกแบบภายใน
เขตทาง

แล้วเสร็จ

คัดค้านกระทบต่อมรดกโลก

ต้องท้า EIA

แล้วเสร็จ

รุปแบบเรขาคณิตของ
ตัดถนนแนวใหม่เพือ่
แนวทางเดิมไม่ได้มาตรฐาน
รับรูปแบบทาง
และประชาชนกังวลเรื่อง
เรขาคณิต
การแบ่งแยกชุมชน

ควำมพร้อมใน
กำรดำเนินกำร

ปีดำเนินกำร

ควำมพร้อมโครงกำร

ชะลอ

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาด้านข้อจ้ากัด
2563 - 2569 สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ โดย
เสนอชลอโครงการ

ชะลอ

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาด้านข้อจ้ากัด
2563 - 2569 สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ โดย
เสนอชลอโครงการ

ชะลอ

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาด้านข้อจ้ากัด
2563 - 2569 สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ โดย
เสนอชลอโครงการ

ชะลอ

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาด้านข้อจ้ากัด
2563 - 2569 สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ โดย
เสนอชลอโครงการ

ชะลอ

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาด้านข้อจ้ากัด
2563 - 2569 สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ โดย
เสนอชลอโครงการ

ชะลอ

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาด้านข้อจ้ากัด
2563 - 2569 สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ โดย
เสนอชลอโครงการ

ชะลอ

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาด้านข้อจ้ากัด
2563 - 2569 สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ โดย
เสนอชลอโครงการ

ชะลอ

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาด้านข้อจ้ากัด
2563 - 2569 สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ โดย
เสนอชลอโครงการ

ชะลอ

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาด้านข้อจ้ากัด
2563 - 2569 สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ โดย
เสนอชลอโครงการ

ชะลอ

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาด้านข้อจ้ากัด
2563 - 2569 สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ โดย
เสนอชลอโครงการ

สถำนะโครงกำร

โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมทำงรถไฟ
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จ้านวน 84 แห่ง และงานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ รฟท. ส้าหรับก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
ลำดับ ทำงหลวง
ที่
หมำยเลข

70

71

72

73

74

75

76

77

78

113

4114

409

4081

2023

1023

2

2039

3314

ชื่อสำยทำง

ทางแยกเข้าสถานีรถไฟตะพานหิน ทางแยกไปบางมูลนาก

แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง) - ชายทะเล

สามแยกนาเกตุ - กม.39+094 (ต่อเขตแขวงฯ ยะลา)

แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ท่านางพรหม) - จงแก

แยกทางหลวงหมายเลข 2 (น้า้ ฆ้อง) - ศรีธาตุ

ต่อเขตเทศบาลแพร่ - สามแยกบ้านปิน

ต่อเขตเทศบาลนครอุดรธานี - ทางแยกไปเพ็ญ

แยกทางหลวงหมายเลข 2 (น้า้ พอง) - กระนวน

แยกทางหลวงหมายเลข 3225 - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 3041(หนองโน)

จังหวัด

พิจิตร

สุราษฎร์ธานี

ปัตตานี

พัทลุง

อุดรธานี

แพร่

อุดรธานี

ขอนแก่น

สระบุรี

กม.
กม.
ค่ำก่อสร้ำง
ดำเนินกำร ดำเนินกำร
(ล้ำนบำท)
(เดิม)
(ใหม่)
0+770

4+492

27+917

7+168

0+406

35+525

123+230

8+134

4+147

79+900

4+492

6+850

7+168

0+406

36+250

461+150

8+134

4+187

270

210

300

310

210

230

300

250

240

สถำนะแบบ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

กำรจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

EIA

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ต้อง
จ้างท้า
EIA

ไม่มี

ไม่มี

เวนคืน

ต้อง
จ้างท้า
EIA

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เวนคืน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

กำรมีส่วนร่วม

ปัญหำและอุปสรรค์ในกำร
ออกแบบ/ก่อสร้ำง

แนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำ

แล้วเสร็จ

มีการคัดค้านอย่างรุนแรง ใช้ทางเลี่ยงเมืองแทน

แล้วเสร็จ

ชาวบ้านไม่เห็นด้วย การค้า
ออกแบบให้มี
เศรษฐกิจเสียหาย ภูมิทศั น์ ผลกระทบน้อยทีส่ ุด
ไม่สวยงาม
มีทางลอดเข้าตลอด

แล้วเสร็จ

ประชาชนไม่เห็นด้วย
เนือ่ งจากไม่ปลอดภัย

ออกแบบตาม
รูปแบบทีด่ ีทสี่ ุด
เตรียมไว้

แล้วเสร็จ

จุดเดิมเป็นชุมชนหนาแน่น
เขตทางแคบ ประชาชน
ต้องการแนวใหม่

ออกแบบ
ตามแนวใหม่

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

ชุมชนคัดค้าน

ชุมชนคัดค้าน

ปีดำเนินกำร

ควำมพร้อมโครงกำร

ชะลอ

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาด้านข้อจ้ากัด
2563 - 2569 สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ โดย
เสนอชลอโครงการ

ชะลอ

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาด้านข้อจ้ากัด
2563 - 2569 สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ โดย
เสนอชลอโครงการ

ชะลอ

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาด้านข้อจ้ากัด
2563 - 2569 สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ โดย
เสนอชลอโครงการ

ชะลอ

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาด้านข้อจ้ากัด
2563 - 2569 สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ โดย
เสนอชลอโครงการ

ชะลอ

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาด้านข้อจ้ากัด
2563 - 2569 สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ โดย
เสนอชลอโครงการ

ชะลอ

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาด้านข้อจ้ากัด
2563 - 2569 สิ่งแวดล้อม/การคัดค้านโครงการ โดย
เสนอชลอโครงการ

หารือ รฟท. ก่อน
2563 - 2569
/ชะลอโครงการ

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาและเสนอให้ยก
รถไฟรางคู่ โดยหารือกับ รฟท. ก่อน
ด้าเนินการ และให้ชลอโครงการ
ออกไปก่อน

หารือ รฟท. ก่อน
2563 - 2569
/ชะลอโครงการ

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาและเสนอให้ยก
รถไฟรางคู่ โดยหารือกับ รฟท. ก่อน
ด้าเนินการ และให้ชลอโครงการ
ออกไปก่อน

เจรจาเวนคืน
เขตทางแคบเวนคืนกระทบ
หารือ รฟท. ก่อน
หาทีอ่ ยู่ใหม่ให้ชุมชน
2563 - 2569
ต่อชุมชน
/ชะลอโครงการ
ยกรถไฟรางคู่

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาและเสนอให้ยก
รถไฟรางคู่ โดยหารือกับ รฟท. ก่อน
ด้าเนินการ และให้ชลอโครงการ
ออกไปก่อน

แล้วเสร็จ

ชุมชนข้างทางคัดค้านการ
ก่อสร้าง

แล้วเสร็จ

มีจุดตัดรถไฟใกล้เคียง
อีกจุด ในย่านชุมชน
เขตทางแคบ

แล้วเสร็จ

ควำมพร้อมใน
กำรดำเนินกำร

ยกรถไฟรางคู่

ยกรถไฟรางคู่

สถำนะโครงกำร

โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมทำงรถไฟ
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จ้านวน 84 แห่ง และงานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ รฟท. ส้าหรับก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
ลำดับ ทำงหลวง
ที่
หมำยเลข

79

80

81

82

83

84

219

111

3004

1

ชื่อสำยทำง

บุรีรัมย์ - หนองบัวเจ้าป่า

แยกทางหลวงหมายเลข 11 (สากเหล็ก) - พิจิตร

สถานีรถไฟนครสวรรค์ - กม.10+000(ต่อเชตแขวงฯ
นครสวรรค์ที่ 2(ตากฟ้า))

สระบุรี - พุแค (ต่อเขตแขวงฯ ลพบุรีที่ 1)

2129

แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 205 (ล้านารายณ์)

1114

แยกทางหลวงหมายเลข 11 (สันติบนั เทิง) - บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข 1063

จังหวัด

บุรีรัมย์

พิจิตร

นครสวรรค์

สระบุรี

ลพบุรี

พิษณุโลก

กม.
กม.
ค่ำก่อสร้ำง
ดำเนินกำร ดำเนินกำร
(ล้ำนบำท)
(เดิม)
(ใหม่)

143+636

15+700

0+742

108+265

1+184

21+135

137+250

91+250
(ทล.115)

4+000

107+600

1+184

21+135

860

370

330

250

270

320

สถำนะแบบ

กำรจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

EIA

แล้วเสร็จ

ไม่มี

แล้วเสร็จ

ต้อง
จ้างท้า
EIA

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

กำรมีส่วนร่วม

ปัญหำและอุปสรรค์ในกำร
ออกแบบ/ก่อสร้ำง

แล้วเสร็จ

มีโรงเรียนขนาดใหญ่
ใกล้เคียง

แล้วเสร็จ

คัดค้านกระทบต่อการเข้า
ออกของชุมชนติด
โบราณสถานก่อสร้างใน
แม่นา้ น่าน

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

คัดค้านกระทบต่อชุมชน
ตลาดสถานีรถไฟ

คัดค้านกระทบต่อชุมชน
อ.เมืองสระบุรี

คัดค้านกระทบต่อชุมชน
ตลาดล้านารายณ์

ไม่มี

แนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำ

ยกรถไฟรางคู่

ควำมพร้อมใน
กำรดำเนินกำร

ปีดำเนินกำร

ควำมพร้อมโครงกำร

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาและเสนอให้ยก
หารือ รฟท. ก่อน
รถไฟรางคู่ โดยหารือกับ รฟท.
2563 - 2569
/ชะลอโครงการ
ก่อนด้าเนินการ และให้ชลอโครงการ
ออกไปก่อน

ยกรถไฟรางคู่ ต้อง หารือ รฟท. ก่อน
2563 - 2569
จ้างท้า EIA
/ชะลอโครงการ

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาและเสนอให้ยก
รถไฟรางคู่ โดยหารือกับ รฟท. ก่อน
ด้าเนินการ และให้ชลอโครงการ
ออกไปก่อน

หารือ รฟท. ก่อน
2563 - 2569
/ชะลอโครงการ

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาและเสนอให้ยก
รถไฟรางคู่ โดยหารือกับ รฟท. ก่อน
ด้าเนินการ และให้ชลอโครงการ
ออกไปก่อน

หารือ รฟท. ก่อน
2563 - 2569
/ชะลอโครงการ

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาและเสนอให้ยก
รถไฟรางคู่ โดยหารือกับ รฟท. ก่อน
ด้าเนินการ และให้ชลอโครงการ
ออกไปก่อน

หารือ รฟท. ก่อน
2563 - 2569
/ชะลอโครงการ

โครงการทีม่ ีปญ
ั หาและเสนอให้ยก
รถไฟรางคู่ โดยหารือกับ รฟท. ก่อน
ด้าเนินการ และให้ชลอโครงการ
ออกไปก่อน

ยกรถไฟรางคู่

ยกรถไฟรางคู่

ยกรถไฟรางคู่

ไม่มี

สถำนะโครงกำร

พร้อม

-

โครงการทีไ่ ม่มีปญ
ั หาและพร้อม
ด้าเนินการได้ทนั ที

รฟท. รับศึกษา
ออกแบบร่วมกับ
รถไฟความเร็วสูง ที่
จะยกระดับผ่านตัว
เมืองสระบุรี แล้ว

ได้ งปม. 59 ยกเลิก
โครงการเนือ่ งจาก
ประชาชนคัดค้าน

บริเวณทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงระดับเดียวกัน
ที่มคี ่า T.M. น้อยกว่า 100,000

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีคำ่ T.M.<=100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
1

2
700

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชือ่ ถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.หนองคาย

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : หนองคาย

4 ห้วยยอด - ลำภูรำ
1202
ขท.ตรัง

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ตรัง

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ตรัง

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ตรัง

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ตรัง

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ตรัง

33
701

815+611 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

20.00/20.00

ก.ม.กรมทางหลวง : 258+400 บริเวณ : สุวรรณศร

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สระแก้ว (วัฒนานคร)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สระแก้ว

33
702

20.00/20.00

พระปรง - โนนจิก

สำนักทำงหลวงที่ 10

6

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง : 1095+580 บริเวณ : เพชรเกษม

ถนน :

5

20.00/20.00

810+620 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

4 ห้วยยอด - ลำภูรำ
1202
สำนักทำงหลวงที่ 16

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง : 1090+565 บริเวณ : เพชรเกษม

ถนน :

4

51.50/28.50

806+972 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

4 ห้วยยอด - ลำภูรำ
1202
สำนักทำงหลวงที่ 16

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง : 1086+915 บริเวณ : เพชรเกษม
ก.ม.การรถไฟ :

220+889 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

30.00/30.00

โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย / กัมพูชำ )

ก.ม.กรมทางหลวง : 291+612 บริเวณ : สุวรรณศร

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

สำนักทำงหลวงที่ 10
จังหวัด : สระแก้ว
กลุม่ สถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ขท.สระแก้ว (วัฒนานคร)

ระดับเดียวกัน

252+679 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

14,589

2 ช่องจรำจร

623+015 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

ถนน :

3

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง : 509+106 บริเวณ :

สำนักทำงหลวงที่ 16

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

น้ ำสวย - สะพำนมิตรภำพที่หนองคำย(เขตแดนไทย/ลำว)

สำนักทำงหลวงที่ 3

2

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

20.00/30.00

กว้ำง 10.50
กว้ำง 5.00
เกำะกลำงกว้ำง

เมตร
เมตร

กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

กว้ำง 5.00
เกำะกลำงกว้ำง

เมตร
เมตร

กว้ำง 5.00
เกำะกลำงกว้ำง

เมตร
เมตร

กว้ำง 5.00
เกำะกลำงกว้ำง

เมตร
เมตร

58,356

คานยก

6,732

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง
สัญญาณไฟกะพริบ

4
26,928

คานยกตรง เอฟ.เอช.บี ป้ ายเตือน

6,732

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

4
26,928

คานยก แผงเข็นล้อเลือ่ น ป้ ายเตือน แผงขึ้นลง

6,732

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

4
26,928

แผงเข็นล้อเลือ่ น ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

11,780

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง
สัญญาณไฟจราจร

2
23,560

แผงเข็นล้อเลือ่ น ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

16,986

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

9.00 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง
กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

4

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง
กว้ำง 14.00

ป้ ายจราจร

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มีเกำะกลำง
กว้ำง 14.00

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญำณของกำรรถไฟ

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มีเกำะกลำง
กว้ำง 14.00

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มีเกำะกลำง

เกำะกลำงกว้ำง

1

3.60 เมตร

4
67,944

คานยก

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีคำ่ T.M.<=100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
7

101
304

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชือ่ ถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สุโขทัย

ระดับเดียวกัน

117
402

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.อุตรดิตถ์ท่ี 1

ระดับเดียวกัน

ระดับเดียวกัน

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 3.00

30.00/30.00

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

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ระดับเดียวกัน

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 3.00

15.00/15.00

บุรีรมั ย์ - โคกสูง

ก.ม.กรมทางหลวง :

1+735 บริเวณ : บุรีรมั ย์-นำงรอง

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

2+792 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ขท.บุรีรมั ย์

ระดับเดียวกัน

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

20.00/20.00

ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรมั ย์

ก.ม.กรมทางหลวง :

4+555 บริเวณ : เลีย่ งเมืองบุรีรมั ย์

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

3+154 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

สำนักทำงหลวงที่ 10
จังหวัด : บุรีรมั ย์
กลุม่ สถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ขท.บุรีรมั ย์

ระดับเดียวกัน

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

20.00/40.00

เกำะกลำงกว้ำง

เมตร
เมตร

กว้ำง 5.00
เกำะกลำงกว้ำง

เมตร
เมตร

2,908

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

2
5,816

แผงเข็นล้อเลือ่ น เอฟ.เอช.บี ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด
มือหมุน แผงขึ้นลง แผงขึ้นลง เครื่องกัน้ อัตโนมัติ

5,841

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง
สัญญาณไฟจราจร

17
99,297

แผงเข็นล้อเลือ่ น เอฟ.เอช.บี ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด
แผงขึ้นลง คานยกอัตโนมัติ

5,841

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง
สัญญาณไฟจราจร

17
99,297

แผงเข็นล้อเลือ่ น เอฟ.เอช.บี ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด
แผงขึ้นลง คานยกอัตโนมัติ

27,949

ป้ ายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

2
55,898

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

23,322

ป้ ายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

7.00 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง
กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

คานยก แผงขึ้นลง

0.00 เมตร

มำกกว่ำ 4 ช่องจรำจร
กว้ำง 14.00

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

11,290

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

482+723 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญำณของกำรรถไฟ

2

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

ไร่ออ้ ย - อุตรดิตถ์

ขท.อุตรดิตถ์ท่ี 1

เกำะกลำงกว้ำง

477+784 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

จังหวัด : บุรีรมั ย์

288
100

กว้ำง 2.00

ก.ม.การรถไฟ :

สำนักทำงหลวงที่ 10

12

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ถนน :

จังหวัด : อุตรดิตถ์

218
101

เมตร

20.00/40.00

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

กว้ำง 7.00

ก.ม.กรมทางหลวง : 231+096 บริเวณ : พิชยั - อุตรดิตถ์

ขท.อุตรดิตถ์ท่ี 1

เกำะกลำงกว้ำง

2 ช่องจรำจร

ไร่ออ้ ย - อุตรดิตถ์

สำนักทำงหลวงที่ 5

11

15.00/15.00

เมตร
เมตร

462+888 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

จังหวัด : อุตรดิตถ์

117
402

กว้ำง 4.00

ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 5

10

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง : 207+729 บริเวณ :

จังหวัด : อุตรดิตถ์
9

กว้ำง 6.00

เขตทำงกว้ำง

5,645

2 ช่องจรำจร

498+906 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

พญำแมน - ไร่ออ้ ย

สำนักทำงหลวงที่ 5

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง : 119+777 บริเวณ :

จังหวัด : สุโขทัย

117
401

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

สวรรคโลก - ศรีสชั นำลัย

สำนักทำงหลวงที่ 5

8

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

2

4.20 เมตร

2
46,644

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีคำ่ T.M.<=100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
13

321
201

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชือ่ ถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สุพรรณบุรีท่ี 2 (อู่ทอง)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุพรรณบุรี
14

323
204

348
101

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.กาญจนบุรี

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สระแก้ว (วัฒนานคร)

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.กาญจนบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : กาญจนบุรี

407
101

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

สำนักทำงหลวงที่ 18

ขท.สงขลาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา
18

407
101

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :

สำนักทำงหลวงที่ 18
จังหวัด : สงขลา
กลุม่ สถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

254+197 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ขท.สงขลาที่ 1

ระดับเดียวกัน

กว้ำง 14.00
เกำะกลำงกว้ำง

15.00/15.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 14.00

กว้ำง 5.00

9+528 บริเวณ : กำญจนวนิ ช
936+150 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
15.00/15.00

13+462 บริเวณ : กำญจนวนิ ช
942+120 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
15.00/15.00

เกำะกลำงกว้ำง

เมตร
เมตร

กว้ำง 5.00
เกำะกลำงกว้ำง

เมตร
เมตร

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

5,228

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

6
31,368

คานยกตรง ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

11,020

ป้ ายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

4
44,080

คานยก คานยกตรง เอฟ.เอช.บี ป้ ายหยุด มือ
หมุน

10,356

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

6
62,136

แผงเข็นล้อเลือ่ น ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

18,922
0
0

แผงขึ้นลง รถไฟไม่วง่ิ แล้ว

1.60 เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มีเกำะกลำง
กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

31,796

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มีเกำะกลำง
กว้ำง 14.00

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟกะพริบ

2

3.60 เมตร

2 ช่องจรำจร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
30.00/30.00

เมตร
เมตร

กว้ำง 4.00

กว้ำง 7.00

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญำณของกำรรถไฟ

8.00 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

เกำะกลำงกว้ำง

15,898

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

4.60 เมตร

กว้ำง 14.00

100+512 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

เมตร
เมตร

กว้ำง 5.00

0+350 บริเวณ : เลีย่ งเมืองกำญจนบุรี

เขตทำงกว้ำง

คลองหวะ - ควนหิน

24.70/38.00

0+150 บริเวณ : ธนะวิถี

เขตทำงกว้ำง

คลองหวะ - ควนหิน

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

ทำงเลี่ยงเมืองกำญจนบุรี

20.00/20.00

190+659 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

อรัญประเทศ - แก้วเพชรพลอย

สำนักทำงหลวงที่ 12

17

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ถนน :

จังหวัด : สระแก้ว

367
100

105+140 ผิวจรำจร คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง : 116+130 บริเวณ :

สำนักทำงหลวงที่ 10

16

43+696 บริเวณ : มำลัยแมน

เขตทำงกว้ำง

จังหวัด : กาญจนบุรี
15

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

แยกปำกกิเลน - น้ ำตกไทรโยคใหญ่

สำนักทำงหลวงที่ 12

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

กำแพงแสน-ทุ่งคอก

สำนักทำงหลวงที่ 12

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

3

1.60 เมตร

18,922
0
0

แผงขึ้นลง รถไฟไม่วง่ิ แล้ว

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีคำ่ T.M.<=100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
19

407
101

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชือ่ ถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา
20

407
102

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา
21

408
203

419
100

950+160 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.สงขลาที่ 1

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ตรัง

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 2

ขท.แพร่

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : แพร่
ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 5
จังหวัด : พิษณุโลก
กลุม่ สถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ขท.พิษณุโลกที่ 1

ระดับเดียวกัน

กว้ำง 14.00

เมตร
เมตร

กว้ำง 5.00
เกำะกลำงกว้ำง

กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

15.00/25.00

เมตร
เมตร

กว้ำง 5.00

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 5.00

20.00/40.00

37+175 บริเวณ : แพร่-ลอง
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 1.50

15.00/15.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

21+135 บริเวณ :

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์

กว้ำง 5.00

เมตร

15.20/15.20

เกำะกลำงกว้ำง

แผงขึ้นลง รถไฟไม่วง่ิ แล้ว

20,898
0
0

แผงขึ้นลง รถไฟไม่วง่ิ แล้ว

9,566
0
0

แผงขึ้นลง รถไฟไม่วง่ิ แล้ว

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟกะพริบ

2
15,150

คานยก แผงเข็นล้อเลือ่ น ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

4,605

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจร

8
36,840

คานยก

2,455

ป้ ายจราจร

0.00 เมตร

363+655 ผิวจรำจร แอสฟัลท์
เขตทำงกว้ำง

0

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

564+905 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

0

7,575
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

18,922

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

833+206 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญำณของกำรรถไฟ

4.20 เมตร

กว้ำง 14.00
เกำะกลำงกว้ำง

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

1.60 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

11+826 บริเวณ : -

เขตทำงกว้ำง

1114 สันติบนั เทิง - บำงกระทุ่ม
100

4 ช่องจรำจรไม่มีเกำะกลำง

4 ช่องจรำจรไม่มีเกำะกลำง

ไหล่ทำง ลาดยาง

เขตทำงกว้ำง

1023 แพร่ - แยกแม่แขม
101

15.00/15.00

948+150 ผิวจรำจร คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง

15.00/15.00

23+813 บริเวณ : กำญจนวนิ ช

ถนน :

จังหวัด : ตรัง

24

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง : 169+033 บริเวณ :

สำนักทำงหลวงที่ 16

23

943+110 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

จังหวัด : สงขลา

22

16+318 บริเวณ : กำญจนวนิ ช

เกำะยอ - ทุ่งหวัง

สำนักทำงหลวงที่ 18

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

ควนหิน - สงขลำ

สำนักทำงหลวงที่ 18

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

คลองหวะ - ควนหิน

สำนักทำงหลวงที่ 18

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

4

0.00 เมตร

33
81,015

ป้ ายหยุด มือหมุน แผงขึ้นลง เครื่องกัน้ ระบบไฟฟ้ า

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีคำ่ T.M.<=100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
25

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชือ่ ถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.อุตรดิตถ์ท่ี 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : อุตรดิตถ์
26

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.อุตรดิตถ์ท่ี 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : อุตรดิตถ์
27

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.สุโขทัย

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุโขทัย

28

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.สุโขทัย

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุโขทัย
29

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 5

ขท.อุตรดิตถ์ท่ี 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : อุตรดิตถ์
30

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

จังหวัด : อุตรดิตถ์
กลุม่ สถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 3.00

ขท.อุตรดิตถ์ท่ี 1

ระดับเดียวกัน

15.00/15.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

12+085 บริเวณ : บ้ำนดำรำ

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร

15.00/15.00

เกำะกลำงกว้ำง

7+739 บริเวณ : กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 3.00

15.00/15.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

16+550 บริเวณ : กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 3.00

15.00/15.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

34+365 บริเวณ :
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 1.50

20.00/20.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

0+808 บริเวณ : ไร่ออ้ ย
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

2,155

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง
สัญญาณไฟจราจร

17
36,635

คานยก แผงเข็นล้อเลือ่ น เอฟ.เอช.บี ป้ ายเตือน
ป้ ายหยุด มือหมุน แผงขึ้นลง แผงขึ้นลง buz

4,048

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

2
8,096

คานยก แผงขึ้นลง

2,041

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

2
4,082

คานยก แผงขึ้นลง

2,395

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจร

39
93,405
966

2 ช่องจรำจร

15.00/15.00

คานยก แผงเข็นล้อเลือ่ น เอฟ.เอช.บี ป้ ายเตือน
ป้ ายหยุด มือหมุน แผงขึ้นลง แผงขึ้นลง เครื่อง

0.00 เมตร

458+645 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง
สัญญาณไฟจราจร

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

453+673 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญำณของกำรรถไฟ

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

470+585 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

36,635

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

478+775 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

17

0.00 เมตร

463+744 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

1254 ทำงเข้ำดำรำ
100
สำนักทำงหลวงที่ 5

กว้ำง 7.00

เขตทำงกว้ำง

1204 ฟำกคลองตรอน - พิชยั
102

2,155

2 ช่องจรำจร

473+792 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

1180 สวรรคโลก - ปลำยรำง
100
สำนักทำงหลวงที่ 5

0+674 บริเวณ : วัดโป่ ง

เขตทำงกว้ำง

1180 สวรรคโลก - ปลำยรำง
100
สำนักทำงหลวงที่ 5

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

1166 วังโป่ ง - ดำรำ
100
สำนักทำงหลวงที่ 5

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

1166 วังโป่ ง - ดำรำ
100
สำนักทำงหลวงที่ 5

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

5

0.00 เมตร

17
16,422

แผงเข็นล้อเลือ่ น เอฟ.เอช.บี ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด
มือหมุน แผงขึ้นลง แผงขึ้นลง buz เครื่องกัน้
ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง
สัญญาณไฟจราจร
แผงขึ้นลง buz เครื่องกัน้ a-3(คน)

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีคำ่ T.M.<=100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
31

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชือ่ ถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.อุตรดิตถ์ท่ี 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : อุตรดิตถ์
32

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.พิจติ ร

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : พิจิตร
33

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.แพร่

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : แพร่

34

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.ชัยภูมิ

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ชัยภูมิ
35

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 10

ขท.นครราชสีมาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครราชสีมา
36

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

จังหวัด : ขอนแก่น
กลุม่ สถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

ขท.ขอนแก่นที่ 1

ระดับเดียวกัน

5.00/5.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

3+654 บริเวณ : บ้ำนหัวดง

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์

กว้ำง 2.00

เมตร

20.00/20.00

2 ช่องจรำจร

533+191 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 1.50

15.00/20.00

3+371 บริเวณ : บำเหน็ จณรงค์-ซับใหญ่
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

30+850 บริเวณ :
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 3.00

20.00/15.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

1+104 บริเวณ : น้ ำพอง - ท่ำหิน

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 1.00

เมตร

15.00/15.00

เกำะกลำงกว้ำง

1,972

แผงขึ้นลง เครื่องกัน้ อัตโิ นมัต(ิ ยังไม่เปิ ด)

1,961

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

38
74,518

คานยก ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง

4,385

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟกะพริบ

16
70,160

คานยก

3,119

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง
สัญญาณไฟจราจร

22
68,618

คานยกตรง แผงเข็นล้อเลือ่ น ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด
มือหมุน แผงขึ้นลง

1,695

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

18
30,510

คานยก คานยกตรง แผงเข็นล้อเลือ่ น ป้ ายเตือน
ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง สัญญาณไฟกะพริบ ป้ ายบังคับ

2,133

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง
สัญญาณไฟกะพริบ

0.00 เมตร

484+377 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

2

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

341+982 ผิวจรำจร ลาดยาง

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

290+105 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
20.00/20.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญำณของกำรรถไฟ

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

2+063 บริเวณ :

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

333+350 ผิวจรำจร แอสฟัลท์

เขตทำงกว้ำง

2183 น้ ำพอง - โคกท่ำ
101
สำนักทำงหลวงที่ 7

กว้ำง 7.00

เขตทำงกว้ำง

2160 คง - บ้ำนเหลื่อม
100

986

2 ช่องจรำจร

465+948 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

2069 บำเหน็ จณรงค์ - ซับใหญ่
100
สำนักทำงหลวงที่ 7

4+015 บริเวณ :

เขตทำงกว้ำง

1419 ทำงเข้ำเด่นชัย
100
สำนักทำงหลวงที่ 2

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

1304 หัวดง - ยำงสำมต้น
100
สำนักทำงหลวงที่ 5

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

1255 ฟ้ ำเรือง - คลองกล้วย
100
สำนักทำงหลวงที่ 5

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

6

0.00 เมตร

10
21,330

คานยกตรง ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด มือหมุน แผง
ขึ้นลง

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีคำ่ T.M.<=100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
37

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชือ่ ถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ขอนแก่น
38

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ขอนแก่น
39

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.นครราชสีมาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครราชสีมา

40

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.ลพบุรีท่ี 2 (ลานารายณ์)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ลพบุรี
41

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.สุรินทร์

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุรินทร์
42

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

จังหวัด : ชัยภูมิ
กลุม่ สถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

กว้ำง 1.75

ขท.ชัยภูมิ

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

4+898 บริเวณ : มิตรภำพ-บ.โคกสี

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 1.00

เมตร

20.00/20.00

เกำะกลำงกว้ำง

50+445 บริเวณ : กว้ำง 3.50

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 1.00

20.00/20.00

0+609 บริเวณ : จงโก - เขำน้อย
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 2.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

0+236 บริเวณ :
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

15.00/15.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

0+732 บริเวณ : วะตะแบก-ซับใหญ่

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร

20.00/20.00

เกำะกลำงกว้ำง

1,882

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

37
69,634

คานยก เอฟ.เอช.บี ป้ ายหยุด มือหมุน แผงขึ้นลง
สัญญาณไฟกะพริบ

1,918

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

18
34,524

คานยก คานยกตรง แผงเข็นล้อเลือ่ น ป้ ายเตือน
แผงขึ้นลง ป้ ายบังคับ

3,243

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

22
71,346

คานยกตรง ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด มือหมุน

3,277

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

26
85,202

แผงเข็นล้อเลือ่ น ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด มือหมุน
แผงขึ้นลง

3,998

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

0.00 เมตร

261+810 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

คานยก ป้ ายเตือน แผงขึ้นลง เครื่องกัน้ ไฟฟ้ า

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

470+524 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

82,695

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

233+395 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
15.00/25.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญำณของกำรรถไฟ

37

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

351+344 ผิวจรำจร ลาดยาง

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

369+572 ผิวจรำจร ลาดยาง

เขตทำงกว้ำง

2354 เทพสถิต - ซับใหญ่
101
สำนักทำงหลวงที่ 7

ไหล่ทำง ลาดยาง

เขตทำงกว้ำง

2262 สำโรงทำบ - ม่วงหมำก
100
สำนักทำงหลวงที่ 9

กว้ำง 5.50

20.00/20.00

2,235

2 ช่องจรำจร

377+215 ผิวจรำจร ลาดยาง

เขตทำงกว้ำง

2247 จงโก - ลำสมพุง
101
สำนักทำงหลวงที่ 11

0+020 บริเวณ : อ.พล-บ.เพ็กใหญ่

เขตทำงกว้ำง

2246 โคกสี - ตะโก
202
สำนักทำงหลวงที่ 10

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

2246 บ่อตะครอง - โคกสำรำญ
100
สำนักทำงหลวงที่ 7

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

2233 พล - ท่ำนำงแนว
100
สำนักทำงหลวงที่ 7

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

7

0.00 เมตร

22
87,956

คานยกตรง ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีคำ่ T.M.<=100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
43

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชือ่ ถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.นครราชสีมาที่ 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครราชสีมา
44

ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 10

ขท.บุรีรมั ย์

ก.ม.การรถไฟ :
ขท.นครปฐม

3076 บำงหอย - วังขอน
200

ระดับเดียวกัน

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :
ขท.ปราจีนบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ปราจีนบุรี
ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 15

ขท.ชุมพร

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ชุมพร
48

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 12
จังหวัด : กาญจนบุรี
กลุม่ สถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ขท.กาญจนบุรี

ระดับเดียวกัน

กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 4.50

20.00/20.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

23+400 บริเวณ : กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 2.00

15.00/15.00

8+025 บริเวณ : สำย 4-ท่ำเสม็ด
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 3.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

13+845 บริเวณ : -

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 5.00

เมตร

20.00/20.00

เกำะกลำงกว้ำง

คานยก แผงเข็นล้อเลือ่ น ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด
แผงขึ้นลง แผงขึ้นลง ป้ ายบังคับ สัญญาณไฟกะพริบ

14,851

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

2
29,702

แผงเข็นล้อเลือ่ น ป้ ายเตือน

12,080

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

2
24,160

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

6,446
10

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง
สัญญาณไฟจราจร

64,460

คานยก แผงเข็นล้อเลือ่ น ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

2,198

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง
สัญญาณไฟจราจร

35
76,930

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง

4,273

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

0.00 เมตร

151+375 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

35,820

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

453+200 ผิวจรำจร ลาดยาง
25.00/25.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

101+900 ผิวจรำจร ลาดยาง

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญำณของกำรรถไฟ

1.75 เมตร

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 6.50

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

18

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

91+404 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

3229 หนองบัว - ด่ำนแม่ธะมี่(เขตแดนไทย/พม่ำ)
100

20.00/20.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

3+889 บริเวณ : จันทรุเบกษำ

เขตทำงกว้ำง

3180 ท่ำแซะ - ท่ำเสม็ด
101

10.00/10.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

ถนน :

47

กว้ำง 1.00

5+558 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

จังหวัด : นครปฐม

สำนักทำงหลวงที่ 10

ไหล่ทำง ลาดยาง

ก.ม.การรถไฟ :

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

46

กว้ำง 3.50

3+169 บริเวณ : บุรีรมั ย์-ประโดนชัย

ระดับเดียวกัน

1,990

2 ช่องจรำจร

340+269 ผิวจรำจร ลาดยาง

เขตทำงกว้ำง

3040 กำแพงแสน - จันทร์ลำด
100
สำนักทำงหลวงที่ 15

39+798 บริเวณ :

ก.ม.กรมทางหลวง :

จังหวัด : บุรีรมั ย์
45

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

2445 บุรีรมั ย์ - แสลงโทน
101

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

2369 พระทองคำ - ดอนไผ่
101
สำนักทำงหลวงที่ 10

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

8

0.00 เมตร

6
25,638

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง คานยกอัตโนมัติ

หน้ำ :

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีคำ่ T.M.<=100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
49

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชือ่ ถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.ชลบุรีท่ี 2

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ชลบุรี
50

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.ชุมพร

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ชุมพร
51

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.สุพรรณบุรีท่ี 2 (อู่ทอง)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุพรรณบุรี

52

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.สุพรรณบุรีท่ี 1

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุพรรณบุรี
53

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.กาญจนบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : กาญจนบุรี
54

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

จังหวัด : กาญจนบุรี
กลุม่ สถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

กว้ำง 0.75

ขท.กาญจนบุรี

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

43+508 บริเวณ :

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 2.00

เมตร

15.00/15.00

5+516 บริเวณ : -

เกำะกลำงกว้ำง

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
20.00/20.00

กว้ำง 14.00

เมตร
เมตร

กว้ำง 5.00
เกำะกลำงกว้ำง

32+150 บริเวณ : กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 3.00

15.00/15.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

5+633 บริเวณ :
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์

กว้ำง 2.00

15.00/15.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

9+635 บริเวณ :

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์

กว้ำง 2.00

เมตร

20.00/20.00

เกำะกลำงกว้ำง

62,248

แผงขึ้นลง คานไฟฟ้ ามีพนักงานควบคุม

2,010

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง
สัญญาณไฟจราจร

35
70,350

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

8,838

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟกะพริบ

2
17,676

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

4,070

ป้ ายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร

2
8,140

ป้ ายหยุด

5,577

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

6
33,462

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง คานยกอัตโนมัติ

5,105

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

0.00 เมตร

124+582 ผิวจรำจร แอสฟัลท์
เขตทำงกว้ำง

8

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

121+117 ผิวจรำจร แอสฟัลท์

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

4.60 เมตร

2 ช่องจรำจร

134+470 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญำณของกำรรถไฟ

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง

110+530 ผิวจรำจร คอนกรีต

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

434+673 ผิวจรำจร ลาดยาง

เขตทำงกว้ำง

3305 ท่ำน้ ำตื้น - บ้ำนเก่ำ
100
สำนักทำงหลวงที่ 12

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

3305 ท่ำน้ ำตื้น - บ้ำนเก่ำ
100
สำนักทำงหลวงที่ 12

กว้ำง 7.00

15.00/15.00

7,781

2 ช่องจรำจร

153+348 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

3260 มะขำมล้ม - วัดป่ ำเลไลยก์
200
สำนักทำงหลวงที่ 12

1+250 บริเวณ : ชัยพรวิถี

เขตทำงกว้ำง

3260 หนองวัลย์เปรียง - สองพี่นอ้ ง
101
สำนักทำงหลวงที่ 12

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

3253 บ้ำนพละ - ปะทิว
100
สำนักทำงหลวงที่ 15

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

3240 หนองปรือ - สำนักตะแบก
101
สำนักทำงหลวงที่ 14

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

9

0.00 เมตร

6
30,630

คานยก ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง คานยก
อัตโนมัติ

หน้ำ : 10

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีคำ่ T.M.<=100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
55

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชือ่ ถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.กาญจนบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : กาญจนบุรี
56

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.กาญจนบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : กาญจนบุรี
57

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.กาญจนบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : กาญจนบุรี

58

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.สุพรรณบุรีท่ี 2 (อู่ทอง)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุพรรณบุรี
59

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 12

ขท.กาญจนบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : กาญจนบุรี
60

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

จังหวัด : สระแก้ว
กลุม่ สถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ไหล่ทำง แอสฟัลท์

กว้ำง 2.00

ขท.สระแก้ว (วัฒนานคร)

ระดับเดียวกัน

20.00/20.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

23+772 บริเวณ :

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์

กว้ำง 2.00

เมตร

20.00/20.00

เกำะกลำงกว้ำง

25+922 บริเวณ :
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์

กว้ำง 2.00

20.00/20.00

16+409 บริเวณ : กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 3.00

15.00/15.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

0+212 บริเวณ : กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 1.00

10.00/10.00

0+078 บริเวณ : ศรีเพ็ญ
259+900 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
10.00/10.00

เกำะกลำงกว้ำง

เมตร
เมตร

30,630

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง คานยกอัตโนมัติ

5,055

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

6
30,330

คานยก ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

5,055

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

6
30,330

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

2,512

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟกะพริบ

2
5,024

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

4,883

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

6
29,298

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มีเกำะกลำง
กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 2.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

6

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

77+689 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

131+805 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญำณของกำรรถไฟ

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

139+750 ผิวจรำจร แอสฟัลท์

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

137+719 ผิวจรำจร แอสฟัลท์

เขตทำงกว้ำง

3446 ตลำดโรงเกลือ - ป่ ำไร่
101
สำนักทำงหลวงที่ 10

กว้ำง 7.00

เขตทำงกว้ำง

3394 ลูกแก - หนองตะเลำ
100

5,105

2 ช่องจรำจร

133+108 ผิวจรำจร แอสฟัลท์

เขตทำงกว้ำง

3318 มะขำมล้ม - ดอนแจง
200
สำนักทำงหลวงที่ 12

18+935 บริเวณ :

เขตทำงกว้ำง

3305 ท่ำน้ ำตื้น - บ้ำนเก่ำ
100
สำนักทำงหลวงที่ 12

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

3305 ท่ำน้ ำตื้น - บ้ำนเก่ำ
100
สำนักทำงหลวงที่ 12

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

3305 ท่ำน้ ำตื้น - บ้ำนเก่ำ
100
สำนักทำงหลวงที่ 12

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

0.00 เมตร

889

คานยก ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง คานยก
อัตโนมัติ
ไฟฟ้ าแสงสว่าง

0
0

แผงขึ้นลง รถไฟไม่วง่ิ แล้ว อยู่ระหว่างปรับปรุง

หน้ำ : 11

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีคำ่ T.M.<=100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
61

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชือ่ ถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.ปราจีนบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ปราจีนบุรี
62

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.กาญจนบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : กาญจนบุรี
63

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.กาญจนบุรี

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : กาญจนบุรี

64

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.ประจวบคีรีขนั ธ์ (หัวหิน)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ประจวบคีรีขนั ธ์
65

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.นครสวรรค์ท่ี 2 (ตากฟ้ า)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครสวรรค์
66

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

จังหวัด : สุพรรณบุรี
กลุม่ สถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

กว้ำง 2.00

ขท.สุพรรณบุรีท่ี 2 (อู่ทอง)

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

0+400 บริเวณ : -

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร

15.00/15.00

เกำะกลำงกว้ำง

5+840 บริเวณ :
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

20.00/20.00

8+220 บริเวณ : ปำกคลองบ้ำนกรู ด
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 2.00

7.50/7.50

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

0+478 บริเวณ :
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

15.00/15.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

19+208 บริเวณ :

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 3.00

เมตร

15.00/15.00

เกำะกลำงกว้ำง

4,095

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

6
24,570

คานยก ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง คานยก
อัตโนมัติ
เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

6
10,638

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง คานยกอัตโนมัติ

2,276

ป้ ายจราจร

36
81,936

ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง แผงกัน้

1,561

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

50
78,050

มือหมุน

1,779

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟกะพริบ

0.00 เมตร

117+849 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

คานยก แผงเข็นล้อเลือ่ น ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

265+618 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

79,328

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

361+400 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

8

1,773
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญำณของกำรรถไฟ
ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง
สัญญาณไฟจราจร

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

162+625 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

79+220 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

3505 หำงตลำด - ศรีสำรำญ
100
สำนักทำงหลวงที่ 12

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

3475 ทับกฤช - พนมรอก
100
สำนักทำงหลวงที่ 11

กว้ำง 7.00

15.00/15.00

9,916

2 ช่องจรำจร

126+121 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

3459 สำมแยกบ้ำนกรูด - ปำกคลองบ้ำนกรูด
100
สำนักทำงหลวงที่ 15

4+896 บริเวณ : ปรำจีนตคำม

เขตทำงกว้ำง

3455 แยกปำกกิเลน - บ้ำนเก่ำ
100
สำนักทำงหลวงที่ 12

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

3453 ท่ำไม้ - ตะคร้ำเอน
100
สำนักทำงหลวงที่ 12

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

3452 ดงพระรำม - ห้วยขื่อ
100
สำนักทำงหลวงที่ 10

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

0.00 เมตร

2
3,558

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง เครื่องกัน้ และ
สัญญาณไฟ

หน้ำ : 12

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีคำ่ T.M.<=100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
67

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชือ่ ถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.สุพรรณบุรีท่ี 2 (อู่ทอง)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุพรรณบุรี
68

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.สุพรรณบุรีท่ี 2 (อู่ทอง)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุพรรณบุรี
69

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.ชลบุรีท่ี 2

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ชลบุรี

70

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.สระแก้ว (วัฒนานคร)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สระแก้ว
71

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 16

ขท.สุราษฎร์ธานีท่ี 3 (เวียงสระ)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
72

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

จังหวัด : ตรัง
กลุม่ สถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 3.00

ขท.ตรัง

ระดับเดียวกัน

15.00/15.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

26+678 บริเวณ :

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 3.00

เมตร

15.00/15.00

เกำะกลำงกว้ำง

2+228 บริเวณ : บ.กิโฃหก-บ.ช่องแสมสำ
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.50

15.00/15.00

2+687 บริเวณ : สุวรรณศร
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 5.00

4+269 บริเวณ : กำญจนำภิเษก
676+195 ผิวจรำจร ลาดยาง
ไหล่ทำง ลาดยาง
12.50/12.50

0+078 บริเวณ :

เมตร
เมตร

4 ช่องจรำจรมีเกำะกลำง
กว้ำง 14.00
กว้ำง 4.00
เกำะกลำงกว้ำง

ไหล่ทำง ลาดยาง
15.00/15.00

เมตร
เมตร

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

1,779

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟกะพริบ

2
3,558

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง เครื่องกัน้ และ
สัญญาณไฟ

9,020

ป้ ายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

0
0

ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง ใช้เฉพาะกิจการทหารเรือ

1,224

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

2
2,448

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง

3,287
24
78,888

1.00 เมตร

กว้ำง 14.00

เมตร

กว้ำง 5.00

เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

3,558

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มีเกำะกลำง

830+871 ผิวจรำจร ลาดยาง
เขตทำงกว้ำง

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟกะพริบ

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

223+182 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
20.00/20.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญำณของกำรรถไฟ

2

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

186+200 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

113+038 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

4045 บำงรัก - ควนขัน
100
สำนักทำงหลวงที่ 16

กว้ำง 7.00

เขตทำงกว้ำง

4039 ยำงอุง - นำสำร
100

1,779

2 ช่องจรำจร

116+163 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

3618 ทำงเดิมเข้ำห้วยโจด
100
สำนักทำงหลวงที่ 10

21+924 บริเวณ :

เขตทำงกว้ำง

3573 อนุ สำวรีย ์ ร.6 - สถำนี รถไฟแสมสำร
100
สำนักทำงหลวงที่ 14

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

3505 หำงตลำด - ศรีสำรำญ
100
สำนักทำงหลวงที่ 12

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

3505 หำงตลำด - ศรีสำรำญ
100
สำนักทำงหลวงที่ 12

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

0.00 เมตร

13,289
2
26,578

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง
สัญญาณไฟกะพริบ
ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

หน้ำ : 13

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีคำ่ T.M.<=100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
73

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชือ่ ถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :

ขท.พัทลุง

ระดับเดียวกัน

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

ถนน :

ขท.นราธิวาส

ขท.ยะลา

กว้ำง 0.00

เมตร

ขท.ยะลา

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 0.00

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 18

ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สงขลา
78

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 15
จังหวัด : ชุมพร
กลุม่ สถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

ขท.ชุมพร

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

2+405 บริเวณ :

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 5.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 3.00

เมตร

15.00/15.00

เกำะกลำงกว้ำง

แผงเข็นล้อเลือ่ น ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด มือหมุน
แผงขึ้นลง

3,531

ป้ ายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

16
56,496

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด มือหมุน แผงขึ้นลง

6,440

ป้ ายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

14
90,160

คานยก คานยกตรง แผงเข็นล้อเลือ่ น

2,501

ป้ ายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

14
35,014

คานยก แผงเข็นล้อเลือ่ น

4,673

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

18
84,114

ป้ ายเตือน แผงขึ้นลง

1,422

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

0.00 เมตร

532+116 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

95,744

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

991+400 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
30.00/30.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

6+731 บริเวณ : เทพำ-ลำไพล-สบ้ำย้อย

เขตทำงกว้ำง

4099 เขำม่วง - วัดแหลมทรำย
100

15.00/15.00

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจร

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

1048+000 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

6+530 บริเวณ :

เขตทำงกว้ำง

4085 ปำกน้ ำเทพำ - ธำรคีรี
100

15.00/15.00

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญำณของกำรรถไฟ

0.00 เมตร

4 ช่องจรำจรไม่มีเกำะกลำง
กว้ำง 7.00

จังหวัด : ยะลา
77

เกำะกลำงกว้ำง

1056+000 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ระดับเดียวกัน

ก.ม.การรถไฟ :

4.00/4.00

10+735 บริเวณ : ชุมชนรำมัน

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

2 ช่องจรำจร

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

32

0.00 เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

4071 โกตำบำรู - วังพญำ
100

เกำะกลำงกว้ำง

เมตร

ระดับเดียวกัน

ก.ม.การรถไฟ :

15.00/15.00

กว้ำง 9.00

จังหวัด : ยะลา

สำนักทำงหลวงที่ 18

กว้ำง 1.00

เมตร
เมตร

1075+893 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ก.ม.กรมทางหลวง :

ถนน :

76

ไหล่ทำง ลาดยาง

เขตทำงกว้ำง

4066 โกตำบำรู - บือเล็งใต้
100
สำนักทำงหลวงที่ 18

กว้ำง 6.00

27+546 บริเวณ :

จังหวัด : นราธิวาส
75

2,992

2 ช่องจรำจร

885+422 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
เขตทำงกว้ำง

4058 มะรือโบ - รือเสำะ
102
สำนักทำงหลวงที่ 18

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

12+692 บริเวณ :

ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

74

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

4049 ห้วยทรำย - ปำกพะยูน
100
สำนักทำงหลวงที่ 18

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

0.00 เมตร

32
45,504

คานยก

หน้ำ : 14

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีคำ่ T.M.<=100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
79

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชือ่ ถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.ตรัง

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ตรัง
80

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.พัทลุง

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : พัทลุง
81

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

82

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.สุราษฎร์ธานีท่ี 1 (พุนพิน)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
83

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.ตรัง

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ตรัง
84

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

จังหวัด : พัทลุง
กลุม่ สถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

กว้ำง 3.00

ขท.พัทลุง

ระดับเดียวกัน

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

8+090 บริเวณ :

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 2.00

เมตร

10.00/10.00

เกำะกลำงกว้ำง

63+285 บริเวณ :
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

30.00/30.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

3+595 บริเวณ : -

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
20.00/20.00

กว้ำง 6.00
กว้ำง 3.00

0+030 บริเวณ : คลองเต็ง - เขำวิเศษ
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 2.00

20.00/20.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

12+773 บริเวณ :

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์

กว้ำง 1.00

เมตร

15.00/15.00

เกำะกลำงกว้ำง

2,887

ป้ ายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร

32
92,384

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง

2,536

ป้ ายจราจร

4
10,144

ป้ ายหยุด

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

40
30,840

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง

6,705

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง
สัญญาณไฟกะพริบ

4
26,820

คานยก ป้ ายเตือน

2,560

ป้ ายจราจร

0.00 เมตร

897+035 ผิวจรำจร แอสฟัลท์
เขตทำงกว้ำง

ป้ ายเตือน

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

819+475 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

16,308

771
เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง
สัญญาณไฟกะพริบ

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

565+894 ผิวจรำจร ลาดยาง

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญำณของกำรรถไฟ

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

775+018 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

4

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

870+525 ผิวจรำจร ลาดยาง

เขตทำงกว้ำง

4181 โคกทรำย - ปำกพะยูน
100
สำนักทำงหลวงที่ 18

ไหล่ทำง ลาดยาง

เขตทำงกว้ำง

4158 คลองเต็ง - เขำวิเศษ
100
สำนักทำงหลวงที่ 16

กว้ำง 6.00

15.00/15.00

4,077

2 ช่องจรำจร

801+945 ผิวจรำจร ลาดยาง

เขตทำงกว้ำง

4154 ทำงเข้ำคันธุลี
100
สำนักทำงหลวงที่ 16

31+165 บริเวณ : บ้ำนโพธิ์-อ.ห้วยยอด

เขตทำงกว้ำง

4151 กะปำง - บำงขัน
203
สำนักทำงหลวงที่ 16

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

4138 โคกสัก - หำดไข่เต่ำ
100
สำนักทำงหลวงที่ 18

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

4123 บ้ำนโพธิ์ - ห้วยยอด
100
สำนักทำงหลวงที่ 16

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

0.00 เมตร

32
81,920

คานยก ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด

หน้ำ : 15

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีคำ่ T.M.<=100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
85

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชือ่ ถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.ชุมพร

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ชุมพร
86

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
87

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.สุราษฎร์ธานีท่ี 2 (กาญจนดิษฐ์)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

88

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.สุราษฎร์ธานีท่ี 1 (พุนพิน)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
89

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 16

ขท.ตรัง

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ตรัง
90

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

จังหวัด : ตรัง
กลุม่ สถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 2.00

ขท.ตรัง

ระดับเดียวกัน

15.00/15.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

5+253 บริเวณ :

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร

15.00/15.00

เกำะกลำงกว้ำง

14+499 บริเวณ : ท่ำเรือใต้-เขำหัวควำย
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 4.00

7.00/7.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

2+200 บริเวณ :
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

7.50/7.50

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

3+489 บริเวณ :

ไหล่ทำง ไม่ระบุ
15.00/15.00

กว้ำง 7.00

เมตร
เมตร

กว้ำง 2.00
เกำะกลำงกว้ำง

8+870 บริเวณ :

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 2.00

เมตร

15.00/15.00

เกำะกลำงกว้ำง

66,816

แผงขึ้นลง กาลังก่อสร้างเครื่องกัน้ อัตโนมัติ

1,980

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

28
55,440

คานยก ป้ ายเตือน

2,249

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

38
85,462

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง

2,184

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร

2
4,368

ป้ ายหยุด

2,029

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟกะพริบ

4
8,116

คานยก ป้ ายเตือน

4,056

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟกะพริบ

0.00 เมตร

790+716 ผิวจรำจร ลาดยาง
เขตทำงกว้ำง

32

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

789+872 ผิวจรำจร ลาดยาง

ป้ ายจราจร สัญญาณไฟจราจร

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

636+314 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญำณของกำรรถไฟ

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

644+011 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

742+516 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

4269 ห้วยยอด - คลองมวน
101
สำนักทำงหลวงที่ 16

กว้ำง 7.00

เขตทำงกว้ำง

4267 ห้วยนำง - หนองบัว
100

2,088

2 ช่องจรำจร

507+668 ผิวจรำจร ลาดยาง

เขตทำงกว้ำง

4254 หนองไทร - ยำงงำม
100
สำนักทำงหลวงที่ 16

1+500 บริเวณ :

เขตทำงกว้ำง

4248 ท่ำเรือใต้ - เขำหัวควำย
100
สำนักทำงหลวงที่ 16

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

4230 ควนไม้แดง - มะนำวหวำน
100
สำนักทำงหลวงที่ 16

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

4198 เขำสวนทุเรียน - อ่ำวมะม่วง
100
สำนักทำงหลวงที่ 15

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

0.00 เมตร

4
16,224

ป้ ายหยุด

หน้ำ : 16

รำยงำนบริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง ปี 2560 (บริเวณที่มีคำ่ T.M.<=100,000) ระดับเดียวกัน
ลำดับ ทำงหลวง
ตอน
ควบคุ
ม
ที่
91

ที่ ก.ม.

ชื่อสำยทำง
ชือ่ ถนน
สำนักทำงหลวงที่

ประเภทกำรตัดผ่ำน

แขวงทำงหลวง

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.ตรัง

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : ตรัง
92

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
93

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

94

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

ขท.สุราษฎร์ธานีท่ี 1 (พุนพิน)

ระดับเดียวกัน

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
95

ก.ม.กรมทางหลวง :
ก.ม.การรถไฟ :

ถนน :

สำนักทำงหลวงที่ 16
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

กลุม่ สถิตสิ ำรสนเทศ สำนักอำนวยควำมปลอดภัย

กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง ลาดยาง

กว้ำง 2.00

ขท.สุราษฎร์ธานีท่ี 1 (พุนพิน)

ระดับเดียวกัน

15.00/15.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

5+019 บริเวณ :

2 ช่องจรำจร
กว้ำง 7.00

เมตร

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

เมตร

15.00/15.00

เกำะกลำงกว้ำง

5+991 บริเวณ :
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 2.00

15.00/15.00

0+100 บริเวณ :
กว้ำง 7.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์

กว้ำง 2.00

7.00/7.00

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

0+537 บริเวณ :
กว้ำง 6.00

ไหล่ทำง แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

กว้ำง 4.00

20.00/20.00

เกำะกลำงกว้ำง

11,176

ป้ ายเตือน

2,445

ป้ ายจราจร

10
24,450

ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง ป้ ายจากัดความเร็ว

2,445

ป้ ายจราจร

40
97,800

คานยก ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด แผงขึ้นลง ป้ าย
จากัดความเร็ว

1,600

ป้ ายจราจร

40
64,000

0.00 เมตร
945

2 ช่องจรำจร

635+100 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟกะพริบ

4

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

620+716 ผิวจรำจร แอสฟัลท์

เขตทำงกว้ำง

เมตร
เมตร

เกำะกลำงกว้ำง

ชนิ ดของเครื่องกัน้ และสัญญำณของกำรรถไฟ

0.00 เมตร

2 ช่องจรำจร

782+160 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เครื่องอำนวยควำมปลอดภัยของกรมทำงหลวง

0.00 เมตร

781+848 ผิวจรำจร แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

เขตทำงกว้ำง

4333 หนองไทร - ท่ำข้ำม
100

2,794

2 ช่องจรำจร

787+275 ผิวจรำจร ลาดยาง

เขตทำงกว้ำง

4330 ดอนใหญ่ - ทุ่งอ่ำว
100
สำนักทำงหลวงที่ 16

12+256 บริเวณ :

เขตทำงกว้ำง

4319 ร่อนพิบูลย์ - ควนเกย
100
สำนักทำงหลวงที่ 16

ขบวนรถไฟ(คัน/วัน)
Traffic Movement

รำยละเอียดของทำงหลวง

เขตทำงกว้ำง

4319 ร่อนพิบูลย์ - ควนเกย
100
สำนักทำงหลวงที่ 16

ปริมำณจรำจร

จำนวนช่องจรำจร

จังหวัด :

4269 คลองมวน - คลองโกง
102
สำนักทำงหลวงที่ 16

บริเวณทำงรถไฟตัดผ่ำนทำงหลวง

เมตร
เมตร
0.00 เมตร

ป้ ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้ าแสงสว่าง

40
37,800

คานยก แผงเข็นล้อเลือ่ น เอฟ.เอช.บี เอฟ.แอล.บี
ป้ ายเตือน ป้ ายหยุด มือหมุน

แบบสารวจทางรถไฟตัดผ่านทางหลวง และข้อแนะนา
ในการกรอกข้อมูลแบบสารวจทางรถไฟ
ตัดผ่านทางหลวง

บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมทางหลวง
กับการรถไฟแห่งประเทศไทย

สำนักอำนวยควำมปลอดภัย กรมทำงหลวง
ถนนศรีอยุธยำ เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02 354 6636 โทรสำร 02 354 6636

http://bhs.doh.go.th

