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นโยบายกระทรวงคมนาคม ในเทศกาลปีใหม่ 2564
1. จ านวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตบนโครงข่ายคมนาคมลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 5
2. ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางด่วนพิเศษ ดอนเมืองโทลเวย์และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
3. การจราจรคล่องตัวไม่ติดขัด
4. ผู้ประจ ารถสาธารณะ รถไฟ เรือสาธารณะ ต้องมีเวลาพักผ่อนเพียงพอและมรีะดับแอลกอฮอล์ศนูย์
5. ไม่มีผู้เสียชีวิตจากการขนส่งสาธารณะ
6. ไม่มีผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ
7. เพียงพอ ไม่ล่าช้า ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ไม่โก่งราคา และไม่ทิ้งผู้โดยสาร

เทศกาล จ านวนคร ัง้ คนตาย คนบาดเจ็บ

ปีใหม ่2561

(28 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61)
1,415 251 1,625

ปีใหม ่2562

(27 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62)
1,681 241 1,832

ปีใหม ่2563

(27 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63)
1,653 199 2,015

คา่เฉลีย่ 3 ปี 1,583 230 1,824

เป้าหมาย ลด 5% 1,504 219 1,733
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มาตรการเตรียมความพร้อม
เทศกาลปีใหม่ 2564
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1. มาตรการด้านการเตรียมความพร้อมของทางหลวง

2. มาตรการด้านการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

3. มาตรการด้านอ านวยความสะดวกในการเดินทาง

มาตรการเตรียมความพร้อม 3 ด้าน เทศกาลปีใหม่ 2564
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มาตรการเตรียมความพร้อม 3 ด้าน

1. มาตรการด้านการเตรียมความพร้อมของทางหลวง
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➢ ทางหลวงปลอดภัย ผิวทางดี ปะซ่อม หลุมบ่อ ขับขี่สะดวก ปลอดภัย
➢ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณพร้อมใช้งาน
➢ ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณทางแยก
➢ ท าความสะอาดป้าย เป้า ปุ่มสะท้อนแสง ให้เด่นชัด



สรุปภาพรวมการเตรียมความพร้อมเทศกาลปีใหม่ 2564 (TIMELINE)
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2. มาตรการด้านการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

มาตรการเตรียมความพร้อม 3 ด้าน

➢ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ เพื่อวางแผนป้องกันลดอุบัติเหตุ
➢ แก้ไขจุดเสี่ยง / จุดอันตราย
➢ ปิดจุดกลับรถ / ทางร่วมทางแยก
➢ บูรณาการร่วมบริหารการจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟ
➢ รณรงค์การขับขี่ อย่างปลอดภัย ผ่านสื่อออนไลน์
➢ ประชาสัมพันธ์ ขับรถมีน้ าใจ
➢ เส้นทางเฝ้าระวังช่วงเทศกาล บูรณาการร่วมกับต ารวจทางหลวง         

กวดขันวินัยจราจร
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3. มาตรการด้านอ านวยความสะดวกในการเดินทาง

มาตรการเตรียมความพร้อม 3 ด้าน

➢ ตั้งเต็นท์จุดให้บริการทั่วไทย/บริการห้องน้ าบริเวณหมวดทางหลวง
➢ บริหารการจราจร/สัญญาณไฟจราจร
➢ เปิดช่องทางพิเศษ
➢ จัดเจ้าหน้าที่บริหารการจราจรในจุดที่การจราจรติดขัด
➢ ติดตั้งป้ายแนะน าทางเลือก
➢ ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย 7 และ 9
➢ คืนพื้นที่ผิวจราจรโครงการก่อสร้าง และเพิ่มอุปกรณ์ป้ายเตือนช่วงเทศกาล
➢ รถให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน (Mobile Service Car)
➢ รถกู้ภัยฉุกเฉินบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
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3. มาตรการด้านอ านวยความสะดวกในการเดินทาง (เพ่ิมเติม)

มาตรการเตรียมความพร้อม 3 ด้าน
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➢ ให้เจ้าหน้าที่สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกปฏิบัติงาน
➢ ตั้งแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้พื้นท่ีส่วนกลาง หมั่นท าความสะอาดภายในพื้นที่บริการ

ประชาชน
➢ เจ้าหน้าที่สวมใส่หน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกัน  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
➢ คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ ทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงาน

ด าเนินการตามมาตรการและแนวทางการด าเนินการเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC – 19)



การเตรียมความพร้อมเทศกาลปีใหม่ 2564 (Timeline)

ระหว่างวันที่ 1 – 28 ธ.ค. 63 - เตรียมความพร้อมเข้าสู่เทศกาล
- ประชาสัมพันธ์
- ปรับปรุง / แก้ไข / ซ่อมแซม
- เน้นเส้นทางสายหลัก
- แหล่งท่องเที่ยว

ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 - ช่วง เทศกาล

ระหว่างวันที่ 5 - 11 ม.ค. 64 - ช่วง หลังเทศกาล
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ล าดบั

ข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน

29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64

ชว่งเทศกาล

 5 - 11 ม.ค. 64

หลงัเทศกาล

1 ทางหลวงปลอดภัย ผวิทางด ีปะซอ่ม หลมุบอ่ ขบัขีส่ะดวก ปลอดภัย

2 ซอ่มแซมไฟฟ้าแสงสวา่ง ไฟสญัญาณพรอ้มใชง้าน

3 ตดัหญา้บรเิวณสองขา้งทาง และตดัแตง่กิง่ไมบ้รเิวณทางแยก

4 ท าความสะอาดป้าย เป้า ปุ่ มสะทอ้นแสง ใหเ้ดน่ชดั

1 รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูสถติอิบุตัเิหต ุเพื่อวางแผนป้องกันลดอบุตัเิหตุ

2 แกไ้ขจดุเสีย่ง / จดุอันตราย

3 ปิดจดุกลบัรถ / ทางรว่มทางแยก

4 บรูณาการรว่มบรหิารการจราจรบรเิวณจดุตดัรถไฟ

5 รณรงคก์ารขบัขี ่อย่างปลอดภัย ผา่นสือ่ออนไลน์

6 ประชาสมัพันธ ์ขบัรถมนี ้าใจ รักษาวนัิยจราจร

7 เสน้ทางเฝ้าระวงั บรูณาการรว่มกับต ารวจทางหลวงกวดขนัวนัิยการจราจร

มาตรการดา้นการเตรยีมความพรอ้มของทางหลวงท่ัวประเทศ

มาตรการดา้นการป้องกนัและรณรงคล์ดอบัุตเิหตุ

1 - 28 ธ.ค. 63

เตรยีมความพรอ้มเขา้สูเ่ทศกาล

สรุปแผนการปฏบิัตงิานอ านวยความสะดวกและปลอดภัย 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

(Timeline)
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ล าดบั

ข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน

29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64

ชว่งเทศกาล

5 - 11 ม.ค. 64

หลงัเทศกาล

1 ตัง้เต็นทจ์ดุใหบ้รกิารท่ัวไทย/บรกิารหอ้งน ้าบรเิวณหมวดทางหลวง

2 บรหิารการจราจร/สญัญาณไฟจราจร

3 เปิดชอ่งทางพเิศษ

4 จัดเจา้หนา้ทีบ่รหิารการจราจรในจดุทีก่ารจราจรตดิขดั

5 ตดิตัง้ป้ายแนะน าทางเลอืก

6 ยกเวน้การจัดเก็บคา่ธรรมเนยีมบนทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงสาย 7 

และ 9

7 คนืพื้นทีผ่วิจราจรโครงการกอ่สรา้ง และเพิม่อปุกรณ์ป้ายเตอืนชว่งเทศกาล

8 รถใหค้วามชว่ยเหลอืฉุกเฉนิ (Mobile Service Car)

9 รถกูภั้ยฉุกเฉนิบนทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง

1 รายงานขอ้มลูสถติอิบุตัเิหต ุ(ระบบ HAIMS)

2 รายงานสาเหตแุละปัญหา เสนอผูบ้รหิารพจิารณา วนิจิฉัย สัง่การ

3 รายงานผลการใหบ้รกิารและใหค้วามชว่ยเหลอื

4 สรปุขอ้มลูรายงานผูบ้รหิาร

มาตรการดา้นอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดนิทำง

การรายงานขอ้มูล

1 - 28 ธ.ค. 63

เตรยีมความพรอ้มเขา้สูเ่ทศกาล

สรุปแผนการปฏบิัตงิานอ านวยความสะดวกและปลอดภัย 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

(Timeline)
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ลักษณะและองคป์ระกอบจุดให้บริการทั่วไทยเทศกาลปีใหม่ 2564

ลักษณะและองค์ประกอบจุดให้บริการทั่วไทย
1. ป้ายบอกระยะทางก่อนถึงจุดบริการ 1 กม. และ 500 เมตร 
2. คอมพิวเตอร์ เพื่อรายงานข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆ
3. แผนที่/แผ่นพับ แนะน าเส้นทางเลือก
4. ชุดปฐมพยาบาล
5. เครื่องดื่ม ผ้าเย็น ฯลฯ
6. อุปกรณ์สื่อสาร(วิทยุ/โทรศัพท์)
7. ชุดบริการเคลื่อนที่เร็ว
8. ชุดอ านวยความปลอดภัย
9. อุปกรณ์ช่วยเหลือรถยนต์เบื้องต้น
10.อุปกรณ์เบื้องต้นป้องกันการแพร่เชื้อโคโรน่า

(หน้ากากอนามัย,เจลล้างมือ)

1. จุดให้บริการทั่วไทย (เน้นแนะน าเส้นทาง)
- แนะน าสภาพการจราจร Real time 

ผ่าน Monitor Led TV
- แผนที่แนะน าเส้นทางทางเลือก

2. จุดให้บริการทั่วไทย (เน้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว)
- ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ

ติดตั้งจุดใหบ้ริการทัว่ไทย แลว้เสร็จ ภายในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2563
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**กรอกข้อมูลสรุปผลการเข้าใช้บริการจุดให้บริการทั่วไทย 
ทางกูเกิล ชีท (google sheet) และส่งทางกลุ่มไลน์ “กลุ่มเทศกาล”

ก่อน 7.00 น.ตั้งแต่ 30 ธ.ค 63 – 5 ม.ค 64**



รูปแบบการให้บริการ “จุดให้บริการทั่วไทย”
125 ศูนย์ประสานงาน  164 จุดให้บริการทั่วไทย

“เทศกาลปีใหม่ 2564”
125 ศูนย์ประสานงาน 383 จุดให้บริการท่ัวไทย 581 ห้องน้ าบริการประชาชน

• ศูนย์บัญชาการ                       1 ศูนย์
(กรมทางหลวง : สร.)

1  จุดพักรถโดยสารสาธารณะ (Rest Area)   18 แห่ง (17 จังหวัด)

(บูรณาการร่วมกับ ขบ. และหน่วยงานในสังกัด คค. ในพื้นที)่

• ศูนย์อ านวยการ                    18 ศูนย์
(ส านักงาน สทล.)

2  จุดให้บริการทั่วไทย                        164 แห่ง
(โดยแขวงฯ/Motorway บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ)

• ศูนย์ปฏิบัติการ                    106 ศูนย์
(แขวงทางหลวง/Motorway)

❖ ห้องน้ าบริการประชาชน                581 แห่ง
(ในพ้ืนที่หมวดทางหลวงทั่วประเทศ)

• การรายงาน : ทุกกรณีที่สภาพการจราจรไม่ปกต ิหรือเกิดอุบัตเิหต ุทาง Online แบบ Real-Time 
1. กรณีเหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุรุนแรง รายงานทางโทรศัพท์ ตรง อทล. , รทร.
2. รายงาน ทาง Line ทุกเหตุการณ์ สภาพการจราจรท่ีไม่ปกติ ทาง Group Line รทร.1 และ ศูนย์ฯอุบัติภัยสร.1 ทันที

พร้อมรายงานต่อเน่ืองจนกว่าเหตุการณ์จะปกติ
3. รายงานจราจรผ่านระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระบบ EMS (สร.) และรายงานอุบัติเหตุ ระบบ HAIMS (สป.)

• ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 4 มกราคม 2563

15



ลักษณะและองคป์ระกอบ รถบริการช่วยเหลอืฉุกเฉิน 
เทศกาลปีใหม่ 2564

ลักษณะและองค์ประกอบรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
1. ป้ายประชาสัมพันธ์ “รถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ”
2. ชุดปฐมพยาบาล
3. อุปกรณ์สื่อสาร(วิทยุ/โทรศัพท์)
4. ชุดอ านวยความปลอดภัย
5.อุปกรณ์เบื้องต้นป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 

(หน้ากากอนามัย,เจลล้างมือ)

รถบรกิารช่วยเหลือฉกุเฉิน
- เน้นการให้บริการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน : การซ่อมเบื้องต้น 

แบตเตอรี่หมด น้ ามันหมด โดยเน้นให้บริการต่อประชาชนผู้ใช้ทาง
ในเส้นทางสายหลัก 
- แจ้งผ่าน 1586

เตรียมความพร้อม รถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 
แลว้เสร็จ ภายในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2563

16

**กรอกข้อมูลสรุปผลการเข้าใช้บริการ รถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 
ทางกูเกลิ ชีท (google sheet) และส่งทางกลุ่มไลน์ “กลุ่มเทศกาล”

ก่อน 7.00 น.ตั้งแต่ 30 ธ.ค 63 – 4 ม.ค 64**



สรุปจ านวน รถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 
โดยเฉพาะเส้นทางสายหลัก เทศกาลปีใหม่ 2564

❖ รถ Mobile Service Car จ านวน 112 คัน
❖ รถกระบะ กรมทางหลวง จ านวน 128 คัน
❖ รถกู้ภัยทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จ านวน  24 คัน

รวมทั้งสิ้น  264 คันเกิดเหตุฉุกเฉิน 
โทร 1586
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ป้ายแนะน า “จุดให้บริการห้องน้ าประชาชน” 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 63 - 5 ม.ค. 64

หอ้งน า้
แขวงทางหลวง/
หมวดทางหลวง

5
0

0
 ม
.

6
0

 ม
.

แปลนการติดตั้ง ป้ายแนะน า 
จุดให้บริการห้องน้ าประชาชน

/ห้องน้ าผู้พิการ 

ข้อแนะน า
1.ป้ายแนะน าจุดให้บริการห้องน้ าเพ่ือประชาสัมพันธ์ การบริการ ห้องน้ าแก่   ผู้ใช้ทาง ในบริเวณส านักงาน

หมวดทางหลวง โดย มีลักษณะป้ายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส พ้ืนป้ายสีน้ าเงิน และเส้นขอบป้ายเป็นสีขาว บรรจุ
สัญลักษณ์เป็นผู้หญิง ผู้ชาย และผนังกั้น พร้อมป้ายส าหรับคนพิการ บรรจุสัญลักษณ์เป็นรูปเก้าอี้ล้อเข็นและ
คนพิการ มีป้ายแนะน าแสดงระยะทาง และป้ายจุดหมายเสริมใต้แผ่นป้ายสัญลักษณ์

2.ให้ติดต้ังป้ายแนะน า จุดให้บริการห้องน้ าประชาชน ตามแบบแปลนที่แนะน า
3. กรณี ป้ายบอกห้องน้ า ในพื้นที่บริการ 
- ถ้าห้องน้ า ถูกออกแบบไว้ส าหรับให้ wheelchair ใช้งานได้สะดวก ปลอดภัยให้ติดต้ังป้าย เพ่ืมเติม ส าหรับผู้
พิการ ขนาด75×75 กับป้ายห้องน้ าเดิม (ล าดับป้าย ซ้าย ไปขวา wheelchair / หญิง /ชาย
- กรณี ห้องน้ ามิได้ถูกออกแบบมาให้ wheelchair ใช้งานได้สะดวก ติดต้ังเฉพาะ ป้าย (หญิง/ชาย)

รูปแบบป้าย

75 ซม.

75
 ซ

ม.
45

 ซ
ม.

75 ซม.

75
 ซ

ม.
45

 ซ
ม.
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ป้ายแนะน า “จุดให้บริการห้องน้ าประชาชน” 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 63 - 5 ม.ค. 64

หอ้งน า้
แขวงทางหลวง/
หมวดทางหลวง

5
0

0
 ม
.

6
0

 ม
.

แปลนการติดตั้ง ป้ายแนะน า 
จุดให้บริการห้องน้ าประชาชน

/ห้องน้ าผู้พิการ 

รูปแบบป้าย

45
 ซ

ม.

45
 ซ

ม.

150 ซม.

75
 ซ

ม.

ข้อแนะน า
1.ป้ายแนะน าจุดให้บริการห้องน้ าเพ่ือประชาสัมพันธ์ การบริการ ห้องน้ าแก่   ผู้ใช้ทาง ในบริเวณส านักงาน

หมวดทางหลวง โดย มีลักษณะป้ายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส พ้ืนป้ายสีน้ าเงิน และเส้นขอบป้ายเป็นสีขาว บรรจุ
สัญลักษณ์เป็นผู้หญิง ผู้ชาย และผนังกั้น พร้อมป้ายส าหรับคนพิการ บรรจุสัญลักษณ์เป็นรูปเก้าอี้ล้อเข็นและ
คนพิการ มีป้ายแนะน าแสดงระยะทาง และป้ายจุดหมายเสริมใต้แผ่นป้ายสัญลักษณ์

2.ให้ติดต้ังป้ายแนะน า จุดให้บริการห้องน้ าประชาชน ตามแบบแปลนที่แนะน า
3. กรณี ป้ายบอกห้องน้ า ในพื้นที่บริการ 
- ถ้าห้องน้ า ถูกออกแบบไว้ส าหรับให้ wheelchair ใช้งานได้สะดวก ปลอดภัยให้ติดต้ังป้าย เพ่ิมเติม ส าหรับ  
ผู้พิการ ขนาด75×75 กับป้ายห้องน้ าเดิม (ล าดับป้าย ซ้าย ไปขวา wheelchair / หญิง /ชาย
- กรณี ห้องน้ ามิได้ถูกออกแบบมาให้ wheelchair ใช้งานได้สะดวก ติดต้ังเฉพาะ ป้าย (หญิง/ชาย)
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150 ซม.

75
 ซ

ม.

75  ซม. 75  ซม.



แผนที่แสดงจุดบริการกางเต็นท์ส าหรับประชาชน
ในบริเวณหมวดทางหลวง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

20

จองกาง
เตน็ท์

โทร 1586 

ภาคเหนือ จ านวน 19 แห่ง
ภาคตะวันตก จ านวน 9 แห่ง
ภาคอีสาน จ านวน 13 แห่ง
ภาคกลาง จ านวน 6 แห่ง

รวม 47 แห่ง

จุดบริการกางเต็นท์

**กรอกข้อมูลสรุปผลการเข้าใช้บริการ
ส่งทางไลน์ “กลุ่มจุดบริการกางเต็นท”์

ภายในวันท่ี 5 มกราคม 2564**



ป้ายแนะน าทางเลี่ยงช่วงเทศกาลฯ

2. แบบป้ายทีต่ิดตั้งอย่างน้อยทุก 5 กม. 
หรือให้มตีามความเหมาะสม

1. แบบป้ายก่อนถึงทางแยกป้ายแนะน าทางเลีย่งเน่ืองจากถนนสายหลกัติดขดั 

*** ส่งข้อมูล เส้นทางเลี่ยงพร้อม PLAN เส้นทางจุดเริ่มต้นและจุดหมาย ***
ที่ Email : ems.bmm2014@gmail.com ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2562
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รายงานการติดตั้งป้าย ทางเลี่ยงช่วงเทศกาล

22

ก าหนดจุดติดตั้งตามเส้นทางเริ่มต้นจนถึงจุดหมาย ให้ติดตั้งให้แล้วเสร็จ วันที่ 25 ธันวาคม 2563



ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
ปิดจุดทางแยก/ป้ายแนะน า 

ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563

การปิดการจราจรบริเวณทางแยก เพ่ืออ านวยความสะดวก
การเดินทางบนเส้นทางหลักช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
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** ส่งข้อมูลติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ปิดจุดทางแยก **
ที่ Email : ems.bmm2014@gmail.com

ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2563

ปิดจุดทางแยก/ป้ายแนะน า 
แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2563

mailto:ems.bmm2014@gmail.com


ส       การปิดจุดกลับรถ (U-TURN) บนทางหลวง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

24

ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
ปิดจุดกลับรถ (U-TURN)

ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563

** ส่งข้อมูลติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ปิดจุดกลับรถ (U-TURN) **
ที่ Email : ems.bmm2014@gmail.com

ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2563

ปิดจุดกลับรถ (U-TURN) 
แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2563

mailto:ems.bmm2014@gmail.com


ส ำนกัอ ำนวยควำมปลอดภยั

25



เส้นทางเฝ้าระวังลดและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
จ านวน 56 แห่ง

ที่มา : ส านักอ านวยความปลอดภัย

26

ที่ จุดเฝ้าระวัง แห่ง

1 ขับเร็ว 35

2 เตือนข้ามฝั่งเกาะสี 5

3 ทางเขา/โค้งลาดชัน 10

รวม 50



มาตรการขับเร็ว

เตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง

- ติดตัง้ป้ายเตือนความเร็วที่
เหมาะสม

- ก าหนดจุดตรวจร่วม
- แขวงฯจัดเตรียมเจ้าหน้าทีแ่ละ
รถส าหรับตรวจสอบจุดตรวจร่วม
- บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจ ควบคุมความเร็วจุดเฝ้า
ระวัง
- ช่วงวันที ่30 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค.64
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มาตรการขับเร็ว

เตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง

- ตรวจสอบการติดตัง้ชุด 
ป้ายเตือนทางโค้งทีเ่หมาะสม
บริเวณทางโค้ง

- ก าหนดจุดตรวจร่วม
- แขวงฯจัดเตรียมเจ้าหน้าทีแ่ละ
รถส าหรับตรวจสอบจุดตรวจร่วม
- บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจ ควบคุมความเร็วจุดเฝ้า
ระวัง
- ช่วงวันที ่30 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค.64
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ขับเร็ว/ขับเร็วทางโค้ง 35 แห่ง

29

No. หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง สทล.
ทางหลวง

หมายเลข

หมายเลข

ตอนควบคุม
ช่ือตอนควบคุม กม.ต้น กม.ท้าย

1 สันป่าตอง เชียงใหมท่ี่ 1 1 (เชียงใหม่) 108 0101 เชียงใหม ่- ปากทางท่าล่ี 25+000 30+000

2 ดอกค าใต้ พะเยา 2 (แพร่) 1021 0101 แมต่  า - บ้านใหม่ 15+000 20+000

3 นครพนม นครพนม 3 (สกลนคร) 22 0502 กุรุคุ - นครพนม 235+000 240+000

4 มกุดาหาร มกุดาหาร 3 (สกลนคร) 212 0401 ย้อมพฒันา - นาโพธิ์ 420+000 425+000

5 สระบุรี สระบุรี 11 (ลพบุรี) 2 0101 สระบุรี - ตาลเด่ียว 0+000 5+000

6 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษท่ี 2 9 (อุบลราชธานี) 221 0103
แยกการช่าง - เชิงบันไดเขา

พระวิหาร
60+000 65+000

7 ธัญบุรี ปทุมธานี 13 (กรุงเทพ) 305 0100 ต่างระดับรังสิต - วัดนาบุญ 0+000 5+000

8 พระสมทุรเจดีย์ สมทุรปราการ 13 (กรุงเทพ) 303 0100 ราษฎร์บูรณะ - พระสมทุรเจดีย์ 10+000 20+000

9 มหาชัย สมทุรสาคร 13 (กรุงเทพ) 35 0201-0202
แสมด า - สะพานข้ามแมน่้ าท่า

จนีฝ่ัง - นาโคก
25+000 35+000

10 เศรษฐกิจ สมทุรสาคร 13 (กรุงเทพ) 3091 0100 อ้อมน้อย - สมทุรสาคร 15+000 20+000

11 ราชบุรี ราชบุรี
15 

(ประจวบคีรีขันธ์)
4 0302 คลองอีจาง - หลุมดิน 95+000 100+000

12 ชะอ า เพชรบุรี
15 

(ประจวบคีรีขันธ์)
4 0503 สระพระ - ห้วยทรายใต้ 200+000 205+000



ขับเร็ว/ขับเร็วทางโค้ง 35 แห่ง (ต่อ)
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No. หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง สทล.
ทางหลวง

หมายเลข

หมายเลข

ตอนควบคุม
ช่ือตอนควบคุม กม.ต้น กม.ท้าย

13 สมทุรสงคราม สมทุรสงคราม
15 

(ประจวบคีรีขันธ์)
35 0301 นาโคก - แพรกหนามแดง 60+000 65+000

14 ท่าชนะ
สุราษฎร์ธานีที่ 1

 (พนุพนิ)

16 

(นครศรีธรรมราช)
41 0201 สวนสมบูรณ์ - เกาะมกุข์ 110+000 115+000

15 ภูเก็ต ภูเก็ต 17 (กระบี่) 402 0102 หมากปรก - เมอืงภูเก็ต 30+000 35+000

16 จะนะ
สงขลาที่ 2 (นา

หมอ่ม)
18 (สงขลา) 43 0201 นาหมอ่ม - จะนะ 20+000 30+000

17 ชัยพร อุดรธานีที่ 1 7 (ขอนแก่น) 2 0601 โนนสะอาด - อุดรธานี 440+000 445+000

18 ห้างฉัตร ล าปางที่ 1 1 (เชียงใหม่) 11 0702 แยกภาคเหนือ - ขุนตาน 475+000 480+000

19 เชียงใหม่ เชียงใหมท่ี่ 2 1 (เชียงใหม่) 11 0900 อุโมงค์ - กองบิน 41 550+000 555+000

20 แมล่าว เชียงรายที่ 1 2 (แพร่) 1 1401 พาน - สันทรายหลวง 915+000 920+000

21 กระบี่ กระบี่ 17 (กระบี่) 4 1102 ตลาดเก่า - คลองท่อม 975+000 980+000

22 นครสวรรค์ที่ 1 นครสวรรค์ที่ 1 11 (ลพบุรี) 1 0802 บ้านหว้า - วังไผ่ 337+500 341+000

23 วังน้อย อยุธยา 13 (กรุงเทพ) 1 0300 ประตูน้ าพระอินทร์ - หนองแค 66+500 72+000

24 พทัลุง
พทัลุง 16 

(นครศรีธรรมราช)

41
0602

ส่ีแยกโพธิ์ทอง - พทัลุง 372+000 375+000

25 ล าพนู ล าพนู 1 (เชียงใหม่) 116 0101 ป่าสัก - สะปุ๋ง 5+000 9+000

26 มว่งเจด็ต้น นครสวรรค์ที่ 1 11 (ลพบุรี) 117 0503 นครสวรรค์ - หนองเต่า 372+002 375+002

27 โพธิ์ทอง อ่างทอง 12 (สุพรรณบุรี) 3064 0100 อ่างทอง - ปากดง 1+000 5+500

28 บางใหญ่ นนทบุรี 13 (กรุงเทพ) 3901 0201 คลองมหาสวัสด์ิ - คลองบางไผ่ 38+500 41+000

29 คลองหลวง

มอเตอร์เวย์ กองทางหลวง

พเิศษระหว่าง

เมอืง

9 East

0401

บางปะอิน - คลองพระยา

สุเรนทร์

28+000 33+000

30 กลางดง นครราชสีมาที่ 2 10 (นครราชสีมา) 2 0201 มวกเหล็ก - บ่อทอง 50+000 55+000

31 ร้องกวาง แพร่ 2 (แพร่) 101 0404 หนองห้า - สวนป่า 270+000 275+000

32 ช่องแคบ ตากที่ 2 (แมส่อด) 4 (ตาก) 1090 0101 แมส่อด - ห้วยน้ าริน 30+000 35+000

33 สุพรรณบุรี สุพรรณบุรีที่ 1 12 (สุพรรณบุรี) 340 0302 สุพรรณบุรี - ศรีประจนัต์ 90+000 95+000

34 ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานีที่ 1

 (พนุพนิ)

16 

(นครศรีธรรมราช)
41 0202 เกาะมกุข์ - ควนรา 130+000 135+000

35 ควนรู สตูล 18 (สงขลา) 406 0101 ปากจา่ - ค่ายรวมมติร 35+000 40+000



มาตรการเตือนข้าม (เกาะส)ี

เฝ้าระวัง

- ติดตัง้ Barrier น ้าและกรวย
ยาง ช่วงทางโค้ง หรือ จุดทีมี่
ความเสีย่งการข้ามฝ่ัง

เตรียมความพร้อม

- ก าหนดจุดตรวจร่วม
- แขวงฯจัดเตรียมเจ้าหน้าทีแ่ละ
รถส าหรับตรวจสอบจุดตรวจร่วม
- บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจ ควบคุมความเร็วจุดเฝ้า
ระวัง
- ช่วงวันที ่30 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค.64
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เตือนข้ามฝั่ง (เกาะส)ี 5 สายทาง 5 แห่ง

32

No. กลุ่มเฝ้าระวัง แขวงทางหลวง
ทางหลวง

หมายเลข

หมายเลขตอน

ควบคุม
ช่ือตอนควบคุม กม.ต้น กม.ท้าย

1 เตือนข้ามฝ่ัง (เกาะสี) ตากที่ 2 (แมส่อด) 105 0101 แมส่อด - ห้วยบง 5+000 10+000

2 เตือนข้ามฝ่ัง (เกาะสี) ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) 208 0100 ท่าพระ - หนองสระพงั 0+000 5+000

3 เตือนข้ามฝ่ัง (เกาะสี) นครราชสีมาที่ 1 206 0100 ตลาดแค - วังหิน 5+000 10+000

4 เตือนข้ามฝ่ัง (เกาะสี) อยุธยา 3263 0100 อยุธยา - ไผ่กองดิน 5+000 10+000

5 เตือนข้ามฝ่ัง (เกาะสี) กระบี่ 4034 0100 ปากน ้ากระบี่ - เขาทอง 5+000 10+000



มาตรการทางเขา/โค้งลาดชัน

เฝ้าระวัง

- ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของ
ป้ายเตือนความเร็ว ป้ายเตือน
ทางลาดชัน ใช้เกียร์ต ่า

- ก าหนดจุดเฝ้าระวัง 
(checkpoint) ก ากับผู้ขับขีร่ถ
ขนาดใหญ่ใช้ความเร็วต ่าและ
เกียร์ต ่า
- ช่วงวันที ่30 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค.64

เตรียมความพร้อม

33



ทางเขา/โค้งลาดชัน 10 แห่ง

34

No.
กลุ่มเฝ้า

ระวัง

หมวดทาง

หลวง
แขวงทางหลวง สทล.

ทางหลวง

หมายเลข

หมายเลข

ตอน

ควบคุม

ช่ือตอนควบคุม กม.ต้น กม.ท้าย

1 โค้งลาดชัน เด่นชัย อุตรดิตถ์ท่ี 1
5 

(พษิณุโลก)
11 0503 บึงหลัก - หนองน้ าเขียว 350+000 355+000

2 โค้งลาดชัน เด่นชัย แพร่ 2 (แพร่) 11 0602 ปางเคาะ - ปางมะโอ 415+000 420+000

3 โค้งลาดชัน ปาย แมฮ่่องสอน
1 

(เชียงใหม่)
1095 0201 กิ่วคอหมา - แมน่ะ 75+000 80+000

4 โค้งลาดชัน เทิง เชียงรายท่ี 2 2 (แพร่) 1020 0201 โป่งเกลือ - บ้านปล้อง 35+000 40+000

5 โค้งลาดชัน ค าหอม สกลนครท่ี 1 3 (สกลนคร) 213 0302 สร้างค้อ - สกลนคร 155+000 160+000

6 โค้งลาดชัน ภูเรือ
เลยท่ี 2 (ด่าน

ซ้าย)

6 

(เพชรบูรณ์)
21 0603 หนองบง - ภูสวรรค์ 385+000 390+000

7 โค้งลาดชัน ราไวย์ ภูเก็ต 17 (กระบี่) 4029 0100 กะทู้ - ป่าตอง 0+000 5+000

8 โค้งลาดชัน นาโยง ตรัง 17 (กระบี่) 4 1204 ตรัง - เขาพบัผ้า 1120+000 1125+000

9
ทางเขา แคมป์สน เพชรบูรณ์ท่ี 1 6 

(เพชรบูรณ์)

12
0601

เข็กน้อย - แยกอาเซียน 340+000 341+500

10
ทางเขา สอง แพร่

2 (แพร่)
103

0200
แมย่างฮ่อ - แมตี่บ 39+501 44+001



การรายงานอุบัติเหตุลงระบบ HAIMS
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การรายงานการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม

อุบัตเิหตุใหญ่ หมายถงึ
- อุบัตเิหตุทางถนนทีม่จี านวนผู้เสยีชวีติ 2 ราย ขึน้ไป
- หรือผู้บาดเจบ็ตัง้แต ่4 ราย ขึน้ไป
- หรือผู้บาดเจบ็+ผู้เสยีชวีติ ตัง้แต ่4 ราย ขึน้ไป
และอุบัตเิหตุทีเ่ป็นทีส่นใจของประชาชน เช่น บุคคลส าคัญหรือบุคคลสาธารณะเกดิการ

บาดเจบ็ Admit หรือเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุ หรือรถน า้มัน รถสารเคม ีเกดิอุบัตเิหตุ จนเกดิเพลงิไหม้ 
หรือสารเคมฟุ้ีงกระจายไปสู่ชุมชนทางถนนใหร้ายงานอุบตัเิหตุใหญ่ดว้ย

เร่งรายงานห้อง Line รทร.1
และ ลงระบบ HAIMS
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การรายงานอุบัติเหตุ
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การรายงานอุบัติเหตุลงระบบ HAIMS

30 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564
✓ อุบัตเิหตุของวันทีผ่่านมาจะต้องถูกบันทกึลงระบบให้แล้วเสร็จในเวลา 07.00 น.

✓ กรณีอุบัตเิหตุรุนแรง ขอให้รายงานโดยเร็วทีสุ่ดในระบบ (สถานะเป็น “ไม่ครบ” 
กไ็ด้/อย่าเป็น “ร่าง”)

✓ ในกรณี ทีส่ถานะเป็น “ร่าง” หรือ “ไม่ครบ” เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงข้อมูล ให้แจ้ง
ประสานที ่สป. ทุกคร้ังทีเ่บอร ์24110

✓ มูลเหตุ ถ้าใส่ อืน่ๆ ให้ใส่ description ด้วย

✓ กรณี รายละเอยีดอุบัตเิหตุ ขอให้กรอกให้ครบสมบูรณ ์(อ่านแล้วเข้าใจสถานการณ์
การเกดิเหตุ)

✓ เน้นย า แขวงทีค่รอบคลุมพืน้ที ่2 จังหวัด ให้ตรวจสอบและอัพเดทข้อมูลทัง้ 2 จังหวัด
ก่อนลงระบบ HAIMS
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การรายงานอุบัติเหตุเพิ่มเติม

30 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564
✓ รายงานตามแบบฟอรม์รายงานผู้ประสบเหตุ เพิม่เตมิ ถงึการใช้เขม็ขัดนิรภัย /

น่ังท้ายกระบะ / สวมหมวกกันน๊อค

✓ เฉพาะกรณีเป็นอุบัตเิหตุที ่ “ ผู้เสยีชวีติ / มผู้ีบาดเจบ็สาหัส ”

✓ ยังต้องรายงานในระบบ HAIMS ด้วย

✓ Fax 02-354–6636 ภายใน 07.00 น. ของทุกวัน
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การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยใน 10 เส้นทาง
ที่มีการจราจรหนาแน่นช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
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การอ านวยความสะดวกและความปลอดภยัใน 10 เส้นทาง
ที่มีการจราจรหนาแน่นช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ภาค เส้นทาง

เหนือ 1. ดอนเมือง – รังสิต – ต่างระดบับางปะอิน (ทล.1) – อยธุยา – บางปะหนั – อ่างทอง –
สิงห์บุรี – ชยันาท – อุทยัธานี – นครสวรรค ์(ทล.32) (ระยะทาง 172 กม.)

2. ลาดบวัหลวง – สุพรรณบุรี – ชยันาท (ทล.340) (ระยะทาง 164 กม.)

อีสาน 3. ต่างระดบับางปะอิน – วงันอ้ย – หนองแค – สระบุรี (ทล. 1) – แก่งคอย – ปากช่อง –
ล าตะคอง – สีค้ิว – แยกปักธงชยั – นครราชสีมา (ทล.2) (ระยะทาง 195 กม.)

4. รามอินทรา – มีนบุรี – หนองจอก – แยกฉะเชิงเทรา/พนสันิคม – ฉะเชิงเทรา –
ปราจีนบุรี – กบินทร์บุรี – แยกปักธงชยั (ทล.304) (ระยะทาง 278 กม.)

5. รังสิต – ธญับุรี – องครักษ ์– บา้นนา (ทล.305) – กบินทร์บุรี (ทล.33) 
(ระยะทาง 135 กม.)
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การอ านวยความสะดวกและความปลอดภยัใน 10 เส้นทาง
ที่มีการจราจรหนาแน่นช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ภาค เส้นทาง

ใต้ 6. ต่างระดบับางขนุเทียน – สมุทรสาคร – บา้นบ่อ – สมุทรสงคราม –
ต่างระดบัวงั   มะนาว (ทล.35) (ระยะทาง 75 กม.)

7. ตล่ิงชนั – ศาลายา – นครชยัศรี (ทล 338) – นครปฐม – บางแพ – ราชบุรี –
ต่างระดบัวงัมะนาว (ทล. 4) (ระยะทาง 120 กม.)

ตะวนัออก 8. ทบัชา้ง – สุวรรณภูมิ – ลาดกระบงั – บางปะกง – หนองขาม – หนองปรือ
- พทัยา (ทล.7) (ระยะทาง 119 กม.)

9.      บางนา – บางพลี – บางววั – บางปะกง (ทล.34) (ระยะทาง 38 กม.)
ถนนวงแหวน 10.    วงแหวนกาญจนาภิเษกฝ่ังตะวนัออก และฝ่ังตะวนัตก (ทล 9) (ระยะทาง 148 กม.)
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มาตรการบริหารการจราจรในพื้นที่ก่อสร้างใน 10 เส้นทาง
ที่มีการจราจรหนาแน่นช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

➢ โครงการก่อสร้าง /ส านักงานทางหลวง/แขวงทางหลวง
▪ สรุปรูปแบบการจัดจราจรช่วงเทศกาล

✓ พิจารณาการคืนผิวจราจรให้เท่าช่วงปกติ
✓ กรณีที่มีการจราจรสะสม จัดเตรียมแผนทางเบี่ยง และหารือส านักอ านวยความปลอดภัยหรือ

ส านักส ารวจออกแบบ
➢ แขวงทางหลวง

▪ สรุปสภาพปัญหาและแผนผังการจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง
▪ สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อมีการจราจรติดขัดและสะสม
▪ ภาพถ่ายการติดต้ังอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยและไฟฟ้าแสงสว่าง
▪ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใหญ่ /การจราจรติดขัดสะสม ให้รายงานในห้องผู้บริหาร จนกว่าจะคลี่คลาย
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ตัวอย่างรูปแบบการจัดการจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง

45



โครงการก่อสร้างที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการจราจร
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (ภาคเหนือ) 4 แห่ง

46

ล าดับ หมายเลข 

 ทางหลวง

ช่ือสายทาง จังหวัด แขวงทาง

หลวง

ส านัก

ก่อสร้าง

เร่ิมต้น - ส้ินสุด     

กม.- กม.

1

3901 ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้าย

ทาง ตอน 1 (ปี  2562) (สามโคก)

ปทุมธานี ปทุมธานี สท.1 62+300-73+800

2

3901 ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้าย

ทาง ตอน 2 (ปี  2562) (บางไทร)

พระนครศรีอยธุยา ปทุมธานี สท.1 73+800-86+559

3

3902 ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)  ด้านขวา

ทาง ตอน 1 (ปี  2562) (สามโคก)

ปทุมธานี ปทุมธานี สท.1 62+300-73+800

4

3902 ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร  (ด้านตะวันตก)  ด้านขวา

ทาง ตอน 2 (ปี  2562) (บางไทร)

พระนครศรีอยธุยา ปทุมธานี สท.1 73+800-86+559



โครงการก่อสร้างที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการจราจร
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 12 แห่ง
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ล าดับ หมายเลข 

 ทางหลวง

ช่ือสายทาง จังหวัด แขวงทาง

หลวง

ส านัก

ก่อสร้าง

เร่ิมต้น - ส้ินสุด        

กม.- กม.

1
2 นครราชสีมา - บรรจบทางหลวงหมายเลข 

2067 (บ.บิง) (ปี 2562)

นครราชสีมา นครราชสีมา

ท่ี 1

สท.2 161+911-177+500

2

304 ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ช่วง อ.พนมสาร

คาม - ต. เขาหินซ้อน (รวมสะพานข้ามแยก

ทางหลวงหมายเลข 319)  ตอน 1 (ปี  2562)

ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สท.2 105+000-114+000

3

304 ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ช่วง อ.พนมสาร

คาม - ต. เขาหินซ้อน (รวมสะพานข้ามแยก

ทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 2 (ปี  2562)

ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

, ปราจนีบุรี

สส. 114+000-127+000

4
304

/359

ทางแยกต่างระดับเขาหินซ้อน (ปี  2562) ฉะเชิงเทรา, 

ปราจนีบุรี

ฉะเชิงเทรา

, ปราจนีบุรี

สส. 127+100-127+100

5
304 ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า

 -อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2563)

ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สท.2 81+000-85+000

6
304 ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า

 -อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2563)

ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สท.2 85+000-90+400

7
304 ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า

 -อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563)

ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สท.2 90+400-93+800

8
M6 ทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงสายบางปะอิน -

สระบุรี-นครราชสีมา ตอน 2

พระนครศรีอยธุยา สส. ทล1 55+500-56+500

9

1

สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 ท่ี 

กม.

90+000,กม.104+200 (ขาเข้า) (ปี  2562) 

(หินกอง)

สระบุรี สระบุรี สส. 90+000

10

1

สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 ที่ 

กม.

90+000,กม.104+200 (ขาเข้า) (ปี  2562)

สระบุรี สระบุรี สส. 104+200

11
362

สะพานข้ามทางแยกจดุตัด ทล .362 กับ ทล.

3041 (แยกเสาไห้) จ.สระบุรี

สระบุรี สระบุรี

สส. 5+000-6+500

12 304 อ.กบินทร์บุรี - อ.วังน ้าเขียว (ส่วนท่ี 2) ปราจนีบุรี ปราจนีบุรี สส. 216+560-223+269



โครงการก่อสร้างที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการจราจร
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (ภาคใต้) 6 แห่ง
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ล าดับ หมายเลข 

 ทางหลวง

ช่ือสายทาง จังหวัด แขวงทาง

หลวง

ส านัก

ก่อสร้าง

เร่ิมต้น - ส้ินสุด        

กม.- กม.

1 35

ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทาง

แยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย   ตอน 

1 (ปี  2561) (พระราม 2)

กรุงเทพมหานคร ธนบุรี สท.1 9+800-13+300

2

35 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทาง

แยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 

(ปี  2561) (พระราม 2)

กรุงเทพมหานคร ธนบุรี    

สมทุรสาคร

สท.1 13+300-17+400

3

35 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทาง

แยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย  ตอน 3

 (ปี  2561) (พระราม 2)

กรุงเทพมหานคร สมทุรสาคร สท.1 17+400-21+500

4

35 ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สาย

ธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทาง

แยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย   ตอน 

 1

กรุงเทพมหานคร ธนบุรี สส. 9+731-13+981

5

35 ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สาย

ธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทาง

แยกต่างระดับ  บาง ขุนเทียน - เอกชัย   

ตอน 3

สมทุรสาคร สมทุรสาคร สส. 18+122-20+500

6 35 สะพานกลับรถบนถนนพระราม 2 สมทุรสาคร สมทุรสาคร สส. 34+000-42+000



โครงการก่อสร้างที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการจราจร
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (ภาคกลาง) 1 แห่ง
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ล าดับ หมายเลข 

 ทางหลวง

ช่ือสายทาง จังหวัด แขวงทาง

หลวง

ส านัก

ก่อสร้าง

1

305/352 ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวง

หมายเลข 305ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352

 (ปี 2563)

ปทุมธานี ปทุมธานี สส.
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สรุปข้อมูลคาดการณ์ปริมาณจราจรบนทางหลวงสายหลกัและมอเตอร์เวย์ 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (วันที่ 30 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564)

ขาเข้า ขาออก รวม

คาดการณ์ช่วงเทศกาลปใีหม ่2564 (วนัอังคารที ่29 ธ.ค. 2563 - วนัจนัทร์ที ่4 ม.ค. 2564) 4,015,866                   4,120,819                 8,136,685                         

ช่วงเทศกาลปใีหม ่2563  (วนัศุกร์ที ่27 ธ.ค. 2562 - วนัพฤหสับดีที ่2 ม.ค. 2563) 3,923,716                   3,858,419                 7,782,135                         

ช่วงเทศกาลปใีหม ่2562  (วนัพฤหสับดีที ่27 ธ.ค. 2561 - วนัพุธที ่2 ม.ค. 2562) 3,899,163                   4,048,010                 7,947,173                         

ช่วงเวลาปกติ  (วนัอังคารท่ี 1 ธ.ค. 2563 - วนัจนัทร์ที ่7 ธ.ค. 2563) 3,978,817                   4,221,404                 8,200,221                         

ช่วงวนัหยดุต่อเนื่องเดือนธนัวาคม 63 (วนัอังคารที ่8 ธ.ค. 2563 - วนัจนัทร์ที ่14 ธ.ค. 2563) 4,038,902                   4,186,421                 8,225,323                         

เปรียบเทียบช่วงเทศกาลปใีหม ่2563 2.3% 6.8% 4.6%

เปรียบเทียบช่วงเทศกาลปใีหม ่2562 3.0% 1.8% 2.4%

เปรียบเทยีบช่วงเวลาปกติ 0.9% -2.4% -0.8%

เปรียบเทยีบช่วงวนัหยดุต่อเนื่องเดือนธนัวาคม 63 -0.6% -1.6% -1.1%
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29-ธ.ค. 30-ธ.ค. 31-ธ.ค. 1-ม.ค. 2-ม.ค. 3-ม.ค. 4-ม.ค.

คาดการณ์ปริมาณจราจเข้าออกกรุงเทพมหานครบนทางหลวงสายหลัก และมอเตอร์
เวย์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 

ขาเข้า ขาออก
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แผนทีเ่ส้นทางเลอืก 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
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แผนที่เส้นทางเลือกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
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แผนที่เส้นทางเลือกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (ภาคเหนือ)
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แผนที่เส้นทางเลือกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (ภาคอีสาน)
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แผนที่เส้นทางเลือกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (ภาคตะวันออก)
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แผนที่เส้นทางเลือกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (ภาคใต)้
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การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ข้อมูล DOWNLOAD
สามารถดาวน์โหลดได้ในวันที่ 16 ธ.ค. 63
1.PWP น าเสนอเทศกาลปีใหม่ 64
2.แบบรายงานสภาพการจราจรบริเวณทางแยก 
(ส่งมาทาง ems.bmm2014@gmail.com ข้อมูลภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2563)
3.แบบรายงานป้ายแนะน าทางเลี่ยง
(ส่งมาทาง ems.bmm2014@gmail.com ข้อมูลภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2563)
4.แผนที่เส้นทางเลือก 
(ส่งมาทาง ems.bmm2014@gmail.com ข้อมูลภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563)
5.สรุปปัญหาและอุปสรรค  
(ส่งมาทาง ems.bmm2014@gmail.com ข้อมูลภายในวันที่ 6 มกราคม 2564)
6.รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
(ส่งมาทาง ems.bmm99@gmail.com ข้อมูลภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563)

Download ได้ทีเ่วบ็ส านักบริหารบ ารุงทาง  http://bmm.doh.go.th

mailto:ems.bmm2014@gmail.com
mailto:ems.bmm2014@gmail.com
mailto:ems.bmm2014@gmail.com
mailto:ems.bmm2014@gmail.com
mailto:ems.bmm2014@gmail.com
http://bmm.doh.go.th/


การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ข้อมูล DOWNLOAD

สามารถดาวน์โหลดได้ในวันที่ 21 ธ.ค. 63
1.ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ (ติดตั้งภายในส านักงาน,เต็นท์)
2.ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ (ติดตั้งหน้าส านักงานแขวงทางหลวง/หมวดทางหลวง)
3.ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ (ติดข้างรถ)
4. สรุปผลการเข้าใช้บริการจุดให้บริการทั่วไทย ทาง กูเกิล ชีท (google sheet) 
ส่งทางไลน์   “กลุ่มเทศกาล”ก่อน 7.00 น.ตั้งแต่ 30 ธ.ค 63 – 4 ม.ค 64
5. สรุปผลการเข้าใช้บริการรถบริการเคลื่อนที่เร็วทาง กูเกิล ชีท (google sheet)
ส่งทางไลน์   “กลุ่มเทศกาล”ก่อน 7.00 น.ตั้งแต่ 30 ธ.ค 63 – 4 ม.ค 64

Download ได้ทีเ่วบ็ส านักบริหารบ ารุงทาง  http://bmm.doh.go.th

http://bmm.doh.go.th/
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สวมหน้ากากทุกคร้ัง
เมื่อออกปฏิบัตงิาน


