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TRAFFIC
การจราจร

B

E

C

D

A-กล้องบริการประชาชน M 

Traffic
-ป้าย VMS แจ้งจราจร
-รายงานจราจรผ่าน 
จส.100 สวพ.95 twister
และ SOCIAL MEDIA

แก้ไขปัญหาจุดทีค่าดว่าจะตดิขัด ทีอ่าจตดิขัด ใน
เส้นทางทีเ่ราแนะน าทาง ป้ายทางเล่ียง/ทางเลือก

-ปรับจุดบริการให้ตดิตาม
สภาพการจราจรจาก TV 
VDO วงจรปิด
-ข้อมูลแนะน าเส้นทาง

-หมวด Motorway และกู้ภยั Standby ตลอด
-พร้อมแก้ปัญหาจราจรเฉพาะจุด ด้วยอุปกรณจ์ราจร
-พร้อมประสานงานหมวดและแขวงทางหลวง

-เคลียรพ์ืน้ทีก่่อสร้างคืนพืน้ผิวจราจรทุก
โครงการฯ 28 ธ.ค.2563 - 4 ม.ค.2564
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❑เตรียมพร้อมงานหอ้งควบคุมระบบจราจร CCB ลาดกระบงั/พทัยา
• เก่ียวกบัป้ายแนะน า (ป้าย VMS) ทางเล่ียง

• ป้ายงด/เร่ิม จดัเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทาง

❑ การเตรียมความพร้อมดา้นประชาสมัพนัธ์  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

• การประสานงานและประชาสมัพนัธ์ กรณีเกิดอุบติัการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อการจราจร
• M – TRAFFIC  (APPLICATION)

3



4

จุดอ านวยความสะดวกและบริการประชาชน 6 จุดบริการ

จุดให้บริการ ทล.7 หมวดพานทอง
กม.49+300 ขาเข้า Service area บางปะกง 2 จุดให้บริการ ทล.7 หมวดพานทอง 

กม. 49+300 ขาออก Service area บางปะกง 1

จุดให้บริการ ทล.7 หน่วย ชอ.ชผ ชพ. 
กม. 21+600 ขาออก REST STOP ลาดกระบัง 1

จุดให้บริการ ทล.7 หมวดลาดกระบัง
กม. 21+800 ขาเข้า REST STOP ลาดกระบัง 2

จุดให้บริการ ทล.9 หน่วยหมวดคลองหลวง
กม. 49+200 ขาออก REST STOP ทับช้าง 1

จุดให้บริการ ทล.9 หมวดคันนายาว
กม. 48+300 ขาออก REST STOP ทับช้าง 2

จุดให้บริการ ทล.7 หมวดแหลมฉบัง
กม. 73+500 ขาเข้า REST STOP หนองรี 2

จุดให้บริการ ทล.7 หมวดแหลมฉบัง
กม. 71+600 ขาเข้า REST STOP หนองรี 1
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ทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 (บางปะอนิ-บางพล)ี  จ านวน  5 จุด
1. ต่างระดบั มจร. (กม.0+000) เบ่ียงออกถนนพหลโยธิน
2. ด่านเกบ็ค่าธรรมเนียมผา่นทางธญับุรี 1 (กม.24+800)  และด่านธญับุรี 2 (กม.25+200)
3. บริเวณด่านชัง่น ้ าหนกัล าลูกกา  (กม.32+000) – ทางด่วนจตุโชติ  (กม.34+000)
4. ด่านเกบ็ค่าธรรมเนียมผา่นทางทบัชา้ง 1 (กม.51+300) และด่านทบัชา้ง 2 (กม.49+000)
5. บริเวณต่างระดบัวดัสลุด (กม.64+000)

ทางหลวงพเิศษหมายเลข 7 (กรุงเทพ-พทัยา)  จ านวน  3 จุด
1. ทางแยกต่างระดบัทบัชา้ง  (กม.7+200) 
2. สถานท่ีบริการทางหลวง (Service Area)  กม. 48+000 มุ่งหนา้มาบตาพดุ และกม.50+000 มุ่งหนา้กรุงเทพ
3. พ้ืนท่ีก่อสร้างงานปรับปรุงเพ่ิมช่องจราจรช่วงต่างระดบัหนองขาม – ต่างระดบัโป่ง (กม.100+000) – (กม.120+000) 

❖ จุดเฝ้าระวงั และเตรียมความพร้อม



1.1 ต่างระดบัมจร. (กม.0+000)

1.5  บริเวณต่างระดบัวดัสลุด (กม.64+000)

1.2  ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทางธญับุรี 1  
(กม.24+800)  และด่านธญับุรี 2  (กม.25+200)

2.3  พ้ืนท่ีก่อสร้างงานปรับปรุงเพ่ิมช่องจราจรช่วงต่างระดบัหนอง
ขาม – ต่างระดบัโป่ง (กม.100+000) – (กม.120+000)

2.2  สถานท่ีบริการทางหลวง (Service Area)  กม.48+000
มุ่งหนา้พทัยา และกม.50+000 มุ่งหนา้กรุงเทพ

1.3  บริเวณด่านชัง่น ้ าหนกัล าลูกกา  (กม.32+000) –
ทางด่วนจตุโชติ  (กม.34+000)

2.1 ทางแยกต่างระดบัทบัชา้ง  (กม.7+200) 

1.4  ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทางทบัชา้ง 1   
(กม.51+300)  และด่านทบัชา้ง 2  (กม.49+000)



จุดเฝ้าระวังและเตรยีมความพร้อมการจัดการจราจรรวมทั้งวิธกีารแก้ไขปัญหา

1.   ต่างระดบั มจร. (กม.0+000) เบ่ียงออกถนนพหลโยธิน



2.2   ด่านเกบ็ค่าธรรมเนียมผา่นทางธญับุรี 1 (กม.24+800)  และด่านธญับุรี 2 (กม.25+200)



2.3  บริเวณด่านชัง่น ้ าหนกัล าลูกกา  (กม.32+000) – ทางด่วนจตุโชติ  (กม.34+000)





2.4   ด่านเกบ็ค่าธรรมเนียมผา่นทางทบัชา้ง 1 (กม.51+300) และด่านทบัชา้ง 2 (กม.49+000)



2.5  บริเวณต่างระดบัวดัสลุด (กม.64+000)



2.6   ทางแยกต่างระดบัทบัชา้ง  (กม.7+200) 



2.7   สถานท่ีบริการทางหลวง (Service Area)  กม.48+000 มุ่งหนา้มาบตาพดุ และกม.50+000 มุ่งหนา้กรุงเทพ



2.8  พื้นท่ีก่อสร้างงานปรับปรุงเพิ่มช่องจราจรช่วงต่างระดบัหนองขาม – ต่างระดบัโป่ง (กม.100+000) – (กม.120+000) 



1) การแกไ้ขปัญหาจดุทางลงจตโุชติ (ขาไปบางปะอิน)  โดยวางกรวยกัน้รถจาก 2 ชอ่งจราจร ไมใ่หร้ถมาแทรกสาย

ทางหลกั ของ MOTORWAY ใหร้ถท่ีมาจากทางพิเศษจตโุชตคิอ่ยๆ MERGE กระแสจราจรเขา้ ทล.9 โดยใหร้ถท่ีมาจาก

จตโุชตว่ิิงผา่นดา่นชัง่น า้หนกั คอ่ยๆรวมกระแสจราจรกบัสายทางหลกั ทล.9 MOTORWAY ท่ีว่ิงมา 4-5 ชอ่งจราจร

เป็นการเพิ่มความจกุาร MERGE ระหวา่ง ทล.9 และ ทางพิเศษจตโุชต ิให ้PIORITY ของสายทางอยา่งเท่าเทียมกนั
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2) การแกไ้ขปัญหาจดุตดั ทล.9 และ ทล.7 (ตา่งระดบัทบัชา้ง ขาไปพทัยา)  โดยวางกรายลดเลนจาก 4 เหลือ 3 ใน ทล.7



ให ้ทล.9 MERGE
ให ้ทล.9 MERGE



3) การบริหาร Service Area บางปะกง โดยวาง Barrier กนัรถท่ีจะมาแทรก และ ชดุป้ายงานวดั

และเพิ่มเตมิโดยแขวงฯ จะด าเนนิการตเีสน้ทึบและป้ายเตอืนกวดขนัวินยัจราจรเพื่อไม่ใหร้ถเปลี่ยน

ชอ่งจราจรในชว่งระยะ 1 กิโลเมตร กอ่นถึง Service Area (ทัง้ 2 ฝัง่)

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

N



การประชาสัมพนัธ ์PR การจัดช่องจราจรแก่ ประชาชน ก่อนหน้า



SA
บางปะกง 

1

ป้าย 
VMS
กม.44+1
00

ป้าย VMS
กม.47+300

กม.48+700

กม.45+650 กม.46+350

ขาออกพทัยา

กม.45+650

กม.46+090

กม.46+090

กม.46+350 กม.46+950

กม.46+950

กม.47+600

กม.47+600

กม.48+350

กม.48+350

กม.38+700

กม.40+100

กม.40+550

กม.38+700

กม.40+100

กม.40+550

กม.41+600

กม.40+900

กม.41+200

กม.40+900

กม.41+200

กม.41+600

กม.42+050

กม.42+400

กม.42+800

กม.42+050

กม.42+400

กม.42+800

กม.43+250

กม.44+050

กม.44+450

กม.43+250

กม.44+050

กม.44+450

กม.44+830

กม.45+070

กม.45+350

กม.44+830

กม.45+070

กม.45+350

ป้ายไวนิล (ชัว่คราว) = 30 ป้าย+3 ป้าย 

(ไหล่ทาง 15 ป้าย เกาะกลาง 15 ป้าย+ไหล่เพ่ิม 3 ป้าย)

สถานะ=อยู่ระหว่างผลิตติดตัง้ (เสร็จ)

ป้ายเหล็ก ป้ายแนะน า (ถาวร) = 12 ป้าย 
(ไหล่ทาง 6 ป้าย เกาะกลาง 6 ป้าย)

สถานะ=ผลิตติดตัง้แลว้เสร็จ 

41+300 41+350 41+400



การวางกรวย และบริเออรพ์ลาสตกิ 
ในการจัดช่องจราจร 2 กม. 



ขาเขา้

กม.49+800 กม.50+300

ขาออก

กม.47+700

กม.48+900

เส้นทบึหา้มเปลี่ยน/แทรก ช่องจราจร





4) แกไ้ขปัญหารถตดิบริเวณงานกอ่สรา้ง ตา่งระดบัหนองขาม - ตา่งระดบัโป่ง (ขาไปพทัยา)  โดยแขวงฯ

ไดป้ระสานโครงการกอ่สรา้งใหเ้ปลี่ยนจาก Barrier Concrete เป็น Barrier พลาสตกิในบริเวณท่ีมกีารชนทา้ยกนั

บอ่ยครัง้ เพื่อใหร้ถท่ีเกิดอบุตัเิหตสุามารถเคลื่อนยา้ยเขา้เขตกอ่สรา้งไดร้วดเร็วย่ิงขึน้
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