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    หนังสือ “การสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน” เล่ม

นี้ เป็นผลผลิตที่เกิดจากความต้ังใจของทีมงานด้านความ

ปลอดภัยทางถนน ที่มีกลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา 

เป็นแกนหลักในการรวบรวมชุดความรู้จากข้าราชการต�ารวจและ

ภาคีเครือข่าย โดยการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมือกัน

ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม จนเกิดเป็นผลส�าเร็จเป็นคู่มือให้พนักงานสอบสวน น�าไปเป็นแนวทาง

ปฏิบัติในการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนนเพ่ืออ�านวยความยุติธรรมให้คู่กรณี และสืบค้นไปถึง

สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุเพื่อน�าไปสู่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ผลลัพธ์ที่คาดหวังคือการลด

อุบัติเหตุทางถนนที่เป็นสาเหตุท�าให้คนไทยบาดเจ็บ พิการและเสียชีวิต

    หนังสือเล่มนี้ ได้พัฒนามาจากเล่มแรกที่จัดพิมพ์ เป็นคู่มือวิทยากรการสอบสวนคดีอุบัติเหตุ

ทางถนน ซึ่ งในขณะน้ันผมด�ารงต�าแหน ่งผู ้บัญชาการศึกษา เมื่อได ้มาด�ารงต�าแหน ่ง 

ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ ดูแลงานกฎหมายและคดี เห็นว่าควรเป็นคู่มือท่ีมีประจ�าอยู ่

ทุกสถานีต�ารวจซึ่งจะจัดส่งให้ครบทุกสถานีต�ารวจต่อไป และขอให้พนักงานสอบสวนถือเป็น

แนวทางปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

                    พลต�ารวจโท

                                (รอย อิงคไพโรจน์)
                                       ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ
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    องค์การสหประชาชาติได้เรยีกร้องให้ประเทศสมาชิก
ด�าเนินการตามกรอบปฏิญญามอสโก ซ่ึงก�าหนดให้ ค.ศ.

2011-2020 (พ.ศ.2554-2563) เป็นทศวรรษแห่งการปฏบิตัิ
การเพื่อความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้แต่ละประเทศก�าหนด

ทศิทาง แผนงาน มาตรการในการแก้ไขปัญหาอบุติัเหตทุางถนน โดยมเีป้าหมายลดอตัราการเสยีชวีติ
จากอบุตัเิหตทุางถนนของทัง้โลกถงึร้อยละ 50 ในปี ค.ศ.2020 หรอื พ.ศ.2563 โดยใช้กรอบแนวทาง
ส�าหรับแผนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ซึ่งหนึ่งในห้าเสาหลักของการสร้างเสริมให้เกิด
ความปลอดภัยทางถนน คือ การตอบสนองภายหลังเกิดอุบัติเหตุ 

    พนักงานสอบสวน นับว่ามีบทบาทอย่างสูงในการตอบสนองภายหลังเกิดเหตุ ทั้งนี้ กฎหมาย
ได้ให้อ�านาจแก่พนักงานสอบสวน ให้มหีน้าท่ีท�าการสบืสวนสอบสวนคดอีบุตัเิหตจุราจรทางบก และ
รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา จึงเป็นภาระ
หน้าที่อันส�าคัญท่ีต้องท�าความจริงให้ปรากฏ ทั้งนี้ เพื่ออ�านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน การ
ท�าความจริงให้ปรากฏดังกล่าว นอกจากจะหาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่งและทางอาญาแล้ว ยังต้อง
สามารถเป็นข้อมูลย้อนกลับไปสู่ระบบการบริหารจัดการด้าน คน รถ ถนนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มี
ความปลอดภัยสูงขึ้นต่อผู้ใช้ถนนทั้งมวลอีกด้วย เพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุซ�้าซ้อน เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีก 
ในพื้นที่รับผิดชอบของตน โดยไม่ได้รับการแก้ไข

    หนังสือ การสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนนเล่มนี้ ได้จัดท�าข้ึนโดยความร่วมมือระหว่าง 
กองบญัชาการศกึษาและศูนย์วชิาการเพือ่ความปลอดภยัทางถนน โดยการสนบัสนนุด้านงบประมาณ
จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เนื้อหาท่ีปรากฏอยู่ในหนังสือนี้ เช่น 
สถานการณ์การเกดิอบุติัเหตุทางถนน การวเิคราะห์สาเหตขุองเกดิอบุตัเิหต ุการสอบสวนคดอีบุตัเิหตุ
ทางถนน ได้ถกูรวบรวมไว้เพือ่ต้องการให้พนกังานสอบสวนผูป้ฏบัิตหิน้าท่ีได้ใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างองิ
ในการท�าความจริงให้ปรากฏตามที่กล่าวมาแล้ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานสอบสวนและ 
ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงต่อไป

 

                    พลต�ารวจตรี

                                (เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ)
                                               รองผู้บัญชาการศึกษา

คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
4

ค�ำน�ำ



                                  หน้า

บทที่ 1 สถานการณ์ และสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนน 7 - 16

       สถานการณ์และสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนน 7

       บทบาทของพนักงานสอบสวนต่ออุบัติเหตุทางถนน 8

บทที่ 2 การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 17 - 54

       ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักฐานในที่เกิดเหตุ 17

       การแก้ไขและปรับปรุงจุดเสี่ยง/จุดอันตราย 40

       ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สาเหตุอุบัติเหตุทางถนนจากกรณีศึกษา 45

บทที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน    55 - 92

       ประมวลกฎหมายอาญา             56

       ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์       58

       ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  59

       พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  60

       พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522      65

       พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522    65

       พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 67

บทที่ 4 ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน   93 - 138

       บทนิยามที่ต้องรู้เกี่ยวกับคดีจราจร      93

       การเตรียมตัวของพนักงานสอบสวน     95

       หลักการตรวจที่เกิดเหตุในคดีจราจร     96

       หลักการสอบสวนผู้กล่าวหา ผู้ต้องหา และพยานในคดีจราจร 109

5
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

สำรบัญ



                                  หน้า

บทที่ 5 การตรวจพิสูจน์หลักฐานในคดีอุบัติเหตุทางถนน 139 - 146

       วงจรงานนิติวิทยาศาสตร์           139

       วงจรการเกิดอุบัติเหตุจราจรและการพิสูจน์หลักฐาน 141

       กรณีศึกษา                   145

       ข้อปฏิบัติเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ         146

       การเขียนรายงานการตรวจพิสูจน์       146

บรรณานุกรม                          147

ผนวก ก. วิศวกรรมจราจรกับการแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน 151                                     

ผนวก ข. ตัวอย่างส�านวนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน 169

ผนวก ค. คู่มือการส�ารวจอุบัติเหตุ โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย 361

ผนวก ง.  มนุษย์ปัจจัยกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนน   389

ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้จัดท�าหนังสือ           409

สำรบัญ

คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
6



สถำนกำรณ์ และสำเหตุ
ของอุบัติเหตุทำงถนน

1.  สถานการณ์และสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนน

    สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยอยูในระดับรุนแรงมาก จากรายงานองค์การ

อนามยัโลกประเทศไทยมผู้ีเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนสงูสดุเป็นอนัดบัทีส่ามและสองของโลก ใน

ปี 2556 และในปี 2558 ตามล�าดับ แม้ในรายงานปี 2560 จะลดระดับลงเป็นอันดับที่ 9 ของโลก 

แต่สถติกิารเสยีชวีติจากการขบัขีร่ถจกัรยานยนต์ยงัสงูเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก จากรายงานล่าสดุของ

กระทรวงสาธารณสุขคนไทยยังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในปี 2559 สูงถึง 22,356 คน มีผู้บาด

เจ็บหนักที่ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลและกลายเป็น ผู้พิการถาวรถึงร้อยละ 4.6 สถาบันวิจัยเพื่อ

การพฒันาประเทศไทย (ทดีอีาร์ไอ 2560) ได้ค�านวณมลูค่าความสญูเสยี ในช่วงปี 2554-2556 เฉลีย่

ต่อปีเท่ากับ 545,435 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งระยะ

ยาวจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างรุนแรง

        

    โดยปัจจัยหลักในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยส่วนใหญ่เกิด

จาก คนหรอืพฤตกิรรมของผูข้บัขี ่ร้อยละ 95 และ 95.7 ตามล�าดบั รองลงมาจะเป็น ปัจจยัด้านถนน

และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 28 และ 27.6 ส่วนปัจจัยด้านรถ เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ประเทศไทยถึงร้อยละ 21.5 ซึ่งสูงกว่าต่างประเทศ ซึ่งเป็นสาเหตุเพียงร้อยละ 8
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บทที่ 1



     ทั้งนี้ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในส่วนของคน เช่น เมาแล้วขับ หลับใน ในส่วนของรถ 

เช่น ยางรถยนต์หมดสภาพ เบรกหมดสภาพ และในส่วนของถนน เช่น ถนนลื่นหลังจากฝนตก มีการ

ซ่อมถนน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก. เรื่องวิศวกรรมจราจรกับการแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน)

   -   สวนดุสิตโพล ท�าการส�ารวจ 10 อันดับข่าวที่สะเทือนใจที่สุด พบว่า การตายบนถนน เป็น

เรื่องสะเทือนใจ อันดับ 3 รองจากเรื่องอาชญากรรม ฆ่าข่มขืน ซึ่งเป็นอันดับ 1 และ ความแตกแยก

ในสังคม เป็นอันดับ 2 และได้ส�ารวจเรื่องความวิตกกังวลของคนไทย ณ วันนี้ พบว่าอุบัติเหตุบนท้อง

ถนนเป็นเรื่องที่ประชาชนมีความกังวลสูงที่สุดเป็นอันดับ 3 โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ควรแก้โดยช่วย

กันรณรงค์ กระตุ้นให้เกิดจิตส�านึก ปฏิบัติตามกฎจราจร เมาไม่ขับ ขับรถอย่างมีสติ ไม่ประมาท รอง

จากเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ ปากท้อง เงินไม่พอใช้ รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ค่าครองชีพสูง ของกิน

ของใช้แพง ซึ่งเป็นอันดับ 1 และเรื่องเศรษฐกิจตกต�่า การค้าการลงทุนไม่ดี คนตกงาน ต่างชาติไม่

ลงทุน คนไม่มีก�าลังซื้อ ซึ่งเป็นอันดับ 2 

     จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้น จึงเกิดค�าถามว่า ท�าอย่างไรจึงจะให้ความส�าคัญกับการสวบสวน

หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีอุบัติเหตุ คือพนักงานสอบสวน 

ที่นอกจากจะต้องหาสาเหตุของอุบัติเหตุให้ได้ว่าเกิดจากความประมาทของบุคคลใด เพื่อให้ปรากฏ

ข้อเทจ็จริงในส�านวนการสอบสวน นอกจากนัน้แล้วยงัควรสนใจเรือ่งสาเหตอ่ืุนท่ีเกีย่วข้องทีท่�าให้เกดิ

อบุตัเิหตจุราจรในคดีน้ันๆ ด้วย เช่น  รถ ถนน หรอืสิง่แวดล้อม ซึง่ล้วนเป็นสาเหตขุองการเกดิอบุตัเิหตุ

ท้ังสิน้ ตลอดจนควรหาสาเหตขุองการตายของบคุคลทีป่ระสบอบุตัเิหตดุ้วยว่าตายด้วยสาเหตใุด เช่น 

หวักระแทกกบักระจกหน้า หน้าอกกระแทกกบัพวงมาลยัรถ หรอืกระเดน็หลดุออกมานอกรถแล้วไป

กระแทกกับต้นไม้ เป็นต้น

2.  บทบาทของพนักงานสอบสวนต่ออุบัติเหตุทางถนน

   องค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกด�าเนินการตามกรอบปฏิญญามอสโก ซึ่ง

ก�าหนดให้ ค.ศ.2011-2020 (พ.ศ.2554-2563) เป็นทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย

ทางถนน เพื่อให้แต่ละประเทศก�าหนดทิศทาง แผนงาน มาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง

ถนน โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของทั้งโลกถึงร้อยละ 50 ในปี ค.ศ.

2020 หรือ พ.ศ.2563 โดยใช้กรอบแนวทางส�าหรับแผนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดย

ยึดแนวคิดเรื่องระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัย (Safe System Approach) เป็นแนวทาง โดยกรอบ

แนวทางทศวรรษแห่งความปลอดภยัทางถนนของโลก ได้ด�าเนนิการโดยยดึหลกัแนวทางตามเสาหลกั 

5 ด้าน ดังนี้
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   เสาหลักที่ 1  การบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนน (Road Safety management)   ส่ง

เสริมการสร้างความร่วมมอืของภาคีเครอืข่ายจากทกุภาคส่วนและก�าหนดหน่วยงานหรอืคณะท�างาน

หลักเพ่ือพัฒนาและผลกัดันยทุธศาสตร์ แผน เป้าหมายชาตด้ิานความปลอดภยัทางถนนภายใต้ระบบ

ฐานข้อมูลและฐานงานวิจัยที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อออกแบบน�าไปปฏิบัติ ติดตาม ประเมิน

ผล ประสิทธิภาพมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน

   เสาหลักที่ 2  ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย (Safer Roads and Mobility) โดยสร้างมิติ

ความปลอดภัยให้เป็นส่วนหน่ึงของระบบโครงข่ายถนนและยกระดับคุณภาพในการป้องกันหรือ

คุม้ครองการบาดเจ็บและสญูเสยีส�าหรบัผูใ้ช้รถใช้ถนนทกุประเภท โดยเฉพาะกลุม่ทีม่คีวามอ่อนไหว

ต่อการสูญเสียสูง เช่น คนเดินเท้า ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และจักรยาน สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จากการ

วางระบบติดตามประเมินผลของโครงสร้างพื้นฐานถนน การส่งเสริมการวางแผนออกแบบก่อสร้าง 

และสภาพของถนนที่ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัย

   เสาหลักที่ 3  ยานพาหนะปลอดภัย (Safer Vehicles) มีการส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีมาใช้

งานจริง เพ่ือท�าให้ยานพาหนะปลอดภยัขึน้ด้วยมาตรการทัง้เชงิรบั (Passive Safety) และเชงิป้องกนั 

(Active Safety) ด้วยการส่งเสริมมาตรฐานที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วโลก การให้ความรู้ความ

เข้าใจกับผู้บริโภค และการสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ถูกน�ามาใช้

   เสาหลักที่ 4  ผูใ้ช้รถใช้ถนนปลอดภยั (Safer Road Users) มกีารพฒันาแผนงานเพือ่ปรบัปรงุ

พฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย การบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้าง

ความรู้ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มอัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัย การลดปัญหาการเมา

แล้วขับ ความเร็วและปัจจัยเสี่ยงอื่น 
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   เสาหลักที่ 5  การตอบสนองหลงัการเกดิอบุตัเิหต ุ(Post-Crash Response) สร้างเสรมิความ

พร้อมต่อการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉินหลังเกิดอุบัติเหตุ และพัฒนาความสามารถของระบบ

สขุภาพและระบบอืน่ ๆ  ในการดูแลรกัษาภาวการณ์บาดเจบ็จากอบุตัเิหตทุีเ่หมาะสม รวมถงึการดแูล

ในระยะยาวเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุบัติเหตุ

   การตอบสนองภายหลังเกิดอุบัติเหตุเป็นกรณีท่ีพนักงานสอบสวนมีหน้าท่ีต้องท�าความจริงใน

เรือ่งอบุตัเิหตจุราจรทีเ่กดิขึน้ให้ปรากฏเพ่ืออ�านวยความยตุธิรรมให้กบัประชาชน โดยการหาตวัผูร้บั

ผิดชอบในทางแพ่งและทางอาญาให้กับผู้เสียหาย และหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดเพื่อน�ามาใช้เป็น

ข้อมูลย้อนกลับไปสู่ระบบการบริหารจัดการด้าน คน รถ ถนน เพื่อให้มีความปลอดภัยสูงขึ้นต่อผู้ใช้

รถใช้ถนนทุกคนอีกด้วย ท้ังน้ี กฎหมายได้ให้อ�านาจพนักงานสอบสวนมีหน้าท่ีสืบสวนสอบสวนคดี

จราจร โดยการแสวงหาข้อเทจ็จริงและหลกัฐาน เพือ่จะทราบรายละเอียดแห่งความผดิ และรวบรวม

พยานหลักฐานและด�าเนินการทั้งหลายอื่นซึ่งพนักงานสอบสวนได้ท�าไปเก่ียวกับความผิดท่ีกล่าวหา 

เพือ่ทีจ่ะทราบข้อเทจ็จรงิหรอืพสิจูน์ความผิด และเพือ่จะเอาตวัผูก้ระท�าผดิมาฟ้องลงโทษ โดยในคดี

จราจรให้ถือว่ารัฐเป็นผูเ้สยีหาย ดังนัน้เม่ือพนกังานสอบสวนได้รบัแจ้งเหตแุล้ว ต้องรีบไปท�าการตรวจ

สถานที่เกิดเหตุ และรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งพนักงานสอบสวนจะเป็นผู้กล่าวหาในความผิดดัง

กล่าวเอง ส่วนฝ่ายใดจะเป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้ต้องหา ก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยคดีของพนักงาน

สอบสวน โดยจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นก่อนทุกครั้ง

  

 

   จากแผนภาพ เมื่อมีคดีอุบัติเหตุทางถนน พนักงานสอบสวนต้องด�าเนินการ ดังนี้ คือ 

     ด�าเนนิการสอบสวนตามระเบยีบและกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง เพือ่ท�าความจรงิให้ปรากฏ และ

ค้นหาผู้รับผิดชอบทั้งในทางแพ่งและอาญา ในกรณีที่ไม่ใช่เหตุเล็กน้อย เช่น มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และ

เสียชวิีต จ�าเป็นต้องมทีมีเกบ็พยานหลกัฐานเข้าร่วมด�าเนนิการด้วย เช่น การตรวจสอบจุดชนรถยนต์
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คู่กรณีด้วย จากนั้นจึงสรุปส�านวนคดี และส่งฟ้องไปตามพยานหลักฐานต่อไป

     สรุปประเด็นส�าคัญเรื่องสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เช่น ในกรณีท่ีอุบัติเหตุมักเกิดซ�้าในจุดเดิมบ่อยครั้ง หรือพฤติกรรมแบบเดิมๆ การสรุป

ประเดน็ดงักล่าว จะท�าให้เกดิการพิจารณาแก้ไขเพือ่ไม่ให้เกดิอบุตัเิหตซุ�า้อนัก่อให้เกดิความเสยีหาย

ขึ้นอีก ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวย่อมมีผลย้อนกลับมาในประการที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน

สอบสวนเองด้วย เนื่องด้วยจะไม่ต้องท�าส�านวนในเรื่องที่เกิดขึ้นในท�านองนี้ซ�้าอีก 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ 1 1  

เปิดคลิปวีดีโอ รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถยนต์ท่ีก�าลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอย จากนั้นให้ผู้เข้า

รับการอบรมอภิปรายแสดงความเห็นว่าอะไรคือสาเหตุของอุบัติเหตุ 

วิทยากรต้องอธิบายเน้นให้เห็นถึงสาเหตุของอุบัติเหตุในแบบต่างๆ นอกเหนือจากความ

ประมาท เช่น การปล่อยให้มแีผงลอยขายของปากซอย และประชาชนผูซ้ือ้ จอดรถปากซอย

เพื่อซื้อของ และอื่นๆ

   คลิปวีดีโอนี้ เป็นคดีอุบัติเหตุบริเวณปากซอยกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่สถานีต�ารวจ

ราชาเทวะ ระหว่างรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถเก๋ง) และรถจักรยานยนต์ ชนกัน เป็นคลิปเหตุการณ์ที่

รถยนต์ขบัน�าหน้าในช่องทางเดินรถที ่2 จากซ้าย และก�าลงัจะเลีย้วเข้าซอยซึง่อยูด้่านซ้าย แต่รถยนต์

ไม่สามารถอยูใ่นช่องทางด้านซ้ายได้ เนือ่งจากมรีถจอดแวะซือ้สนิค้า ซึง่วางขายอยูบ่นทางเท้าบรเิวณ

ปากซอย รถจักรยานยนต์ที่ขับตามมา ไม่ทันระวัง จึงชนท้ายรถยนต์ที่ก�าลังจะเลี้ยวเข้าซอย
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ตัวอย่างการอภิปราย

สาเหตุของอุบัติเหตุตามคลิปนี้

   1. รถยนต์น่ังส่วนบคุคล (รถเก๋ง) ไม่เปิดไฟเลีย้วเมือ่เปลีย่นช่องทางการขบัรถเป็นระยะทางไม่

น้อยกว่า 30 เมตร ผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 36 

   2. มีรถยนต์ 2 คันจอดรถหน้าปากซอย กีดขวางการจราจร

   3. รถจกัรยานยนต์มรีะยะประชดิรถยนต์นัง่ส่วนบคุคล (รถเก๋ง) มากไป ให้มรีะยะปลอดภยัใน

การขับขี่ยานพาหนะ

   4. บริเวณปากซอยมีร้านขายของ อาจต้องให้เทศกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือ ริมถนนให้ทาสีขาว

แดงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ�้า

   5. สายรัดคางหมวกกันน็อคหลุดจากศีรษะ

ผู้เกี่ยวข้องควรมีบทบาทอย่างไร

   1. ต�ารวจ เช่น ริมถนนให้ทาสขีาวแดงเพ่ือป้องกนัอบุตัเิหตซุ�า้ หรอืไม่อนญุาตให้จอดรถปากซอย 

   2. เทศกิจ เช่น ควบคุมการขายของข้างทาง

   กรณมีโีจทก์ร่วม เช่น ต�ารวจและท้องถิน่เข้ามาเกีย่วข้อง ปัจจบุนัมข้ีอสัง่การจากนายกรฐัมนตรี

ไปยังหน่วยงานในระดับท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่13 กรกฎาคม 2559 และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย 

ให้ทุกท้องถิ่นตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ. อปท.) โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 

และใช้งบประมาณของท้องถิ่นในการน้ีได้ตลอดทั้งปี กรณีท่ีต้องมีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพร่วมด้วย เช่น ซ่อมถนน ซ่อมป้ายจราจร ตัดต้นไม้ข้างทาง ก็สามารถน�าข้อสั่งการดังกล่าว

มาปรับใช้ได้
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   การสั่งฟ้องผู้ต้องหาในส�านวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน จะเกี่ยวข้องระหว่าง ผู้ขับขี่

จักรยานยนต์ และ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถเก๋ง) แต่สามารถสั่งฟ้องผู้จอดรถกีดขวางปากซอยทั้ง 2 

คันได้ด้วย เนื่องจากกระท�าความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก

พนักงานสอบสวนควรมีบทบาทอย่างไร

   1. กรณีดังกล่าว ในส�านวนของพนักงานสอบสวน ต้องสั่งฟ้องผู้ที่ขับขี่รถโดยประมาท ได้แก่ 

รถยนต์น่ังส่วนบุคคล (รถเก๋ง) ทีไ่ม่ให้สญัญาณไฟเล้ียวในระยะทีป่ลอดภยั  และรถจกัรยานยนต์ทีข่บั

รถประชิดคันหน้ามากเกินกว่าที่จะหยุดได้ทัน รวมถึงรถยนต์ที่จอดรถข้างทาง ฐานจอดกีดขวางการ

จราจร ตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก อย่างครบกระบวนการ เพื่อให้เป็นตัวอย่างในการบังคับ

ใช้กฎหมาย

   2. นอกจากนี้ ยังต้องมีบทบาทในการแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชา ระดับสถานีต�ารวจ เพื่อสั่งการ 

หรือประสานหน่วยเกีย่วข้องบงัคับใช้กฎหมายห้ามขายสนิค้าบรเิวณปากซอยเพือ่ความปลอดภยัของ

ประชาชนโดยรวม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ 2 

คลิปคดอีบุติัเหตุ รถบรรทกุพ่วงเลีย้วเข้าซอย หรอืเลีย้วเข้าประตูสถานประกอบการในระยะ

ประชิด ชนกับรถจักรยานยนต์ที่ขับตามหลังมา

ให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมอภิปรายถงึสาเหตุของอบุตัเิหต ุและวทิยากรเน้นความส�าคญัของสาเหตุ

อืน่ๆ นอกจากความประมาทด้วย
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   คลิปนี้ เป็นคลิปวีดีโอที่รถบรรทุกพ่วงคันหนึ่ง ก�าลังเลี้ยวเข้าประตูสถานประกอบการ โดยทาง

ด้านซ้าย แต่เนื่องด้วยความยาวของรถบรรทุกพ่วง ท�าให้ไม่สามารถเลี้ยวได้ หากขับในช่องทางด้าน

ซ้ายสุดที่ติดกับทางเท้า ผู้ขับขี่รถยนต์บรรทุก จึงต้องขับในช่องทางที่ 2 จากซ้าย ท�าให้ชนกับรถ

จักรยานยนต์ที่ขับมาในช่องทางด้านซ้ายที่ติดกับทางเท้า

ตัวอย่างการวิเคราะห์

สาเหตุของอุบัติเหตุ

   1. รถบรรทุกพ่วงขับรถตัดช่องทางรถอื่นในระยะประช้ันชิด ซ่ึงรถบรรทุกอยู่ในช่องทางท่ี 2 

ต้องชะลอดูรถที่ตามมาว่าก่อนเลี้ยวซ้ายรถอยู่ในระยะปลอดภัยหรือไม่ และร้องเปิดไฟเลี้ยวเมื่อ

เปลี่ยนช่องทางการขับรถเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร

   2. ประตูสถานประกอบการ (โกดัง) มีการเชื่อมทางแคบท�าให้เกิดปัญหาในการเลี้ยวรถ เพื่อ

เข้า – ออก ในสถานประกอบการ (โกดัง) 

   3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมทางจะประกอบด้วยดังต่อไปนี้

     3.1  พระราชบัญญัติจราจรทางบก 

     3.2  พระราชบัญญัติทางหลวง ประเด็นการเชื่อมทาง

     3.3  พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก

     3.4  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

บทบาทของพนักงานสอบสวน

   ร้อยละ 28 ของอบุติัเหตุทางถนน เกดิขึน้จากถนนและสิง่แวดล้อม เพ่ือให้ปัจจยันีล้ดลงพนกังาน

สอบสวนต้องมกีารบนัทกึสาเหตทุีเ่กดิอบุตัเิหตทุีม่รีายละเอยีดทีค่รบถ้วน เพือ่ให้เป็นข้อมลูแก่หน่วย
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คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
14



งานที่เกี่ยวข้องกับถนน หรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว เช่น เมื่อกระทรวง

คมนาคมรับทราบข้อมูลถนน หรือสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดอุบัติเหตุ อาจมีการทบทวนการสร้างถนน 

หรือการเชื่อมทางที่ผิดหลักความปลอดภัย หรือวิศวกรทางหลวงผู้ออกแบบถนน ให้ได้รับข้อมูล

ประกอบในการก่อสร้าง ส่วนตัวผู้ประกอบการเอง ต้องทบทวนวิธีการป้องกันหน้าสถานประกอบ

การ เช่นมกีารต้ังกรวยเป็นจุดสงัเกต  และมพีลขบัผูช่้วยในการช่วยเลีย้วเข้าสถานประกอบการเป็นต้น

กรณีตัวอย่างการเชื่อมทางที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุซ�้าซ้อน เช่น 

   -  จังหวัดอุดรธานี รถเลี้ยวหน้าโรงไฟฟ้า ถนนมิตรภาพก่อนเข้าอุดร ชนรถตู้ตายยกคัน 

   -  จังหวัดสุพรรณบุรี การเลี้ยวเข้าโกดังเก็บไม้ รถพ่วงไม่สามารถเลี้ยวด้วยช่องทางด้านในได้  

     จึงต้องหักเลี้ยวในช่องทางที่ 2

   -  จังหวัดอุบลราชธานี คลิปเกาะกลางถนน หน้าโรงพยาบาล อ.วารินทร์ช�าราบ เกาะกลาง 

     สร้างแล้วถนนไม่เท่ากัน บางกรณีก็กว้าง บางกรณีก็แคบ เป็นเหตุให้มีอุบัติเหตุเกิดข้ึน 

     วันละ 2 คดี

   -  เคสชนท้าย มีคนตายจากการจอดรถข้างทางเป็นข่าวตามสื่อมวลชนอยู่เสมอ และท�าให้มี 

     ผู้เสียชีวิตอาทิตย์ละศพ ซึ่งสาเหตุเกิดจากการจอดรถริมทางแต่ไม่มีเครื่องหมายแจ้งเตือน  

     ซึ่งตามกฎหมายต้องมีการแสดงเครื่องหมาย 150 เมตรก่อนถึงรถจอดเสียดังกล่าว 

   -  รถบรรทุกพ่วงไม่มีระบบจุดจอด จอดในปั๊มน�้ามันไม่ได้ เมื่อไม่มีที่จอด เพื่อความปลอดภัย  

     จงึต้องจอดรถรมิทางแหล่งชมุชน เมือ่น�าเสนอกระทรวงคมนาคม กม็แีนวคดิจะท�าทางจอดรถ  

     แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีความคืบหน้า 

   -  กรณีรถบรรทุกพ่วงเลี้ยวเข้าประตูสถานประกอบการไม่ได้ต้องทิ้งลูกพ่วงไว้และมีรถ 

     ตามมาชน ฝ่ังรถบรรทกุแจ้งว่ามกีารเตอืนโดยการหกักิง่ไม้เสยีบท้ายรถ ซึง่ทีถ่กูต้องจะต้อง 

     แจ้งให้ทราบก่อนถึงลูกพ่วง 150 เมตร

การป้องกันอุบัติเหตุในรถบรรทุกของต่างประเทศ มีตัวอย่างดังต่อไปนี้

   -  ประเทศมาเลเซีย รถบรรทุกต้องมสีต๊ิกเกอร์ขนาดใหญ่สะท้อนแสงตดิอยูด้่านหลงัตัวรถ หรอื 

     มี Under run ไม่ให้รถใดๆ สามารถมุดใต้ท้องรถได้

   -  ประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ.2001 มีคดีอุบัติเหตุ และมีการยื่นเรื่องให้แก้กฎหมาย กรณีขับรถ 

     โดยประมาท – อันตราย  (Dangerous Driving Resulting in deaths and injuries)  

     ขอให้มีการเพิ่มบทลงโทษ กรณีขับรถโดยประมาท ซึ่งมีการแก้ไขกฎหมายส�าเร็จปี 2001  

     ประกอบด้วย 5 กรณี ดังต่อไปนี้

   1. การขับขี่รถที่ได้รับผลกระทบจากแอลกอฮอล์ และยาหรือสารกระตุ้น

   2. การขับขี่ไม่สามารถควบคุมรถได้ ในกรณีที่ขับรถด้วยความเร็วสูง

   3. ขับรถแซงอย่างน่ากลัว หรือขับจี้กดดับรถคันหน้า
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   4. ผู้ขับขี่ไม่มีทักษะการขับขี่รถ

   5. ฝ่าสัญญาณไฟแดง

กรณีตัวอย่างที่ศาลมีค�าสั่งริบรถยนต์ของกลาง กรณีรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นยาริส สีแดง

   ผูข้บัรถยนต์ดงักล่าวมลีกัษณะการขบัรถทีอ่นัตราย ขบัรถปาดไปมา คลปิการขับขีม่าจากกล้อง

หน้ารถจักรยานยนต์ผู้ร่วมทาง ซึ่งศาลมีค�าสั่งให้ริบรถของกลางดังกล่าว เนื่องจากผู้ขับขี่รถไม่ค�านึง

ถึงความปลอดภัยในการขับรถตามที่พนักงานสอบสวนและอัยการขอให้ศาลริบรถ มาตรการริบรถ

ในประเทศไทยจึงเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาได้

   กรณีตัวอย่างเด็กนักเรียนชายเดินริมถนน ถูกรถยนต์ท่ีจอดรถริมถนนเปิดประตูรถกระแทก 

ท�าให้ล้มไปลงบนถนน และมรีถบรรทกุตามมาจงึโดนรถชนในช่วงเวลาทีเ่ดก็ไปโรงเรยีน ข้อสงสยัคอื

รถบรรทุกดังกล่าวขับเข้ามาได้อย่างไรในช่วงเวลาที่เด็กนักเรียนไปโรงเรียน หรือว่ิงเข้ามาในแหล่ง

ชุมชนได้อย่างไร

   จากกรณีดังกล่าวพนักงานสอบสวนเป็นผู้ที่หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งทางออกที่เราจะ

ทราบสาเหตุมีหลายทาง ทั้งกายภาพ และการศึกษา กล่าวโดยสรุป เรื่องอุบัติเหตุมีปัจจัยที่เกิดมาก

กกว่าความประมาท มีกรณีรถ การเชื่อมทาง ถนน ด้านกายภาพ และอีกปัจจัยมากมาย ถ้าพนักงาน

สอบสวนสามารถชีใ้ห้เหน็เง่ือนง�าในการเกดิอบุติัเหตุ และสามารถส่งต่อข้อมลูให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

รบัทราบปัญหาจราจรหรอือบุติัเหตุดังกล่าว หรอืสามารถถ่ายทอดข้อมลูให้กบัหน่วยงานท่ีไม่สามารถ

เข้าถึงข้อมูลนี้ได้ ก็จะเป็นการลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุซ�้าซ้อนได้เช่นกัน

 

  อบัุตเิหตทุางถนนเป็นสิง่ป้องกนัได้ คนไทยบางส่วนมองว่าอบุตัเิหตทุางถนนเป็น

เรือ่งของเคราะห์กรรม ท่ีท�าให้บาดเจ็บ หรอื เสยีชวีติ จงึอาจส่งผลให้การแก้ไขปัญหา

นี้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

  บางกรณีอาจสังเกตได้จากการสะท้อนของสื่อสารมวลชน เวลามีผู้บาดเจ็บหรือ

เสียชีวิต ก็มักจะประโคมข่าวในท�านองว่า มีหมอดูทัก มีลางสังหรณ์ว่าจะเสียชีวิต

ก่อนเดินทาง ส่วนคนที่รอดก็รายงานว่าแขวนพระเครื่องดี ซึ่งการรายงานดังกล่าว

กลับไม่ได้ให้ความรู้และความตระหนักในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเลย
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   หลักการสืบค้นสาเหตุและการฟื้นฟูสภาพการเกิดอุบัติเหตุตามทฤษฎี Haddon Matrix ของ 

William Haddon, Jr. กล่าวว่า “ไม่มีระบบใดที่ออกแบบมาได้สมบูรณ์แบบส�าหรับมนุษย์” และ 

“ผู้คนมักจะท�าผิดพลาดได้เสมอ” ซึ่งทฤษฎี Haddon Matrix ประกอบด้วยหลักในการพิจารณา 

2 ส่วนส�าคัญคือ

   1) หลักการ 3 ปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุ คือ คน รถ และ ถนน

   2) หลักการ 3 ช่วงเวลา คือ ก่อนการชน ระหว่างการชน และหลังการชน

   กล่าวโดยสรุปว่าอุบัติเหตุทางถนนเกิดจาก 3 ปัจจัย คือ คน  รถ  ถนนและสิ่งแวดล้อม ในการ

วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ต้องพิจารณาช่วงเวลาในการเกิดเหตุ คือ ก่อนชน ขณะชน 

และหลังชน เป็นองค์ประกอบอยู่เสมอ

 

Haddon Matrix ตารางพฤติกรรมการเกิดเหตุ

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักฐานในที่เกิดเหตุ

   การสืบค้นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานจากบุคคลหรือสิ่งของหรือ

สภาพแวดล้อมทีเ่กีย่วข้อง ซึง่การสบืสวนในต่างประเทศจะมกีารเรยีนหลกัสตูรการสบืสวน สอบสวน 

กำรวิเครำะห์สำเหตุ
กำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน
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บทที่ 2



โดยในสหรัฐอเมริกาจะมีหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูล ซ่ึงในการลงพื้นที่รวบรวมข้อมูล

อบุตัเิหต ุใช้เจ้าหน้าที ่3 คนในการลงพืน้ที ่เจ้าหน้าท่ีคนแรกท�าหน้าท่ีสอบถามบคุคลผูเ้กีย่วข้อง ส่วน

เจ้าหน้าที่ที่เหลือท�าหน้าที่ตรวจสอบรถ ถนนและสิ่งแวดล้อม 

ประเภทข้อมูลและเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล

   อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย มีการปิดกันช่องในการเก็บรวบรวมข้อมูล และแบบฟอร์มในการ

เกบ็ข้อมลู และอปุกรณ์ในการวดัพืน้ทีเ่กดิเหตุ เช่นการหาพืน้ผวิความเสยีดทาน การหาป้ายหมายเลข 

การถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ แล้วจึงน�าผลไปจ�าลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ อาจระบุอุปกรณ์ที่จ�าเป็นใน

การเตรียมตัวส�าหรับการสืบค้นหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุได้ดังนี้

   1. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

     -   ชุดปฐมพยาบาล      -   กรวยจราจร

     -   เสื้อสะท้อนแสง      -   กระบองไฟฟ้า

ตัวอย่างการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

บทที่ 2  กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน   

คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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บทที่ 2  กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน

   2. แบบฟอร์มในการเก็บข้อมูล

     -   ข้อมูลทั่วไป      -   คน

     -   รถ           -   ถนนและสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล

   3. อุปกรณ์ในการวัด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

     3.1  อุปกรณ์เพื่อการวัด ประกอบด้วย

        -   เทปวัด

        -   ตลับเมตร

        -   ล้อวัดระยะ

        -   เครื่องวัดระยะ

        -   อุปกรณ์วัดระดับ

        -   อุปกรณ์วัดลมยาง

        -   อุปกรณ์วัดความเสียดทานพื้นผิวถนน 

     3.2  อุปกรณ์เพื่อการก�าหนดต�าแหน่ง ประกอบด้วย

        - สีสเปรย์

        - ชอล์ก

        - ป้ายหมายเลข
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ตัวอย่างการใช้อุปกรณ์ก�าหนดต�าแหน่ง

   4. อุปกรณ์ในการบันทึก

     -   กล้องถ่ายรูป

     -   กล้องวีดีโอ

     -   เครื่องบันทึกเสียง

     -   GPS               

ขั้นตอนในการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุเชิงลึก

   (1)  ข้อมลูจ�าเพาะของอบุติัเหตุ: วนั เวลา ทีเ่กดิเหต ุล�าดบัเหตุการณ์ และความเสยีหาย เป็นต้น

   (2)  รถ: ประเภทของรถ ยีห้่อ รุน่ ปีผลติ การควบคมุรถ การควบคมุรถเพือ่หลกีเลี่ยงอบุตัเิหตุ  

      วตัถทุีช่น ส่วนท่ีโดนชน ส่วนที่ได้รับความเสียหาย ชนดิและความยาวของรอยเบรคทีเ่กิด 

      จากล้อรถ เป็นต้น

   (3)  ผู้ประสบอุบัติเหตุ: เพศ อายุ การบาดเจ็บ ต�าแหน่งที่นั่ง การใช้อุปกรณ์นิรภัย การใช้สาร 

      เสพติดหรือแอลกอฮอล์ เป็นต้น

   (4)  ถนนและสิงแวดล้อม: ถนนทีเ่กดิเหตุ การจราจร ประเภทของผวิจราจร จ�านวนช่องจราจร  

      ความกว้างช่องจราจร ความกว้างไหล่ทาง สภาพอากาศ อปุสรรคในการมองเหน็ เป็นต้น

บทที่ 2  กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน   

คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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บทที่ 2  กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน

สิ่งแรกที่ต้องค�านึงถึงเมื่ออยู่ในที่เกิดเหตุ

   ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล

   1.  การสวมเสื้อสะท้อนแสง

   2.  การเลือกพื้นที่จอดรถที่มีความปลอดภัย

   3.  การกันพื้นที่บริเวณที่จะท�าการเก็บข้อมูล

   ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักฐานในที่เกิดเหตุ

   1. สถานที่เกิดเหตุ - เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ ข้อมูลที่จะต้องท�าการเก็บทันที คือ 

     •  Reference Point เป็นต�าแหน่งส�าหรับอ้างอิงเพื่อจุดอื่นๆ

     •  Point of Impact (POI) เป็นต�าแหน่งที่เกิดการชน

     •  Point of Rest (POR) เป็นต�าแหน่งสุดท้ายของรถแต่ละคัน

     •  Debris and Mark คือ รอยหรือหลักฐานบนพื้นที่ปรากฎในที่เกิดเหตุ

   ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้จะถูกร่างลงในแผนภาพแสดงที่เกิดเหตุ (Accident Scene Drawing)

   หัวใจส�าคัญประการหนึ่งในการสืบค้นสาเหตุและการฟื้นฟู สภาพการเกิดอุบัติเหตุ คือ “การ

ค�านวณความเรว็ของรถท่ีเกิดเหต ุโดยอาศยัหลกัการทางฟิสกิส์” จงึจ�าเป็นท่ีจะต้องทราบต�าแหน่ง

และทิศทาง การเคลื่อนที่ของรถในช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่ก่อนการชน จนถึงต�าแหน่งสุดท้ายที่รถหยุด 

เพื่อการค�านวณที่ถูกต้อง
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บทที่ 2  กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน   

ตัวอย่างการก�าหนดต�าแหน่งที่เกิดการชนแบบ POI

ตัวอย่างการก�าหนดต�าแหน่งสุดท้ายของรถ POR ในกรณีที่รถยังอยู่ในที่เกิดเหตุ

รอยล้อกับการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ

   รอยล้อ (Tire marks) เกิดจากการเสียดทานระหว่าง

ล้อรถและพื้นถนน แบ่งเป็น 2 แบบ คือ Skid Mark และ 

Yaw Mark มีรายละเอียดดังนี้

คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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บทที่ 2  กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน

   Skid Marks รอยที่เกิดจากการเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนน โดยที่ล้อไม่หมุน ทั้งอาจจาก

การเบรคหรือการที่ล้อถูกล็อคเนื่องจากการชน

   Yaw Marks รอยที่เกิดจากการเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนโดยที่ล้อไม่หมุน ทั้งอาจจาก

การเบรคหรือการที่ล้อถูกล็อคเนื่องจากการชน

   ส่วนรถที่มีระบบเบรค ABS นั้นจะดู 2 ส่วน คือ

   1) ซากความเสียหายจากการชน คือ วัสดุอุปกรณ์ของรถหรือถนนท่ีกระจัดกระจายอยู่ในท่ี 

     เกิดเหตุ

   2) ของเหลวจากเครื่องยนต์ ได้แก่ น�้ามันเครื่อง น�้ายาหม้อน�้า น�้ากรดแบตเตอรี่ ฯลฯ ที่เกิด 

     จากความเสียหายของเครื่องยนต์

   ความส�าคัญการเก็บข้อมูลดังกล่าวจะช่วยบ่งบอกต�าแหน่งที่เกิดการชน (ปะทะ) และ ช่วยใน

การบ่งบอกทิศทางการเคลื่อนที่ของรถ โดยเฉพาะหลังจากการชน
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   แผนภาพแสดงที่เกิดเหตุ (Accident Scene Drawing)

  2. ข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุ

    ข้อมูลที่ต้องการเพื่อวิเคราะห์กลไกที่ท�าให้เกิดการบาดเจ็บ ได้แก่

      ความเสียหายของรถ

      ส่วนของรถที่โดนกระแทกโดยผู้ประสบอุบัติเหตุ

      ลักษณะการบาดเจ็บ

    ที่มาของการบาดเจ็บ

    1. ตรวจสอบความเสียหายของรถ และประเมินทิศทางของการชน ของอุบัติเหตุนั้นๆ 

    2.  พยายามจับคู่สิ่งที่พบกับการบาดเจ็บจริงๆ จากข้อมูลทางการแพทย์

    3. ตรวจเช็คหลักฐานภายในรถอีกครั้งอย่างละเอียด เช่น กระจกหน้า แผงคอนโซล หลังคา 

พื้นถนน ฯลฯ เพื่อตรวจหารอยยุบ รอยบุบ เส้นผม รอยเลือด เศษเสื้อผ้า หรือสิ่งอื่นๆ ที่บ่งบอกถึง

การกระทบกระทั่ง

บทที่ 2  กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน   

คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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บทที่ 2  กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน

   4.  สุดท้าย พยายามประเมิน ทิศทางการนั่งและการเคลื่อนท่ี (movement) ของผู้ประสบ

อุบัติเหตุที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ เหล่านั้น

   ตัวอย่างกรณีอุบัติเหตุ

   รถเสียหลักหลุดออกนอกเส้นทางชนต้นไม้ จังหวัดนครสวรรค์ บนทางหลวงหมายเลข 1 วันที่

เกิดเหตุ 28 กันยายน 2550 เวลาเกิดเหตุ 14:30 จ�านวนผู้ประสบเหตุ เสียชีวิต 2 ราย

   หลักฐานในที่เกิดเหตุ

หลักฐานต่างๆ ในที่เกิดเหตุที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ เช่น รอยเบรค รอยล้อ รอยการ

เคลื่อนที่ของรถ

หลักฐานในที่เกิดเหตุจากแหล่งอื่นๆ ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อยู่ในวันที่เกิดเหตุ

 (ต�าแหน่งสุดท้ายของรถ)
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บทที่ 2  กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน   

หลักฐานในที่เกิดเหตุ ได้แก่ ข้อมูลทางด้านถนนและสภาพแวดล้อม

คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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บทที่ 2  กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน

   ข้อมูลรถยนต์ ประกอบด้วย ขนาด มิติ และสภาพความเสียหายหลังจากการชน 

   การวัดรอยยุบตัว

   1.  ความกว้างของรอยชน

   2.  ความลึกของรอยชน

   3.  ต�าแหน่งของรอยชน
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บทที่ 2  กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน   

ตรวจสอบสภาพภายในของรถและอุปกรณ์นิรภัยต่างๆ

   ข้อมูลผู้ประสบเหต ุ

   แหล่งข้อมลููป้ระสบเหตไุด้จากการสอบถามข้อมูลการบาดเจ็บ และสาเหตกุารเสยีชวีติ จากโรง

พยาบาล มูลนิธิกู้ภัย เจ้าหน้าที่ต�ารวจ

   การบาดเจ็บและสาเหตุการบาดเจ็บ 

   กรณีกะโหลกศีรษะเปิด แตก และยุบบางส่วน

คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
28



บทที่ 2  กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน

กรณีอกข้างขวากดยุบและมีลมใต้ผิวหนังสันนิษฐานเสียชีวิตจากภาวะปอดทะลุ

  3. รวบรวม วิเคราะห์ และสรุป

    •  ตรวจเช็คความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล

    •  ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในทีม

    •  วิเคราะห์หาองค์ประกอบของการเกิดอุบัติเหตุ

    •  ฟื้นฟูสภาพการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Reconstruction)

    •  จัดท�ารายงานสรุปองค์ประกอบของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้

ความส�าคัญของการถ่ายภาพอุบัติเหตุ

   เรื่องราวจากภาพถ่าย

   การเกบ็ข้อมลูในทีเ่กดิเหตุบางครัง้อาจมข้ีอมลูบางอย่างตกหล่นป ภาพถ่ายจากสถานทีเ่กดิเหตุ

และรถทีเ่กดิอบุตัเิหตมุส่ีวนส�าคญัในการศกึษารปูแบบการชน หรอื การฟ้ืนฟสูภาพการเกดิอบุตัเิหตุ 

การถ่ายภาพสามารถแสดงให้เหน็ถอึงค์ประกอบต่างๆ เพือ่ต่อเรือ่งราวและเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้มีส่วน

ช่วยให้การวิเคราะห์มีความแม่นย�า เพราะองค์ประกอบต่างๆ ได้ถูกบัยทึกไว้หมดแล้ว

   การถ่ายภาพรถที่เกิดเหตุ - ใช้หลักการถ่ายภาพตามเข็มนาฬิกาให้ครอบคลุม 12 ภาพเป็น

อย่างน้อย

29
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การฟื้นฟูสภาพการเกิดอุบัติเหตุ  Accident Reconstruction

   การตรวจสอบสภาพความเสียหายของรถ เป็นการประเมินความเร็วจากสภาพความเสียหาย

ของรถ การตรวจสอบและวัดรอยเบรคของรถ รวมถึงการประมาณความเร็วจากรอยเบรคของรถ

   การวัดรอยยุบตัวของรถ

   องค์ประกอบหลักในการวัดรอยยุบตัวของรถ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

   1.  ความกว้างของรอยชน

   2.  ความลึกของรอยชน

   3.  ต�าแหน่งของรอยชน

   ข้อมูลเบื้องต้น

   ข้อมูลขนาดและมิติของรถในสภาพปกติ (สภาพก่อนชน)

บทที่ 2  กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน   

คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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บทที่ 2  กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน

   การประมาณขนาดและมิติของรถในสภาพปกติ ประกอบด้วย ประมาณจากระยะด้านสุดท้าย

ของรถ ประมาณจากระยะฐานล้อของรถ และ การวัดการยุบตัวของรถ รายละเอียดดังนี้

   1) ประมาณจากระยะด้านสุดท้ายของรถ

   2) ประมาณจากระยะฐานล้อของรถ

   3) การวัดการยุบตัวของรถ 

     การวัดการยุงตัวของรถด้านข้าง
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     การวัดการยุบตัวของรถด้านหน้าหรือด้านหลัง

   วิธีการวัดรอยยุบตัวของรถ

   ตัวอย่างการวัดรอยยุบตัวของรถ

บทที่ 2  กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน   

คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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   Principle Direction of Force (ทิศทางในการชน)

   PDOF คือ แนวของแรงที่กระท�ากับรถที่เกิดอุบัติเหตุอาจได้แก่ รถคู่กรณี เสาไฟฟ้า ต้นไม้ 

เป็นต้น

   การประมาณความเร็วจากรอยยุบตัวของรถ

   งาน  คอื “ผลคูณของแรงทีก่ระท�าและระยะทางทีเ่คลือ่นที ่ท�าให้วตัถเุคลือ่นทีไ่ปด้วยงานนัน้ๆ”

พลังงาน มีสูตรในการค�านวน ดังนี้

บทที่ 2  กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน
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บทที่ 2  กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน   

การประมาณค่าความเร็วจากรอยยุบของรถ

   
   

ตัวอย่างการประมาณความเร็วจากรอยยุบของรถ

   กรณีที่ 1 รถชนต้นไม้ข้างทาง

   การประมาณความเร็วจากรอยเบรคของรถ

คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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บทที่ 2  กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน

   กฎอนุรักษ์โมเมนตัม เมื่อน�ากฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมารวมกับกฎข้อท่ีสองและข้อท่ีสามของ

นิวตัน สมการอนุรักษ์โมเมนตัมจะเท่ากับ

   สมการโมเมนตัม: การชนด้านข้าง
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   Skid Marks: Speed Equations for Skidding

   ตัวอย่างการวิเคราะห์ความเร็ว

   อุบัติเหตุรถชนสะพาน

   วันที่ 7 ธันวาคม 2553

   ทางหลวงหมายเลข 3061 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   -   รถกระบะโตโยต้า VIGO เสียหลักชนสะพาน

   -   เหตุเกิดเมื่อเวลา 02:00 น.

บทที่ 2  กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน   
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บทที่ 2  กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน

   -   ผู้ประสบเหตุเสียชีวิต 1 ราย

   แผนผังการเกิดอุบัติเหตุ

   -   รอยล้อ 2.7 เมตร บริเวณไหล่ทางก่อนถึงสะพาน

   -   ชิ้นส่วนหลังคาของรถกระบะ

   -   ชิ้นส่วนของตัวรถกระบะที่ได้รับความเสียหาย

   ประมาณขนาดและมิติของรถในสภาพปกติ
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ตารางแสดงสถานการณ์จ�าลองช่วงเวลาก่อนชน ขณะชน และหลังชน

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ ข้อมูลที่จะต้องท�าการเก็บทันที มีดังต่อไปนี้

   1. Reference Point เป็นต�าแหน่งส�าหรับอ้างอิงเพื่อจุดอื่นๆ

   2. Point of Impact (POI) เป็นต�าแหน่งที่เกิดการชน

   3. Point of Rest (POR) เป็นต�าแหน่งสุดท้ายของรถแต่ละคัน

   4. Debris and Mark คือ รอยหรือหลักฐานบนพื้นที่ปรากฏในที่เกิดเหตุ

ความส�าคัญ การค�านวณโดยอาศัยหลักฟิสิกส์

   ตวัอย่างการก�าหนดต�าแหน่งทีเ่กดิการชน POI วทิยากรน�าเสนอภาพต�าแหน่งทีเ่กดิการชน ตาม

หลักฟิสิกส์ ให้พิจารณาจากแหล่งที่เกิดเหตุ เช่นรอยเบรก

   ตัวอย่าง POR การก�าหนดต�าแหน่งสุดท้ายของรถ วิทยากรน�าเสนอภาพต�าแหน่งที่เกิดการชน 

ตามหลกัฟิสิกส์ ให้พจิารณาจากแหล่งทีเ่กดิเหตุ เช่น ให้พยายามเคลยีร์การจราจร ร่อยรอยรอยน�า้มนั

เครื่อง น�ากลั่น  

   รอยล้อตามหลักสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก Skid Marks รอยล้อตรง Yaw Marks รอยล้อเป็นโค้ง 

วิทยากรเปิดภาพรอยล้อของอบุตัเิหต ุสิน้สดุรอยล้อคอืจดุสิน้สดุ ภาพรอยล้อต้องมกีารจบัคูก่นัว่าล้อ

ใดเป็นล้อใด

บทที่ 2  กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน   
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กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ 3 

รถทีม่ ีABS มรีอยล้อหรอืไม่ วิทยากรเปิดคลปิการทดสอบ ระหว่างรถทีม่ ีABS และรถทีไ่ม่มี 

ABS รถที่มี ABS เมื่อเบรกในระยะ ล้อจะยังวิ่งได้หรือไม่ ให้ผู้เข้ารับการอบรมอภิปราย

   ข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุน�ามาวิเคราะห์ว่าบาดเจ็บอย่างไร การบาดเจ็บแต่ละแบบมาจากผู้

โดยสารเป็นอย่างไร นั่งอยู่ ณ จุดใดของรถ 

   ที่มาของการบาดเจ็บ

   1. ตรวจสอบความเสียหายของรถ และประเมินทิศทางของการชนของอุบัติเหตุนั้นๆ 

   2. พยายามจับคู่สิ่งที่พบกับการบาดเจ็บจริงๆ จากข้อมูลทางการแพทย์

   3. ตรวจเช็คหลักฐานภายในรถอีกครั้งอย่างละเอียด เช่น กระจกหน้า แผงคอนโซล หลังคา 

พื้นถนน ฯลฯ เพื่อตรวจหารอยยุบ รอยบุบ เส้นผม รอยเลือด เศษเสื้อผ้าหรือสิ่งอื่นๆ ที่บ่งบอกถึง

การกระทบกระทั่ง

   4. สุดท้าย พยายามประเมิน ทิศทางการนั่งและการเคลื่อนท่ี (movement) ของผู้ประสบ

อุบัติเหตุที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเหล่านั้น

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ 4 

วิทยากรเปิดคลิปจักรยานยนต์พุ่งชนรถยนต์ ซ่ึงวัยรุ่นผู้ขับข่ีไม่สวมหมวกนิรภัยและขับรถ

โดยประมาท ส่วนใหญ่อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จะเกิดบริเวณทางร่วมทางแยก

วทิยากรเปิดคลิปการชนกนัของรถจักรยานยนต์ทีม่กีารน�าเดก็นัง่ซ้อนท้าย เดก็เจบ็หนกั และ

กรณีน�าเด็กนั่งข้างหน้า เด็กเจ็บหน้าอก และเสียชีวิต ให้ผู้เข้ารับการอบรมอภิปราย

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ 5 

วทิยากรเปิดคลปิกรณนีกัร้องชือ่ดงัประสบอบุตัเิหตเุมือ่ปี 2550 รถเสยีหลกัชนข้างทาง เมือ่

ลงพ้ืนทีต่รวจสอบหาหลกัฐานประกอบการเกดิเหต ุเมือ่เดนิไปเรือ่ยๆ พบเจออะไรต้องสงสยั

ก็วางป้ายหมายเลขก�ากับไว้ โดยเมื่อเดินเจอว่ารถออกนอกเส้นทางไปชนต้นไม้ เบื้องต้นน่า

จะเกดิจากการหลบัใน ซึง่กรณดีงักล่าวรถผูป้ระสบเหตชุนกบัต้นไม้เส้นผ่าศนูย์กลางเกนิ 10 

ซม. ถือว่าต้นไม้ดังกล่าวเป็นสิ่งแวดล้อมที่อันตรายต่อรถ และระยะห่างของถนนและต้นไม้

ต�่ากว่า  2.5 เมตรจากถนน ให้ผู้เข้ารับการอบรมอภิปราย

บทที่ 2  กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน
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   ตวัอย่างการอภปิราย การตรวจสอบเขม็ขดันริภยั ถ้ามกีารใช้งานแล้วชนทางด้านหน้า เซน็เซอร์

ท�างานจะล็อค ถ้าพบเข็มขัดนิรภัยกองอยู่แสดงว่ามีการใช้งาน แต่ถ้าเข็มขัดนิรภัยล็อคอยู่ไม่ถูกดึง

ออกมาแสดงว่าไม่มีการใช้งาน ทั้งนี้ข้อมูลผู้ประสบเหตุ การบาดเจ็บและสาเหตุการบาดเจ็บ เมื่อ

รวบรวมข้อมูลตลอดการเดินทางแล้วพบว่า คุณกุ้งเดินทางจาก จ.สงขลา เวลาโดยประมาณ 22 

นาฬิกา มาถึง จ.นครสวรรค์ เวลาโดยประมาณ 14 นาฬิกาของอีกวัน เพื่อเดินทางไปแสดงดนตรีที่ 

จ.เชียงใหม่ ในสถานที่ประสบเหตุรถไม่มีรอยเบรก แต่เป็นการขับลงเอียงข้างทางเจอต้นไม้ ซึ่งคาด

การณ์เบื้องต้นผู้ขับขี่อาจหลับใน 

   ความส�าคัญของการถ่ายภาพอุบัติเหตุ เป็นการบอกเรื่องราว ถ่ายตามเข็มนาฬิกา ถ่ายทั้งหมด

เป็นกรณีๆ ไป  เพื่อน�ามาท�าการวิเคราะห์ และเพื่อการฟื้นฟูสภาพการเกิดอุบัติเหตุ มีความเสียหาย

เท่าใด ประเมินความเร็วจากสภาพความเสียหายของรถ การตรวจสอบและวัดรอยเบรคของรถ การ

ประมาณความเร็วจากรอยเบรคของรถการวัดรอยยุบตัวของรถ วัดจุดที่เกิดการยุบตัวของรถเทียบ

กับขนาดรถปกติ การประมาณขนาดและมิติของรถในสภาพปกติ วัดจากเพลาหลัง วัดจากจุดที่รถ

เสียรูป แล้วน�าไปเทียบกับขนาดรถปกติ 

   ทิศทางในการชน PDOF แรงที่กระท�าผ่าน คือแนวของแรงที่กระท�ากับรถที่เกิดอุบัติเกตุ อาจ

ได้แก่ รถคู่กรณี ถ้าชนแล้วเอียง มุมสามารถน�ามาค�านวณหาความเร็วได้

   การประมาณความเร็ว งานและพลังงาน รถแต่ละรุ่นจะมีค่าเฉพาะไม่เท่ากัน ค่าความแข็งของ

รถจะไม่เท่ากันมาจากการทดสอบของรถแต่ละรุ่น ค่าความแข็งจ�าเพาะ พอได้ค่านี้มาค�านวณก็จะ

เจอว่ารถคันนี้มีความเร็วเท่าใด ซึ่งค่าจ�าเพาะไม่เป็นข้อมูลที่หายาก สามารถหาได้โดยทั่วไป

   การประมาณความเร็วจากรอยเบรคของรถ Momentum รอยล้อ และสัมประสิทธิ์แรง 

เสียดทาน ตัวอย่าง ค�านวณหาความเร็วของรถที่เกิดเหตุได้อย่างไร

   1. ก่อนชน

   2. ขณะชน

   3. หลังชน

การแก้ไขและปรับปรุงจุดเสี่ยง/จุดอันตราย

   ก่อนหน้าน้ีมอีบุตัเิหต ุในต่างประเทศกแ็ก้ยาก แต่ทีท่�าได้คอืท�าถนนให้มคีวามปลอดภยัมากยิง่

ขึ้น และมีเทคโนโลยีที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น น�าเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อลดอุบัติเหตุ ทางถนน และ

มีมาตรการทางด้านความปลอดภัยทางถนน

บทที่ 2  กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน   

คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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   จุดเสี่ยง/ จุดอันตรายบนถนนทางวิศวกรรมจราจร ได้แก่ จุดหรือบริเวณถนนที่มีอุบัติเหตุเกิด

ขึ้นอย่างน้อย 3 ครั้งในรอบปี อาจเป็นได้ทั้งทางแยก ทางตรง ทางโค้ง หรือจุดกลับรถ

   การแก้ไขจุดเสี่ยง ให้วิเคราะห์รายละเอียด เน้นเชิงรับ เพื่อหามาตรการป้องกัน 

จุดเสี่ยงอันตราย

   การที่จะก�าหนดบริเวณหรือสถานที่ใดๆ เป็น จุดเสี่ยงอันตราย (Black Spot) นั้น โดยทั่วไปจะ

อาศัยสถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็นดัชนีในการก�าหนด เช่น ประเทศออสเตรเลีย ได้ก�าหนดเกณฑ์ให้

บริเวณที่มีอุบัติเหตุซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต (Casualty Crashes) 3 ครั้งใน 1 ปีใดๆ ภายใน

ช่วงเวลา 3 - 5 ปี

การปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายบนถนน

   คือ การปรับปรุงหรือแก้ไขด้วยวิธีทางด้านวิศวกรรมจราจร เช่น การใช้ดัชนีความอันตราย 

(Hazardous Index) จากความสัมพันธ์ ระหว่างจ�านวนครั้งของอุบัติเหตุและโอกาสรอดชีวิตของผู้

ประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น

   ตวัอย่าง ประเทศออสเตรเลยี มกีารท�าตามแผนในการลดจ�านวนผูเ้สยีชวีติ เช่น การท�าถนนให้

ปลอดภัย การน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน 

ขั้นตอนการแก้ไขและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย

   1. ตั้งเป้าหมายในการท�างาน

     -  ควรมีการตั้งเป้าหมายในการลดจ�านวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ 

     -  เป้าหมายที่ตั้งไว้มีความเป็นไปได้

     -  เริ่มจากความเข้าใจในสถานการณ์ของอุบัติเหตุ โดยอาศัยฐานข้อมูลอุบัติเหตุ
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     -  พอพูดถึงตัวเลขชัดๆ ควรมีการตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา  

       10/100000 คน  ท�าอย่างไรก็ได้ให้ลดจุดเสี่ยง เพื่อให้ลดจ�านวนผู้เสียชีวิตได้

   2. การก�าหนดจุดเสี่ยงอันตราย

     เช่น หากในพื้นที่มีจุดเสี่ยงอันตราย 10 จุด ต้องพิจารณาถึงข้อมูลได้แก่

     -  ข้อก�าหนดหรือเกณฑ์ในการก�าหนดจุดเสี่ยง เช่น การน�าจ�านวนท่ีเกิดอุบัติเหตุบ่อย 

       มาเรยีง จดัล�าดบัความเสีย่งว่าแยกใด จดุใดมจี�านวนผูเ้สยีชวีติบ่อย หรอืมอีบุตัเิหตเุป็น 

       จ�านวนมาก หรือรถยิ่งเยอะยิ่งมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ฉะนั้นจะท�าอย่างไรให้มี 

       มาตรฐานที่เท่าเทียมกัน 

     -  เอาปรมิาณการจราจรมาก�าหนดจดุเสีย่งด้วย เช่น การนบัจ�านวนรถทีใ่ช้งานในจดุเสีย่ง 

       น้ัน ๆ เทียบกับจ�านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้วิเคราะห์ข้อมูลและก�าหนดเป็น 

       จุดเสี่ยงต่อไป

   3. การวิเคราะห์จุดเสี่ยงอันตราย

     -  น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยละเอียดเพื่อตรวจสอบว่าถนนมีความผิดปกติหรือไม่ เช่น  

       ประเทศองักฤษมกีารจัดรูปแบบให้เข้าใจง่ายในทุกกรณศีกึษา ในรปูแบบเดยีวกนั ข้อมลู  

       1 ปี  จะได้ข้อมูลสรุปออกมาเป็นจ�านวนเปอร์เซ็นต์ว่าเกิดขึ้นกับใคร รถประเภทใด

          ตวัอย่างอกีอนัคอืน�ากรณศีกึษาต่างๆ มาเป็นข้อมลูในการก�าหนดจดุเสีย่งนัน้ แล้ว 

       วิเคราะห์หาสาเหตุว่ามาจากสิ่งแวดล้อม คน หรือสาเหตุอื่นใด

      ข้อมูลอุบัติเหตุ ณ บริเวณจุดเสี่ยง

     •   รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ ณ จุดเสี่ยงในช่วงเวลาอย่างน้อย 3 ปี

     •   วิเคราะห์หาสาเหตุการชนจากข้อมูลการชน ณ บริเวณจุดเสี่ยงอันตราย

     •   จัดท�าแผนผังการชน (Collision Diagram)

   มีการใช้สัญลักษณ์ Collision Diagram เพื่อจ�าแนกระดับความรุนแรงในการชน ขึ้นอยู่กับรูป

แบบของการชน เช่น มีการเสียหลักหมุนด้วยหรือไม่ ซึ่งพอเราจ�าแนกสาเหตุ ตัวอย่างสาเหตุการชน

รูปแบบต่างๆ บางครั้งจะมีการชนในรูปแบบที่แตกต่างกัน  

คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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   ตัวอย่าง Collision Diagram

   สัญลักษณ์ที่ใช้ใน Collision diagram

   การชนท้ายที่บริเวณทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร 

   •  คนขับรถไม่ทันสังเกตเห็นทางแยก

   •  ผิวถนนลื่น

   •  มีปริมาณรถเลี้ยวมาก

   •  แสงสว่างไม่เพียงพอ

   •  รถวิ่งเข้าทางแยกด้วยความเร็วสูง

   •  การเว้นระยะห่างระหว่างรถไม่เพียงพอ
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   ขั้นตอนการวิเคราะห์จุดเสี่ยง/จุดอันตราย

   4. การแก้ไขและการปรับปรุงจุดเสี่ยง/จุดอันตราย

     o  พิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหาที่รอบด้าน

     o  เลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความคุ้มค่ามากที่สุด

     o  จัดล�าดับความส�าคัญของวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหา

   5. การติดตามและประเมินผล

     ควรมีการติดตามและประเมินผลถึงวิธีที่ใช้ในการแก้ไขและปรับปรุงจุดเสี่ยงว่าได้ผลท่ีดีมี

ประสิทธิภาพ

      ตัวอย่าง   การฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์อุบัติเหตุ โดยน�าขั้นตอนต่างๆ ที่บรรยายมาทั้งหมด

มาวเิคราะห์ มแีบบฟอร์มศกึษารายละเอยีดอบุตัเิหตุ  สาเหตใุดได้บ้างทีจ่ะเกดิอบุตัเิหต ุเช่น ผวิถนน

ลื่น แสงสว่างไม่เพียงพอ มีสิ่งบดบังหรือกีดขวางบนถนน 

     วิทยากร  น�าเสนอภาพตามแยกต่างๆ ที่มีจุดเสี่ยง จุดบดบังต่างๆ อาจต้องมีมาตรการ

แนวทางแก้ไข เพื่อน�ามาระบุปัญหา ทางด้านความปลอดภัย

   Work shop

     วิทยากรสมมติปัญหามา 10 สถานการณ์ มีรูปแบบการชนให้ ให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน

น�ารูปแบบการชนลงไปในทางแยกที่ให้มา เช่น กรณีรถเก๋งชนกัน 

     น�าข้อมลูท่ีได้มาวเิคราะห์ เช่น แต่ละเดือนทีเ่กดิเหต ุช่วงเวลาเกิดเหต ุทดลองจ�าแนกข้อมลู

ตามวนัเวลา ซึง่มตีวัแปรปรากฏอยูแ่ล้ว วเิคราะห์กรณสีภาพพืน้ผวิถนนว่าเป็นอย่างไร มรีปูแบบการ

ชนอย่างไร

บทที่ 2  กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน   

คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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   น�ากรณตีวัอย่างต่างๆ ตามโจทย์ มาวิเคราะห์และจ�าแนกแล้วสรปุว่าเหตสุ่วนใหญ่เกดิข้ึนแบบใด

วิทยากรเฉลย Work Shop โดยน�าโจทย์ที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมมาน�าวิเคราะห์และใส่ลงในแยกที่

ให้มา เมือ่น�ามาใส่แล้วดคูวามถีข่องเหตทุีเ่กดิขึน้ เป็นสมมตุฐิาน เพือ่ให้เหน็ภาพ และจ�าแนกตามวนั 

เช่น เหตุเกิดในวันเสาร์เยอะ ดูช่วงเวลา มีการเกิดเหตุในตอนกลางคืน ชนรุนแรง เสียชีวิต ช่วงมืด 

พืน้ผิวถนนอาจลืน่ รปูแบบการชนเป็นอย่างไร สรปุว่า รถคนัเดยีวชนสิง่ของในเวลากลางคนื อาจเกิด

จากแสงสว่างไม่เพียงพอ ค่อยๆ สรุปหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร 

ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สาเหตุอุบัติเหตุทางถนนจากกรณีศึกษา

   การรับรู้เหตุการณ์อุบัติเหตุนั้น นอกจากมีผู้แจ้งเหตุแล้ว ยังสามารถทราบเหตุการณ์อุบัติเหตุ

ได้จากส่ือมวลชน โดยสาเหตมุกัเกดิจากการประมาทของบคุคลเสมอ เช่น บางครัง้เราขบัรถผ่านแยก 

แต่อาจไม่รู้ตัวว่าผ่านแยกนั้นมาได้อย่างไร แสดงว่าไม่มีสมาธิในการขับรถบนท้องถนน หลายๆ ครั้ง

ที่หาข้อมูลเชิงลึกแล้วพบว่าข้อมูลอาจไม่ได้ตรงกับที่สื่อรายงานก็เป็นได้

กรณีศึกษาที่ 12R 25550206 077: รถบัสนักท่องเที่ยวชนรถตู้รับส่งนักเรียนแล้วเสียหลักชนรถ 

SUV และรถจกัรยานยนต์ บนทางหลวงหมายเลข 107 กโิลเมตรที ่18+300 อ.แม่รมิ จ.เชยีงใหม่ 

มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 11 ราย สถานที่เกิดเหตุห่างจากบริเวณตัวเมืองเชียงใหม่ ไม่ถึง 1 

กิโลเมตร เนื่องจากเป็นถนนบริเวณทางโค้ง (มีการกล่าวกันว่าเป็นโค้ง 100 ศพ)
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   ผังบริเวณแสดงต�าแหน่งสุดท้ายของรถตู้ (POR.1) หลังการชนกับรถบัสท่องเที่ยว ต�าแหน่งที่

รถบัสท่องเที่ยวชนกับรถตู้ (POI.1) หลังชนกับรถตู้ รถบัสท่องเที่ยวเสียหลัก ข้ามเลนมาชนรถคันที่ 

3 คือรถ SUV ที่ต�าแหน่ง POI.2 แล้วเข้ามาชนกับรั้วบ้านจนกระทั่งหยุดอยู่ที่ต�าแหน่ง POR.2 ใน

ลักษณะขวางถนน POR.4 แสดงต�าแหน่งรถจักรยานยนต์หลังการชนด้านข้างค่อนไปทางท้ายรถบัส

ท่องเที่ยว 

   ร่องรอยความเสียหายของรั้วปูน สังเกตแนวทางวิ่งของรถบัสที่เสียหลัก (หลังการปะทะกับรถ

ตู้และรถ SUV) ข้ามเส้นศูนย์กลางกลางไปยังฝั่งตรงข้าม

   การคาดการณ์ความเร็วรถบัส ถ้าสมมติให้สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานระหว่างล้อรถยนต์กับผิว

แอสฟัลต์แห้ง = 0.50  และระหว่างตัวรถจักรยานยนต์กับผิวแอสฟัลต์ = 0.6 และปรากฏรอยเบรก

ของรถบสัท่องเทีย่วก่อนชนยาวประมาณ 6 เมตร หลงัการชนรถบสัเบรกบางส่วน จนกระทัง่หยดุนิง่

หลังการชนกับก�าแพงรั้วบ้าน จะประมาณความเร็วรถบัสเมื่อจะชนรถตู้ (V2) เท่ากับ 79 กิโลเมตร

ต่อชั่วโมง และประมาณความเร็วรถบัสเมื่อเห็นรถตู้ (V1) เท่ากับ 107 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

   ข้อมูลทางเทคนิคและสิ่งที่ได้จากตัวรถ และข้อมูลผู้ขับรถคันที่ 1

   -  รถตูโ้ดยสาร 14 ทีน่ัง่ เครือ่งยนต์ดเีซล 2,500 ซซี ีก�าลงัสงูสดุ 102 ก�าลงัม้า, 4 สบู, 2 เพลา,  

     4 ล้อ ยาง 4 เส้น, น�้าหนักรถโดยประมาณ 1,600 กิโลกรัม

   -  ขนาดรถยนต์ กว้าง 1,695 มิลลิเมตร ยาว 4,695 มิลลิเมตร สูง 1,980 มิลลิเมตร ช่วงห่าง 

     ฐานล้อหน้ากว้าง 1,470 มิลลิเมตร ช่วงห่างฐานล้อหลังกว้าง 1,465 มิลลิเมตร ความยาว 

     ช่วงล้อ 2,570 มิลลิเมตร 

   -  ขับเคลื่อน 2 ล้อ 

   -  ระบบเกียร์ธรรมดา (Manual) 5 เกียร์เดินหน้า และ 1 เกียร์ถอยหลัง 

   -  เบรกหน้าเป็นดิสก์เบรก เบรกหลังเป็นดรัมเบรก 

   -  ใช้ยางขนาด 195 R14C สภาพพอใช้ ดอกยางสภาพดี 

   -  ตัวรถอยู่ในสภาพเก่า มีเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด x 2 ต�าแหน่ง 

   -  ยางชนิดเดียวกันทั้ง 4 เส้น มีขนาด และสภาพ 

     ข้อมูลผู้ขับรถคันที่ 1 

   -  เพศชาย อายุ 49 ปี

   -  มีประสบการณ์ขับรถมานาน 30 ปี โดยท�าการขับรถทุกวัน

   -  ก่อนหน้านัน้เคยขบัรถสองแถวและรบัจ้างบรรทุกของประมาณ 30 ปี และมใีบขับข่ีประเภท 

     ทั่วไป (ตลอดชีพ)

   -  ผู้ขับขี่ปฏิเสธการมีโรคประจ�าตัว เช่นลมชัก เบาหวานและโรคหัวใจ 
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   -  สายตายาว 

   -  ดื่มแอลกอฮอล์เป็นบางครั้งเมื่อมีงานเลี้ยง 

   ข้อมูลทางเทคนิคและสิ่งที่ได้จากตัวรถ และข้อมูลผู้ขับรถคันที่ 2

   -  รถบัสท่องเที่ยวชั้นเดียว สีขาว คาดแถบสีเหลืองและเขียว หมายเลขทะเบียน 30-XXXX  

     เชียงใหม่ มาตรฐาน ม.1 (ข) จดทะเบียนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555

   -  ความยาวตัวรถ 11,800 มิลลิเมตร ความกว้างตัวรถ 2,500 มิลลิเมตร ความกว้างฐานล้อ  

     6,250 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างล้อ 2,000 มิลลิเมตร ความจุ 40 ที่นั่ง

   -  เครื่องยนต์ ดีเซล 6 สูบ ขนาด 290 แรงม้า น�้าหนักรถประมาณ 11,800 กิโลกรัม

   -  ขับเคลื่อนล้อหลัง

   -  ระบบพวงมาลัยธรรมดา

   -  ระบบเกียร์ธรรมดา 5 เกียร์เดินหน้า พร้อม 1 เกียร์ถอยหลัง

   -  มี 2 เพลา 6 ล้อ ยาง 6 เส้น มีขนาดและเป็นยางยี่ห้อเดียวกันทั้ง 4 เส้น 

     ข้อมูลผู้ขับรถคันที่ 2

   -  เพศชาย อายุ 44 ปี 

   -  มีใบอนุญาตขับขี่รถประเภทที่ 2 ไม่เคยมีประวัติขับรถเกิดอุบัติเหตุ 

   -  ผู้ขับขี่ปฏิเสธการมีโรคประจ�าตัว เช่นลมชัก เบาหวานและโรคหัวใจ 

   -  สายตายาว

   -  จะดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟและเคร่ืองดื่มชูก�าลังเป็นประจ�า ไม่ใช้สารเสพติดหรือ 

     ใช้ยาประจ�า 

   -  ขณะขับรถไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย เนื่องจากรถรุ่นนี้ไม่มีเข็มขัด 

   -  ปกติขณะขับรถจะคุยกับผู้โดยสารที่นั่งมาในรถ

   ข้อมูลทางเทคนิคและสิ่งที่ได้จากตัวรถ และข้อมูลผู้ขับรถคันที่ 3

   -  รถเอนกประสงค์ สีเทาด�า ทะเบียนป้ายแดง เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ขนาด 2,477 ซีซี  

     2 เพลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น น�้าหนักรถเปล่า 2,070 กิโลกรัม
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   -  ขนาดรถกว้าง 1,815 มิลลิเมตร ยาว 4,695 มิลลิเมตร ความสูง 1,840 มิลลิเมตร ความ 

     กว้างฐานล้อ 2,800 มิลลิเมตร ระยะระหว่างล้อหน้า 1,520 เมตร ระยะระหว่างล้อหลัง  

     1,515 มิลลิเมตร

   -  ระบบเกียร์ธรรมดา 5 เกียร์เดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง

   -  ระบบเบรก เบรกหน้าเป็นดิสก์เบรก เบรกหลังเป็นดรัมเบรก

   -  ระบบช่วงล่างคู่หน้าแบบอิสระดับเบิ้ลวิชโบน คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง ระบบ 

     ช่วงล่างคู่หลังแบบทรีลิงค์ทอร์คอาร์ม คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง

   -  ยางทั้ง 4 มียี่ห้อเดียวกัน ขนาดและสภาพยางของรถ SUV. ดังแสดงในตาราง

     ข้อมูลผู้ขับรถคันที่ 3

   -  เพศชาย อายุ 61 ปี 

   -  ขับรถมานาน 30 ปี ขับขี่ทุกวัน

   -   มีใบขับขี่ประเภทตลอดชีพ ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีประวัติการขับรถเกิดอุบัติเหตุ 

   -  ปฏิเสธการมีโรคประจ�าตัวใด ๆ เช่น เบาหวาน ลมชัก โรคหัวใจ แต่มีสายตาทั้งสั้นและยาว  

     จะสวมใส่แว่นตาทั้งสองเลนส์ตลอดเวลาทั้งในขณะขับขี่และไม่ขับขี่รถ 

   -  รัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในขณะขับรถ 

   -  ดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์และกาแฟเป็นประจ�า (ขณะเกิดเหตุหรือคืนก่อนเกิดเหตุไม่ 

     ได้ดื่ม) ส่วนเครื่องดื่มชูก�าลังจะดื่มเป็นบางครั้ง ไม่เคยใช้สารเสพติดหรือใช้ยาประจ�าใด ๆ 

   -  วันเกิดเหตุขับรถออกจากแม่แตงรับพ่อ-แม่เพื่อจะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในเมือง 

     เชียงใหม่ ผู้ขับขี่คุ้นเคยเส้นทางนี้เป็นอย่างดี 

   -  ไม่มีกิจกรรมใด ๆในขณะขับขี่ จะใช้สมาธิและระมัดระวังในการขับขี่รถมาก

   ข้อมูลทางเทคนิคและสิ่งที่ได้จากตัวรถและข้อมูลผู้ขับรถคันที่ 4

   -  รถจกัรยานยนต์ สนี�า้เงนิด�า หมายเลข xxx xxx เชียงใหม่ เครือ่งยนต์ 4 จังหวะ ขนาด 110 ซีซี  

     2 ล้อ ยาง 2 เส้น น�้าหนักรถเปล่า 95 กิโลกรัม

   -  ความยาวตัวรถ 1,919 มิลลิเมตร ความกว้างตัวรถ 709 มิลลิเมตร ความสูงของเบาะ  

     756 มลิลเิมตร ความสงูทัง้หมด 1,080 มลิลเิมตร ระยะห่างช่วงล้อ 1,219 มลิลเิมตร ระบบ 

     เกียร์โรตารี่ (เกียร์วน) 4 เกียร์

บทที่ 2  กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน   
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   -  ระบบเบรก เบรกหน้าเป็นดิสก์เบรก เบรกหลังเป็นดรัมเบรก

   -  ระบบช่วงล่างหน้าและหลัง เป็นแบบโช๊คอาร์มคู่

   -  ยางทั้ง 2 มียี่ห้อเดียวกัน 

     ข้อมูลผู้ขับรถคันที่ 4

   -  เพศชาย อายุ 23 ปี 

   -  เป็นนักเรียนโรงเรียนเทคนิคแห่งหนึ่งในเมืองเชียงใหม่ (ปวช.ปี3) 

   -  ก่อนเกดิเหตุ ขบัรถออกจากบ้านแม่แตงเวลาประมาณ 7.40 น. เพือ่จะไปโรงเรยีน (โรงเรยีน 

     เข้า 9.00 น.) 

   -  รถที่ขับขี่เป็นรถของน้า ใช้ขับขี่ไปโรงเรียนทุกวันเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี

ปัจจัยที่คาดว่าเป็นสาเหตุอุบัติเหตุ

   ปัจจัยคน

   คนขบัรถตูรั้บ-ส่งนกัเรยีนตัดสนิใจออกจากซอยเพือ่ตดัเข้าถนนหลกั โดยประมาท ประมาณการ

ความเร็วของรถบัสท่องเที่ยวผิดพลาด จึงเกิดเหตุดังกล่าว และคนขับรถบัสท่องเท่ียวก็ขับรถด้วย

ความเร็วสูงเกิน ไม่สามารถหยุดรถได้ทันเมื่อมีรถตู้ตัดหน้า การหลบเลี่ยงอุบัติเหตุโดยการตัดสินใจ

หกัพวงมาลัยไปทางขวา ซึง่ข้ามไปในเลนทีม่รีถก�าลงัขับสวนมา ท�าให้เกดิอบัุติเหตตุ่อเนือ่งกับยวดยาน

มากถึง 4 คัน

   ปัจจัยถนนและสภาพแวดล้อม

   ถนนและสภาพแวดล้อมบรเิวณทีเ่กดิเหตไุม่เป็นปัจจยัเสรมิให้เกดิอบุตัเิหตรุายนีโ้ดยตรง  แต่มี

ประเด็นที่ต�าแหน่งของไฟ กระพริบแดง (Flashing Light) ควรติดตั้งในต�าแหน่งที่ท�าให้รถที่ก�าลัง

ออกจากซอยมองเหน็ได้ชดัเจน อย่างไรกต็าม เนือ่งจากในปัจจบุนัสองข้างทางทางหลวงช่วงนีม้สีภาพ

เป็นชุมชนหนาแน่น แต่ทางหลวงเป็นทางสี่ช่องจราจรไม่มีเกาะกลาง แบ่งทิศทางจราจรด้วยเส้นทึบ 

รถใช้ความเร็วสูง มีความขัดแย้งมากระหว่างรถผ่านกับรถเลี้ยวเข้าออกซอย หรือแม้แต่อุบัติเหตุท่ี

รุนแรงมากในลักษณะประสานงาบนทางบ่อยครั้ง  

   กรณีการเกิดการชนประสานงา ต้องคันหนึ่ง คันใดอยู่ผิดช่อง ต้องหาจุดชนอยู่ตรงไหน ถ้าไป

ทันเหตุการณ์ จะง่ายต่อการพิสูจน์หาสาเหตุการเกิดท่ีแท้จริง ข้อมูลจากาการบอกเล่าส่วนใหญ่จะ

ไม่ตรงกับเหตุการณ์จริง
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   ปัจจัยที่เป็นไปได้มากของอุบัติเหตุ 

   -   ปัจจัยคน คนขับรถตู้รับ-ส่งนักเรียนขับออกจากซอยโดยประมาท และคนขับรถบัสใช้ 

     ความเร็วเกิน 

   -   ส่วนปัจจัยรองคือ ต�าแหน่งการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบควรอยู่ในต�าแหน่งท่ีท�าให้รถท่ี 

     ก�าลังออกจากซอยมองเห็นได้ชัดเจน

   ข้อเสนอแนะระยะกลางและระยะยาว

   ระยะกลาง : ติดตั้งอุปกรณ์กั้นการจราจรสองทิศทางด้วยเกาะกลางจริง หรือ Barrier อื่นๆ

   ระยะยาว : สร้างทางออกใหม่ของจราจรจากย่านที่อยู่อาศัยด้านซ้ายมือของทาง (ที่ปัจจุบันใช้

เข้าออกทางซอยวัดเจดีย์สถาน) ให้เข้าสู่ทางถนนเชียงใหม่-แม่แตงโดยตรงที่จุดอื่นที่ปลอดภัยกว่า

   วิทยากรสรุปข้อมูล

   การชี้จุดชนจะตกอยู่ที่เกิดเหตุ จากการสืบสวนกรณีอุบัติเหตุ วัตถุพยาน ภาพถ่ายมุมกว้าง  

ภาพเกิดเหตุที่ได้จากสื่อมีคุณภาพดี และเกิดเหตุใกล้โรงพัก แต่ยังไม่รู้จุดชนว่าอยู่ ณ จุดใด

   ผังบริเวณที่เกิดเหตุ เพื่อบอกเราว่าสุดท้ายแล้วรถแต่ละคันจะอยู่ ที่ใด ต้องหาต�าแหน่งสุดท้าย

ของรถให้ได้ เพือ่ให้สามารถระบจุดุเกดิเหตไุด้ สิง่ทีป่รากฏในวนัเกดิเหต ุร่องรอยความเสยีหายทีเ่กดิ

ขึ้นจากรถทุกคัน โดยร่องรอยจะบอกว่ารถใด ชนกับรถอะไร และบอกว่าผู้บาดเจ็บมากน้อยเพียงใด 

ผู้บาดเจ็บอยู่ในรถ อยู่ส่วนใด บาดเจ็บจากส่วนใดในรถ ให้ถ่ายรูปภาพจาก 8 ทิศทางรอบคันรถที่

ประสบเหตุ

   รถบัส เสียหายน้อยมาซึ่งเสียหายเฉพาะส่วนหน้ารถ รถ SUV มีผู้เสียชีวิต ผู้โดยสารด้านหลัง

เป็นผู้ที่เสียชีวิต 

   เริ่มจากรถตู้รับนักเรียน มาถึงปากซอยด้านซ้าย ซึ่งเป็นทาง 3 แยกเฉียง รถทัวร์มาทางขวาใน

มมุถนนโค้งเข้ามา ตามภาพรถตู้น่าจะมองเห็นรถทัวร์ และรถทวัร์น่าจะมองเป็นรถตู ้แต่ถ้าเรามาด้วย

ความเร็วสงู กอ็าจส่งผลให้มองไม่เห็นรถทีก่�าลงัออกจากปากซอย รถตูค้ดิว่าจะข้ามถนนพ้นเนือ่งจาก

เป็นรถเลนเดียว รถทัวร์คิดว่าเบรคไม่ทันจึงเบี่ยงออกขวา ท�าให้ชนกับรถ SUV แล้วไปเกี่ยวกับบ้าน

ชาวบ้าน ทั้งนี้มีมอไซด์ตามมาจึงประสบเหตุด้วย

   การหาความเร็วก่อนที่รถจะชนกันเป็นเท่าใด  เราอาศัยหลักการของโมเมนตัม ในการหาความ

เร็วก่อนที่จะชน

   ค่าประมาณการเป็นจุดอ่อนในการเขยีนส�านวนได้ แต่จะมปัีญหาได้ถ้ามกีารวดัจรงิ ให้ทางทีถ่กู

ต้อง ต้องมีการวัดจริง จากค�าบอกเล่าก็ตาม จากการวัดจริงก็ตาม 

คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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กรณีศึกษา: 17M 25540306 062 – รถทัวร์ 2 ชั้น ชนรถกระบะกลางสี่แยกทางหลวงจังหวัด

ตาก (ทางหลวงหมายเลข 1:พหลโยธิน ตัดทางหลวงหมายเลข 12: ตาก-สุโขทัย) อ. เมือง จ. 

ตาก

   กรณีรถทัวร์ชนรถกระบะที่ก�าลังเลี้ยวขวา ส่งผลให้รถทัวร์เลยไปชนป้ายบอกทางท่องเที่ยว ส่ง

ผลให้พนักงานรถทัวร์เสียชีวิต และผู้โดยสารบนรถกระบะเสียชีวิต การวัดความเร็วในการชน 

เนื่องจากแรงระหว่างรถทัวร์ และรถกระบะแตกต่างกันโดยขนาด 

   ปัจจัยคน 

   พนกังานขบัรถทวัร์โดยสารฝ่าไฟแดง เน่ืองจากพยายามจะขับผ่านทางแยกเพือ่ให้ทนัรถโดยสาร

ในขนาดเดียวกัน

   ปัจจัยถนนและสภาพแวดล้อม

   สภาพถนนและการมองเห็นในเวลาเกิดเหตุไม่เป็นปัจจัย แต่ระยะไฟเหลือง 2 วินาทีสั้นเกินไป 

หรือจะหยุดอย่างปลอดภัยโดยเฉพาะรถหนักเมื่อสัญญาณไฟเปลี่ยนเป็นไฟเหลือง

   ปัจจัยรถ

   ไม่มี

   สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุมาจากการต้ังไฟเหลืองผิด กรณีนี้มาจากเวลาไฟเขียวไฟแดงท่ีผิดเวลา  

และพฤติกรรมฝ่าฝืนสัญญาณไฟ (ฝ่าไฟแดง) ของพนักงานขับรถทัวร์โดยสาร และสาเหตุหนึ่งที่อยู่

เบื้องหลัง คือ แรงกดดันที่รถที่มากันเป็นขบวน รถคันหลังในขบวนต้องการขับให้ทันรถคันหน้า   

   เสาบอกทางที่ถูกต้องหลุดออกไปจากฐานในกรณีที่เกิดการชน ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติในหน่วยงาน

ที่ดี ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายสูงในการปรับแก้ ประกอบกับการใช้ไฟเหลืองในไทย ตามหลักไฟเหลืองคือให้

เตรียมหยุดรถ เว้นเสียแต่การหยุดจะท�าให้เกิดเหตุทางถนน หรือหยุดแล้วจะไม่ปลอดภัย 

   ข้อเสนอแนะกรณีดังกล่าว

   ประเทศไทยต้องเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะการผ่าไฟแดง โดยการลงทุนติดตั้ง

กล้องถ่ายภาพผู้ผ่าไฟแดงอัตโนมัติ (Red Light Camera) แล้วด�าเนินการจับปรับตามกฎหมาย

   -   หน่วยงานทางตรวจสอบการตั้งเวลาไฟเหลืองและไฟแดงทั้งหมดที่ทางแยกในความรับผิด 

     ชอบ ให้สอดคล้องกับความเร็วรถ และความกว้างของทางแยก 

   -   ประเทศไทยต้องเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายการคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่และโดยสาร

   -   หน่วยงานทางศึกษาความเป็นไปได้ในการปรบัการตดิตัง้เสาในเขตทางหลวงเป็นแบบทีห่ลดุ 

     จากฐานได้ง่ายเมื่อถูกรถชน (Breakaway Pole) อันจะช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ
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กรณีศึกษาที่ 05R 25540628 069 อุบัติเหตุรถโดยสารเสยท้าย รถบัสนักท่องเที่ยว หน้าปั๊ม 

ปตท. อ.คลองขลุง จ.ก�าแพงเพชร เสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 34 ราย

   รถทัวร์ท่องเที่ยวมีผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด 23 คน เพื่อเดินทางไปเที่ยว จ.เชียงใหม่  

เมื่อเวลาประมาณ 23.15 น. รถมาถึงเขต อ.คลองขลุง รถทัวร์ได้จอดรถเพื่อให้ผู้โดยสารรับประทาน

อาหารปั๊มน�้ามัน ปตท.ฝั่งขาล่อง ประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นเปลี่ยนให้ผู้ขับรถมือสองเป็นคนขับ ขับ

รถทัวร์ออกจากปั๊ม เวลาประมาณ 00.15 น. (28 มิ.ย.54)โดยออกทาง ทางเข้าร้านอาหารที่อยู่ใน

บริเวณเดียวกันกับปั๊มน�้ามัน จุดที่รถทัวร์ออกมาเป็นจุดกลับรถ รถทัวร์มาจอดรอจะตัดกระแสรถ

เที่ยวล่องเพื่อเข้าจุดกลับรถ 

   และรถโดยสารประจ�าทาง บขส. สวรรคโลก-กรุงเทพ ออกจากท่ารถ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย แวะ

รับผู้โดยสารรายทาง ขณะมาถึง อ.คลองขลุง มีผู้โดยสารในรถประมาณ 30 คน

   ขณะจอดรอ คนขบัรถทวัร์เหน็รถพ่วง 2 คันในทศิทางขาล่อง ก�าลงัวิง่เข้าจดุกลบัรถด้วยความเรว็

ต�า่ทีร่ะยะประมาณ 200-300 เมตร จึงได้ขบัรถตัดข้ามช่องจราจรขาล่องไปจอดรอท่ีช่องเปิด (Open-

ing) ของจุดกลับรถ เพื่อรอช่องว่างในกระแสจราจรขาขึ้น จะเลี้ยวขวาขึ้นเหนือไปเชียงใหม่ ขณะรอ

รถทวัร์ถกูชนตัง้แต่ทีก่ลางตวัรถด้านขวาไปถงึล้อขวาโดยรถประจ�าทาง บขส. ทีว่ิง่มาในช่องจราจรที่ 

3 ของขาล่องที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูง ชนโดยไม่มีการเบรก หลังการชนรถทัวร์หมุนขวาและหยุดใน

ลกัษณะหนัหวัรถไปทางทศิเหนอื รถ บขส.เสยีหลักไถลโค้งซ้ายพุง่ตกลงไปในคนู�า้ข้างทางใกล้บรเิวณ

ประตูทางเข้าร้านอาหารที่อยู่ด้านซ้ายทาง มีผู้โดยสารเสียชีวิตและบาดเจ็บจ�านวนมาก มีชาวต่าง

ชาต ิมกีารร้องเรียนจากองักฤษในการใช้รถโดยสารในประเทศไทย ผูข้บัรถทวัร์ได้รบัการแจ้งข้อกล่าว

หา ขับรถโดยประมาท แต่เจ้าของกิจการรถทัวร์ไม่ถูกพิจารณาโทษทางกฎหมาย

   ปัจจัยคน

   -  พฤติกรรมการขับรถ/ใช้ถนน:การเลือกใช้ความเร็ว การใช้เกียร์ การเบรก การเลี้ยว การให้ 

     สัญญาณ ขับรถผิดช่องทาง การเลี้ยวกลับรถ การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย 

   -  การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร : ฝ่าฝืนสัญญาณ ตามหลังกระชั้นชิด แซงในที่ห้ามแซง

   -  ประสบการณ์ในการขับขี่/ใบขับขี่/การเกิดอุบัติเหตุ

   -  ประสาทการรับรู้ ความตั้งใจ กิจกรรมในรถ

   -  การดื่มของมึนเมา การใช้ยา สารเสพติด

   -  ภาวะร่างกาย/โรคประจ�าตัว/อารมณ์ ความล้า ระยะเวลา/ระยะทางในการขับรถ

   -  เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ

   -  ลักษณะการเดินทาง : ต้นทาง ปลายทาง วัตถุประสงค์ ความคุ้นเคยเส้นทาง

 

บทที่ 2  กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน   
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   ปัจจัยถนน

   -  แนวเส้นทางและรูปตัด:รัศมีโค้ง การยกโค้ง การขยายโค้ง

   -  ระยะมองเห็น

   -  อุปกรณ์ควบคุมจราจร : เครื่องหมาย ป้าย สัญญาณไฟ

   -  อุปกรณ์กั้นข้างทาง

   -  สภาพข้างทาง?

   -  สภาพผิวทาง ไหล่ทาง การระบายน�้า

   -  ไฟฟ้าส่องสว่าง

   -  สิ่งอ�านวยความสะดวก

   -  การจอดรถ

   ปัจจัยรถ

   -  สภาพรถไม่สมบูรณ์ ช�ารุด: ระบบพวงมาลัย เบรก ยาง ไฟ ที่ปัดน�้าฝน ฟิล์มกรองแสง ข้อ 

     ต่อรถพ่วง

   -  สภาพรถไม่ปลอดภัย: น�้าหนักเกิน การปรับแต่งรถ ตัวรถไม่แข็งแรง การยึดเก้าอี้ที่ไม่เป็น 

     มาตรฐาน

   -  อุปกรณ์ความปลอดภัย : หมวก เข็มขัด ถุงลมนิรภัย

   ปัจจัยสิ่งแวดล้อม

      -   สภาพอากาศ: หมอก ฝน ลม อุณหภูมิ แดด มืด/สว่าง  

      -   อุปสรรคจากมนุษย์: ควันไฟ

   สรุปปัจจัยที่เกิดอุบัติเหตุ 

   •  ปัจจัยคน : ปัจจัยคนขับรถเป็นปัจจัยส�าคัญปัจจัยหนึ่ง  คนขับรถทัวร์ไม่ไปกลับรถในจุดที่ 

     มีไว้ให้ (ห่างไป 500 เมตร) แต่ใช้ทางเข้าในบริเวณนั้นเป็นทางออกเพื่อเข้าสู่จุดกลับรถที ่

     เกิดเหตุ เป็นพฤติกรรมที่คนขับรถท�าเป็นประจ�าจนคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ผิด แต่การออกรถใน 

     ลักษณะดังกล่าวจะท�าให้ตัวรถขวางทางวิ่งรถขาล่อง เสี่ยงต่อการถูกชน นอกจากนั้น คน 

     ขับรถโดยสารก็วิ่งด้วยความเร็วสูงเข้าสู่บริเวณกลับรถ โดยไม่ได้ตระหนัก (หรือไม่ได้คาด 

     หวัง) ว่าจะมีรถอื่นในช่องจราจรที่ 3 (ติดเกาะกลาง) ดังนั้นเมื่อเห็นรถทัวร์ขวางทางวิ่ง ไม่ 

     สามารถหลบเลี่ยงการชนได้ 

   •  ปัจจยัถนน และสภาพแวดล้อม: จดุกลบัรถได้รบัการออกแบบตามมาตรฐานกรมทางหลวง  

     อุบัติเหตุเกิดตอนกลางคืน บริเวณจุดกลับรถมีไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้งไฟกะพริบเหลือง 

     (ที่ไฟยังท�างานได้) ซึ่งเป็นการเตือนว่าข้างหน้าเป็นจุดเสี่ยง 
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บทที่ 2  กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน   

   ปัจจัยของความรุนแรงของอุบัติเหตุ

   •  พบว่า สกรู และน็อตที่ใช้ไม่สามารถยึดที่นั่งโดยสารให้ติดกับพื้นรถทัวร์ได้ ทั้งๆที่หลัง 

     การชนรถหมุนขวาไม่เกิน 90 องศา เหตุที่ที่นั่งโดยส่วนมาก (30 ที่จาก 44 ที่) หลุดจาก 

     พ้ืนรถ อาจเพิ่มความอันตรายที่รุนแรงแก่ผู้โดยสารได้ จะเห็นได้ว่าการยึดท่ีนั่งกับพื้นรถ 

     เป็นปัญหาจริงที่พบในรถยนต์โดยสารสาธารณะ ทั้งรถชั้นเดียวและสองชั้น 

 

กรณศีกึษาที ่53R 25561023 081: รถทวัร์ผ้าป่าผูส้งูอายอุ�าเภอสารภแีหกโค้งบนทางหลวงสาย

พะเยา-วังเหนือ กม. 30 จ.ล�าปาง เสียชีวิต 22 ราย บาดเจ็บ 17 ราย

   รถทวัร์ดงักล่าวได้ออกเดนิทางเช้า ประสบเหตตุอนมดื รถทัง้คณะม ี4 คนั เป็นรถทวัร์แบบไทย 

ระบบการซ่อมแซมรถอาจไม่มีการรายงานที่ชัดเจนแน่นอน คนขับรถแจ้งว่ารถทัวร์ดังกล่าวไม่อยู่ใน

สภาพดีปกติ เช่นหน้าจอหน้าปัด คอนโทรลไม่ปกติ ก่อนถึงจุดเกิดเหตุรถทัวร์ดังกล่าวลงเนินมาได้ 5 

กิโลเมตรแล้ว ก่อนถึงจุดเกิดเหตุ 1 กิโลเมตร คนขับทราบแล้วว่าเบรคไม่ท�างาน จึงได้แจ้งผู้โดยสาร

ให้ทราบ และเมื่อถึงโค้งเกิดเหตุ มีรถสวนทางขึ้นมาท�าให้ขับเบี่ยงออกทางซ้ายเล็กน้อย จึงท�าให้

ควบคุมรถไม่อยู่ จึงตกลงไป 15 เมตร ท�าให้หลังคารถหลุดออก ไม่มีการพลิกคว�่า เบาะที่นั่งหลุด 

เหลืออยู่โซนด้านหลัง

   กรณีขับรถลงเขาแล้ว เม่ือเบรคแล้วเบรคเกิดไม่ท�างานเป็นกรณีท่ีเกิดข้ึนบ่อยครั้ง ต้องอาศัย

ความช�านาญของผูข้บัรถ และต้องรูใ้นเส้นทางทีไ่ปด้วย หากมบ่ีอกรวดเป็นทางจอดฉกุเฉนิ อาจช่วย

ลดอุบัติเหตุได้ แต่ในประเทศไทยยังมีทางจอดดังกล่าวน้อย

   -  ปัจจัยเรื่องตัวรถไม่พร้อม โครงสร้างตัวรถอาจมีปัญหา จากเก้าอี้ที่หลุดออกมาจากตัวรถ 

    ปัจจุบันมีการทดสอบรถโดยการทรงตัวในขณะพื้นเอียง หรือตะแคงด้านใดด้านหน่ึง แต่เป็น

เพียงทดสอบการทรงตัวเท่านั้น ยังไม่ได้มีการทดสอบเมื่อรถตะแคงแล้วผู้โดยสารปลอดภัย มีการ

สอบถามเรื่องสภาพรถทัวร์ ทั้งภายนอก และภายใน โครงสร้าง เบาะนั่ง เจ้าของรถ นายจ้างไม่ได้รับ

ความผิด ถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทที่ดี ที่มีการตรวจสอบสภาพรถอยู่ตลอดเวลา

คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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กล่าวน�า

   กฎหมายคือ “ข้อบังคับของสังคม ที่ก�าหนดให้ถือปฏิบัติตาม ผู้ใดฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษ” ใน

มุมมองของประชาชนที่ถูกบังคับใช้กฎหมายไม่ว่ากฎหมายจะมีที่มาโดยชอบหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อ

กฎหมายมผีลบงัคบัใช้แล้ว ทกุคนกจ็�าเป็นทีจ่ะต้องปฏบิติัตาม  ซึง่ก่อนทีก่ฎหมายจะบงัคบัใช้นัน้ จะ

ต้องมีการพิจารณาที่ถี่ถ้วนแล้ว ในสภาวการณ์ปกติต้องผ่านกระบวนการที่ตราไว้ตามกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ เช่น พระราชบัญญัติต้องผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ กฎกระทรวงต้องผ่าน

ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เป็นต้น โดยที่ประชาชนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้น แต่ถ้า

กฎหมายนั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ ก็จะต้องกลับไปแก้ไขตามกระบวนการ

   การพิจารณาว่ากฎหมายจะถูกต้องหรือยุติธรรมหรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่กฎหมายเพียงอย่าง

เดยีว หากแต่อยูท่ีผู่บ้งัคบัใช้กฎหมายนัน้ด้วย ดงัจะเหน็ได้จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช รชักาลที ่9 ในพธิพีระราชทานประกาศนยีบตัรแก่ผูส้อบไล่ได้วชิา

ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 33 ปีการศึกษา 2523 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 29 ตุลาคม 2524 ว่า

 

“กฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือส�าหรับวินิจฉัยในการอ�านวยความยุติธรรม

การอ�านวยความยุติธรรมจะต้องอาศัยตัวผู้ใช้กฎหมาย

ต้องรักษาความสุจริต มีมโนธรรมของนักกฎหมายไว้เสมอชีวิต

จึงจะสามารถเป็นที่พึ่งของประชนได้อย่างแท้จริง”

   พนักงานสอบสวนจึงจ�าเป็นต้องรอบรูท้ัง้กฎหมาย และมมีโนธรรมท่ีจะต้องรกัษาไว้ เพือ่ให้ความ

เป็นธรรมกับประชาชนโดยเสมอหน้ากัน ในบทนี้ จะได้กล่าวถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

งานด้านการสอบสวนคดีอบุติัเหตุทางถนน เพือ่ให้พนักงานสอบสวนมคีวามพร้อมในการปฏบิตัหิน้าที่

ต่อไป ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างมาตราส�าคัญตามกฎหมายฉบับต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุ

ทำงถนน
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บทที่ 3



1. ประมวลกฎหมายอาญา 

   โทษอันเกิดจากการกระท�าผิดกฎหมายอาญาน้ัน ไม่สามารถรับโทษแทนกันได้ เป็นเร่ืองของ

ปัจเจกบุคคล บุคคลใดกระท�าความผิดอันกฎหมายบัญญัติไว้ ก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายนั้น

   มาตรา 59  บคุคลจะต้องรบัผดิในทางอาญากต่็อเมือ่ได้กระท�าโดยเจตนา เว้นแต่จะได้กระท�า

ความโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระท�าโดยประมาท หรือเว้นแต่ใน

กรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัด ให้ต้องรับผิดแม้ได้กระท�าโดยไม่มีเจตนา

   กระท�าโดยเจตนา ได้แก่ กระท�าโดยรูส้�านึกในการทีก่ระท�าและในขณะเดยีวกันผูก้ระท�าประสงค์

ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท�านั้น

   ถ้าผู้กระท�ามิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดจะถือว่าผู้กระท�าประสงค์ต่อผล 

หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท�านั้นมิได้

   กระท�าโดยประมาท ได้แก่ กระท�าความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระท�าโดยปราศจากความ

ระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์และผู้กระท�าอาจใช้ความ

ระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่

   การกระท�าให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหน่ึงอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที่จักต้องกระท�า

เพื่อป้องกันผลนั้นด้วย  

   ค�าอธิบายเพิ่มเติม การกระท�าความผิดโดยประมาท (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2538) 

การกระท�าโดยประมาท ได้แก่ กระท�าความผิดไม่ใช่โดยเจตนา แต่กระท�าโดยปราศจากความ

ระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้น จักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระท�าอาจใช้ความ

ระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ มี 2 องค์ประกอบ กล่าวคือ

   1. ความระมดัระวงัตาม “วสิยัของบคุคล” (บคุคลทีม่ลีกัษณะเช่นเดยีวกบัผูก้ระท�า) “ในภาวะ

เช่นนั้น” (บุคคลเช่นเดียวกับผู้กระท�าซึ่งอยู่ในขณะนั้น)

     -   บุุคคลธรรมดา พิจารณาจากอายุ เพศ การศึกษา ฯลฯ

     -   ผู้มีวิชาชีพ พิจารณาจากผู้มีวิชาชีพในระดับปกติ / ผู้เชี่ยวชาญ

   2. ความระมัดระวงัตามพฤติการณ์ พิจารณาจากข้อเทจ็จรงิหรอืเหตุต่างๆ ภายนอกตวัผูก้ระท�า

ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ขณะนั้น

   มาตรา 291  การกระท�าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 10 

ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ใช้ในกรณีที่มีผู้ถึงแก่ความตายไม่ว่าจะเป็นการตาย

ทันทีในที่เกิดเหตุ หรือไปตายที่โรงพยาบาลก็ตาม กรณีนี้อยู่ในอ�านาจศาลอาญา หรือ ศาลจังหวัด 

ต้องท�าส�านวนการสอบสวนเต็มรูปแบบ

บทที่ 3  กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน   
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บทที่ 3  กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

   มาตรา 300  การกระท�าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 

3 ปี หรอื ปรบัไม่เกนิ 6,000 บาท หรอื ทัง้จ�าทัง้ปรบั ใช้ในกรณมีผีูบ้าดเจบ็สาหสัอนักฎหมายบญัญตัิ

ไว้ว่า อาการสาหัสมีอะไรบ้าง เช่น ตาบอด สูญเสียฆานประสาท (การได้กลิ่น) เป็นต้น 

   เป็นคดทีีอ่ยูใ่นอ�านาจศาลแขวง ในการด�าเนนิการสอบสวนกรณมีรีถชนกนัอย่าเพิง่แจ้งข้อกล่าว

หา ให้รวบรวมหลักฐานให้ชัดเจนก่อน ไม่เช่นนั้นแล้วต้องผัดฟ้อง พนักงานสอบสวนควรท�าการ

สอบสวนให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงแจ้งข้อกล่าวหา แล้วคอยติดตามว่า เมื่อส่งส�านวนการสอบสวนไป

ให้พนักงานอัยการแล้ว มีปัญหาขัดข้องหรือต้องแก้ไขส�านวนหรือไม่ พนักงานสอบสวนต้องบริหาร

การสอบสวนด้วย

   มาตรา 390  ผู้ใดกระท�าโดยประมาท และการกระท�านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กาย

หรอืจติใจ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกนิหน่ึงเดือน หรอืปรบัไม่เกนิหนึง่พันบาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั ความ

ผิดน้ีใช้ในกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และอยู่ในอ�านาจพนักงานสอบสวนที่จะท�าการเปรียบ

เทียบปรับได้ 

   ส�าหรบัอาการแบบใดจะเป็นอนัตรายแก่กายหรอืจติใจนัน้ มคี�าพพิากษาศาลเทยีบเคยีงได้ เช่น 

   -  อนัตรายแก่ร่างกาย หมายถงึ เป็นแผลมเีลือดออก รกัษาเกนิ 3 วนั แต่ไม่ถึงกบัอนัตรายสาหสั  

   -  ส่วนอันตรายแก่จิตใจ เป็นอันตรายถึงขั้นสลบ หรือสติฟั่นเฟือน 

   -  ส่วนกรณีที่ไม่ถึงเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ได้แก่อาการ บวม โน ช�้า หนังถลอก เลือด

ไหลซึมรักษา 3 วันหาย 

   -  ท�าให้รู้สึกว้าเหว่ เปล่าเปลี่ยว กลัว ไม่ใช่อันตรายแก่จิตใจ

   มาตรา 73  เดก็อายยุงัไม่เกนิสบิปี กระท�าการอนักฎหมายบญัญตัเิป็นความผดิเดก็นัน้ไม่ต้อง

รับโทษ ให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กตามวรรคหนึ่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ

คุ้มครองเด็ก เพื่อด�าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

   ในการด�าเนินการตามมาตรา 73 กรณีเด็กอายุไม่เกิน 10 ปี ขับรถไปชนผู้อื่น เด็กนั้นไม่ต้องรับ

โทษ ในทางปฏิบัติต้องท�าส�านวนไปยังอัยการ ไม่ต้องใช้ค�าว่าเห็นควรสั่งฟ้อง หรือเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง 

เพราะตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนฯ ไม่มีค�าดังกล่าวเหมือนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา และไม่สามารถท�าการเปรียบเทียบปรับได้

   มาตรา 74  เด็กอายกุว่าสบิปีแต่ยงัไม่เกินสบิห้าปี กระท�าการอนักฎหมายบญัญตัเิป็นความผดิ 

เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศาลมีอ�านาจที่จะด�าเนินการดังต่อไปนี้

   (1)  ว่ากล่าวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไป และถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดา มารดา ผู้

ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้

   (2)  ถ้าศาลเหน็ว่า บดิา มารดา หรอืผูป้กครองสามารถดแูลเดก็นัน้ได้ ศาลจะมคี�าสัง่ให้มอบตวั
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เด็กนั้นให้แก่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไป โดยวางข้อก�าหนดให้บิดา มารดาหรือผู้ปกครองระวัง

เดก็น้ันไม่ให้ก่อเหตรุ้ายตลอดเวลาทีศ่าลก�าหนดซึง่ต้องไม่เกนิสามปีและก�าหนดจ�านวนเงนิตามทีเ่หน็

สมควรซึ่งบิดา มารดา หรือผู้ปกครองจะต้องช�าระต่อศาลไม่เกินครั้งละหนึ่งหมื่นบาท ในเมื่อเด็กนั้น

ก่อเหตุร้ายขึ้น ถ้าเด็กนั้นอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นนอกจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และศาลเห็นว่า

ไม่สมควรจะเรยีกบดิา มารดา หรอืผู้ปกครองมาวางข้อก�าหนดดงักล่าวข้างต้น ศาลจะเรยีกตวับคุคล

ที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาสอบถามว่า จะยอมรับข้อก�าหนดท�านองที่บัญญัติไว้ส�าหรับบิดา มารดา หรือผู้

ปกครองดังกล่าวมาข้างต้นหรือไม่ก็ได้ ถ้าบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ยอมรับข้อก�าหนด เช่นว่านั้น ก็ให้

ศาลมีค�าสั่งมอบตัวเด็กให้แก่บุคคลนั้นไปโดยวางข้อก�าหนดดังกล่าว

   (3)  ในกรณีที่ศาลมอบตัวเด็กให้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ตาม 

(2) ศาลจะก�าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้นเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา 56 ด้วย

ก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาลแต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานอื่นใดเพื่อคุมความประพฤติ

เด็กนั้น

   (4)  ถ้าเด็กนั้นไม่มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หรือมีแต่ศาลเห็นว่าไม่สามารถ ดูแลเด็กนั้นได้

หรือถ้าเด็กอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นนอกจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และบุคคลนั้นไม่ยอมรับข้อ

ก�าหนดดงักล่าวใน (2) ศาลจะมคี�าสัง่ให้มอบตวัเดก็นัน้ให้อยูกั่บบคุคลหรอืองค์การทีศ่าลเหน็สมควร

เพือ่ดแูลอบรม และสัง่สอนตามระยะเวลาทีศ่าลก�าหนดกไ็ด้ในเมือ่บคุคลหรอืองค์การนัน้ยนิยอม ใน

กรณเีช่นว่าน้ีให้บคุคลหรอืองค์การนัน้มอี�านาจเช่นผูป้กครองเฉพาะเพือ่ดแูล อบรม และสัง่สอน รวม

ตลอดถงึการก�าหนดทีอ่ยูแ่ละการจัดให้เด็กมงีานท�าตามสมควร หรอืให้ด�าเนนิการคุม้ครองสวสัดภิาพ

เด็กตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นก็ได้ หรือ

   (5)  ส่งตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียน หรือสถานฝึกและอบรม หรือสถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกและ

อบรมเด็ก ตลอดระยะเวลาที่ศาลก�าหนด แต่อย่าให้เกินกว่าที่เด็กนั้นจะมีอายุครบสิบแปดปี

   ค�าสั่งของศาลดังกล่าวใน (2) (3) (4) และ (5) นั้น ถ้าในขณะใดภายในระยะเวลาที่ศาลก�าหนด

ไว้ ความปรากฏแก่ศาลโดยศาลรูเ้อง หรอืตามค�าเสนอของผูม้ส่ีวนได้เสยีพนกังานอยัการ หรือบคุคล

หรือองค์การที่ศาลมอบตัวเด็กเพื่อดูแล อบรมและสั่งสอน หรือเจ้าพนักงานว่า พฤติการณ์เกี่ยวกับ

ค�าส่ังน้ันได้เปลีย่นแปลงไป กใ็ห้ศาลมอี�านาจเปลีย่นแปลงแก้ไขค�าสัง่นัน้ หรอืมคี�าสัง่ใหม่ตามอ�านาจ

ในมาตรานี้

2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

   ผลอันเกิดจากการกระท�าผิดทางแพ่ง หรือผลของความเสียหายที่เกิดขึ้น ตีราคาเป็นเงินหรือ

ผลประโยชน์ได้ และผู้กระท�าความผิดหยิบยืมทรัพย์ผู้อื่นมาชดใช้ หรือ ให้ผู้อื่นชดใช้แทนกันได้ ข้อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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   มาตรา 420  ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท�าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหาย

ถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้

นั้นท�าละเมิด จ�าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

   มาตรา 425  นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระท�าไปใน

ทางการที่จ้างนั้น

   มาตรา 426  นายจ้างซึง่ได้ใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้แก่บคุคลภายนอกเพือ่ละเมดิ อนัลกูจ้างได้

ท�านั้น ชอบที่จะได้ชดใช้จากลูกจ้างนั้น

   มาตรา 437  บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใด ๆ อันเดินด้วยก�าลัง

เคร่ืองจกัรกล บคุคลนัน้จะต้องรบัผดิชอบเพือ่การเสยีหายอนัเกดิแต่ยานพาหนะนัน้ เว้นแต่จะพสิจูน์

ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเองความข้อนี้

ให้ใช้บงัคบัได้ตลอดถงึผูม้ไีว้ในครอบครองของตน ซึง่ทรพัย์อนัเป็นของเกิดอนัตรายได้โดยสภาพ หรอื

โดยความมุ่งหมายที่จะใช้หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์นั้นด้วย

   -  ส�าหรับความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายแพ่งกับการประกันภัยมีบางประการ เช่นบริษัทรับ

ประกันรถไว้ ถ้าตามกฎหมาย บริษัทที่เอาประกันเป็นบริษัทที่รับประกันค�้าจุน เพื่อรับผิดทางแพ่ง  

ถ้ารถทีท่�าประกนัภัยไว้ไปชนรถคันอืน่เสยีหาย ประกนัภยัจะมาชดใช้แทน โดยดทูีผ่ลของการพจิารณา

ความรับผิดในทางอาญาก่อน ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด ฝ่ายนั้นต้องชดใช้

3. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

   มาตรา 37 คดีอาญาเลิกกันได้ ดังต่อไปนี้

   (1)  ในคดีมีโทษปรับสถานเดียว เมื่อผู้กระท�าผิดยินยอมเสียค่าปรับในอัตราอย่างสูงส�าหรับ

ความผิดนั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนศาลพิจารณา

   (2)  ในคดคีวามผดิทีเ่ป็นลหุโทษหรือความผดิทีม่อีตัราโทษไม่สงูกว่าความผดิลหโุทษ หรอืคดี

อืน่ทีม่โีทษปรับสถานเดยีวอย่างสงูไม่เกนิหนึง่หมืน่บาท หรอืความผดิต่อกฎหมายเกีย่วกบัภาษอีากร

ซึง่มโีทษปรบัอย่างสงูไม่เกนิหน่ึงหมืน่บาท เมือ่ผูต้้องหาช�าระค่าปรบัตามทีพ่นกังานสอบสวนได้เปรยีบ

เทียบแล้ว

   (3)  ในคดคีวามผดิทีเ่ป็นลหุโทษหรือความผดิทีม่อีตัราโทษไม่สงูกว่าความผดิลหโุทษ หรอืคดี

ทีม่โีทษปรบัสถานเดยีวอย่างสงูไม่เกนิหนึง่หมืน่บาท ซึง่เกดิในกรงุเทพมหานครเมือ่ผูต้้องหาช�าระค่า

ปรับตามที่นายต�ารวจประจ�าท้องท่ีตั้งแต่ต�าแหน่งสารวัตรข้ึนไป หรือนายต�ารวจช้ันสัญญาบัตรผู้

ท�าการในต�าแหน่งนั้นๆ ได้เปรียบเทียบแล้ว

บทที่ 3  กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

59
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



   (4)  ในคดซ่ึีงเปรยีบเทยีบได้ตามกฎหมายอืน่ เมือ่ผูต้้องหาได้ช�าระค่าปรบัตามค�าเปรยีบเทยีบ

ของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว

   มาตรา 38  ความผิดตามอนุมาตรา (2) (3) และ (4) แห่งมาตราก่อน ถ้าเจ้าพนักงานดังกล่าว

ในมาตรานั้นเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจ�าคุกให้มีอ�านาจเปรียบเทียบดั่งนี้

   (1)  ให้ก�าหนดค่าปรับซึ่งผู้ต้องหาจะพึงช�าระ ถ้าผู้ต้องหาและผู้เสียหายยินยอมตามนั้น เมื่อผู้

ต้องหาได้ช�าระเงนิค่าปรบัตามจ�านวนทีเ่จ้าหน้าทีก่�าหนดให้ภายในเวลาอนัสมควรแต่ไม่เกนิสบิห้าวนั

แล้ว คดีนั้นเป็นอันเสร็จเด็ดขาดถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้ว ไม่

ช�าระเงินค่าปรับภายในเวลาก�าหนดในวรรคก่อน ให้ด�าเนินคดีต่อไป

   (2)  ในคดมีค่ีาทดแทน ถ้าผูเ้สยีหายและผูต้้องหายนิยอมให้เปรยีบเทยีบ ให้เจ้าหน้าทีก่ะจ�านวน

ตามที่เห็นควรหรือตามที่คู่ความตกลงกัน

   มาตรา 39  สิทธิน�าคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปดั่งต่อไปนี้

   (1)  โดยความตายของผู้กระท�าผิด

   (2)  ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนค�าร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้อง

ตามกฎหมาย

   (3)  เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา 37

   (4)  เมื่อมีค�าพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง

   (5)  เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระท�าผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้น

   (6)  เมื่อคดีขาดอายุความ

   (7)  เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ

4.  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

   มาตรา 32  ในการใช้ทางเดินรถผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถชนหรือโดนคนเดินเท้า

ไม่ว่าจะอยู่ ณ ส่วนใดของทาง และต้องให้สัญญาณเตือนคนเดินเท้าให้รู้ตัวเม่ือจ�าเป็น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง เด็ก คนชรา หรือคนพิการที่ก�าลังใช้ทาง ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการ

ควบคุมรถของตน

   ส�าหรับ มาตรา 32 นี้ อธิบายได้ว่าเป็นการคุ้มครองคนเดินเท้า จะเดินอยู่ส่วนไหนถ้ามีรถยนต์

ชน เฉี่ยวชน ก็จะเป็นการขับรถโดยประมาท หรือสาหัส หรือถึงแก่ความตาย และแต่ความหนักเบา

ของอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรง ในการตั้งข้อกล่าวหา โดยพนักงาน

สอบสวนต้องตั้งข้อกล่าวหาให้เป็นไปตามข้อมูลตามจริง

   มาตรา 33  ในการขบัรถ ผูข้บัขีต้่องขบัรถในทางเดนิรถด้านซ้ายและต้องไม่ล�า้กึง่กลางของทาง

บทที่ 3  กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน   

60
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



เดินรถ เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ ให้เดินทางขวาหรือล�้ากึ่งกลางของทางเดินรถได้

   (1)  ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร

   (2)  ทางเดินรถนั้นเจ้าพนักงานจราจรก�าหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว

   (3)  ทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึงหกเมตร

   ในประเทศไทย ผูข้บัขีร่ถต้องขบัชดิช่องทางด้านซ้ายเสมอ ซึง่จะต่างกบัต่างประเทศ โดยในไทย

มีข้อยกเว้นกรณีมีสิ่งกีดขวาง หรือเจ้าพนักงานให้เดินรถทางเดียว หรือ ทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึง 6 

เมตร มาตราน้ี ต้องเดนิทางรถทางซ้ายเสมอ หากมีกรณเีฉีย่วชน ต้องดวู่าจดุทีเ่ฉีย่วชนอยูใ่นช่องทาง

ใด ผู้ขับขี่ฝ่ายใดเป็นผู้ขับล�้าเข้าไปในช่องทางเดินรถของอีกฝ่าย

   มาตรา 40  ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างรถคันหน้าพอสมควรในระยะท่ีจะหยุดรถได้โดยปลอดภัย

ในเมื่อจ�าเป็นต้องหยุดรถ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถขึ้นสะพานหรือทางลาดชันต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถ

ถอยหลังไปโดนรถคันอื่น

   ส�าหรับ มาตรา 40 นี้ ใช้วิเคราะห์กรณีขับรถชนท้าย อุบัติเหตุบางครั้งชนแบบหลายคันต่อกัน

ไป เช่น รถ1 ชนรถ 2 ชนคันที่ 3 พนักงานสอบสวนต้องแยกแยะให้ได้ว่าคู่ใดเป็นคู่ใด บางกรณีคัน

ท้ายสุดชนต้องมกีารสอบสวนให้ด ีประกอบการวิเคราะห์การพจิารณาคด ีต้องชีแ้จ้งให้คูก่รณฟัีงตาม 

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 40 เป็นอย่างไร ให้พนกังานสอบสวนพจิารณาตามความจรงิ  

   มาตรา 43  ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถ 

   (1)  ในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ

   (2)  ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น

   (3)  ในลักษณะกีดขวางการจราจร

   (4)  โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน

   (5)  ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดาหรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้าหรือ

ด้านหลังด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย

   (6)  คร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ เว้นแต่เมื่อเปลี่ยนช่องเดินรถ เลี้ยวรถหรือ 

กลับรถ

   (7)  บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่รถลากเข็นส�าหรับทารก คนป่วยหรือคนพิการ

   (8)  โดยไม่ค�านึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น

   มาตรา 43 ทวิ  ห้ามมใิห้ผูข้บัขีเ่สพยาเสพตดิให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพตดิให้โทษ หรอื

เสพวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาททั้งนี้

ตามที่อธิบดีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน 

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจการมีอ�านาจจัดให้มีการตรวจสอบผู้ขับข่ีรถบางประเภทตามท่ีอธิบดี

ก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าได้เสพยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิต
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และประสาทตามวรรคหนึ่งหรือไม่ และหากผลการตรวจสอบในเบ้ืองต้นปรากฏว่าผู้ขับข่ีนั้นไม่ได้

เสพก็ให้ผู้ขับขี่นั้นขับรถต่อไปได้ ในกรณีผู้ขับขี่ตามวรรคสองไม่ยอมให้ตรวจสอบ ให้เจ้าพนักงาน

จราจร พนักงานสอบสวนพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการมีอ�านาจกักตัวผู้นั้นไว้ เพื่อด�าเนินการ

ตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าทีจ่�าเป็นแห่ง กรณเีพือ่ให้การตรวจสอบเสรจ็สิน้ไปโดยเรว็และเมือ่

ผู้น้ันยอมรับการตรวจสอบแล้ว หากผลการตรวจสอบในเบ้ืองต้นปรากฏว่าไม่ได้เสพ ก็ให้ปล่อยตัว

ไปทันที การตรวจสอบตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง    

(“มาตรา 43 ทวิ” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 มาตรา 3 และหลัง

สุดแก้ไขโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542 มาตรา 4) 

   มาตรา 43 ตรี    ในกรณีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 (1) หรือ (2) ผู้ตรวจ

การมีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดรถและสั่งให้มีการทดสอบตามมาตรา 142 ด้วย

   มาตรา 43 จัตวา  ในกรณีที่ผู้ตรวจการพบว่าผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 (1) หรือ (2) หรือ

มาตรา 43 ทวิ วรรคหน่ึงให้ผู้ตรวจการส่งตัวผู้น้ันพร้อมพยานหลักฐานในเบ้ืองต้นแก่พนักงาน

สอบสวนผูม้อี�านาจโดยเรว็ แต่ไม่ต้องเกนิหกชัว่โมงนบัแต่เวลาทีพ่บการกระท�าความผดิดงักล่าวเพือ่

ด�าเนินคดีต่อไป

   มาตรา 43 เบญจ  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 43 ทวิ และมาตรา 43 ตรี ให้ผู้ตรวจการ

แสดงบตัรประจ�าตวัของตนซึง่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรอืกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

ต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง (มาตรา 43 ตรี ถึงมาตรา 43 เบญจ เพิ่มโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 

2542 มาตรา 5)

   มาตรา 45  ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นด้านซ้ายเว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้

   (1)  รถที่จะถูกแซงก�าลังเลี้ยวขวาหรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา

   (2)  ทางเดินรถนั้นได้จัดแบ่งเป็นช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป การขับ

รถแซงด้านซ้ายตาม (1) หรือ (2) จะกระท�าได้เมื่อไม่มีรถอื่นตามมาในระยะกระชั้นชิดและมีความ

ปลอดภัยพอ

   กรณีนี้ห้ามมิให้แซงซ้าย กรณีตัวอย่าง รถ Taxi เปิดประตูแล้วมีรถมาชน ต้องพิจารณาว่ามีการ

จอดรถชิดขอบทางหรือไม่ มีค�าวินิจฉัยถ้ารถจักรยานยนต์ แซงซ้าย ต้องน�า มาตรา 40 มาปรับใช้ 

หรือ รถจักรยานยนต์วิ่งในช่องว่างระหว่างเลน เช่นนี้แล้วรถจักรยานยนต์มีความผิด

   มาตรา 46  ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นในกรณีต่อไปนี้

   (1)  เม่ือรถก�าลังขึ้นทางชัน ขันสะพาน หรืออยู่ในทางโค้ง เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้

แซงได้
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   (2)  ภายในระยะสามสบิเมตรก่อนถงึทางข้าม ทางร่วมทางแยกวงเวยีนหรอืเกาะทีส่ร้างไว้หรอื

ทางเดินรถที่ตัดข้ามทางรถไฟ

   (3)  เมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่นหรือควัน จนท�าให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะหกสิบเมตร

   (4)  เมื่อเข้าที่คับขันหรือเขตปลอดภัย

   ตามมาตรานี ้ห้ามมใิห้ผูข้บัขีร่ถแซงขึน้หน้ารถอืน่ ในกรณดีงัต่อไปนี ้(ทางโค้ง ทางแยก) เมือ่รถ

ก�าลังขึ้นทางชัน หรือกรณีจุดไฟข้างทางแล้วท�าให้ทัศนวิสัยไม่ปลอดภัย 

   มาตรา 52  ในทางเดินรถที่สวนกันได้ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่กลับรถหรือเลี้ยวรถทางขวาในเมื่อมีรถ

อืน่สวนหรอืตามมาในระยะน้อยกว่าหน่ึงร้อยเมตร เว้นแต่เมือ่เหน็ว่าปลอดภยัและไม่เป็นการกดีขวาง

การจราจรของรถอื่น (“มาตรา52” แก้ไขโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535)

   มาตรา 59  เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ�านาจสั่งให้ผู้ขับขี่เคลื่อนย้ายรถที่

หยุดหรือจอดอยู่อันเป็นการฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้า

หน้าที่มีอ�านาจเคลื่อนย้ายรถที่หยุดหรือจอดอยู่อันเป็นการฝ่าฝืน บทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือใช้

เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถดังกล่าวได้ การเคลื่อนย้ายรถหรือใช้เครื่องมือบังคับให้รถที่หยุด

หรือจอดอยู่ไม่ให้เคลื่อนย้ายได้ตามวรรคสอง เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่ต้องรับ

ผดิส�าหรับความเสยีหายใด ๆ  ทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัติามมาตรานีเ้ว้นแต่ความเสยีหายนัน้จะเกดิขึน้

จากการกระท�าโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ เจ้าของรถหรอืผูขั้บข่ีต้องช�าระค่าใช้จ่ายในการทีร่ถถูก

เคล่ือนย้ายหรอืถกูใช้เครือ่งมอืบงัคบัไม่ให้เคลือ่นย้าย ตลอดจนค่าดแูลรกัษารถระหว่างทีอ่ยูใ่นความ

ครอบครองของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ตามอัตราท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง 

ซึ่งต้องก�าหนดอัตราค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าคันและห้าร้อยบาทและค่าดูแลรักษาไม่น้อยกว่าวันละสอง

ร้อยบาท เงินที่ได้จากเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ไม่ช�าระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาตามวรรคสี่ เป็นราย

ได้ที่ไม่ต้องน�าส่งกระทรวงการคลัง และให้น�ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ

   -   ตามระเบียบที่อธิบดีก�าหนด ในกรณีที่เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ไม่ช�าระค่าใช้จ่ายและค่าดูแล

รักษาตามวรรคสี่ เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจยึดหน่วงรถนั้นไว้ได้จนกว่าจะ

ได้รับช�าระค่าใช้จ่าย และค่าดูแลรักษาดังกล่าวโดยในระหว่างที่ยึดหน่วงนั้นให้ค�านวณค่าดูแลรักษา

เป็นรายวัน ถ้าพ้นก�าหนดสามเดือนแล้วเจ้าของรถหรือผู้ขับข่ียังไม่ช�าระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษา

ดังกล่าวให้เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงาน เจ้าหน้าที่มีอ�านาจน�ารถนั้นออกขายทอดตลาด ได้เงิน

จากการขายทอดตลาดเมือ่ได้หกัค่าใช้จ่ายและค่าดแูลรกัษาที ่ค้างช�าระแล้วเหลือเงนิเท่าใดให้คนืแก่

เจ้าของหรือผู้มีสิทธิที่แท้จริงต่อไป (“มาตรา 59” แก้ไขโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 

2535)

   - มาตรา 59 วรรค 4 นี้ ไม่ได้ให้ค�านิยามว่าขับรถประมาทหรือหวาดเสียวว่าอย่างไร คือไม่

เจตนา แต่ไม่ใช้ความระมัดระวังเช่นสามีขับรถพาภรรยา ไปแล้วประสบเหตุ ภรรยาเจ็บ พนักงาน
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สอบสวนต้องปรบัสาม ีเพือ่ป้องกนัการเบกิ พรบ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ เจ้าพนกังานต้องตรวจ

สอบว่ารถมีร่องรอยการเฉี่ยวชนหรือไม่ เพื่อป้องกันการเบิกเงิน พรบ. แต่มีการปกปิดความผิด หรือ

รถคนละคันกับที่เกิดเหตุ

   มาตรา 70  ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถเข้าใกล้ทางร่วมทางแยก ทางข้าม เส้นให้รถหยุดหรือวงเวียน ต้อง

ลดความเร็วของรถ

   มาตรา 71  ภายใต้บังคับมาตรา 21 และมาตรา 26 เมื่อผู้ขับขี่ขับรถมาถึงทางร่วมทางแยกให้

ผู้ขับขี่ปฏิบัติดังนี้

   (1)  ถ้ามีรถอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อน

   (2)  ถ้ามาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกันและไม่มีรถอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับข่ีต้องให้รถท่ี

อยู่ทางด้านซ้ายของตนผ่านไปก่อน

   (3)  ถ้าสัญญาณจราจรไฟสีเขียวปรากฏข้างหน้าแต่ในทางร่วมทางแยกมีรถอ่ืนหยุดขวางอยู่

จนไม่ สามารถผ่านพ้นทางร่วมทางแยกไปได้ ผู้ขับขี่จะต้องหยุดรถที่หลังเส้นให้รถหยุดจนกว่าจะ

สามารถเคล่ือนรถผ่านพ้นทางร่วมทางแยกไปได้ ผูข้บัขีจ่ะต้องหยดุรถทีห่ลงัเส้นให้รถหยดุจนกว่าจะ

สามารถเคลื่อนรถผ่านพ้นทางร่วมทางแยกไปได้ (มาตรา 71 “(3)” เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทาง

บก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535)

   -  กรณีทางเอก และทางโท ในกรณีท่ีมาถึงทางแยกพร้อมกันไม่มีสัญญาณไฟ ให้ทางเอกไป

ก่อน หรือถ้าเป็นกรณีทางแยก ทางร่วมเป็นทางเอกเสมอกันกันให้รถทางซ้ายไปก่อน 

   มาตรา 78  ผู้ใดขบัรถหรือควบคุมสตัว์ในทางซึง่ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่บคุคลหรอืทรพัย์สนิ

ของผูอ้ืน่ไม่ว่าจะเป็นความผดิของผูข้บัข่ี หรอืผูข้ีห่รอืควบคมุสตัว์หรอืไม่ก็ตาม ต้องหยดุรถ หรอืสตัว์ 

และให้ความช่วยเหลือตามสมควร และพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้

เคียงทันที กับต้องแจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยู่ของตนและหมายเลขทะเบียนรถแก่ผู้ได้รับความเสีย

หายด้วย

   ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หลบหนีไปหรือไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ 

สถานที่เกิดเหตุ ให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้กระท�าความผิด และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจยึดรถคัน

ที่ผู้ขับขี่หลบหนี

   หรือไม่แสดงตนว่าเป็นผูข้บัขี ่จนกว่าคดถีงึทีส่ดุหรือได้ตวัผูข้บัขี ่ถ้าเจ้าของหรอืผูค้รอบครองไม่

แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกเดือนนับแต่วันเกิดเหตุ ให้ถือว่า รถนั้นเป็นทรัพย์สินซึ่งได้

ใช้ในการกระท�าความผิดหรือเกี่ยวกับการกระท�าความผิดและให้ตกเป็นของรัฐ

   -  กรณชีนแล้วหน ีผูใ้ดขบัรถหรอืขีห่รอืควบคมุสตัว์ในทาง ทีก่่อให้เกดิความเสยีหายแก่บคุคล

หรือทรพัย์สนิ ต้องหยดุรถหรือสตัว์แล้วให้ความช่วยเหลอื ถ้าหนต้ีองแจ้งข้อกล่าวหาตามข้อเทจ็จรงิ 
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แนวทางปฏิบัติต้องมีผู้มาแจ้ง แล้วถ่ายรูปเกิดเหตุ แล้วสวบถามคู่กรณีที่ชนแล้วหนี ถ้าจะทะเบียน 

รถ ยี่ห้อ สี ได้ ก็ดูกล้อง หาข้อมูลผู้ครอบครองผู้ถือกรรมสิทธิ์ 

   -  วิธีตรวจสอบ คือโทร.ตรวจสอบที่หมายเลข 1133 สอบถามชื่อผู้ครอบครอง และผู้ถือ

กรรมสทิธิ ์ขอตรวจสอบเบือ้งต้น เมือ่ได้รายชือ่ผูห้ลบหนแีล้วจงึแจ้งเหตทุีเ่กดิขึน้ ถ้าเกดิฟ้องเฉ่ียวชน

แล้วหลบหนี แล้วปรับ กรณีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บ ให้ท�าตามหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบ เมื่อพนักงานสอบสวน

ได้รับแจ้ง ต้องด�าเนินการตามหน้าที่ อาจมีบริษัทประกันภัยขอทราบส�านวนคดี จึงต้องด�าเนินการ

ปรับเพื่อเป็นหลักฐานให้กับคู่กรณี และบริษัทประกันภัยด้วย กรณีที่ชนแล้วไม่มีคู่กรณี ไม่มีกล้อง

วงจรปิด ก็ลงบันทึกประจ�าวันไว้ เนื่องจากตรวจสอบไม่ได้

5.  พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ.2522

   มาตรา 42  ผูข้บัรถต้องได้รบัในอนญุาตขบัรถ และต้องมใีบอนญุาตขบัรถและส�าเนาภาพถ่าย

ใบรู่มือจดทะเบียนรถในขณะขับหรือควบคุมผู้ฝีกหัดขับรถเพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานได้ทันที เว้นแต่

ผู้ฝึกหัดขับรถยนต์ตามมาตรา57ในกรณีที่ผู ้ขับรถเป็นคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราช

อาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ผู้ขับรถซ่ึงเป็นคนต่างด้าวนั้นจะใช้ใน

อนุญาตขบัรถตามมาตรา 42 ทว ิขบัรถในราชอาณาจกัรกไ็ด้ และในกรณนีีจ้ะต้องมใีบอนญุาตขบัรถ

ดังกล่าวพร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาและหรือความตกลงที่มีอยู่ระหว่างรัฐบาลไทย

กับรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ เพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานได้ทันที” (มาตรา 42 “วรรคสอง” บัญญัติ

เพิ่มโดย พ.ร.บ. รถยนต์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530 มาตรา 3)

   มาตรา 42 ทวิ ในกรณีที่มีความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลต่างประเทศว่าด้วยการ

ยอมรับในอนุญาตขับรถภายในประเทศซึ่งกันและกัน คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราช

อาณาจกัรเป็นการชัว่คราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมอืงและมีในอนญุาตขับรถท่ีออกโดยพนกังาน

เจ้าหน้าที่หรือสมาคมยานยนต์ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศท่ีมีความตกลงดังกล่าวกับ

รัฐบาลไทย อาจใช้ในอนุญาตขับรถของประเทศนั้นขับรถในราชอาณาจักรได้ตามประเภทและชนิด

ของรถทีร่ะบไุว้ในในอนุญาตขบัรถน้ัน แต่ต้องปฏบิตัติามอนสุญัญาและหรอืความตกลงท่ีมอียูร่ะหว่าง

รัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ และตามบทบัญญัติท้ังหลายในส่วนท่ีเก่ียวกับหน้าท่ีของผู้

ขับรถตามพระราชบัญญัตินี้” (“มาตรา 42 ทวิ” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ. รถยนต์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 

2530 มาตรา 4)

6. พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522

   มาตรา 23  ห้ามมใิห้ผูใ้ดประกอบการขนส่งประจ�าทาง การขนส่งไม่ประจ�าทาง การขนส่งโดย

รถขนาดเล็ก หรือการขนส่งส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนการขออนุญาต
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และการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

   มาตรา 56  เมื่อรถของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่

ร่างกายหรือชีวิตของบุคคลใดนอกจากความรับผิดตามท่ีก�าหนดไว้ในมาตรา 59 ผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งซึ่งเป็นเจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้

เสียหายหรือทายาท ในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตายค่าใช้จ่ายเบื้องต้นซึ่งจะต้องจ่ายให้แก่ผู้เสีย

หาย ให้จ่ายตามความร้ายแรงของความเสียหาย ทั้งนี้ ตามอัตราท่ีก�าหนดในกฎกระทรวงเพื่อ

ประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นหมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการรักษาพยาบาล 

รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระหว่างการรักษาพยาบาลและหรือค่าปลงศพ

   -  เมื่อรถผู้ได้รับอนุญาตแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย เช่นรถเมล์ไปชนคนตาย ผู้

ประกอบการ หรือเจ้าของรถเมล์ต้องช�าระค่าเสียหายในกรณีตาย

ตัวอย่างค�าพิพากษาศาลคดีอุบัติเหตุทางถนน

   1. จ�าเลยขบัรถยนต์โดยประมาทชนผูอ่ื้นจนถงึแก่ความตาย รถคนัแรกเบรกท�าให้ฝุน่ตลบ มอง

ไม่เห็น จ�าเลยจึงชนท้ายรถคันหน้า มีผลให้มีผู้เสียชีวิต ศาลตัดสินให้มีความผิด เนื่องจากสภาพถนน

ไม่เอื้ออ�านวย แต่ก็ยังไม่ระมัดระวัง เป็นผลให้บุคคลอื่นถึงความตาย

   2. จ�าเลยบรรทุกไม้เสาไฟฟ้า น�้าหนักมาก เกิดเหตุเสาหล่น เป็นผลให้รถตามมาชนเสาที่หล่น

เสียชวีติ จ�าเลยมีความผิดเนือ่งจากมหีน้าต้องระมดัระวงั และรบัผดิชอบรถทีข่บั ตลอดจนตามภาระ

หน้าที่ หรือสัญญาจ้างที่ต้องท�าการขนส่งและดูแลไม้เสาไฟฟ้าไม่ให้ตกหล่น จ�าเลยไม่เก็บไม้เสาเป็น

เหตุให้เกิดอุบัติเหตุ จ�าเลยจึงมีความผิดฐานประมาทท�าให้ผู้อื่นตาย

   3.  ฎกีา 383/2537 ร้อยต�ารวจเอกวนิยั ระบวุ่าจ�าเลยขบัรถด้วยความเรว็ ศาลมองในเรือ่งของ

วสัด ุถ้าใช้คณุภาพดีกอ็าจลดอบุตัเิหตุได้ โดยดจูากรอยห้ามล้อของรถจ�าเลย ซึง่รถจ�าเลยไม่ได้ขบัรถ

เร็ว เป็นความเสียหายจากผู้ที่ได้รับความเสียหายเองโดยผู้เสียหายวิ่งตัดหน้ารถ ให้ระยะกระชั้นชิด 

   -   รถยนต์โดยสารเสียหลักชนรถคันอื่น มีรอยห้ามล้อ 70 เมตร และไถลอีก 40 เมตร ถือว่า

กระท�าการโดยประมาทเนื่องจากฝนตก ดูจากจุดห้ามล้อ ดูสภาพผู้ขับขี่ด้วย เช่นเมาสุราหรือไม่ ดู

จากสภาพผู้กระท�าความผิด 

ปัจจัยที่ศาลใช้ในการวินิจฉัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนถนน

   1. ตัวผู้ขับขี่ มีความพร้อมในการขับขี่หรือไม่ มีอาการเมาสุราหรือสารเสพติดอื่นหรือไม่

   2. สภาพตัวรถเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ เช่นมีการบรรทุก ไม่จัดให้มีเครื่องหมายแสดงจุดที่

ล�้าออกมา
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   3. สภาพแวดล้อม ในสภาพการจราจรปกติ ฝนตกหรือไม่ ถนนลื่นหรือไม่

   4. พิจารณาบุคคลผู้เสียหาย ว่ามีการกระท�าอันเป็นความเสี่ยงต่อตัวเขาเองหรือไม่ 

7.  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

   การประกันภัยรถยนต์ แบ่งเป็น 2 ภาค

   1. ภาคบังคับ 

   การประกนัภยัรถยนต์ภาคบงัคับ คือกฎหมายบงัคบัให้ท�า ตามพระราชบัญญตัคิุม้ครองผูป้ระสบ

ภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก�าหนดให้เจ้าของรถ หรือผู้ที่เอารถมาใช้ หรือน�าเข้ามาใช้ ต้องจัดให้มีการเอา

ประกันภยั เจ้าของรถใดฝ่าฝืนมคีวามผดิตามกฎหมาย ถูกปรบัไม่เกนิ 10,000 บาท โดยบังคับเจ้าของ

รถก่อน เพือ่ส่งเสรมิให้สงัคมดูแลกนัและกนั และบงัคบัให้มกีารคุม้ครองเฉพาะการบาดเจบ็ หรอืเสยี

ชวีติ เจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการสร้างหลกัประกนัต่อการคุม้ครองต่อการบาดเจ็บหรือเสยีชวีติ 

ของบุคคลเป็นหลักส�าคัญ ที่มาของกฎหมายฉบับนี้คือการที่มีผู้ถูกชนแล้วหนี หาผู้รับผิดชอบไม่ได้ 

ส่งผลต่อรัฐต้องจัดหางบประมาณแผ่นดินในการอุดหนุนการดูแลผู้บาดเจ็บจากเหตุดังกล่าว

   ทั้งนี้จึงมีการบังคับวงเงินไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทประกันจะต้องให้การคุ้มครองตามที่รัฐ

ก�าหนด โดยรฐัมอบหมายให้อ�านาจนายทะเบยีน คอื ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการ

ประกอบธุรกิจและประกันภัย (ส�านักงาน คปภ.) เป็นผู้ให้การคุ้มครองตามวงเงินท่ีก�าหนดรวมถึง

อัตราค่าเบี้ยประกันภัยเรียกเก็บตามที่นายทะเบียนเห็นชอบ และประกาศเท่านั้น ซ่ึงจะเห็นได้ว่า 

การประกันภัยภาคบังคับ จะเป็นการบังคับทั้งฝั่งเจ้าของรถ และฝั่งบริษัทประกันภัย รัฐท�าหน้าท่ี

ดูแลควบคุมให้ท�าตามกฎหมาย

   2. ภาคสมัครใจ

   การประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการขยายความคุ้มครองตามความสมัครใจ ซ้ือความ

คุ้มครองต่อทรัพย์สินเพิ่มเติม 

   -  เจ้าของรถสมัครใจ

   -  คุ้มครองทรัพย์สิน/บาดเจ็บ/เสียชีวิต

   -  วงเงินขึ้นอยู่กับความพอใจ 2 ฝ่าย  

   บริษทัผูรั้บประกนัภยัจะยดึกฎหมายจราจรเป็นส�าคญัในการตดัสนิใจจ่ายเงนิค่าสนิไหมทดแทน 

แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสัญญาการประกันภัยตามประเภทที่ท�าไว้ด้วย

   พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นกฎหมายว่าด้วยการให้ความคุ้มครองต่อผู้ประสบภัย

อันเกิดจากการใช้รถเพื่อบรรเทาผลร้ายหรือค่าเสียหายต่อชีวิต-ร่างกาย ของคน โดยมีเจตนารมณ์ 

ดังนี้
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    o  เพื่อเป็นมาตรการที่ให้การคุ้มครองต่อชีวิตร่างกายของมนุษย์ในอนาคต

    o  เพื่อเป็นมาตรการทางสังคมที่มุ่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที ตัวอย่างเช่น 

      มาตรา 20 บอกว่าถ้าผูป้ระสบเหตไุด้รบัความเสยีหายจากร่ายกายหรอือนามยั ไม่ได้บอก 

      ว่าใครผิดหรือถูก ให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน7 วัน ส่วนคดีท�าไป 

      ตามปกต ิเมือ่สรุปคดีได้ บริษัทประกนัภยัทีเ่ป็นฝ่ายถกูจะไปเรยีกเกบ็เงนิจากบรษิทัประกนั 

      ภัยที่เป็นฝ่ายผิดต่อไป ปัญหาที่เกิดคือรถที่มีประกันไปชนกับรถที่ไม่มีประกัน

    o  เพ่ือเป็นมาตรการทีใ่ห้ผูม้ฐีานะทางสงัคมโดยเฉพาะเจ้าของรถเข้ามามส่ีวนร่วมรบัผดิชอบ 

      ต่อสังคม

    o  เพื่อเป็นมาตรการทางสังคมเพื่อเสริมสร้างสร้างจิตส�านึกความรับผิดชอบแก่ผู้ขับขี่รถ

    o  เพื่อเป็นมาตรการทางสังคมเพื่อบรรเทาโทษต่อผู้ขับขี่รถ

    o  เพื่อเป็นการให้การคุ้มครองต่อบุคคลที่สามเป็นส�าคัญ

   สาระส�าคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2540

   ผู้มีหน้าที่ท�าประกันภัย

   -  เจ้าของรถ (ผู้ถือกรรมสิทธิ์)

   -  ผู้เข้าซื้อ (ผู้ครอบครองรถ)

   -  เจ้าของรถที่น�ารถจดทะเบียนต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศ

   รถที่ต้องท�าประกันภัย

   -  รถยนต์ทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์  การขนส่งทางบก รถยนต์อื่น ที่มี 

     ไว้ใช้ไม่ว่าจะเดินด้วยก�าลังเครื่องยนต์หรือไฟฟ้าก็ตาม

   รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องท�าประกันภัย

   -  รถส�าหรับพระมหากษัตริย์ รัชทายาท ผู้ส�าเร็จราชการแทนรถของส�านักพระราชวัง 

   -  รถของกระทรวง ทบวง กรม รถของส่วนราชการ รถขององค์กรรัฐธรรมนูญ

	 	 	 บทก�าหนดโทษ

   -   เจ้าของรถ ไม่ท�าประกันภัย มีโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท

   -   ผู้ที่น�ารถไม่มีประกัน พ.ร.บ.มาใช้ ปรับ ไม่เกิน10,000 บาท

  	 ผู้ที่มีหน้าที่รับประกันภัย	

   -   บริษัทประกันวินาศภัย

   -   บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ�ากัด (เฉพาะรถจักรยานยนต์)
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   ความคุ้มครองการประกันภัยภาคบังคับ ตามค�าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 ประเภทความ

คุ้มครอง 

   -  คุ้มครองเฉพาะความเสียหายต่อชีวิต – ร่างกายหรืออนามัย ของบุคคล คุ้มครองทุกคนที่ 

     ขับขี่ ไม่ว่าจะมีใบขับขี่หรือไม่ก็ตาม แม้กระทั่งเมาก็คุ้มครอง 

   -  คุ้มครองทุกคนรวมถึงผู้ขับขี่รถที่กระท�าประมาท / ไม่มีใบขับขี่ / ดื่มสุรา 

   -  แยกความคุ้มครองระหว่างผู้ขับขี่รถที่กระท�าประมาท กับผู้ที่ถูกกระท�า (ผู้โดยสาร/บุคคล 

     ภายนอก)

   การจ่ายค่าเสียหาย บริษัทประกันต้องจ่ายภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มายื่นขอรับค่าเสียหายโดย

เอกสารต้องสมบูรณ์ กรณีที่บริษัทประกันภัยไม่จ่ายภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดจะถูกปรับค่าประวิง

เวลาการจ่าย 500,000 บาท และปรับอีกวันละ 20,000 โดยหน่วยงานก�ากับบริษัทประกันภัยจะ

เป็นผู้ท�าการปรับค่าประวิงดังกล่าว

บทลงโทษ

   -  ผู้ใดก็ตามมายื่นค�าร้องเพื่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นเท็จ มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับ

เป็นเงินจ�านวน 100,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ  
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   -  กรมธรรม์ใดเกดิอบุตัเิหตตุัง้แต่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป จะมคีวามคุม้ครองใหม่ส�าหรบั

ผู้โดยสารหรือบุคคลภายนอก ได้แก่

   -  ความเสียหายเบือ้งต้นจะได้รบัความคุม้ครองเช่นเดมิ ส�าหรบัผูโ้ดยสารหรอื บุคคลภายนอก

จะมีการแยกย่อยดังต่อไปนี้

    o  บาดเจ็บต่อร่างกายและอนามัย ได้รับความคุ้มครองเบื้องต้น 80,000 บาท

    o  กรณสูีญเสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ หรอืทพุพลภาพ อาทเิช่นสญูเสยีนิว้มอื หรอืนิว้เท้าตัง้แต่   

      1 องคุลี (นิ้วขาดเกิน 1 ข้อนิ้ว) ได้รับความคุ้มครอง 200,000 บาท

    o  กรณีสูญเสีย ตา มือ แขน ขา เท้า อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นจ�านวน  1 ข้าง หรืออวัยวะอื่น 

      ใด เช่น ตับ ไต ม้าม อย่างใดในร่างกาย ได้รับความคุ้มครอง 250,000 บาท

    o  กรณีสูญเสีย ตา มือ แขน ขา เท้า เทียบเท่ากันทุพพลภาพถาวร เนื่องจากมีผลต่อการ 

      ด�ารงชีพ ได้รับความคุ้มครอง 300,000 บาท

เงื่อนไขที่เข้าข่ายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายผู้ประสบภัยจากรถ	ต้องเข้าข่ายดังต่อไปนี้

   1. ต้องมีบุคคลแสดงเจตนาน�ารถมาใช้

   2. เป็นกิจกรรมเกี่ยวเนื่องในระหว่างใช้รถ และมีเหตุ ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกาย

     ตัวอย่างที่ 1  จอดรถจักรยานยนต์ อยู่บ้านแล้วรถจักรยานยนต์ล้มทับขาลูกขาด ไม่ถือว่า 

     เป็นผู้ประสบภัยจากรถ 

     ตัวอย่างที่ 2  พ่อขี่จักรยานยนต์พาลูกไปซ้ือของหน้าปากซอย จอดรถไว้แล้วรถล้มทับขา 

     ลูกขาด กรณีนี้ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยจากรถ เนื่องจากเข้าเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อข้างต้น
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   ตารางที่ 2  กรณีรถประกันภัยชนกับคู่กรณี

   ตามมาตรา 20 เมื่อผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อชิวิต ร่างกาย หรืออนามัย ก�าหนดให้

ประกันภัยต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ค่ารักษาพยาบาลบาดเจ็บไม่เกิน 30,000 บาท กรณีเสีย

อวัยวะ/ทุพพลภาพ/ตาย ไม่เกิน 35,000 บาท รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 65,000 บาท 

   ส่วนนี้จะจ่ายในกรณีที่ยังไม่รู้ผลคดี หรือจ่ายในกรณีผู้ขับขี่ละเมิดเอง เช่นขับขี่ไปล้มเอง หรือ

ใช้รถผิดวัตถุประสงค์ (มีบุคคลนั่งซ้อนท้าย 3-4 คน)
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   ตารางความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
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ตัวอย่างความประมาทของบุคคลจากค�าพิพากษาศาลฏีกา

   1)   ความประมาทเกิดจากผู้ขับขี่ คือ ผู้ขับข่ีรถไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.

2522โดยเคร่งครดั จนกระท่ังเฉีย่วชนรถผูอ้ืน่ ท�าให้เกดิความเสยีหายแก่ทรพัย์สนิและบคุคล การไม่

ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรมีรายละเอียดดังนี้

      (1)  ประมาทเพราะความบกพร่องทีน่�ารถท่ีมสีภาพไม่มัน่คงแข็งแรง หรืออาจเกิดอนัตราย

ออกมาใช้ในทางเดินรถ เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ

      ตัวอย่างฎีกาส�าคัญ ได้แก่ ผู้ขับรถซึ่งห้ามล้อใช้การไม่ได้ขึ้นสะพานเบี่ยงอันเป็นที่สูงแล้ว 

เครื่องยนต์ดับรถถอยหลังลงมา ผู้ขับรถมองท้ายรถไม่เห็น เพราะมีส่ิงของที่บรรทุกมาในรถบัง รถ 

ชนราวสะพานเบ่ียงพลัด ตกลงไปในคลองคนโดยสารตายและบาดเจ็บ ถือว่าเป็นการกระท�าโดย 

ประมาท มิใช่เหตุนอก อ�านาจหรืออุบัติเหตุ (ฎ. 323/07)

      หมายเหตุ กรณีผู้ขับขี่น�ารถสภาพไม่มั่นคงออกมาใช้ในทาง จะอ้างว่าเป็นเหตุสุดวิสัยไม่

ได้ (สมศักดิ์  เอี่ยมพลับใหญ่, 2558)

      (2)  ประมาทเพราะการใช้สัญญาณไฟหรือสัญญาณของรถ กล่าวคือ ผู้ขับขี่รถไม่ปฏิบัติ

ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 11 ต้องเปิดไฟหรือใช้แสงสว่างตามประเภทลักษณะและเงื่อนไข

ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง สามารถมองเห็นได้ชัดแจ้งไม่น้อยกว่า 150 เมตร

      (3)  การบรรทุกสิ่งของ กล่าวคือ ผู้ขับขี่รถไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 

15 วรรค 1 รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถ ไม่จุดไฟสัญญาณแสงแดงไว้ที่ปลายสุดของ 

สิ่งของที่ บรรทุกให้เห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร เพื่อให้ผู้ขับขี่รถตามหลังหรือด้านข้างได้

เห็น หากไม่ปฏิบัติตาม มีรถแล่นมาชนข้างหลังหรือด้านข้าง ผู้ขับขี่รถบรรทุกมีความผิด 

      ตัวอย่างฎีกาส�าคัญ ได้แก่ รถบรรทุกรถแทรกเตอร์ใบมีดจานไถยื่นล�้านอกตัว โดยมิได้ติด

สญัญาณถอืว่าประมาท (ฎ.67/39) ,รถบรรทกุอ้อยล้นท้ายรถเป็นประมาทแม้อกีฝ่ายประมาทด้วยก็

ไม่พ้นผดิ (ฎ.7213/40),ขบัรถผ่านเป็นประจ�าย่อมทราบว่าโครงเหลก็รกุล�า้หากเกดิเฉีย่วชนถอืว่าคน

ขบัประมาท (ฎ.872/45) และผูข้บัขีร่ถบรรทกุไม้แปรรปูโผล่พ้นท้ายตวตัไปถกูผูต้าย ขณะเดินอยูบ่น

ไหล่ทางถือว่าขับรถโดยประมาท (ฎ.4473/29)

      (4)  ขับรถฝ่าสัญญาณจราจร กล่าวคือ ผู้ขับข่ีรถไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ 

มาตรา 21 วรรค 1 การขับขี่รถในทางถนน ผู้ขับขี่ต้องรู้สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร จะ

อ้างไม่รู้ความหมายของสัญญาณหรือเครื่องหมายจราจรมิได้ 

      ตัวอย่างฎีกาส�าคัญ ได้แก่ ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรสี่แยกเป็นเหตุเฉี่ยวชนกันข้ึนมี

ความผิดประมาทฝา่ยเดยีว (ฎ.1554/30), ขับขี่มาถงึสีแ่ยกทีเ่กดิเหตุปฏิบตัิตามสัญญาณจราจรและ

เครือ่งหมายจราจรทีต่ดิต้ังไว้แต่มป้ีายสญัญาณจราจรให้หยดุเพือ่ดคูวามปลอดภยัแต่กับแล่นออกไป
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โดยไม่ได้หยุดเฉี่ยวชนกับรถอื่นอีกด้านหนึ่งด้วยความเร็วสูงถือได้ว่ามีความประมาทร่วมด้วย (ฎ.

2862/31), ขบัขีร่ถฝ่าฝืนป้ายจราจรให้ระวงัรถไฟและไม่หยดุรถเหน็รถไฟแล่นมาระยะห่าง 30 เมตร 

กับเร่งเครื่องเพื่อเข้ามาทางรถไฟเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนรถไฟ ถึงแม้การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่มีแผง

กั้นขณะรถไฟแล่นผ่านที่เกิดเหตุถือว่าผู้ขับขี่ฝ่าฝืนป้ายจราจรประมาทฝ่ายเดียว (ฎ.526/34), จอด

รถเลยเส้นที่ก�าหนดขวางทางถือว่าประมาท (ฎ.2212/32), ผู้ตายขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดติด

สญัญาณไฟจราจรสแีดงทีส่ีแ่ยก ผูต้ายขบัขีร่ถจกัรยานยนต์เลีย้วขวาทนัทโีดยไม่รอสญัญาณไฟเลีย้ว

ขวา ขณะที่รถโดยสารแล่นมามีสัญญาณไฟจราจรสีเขียว จึงเป็นความผิดประมาทของผู้ตายเอง (ฎ.

2031/35)

      (5)  ขบัรถโดนคนเดินเท้า กล่าว คือ ผู้ขบัขีร่ถไม่ปฏบัิตติาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 

32 “ในการใช้ทางเดนิรถผูข้บัขีต้่องใช้ความระมดัระวงัไม่ให้รถชนหรอืโดนคนเดนิเท้า ไม่ว่าจะอยู ่ณ 

ส่วนใดของทาง และต้องให้สัญญาณเตือนคนเดินเท้าให้รู้ตัวเมื่อจ�าเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก คน

ชรา หรือคนพิการ ที่ก�าลังใช้ทางผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการควบคุมรถของตน”  

กฎหมายมีวัตถุประสงค์คุ้มครองความปลอดภัยประชาชน โดยเฉพาะเด็กไม่ให้ถูกรถชนไม่ว่าจะอยู่ 

ณ ส่วนใดของทาง เมือ่ผูข้บัขีร่ถควรหยดุรถเพือ่ให้คนเดนิเท้าหรอืเดก็ข้ามถนนไปก่อน กฎหมายกล่าว

ดังกล่าวเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย (ฎ.1987/57)

      (6)  ลกัษณะการขบัรถ กล่าวคือ ผูข้บัขีฝ่่าฝืนไม่ปฏบิตัติาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 

33-40 

      ตวัอย่างฎกีาส�าคัญได้แก่ขบัขีล่�า้เข้าไปด้านขวาไปเฉีย่วชนในช่องทางเดนิรถด้านขวาท่ีแล่น

มาผู้ขับขี่ล�้าเข้าไปในเลนตรงข้ามเป็นฝ่ายผิด (ฎ.657/29), ผู้ขับข่ีรถบรรทุกต้องเดินรถด้านซ้ายไม่

ปฏิบัติตามมาตรา 35 พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 การกระท�าจึงเป็นความผิด (ฎ.2962/25), ผู้

ตายขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ปฏิบัติ ตามมาตรา 35 วรรค 2 พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ก�าหนดให้รถ

จกัรยานยนต์ต้องเดินช่องซ้ายสดุซึง่หากผูต้ายปฏบิตัติามกฎจราจรกอ็าจไม่ท�าให้เกดิ รถเฉีย่วชนกนั

ถอืได้ว่าผู้ตายได้กระท�าผดิอยูด้่วยผูต้ายจึงไม่ใช่ผูเ้สยีหายโดยนตินิยัฯ (ฎ.200/55) ,ผูขั้บข่ีรถตามหลงั

รถอืน่ควรต้องเว้นระยะให้ห่างมากพอทีจ่ะหยดุรถได้ทนัโดยไม่ชนรถคนัหน้า ย่อมจะต้องระมดัระวงั

เว้นระยะให้ห่างมากขึ้นเมื่อจ�าเลยไม่เว้นระยะดังกล่าวรถไปชนรถคันหน้า เป็นเหตุให้บุคคลเสียชีวิต

ย่อมถอืได้ว่า ผู้ขบัขีต่ามหลงัไม่ปฏบิตัติามมาตรา 40 พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ จงึมคีวามผดิกระท�าโดย

ประมาทท�าให้คนตายตาม ป.อาญา มาตรา 291 (ฎ.127/03)

      หมายเหตุ ผูข้บัขีร่ถทางถนน รถคนัหลงัต้องขบัขีร่ถให้ห่างและระมดัระวงัคนหน้า แต่หาก

เป็นการขับขี่รถทางลาดชันหรือทางลอด (อุโมงค์) หรือขึ้นสะพานจะกลับกัน คือ รถคันหน้าหรือบน

สะพานหรือรถลงอุโมงค์ ต้องระมัดระวังคันหลัง แต่ทั้งนี้รถคันหลังก็ต้องมีระยะห่างพอสมควรและ

ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกัน

คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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      (7)  ข้อห้ามส�าหรับผู ้ขับขี่ กล่าวคือ ผู ้ขับขี่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 43 แห่ง 

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 

      ตัวอย่างฎีกาส�าคัญ ได้แก่ ผู้ขับขี่รถยนต์ในขณะเมาสุราเป็นความผิดตามมาตรา43 (2) 

(4), 157, 160วรรคท้าย ผู้ขับขี่รถยนต์ฝ่าฝืนกฎจราจรด้วยความเร็วสูงล�้าเส้นเข้าไปในช่องทางรถวิ่ง

สวนมาเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายขับขี่มา   ผู้ขับขี่รถยนต์มีความผิดตาม มาตรา 43 (2) (4), 

157, 160 วรรคท้าย พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ และ ป.อาญา มาตรา 291 จึงเป็นการกระท�ากรรมเดียว

กฎหมายหลายบท (ฎ.2775/47)  และมี พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.2542 ยกเลิกและ

แก้ไขโดยก�าหนด ห้ามมิให้ผูข้บัขีเ่สพยาเสพตดิให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพตดิให้โทษหรอืเสพ

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท มีผลท�าให้ผู้ขับขี่ที่เสพเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) มีความผิดตาม

มาตรา 43 ทวิด้วย (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ,ตอนที่ 20 ก, หน้า 13, 25 มีนาคม 2542) คดีผู้

ขับขี่เสพยาเสพติด เป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

      ตัวอย่างฎีกาส�าคัญ ได้แก่ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา 

57,91 พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 43 ทวิ วรรคหนึ่ง, 157/1 และ พ.ร.บ.รถยนต์ฯ มาตรา 57 ฉ, 

66/4 ซ่ึงเป็นการกระท�ากรรมเดียวเป็นความผดิต่อกฎหมายหลายบท แม้ตาม พ.ร.บ.จราจรฯ มาตรา 

43 ทวิ วรรคหนึ่ง, 157/1 และ พ.ร.บ.รถยนต์ฯ มาตรา 57, 66/4 จะเป็นบทหนัก แต่ความผิดตาม

มาตราดงักล่าวถอืว่าเป็นความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิตาม พ.ร.บ.วธีิพจิารณาคดยีาเสพตดิฯ มาตรา 5 

ฟ้องโจทก์จงึเป็นฟ้องทีข่อให้ลงโทษจ�าเลยในความผดิตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ค�าพพิากษาศาล

อุทธรณ์ จึงเป็นที่สุดตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติดฯ ม.18 วรรค 1 และตามมาตรา 19  วรรค 

1 คู่ความอาจยื่นค�าขอโดยท�าเป็นค�าร้องพร้อมกับฎีกาตอศาลฎีกา ภายในก�าหนดหนึ่งเดือนนับแต่

วันอ่านพิพากษาให้คู่ความฝ่ายที่ขออนุญาตฎีกาฟังเพื่อขอให้พิจารณารับฎีกาไว้วินิจฉัยได้ แต่ฎีกา

ของจ�าเลยไม่ได้มีค�าขอดังกล่าว แม้ผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในค�าพิพากษาศาลชั้นต้น จะ

อนุญาตให้จ�าเลยฎีกา ก็ไม่ต้องด้วยบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ศาลช้ันต้นสั่งรับฎีกาของจ�าเลย

เป็นการมิชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย  (ฎ.683/55)

      (8)  การขับแซงและผ่านขึ้นหน้า กล่าวคือ ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11, ต้องให้

สัญญาณก่อนแซง มาตรา 44, ห้ามแซงซ้าย มาตรา 45, ห้ามแซงเด็ดขาด มาตรา 46, ห้ามแซงล�้า

เข้าไปในเส้นกึ่งกลางทางเดินรถ มาตรา 47 และห้ามแซงล�้าเข้าไปในช่องเดินรถประจ�าทาง มาตรา 

48 แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ

      ตัวอย่างฎีกาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การขับแซงตามมาตรา 11 หมายความว่า ขับรถแซงขึ้น

หน้า รถ ที่ก�าลังแล่นอยู่ด้วยกัน (ฎ.1214/03) 

      ผู้ขบัขีร่ถแซงและผ่านขึน้หน้า เมือ่แซงผ่านขึน้หน้ารถทีถู่กแซงไปในระยะห่างเพียงพอ จงึ

ขับชิดซ้ายของทางเดินรถ การขับรถแซงรถอื่นแล้วชิดซ้ายตัดหน้ารถคันที่ถูกแซงในระยะกระชั้นชิด 
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เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ถือว่าเป็นความผิดของผู้ขับแซงด้วย

      ผูข้บัขีร่ถคันทีถ่กูแซงมองเหน็ และมรีะยะห่างพอสมควรแล้ว ไม่ระมดัระวงั ถอืว่าประมาท

มากกว่า

      ผู้ขับขี่รถเปลี่ยนช่องทางเดินรถในระยะกระชั้นชิดและขับรถเร็ว ถือได้ว่าประมาท

            ผู้ขับขี่รถแซงรถในที่คับขันถือว่าประมาท

            ผูข้บัขีร่ถแซงเพ่ือขึน้หน้ารถคันอืน่ ก่อนระยะสามสบิเมตรก่อนถึงทางแยก แต่เมือ่ถึงระยะ

สามสิบเมตรก่อนจะถึงทางแยก ก็ยังไม่สามารถแซงขึ้นหน้าไปได้ ผู้ขับข่ีต้องหยุดแซงและน�ารถเข้า

เส้นทางเดินรถของตนทันที การฝ่าฝืนขับแซงขึ้นไปและเกิดชนกันข้ึนเป็นความผิดของผู้ขับรถคันท่ี

แซง (ฎ. 826/33)

      (9)  การออกรถ เลี้ยวรถ และกลับรถ กล่าวคือ ผู้ขับขี่รถฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 50-

53 แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ 

         การขับรถออกจาที่จอดถ้ามีรถจอด หรือมีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้า ผู้ขับข่ีต้องให้

สัญญาณด้วยมือและแขน หรือไฟสัญญาณ และจะออกรถไปได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่กีดขวาง

การจราจรของรถผู้อื่น ตาม มาตรา 50 พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ

         การเลี้ยวรถตาม ม.51 พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ยกตัวอย่างฎีกาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้

ขบัรถยนต์จะเล้ียวซ้าย แต่ไม่น�ารถเข้าชดิซ้ายทางเดนิรถด้านซ้าย กลบัเลีย้วรถตดัหน้ารถในระยะชัน้

ชิดในลักษณะกีดขวางจราจร ถือว่ากระท�าโดยประมาทเป็นเหตุให้เกิดรถเฉี่ยวชนกัน ท�าให้ผู้ขับขี่คู่

กรณีได้รับบาดเจ็บสาหัส ถือได้ว่าเป็นการกระท�าผิดในครั้งคราวเดียวที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกัน อัน

เป็นการกระท�าผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท (ฏ. 5012/33)

                   การห้ามกลับรถหรือเลี้ยวรถทางขวา ตาม มาตรา 52  พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ  

      -  ผู้ขับขี่รถกลับรถขณะมีรถอื่นตามมาระยะน้อยกว่า 100 เมตร ถือว่าประมาท

      ผูข้บัขีร่ถยนต์ก�าลงักลบัรถในขณะทีม่รีถอืน่ตามมาในระยะน้อยกว่า 100 เมตร จงึเป็นการ

ขบัขีร่ถฝ่าฝืนตามมาตรา 52 พ.ร.บ.จราจรทางบกฯซึง่เป็นกฎหมายก�าหนดไว้เพือ่ความ ปลอดภยัใน

การขับรถถือได้ว่าขับรถยนต์โดยความประมาทส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในช่องเดินรถที่ 2 ไม่ขับ

ในช่องทางเดนิรถซ้ายสดุตามมาตรา 35 วรรค 2 กดี็ หรอืขับรถจกัรยานยนต์ด้วยความเรว็ เกิดสมควร

หรือไม่ก็ดีไม่ว่าการกระท�าของผู้ขับขี่รถยนต์จะเป็นการกระท�าโดยประมาทหรือไม่ก็หาท�าให้การก

ระท�าของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เป็นการกระท�าโดยประมาทกลับเป็นไม่ประมาทได้ไม่ (ฏ.112/42)

      -  ผู้ขับขี่รถยนต์เลี้ยวขวาตัดหน้ารถอื่น ถือว่าประมาท

         ผูข้บัขีร่ถยนต์เลีย้วขวาตัดหน้าผูข้บัขีร่ถจักรยานยนต์จนเป็นเหตุรถชนกบัรถจกัรยานยนต์

เป็นเหตใุห้ผูข้บัขีร่ถจักรยานยนต์ได้รบับาดเจ็บสาหสัถือได้ว่าผู้ขับข่ีรถยนต์กระท�าความผดิตามมาตรา 

คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
76



บทที่ 3  กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

43 (4), 157 พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นความผิดตาม ป.อาญา 

มาตรา 300 การกระท�าของผู้ขับขี่รถยนต์ จึงเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้อง

ลงโทษหนักตาม ป.อาญา มาตรา 300 (ฏ .3557/31)

      -  ผู้ขับขี่รถเลี้ยวขวากลับรถในช่องห้ามกลับรถ ถือว่าประมาท

           ผู้ขับขี่รถบรรทุกเคลื่อนออกจากไหล่ทางแล้วเลี้ยวขวาตัดหน้ารถทางตรงท่ีแล่นตามมา

เพื่อจะกลับรถข้ามไปยังอีกถนนหนึ่งโดยปกติวิสัยจะต้องใช้ความระมัดระวัง ให้รถท่ีแล่นตามมาได้

พ้นไปให้ปลอดภัยก่อน   ผู้ขับขี่รถบรรทุกเลี้ยวขวาตัดหน้ารถจักรยานยนต์ในระยะกันชั้นชิด โดยไม่

ระมัดระวังเป็นเหตุให้เฉี่ยวชน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ จึงเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ขับข่ีรถ

บรรทุกแต่ฝ่ายเดียว (ฏ .659/39)

       -   ผู้ขับขี่รถไม่มีไฟหน้าและไฟเลี้ยวทั้งกลับรถในทางลงเนินแม้ถูกชนถือว่าประมาท

         -   ผู้ขับขี่รถจากทางด้านไหล่ทางด้านซ้ายเลี้ยวขวาทันที ถือว่าประมาท

      (10) การหยุดและจอดรถ กล่าวคือ ผู ้ขับข่ีรถฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 54-64 

พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ 

      การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถ ผู้ขับข่ีต้องให้สัญญาณมือและแขนหรือไฟ

สญัญาณก่อนทีจ่ะหยดุรถหรอืจอดรถในระยะไม่น้อยกว่า 30 เมตร และจะหยดุรถหรอืจอดรถได้เมือ่

ผู้ขับขี่เห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจร

      ผู้ขับขี่รถจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถและจอดรถให้ด้านซ้ายของรถขนานชิดกับ

ขอบทางหรือฟุตบาท หรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกิน 25 ซม.หรือจอดรถตามทิศทางหรือด้านหนึ่ง

ด้านใดของทางเดินรถที่เจ้าพนักงานจราจรก�าหนดไว้  แต่ในกรณีท่ีมีช่องเดินรถประจ�าทางอยู่ทาง

ด้านซ้ายสุดของทางเดินรถ ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่รถจอดรถในลักษณะดังกล่าวในเวลาก�าหนดให้ใช้ช่อง

เดินรถประจ�าทางนั้นๆ

      -  การจอดรถหันหัวรถย้อนเส้นทาง ถือว่าประมาท

      ผู้ขับขี่รถยนต์จอดรถชิดขอบทางด้านที่เจ้าพนักงานจราจรก�าหนด แต่หันหัวสวนทางกับ

รถคันอื่นที่จะแล่นเข้ามาในซอยที่เกิดเหตุ เป็นการจอดรถด้านขวาของทางเดินรถ ไม่จอดรถให้ด้าน

ซ้ายของรถขนานชิดกบัขอบทางในระยะห่างเกนิ 25 เซนตเิมตร จงึเป็นความผดิตามมาตรา 54 วรรค 

2 พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ โดยชัดแจ้งโดยไม่จ�าเป็นต้องค�านึงว่าการจอดรถดังกล่าวเป็นการกีดขวาง

หรือไม่และเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนหรือไม่ (ฎ.5556/33)

      -  การจอดรถเสียเลยส่วนโค้งสะพาน ได้เปิดไฟกะพริบและน�าเบาะรถมาวางไว้ แต่อยู่

ในระยะห่างเพียง 30 เมตร ถือว่ามีความผิดประมาทเลินเล่อ
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           ผู้ขับขี่รถโดยสารได้จอดรถอยู่บนสะพาน เนื่องจากรถเสียตั้งแต่เวลา 22.00 น.โดยมีไฟ

กะพริบไว้ด้านท้ายรถและน�าเบาะรถมาวางพาดไว้ด้านท้ายรถโดยสาร ทั้งน�าถุงพลาสติกมาผูกติดไว้

เพือ่ให้เหน็ได้เป็นเครือ่งหมายในการป้องกนัเหต ุแต่จดุทีร่ถโดยสารจอดอยูเ่ป็นส่วนโค้งกลางสะพาน

ไปเพียง 30 เมตร จากส่วนโค้งกลางสะพานเป็นระยะที่กระชั้นชิดคาดเห็นได้ว่าอาจจะก่อให้เกิด

อนัตรายแก่รถยนต์ทีส่ญัจรได้ การกระท�าของผูข้บัขีร่ถโดยสาร จึงเป็นความผิดประมาทเลนิเล่อเป็น

เหตุโดยตรงที่ก่อให้เกิดอันตราย (ฎ. 3335/40)

      -  ผู้ขับขี่รถยนต์บรรทุกของไม่เปิดไฟท้ายหรือแสงสว่างน้อย ถือว่ามีความผิดประมาท

      ผู้ขับขี่รถยนต์บรรทุกของจอดรถอยู่บนผิวจราจรทั้งคันเมื่อขึ้นเนินไปประมาณ 50 เมตร 

และคลุมผ้าใบไว้โดยไม่ได้เปิดไฟท้ายหรอืสญัญาณใดๆ เตอืนให้ผู้ขับรถอืน่ทราบเป็นเหตใุห้รถอืน่แล่น

มาด้วยความเร็ว 50 กม./ชม. แม้จะมีแสงสว่างจากไฟหน้ารถ แต่ก็เห็นรถยนต์บรรทุกของเมื่อเข้าไป

ใกล้กนัประมาณ 7-8 เมตรแล้ว ท�าให้ผูข้บัขีร่ถอืน่ขบัรถหลบหลกีไม่ทนั จงึเป็นเหตใุห้ชนท้ายรถยนต์

บรรทกุของ  ดงัน้ีเหตเุกดิเพราะผูข้บัขีร่ถยนต์บรรทกุของเป็นฝ่ายประมาทแต่ฝ่ายเดยีว คนัขบัรถอืน่

จึงไม่ประมาทด้วย  (ฎ. 3464/30)

      -  ผู้ขับขี่รถบรรทุกจอดรถเวลากลางคืนเปิดไฟหรี่หน้ารถและไฟท้าย ถือว่าไม่ประมาท

      -  ผู้ขับขี่รถบรรทุกจอดรถเปิดไฟกะพริบหน้าหลังและเปิดไฟใหญ่หน้ารถ ถือว่าไม่ 

        ประมาท

      -  ผู้ขับขี่รถจอดรถใกล้ทางรถไฟ ถือว่าประมาทมากกว่า

      -  ผู้ขับขี่รถในทางเดินรถหรือไหล่ทางต้องเปิดไฟหรือใช้แสงสว่างตามที่กฎกระทรวง

      -  ผู้ขับขี่รถจอดรถในเวลากลางคืนไม่เปิดไฟ ถือว่าประมาท

      -  ผู้ขับขี่รถจอดรถในเวลากลางคืน ท้ายรถล�้าออกไปโดยไม่เปิดไฟ ถือว่าประมาท

      -  ผู้ขับขี่รถจอดรถในเวลากลางคืนไม่เปิดไฟหรือใช้แสงสว่างและล�้าเข้าช่องทาง ถือว่า 

        ประมาท

      -  ผู้ขับขี่รถความเร็วสูง ชนท้ายรถที่จอด โดยไม่ให้สัญญาณไฟถือว่าประมาทกว่า 

      -  ผู้ขับขี่รถไม่ปฏิบัติตามป้ายจราจร และชนกับรถไฟ  ถือว่าประมาทฝ่ายเดียว

      -  หากมีพนักงานปิดเปิดแผงกั้นละเว้นไม่ควบคุมถือว่ารถไฟประมาทฝ่ายเดียว

      (11)  ข้อก�าหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ กล่าวคือ ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 67-

70 พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ 

       -  ผู้ขับขี่รถความเร็วเกินกฎหมายก�าหนด ขณะฝนตกและเป็นทางโค้ง ถือว่าประมาท

       -  ผู้ขับขี่รถความเร็วเกินกฎหมายก�าหนดผ่านชุมชนหรือหมู่บ้านหรือที่อยู่อาศัย ถือว่า 

        ประมาท

      -  ผู้ขบัขีร่ถความเรว็สงูเกนิกฎหมายก�าหนดเสยีหลกัขวางถนน ถอืว่าประมาทฝ่ายเดยีว

บทที่ 3  กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน   
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      (12)  การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียน กล่าวคือ ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม

มาตรา 71-74 พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ

      -   ผู้ขับขี่รถมาบริเวณสี่แยกไม่มีสัญญาณจราจร ปรากฏว่ามีรถอื่นแล่นมาถึงสี่แยกก่อน 

ผู้ขับขี่รถมาทีหลังจะต้องหยุดหรือชะลอ ความเร็วรถแล้วปล่อยให้รถอื่นผ่านไปก่อน (ฎ. 2689/30)

       -  ผูข้บัขีร่ถมาทางเอกมาถงึทางร่วมทางแยกภายหลงั ต้องให้ผูขั้บข่ีรถทางโทผ่านไปก่อน 

ตามมาตรา 71 (1) พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ  ถงึแม้ผูข้บัขีร่ถมาทางเอกกเ็ป็นฝ่ายประมาท (ฎ.4738/30)

      -  ผูข้บัขีร่ถทกุคนัเมือ่ถงึทางร่วมทางแยกต้องลดความเรว็และปฏบัิตติามป้ายสญัญาณด้วย

      -  ผู้ขับขี่รถไม่ถือปฏิบัติตามป้ายสัญญาณจราจรให้หยุดก่อนที่จะขับรถผ่านสี่แยกที่เกิด

เหตุ ถือว่าขับรถโดยประมาท

       สรุปการขับขี่รถผ่านทางร่วมทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรหรือเครื่องหมายจราจร

      1. ฝ่ายใดถึงทางร่วมทางแยกก่อนไปก่อน

      2. ถึงพร้อมกัน รถทางเอกไปก่อน

      3. ถ้าไม่มีทางเอก และทางโท รถทางซ้ายไปก่อน

      (13)  ผู้ขับขี่รถฉุกเฉินขณะปฏิบัติหน้าที่ คือ ได้รับสิทธิตามมาตรา 75-76  พ.ร.บ.จราจร

ทางบกฯ

           -   ถึงแม้มีสิทธิตามกฎหมายแต่ก็ต้องใช้ความเร็ว ตามสมควรแก่พฤติการณ์

      ผู้ขบัขีร่ถราชการต�ารวจไปตามถนสนโดยใช้สญัญาณไฟแดงกะพรบิและแตรไซเรนเพือ่น�า

คนประสบอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาล การขับรถโดยใช้สัญญาณดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าจะขับรถ

เร็วเท่าใดก็ได้ หากเกิดความเสียหายขึ้น แต่จะต้องขับรถด้วยความเร็วไม่สูงเกินกว่าที่ควรกระท�าใน

พฤติการณ์เช่นนั้น และต้องใช้ความระมัดระวังในฐานะที่ต้องใช้ความเร็วสูงกว่าธรรมดาตามสมควร

แก่พฤติการณ์ด้วย (ฎ. 619 /10)  

      (14) อุบัติเหตุ กล่าวคือ ผู้ใดขับขี่รถฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ม.78-84 พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ

         -   ผู้ขับขี่รถก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินจะต้องหยุดรถให้ความช่วย

เหลือและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที สันนิษฐานว่าเป็นผู้กระท�าความผิด และ

พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจยึดรถคันเกิดเหตุที่หลบหนีหรือไม่แสดงตนว่าเป็นผู้ขับขี่

      หลังเกดิเหตุ ผูข้บัข่ีรถชนแล้วหลบหนไีปโดยไม่ได้แจ้งเหตตุ่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีใกล้เคียง

ทนัท ีผูข้บัขีร่ถจึงมคีวามผดิตามมาตรา 78 วรรค 1 ถงึแม้ผูข้บัขีร่ถจะอ้างว่าไม่มเีจตนาไม่แจ้งเหตตุ่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ทันที เพราะไปแจ้งให้เจ้าของรถทราบเหตุ หารับฟังได้ไม่ (ฎ .7146/ 44)
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      จ�าเลยเขน็รถขายโรตีไปตามไหล่ทางถนนสายจอมทอง- เชียงใหม่ และถูกรถจกัรยานยนต์

ขับตามหลังมาเฉี่ยวชนเป็นเหตุให้จ�าเลยได้รับบาดเจ็บ และผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ถึงแก่ความตาย

จากนั้นจ�าเลยหลบหนีไปไม่ช่วยเหลือ เช่นนี้ รถเข็นของจ�าเลยไม่ใช่ “รถ” ตามนิยาม พ.ร.บ.จราจร

ทางบกฯ เป็นเพียงวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ประกอบอาชีพขายโรตี จ�าเลยจึงไม่อยู่ในบังคับตาม 

มาตรา 78 พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ฎ. 4445/43

      (15)  รถบรรทุกคนโดยสาร คือ เจ้าของรถบรรทุกคนโดยสารหรือผู้ขับขี่รถบรรทุกคน

โดยสารห้ามฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ ตาม ม. 85-91  พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ

      (16)  รถแท็กซี่ คือ ผู ้ขับขี่รถแท็กซี่โดยสารห้ามฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา93-102  

พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ

      (17)  คนเดินเท้า คือ คนเดินทางเท้าห้ามฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัติามมาตรา 103-110 พ.ร.บ.จราจร

ทางบกฯ

      -  ผู้ขบัขีร่ถชนหรอืโดนคนเดนิเท้าบนทางโดยถกูต้องตามกฎหมาย จะเป็นฝ่ายประมาท

แต่ฝ่ายเดียว (ฎ.4066/40)

      (18)  การเกาะ ห้อยโหนรถ คือ ห้ามผู้ใด เกาะ ห้อยโหน ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 124 

พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ 

      -   ผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารทราบว่ามีผู้โดยสารยืนเกาะ ห้อยโหนบันไดรถที่ตนก�าลังขับอยู่ 

โดยไม่จัดการมิให้มีการเกาะห้อยโหน เช่นนั้นเสีย ผู้ขับข่ีรถยนต์โดยสารมีความผิดประมาท (ฎ. 

624/15)

      หมายเหตุ หากผู้ขับขี่รถโดยสารไม่รู้ว่ามีคนเกาะห้อยโหนอยู่และเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้ขับขี่

ไม่มีความผิด เป็นความผิดของคนที่เกาะห้อยโหนเอง ถ้าผู้ขับขี่รถโดยสารรู้ว่ามีคนเกาะห้อยโหนรถ

เพราะรถไม่ว่าง ยังปล่อยให้คนที่เกาะห้อยโหนและเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้ขับขี่รถโดยสารมีความผิดฐาน

กระท�าโดยประมาท 

      (19)  ท�าสิง่อืน่ใดตก หก หรือไหลอยูบ่นทาง คอื ผูใ้ดท�าสิง่ของตกไหลอยูบ่นทางห้ามฝ่าฝืน

ไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 129 พ.ร.บ.จราจรทางบก

            -  ผูข้บัรถยนต์บรรทกุเสาไฟฟ้ามาตามถนนในเวลากลางคนืล้อรถพ่วงหลดุท�าให้เสาตกลง

มาขวางถนนเป็นเหตุให้รถอื่นแล่นมาชนเสาไฟฟ้าได้รับบาเจ็บและถึงแก่ความตาย  ผู้ขับรถยนต์

บรรทุกเสาไฟฟ้ามีความผิดประมาทท�าให้คนตาย (ฎ.1909/16)

           (20)  ความประมาทเกิดจากผู้เผาท�าให้เกิดควันไฟ คือ ห้ามผู้ใดเผาหรือกระท�าการใดๆ 

ภายในระยะ 50 เมตรจากทางเดินรถเป็นเหตุให้เกิดควันหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะท่ีอาจท�าให้ไม่

ปลอดภัยแก่การจราจรในทางเดินรถนั้น ( มาตรา 130 พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ)

บทที่ 3  กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน   
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      -  จ�าเลยเป็นเจ้าของบ่อของโรงงานกระสอบเกิดจากไฟไหม้เศษปอในวนัเวลาเกดิเหตอุยู่

ห่างจากถนนที่เกิดเหตุประมาณ 20 เมตร  แล้วกลุ่มควันไฟดังกล่าวถูกลมพัดลอยไปครอบคลุมผิว

จราจร เป็นเหตุให้รถยนต์ที่ขับมาถึงที่เกิดเหตุไม่สามารถเห็นทางข้างหน้าได้ จึงเฉี่ยวชนกันถูกชน

ท้ายรถ ท�าให้ได้รบับาดเจ็บสาหสั ข้อเทจ็จรงิฟังได้ว่า จ�าเลยปล่อยให้คนงานท�าการเผาเศษปอท่ีเหลอื

เป็นประจ�า ปล่อยปละละเลยไม่จัดวางมาตรการป้องกันแต่อย่างใด พฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่เป็น

เหตุสุดวิสัยของจ�าเลยกล่าวอ้าง แต่เพราะจ�าเลยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจ�าเลยต้องรับผิด (ฎ 

.1789/18)

      (21) การแข่งรถในทาง คือ ห้ามมิให้ผู้ใดแข่งรถในทาง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ

จากเจ้าพนักงาน ห้ามมิให้ผูใ้ดจัดสนบัสนนุหรอืส่งเสรมิให้มกีารแข่งรถในทางเว้นแต่จะได้รบัอนญุาต

เป็น หนังสือจากเจ้าพนักงาน (ตามมาตรา 134 พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ)

      -  การแข่งรถในทาง และรถที่ใช้กระท�าผิดศาลสั่งให้ริบ

      ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใช้รถจักรยานยนต์ในการกระท�าผิดฐานแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับ

อนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจร เป็นทรัพย์สินซึ่งใช้ในการกระท�าผิดศาลสั่งริบรถ

จักรยานยนต์ได้ตาม ป.อาญา มาตรา 33 (1) (ฎ.4773/39)

      -  โจทก์บรรยายไว้ในบันทึกการฟ้องคดีอาญาด้วยวาจาว่า จ�าเลยขับรถยนต์ของกลาง

ด้วยความประมาทและโดยไม่ค�านึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น อันเป็นความผิด

ตามมาตรา 43, 160 พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เจ้าพนักงานจับจ�าเลยและยึดรถของกลางใช้ในการกระ

ท�าผิดเป็นของกลางในคดี โจทก์อ้าง ป.อาญา มาตรา 33 อนัเป็นบทบญัญติัเรือ่งรบิทรพัย์ และมคี�าขอ

ให้ริบรถยนต์ของกลางด้วย เมื่อจ�าเลยให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงจึงฟังยุติ ตามท่ีโจทก์ฟ้องว่า

รถยนต์ของกลางที่ได้ใช้ในการกระท�าผิด จ�าเลยจะฎีกาโต้แย้งรถยนต์ของกลางมิใช่ทรัพย์ที่ไม่ใช่ใน

การกระท�าผิด แม้ พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มีโทษหนักถึงท่ีสุดลงโทษแก่จ�าเลยไม่ให้ริบทรัพย์สินดัง

กล่าว  แต่จะถือว่า พ.ร.บ.ดังกล่าวไว้โดยเฉพาะแล้ว  จึงไม่อาจน�าหลักทั่วไปใน ป.อาญา มาใช้บังคับ

กับจ�าเลยยกขึ้นมากล่าวอ้างในฎีกาหาไม่ก็ตาม  เนื่องจาก ป.อาญา มาตรา 33 ก�าหนดให้ศาลริบ

ทรพัย์สนิได้ นอกเหนอืไปจากกรณทีีก่ฎหมายอืน่บญัญตัไิว้ด้วย  ดงันัน้ เมือ่ฟังได้ว่ารถยนต์ของกลาง

เป็นทรัพย์ที่ได้ใช้ในการกระท�าผิด ศาลจึงมีอ�านาจพิพากษาริบรถยนต์ของกลางได้ (ฎ.595 /51)

   2)   รัฐเป็นผู้เสียหาย ในความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ

      -   เจ้าของรถที่เสียหายเพราะถูกรถยนต์ขับชนมิใช่ผู้เสียหาย เนื่องจากการกระท�าความ

ผดิของจ�าเลย ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ทีโ่จทก์ฟ้อง อนัเป็นความผดิเกีย่วกบัรฐั เจ้าของรถจงึไม่ใช่

ผู้เสียหายที่จะมีสิทธิขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ (ฎ.1141/31)

      -  โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจ�าเลยตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 43, 45, 157 และ 

ป.อาญา มาตรา 300  ส�าหรับความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรฯ เป็นความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย โจทก์
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บทที่ 3  กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน   

ร่วมคงเป็นผู้เสียหายเฉพาะข้อหา ป.อาญา มาตรา 300 เท่านั้น  เมื่อผู้เสียหายยื่นค�าร้องขอเข้าเป็น

โจทก์ร่วมเฉพาะข้อหาความผิด ป.อาญา มาตรา 300 (ฎ. 3201/34)

      -  คดอีาญาทีพ่นกังานอยัการฟ้องจ�าเลยในความผดิฐานกระท�าโดยประมาทเป็นเหตุให้

ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และความผิด มาตรา 56, 152 พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เจ้าของรถยนต์จ�าเลยขับ

ชนได้รับความเสียหายย่อมไม่ใช่ผู้เสียหายในข้อหาความผิดฐานกระท�าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น

ถึงแก่ความตาย ส่วนข้อหาความผิดตาม มาตรา 56, 152 พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ รัฐเป็นผู้เสียหาย 

เจ้าของรถยนต์คันดังกล่าวจึงไม่มีอ�านาจฟ้องคดีอาญาดังกล่าว และถือไม่ได้ว่าพนักงานอัยการฟ้อง

คดีแทนเจ้าของรถยนต์  ดังนี้ การที่เจ้าของรถยนต์คันเกิดเหตุเป็นโจทก์ฟ้องคดีเอง ย่อมมิใช่คดีแพ่ง

ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตาม ป.วิอาญา มาตรา 51 น�าอายุความในทางอาญาที่ยาวกว่ามาใช้บังคับ

ตาม ป.แพ่งฯ มาตรา 448 วรรค 2 ต้องใช้อายุความ 1 ปี ตาม ป.แพ่งฯ มาตรา 448 วรรค 1 (ฎ.

1949 / 42) (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่, 2558)

   3. สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับคดีอุบัติเหตุทางถนน

     1)  นายจ้างร่วมรับผิดกับลูกจ้างในทางการที่จ้าง ( ม.425 ป.แพ่งฯ)

     -  กรมไปรษณย์ีโทรเลขอออนญุาตให้บรุษุไปรษณย์ีขบัรถยนต์ของกรมฯรบัส่งข้าราชการ

ในกรมฯ นอกเวลาราชการปกติ เพือ่ให้ข้าราชการไม่ต้องมาสายและอ�านวยความสะดวกและประหยดั 

ซึง่เป็นสวสัดกิารและเป็นประโยชน์แก่กรมฯ การขบัรถของบุรษุไปรษณย์ี จงึเป็นไปตามวตัถุประสงค์

และเป็นการท�างานนอกเวลา ก็ไม่ท�าให้การขับรถยนต์มิใช่ราชการของกรมฯ  เมื่อการขับรถยนต์ไป

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น กรมไปรษณีย์ฯจึงต้องร่วมรับผิดด้วย (ฎ.702/17)

     -  ลกูจ้างขบัรถยนต์กรมชลประทาน ไปส่งตามค�าสัง่ของหัวหน้า ไม่น�ารถเกบ็เข้าอูต่ามข้อ

บังคับ แต่ลูกจ้างขับรถออกไปรับประทานอาหารโดยล�าพัง เสร็จแล้วขับรถกลับบ้านพักอยู่ในกรม

ชลประทาน เกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนขึ้น ถือได้ว่ายังเป็นการปฏิบัติงานของลูกจ้างขับรถยนต์  ดังนั้น 

กรมชลประทานร่วมรับผิดในผลละเมิดของลูกจ้างขับรถยนต์ (ฎ.879-880 /14)

     -  รถเบรกแตก คนขับจึงขับรถไปซ่องเบรก โดยนายจ้างไม่ได้ใช้แล้วแล้วเกิดอุบัติเหตุรถ

เฉี่ยวชนกัน ถือว่าคนขับรถได้กระท�าในทางกานที่จ้าง นายจ้างต้องร่วมรับผิด (ฎ.1217/08)

     -  บริษัทก่อสร้างถนนไม่ติดป้ายหรือท�าเครื่องหมายเตือนผู้สัญจร และไม่รดน�้าไหล่ทางที่

ถมดินลูกรัง เป็นเหตุให้มีฝุ่นมองไม่เห็นทาง อันเป็นเหตุส่วนหนึ่งท�าให้รถเฉี่ยวชนกันบริษัทก่อสร้าง

ถนน ต้องรับผิดร่วมกันในผลละเมิด (ฎ.713/17)

     -  ลูกจ้างมีหน้าที่ซ่อมเคร่ืองยนต์น�ารถยนต์ออกไปแล่นลองเครื่องแล้วเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยว

ชนขึ้น ถือว่านายจ้างต้องรับผิดละเมิดที่เกิดจากการขับรถทดลองเครื่องของลูกจ้างนั้นด้วย นายจ้าง

อ้างเหตุเพื่อปฏิเสธความรับผิดต่อบุคคลภายนอกได้ (ฎ.2171-2173 /17)
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บทที่ 3  กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

     -   ลูกจ้างขับรถประจ�าของจ�าเลยในทางการท่ีจ้างไปเฉี่ยวชนรถผู้อื่น เจ้าหน้าท่ีต�ารวจสั่ง

ให้ลูกจ้างของจ�าเลยขับรถไปสถานีต�ารวจเพื่อตกลงค่าเสียหาย ถือได้ว่าเป็นเรื่อง เกี่ยวเนื่องกับเหตุ

ที่เกิดในทางการที่จ้างของจ�าเลย ยังไม่ขาดตอน ลูกจ้างของจ�าเลยขับรถชนกับรถที่บุตรโจทก์ขับ  

บุตรโจทก์ตาย จ�าเลยจึงต้องรับผิด (ฎ.897/19)

     -   ลูกจ้างขบัรถไปเดินสายไฟให้วดั โดยได้รบัค�าสัง่จากนายจ้างซึง่ไว้ใจลกูจ้างในการปฏบิตัิ

หน้าที ่แต่ระหว่างทางเส้นทางขากลบัลกูจ้างแวะดืม่สรุากบัเพือ่น จากนัน้ลกูจ้างขบัรถไปชนร้านของ

ผู้อื่นท�าให้ทรัพย์สินเสียหาย ถือได้ว่าการกระท�าไปในทางการที่จ้าง นายจ้างต้องรับผิดร่วมกันในผล

ละเมิด (ฎ.1653/23)

     -  คนงานก่อสร้างได้กระท�าโดยประมาท ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารต้องร่วมรับผิด (ฎ.

2336/23)

     -   ลูกจ้างขับรถบรรทุกไปรับจ้างบุคคลอื่นน�าคนป่วยส่งโรงพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากนายจ้าง แต่เมื่อการรับจ้างยังอยู่ในระหว่างท�ากระท�าการที่จ้าง นายจ้างต้องร่วมรับผิดจากการ

ละเมิดของลูกจ้าง (ฎ.275/32)

     -  นายจ้างยนิยอมให้ ลกูจ้างน�ารถยนต์บรรทกุและกญุแจรถไปเกบ็ไว้ทีบ้่าน  และนายจ้าง

ได้ยินยอมให้ลูกจ้างน�ารถยนต์บรรทุกไปใช้ได้ตลอดเวลา ตราบใดที่รถยนต์บรรทุก ยังไม่กลับมา อยู่

กบันายจ้าง ถือได้ว่าลูกจ้างขบัรถยนต์บรรทกุไปในทางการทีจ้่างของนายจ้าง ดงันั้น นายจา้งร่วมรบั

ผิดร่วมกันในผลละเมิด (ฎ.5367/38)

     -  ระเบียบเกี่ยวกับการใช้รถไม่อาจใช้ยืนยันบุคคลภายนอกเพื่อปัดความรับผิดได้

     2)  กรณีใดบ้างที่ถือว่า “ไม่เป็นทางการที่จ้าง”

     -  ลูกจ้างเป็นเด็กประจ�าปั้มน�้ามันท�าหน้าท่ีเติมน�้ามันและล้างรถ แล้วน�ารถแล่นไปลอง

เครื่องถือว่าไม่เป็นการกระท�าในทางการที่จ้าง นายจ้างไม่ต้องร่วมรับผิดทางละเมิด (ฎ.801/21)

     -  ผูใ้ต้บงัคับบญัชาตามสายบงัคับบญัชาและขับรถไปเป็นเร่ืองเอือ้เฟ้ือส่วนตัว ถือว่าไม่เป็น

ไปในทางการที่จ้าง (ฎ.1043/40)

     -  ลกูจ้างแอบข้ึนไปเอากญุแจรถทีแ่ขวนไว้ตามปกตท่ีิตกึสามช้ันแล้วขับไปเท่ียวโดยพลการ 

แล้วจนเกิดเหตรุถเฉีย่วชนกนั ถือไม่ได้ว่าลกูจ้างกระท�าไปในทางการท่ีจ้างของนายจ้าง ดงันัน้นายจ้าง

ไม่ต้องร่วมรับผิดทางละเมิด (ฎ.992/29)

     -  ลกูจ้างขบัรถด้วยความประมาทเฉีย่วชน ผูต้ายได้รบับาดเจบ็สาหสัแล้วน�าไปทิง้หมกน�า้

ในคูริมถนนเพื่อปกปิดฯ เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย  นายจ้างไม่ต้องรับผิดในผลแห่งความเสีย

หายที่เกิดขึ้นเพราะความตาย (ฎ.2060 /24)
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     3)  กรณีการเข้าร่วมกิจการ

     กรณีต้องรับผิด

     -  เจ้าของรถยนต์น�ารถเข้าร่วมกับบริษัทฯซ่ึงได้เข้าร่วมกับผู้ได้รับอนุญาตเดินรถยนต์โดย

ประจ�าทาง โดยต่างแบ่งผลประโยชน์กนั ถอืได้ว่าผูร่้วมกจิการต้องร่วมรบัผดิในการละเมดิ (ฎ.79/11 

และ ฎ.1895/12)

     -  บรษิทัประกอบกิจการของส่งคนโดยสารโดยใช้รถแท็กซ่ี เจ้าของรถท่ีน�ารถเข้าร่วมกิจการ

กับบริษัทฯ ลูกจ้างของเจ้าของรถแท็กซี่ถือว่าเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ฎ.1574/26

      -  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเช่ารถของผู้ให้เช่ามาขับ คนขับรถของผู้ให้เช่า ถือได้ว่า

เป็นตัวแทนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ถือได้ว่าผู้ร่วมกิจการต้องร่วมรับผิด (ฎ.2258 /27)

     การน�ารถยนต์ไปรบัจ้างหาผลประโยชน์ร่วมกันถือได้ว่าร่วมกนัครอบครองรถยนต์และ เป็น

นายจ้างของคนขับรถยนต์

     จ�าเลยลงชือ่เป็นผูป้ระกอบการขนส่งรถยนต์คนัเกิดเหตแุทน ก.โดยได้ผลประโยชน์ตอบแทน 

เช่นนั้น เมื่อ ข.เป็นลูกจ้างของจ�าเลยขับรถยนต์คันดังกล่าวในทางการที่จ้างของจ�าเลยชนรถรถยนต์

ของโจทก์ได้รับความเสียหาย จ�าเลยย่อมต้องรับผิดต่อโจทก์ในผลแห่งการท�าละเมิดนั้นด้วย (ฎ.

500/34)

     ข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันในการประกอบการขนส่ง ก็ต้องร่วมกันรับผิด

กับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดที่ลูกจ้างได้ท�าไปในทางการที่จ้าง

     -  พฤติการณ์ที่จ�าเลยที่ 2 เป็นผู้มีชื่อในทะเบียนรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุมีช่ือเป็นผู้

ประกอบการขนส่ง ท่ีข้างรถยนต์บรรทุกมีชื่อของจ�าเลยท่ี 2 และจ�าเลยท่ี 1 ยอมรับว่าน�ารถยนต์

บรรทุกไปประกอบการขนส่งในนามของจ�าเลยที่ 2 ฟังได้ว่าจ�าเลยทั้งสองมีผลประโยชน์ร่วมกันใน

ประกอบการขนส่งและร่วมกันเป็นนายจ้างของ ก. ผู้ขับรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าว เมื่อ ก.ผู้เป็น

ลกูจ้างกระท�าละเมดิในทางการทีจ้่างและในการประกอบการขนส่งอนัเป็นธรุกิจทีจ่�าเลยที ่1-2 มผีล

ประโยชน์ร่วมกัน จ�าเลยที่ 2 จึงต้องร่วมกันรับผิดด้วย (ฎ.1567/37)

     กรณีไม่ต้องรับผิด

     น�ารถยนต์เข้าวิ่งโดยสารในเส้นทางสัมปทานโดยพลการไม่ต้องรับผิด 

     -  ข้อเทจ็จรงิฟังได้ว่าจ�าเลยที ่4 ยนิยอมให้จ�าเลยที ่3 น�ารถยนต์คันเกดิเหตเุข้าร่วมบรกิาร

เดินรถรังส่งผู้โดยสารในเส้นทางที่จ�าเลยที่ 4 ได้รับสัมปทาน การที่จ�าเลยที่ 3 น�ารถยนต์เข้าวิ่งรับส่ง

ผู้โดยสารในเส้นทางดังกล่าวเป็นการกระท�าไปโดยพลการ ผู้ขับข่ีรถยนต์คันเกิดเหตุซ่ึงเป็นลูกจ้าง

ของจ�าเลยที ่3 จงึไม่ใช่ลกูจ้างของจ�าเลยที ่4 ด้วย จ�าเลยท่ี 4 จงึไม่ต้องร่วมกบัจ�าเลยที ่3 รบัผดิชดใช้

บทที่ 3  กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน   
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ค่าเสียหายแก่โจทก์แก่โจทก์ทั้งสอง (ฎ. 2082 /37)

     4)  ระหว่างตัวการและตัวแทน (ม.427 ป.แพ่งฯ)

     ความรับผิดของตัวการและตัวแทน หมายถึง ตัวการต้องร่วมรับผิดกับตัวแทนในผลแห่ง

ละเมิดซึ่งตัวแทนได้กระท�าไปภายในขอบอ�านาจในฐานะตัวแทน กรณีใดต้องรับผิด และกรณีใดไม่

ต้องรับผิดจะกล่าวดังต่อไปนี้

     กรณีที่เป็นตัวการตัวแทน

     -  มารดาเป็นเจ้าของรถยนต์โดยสาร ได้มอบหมายให้บุตร รู้นิติภาวะเป็นตัวแทนในการ

รับขนส่งผู้โดยสาร เก็บผลประโยชน์ให้แก่มารดา แม้มารดาจะมิใช่นายจ้างของบุตร แต่เมื่อบุตรขับ

รถโดยประมาท ท�าให้รถคว�า่และผูโ้ดยสารบาดเจ็บ กเ็ป็นการท�าละเมดิในการเป็นตวัแทนของมารดา  

จึงต้องรับผิดร่วมด้วยกันตาม ม.427 ป.แพ่งฯ (ฎ.1049/05)

     -  ผู้ขับรถยนต์ประจ�าทางใช้หรือมอบให้ผู้อื่นขับรถแทน และปล่อยให้ขับเร็วในอัตราเกิน

กว่ากฎหมายก�าหนดเป็นเหตใุห้รถคว�า่ ท�าให้ผูโ้ดยสารเสยีชวีติ ถอืว่าผูม้หีน้าทีขั่บรถยนต์ประจ�าทาง

กระท�าละเมิดด้วย (ฎ.1049/05)

     -  จ�าเลยที่ 2 เจ้าของเรือยนต์ขับเรือไม่เป็น ได้ใช้ จ�าเลยที่ 1 ขับเรือโดยนั่งไปในเรือด้วย 

จ�าเลยที่ 2 เป็นตัวการต้องรับผิดในละเมิดที่จ�าเลยท่ี 1 ตัวแทนโดยปริยายได้ขับเรือโดยประมาท

เลินเล่อ (ฎ.2385/18)

     -  แคดดี้ขับรถกอล์ฟ ถือว่าเป็นตัวแทน (ฎ.5545/42)

     กรณีไม่ถือว่าเป็นตัวการตัวแทน

     -  เจ้าของรถยนต์น�ารถยนต์ไปซ่อมทีอู่่ซ่อมทีอู่ซ่่อมรถแล้ว เจ้าของรถยนต์วานให้ช่างซ่อม

รถ ขับรถยนต์คันนั้นไปส่งที่อื่น เมื่อส่งเสร็จแล้ว ช่างซ่อมรถขับรถกลับมาอู่ไปเฉี่ยวชนกับรถ

จักรยานยนต์ระหว่างทาง ดังนี้ ช่างซ่อมรถไม่ได้เป็นตัวแทนหรือลูกจ้างของเจ้าของรถยนต์  เจ้าของ

รถยนต์ไม่ต้องรับผิดในการละเมิดนั้น (ฎ.1176 /10)

     -  ให้ยืมรถเพื่อไปรับเงินที่จะให้ยืม ไม่ใช่ตัวแทน จึงไม่ต้องรับผิดในการละเมิดนั้น (ฎ.

5549-5550/41)

     กรณีตัวแทนเชิด

     -  สหกรณ์แท็กซี่ยอมให้จ�าเลยที่ 1 น�ารถแท็กซี่ของสหกรณ์ออกขับรถบรรทุกโดยสารใน

กิจการองสหกรณ์ เป็นการาเชิดให้เข้าใจว่า จ�าเลยที่ 1 เป็นตัวแทน จ�าเลยที่ 1 ท�าละเมิดชนรถโจทก์ 

สหกรณ์ต้องรังผิดร่วมด้วยตามมาตรา 427, 821 ป.แพ่งฯ (ฎ.3116/23)

บทที่ 3  กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน
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     -  รถแท็กซี่รันเกิดเหตุมีชื่อจ�าเลยที่ 2 และหมายเลขโทรศัพท์ของจ�าเลยที่ 2 ปรากฏอยู่

ข้างรถ การที่จ�าเลยที่ 1 น�ารถคันดังกล่าวออกมาขับรับผู้โดยสาร ย่อมเป็นการแสดงออกต่อโจทก์ซึ่ง

เป็นบุคคลภายนอกผู้สุจริตว่าจ�าเลยท่ี 1 เป็นตัวแทนเชิดของจ�าเลยที่ 2 เจ้าของรถในการรับจ้าง

บรรทุกผู้โดยสาร จ�าเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดกับจ�าเลยที่ 1 ในผลแห่งละเมิดที่เกิดขึ้น ตาม ม.

427,821 ป.แพ่งฯ (ฎ.1627/44)

     -  จ�าเลยและ ก.กระท�ากิจการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันจากรถยนต์แท็กซี่คันเกิดเหตุ 

ก. จึงเป็นตัวแทนของจ�าเลยและจ�าเลยจะต้องร่วมรับผิดในการกระท�าละเมิดของ ก.ตาม ม.427 

ป.แพ่งฯ (ฎ.694 /31)

     กรณีไม่เป็นตัวการตัวแทน

     -  ความรับผิดของตัวการในผลแห่งละเมิดท่ีตัวแทนกระท�าไปตามมาตรา 427 ป.แพ่งฯ 

นั้น จะต้องเป็นตัวการตั้งตัวแทนให้ไปท�าการติดต่อหรือมีความสัมพันธ์กับบุคคลที่ 3 โจทก์ฟ้องให้

จ�าเลยที่ 2 ในฐานะเป็นตัวการร่วมกันรับผิดกับจ�าเลยที่ 1 ซึ่งเป็นตัวแทน เมื่อโจทก์น�าสืบไม่ได้ว่า

จ�าเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกถ่านของจ�าเลยที่ 2 ได้ท�าการติดต่อหรือมีความสัมพันธ์กับบุคคลที่ 3 

อันจะเข้าลักษณะเป็นตัวแทนแล้ว จ�าเลยที่ 1 จึงไม่ใช่ตัวแทนของจ�าเลยที่ 2 และจ�าเลยที่ 2 ไม่ต้อง

ร่วมรับผิดกับจ�าเลยที่ 1 ในฐานะตัวการตัวแทนตามที่โจทก์ฟ้อง (ฎ.619/07) 

     5) ความรบัผดิของบพุการหีรอืบิดามารดาหรอืผูอ้นบุาลหรอืผู้เยาว์ (มาตรา 429 ป.แพ่งฯ)

     กรณีที่ต้องรับผิด

     -  ผู้ขบัขีร่ถเป็นผูเ้ยาว์ไปไหนมาไหนโดยบดิามารดาไม่ได้ควบคมุและไม่สนใจสงัเกต ถอืได้

ว่าบิดามารดาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณี จึงร่วมรับผิด (ฎ.1557/23)

     -  ผู้ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์เป็นบตุรมานานพอแล้ว แต่บดิามารดายนืยนัไม่ทราบว่าบตุรขบัข่ี 

รถฯมาก่อน ถือได้ว่าบิดามารดาไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง ตามสมควรแก่กรณี จึงร่วมรับผิด (ฎ.

3344/24)

     -   บิดามารดาปล่อยปละละเลยให้บุตรขับข่ีรถจักรยานยนต์ โดยรู้ว่าไม่มีใบอนุญาตขับข่ี 

ถือได้ว่าบิดามารดา ไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง ตามสมควรแก่กรณี จึงร่วมรับผิด (ฎ.2260/29)

     -   บิดามารดาให้การแต่เพียงว่าบุตรรู้นิติภาวะแล้ว ไม่มีประเด็นท่ีจะน�าสืบให้พ้นผิด ซ่ึง

มิได้เป็นอย่างเดียวกันกับการใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าท่ีดูแลแต่อย่างใด จึงร่วมรับผิด 

(ฎ.2134/23)

     -   บิดายอมให้บุตรขับขี่รถจักรยานยนต์ แล่นออกไปทางถนนสาธารณะ ถือได้ว่าบิดา ไม่

ได้ใช้ความระมัดระวัง ตามสมควรแก่กรณี จึงร่วมรับผิด (ฎ.2982/29)
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     -  ต้องเป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย (ฎ.5545/46)

     กรณีที่ไม่ต้องรับผิด

     -   บดิามารดาของเดก็ซ่ึงหนจีากบ้านไปตัง้แต่อาย ุ12 ปี แม้ถกูล่ามโซ่ไว้กย็งัหนจีนอาย ุ18 

ปีไปรับจ้างขับรถยนต์ บิดามารดาใช้ความระมัดระวังดูแลอย่างดีแล้ว นอกเหนืออ�านาจบิดามารดา

จะระวังได้ ถือได้ว่าบิดามารดาไม่ต้องรับผิดในละเมิดของบุตรขับรถชนผู้อื่น (ฎ. 62/22)

     -   บุตรไปเที่ยวกับเพื่อน ต่อมาเพื่อนให้บุตรขับรถจนเฉี่ยวชนรถผู้อื่นได้รับความเสียหาย

ถือได้ว่าบิดามารดาใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่แล้ว ไม่ต้องรับผิด (ฎ. 2118 /40)

     -   บุตรมีอายุ 19 ปีใกล้รู้นิติภาวะ ท�างานเลี้ยงชีพด้วยตนเอง ไม่เป็นภาระแก่บิดามารดา 

ถือได้ว่า บุตรที่ไม่เป็นภาระ บิดามารดาไม่ต้องรับผิด (ฎ. 8138/55)

     6)  ความรบัผดิของครบูาอาจารย์ นายจ้างหรอืผูร้บัดแูลผูไ้ร้ความสามารถ (ม.430 ป.แพ่งฯ)

     -  บดิาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถอืว่าเป็นผูป้กครองต้องร่วมรบัผดิ หากปล่อยละเลยน�ากญุแจ

รถยนต์ที่เก็บไว้ในลิ้นชักเก็บเงินโดยไม่ใส่กุญแจแล้วบุตรหยิบเอากุญแจไปขับรถจนเกิดอุบัติเหตุถือ

ได้ว่าไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง จึงร่วมรับผิด ฎ.9184 /39

     7)  ความรับผิดของลูกหนี้ร่วม (ม.432 ป.แพ่งฯ)

     กรณีที่ต้องรับผิด

     ความประมาทเลินเล่อของทั้งสองฝ่ายไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ความรับผิดจึงตกเป็นพับทั้งสอง

ฝ่ายต้องร่วมกันรับผิดต่อคนขี่จักรยานยนต์อยู่ข้างทางแล้วถูกรถคันหนึ่งคว�่าทับตาย

     -  รถยนต์ 2 คนัสวนและชนกนัตรงเส้นกึง่กลางถนน เป็นความประมาทเลนิเล่อของรถท้ัง

สองคัน ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ความรับผิดชอบจึงพับกันไป ทั้งสองฝ่ายต่างร่วมกันรับผิดต่อคนขับขี่

จกัรยานยนต์อยู่ข้างทางแล้วถกูรถคันหน่ึงคว�า่ทบัตาย ค่าท�าศพและค่าอปุการะเลีย้งดทูีข่าดไปเพราะ

ท�าละเมิดให้เขาถึงตาย แม้มีคนออกค่าใช้จ่ายให้และไม่ยากไร้ ผู้ท�าละเมิดก็ต้องรับผิดเต็มจ�านวน 

ละเมิดเป็นผิดนัดนับแต่วันท�าละเมิด จึงฟ้องได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อนฟ้องค่าเสียหายที่สูงเกินไป 

ศาลฎกีาแก้ลดลงมผีลถงึจ�าเลยทีไ่ม่ฎกีาด้วยโดยเป็นหนีร่้วมเพราะละเมดิทีแ่บ่งแยกไม่ได้ภาพถ่ายที่

เกดิเหตุรถชนกันเป็นภาพจ�าลองวตัถมุพียานเบกิความรบัรองการถ่ายภาพ ฟังเป็นพยานได้ (ฎ.143-

144 /21)

     ในระหว่างจ�าเลยร่วม หากไม่ปรากฏพฤติการณ์อย่างอื่นสมควรให้รับผิดในส่วนเท่าๆกัน 

     -  โจทก์กับจ�าเลยที่ 1 ร่วมกันทุจริตยักยอกเงินของสหกรณ์ไป จึงต้องร่วมกันรับผิดชดใช้

ค่าสินไหมทดแทนแก่สหกรณ์ตาม ม.432 วรรค 1 ป.แพ่งฯ ในระหว่างโจทก์กับจ�าเลยท่ี 1 ไม่มี

พฤตกิารณ์ทีส่มควรให้โจทก์กบัจ�าเลยที ่1 รบัผดิยิง่หย่อนกว่ากนั จงึต้องรบัผิดเป็นส่วนเท่าๆ กนัตาม
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มาตรา 432  วรรค 3 เมื่อโจทก์ได้ช�าระเงินให้สหกรณ์ไป ย่อมรับช่วงสิทธิมาไล่เบี้ยเอากับจ�าเลยที่ 1 

และจ�าเลยที่ 2 ผู้ค�าประกันของจ�าเลยที่ 1 ด้วยตามมาตรา 226 ป.แพ่งฯ (ฎ.1067/24)

     ขับรถวิ่งคู่กันไปแล้วเกิดกระแทรกกันจนรถยนต์คันหนึ่งเสียหลักวิ่งข้ามเกาะกลางถนนไป

ชนบุคคลอื่นถึงแก่ความตาย ถือว่าต่างท�าละเมิด ไม่ใช่ละเมิดร่วมกัน

     -  รถยนต์ที่จ�าเลยที่ 1 และที่ 2 ขับวิ่งคู่กันไปแล้วเกิดกระแทกกัน รถยนต์ที่จ�าเลยที่ 1 ขับ

เสยีหลักวิง่ข้ามเกาะกลางถนนไปชนสามแีละบดิาโจทก์ถงึตาย เป็นเรือ่งต่างท�าละเมดิของจ�าเลยที ่2 

ด้วย จ�าเลยที่ 1 ประมาทมาก ศาลให้จ�าเลยที่ 1 และที่ 3 ใช้ค่าเสียหาย 9 ส่วน จ�าเลยที่ 2 ใช้ 1 ส่วน 

(ฎ .615-616 /23)

     -  ลูกจ้างและนายจ้างถือว่าเป็นเจ้าหนี้ร่วมเลือกฟ้องบังคับคนใดคนหนึ่งได้ (ฎ.624/45)

     8)  ความรับผิดของผู้ควบคุมดูแลยานพาหนะอันเดินด้วยเครื่องจักรกล (ม.437 ป.แพ่งฯ)

     คดีเกี่ยวกับรถยนต์

     -  หากปรากฏว่าร่วมกนัครอบครองใช้รถบรรทกุประโยชน์ร่วมกนัถอืว่าต้องร่วมกนัรบัผดิ 

(ฎ.548 /18)

     -  เจ้าของรถนั่งไปด้วยกับรถขณะเกิดเหตุ ถือได้ว่าเป็นผู้ครอบครองรถ ต้องรับผิด  

(ฎ.2850/23)

     -  เป็นเจ้าของรถยนต์และนั่งควบคุมรถไปด้วยในขณะเกิดเหตุ แม้มิได้เป็นนายจ้าง ถือได้

ว่าเป็นผู้ครอบครองรถ ต้องรับผิด (ฎ.1078/26)

      -  ลูกจ้างขับรถยนต์โดยสารประจ�าทางไปในทางการที่จ้าง ถือว่าครอบครองควบคุมดูแล

ยานพาหนะด้วยเครื่องจักรกลตามมาตรา 437 ป.แพ่งฯ (ฎ.765/33)

     กรณีไม่ต้องรับผิด

     -  จ�าเลยรบัว่าขบัรถยนต์ชนรถสามล้อทีโ่จทก์ขบัอยู ่จ�าเลยมหีน้าทีน่�าสบืว่า ไม่ต้องรบัผดิ

ตาม ม.437 ป.แพ่งฯ (ฎ.559/00)

     -  จ�าเลยเป็นเจ้าของรถยนต์ทีช่นกนั จ�าเลยไม่ใช่นายจ้างของคนขับรถ ไม่ได้ความว่าจ�าเลย

ครอบครองรถยนต์ จ�าเลยไม่ต้องรับผิดชอบ ตาม ม.437 ป.แพ่งฯ  ผู้รับประกันค�้าจุนของจ�าเลยก็ไม่

ต้องรับผิดด้วย (ฎ.103/22)

     -  เจ้าของรถเมาสุรานอนหลับอยู่ในรถยนต์ เพื่อนของเจ้าของรถขับรถไปธุระของเพื่อน 

รถชนผู้อื่น เจ้าของไม่ใช่ผู้ครอบครองหรือควบคุมตาม ตาม ม.437 ป.แพ่งฯ (ฎ.3076/22)
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     -  ผู้ตายโดยสารมาในรถยนต์ของจ�าเลยท่ี 3 ซ่ึงเดินด้วยก�าลังเครื่องจักรกลเช่นเดียวกับ

รถยนต์ของจ�าเลยที่ 1,2 ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ความเสียหายมิได้เกิดจากยานพาหนะที่เดินด้วย

ก�าลังเครื่องจักรกลของจ�าเลยที่ 3 แต่ฝ่ายเดียว จึงน�าบทบัญญัติ ตาม ม.437 (ฎ.2379-2380/32)

     -  กรณีรถยนต์อนัเป็นพาหนะซึง่ต่างเดินด้วยเครือ่งจักรกลชนกันนัน้ จะน�า ม.437 ป.แพ่งฯ 

มาบังคับหาได้ไม่ พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ป.ว.59 ก็สันนิษฐานความผิดของคนขับรถน�ามาใช้ในคดี

แพ่งไม่ได้ ฎ.1091 /23

     -   จ�าเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์คันเกิดเหตุ แต่ปรากฏจากค�าฟ้องของโจทก์ว่าใน

ขณะเกิดเหตุ หญิงไม่ทราบชื่อเป็นผู้ขับขี่รถยนต์คันเกิดเหตุ หญิงไม่ทราบช่ือ จึงเป็นผู้ครอบครอง

รถยนต์คันเกิดเหตุ จ�าเลยไม่ได้ครอบครอง จ�าเลยไม่ต้องรับผิดด้วย (ฎ. 2399/33)

       (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่, 2558)

   9)  ค่าสินไหมทดแทนที่พึงเรียกร้อง

     9.1) กรณีท�าให้ตาย(ม.443,445,1649-50,1739)

                9.1.1  ค่าปลงศพและค่าใช้จ่าย

        กรณีที่ต้องรับผิด

        -  แม้จะมบีคุคลอืน่ออกค่าใช้จ่ายและไม่ยากไร้กเ็รยีกค่าท�าศพและค่าอปุการะเลีย้ง

ดูที่ขาดไปได้ (ฎ.143-144/21) หรือแม้มีผู้บริจาคเงินก็ต้องรับผิดค่าปลงศพ (ฎ.3391/25)

        -  ทายาทมสีทิธเิรยีกค่าปลงศพได้ (ฎ.3208 /38), หากผูต้ายไม่มผีูส้บืสนัดาน พีน้่อง

ตามความเป็นจริงสามารถเรียกค่าปลงศพได้ (ฎ.4828/29)

        กรณีไม่ต้องรับผิด

        -  ภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สิทธิเรียกค่าปลงศพ (ฎ.212-213/25)

        -  ค่าใช้จ่ายที่ญาติของผู้ตายเดินทางจากต่างจังหวัดไปร่วมงานศพ เรียกไม่ได้  

ฎ.2437/22

          9.1.2  ค่าขาดไร้อุปการะ

        กรณีที่ต้องรับผิด

        -  แม้บดิามไิด้รบัมอบอ�านาจจากมารดาให้ฟ้อง บดิากเ็รยีกค่าขาดอปุการะเลีย้งดไูด้

ทั้งหมด (ฎ.1809-1810/23)

        -  มารดาของผูต้ายและบตุรผูเ้ยาว์ซึง่ไม่ใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย เรยีก

ค่าขาดไร้อุปการะได้ (ฎ.800 /20)

บทที่ 3  กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

89
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



        -  สามีภริยาอยู่ด้วยกัน ได้ช่วยกันค้าขาย แสดงว่ามีอุปการะซึ่งกันและกันสามารถ

เรียกค่าขาดไร้อุปการะได้  (ฎ.1617/12)

        -  แม้บิดาจะมรีายได้ ส่วนผูต้ายไม่มรีายได้ก็เรยีกค่าขาดไร้อุปการะได้ (ฎ.1938 /23)

        กรณีไม่ต้องรับผิด

        -  ความว้าเหว่ขาดที่เคารพ เรียกไม่ได้ (ฎ.677 /01) และค่าที่สูญเสียบุตร เรียกไม่

ได้ (ฎ.292 /02)

        กรณีไม่ถึงตาย

        -  ผู้ท�าละเมิดไม่ต้องรับผิดต่อผู้อ้างว่าขาดไร้อุปการะ (ฎ.292/05)

        -  บุตรนอกสมรถไม่มีสิทธิเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู (ฎ.513/46)

        9.1.3  ค่าขาดแรงงาน

        กรณีที่ต้องรับผิด

        -  ค่าขาดแรงงานค�านวณเท่ากับค่าจ้างที่นายจ้างช�าระให้แก่ลูกจ้าง (ฎ.3983/28)

        -  ค่าขาดประโยชน์จากแรงงานได้เท่าเงินเดือนที่โจทก์ต้องจ่ายในระหว่างพักรักษา

ตัว (ฎ.584/13)

        -  บดิามารดามอบหน้าทีใ่ห้บตุรท�าการแทนอนัใดอนัหนึง่ในครวัเรอืน กเ็รยีกค่าขาด

แรงงานในครัวเรือน (ฎ.6905/38)

        กรณีไม่ต้องรับผิด

        -  การที่ลูกจ้างเสียชีวิต ถือไม่ได้ว่าโจทก์ต้องขาดแรงงาน (ฎ.2664/25)

        -  เงนิท่ีโจทก์จ่ายให้ลกูจ้างตามค�าสัง่ของแรงงานจงัหวดั โจทก์ไม่มีสิทธเิรยีกร้องเป็น

ค่าบาดแรงงาน (ฎ.1047/22)

     9.2)  กรณีไม่ถึงตาย ความรับผิดและค่าเสียหายกรณีไม่ถึงตาย (ม.444,446)

        9.2.1  ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่าย ( ม.444,446)

        กรณีต้องรับผิด

        -  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเรียกได้ (ฎ.1145 /12)  

        -  ค ่าทดแทนที่เสียสุขภาพอนามัยกระดูกข้อเท้าเคล่ือนเดินไม่ได ้ เรียกได้  

(ฎ.634 /01)

        -  แม้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลก็มีสิทธิเรียกจากจ�าเลยได้ (ฎ.

2455/19)
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        9.2.2  ค่าเสียความสามารถประกอบการางานในอนาคต

        กรณีต้องรับผิด

        -  โจทก์เรยีกค่าเสยีความสามารถประกอบการงานและค่าเสยีหายแก่ร่างกายได้ (ฎ.

1895/12)

        -  แม้ได้รับเงินมาบางส่วนก็น�าเงินช่วยเหลือมาหักออกไม่ได้ (ฎ.4466/51)

        -  ค่าจ้างคนใช้เลี้ยงดูบุตร เรียกได้ (ฎ.1721/13) และค่ากายภาพบ�าบัดเรียกได้ (ฎ.

7292/43)

        กรณีไม่ต้องรับผิด

        -  หากผู้ตายต้องห้ามตามกฎหมายไม่ได้ขับรถยนต์สองแถวรับจ้าง มารดาไม่มีสิทธิ

เรียกค่ารายได้จากการขับรถสองแถวรับจ้าง (ฎ.5183/37)

        9.2.3  ค่าแรงในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอก

        -  ค่าขาดแรงงานในครอบครัว กรณีมีโจทก์หลายคน หากปรากฏว่าโจทก์บางคนได้

รับประโยชน์จากการที่โจทก์คนหนึ่งได้รับประโยชน์จากการท�างานแล้ว เรียกไม่ได้ (ฎ.567/38)

        (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่, 2558)

        ตัวอย่างค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับคดีอุบัติเหตุทางถนน

        ผูฟ้้องคดีเป็นลกูจ้างประจ�าต�าแหน่งพนกังานขับรถยนต์ของเทศบาลเมืองสกลนคร (ผู้

ถูกฟ้องคดี) ได้รับมอบหมายให้ขับรถยนต์ตู้พาเจ้าหน้าที่ไปติดต่อราชการที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อขับ

มาถึงบริเวณที่เกิดเหตุ บริเวณผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ได้มีรถยนต์บรรทุกกะบะเร่งเครื่องแซง

รถยนต์บรรทุกสิบล้อเข้ามาอย่างกะทันหันในช่องทางเดินรถของผู้ฟ้องคดี ในระยะกะชั้นชิด ผู้ฟ้อง

คดีหักหลบไปทางด้านขวา รถยนต์ตู้เสียหลักไถลไปชนกับรถยนต์บรรทุกสิบล้อได้รับความเสียหาย 

ต่อมาผู้ถูกฟ้องได้มีค�าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจ�านวนเงิน 152,000 บาท ตาม

ความเห็นของกระทรวงการคลัง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าได้ใช้ความระมัดระวังพอควรแล้ว อีกทั้งเหตุที่เกิด

ขึ้นมิได้เกิดจากความประมาทของผู้ฟ้องคดี จึงน�าคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนค�าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี

        ค�าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

        การกระท�าที่จะถือได้ว่าเห็นการกระท�าการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

หมายถงึ การกระท�าโดยมไิด้เจตนา แต่เป็นการกระท�าซึง่บุคคลพงึคาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกดิความ

เสียหายขึ้นได้ และหากใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายได้ 

แต่กลับมิได้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นเลย จากข้อเท็จจริงท่ีปรากฏในค�าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีอ้าง
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เพยีงว่า “น่าเชือ่ว่าผูฟ้้องคดขัีบรถเร็วเกนิกว่าทีแ่จ้ง” เห็นว่าแม้ข้อเท็จจรงิจะรบัฟังได้ว่าผูฟ้้องคดขีบั

รถเร็วเกนิกว่าทีแ่จ้งจรงิ แต่ข้อเทจ็จรงิดังกล่าว มไิด้แสดงให้เหน็ว่า ในภาวะทีม่รีถยนต์บรรทกุกระบะ

เร่งเคร่ืองแซงรถยนต์บรรทกุสบิล้อเข้ามาในช่องทางเดนิรถของผูฟ้้องคดอีย่างกะทนัหนั ผูฟ้้องคดอีาจ

ใช้ความระมดัระวงัแม้เพยีงเลก็น้อยกอ็าจป้องกนัมใิห้รถยนต์ตูเ้กิดความเสยีหายได้ แต่ผูฟ้้องคดกีลบั

มไิด้ใช้ความระมดัระวงัเช่นว่านัน้เลย การทีผู่ถ้กูฟ้องคดอ้ีางว่าผูฟ้้องคดขัีบรถมาด้วยความเรว็เกนิกว่า

ทีแ่จ้งเพยีงประการเดียว ยงัไม่เพียงพอทีจ่ะรบัฟังได้ว่าเป็นสาเหตใุห้เกดิเหตลุะเมดิในครัง้นี ้ เนือ่งจาก

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ามีรถยนต์บรรทุกกระบะขับแซงรถยนต์บรรทุกสิบล้อ เข้ามาในช่องทางเดินรถ

ของผูฟ้้องคดใีนระยะกระชัน้ชดิด้วย เมือ่ไม่ปรากฏว่าผูฟ้้องคดีขับรถด้วยความประมาทเลนิเล่ออย่าง

ร้ายแรง ค�าสัง่ให้ผูฟ้้องคดีชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนจากเหตลุะเมิดดงักล่าว จงึเป็นค�าสัง่ทีย่งัไม่มเีงือ่นไข

ข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้มีการออกค�าสั่ง ค�าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นค�าสั่งที่ไม่ถูกต้องตามมาตรา 

10 วรรค 1 ประกอบกับมาตรา 8 วรรค 1 พ.ร.บ.ความผิดละเมิดฯ พิพากษาให้เพิกถอนค�าสั่งของผู้

ถกูฟ้องคด ีปรากฏตามค�าพพิากษาศาลปกครองสงูสดุที ่อ.10/2552 (แนวค�าวนิจิฉยัของศาลปกครอง 

เล่ม 7, สวัสดิการส�านักงานปกครอง,พิมพ์ครั้งแรก,กรุงเทพ:บริษัทประชาชน,หน้า 56-58, 2555) 
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   ส�าหรับขั้นตอนการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน ได้ถูกก�าหนดไว้ในค�าสั่งส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาตทิี ่419//2556 ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2556 เรือ่ง การอ�านวยความยตุธิรรมในคดอีาญา  
การท�าส�านวนการสอบสวน และมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา  
บทที่ 2 การอ�านวยความยุติธรรมในคดีอาญา ข้อ 1 การรับแจ้งความ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการเกี่ยวกับการรับแจ้งความ  ซึ่งพนักงานสอบสวนในฐานะผู้รับแจ้งความพึงระลึกไว้เสมอ
ว่า การรบัแจ้งความเป็นหน้าทีท่ีจ่ะต้องบริการประชาชน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการท่ีว่า “เป็น
ต�ารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน” จึงต้องรับแจ้งความและให้บริการทุกเรื่อง
โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. บทนิยามที่ต้องรู้เกี่ยวกับคดีจราจร

   “การรบัแจ้งความ” หมายถงึ การทีพ่นกังานสอบสวนหรอืเจ้าหน้าทีซ่ึ่งมหีน้าทีเ่กีย่วข้อง
ได้รับแจ้งความเรื่องราวต่างๆจากผู้ท่ีมาแจ้งยังหน่วยงานที่มีอ�านาจสอบสวน ทั้งที่ไม่เกี่ยวกับ
คดีอาญาและเกี่ยวกับคดีอาญา

   “การแจ้งความที่เกี่ยวกับคดีอาญา” หมายถึง การท่ีผู้แจ้งมาแจ้งต่อเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ
ถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนซึ่งเกี่ยวกับการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษในคดีอาญาทั่วไป หรือคดีจราจร
ทางบก

   “คดีจราจรทางบก” หมายถึง คดีท่ีกล่าวหาว่าผู้ใดขับรถในทางโดยประมาทเป็นเหตุ
ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย และหรือผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ และหรือ
อันตรายสาหัส และหรือถึงแก่ความตาย ซ่ึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ.2522 มาตรา 43(4), มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 มาตรา 300 และ 
มาตรา 391

   “ส�านวนการสอบสวน” หมายความว่า บรรดาสรรพเอกสารทกุชนดิทีเ่กีย่วข้องกับคดีที่
พนักงานสอบสวนได้รวบรวมไว้ เช่น บันทึกค�าให้การผู้ที่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงาน
อ่ืนเป็นผู้ท�า เอกสารท่ียื่นเป็นพยาน ค�าร้องทุกข์หรือค�ากล่าวโทษที่ยื่นต่อเจ้าพนักงาน เพื่อ

กำรสอบสวน
คดีอุบัติเหตุทำงถนน
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บทที่ 4  กำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน 

ประสงค์ทราบข้อเทจ็จรงิ และพฤตกิารณ์ต่างๆ อนัเกีย่วกบัความผดิทีถ่กูกล่าวหาเพือ่ทีจ่ะรูต้วั
ผู้กระท�าความผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา 

   “ส�านวนคดีจราจรทางบก” หมายถึง ส�านวนการสอบสวนคดีที่กล่าวหาว่าผู้ใดขับรถใน
ทางโดยประมาทเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต และหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ซึ่งเป็นความผิด
ตามพระราชบัญญัติจราจร พ.ศ.2522 มาตรา 43(4), มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 291 มาตรา 300 และ มาตรา 391

   “ข้อหา” หมายถึง ข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัการกระท�าทัง้หลายทีก่ล่าวหาว่าผูต้้องหาได้กระท�า
ผิดรวมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลา และสถานที่ซึ่งเกิดการกระท�านั้นๆ อีกทั้งบุคคลหรือ
สิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะท�าให้ผู้ต้องหาเข้าใจได้ดี

   “ฐานความผิด” หมายถึง ความผิดที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาตามที่ประมวลกฎหมายอาญา
หรือกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญาให้ชื่อฐานความผิดไว้ เช่น ฐานลักทรัพย์ ฐานฉ้อโกง ฐาน
ท�าให้แท้งลูก ฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา ฐานค้ามนุษย์ เป็นต้น ส่วนความผิดอื่น
ใดท่ีประมวลกฎหมายอาญาหรอืกฎหมายอืน่ท่ีมโีทษทางอาญาทีม่ไิด้ให้ชือ่ฐานความผิดไว้ เช่น 
ความผดิต่อชีวติ มบีทมาตราทัง้ทีเ่ป็นความผดิในการฆ่าผูอ้ืน่ ความผดิในการท�าร้ายผูอ้ืน่ถงึแก่
ความตายโดยไม่มีเจตนาฆ่า ความผดิในการท�าให้ผู้อืน่ถงึแก่ความตายโดยประมาท เป็นต้น ใน
การให้ช่ือฐานความผดิอาจใช้ชือ่ฐานความผิดโดยสรปุสาระส�าคญัขององค์ประกอบความผดิที่
กล่าวหาได้ เช่น ความผิดฐานฆ่าผู้อื่น ความผิดฐานท�าให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยไม่เจตนา 
ความผิดฐานท�าให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยประมาท 

   “ผูก้ล่าวหา” หมายถึง  ผูร้้องทกุข์หรอืผูก้ล่าวโทษ ซึง่จะเป็นผูเ้สยีหายหรอืมิใช่ผูเ้สยีหาย
ก็ได้

   “ทาง” หมายความว่า ทางเดินรถ ช่องเดินรถช่องเดินรถประจ�าทาง ไหล่ทาง ทางเท้า 
ทางร่วมทางแยก ทางลาด ทางโค้งสะพานและลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร และให้
หมายความรวมถึงทางส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้ ประชาชนใช้ในการจราจร หรือที่เจ้า
พนักงานจราจรได้ประกาศ  ให้เป็นทางตามพ.ร.บ.นี้ด้วยแต่ไม่รวมไปถึงทางรถไฟ

   “การจราจร” หมายความว่า การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่
ต้อนสัตว์

   “รถ” หมายความว่า ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟและรถราง
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2. การเตรียมตัวของพนักงานสอบสวน

   2.1  กฎหมาย ระเบียบ ค�าสั่ง ที่พนักงานสอบสวนต้องรู้

      1)   ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59, 291, 300, 390
      2)   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37, 39, 140, 141, 142
      3)   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420, 437
      4)   พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 มาตรา 43(4) และ 157, 78 และ 160, 43(2) และ 160 ตรี 
         5)   พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
         6)   พระราชบัญญัติขนส่ง พ.ศ. 2522
         7)   พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
         8)   พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
      9)   ประกาศเจ้าพนักงานจราจร
      10)  ประมวลระเบียบการต�ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 8 บทที่ 3
      11)  ประมวลระเบียบการต�ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 18 บทที่ 3 ข้อ 498
      12)  หนังสือ ตร.ที่ 0503/21923 ลง 18 ส.ค. 2523
      13)  ค�าสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ลง 1 ก.ค. 2556

   2.2  หลักส�าคัญของพนักงานสอบสวน

      เมื่อพนักงานสอบสวน ได้รับค�าสั่งให้ไปประจ�า ณ ท้องที่ใด สิ่งที่พนักงานสอบสวน
ต้องทราบ คือ
      1)   เมือ่ประจ�าอยูท้่องที ่ต้องรูข้้อมลูท้องถิน่ เช่น ชือ่ถนน (เส้นหลัก เส้นรอง)  ตรอก 
ซอย ชื่อแยก, ทางส่วนบุคคลที่ประชาชนยินยอมให้ใช้ในการจราจร  
      2)   หลังจากรับแจ้งเหตุจะต้องรีบออกไปตรวจที่เกิดเหตุ
      3)  ขณะตรวจทีเ่กดิเหตไุม่ควรท�าตวัสนทิสนมกบัฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดให้ความยตุธิรรม
กับคู่กรณี
      4)   กรณีไม่ทราบจุดชน คู่กรณีน�าชี้คนละจุดต้องระบุทั้งสองจุดในแผนที่

   2.3 การเตรยีมเครือ่งมอือปุกรณ์การออกไปตรวจสถานทีเ่กิดเหตุของพนักงานสอบสวน

      1)  ปากกา
      2)  สมุดบันทึก (สมุดตรวจที่เกิดเหตุจราจร)
      3)  ไฟฉาย (พร้อมใช้งาน) และเสื้อสะท้อนแสง (เวลากลางคืน) 
      4)  วิทยุสื่อสาร (เตรียมชาร์ทแบตก่อนเข้าเวร)
      5)  รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
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      6)  กล้องถ่ายรปู (เตรยีมชาร์ทแบตก่อนเข้าเวร เคลยีร์ Memory card พร้อมใช้งาน)
      7)  เทปวัดระยะ
      8)  ร่ม (กรณีมีฝนตก) 
      9)  สี
      10) ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน
      11) สมุดตรวจที่เกิดเหตุ พร้อมแฟ้มเอกสาร

         -   ค�าให้การผู้กล่าวหา, พยาน ผู้ต้องหา
         -   บัญชีของกลาง
         -   แผนที่เกิดเหตุ
         -   รายงานชันสูตรพลิกศพ
         -   ใบน�าส่งผู้บาดเจ็บ ศพ
         -   ใบต่อค�าให้การ
         -   กระดาษขาว
         -   กระดาษตราครุฑ
         -   กระดาษบันทึกข้อความ
         -   บันทึกการจับกุม
         -   บันทึกการตรวจค้น
         -   หมายเรียกพยาน
         -   หมายเรียกผู้ต้องหา
         -   แบบรายงานพบศพไม่ทราบชื่อ

      12) พนักงานสอบสวนต้องแต่งเครื่องแบบให้เรียบร้อย และมีหมวกตามระเบียบ 
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรต�ารวจ 

3. หลักการตรวจที่เกิดเหตุในคดีจราจร 

   3.1  ระเบยีบทีเ่กีย่วข้องในการตรวจทีเ่กิดเหตใุนคดจีราจร

      ตามประมวลระเบียบการต�ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 18 บทที่ 3 ข้อ 498  “เมื่อมี
เหตเุกีย่วกบัความผดิในการขบัรถเกดิขึน้ ให้พนกังานสอบสวนรบีไปสบืสวนสอบสวนยงัสถาน
ทีเ่กดิเหตทุนัท ีเพือ่หาพยานหลักฐาน และท�าแผนทีเ่กิดเหตุไว้ประกอบคดีแล้วจดัการเคลือ่น
ย้ายรถที่ชนกัน สิ่งอื่นใด อย่าให้กีดขวางการจราจร”

บทที่ 4  กำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน 
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   3.2  ค�าแนะน�าในการออกไปตรวจดทูีเ่กิดเหตคุดรีถชน

       3.2.1  เมื่อได้รับแจ้งเหตุพนักงานสอบสวนจะต้องรีบออกไปตรวจดูที่เกิดเหตุโดยมิ
ชักช้าเพือ่ให้ทราบในเบ้ืองต้นว่า รถแต่ละคันมาจากถนนด้านใด โดยมกีารสอบสวนผูข้บัขีห่รอื
ประชาชนผู้ประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุโดยย่อๆ ไว้ชั้นหนึ่ง ว่า  ชนกันที่ใด เพราะเหตุอย่างใด 
ของฝ่ายไหน จึงเกิดเหตุขึ้น 

      3.2.2  ในคดรีถชนกนั ไม่ว่าจะมผีูบ้าดเจ็บ หรอืเสยีชวีติในทีเ่กิดเหตหุรอืไม่ พนกังาน
สอบสวนไม่ควรออกไปแต่ล�าพังคนเดียว ควรจัดให้มีก�าลังเจ้าหน้าท่ีอีกอย่างน้อย ๒-๓ นาย 
ติดตามไปช่วยเหลือด้วยเพื่อประโยชน์ดังนี้ 

          (1)  ในการห้ามการจราจร เพ่ือแยกรถท่ีเกิดอุบัติเหตุออกแอบไว้ข้างทาง 
หรือเพื่อประโยชน์ในการวัดถนน หาระยะต่างๆ 

          (2)  ในการส่องไฟหารอยห้ามล้อ ว่า เริม่จากจดุใด ถงึจดุใด หาร่องรอยหลกั
ฐานอื่นเพิ่มเติม(หากเป็นเวลากลางคืน) 

          (3)  ให้สัญญาณการจราจร เมื่อจะตัดถนนด้านหนึ่งด้านใด(ห้ามยวดยาน)
เพื่อล�าเลียงผู้บาดเจ็บหรือตายส่งสถานพยาบาลหรือถ่ายรูปที่เกิดเหตุ ฯลฯ 

      3.2.3  ควรใช้รถของสถานีต�ารวจ ซึ่งมีไฟสัญญาณฉุกเฉิน หรือแตรสัญญาณฉุกเฉิน 
เพือ่ใช้ไฟสญัญาณหรือแตรสญัญาณฉกุเฉนิในการไปดทูีเ่กิดเหตโุดยด่วน เพือ่ช่วยน�าส่งคนเจบ็
ให้ถงึมอืแพทย์โดยเรว็ทีส่ดุ หรอืช่วยเหลือผูท้ีถ่กูรถอดั บบี รถคว�า่ หรือจมน�า้ และกรณมีีบคุคล
ติดอยู่ภายในรถให้รอดชีวิต หรือได้รับการช่วยเหลือเร็วที่สุด

      3.2.4 ระหว่างเดินทางไปยังท่ีเกิดเหตุรถชนกัน หากได้ทราบทางวิทยุจาก ต�ารวจ
ภูธร ต�ารวจทางหลวง หรอืสายตรวจฯ ซึง่อยู ่ณ จุดเกดิเหตุเพ่ิมเติมเข้ามาว่า มผู้ีได้รับบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจ�านวนมาก ควรจะได้วิทยุติดต่อสั่งการประสานงานกับทางสถานีต�ารวจ ให้ช่วย
ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ แล้วแต่กรณี 

          (1)  ตดิต่อแผนกตรวจท่ีสถานทีเ่กดิเหตุ (หน่วยพิสูจน์หลักฐาน) มาร่วมตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ และถ่ายรูปประกอบคดี

          (2)  ติดต่อขอรถพยาบาลมาช่วยล�าเลียงคนเจ็บ น�าส่งโรงพยาบาล หรือขอ
สนับสนุนรถเก็บศพจากมูลนิธิต่างๆ มาช่วยน�าศพออกจากที่เกิดเหตุ เพื่อจะได้เคลียร์เส้น
ทางการจราจรโดยเร็ว 

          (3)  ตดิต่อแพทย์ร่วมชันสตูรพลกิศพ และอาจจะขอให้แพทย์ช่วยแนะน�าใน
เรื่องการน�าส่งผู้บาดเจ็บสาหัส ซึ่งจะต้องระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายคนเจ็บเป็นพิเศษ เช่น 
กรณีผู้บาดเจ็บสลบไม่ได้สติ และมีการหักของกระดูกสันหลัง หรือคอ ส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว 
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และควรขอค�าปรึกษาว่า จะน�าส่งที่ใด ที่มีแพทย์ผู้ช�านาญ หรือใกล้ที่สุด

          (4)   แจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นผู้ใหญ่ให้ทราบ เพื่อจะได้มาร่วมอ�านวยการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ พิจารณาระดมก�าลังต�ารวจเพิ่มเติม หรือขอก�าลังต�ารวจจากสถานีต�ารวจใกล้
เคียงเพ่ิมเติมและช่วยเหลือหรือสั่งการหน่วยเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เช่น ขอรถ
พยาบาลเพิม่เตมิ จัดแพทย์-พยาบาล และโลหติ เตรียมไว้เพือ่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บท่ีอาการหนกั 
และอาจไม่สามารถน�าเคลื่อนที่ได้ในขั้นแรก (โดยอาจจะถูกอัดติดค้าง ไม่สามารถน�าออกจาก
ยวดยานได้) 

           (5)  ขอก�าลังเพิ่มเติม เช่น รถสายตรวจ รถสายตรวจจราจร ซึ่งอาจจะต้อง
ระดมก�าลังต�ารวจที่ว่างราชการ ทั้งสถานีต�ารวจ หรือระดมก�าลังจากสถานีต�ารวจข้างเคียง 

             -  เพื่อกั้นถนน บางตอนเป็นการชั่วคราว
             -  เพื่อรักษาทรัพย์สินของผู้บาดเจ็บ
             -  เพือ่กนับคุคลภายนอกไม่ให้เข้ามามงุจ�านวนมาก อนัท�าให้เจ้าหน้าท่ี
ต่างๆ ปฏิบัติงานไม่สะดวก
             -  เพื่ออ�านวยความสะดวกในการจราจร หากจ�าเป็นอาจต้องจัดให้รถ
เดินทางเดียว หรือเปลี่ยนให้ใช้เส้นทางอื่นเป็นการชั่วคราว โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้น
ไปทราบ และพิจารณาสั่งการด้วย 
             -  เพื่อช่วยล�าเลียงคนเจ็บขึ้นรถ และน�าส่งโรงพยาบาล
             -  เพื่อรักษาสถานที่เกิดเหตุ ฯลฯ   

      3.2.5  ตดิต่อสถานีต�ารวจใกล้เคียงเพือ่ทราบ และจดัก�าลงัต�ารวจจราจร และต�ารวจ
ท้องทีอ่อกมาอ�านวยความสะดวกในการจดัรถเดนิทางเดียว หรือเปล่ียนเส้นทางชัว่คราวจนกว่า
จะเปิดการจราจรเป็นปกติได้

      3.2.6  ให้หาแผงก้ันคน แผงกั้นจราจร แผงกั้นศพ ไฟสัญญาณกระพริบเตือน (สี
เหลือง) ป้ายเตือนอุบัติเหตุข้างหน้า ระวัง ฯลฯ ติดไปกับรถด้วย เพื่อจะได้สะดวกต่อการติด
ตัง้ และอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรไปมา และการปฏบิติังานของต�ารวจ ณ 
ที่เกิดเหตุ

      3.2.7  ติดต่อขอรถยกจากจราจร-ทางหลวง-ดับเพลิง หรือเอกชน ที่มีรถยกใกล้ที่
เกิดเหตุ และสะดวกเพื่อแยกรถที่ติดกัน ณ ที่เกิดเหตุ หรือลาก-ยก มาสถานีต�ารวจ 

      3.2.8  วทิยเุรยีกรถวทิย ุหรอืรถสายตรวจต่างๆ มาช่วยในข้ันแรก(ก่อนท่ีรถพยาบาล
จะมาถึง) เพื่อช่วยด�าเนินการในเรื่องดังนี้ 
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          (1)  น�าผู้บาดเจ็บหนักส่ง โรงพยาบาล โดยใช้สัญญาณไฟ และแตรสัญญาณ
ฉุกเฉิน

          (2)  อ�านวยความสะดวกการจราจร

          (3)  กระพรบิไฟสญัญาณฉกุเฉนิบนหลงัคารถ เตอืนให้รถทีว่ิง่ผ่านไป-มา ได้
ใช้ความระมัดระวัง ขณะผ่านจุดเกิดเหตุ และไม่หยุดหรือจอดดู กีดขวางรถในทาง และการ
จราจร

          (4)  ให้ช่วยตดิต่อประสานงานกบัสถานตี�ารวจข้างเคยีง เพือ่จดัก�าลงัต�ารวจ
ออกมาอ�านวยความสะดวกในเส้นทางที่เกี่ยวข้องและติดต่อโรงพยาบาลข้างเคียงท่ีเกิดเหตุ 
เพื่อให้ทราบล่วงหน้าในการเตรียมแพทย์ พยาบาล และห้องผ่าตัด  

                ซึ่งโดยมากวิทยุรับส่งของพนักงานสอบสวน มักมีก�าลังส่งไม่พอ และ
พนักงานสอบสวนมีภารกิจต่างๆมาก จนไม่สามารถจัดท�าทุกสิ่งทุกอย่างได้ (จึงมีแนวคิดให้
ก�าหนดต�าแหน่ง “ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน”) 

      3.2.9   เมื่อถึงที่เกิดเหตุ ให้ตรวจสอบจากบัตรประจ�าตัว หรือเอกสารภายในรถ 
หรอืรถว่า ผูบ้าดเจบ็หรอืตาย เป็นใคร  มอีาชพี ต�าแหน่ง หรอืรถของผูใ้ด หากเป็นบคุคลส�าคญั 
หรอืต�าแหน่งสงู หรอืเป็นรถราชการหน่วยใด คณะใด ให้พจิารณาแจ้งกบัทางสถานตี�ารวจและ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ และอ�านวยความสะดวกในการติดต่อญาติ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง

      3.2.10 กรณีรถชนกันธรรมดา ไม่มีผู้ใดบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ให้สอบถามผู้ขับขี่ทั้ง
สองฝ่ายรวมถงึประชาชนผูเ้หน็เหตกุารณ์ ณ จุดเกดิเหตุ เพ่ือทราบว่า รถแต่ละคนัแล่นมาจาก
ทิศทางใดถนนด้านใด  มุ่งหน้าไปด้านใด มีใครเป็นคนขับ และเพราะเหตุใด จึงเกิดเหตุเฉี่ยว
ชนกันขึ้น

      3.2.11  เมื่อรถชนกันแล้วอยู่ในสภาพใด มีร่องรอยอะไรในที่เกิดเหตุบ้าง เช่น รอย
ห้ามล้อของรถแต่ละคัน เส้นทางก่อนเกิดเหตุ จุดชน สิ่งที่กะเทาะ เศษดิน รองหยดหรือรอย
หรอืคราบน�า้มนัเครือ่ง และเศษชิน้ส่วนอปุกรณ์ส่วนควบของรถแต่ละคนัท่ีร่วงตกหล่นบนถนน
ขณะเกิดเหตุชนกัน(ตรงจุดใดมาก อาจสันนิษฐานได้ว่า เป็น “จุดชน” ได้) 

      3.2.12  เมือ่รถชนแล้วรถแต่ละคันกระเดน็ ไถล เลือ่น ปัด ไปอยูใ่นสภาพใด มบีคุคล
บาดเจ็บ ตาย อยู่ในรถ หรือกระเด็นออกนอกรถ ที่ใด อย่างใด

      3.2.13 จัดให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ ตามความจ�าเป็น รวมทั้งจัดหายาน
พาหนะน�าผูบ้าดเจบ็ส่งโรงพยาบาล หรอืสถานอีนามยัฯ ไปรับการบ�าบดัรักษาเยยีวยา และให้
แพทย์ลงความเห็นเกี่ยวกับอาการบาดแผล 
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      3.2.14  หากผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก ควรติดต่อหน่วยพิสูจน์หลัก
ฐานของหน่วยงานต�ารวจ ซึ่งมีความช�านาญมาช่วยด�าเนินการในทันที รวมทั้งการร่วมตรวจที่
เกิดเหตุด้วย

      3.2.15  เก็บรักษาทรัพย์สินของผู้บาดเจ็บที่ไม่ได้สติหรือตาย เพื่อรอส่งมอบญาติ 
หรือคืนให้กับผู้บาดเจ็บเมื่ออาการพ้นขีดอันตรายแล้ว โดยต้องลงบัญชีทรัพย์สินส่วนตัว และ
ลงบันทึกประจ�าวันของสถานีต�ารวจไว้เป็นหลักฐานด้วย 

      3.2.16  ติดต่อแจ้งให้ญาติทราบ เพื่อมาดูแล และช่วยเหลือ(ทั้งนี้จากการบอกเล่า
ของผู้บาดเจ็บ หรือจากหลักฐานในตัวของผู้บาดเจ็บ ทะเบียนรถฯ ในกรณีท่ีผู้บาดเจ็บยังไม่
ได้สติ)

      3.2.17  หากมีการตาย ด�าเนินการตามข้อ 2.2.16 และท�าการชันสูตรพลิกศพตาม
กฎหมาย โดยแจ้งแพทย์มาร่วมชันสูตรพลิกศพ แล้วท�าบันทึกการชันสูตรพลิกศพรวม 3 ชุด
(พร้อมส�าเนา) บันทึกส่งศพตรวจที่โรงพยาบาลโดยละเอียด และเก็บรักษาศพเพื่อรอญาติมา
รับศพไปจัดการต่อไป

      3.2.18  บันทกึสภาพความเสยีหายของรถแต่ละคนัไว้โดยละเอยีด และถ่ายรปูหลกั
ฐานในที่เกิดเหตุ ประกอบไว้ด้วย

      3.2.19  ท�าแผนท่ีเกดิเหต ุโดยวดัระยะทาง และบอกทศิทาง ตามข้อ 2.2.10 - 2.2.12 
โดยสังเขปไว้ชั้นหนึ่ง โดยให้แต่ละฝ่ายลงนามรับรอง หากมีพยานก็ให้ลงนามรับรองด้วย และ
เมื่อกลับถึงสถานีต�ารวจแล้ว จึงให้ด�าเนินการท�าแผนที่โดยละเอียดให้ได้ระยะ และอัตราส่วน
ที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง แล้วให้แต่ละฝ่ายลงนามรับรอง หากมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่ยอมลงนาม
รับรอง อ้างว่า อย่างใด ให้ท�าแผนที่ตามที่ฝ่ายนั้นอ้าง และให้ลงนามรับรองไว้อีกแผ่นหนึ่งต่าง
หาก กรณจี�าเป็นอาจจะท�าแผนทีส่งัเขปหลายแผ่นก็ได้ให้ผูเ้กีย่วข้องลงนามรบัรองพร้อมทัง้ลง
นามพนักงานสอบสวน และวันเดือนปีที่จัดท�า 

      3.2.20  ให้รับน�าคู่กรณีต่างๆ กลับสถานีต�ารวจโดยด่วน 

      3.2.21  หากเป็นกรณีเล็กน้อย ไม่มีคนตาย เมื่อวัดระยะ หรือท�าเครื่องหมายในข้อ 
2.2.11 - 2.2.12 แล้ว ควรแยกรถแต่ละฝ่ายไปจอดข้างทาง และรีบเปิดการจราจร หรือแก้ไข
การจราจรทีต่ดิขัดให้สะดวกรวดเร็ว แล้วจัดเจ้าหน้าทีบ่างส่วนให้ช่วยควบคมุการจราจร ณ จุด
นัน้ จนกระทัง่เจ้าหน้าทีจ่ราจร หรอืต�ารวจทางหลวงผูม้หีน้าทีโ่ดยตรง จะมาอ�านวยการจราจร
ตามหน้าที่ หรือจนเป็นปกติต่อไป

      3.2.22  รถท่ีเกดิอบุติัเหตใุห้เจ้าหน้าท่ีรองๆ ลงมา ช่วยแยกรถเข้าข้างทาง และจดัให้
รถยกน�าหรอืลากไปยงัสถานตี�ารวจ เพือ่ตรวจห้ามล้อ-อปุกรณ์ ความเสยีหาย ตามระเบยีบต่อไป 
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      3.2.23  เมื่อน�ารถถึงสถานีต�ารวจแล้ว มอบให้นายสิบเวรดูแล และแจ้งเจ้าหน้าที่
ต�ารวจผู้มีหน้าท่ีดูแลของกลาง และยามประจ�าสถานีต�ารวจทราบ เพื่อด�าเนินการดูแลรักษา
ตามระเบียบ

      3.2.24  แยกทรัพย์สินผู้ตาย ผู้บาดเจ็บที่ไม่ได้สติ ท�าบัญชีทรัพย์สินไว้เพื่อมอบคืน
ญาติ หรือผู้บาดเจ็บต่อไป เพื่อเป็นหลักฐาน ควรลงประจ�าวัน และลงบัญชีทรัพย์ส่วนตัวไว้ 

      3.2.25  ระมดัระวงัในการเป็นผูล้งประจ�าวนั กลับจากท่ีเกดิเหตุ โดยพนกังาสอบสวน
ควรจัดท�าร่างบันทกึประจ�าวนั(เล่มเกีย่วกบัคด)ี ตามข้อเทจ็จรงิทีต่นพบเหน็ขณะออกไปตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ ทั้งนี้เพื่อจะได้บันทึกให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง แล้วให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจที่
ท�าหน้าที่เสมียนประจ�าวัน น�าไปเขียนลงบันทึกประจ�าวัน(เล่มเกี่ยวกับคดี) ซึ่งเอกสารร่างบัน
ทกัประจ�าวนันี ้ใช้เป็นหลกัฐานประกอบไว้ในส�านวนการสอบสวน(เกบ็ไว้ในคูฉ่บับส�านวน)ด้วย 
จากนั้น ท�าการสอบสวน ท�าการตรวจสภาพรถ ตรวจห้ามล้อและเครื่องอุปกรณ์แล้ว คืน
ทรัพย์สิน คืนรถที่เกิดอุบัติเหตุ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบในการยึดและคืนของกลางด้วย 

   3.3 หัวข้อส�าคัญที่พนักงานสอบสวนต้องบันทึกจากการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ เพื่อ
ประโยชน์ในการน�าไปลงบันทึกประจ�าวันเกี่ยวกับคดี ข้อเกิดเหตุ/รับค�าร้องทุกข์

      1)   ผู้แจ้ง 
      2)   วันและเวลารับแจ้งเหตุ
      3)   วันเวลาตรวจที่เกิดเหตุ วัน เดือน ปี เวลา........น. ถึงเวลา...........น.
      4)   วันเวลาที่เกิดเหตุ
      5)   สถานที่เกิดเหตุ (ระบุระหว่างหลัก กม.ที่.....และ กม.ที่ด้วย) 
      6)   รถคู่กรณี (คันที่ 1 คันที่ 2 .....) 
      7)   ผู้บาดเจ็บ/ไม่บาดเจ็บ ถามชื่อ ชื่อสกุล อายุ ที่อยู่ (อย่าลืม เบอร์โทร.ถามในที่
เกิดเหตุ)  
      8)   ผู้ตาย ตรวจสอบชื่อ ชื่อสกุล อายุ ที่อยู่ (ถามหาญาติผู้ตายในที่เกิดเหตุ และ
เบอร์โทรไว้ด้วย) 
      9)   เจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย (นอกจากรถหรือทรัพย์สินของคู่กรณี) 
ถามชื่อ ชื่อสกุล อายุ ที่อยู่ (อย่าลืม เบอร์โทร.ถามในที่เกิดเหตุ)  
      10)  สภาพถนนที่เกิดเหตุ (เปียก แห้ง ตรง โค้ง กี่ช่องๆ ละกี่เมตร ไหล่ทาง กว้าง
เพียงใด) 
      11)  พฤติการณ์ (ก่อน ขณะ หลัง)
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   3.4  ข้อปฏิบัติเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ

      1)   เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพนักงานสอบสวนต้องเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ของคู่กรณี 
รบีขดีล้อรถคู่กรณ ีและรอยห้ามล้อ ตลอดจนร่องรอยหลกัฐานอืน่ๆ กนัคนอย่าให้ลงมาในถนน
       2)   ดลูกัษณะการชนของรถ พร้อมสอบถามเส้นทางการเดนิรถของคูก่รณแีละเหตุ
ที่ชนกันจากผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร ผู้ที่เห็นเหตุการณ์หากมีเจ้าหน้าที่ต�ารวจอยู่ในบริเวณนั้นให้
สอบถามด้วย
       3)   ถามวัน เวลาที่เกิดเหตุ และจุดชน
       4)   ท�าแผนที่ วัดระยะ รีบแยกรถออกจากกัน
      5)   ตรวจสอบเครื่องหมายจราจร
      6)  จดชื่อ ที่อยู่ของพยาน พร้อมเบอร์โทร.
      7)  หากมผีูบ้าดเจบ็อยูใ่นทีเ่กดิเหตุให้จดชือ่ ทีอ่ยู ่แล้วรบีส่งไปยงั รพ. ทีอ่ยูใ่กล้เคยีง
      8)  กรณีมีคนตาย ต้องแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตรพลิกศพ
      9)  กรณีมีคนตาย รถชนกันเสียหายมาก หรือจะมีปัญหาต้องถ่ายรูปไว้
      10) ให้คู่กรณี และพยาน ลงชื่อในแผนที่เกิดเหตุ
      11) น�ารถคู่กรณีไปสถานีต�ารวจ

   3.5  หลักการถ่ายภาพเป็นพยานหลักฐานในส�านวนการสอบสวนคดีจราจรทางบก

      เมือ่พนกังานสอบสวนไปถงึทีเ่กดิเหต ุให้ตรวจดูทีเ่กดิเหตุก่อนลงมอืตรวจทีเ่กดิเหตุ 
และต้องวางแผนตรวจท่ีเกิดเหตุ จากจุดใดไปจุดใด หาจุดยืนส�ารวจท่ีเกิดเหตุเพื่อความ
ปลอดภัย และต้องวางก�าลงัคอยดแูลรถแล่นผ่านไปมาเพ่ือความปลอดภยั จากนัน้ รีบถ่ายภาพ  
ถ่ายให้มากที่สุด ทุกทิศทาง 

      หลักการถ่ายภาพที่เกิดเหตุ 

      1) ระยะไกล ให้เห็นสภาพทั่วไปของที่เกิดเหตุ 
      2) ระยะกลาง จดุชน รอยครดู จดุท่ีพบเศษชิน้ส่วนรถรถอยู่ จดุพบศพ พบรอยเลอืด
ผู้ตาย/ผู้บาดเจ็บ ต�าแหน่งรถคู่กรณี แต่ละคันหลังชน  
      3) ระยะใกล้ เช่น ร่องความเสียหายของรถแต่ละคัน จุดกระทบตรงจากการชนกัน 
ใบหน้าศพ ร่องรอยบาดแผล 

   3.6 หลักการจัดท�าแผนที่เกิดเหตุ  

      3.6.1 ข้อแนะน�าในการจัดท�าแผนที่เกิดเหตุในคดีจราจร

          1)  เมื่อถึงที่เกิดเหตุให้ยืนห่างจากบริเวณที่รถชนกัน ควรยืน ณ บริเวณจุด
กึง่กลางถนน หรอืทางแยกท่ีรถชนกนั โดยมเีจ้าหน้าทีต่�ารวจช่วยกนัรถเพือ่ความปลอดภยัตาม
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ควร และอยู่ในที่สามารถ มองเห็นลักษณะการชนได้ชัดเจน รวมทั้งทิศทางที่รถวิ่งไปชนกัน
          2)   ยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ วางทิศเหนือให้อยู่ที่หัวกระดาษหรือสมุด 
และเขียนทิศไว้ด้วยเสมอ
          3)   ท�าแผนท่ีโดยวาดถนนหรอืซอยทีเ่กิดเหต ุลากเส้นแนวสมมตุแิบ่งกึง่กลาง
ถนนและแบ่งช่องทางเดินรถ และวาดรูปรถที่ชนกันให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด
          4)   เขียนจุดชนลงในแผนที่ โดยดูจากเศษหิน เศษดิน เศษกระจกเศษสีที่
ตกอยู่กับพื้นถนน หรือคู่กรณีน�าชี้
          5)   น�าเทปออกมาวดัระยะต่างๆ ไม่ควรใช้การกะระยะโดยการก้าวเท้าแล้ว
นับจ�านวนก้าวเพราะจะไม่เที่ยงตรง ระหว่างการวัดระยะต้องไม่เคลื่อนย้ายสิ่งหนึ่งสิ่งใด การ
วดัระยะให้วดัไปหาวตัถทุีไ่ม่เคลือ่นทีถ่าวร เช่น ต้นไม้ยนืต้น เสาไฟฟ้า มมุตกึ ขอบถนน ใช้เป็น
ที่อ้างถึง แล้วให้ระบุระยะดังกล่าวลงในแผนที่ 
          6)   วาดรอยห้ามล้อ คู่หรือเดี่ยว (ถ้ามี)
          7)   วาดรอยครูด (ถ้ามี)
          8)   หาจุดอ้างอิงในที่เกิดเหตุ เช่น เสาไฟ 
            9)   หากเป็นเวลากลางคืน ถ้ามีเสาไฟฟ้าให้เขียนลงในแผนที่ด้วย
          10)  วาดทางข้าม (ถ้ามี)
          11)  ระบุโรงเรียน โรงภาพยนตร์ ตลาด (ถ้ามี)
          12)  ระบุทิศทางที่รถวิ่ง คนเดิน
          13)  วาดป้ายสัญญาณจราจร (ถ้ามี)
          14)  ระบุทางแยก (ถ้ามี)
          15)  จุดที่พยานอยู่
          16)  ให้คู่กรณีลงชื่อในแผนที่

      3.6.2 การวัดระยะ

          1)  ต�าแหน่งของรถที่ไปอยู่หลังจากที่ชนแล้ว
          2)  ต�าแหน่งผู้บาดเจ็บหรือตายหลังจากเกิดเหตุ
          3)  รอยขีดหรือรอยครูดบนผิวถนน
          4)  รอยห้ามล้อบนผิวถนนหรือที่อื่น
          5)  ร่องรอยทางเดินรถ รอยขูดขีด และรอยอื่นๆ ข้างถนน
          6)  สิ่งของต่างๆ บนถนนหรือใกล้ถนนซึ่งแตกหัก

      3.6.3 หลักการก�าหนดจุดอ้างอิง

          1)  จุดอ้างอิงเป็นจุดเดียวหรือสิ่งถาวรที่มองเห็นได้ชัด
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          2)  วัตถุนั้นต้องหาพบได้โดยง่าย หากมีใครมายังที่เกิดเหตุอีก

      3.6.4  วิธีวัดจากจุดอ้างอิง

          1)  วธิวีดัแบบประสานจดุ วดัจากจดุทีก่�าหนดไปยงัจดุทีอ้่างองิในแนวระยะ
ที่ใกล้ที่สุด
          2)  วธิวีดัแบบสามเหลีย่ม วัดจากจดุอ้างองิทัง้สองจดุไปยงัจดุทีก่�าหนดหรือ
ต้องการวัด

      3.6.5  หลักการวัดที่เกิดเหตุ

          1)  วัดเพื่อตรึงสภาพยวดยานที่ชนกัน ได้แก่

             -   วัดความกว้างของถนน
             -   วัดยวดยานแต่ละคันอยู่ห่างจากขอบถนนเท่าใด

          2)  วัดร่องรอยหลักฐานในที่เกิดเหตุ ได้แก่

             -   รอยห้ามล้อ รอยครูด 
             -   เศษแก้ว หิน ดิน สี

          3)  วัดในประเด็นวินิจฉัยคดี ได้แก่

             -   วัดจุดชนห่างจากขอบถนนเท่าใด
             -   รถคู่กรณีเลยไปห่างจากจุดชนเท่าใด

      3.6.6  ชนิดของการท�าแผนที่ ในคดีจราจร นิยมการจัดท�าแผนที่แบบ Top view, 
Over view, Floor Plan หรือ Bird’s Eye view เป็นการวาดแผนที่ในลักษณะมองจากด้าน
บนลงมา ซึ่งเป็นการท�าแผนที่ที่ง่ายและเป็นที่นิยมท�ามากที่สุด 

      3.6.7  การจัดท�าค�าอธิบายในแผนที่เกิดเหตุคดีจราจร ให้จัดท�าโดยการเขียน
หมายเลขก�ากับ แล้ววงด้วยหมึกสีแดง เริ่มตั้งแต่หมายเลข 1 ถึงหมายเลขสุดท้าย ที่ต้องลงใน
แผนที่ แล้วน�าหมายเลขดังกล่าวไปเขียนค�าอธิบายไว้ในช่องอธิบาย หลักการให้หมายเลขใน
แผนที่คดีจราจร มีหลักดังนี้

          1)  ต้องแสดง “จุดชน”  ในแผนที่เกิดเหตุ เป็นจุดที่ 1 
          2)  จากจุดชนไปยังรถคู่กรณี คันที่ 1 กี่เมตร เป็นจุดที่ 2 
          3)  จากจุดชนไปยังรถคู่กรณี คันที่ 2 กี่เมตร เป็นจุดที่ 3 
          4)  ทิศทางรถคู่กรณีคันที่ 1 ก่อนชน เป็นจุดที่ 4
          5)  ทิศทางรถคู่กรณีคันที่ 2 ก่อนชน เป็นจุดที่ 5
          6)  รอยครูด
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          7)  รอยยาง
          8)  เศษชิ้นส่วนรถ
          9)  รอยเลือด 
          10) จุดพบศพผู้ตาย 
          11) ทิศทางคู่กรณีขับหลบหนีหลังเกิดเหตุ (กรณีชนแล้วหนี)  
          12) จุดให้ก�าเนิดแสงสว่าง (เหตุเกิดกลางคืน) แสงไฟฟ้า (สีขาว เหลือง)   

          ***สาระส�าคัญในแผนที่ต้องมี 1 - 5 หากมีหลักฐานอื่นตาม 6 - 12 ก็ลงไป
ตามนั้น

ตัวอย่าง :  การจัดท�าแผนที่เกิดเหตุ

ส.46-15

      3.6.8  การจัดท�าเอกสารประกอบส�านวนการสอบสวนในคดีจราจรทางบก

          -  บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีจราจรทางบก ใช้แบบพิมพ์ แบบ ส.46-14 

ท้ายค�าสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

          -  แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุคดีจราจรทางบก ใช้แบบพิมพ์ แบบ ส.56-

15 ท้ายค�าสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

          -  บันทึกการตรวจสภาพรถยนต์-รถจักรยานยนต์ ในคดีจราจรทางบก ใช้แบบ

พิมพ์ แบบ ส.56-24 ท้ายค�าสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

          -  ใบน�าส่งผู้บาดเจ็บ ในคดีจราจรทางบก ใช้แบบพิมพ์ แบบ ส.๕๖-๑๗ ท้ายค�า

สั่ง ตร.ที่ 419/2556 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

          -  รายงานการชันสูตรพลิกศพ ในคดีจราจรทางบก ใช้แบบพิมพ์ แบบ ส.56-19 

ท้ายค�าสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
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          -  บัญชีของกลางคดีอาญา ในคดีจราจรทางบก ใช้แบบพิมพ์ แบบ ส.56-7 ท้าย

ค�าส่ัง ตร.ที ่419/2556 ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2556 ใช้ในกรณ ียดึรถคูก่รณเีฉีย่วชนและหลบหน ีหลงั

เกิดเหตุ และต่อมาติดตามยึดมาได้ ตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติจราจร ทางบก พ.ศ. 2522 

          -  บันทึกค�าให้การผู้ร้องทุกข์ กล่าวโทษ หรือพยาน ในคดีจราจรทางบก ใช้แบบ

พิมพ์ แบบ ส.56-4 ท้ายค�าสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 

          -  บันทึกค�าให้การผู้ต้องหา ในคดีจราจรทางบก ใช้แบบพิมพ์ แบบ ส.56-5 ท้าย

ค�าสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

          -  บนัทกึใบต่อค�าให้การ ทัง้ของผูก้ล่าวหา ผูต้้องหา และพยาน ในคดีจราจรทาง

บก ใช้แบบพิมพ์ แบบ ส.56-6 ท้ายค�าสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

          ดงันัน้ ในแบบฟอร์มข้อมลูทีพ่นกังานสอบสวนเคยใช้ก่อนมคี�าสัง่ตร.ที ่419/2556 

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ในปัจจุบัน พนักงานสอบสวนควรปรับแก้ไขรหัสเอกสารให้ถูกต้องตาม

แบบพิมพ์ท้ายค�าสั่งดังกล่าว 

   3.7  หลักการลงบันทึกประจ�าวันในคดีจราจรทางบก 

      เมื่อกลับจากการตรวจที่เกิดเหตุ พนักงานสอบสวนผู้รับแจ้งเหตุและออกไปตรวจที่เกิด

เหตุ ต้องกลับมาจัดท�าร่างบันทึกเหตุการณ์และข้อเท็จจริงที่ได้จากการออกไปตรวจที่เกิดเหตุและ

ท�าการสอบสวนเบือ้งต้น เพ่ือน�าให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจท่ีท�าหน้าทีเ่สมยีนประจ�าวนั คดัลอกลงในบนัทึก

ประจ�าวันเล่มเกี่ยวกับคดี (เล่มสีชมพู) เพื่อรับค�าร้องทุกข์ (ออกเลขสารบบคดีจราจร เล่มสีน�้าเงิน) 

เพื่อท�าการสอบสวนต่อไป พนักงานสอบสวนไม่ควรเล่าเหตุการณ์แล้วให้เสมียนประจ�าวันเขียนไป

เองโดยล�าพัง เพราะอาจคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวน ท�าให้มีผลกระทบต่อ

ความน่าเชื่อถือของพนักงานสอบสวนในส�านวนการสอบสวน 

      หลักฐานบันทึกรายงานประจ�าวันในคดีนี้จราจรทางบก เป็นพยานหลักฐานตั้งต้นแห่ง

คดีท่ีพนักงานสอบสวนใช้เป็นแนวทางในการตั้งรูปคดีไว้ท�าการสอบสวนต่อไป ดังนั้น จึงมีความ

ส�าคัญมาก 

      ความส�าคัญของหลักฐานบันทึกรายงานบันทึกประจ�าวัน คู่กรณีสามารถคัดส�าเนาเป็น

พยานหลักฐานยื่นต่อบริษัทประกันภัย ภาคบังคับ (ประกันภัยตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจาก

รถ พ.ศ. 2535) คู่กรณีสามารถคัดไปเป็นพยานหลักฐานในการฟ้องร้องเพื่อบังคับตามสิทธิของตน 

ไม่ว่าทางแพ่งและทางอาญา และหลักฐานบนัทกึรายงานบนัทกึประจ�าวนั มคีวามส�าคัญต่อพนกังาน

สอบสวนที่จะใช้เป็นข้อมูลในการจัดท�าบันทึกค�าให้การของตัวพนักงานสอบสวนในฐานะผู้กล่าวหา 

ซ่ึงเป็นคนเปิดคดใีนคดีจราจรทางบก น�าไปใช้เป็นบนัทึกในบันทึกพนกังานสอบสวน และใช้เป็นบันทึก

เหตกุารณ์ในการตรวจทีเ่กดิเหตุและเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ ตลอดจนข้อสนันษิฐานเบ้ืองต้นในบันทึกการ

ตรวจสถานที่เกิดเหตุด้วย 
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      หลกัการบนัทกึรายงานประจ�าวนั ให้บนัทกึเหตกุารณ์ตามล�าดบั ตัง้แต่รบัแจ้งเหตเุมือ่วนั

เวลาใด และเวลาใดออกไปตรวจทีเ่กดิเหต ุเริม่ตรวจทีเ่กดิเหตเุวลาใด ถงึเวลาใด จากการตรวจทีเ่กิด

เหตุ พบรถคู่กรณี เป็นรถรถใด ให้ระบุ ชนิด/ลักษณะรถ (รถยนต์ กระบะ เก๋ง บรรทุก หรือรถ

จักรยานยนต์) ยี่ห้อ รุ่น สี และหมายเลขทะเบียน ผู้ขับขี่เป็นผู้ใด ให้บอก ชื่อ ชื่อสกุล อายุ ที่อยู่ บ้าน

เลขที่ ตรอก/ซอย หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์(ถ้ามี) และชื่อผู้บาดเจ็บหรือผู้โดยสาร/

พยานเห็นเหตุการณ์ ชื่อ ชื่อสกุล อายุ ที่อยู่ บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด เบอร์

โทรศัพท์ (ถ้ามี) เช่นเดียวกัน 

      ข้อดีของการระบุชื่อ คนขับ คนเจ็บ โดยละเอียด  ถือเป็นการบริการประชาชน ที่ไม่ต้อง

ไป สภ./สน. หลายคร้ัง สามารถคัดส�าเนาบันทึกประจ�าวันไปในสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตาม 

พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้ทันที ซ่ึงหากไม่ลงให้ละเอียด ก็ต้องมีการมาแจ้งและลง

บันทึกประจ�าวันเพิ่มเติม ซึ่งหากประชาชนคนนั้น มาตรงกับวันที่พนักงานสอบสวนคนนั้น ปฏิบัติ

หน้าทีอ่ยูท่ี ่สภ./สน. กส็ามารถให้บรกิารได้ทนัท ีแต่หากไม่อยู ่เช่น ออกเวร ไปศาลฝากขัง หรอืพยาน

ศาล หรือมีกิจธุระอื่น ก็ไม่สามารถด�าเนินการให้บริการแก่ประชาชนได้ทันท่วงที จึงเป็นภาระแก่

ประชาชนต้องมา สภ./สน.หลายครัง้ ซึง่ไม่เป็นผลดต่ีอภาพลกัษณ์ของพนกังานสอบสวนและองค์กร 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

      เมือ่ระบคูุ่กรณแีต่ละฝ่ายและผูเ้กีย่วข้องแล้ว ดวู่า “จุดชน” อยูต่รงจดุใดของถนนสายเกดิ

เหตุ ห่างจากจุดใด (จุดอ้างอิง) ไปทางทิศใด ประมาณกี่เมตร จากจุดชนไปยังรถคู่กรณีแต่ละคันห่าง

กนัระยะกีเ่มตร (ต้องมกีารวดัระยะแน่นอนขณะท�าการตรวจสถานท่ีเกดิเหต)ุ จากจุดชนพบรอยคราบ

โลหิตคนเจ็บ/คนตาย กี่เมตร หรือห่างจากศพกี่เมตร  หรือหากมีคนตายหลายคน ให้จัดล�าดับ ศพที่ 

1 ศพที่ 2.... ตามล�าดับ หรือกรณีรถเฉี่ยวชนกันหลายคัน ก็ให้จัดล�าดับ รถคันที่ 1 คันที่ 2 คันที่ 3.... 

ตามล�าดับ เพื่อให้การสื่อสารให้กับผู้อ่านไม่ว่าจะเป็นคู่กรณี พนักงานสอบสวน อัยการ ศาล เข้าใจ

ได้ง่าย หลังจากที่บันทึกไล่เลียงล�าดับขั้นตอน เหตุการณ์ในการตรวจที่เกิดเหตุดังกล่าวแล้ว ก็บันทึก

ให้ปรากฏว่า พนักงานสอบสวนได้จัดท�าบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ(เมื่อจัดท�าเอกสารนี้เข้า

ส�านวน ให้ระบุใน รายการสถานที่บันทึกในแบบบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ(แบบ ส.56-14) ว่า 

“สถานที่บันทึก กลับมาบันทึกที่ สภ..../สน.......” ท�าแผนที่เกิดเหตุ(ตามแบบ ส.56-15) และถ่าย

ภาพที่เกิดเหตุไว้แล้ว 

      รายการเอกสารใดที่ต้องลงเลขสารบบ เช่น เลขคดีจราจร (เลขสารบบคดี),เลขรายงาน

ชันสูตรพลิกศพ หรือเลขบันทึกยึดสิ่งของเป็นของกลางที่ต้องลงในบัญชีของกลางคดีอาญา (แบบ ส.

56-7) ก็ให้ลงเลขสารบบทุกรายการ ในบันทึกประจ�าวันข้อดังกล่าวนี้

      เมือ่ลงรายการดงักล่าวครบถ้วนแล้ว อย่าหลงลมื รายการต่อมา คอื สถานที ่วัน และเวลา

ทีเ่กดิเหต ุต้องบนัทกึให้ปรากฏ เพราะรายการสถานท่ีเกดิเหต ุเป็นพยานหลักฐานแสดงถึง เขตอ�านาจ
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สอบสวน ของพนักงานสอบสวน เขตอ�านาจฟ้องคดีของอัยการ และเขตอ�านาจการพิจารณาคดีของ

ศาล ส่วนวันเดือนปี และเวลาที่เกิดเหตุ เป็นพยานหลักฐานบอกอายุความสอบสวน และอายุความ

ฟ้องร้องคดี  

      สถานที่เกิดเหตุ พนักงานสอบสวนต้องจดบันทึกรายละเอียด ของชื่อ ถนนสายใด เส้นใด  

ระหว่างหลักกโิลเมตร หมูท่ี ่แขวง/ต�าบล อ�าเภอ/เขต จงัหวดั ให้ชดัเจน หากไม่สามารถบอกระหว่าง

หลักกิโลเมตรใดได้ ก็ให้ระบุในวงเล็บ เช่น เหตุเกิดที่ บนถนนสายบ้านหาร-หาดใหญ่ (บริเวณหน้าที่

ท�าการเทศบาลต�าบลบ้านหาร) หมู่ที่ 4 ต�าบลบ้านหาร อ�าเภอบางกล�่า จังหวัดสงขลา  

      วันและเวลาท่ีเกิดเหตุ ก็ให้ลงวัน เดือน ปีก่อน แล้วตามด้วยเวลา ซ่ึงเวลานั้น ใช้ค�าว่า 

ประมาณเสมอ เนื่องจากพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งหลังเกิดเหตุ กว่าจะแจ้งเหตุหลังเกิดเหตุ เวลา

เกิดเหตอุาจจะไม่แน่นอนตายตัว เช่น เหตุเกดิที ่บนถนนสายบ้านหาร-หาดใหญ่ (บรเิวณหน้าท่ีท�าการ

เทศบาลต�าบลบ้านหาร) หมู่ที ่4 ต�าบลบ้านหาร อ�าเภอบางกล�า่ จงัหวดัสงขลา เมือ่วนัที ่10 กมุภาพนัธ์ 

2562 เวลาประมาณ 17.00 นาฬิกา  

      หลงัจากทีพ่นกังานสอบสวนลงบนัทกึรายงานประจ�าวนัเกีย่วกบัคด ีรบัค�าร้องทกุข์สารบบ

คดีเรียบร้อยแล้ว พนักงานสอบสวนผู้แจ้ง/ผู้รับผิดชอบสอบสวน ลงชื่อให้เรียบร้อย หากมีคู่กรณี/ผู้

ต้องหาก็ให้ลงชื่อให้เรียบร้อย ซึ่งหากมีตัวผู้ต้องหาและมีการแจ้งข้อหาแก่ผู้ต้องหาและควบคุมตัวผู้

ต้องหาอย่าลมืแจ้งสทิธผิูต้้องหาตามกฎหมายให้ปรากฎในบันทกึรายงานประจ�าวนันีด้้วย แล้วน�าร่าง

ประจ�าวันที่เสมียนประจ�าวันลงเลขข้อประจ�าวันและหรือ จัดให้เสมียนประจ�าวัน คัดถ่านส�าเนา

ประจ�าวันมาเข้าส�านวนต่อไป โดยจดัท�าปกส�านวนใช้คลปิหนบีกระดาษ(ดเูอกสารปกส�านวนตัวอย่าง

ที่ 4) ตั้งเป็นส�านวนคดีนั้น ไว้ท�าการสอบสวนต่อไป 

      กรณีเหตุรถเฉี่ยวชนกัน มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย หลังจาก

พนักงานสอบสวนกลับจากตรวจที่เกิดเหตุและเรียกคู่กรณีท�าการสอบสวนเบื้องต้นทุกฝ่ายแล้ว คู่

กรณีตกลงกันได้ และฝ่ายผิดยินยอมช�าระค่าปรับตามท่ีพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบ พนักงาน

สอบสวนก็สามารถลงบันทึกรายงานประจ�าวันเปรียบเทียบปรับในข้อเดียวกัน หากท�าการเปรียบ

ปรับจบในวันเดียว ไม่จ�าต้องออกเลขสารบบคดีไว้ท�าการสอบสวนอีกก็ได้ (แต่ปัจจุบันแนวทางของ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ให้พนักงานสอบสวนออกเลขสารบบคดีทุกคดี เพื่อต้องการทราบสถิติคดี

จราจรเกดิแต่ละปี ทัง้ประเทศทีถ่กูต้องจ�านวนเท่าใด เพือ่น�าไปค�านวณเรือ่งของบประมาณประจ�าปี 

และก�าหนดอัตราก�าลัง และมาตรการป้อง แก้ไข และกวดขันวินัยจราจรต่อไป) แต่ถ้าไม่จบภายใน

วันเดียวกัน ให้ออกเลขสารบบคดีไว้ท�าการสอบสวนต่อไป  

บทที่ 4  กำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน 
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4. หลักการสอบสวนผู้กล่าวหา ผู้ต้องหา และพยานในคดีจราจร

   4.1  การสอบสวนผู้กล่าวหา

      หลักการสอบสวนปากค�าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในฐานะผู้กล่าวหา ถือหลักตาม

      ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 123 วรรคสอง “ค�าร้องทุกข์นั้นต้อง

ปรากฏชือ่และทีอ่ยูข่องผูร้้องทกุข์ ลกัษณะแห่งความผดิพฤตกิารณ์ต่างๆ	ทีค่วามผดินัน้ได้กระท�า

ลง	ความเสียหายที่ได้รับและชื่อหรือรูปพรรณของผู้กระท�าผิดเท่าที่จะบอกได้

      วรรคสาม “ค�าร้องทุกข์นี้จะท�าเป็นหนังสือหรือร้องด้วยปากก็ได้ ถ้าเป็นหนังสือต้องมีวัน

เดือนปี และลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ ถ้าร้องด้วยปาก ให้พนักงานสอบสวนบันทึกไว้ ลงวันเดือนปี

และลงลายมือชื่อผู้บันทึกกับผู้ร้องทุกข์ในบันทึกนั้น”

      ตามประมวลระเบียบการต�ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 8 บทที่ 5 ข้อ 246 มีหลักการถาม

ดังนี้

      1)   วันเดือนปีเวลากับสถานที่เกิดเหตุ ต�าบลอ�าเภอโดยชัดแจ้ง

      2)   มอีาการและกริยิาของผูก้ล่าวหาและผูก้ระท�านัน้อย่างไร  ตลอดจนพฤตกิารณ์ต่างๆ 

อันเกี่ยวเนื่องแก่เหตุการณ์นั้นๆ

      3)   ใครเป็นผูก้ระท�า รู้จักหรอืเพียงแต่จ�าได้หรอืจ�าไม่ได้เลย ถ้ารูจ้กัชือ่ให้ระบไุว้ให้ชดัเจน 

หากมีหลายชื่อ ให้ระบุไว้ทุกชื่อ ถ้าไม่รู้ชื่อต้องถามรูปพรรณของผู้กระท�าผิดไว้ให้ละเอียดเท่าที่จะได้ 

ถ้าสามารถระบุชื่อบิดา มารดา ภริยา บุตรหรือญาติของผู้กระท�าผิดได้ยิ่งดี

      4)   เหตุที่รู้จักและจ�าได้ อาศัยเหตุผลอย่างไร 

      5)   ทรัพย์ที่ต้องเสียหายนั้นอะไรบ้าง รวมราคาเท่าใด (จดรูปพรรณโดยละเอียดเท่าท่ี

จ�าได้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเมื่อพบทรัพย์ที่หายในภายหลัง)

      6)   ถ้าผู้กล่าวหามีบาดเจ็บจะต้องสอบสวนด้วยว่า ได้ถูกท�าร้ายด้วยอาวุธอย่างใด มี

บาดแผลมากน้อยเท่าใด 

      7)   ได้มีใครรู้เห็นในเมื่อเวลามีเหตุนั้นบ้าง และมีใครอยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุบ้างหรืออ้าง

วัตถุ เอกสาร พยานอย่างไรบ้าง

      8)   ถ้าผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บถึงตายได้ ต้องรีบสอบถามถ้อยค�าไว้ให้ได้ เพื่อเป็นหลัก

ด�าเนินคดีต่อไป 

      ค�าร้องทุกข์หรือค�ากล่าวโทษ ซึ่งอาจเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ก็ได้ แต่ในทางปฏิบัตินิยม

ใช้ เจ้าพนักงานของรัฐ คือ พนักงานสอบสวนเป็นผู้กล่าวหา เพราะเป็นผู้เสียหายในความผิดตาม 
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พระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ ทั้งกรณีชนเสียหาย-เจ็บ-เจ็บสาหัส-ตาย และเป็นผู้กล่าวโทษใน

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา อีกทั้งเป็นผู้ท่ีทราบเรื่องดีท่ีสุด เนื่องจากเป็นผู้รับแจ้งเหตุ

และสอบสวนคดีนั้น

      การสอบสวนผูก้ล่าวหาในคดจีราจร แนวทางในการเปิดคดแีละการตัง้รปูคด ีเริม่ด้วยการ

สอบสวนพนักงานสอบสวนผู้รับแจ้งเหตุหรือรับผิดชอบสอบสวนร้องทุกข์กล่าวโทษในฐานะผู้กล่าว

หาในคดี โดยให้พนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุท�าการสอบสวน 

      หลักการท�า “ค�าให้การ” ของพนกังานสอบสวนผูร้บัผดิชอบในฐานะผูก้ล่าวหานัน้ ส�าคญั

มาก ข้อเท็จจริงในค�าให้การต้องเหมือนกันและสอดคล้องต้องกับบันทึกรายงานประจ�าวันเกี่ยวกับ

คด ีทีไ่ด้กล่าวไว้ในข้อ 3.7 แล้วน�าข้อเทจ็จริงในบันทกึประจ�าวนัดงักล่าวมาเป็นข้อเท็จจรงิในค�าให้การ

ของผู้กล่าวหา แต่สาระส�าคัญของค�าให้การของผูก้ล่าวหาต้องมข้ีอพจิารณาและความเหน็ของผู้กล่าว

หาว่า การกระท�าของผู้ต้องหาเป็นความผิดฐานประมาทอย่างไร ข้อกฎหมายใด ให้ชัดเจน  เช่น

      ตัวอย่าง :  “...(ข้อเท็จจริงจากการตรวจที่เกิดเหตุและท�าการสอบสวนเบื้องต้น)............

พิจารณาแล้วเหตุเฉี่ยวชนครั้งนี้เกิดจากความประมาทของผู้ขับข่ีรถยนต์บรรทุกสิบล้อคันเกิดเหตุท่ี

ขบัขีร่ถในทางแล้ว เลีย้วกลบัรถตัดช่องทางรถอืน่โดยไม่จอดรอให้รถของผูต้ายซึง่ก�าลงัแล่นอยูใ่นทาง

ผ่านไปก่อน แล้วผู้ต้องหาจึงจะขับขี่ผ่านไปได้โดยความปลอดภัย คงจะไม่เกิดเหตุเฉี่ยวชนกันเช่นนี้  

ซึ่งตามวิสัยและพฤติการณ์ผู้ขับขี่รถยนต์บรรทุกสิบล้อคันดังกล่าวอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้น

ได้ แต่หาได้ใช้เพยีงพอไม่ และภายหลงัเกดิเหตยุงัได้หลบหน ีไม่แสดงตวัและแจ้งเหตตุ่อพนกังานเจ้า

หน้าทีท่ีใ่กล้เคยีงทนัท ีการกระท�าของผูต้้องหาดังกล่าวเป็นความผดิอาญาฐาน “ขบัรถโดยประมาท

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและทรัพย์สินของผู้อ่ืนเสียหายและขับรถในทางก่อให้เกิดความ

เสยีหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อืน่แล้วไม่หยดุช่วยเหลือ แสดงตวั และแจ้งเหตตุ่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที” จึงขอร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ขับขี่รถยนต์บรรทุกสิบล้อที่หลบหนีดังกล่าว

ไว้เป็นผู้ต้องหาในข้อหาความผิดดังกล่าวไว้ด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป และยึดรถไว้เป็นของกลาง

ในคดีต่อไป”    

      การท�าค�าให้การในฐานะผู้กล่าวหา ต้องจัดท�าในวันเกิดเหตุหรือไม่ นั้น ข้ึนอยู่กับความ

ชัดเจนของพยานหลักฐาน หากชัดเจน ก็สามารถกล่าวโทษได้เลย แต่หากยังไม่ชัดเจน ก็ยังไม่ต้อง

กล่าวโทษก่อน ให้สอบสวนคู่กรณีแต่ละฝ่ายในฐานะพยานก่อน และรวบรวมหลักฐานอื่นประกอบ 

ดงัน้ันพนักงานสอบสวนอย่าไปสบัสนกบัเรือ่งการออกเลขสารบบคดไีว้ท�าการสอบสวน เรือ่งการออก

เลขคดีเมื่อพนักงานสอบสวนออกไปตรวจที่เกิดเหตุและท�าการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า มีคดีอาญา

เกิดเหตุ อ้าง เชื่อว่าได้เกิดในเขตอ�านาจของตน ก็รับเป็นเลขสารบบคดี(ออกเลขคดี) น�าคดีเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรม เข้าสู่มาตรการตรวจสอบ ควบคุม เร่งรัดการสอบสวน โดยผู้บังคับบัญชาตาม

ล�าดับชั้น   
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      หลกัการท�าค�าให้การในฐานะผูก้ล่าวหา ยดึหลกัประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา 

มาตรา 134 วรรคสอง กล่าวคือ ต้องมีพยานหลักฐานตามสมควรว่า ผู้ต้องหากระท�าผิดตามข้อหา 

หากยังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอ พนักงานสอบสวนจ�าต้องสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานก่อน 

ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในกรอบระยะเวลาการสอบสวนคดีแต่ละประเภท ตามค�าสั่ง ตร.ที่ 419/2556 

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควร ต้องจัดท�าค�าให้การในฐานะผู้กล่าวหา 

และต้องจัดท�าก่อนมีการแจ้งข้อหาแก่ผู้ต้องหาด้วย  

      ประเด็นการสอบสวนคดีจราจรทางบก

      -  วัน เวลาที่เกิดเหตุ และผู้ขับรถคันที่เกิดเหตุขับรถจากที่ใดไปที่ใด มีใครโดยสารหรือ

ร่วมทางไปในรถบ้าง

      -  ยานพาหนะที่ขับ หมายเลขทะเบียน ประเภทรถ ใบอนุญาตขับรถ

ตลอดจนวัน เดือน ปีและสถานที่ออก วันสิ้นอายุ

      -  ทิศทางการเดินรถ

      -  ความเร็วของรถ ก่อนและขณะถึงที่เกิดเหตุ

      -  ลักษณะการชน ระยะรถอยู่ห่างจากจุดชน ความรุนแรงของการชน

      -  ผลการชน ทรัพย์สินเสียหายเท่าใด มีผู้ได้รับอันตราย-สาหัส-ตาย หรือไม่ อยู่ท่ีโรง

พยาบาลใด

      -  ประเด็นที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาประมาท (การใช้ความระมัดระวังปกติต้องใช้ความ

ระมัดระวังอย่างไร เพราะเหตุใดจึงไม่ใช้)

      -  ถ้าผูข้บัมใิช่เจ้าของรถ สอบให้ปรากฏว่าเป็นลกูจ้าง หรอืตวัแทนของผูใ้ด ได้รบัค่าจ้าง 

ค่าตอบแทน หรือถูกวานใช้อย่างไร

      -  กรณีชนแล้วหนี สอบต�าหนิรูปพรรณคนและรถโดยละเอียด

      -  กรณียอมรับผิด ชดใช้ค่าเสียหายแก่กันอย่างไร จ�านวนเท่าใด

      -  การสอบสวนปากค�า พงส.ผู้รับผิดชอบในฐานะผู้กล่าวหา ใช้แบบพิมพ์ ส.56-4  

      -  หากข้อเท็จจริงไม่ชัดแจ้งว่า ใครเป็นฝ่ายประมาท  อย่าเพิ่งกล่าวหา 

      -  หลักการกล่าวหา ควรยึดหลัก ป.วิ.อ. มาตรา 123 และ 134 วรรคสอง

      -  เมื่อบรรยายข้อเท็จจริงการสอบสวนแล้ว ความเห็นของ พงส. พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า 

ผู้ต้องหามีความประมาทอย่างไร ให้ชัด 

      -  ต้องระบุฐานความผิดให้ปรากฏในค�าให้การผู้กล่าวหาให้ชัดเจนว่า พฤติการณ์การก

ระท�าของผู้กล่าวหา เป็นความผิดฐานใด  

บทที่ 4  กำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน
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   4.2  การสอบสวนปากค�าผู้เสียหาย 

      ถ้าผู้เสียหายเป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี  ให้ถามปากค�าและแจ้งสิทธิตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ  

      การบันทึกปากค�าผู้เสียหายที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทน ให้แจ้งสิทธิ ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1  

      การบันทึกปากค�าผู้กล่าวหาหรือพยาน กรณีท่ีมีผู้ร่วมถามปากค�าให้บันทึกรายละเอียด 

ชื่อ ชื่อสกุล สถานภาพ ที่อยู่ของผู้ร่วมถามปากค�าโดยละเอียดชัดเจน เพียงพอที่จะสามารถติดตาม

ตัวในภายหลังได้ 

      ประเด็นการสอบปากค�าผู้เสียหาย/คนเจ็บ

      -  ทราบและรู้เห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุหรือไม่

      -  หากเป็นผู้ขับขี่ มีใบอนุญาตขับขี่หรือไม่ ชนิด ประเภทใด ขับขี่รถชนิด ประเภท นั้น

มานานเพียงใด 

      -  ใช้เส้นทางถนนสายเกิดเหตุมานานเพียงใด 

      -  ก่อนขับขี่ได้ดื่มสุราหรือของมึนเมาอย่างไรมาก่อนหรือไม่ 

      -  ก่อนขับรถได้พักผ่อนหรืออดหลับนอนมาหรือไม่

      -  รถคนัเกดิเหตุทีพ่ยานขบัขีเ่ป็นของผูใ้ด มคีูม่อืทะเบยีน และช�าระภาษปีระจ�าปีถกูต้อง

หรือไม่ มีประกันภัยหรือไม่ ประเภทใด 

      -  ตามวันเวลาที่เกิดเหตุ พยานขับรถคันดังกล่าวจากที่ใด จะไปที่ใด ด้วยความเร็วเพียง

ใด/ขับขี่จากต้นทางถึงที่เกิดเหตุใช้เวลานานเพียงใด 

      -  เกิดเหตุเฉี่ยวชนกันในที่เกิดเหตุได้อย่างไร

      -  ก่อนเกิดเหตุเฉี่ยวชน เห็นรถคู่กรณีมาก่อนหรือไม่ เห็นระยะกี่เมตร

      -  ก่อนชนได้มีการห้ามล้อ หรือให้สัญญาณไฟหรือสัญญาณเสียงแตรหรือไม่ 

      -  พยานได้รบับาดเจบ็เพยีงใด หลงัเกดิเหตเุข้ารบัการรกัษาพยาบาลทีใ่ด นอนพกัรกัษา

เป็นเวลากี่วัน และขณะนี้อาการบาดเจ็บเป็นอย่างไร 

      -  รถพยานได้รับความเสียหายอย่างไรบ้าง ประเมินค่าเสียหายเพียงใด และมีทรัพย์สิน

ใดสูญหาย เสียหายจากเหตุครั้งนี้หรือไม่ กี่รายการ อะไรบ้าง คิดเป็นมูลค่าเพียงใด 

      -  เคยรู้จักและเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับคู่กรณีมาก่อนหรือไม่ 

   4.3  การสอบสวนปากค�าผู้ต้องหา

      1)  หลักการแจ้งข้อหา คือ จะต้องมีพยานหลักฐานตามสมควรว่า ผู้นั้นน่าจะได้กระท�า

ความผิดตามข้อหานั้น 

บทที่ 4  กำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน 
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      2)  การแจ้งข้อจะต้องบนัทกึรายละเอยีดการกล่าวหาว่า ผูต้้องหาท�าอะไร ทีไ่หน เมือ่ไร 

อย่างไร อนัเป็นเรือ่งราวหรือเหตกุารณ์ทีผู่ต้้องหาได้ก่อขึน้ และยนืยนัให้ผูต้้องหาทราบด้วยว่า การก

ระท�าของผู้ต้องหานั้น เข้าข่ายเป็นความผิดฐานใด  

ตัวอย่าง : การแจ้งข้อเท็จจริงและข้อหาในคดีจราจร

“..........เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2556 เวลาประมาณ 15.17 นาฬิกา ผู้ต้องหาได้ขับขี่รถยนต์บรรทุกสิบ

ล้อ ยีห้่อฮโีน่ สขีาว หมายเลขทะเบยีน 80-3807 นราธวิาส ลากรถพ่วง หมายเลขทะเบยีน 80-5578 

นราธวิาส  โดยประมาทปราศจากความระมดัระวงั ไปตามถนนสายกาญจนวนชิ ฝ่ังมุง่หน้าไปหาดใหญ่  

ทศิทางจากทิศใต้ (อ�าเภอสะเดา) มุง่หน้าไปทศิเหนอื(อ�าเภอหาดใหญ่) ในช่องเดนิรถช่องที ่2 นบัจาก

ซ้ายมอื ถงึทีเ่กดิเหตเุฉีย่วชนกบัรถจกัรยานยนต์ ยีห้่อฮอนด้า รุน่เวฟ 125 ไอ สดี�า หมายเลขทะเบยีน  

คธฉ 42 สงขลา โดยมี นาย เอ อายุ 50 ปี เป็นผู้ขับขี่ ขณะขับขี่อยู่ในช่องเดินรถที่ 1 ติดกับช่องที่ 2 

มุง่หน้าไปทศิเดยีวกนั เป็นเหตใุห้รถจกัรยานยนต์คนัดงักล่าวได้รบัความเสยีหาย และโดยรถยนต์เก๋ง 

ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นโคโรน่า สีบรอนด์ฟ้า หมายเลขทะเบียน กร 1045 สงขลา ของ นายบี อายุ 39 ปี 

ซึ่งจอดอยู่ริมถนนในช่องเดินรถที่ 1 ฝั่งเดียวกัน ได้รับความเสียหาย และ นายเอ ได้รับบาดเจ็บและ

ถงึแก่ความตายทนัทใีนทีเ่กดิเหต ุเหตเุกดิที ่ถนนกาญจนวนชิ (หน้าทีท่�าการไปรษณย์ีบ้านพร)ุ ต�าบล

บ้านพรุ อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา การกระท�าของผูต้้องหาดงักล่าวเป็นความผิดอาญาฐาน “ขับ

รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผูอ้ืน่ถงึแก่ความตายและทรพัย์สนิของผูอ้ืน่เสียหาย” อนัเป็นความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43(4), 

157 และ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535  มาตรา 27....

      3)  การแจ้งสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน  ต้องแจ้งตาม ป.วิ.อ.มาตรา 134/4 วรรคหนึ่ง   

ไม่ใช่แจ้งตาม มาตรา 7/1

ตัวอย่าง : การแจ้งสิทธิในชั้นสอบสวน

      (๑) ผู้ต้องหามีสทิธิทีจ่ะให้การหรอืไม่กไ็ด้ ถ้าผูต้้องหาให้การ ถ้อยค�าท่ีผูต้้องหาให้การ 

      นั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้

       (๒)  ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค�าตนได้
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      4)  ประเด็นการสอบสวนผู้ต้องหา 

      ถาม   ตามข้อเท็จจริงและข้อหาความผิดที่พนักงานสอบสวนแจ้งให้ทราบแล้วนั้น ผู้

ต้องหาทราบและเข้าใจข้อหาแล้วหรือไม่ จะให้การอย่างไร (หากผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ จะต้อง

ต่อด้วยส�านวนภาษาว่า “ข้าฯทราบข้อเทจ็จริงและข้อหาความผดิทีพ่นกังานสอบสวนแจ้งให้ทราบดี

โดยตลอดแล้ว ขอให้การรบัสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ด้วยความเตม็ใจของข้าฯเอง ด้วยความเตม็ใจ

ของข้าฯเอง ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดมาให้ค�ามั่น สัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้ก�าลังบังคับ หรือกระท�า 

โดยมิชอบประการใดๆ เพื่อจูงใจให้ข้าฯให้การอย่างใดๆ ในเรื่องที่ข้าฯต้องหานี้ หากผู้ต้องหาให้การ

ปฏิเสธไม่ต้องมีข้อความดังกล่าวต่อท้ายค�าว่าปฏิเสธ 

      ถาม   ผู้ต้องหาจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธอย่างไร 

      ถาม   ผู้ต้องหามีใบอนุญาตขับขี่หรือไม่ ชนิด ประเภทใด ขับขี่รถชนิด ประเภท นั้นมา

นานเพียงใด 

      ถาม   ผู้ต้องหาใช้เส้นทางถนนสายเกิดเหตุมานานเพียงใด 

      ถาม  ก่อนขับขี่ได้ดื่มสุราหรือของมึนเมาอย่างไรมาก่อนหรือไม่ 

      ถาม  ก่อนขับรถได้พักผ่อนหรืออดหลับนอนมาหรือไม่

      ถาม  รถคนัเกดิเหตทุีผู่ต้้องหาขบัขีเ่ป็นของผูใ้ด มคีูม่อืทะเบียน และช�าระภาษปีระจ�าปี

ถูกต้องหรือไม่  มีประกันภัยหรือไม่ ประเภทใด 

      ถาม   ตามวนัเวลาทีเ่กดิเหตุ ผู้ต้องหาขบัรถคนัดงักล่าวจากท่ีใด จะไปท่ีใด  ด้วยความเร็ว

เพียงใด/ขับขี่จากต้นทางถึงที่เกิดเหตุใช้เวลานานเพียงใด 

      ถาม   เกิดเหตุเฉี่ยวชนกันในที่เกิดเหตุได้อย่างไร

      ถาม   ก่อนเกิดเหตุเฉี่ยวชน ผู้ต้องหาเห็นรถคู่กรณีมาก่อนหรือไม่ เห็นระยะกี่เมตร

      ถาม   ก่อนชนได้มีการห้ามล้อ หรือให้สัญญาณไฟหรือสัญญาณเสียงแตรหรือไม่ 

      ถาม   ผูต้้องหาได้รบับาดเจ็บเพยีงใด หลงัเกดิเหตเุข้ารับการรกัษาพยาบาลทีใ่ด นอนพกั

รักษาเป็นเวลากี่วัน และขณะนี้อาการบาดเจ็บเป็นอย่างไร 

      ถาม  รถผู้ต้องหาได้รับความเสียหายอย่างไรบ้าง ประเมินค่าเสียหายเพียงใด และมี

ทรัพย์สินใดสูญหาย เสียหายจากเหตุครั้งนี้หรือไม่ กี่รายการ อะไรบ้าง คิดเป็นมูลค่าเพียงใด 

      ถาม   แสงสว่างขณะเกิดเหตุในที่เกิดเหตุเป็นอย่างไร และก่อนเกิดเหตุ ผู้ต้องหาเปิดไฟ

หน้ารถหรือไม่ หากเปิดไฟสูง/ไฟต�่า ส่องไปเบื้องหน้าได้ไกลประมาณก่ีเมตร (กรณีเหตุเกิดในเวลา

กลางคืน) 

      ถาม   เคยรู้จักและเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับคู่กรณีมาก่อนหรือไม่ 
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   4.4   การจัดท�าเอกสารในส�านวน

      1)  จัดท�าเอกสารหลักฐานให้เป็นไปตามแบบฟอร์มของชนิดและประเภทเอกสาร ตาม

ที่ก�าหนดไว้ในท้ายค�าสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 

      2)  การจัดท�าภาพถ่ายทีเ่กดิเหตคุดจีราจร ให้ถ่ายภาพทีเ่กดิเหต ุมุมกว้าง ให้เห็นสภาพ

ทั่วไปของสถานที่เกิดเหตุ และเมื่อน�ามาจัดท�าภาพถ่ายประกอบส�านวน ให้อธิบายให้ปรากฏด้วย 

จากภาพถ่ายทีเ่กดิเหต ุถ่ายจากทศิทางใด หนัหน้าไปทางทศิใด เพือ่ให้พนกังานอยัการหรอืศาลเข้าใจ

ภาพสถานที่เกิดเหตุ ให้ดูตาม รูปแบบตามเอกสารตัวอย่างที่ 5  

      3)  การถ่ายภาพรถคันเกดิเหตุ ให้ถ่ายจดุกระทบตรงของรถท้ังสองขณะชนกันว่าอยูต่รง

จดุใด และให้ถ่ายให้เหน็สภาพความเสยีหายของรถจากเหน็เฉีย่วชนครัง้นี ้ถ้ามวัีตถุพยานใดเป็นชิน้ๆ 

เล็ก ชิ้นน้อยเวลาถ่ายภาพให้วางสเกลเพื่อจะได้ทราบขนาดของวัตถุพยานชิ้นนั้นด้วย

      4)  การถ่ายภาพศพผูต้ายให้ถ่ายภาพมมุกว้างให้เห็นท่าทางศพขณะพบศพในทีเ่กิดเหตุ 

ถ่ายร่องรอยบาดแผล ตามเนื้อตัวร่างกาย โดยเฉพาะบาดแผลท่ีท�าให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย ถ่าย

บาดแผล ควรวางสเกลไว้ด้วย เพื่อทราบขนาดของบาดแผล และภาพศพทุกคดีต้องถ่ายภาพใบหน้า

ตรงของศพ เพื่อให้เห็นต�าหนิรูปพรรณใบหน้าผู้ตาย การตรวจสอบว่าเวลาถ่ายภาพใบหน้าตรงหรือ

ไม่ ต้องดูภาพที่กล้องถ่ายภาพว่า เห็นใบหูทั้งสองข้างหรือไม่ หากเห็นใบหูศพทั้งสองข้าง แสดงว่า 

ใบหน้าตรงแล้ว จึงกดชาร์ตเตอร์ถ่ายภาพ น�าไปประกอบส�านวนการสอบสวน 

   4.5  แนวทางในการเจรจาชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งประกอบคดีจราจร 

          การเจรจาชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี อย่าได้ปัดหรือ

ปฏิเสธที่จะด�าเนินการ เพราะเห็นเรื่องทางแพ่ง ไม่ใช่หน้าที่ของพนักงานสอบสวนหรือต�ารวจ แต่ให้

มีจิตส�านึกในวิชาชีพในบทบาทหน้าที่อ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ดังนั้น พนักงานสอบสวน

ต้องใส่ใจบริการ ส�าหรับในคดีจราจร หลังจากที่พนักงานสอบสวนได้ท�าการสอบสวนรวบรวมพยาน

หลักฐาน ทราบว่า ฝ่ายใดเป็นฝ่ายต้องรับผิดและตกเป็นผู้ต้องหา และรู้สิทธิรู้หน้าที่ว่า ฝ่ายใดเป็น

ฝ่ายมีสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ละเมิด และฝ่ายใดเป็นผู้มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในมูลหนี้

ละเมดิ ดงันัน้ จึงเป็นหน้าทีข่องพนกังานสอบสวนในการให้บรกิารแก่ประชาชน โดยการเรยีกคูก่รณี

ทัง้สองฝ่ายหรือมากกว่านัน้ ให้มาเจรจาชดใช้ค่าเสยีหายในทางแพ่ง ซึง่คูก่รณเีจรจาตกลงยตุทิางแพ่ง

กนัในชัน้สอบสวนโดยการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนกนัจนเป็นทีพ่อใจของฝ่ายผูเ้สยีหายแล้ว เป็นดต่ีอ

ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาไปฟ้องเรียกร้องทางศาลอีก ยังผลให้ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา ในบทบาท

หน้าทีข่องพนักงานสอบสวนในการอ�านวยความยตุธิรรม และเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ทีด่แีก่องค์กร

ต�ารวจด้วย และเมือ่ผลการเจรจาตกลงชดใช้ค่าเสยีหายเป็นประการใด พนกังานสอบสวนต้องจดัท�า

บันทึกการเจรจาชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง (ดูตัวอย่างท่ี 3) ไว้เป็นหลักฐานประกอบส�านวนการ

สอบสวนด้วย  
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      หลักส�าคัญการเรียกคู่กรณีมาตกลงเจรจาชดใช้ค่าเสียหาย ควรท�าหลังจากท่ีได้รวบรวม

พยานหลกัฐานชดัเจนว่า ฝ่ายใดเป็นฝ่ายต้องรบัผดิในมลูละเมดิจากเหตรุถเฉีย่วชนกันในครัง้นัน้  และ

แนะน�าว่า ควรจดัให้มกีารเจรจาชดใช้ค่าเสยีหายหลงัจากทีแ่จ้งข้อหาแก่ผูต้้องหาแล้ว กเ็ป็นผลดเีช่น

กัน เพราะทางบริษัทประกันภัยฯ หรือคู่กรณีแต่ละฝ่ายจะได้รู้สิทธิรู้หน้าที่ ท�าให้การเจรจาชดใช้ค่า

เสียหายจบง่ายขึ้น 

      จากประสบการณ์การท�าคดีจราจรของผูเ้ขยีน เหน็ว่า มลูเหตแุห่งการทีพ่นกังานสอบสวน

ถูกประชาชนคู่กรณีในคดีจราจร ร้องเรียน ส่วนใหญ่มาจากพนักงานสอบสวนไม่ด�าเนินการในเรื่อง

ทางแพ่งซึ่งเป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ในการได้รับการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายจากคู่

กรณ ีดงัน้ัน พนักงานสอบสวนจงึควรท�าการเจรจาชดใช้ค่าเสยีหายให้กบัคูก่รณทีัง้สองฝ่ายประกอบ

ส�านวนไว้ทกุคด ีและสามารถท�าการเจรจาได้เรว็เท่าใดยิง่เป็นผลดต่ีอประชาชนผูไ้ด้รบัความเสยีหาย 

   4.5  การปฏิบัติเกี่ยวกับรถของกลางในคดีจราจรทางบก

      4.5.1  ระเบียบการต�ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 15 บทที่ 9

               “รถ” หมายถึง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ รถใช้

งานเกษตร รถจักรยาน เกวียน รถลาก รถจ้าง

             “รถของกลาง” หมายถงึ รถซึง่ตกมาอยูใ่นความคุม้ครองของเจ้าหน้าที ่โดยอ�านาจ

แห่งกฎหมายหรือโดยหน้าที่ในทางราชการและยึดไว้เพื่อพิสูจน์ในทางคดี หรือจัดการอย่างอื่นตาม

หน้าที่ราชการ

          การจะใช้อ�านาจยดึรถของกลางไม่ว่าในกรณใีด เจ้าหน้าทีต่�ารวจจะต้องค�านงึด้วย

ว่ามีกฎหมายให้อ�านาจหน้าที่จะยึดไว้เป็นรถของกลางได้เพียงใดหรือไม่ ในกรณีท่ีมีการโต้แย้ง

กรรมสิทธิร์ถของกลาง เจ้าหน้าทีต่�ารวจไม่ควรยดึรถของกลางไว้ แต่ให้แนะน�าคูก่รณดี�าเนนิการฟ้อง

ร้องกนัเองทางศาล ส�าหรบัรถของกลางนัน้ให้พนกังานสอบสวนบนัทกึเหตไุม่ยดึรถของกลาง รวมทัง้

พฤติการณ์แห่งเรื่องไว้ให้ปรากฏในรายงานบันทึกประจ�าวันเกี่ยวกับคดีไว้

          พนกังานสอบสวนใช้อ�านาจยดึรถทีไ่ด้ใช้ในการกระท�าความผดิ หรอืเก่ียวกับการก

ระท�าความผิดไว้เป็นของกลาง เพื่อเป็นพยานหลักฐาน รวมทั้งเพื่อตรวจสภาพรถ ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85, มาตรา 131, มาตรา 132 และพระราชบัญญัติจราจร

ทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78

          การเกบ็รกัษาและจ�าหน่ายรถของกลาง ให้ปฏบิตัติามระเบยีบการต�ารวจเกีย่วกบั

คดีลักษณะ 15 บทที่ 9 และหนังสือ ตร. ที่ 0004.6/12112 ลงวันที่ 26 กันยายน 2545

          ผู้มีหน้าที่เก็บรักษารถของกลางที่สถานีต�ารวจ เป็นหน้าที่ของหัวหน้าสถานี
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          กรณีที่หมดความจ�าเป็นที่จะเก็บรักษาไว้ ให้แจ้งผู้มีสิทธิมารับรถคืนไปหรือเป็น

กรณท่ีีจะต้องท�าการจ�าหน่าย กใ็ห้ด�าเนนิการจ�าหน่ายแล้วเกบ็รกัษาเงนิไว้ โดยให้ปฏบิตัติามระเบยีบ

การต�ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 15 บทที่ 9 ข้อ 11, 12, 13 และ 14

          การคืนรถของกลางที่ชนแล้วหลบหนี ให้ปฏิบัติตามหนังสือ ตร.ที่ 0503/21923 

ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2523

   4.6  การรับค�าร้องทุกข์และการเปรียบปรับในชั้นสอบสวน

      1)  คดจีราจรทางบกทีส่ามารถเปรยีบเทยีบปรบัได้ในวนัทีร่บัแจ้งเหตไุด้แก่ กรณ ีรถชน

เสียหาย รถชนบาดเจบ็ธรรมดาไม่สาหสั พนกังานสอบสวนไม่ต้องบันทกึการรบัค�าร้องทกุข์ลงในสมดุ

สาระบบการด�าเนินคดีจราจรทางบก (ไม่ต้องรับเลขคดี)

      2)  คดีจราจรทางบกที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ในวันที่รับแจ้งเหตุ เช่น ผู้ต้องหา

ไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ ผู้บาดเจ็บไม่ยินยอม กรณี รถชนมีคนเจ็บสาหัส รถชนมีคนตาย พนักงาน

สอบสวนต้องบันทึกรับค�าร้องทุกข์ลงในสมุดสาระบบการ ด�าเนินคดีจราจรทางบก (รับเลขคดี) ใน

ทันที

      3)  คดีจราจรทางบกท่ีอยู่ในอ�านาจเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวน ได้แก่               

ชนเสียหายชนบาดเจ็บ หลังจากเปรียบเทียบปรับแล้วให้ส่งบันทึกเปรียบการเทียบไปยังพนักงาน

อัยการเพื่อพิจารณา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 142 วรรคท้าย

      4)  คดีจราจรทางบกทีบ่นัทกึการรบัค�าร้องทกุข์ลงในสมดุสาระบบการด�าเนนิคดจีราจร

ทางบก (รับเลขคดี) ไว้แล้ว ต่อมาเปรยีบเทยีบปรบั ให้ส่งบนัทกึการเปรยีบเทยีบ พร้อมหลกัฐานต่างๆ

ที่รวมรวมไว้ไปยังพนักงานอัยการเพ่ือพิจารณา โดยกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้มีความเห็นทางคดี จึง

ไม่ต้องสรุปส�านวนมีความเห็นทางคดีแต่อย่างใด

      ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ม.142 วรรคท้าย “แต่ถ้าเป็นความผิดซึ่ง

พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบได้และผู้กระท�าความผิดได้ปฏิบัติตามเปรียบเทียบนั้นแล้ว ให้บันทึก

การเปรียบเทียบนั้นไว้ แล้วส่งไปให้พนักงานอัยการพร้อมด้วยส�านวน”

      ประมวลระเบียบเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 9 บทที่ 1 ข้อ 300 “คดีใดที่พนักงานสอบสวนได้

รวบรวมพยานหลกัฐานไว้แล้วก่อนทีจ่ะมกีารเปรยีบเทยีบ ให้น�าหลกัฐานดงักล่าวนัน้มารวมกบับนัทกึ

และส�านวนคดีเปรียบเทียบด้วย บันทึกและส�านวนคดีเปรียบเทียบนี้ให้ส่งไปยังพนักงานอัยการโดย

ไม่ชักช้า”

   4.7  การท�าส�านวนฟ้องวาจา (ส�านวนฟ้องใบแดง) 

      การจัดท�าส�านวนการสอบสวนคดีจราจร กรณีฟ้องด้วยวาจา เป็นกรณี รถเฉี่ยวชนผู้เสีย

หายได้รับบาดเจ็บสาหัสและทรัพย์สินเสียหาย คู่กรณีตกลงกันได้ และผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ  
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พนกังานสอบสวนต้องปฏบิตัติามพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลแขวงและวธิพีจิารณาความอาญาในศาล

แขวง พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาใน

ศาลแขวง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 และ มาตรา 7 

      มาตรา 20  บัญญัติว่า “ในคดีอาญาที่อยู่ในอ�านาจศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษาได้ 

ถ้าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อหาต่อพนักงานสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนน�าผู้ต้องหา

มายังพนักงานอัยการหรือสั่งให้ผู้ต้องหาไปพบพนักงานอัยการในกรณีท่ีผู้ต้องหามิได้ถูกควบคุมตัว

เพื่อฟ้องศาลโดยมิต้องท�าการสอบสวน และให้ฟ้องด้วยวาจา....”  

      มาตรา 7   บัญญัติว่า “ในการสอบสวนคดีอาญาที่อยู่ในอ�านาจศาลแขวงที่จะพิจารณา

พพิากษาได้ เมือ่มกีารจบัตัวผูต้้องหาแล้ว ให้พนกังานสอบสวนผูร้บัผดิชอบส่งตวัผูต้้องหาพร้อมด้วย

ส�านวนการสอบสวนไปยงัพนกังานอยัการ เพือ่ให้พนกังานอยัการยืน่ฟ้องต่อศาลแขวงให้ทนัภายใน

ก�าหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาถูกจับ แต่มิให้นับเวลาเดินทางตามปกติที่น�าตัวผู้

ต้องหาจากที่จับมายังที่ท�าการของพนักงานสอบสวน จากที่ท�าการของพนักงานสอบสวนหรือจาก

ที่ท�าการของพนักงานอัยการมาศาลเข้าในก�าหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนั้นด้วย

      ในกรณีที่ไม่มีการจับแต่พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาแก่ผู้ต้องหาแล้ว ให้พนักงาน

สอบสวนผู้รับผิดชอบส่งส�านวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการพร้อมกับสั่งให้ผู้ต้องหาไปพบ

พนักงานอัยการเพื่อให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลแขวงให้ทันภายในก�าหนดเวลาสี่สิบแปด

ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาได้รับแจ้งข้อหา แต่มิให้นับเวลาเดินทางตามปกติจากที่ท�าการของ

พนักงานสอบสวนหรอืจากทีท่�าการของพนกังานอยัการมาศาลเข้าในก�าหนดเวลาสีส่บิแปดช่ัวโมงนัน้

ด้วย”

      การท�าส�านวนฟ้องด้วยวาจา หลักฐานส�าคัญ พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ต้องจัดท�า

ค�าให้การของผู้กล่าวหา(ค�าให้การของพนักงานสอบสวนที่รับแจ้งเหตุและท�าการสอบสวนคดีนี้)ให้

ชดัเจน ตลอดจนหลกัฐาน บนัทกึตรวจทีเ่กดิเหตุ แผนท่ีเกดิเหต ุภาพถ่ายท่ีเกดิเหตุ ใบรายงานชันสตูร

บาดแผลของแพทย์ และค�าให้การรับสารภาพของผู้ต้องหา ต้องชัดเจน เพราะมิฉะนั้นแล้ว เมื่อส่ง

ส�านวนไปอยัการแล้ว ทางอยัการคืนส�านวน ซึง่หากฟ้องไม่ทนัภายในสีส่บิแปดชัว่โมง ก็ต้องคนืส�านวน

มาที่พนักงานสอบสวนเพื่อด�าเนินแก้ไข หากฟ้องไม่ทันก็ต้องผัดฟ้อง ซึ่งเพิ่มภาระงานของพนักงาน

สอบสวน ดงัน้ัน จงึต้องรูห้ลกัและบรหิารจดัการให้เรยีบร้อย อย่าให้เกดิปัญหาต้องตามแก้เป็นดทีีส่ดุ

      ดูตัวอย่างการท�าส�านวนคดีจราจรฟ้องวาจา ตามเอกสารตัวอย่างที่ 7 แนบท้าย  

   4.8  การเรียงเอกสารในส�านวน

      4.8.1  การเรียงเอกสารในส�านวนระหว่างสอบสวน

          1)   ควรให้ถือปฏิบัติตามค�าสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ลง 1 ก.ค. 2556  ข้อ 3.8.1
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          2)   การเสนอส�านวนการสอบสวน ให้หัวหน้างานสอบสวนตรวจเบื้องต้น 3 วัน 

15 วัน (ครั้งต่อไป) และให้หัวหน้าสถานีตรวจ (30วัน) ให้เสนอพร้อมสมุดคุมส�านวนเล่มประจ�าตัว 

พงส. ทุกครั้ง

      4.8.2  การเรียงเอกสารในส�านวนภายหลังสอบสวน(เย็บส�านวน)

          1)   ค�าสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ลง 1 ก.ค. 2556 บทที่ 3 ข้อ 3.8.1 ใช้ส�าหรับคดีที่

ไม่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน มีพยานหลักฐานไม่มาก 

          2)  ค�าสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ลง 1 ก.ค. 2556 บทที่ 3 ข้อ 3.8.2 ใช้ส�าหรับคดีที่

มีความยุ่งยาก ซับซ้อน มีพยานหลักฐานจ�านวนมาก 

      4.8.3  การให้หมายเลขเอกสารในส�านวนการสอบสวน

          1)   ถือปฏิบัติตามค�าสั่ง ตร. ที่ 419/2556 ลง 1 ก.ค. 2556 บทที่ 3 ข้อ 3.8.1.9  

วรรคสาม และวรรคสี่  

          2)   การเรียงเอกสารที่มีผลการตรวจพิสูจน์ กับหนังสือส่ง  ให้เรียงหนังสือที่แจ้ง

ผลพิสูจน์อยู่ล่าง หนังสือน�าส่งอยู่ด้านบน  

   4.9  การท�ารายงานการสอบสวน

      ส่วน : หลักฐานทางคดีและความเห็นของพนักงานสอบสวน

          -  ย่อหน้าที่ 1  “คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ความว่า ..................”

          -  ย่อหน้าที่ 2  “ช้ันสอบสวนผู้ต้องหาให้การ.....................” (กรณมีตีวัและจบั

ได้) 

          -  ย่อหน้าที่ 3  “พเิคราะห์พยานหลกัฐานทัง้พยานฝ่ายผูก้ล่าวหา ฝ่ายผูต้้องหา 

และพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมได้เองแล้ว เห็นว่า.......................................... 

ทางคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอยืนยันการกระท�าผิดของผู้ต้องหา”

          -  ย่อหน้าที่ 4  “จากพฤตกิารณ์และพยานหลกัฐานดงักล่าวเหน็ว่า  เพยีงพอ

ฟ้องผู้ต้องหา ในความผิดฐาน “................................” อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญา.................................และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(4) และ 

157............ จึงเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาตามข้อกล่าวหาและตัวบทกฎหมายที่อ้างถึงดังกล่าว

            จึงเสนอความเห็นพร้อมส�านวนการสอบสวนมาเพื่อโปรดพิจารณา” 

(ดูเอกสารตัวอย่างที่ 6 : รายงานการสอบสวนคดีจราจร)
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   4.10  หลักในการวินิจฉัยคดีเบื้องต้น

           หลักการวินิจฉัยคดีเบื้องต้น มีหลักในการพิจารณา ดังนี้ 

       1)  เรื่องสิทธิการใช้ทาง เช่น ผู้ขับขี่ต้องได้รับสัญญาณไฟจราจรสีเขียวให้ไปก่อนจึง

จะมีสทิธิก่อน เว้นแต่มเีจ้าพนกังานจราจรให้ไปก่อนกใ็ห้ปฏบัิตติามค�าสัง่ของเจ้าพนกังานจราจร สทิธิ

การใช้ทางย่อมเป็นของผู้ขับขี่ฝ่ายที่ได้รับสัญญาณจราจรที่ให้เคลื่อนรถไปได้ ถ้าไม่มีสัญญาณจราจร 

แต่มีรถอยู่ในทางร่วมทางแยกซึ่งหมายถึงมีรถอยู่ในพื้นที่ที่ทางเดินรถตัดกัน ก็ให้รถในพื้นที่ทางร่วม

ทางแยกน้ันผ่านไปก่อน ถ้ารถมาถงึพร้อมกนัซึง่หมายถึงมาชนกนัในพืน้ทีต่ดักนัของทางร่วมทางแยก

พอดี สิทธิในการใช้ทางย่อมเป็นของผู้ขับขี่รถในทางเอกนั้นมีสิทธิผ่านไปก่อน ถ้าเป็นทางร่วมทาง

แยกที่ไม่มีทางเอกตัดกับทางโท ก็ต้องให้สิทธิแก่รถที่อยู่ทางซ้ายมือผ่านไปก่อน นอกจากนี้ ผู้ขับขี่

ต้องระวงัไม่ให้รถไปชนหรอืโดนคนเดนิเท้าซึง่หมายถงึสทิธขิองคนเดนิเท้าดกีว่า หรอืกรณผีูข้บัขีต้่อง

ขบัรถให้ห่างจากคนัข้างหน้าพอสมควรทีจ่ะหยดุรถได้ทนัเม่ือจ�าเป็นต้องหยดุรถซึง่หมายถงึรถคนัหน้า

มสีทิธกิารใช้ทางดกีว่า เป็นต้น รถทีไ่ม่มสีทิธิใช้ทางดีกว่า ย่อมมพีฤตกิารณ์น่าเช่ือว่าขับรถโดยประมาท

       2)   เรื่องการฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร

ให้เดนิรถทางเดยีว ฝ่าฝืนเครือ่งหมายจราจรห้ามแซง ห้ามเลีย้ว ฝ่าฝืนกฎหมายโดยขบัรถในขณะเมา

สรุาหรอืของเมาอย่างอืน่ ขบัรถในขณะหย่อนความสามารถในอนัทีจ่ะขบั ฝ่าฝืนไม่ลดความเรว็รถใน

ทางร่วมทางแยก เป็นต้น ย่อมมพีฤติการณ์น่าเชือ่ว่าขบัรถโดยประมาท ส่วนกรณผีูขั้บข่ีไม่มใีบอนญุาต

ขบัขีแ่ต่มีความช�านาญในการขบัรถแล้ว การฝ่าฝืนกฎหมายเพราะไม่มีใบขับข่ีน้ันไม่ได้เป็นสาเหตขุอง

การขับรถโดยประมาท

               3)   ให้พิจารณาเรื่องปัจจัยเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น มีสาเหตุปัจจัยเร่งรัดที่ท�าให้ ผู้

ขบัขีต้่องรบีเร่งขบัรถเรว็มากเป็นพเิศษเพือ่ให้ทนัเวลานดัหมายจนขาดความระมดัระวงั การขาดสมาธิ

ในการขบัรถ หรอืสภาพถนนเปียก ลืน่ เป็นหลมุบ่อ หรอืมสีิง่กดีขวาง แสงสว่างทีไ่ม่เพยีงพอ ทางโค้ง

อันตราย หรืออุปกรณ์ส่วนควบของรถเสียหายในขณะขับรถ เป็นต้น ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ย่อม

มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าขับรถโดยประมาท

               4)   ให้พิจารณาจากทุกปัจจัยที่กล่าวมาแล้วในข้อ 1)- 3) เมื่อพิจารณาตามล�าดับ

ขัน้ตอนทัง้สามแล้ว ก็สามารถสรปุเหตุผลและวนิจิฉยัคดเีบ้ืองต้นได้ว่าคูก่รณีฝ่ายใดน่าจะเป็นฝ่ายขับ

รถโดยประมาท ความหมายคอืว่า ขบัรถโดยปราศจากการระมดัระวงัซึง่ในภาวะเช่นนัน้จกัต้องมตีาม

วิสัยและพฤติการณ์ที่ผู้ขับขี่อาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ เมื่อชั่งน�้า

หนักจากพยานหลกัฐานเบือ้งต้นแล้ว พนกังานสอบสวนจงึแจ้งข้อกล่าวหาให้ฝ่ายทีน่่าเชือ่ว่าเป็นฝ่าย

กระท�าโดยประมาทให้ทราบ ซึ่งอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายก็ได้ ผู้ที่ถูกกล่าวหาย่อม

มสีทิธทิีจ่ะต่อสูค้ดใีนกรณทีีไ่ม่เหน็พ้องด้วยกบัการวนิจิฉยัเบือ้งต้น หรอืหากยอมรบัตามค�าวนิิจฉยัก็

จะเป็นแนวทางให้คู่กรณีสามารถตกลงประนีประนอมยอมความเรื่องค่าเสียหายกันได้ง่ายขึ้น เมื่อ

บทที่ 4  กำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน 

120
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ตกลงเรื่องค่าเสียหายกันได้ คดีความย่อมยุติลงโดยง่ายเช่นกัน 

   4.11  โครงสร้างส�านวนคดีจราจรทางบก

       1)  รายงานการสอบสวน

       2)  ค�าให้การผู้กล่าวหา

       3)  ค�าให้การผู้ต้องหา

       4)  ค�าให้การพยาน

          -  ประจักษ์พยาน (ผู้ที่นั่งในรถคันเกิดเหตุ ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ คู่กรณีฝ่ายที่ 

            ได้เปรียบ)

          -  พยานแวดล้อม 

          -  พยานบอกเล่า

          -  พยานผู้ช�านาญ(แพทย์ ผู้ตรวจสภาพรถ)

          -  เจ้าหน้าที่ต�ารวจผู้จับกุม

       5)  บันทึกพนักงานสอบสวน

       6)  บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีจราจร

       7)  แผนที่เกิดเหตุ/ภาพถ่ายที่เกิดเหตุ

       8)  รายงานชันสูตรพลิกศพ/รายงานชันสูตรบาดแผล

       9)  หนังสือส่งรถไปตรวจสภาพ/ผลการตรวจสภาพ

       10)  บันทึกการชี้ตัว/ชี้รูป/ภาพถ่าย

       11)  บันทึกการจับกุม/บันทึกการแจ้งข้อหา

       12)  หมายจับ/ต�าหนิรูปพรรณ/ภาพถ่ายผู้ต้องหา

       13)  ค�าร้องขอหมายจับ

       14)  หมายเรียกผู้ต้องหา

       15)  หนังสือขออายัด/ถอนอายัด

       16)  บันทึกการตรวจค้น/หมายค้น

       17)  หมายเรียกพยาน/หนังสือแจ้งเหตุขัดข้อง

       18)  ส�าเนาเอกสารทีเ่กีย่วข้อง เช่น ใบมรณะบัตร ส�าเนาทะเบียนบ้านใบขับข่ี ทะเบียนรถ

       19)  บันทึกการตกลงค่าเสียหาย

       20)  หนังสือขออนุมัติคืนรถของกลาง

       21)  เอกสารโต้ตอบ เช่น หนังสือขอคัดส�าเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนรถ

       22)  หนังสือมอบอ�านาจ

       23)  บันทึกการควบคุม
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       24)  ค�าร้องขอผัดฟ้องและฝากขัง/ขอผัดฟ้อง/ขอฝากขัง

       25)  ค�าร้องขอฝากขังทหาร

       26)  หนังสือแจ้งการจับกุมผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือเยาวชน

       27)  พิมพ์มือผู้ต้องหา/พิมพ์มือผู้ตาย

       28)  บัญชีส�านวนการสอบสวน
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ตัวอย่างที่ 1  การร่างลงประจ�ารับค�าร้องทุกข์คดีจราจร

ลง ป.จ.ว.เล่มคดี

26 ส.ค. 2555  

ข้อ..........เวลา...18.30...น.

      พ.ต.ท.กีรติ  ตรีวัย พงส.ฯ แจ้งว่า  วันนี้ (26 ส.ค. 2555) เวลา 17.20 น. ได้รับแจ้งเหตุ 

รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต์บรรทุกสิบล้อ มีคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ เหตุเกิดที่ ถนนกาญจน

วนิช(บริเวณปากทางเข้าเทศบาลต�าบลพะตง) ต�าบลพะตง อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงได้เดิน

ทางออกไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ ถึงที่เกิดเหตุ พบรถคันเกิดเหตุ คันที่ 1 เป็นรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ

ซูซูกิ รุ่นสแมช สีแดง หมายเลขทะเบียน งงย 503 สงขลา  ล้มอยู่ตรงริมถนนปากทางเข้าทิศบาล

ต�าบลพะตง หวัรถหน้าไปทางทศิเหนอื สภาพได้รบัความเสียหายทีห่น้ารถยบุเสยีหาย  ถดัจากรถคนั

ดังกล่าวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 5 เมตร พบศพหญิงไทยทราบชื่อ น.ส.เอ อายุ 15 ปี 

อยู่บ้านเลขที่.... ถนนเทศบาล 63  ซอย 1 ต�าบลพะตง อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นอนเสียชีวิต

อยู่ในท่านอนหงาย ศีรษะหันไปทางทิศเหนือ การต่างกายสวมเสื้อแขนกุดสีชมพู นุ่งกางเกงยีนส์ขา

ยาวสีฟ้าอ่อน  ที่ศพมีบาดแผลที่ศีรษะถูกล้อรถทับแบนยุบ สมองกระจายพื้นถนน ติดกันรถคันเกิด

เหตุคันที่ 2 เป็นรถยนต์บรรทุกสิบล้อ บรรทุกโครงเหล็กกระบะท้าย เป็นรถยนต์ยี่ห้อฮีโน่ สีเทา ไม่

ติดแผ่นป้ายทะเบียน หัวรถหันไปทางทิศตะวันตก ที่รถพบมีรอยเลือดติดที่ล้อรถล้อหลังด้านซ้าย 

และมีรอยครูดและรอยสีแดงของรถจักรยานยนต์ชนที่ล้อหลังซ้ายคู่หน้า ในที่เกิดเหตุมี นายบี อายุ 

51 ปี อยูบ้่านเลขที ่..... หมูท่ี ่9 ต�าบลโพนทอง อ�าเภอบ้านแพง จงัหวดันครพนม แสดงตนเป็นผูข้บัขี่ 

จากนั้น ได้จัดท�าบันทึกการตรวจที่เกิดเหตุ ท�าแผนที่เกิดเหตุ และถ่ายภาพที่เกิดเหตุไว้แล้ว ได้ร่วม

กับ นายแพทย์วิระชัย สมัย แพทย์ประจ�าโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ชันสูตรพลิกศพผู้ตายตาม

ระเบยีบ ตามคด ีช................./2555 แล้วมอบศพผูต้ายให้ญาตริบัไปจัดการตามประเพณต่ีอไป และ

น�ารถทั้งสองไป สภ.ฯ เพื่อตรวจสภาพท�าการสอบสวนต่อไป 

      เหตเุกดิที ่ถนนกาญจนวนิช(บรเิวณปากทางเข้าเทศบาลต�าบลพะตง)  ต�าบลพะตง  อ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555  เวลาประมาณ 17.15 นาฬิกา  

      จากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้น ข้อเท็จจริงฟังได้ความว่า ตามวันเวลาท่ีเกิดเหตุ ได้ม ี

น.ส.ซี บ้านเลขที่ 57/3 หมู่ที่ 1 ต�าบลทุ่งลาน อ�าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เป็นผู้ขับขี่รถ

จักรยานยนต์คันเกิดเหตุคันที่ 1 ดังกล่าว โดยมี น.ส.เอ ผู้ตายเป็นคนซ้อนท้ายคนที่ 1 และ เด็กหญิง 

ดี ปานอ่อน อายุ 13 ปี เป็นคนซ้อนท้ายคนที่ 2 ไปตามถนนสายเกิดเหตุฝั่งขาเข้าหาดใหญ่ ทิศทาง

จากทิศใต้ (สะเดา) มุ่งหน้าไปทิศเหนือ (หาดใหญ่) ในช่องเดินรถซ้าย ถึงที่เกิดเหตุ ได้มี นายบี ขับขี่

รถยนต์เกิดเหตุคันที่ 2 ดังกล่าว ไปตามถนนสายเกิดเหตุ ในช่องเดินรถช่องท่ี 1 จากทิศเดียวกัน

/มุ่งหน้าไป...
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มุ่งหน้าไปทิศเดียวกัน ถึงที่เกิดเหตุได้เลี้ยวรถไปทางซ้ายเข้าถนนทางเข้าเทศบาลต�าบลพะตง ใน

ลักษณะตัดช่องไหล่ทางที่ น.ส.ซีฯ ก�าลังขับขี่มาในระยะกระชั้นชิด จึงเกิดเหตุรถทั้งสองเฉี่ยวชนกัน 

เป็นเหตุให้รถทั้งสองเสียหาย น.ส.ซีฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัส น.ส.เอฯ ผู้ตายกระเด็นไปด้านหน้าขณะ

เกิดเหตุรถทั้งสองชนกัน แล้วล้อรถบรรทุกสิบล้อคันเกิดเหตุทับศีรษะเป็นเหตุให้ผู้ตายเสียชีวิตในที่

เกิดเหตุ และ ด.ญ.ดีฯ คนนั่งซ้อนท้ายคนสุดท้ายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย พิจารณาแล้ว เหตุเฉี่ยวชน

ครัง้น้ี เกดิจากความประมาทของ นายบ ีผูข้บัขีร่ถคนัที ่2 ทีข่บัขีร่ถในทางเลีย้วซ้ายตดัช่องทางรถอืน่

ในระยะที่ไม่ปลอดภัยและโดยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอโดยการรอให้รถท่ีแล่นอยู่ในทาง

ขบัขีผ่่านไปก่อนแล้วตนจงึขบัข่ีผ่านไปได้โดยปลอดภยั ซึง่ตามวสิยัและพฤตกิารณ์เจ้าตวัอาจใช้ความ

ระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่ จึงกล่าวโทษ นายบี ในฐานะผู้ต้องหาทราบว่า “ขับ

รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายสาหัส ผู้อื่นได้รับอันตราย

แก่กายและทรัพย์สนิผูอ้ืน่เสยีหาย” ไว้ด�าเนนิคดตีามกฎหมาย และได้รบัค�าร้องทกุข์ไว้ตามคดจีราจร

ที่......................./2555 และพิจารณาแล้วเห็นว่า ทางคดีมีพยานหลักฐานตามสมควรว่า ผู้ต้องหา

กระท�าผิดจริงตามข้อหาดังกล่าว และมเีหตุเชือ่ว่า ผูต้้องหาน่าจะหลบหน ีหรอืจะไปยุง่เหยงิกบัพยาน

หลักฐาน จึงได้แจ้งข้อหาดังกล่าวและควบคุมผู้ต้องหาไว้ด�าเนินคดีในข้อหาความผิดดังกล่าวต่อไป  

และแจ้งสิทธิผู้ต้องหาตามกฎหมายให้ผู้ต้องหาทราบดังนี้  

      1) ผูถ้กูจบัหรอืผูต้้องหาซึง่ถกูควบคมุหรอืขงัมสีทิธแิจ้งหรอืขอให้เจ้าพนกังานแจ้งให้ญาติ

หรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรก

      2)  พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว

      3)  ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค�าตนได้ในชั้นสอบสวน

      4)  ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร

      5)  ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วยจะได้ท�าการสอบสวนต่อไป  

                   (ลงช่ือ)          ผู้ต้องหา

                   (ลงชื่อ) พ.ต.ท.     พงส.ฯ/บันทึก/อ่าน  
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ตัวอย่างที่ 2 การร่างลงประจ�าวันเปรียบเทียบปรับ

ลง ปจว.เล่มคดี

30 พ.ค. 2555

ข้อ...............เวลา 21.15 น.  

      พ.ต.ท.กีรติ ตรีวัย พงส.ฯ เวรสอบสวน แจ้งว่า เมื่อวันนี้ (30 พ.ค. 2555) เวลาประมาณ 

20.45 น. ได้รับแจ้งเหตุรถยนต์เฉีย่วชนกบัรถยนต์มผีูไ้ด้รบับาดเจ็บ เหตเุกดิที ่ถนนกาญจนวนชิ (ปาก

ทางเข้าบ้านคลองปอม) หมู่ที่ 8 ต�าบลบ้านพรุ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงเดินทางออกไป

ตรวจสถานที่เกิดเหตุ บัดนี้ ได้เดินทางกลับจากตรวจที่เกิดเหตุแล้ว จากการตรวจที่เกิดเหตุ พบรถคู่

กรณี สองคันดังนี้

      คันที่ 1  เป็นรถจกัรยานยนต์ ยีห้่อฮอนด้า รุน่เวฟ 125 เอส สดี�า หมายเลขทะเบียน คจษ 

22 สุราษฎร์ธานี  ล้มอยู่ในร่องคูน�้า หัวรถหันไปทางทิศใต้ สภาพได้รับความเสียหาย ทราบว่าผู้ขับขี่

ได้รับบาดเจ็บมีพลเมืองดีน�าส่งโรงพยาบาลแล้ว   

      คันท่ี 2  เป็นรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อนิสสัน รุ่นอัลเมล่า สีขาว หมายเลขทะเบียนป้ายแดง  

ศ 8540 กรงุเทพมหานคร จอดอยูต่รงถนนเข้าบ้านคลองปอม จากถนนกาญจนวนชิไปทางทศิตะวนั

ออกประมาณ 10 เมตร หวัรถหนัไปทางทศิตะวนัออก สภาพได้รบัความเสยีหายทีหั่วรถด้านหน้ายบุ 

กนัชนหน้ามรีอยครดู ในทีเ่กดิเหตมุ ีนายขาว อาย ุ29 ปี อยูบ้่านเลขที.่..................หมู่ที ่1 ต�าบลสาม

ต�าบล อ�าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.......................แสดงตนเป็นผู้ขับขี่  

      จากนั้น จึงได้จัดท�าบันทึกการตรวจที่เกิดเหตุ ท�าแผนที่เกิดเหตุ และถ่ายภาพที่เกิดเหตุ

ไว้แล้ว น�ารถทั้งสองไป สภ.ฯ เพื่อตรวจสภาพต่อไป 

      เหตุเกิดที่ ถนนกาญจนวนิช (ปากทางเข้าบ้านคลองปอม) หมู่ที่ 8 ต�าบลบ้านพรุ อ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลาประมาณ 20.30 นาฬิกา  

       จึงรับค�าร้องทุกข์ไว้ตามคดีจราจรที่................/2555 จะได้ท�าการสอบสวนต่อไป

             

                     (ลงชื่อ)พ.ต.ท.      พงส.ฯ/บันทึก
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ตัวอย่างที่ 2 การร่างลงประจ�าวันเปรียบเทียบปรับ

ลง ป.จ.ว.เล่มคดี

31 พ.ค. 2555  

ข้อ..........เวลา...12.00...น.

      พ.ต.ท.กีรติ ตรีวัย พงส.ฯ แจ้งว่า ตาม ปจว.ข้อ 24 เวลา 21.15 น. ของวันนี้ (31 พ.ค.

2555) รับค�าร้องทุกข์คดีจราจรที่............/2555 กรณี ได้รับแจ้งเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต์มีผู้ได้

รับบาดเจ็บ เหตุเกิด ที่ ถนนกาญจนวนิช (ปากทางเข้าบ้านคลองปอม) หมู่ที่ 8 ต�าบลบ้านพรุ อ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลาประมาณ 20.30 นาฬิกา นั้น  

      บดัน้ี ได้ท�าการสอบสวนแล้ว ข้อเทจ็จรงิฟังได้ความว่า ตามวนัเวลาทีเ่กดิเหต ุนายด�า อายุ 

24 ปี อยู่บ้านเลขที่......... หมู่ที่ 5 ต�าบลเกาะทวด อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ขับขี่

รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ 125 เอส สีด�า หมายเลขทะเบียน คจษ 22 สุราษฎร์ธานี โดย

มี น.ส.แดง อายุ 22 ปี อยู่บ้านเลขที่........ หมู่ที่ 2 ต�าบลป่าระก�า อ�าเภอปากพะนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช เป็นผู้นั่งซ้อนท้าย  ไปตามถนนสายเกิดเหตุ ฝั่งทางคู่ขนานทิศตะวันออก (ฝั่งมุ่ง

หน้าไปอ�าเภอสะเดา) ในช่องไหล่ทางซ้ายมือ ด้วยความเร็วประมาณ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ถึงที่

เกิดเหตุ ได้มี นายขาว อายุ 29 ปี ขับขี่รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อนิสสัน รุ่นอัลเมล่า สีขาว หมายเลขทะเบียน

ป้ายแดง ศ 8540 กรุงเทพมหานคร ไปตามถนนสายเกิดเหตุ ทางฝั่งทิศตะวันตก แล้วเลี้ยวกลับรถ

ยังจุดกลับรถที่เกิดเหตุ มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก เพื่อเข้าถนนเข้าหมู่บ้านคลองปอม โดยตัดช่อง

ไหล่ทางในขณะที ่นายด�าฯ ก�าลงัขบัขีร่ถคนัดงักล่าวมา ในระยะกระชัน้ชดิ จงึเกิดเหตรุถทัง้สองเฉีย่ว

ชนกัน  เป็นเหตุให้รถทั้งสองเสียหาย และ นายด�าฯ ผู้ขับขี่ ผู้เสียหายที่ 1 และ น.ส.แดงฯ ผู้นั่งซ้อน

ท้าย ผู้เสียหายที่ 2 ได้รับบาดเจ็บ พิจารณาแล้ว เหตุรถเฉี่ยวชนครั้งนี้ เกิดจากความประมาทของ 

นายขาวฯ ที่ขับขี่รถในทางตัดช่องทางรถอื่น ในขณะที่รถอื่นก�าลังแล่นมาในระยะที่ไม่ปลอดภัย ซึ่ง

ตามวิสัยและพฤติการณ์ นายขาวฯ อาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่ จึง

แจ้งข้อหาให้ นายขาวฯ  ในฐานะผูต้้องหาทราบว่า  “ขับรถโดยประมาทเป็นเหตใุห้ผูอ้ืน่ได้รบัอนัตราย

แก่กายและทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย” อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 

43(4) และ 157 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 390 และแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ต้องหา

ทราบแล้ว ผู้ต้องหาทราบแล้วให้การรับสารภาพ และคู่กรณีตกลงกันได้และยินยอมให้เปรียบเทียบ  

จึงเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาเป็นเงิน 500 บาท ตามคดีเปรียบเทียบท่ี............./2555 ลงวันท่ี 31 

พ.ค. 2555 ช�าระค่าปรบัตามใบเสรจ็รบัเงนิเล่มที.่..............เลขที.่..........ส่วนกรณค่ีาเสยีหายทางแพ่ง 

ฝ่ายผู้ต้องหา โดยบริษัทวิริยะประกันภัยจ�ากัด โดย นายเหลือง อายุ....ปี อยู่ท่ี...........หมู่ท่ี.....

ต�าบล.......อ�าเภอ..........จงัหวดั........ โทร..............ตวัแทน บรษิทัฯ ซึง่ประกนัภยัชัน้ 1 แก่รถยนต์เก๋ง

คันเกิดเหตุที่ผู้ต้องหาขับขี่ดังกล่าว รับผิดชอบชดใช้ค่าซ่อมรถให้ผู้เสียหายให้อยู่ในสภาพใช้การได้
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เหมือนเดิม และจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริง และค่าสินไหมทดแทนตามใบรับรองของ

แพทย์  และผูต้้องหาได้ชดใช้ให้ผู้เสยีหายทัง้สองเพิม่เตมิอกีเป็นเงนิ 4,500 บาท และได้มอบให้ผูเ้สยี

หายรับไปเรียบร้อยแล้วแต่เวลานี้ ได้อ่านให้คู่กรณีท้ังทุกฝ่ายฟังแล้วรับว่าถูกต้องให้ลงลายมือช่ือไว้

เป็นหลักฐาน และคืนรถทั้งสองให้คู่กรณีรับไปแต่เวลานี้  

           (ลงช่ือ)                 ผู้ต้องหา

           (ลงช่ือ)                 ผู้เสียหายท่ี ๑ 

           (ลงช่ือ)                 ผู้เสียหายท่ี ๒

           (ลงช่ือ)                 ตัวแทนบริษัทฯ   

           (ลงชื่อ) พ.ต.ท.                               พงส.ฯ/บันทึก/อ่าน  
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ตัวอย่างที่ 3 : บันทึกการเจรจาชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง ในคดีจราจรทางบก

บันทึกการเจรจาชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง

          สภ.ทุ่งลุง อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 

                              31 พฤษภาคม 2555

      บันทึกนี้ ท�าขึ้นเพื่อแสดงว่า วันนี้ (31 พ.ค.2555)  เวลา 09.00 น.  คู่กรณีมีดังต่อไปนี้  

      1. นาง ก. อายุ 27 ปี อยู่บ้านเลขที่ ........ หมู่ที่ 1 ต�าบลควนลัง อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา ผู้บาดเจ็บ  ฝ่ายหนึ่ง  

      2. น.ส. ข. อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่........ ถนนชื่นอุทิศแก้วสมิทพัฒนา ต�าบลหาดใหญ่  

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้ละเมิดฝ่ายหนึ่ง และบริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัยจ�ากัด ประกัน

ภัยชั้น 1 แก่รถยนต์คันเกิดเหตุหมายเลขทะเบียน กร 7923 สงขลา โดยมี นาย จ. อายุ 44 ปี โทร.

........................................เป็นตวัแทน ฝ่ายหนึง่ ได้พากนัมาพบ พ.ต.ท.กรีต ิตรวียั พนกังานสอบสวน 

สภ.ทุ่งลุง ร้องขอให้บันทึกการเจรจาชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง กรณี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 

เวลาประมาณ 07.40 นาฬิกา นาง ก. ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุ ยี่ห้อ ยามาฮ่า รุ่นฟีโน่ สี

เขียวขาว หมายเลขทะเบียน หาดใหญ่ 28137 อีทีมอเตอร์เซลล์ (ป้ายแดง) ไปตามถนนสายเกิดเหตุ 

ทิศทางจากทิศใต้ (บ้านพรุ) มุ่งหน้าไปทิศเหนือ(หาดใหญ่) ในช่องเดินรถซ้ายมือปกติ  ถึงที่เกิดเหตุ

ได้มี น.ส. ข. ใหม่งาม ขับขี่รถยนต์คันเกิดเหตุหมายเลขทะเบียน กร 7923 สงขลา ออกจากซอยทาง

ซ้ายมือออกไปตัดหน้ารถของ นาง ก. ที่ก�าลังขับขี่มาดังกล่าว ในระยะกระชั้นชิด  จึงเกิดเหตุรถทั้ง

สองเฉี่ยวชนกัน เป็นเหตุให้รถทั้งสองเสียหาย และ นาง ก. ฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัส รับการรักษาต่อ

เนือ่งเป็นเวลาหลายเดอืนจนบดันี ้ยงัไม่หายเป็นปกต ิเหตเุกดิที ่ถนนสราญราษฎร์ (ปากซอยหมูบ้่าน

ร่มเย็น) ต�าบลบ้านพรุ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนได้รับแจ้ง

เหตุออกท�าการสอบสวนแล้ว เห็นว่า เหตุเฉี่ยวชนครั้งนี้เกิดจากความประมาทของ น.ส. ข. ที่ขับขี่

รถออกจากซอยซึ่งเป็นทางโท ตัดผ่านถนนสายเกิดเหตุซึ่งเป็นทางเอก โดยไม่ใช้ความระมัดระวังให้

รถทางเอกขับขี่ผ่านไปก่อน แล้วตนจึงขับขี่ผ่านไปได้โดยปลอดภัย ซึ่งผลการเจรจาชดใช้ค่าเสียหาย

ทางแพ่งของทั้งสองฝ่ายดังกล่าว เป็นดังนี้.-   

      1. ฝ่าย นาง ก. ได้เรยีกร้องให้ผูล้ะเมดิรบัผดิชอบชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน เนือ่งจากผู้บาด

เจ็บได้รับบาดเจ็บไม่สามารถเดินได้ตามปกติตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงบัดนี้ เป็นเงิน 200,000 บาท      

(สองแสนบาท)   

      2. ฝ่ายผู้ละเมิด โดยบริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัยจ�ากัด ประกันภัยชั้น 1 แก่รถยนต์

คันเกิดเหตุหมายเลขทะเบียน กร 7923 สงขลา โดยมี นายจ. เป็นตัวแทนบริษัทฯ ขอรับข้อเสนอ

เรียกร้องตามข้อ 1 ของฝ่ายผู้บาดเจ็บ ไปเสนอให้ทางบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป และนัดหมาย
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มาเจรจากันอีกครั้งในวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 นาฬิกา ที่ สภ.ทุ่งลุง ต่อหน้าพนักงาน

สอบสวน   

      3. ผลการเจรจาของคู่กรณีในวันนี้ ยังไม่สามารถตกลงกันได้  

      ได้อ่านบันทึกการเจรจาตกลงข้างต้นให้ทุกฝ่ายฟังแล้ว รับว่าถูกต้อง ให้ลงลายมือช่ือไว้

เป็นหลักฐาน

  

(ลงชื่อ)               ผู้บาดเจ็บ     (ลงชื่อ)        ตัวแทนบริษัทฯ

(ลงชื่อ)               ผู้ละเมิด       (ลงชื่อ)พ.ต.ท.       พงส./บันทึก/อ่าน 

บทที่ 4  กำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน
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ตัวอย่างที่ ๔  : ปกส�านวนการสอบสวน 

                                              

  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

คดีจราจรที่ /255....            ปกส�านวน

ที่ท�าการสอบสวน ......สภ..........................

หาว่ากระท�าผิดฐาน “ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตายและทรัพย์สินของผู้อ่ืน

เสียหาย”

ผู้กล่าวหา......   พันต�ารวจโท ...................................... (เจ้าพนักงาน)

ผู้ต้องหา......  นาย                         อายุ                  ปี  สัญชาติไทย

รับแจ้งเหตุวันที่......../........../.................ของกลางตามบัญชีของกลางล�าดับที่...................................

เจ้าของส�านวน.. พันต�ารวจโท กีรติ ตรีวัย...โทร......................................................

การควบคุมตัวผู้ต้องหา                            (1) ปล่อยชั่วคราวแต่วันที่......../............/..................

                         (2) ควบคุมแต่วันที่.........../............../........................

                            ครบวันที่............/................./..............................

                         (3) ศาลสั่งขังแต่วันที่.........../.............../....................

                            ครบวันที่............/................./..............................

พยานที่อ้าง........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

ป.จ.ว.ข้อ  ...................

เวลา  .......................น.

ลง ...............................

บทที่ 4  กำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน 
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วันที่นัดสอบสวน

ครั้งที่หนึ่ง  วันที่........./.............../...................ชื่อพยาน..................................................................

ชื่อผู้สอบสวน.................................................................

ครั้งที่สอง  วันที่........./.............../...................ชื่อพยาน..................................................................

ชื่อผู้สอบสวน.................................................................

ครั้งที่สาม  วันที่........./.............../...................ชื่อพยาน..................................................................

ชื่อผู้สอบสวน.................................................................

ส่งส�านวนไปยัง......................โดยรายงานการสอบสวนที่....................ลงวันที่......../........../..............

หมายเหต.ุ.............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

ค. ๑๗๑  -  ต.  ๕๖๐
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ตัวอย่างที่ ๕  :  การจัดท�าภาพถ่ายที่เกิดเหตุคดีจราจร

ภาพถ่ายประกอบคดีจราจรที่         /2555

                                    สภ.ทุ่งลุง

                                                                  1 กรกฏาคม 2554

              พ.ต.ท.กีรติ    ตรีวัย  (เจ้าพนักงาน)       ผู้กล่าวหา

              นาย เอ    อายุ............ปี          ผู้ต้องหา

ฐานความผิด     “ขบัรถโดยประมาทเป็นเหตใุห้ผู้อืน่ถงึแก่ความตายและทรพัย์สนิของผูอ้ืน่เสยี

หาย และขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินผู้อื่นแล้วไม่หยุดช่วยเหลือ 

แสดงตัว แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที”  

สถานที่เกิดเหตุ และวันเวลาที่เกิดเหตุ  ที่ ถนนสายกาญจนวนิช ต�าบลพะตง อ�าเภอหาดใหญ่   

จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลาประมาณ 04.00-04.30 นาฬิกา   

อธิบายภาพ  : ภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ ให้เห็นจุดเริ่มต้นรอยครูดถนนท่ีเกิดเหตุอยู่ในช่องเดินรถ

ซ้ายมือ (ช่องที่ 1) นับจากซ้ายมือ (เมื่อหันไปทางทิศใต้) ถ่ายภาพจากทางทิศเหนือ(หาดใหญ่) หัน

หน้าไปทางทิศใต้ (สะเดา) ถ่ายภาพขณะออกไปตรวจสถานที่เกิดเหตุเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 

เวลาประมาณ 04.50 นาฬิกา จึงบันทึกไว้

                (ลงชื่อ)พ.ต.ท.                                       จัดท�า/บันทึก 

                                      พนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งลุง

คดีอาญาระหว่าง

คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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วงจรงานนิติวิทยาศาสตร์ 

   ตั้งแต่ช่วงเวลาเกิดเหตุถึงเวลาทราบผู้กระท�าผิด

   1. ข้อมูลและรายละเอียดการประกอบอาชญากรรม (Crime) เช่น แรงจูงใจ, การกระท�า 

การเตรียมการณ์ ก่อน ขณะลงมือ หลัง, หลักฐานเฉพาะคดี

   2. การตรวจพิสูจน์ท่ีเกิดเหตุอาชญากรรม (Crime Scene Investigation: CSI) อาศัย

กระบวนการทางนติิวทิยาศาสตร์ เช่น งานภาคสนาม, มาตรฐานขัน้ตอน, เจ้าหน้าที,่ เครือ่งมอื ทกัษะ

ความรู้เฉพาะ และ ค�าถามที่ต้องการในแต่ละคดี

   3. การตรวจสอบหลักฐานทางห้องปฏิบัติการ (Lab evidence) เช่น งานห้องปฏิบัติการ

เฉพาะ ความเป็นมาตรฐาน ปัจจัยและกระบวนการต่างๆ (Input Process Output) กรณีกลุ่มงาน

จราจรจะเกี่ยวกับกลุ่มงานฟิสิกส์ เคมี ซึ่งต้องมีการตรวจทางด้านกายภาพก่อน (หรือที่เรียกว่าตรวจ

ทางเคมี) หากมีหลักฐานยืนยันที่แน่ชัด ก็จะส่งผลให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น 

ห้องปฏบิตักิารต้องมกีารเตรยีมการ และมต้ีนทนุในการตรวจ ฉะนัน้ผูเ้กีย่วข้องควรปรกึษาผูช้�านาญ

การหรือผู้เชี่ยวชาญให้ละเอียดก่อนที่จะส่งพยานหลักฐานไปตรวจสอบ

   4. ระบบฐานข้อมูล (Database) ระบบฐานข้อมลูเช่ือมโยงสมัพนัธ์กบัสิง่ต่างๆ เช่น วตัถุพยาน, 

องค์ความรู้ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) 

กำรตรวจพิสูจน์หลักฐำน
ในคดีอุบัติเหตุทำงถนน
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บทที่ 4  กำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน 

วงจรงานนิติวิทยาศาสตร์ (เกิดเหตุ ถึง ทราบผู้กระท�าผิด)

1. อาชญากรรม Crime 2. Csi กระบวนการวิทย์ 
เริม่ต้น

3. Lab evidence 4. Database

- แรงจูงใจ
- การกระท�าการ
เตรยีมการณ์ ก่อน 
ขณะลงมอื หลงั
- หลักฐานเฉพาะคดี

- งานสนามมาตรฐาน 
ขัน้ตอน
- เจ้าหน้าที่
- เครือ่งมอื ทักษะความ
รูเ้ฉพาะ
- ทราบค�าถามแต่ละคดี

- งานห้องปฏิบัติการ
เฉพาะมาตรฐาน 
input process output

- ฐานข้อมูล วตัถพุยาน, 
องค์ความรู้
- ระบบ IT

สรุปจากกระบวนการทางวิทย์
- อ่านเหตุการณ์ให้ออก (ก่อน ขณะ หลัง) วางแผนอนาคต
- บอกใครผิด-ถูกได้

สอดคล้องกันหรือไม่

-  ใช้ประโยชน์จากทุกศาสตร์

ข้อสรุปจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

-  ผูว้เิคราะห์ควรเข้าใจถงึภาพรวมของเหตุการณ์ (ก่อน ขณะ หลงัเกดิเหต)ุ เพือ่การวางแผนอนาคต

-  ข้อสรุปที่ได้จะท�าให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าฝ่ายใดผิด ฝ่ายใดถูก

ผลการใช้นิติวิทยาศาสตร์
เป็นกระบวนการหนึ่งที่ท�าให้เกิดการเชื่อมโยง

สถานที่เกิดเหตุ, คน

รถยนต์คู่กรณี 1 รถยนต์คู่กรณี 2

พยานหลักฐานพยานหลักฐาน

พยานหลักฐาน

   โดยข้อมูลทั้งการเก็บพยานหลักฐานเบื้องต้น และจากการตรวจสอบทางกระบวนการ

วิทยาศาสตร์ ต้องน�ามาประมวลผลว่า สอดคล้องกันหรือไม่

คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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   Locard’s principle

   
Figure 4.26 Crushing impact of a blunt object on skin supported by bone. such as scalp onskull. The skin is  
sandwiched between weapon and bone and this causes a  lacerated split that has bruised margins and bridges of 
hair and tissue in the wound.

   •  เมื่อวัตถุสองชิ้นสัมผัสกันจะมีการแลกเปลี่ยนวัตถุพยานซึ่งกันและกัน

   •  ระหว่างคน/ระหว่างคนกับสัตว์ สิ่งของ/ระหว่างคนกับสถานที่ หรือยานพาหนะ

วงจรการเกิดอุบัติเหตุจราจร และการพิสูจน์หลักฐาน

   •  ธรรมชาติของการเกิดเหตุจราจร กระบวนการการเกิดเหตุ

     •  ก่อน  ขณะ  หลังเกิดเหตุ

   •  กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์หาสาเหตุ Backwards theory (ย้อนรอย)

     •  จากสถานที่เกิดเหตุ  CSI (Forensic Science)  ได้ค�าตอบที่ต้องการ

   ตาราง วงจรการเกิดอุบัติเหตุจราจรและการพิสูจน์หลักฐาน

   1.1  รถชนิด รุ่นต่างๆ กระบวนการขับขี่ ระบบความปลอดภัย

   1.2  สถาพถนน

   1.3  สิงแวดล้อมข้างถนน

   1.4  สภาพดินฟ้าอากาศ

   1.5  คน ผู้ขับขี่ แรงจูงใจให้เกิดเหตุ จากประมาท อุบัติเหตุ เจตนา (ฝ่าผืน) พฤติกรรม (ก่อน 

ขณะ หลังเกิดเหตุ)

   1.6  สิ่งที่เกี่ยวข้องอื่นๆ / ความรู้ และธรรมชาติ

      2.1  ธรรมชาติการชน สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์

      2.2  พฤติการณ์ก่อนชน  เช่น รอยห้ามล้อขณะชน  

      2.3  รูปแบบต่างๆ ในการชน ต�าแหน่งสุดท้ายของรถที่ชน
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   ในการพิสูจน์หลักฐานจะมีแผ่นวงกลมสีเหลือง ในการพิสูจน์หาหลักฐาน ร่องรอยที่ไม่เกี่ยวกับ

การพิสจูน์หลกัฐาน คอืร่องรอยในการงัดรถ หรอืกูภ้ยั เป็นต้น ต้องแยกให้ออกว่าร่องรอยอนัใดทีต้่อง

น�าไปพิสูจน์หลักฐาน

   การส�ารวจข้อมลูเบือ้งต้นด�าเนนิการจากกว้างไปแคบ นอกไปหาใน แล้วจะได้ค�าตอบไปเรือ่ยๆ 

ว่าลักษณะการชนเป็นเช่นใด ทั้งนี้ ในการส�ารวจข้อมูลเบื้องต้น จะต้องได้ค�าตอบแล้วว่ารถอะไรชน

กับอะไร ชนบริเวณจุดใดของถนน ในทิศทางใด  

   วงจรการเกิดอุบัติเหตุจราจรและการพิสูจน์หลักฐาน  

   ธรรมชาติของการเกิดเหตุจราจร กระบวนการเกิดเกิดอุบัติเหตุ อาจจ�าแนกได้ตามตาราง ดังนี้

1. ปัจจัยทีเ่ก่ียวข้องในการ
เกดิเหตจุราจร Input

2. กระบวนการใน 
การเฉีย่วชน process

3. ผลลพัธ์หลงัการชน  
Output

1.1 รถชนิด รุ่นต่างๆ ระบบ

การขบัข่ี ระบบความปลอดภยั

1.2 สภาพถนน 

1.3 สิ่งแวดล้อมข้างถนน 

1.4 สภาพดินฟ้าอากาศ 

1.5 คน ผู้ขับขี่ แรงจูงใจให้เกิด

เหตุ จากประมาท อุบัติเหตุ 

เจตนา (ฝ่าฝืน) มีพฤติกรรม 

(ก่อน ขณะ หลัง) 

1.6 สิ่งที่เกี่ยวข้องอื่นๆ /ความ

รู้ธรรมชาติการท�างานของรถ

และอปุกรณ์ /ยางล้อ/กระจก/

ถุงลมเสริมความปลอดภัย/

ง า น วิ ศ ว ก ร ร ม จ ร า จ ร /

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนที่ใน

รูปแบบต่างๆ

2.1 ธรรมชาติการชน (การ

อ ธิ บ า ย ด ้ ว ย ท ฤ ษ ฎี ท า ง

วิทยาศาสตร์)

2.2 พฤติการณ์ก่อนชน เช่น 

การห้ามล้อ/ขณะชน เช่น เกิด

การยุบย่นของรถ/พฤติกรรม

หลังชน

2.3 รูปแบบต่างๆในการชน 

การชนกับรถต่างชนิด ขนาด/

การชนคน/ชนกับวัตถุ/เสีย

หลักคว�่าเอง

3.1  ต�าแหน่งสุดท้ายของรถ

และอื่นๆ

3.2 วัตถุพยานของคดีท่ีเกิด

จากการชนซ่ึงปรากฏท่ีรถ 

ถนน สิ่งแวดล้อม รวมท้ังคน  

ร่องรอยก่อน ขณะ หลังชน

ปะปนกันอยู่

บทที่ 4  กำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน 
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บทที่ 4  กำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

5.7 Database ฐานข้อมูล  

องค์ความรู้อื่นๆช่วยสนับสนุน 

เช่น  

  1. ข้อมูลจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ใน-นอกหน่วยงาน

ต� า ร ว จ / บ ริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต ร ถ 

มหาวิทยาลัย(งานสัมมนา 

ศึกษา วิจัย)

    2. องค์ความรู ้จากการตรวจ

สถานที่เกิดเหตุ กรณีศึกษา 

แฟ้มคดีลักษณะคล้ายๆกัน 

เช่น ฐานข้อมลูความเร็วกบัการ

เกิดเหตุจราจร

5.6 Lab/วัตถุพยานจากการ

ตรวจสถานที่เกิดเหตุกับการ

ตรวจพิสูจน์จากห้องปฏิบัติ

การ เช่น ตรวจทางเคมี-ฟิสิกส์  

สีรถ

5.5 การใช้ทกัษะความรูว้ชิาการ 

อืน่ๆ ทีส่นบัสนนุกบัการตรวจ/

ระบบการท�างานกลไกรถ/

วิ ศ วกรรมจราจร /ข ้ อมู ล

ความเร็วรถเมื่อถุงลมนิรภัย

ท�างาน/การใช้โปรแกรมการ

ย้อนรอยคดี
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6.7 การรายงานผล

6.6 ความเร็วรถก่อนชน

6.5 ใครเป็นผู้รับผิดชอบ (เช่น

จากลายนิ้วมือ)

6.4 ด้วยสาเหตุใดจากคน รถ 

ถนนอื่นๆ เป็นการประมาท 

อุบัติเหตุ

6.3 มีการชนกันในต�าแหน่งใด

บนถนน

5.4 การตรวจเหตุในลักษณะ
อื่นๆ เช ่น รถชนคน การ
หาความเร็วรถ รถซ่อมแซม 
เป็นต้น 

5.3 กระบวนการขั้นตอนการ

ตรวจทางวิทยาศาสตร์ในข้อ 

5.2 ปรับเข้ากับค�าถามในการ

ตรวจ ในข้อ 5.1(การสร้าง และ

พิสูจน์สมมติฐาน) ประกอบ

ด้วย /1.หาข้อมูล ส�ารวจเบื้อง

ต้น ส�ารวจตรวจสอบจากด้าน

นอกสู่ด้านใน ทั้งจากสภาพรถ 

ถนนคน แยกแยะความเสีย

หาย วัตถุพยานที่เกิดข้ึนก่อน 

ขณะและหลังชน รถเป็นวัตถุ

พยานท่ีน่าสนใจท่ีสุด ได้ค�า

ตอบส่วนใดของรถท่ีชนกนั ชน

บริเวณใดของถนน เตรยีมพืน้ท่ี 

ทีม เครื่องมือเพ่ือปฏิบัติงาน

ต่อไป /2.บันทึกสภาพสถานที่

เ กิ ด เ หตุ ด ้ ว ย วิ ธี ต ่ า ง ๆ  /

3 .วิ เคราะห ์สาเหตุ ในราย

ละเอียด /4.ตรวจเก็บรวบรวม

วัตถุพยาน /5.สรุปผลจากการ

ปฏิบัติ ก่อนคืนพื้นที่

5.2 หลักการบริหารจัดการ

สถานทีเ่กดิเหตุ Crime Scene 

Management (CSM) ตามข้ัน

ตอนมาตรฐาน 

4.3 หาข้อมูลต่างๆ รวมทั้ง

วิ เคราะห์แยกความเสียหา

ยอื่นๆที่ ไม ่ ได ้ เกี่ยวข ้องกับ

เหตุการณ์ออกไป(ออกจาก

เหตุการณ์ก่อน ขณะ หลังชน) 

เช่น การงัดรถช่วยผู้เคราะห์

ร้าย การเคลื่อนย้ายรถออก

จากจุดเกิดเหตุ เป็นต้น

บทที่ 4  กำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน 
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6.2 รถคันใดชนกัน ที่ต�าแหน่ง

ใดของรถ

6.1 สามารถอ่านสถานท่ีเกิด

เหตุออก บอกเหตุการณ์ได้

(พฤติการณ์ ก่อน ขณะ หลัง) 

( เ ส มื อ น เ ป ิ ด ย ้ อ น ก ล ้ อ ง

วงจรปิด)

5.1 มีการค�านึงถึงค�าถาม

เป้าประสงค์ในการตรวจจาก

กว้างไปหาแคบ รถคนัใดชนกนั

ที่ต�าแหน่งใดของรถ/มีการชน

กันในต�าแหน่งใดบนถนน/ใคร

เป็นผูร้บัผดิชอบ/ด้วยสาเหตใุด

(คน รถ ถนน อื่นๆ)/พิสูจน์

ทราบความเร็วก่อนเข้าชน

4.2 ป้องกันรักษาสถานที่เกิด

เหตุให้ครอบคลุมวัตถุพยาน

( ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร ท า ง

นิติวิทยาศาสตร์เริ่มต้น )

4.1 เมื่อทราบเหตุ การด�าเนิน

การทุเลาบรรเทาเหตุสู่สภาวะ

สงบ

6. ได้ข้อสรปุของค�าตอบและ
ความเหน็ 

5. CSI และกระบวนการการ
ตรวจทางนติวิิทยาศาสตร์

4. สถานทีเ่กดิเหตุ Scene 
สิง่ท่ีควรปฏบิติัหลงัเกดิเหตุ

   กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์หาสาเหตุ Backwards theory (ย้อนรอย)

   กรณีมีเครื่องตรวจสี กรณีเกิดเหตุชนมา จะมีเครื่องตรวจสอบสี หรือลักษณะของสีรถที่มีการ

ปลีย่นแปลง และดไูด้ว่าพืน้ทีใ่นการซ่อมแซมสไีด้ว่ามคีวามเสยีหายเป็นบรเิวณกว้างมากน้อยเพยีงใด

กรณีศึกษา

   อุบัติเหตุรถยนต์เสียหลัก ขณะเกิดเหตุฝนตกกลางคืนรถเสียหลักลงข้างทาง มีผู้หญิงเสียชีวิต

กระเดน็ออกนอกตวัรถ รถฝากระโปรงท้ายเปิด รถหงายท้อง ชายผูอ้ยูใ่นเหตกุารณ์แจ้งว่าหญงิผูเ้สยี

ชีวิตขับมาโดยความเร็ว เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บหลักฐาน เพื่อป้องกันประเด็นที่จะตามมา

เนื่องจากมีผู้เสียชีวิต ผลของ DNA ที่พวงมาลัยและเข็มขัดนิรภัย โดยไม่ปรากฎหลักฐานทาง DNA 

   เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมีหน้าที่เก็บของเก่าท่ีเกิดเหตุเพื่อน�ามาตรวจหาหลักฐาน ผู้ตรวจ

ต้องหาให้ละเอียดว่าจุดใดคือ ก่อน ขณะ หลัง เกิดเหตุ เมื่อตรวจตามหลักวิชาการจากด้านนอก ไป 

ด้านใน และถ่ายรอบรถจาก 4 ด้าน เพื่อไม่ให้เล็ดลอดจุดที่บ่งชี้ที่อาจเป็นหลักฐานในการเกิดเหตุได้ 

   พบเส้นผมสั้นบริเวณที่นั่งคนขับเป็นกระจุกจ�านวนมากแต่ตรวจ DNA ไม่พบเนื่องจากขาดราก

ผม เมื่อส่งตรวจร่างกายข้อมูลทางการแพทย์ช่วยคดีนี้ได้ 

   ชาย มบีาดแผลทีศ่รษีะ ซึง่ตรงกบัผมทีพ่บบรเิวณทีน่ัง่คนขบั บาดแผลข้อมือขวามกีารบาดเจบ็ 

   •  ผลลัพท์หลังการชน เป็นแหล่งรวมของหลักฐานของรถ ถนน คน
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145
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



บทที่ 4  กำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน 

     หลักฐานบนถนน

     1. เศษดิน สนิม

     2. อุปกรณ์ชิ้นส่วนของรถ

     3. น�้า น�้ามันเครื่อง

     4. สิ่งที่บรรทุกมากับรถ

     5. สิ่งที่อยู่บนถนน

     6. รอยครูดบนถนน

     7. รอยล้อรถ

     8. รอยไถล

     9. จุดสุดท้าย

   •  สถานที่เกิดเหตุ

   •  CSI และกระบวนการการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์

ข้อปฏิบัติเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ

   1. ตรวจสอบเครื่องหมายจราจร

   2. จดชื่อ ที่อยู่ของพยายาน

   3. หากมีผู้บาดเจ็บอยู่ในที่เกิดเหตุให้จดชื่อ ที่อยู่ แล้วรีบส่งไปยัง รพ.ที่อยู่ใกล้เคียง

   4. กรณีมีคนตาย ต้องแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตรพลิกศพ

   5. กรณีมีคนตาย รถชนกันเสียหายมาก หรือจะมีปัญหาต้องถ่ายรูปไว้

   6. ให้คู่กรณี และพยาน ลงชื่อในแผนที่เกิดเหตุ

   7. น�ารถคู่กรณีไปสถานีตารวจ

การเขียนรายงานการตรวจพิสูจน์

     1. การรับแจ้ง สิ่งที่ท�าการตรวจ

     2. รถ

     3. สถานที่เกิดเหตุ

     4. วัตถุประสงค์ในการตรวจ

     5. ผลการตรวจ

     6. สรุป

     7. เปรียบเทียบ

     8. ความเห็น                  
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1. การวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุ

   1. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ

   หลักการวิเคราะห์หาสาเหตุจะต้องตอบค�าถาม 5 W 1H กล่าวคือจะต้องน�าข้อมูลจากพยาน

หลักฐานเพื่อประกอบสาเหตุเกิดอะไรขี้นในการชนหรืออุบัติเหตุ และปัจจัยสาเหตุของอุบัติเหตุน�า

ไปสู่อุบัติเหตุ จึงต้องตั้งค�าถามและตอบค�าถามดังต่อไปนี้

     1) What ?         เกิดอะไรขึ้น

     2) Where ?     อุบัติเหตุเกิดที่ไหน ระบุต�าแหน่งสถานที่ บริเวณที่เกิดเหตุ

                   หรือประเภทของบริเวณที่เกิดเหตุ

     3) When ?      อุบัติเหตุเกิดเมื่อไร ระบุวัน เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ

     4) Who ?       ใครบ้างที่เกี่ยวข้องในอุบัติเหตุ ทั้งยานพาหนะและคน

                 จ�านวนผู้บาดเจ็บ หรือ จ�านวนผู้เสียชีวิต 

     5) Why?       ท�าไมถึงเกิดขึ้น

     6) How ?       และเกิดขึ้นได้อย่างไร อธิบายล�าดับการเกิดอุบัติเหตุ

                 ลักษณะการชน ระบุสาเหตุของอุบัติเหตุโดยอาศัยข้อมูลหลักฐาน

     จากค�าถามที่จะต้องหาค�าตอบมาอธิบายลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ วิเคราะห์หาสาเหตุ

ปัจจัยของอุบัติเหตุ เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ

     Why and How ? เป็นค�าถามต้องหาสาเหตุของอุบัติหรือปัจจัยที่เสริมให้เกิดอุบัติเหตุทาง

ถนน ต้องเข้าใจปัจจัยเสริมให้เกิดอุบัติเหตุ ปัจจัยใดท่ีวิเคราะห์ได้ว่าเพียงพอ หรือบกพร่อง อาจมี

ส่วนได้เกิดอุบัติเหตุ

วิศวกรรมจรำจร
กับกำรแก้ไขอุบัติเหตุทำงถนน
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2. วิศวกรรมการจราจร (ปัจจัยสาเหตุของอุบัติเหตุ)

      องค์ประกอบของจราจรประกอบและปัจจัยสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนนมี 4 ประการคือ

   1. ปัจจัยคน (Drivers/Pedestrian)

   อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นได้ 2 กลุ่ม คือ ผู้ขับขี่ และคนเดินเท้า

   (1)  พฤติกรรมผู้ขับขี่รถ (Drivers) /ใช้ถนน การเลือกใช้ความเร็ว การใช้เกียร์ การเบรก การ

เลี้ยว การให้สัญญาณ ขับรถผิดช่องทาง การเลี้ยวกลับรถ การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย

   (2)  คนเดินเท้า (Pedestrian) เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนนในขณะที่มิได้ขับขี่หรือโดยสาร

พาหนะหรือสตัว์ใดๆคนเดินทางเท้ากเ็ป็นคนใช้ถนนเหมอืนกนัทัง้การเดนิตามถนนหรอื เดนิข้ามถนน

   ปัจจัยด้านคน (Drives) ที่พบว่ามีผลต่ออุบัติเหตุทางถนนดังต่อไปนี้

   1) ประสบการณ์ในการขบัขี ่ผูบ้ขบัขีร่ถมปีระสบการณ์การขบัขีต่่างกนัจะมคีวามเกีย่วข้องกบั

การเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่แตกต่างกัน ผู้ที่ฝึกหัดขับรถไม่ดี ท�าให้ขาดความรู้ ความช�านาญในการ

ใช้รถใช้ถนน เช่น ขาดความรู้เรื่องการคาดคะเนความเร็ว หรือประมาณระยะทางไม่ถูกต้องหรือไม่

คุน้เคยในเร่ืองลกัษณะของยานพาหนะท�าให้ไม่สามารถบงัคบัได้ เช่น รถลืน่ไถลตกถนนหรอืออกนอก

เส้นทาง เป็นต้น Munden (1962) พบว่าผู้ขับขี่ที่มีประสบการณระหว่าง 0-3 ปี จะมีอัตราการเกิด

อุบัติเหตุสูงที่สุด แต่อัตราการเกิดอุบัติเหตุจะลดลง เมื่อผู้ขับขี่มีประสบการณ์การขับขี่เพิ่มมากขึ้น

   2) การดืม่สรุาหรอืของมนึเมา ผูข้บัขีย่านพาหนะ ขณะมนึเมา เช่น การดืม่สรุา เบยีร์ ไวน์ และ

เครื่องดื่มอื่นๆที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่สามารถควบคุมสติสัมปชัญญะได้ จากการศึกษาของ 

Laphan (1995); Insuranced Institute of Highway Safety(1993) ;Wells ,et al.(1993);Denott 

and Hugjher (19983) ;Evans (1990) พบว่าผู้ขับขี่รถขณะมึนเมาจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง

กว่าคนขับที่ไม่ดื่มของมึนเมา Zador (1991);Zador,et al (2000) พบว่าการเพิ่มข้ึนของระดับ

แอลกอฮอล์ทกุๆ ร้อย 0.02 จะท�าให้จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุจนเสยีชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 2 เทา่ นอกจาก

นี้ยังมีผลการศึกษาของ Perrine (1975) ที่พบอีกว่าอัตราเสี่ยงบของการเกิดอุบัติเหตุจราจรของผู้ที่

มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 0.1 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง

กว่าผู้บับรถที่มึนเมาประมาณ 7 เท่า

   3) การไม่ปฏบิตัติามกฎจราจร ผูข้บัขีย่านพาหนะไม่ปฏบิตัติามกฎจราจรเกีย่วกบัสญัญาณไฟ

จราจร กฎจราจรและการใช้สญัญาณไฟ ท�าให้มคีวามเสีย่งต่อการเกดิอบัุติเหตสุงูเนือ่งจากผูขั้บข่ีอาจ

จะบงัคบัไปในทศิทางหรอืต�าแหน่งทีท่�าให้เกิดอุบตัเิหตุได้ง่าย Al-Madani (2000) ได้ท�าการทดสอบ

กลุ่มขับขี่ในประเทศบาห์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ฯ เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในป้ายจราจร พบ

ว่า ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง ผูข้บัขีม่คีรวามเข้าใจเพียงร้อยละ 56 ของป้ายจราจรทัง้หมด ซึง่มคีวาม

เสี่ยงต่อการาเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมาก

ผนวก ก. วิศวกรรมจรำจรกับกำรแก้ไขอุบัติเหตุทำงถนน
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   4) การใช้ยา ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ใช้ยาบางประเภท เช่น ยาแก้แพ้ ยาลดควมดัน หรือยาอื่นๆ

ที่มีผลข้างเคียงท�าให้ง่วงนอน ท�าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าผู้ขับข่ีรถท่ีไม่

ได้ใช้ยา

   5) การใช้ยาเสพติด ผู้ขับขี่ยานพาหนะท่ีใช้สารเสพติด เช่น ยากล่อมประสาท จะท�าให้

สมรรถภาพการขับรถลดลง Skegg,et al.(1972) พบว่าผู้ขับขี่รถใช้ยากล่อมประสาทจะมีอัตราเสี่ยง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าผู้ขับขี่ที่ไม่ใช้ยากล่อมประสาทประมาณ 5 เท่า

   6) พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่มีพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่เสี่ยงต่อการ

เกิดอุบัติเหตุทางถนน Harano,et al. (1975) พบว่าผู้ขับขี่ที่มีความผิดพลาดขณะขับรถ เช่น การ

เบรก การเลี้ยว การใช้สัญญาไฟ การแซง การใช้ความเร็ว การควบคุมรถขับรถผิดช่องทาง การเลี้ยว

กลับรถ ท�าให้มีโอกาสเกิดอุบัติทางถนนมากกว่าผู้ขับขี่ได้ใช้ความระมัดระวัง 

   นอกจากนี้ Baxter,et al.(1990) พบว่ากลุ่มผู้ขับขี่วัยรุ่นทั้งสองเพศชอบขับขี่รถเร็วเกินกว่าที่

กฎหมายก�าหนด และชอบขับรถตามคันหน้าในระยะกระชั้นชิด

   7) สภาพร่างกาย ผูข้บัขีย่านพาหนะ ขณะร่างกายไม่พร้อม เช่น ร่างกายอ่อนเพลยีจากการขบั

รถเป็นเวลานาน และการพักผ่อนไม่เพียงพอ ท�าให้มีโอกาสหลับใน หรือการตัดสินใจของผู้ขับขี่รถ

ช้าลง กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าผู้ขับขี่รถท่ีมีร่างกาย

สมบูรณ์กว่า Grandjean (1968) พบว่า ความเหนื่อยล้าเป็นปัจจัยส�าคัญปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิด

อุบัติเหตุทางถนน คือ การขับขี่ยานพาหนะที่ติดต่อกันนาน 4 ชั่วโมง จะท�าให้ระดับการตื่นตัวของ

ร่างกายลดลง เป็นสาเหตุท�าให้เกิดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น Connor,et al.(2002) 

พบว่า การง่วงนอน ขณะขับขี่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการชน

ของยานพาหนะหรือรถยนต๋

   8) มโีรคประจ�าตวั ผูข้บัขีย่านพาหนะทีม่สีภาวะทางร่างกายทีไ่ม่สมบรูณ์ Gastaut (1982) พบ

ว่าผู้ขับขี่รถที่มีโรคประจ�าตัว เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคปอด และโรคลมชัก กลุ่มเหล่านี้มีโอกาสเสี่ยง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าผู้ขับขี่รถที่่มีร่างกายสมบูรณ์

   9) ประสาทการรับรู้ ผู้ขับข่ียานพาหนะที่มีปัญหาเก่ียวกับประสาทการรับรู้ ซ่ึงประกอบด้วย

ลักษณะการมองเห็น กาารได้ยิน การประเมินความเสี่ยงต่อสถานการณ์ต่างๆ ขณะขับรถและการ

ควบคุมการขับรถ Hill (1975) พบว่าผู้ขับรถที่มีสติดี หรือมีการรับรู้ที่ดี จะมีความปลอดภัยในขณะ

ขับรถมาก 

   นอกจากนี้ Hiopia และ Morphew (1968) ยังพบอีกว่าประสาทการรับรู้ด้านการมองเห็นมี

ความเกี่ยวข้องกับการประเมินสถานการณ์ ขณะขับรถประมาณ 90%
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   2. ปัจจัยยานพาหนะ (Vehicles)

   สภาพยานพาหนะ (Vehicles) เป็นปัจจัยที่ส�าคัญมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะยาน

พาหนะทีไ่ม่ได้มาตรฐาน ไม่มอีปุกรณ์ด้านความปลอดภยัทีดี่และพอเพยีง และยานพาหนะทีม่สีภาพ

ช�ารดุบกพร่องขาดการตรวจสอบและบ�ารงุรกัษาท่ีดก่ีอนน�าไปใช้งาน อาจเป็นสาเหตใุห้เกดิอบุตัเิหตุ

ทางถนนได้ จึงแบ่งได้ 2 ประเด็นดังต่อไปนี้

   1) ยานพาหนะมีอุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ช�ารุด บกพร่อง ได้แก่ 

     -  ระบบห้ามล้อท�างานไม่ปกติด เช่น เบรกแตก และระบบควบคมุทิศทาง เช่น คนัชกัและ

คันส่งหลุด

     -  สภาพของยาง เช่น ยางแตก และยางรั่ว ผ่านการใช้งานมานาน

     -  ระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ เช่น ระบบไฟส่องสว่างหรือไฟสัญญาณเสีย

     -  ระบบปัดน�า้ฝนไม่สามารถใช้งานได้ในขณะฝนตก อาจท�าให้ทศันวสิยัในการขบัขีไ่ม่ดอีนั

ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้

   2)  ยานพาหนะไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย เช่น

     -   การบรรทุกที่ไม่ปลอดภัย เช่น บรรทุกน�้าหนักเกิน การบรรทุกสูงเกิน และการบรรทุก

ยื่นเกินอัตราที่กฎหมายก�าหนด

     -  มีการปรับแต่งสภาพยานพาหนะอันอาจส่งผลต่อรความปลอดภัย

     -  ไม่มีอุปกรณ์เสริมเพื่อความปลอดภัย เช่น หมวกนิริภัย เข็มขัดนิรภัย หรือถุงลมนิรภัย

หมดสภาพรถใช้มานานเกิน 10 ปี เป็นต้น

   จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยพบว่า หมวกนิรภัย (Helmet) ท�าหน้าที่ 2 อย่างคือ

   (1)  ป้องกันแรงกดดันที่เกิดจากความเร็ว

   (2)  ป้องกันกะโหลกศรีษะ 

   จากการศีกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนนและการใช้หมวกนิรภัยโดย ดิเรก ปัทมสิริ

วฒัน์ (2537) พบว่าการสวมหมวกนริภยัจะช่วยลดอตัราการเจบ็ทีศ่รษีะและอตัราการตายลงได้อย่าง

มีนัยส�าคัญร้อยละ 40 National Highway Traffic Safety Administration (1995) พบว่าหมวก

นิรภัยสามารถลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตอัน เนื่องจากการบาดเจ็บทางศรีษะลดลงร้อยละ 30 

   จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่า หลังจากออกกฎหมายให้ใช้เข็มขัดนิรภัย (Safety belt) 

กันอย่างจริงจัง ผู้บาดเจ็บที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จะต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสูงกว่าผู้ที่คาด

เข็มขัดนิรภัยถึง 2 เท่า (Dreghorn,1985) และสถิติในสหราชอาณาจักรภายหลังการออกกฎหมาย

บังคับใช้เข็มขัดนิรภัย พบว่า อุบัติเหตุของการบาดเจ็บต่อใบหน้าลดลงจาก 20.9% เป็น 5.9% 

(Perkins,1988) และ National Highway Traffic Safety Administration (1995) พบว่าเข็มขัด
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นิรภัยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บอย่างรุนแรงและการเสียชีวิตได้ประมาณร้อยละ 40-55 โดยใน

ช่วงปี ค.ศ.1983-1992 สามารถช่วยผู้ขับขี่ให้รอดจากการเสียชีวิต ถึง 35,000 ราย และป้องกันการ

บาดเจ็บระดับปานกลางจนถึงข้ันรุนแรงของผู้ขับข่ีได้ถึง 906,000 ราย อันเนื่องมาจากการออก

กฎหมายบังคับใช้  ถุงลมนิรภัย (Air bags) ถึงแม้จะมีเข็มขัดนิรภัยที่ออกแบบมาดีที่สุด ก็ไม่สามารถ

ปกป้องส่วนของศรษีะและอกจากการบาดเจบ็ได้ท้ังหมดจากการชนทางด้่านหน้าอย่างรนุแรง แต่ถงุ

ลมนิรภัยจะช่วยดูดซับพลังงานกระแทกระหว่างร่างกายส่วนบนของผู้โดยสารกับพวงมาลัย รถ 

อปุกรณ์แผงควบคมุหรอืกระจกหน้า การศกึษาของ Bureau of Transportation Statistics (1995)

พบว่าอตัราการเสยีชวีติของคนขบัจากการชนทางด้านหน้าในรถทีม่ถีงุลมนริภยัถงึ 20% ส่วนในการ

ชนโดยรวมลักษณะการชนทุกประเภท ถุงนิรภัยช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึง 15%

   3. ปัจจัยถนน (Road)

   ถนนเป็นโครงสร้างพืน้ฐานการพัฒนาประเทศ การคมนาคมอ�านวยความสะดวกในการเดนิทาง

บก หลักเกณฑ์ในการออกแบบถนน จะต้องออกแบบแนวทางของถนนให้เป็นแนวทางตรงมากที่สุด 

แต่ในบางพื้นที่ไม่สามารถกระท�าได้

   ดังนั้นวิศวกรจราจรจะต้องศึกษาลักษณะการวางแนวถนน (Road Alignment) ลักษณะทาง

โค้งต่างๆ ตลอดจนระยะมองเห็นปลอดภัย (Sight Distance) และลักษณะต่างๆ ของทางแยก (In-

tersection) เพือ่สามารถออกแบบให้การใช้ถนนมีความสะดวกและความปลอดภยัมากท่ีสดุโดยองค์

ประกอบด้านถนนที่เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

   1) ความกว้างช่องจราจร มผีลต่อการเกดิอบุตัเิหตทุางถนน จากผลการศกึษาต่างประเทศ Ze-

geer,et al.(1981) และ Cirillo และ Council (1986) พบว่าความกว้างของช่องจราจรระหว่าง 3.40-

3.70 เมตร เป็นความกว้างทีเ่หมาะสมทีส่ดุส�าหรบัถนนขนาด 2 ช่องจราจร บรเิวณนอกเมอืงเน่ืองจาก

มอัีตราการเกดิอบุตัเิหตตุ�า่และมคีวามสมดลุระหว่างการเคลือ่นตวัของกระแสจราจรกับความปลอดภยั

ต่อการจราจรมากทีส่ดุ และผลการศกึษาของ Lay (1986) ปรากฎว่าถนนมช่ีองจราจรกว้างน้อยกว่า 

3.00 เมตร มอีทิธพิลท�าให้เกดิอบุติัเหตุยจราจรแต่ละครัง้มรีถเกีย่วข้องมากกว่าหนึง่คนั

   2) ความกว้างของไหล่ทาง มผีลกระทบต่อการเกดิอบุติัเหตทุางถนนขึน้อยูก่บัขนาดความกว้าง

และชนิดของผิวไหล่ทาง Ogden (1996) พบว่าไหล่ทางชนิดที่ไม่ปูผิวจะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูง

กว่าชนิดที่ปูผิวไหล่ทางอย่างชัดเจน นาย Armour (1984) พบว่าสัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ที่มีไหล่ทางชนิดไม่ปูผิวกับปูผิว มีค่าเท่ากับ 3:1 และ 4:1 ส�าหรับกรณีทางตรงที่เป็นทางราบ และ

ทางโค้งหรือทางลาดชนัตามล�าดับ และยงัพบระยะกว้างของไหล่ทางทีก่ว้าง 0-2 เมตรจะมผีลต่อการ

เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง ส�าหรับไหล่ทางที่มีมากกว่า 2.50 เมตร พบว่าจะมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ

จราจรเพียงเล็กน้อย
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   3) ระยะมองเห็นในโค้งราบ จากผลการศึกษาต่างประเทศของนาย Glennon (1987) พบว่า

ระยะมองเห็นที่ปลอดภัยมีความส�าคัญมากส�าหรับการควบคุมการขับขี่ยานพาหนะให้ปลอดภัยโดย

เฉพาะอย่างยิง่ของรถยนต์บรรทกุมคีวามตอบสนองต่อการเบรกต�า่ จากรายงานของ Federal Highway 

Administration (1986) พอสรปุได้ว่า ระดับสายตาทีผู่ขั้บข่ีรถบรรทกุสามารถมองเหน็วตัถุได้สูงกว่า

รถยนต์ประเภทอืน่มส่ีวนช่วยในการชดเชยการตอบสนองต่อการเบรกต�า่ของรถบรรทกุชนดิต่างๆ ได้ 

แต่หลักเกณฑ์นี้อาจไม่สามารถใช้กับรถบรรทุกขนาดใหญ่ได้ เพราะรถท่ีมีขนาดใหญ่และบรรทุกน�้า

หนักมาก จ�าเป็นต้องใช้ระยะทางหยุดรถที่ปลอดภัยยาวกว่ารถยนต์ทั่วๆ ไป

   4) ระยะมองเห็นในโค้งดิ่ง จากรายงานของนาย Glennon (1987) พบว่าบนทางหลวงที่มีข้อ

จ�ากัดของระยะมองเห็นที่ปลอดภัยที่บริเวณทางโค้งดิ่งคว�่า (Crest Curve) จะมีความถี่ต่อการเกิด

อุบัติเหตุถีงร้อยละ 52 ของทางโค้งดิ่งหงาย (Sag Cuirve)

   5) แนวทางราบ จากรายงานของนาย Glennon (1987) พบว่าบนทางหลวงจะเกดิข้ึนท่ีบรเิวณ

ทางโค้งมากกว่าบริเวณทางตรงถึง 3 เท่า โดยส่วนใหญ่เกิดจากการวิ่งหลุดออกจากทางโค้ง

   นอกจากนี้นาย Meuman,et al.(1983) พบว่ารัศมีความโค้งเป็นปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อความ

ปลอดภัยของโค้งราบ ยังพบอีกว่าทางโค้งราบที่มีรัศมีความโค้งต�่ากว่า 600 เมตร จะมีส่วนช่วย

สนับสนุนให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น

   6) แนวทางด่ิง โดยทัว่ไปแล้วทางโค้งด่ิง หงาย (Sag Cuirve) จะมปัีญหาระยะมองเหน็ปลอดภยั

ไม่มากนัก ในขณะทีท่างโค้งดิง่คว�า่ (Crest Curve) จะมข้ีอจ�ากดัของระยะมองเหน็ปลอดภยัมากกว่า

ส�าหรับช่วงลาดของถนนนั้น 

   จากรายงานของ Organization for Economic Cooperation (1986) พบว่าอัตราการเกิด

อุบัติเหตุและความรุนแรงจะมีค่าเพิ่มขึ้นตามล�าดับความลาดและความชันของถนน

   Zegeer,et al.(1992) พบว่าถนนในทิศทางระดับลาดลงมีปัญหาความปลอดภัยมากกว่าใน

ทิศทางที่ชันขึ้น ซึ่งจะมีผลมากส�าหรับการเดินทางของรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยเฉพาะที่ระดับลาด

ชันมากกว่า 6% พบว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น

   นอกจากน้ี Pakpoy และ Kneebone (1988) ได้รายงานว่า บรเิวณทางโค้งราบและระดับความ

ชนัมาก จดัเป็นจุดอนัตรายส�าหรบัถนนบรเิวณนอกเมอืง ขนาด 2 ช่องจราจร เนือ่งจากผลการศึกษา

ยงัพบว่ามคีรวามถีก่ารเกดิอบุติัเหตุทางถนนสงู ดังน้ันการออกแบบทางหลวงให้มคีวามปลอดภยั ควร

จะต้องพิจารณาการออกแบบทางโค้งแนวราบ และทางโค้งแนวดิ่งควบคู่กันไป

   7) จ�านวนช่องจราจร จากการศกึษาสถติิอบุติัเหตุทางถนนของวศิวกรรมจราจร กรมทางหลวง 

(2540) พบว่าอบุตัเิหตุทางถนนบนเส้นทางหลวงแผ่นดนิและทางหลวงจงัหวดัมักเกิดบนทางตรงมาก

ที่สุด โดยเฉพาะสภาพเส้นทางที่ดีเรียบ มักท�าให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูงและขาดความระมัดระวัง และ
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ถนนที่มี 2 ช่องจราจร เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าถนนที่มี 4 ช่องจราจร

   8) อุปกรณ์กั้นข้างทาง คือ อุปกรณ์ที่ติดตั้งเพื่อป้องกันมิให้รถที่เกิดอุบัติเหตุวิ่งออกนอกถนน  

โดยทัว่ไปจะตดิตัง้ไว้บรเิวณทีเ่ป็นจดุเสีย่งและจดุอนัตรายหรอืเกดิอุบตัเิหตบุ่อยครัง้ เช่น บรเิวณทาง

โค้ง สะพานและจุดเสี่ยงอื่นๆ ยกตัวอย่างของอุปกรณ์ข้างทางเพื่อความปลอดภัย ได้แก่ ราวกันตก 

(Guard rail) และก�าแพงคอนกรีต เป็นต้น

   9) เคร่ืองหมายจราจรา หมายถงึ เครือ่งมือบอกข้อมูลด้าน การห้าม การเตอืน และการแนะน�า

ที่ส�าคัญส�าหรับผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อช่วยให้การขับขี่มีความปลอดภัยมากขึ้น ลักษณะของเครื่องหมาย

จราจรจ�าเป็นต้องเข้าใจง่าย มองเห็นได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ต�าแหน่งเครื่องหมายจราจรมีความ

เหมาะสมต่อผู้ขับขี่และคนเดินเท้าที่จะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไม่ลบเลือนหายไปตัวอย่างเช่น 

ทางม้าลาย เส้นแบ่งจราจร เส้นแบ่งทิศทางการเดินรถ ลูกศร และข้อความเตือนต่างๆ

   10)  ป้ายจราจร หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยบอกข้อมูลด้าน การห้าม การบังคับ การเตือน และ

การแนะน�าท่ีส�าคัญส�าหรับผู้ใช้ถนนเพื่อช่วยให้การขับข่ีมีความปลอดภัยมากข้ึน ป้ายจราจรจ�าเป็น

ต้องเข้าใจง่าย สงัเกตได้ชดัเจนทัง้กลางวนัและกลางคนื ต�าแหน่งป้ายมคีวามเหมาะสมต่อผูข้บัขีแ่ละ

คนเดนิเท้าทีจ่ะสามารถมองเหน็ได้ชัดเจนไม่ลบเลอืนหายไป หรือไม่มต้ีนไม้บดบังป้ายจราจรตวัอย่าง

ของป้ายจราจรบริเวณแยกสัญญาณจราจร เช่น ป้ายหยุด ป้ายห้ามเลี้ยวขวา เป็นต้น

   11)  สญัญาณไฟจราจร หมายถงึ เครือ่งมอืควบคมุการจราจรท่ีมคีวามส�าคัญโดยเฉพาะบรเิวณ

ทางแยกทีม่ปีริมาณจราจรมากถงึจุดทีต้่องติดต้ังสญัญาณไฟจราจร ต�าแหน่งการตดิตัง้ระบบสญัญาณ

ไฟควรให้ผู้ขับขี่แกละคนเดินเท้าสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและต้องไม่ถูกบดบังจากสภาพแวด

ล้อมอื่นๆ เช่น กิ่งไม้ 

   12)  สิง่อ�านวยความสะดวกคนเดินทางเท้า หมายถึง อปุกรณ์หรอืเครือ่งมอืด้านความปลอดภยั

ที่จัดเตรียมไว้ ส�าหรับคนเดินเท้า ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของระบบการจราจร เช่น ทางเท้าสะพานลอย

ส�าหรับคนเดินเท้า และสัญญาณไฟคนเดินเท้า เป็นต้น

   13)  สภาพผิวถนน ผิวจราจรที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือมีอุปสรรคการแล่นผ่านของผู้

ขับขี่ยานพาหนะ เช่น พื้นผิวถนนขุขระ พื้นผิวถนนมีความเสียดทานน้อย ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ มี

โคลนตม ถนนขาด ถนนทรุด ถนนก�าลังซ่อมบ�ารุง เป็นต้น ข้อบกพร่องหรืออุปสรรคต่างๆ ก่อให้เกิด

อุบัติเหตทางถนนได้

   จากรายงานของคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการจราจรแห่งชาตขิองประเทศสหรฐัอเมริกา 

(National Highway Traffic Safety Board,1980) ได้ท�าการศึกษาถึงวัสดุท่ีมีความหนาแน่นสูง

ในการท�าถนนในรัฐยูทาห์ เป็นถนนที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความฝืดต�่า ท�าให้เกิดการลื่นไหลได้ง่าย แสดง

ให้เห็นว่าสภาพผิวถนนที่มีความฝืดน้อยจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะเวลาฝนตก

ถนนลื่น
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   14)  ไฟฟ้าส่องสว่างบนถนน แสงสว่างในถนนมีความส�าคัญอย่างมากในการเกิดอุบัติเหตุทาง

ถนน เพราะเกี่ยวกับความสามารถมองเห็น การจัดแสงสว่างที่เพียงพอจะช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน

ได้เพราะจะลดการใช้ไฟสูง ซึ่งแสงไฟสูงจากรถสวนมาอาจส่งผลให้คนขับขี่สายตาพร่ามัวได้ ท�าให้

การมองไม่เห็นทางเป็นอันตรายต่อการขับรถ 

   จากรายงานอบุติัเหตุทางถนนของคณะกรรมการป้องกนัอบุตัภิยัแห่งชาต ิ(วจิิตร บณุยะโหตระ,

2536) กล่าวว่า ในสหรัฐอเมริกาเกือบ 60 % ของอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต จะเกิดขึ้นในเวลากลางคืน

มากกว่ากลางวัน  นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ถ้าแสงสว่างบนถนนเพียงพอสามารถช่วยลดอุบัติเหตุลง

เนื่องจากผู้ขับขี่จะเปิดไฟสูงลดน้อยลง

   4. ปัจจัยสภาพแวดล้อม(Enviroment)

   ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Enviroment) เป็นปัจจัยที่ส�าคัญต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วน

มากจะเกิดปัจจัยทางธรรมชาติเป็นส�าคัญ เช่น ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นท่ีสภาพดินฟ้า

อากาศ นอกจากนี้ยังเกิดจากมนุษย์เป็นผู้กระท�าได้อีกด้วย ได้แก่ การเผาไฟ การปลูกสร้างสิ่งบดบัง

สายตา เป็นต้น สิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมของถนน อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ 

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของถนนมี 2 ประเด็นดังนี้

   1) อุปสรรคทางธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่บั่นนทอนความสามารถในการขับขี่ให้ลดลงที่มีผลมา

จากอุปสรรคทางธรรมชาติ เช่น ฝนตก หมอกปกคลุม หรือมีฝุ่นมาก ต้นไม้บดบังป้ายหรือสัญญาณ

ไฟจราจร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท�าให้ทัศนวิสัยผู้ขับขี่ลดลง และอาจส่งผลต่ออุบัติเหตุทางถนนได้

   จากรายงานของ National Transportation System Board (1981) พบว่าในระหว่างปี 

1978-1979 มผีูเ้สยีชวีติจากการขบัรถชนต้นไม้เป็นจ�านวน 2,900 รายจากมผีูเ้สยีชวีติทัง้หมด 3,280 

ราย และสรุปจากการส�ารวจโดย National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) 

และ Fatal Accident Reporting System (FARS) ในรายงานฉบับเดียวกันพบว่า ผู้ขับขี่รถที่มาชน

ต้นไม้ จะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตถีง 61.2% และ National Transportation System Board 

(1972) พบว่าหมอกเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและ

ทรัพย์สิน

   2) อุปสรรคเกิดจากการกระท�าของมนุษย์ หมายถึง สิ่งที่บั่นทอนความสามารถในการขับขี่ให้

ลดลงทีม่ผีลมากจากการกระท�าของมนษุย์ เช่น การเผาขยะ หรอืหญ้ารมิถนน  เสยีงและควนัด�า จาก

ท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ การติดตั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ตู้โทรศัพท์หรือสิ่งปลูก

สร้างอื่นๆ บดบังป้ายและสัญญาณไฟจราจร เป็นต้น
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3. แนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

   ความเป็นมา

   ปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบกเป็นปัญหาที่ส�าคัญท�าให้ประเทศชาติต้องสูญเสียทั้งชีวิตและ

ทรัพย์สนิของประชาชนไปเป็นจ�านวนมาก และแนวโน้มของปัญหาทวคีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ 

และการแก้ปัญหาไม่สามารถด�าเนินการได้เพียงหน่วยงานเดียวจ�าเป็นต้องร่วมมือกันระหว่างหน่วย

งานและใช้แรงผลักดันจากรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา

   ในอดตีการแก้ไขปัญหาเป็นไปแบบต่างคนต่างท�าในทศิทางทีต่่างกนัตามภารกิจหลกัของแต่ละ

หน่วยงานขาดการประสานแผนงานอย่างจริงจังมีการประชุมและจัดท�าแผนซ�้าซ้อนกันตลอดจนมี 

แผนหลายรปูแบบทีไ่ด้รบัการน�าเสนอไปยังผู้บรหิารในระดบัต่างๆซึง่ทกุแผนล้วนเป็นแผนทีดี่ทัง้ สิน้

แต่สุดท้ายก็ต้องสิ้นสุดที่ไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างจริงจังและต่อเนื่องและในบางครั้งมี การรวม

แผนเข้าด้วยกันอย่างเฉพาะกิจ ขาดเป้าหมาย และการท�างานที่เป็นระบบ

   คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหานี้จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ 

ศกึษาการป้องกนัอบุติัเหตุจราจรทางบกขึน้เพือ่ศกึษาเป็นการเฉพาะโดยมเีป้าหมายเพือ่ช่วยชีปั้ญหา 

และแนวทางแก้ไขทีถ่กูต้องโดยมุง่ประเด็นไปทีว่ธิกีารแก้ไขปัญหาแบบภาพรวมเน้นการท�างาน ท่ีเป็น

ระบบและมีงบประมาณในการสนบัสนนุทีเ่พียงพอเพ่ือให้ผูร้บัผดิชอบได้ปฏบิติังานอย่างต่อเนือ่งอนั

เป็นหวัใจของการแก้ไขปัญหางานอุบติัเหตุทีส่�าคญัส�าหรบัรายละเอยีดวธิปีฏบัิตใินพืน้ที ่ทางคณะอนุ

กรรมาธิการจะไม่ขอน�าเสนอเนื่องจากมีความซ�้าซ้อนกับหน่วยงานต่างๆ ที่เคยท�ามา แล้ว

   สรุปปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย

   1. ขาดองค์การท่ีรับผิดชอบและชัดเจนโดยตรง เนือ่งจากในสถานการณ์ปัจจบัุนมหีลายหน่วย

งานที่รับผิดชอบด้านอุบัติเหตุ เช่น กปอ. สจร. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กรมขนส่ง กรมทางหลวง 

ฯลฯ ท�าให้ไม่มีระบบข้อมูลพื้นฐานด้านอุบัติเหตุ จราจรทางบกที่น่าเชื่อถือ

      2.  งบประมาณในการด�าเนนิการท่ีเป็นอยู ่ในแต่ละหน่วยงานจะน�างบประมาณปกตมิาใช้ใน

การด�าเนินการท�าให้งานป้องกันอุบัติเหตุที่ผ่านมาไม่ได้ผลเท่าท่ีควรถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีแผน

แม่บททีไ่ด้จดัท�าขึน้แต่ขาดการสนบัสนนุด้านกิจกรรมทีน่�ามาซึง่ความปลอดภัยทางถนนไม่ได้ผลเท่า

ที่ควร

      3. ปัจจยัในการเกดิอบุตัเิหตจุราจรทางบก ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 ของอบัุตเิหตุจราจรทาง

บก เกิดจากรถจักรยานยนต์ ตามด้วยรถปิกอัพ รถยนต์นั่งและรถบรรทุก ตามล�าดับ โดยแบ่งเป็น

สาเหตุ หลักได้ ดังนี้

           3.1  ผู้ขบัขีย่านพาหนะ ทีด่ื่มสรุาหรือยาเสพสารกระตุน้ (กว่าร้อยละ 40) รวมทัง้มพีฤตกิรรม

เสี่ยงเช่นขับรถเร็วกว่ากฎหมายก�าหนดฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรหรือเครื่องหมายจราจร ขับตามใน
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ระยะกระชั้นชิด แซงในที่ขับขัน ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบว่า กว่าร้อยละ 50 ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 

ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ และไม่รู้หลักขับขี่ที่ปลอดภัย

     3.2  ปัจจัยด้านยานพาหนะ มักเกิดจากการบ�ารุงรักษาโดยเฉพาะระบบเบรกไฟหน้าไฟ

ท้าย และไฟเลี้ยว

           3.3  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและถนน ซึ่งมีส่วนร่วมในอุบัติเหตุจราจรกว่าร้อยละ 16

           3.4  เครื่องป้องกัน โดยเฉพาะหมวดนิรภัยส�าหรับผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ ซ่ึงผู้ขับข่ีไม่ได้

สวมหมวกนิรภยักว่าร้อยละ 50 โดยเฉพาะในส่วนภมูภิาค และผูส้วมหมวกยงัขาดความรูค้วามเข้าใจ

ในการสวมอย่างถูกต้อง ส�าหรับรถยนต์ รถปิกอัพ ยังมีผู้ไม่ใช้เข็มขัดนิรภัยเป็นจ�านวนมาก ถึงแม้

เครื่องป้องกันดังกล่าวไม่มีส่วนในการเกิดอุบัติเหตุ แต่เป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันหรือลดความรุนแรงของ

การบาดเจ็บลงได้

   4.  การบังคบัใช้กฎหมาย ถงึแม้กฎหมายทีม่อียูใ่นปัจจบัุนจะครอบคลมุสาระส่วนใหญ่ แต่การ

บังคับใช้ยังไม่ทั่วถึง และเป็นจุดอ่อนที่ส�าคัญ ท�าให้สามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุลงได้

      คณะอนุกรรมการ จึงได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก ดังนี้

   1. จัดตั้งองค์กรที่รับผิดชอบชัดเจน เพื่อท�าหน้าที่ประสานระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยมีนโย

บายงบประมาณทีต่่อเนือ่ง ตัวอย่าง เช่น ศูนย์ปลอดภยัคมนาคม ท่ีเป็นหน่วยงานหนึง่ในปัจจบัุน เป็น

องค์กรหลักในการป้องกันและลดจ�านวนอุบัติเหตุลง และให้การสนับสนุนวิจัยศึกษาด้านความ

ปลอดภัย

   2. งบประมาณ ควรจะน�ามาจากแหล่งเงนิได้รบัประโยชน์หรอืผูผ้ลติสนิค้าท่ีท�าให้รฐับาลต้อง

แก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึน้ อาทเิช่น ภาษีจากยานพาหนะ และภาษจีากเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ เงนิสนบัสนนุ

จากกองทุนผู้ประสบภัย และจากบริษัทประกันภัย เป็นต้น

   3. จัดตั้งระบบการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางบก เพื่อใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับความ

ปลอดภัย และการออกแบบถนนให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

   4. การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด แก้ไข

ระบบออกใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะควบคู่กับการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องกฎจราจร ความรู้ในการ

ขับขี่ปลอดภัยและการออกแบบถนนให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

   สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก

   1. กลุ่มปัจจัยด้านคน 

     เป็นกลุ่มปัจจัยหลักที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุถึง 82% จากรายงานของศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ 

(ศขส.) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ย้อนหลังจากปี พ.ศ. 2539 - 2543 พบว่า สาเหตุส�าคัญ 3 อันดับ
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แรกที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุ คือ อันดับ 1 ขับรถเร็วเกินอัตราที่ก�าหนด อันดับ 2 ตัดหน้ากระชั้นชิด และ

อันดับ 3 แซงรถผิดกฎหมาย จากรายงานของกองระบาดวิทยา ยังพบข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านคนที่

ส�าคัญอีกว่า ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา วัยรุ่น หนุ่มสาว อายุระหว่าง 15 - 24 

ปี เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ อตัราการสวมหมวกนริภยัในผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์น้อยมาก มกีาร

ดื่มสิ่งที่ท�าให้เกิดความมึนเมา โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึง 40% ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้

เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต นอกจากนี้ จากรายงานของกรมขนส่วน พบว่า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

นั้น ละเลยต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับจราจร และการขออนุญาตใบขับขี่มากที่สุด

   2.  กลุ่มปัจจัยด้านยานพาหนะ

     สาเหตุที่พบบ่อย คือ รถขาดมาตรฐาน บรรทุกเกินอัตรา และอุปกรณ์ช�ารุด ยานพาหนะที่

เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์มีมากถึงร้อยละ 80 รองลงมาคือรถปิกอัพ โดยเฉพาะที่

ใช้บรรทุกผู้โดยสารเป็นร้อยละ 12 ในปี พ.ศ. 2544 ประเทศไทยมีรถจ�านวนทั้งสิ้น 21.7 ล้านคัน แต่

เป็นรถจักรยานยนต์เฉลี่ยถึงปีละ 1 ล้านคัน และพบว่ามีหลายสิ่งที่น่าจะปรับปรุงสิ่งที่เกี่ยวข้องการ

เกิดอุบัติเหตุ เช่น การลืมเอาขาตั้งขึ้น การดัดแปลงรถ การถอดอุปกรณ์ที่ส�าคัญ เช่น กระจกรถ ไฟ

เลี้ยวของรถ เป็นต้น

   3.  กลุ่มปัจจัยด้านถนน

          จากข้อมูลกรมทางหลวงปี พ.ศ.2544 ถนนในประเทศไทยมีความยาวทั้งสิ้น 227,940 กม. 

โดยแบ่งเป็นถนนทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง และได้รับการพัฒนาให้เป็น

ถนนปลอดภัยมาตรฐาน จ�านวน 583,436 กม. คิดเป็นร้อยละ 23.44 และที่เหลือเป็นถนนรองหรือ

ถนนที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง (ร้อยละ 76.56) ได้แก่ ถนน รพช. ถนน

กรมชลประทาน ถนนเทศบาล ถนนสุขาภิบาล กรมทางพิเศษ ถนนโยธาธิการ ซึ่งเป็นถนนเชื่อมต่อ

ระหว่างจังหวัด อ�าเภอ และถนนในเมือง จึงเห็นได้ว่าประเทศไทยยังไม่มีการพัฒนาเร่ืองความ

ปลอดภัยเท่าที่ควร และถนนส่วนใหญ่มีหลายหน่วยงานท�าหน้าที่รับผิดชอบ ซ่ึงเป็นถนนรองที่มัก

เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ทั้งนี้มีสาเหตุอยู่หลายประการ อาทิ เช่น

     -  ขาดการบ�ารุงรักษาพื้นที่ผิวจราจร ที่เป็นหลุม บ่อ ขนาดเล็กใหญ่ สัญญาณไฟช�ารุด

          -  ทางโค้งที่ขาดเครื่องหมายเตือน หรือเครื่องหมายสะท้อนข้างทาง การออกแบบเกาะ

กลางถนนที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชา

          -  พื้นที่เกาะกลางถนนที่พุ่มไม้สูงกว่า 1 เมตร ท�าให้ปิดกั้นทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ที่ต้องการ

จะเลี้ยวหรือผู้ที่ขับขี่ที่วิ่งตรงมา

   4.  กลุ่มปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

         ปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อมมีส่วนให้เกิดอุบัติเหตุได้กว่าร้อยละ 16 ทั้งนี้มีสาเหตุหลาย

ประการ เช่น
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          -  สิ่งก่อสร้างบนผิวจราจรและบริเวณแยกและขาดเครื่องหมายหรือสัญญาณเตือนผู้ขับขี่

ยาน ยนต์ที่ผ่านไปมา

          -  การติดตั้งตู้โทรศัพท์ไปรษณีย์เครื่องหมายจราจรป้ายโฆษณาตลอดจนการปลูกต้นไม้

ขนาดใหญ่ทีป่ากซอยด้านขวามอืมกัจะปิดกัน้ทศันวสิยัระหว่างผูขั้บขีท่ีว่ิ่งตรงมาหรอืจะเลีย้วซ้ายเข้า

ซอยกับผู้ที่จะขับออกมาจากซอย

          -   การติดตั้งแผ่นเหล็กสะท้อนแสงขนาดใหญ่ (Raised Reflector) บนพื้นผิวจราจรเพื่อ

ใช้ในการแบ่งช่องจราจร มักเป็นอันตรายต่อรถขนาดเล็ก โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่เกิดพลิกคว�่า

ได้ง่ายเมื่อล้อรถไปกระแทกกับแผ่นเหล็กดังกล่าว

          สรุปแล้วในช่วง 5 ปีที่ผ่านมากลุ่มปัจจัยด้านคนและยานพาหนะท่ีเป็นสาเหตุของการเกิด

อุบัติ เหตุมีแนวโน้มลดลง แต่กลุ่มปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมกลับมีปัญหาเพิ่มขึ้น

4. ยุทธศาสตร์หลักในการป้องกนัอบุตัเิหตจุราจรทางบกและหน่วยงานปฏบิตัท่ีิเกีย่วข้อง

   การป้องกันอุบัติเหตุมีหน่วยงานที่รับผิดชอบค่อนข้างมากมาย แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้

   1.  ยุทธศาสตร์ด้าน Engineering

     ยทุธศาสตร์ด้านวศิวกรรมทีเ่กีย่วข้องกบังานด้านความปลอดภยัทางท้องถนน ประกอบด้วย

ความปลอดภยัของยานพาหนะ และความปลอดภยัของถนน ซึง่ทัง้สององค์ประกอบมส่ีวนเกีย่วข้อง

กับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุถึงร้อยละ 36

     ด้านยานยนต์ มักเกี่ยวข้องกับการขาดการบ�ารุงรักษาหรือการดัดแปลงเครื่องยนต์ โดย

เฉพาะรถขนส่งขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกทั่วไป

           ด้านถนน ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลต�าแหน่งท่ีเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ขาดการ

วิเคราะห์ ซ่ึงจดุอนัตรายทีเ่กดิอบุตัเิหตบุ่อยครัง้ ขาดการบงัคบัใช้กฎหมายว่าด้วยการก่อสร้างบนพืน้

ผวิ ขาดระบบการตรวจสอบความปลอดภยัในการวางแผน การออกแบบ การก่อสร้างและการใช้งาน

ของพื้นผิวจราจร

   กลุ่มแผนงานที่มีความเป็นไปได้ในการด�าเนินการ

     -   การทบทวน ปรับปรุงข้อบังคับทางเทคนิคของยานพาหนะประเภทต่างๆ บนพ้ืนฐานของ

มาตรฐานสากล และแก้ไขให้เหมาะสมกบัประเทศไทย อาทเิช่น การตดิตัง้ระบบไฟหน้าเปิดอตัโนมตัิ

ส�าหรับรถจกัรยานยนต์ การตดิตัง้ระบบเบรค ABS ส�าหรบัรถบรรทกุและรถโดยสาร การใช้รถปิกอพั

ในการขนส่งผู้โดยสารโดยขาดอุปกรณ์ความปลอดภัย และมาตรฐานของรถขนส่งสาธารณะขนาด

ใหญ่ คือ รถบรรทุก รถบรรทุกพ่วง รถบรรทุกสารเคมี น�้ามัน หรือวัตถุอันตราย
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   -  การจัดเตรียมหน่วยงานอิสระเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตหมวกนิรภัยที่จ�าหน่าย

ใน ท้อง ตลาด

   -   การจัดท�าระบบตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)

   -   การสุ่มตรวจสภาพยานพาหนะริมถนน

   -   การวิเคราะห์และแก้ไขจุดอันตรายบนถนนและทางหลวง

   -   การทบทวนมาตรฐานการออกแบบระบบการตรวจสอบความปลอดภยัของถนนมาใช้ในขัน้

ตอนต่างๆ ตั้งแต่ การวางแผน การออกแบบ การก่อสร้าง และการใช้งาน

   -   การปรับปรุงมาตรฐานอุปกรณ์ควบคุมการจราจรที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงและ

ติดตั้งเครื่องหมายหรือสัญญาณไฟจราจรให้ได้มาตรฐาน

   -   การเข้มงวดในการก่อสร้างบนพืน้ผวิจราจร เช่น การตดิตัง้เครือ่งหมายและสญัญาณไฟเตอืน 

ห้ามการทิ้งกองดิน ทราย บนพื้นผิวถนน

   หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวง

ศึกษาธิการ (ทบวงมหาวิทยาลัย)

   2.  ยุทธศาสตร์ด้าน Education

           ยทุธศาสตร์ด้านการรณรงค์ให้ความรูแ้ก่ผูใ้ช้รถใช้ถนน เป็นงานด้านความปลอดภยัทางถนน

ทีส่�าคญั เน่ืองจากคนเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัเกีย่วข้องกบัการ เกดิอุบตัเิหตถึุงร้อยละ 95 และครบ

ทกุเพศทกุวัยต้องเป็นผูใ้ช้รถใช้ถนนประเภทใดประเภทหนึง่ ตลอดเวลาอาทคินเดนิเท้าคนขับรถยนต์

คนโดยสารเป็นต้นการให้ความรูค้วามเข้าใจถงึความเสีย่ง ต่างๆ บนท้องถนน และการสร้างจติส�านกึ

ที่ดี จะช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ และลดการเกิดอุบัติเหตุ หรือลดความรุนแรงของอุบัติเหตุได้ดีที่สุด

     กลุ่มแผนงานที่มีความเป็นไปได้ในการด�าเนินการ อาทิ

     -   การรณรงค์ให้ใช้อุปกรณ์นิรภัยต่างๆ อาทิ หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย เบาะที่นั่งส�าหรับ

เด็กในรถยนต์ เป็นต้น

           -   การรณรงค์ในพฤติกรรมเสยีงต่างๆ อาทิ โครงการเมาไม่ขับ การใช้ความเรว็สงูเกนิระดบั

ความปลอดภัย การขับขี่ติดรถคันหน้าแบบกระชั้นชิด การแซงรถในที่คับขัน

     -   การให้ความรู้และฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ในการเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนที่ดีแก่เด็กนักเรียน 

นักศึกษาในสถานศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ช้ันเด็กเล็ก จนถึงระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวะ ตามความ

เหมาะสม

     -   การฝึกอบรมผู้ขับขี่รถยนต์ ก่อนที่จะไปทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รวม

ถึงมาตรฐานของโรงเรียนสอนขับขี่รถยนต์ที่ยังต้องปรับปรุงอีกมาก

     -   การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตส�านึกและความร่วมมือในการลดการป้องกันอุบัติเหตุ

จราจรกับผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 
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   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณ สุข 

กระทรวงมหาดไทย ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และสมาคมเอกชนต่าง ๆ

   3. ยุทธศาสตร์ด้าน Enforcement

          ประเด็นด้านการบังคับใช้กฎหมายเป็นงานด้านความปลอดภัยท่ีส�าคัญท่ีสุดซ่ึงหากด�าเนิน

การควบคู่ไปกับงานด้านการรณรงค์ให้ความรู้จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันและให้ผลลัพธ์ที่

เห็นได้ชัดเจนในระยะเวลาอันสั้น

      กลุ่มแผนงานที่มีความเป็นไปได้ในการด�าเนินการ อาทิ

     -   การปรับปรุงรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจราจรที่มีอยู่อย่างน้อย 4 ฉบับ โดยแยก

พระราชบัญญัติออกตามความรับผิดชอบภายใต้ 2 กระทรวงหลัก ให้อยู่ในฉบับเดียวกัน เพื่อให้การ

บังคับใช้กฎหมายมีความเป็นเอกภาพ

          -   การเข้มงวดการขนส่งสินค้าอันตราย

     -   การเพิ่มการตรวจตราด้านการจราจรอย่างเข้มงวดเพื่อบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในประเด็นที่ท�าการรณรงค์ไปพร้อมๆ กัน เช่น การบังคับใช้อุปกรณ์นิรภัย โครงการเมาไม่

ขับ การตรวจจับความเร็ว เป็นต้น

     -   การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจรและต�ารวจทางหลวงทุกระดับ โดยเริ่มจากขั้นพื้น

ฐาน จนถงึการวางแผนการตรวจตราอย่างเป็นระบบ พร้อมทัง้ก�าหนดหมายเลขโทรศัพท์ทีจ่ะรบัแจ้ง

เหตุผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

   หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ได้แก่ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงอุตสาหกรรม

   4. ยุทธศาสตร์ด้าน Emergency Services

     ยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุ เป็นงานด้าน

ความปลอดภัยทางถนนในเชิงรับที่ส�าคัญที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงจากผลพวงของอุบัติเหตุซึ่ง

ประเทศไทยยังไม่มีระบบการให้ความช่วยเหลือแบบเป็นศูนย์รวมท�าให้การด�าเนินงานบางครั้งซ�้า

ซ้อนในบางกรณล่ีาช้าและส่วนใหญ่บคุลากรทีเ่ป็นอาสาสมคัรยงัขาดทกัษะในการปฐมพยาบาลทีถ่กู

ต้อง การให้ความช่วยเหลอืรกัษาผูป้ระสบภยัอย่างถกูต้องในเวลาอนัรวดเรว็ จะท�าให้ผูป้ระสบภยั มี

โอกาสรอดชีวิตสูง และลดความเสี่ยงจากการพิการ ซ่ึงในทางการแพทย์เรียกช่วงเวลา หลังเกิด

อุบัติเหตุนี้ว่า “ชั่วโมงทอง” (Golden Hour) นอกจากนี้ การจัดการจราจรในสถานที่เกิดเหตุ จะ

ช่วยให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว และลดความเสี่ยงจากเหตุที่อาจเกิดขึ้นซ�้าซ้อน

   กลุ่มงานที่มีความเป็นไปได้ในการด�าเนินการ อาทิ

     -   การฝึกอบรมทักษะการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลแก่เจ้าหน้าท่ีกู้ภัย เจ้าหน้าท่ี
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อาสาสมัครต่าง ๆ

        -   การปรับปรุงระบบการรับแจ้งเหตุ และการเรียกรถพยาบาล

        -   การปรบัปรงุการประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ  ทีท่�างานด้านการให้ความช่วยเหลอื 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีสาธารณภัยหรืออุบัติเหตุขนาดใหญ่

        -   การจดัเตรยีมยานพาหนะและอปุกรณ์ช่วยชวีติเบือ้งต้นทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธภิาพ

สูงต่อการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุจราจร

   หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กระทรวง

มหาดไทย กระทรวงคมนาคม

   5.  ยุทธศาสตร์ด้าน Efficiency of Transport System

     การจัดการระบบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ อาจพิจารณาได้จากหลายแง่มุม อาทิ ระดับ

การให้บริการ ราคาค่าโดยสารและค่าขนส่งทีย่่อมเยา ความสะดวกรวดเรว็ การประหยดั และอนรุกัษ์

พลังงานและความปลอดภัยจากการขนส่ง การก�าหนดนโยบายการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานของ

ประเทศและชุมชนเมืองต่างๆ การให้ความส�าคัญกับการขนส่งสาธารณะ ในรูปแบบต่างๆ ก็มีส่วน

ส�าคัญที่จะช่วยก�าจัดปัญหาอุบัติเหตุจราจรตั้งแต่ต้นตอ คือ ลดจ�านวนยานพาหนะบนท้องถนน

   กลุ่มแผนงานที่มีความเป็นไปได้ในการด�าเนินการ อาทิ

     -   มาตรการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เช่น การพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่ง

สาธารณะอย่างจริงจัง การปรับลดค่าโดยสาร โดยการสนับสนุนค่าโดยสารบางส่วนจากภาครัฐ การ

ปรับปรุงคุณภาพการบริการ การปรับปรุงจุดเชื่อมต่อการเดินทางของระบบขนส่งสาธารณะ

        -   การวางผงัเมอืง ผงัการใช้ทีดิ่น และผังโครงข่ายคมนาคมให้เหมาะสมกจ็ะช่วยลดปรมิาณ

การเดินทาง รวมทั้งลดความเสี่ยงจากการปะปนกันของการจราจรประเภทต่าง ๆ

   6. ยุทธศาสตร์ด้าน Evaluation

     งานด้านความปลอดภัยทางถนน เป็นงานที่ต้องด�าเนินการเป็นเวลานาน ไม่มีที่สิ้นสุด การ

ตดิตาม การตรวจสอบ และประเมนิผลจงึถอืเป็นเรือ่งส�าคัญ ต้องมกีารตดิตามปรบัปรงุแผนงานต่างๆ 

ตลอดเวลา ส่วนแผนงานทีท่�าส�าเรจ็แล้ว กค็วรน�ามาขยายฐานให้กว้างขึน้ และแผนงานใดทีล้่มเหลว

กค็วรน�ามาปรบัปรุงและใช้เป็นบทเรยีน เพือ่หลกีเลีย่งความผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้อกีในอนาคต การ

ตรวจวัดและประเมินผลกิจกรรม ควรท�าการเปรียบเทียบสภาพก่อนและหลังการด�าเนินการมาใช้

วิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ได้รับ คือ การด�าเนินการในหลายกรณี อาจใช้ข้อมูลตัวแทนในการประเมิน

ผล ซึ่งข้อมูลที่ควรพิจารณา ได้แก่

     -   การเปลี่ยนแปลงความเร็ว

     -   การเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง
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     -   การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

     -   การสูญเสียที่ลดลง

     -   จิตส�านึกที่ดีขึ้น

แผนแม่บทและแผนปฏิบัตกิารด้านความปลอดภยัทางถนน

   คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกับแผนแม่บทฯ 9 แผ่น เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2541 โดยมีเป้า

หมายในการลดจ�านวนอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตลงร้อยละ 10 งบประมาณ 9,850 ล้านบาท ประกอบ

ด้วยแผนแม่บทฯ 9 แผน คือ

   1.  การจัดตั้งองค์กรและก�าหนดนโยบาย จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจเพื่อรับผิดชอบ การ

ประสานงาน และปฏิบัติการตามแผนแม่บท

   -   จัดตั้งคณะกรรมการด�าเนินการแผนแม่บทฯ เพื่อก�าหนดนโยบาย

   -   จดัตัง้หน่วยงานรับผดิชอบในการรณรงค์ ประชาสมัพนัธ์เพือ่พฒันาความปลอดภัยทางถนน

   2.  การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ และการบังคับใช้กฎหมาย

   -   ปฏิรูปกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการจราจรและปรับปรุงให้เป็นกฎหมายฉบับเดียวท่ี

มีเนื้อหาสอดคล้องและได้มาตรฐานนานาชาติ

   -   การตรวจตราจราจรอย่างเข้มงวด เช่น การตรวจจับความเร็ว การขับขี่รถขณะมึนเมา การ

บังคับใช้เข็มขัดและหมวกนิรภัย

   -   ก�าหนดนโยบายการตรวจตราจราจร

   -  จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ

   3.  การวิเคราะห์และการวิจัยการเกิดอุบัติเหตุ

   -   ริเริ่มระบบการรายงานอุบัติเหตุจราจรแบบใหม่อย่างเป็นขั้นตอน

   -   ใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุบัติเหตุจากฐานข้อมูลอื่นนอกเหนือจากข้อมูลของต�ารวจ

   -   เริ่มงานวิจัยด้านความปลอดภัยบนถนนแบบสอดประสาน

      4.  การฝึกอบรมและปรับปรุงวิธีการออกใบอนุญาตขับรถ

   -   ปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการออกใบอนุญาตขับรถ

   -   ริเริ่มระบบใหม่ของการฝึกหัดผู้ขับขี่ การทดสอบและการออกใบอนุญาตขับรถ

      5. การฝึกอบรมเยาวชนในสถานศึกษา

   -   จดัระบบการฝึกอบรมและเยาวชนทุกวยัในโรงเรยีน โดยเน้นทีค่วามสามารถในการประเมนิ

ความเสี่ยงและวิธีหลีกเลี่ยงภัยบนท้องถนน
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   6. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์

   -   รณรงค์และประชาสัมพันธ์ต่อผู้ใช้รถใช้ถนนให้เข้าใจถึงรูปแบบ สาเหตุของอุบัติเหตุ ตลอด

จนข้อกฎหมายและระบบใหม่ๆ ที่จะน�ามาบังคับใช้

   7.  การก�าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ

   -   ริเริ่มใช้ข้อก�าหนดมาตรฐานนานาชาติด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ

   -   ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสภาพรถยนต์แบบทันสมัยในสถานตรวจสภาพแห่งใหม่

   -   ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมผู้ตรวจสอบสภาพรถยนต์

   8.  การปรับปรุงถนนให้เกิดประสิทธิภาพและปลอดภัย

   -   ริเริ่มการใช้ระบบการตรวจสอบการออกแบบถนน (Road Safety Audit)

   -   แก้ไขจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบนถนนอย่างเป็นระบบ

   -   จัดท�าแนวทางการวางผังเมืองและการจราจรใหม่

   9.  การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ

      -   รเิริม่ใช้ระบบศนูย์ควบคมุและสัง่การอบุตัเิหตเุพือ่ให้การช่วยเหลอืเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

      -   จัดหาอุปกรณ์การปฐมพยาบาลฉุกเฉินไว้ประจ�ารถพยาบาลหรือรถช่วยเหลือผู้ประสบภัย

      -   ให้การศึกษาหรือฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบ

อุบัติเหตุ

   หน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

   -   กระทรวงคมนาคม ส�านักงานปลดักระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง

   -   กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธกิาร กรมการเร่งรดัพฒันาชนบท กรงุเทพมหานคร กรมการ

ผังเมือง

   -   กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์นเรนทร

   -   กระทรวงศึกษาธิการ

   -   กระทรวงยุติธรรม ส�านักงานอัยการสูงสุด

   -   กระทรวงพาณิชย์ กรมการประกันภัย

   -   ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

   -   ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ

   -   กรมประชาสัมพันธ์

   -   หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
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   ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่รัฐบาลพึงจัดการ

   1. แต่งตั้งองค์กรที่รับผิดชอบงานป้องกันอุบัติเหตุในภาพรวมทั้งหมดให้ชัดเจน และมอบการ

ก�าหนดนโยบาย ติดตาม ควบคุม ก�ากับ และงบประมาณให้พอเพียง มีอ�านาจสามารถแก้กฎต่างๆ 

ให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาได้

   2. จัดหางบประมาณให้ต่อเนื่องและเพียงพอ โดยน�าเงินมาจากสินค้าที่มีผลกระทบกับปัญหา

โดยตรง เช่น ภาษียานพาหนะ ภาษีเหล้า เป็นต้น

   3.  ปรับปรุงแผนแม่บทและแผนปลอดภัยด้านความปลอดภัยทางคมนาคมให้ชัดเจน และ

สอดคล้องกบัปัจจบุนั และน�าไปสูภ่าคปฏบิติัให้ต่อเนือ่ง รวมถงึการควบคมุ ก�ากบั ตดิตามแผนแม่บท

อย่างจริงจัง

   4.  ท�าให้แผนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเป็นจริง ควบคู่ไปกับการรณรงค์ อาจ

เพ่ิมผู้บังคับการใช้กฎหมายให้เป็นบุคคลอื่นอีกนอกจากต�ารวจ เช่น ทหาร ข้าราชการพลเรือนที่

เกี่ยวข้อง เป็นต้น

   5. ควรปรับปรุงกฎหมาย ให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน (ปัจจุบันมีอยู่ 4 ฉบับ คือ พ.ร.บ.จราจร 

พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ร.บ.รถยนต์

(การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) (เป็นพิเศษ), วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2546 

เว็บไซต์  http://www.senate.go.th/senate/report_detail.php?report_id=36, วันสืบค้นวัน

ที่ 24 พฤษภาคม 2559)
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โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน 

“การอบรมวิทยากรการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน”

หัวข้อ “การบริหารจัดการการท�าส�านวนการสอบสวน ” และ

“ฝึกปฏิบัติการบริหารและจัดท�าส�านวน

การสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน จากกรณีศึกษา”

จัดท�าเอกสารประกอบการบรรยาย โดย  

พ.ต.อ.ดร.สมชาย ว่องไวเมธี (ผกก.กลุ่มงานวิชาการ 1 สบส.) 081-616-5937  

พ.ต.อ.ชัยณรงค์ รัตนผล (ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น. 6 บช.น.) 082-362-3555 

ร.ต.ท.นราธิป เสนานุช (รอง สว.กลุ่มงานวิชาการ 1 สบส.) 095-668-0506

เอกสำรประกอบ
กำรบรรยำย
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ผนวก ข



หลกัการวินิจฉยัคดีจราจรเบ้ืองตน้

                เม่ือเกิดอุบติัเหตุจราจรทางบกข้ึน ไม่วา่เกิดจากรถยนต ์

รถจกัรยานยนต ์รถจกัรยาน รถบรรทุก รถโดยสาร ตลอดจนยานพาหนะทาง

บกทุกชนิด เม่ือเกิดการชนกนั หรือชนกบัวตัถุอ่ืนใดในทาง หรือชนคนเดินเทา้ 

คนโดยสาร กต็าม ยอ่มจะมีผูไ้ดรั้บความเสียหายและผูก้ระทาํโดยประมาท 

พนกังานสอบสวนมีหนา้ท่ีรับแจง้เหตุและรวบรวมพยานหลกัฐาน โดยบุคคล

ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะตอ้งมาใหป้ากคาํแก่พนกังานสอบสวน เช่น ผูข้บัข่ี ผูโ้ดยสาร 

และเจา้ของรถ เป็นตน้

         ทั้งน้ี กฎหมายใหอ้าํนาจแก่พนกังานสอบสวนมีหนา้ท่ีทาํการ

สืบสวนสอบสวนคดีอุบติัเหตุจราจรทางบก ดว้ยการแสวงหาขอ้เทจ็จริงและ

หลกัฐานไปตามอาํนาจหนา้ท่ี เพื่อจะทราบรายละเอียดแห่งความผิด และ

รวบรวมพยานหลกัฐานตลอดจนการดาํเนินการทั้งหลายอ่ืนซ่ึงพนกังาน

สอบสวนไดท้าํไปเก่ียวกบัความผิดท่ีกล่าวหา เพื่อท่ีจะทราบขอ้เทจ็จริงหรือ

พิสูจน์ความผิด และเพื่อจะเอาตวัผูก้ระทาํผิดมาฟ้องลงโทษ โดยในคดีจราจร

ทางบกใหถื้อวา่รัฐเป็นผูเ้สียหาย ดงันั้น เม่ือพนกังานสอบสวนไดรั้บแจง้เหตุ

คดีจราจร ทาํการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ และรวบรวมพยานหลกัฐานแลว้ 

พนกังานสอบสวนจะเป็นผูก้ล่าวหาในความผิดดงักล่าวเอง โดยท่ีคู่กรณีท่ี

พิพาทกนัไม่จาํตอ้งเป็นผูก้ล่าวหาในคดีจราจรทางบก ส่วนฝ่ายไหนจะเป็น

ผูเ้สียหายหรือเป็นผูต้อ้งหา กข้ึ็นอยูก่บัการวินิจฉยัคดีเบ้ืองตน้ของพนกังาน

สอบสวน โดยจะตอ้งมีการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานเบ้ืองตน้

ก่อนทุกคร้ัง

2
ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

170
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



การแสวงหาเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐาน 

สามารถหาไดจ้ากแหล่งขอ้มูลดงัต่อไปน้ี

               ๑. สถานที่เกดิเหตุ ดว้ยการเดินทางไปตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ จะ

ทาํใหท้ราบเก่ียวกบัรายละเอียด ดงัน้ี

                 -  ลกัษณะของถนน มีสภาพเป็นทางหลวง ทางลกูรัง ทางตรง 

ทางโคง้ หรือทางร่วมทางแยก มีความกวา้ง พื้นผิวถนน ความลาดเอียง เป็นตน้

                 -  ร่องรอยบนถนน มีรอยลอ้ รอยยาง รอยครูด รอยเลือด ฝุ่ น 

โคลน เศษวตัถุหรือช้ินส่วนของรถท่ีตกอยู ่ เป็นตน้  
                 -  ลกัษณะเคร่ืองหมายจราจร สัญญาณไฟจราจร โดยสังเกต

จากสัญญาณไฟจราจรสีต่างๆ ในทางร่วมทางแยกแต่ละดา้นวา่ การ

เปล่ียนแปลงใชร้ะยะเวลาเท่าใด และใหส้ัญญาณแก่รถเคล่ือนตวัไปทิศทางใด

ตามลาํดบั ลกัษณะป้ายจราจร ป้ายบงัคบั ป้ายเตือน ป้ายแนะนาํ หรือ

เคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทางและขอบทางเทา้ เส้นแบ่งช่องเดินรถ ทิศทางการ

เดินรถ เส้นขอบทาง เส้นแนวหยดุ เส้นทแยงสาํหรับทางแยก และลกัษณะ

ลกูศรบนถนนกาํหนดทิศทาง เป็นตน้

                 -  สภาพการจราจร  มีรถพลุกพล่าน การจราจรติดขดั ยา่น

ชุมนุมชน เขตก่อสร้าง มีส่ิงกีดขวาง ค่อนขา้งเปล่ียว หรือรถสามารถเคล่ือน

ดว้ยความเร็วได ้เป็นตน้

 - ลกัษณะภูมิอากาศ มีฝนตก ถนนล่ืน ความมืด ความสว่าง มีฝุ่ นควนั 

เป็นตน้  

            ๒. คาํให้การของพยานบุคคล ซ่ึงจะเล่าใหท้ราบถึงรายละเอียด

ต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลงัเกิดเหตุ มีดงัต่อไปน้ี
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                  -  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งก่อนหรือในขณะเกิดเหตุ ไดแ้ก่ ผูข้บัรถ 

ผูโ้ดยสาร ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีประจาํรถ ผูเ้ห็นเหตุการณ์ ผูอ้ยูใ่กลเ้คียงท่ีเกิดเหตุ 

เป็นตน้

                  -  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหลงัเกิดเหตุ ไดแ้ก่ พนกังานสอบสวน 

แพทย ์เจา้พนกังานพิสูจน์หลกัฐาน เจา้ของรถ บิดามารดาของผูเ้ยาว ์ญาติของ

ผูต้าย เป็นตน้

           ๓. สภาพความเสียหายของรถ ทาํใหท้ราบลกัษณะทิศทางการชน

ของรถ ความเร็วของรถ ความแรงของการชน สีของรถคนัท่ีชนติดอยู ่ระดบั

ความสูงตํ่าหรือตาํแหน่งท่ีชนกนั คราบเลือดหรือช้ินเน้ือ เส้นผมของผูบ้าดเจบ็

ท่ีติดอยู ่ร่องรอยความเสียหายของรถแต่ละคนัท่ีชนกนั ซ่ึงเม่ือนาํรถคู่กรณีมา

วางเทียบตาํแหน่งเขา้ดว้ยกนัแลว้พิจารณาประกอบกบัร่องรอยบนถนนแลว้จะ

สามารถบอกทิศทางการชนกนัของรถได้

            ๔. ลกัษณะอาการบาดเจ็บ ลกัษณะของบาดแผลท่ีเกิดข้ึนกบั

อวยัวะต่างๆ ของร่างกาย ความรุนแรงจนเกิดการแตกหกัของกระดูก รอย

ถลอก ทาํใหท้ราบทิศทางการชนของรถ ความเร็วรถ ทิศทางการลม้หรือ

กระแทกระหวา่งร่างกายกบัอุปกรณ์ส่วนควบของรถหรือกบัพื้นถนน เป็นตน้

            ๕. ผู้เช่ียวชาญ เป็นผูท่ี้มีความรู้ มีความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ 

เช่น ในทางวิทยาศาสตร์  การตรวจพิสูจน์หลกัฐาน การแพทย ์การช่างซ่อมตวั

รถ หรือเคร่ืองยนตข์องรถ และความเห็นของผูน้ั้นอาจมีประโยชน์ในการ

วินิจฉยัคดีในการสอบสวนหรือพิจารณาคดี

            ๖. แหล่งอืน่ เช่น กลอ้งวงจรปิดท่ีติดตั้งอยูต่รงทางร่วมทางแยก 

กลอ้งวีดิโอติดหนา้รถยนต ์เป็นตน้

4
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            พนกังานสอบสวนตอ้งรวบรวมพยานหลกัฐานจากแหล่งต่างๆ ท่ี

กล่าวมาขา้งตน้ โดยอาศยัขอ้มูลจากคาํใหก้ารของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในท่ีเกิดเหตุ 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

ท่ีตวัรถ ขอ้มูลจากการตรวจรักษาผูบ้าดเจบ็หรือการชนัสูตรพลิกศพผูเ้สียชีวิต 

มาประกอบการพิจารณาวา่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร ซ่ึงจะทาํใหท้ราบถึง 

ช่วงวนัเวลาท่ีเกิดเหตุ รถท่ีขบัมามีทิศทางการเดินรถจากท่ีใดมุ่งหนา้ไปทิศทาง

ใด และทราบถึงทิศทางการชนกนัในทาง ดงันั้น การรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ

เบ้ืองตน้ จึงเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีจะทาํใหพ้นกังานสอบสวนไดท้ราบถึงพฤติการณ์

ในการขบัรถและวินิจฉยัคดีไดถ้กูตอ้ง สามารถช้ีใหเ้ห็นวา่ฝ่ายใดเป็นฝ่ายท่ีขาด

ความระมดัระวงัในการขบัรถมากกวา่กนั เม่ือเกิดอุบติัเหตุข้ึนจึงไม่ควร

เคล่ือนยา้ยรถหรือส่ิงอ่ืนใดจนกวา่พนกังานสอบสวนจะเดินทางมาถึงท่ีเกิดเหตุ 

เวน้แต่ การเคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจบ็นาํส่งโรงพยาบาล หรือมีการจราจรติดขดัมาก 

กใ็หถ่้ายภาพและทาํเคร่ืองหมายไวก่้อนกไ็ด้

หลกัในการวินิจฉัยคดเีบือ้งต้น

           ลาํดบัแรก ใหพ้ิจารณาเร่ืองสิทธิการใชท้าง ยกตวัอยา่งเช่น ผูข้บัข่ี

ตอ้งไดรั้บสัญญาณไฟจราจรสีเขียวใหไ้ปก่อนจึงจะมีสิทธิก่อน เวน้แต่มีเจา้

พนกังานจราจรใหไ้ปก่อนกใ็หป้ฏิบติัตามคาํสั่งของเจา้พนกังานจราจร สิทธิ

การใชท้างยอ่มเป็นของผูข้บัข่ีฝ่ายท่ีไดรั้บสัญญาณจราจรท่ีใหเ้คล่ือนรถไปได ้

ถา้ไม่มีสัญญาณจราจรแต่มีรถอยูใ่นทางร่วมทางแยกซ่ึงหมายถึงมีรถอยูใ่น

พื้นท่ีท่ีทางเดินรถตดักนั กใ็หร้ถในพื้นท่ีทางร่วมทางแยกนั้นผา่นไปก่อน ถา้

รถมาถึงพร้อมกนัซ่ึงหมายถึงมาชนกนัในพื้นท่ีตดักนัของทางร่วมทางแยก

พอดี สิทธิในการใชท้างยอ่มเป็นของผูข้บัข่ีรถในทางเอกนั้นมีสิทธิผา่นไป

ก่อน ถา้เป็นทางร่วมทางแยกท่ีไม่มีทางเอกตดักบัทางโท กต็อ้งใหสิ้ทธิแก่รถท่ี

5
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อยูท่างซา้ยมือผา่นไปก่อน นอกจากน้ี ผูข้บัข่ีตอ้งระวงัไม่ใหร้ถไปชนหรือโดน

คนเดินเทา้ซ่ึงหมายถึงสิทธิของคนเดินเทา้ดีกวา่ หรือกรณีผูข้บัข่ีตอ้งขบัรถให้

ห่างจากคนัขา้งหนา้พอสมควรท่ีจะหยดุรถไดท้นัเม่ือจาํเป็นตอ้งหยดุรถซ่ึง

หมายถึงรถคนัหนา้มีสิทธิการใชท้างดีกวา่ เป็นตน้ รถท่ีไม่มีสิทธิใชท้างดีกว่า 

ยอ่มมีพฤติการณ์น่าเช่ือวา่ขบัรถโดยประมาท

            ลาํดบัท่ีสอง ใหพ้ิจารณาเร่ืองการฝ่าฝืนกฎหมาย ยกตวัอยา่งเช่น ฝ่า

ฝืนสัญญาณไฟจราจร ฝ่าฝืนเคร่ืองหมายจราจรใหเ้ดินรถทางเดียว ฝ่าฝืน

เคร่ืองหมายจราจรหา้มแซง หา้มเล้ียว ฝ่าฝืนกฎหมายโดยขบัรถในขณะเมาสุรา

หรือของเมาอยา่งอ่ืน ขบัรถในขณะหยอ่นความสามารถในอนัท่ีจะขบั ฝ่าฝืน

ไม่ลดความเร็วรถในทางร่วมทางแยก เป็นตน้ ยอ่มมีพฤติการณ์น่าเช่ือวา่ขบัรถ

โดยประมาท ส่วนกรณีผูข้บัข่ีไม่มีใบอนุญาตขบัข่ีแต่มีความชาํนาญในการขบั

รถแลว้ การฝ่าฝืนกฎหมายเพราะไม่มีใบขบัข่ีนั้นไม่ไดเ้ป็นสาเหตุของการขบั

รถโดยประมาท

           ลาํดบัท่ีสาม ใหพ้ิจารณาเร่ืองปัจจยัเส่ียงใหเ้กิดอุบติัเหตุ เช่น มี

สาเหตุปัจจยัเร่งรัดท่ีทาํใหผู้ข้บัข่ีตอ้งขบัรถเร็วมากเป็นพิเศษจนขาดความ

ระมดัระวงั การขาดสมาธิในการขบัรถ หรือสภาพถนนเปียก ล่ืน เป็นหลุมบ่อ 

หรือมีส่ิงกีดขวาง แสงสวา่งท่ีไม่เพียงพอ ทางโคง้อนัตราย หรืออุปกรณ์ส่วน

ควบของรถเสียหายในขณะขบัรถ เป็นตน้ ผูท่ี้มีปัจจยัเส่ียงดงักล่าว ยอ่มมี

พฤติการณ์น่าเช่ือวา่ขบัรถโดยประมาท

           เม่ือพิจารณาตามลาํดบัขั้นตอนทั้งสามแลว้ จะสามารถวนิิจฉยัคดี

เบ้ืองตน้ไดว้า่คู่กรณีฝ่ายใดน่าจะเป็นฝ่ายขบัรถโดยประมาท หมายความวา่ ขบั

รถโดยปราศจากการระมดัระวงัซ่ึงในภาวะเช่นนั้นจกัตอ้งมีตามวิสัยและ

พฤติการณ์ท่ีผูข้บัข่ีอาจใชค้วามระมดัระวงัเช่นวา่นั้นได ้แต่หาไดใ้ชใ้หเ้พียงพอ

6

ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

174
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ไม่ เม่ือชัง่นํ้ าหนกัจากพยานหลกัฐานเบ้ืองตน้แลว้ พนกังานสอบสวนจึงแจง้

ขอ้กล่าวหาใหฝ่้ายท่ีน่าเช่ือวา่เป็นฝ่ายกระทาํโดยประมาทใหท้ราบ ซ่ึงอาจจะ

เป็นฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือทั้งสองฝ่ายกไ็ด ้ผูท่ี้ถูกกล่าวหายอ่มมีสิทธิท่ีจะต่อสู้คดี

ในกรณีท่ีไม่เห็นพอ้งดว้ยกบัการวินิจฉยัเบ้ืองตน้ หรือหากยอมรับตามคาํ

วินิจฉยักจ็ะเป็นแนวทางใหคู้่กรณีสามารถตกลงประนีประนอมยอมความเร่ือง

ค่าเสียหายกนัไดง่้ายข้ึน เม่ือตกลงเร่ืองค่าเสียหายกนัได ้คดีความยอ่มยติุลง

โดยง่ายเช่นกนั. 
เขียนโดย พ.ต.อ.อภิรักษ ์นกัไร่
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ตัวอยาง สํานวน คดี จร. คําใหการผูตองหา

ใบแดง น.ส.สภุาพร ขบัรถยนตโดยประมาท 

มีผูรับอันตรายสาหสั
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   สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

บันทึกคําให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยาน

 คําให้การของพ.ต.ท. สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน เขต บางพลัด   จังหวัด     กรุงเทพมหานคร

ชัยณรงค์  รัตนผล    วันที�     ๓   เดือน ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๓

เป็น ผู้กล่าวหา                                             พ.ต.ท. ชัยณรงค์   รัตนผล ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง  

น.ส.สุภาพร        บงค์สุวรรณ ผู้ต้องหา

ต่อหน้า พ.ต.ท.วิโรจน์ ทองประไพ พนักงานสอบสวน (สบ ๓) สน.บางยี�ขัน

 

สอบสวนที� สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

ชื�อ พ.ต.ท.ชัยณรงค์ รัตนผล   อายุ ๕๓ ปี

เชื�อชาติ    ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา   พุทธ

อาชีพ (ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพชนิดใด ถ้าเป็นข้าราชการให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ มีเบี�ยหวัด

หรือมีบําเหน็จหรือบํานาญ ให้ลงตามประเภทที�รับ)

รับราชการตํารวจ

 ตั�งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที�         หมู่ที� ตําบล

 ชื�อผู้ใหญ่บ้าน  ชื�อกํานัน

อําเภอ   จังหวัด 

ชื�อบิดา ชื�อมารดา

เกี�ยวข้องเป็นอะไรกับคู่กรณี  ไม่เกี�ยวข้อง สาบานตนแล้ว

ขอให้ถ้อยคําว่า ข้า ฯ ขอให้การต่อหน้าพนักงานสอบสวนด้วยความสัตย์จริงดังต่อไปนี�

ถาม ท่านรับราชการตํารวจ มียศ ตําแหน่งหน้าที�อย่างไร

ตอบ ข้าฯรับราชการตํารวจยศพันตํารวจโท ตําแหน่งพนักงานสอบสวน (สบ ๓) สถานีตํารวจ

     นครบาลบางยี�ขัน ปฏิบัติหน้าที� เป็นพนักงานสอบสวนฯ  มีหน้าที� รับแจ้งความรับคําร้อง

ทุกข์ดําเนินคดีอาญาต่อผู้ต้องหาในความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญาและความผิด

ตามพระราชบัญญัติที�มีโทษทางอาญาตามกฎหมาย    สืบสวนจับกุมผู้กระทําความผิด

ตามกฎหมายและปฏิบัติตามคําสั�งของผู้บังคับบัญชาเหนือตนที�ชอบด้วยกฎหมาย

ค.๑๓๘-ต.๘๕

0AO

0AO
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    ถาม ท่านรู้เห็นหรือเกี�ยวข้องกับคดีนี�อย่างไร

ตอบ ข้าฯเป็นพนักงานสอบสวนในคดี จร.ที� ๔๘๙/๒๕๕๓ ตาม ปจว.ข้อ ๑ เวลา ๒๔.๐๐ น.ในคดีนี�

ถาม ขอทราบรายละเอียดในคดีนี�ที�เกิดขึ�น

ตอบ กล่าวคือ เมื�อวันที� ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๒๑.๑๐ น. ขณะที�ข้าฯปฏิบัติหน้าที�

พนักงานสอบสวนเวรคดี จราจร อยู่ที� สน.บางยี�ขัน นั�น ได้แจ้งว่ามีเหตุรถยนต์เฉี�ยวชนกันที�

บนสะพานสมเด็จพระปิ�นเกล้า (ฝั�งสมเด็จพระปิ�นเกล้า ขาเข้า)  จึงได้เดินทางไปตรวจสอบ

สถานที�เกิดเหตุตามที�ได้รับแจ้ง เมื�อไปถึง บริเวณที�เกิดเหตุ ตามที�ได้รับแจ้งพบรถยนต์คู่-

กรณี ในคดีเกิดเหตุ ดังนี� คือ ( รถยนต์คู่กรณี ๓ คัน )

๑. รถยนต์ นั�งส่วนบุคคล แวน  ยี�ห้อ อีซูซุ แอดเวนเจอร์ สีเทา หมายเลขทะเบียน

ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร จอดอยู่บนสะพาน (ด้านซ้ายสุด ขาออก ขวาสุดขาเข้า) หน้า

ได้รับความเสียหายจากการถูกชน อย่างมาก ไม่สามารถขับได้ ผู้ขับรถทราบชื�อต่อมาว่า

น.ส.ชุติกาญจน์ เสาร์แก้ว อายุ ๔๘ ปี ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที� ๑๖๐/๖๔๓ หมู่ ๑๓

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (บาดเจ็บเล็กน้อย)

นางพยุง พึ�งสายยัน อายุ ๕๒ ปี ผู้ที�นั�งโดยสารมาในรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน

ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร ที�เบาะหน้าด้านซ้าย หลังเกิดเหตุมีพลเมืองดีนําตัวส่ง โรง-

พยาบาลเจ้าพระยา (ได้รับอันตรายสาหัสฯ)

นายสมพงษ์ เสาร์ แก้ว อายุ ๖๒ ปี ผู้ที�นั�งโดยสารมาในรถยนต์ คันหมายเลข

ทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร ที�เบาะด้านหลังข้างซ้าย (บาดเจ็บเล็กน้อย)

๒. รถยนต์ นั�งส่วนบุคคล ยี�ห้อ ฮอนด้า ซิตี� สีเทา หมายเลขทะเบียน วล ๒๖๑๔

กรุงเทพมหานคร หน้ารถเสียหายชนท้ายติดอยู่ท้ายรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ศค ๙๒๙๔

กรุงเทพมหานคร จอดอยู่บนสะพานสมเด็จพระปิ�นเกล้า ขาออก เลนซ้ายสุด ผู้ขับขี�ทราบชื�อ

ต่อมาว่า นายธีรนาถ ใจชื�น อายุ ๓๔ ปี บาดเจ็บเล็กน้อย

ส่วนรถยนต์ คู่กรณี เจ้าพนักงานจราจร สน.บางยี�ขัน ได้พ่นสีสเปร รอบล้อรถไว้แล้ว

ยกรถฯออกให้พ้นช่องทางจราจร เนื�องจากการจราจรรถติดมาก ทราบต่อมาว่า เป็นรถยนต์

นั�งส่วนบุคคล ยี�ห้อ นิสสัน สีขาว หมายเลขทะเบียน สร ๙๒๑ กรุงเทพมหานคร หน้ารถเสีย

หายมาก หลังเกิดเหตุ ถอยออกจากกันเนื�องจากแรงกระแทกกันอย่างแรง จอดอยู่บนสะพาน

สมเด็จพระปิ�นเกล้า ช่องซ้ายสุดขาเข้า  ( ตามภาพในแผนที�เกิดเหตุ ) ผู้ขับขี�ทราบชื�อต่อมา

ว่า น.ส.สุภาพร บงค์สุวรรณ บาดเจ็บเล็กน้อย

ต่อจากนั�น จึงได้ถ่ายรูปที�เกิดเหตุ และจัดทําแผนที�เกิดเหตุโดยสังเขปไว้แล้ว แยก

รถยนต์คู่กรณีคันดังกล่าว ออกจากที�เกิดเหตุให้พ้นช่องทางเดินรถ แล้วเดินทางกลับ สน.-

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

ลงชื�อ พ.ต.ท. ผู้กล่าวหา

ลงชื�อ พ.ต.ท. สอบสวน,พิมพ,์อ่าน
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ใบต่อคําให้การ พ.ต.ท. ชัยณรงค์  รัตนผล       ผู้กล่าวหา           แผ่นที� ๑

บางยี�ขัน ลงบันทึกประจําวัน รับคําร้องทุกข์ไว้ตามคดี จราจรที� ๔๘๙/๒๕๕๓ ตามปจว.

ข้อ ๑ เวลา ๒๔.๐๐ น. ลงวันที� ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓

ถาม สภาพการจราจรเป็นอย่างไร มีแสงสว่างหรือไม่ 

ตอบ สภาพการจราจร รถหนาแน่น มีรถยนต์วิ�งมุ่งหน้าจะไปทาง สนามหลวง ฝั�งพระนคร จํานวนมาก

ถนนแห้ง มีแสงสว่างจากไฟฟ้าประจําทาง      มองเห็นได้ชัดเจนในระยะประมาณ ๓๐-๔๐ เมตร

ถนนด้านขาเข้า เปิดให้รถวิ�ง ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ�นเกล้า ไปฝั�ง สนามหลวง   ได้ ๒ ช่องทาง

ด้านซ้าย มีไฟจราจรสี เขียว เปิดค้างไว้ ๒ ดวง ส่วนเลนด้านขวาสุดขาเข้า   เปิดสัญญาณไฟจรา

จรสีแดงค้างไว้ด้านขาเข้าไปทางสนามหลวง แต่เปิดไฟจราจรสีเขียว เปิดช่องทางพิเศษ ช่วงเวลา

เร่งด่วน ให้รถวิ�งสวนทางข้ามมาจาก ฝั�งสนามหลวง มุ่งหน้าข้ามสะพานสมเด็จพระปิ�นเกล้า ออก

มาทาง ฝั�งปิ�นเกล้า สี�แยก อรุณอมรินทร์ ดังกล่าว

ถาม เหตุเกิดที�ไหน เมื�อใด

ตอบ เหตุเกิดที� บนสะพานสมเด็จพระปิ�นเกล้า (ฝั�งสมเด็จพระปิ�นเกล้า ขาเข้า)  แขวงอรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื�อวันที� ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๒๐.๔๕ น.

ถาม เคยรู้จัก หรือ เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดมาก่อนหรือไม่

ตอบ ไม่เคย

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

ลงชื�อ พ.ต.ท. ผู้กล่าวหา

ลงชื�อ พ.ต.ท. สอบสวน,พิมพ,์อ่าน

ค.๓-ต. ๖๗
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ใบต่อคําให้การ สอบสวนเพิ�มเติม  พ.ต.ท. ชัยณรงค์  รัตนผล            ผู้กล่าวหา           แผ่นที� ๒

สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

วันที�  ๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

พ.ต.ท.ชัยณรงค์ รัตนผล พงส.(สบ ๓) สน.บางยี�ขัน ขอให้การเพิ�มเติมต่อหน้า พ.ต.ท.

วิโรจน์ ทองประไพ พงส.(สบ ๓) สน.บางยี�ขัน ว่าจะให้การเพิ�มเติมด้วยความสัตย์จริง โดยสาบาน

ว่าจะให้การเพิ�มเติมด้วยความสัตย์จริง

ถาม ท่านทราบหรือไม่ว่า สาเหตุของการเฉี�ยวชนเกิดจากอะไร และการเฉี�ยวชนเกิดจากความประมาท

ของผู้ใด

ตอบ คดีนี� จากการสอบสวนแล้ว สรุปได้ความว่า ตามวันเวลาที�เกิดเหตุ น.ส.สุภาพร บงค์สุวรรณ ได้ขับ

รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน สร ๙๒๑ กรุงเทพมหานคร ไปตามถนนสมเด็จพระปิ�นเกล้า (ขาเข้า) 

ด้วยความประมาทเลินเล่อปราศจากความระมัดระวัง ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรสีแดง ในช่องขวาสุดขึ�น

สะพานสมเด็จพระปิ�นเกล้า เข้าชนรถยนต์ คู่กรณีที� ๑ คันหมายเลขทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพฯ

ที�วิ�งสวนทางไปในช่องทางพิเศษ ให้รถวิ�งสวนทางออกได้ ช่วงเวลาเร่งด่วนดังกล่าวได้รับความเสีย

หาย และเป็นเหตุให้ รถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร ถอยไปชนรถยนต์

คู่กรณีที� ๒ หมายเลขทะเบียน วล ๒๖๑๔ กรุงเทพมหานคร ที�วิ�งตามหลังมาได้รับความเสียหายและ

เหตุให้ นางพยุง พึ�งสายยัน ซึ�งนั�งโดยสารมาในรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพฯ

ที�เบาะหลังด้านหน้าข้างซ้ายได้รับอันตรายสาหัส ( ปรากฎตามผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของ

แพทย)์ คนอื�นๆ ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

ถาม มีร่องรอยใดๆ หรือไม่ มีรอยเบรคหรือรอยครูดหรือไม่ ระยาเท่าใด ขอทราบจุดชนอยู่บริเวณใด

ตอบ ไม่มีร่องรอยเบรค มีแต่เศษชิ�นส่วนของรถยนต์ ที�เสียหายตกอยู่บนพื�นทางฯ

ถาม ท่านได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ใดหรือไม่ ถ้าแจ้งข้อหา  แจ้งข้อหาว่าอย่าไร

ตอบ ข้าฯได้แจ้งข้อกล่าวหาให้แก่ น.ส.สุภาพร บงค์สุวรรณ ผู้ขับขี�รถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน สร-

๙๒๑ กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวหาว่า " ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี�ยวชนรถผู้อื�นเสียหาย

และผู้อื�นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ , รับอันตรายสาหัส " น.ส.สุภาพร บงค์สุวรรณ ผู้ต้องหา

ทราบข้อกล่าวหาแล้ว ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา

ถาม เรื�องค่าเสียหายตกลงกันได้หรือไม่

ตอบ เรื�องค่าเสียหาย ได้จัดทําบันทึกไว้แล้ว ยังตกลงกันไม่ได้

ถาม ท่านมีอะไรจะให้การอีกหรือไม่

ตอบ ไม่มี

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

(ลงชื�อ) พ.ต.ท.        ผู้กล่าวหา

(ลงชื�อ) พ.ต.ท.        สอบสวน,พิมพ,์อ่าน

ค.๓-ต. ๖๗
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   สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

บันทึกคําให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยาน

คําให้การของ    น.ส. สถานีตํารวจ นครบาลบางยี�ขัน    เขต    บางพลัด  จังหวัด         กรุงเทพมหานคร

ชุติกาญจน์ เสาร์แก้ว วันที�            ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๓

เป็น  พยาน  พันตํารวจโท ชัยณรงค์ รัตนผล ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง

น.ส.สุภาพร  บงค์สุวรรณ ผู้ต้องหา

ต่อหน้า พ.ต.ท.ชัยณรงค์ รัตนผล  พนักงานสอบสวน (สบ ๓) สน.บางยี�ขัน

สอบสวนที� สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

ชื�อ น.ส.ชุติกาญจน์ เสาร์แก้ว   อายุ          ๔๘      ปี

เชื�อชาติ    ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

อาชีพ (ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพชนิดใด ถ้าเป็นข้าราชการให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ มีเบี�ยหวัด

หรือมีบําเหน็จหรือบํานาญ ให้ลงตามประเภทที�รับ)

ค้าขาย โทร.๐๘๑-๘๗๐๘๗๘๓

ตั�งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที�      ๑๖๐/๖๔๓ หมู่ ๑๓ ตําบล สวนหลวง

  เลขประจําตัวประชาชนชื�อผู้ใหญ่บ้าน  ชื�อกํานัน

อําเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร

ชื�อบิดานาย   เทศ ชื�อมารดานาง กวา

เกี�ยวข้องเป็นอะไรกับคู่กรณี ไม่เกี�ยวข้อง สาบานตนแล้ว

ขอให้ถ้อยคําว่า ข้า ฯ ขอให้การต่อหน้าพนักงานสอบสวนด้วยความสัตย์จริงดังต่อไปนี�

   พ.ต.ท.        บันทึก ถาม พยานมีภูมิลําเนาอยู่ที�ใด ประกอบอาชีพอะไรอยู่ที�ใด

ตอบ ข้าฯมีภูมิลําเนาและพักอาศัยอยู่ที�บ้านเลขที�ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นข้าฯประกอบอาชีพ

ค้าขาย สลากกินแบ่งรัฐบาล อยู่ที� ศูนย์จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล มีรายได้เดือนละ

ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หากข้าฯย้ายที�อยู่เมื�อใดจะแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบ

ค.๑๓๘-ต.๘๕

0AO

0AO
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ถาม ท่านรู้เห็น หรือ เกี�ยวข้องกับคดีนี�อย่างไร

ตอบ ข้าฯเป็นผู้ที� ขับรถยนต์ ยี�ห้อ อีซูซุ แอดเวนเจอร์ สีบรอนเงิน หมายเลขทะเบียน ศค-๙๒๙๔

กรุงเทพมหานคร คู่กรณีในคดีนี�

ถาม เหตุเกิดที�ไหนเมื�อใด

ตอบ เหตุเกิด บนสะสานสมเด็จพระปิ�นเกล้า (ขาเข้า)  แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร เมื�อวันที� ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๒๐.๔๕ น.

ถาม ขอทราบรายละเอียดในคดีนี�ที�เกิดขึ�น

ตอบ กล่าวคือ ตามวันเวลาที�เกิดเหตุดังกล่าว ข้าฯได้ขับรถยนต์ คันดังกล่าวมาแล้วข้างต้น มา

ตามถนน สมเด็จพระปิ�นเกล้า (ขาออก) เนื�องจากทางฝั�ง สน.ชนะสงคราม มีกรวยตั�งแบ่ง

ช่องทางเดินรถให้รถวิ�งในช่องทางพิเศษ สวนทางได้  ในช่องทางช่องที�  ๓ ขาเข้าไปทาง

สนามหลวง มาถึงที�เกิดเหตุ เป็นทางลงจากสะพาน  ด้วยความเร็วประมาณ ๔๐ กม./ชม.

ปรากฎว่า มีรถยนต์คู่กรณี เป็นรถยนต์เก๋ง สีขาว ยี�นิสสัน    ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน

ทราบต่อมาว่า หมายเลขทะเบียน สร-๙๒๑ กรุงเทพมหานคร วิ�งสวนทางขึ�นมาจากทาง

สี�แยกบรมราชชนนี ในช่องทางเดินรถพิเศษ ช่องที� ๓ ของคู่กรณี ซึ�งถนนมี ๓ เลน ให้รถ

สวนทางได้ ๑ ช่องทาง (ช่องที� ๓ จากซ้ายขาขึ�น) ด้วยความเร็วสูง ไม่ตํ�ากว่า ๑๐๐ กม./

ชม. ข้าฯมองเห็นว่าเขาขับแซงรถแท็กซี� ข้าฯมองเห็นในระยะเกิน ๑๐๐ เมตร   ขณะนั�น

รถคล่องตัว รถไม่ติด แม้มีรถเยอะก็ตาม ข้าฯก็แตะเบรครอ คิดว่ารถคันดังกล่าวจะหลบ

ไปพ้น ข้าฯขับรถวิ�งไปช้าๆ     แต่รถคู่กรณีวิ�งพุ่งเข้าชนรถยนต์คันที�ข้าฯขับมาดังกล่าว 

อย่างแรง แล้วรถคู่กรณีก็ถอยหลังไปอยู่ฝั�งตรงข้าม และรถยนต์คันที�ข้าฯขับมาก็ถอยไป

กระแทกรถยนต์ที�วิ�งมาทางด้านหลัง เป็นรถยนต์เก๋ง ยี�ห้อ ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน

วล-๒๖๑๔ กรุงเทพมหานคร ซึ�งจอดอยู่ ด้านหลังรถข้าฯดังกล่าว ได้รับความเสียหาย

ตัวข้าฯเองได้รับบาดเจ็บ ที�หน้าอกด้านซ้าย และแขนซ้าย ถลอก เล็กน้อย ส่วนอื�นไม่มี

บาดเจ็บ และมีผู้ที�นั�งโดยสารมาในรถยนต์ด้วย ๒ คน คือ

๑. นางพยุง พึ�งสายัน อายุ ๕๓ ปี ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที� ๑๖๐/๖๔๓ หมู่ ๑๓

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นั�งมาที� เบาะด้านหน้า ข้างซ้าย ได้รับบาด

เจ็บที�ขาและหลัง กระดูกสะโพกเคลื�อน เข้า โรงพยาบาลเจ้าพระยา

๒. นายสมพงษ์ เสาร์แก้ว อายุ ๖๒ ปี บ้านเลขที� ๑๓๐/๔ หมู่ ๔ ต.ท่างิ�ว อ.

บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ นั�งมาที�เบาะด้านหลังข้างซ้าย ได้รับบาดเจ็บที�ขาหน้าแข้ง

ด้านซ้ายแตก เย็บ ๔ เข็ม เจ็บที�หน้าอก

ถาม พยานมีใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือไม่ และ มี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือไม่

ตอบ ข้าฯมีใบอนุญาตขับขี� รถยนต์ ส่วนบุคคล ชนิดชั�วคราว ยังไม่หมดอายุ รถข้าฯมีประกัน

ภัย ชั�น ๑ ของ บริษัทฯวิริยะประกันภัย 
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ใบต่อคําให้การ น.ส.ชุติกาญจน์ เสาร์แก้ว     พยาน      แผ่นที� ๒

ถาม รถยนต์ ยี�ห้อ อีซูซุ แอดเวนเจอร์ สีบรอนเงิน หมายเลขทะเบียน ศค-๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร

เป็นของผู้ใด

ตอบ รถยนต์ ยี�ห้อ อีซูซุ แอดเวนเจอร์ สีบรอนเงิน หมายเลขทะเบียน ศค-๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร

เป็นรถของข้าฯเอง

ถาม ขณะที�เกิดเหตุมีแสงสว่างหรือไม่ สภาพถนนและสภาพการจราจรเป็นอย่างไร

ตอบ ขณะที�เกิดเหตุมีแสงจากไฟฟ้าประจําทาง มองเห็นได้ในระยะ ประมาณ ๔๐-๕๐ เมตร

และไฟส่องสว่างของรถยนต์ข้าฯ ถนนแห้ง ฝนไม่ตก มีรถขาออกเยอะ แต่ขาเข้าน้อย ไม่มี

เจ้าพนักงานจราจรโบกรถตามทาง

ถาม พนักงานสอบสวนให้ดูแผนที�เกิดเหตุแล้วถูกต้องหรือไม่

ตอบ ข้าฯดูแผนสังเขปที�เกิดเหตุทีพนักงานสอบสวนทําขึ�นและให้ข้าฯดูแล้ว ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง

ถาม ท่านเคยรู้จัก หรือ เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดมาก่อนหรือไม่

ตอบ ข้าฯไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดมาก่อน 

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

(ลงชื�อ) พยาน

(ลงชื�อ) พ.ต.ท. สอบสวน,พิมพ,์อ่าน

ค. ๓-ต. ๖๗
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   สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

บันทึกคําให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยาน

คําให้การของ  นาง สถานีตํารวจ นครบาลบางยี�ขัน     เขต    บางพลัด จังหวัด         กรุงเทพมหานคร

พยุง พึ�งสายัน วันที�            ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๕๔

เป็น  พยาน  พันตํารวจโท ชัยณรงค์ รัตนผล ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง

น.ส.สุภาพร  บงค์สุวรรณ ผู้ต้องหา

ต่อหน้า พ.ต.ท.ชัยณรงค์ รัตนผล  พนักงานสอบสวน (สบ ๓) สน.บางยี�ขัน

สอบสวนที� สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

ชื�อ นางพยุง พึ�งสายัน   อายุ          ๕๒      ปี

เชื�อชาติ    ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

อาชีพ (ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพชนิดใด ถ้าเป็นข้าราชการให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ มีเบี�ยหวัด

หรือมีบําเหน็จหรือบํานาญ ให้ลงตามประเภทที�รับ)

ค้าขาย โทร.๐๘๑-๘๑๓๖๔๙๔

ตั�งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที�      ๑๓๔/๒ หมู่ ๖ ตําบล บ้านแดน

  เลขประจําตัวประชาชนชื�อผู้ใหญ่บ้าน  ชื�อกํานัน

๕ ๖๐๐๕ ๐๐๐๖๔ ๐๗ ๑อําเภอ บรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์

๒๘ ต.ค.๕๒ ออกบัตร ชื�อบิดานาย   เทศ ชื�อมารดานาง กวา

๓๐ มี.ค.๕๙ หมดอายุ เกี�ยวข้องเป็นอะไรกับคู่กรณี ไม่เกี�ยวข้อง สาบานตนแล้ว

ขอให้ถ้อยคําว่า ข้า ฯ ขอให้การต่อหน้าพนักงานสอบสวนด้วยความสัตย์จริงดังต่อไปนี�

   พ.ต.ท.        บันทึก ถาม พยานมีภูมิลําเนาอยู่ที�ใด ประกอบอาชีพอะไรอยู่ที�ใด

ตอบ ข้าฯมีภูมิลําเนาเดิมอยู่ที�บ้านเลขที�ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ปัจจุบัน ข้าฯพักอาศัยอยู่ที�

บ้านเลขที� ๑๖๐/๖๔๓ หมู่ ๑๐ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคาร ประกอบ

อาชีพ ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล มีรายได้ไม่แน่นอน 

ค.๑๓๘-ต.๘๕
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ถาม ท่านรู้เห็น หรือ เกี�ยวข้องกับคดีนี�อย่างไร

ตอบ ข้าฯเป็นผู้ที� นั�งโดยสารมาในรถยนต์ ยี�ห้อ อีซูซุ แอดเวนเจอร์ สีบรอนเงิน หมายเลข

ทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร ที�เบาะด้านหน้าข้างซ้าย และเฉี�ยวชนกับรถยนต์

คู่กรณีในคดีนี� ที�วิ�งสวนทางกัน ทราบต่อมาว่า เป็นรถยนต์ เก๋ง สีขาว หมายเลขทะ-

เบียน สร ๙๒๑ กรุงเทพมหานคร ขณะเกิดเหตุ

ถาม เหตุเกิดที�ไหนเมื�อใด

ตอบ เหตุเกิด บนสะสานสมเด็จพระปิ�นเกล้า (ขาเข้า)  แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร เมื�อวันที� ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๒๐.๔๕ น.

ถาม ขอทราบรายละเอียดในคดีนี�ที�เกิดขึ�น

ตอบ กล่าวคือ ตามวันเวลาที�เกิดเหตุดังกล่าว ข้าฯได้นั�งโดยสารมาในรถยนต์ คันหมายเลข

ทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร  ที� เบาะด้านหน้าข้างซ้าย    และโดย  มี น.ส.

ชุติกาญจน์ เสาร์แก้ว เป็นผู้ขับขี� มาตามถนนจาก สนามหลวง  ข้ามสะพานสมเด็จพระ

ปิ�นเกล้า ด้วยความเร็วประมาณ ๔๐ กม./ชม. โดยรถยนต์ วิ�งข้ามสะพานฯ ในช่องทาง

พิเศษ เลนซ้ายสุด (ขาออก) มี ๓ ช่องทาง จากทาง สนามหลวง  มุ่งหน้าข้ามไป ปิ�น-

เกล้า ขณะที�รถวิ�งไปถึงที�เกิดเหตุ ค่อนมาทางฝั�งปิ�นเกล้า ได้มีรถยนต์ คู่กรณี วิ�งสวน

ทางกัน วิ�งเข้าชนประสานงา กับรถยนต์คันที�ข้าฯนั�งโดยสารมาดังกล่าว อย่างแรง และ

ปรากฎว่ามีรถยนต์เก๋ง วิ�งตามหลังรถยนต์คันที�ข้าฯนั�งโดยสารมาดังกล่าวได้วิ�งชนท้าย

รถยนต์คันที�ข้าฯนั�งอยู่อย่างแรงพร้อมๆกัน ส่วนรถเก๋ง คู่กรณี หลังเกิดเหตุได้ถอยห่าง

ออกไปด้านหน้า ฝั�งถนนตรงข้าม ห่างไปประมาณ ๖ เมตร ตัวข้าฯเองได้รับบาดเจ็บมี

แผลถลอกชํ�าที�หน้าผาก , ข้อสะโพกบวมชํ�าผิดรูป , กระดูกต้นขาขวาหัก , กระดูกเบ้า

สะโพกขวาหัก ฯลฯ รับบาดเจ็บสาหัส  ยังอยู่ระหว่างการรักษาฯ ของแพทย์ ยังไม่หาย

เป็นปกติ ส่วน น.ส.ชุติกาญจน์ เสาร์แก้ว ผู้ขับขี�รถฯ ได้รับบาดเจ็บไม่มากนัก เนื�องจาก

คาดเข็มขัดนิรภัย โดยหลังเกิดเหตุ ข้าฯ และ นายสมพงษ์ เสาร์แก้ว มีพลเมืองดีนําตัวไป

ส่งที� โรงพยาบาลเจ้าพระยา ข้าฯก็รู้เห็นเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นเพียงเท่านี�

ถาม เรื�องค่าเสียหาย ตกลงกันได้หรือไม่

ตอบ ยังตกลงกันไม่ได้

ถาม เคยรู้จัก หรือ เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนหรือไม่

ตอบ ข้าฯไม่เคยรู้จัก หรือเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ ผู้ขับขี�รถยนต์ คู่กรณีแต่อย่างใด

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

(ลงชื�อ) พยาน

(ลงชื�อ) พ.ต.ท. สอบสวน,พิมพ,์อ่าน
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   สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

บันทึกคําให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยาน

คําให้การของ    นาย สถานีตํารวจ นครบาลบางยี�ขัน   เขต     บางพลัด   จังหวัด         กรุงเทพมหานคร

สมพงษ์ เสาร์แก้ว วันที�            ๒๗ เดือน มกราคม    พ.ศ.  ๒๕๕๔

เป็น  พยาน                                             พันตํารวจโท ชัยณรงค์ รัตนผล ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง  

น.ส.สุภาพร  บงค์สุวรรณ ผู้ต้องหา

ต่อหน้า พ.ต.ท.ชัยณรงค์ รัตนผล  พนักงานสอบสวน (สบ ๓) สน.บางยี�ขัน

 

สอบสวนที� สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

ชื�อ นายสมพงษ์ เสาร์แก้ว   อายุ          ๖๑      ปี

เชื�อชาติ    ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา   พุทธ

อาชีพ (ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพชนิดใด ถ้าเป็นข้าราชการให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ มีเบี�ยหวัด

หรือมีบําเหน็จหรือบํานาญ ให้ลงตามประเภทที�รับ)

เลขประจําตัวประชาชน ตั�งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที�      ๑๓๐/๔ หมู่ ๔ ตําบล ท่างิ�ว

๓ ๖๐๐๕ ๐๐๓๖ ๙๓ ๗ ชื�อผู้ใหญ่บ้าน  ชื�อกํานัน

๑๐ ม.ค.๕๐ ออกบัตร อําเภอ บรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์

๓๑ ธ.ค.๕๖ หมดอายุ ชื�อบิดานาย   เทศ ชื�อมารดานาง กวา

อ.บรรพต ออกบัตร เกี�ยวข้องเป็นอะไรกับคู่กรณี ไม่เกี�ยวข้อง สาบานตนแล้ว

   พ.ต.ท.        บันทึก ขอให้ถ้อยคําว่า ข้า ฯ ขอให้การต่อหน้าพนักงานสอบสวนด้วยความสัตย์จริงดังต่อไปนี�

ถาม พยานมีภูมิลําเนาอยู่ที�ใด ประกอบอาชีพอะไรอยู่ที�ใด

ตอบ ข้าฯมีภูมิลําเนาอยู่ที�บ้านเลขที�ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ข้าฯประกอบอาชีพทํานา

เกษตรกรรม ที�บ้านข้าฯดังกล่าวข้างต้น มีรายได้ไม่แน่นอน

ค.๑๓๘-ต.๘๕
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ถาม ท่านรู้เห็น หรือ เกี�ยวข้องกับคดีนี�อย่างไร

ตอบ ข้าฯเป็นผู้ที� นั�งโดยสารมาในรถยนต์ ยี�ห้อ อีซูซุ แอดเวนเจอร์ สีบรอนเงิน หมายเลข

ทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร ที�เบาะหลังข้างซ้าย และเฉี�ยวชนกับรถยนต์

คู่กรณีในคดีนี� ที�วิ�งสวนทางกัน ทราบต่อมาว่า เป็นรถยนต์ เก๋ง สีขาว หมายเลขทะ-

เบียน สร ๙๒๑ กรุงเทพมหานคร ขณะเกิดเหตุ

ถาม เหตุเกิดที�ไหนเมื�อใด

ตอบ เหตุเกิด บนสะสานสมเด็จพระปิ�นเกล้า (ขาเข้า)  แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร เมื�อวันที� ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๒๐.๔๕ น.

ถาม ขอทราบรายละเอียดในคดีนี�ที�เกิดขึ�น

ตอบ กล่าวคือ ตามวันเวลาที�เกิดเหตุดังกล่าว ข้าฯได้นั�งโดยสารมาในรถยนต์ คันดังกล่าวมา

โดยมี นางพยุง พึ�งสายัน นั�งโดยสารมาในรถฯ ที� เบาะด้านหน้าข้างซ้าย    และ มี น.ส.

ชุติกาญจน์ เสาร์แก้ว เป็นผู้ขับขี� มาตามถนนจาก สนามหลวง  ข้ามสะพานสมเด็จพระ

ปิ�นเกล้า ด้วยความเร็วประมาณ ๔๐ กม./ชม. โดยรถยนต์ วิ�งข้ามสะพานฯ ในช่องทาง

พิเศษ เลนซ้ายสุด ในทางเดินรถขาเข้า ซึ�งมี ๓ เลน (จากปิ�นเกล้า มุ่งหน้าข้ามไปสนาม

หลวง) ขณะที�รถวิ�งไปถึงที�เกิดเหตุ ค่อนมาทางฝั�งปิ�นเกล้า ได้มีรถยนต์ คู่กรณี วิ�งสวน

ทางกัน วิ�งเข้าชนประสานงา กับรถยนต์คันที�ข้าฯนั�งโดยสารมาดังกล่าว อย่างแรง และ

ปรากฎว่ามีรถยนต์ เก๋ง วิ�งตามหลังรถยนต์คันที�ข้าฯนั�งโดยสารมาดังกล่าว ได้วิ�งชนท้าย

รถยนต์คันที�ข้าฯนั�งอยู่อย่างแรงพร้อมๆกัน ส่วนรถเก๋ง คู่กรณี หลังเกิดเหตุได้ถอยห่าง

ออกไปด้านหน้า ฝั�งถนนตรงข้าม ห่างไปประมาณ ๖ เมตร ตัวข้าฯเองได้รับบาดเจ็บที�

ชายโครงขวาฟกชํ�า , มีบาดแผลฉีกขาดขอบไม่เรียบที�หน้าแข้งซ้าย , และมีบาดแผลฉีก

ขาดที�ข้อเท้าขวา ไม่บาดเจ็บสาหัส ส่วน นางพยุง พึ�งสายัน ที�นั�งโดยสารอยู่ที�หน้ารถ

ด้านหน้าข้างซ้าย ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลถลอกชํ�าที� หน้าผาก , สะโพกบวมชํ�า และ

กระดูกต้นขวาหัก และมีบาดแผลอีกหลายแห่ง ข้าฯไม่ทราบรายละเอียด ส่วน น.ส.ชุติ-

กาญจน์ เสาร์แก้ว ผู้ขับขี�รถฯ ได้รับบาดเจ็บไม่มากนัก เนื�องจากคาดเข็มขัดนิรภัยคน

ขับทํางาน โดยหลังเกิดเหตุ ข้าฯ และ น.ส.พยุง พึ�งสายัน มีพลเมืองดีนําตัวไปส่งที�

โรงพยาบาลเจ้าพระยา ข้าฯก็รู้เห็นเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นเพียงเท่านี�

ถาม เรื�องค่าเสียหาย ตกลงกันได้หรือไม่

ตอบ ยังไม่ได้มีการเจรจาตกลงกัน

ถาม เคยรู้จัก หรือ เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนหรือไม่

ตอบ ข้าฯไม่เคยรู้จัก หรือเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ ผู้ขับขี�รถยนต์ คู่กรณีแต่อย่างใด

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

(ลงชื�อ) พยาน

(ลงชื�อ) พ.ต.ท. สอบสวน,พิมพ,์อ่าน
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   สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

บันทึกคําให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยาน

คําให้การของ    นาย สถานีตํารวจ นครบาลบางยี�ขัน   เขต      บางพลัด   จังหวัด              กรุงเทพมหานคร

ธีรนาถ ใจชื�น วันที�            ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๓

เป็น  พยาน  พันตํารวจโท ชัยณรงค์ รัตนผล ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง

น.ส.สุภาพร  บงค์สุวรรณ ผู้ต้องหา

ต่อหน้า พ.ต.ท.ชัยณรงค์ รัตนผล  พนักงานสอบสวน (สบ ๓) สน.บางยี�ขัน

สอบสวนที� สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

ชื�อ นายธีรนาถ ใจชื�น   อายุ          ๓๔      ปี

เชื�อชาติ    ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

อาชีพ (ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพชนิดใด ถ้าเป็นข้าราชการให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ มีเบี�ยหวัด

หรือมีบําเหน็จหรือบํานาญ ให้ลงตามประเภทที�รับ)

ค้าขาย โทร.๐๘๓-๓๐๒๒๙๙๑

ตั�งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที�      ๒๒๖ หมู่ - แขวง บ้านพานถม

เลขประจําตัวประชาชน ชื�อผู้ใหญ่บ้าน  ชื�อกํานัน

 ๓ ๑๐๐๑ ๐๐๙๐๘ ๓๓ เขต พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

๒๕ เม.ย.๔๙ ออกบัตร ชื�อบิดานาย   เกษม ชื�อมารดานาง รัตนา

๑๘ เม.ย.๕๖ หมดอายุ เกี�ยวข้องเป็นอะไรกับคู่กรณี ไม่เกี�ยวข้อง สาบานตนแล้ว

เขตหลักสี� ออกบัตร ขอให้ถ้อยคําว่า ข้า ฯ ขอให้การต่อหน้าพนักงานสอบสวนด้วยความสัตย์จริงดังต่อไปนี�

   พ.ต.ท.        บันทึก ถาม พยานมีภูมิลําเนาอยู่ที�ใด ประกอบอาชีพอะไรอยู่ที�ใด

ตอบ ข้าฯมีภูมิลําเนาอยู่ที�บ้านเลขที�ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ปัจจุบันข้าฯพัอกอาศัยอยู่

ที�บ้านเลขที� ๑๗๕/๗ หมู่ ๑ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ข้าฯประ

กอบอาชีพ ค้าขาย อุปกรณ์เครื�องเสียงบ้าน มีรายได้เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

ค.๑๓๘-ต.๘๕

0AO

0AO

20

ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

188
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ถาม ท่านรู้เห็น หรือ เกี�ยวข้องกับคดีนี�อย่างไร

ตอบ ข้าฯเป็นผู้ที� ขับรถยนต์ เก๋ง ยี�ห้อฮอนด้า สีบรอนเงิน หมายเลขทะเบียน วล-๒๖๑๔

กรุงเทพมหานคร คู่กรณีในคดีนี�

ถาม เหตุเกิดที�ไหนเมื�อใด

ตอบ เหตุเกิด บนสะสานสมเด็จพระปิ�นเกล้า (ขาเข้า)  แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร เมื�อวันที� ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๒๐.๔๕ น.

ถาม ขอทราบรายละเอียดในคดีนี�ที�เกิดขึ�น

ตอบ กล่าวคือ ตามวันเวลาที�เกิดเหตุดังกล่าว ข้าฯได้ขับรถยนต์ คันดังกล่าวมาแล้วข้างต้น มา

ตามถนน สมเด็จพระปิ�นเกล้า (ขาออก) เนื�องจากทางฝั�ง สน.ชนะสงคราม มีกรวยตั�งแบ่ง

ช่องทางเดินรถให้รถวิ�งในช่องทางพิเศษ สวนทางได้  ในช่องทางช่องที�  ๓ ขาเข้าไปทาง

สนามหลวง มาถึงที�เกิดเหตุ เป็นทางลงจากสะพาน  ด้วยความเร็วประมาณ ๓๕ กม./ชม.

ตามหลังรถยนต์ยี�ห้ออีซูซุ แอดเวนเจอร์ สีบรอน หมายเลขทะเบียน ศค-๙๒๙๔ กรุงเทพฯ

ห่างกันประมาณ ๒๐ เมตร ต่อมาได้มีรถยนต์ คู่กรณีวิ�งสวนทางขึ�นไป ในเลนที� ๓ จาก

ซ้าย ข้าเข้าสนามหลวง (เลนขวาสุด) โดยข้าฯมองเห็นไฟหน้ารถดังกล่าวส่องสว่างคล้าย

ไฟซีน่อน และเห็นไฟท้ายรถอีซูซุคันหน้า มีไฟเบรค ข้าฯก็ชลอรถแตะเบรคตาม และรถ

คันหน้าดังกล่าวยังไม่หยุด และรถคันที�ข้าฯหยุดแล้ว ปรากฎว่ารถยนต์คันที�วิ�งสวนทาง

ขึ�นไป วิ�งชนประสานงานกับรถยนต์ อีซูซุ อย่างแรง แล้วรถยนต์ อีซูซุ ถอยหลังมากระ

แทกชนหน้ารถยนต์คันที�ข้าฯขับไป ซึ�งรถหยุดแล้วดังกล่าว ได้รับความเสียหาย ข้าฯได้

รับบาดเจ็บที�หน้าแข้งซ้าย บวม และหัวแม่มือซ้ายเจ็บ ส่วนอื�นๆ ไม่ได้รับอันตรายแต่

อย่างไร ต่อมาก็มีเจ้าพนักงานจราจร ไปที�เกิดเหตุ และฉีดสีสเปร ที�รอยรถรถคู่กรณี

ทั�งสามคันไว้บนพื�นถนน ต่อจากนั�น ก็มีพนักงานสอบสวนไปที�เกิดเหตุ ถ่ายภาพที�เกิด

เหตุ จัดทําแผนที�เกิดเหตุไว้แล้ว แยกรถคู่กรณี คันที�ข้าฯขับมา และรถยนต์อีซูซุ มาไว้

ที� สน.บางยี�ขัน ส่วนรถยนต์ คู่กรณี เจ้าพนักงานตํารวจ จราจร ได้ยกรถแยกออกจากที�

เกิดเหตุไปให้พ้นช่องทางจราจร เนื�องจากหลังเกิดเหตุรถติดมากๆ

ถาม ขณะเกิดเหตุ มีผู้ใดนั�ง โดยสารมาด้วยในรถยนต์ คันที�พยานขับมาหรือไม่

ตอบ ขณะเกิดเหตุ ไม่มีผู้ใดนั�ง โดยสารมาด้วยในรถยนต์ คันที�ข้าฯขับมาแต่อย่างใด ข้าฯ

ขับมาเพียงคนเดียว

ถาม พยานมีใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือไม่ และ มี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือไม่

ตอบ ข้าฯมีใบอนุญาตขับขี� รถยนต์ ส่วนบุคคล ชนิดตลอดชีพ  รถข้าฯมีประกันประเภท ๓

บริษัท อลิอั�นซีพีฯ

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

(ลงชื�อ) พยาน

(ลงชื�อ) พ.ต.ท. สอบสวน,พิมพ,์อ่าน
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ใบต่อคําให้การ นายธีรนาถ ใจชื�น     พยาน      แผ่นที� ๒

ถาม รถยนต์ เก๋ง ยี�ห้อฮอนด้า สีบรอนเงิน หมายเลขทะเบียน วล-๒๖๑๔ กรุงเทพมหานคร

เป็นของผู้ใด

ตอบ รถยนต์ เก๋ง ยี�ห้อฮอนด้า สีบรอนเงิน หมายเลขทะเบียน วล-๒๖๑๔ กรุงเทพมหานคร

เป็นรถของข้าฯเอง

ถาม ขณะที�เกิดเหตุมีแสงสว่างหรือไม่ สภาพถนนและสภาพการจราจรเป็นอย่างไร

ตอบ ขณะที�เกิดเหตุมีแสงจากไฟฟ้าประจําทาง มองเห็นได้ในระยะ ประมาณ  ๕๐ เมตร

และไฟส่องสว่างของรถยนต์ข้าฯ ถนนแห้ง ฝนไม่ตก มีรถขาออกเยอะ แต่ขาเข้าน้อย ไม่มี

เจ้าพนักงานจราจรโบกรถตามทาง ด้านทางลง บริเวณที�เกิดเหตุ ไม่มีกรวยตั�ง

ถาม พนักงานสอบสวนให้ดูแผนที�เกิดเหตุแล้วถูกต้องหรือไม่

ตอบ ข้าฯดูแผนสังเขปที�เกิดเหตุทีพนักงานสอบสวนทําขึ�นและให้ข้าฯดูแล้ว ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง

ถาม ท่านเคยรู้จัก หรือ เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดมาก่อนหรือไม่

ตอบ ข้าฯไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดมาก่อน 

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

(ลงชื�อ) พยาน

(ลงชื�อ) พ.ต.ท. สอบสวน,พิมพ,์อ่าน

ค. ๓-ต. ๖๗
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สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
บันทึกคําให้การรับสารภาพของผู้ต้องหา  ตามมาตรา  ๒๐

พระราชบัญญัติจัดตั�งศาลแขวง  ฯ  พ.ศ.  ๒๔๙๙

สถานีตํารวจ นครบาลบางยี�ขัน  เขต บางพลัด จังหวัด     กรุงเทพมหานคร

วันที� ๑๗ เดือน  กุมพาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔

สอบสวนที� สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

ชื�อ น.ส.สุภาพร  บงค์สุวรรณ อายุ    ๓๘  ปี

เชื�อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา  พุทธ อาชีพ    ค้าขาย

อยู่บ้านเลขที� ๑๑๑/๕ หมู่ -    แขวง  วังบูรพาภิรมย์

เขต พระนคร   จังหวัด กรุงแทพมหานคร

ชื�อบิดา มารดา นายไพฑูรย์ - นางวิภา

เกิดที�ตําบลแขวง ป้อมปราบ เขต พระนคร จังหวัด  กรุงเทพมหานคร

ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี�ยวกับการกระทําที�กล่าวหาว่า

พฤติการณ์ กล่าวคือ    ตามวันเวลาที�เกิดเหตุ น.ส.สุภาพร บงค์สุวรรณ ได้ขับรถยนต์

คันหมายเลขทะเบียน สร ๙๒๑ กรุงเทพมหานคร   ไปตามถนนสมเด็จพระปิ�นเกล้า (ขาเข้า)   ด้วยความ

ประมาทเลินเล่อปราศจากความระมัดระวัง ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรสีแดง ในช่องขวาสุด  ขึ�นสะพานสมเด็จ

พระปิ�นเกล้า เข้าชนรถยนต์คู่กรณีที� ๑ คันหมายเลขทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร ที�วิ�งสวนทาง

มาในช่องทางพิเศษ ให้รถวิ�งสวนทางออกได้ ช่วงเวลาเร่งด่วน ดังกล่าว ได้รับความเสียหาย และเป็นเหตุ

ให้ รถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร  ถอยไปชนรถยนต์คู่กรณีที� ๒ คันหมาย

เลขทะเบียน วล ๒๖๑๔ กรุงเทพมหานคร ที�วิ�งตามหลังมาได้รับความเสียหาย  และ เป็นเหตุให้ นางพยุง

พึ�งสายยัน ซึ�งนั�งโดยสารมาในรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร    ที�เบาะด้าน

หน้าข้างซ้าย ได้รับอันตรายสาหัส (ปรากฎตามผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย)์ คนอื�นๆ ได้รับ

อันตรายแก่กายหรือจิตใจ

ในการถามคําให้การผู้ต้องหา  พนักงานสอบสวนได้แจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่า

       ๑. ผู้ต้องหามีสิทธิที�จะให้การหรือไม่ก็ได้ถ้าผู้ต้องหาให้การถ้อยคําที�ผู้ต้องหาให้การนั�นอาจใช้เป็น

พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้

       ๒. ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความ หรือ ผู้ซึ�งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากตําตนได้

0AO
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ข้าพเจ้าทราบข้อหาตลอดแล้ว  ขอให้การด้วยความเต็มใจ  ดังต่อไปนี� คือ

ถาม ผู้ต้องหามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและผู้ต้องหาต้องการทนายความ  รัฐจะจัดหาทนายความให้

ตอบ ข้าฯไม่มีทนายความและไม่ต้องการทนายความหรือให้ผู้หนึ�งผู้ใดร่วมฟังการปากคําข้าฯแต่อย่างใด

ถาม ตามข้อกล่าวหาที�พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบว่า   " ขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้

เฉี�ยวชนรถผู้อื�นเสียหาย และผู้อื�นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ รับอันตรายสาหัส "  นั�น ผู้ต้องหา

ทราบและเข้าใจข้อกล่าวหาดีแล้วหรือไม่ จะให้การอย่างไร

ตอบ ข้าฯ ทราบและเข้าใจข้อหาที�พนักงานสอบสวนแจ้งให้ทราบดีโดยตลอดข้อกล่าวหาแล้ว ข้าฯขอให้การ

รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ด้วยความเต็มใจของ ข้าฯเองโดยไม่มีผู้หนื�งผู้ใดบังคับ ขู่เข็ญ หลอกลวง

หรือให้สัญญาเพื�อชักจูงให้ ข้า ฯ ให้การเกี�ยวกับเรื�องที� ข้า  ฯ ต้องหานี�แต่อย่างใด 

ถาม ผู้ต้องหาเคยต้องโทษหรือต้องหาคดีอาญามาก่อนหรือไม่อย่างไร

ตอบ ข้าฯไม่เคยต้องหาคดีอาญามาก่อนแต่อย่างใด

ถาม ผู้ต้องหามีภูมิลําเนาอยู่ที�ใด และประกอบอาชีพอะไรอยู่ที�ใด

ตอบ ข้าฯมีภูมิลําเนาและพักอาศัยอยู่ที�บ้านเลขที�ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นข้าฯประกอบอาชีพ รับจ้างเป็นพนัก

งานขาย ร้านดารารัตน์ จําหน่ายเกี�ยวกับอัญมณี เครื�องประดับ หลังวังบูรพา ข้าฯเรียนหนังสือจบชั�น 

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ

ถาม เหตุเกิดที�ไหน เมื�อใด

ตอบ เหตุเกิดที� บนสะพานสมเด็จพระปิ�นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

เมื�อวันที� ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๒๐.๔๕ น.

ถาม ขอทราบรายละเอียดและข้อเท็จจริงที�เกิดขึ�นเป็นอย่างไร

ตอบ กล่าวคือ ตามวันเวลาที�เกิดเหตุดังกล่าว ข้าฯได้ขับรถยนต์ คันดังกล่าวมาแล้วข้างต้น มา

ตามถนน สมเด็จพระปิ�นเกล้า (ขาเข้า) ในช่องทางด้านขวาสุด   (เลนที� ๓ จากซ้าย) ด้วย

ความเร็วไม่น่าจะเกิน ๘๐ กม./ชม. เนื�องจากเป็นขาขึ�น และไม่เห็นว่ามีกรวย    ตั�งไว้และ

ไม่เห็นว่ามีเจ้าพนักงานตํารวจจราจร ยืนโบกรถแต่อย่างใด และไมได้สังสังเกตุและไม่แน่

ใจว่า ข้าฯได้เงยหน้าขึ�นไปมอง โคมสัญญาณไฟจราจรที�ติดตั�งไว้ด้านบนเหนือระดับถนน

หรือไม่ โดยข้าฯขับรถตามหลังรถแท็กซี�คันหนึ�งไป ด้วย แล้วปรากฎว่ารถยนต์แท็กซี�คัน

ดังกล่าว ซึ�งข้าฯไม่ได้สังเกตุและจดจําหมายเลขทะเบียน   หลบไปทางซ้าย  ส่วนข้าฯหัก

รถหลบไม่ทัน จึงวิ�งเข้าชนประสานงากับรถยนต์ คันหน้าที�วิ�งส่วนทางมาอย่างแรง ทราบ

ต่อมาว่าเป็นรถยนต์ อีซูซุ อแวนเจอร์ สีบรอนทอง    หมายเลขทะเบียน ศค-๙๒๙๔ กรุง-

มหานคร ข้าฯไม่ทราบว่ามีคนขับ และคนโดยสารมาด้วยกี�คน นอกจากนั�น ยังมีคู่กรณีที�

อีกคันหนึ�ง ทราบต่อมาว่า เป็นรถยนต์ เก๋ง ยี�ห้อ ฮอนด้า ซิตี� สีบรอนทอง หมายเลขทะ-

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

(ลงชื�อ) ผู้ต้องหา

(ลงชื�อ) พ.ต.ท. สอบสวน,พิมพ,์อ่าน
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เบียน วล-๒๖๑๔ กรุงเทพมหานคร     ได้รับความเสียหายจอดอยู่ท้ายรถยนต์ อีซูซุ  ดัง

กล่าว ส่วนรถยนต์คันที�ข้าฯขับไปดังกล่าว ก็กระดอนถอยหลังออกมาจอดอยู่ ในเลนซ้าย

สุด หน้ารถเฉียงไปทางขวา ข้าฯก็ลงจากรถไปดูรถข้าฯ    ส่วนรถยนต์คู่กรณี ข้าฯก็มอง

ไปเห็นกันได้แต่ข้าฯก็ไม่กล้าเดินข้ามไปดูต่อมาก็มีเจ้าพนักงานตํารวจจราจร สน.บางยี�ขัน

ไปดูที�เกิดเหตุ และฉีดสีสเปร รอบล้อรถไว้บนพื�นถนน  แล้วลากรถยนต์ของข้าฯไปไว้ฝั�ง

สน.ชนะสงครามเพื�อให้พ้นช่องทางการจราจร แล้วข้าฯก็เดินมาที� สน.บางยี�ขัน แล้วข้าฯ

ก็ไป โรงพยาบาลธนบุรี ต่อมาก็มี เจ้าพนักงานตํารวจ โทรศัพท์ไปแจ้งให้ข้าฯมาที� สน.-

บางยี�ขัน ข้าฯก็เดินทางมาที�สน.บางยี�ขัน และได้ลงลายมือชื�อพร้อมกับคู่กรณีที�ใน บันทึก

 ปจว.ข้อ เกิดเหตุไว้ด้วย

ถาม ท่านได้รับบาดเจ็บ ที�ใดบ้างหรือไม่

ตอบ ข้าฯได้รับบาดเจ็บที�ซอกคอด้านขวา เป็นรอยผื�นชํ�า , เจ็บหน้าออก ปวดคอ และที�ข้อเท้า

รู้สึกเจ็บและบวม แขน ขา มือ เท้าไม่หัก มีสติดี

ถาม ท่านมีใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือไม่ และ มี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือไม่

ตอบ ข้าฯมีใบอนุญาตขับขี� รถยนต์ ส่วนบุคคล ชนิดตลอดชีพ รถข้าฯมีประกันภัย ชั�น ๑ บริษัท

ประกันคุ้มภัย จํากัด (มหาชน)

ถาม รถยนต์ ยี�ห้อ นิสสัน เทียน่า สีขาว เลขทะเบียน สร-๙๒๑ กรุงเทพมหานคร เป็นรถยนต์ของผู้ใด

ตอบ รถยนต์ ยี�ห้อนิสสัน เทียน่า สีขาว เลขทะเบียน สร-๙๒๑ กรุงเทพมหานคร เป็นรถยนต์ของข้าฯเอง

ถาม ขณะที�เกิดเหตุมีแสงสว่างหรือไม่ สภาพถนนและสภาพการจราจรเป็นอย่างไร

ตอบ ขณะที�เกิดเหตุมีแสงจากไฟฟ้าประจําทาง มองเห็นได้ในระยะ ประมาณ ๔๐-๕๐ เมตร

และไฟส่องสว่างของรถยนต์ข้าฯ ถนนแห้ง ฝนไม่ตก มีรถขาออกรถมาก แต่ขาเข้ามีรถ

น้อยกว่า ไม่เจ้าพนักงานจราจรโบกรถตามทาง

ถาม ก่อนเกิดเหตุ ท่านได้ดื�มสุรา หรือเสพสิ�งมึนเมามาก่อนหรือไม่

ตอบ ปกติข้าฯไม่เคยดื�ม เครื�องดื�มมีแอลกอฮอล์อยู่แล้ว และไม่ได้ดื�มสุรา หรือสิ�งมึนมามาก่อน

ถาม ท่านมีสายตาปกติหรือไม่

ตอบ ข้าฯมีสายตาปกติ

ถาม เรื�องค่าเสียหายตกลงกันได้หรือไม่

ตอบ เรื�องค่าเสียหาย ให้ บริษัท ประกันคุ้มภัย จํากัด (มหาชน) รับผิดชอบเรื�องค่าเสียหาย

ถาม พนักงานสอบสวนให้ดูแผนที�เกิดเหตุแล้วถูกต้องหรือไม่

ตอบ ข้าฯดูแผนสังเขปที�เกิดเหตุที�พนักงานสอบสวนทําขึ�นและให้ข้าฯดูแล้ว ถูกต้องตรงกับความจริง

ถาม ท่านเคยรู้จัก หรือ เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดมาก่อนหรือไม่

ตอบ ข้าฯไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดมาก่อน 

อ่านให้ฟังและให้อ่านเองแล้วรับว่าถูกต้องแล้ว

(ลงชื�อ) ผู้ต้องหา

(ลงชื�อ) พ.ต.ท. พนักงานสอบสวนฯ
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บันทึกแจ้งข้อกล่าวหาคดี จร.ที� ๔๘๙/๒๕๕๓

สถานที�บันทึก สถานําตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

วันที�  ๑๗ เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๕๔

วันนี�เวลา    ๐๙.๓๐ น. ได้มีผู้ต้องหาในคดีนี� เข้ามอบตัว ( หรือ เมื�อผู้ต้องหาถูกเรียก

หรือส่งตัวมา หรือเข้าหาพนักงานสอบสวนเอง หรือปรากฎว่าผู้ใดซึ�งมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ต้องหา)

พ.ต.ท.ชัยณรงค์ รัตนผล พนักงานสอบสวน  (สบ ๓)  สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน พนักงานสอบสวน

จึงได้แจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา  ทราบถึงสิทธิตามกฎหมาย ก่อนเริ�มถามคําให้การ ดังต่อไปนี�.-

ในคดีที�มีอัตราโทษจําคุก  ก่อนเริ�มถามคําให้การ พนักงานสอบสวน ได้ถามผู้ต้องหาว่ามีทนาย

ความหรือไม่ ถ้าไม่มีและผู้ต้องหาต้องการทนายความ ให้รัฐจัดหาทนายความให้

ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความ หรือ ผู้ซึ�งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคําตนได้

ในการถามคําให้การผู้ต้องหา พนักงานสอบสวนได้แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่า

( ๑ ) ผู้ต้องหามีสิทธิที�จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ ถ้าผู้ต้องหาให้การ ถ้อยคําที�ผู้ต้องหาให้การ นั�น

อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้

( ๒ ) ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือ ผู้ซึ�งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคําตนได้

(เมื�อผู้ต้องหาเต็มใจให้การอย่างไดก็ให้จดคําให้การไว้ ถ้าผู้ต้องหาไม่เต็มใจให้การเลยก็ให้บันทึกไว้)

แล้วจึงเริ�มถามปากคําผู้ต้องหาต่อไป

ชื�อตัว  น.ส.สุภาพร ชื�อรอง - ชื�อสกุล บงค์สุวรรณ

เชื�อชาติ/เชื�อชาติ  ไทย - ไท บิดา-มารดา  นายไพฑูรย์ - นางวิภา   อายุ      ๓๘  ปี    

อาชีพ  ค้าขาย โทร.   ๐๘๓-๘๑๐๒๑๒๑

ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลข๑๑๑/๕ หมู่ - ตําบล/แขวง วังบูรพาภิรมย์

อําเภอ/เขตพระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

เกิดที� ตําบล/แขวง ป้อมปราบ อําเภอ/เขต    พระนคร   จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบถึงข้อเท็จจริงเกี�ยวกับการกระทําที�กล่าวหาว่าได้กระทําความผิดดังต่อไปนี�

พฤติการณ์ กล่าวคือ          ตามวันเวลาที�เกิดเหตุ น .ส.สุภาพร บงค์สุวรรณ ได้ขับรถยนต์

คันหมายเลขทะเบียน สร ๙๒๑ กรุงเทพมหานคร ไปตามถนนสมเด็จพระปิ�นเกล้า (ขาเข้า)   ด้วยความ

ประมาทเลินเล่อปราศจากความระมัดระวัง ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรสีแดง ในช่องขวาสุด ขึ�นสะพานสมเด็จ

พระปิ�นเกล้า เข้าชนรถยนต์คู่กรณีที� ๑ คันหมายเลขทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร ที�วิ�งสวนทาง

มาในช่องทางพิเศษ ให้รถวิ�งสวนทางออกได้ช่วงเวลาเร่งด่วน ดังกล่าว ได้รับความเสียหาย และเป็นเหตุ

ให้ รถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร ถอยไปชนรถยนต์คู่กรณีที� ๒ คันหมาย

เลขทะเบียน วล ๒๖๑๔ กรุงเทพมหานคร ที�วิ�งตามหลังมาได้รับความเสียหาย และ เป็นเหตุให้ นางพยุง
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- ๒ -

พึ�งสายยัน ซึ�งนั�งโดยสารมาในรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร ที�เบาะหลังด้าน

หน้าข้างซ้าย ได้รับอันตรายสาหัส (ปรากฎตามผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย)์   คนอื�นๆ ได้รับ

อันตรายแก่กายหรือจิตใจ

เหตุเกิดบนสะพานสมเด็จพระปิ�แกล้า (ขาเข้า) แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

 เมื�อวันที� ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๒๐.๔๕ น. 

พนักงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน  ได้รับคําร้องทุกข์  ไว้ตามคดี

จราจรที� ๔๘๙/๒๕๕๓ ลงวันที� ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ปจว.ข้อ ๑ เวลา ๒๔.๐๐ น.

แล้วจึงแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบว่า ขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี�ยวชนรถผู้อื�นเสียหาย

และผู้อื�นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ , รับอันตรายสาหัส

คดีนี� พนักงานสอบสวนได้สอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วพิจารณาเห็นว่า  การแจ้งข้อกล่าวหา

ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น นั�น มีพยานหลักฐานตามสมควรว่า ผู้ต้องหานั�นน่าจะได้กระทําความผิดตามข้อ

กล่าวหานั�น จึงแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวข้างต้นให้ผู้ต้องหาทราบ  

ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วให้การับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา

    อนึ�งในการแจ้งข้อกล่าวหาในครั�งนี� พนักงานสอบสวนมิได้บังคับ ขู่เข็ญ ล่อลวงหรือให้สัญญาแต่อย่างใด

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื�อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื�อ) ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา

(ลงชื�อ)พ.ต.ท. ผู้แจ้งสิทธิ/บันทึก/อ่าน

ตําแหน่ง พงส.(สบ ๓) สน.บางยี�ขัน

(ลงชื�อ) พยาน
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บันทึกการตรวจสถานที�เกิดเหตุคดีจราจรทางบก

สถานที�บันทึก สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

   วันที�   ๒ เดือน    ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

เจ้าพนักงานได้ตรวจสถานที�เกิดเหตุในคดีนี� ปรากฏรายละเอียด ดังนี�.-

ข้อ ผู้ตรวจสถานที�เกิดเหตุ พ.ต.ท.ชัยณรงค์  รัตนผล       ตําแหน่ง  พนักงานสอบสวน (สบ ๓)

สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

ข้อ ผู้กล่าวหา พ.ต.ท.ชัยณรงค์ รัตนผล

ข้อ ผู้ต้องหา น.ส.สุภาพร บงค์สุวรรณ

ข้อ ข้อหา ขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี�ยวชนรถผู้อื�นเสียหาย และผู้อื�นได้รับอันตราย

แก่กายหรือจิตใจ , รับอันตรายสาหัส

ข้อ ๕. วัน เวลาเกิดเหตุ วันที�     ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๒๐.๔๕  น.

ข้อ ๖. รับคําร้องทุกข์เมื�อวันที�     ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๒๔.๐๐ น.

ป.จ.ว.ข้อ ๑

ข้อ ๗. วัน เวลาตรวจสถานที�เกิดเหตุ    วันที�   ๒    เดือน       ธันวาคม       พ.ศ.  ๒๕๕๓

เวลาระหว่าง    ๒๑.๔๐ น. ถืง ๒๒.๓๐ น.

ข้อ สถานที�เกิดเหตุ ตรอก/ซอย บนสะพานข้ามสี�แยก   ถนน  บรมราชชนนี

ระหว่าง  ถนนบรมราชชนนี                       กับ ถนนสมเด็จพระปิ�นเกล้า

ตําบล/แขวง   อรุณอัมรินทร์ อําเภอ/เขต  บางกอกน้อย จังหวัด  กรุงเทพมหานคร

๘.๑ สภาพผิวจราจร

๘.๑.๑ วัตถุที�ใช้ทําผิวจราจร คอนกรีต

๘.๑.๒ ลักษณะของผิวจราจร เรียบ

๘.๑.๓ ความชื�นของผิวจราจร แห้ง

๘.๑.๓.๑ ขณะเกิดเหตุ (ถนนเปียก ลื�น แห้ง) แห้ง

๘.๑.๓.๒ ขณะตรวจที�เกิดเหตุ (ถนนเปียก ลื�น แห้ง) แห้ง

๘.๑.๔ ความกว้างของผิวจราจร ๘  เมตร

๘.๒ ขอบทาง-ทางเท้า มีขอบทาง บนสพาน

๘.๓ ระดับทาง เสมอกัน

๘.๔ ทิศทางตรงหรือโค้ง บนสะพาน - ทางตรง

๘.๕ ทางร่วมทางแยก ทางตรง ขึ�น - ลง สะพาน

ค.๑๘๘-ต. ๗๖๘
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    ๒

๘.๖ สภาพทางเอกทางโท -

๘.๗ เส้นแบ่งช่องทาง มี

๘.๘ เครื�องหมายกําหนดความเร็ว -

๘.๙ เขตเทศบาล -

๘.๑๐ เครื�องหมาย หรือคําสั�งอื�น ๆ ของเจ้าพนักงานจราจร       -

ข้อ ร่องรอยหลักฐานในที�เกิดเหตุ

๙.๑ รอยห้ามล้อหรือรอยยาง -

๙.๒ อื�น ๆ -

ข้อ๑๐.เหตุการณ์ที�เกิดขึ�นโดยสังเขป กล่าวคือตามวันเวลาที�เกิดเหตุ น.ส.สุภาพร บงค์สุวรรณ ได้ขับ

รถยนต์หมายเลขทะเบียน สร ๙๒๑ กรุงเทพมหานคร ไปตามถนนสมเด็จพระปิ�นเกล้า (ขาเข้า)ด้วยความ

ประมาทเลินเล่อปราศจากความระมัดระวัง ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรสีแดง ในช่องขวาสุด   ขึ�นสะพานสมเด็จ

พระปิ�นเกล้า เข้าชนรถยนต์ คู่กรณีที� ๑ คันหมายเลขทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร ที�วิ�งสวนทาง

มาในช่องทางพิเศษ ให้รถวิ�งสวนทางออกได้ ช่วงเวลาเร่งด่วน ดังกล่าว ได้รับความเสียหาย  และเป็นเหตุ

ให้ รถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร   ถอยไปชนรถยนต์คู่กรณีที� ๒ คันหมาย

เลขทะเบียน วล ๒๖๑๔ กรุงเทพมหานคร ที�วิ�งตามหลังมาได้รับความเสียหาย   และ เป็นเหตุให้ นางพยุง

พึ�งสายยัน ซึ�งนั�งโดยสารมาในรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร ที�เบาะหน้าด้าน

ซ้าย ได้รับอันตรายสาหัส คนอื�นๆ ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

ข้อ๑๑. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินที�เกิดขึ�น

๑๑.๑ รถยนต์นั�งส่วนบุคคล คันหมายเลขทะเบียน สร ๙๒๑ กรุงเทพมหานคร 

รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร 

รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน วล ๒๖๑๔ กรุงเทพมหานคร 

ข้อ๑๒. สิ�งของที�ยึดได้จากที�เกิดเหตุ

๑๒.๑ ( ปรากฎตามข้อ ๑๑. )

๒๑.๒

ข้อ๑๓. ข้อสันนิษฐานเบื�องต้น อยู่ระหว่างการสอบสวน

ลงชื�อ พ.ต.ท. ผู้ตรวจ/บันทึก

        (    ชัยณรงค์      รัตนผล )

ตําแหน่ง พงส. (สบ ๓ ) สน.บางยี�ขัน
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แผนที�สังเขปแสดงสถานที�เกิดเหตุคดีจราจร

คดีระหว่าง     พ.ต.ท.ชัยณรงค์ รัตนผล ผู้กล่าวหา  น.ส.สุภาพร บงค์สุวรรณ ผู้ต้องหา 

ฐานความผิด ขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี�ยวชนรถผู้อื�นเสียหาย และผู้อื�นรับอันตรายแก่กาย

หรือจิตใจ  , รับอันตรายสาหัส

ที�เกิดเหตุ     สะพานสมเด็จพระปิ�นเกล้า แขวง อรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

เมื�อวันที�  ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๒๐.๔๕ น.

เหนือ

สะพานสมเด็จพระปิ�นเกล้า

๓.

๒ ๒.

๑.

       คําอธิบายแผนที�

๑. รถยนต์นั�งส่วนบุคคล คันหมายเลขทะเบียน สร ๙๒๑ กรุงเทพมหานคร 

๒. รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร 

๓. รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน วล ๒๖๑๔ กรุงเทพมหานคร 

( ลงชื�อ ) ผู้กล่าวหา

( ลงชื�อ ) ผู้ต้องหา

( ลงชื�อ ) พยาน

( ลงชื�อ ) พยาน

( ลงชื�อ ) พยาน

( ลงชื�อ ) พ.ต.ท. บันทึก/อ่าน/จัดทํา
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เอกสาร หรือสําเนาเอกสารต่างๆ เช่น

๑. ภาพถ่ายที�เกิดเหตุ 

๒. ภาพถ่ายรถยนต์ คู่กรณี

๓. สําเนาทะเบียนรถยนต์ คู่กรณี

๔. สําเนาใบอนุญาตให้ขับรถ คู่กรณี

๕. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน คู่กรณี

๖. ใบรายงานการชันสูตรบาดแผล ผู้ที�ได้รับบาดเจ็บฯ

๗. ฯลฯ
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ใบนําส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร

คดีที� จราจรที� ๔๘๙/๒๕๕๓ สถานีตํารวจ นครบาลบางยี�ขัน

วันที�   ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๓

ส่งที� โรงพยาบาลเจ้าพระยา

ชื�อผู้บาดเจ็บ นายสมพงษ์ เสาร์แก้ว

วันเวลาเกิดเหตุ วันที�  ๒  ธันวาคม ๒๕๕๓  เวลาประมาณ ๒๐.๔๕ น.

วันเวลาส่งผู้บาดเจ็บ วันที�  ๒  ธันวาคม ๒๕๕๓  เวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น.

ชื�อผู้นําส่ง รถมูลนิธิฯ

เหตุที�ต้องเจ็บหรือตายด้วยประการใดโดยย่อ รถยนต์เฉี�ยวชนกันฯ

ลงชื�อ พ.ต.ท.

(  ชัยณรงค์ รัตนผล  )

ตําแหน่ง พงส.(สบ ๓) สน.บางยี�ขัน

ค. ๘-ต. ๖๕

0AO
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ผลการตรวจชันสูตรบาดแผลหรือศพของแพทย์

เลขที� ตําบลที�แพทย์ตรวจ

ชื�อของผู้บาดเจ็บหรือศพ

สถานีตํารวจที�นําส่ง

รับไว้วันที� เดือน พ.ศ. เวลา น.

รายการที�แพทย์ได้ตรวจและความเห็น

ลงชื�อ นายแพทย์ผู้ตรวจ
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บันทึกการตกลงเรียกร้องค่าเสียหายคดี จร.ที� ๔๘๙/๒๕๕๓      ครั�งที� ๑

สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

วันที�   ๙   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

บันทึกนี�ทําไว้เพื�อเป็นหลักฐานว่า

วันนี� (๙ ก.พ.๕๔) เวลา ๑๑.๐๐ น. ได้มีคู่กรณี เรื�องรถชนกันในคดีนี� มาพบพนักงาน

สอบสวนที� สน.บางยี�ขัน เพื�อเจรจาตกลงเรื�องค่าเสียหายในคดีนี� ๓ ฝ่ายคือ

คู่กรณีฝ่ายที� ๑. น.ส.ชุติกาญจน์ เสาร์แก้ว อายุ ๔๙ ปี ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที� ๑๖๐/๖๔๓ หมู่

๑๓ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ผู้ขับรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุง-

เทพมหานคร 

๑.๒ นางพยุง พึ�งสายยัน อายุ ๕๒ ปี ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที� ๑๓๔/๒ หมู่ ๖

ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ผู้ที�โดยสารนั�งมาที� เบาะด้านหน้าข้างซ้าย รถยนต์คู่กรณีที� ๑

(ได้รับบาดเจ็บสาหัส)

๑.๓ นายสมพงษ์ เสาร์แก้ว อายุ ๖๒ ปี ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที� ๑๓๐/๔ หมู่ ๔

ต.ท่างิ�ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ผู้ที�โดยสารนั�งมาที� เบาะหลังด้านซ้าย รถยนต์คู่กรณีที� ๑

คู่กรณีฝ่ายที� ๒. นายธีรนาถ ใจชื�น อายุ ๓๔ ปี ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที� ๒๒๖ แขวงบ้านพานถม

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผู้ขับรถยนต์  คันหมายเลขทะเบียน วล ๒๖๑๔ กรุงเทพมหานคร

คู่กรณีฝ่ายที� ๓. น.ส.สุภาพร บงค์สุวรรณ อายุ ๓๘ ปี ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที� ๑๑๑/๕ แขวง

วังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผู้ขับรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน สร ๙๒๑ กรุงเทพฯ

เหตุเกิด บนสะพานสมเด็จพระปิ�นเกล้า (ฝั�งปิ�นเกล้า ขาเข้า) แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร เมื�อ วันที� ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๒๐.๔๕ น.

พฤติการณ์ กล่าวคือ    ตามวันเวลาที�เกิดเหตุ น.ส.สุภาพร บงค์สุวรรณ ได้ขับรถยนต์

คันหมายเลขทะเบียน สร ๙๒๑ กรุงเทพมหานคร ไปตามถนนสมเด็จพระปิ�นเกล้า (ขาเข้า)   ด้วยความ

ประมาทเลินเล่อปราศจากความระมัดระวัง ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรสีแดง ในช่องขวาสุด ขึ�นสะพานสมเด็จ

พระปิ�นเกล้า เข้าชนรถยนต์ คู่กรณีที� ๑ คันหมายเลขทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร ที�วิ�งสวนทาง

มาในช่องทางพิเศษ ให้รถวิ�งสวนทางออกได้ ช่วงเวลาเร่งด่วน ดังกล่าว ได้รับความเสียหาย และเป็นเหตุ

ให้ รถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร  ถอยไปชนรถยนต์คู่กรณีที� ๒ คันหมาย

เลขทะเบียน วล ๒๖๑๔ กรุงเทพมหานคร ที�วิ�งตามหลังมาได้รับความเสียหาย  และ เป็นเหตุให้ นางพยุง

พึ�งสายยัน ซึ�งนั�งโดยสารมาในรถยนต์   หมายเลขทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร ที�เบาะหน้าด้าน

ซ้าย ได้รับอันตรายสาหัส (ปรากฎตามผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย)์   คนอื�นๆ ได้รับอันตราย

แก่กายหรือจิตใจ
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บัดนี�คู่กรณีทั�งสามฝ่าย ได้มาพบพนักงานสอบสวน เพื�อตกลงค่าเสียหายกันเอง โดย

ไม่การเรียกร้องค่าเสียหายกันดังนี�

ข้อ ๑. คู่กรณีฝ่ายที� ๑. น.ส.ชุติกาญจน์ เสาร์แก้ว ผู้ขับรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน ศค-

๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร เรียกร้องค่าเสียหายให้ คู่กรณีฝ่ายที� ๓ รับผิดชอบค่าเสียหายในการซ่อม

รถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในสภาพเดิม และเรียกค่าสินไหม

ทดแทนเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๒. คู่กรณีฝ่ายที� ๑.๒ นางพยุง พึ�งสายยัน เรียกร้องค่าเสียหายให้คู่กรณีฝ่ายที� ๓ ออกค่า

รักษาพยาบาลที�ใช้จ่ายไปแล้วตามความเป็นจริง และค่ารักษาพยาบาลต่อเนื�องจนกว่าจะหายเป็นปกติ

และค่าสินไหมทดแทน (ค่าทําขวัญ) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๓. นายสมพงษ์ เสาร์แก้ว เรียกร้องค่าเสียหายจาก คู่กรณีฝ่ายที� ๓ เป็นค่ารักษาพยาบาล

ที�ใช้จ่ายไปแล้วตามความเป็นจริง และค่ารักษาต่อเนื�องตามความเป็นจริง และค่าสินไหมทดแทนเป็น

เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๔. นายธีรนาถ ใจชื�น ผู้ที�ขับรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน วล ๒๖๑๔ กรุงเทพมหานคร

เรียกร้องให้ คู่กรณีฝ่ายที� ๓ ออกค่าซ่อมรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน วล ๒๖๑๔ กรุงเทพมหานคร

ให้อยู่ในสภาพเดิม ส่วนเรื�องค่ารักษาพยาบาล และค่าสินไหมไม่เรียกร้องฯ

ผลการเจราเรื�องค่าเสียหาย ฝ่ายที� ๓ รถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน สร ๙๒๑ กรุงเทพฯ

มีประกันภัยชั�น ๑ ของ บริษัท ประกันคุ้มภัย จํากัด (มหาชน) จะได้เสนอ ทางบริษัทฯพิจารณาต่อไป

คดีนี� พนักงานสอบสวนฯพิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุเกิดจากความ ประมาทของน.ส.สุภาพร

บงค์สุวรรณ ผู้ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน สร ๙๒๑ กรุงเทพมหานคร ไปตามถนนสมเด็จพระปิ�นเกล้า

(ขาเข้า) ด้วยความประมาทเลินเล่อปราศจากความระมัดระวัง ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรสีแดงในช่องขวาสุดขึ�น

สะพานสมเด็จพระปิ�นเกล้า เข้าชนรถยนต์ คู่กรณีที� ๑ คันหมายเลขทะเบียน  ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร

ที�วิ�งสวนทางมาในช่องทางพิเศษ ให้รถวิ�งสวนทางออกได้ ช่วงเวลาเร่งด่วนดังกล่าวได้รับความเสียหายและ

เป็นเหตุให้ รถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร ถอยไปชนรถยนต์คู่กรณีที� ๒ คัน

เลขทะเบียน วล ๒๖๑๔ กรุงเทพมหานคร ที�วิ�งตามหลังมาได้รับความเสียหาย    และเป็นเหตุให้ นางพยุง

พึ�งสายยัน ซึ�งนั�งโดยสารมาในรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร ที�เบาะด้านหน้า

ข้างซ้าย ได้รับอันตรายสาหัส (ปรากฎตามผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย)์   คนอื�นๆ ได้รับ

อันตรายแก่กายหรือจิตใจ จะได้ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
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อ่านบันทึกนี�ให้คู่กรณีฟังแล้วรับว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื�อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื�อ) คู่กรณีฝ่ายที� ๑

(ลงชื�อ) คู่กรณีฝ่ายที� ๑.๒

(ลงชื�อ) คู่กรณีฝ่ายที� ๑.๓

(ลงชื�อ) คู่กรณีฝ่ายที� ๒

(ลงชื�อ) คู่กรณีฝ่ายที� ๓

(ลงชื�อ) พยาน

(ลงชื�อ) พยาน

(ลงชื�อ)  พ.ต.ท. พงส.ฯ/บันทึก

พนักงานสอบสวน (สบ ๓) สน.บางยี�ขัน
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  บันทึกการแจ้งสิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา

สถานที�บันทึก สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

วันที�  ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ.๒๕๕๔

วันนี�เวลา  ๐๙.๓๐ น. ข้าพเจ้า (ยศ ชื�อ ชื�อสกุล) พ.ต.ท. ชัยณรงค์    รัตนผล

ตําแหน่ง พนักงานสอบสวน (สบ.๓) สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

ได้แจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา  ทราบถึงสิทธิตาม กฎหมายดังต่อไปนี�.-

ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ�งถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือ

ผู้ซึ�งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที�ที�ถูกควบคุมในโอกาสแรก และให้ผู้ถูกจับ

หรือ ผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี�

( ๑ ) ผู้ต้องหามีสิทธิที�จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ ถ้าผู้ต้องหาให้การถ้อยคําที�ผู้ต้องหาให้การ นั�น

อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้

( ๒ ) ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือ ผู้ซึ�งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคําตนได้

(เมื�อผู้ต้องหาเต็มใจให้การอย่างไดก็ให้จดคําให้การไว้ ถ้าผู้ต้องหาไม่เต็มใจให้การเลยก็ให้บันทึกไว)้

และแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบถึงสิทธิของผู้ต้องหาขั�นพื�นฐานดังต่อไปนี�

๑. พบและปรึกษาผู้ซึ�งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว

๒. ให้ทนายความหรือผู้ซึ�งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคําตนได้ในชั�นสอบสวน

๓. ได้รับการเยี�ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร

๔. ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว  เมื�อเกิดการเจ็บป่วย

ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องน.ส.สุภาพร นามสกุล บงค์สุวรรณ

เชื�   ไทย สัญชาติ  ไทย อายุ ๓๘ ปี ถูกดําเนินคดีในฐานความผิด ขับรถ

ยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี�ยวชนรถผู้อื�นเสียหาย และผู้อื�นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ , รับอันตรายสาหัส

ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาได้รับทราบสิทธิดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงลงลายมือชื�อไว้เป็นหลักฐาน

อ่านให้ฟังและให้อ่านเองแล้วรับว่าถูกต้อง

(ลงชื�อ) ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา

(ลงชื�อ) พ.ต.ท. ผู้แจ้งสิทธิ/บันทึก/อ่าน

ตําแหน่ง พงส.(สบ ๓) สน.บางยี�ขัน

(ลงชื�อ) พยาน

ค. ๑๘๕-ต. ๗๖๕
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แบบพิมพ์ลายนิ�วมือ ผู้ต้องหา ฯลฯ

วัน เดือน ปี ที�พิมพ์ลายนิ�วมือ          ส่วนราชการ

ผู้ถูกพิมพ์ลายนิ�วมือ    เพศ   ชาย หญิง เกิด   พ.ศ.

ชื�อ นามสกุล ( ภาษาไทย )

ชื�อ นามสกุล ( ภาษา อังกฤษตามหนังสือเดินทาง  )      หมายเลขสารบบ

     เลขพิมพ์นิ�วมือ

ลายมือชื�อ หมายเลขบัญชีประวัติ

เจ้าหน้าที�ผู้พิมพ์ลายนิ�วมือ การกระทําความผิด

ชื�อ นามสกุล รหัสลายพิมพ์นิ�วมือ

ลายมือชื�อ แยกรหัสอื�น

1.นิ�วหัวแม่ม ื  2.นิ�วชี�ขวา    3.นิ�วกลางขวา    4.นิ�วนางขวา    5.นิ�วก้อยขวา

6.นิ�วหัวแม่ม ื  7.นิ�วชี�ซ้าย    8.นิ�วกลางซ้าย    9.นิ�วนางซ้าย    10.นิ�วก้อยซ้าย

มือซ้ายพิมพ์พร้อมกัน 4 นิ�ว หัวแม่มือซ้หัวแม่มือขวา มือขวาพิมพ์พร้อมกัน 4 นิ�ว
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สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

รายงานประจําวันเกี�ยวกับคดี

สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน กองบังคับการ   บก.น.๗ กองบัญชาการ  ตํารวจนครบาล

เลข วัน, เดือน, ปี

ลําดับะเวลา รายการ

 ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๓

๑. ๒๔.๐๐ น. รับคําร้องทุกข์คดี จราจรที� ๔๘๓/๒๕๕๔

ฐานความผิด "ขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี�ยวชนรถผู้อื�นเสียหาย และผู้อื�นรับ

อันตรายแก่กายหรือจิตใจ , รับอันตรายสาหัส"

ผู้ต้องหา นางสาวสุภาพร บงค์สุวรรณ อายุ ๓๙ ปี ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที� ๑๑๑/๕ แขวง

วังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

ผู้กล่าวหา พ.ต.ท.ชัยณรงค์ รัตนผล พงส.( สบ ๓) สน.บางยี�ขัน

เหตุเกิด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ�นเกล้า ( ขาเข้า ) แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร เมื�อวันที� ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๒๐.๔๕ น.

คู่กรณีที� ๑  น.ส.สุภรพร บงค์สุวรรณ์ อายุ ๓๘ ปี อยู่บ้านเลขที� ๑๑๑/๕ ถนนบูรพา

แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตมหานคร กรุงเทพมหานคร ผู้ขับขี�รถยนต์นั�งส่วนบุคคล ยี�ห้อนิสสัน

สีขาว หมายเลขทะเบียน สร ๙๒๑ กรุงเทพมหานคร

คู่กรณีที� ๒  น.ส.ชุติกาญจน์ เสาร์แก้ว อายุ ๔๘ ปี อยู่บ้านเลขที� ๑๖๐/๖๘๓ หมู่ ๑๓

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ผู้ขับรถยนต์ยี�ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ศค ๙๒๙๔

กรุงเทพมหานคร 

คู่กรณีที� ๓ นายธีรนาถ ใจชื�น อายุ ๓๐ ปี อยู่บ้านเลขที� ๒๘๖ ซอยวรพงษ์ แขวงบ้าน

พานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผู้ขับรถยนต์นั�งส่วนบุคคล ยี�ห้อฮอนด้า หมายเลขทะ- 

เบียน วล ๒๖๑๔ กรุงเทพมหานคร 

ผู้ที�ได้รับบาดเจ็บฯ คือ

๑. น.ส.ชุติกาญจร์ เสาร์แก้ว ผู้ที�ขับรถยนต์ เลขทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร

๒. นางพยุง พึ�งสายัน อายุ ๕๔ ปี อยู่บ้านเลขที� ๑๖๐/๖๔๓ หมู่ ๑๓ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่ม-

แบน จ.สมุทรสาคร ผู้โดยสารรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร

๓. นายสมพงษ์ เสาร์แก้ว อายุ ๖๒ ปี อยู่บ้านเลขที� ๑๓๐/๓ หมู่ ๔ ต.ท่างิ�ว อ.บรรพตพิสัย

จ.นครสวรรค์ ผู้โดยสารรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร

พฤติการณ์ กล่าวคือ ตามวันเวลาที�เกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ พนักงานสอบสวน ได้รับแจ้ง

บ. ๑๖-ต. ๕ ค. (๕,๐๐๐ ล โรงพิมพ์ตํารวจ ก.ย.๒๕๓๖)
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สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

รายงานประจําวันเกี�ยวกับคดี

สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน กองบังคับการ   บก.น.๗ กองบัญชาการ  ตํารวจนครบาล

เลข วัน, เดือน, ปี

ลําดับะเวลา รายการ

 ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๓

( ต่อ ) จากศูนย์วิทยุ สน.บางยี�ขันว่า มีอุบัติเหตุรถยนต์เฉี�ยวชนกันบริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระปิ�นเกล้า

จึงได้ออกเดินทางไปตรวจสถานที�เกิดเหตุตามที�ได้รับแจ้ง เมื�อไปถึงพบรถยนต์ คันหมายเลขทะ

เบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร และรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน วล ๒๖๑๔ กรุงเทพมหานคร

จอดอยู่ตรงที�เกิดเหตุ ส่วนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน สร ๙๒๑ กรุงเทพมหานคร ถูกแยกออก

จากที�เกิดเหตุนําไปจอดไว้ที� บริเวณสี�แยกอรุณอมรินทร์ และพบการฉีดสีสเปรไว้บนพื�นถนน จาก

การสอบสวนเบื�องต้นทราบว่า น.ส.ชุติกาญจน์ และ นายธีรนาถ ขับรถยนต์คู่กรณีที�เกิดเหตุ มา

ตามถนนสมเด็จพระปิ�นเกล้าในช่องทางพิเศษ โดย น.ส.ชุติกาญจน์ ขับรถนําหน้ามา และนาย

ธีรนาถ ขับตามหลัง ขณะที�ขับรถยนต์มาถึงที�เกิดเหตุได้มี น.ส.สุภาพร ขับรถ คันหมายเลขทะเบียน

สร ๙๒๑ กรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าขึ�นสะพานสมเด็จพระปิ�นเกล้า ไปทางฝั�งพระนคร และขับรถสวน

ทางเข้าไปในช่องทางพิเศษ ชนรถยนต์คันที� น.ส.ชุติกาญจน์ ขับมาดังกล่าว เป็นเหตุให้รถยนต์คู่

กรณีได้รับความเสียหายอย่างมาก และเป็นเหตุให้ รถยนต์คันที� น.ส.ชุติกาญจน์ ขับสวนทางมา

ดังกล่าว ถอยหลังไปกระแทกกับ หน้ารถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน วล ๒๖๑๔ กรุงเทพมหานคร

ซึ�ง หยุดรถอยู่ ได้รับความเสียหาย น.ส.ชุติกาญจน์ และ นายพยุง และ นายสมพงษ์ ได้รับบาดเจ็บ

ถูกนําตัวส่ง โรงพยาบาลเจ้าพระยา พนักงานสอบสวน จึงได้จัดทําแผนที�เกิดเหตุโดยสังเขปไว้แล้ว

ถ่ายภาพที�เกิดเหตุไว้แล้ว นํารถยนต์คู่กรณีแยกจากที�เกิดเหตุไป สน.บางยี�ขัน เพื�อทําการสอบ

สวนต่อไป จึงบันทึกไว้

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

( ลงชื�อ )  น.ส.ชุติกาญจน์ เสาร์แก้ว คู่กรณีที� ๑

( ลงชื�อ )  นายธีรนาถ ใจชื�น คู่กรณีที�

( ลงชื�อ )  น.ส.สุภาพร บงสุวรรณ์ คู่กรณีที� 

( ลงชื�อ )   พ.ต.ท. พงส.ฯ

( ลงชื�อ )   ด.ต. เขียน อ่าน

บ. ๑๖-ต. ๕ ค. (๕,๐๐๐ ล โรงพิมพ์ตํารวจ ก.ย.๒๕๓๖)
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สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

รายงานประจําวันเกี�ยวกับคดี

สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน กองบังคับการ   บก.น.๗ กองบัญชาการ  ตํารวจนครบาล

เลข วัน, เดือน, ปี

ลําดับะเวลา รายการ

 ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

๑. ๐๙.๓๐ น. แจ้งข้อกล่าวหา คดี จราจรที� ๔๘๙/๒๕๕๓ ( คดีค้างเก่า แจ้งข้อกล่าวหา )

ตามสํานวนการสอบสวน คดี จราจรที� ๔๘๙/๒๕๕๓ ตาม ปจว.ข้อ ๑ เวลา ๒๔.๐๐ น.

ลงวันที� ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓

ผู้ต้องหา นางสาวสุภาพร บงค์สุวรรณ อายุ ๓๙ ปี ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที� ๑๑๑/๕ แขวง

วังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

ฐานความผิด "ขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี�ยวชนรถผู้อื�นเสียหาย และผู้อื�นรับ

อันตรายแก่กายหรือจิตใจ , รับอันตรายสาหัส"

พฤติการณ์ กล่าวคือ    ตามวันเวลาที�เกิดเหตุ น.ส.สุภาพร บงค์สุวรรณ ได้ขับรถยนต์

คันหมายเลขทะเบียน สร ๙๒๑ กรุงเทพมหานคร ไปตามถนนสมเด็จพระปิ�นเกล้า (ขาเข้า) ด้วยความ

ประมาทเลินเล่อปราศจากความระมัดระวัง ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรสีแดง ในช่องขวาสุด  ขึ�นสะพานสม-

เด็จพระปิ�นเกล้า เข้าชนรถยนต์ คู่กรณีที� ๑ คันหมายเลขทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร ที�วิ�ง

สวนทางมาในช่องทางพิเศษ ให้รถวิ�งสวนทางออกได้ ช่วงเวลาเร่งด่วน ดังกล่าว  ได้รับความเสียหาย

และเป็นเหตุให้ รถยนต์ เลขทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร ถอยไปชนรถยนต์คู่กรณีที� ๒ คัน

เลขทะเบียน วล ๒๖๑๔ กรุงเทพมหานคร ที�วิ�งตามหลังมาได้รับความเสียหาย และเป็นเหตุให้  นาง

พยุง พึ�งสายยัน ซึ�งนั�งโดยสารมาในรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ศค ๙๒๙๔ กรุงเทพมหานคร ที�เบาะ

หน้าข้างซ้าย ได้รับอันตรายสาหัส (ปรากฎตามผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย)์   คนอื�นๆ

ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

พ.ต.ท.ชัยณรงค์ รัตนผล พนักงานสอบสวน (สบ ๓) สน.บางยี�ขัน พนักงานสอบสวนฯ 

จึงแจ้งข้อกล่าวหาให้แก่ นางสาวสุภาพร บงค์สุวรรณ ทราบข้อกล่าวหาว่า "ขับรถยนต์โดยประมาท

เป็นเหตุให้เฉี�ยวชนรถผู้อื�นเสียหาย และผู้อื�นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ , รับอันตรายสาหัส" นาง

สาวสุภาพร บงค์สุวรรณ ทราบข้อกล่าวหาแล้ว ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยมิได้มีการ

ควบคุมตัวแต่อย่างใด จึงลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

(ลงชื�อ) ผู้ต้องหา

(ลงชื�อ) พยาน

(ลงชื�อ) พ.ต.ท. พนักงานสอบสวนฯ

(ลงชื�อ) ด.ต. เขียน/อ่าน

บ. ๑๖-ต. ๕ ค. (๕,๐๐๐ ล โรงพิมพ์ตํารวจ ก.ย.๒๕๓๖)
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ตย. สํานวนคดี ขบัรถขณะมืนเมา 

( มีใบอนุญาตขับขี่ )
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สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
บันทึกคําให้การรับสารภาพของผู้ต้องหา  ตามมาตรา  ๒๐

พระราชบัญญัติจัดตั�งศาลแขวง  ฯ  พ.ศ.  ๒๔๙๙

สถานีตํารวจ นครบาลบางยี�ขัน   เขต บางพลัด จังหวัด  กรุงเทพมหานคร

วันที� ๑๖ เดือน กันยายน พุทธศักราช    ๒๕๕๗

สอบสวนที� สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

ชื�อ นายประกอบ  บุญมาก อายุ          ๓๔ ปี

เชื�อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ อาชีพ    รับจ้าง

อยู่บ้านเลขที� ๖๘   หมู่ที� ๒ ตําบล ริมกก

อําเภอ เมืองเชียงราย   จังหวัด เชียงราย

ชื�อบิดา มารดา นายวินัย - นางวิเชียร บุญย์เสริมชัย

เกิดที� ตําบล   ริมกก อําเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด   เชียงราย

          ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี�ยวกับการกระทําที�กล่าวหาว่า

    เมื�อวันที� ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๘.๑๘ น.เจ้าพนักงานตํารวจ ผู้จับกุมขณะปฏิบัติหน้าที�

พบผู้ขับต้องหา ขับขี�รถจักรยานยนต์ ยี�ห้อ ฮอนด้า คลิ�ก หมายเลขทะเบียน ฬตย ๕๗๑ กรุงเทพมหานคร

ตามถนน บรมราชชนนี (ขาเข้า) ในทางเดินรถ ถึงบริเวณ ก่อนถึงสี�แยกอรุณอัมรินทร์ จึงสั�งให้หยุดรถ พบ

ผู้ต้องหาอาการคล้ายคนเมาสุรา   จึงขอทําการตรวจสอบด้วยเครื�องมือตรวจวัด ปริมาณแอลกอฮอลล์ โดย

วิธีการให้เป่าลมหายใจด้วยเครื�องมือตรวจวัดแอลกอฮอลล์ ชนิดพกพา    ผลการตรวจวัดพบว่า  มีปริมาณ

แอลกอฮอล์ ตรวจวัดได้ ๗๒ มิลิกรัมเปอร์เซ็น เกินกว่าที�กฎหมายกําหนด จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหา

ทราบควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมาย และแจ้งสิทธิ�ให้ผู้ต้องหาทราบ ดังนี�

๑. ผู้ต้องหามีสิทธิที�จะให้การ หรือไม่ให้การก็ได้ ถ้าผู้ต้องหาให้การถ้อยคําที�ผู้ต้องหาให้การนั�น

อาจนําไปเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้  

๒. ผู้ต้องหามีสิทธิที�ให้ทนายความหรือผู้ซึ�งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบสวนปากคําตนได้

แล้วจึงแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบข้อกล่าวหาว่า  "เป็นผู้ขับขี�รถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่าง

อื�น และ ขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ "

นายประกอบ บุญมาก ผู้ต้องหา ทราบข้อกล่าวหาแล้ว ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา

0AO
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ข้าพเจ้าทราบข้อหาตลอดแล้ว  ขอให้การด้วยความเต็มใจ  ดังต่อไปนี� คือ

ถาม ผู้ต้องหามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและผู้ต้องหาต้องการทนายความ จะจัดหาทนายความให้

ตอบ ข้าฯไม่มีทนายความ และไม่ต้องการทนายความ และไม่ต้องการให้มีผู้ใดร่วมฟังการสอบสวน

ถาม ตามข้อกล่าวหาที�พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบว่า"เป็นผู้ขับขี�รถในขณะเมาสุราฯ

นั�น ผู้ต้องหาทราบและเข้าใจดีแล้วหรือไม่ จะให้การอย่างไร

ตอบ ข้า ฯ ทราบและเข้าใจข้อหาที�พนักงานสอบสวนแจ้งให้ทราบดีโดยตลอดข้อกล่าวหาแล้ว  ข้าฯ ขอให้การ

รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ด้วยความเต็มใจของ ข้าฯ เองโดยไม่มีผู้หนื�งผู้ใดบังคับ ขู่เข็ญ หลอกลวง

หรือให้สัญญาเพื�อชักจูงให้ ข้า ฯ ให้การเกี�ยวกับเรื�องที� ข้า  ฯ ต้องหานี�แต่อย่างใด 

ถาม ผู้ต้องหาเคยต้องโทษหรือต้องหาคดีอาญามาก่อนหรือไม่อย่างไร

ตอบ ข้าฯ ไม่เคยต้องโทษหรือต้องหาคดีอาญามาก่อนแต่อย่างใด

ถาม ผู้ต้องหามีภูมิลําเนาอยู่ที�ใด และประกอบอาชีพอะไรอยู่ที�ใด

ตอบ ข้าฯมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ที�บ้านอยู่บ้านเลขที�ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นปัจจุบันข้าฯพักอยู่บ้านเช่า

ไม่ทราบเลขที� ข้างร้านหัวปลาหม้อไฟปิ�นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ข้าฯประกอบอาชีพ รับจ้างทั�วไป เรียนหนังสือจบชั�น ป.๖ มีความรู้พออ่านออกเขียนได้

ถาม เหตุเกิดที�ไหน เมื�อใด

ตอบ ถนนสมเด็จพระปิ�นเกล้า ใกล้ สี�แยกอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี�ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื�อ

วันที� ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น.

ถาม ขอทราบรายละเอียดและข้อเท็จจริงที�เกิดขึ�นเป็นอย่างไร

ตอบ กล่าวคือ เมื�อวันที� ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น.ข้าฯไปนั�งดื�มสุรา ยี�ห้อหงส์ทอง ที�ห้อง

พักส่วนตัวของข้าฯแต่เพียงผู้เดียว จนกระทั�งถึงเวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น.เศษ แล้วเข้านอน จนกระทั�งต่อ

มาเวลาประมาณ ๐๘.๑๙ น. ของวันรุ่งขึ�นคือวันที� ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ข้าฯได้ขับรถจักรยานยนต์ ยี�ห้อ

ฮอนด้าคลิ�ก สีแดง/ดํา หมายเลขทะเบียน ฬตย ๕๗๐ กรุงเทพมหานคร ซึ�งเป็นรถฯของภรรยาข้าฯ ออก

จากบ้านพัก มาตามถนนบรมราชชนนีขาเข้ามาถึงบริเวณใกล้สี�แยกอรุณอัมรินทร์ได้มีเจ้าพนักงานตํารวจ

จราจร สน.บางยี�ขัน เรียกข้าฯหยุดรถ แล้วให้เข้าไปที�ในป้อมยามฯ และเห็นว่า ข้าฯมีอาการมืนเมาจึงจัด

ให้ข้าฯเป๋าเครื�องวัดแอลกอฮอล์ เมื�อข้าฯเป่าเครื�อวัด แอลกอฮอล์ แล้วปรากฎว่ามีปริมาณ ๗๐ มิลลิกรัม 

เปอร์เซ็น ซึ�งเกินกว่าที�กฎหมายกําหนดไว้      เจ้าพนักงานตํารวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาให้ข้าฯทราบว่า

"เป็นผู้ขับขี�รถในขณะเมาสุราฯ"ข้าฯให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าพนักงานตํารวจชุดจับกุม

จึงได้แจ้งสิทธิ�ของผู้ถูกจับให้ข้าฯทราบ ควบคุมตัวข้าฯ ส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมาย

ถาม ผู้ต้องหามีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์หรือไม่

ตอบ ข้าฯมีใบอนุญาตให้ขับขี�รถจักรยานยนต์ตลอดชีพ

ถาม เคยรู้จัก หรือ เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนหรือไม่

ตอบ ไม่เคย

อ่านให้ฟังและให้อ่านเองแล้วรับรองว่าถูกต้องแล้ว

(ลงชื�อ) ผู้ต้องหา

(ลงชื�อ) พ.ต.ท. พนักงานสอบสวนฯ
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        บันทึกการจับกุม

( แนบท้ายด้วย เอกสารการตรวจวัดแอลกอฮอลล์ )
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สําเนาเอกสารของ ผู้ต้องหา
สําเนาบัตรประชาชน หรือ ใบอนุญาตให้ขับรถ
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( ถ้ามีกรณี ประกันตัว )

บันทึกเสนอสัญญาประกัน

เรียน    ผกก.สน.บางยี�ขัน

เมื�อวันที�   ๑๖ เดือน กันยายน     พ.ศ.     ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ น.

พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้เพื�อทําการสอบสวน คือ .

นายประกอบ  บุญมาก

โดยกล่าวหาว่า เป็นผู้ขับขี�รถ  ขับขี�รถในขณะเมาสุราฯ

เหตุเกิดเมื�อวันที�    ๑๖   เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗    เวลา ๐๘.๓๐ น.  แขวง  อรุณอมรินทร์

เขต/อําเภอ    บางกอกน้อย จังหวัด     กรุงเทพมหานคร

บัดนี� นายประกอบ     บุญมาก อายุ  ๓๔  ปี  เชื�อชาติ  ไทย     สัญชาติ       ไทย

อยู่บ้านเลขที�   ๖๘ หมู่ที�     ๒    ถนน       - แขวง/ตําบล   ริมกก

เขต/อําเภอ เมืองเชียงราย   จังหวัด   เชียงราย ยื�นคําร้องขอประกันตัวเอง มีข้อพิจารณาคือ.-

๑. ความผิดที�ต้องหาเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจราทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๓ ( ๒ )

มาตรา ๑๖๐ วรรคสาม ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที� ๑๖ (พ.ศ.๒๕๓๗) 

๒. นอกจากคดีนี�แล้วผู้ต้องหาถูกอายัดตัวหรือต้องหาในคดีอื�นหรือไม่ - ไม่

๓. ผู้ขอประกันวางหลักทรัพย์ประกัน (เชื�อถือผู้ร้องขอประกันและหลักทรัพย์ที�อ้างได้ ผู้ขอ

ประกันตีราคาหลักทรัพย์พอสมควรหรือไม่ อสังหาริมทรัพย์เจ้าหน้าที�ประเมินราคาอย่างไร) ใช้เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท

มาวางเป็นหลักประกันตัวผู้ต้องหาให้พ้นการควบคุม สน.บางยี�ขัน ไปเป็นการชั�วคราว

๔.  เมื�อประกันแแล้วผู้ต้องหาน่าจะหลบหนีหรือไม่ ไม่

๕. ภัยอันตรายหรือความเสียหายที�อาจจะเกิดจากการปล่อยตัวชั�วคราวมีเพียงใดหรือไม่ ไม่มีฯ

๖. สอบสวนแล้วผู้ต้องหาให้การ รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา

๗. พฤติการณ์แห่งคดี เมื�อวันที� ๑๖ กันยายน  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. 

ผู้ต้องหาได้ขับขี�รถจักรยานยนต์ คันหมายเลขทะเบียน ฬตย ๕๗๐ กรุงเทพมหานคร   มาตามถนนบรม

ราชชนนี มุ่งหน้ามาทาง สี�แยกอรุณอัมรินทร์  เจ้าพนักงานตํารวจ จราจร   สน.บางยี�ขัน ตั�งจุดตรวจ  ได้

สั�งให้หยุดรถ  แล้วจัดให้ทําการทดสอบด้วยเครื�องตรวจวัด  ปริมาณแอลกอฮอล์ฯ   ผลการตรวจปรากฎ

ว่าตรวจวัดได้ ๗๐  มิลิกรัมเปอร์เซ็น เกินกว่าที�กฎหมายกําหนด จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบ

ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อหา จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมาย

การให้ประกันจะทําให้เสียรูปคดีหรือไม่ ถ้าจะเสียรูปคดีเพราะเหตุใด ไม่

๘. ความเห็น (ในชั�นนี�เห็นควรให้ประกันหรือไม)่ เห็นควรให้ปล่อยตัวไปชั�วคราว

จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณา.-

พ.ต.ท.

( ชัยณรงค์ รัตนผล )

ตําแหน่ง พงส.(สบ ๓) สน.บางยี�ขัน

 '๑๖ ก.ย.๒๕๕๗
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คําร้องขอประกัน
สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

วันที� ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้าพเจ้า นายประจักษ์  บุญย์เสริมชัย อายุ  ๓๔     ปี    ขอประกันตัว

นายประกอบ  บุญมาก ( ขอประกันตัวเอง )

ต้องหาว่า ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื�น และขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถฯ

  โดยข้าพเจ้ามีหลักทรัพย์ตามบัญชีท้ายสัญญานี�

ลงชื�อ ผู้ยื�นคําร้อง

    สัญญาประกัน

เขียนที� สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

วันที� ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้าพเจ้า นายประกอบ  บุญมาก อายุ ๓๔ ปี เชื�อชาติ ไทย

สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที�  ๖๘ หมู่    ๒ ตําบล ริมกก

อําเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย ทําสัญญาประกัน

ให้ไว้แก่พนักงานสอบสวน (สถาน)ี สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน มีข้อความดังต่อไปนี�

ข้อ ๑.  ข้าพเจ้าได้รับประกันตัวเอง

ต้องหาว่า ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื�นฯ

จากความควบคุมของเจ้าพนักงานตํารวจและสัญญาว่าจะส่งตัวผู้ต้องหาให้ตามกําหนดนัดของเจ้าพนักงาน

ข้อ ๒.  ถ้าข้าพเจ้าผิดสัญญาข้อ ๑.  ข้าพเจ้ายินยอมใช้เงิน (ตัวเลข) ๑๐,๐๐๐ บาท

(ตัวหนังสือ) หนึ�งหมื�นบาทถ้วน

ข้อ ๓.  เพื�อเป็นหลักฐานประกันข้าพเจ้าได้ นําเงินสดรวมจํานวน  ๑๐,๐๐๐ บาท

เป็นหลักประกันตัวผู้ต้องหา ให้พนักงานไว้เป็นหลักฐานละรับรองว่าทรัพย์สอนเหล่านี�เป็นกรรมสิทธิ�

ของข้าพเจ้าแต่ผู้เดียว และไม่ได้อยู่ในภาระติดพันใด ๆ

ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในสัญญานี�ดีตลอดแล้ว

ลงชื�อ ผู้ประกัน

ลงชื�อ พ.ต.ท. ผู้รับสัญญา

ลงชื�อ พยาน

ลงชื�อ พ.ต.ท. พยานผู้เขียน

0AO
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กําหนดวันเวลาให้ผู้ประกันส่งผู้ต้องหาต่อผู้ให้ประกัน

ครั�งที�   ' วัน เดือน ปี  '  เวลา        สถานที�ส่งตัว ลายมือชื�อผู้ประกันทราบวันนัด

๑.   '๑๗ ก.ย.๕๗  ๐๙.๐๐ น.          สน.บางยี�ขัน

ผู้ประกัน

บัญชีทรัพย์สินของผู้ประกันซึ�งผู้ประกันรับรองว่าเป็นกรรมสิทธิ�

ของผู้ประกันแต่เพียงผู้เดียว และไม่อยู่ในภาระติดพันใด ๆ

ลําดับ      รายการทรัพย์สิน   'จํานวน        ราคา ราคา หมายเหตุ

       บาท สต.      บาท สต.

๑. เงินสด   (ในวงเงิน) ๑๐,๐๐๐ -

ลงชื�อ ผู้ประกัน
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บันทึกการแจ้งสิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา

สถานที�บันทึก สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

วันที�  ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ.   ๒๕๕๗

วันนี�เวลา    ๐๘.๓๐ น. ข้าพเจ้า (ยศ ชื�อ ชื�อสกุล) พ.ต.ท. ชัยณรงค์    รัตนผล

ตําแหน่ง พนักงานสอบสวน (ผนพ.) สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

ได้แจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา  ทราบถึงสิทธิตาม กฎหมายดังต่อไปนี�.-

ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ�งถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือ

ผู้ซึ�งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที�ที�ถูกควบคุมในโอกาสแรก และให้ผู้ถูกจับ

หรือ ผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี�

( ๑ ) ผู้ต้องหามีสิทธิที�จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ ถ้าผู้ต้องหาให้การ ถ้อยคําที�ผู้ต้องหาให้การ นั�น

อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้

( ๒ ) ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือ ผู้ซึ�งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคําตนได้

(เมื�อผู้ต้องหาเต็มใจให้การอย่างไดก็ให้จดคําให้การไว้ ถ้าผู้ต้องหาไม่เต็มใจให้การเลยก็ให้บันทึกไว)้

และแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบถึงสิทธิของผู้ต้องหาขั�นพื�นฐานดังต่อไปนี�

๑. พบและปรึกษาผู้ซึ�งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว

๒. ให้ทนายความหรือผู้ซึ�งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคําตนได้ในชั�นสอบสวน

๓. ได้รับการเยี�ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร

๔. ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว  เมื�อเกิดการเจ็บป่วย

ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา  ชื�อ     นายประกอบ บุญมาก

เชื�อชาต ิ  ไทย สัญชาติ     ไทย อายุ ๓๔ ปี  ถูกจับข้อหา เป็นผู้ขับขี�รถขณะ

เมาสุราฯ

เมื�อวันที�  ๑๖    เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๗ ตาม ป.จ.ว.     ข้อ  ๒

ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาได้รับทราบสิทธิดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงลงลายมือชื�อไว้เป็นหลักฐาน  อ่านให้

ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

(ลงชื�อ) ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา

(ลงชื�อ) พ.ต.ท. ผู้แจ้งสิทธิ/บันทึก/อ่าน

ตําแหน่ง  พงส.(ผนพ.) สน.บางยี�ขัน

(ลงชื�อ) พยาน

ค. ๑๘๕-ต. ๗๖๕
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บันทึกการควบคุมผู้ต้องหา
คดี  จราจร ที� ๒๒๐/๒๕๕๗ สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

         ร.ต.อ.ณรงค์    มั�นคง ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง

         นายประกอบ  บุญมาก ผู้ต้องหา

ฐานความผิด เป็นผู้ขับขี�รถในขณะเมาสุรา หรือ ของเมาอย่างอื�นฯ (พ.ร.บ.จราจรทางบก

พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ (๒) ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที� ๑๖ ( พ.ศ.๒๕๓๗ ) มีกําหนด

โทษตาม มาตรา ๑๖๐ วรรคสาม) 

วันเวลาเริ�มมการควบคุม  วันที�  ๑๖  กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐  น.  ปจว.ข้อ ๓

วัน เดือน ปี รายการกระทําเฉพาะวัน ลงชื�อพนักงาน        ลงชื�อหัวหน้า

  ผู้สอบสวน     พนักงานสอบสวน

๑๖ ก.ย.๒๕๕๗ รับตัวผู้ต้องหา ควบคุม พ.ต.ท. พ.ต.อ.

และปล่อยตัวไปชั�วคราวฯ

๑๗ ก.ย.๒๕๕๗ ส่งผู้ต้องหาฟ้องศาลฯ พ.ต.อ.

ผกก.สน.บางยี�ขัน

ค.๑๗-ต.๑๓๕
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วัน เดือน ปี รายการกระทําเฉพาะวัน ลงชื�อพนักงาน ลงชื�อหัวหน้า

ผู้สอบสวน พนักงานสอบสวน

๑.  รายการควบคุมนี�ต้องลงทุกวัน ถ้าต่อมาได้ขอให้ศาลขัง ก็ให้ขีดเส้นแดงขึ�นไว้คนละตอนกับการ

    ควบคุมแล้วลงรายการชั�นศาลขังต่อไป

๒. การลงชื�อของพนักงานสอบสวนและหัวหน้าพนักงานสอบสวน ต้องลงทุกวันที�มีการแสดงรายการ
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แบบพิมพ์ลายนิ�วมือ ผู้ต้องหา ฯลฯ

วัน เดือน ปี ที�พิมพ์ลายนิ�วมือ          ส่วนราชการ

ผู้ถูกพิมพ์ลายนิ�วมือ    เพศ    ชาย หญิง เกิด   พ.ศ.

ชื�อ นามสกุล ( ภาษาไทย )

ชื�อ นามสกุล ( ภาษา อังกฤษตามหนังสือเดินทาง  )      หมายเลขสารบบ

     เลขพิมพ์นิ�วมือ

ลายมือชื�อ หมายเลขบัญชีประวัติ

เจ้าหน้าที�ผู้พิมพ์ลายนิ�วมือ การกระทําความผิด

ชื�อ นามสกุล รหัสลายพิมพ์นิ�วมือ

ลายมือชื�อ แยกรหัสอื�น

1.นิ�วหัวแม่มือขวา    2.นิ�วชี�ขวา    3.นิ�วกลางขวา    4.นิ�วนางขวา    5.นิ�วก้อยขวา

6.นิ�วหัวแม่มือซ้าย    7.นิ�วชี�ซ้าย    8.นิ�วกลางซ้าย    9.นิ�วนางซ้าย    10.นิ�วก้อยซ้าย

มือซ้ายพิมพ์พร้อมกัน 4 นิ�ว หัวแม่มือซ้าย หัวแม่มือขวา มือขวาพิมพ์พร้อมกัน 4 นิ�ว
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ตย. สํานวนคดี ขบัรถขณะมืนเมา 

และไมมีใบอนุญาตขับขี่ ประจักษ
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สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
บันทึกคําให้การรับสารภาพของผู้ต้องหา  ตามมาตรา  ๒๐

พระราชบัญญัติจัดตั�งศาลแขวง  ฯ  พ.ศ.  ๒๔๙๙

สถานีตํารวจ นครบาลบางยี�ขัน   เขต บางพลัด จังหวัด  กรุงเทพมหานคร

วันที� ๑๖ เดือน กันยายน พุทธศักราช    ๒๕๕๗

สอบสวนที� สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

ชื�อ นายประจักษ์  บุญย์เสริมชัย อายุ          ๓๔ ปี

เชื�อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ อาชีพ    รับจ้าง

อยู่บ้านเลขที� ๖๘/๒   หมู่ที� ๒ ตําบล ริมกก

อําเภอ เมืองเชียงราย   จังหวัด เชียงราย

ชื�อบิดา มารดา นายวินัย - นางวิเชียร บุญย์เสริมชัย

เกิดที� ตําบล  ชะอํา อําเภอ ชะอํา จังหวัด  เพชรบุรี

          ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี�ยวกับการกระทําที�กล่าวหาว่า

    เมื�อวันที� ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๘.๑๘ น.เจ้าพนักงานตํารวจ ผู้จับกุมขณะปฏิบัติหน้าที�

พบผู้ขับต้องหา ขับขี�รถจักรยานยนต์ ยี�ห้อ ฮอนด้า คลิ�ก หมายเลขทะเบียน ฬตย ๕๗๑ กรุงเทพมหานคร

ตามถนน บรมราชชนนี (ขาเข้า) ในทางเดินรถ ถึงบริเวณ ก่อนถึงสี�แยกอรุณอัมรินทร์ จึงสั�งให้หยุดรถ พบ

ผู้ต้องหาอาการคล้ายคนเมาสุรา   จึงขอทําการตรวจสอบด้วยเครื�องมือตรวจวัด ปริมาณแอลกอฮอลล์ โดย

วิธีการให้เป่าลมหายใจด้วยเครื�องมือตรวจวัดแอลกอฮอลล์ ชนิดพกพา    ผลการตรวจวัดพบว่า  มีปริมาณ

แอลกอฮอล์ ตรวจวัดได้ ๗๒ มิลิกรัมเปอร์เซ็น เกินกว่าที�กฎหมายกําหนด จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหา

ทราบควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมาย และแจ้งสิทธิ�ให้ผู้ต้องหาทราบ ดังนี�

๑. ผู้ต้องหามีสิทธิที�จะให้การ หรือไม่ให้การก็ได้ ถ้าผู้ต้องหาให้การถ้อยคําที�ผู้ต้องหาให้การนั�น

อาจนําไปเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้  

๒. ผู้ต้องหามีสิทธิที�ให้ทนายความหรือผู้ซึ�งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบสวนปากคําตนได้

แล้วจึงแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบข้อกล่าวหาว่า  "เป็นผู้ขับขี�รถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่าง

อื�น และ ขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ "

นายประจักษ์ บุญย์เสริมชัย ผู้ต้องหา ทราบข้อกล่าวหาแล้ว ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา

0AO
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ข้าพเจ้าทราบข้อหาตลอดแล้ว  ขอให้การด้วยความเต็มใจ  ดังต่อไปนี� คือ

ถาม ผู้ต้องหามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและผู้ต้องหาต้องการทนายความ จะจัดหาทนายความให้

ตอบ ข้าฯไม่มีทนายความ และไม่ต้องการทนายความ และไม่ต้องการให้มีผู้ใดร่วมฟังการสอบสวน

ถาม ตามข้อกล่าวหาที�พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบว่า"เป็นผู้ขับขี�รถในขณะเมาสุรา และ

ขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถฯ" นั�น ผู้ต้องหาทราบและเข้าใจดีแล้วหรือไม่ จะให้การอย่างไร

ตอบ ข้า ฯ ทราบและเข้าใจข้อหาที�พนักงานสอบสวนแจ้งให้ทราบดีโดยตลอดข้อกล่าวหาแล้ว  ข้าฯ ขอให้การ

รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ด้วยความเต็มใจของ ข้าฯ เองโดยไม่มีผู้หนื�งผู้ใดบังคับ ขู่เข็ญ หลอกลวง

หรือให้สัญญาเพื�อชักจูงให้ ข้า ฯ ให้การเกี�ยวกับเรื�องที� ข้า  ฯ ต้องหานี�แต่อย่างใด 

ถาม ผู้ต้องหาเคยต้องโทษหรือต้องหาคดีอาญามาก่อนหรือไม่อย่างไร

ตอบ ข้าฯ ไม่เคยต้องโทษหรือต้องหาคดีอาญามาก่อนแต่อย่างใด

ถาม ผู้ต้องหามีภูมิลําเนาอยู่ที�ใด และประกอบอาชีพอะไรอยู่ที�ใด

ตอบ ข้าฯมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ที�บ้านอยู่บ้านเลขที�ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นปัจจุบันข้าฯพักอยู่บ้านเช่า

ไม่ทราบเลขที� ข้างร้านหัวปลาหม้อไฟปิ�นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ข้าฯประกอบอาชีพ รับจ้างทั�วไป เรียนหนังสือจบชั�น ป.๖ มีความรู้พออ่านออกเขียนได้

ถาม เหตุเกิดที�ไหน เมื�อใด

ตอบ ถนนสมเด็จพระปิ�นเกล้า ใกล้ สี�แยกอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี�ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื�อ

วันที� ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๘.๑๙ น.

ถาม ขอทราบรายละเอียดและข้อเท็จจริงที�เกิดขึ�นเป็นอย่างไร

ตอบ กล่าวคือ เมื�อวันที� ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น.ข้าฯไปนั�งดื�มสุรา ยี�ห้อหงส์ทอง ที�ห้อง

พักส่วนตัวของข้าฯแต่เพียงผู้เดียว จนกระทั�งถึงเวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น.เศษ แล้วเข้านอน จนกระทั�งต่อ

มาเวลาประมาณ ๐๘.๑๙ น. ของวันรุ่งขึ�นคือวันที� ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ข้าฯได้ขับรถจักรยานยนต์ ยี�ห้อ

ฮอนด้าคลิ�ก สีแดง/ดํา หมายเลขทะเบียน ฬตย ๕๗๑ กรุงเทพมหานคร ซึ�งเป็นรถฯของภรรยาข้าฯ ออก

จากบ้านพัก มาตามถนนบรมราชชนนีขาเข้ามาถึงบริเวณใกล้สี�แยกอรุณอัมรินทร์ได้มีเจ้าพนักงานตํารวจ

จราจร สน.บางยี�ขัน เรียกข้าฯหยุดรถ แล้วให้เข้าไปที�ในป้อมยามฯ และเห็นว่า ข้าฯมีอาการมืนเมาจึงจัด

ให้ข้าฯเป๋าเครื�องวัดแอลกอฮอล์ เมื�อข้าฯเป่าเครื�อวัด แอลกอฮอล์ แล้วปรากฎว่ามีปริมาณ ๗๒ มิลลิกรัม 

เปอร์เซ็น ซึ�งเกินกว่าที�กฎหมายกําหนดไว้      เจ้าพนักงานตํารวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาให้ข้าฯทราบว่า

"เป็นผู้ขับขี�รถในขณะเมาสุราฯ"ข้าฯให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าพนักงานตํารวจชุดจับกุม

จึงได้แจ้งสิทธิ�ของผู้ถูกจับให้ข้าฯทราบ ควบคุมตัวข้าฯ ส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมาย

ถาม ผู้ต้องหามีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์หรือไม่

ตอบ ข้าฯเคยไม่ได้รับใบอนุญาตให้ขับขี�รถจักรยานยนต์แต่อย่างใด

ถาม เคยรู้จัก หรือ เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนหรือไม่

ตอบ ไม่เคย

อ่านให้ฟังและให้อ่านเองแล้วรับรองว่าถูกต้องแล้ว

(ลงชื�อ) ผู้ต้องหา

(ลงชื�อ) พ.ต.ท. พนักงานสอบสวนฯ
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        บันทึกการจับกุม

( แนบท้ายด้วย เอกสารการตรวจวัดแอลกอฮอลล์ )
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สําเนาเอกสารของ ผู้ต้องหา
สําเนาบัตรประชาชน หรือ ใบอนุญาตให้ขับรถ
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( ถ้ามีกรณี ประกันตัว )

บันทึกเสนอสัญญาประกัน

เรียน    ผกก.สน.บางยี�ขัน

เมื�อวันที�   ๑๖ เดือน กันยายน     พ.ศ.     ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๒๕ น.

พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้เพื�อทําการสอบสวน คือ .

นายประจักษ์  บุญย์เสริมชัย

โดยกล่าวหาว่า เป็นผู้ขับขี�รถ  ขับขี�รถในขณะเมาสุรา และ ขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ (จยย.)

เหตุเกิดเมื�อวันที�    ๑๖   เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗    เวลา ๐๘.๑๙ น.  แขวง  อรุณอมรินทร์

เขต/อําเภอ    บางกอกน้อย จังหวัด     กรุงเทพมหานคร

บัดนี� นายประจักษ์     บุญย์เสริมชัย อายุ  ๓๔  ปี  เชื�อชาติ  ไทย     สัญชาติ       ไทย

อยู่บ้านเลขที�   ๖๘/๒ หมู่ที�     ๒    ถนน       - แขวง/ตําบล   ริมกก

เขต/อําเภอ เมืองเชียงราย   จังหวัด   เชียงราย ยื�นคําร้องขอประกันตัวเอง มีข้อพิจารณาคือ.-

๑. ความผิดที�ต้องหาเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจราทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๓ ( ๒ )

มาตรา ๑๖๐ วรรคสาม ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที� ๑๖ (พ.ศ.๒๕๓๗) และ พ.ร.บ.รถยนต์ ๒๕๒๒ มาตรา ๔๒

๔๓ (๖) และ มาตรา ๖๔ )

๒. นอกจากคดีนี�แล้วผู้ต้องหาถูกอายัดตัวหรือต้องหาในคดีอื�นหรือไม่ - ไม่

๓. ผู้ขอประกันวางหลักทรัพย์ประกัน (เชื�อถือผู้ร้องขอประกันและหลักทรัพย์ที�อ้างได้ ผู้ขอ

ประกันตีราคาหลักทรัพย์พอสมควรหรือไม่ อสังหาริมทรัพย์เจ้าหน้าที�ประเมินราคาอย่างไร) ใช้เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท

มาวางเป็นหลักประกันตัวผู้ต้องหาให้พ้นการควบคุม สน.บางยี�ขัน ไปเป็นการชั�วคราว

๔.  เมื�อประกันแแล้วผู้ต้องหาน่าจะหลบหนีหรือไม่ ไม่

๕. ภัยอันตรายหรือความเสียหายที�อาจจะเกิดจากการปล่อยตัวชั�วคราวมีเพียงใดหรือไม่ ไม่มีฯ

๖. สอบสวนแล้วผู้ต้องหาให้การ รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา

๗. พฤติการณ์แห่งคดี เมื�อวันที� ๑๖ กันยายน  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ ๐๘.๑๙ น. 

ผู้ต้องหาได้ขับขี�รถจักรยานยนต์ คันหมายเลขทะเบียน ฬตย ๕๗๑ กรุงเทพมหานคร   มาตามถนนบรม

ราชชนนี มุ่งหน้ามาทาง สี�แยกอรุณอัมรินทร์  เจ้าพนักงานตํารวจ จราจร   สน.บางยี�ขัน ตั�งจุดตรวจ  ได้

สั�งให้หยุดรถ  แล้วจัดให้ทําการทดสอบด้วยเครื�องตรวจวัด  ปริมาณแอลกอฮอล์ฯ   ผลการตรวจปรากฎ

ว่าตรวจวัดได้ ๗๒  มิลิกรัมเปอร์เซ็น เกินกว่าที�กฎหมายกําหนด จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบ

ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อหา จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมาย

การให้ประกันจะทําให้เสียรูปคดีหรือไม่ ถ้าจะเสียรูปคดีเพราะเหตุใด ไม่

๘. ความเห็น (ในชั�นนี�เห็นควรให้ประกันหรือไม)่ เห็นควรให้ปล่อยตัวไปชั�วคราว

จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณา.-

พ.ต.ท.

( ชัยณรงค์ รัตนผล )

ตําแหน่ง พงส.(สบ ๓) สน.บางยี�ขัน

 '๑๖ ก.ย.๒๕๕๗
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คําร้องขอประกัน
สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

วันที� ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้าพเจ้า นายประจักษ์  บุญย์เสริมชัย อายุ  ๓๔     ปี    ขอประกันตัว

นายประจักษ์  บุญย์เสริมชัย ( ขอประกันตัวเอง )

ต้องหาว่า ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื�น และขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถฯ

  โดยข้าพเจ้ามีหลักทรัพย์ตามบัญชีท้ายสัญญานี�

ลงชื�อ ผู้ยื�นคําร้อง

    สัญญาประกัน

เขียนที� สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

วันที� ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้าพเจ้า นายประจักษ์  บุญย์เสริมชัย อายุ ๓๔ ปี เชื�อชาติ ไทย

สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที�  ๖๘/๒ หมู่    ๒ ตําบล ริมกก

อําเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย ทําสัญญาประกัน

ให้ไว้แก่พนักงานสอบสวน (สถาน)ี สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน มีข้อความดังต่อไปนี�

ข้อ ๑.  ข้าพเจ้าได้รับประกันตัวเอง

ต้องหาว่า ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื�น และขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถฯ

จากความควบคุมของเจ้าพนักงานตํารวจและสัญญาว่าจะส่งตัวผู้ต้องหาให้ตามกําหนดนัดของเจ้าพนักงาน

ข้อ ๒.  ถ้าข้าพเจ้าผิดสัญญาข้อ ๑.  ข้าพเจ้ายินยอมใช้เงิน (ตัวเลข) ๑๐,๐๐๐ บาท

(ตัวหนังสือ) หนึ�งหมื�นบาทถ้วน

ข้อ ๓.  เพื�อเป็นหลักฐานประกันข้าพเจ้าได้ นําเงินสดรวมจํานวน  ๑๐,๐๐๐ บาท

เป็นหลักประกันตัวผู้ต้องหา ให้พนักงานไว้เป็นหลักฐานละรับรองว่าทรัพย์สอนเหล่านี�เป็นกรรมสิทธิ�

ของข้าพเจ้าแต่ผู้เดียว และไม่ได้อยู่ในภาระติดพันใด ๆ

ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในสัญญานี�ดีตลอดแล้ว

ลงชื�อ ผู้ประกัน

ลงชื�อ พ.ต.ท. ผู้รับสัญญา

ลงชื�อ พยาน

ลงชื�อ พ.ต.ท. พยานผู้เขียน

0AO
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กําหนดวันเวลาให้ผู้ประกันส่งผู้ต้องหาต่อผู้ให้ประกัน

ครั�งที�   ' วัน เดือน ปี  '  เวลา        สถานที�ส่งตัว ลายมือชื�อผู้ประกันทราบวันนัด

๑.   '๑๗ ก.ย.๕๗  ๐๙.๐๐ น.          สน.บางยี�ขัน

ผู้ประกัน

บัญชีทรัพย์สินของผู้ประกันซึ�งผู้ประกันรับรองว่าเป็นกรรมสิทธิ�

ของผู้ประกันแต่เพียงผู้เดียว และไม่อยู่ในภาระติดพันใด ๆ

ลําดับ      รายการทรัพย์สิน   'จํานวน        ราคา ราคา หมายเหตุ

       บาท สต.      บาท สต.

๑. เงินสด   (ในวงเงิน) ๑๐,๐๐๐ -

ลงชื�อ ผู้ประกัน
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บันทึกการแจ้งสิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา

สถานที�บันทึก สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

วันที�  ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ.   ๒๕๕๗

วันนี�เวลา    ๐๘.๒๕ น. ข้าพเจ้า (ยศ ชื�อ ชื�อสกุล) พ.ต.ท. ชัยณรงค์    รัตนผล

ตําแหน่ง พนักงานสอบสวน (ผนพ.) สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

ได้แจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา  ทราบถึงสิทธิตาม กฎหมายดังต่อไปนี�.-

ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ�งถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือ

ผู้ซึ�งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที�ที�ถูกควบคุมในโอกาสแรก และให้ผู้ถูกจับ

หรือ ผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี�

( ๑ ) ผู้ต้องหามีสิทธิที�จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ ถ้าผู้ต้องหาให้การ ถ้อยคําที�ผู้ต้องหาให้การ นั�น

อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้

( ๒ ) ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือ ผู้ซึ�งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคําตนได้

(เมื�อผู้ต้องหาเต็มใจให้การอย่างไดก็ให้จดคําให้การไว้ ถ้าผู้ต้องหาไม่เต็มใจให้การเลยก็ให้บันทึกไว)้

และแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบถึงสิทธิของผู้ต้องหาขั�นพื�นฐานดังต่อไปนี�

๑. พบและปรึกษาผู้ซึ�งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว

๒. ให้ทนายความหรือผู้ซึ�งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคําตนได้ในชั�นสอบสวน

๓. ได้รับการเยี�ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร

๔. ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว  เมื�อเกิดการเจ็บป่วย

ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา  ชื�อ     นายประจักษ์ บุญย์เสริมชัย

เชื�อชาต ิ  ไทย สัญชาติ     ไทย อายุ ๓๔ ปี  ถูกจับข้อหา เป็นผู้ขับขี�รถขณะ

เมาสุรา และขับขี�รถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตขับรถฯ

เมื�อวันที�  ๑๖    เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๗ ตาม ป.จ.ว.     ข้อ  ๑

ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาได้รับทราบสิทธิดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงลงลายมือชื�อไว้เป็นหลักฐาน  อ่านให้

ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

(ลงชื�อ) ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา

(ลงชื�อ) พ.ต.ท. ผู้แจ้งสิทธิ/บันทึก/อ่าน

ตําแหน่ง  พงส.(ผนพ.) สน.บางยี�ขัน

(ลงชื�อ) พยาน

ค. ๑๘๕-ต. ๗๖๕
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บันทึกการควบคุมผู้ต้องหา
คดี  จราจร ที� ๒๒๐/๒๕๕๗ สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

         ร.ต.อ.ณรงค์    มั�นคง ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง

         นายประจักษ์  บุญย์เสริมชัย ผู้ต้องหา

ฐานความผิด เป็นผู้ขับขี�รถในขณะเมาสุรา หรือ ของเมาอย่างอื�นฯ (พ.ร.บ.จราจรทางบก

พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ (๒) ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที� ๑๖ ( พ.ศ.๒๕๓๗ ) มีกําหนด

โทษตาม มาตรา ๑๖๐ วรรคสาม) และขับรถจักรยานยนต์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ

(ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๒ , ๔๓ (๑) ประกอบมาตรา ๖๔)

วันเวลาเริ�มมการควบคุม  วันที�  ๑๖  กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๒๕  น.  ปจว.ข้อ  ๑

วัน เดือน ปี รายการกระทําเฉพาะวัน ลงชื�อพนักงาน        ลงชื�อหัวหน้า

  ผู้สอบสวน     พนักงานสอบสวน

๑๖ ก.ย.๒๕๕๗ รับตัวผู้ต้องหา ควบคุม พ.ต.ท. พ.ต.อ.

และปล่อยตัวไปชั�วคราวฯ

๑๗ ก.ย.๒๕๕๗ ส่งผู้ต้องหาฟ้องศาลฯ พ.ต.อ.

ผกก.สน.บางยี�ขัน

ค.๑๗-ต.๑๓๕
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วัน เดือน ปี รายการกระทําเฉพาะวัน ลงชื�อพนักงาน ลงชื�อหัวหน้า

ผู้สอบสวน พนักงานสอบสวน

๑.  รายการควบคุมนี�ต้องลงทุกวัน ถ้าต่อมาได้ขอให้ศาลขัง ก็ให้ขีดเส้นแดงขึ�นไว้คนละตอนกับการ

    ควบคุมแล้วลงรายการชั�นศาลขังต่อไป

๒. การลงชื�อของพนักงานสอบสวนและหัวหน้าพนักงานสอบสวน ต้องลงทุกวันที�มีการแสดงรายการ
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แบบพิมพ์ลายนิ�วมือ ผู้ต้องหา ฯลฯ

วัน เดือน ปี ที�พิมพ์ลายนิ�วมือ          ส่วนราชการ

ผู้ถูกพิมพ์ลายนิ�วมือ    เพศ    ชาย หญิง เกิด   พ.ศ.

ชื�อ นามสกุล ( ภาษาไทย )

ชื�อ นามสกุล ( ภาษา อังกฤษตามหนังสือเดินทาง  )      หมายเลขสารบบ

     เลขพิมพ์นิ�วมือ

ลายมือชื�อ หมายเลขบัญชีประวัติ

เจ้าหน้าที�ผู้พิมพ์ลายนิ�วมือ การกระทําความผิด

ชื�อ นามสกุล รหัสลายพิมพ์นิ�วมือ

ลายมือชื�อ แยกรหัสอื�น

1.นิ�วหัวแม่มือขวา    2.นิ�วชี�ขวา    3.นิ�วกลางขวา    4.นิ�วนางขวา    5.นิ�วก้อยขวา

6.นิ�วหัวแม่มือซ้าย    7.นิ�วชี�ซ้าย    8.นิ�วกลางซ้าย    9.นิ�วนางซ้าย    10.นิ�วก้อยซ้าย

มือซ้ายพิมพ์พร้อมกัน 4 นิ�ว หัวแม่มือซ้าย หัวแม่มือขวา มือขวาพิมพ์พร้อมกัน 4 นิ�ว
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ลงบันทึกประจําวัน รบัแจงเหตุ รถ จยย.  

เฉี่ยวชนกัน และ ตอมาเปรียบเทียบปรับ 
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สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

รายงานประจําวันเกี�ยวกับคดี

สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน กองบังคับการ   บก.น.7 กองบัญชาการ  ตํารวจนครบาล

เลข วัน, เดือน, ปี

ลําดับ และเวลา รายการ

๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

๑ ๐๑.๐๐ น. รับคําร้องทุกข์ คดี จร.ที� ๙๘๙/๒๕๕๕

เมื�อวันที� ๑๙ พ.ย.๕๕ เวลา ๒๔,๐๐ น. ได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ เฉี�ยวชนกัน

ที�บริเวณ ใกล้บากซอย จุดกลับรถ จรัญฯ๔๙  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี�ขัน เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร รถคู่กรณีแยกออกจากกันแล้ว มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย หลังเกิดเหตุรถมูลนิธิ

นําคู่กรณีที�บาดเจ็บนําส่ง โรงพยาบาลศิริราช

เหตุเกิด ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี�ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื�อ

วันที� ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๒๓.๓๐ น.

คู่กรณีฝ่ายที� ๑  นายธิษณิน มั�นรอด อยู่บ้านเลขที� ๙๐๒ ซ.จรัญฯ๔๖ แขวงบางยี�ขัน

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ผู้ขับขี�รถจักรยานยนต์ ยี�ห้อ ยามาฮ่า สีนํ�าเงิน หมายเลขทะเบียน

รรน ๔๘๙ กรุงเทพมหานคร มีแผลถลอกที�ข้อศอกขวา และปวดที�ท้องน่องขวา โดยมี ปุญญพัฒน์

ฟุ้งสุคนธ์ อยู่บ้านเลขที� ๘๔๘ ซ.จรัญฯ ๔๖ แขวงบางยี�ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้

นั�งซ้อนท้าย ไม่ได้รับอันตรายแก่กายแต่อย่างใด

คู่กรณีฝ่ายที� ๒ มีผู้ชาย ไม่ทราบชื�อ เป็นผู้ขับขี�รถจักรยานยนต์ ยี�ห้อ ฮอนด้า หมาย

เลขทะเบียน กยว ๗๘  สุโขทัย และมีผู้หญิง ไม่ทราบชื�อเป็นผู้นั�งซ้อนท้าย หลังเกิดเหตุ รถมูลนิธิ

นําส่ง โรงพยาบาลศิริราช

พฤติการณ์ กล่าวคือ จากการสอบถามในเบื�องต้น คู่กรณีฝ่ายที� ๑ แจ้งว่า ตามวัน

เวลาที�เกิดเหตุ ก่อนเกิดเหตุ นายธิษณิน ได้ขับรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน รรน ๔๘๙ กรุง

เทพมหานคร ออกจากซอย จรัญฯ๔๖ แล้วขับรถมาตาม ถนนจรัญสนิทวงศ์ มุ่งหน้าไปทางห้าง

พาต้า ไปถึงบริเวณ จุดกลับรถ ยูเทิน หน้าโรงภาพยนต์ธนบุรี ได้มีคู่กรณีฝ่ายที� ๒ ซึ�งวิ�งตาม

ตามถนนทิศทางเดียวกัน วิ�งเข้าชนรถจักรยานยนต์ คู่กรณีฝ่ายที� ๑ ตรงบริเวณที�พักเท้าหลัง

ข้างขวา และเป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์ คู่กรณีทั�งสองฝ่ายล้มลง ได้รับความเสียหาย ตกลงกัน

ไม่ได้ จึงลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน จะได้ทําการสอบสวนต่อไป

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

(ลงชื�อ) คู่กรณีฝ่ายที� ๑

(ลงชื�อ) คู่กรณีฝ่ายที� ๑

(ลงชื�อ) พ.ต.ท. พงส.ฯ/

(ลงชื�อ) ด.ต. เขียน/อ่าน

บ. ๑๖-ต. ๕ ค. (๕,๐๐๐ ล โรงพิมพ์ตํารวจ ก.ย.๒๕๓๖)
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สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

           รายงานประจําวันเกี�ยวกับคดี

สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน       กองบังคับการตํารวจนครบาล 7          กองบัญชาการตํารวจนครบาล

ลําดับ วัน เดือน ปี รายการ
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๑ ๐๙.๐๐ น. เปรียบเทียบปรับ คดี จราจรที�  ๙๘๙/๒๕๕๕

ตาม ปจว.ข้อ ๑  เวลา ๐๑.๐๐ น. ลงวันที� ๒๐ พ.ย.๒๕๕๕

ฐานความผิด  ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวเป็นเหตุให้รถเฉี�ยวชนรถผู้อื�นได้รับ

ความเสียหาย

ผู้ต้องหา  นายอนุสรณ์ ใบบัว อายุ ๒๒ ปี ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที� ๗๐/๗ หมู่ ๗ ต.นครดิฐ

อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย โทร.๐๘๙-๙๖๐๙๒๗๐ ผู้ขับขี�รถจักรยานยนต์ ยี�ห้อ ฮอนด้าเวฟ สีเทา/ดํา

หมายเลขทะเบียน กยว ๗๘ กรุงเทพมหานคร

คู่กรณี  นายธิษณิน มั�นรอด อยู่บ้านเลขที� ๙๐๒ ซ.จรัญฯ๔๖ แขวงบางยี�ขัน

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ผู้ขับขี�รถจักรยานยนต์ ยี�ห้อ ยามาฮ่า สีนํ�าเงิน หมายเลขทะเบียน

รรน ๔๘๙ กรุงเทพมหานคร โทร.๐๘๓-๔๒๑๙๐๖๐ 

ผู้ซ้อนท้ายรถ จักรยานยนต์ คู่กรณี นายปุญญพัฒน์ ฟุ้งสุคนธ์ อายุ ๑๖ ปี อยู่บ้านเลข

ที� ๘๔๘ ซ.จรัญฯ ๔๖ แขวงบางยี�ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับบาดเจ็บ

พฤติการณ์ จากการสอบแล้ว สรุปได้ความว่า ตามวันเวลาที�เกิดเหตุ  ก่อนเกิดเหตุ

นายธิษณิน  มั�นรอด ได้ขับรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน รรน ๔๘๙ กรุงเทพมหานคร ออกจาก

ซอย จรัญฯ ๔๖ แล้วขับรถมาตาม ถนนจรัญสนิทวงศ์ มุ่งหน้าไปทางห้างพาต้า แล้วขับรถกลับ

รถที� บริเวณ จุดกลับรถ ยูเทิน หน้าโรงภาพยนต์ธนบุรีไปประมาณ ๒ เมตร ได้มีนายอนุสรณ์ ขับ

รถตามถนนอ้อมทิศทางเดียวกัน วิ�งเข้าชนรถจักรยานยนต์ คู่กรณีฝ่ายที� ๑ ตรงบริเวณที�พักเท้าหลัง

ข้างขวา และเป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์ คู่กรณีทั�งสองฝ่ายล้มลง ได้รับความเสียหาย พิจารณาแล้ว

เห็นว่า เหตุเกิดจาก ความประมาทของ นายอนุสรณ์ ใบบัว จึงแจ้งข้อกล่าวหาให้ นายอนุสรณ์ ทราบ

ข้อกล่าวหาว่า"ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวเป็นเหตุให้เฉี�ยวชนรถผู้อื�นได้รับความเสียหาย"

นายอนุสรณ์ ทราบข้อกล่าวหาแล้ว ให้การรับสารภาพ คู่กรณียิมยอมให้เปรียบเทียบปรับจึง เปรียบ

เทียบปรับเป็นเงิน ๔๐๐ บาท ตามคดีเปรียบเทียบปรับที� ๑๒๓๔๕/๒๕๕๕ ตามใบเสร็จรับเงิน

เล่มที� ๗๘๙ เลขที� ๑๒๓ ส่วนเรื�องค่าเสียหาย คู่กรณีตกลงกันเอง และได้คืนรถให้กับคู่กรณีรับคืน

ไปตามสภาพเดิม โดยไม่มีสิ�งใดได้รับความเสียหายเพิ�มจากเดิมแต่อย่างใด จึงบันทึกไว้

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

(ลงชื�อ) ผู้ต้องหผู้ต้องหา/ผู้ขับขี�รถยนต์

(ลงชื�อ) ผู้ขับขี�รถจักรยานยนต/์คู่กรณี

(ลงชื�อ) ผู้ซ้อนท้าย/คู่กรณี

(ลงชื�อ)  พ.ต.ท. พนักงานสอบสวน

(ลงชื�อ)  ด.ต. เขียน/อ่าน
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สํานวนคดี จราจรทางบก ขับรถยนต 

โดยประมาทเปนเหตุใหเฉี่ยวชนกันมีผูเสียชีวิต
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ที� ตช ๐๐๑๕(บก.น.๗)๔/๒๙๖๔ สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

แขวงบางยี�ขัน เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร

๑๐   สิงหาคม  ๒๕๕๔

เรื�อง     ส่งสํานวนการสอบสวนคดี จร.ที� ๑๗๗/๒๕๕๔ เห็นควรสั�งฟ้องผู้ต้องหา ฝากขัง

เรียน    พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี ๖ (ตลิ�งชัน)

ด้วยพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลศาลาแดง  ขอส่งสํานวนการสอบสวนคดี

จร.ที� ๑๗๗/๒๕๕๔ ลงวันที� ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ระหว่าง 

พันตํารวจโท ชัยณรงค์ รัตนผล      อายุ  ๕๔  ปี   ไทย - ไทย       ผู้กล่าวหา

นายสายันต์ อาษาเจ้า                  อายุ  ๒๕  ปี   ไทย - ไทย      ผู้ต้องหาที� ๑

นายเทิดศักดิ� มะโยธี (ผู้ตาย)         อายุ  ๖๐  ปี   ไทย - ไทย       ผู้ต้องหาที� ๒

ฐานความผิด ผู้ต้องหาที� ๑  "ขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี�ยวชนรถผู้อื�นเสียหาย มีผู้ได้รับ

อันตรายแก่กายหรือจิตใจ และผู้อื�นถึงแก่ความตาย"

ฐานความผิด ผู้ต้องหาที� ๒  "ขับรถเมื�อใบอนุญาตขับรถ (รถยนต์สาธารณะ) สิ�นอายุ" 

พนักงานสอบสวนได้ทําการสอบสวนเสร็จสิ�นแล้ว คดีมีพยานหลักฐานพอฟ้องผู้ต้องหาที� ๑ จึงเห็นควรสั�งฟ้อง

ผู้ต้องหาที� ๑ ข้อกล่าวหาและฐานความผิดดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ส่วนผู้ต้องหาที� ๒ ถึงแก่ความตายในที�เกิด

เหตุ สิทธินํานําคดีอาญามาฟ้อง ย่อมระงับไป ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๑)

และโทษให้เป็นอันระงับไปด้วยความตายของผู้กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา ๓๘ จึง

เห็นควรสสั�งไม่ฟ้องผู้ต้องหาที� ๒ ตามตัวบทกฎหมายตามที�กล่าวอ้างมาแล้วข้างต้น 

จึงขอส่งสํานวนการสอบสวน คดี จร.ที� ๑๗๗/๒๕๕๔ จํานวน ๕๙ แผ่น

มายังท่าน  ตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗  มาตรา ๑๔๑

   ขอแสดงความนับถือ

พันตํารวจเอก

  ( อดิศักดิ� คุณพันธ์ )

    ผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

พันตํารวจโทชัยณรงค์ รัตนผล พงส.ฯ

0AO
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         สั�งฟ้อง ผู้ต้องหาที� ๑ ๒๔/๖
         สั�งไม่ฟ้องผู้ต้องหาที� ๒

         สั�งฟ้องผู้ต้องหาที� ๑ ฝากขัง

         สั�งไม่ฟ้องผู้ต้องหาที� ๒

         ถึงแก่ความตาย

ความเห็นทางคดี  สั�งฟ้อง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

อํานาจศาล  จังหวัดตลิ�งชัน      รายงานการสอบสวน

อํานาจ สั�งคดี    ผู้กํากับการฯ

คดี จราจรที� ๑๗๗/๒๕๕๔

 สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน     เขต บางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหาคร

วันที� ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.           ๒๕๕๔

เสนอ รองผู้กํากับการสืบสวนสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

พันตํารวจโท ชัยณรงค์ รัตนผล      อายุ  ๕๔  ปี   ไทย - ไทย       ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง นายสายันต์ อาษาเจ้า                  อายุ  ๒๕  ปี   ไทย - ไทย      ผู้ต้องหาที� ๑

นายเทิดศักดิ� มะโยธี (ผู้ตาย)         อายุ  ๖๐  ปี   ไทย - ไทย       ผู้ต้องหาที� ๒

ฐานความผิด ขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี�ยวชนรถผู้อื�นเสียหาย มีผู้ได้รับ

อันตรายแก่กายหรือจิตใจ และผู้อื�นถึงแก่ความตาย

นายเทิดศักดิ� มะโยธี (ผู้ตาย)         อายุ  ๖๐  ปี   ไทย - ผู้ต้องหาที� ๒

ฐานความผิด ขับรถเมื�อใบอนุญาตขับรถ (รถยนต์สาธารณะ) สิ�นอายุ 

วันเวลาเกิดเหตุ วันที�  ๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เวลาประมาณ ๒๒.๑๐ น.

ตําบลที�เกิดเหตุ แขวงบางยี�ขัน เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 

ราคาทรัพย์ที�ถูกประทุษร้าย (-)

บาดแผล ปรากฏตามรายงานชันสูตรฯ ท้ายรายงานการสอบสวน

วันเวลาที�รับคําร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ  วันที� ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เวลาประมาณ ๒๓.๓๐ น.    

วันที�ผู้ต้องหาถูกควบคุมหรือขังและปล่อยหรือปล่อยชั�วคราว รับมอบตัวแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหา

 และแจ้งให้ผู้ต้องหาไปศาล เพื�อยื�นคําร้องขอให้ศาลจังหวัดตลิ�งชัน ออกหมายขังผู้ต้องหา ครั�งที� ๑ 

 มีกําหนด  ๑๒  วัน ตามคําร้องที� พ.๑๕๒๙/๒๕๕๔ ลงวันที� ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔

จะครบกําหนดฝากขัง ผู้ต้องหาที� ๑ ครั�งที� ๖  ในวันที�  ๑๙  สิงหาคม ๒๕๕๔

ผู้ต้องหาที� ๒ ถึงแก่ความตาย สิทธินําคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ตามประมวล

 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๑) และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๘

ค.๑๔๗-ต.๘๕

0AO
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๒๔/๕

ข้อเท็จจริงและความเห็น

(ข้อเท็จจริงนั�นให้กล่าวถึงคําผู้กล่าวหา ผู้ต้องหา หลักฐานพยานทุกปาก ส่วนความเห็นนั�นให้อ้างเหตุผล

บทกฏหมาย   และมาตราประกอบด้วย)

คดีนี�กล่าวหาว่า ตามวันเวลาและสถานที�เกิดเหตุ ผู้ต้องหา ในคดีนี�ได้บังอาจ ขับรถยนต์ฯ

โดยประมาทปราศจากความระมัดระวัง ลํ�าช่องทางเดินรถฯเข้าไปในช่องทางเดินรถของคู่กรณี เป็นเหตุให้

รถยนต์เฉี�ยวชนกันได้รับความเสียหาย มีผู้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ และผู้อื�นถึงแก่ความตาย บัดนี�

การสอบสวนเสร็จสิ�นแล้ว สรุปสํานวนการสอบสวนได้ความดังต่อไปนี�

เหตุเกิด แขวงบางยี�ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

สอบสวนผู้กล่าวหามี ๒ ปากคือ

สอบสวน พันตํารวจโทชัยณรงค์ รัตนผล ผู้กล่าวหา ให้การสรุปได้ความว่า ผู้กล่าวหาเป็นพนัก

งานสอบสวน ในคดีนี� เมื�อวันที� ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๒๒.๑๕ น.ขณะที�ข้าฯปฏิบัติหน้าที�  สถานี

ตํารวจนครบาลบางยี�ขัน นั�น ได้แจ้งว่ามีเหตุรถยนต์เฉี�ยวชนกันที� ทางลอดอุโมงค์ สี�แยกบางพลัด จึงได้เดินทาง

ไปตรวจสอบ สถานที�เกิดเหตุตามที�ได้รับแจ้ง และพบรถยนต์ คู่กรณี ๒ คัน คือ

๑. รถยนต์แท็กซี�มิเตอร์หมายเลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร หน้ารถได้รับความเสียหาย

อย่างมาก ท้ายรถด้านซ้าย อยู่ติดกําแพงอุโมงค์ ด้านซ้าย พบผู้ขับรถทราบชื�อต่อมาว่า    นายเทิดศักดิ� มะโยธี

เสียชีวิตอยู่ที�เบาะรถด้านหน้าข้างขวาตําแหน่งคน คนขับ ส่วนผู้โดยสารที�ได้รับบาดเจ็บ มีคนนําส่งโรงพยาบาล

วชิรพยาบาล ( ต่อมาส่งไปที� โรงพยาบาลยันฮี )

๒. รถยนต์กระบะปิคอัพ ยี�ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร พลิกควํ�าอยู่ที�

หน้ารถยนต์แท็กซี� คู่กรณี ในช่องทางเดินรถของรถแท็กซี�คู่กรณีดังกล่าว ผู้ขับขี� รถมูลนิธินําส่ง โรงพยาบาล

วชิรพยาบาล

ต่อจากนั�น ได้ถ่ายรูปที�เกิดเหตุ และจัดทําแผนที�เกิดเหตุโดยสังเขปไว้แล้ว แยกรถยนต์คู่กรณีออก

จากที�เกิดเหตุให้พ้นช่องทางเดินรถ แล้วเดินทางกลับ สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน ลงบันทึกประจําวัน รับคํา -

ร้องทุกข์ไว้ตามคดี จราจรที� ๑๗๗/๒๕๕๔ ตามปจว.ข้อ ๔ เวลา ๒๓.๓๐ น.ลงวันที� ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

( รายละเอียดปรากฎตามคําให้การของ ผู้กล่าวหา ท้ายรายงานการสอบสวน )

การสอบสวนพยานบุคคล

การสอบสวน พยานบุคคลมี  ๕ ปาก คือ

สอบสวนนายจิรยุทธ ช่างกลึงดี พยานให้การสรุปได้ความว่าก่อนเกิดเหตุได้ ขึ�นนั�งโดยสาร

ไปในรถยนต์แท็กซี� หมายเลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร ที�เบาะหลังด้านซ้าย และมี น.ส.อลิษา

จิตรพรทรัพย์ นั�งมาด้วยที�เบาะตรงกลาง ด้านหลัง รถวิ�งไปด้วยความเร็วประมาณ ๖๐ กม./ชม. เนื�องจากมี
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๒๔/๔
รายงานการสอบสวนคดี จร.ที� ๑๗๗/๒๕๕๔       แผ่นที� ๒

……………………………………………………………………………………………………………...............

ฝนตกมาก ได้มีรถยนต์คู่กรณี วิ�งสวนทางเข้าชนกับรถยนต์แท็กซี�คันที�พยานนั�งโดยสารไปดังกล่าวแล้ว

สลบไปมารู้สึกตัวก็นอนรักษาตัวอยู่ที� โรงพยาบาลวชิระ หลังจากนั�นก็ไปรักษาตัวต่อที� โรงพยาบาลยันฮี

สอบสวน   นางสาวอลิษา จิตรพรทรัพย์ พยานให้การสรุปได้ความว่า  ก่อนเกิดเหตุใน

คดีนี� ได้นั�งโดยสารไปในรถยนต์แท็กซี�   หมายเลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร  ไปกับนาย

นายจิรยุทธ ช่างกลึงดี รถวิ�งไปตาม ถนนจรัญสนิทวงศ์ แล้วไปลงทางลงอุโมงค์ สี�แยกบางพลัด ที�เกิด

เหตุ ในช่องซ้ายซึ�งให้รถวิ�งได้เลนเดียว โดยนายจิรยุทธฯ นั�งที�เบาะหลังด้านซ้าย รถวิ�งด้วยความเร็ว

ประมาณ ๖๐ กม./ชม. มีฝนตกมาก ได้มีรถยนต์คู่กรณี วิ�งสวนทางเข้าชนกับรถยนต์แท็กซี�คันที�พยาน

นั�งโดยสารไปดังกล่าว แล้วพยานก็สลบไปทั�งคู่กับ นายจิรยุทธฯ

สอบสวน นางสาวพัทยา อยู่ประเสริฐ พยานให้การว่า เป็นพยานนอกสมรสของ นาย

เทิดศักดิ� มะโยธี (ผู้ตาย) ไม่รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะที�เกิดเหตุในคดีนี�แต่อย่างใด

สอบสวน นายแพทย์ สุรเชษฎ์ วงศ์วิทยาพาณิชย์ ให้การสรุปได้ความว่า เป็นแพทย์ผู้ที�

ทําการตรวจศพของ นายเทิดศักดิ� มะโยธี ผู้ตายในคดีนี� และเป็นผู้ออกรายงานการตรวจศพ รายละเอียด

ปรากฎตามเอกสารท้ายรายงานการสอบสวนคดีนี�

สอบสวน นางสาวดวงเดือน เสาตรง พยานให้การสรุปได้ความว่า  ก่อนเกิดเหตุพยาน

ได้ทําสัญญาเช่าซื�อ รถยนต์  หมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร โดย นายสายันต์ อาษาเจ้า

สามีนอกสมรสของพยานเป็นผู้ที�ใช้รถยนต์คันดังกล่าวตลอดมา ต่อมาเมื�อวันที� ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. ทางโรงพยาบาลวชิระ ได้โทรศัพท์ไปหาพยาน  แจ้งว่าแฟนเกิดอุบัติเหตุชน

กัน ตอนนี�อยู่ที�โรงพยาบาลวชิระ เวลาต่อมาประมาณ ๐๗.๓๐ น. พยานก็ได้เดินทางไปที� โรงพยาบาล

วชิระ ไปจ่ายค่ารักษาตัวให้แก่ นายสายันต์ฯ ซึ�งได้รับบาดเจ็บจากการ ขับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน

ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร ชนกับรถยนต์คู่กรณีในคดีนี�ดังกล่าว

การสอบสวนปากคําผู้ต้องหามี ๑ ปาก

สอบสวน นายสายันต์ อาษาเจ้า ผู้ต้องหาให้การ สรุปได้ความว่า เมื�อวันที� ๑๓

พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น. ผู้ต้องหาได้ขับรถยนต์ กระบะปิคอัพ ยี�ห้ออีซูซุ

สเป็คแค็ป สีบรอนเงิน หมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร ซึ�งเป็นรถของ น.ส.ดวง

เดือนเสาตรง แฟนของผู้ต้องหา อยู่ระหว่างการผ่อนชําระค่าเช่าซื�อ โดยผู้ต้องหาได้ขับรถยนต์

คันดังกล่าวออกมาจากบ้านพัก มาตามถนนจรัญสนิทวงศ์ ลอดอุโมงค์ สี�แยกบางพลัด มาค่อน

ทางลอดอุโมงค์แล้ว ด้วยความเร็วประมาณ ๘๐ กม./ชม. ในเลนกลาง ซึ�งรถวิ�งได้ ๒   ช่องทาง

โดยผู้ต้องหา ขับในเลน ขวาของตนเอง (เลนกลาง)รถวิ�งสวนทางได้ ๑ ช่องทาง มุ่งหน้าไปทาง

สี�แยกบรมราชชนนี เพื�อเลี�ยวซ้ายข้ามสะพานสมเด็จพระปิ�นเกล้า จะไปพระประแดง สมุทรปรา -

73

ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

241
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



๒๔/๓
รายงานการสอบสวนคดี จร.ที� ๑๗๗/๒๕๕๔       แผ่นที� ๓

……………………………………………………………………………………………………………....

การ โดยมีเพื�อนชื�อ นายสรณ์ ไม่ทราบชื�อและนามสกุลจริงนั�งมาด้วยที�หน้ารถด้านหน้าข้างซ้าย

ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย หลังเกิดเหตุ ได้เดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมไปแล้ว ติดต่อไม่ได้ขณะที�ขับ

รถยนต์มาได้ ค่อนอุโมงค์แล้ว ไม่ทราบระยะทาง มีฝนตกหนักมากถนนลื�น ไม่มีนํ�าขัง   บนช่อง

ทางเดินรถ ขณะก่อนที�จะเกิดเหตุ ได้มีรถยนต์ กระบะปิคอัพ นิสสันสีดํา  ไม่ทราบหมายเลขทะ-

เบียน ที�วิ�งอยู่เลนซ้ายสุด ขับเบี�ยงออกมาในเลนกลางที�ผู้ต้องหา  ขับมาดังกล่าวโดยไม่ทราบสา

เหตุจึงตกใจจึงหักรถหลบออกมาทางขวาชนกับรถยนต์แท็กซี�มิเตอร์ สีชมพู ไม่ทราบหมายเลข

เลขทะเบียน ที�วิ�งสวนทางมาในเลนขวาของผู้ต้องหา อย่างแรง แล้วรถยนต์คันที� ผู้ต้องหาขับมา

ก็พลิกควํ�า อยู่ในหลังเกิดเหตุแล้ว มีรถมูลนิธิ จําไม่ได้ว่ามูลนิธิใดนําตัวผู้ต้องหา และนายสรณ์ฯ

ไปที�โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ผู้ต้องหาพักรักษาตัวอยู่ที� โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ๑ คืน ก็กลับ

บ้านพักช่วงเช้าและต่อมาน.ส.ดวงเดือน เสาตรง ก็เข้าพบกับพนักงานสอบสวน และนัดหมายพา

ผู้ต้องหาเข้าพบ พนักงานสอบสวน เพื�อให้การต่อพนักงานสอบสวน

พยานเอกสารและพยานวัตถุ

พยานเอกสารมี ๓ รายการคือ

๑. รายงานการตรวจศพ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลฯ

เลขที�รายงาน ๕๔๐๕๘๘ ลงวันที� ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รวม ๓ แผ่น

๒. รายงานการชันสูตรพลิกศพ/บันทึกรายละเอียดแห่งการชันสูตรพลิกศพ รวม ๒ แผ่น

๓. ผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์ โรงพยาบาลยันฮี  ๒ แผ่น

หลักฐานทางคดีและความเห็นของพนักงานสอบสวน

คดีนี�สอบสวนเสร็จสิ�นแล้วข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่าตามวันเวลาที�เกิดเหตุ ก่อนเกิดเหตุ

นายเทิดศักดิ� มะโยธี ( ผู้ตาย ) ได้ขับรถ รถยนต์ แท็กซี�มิเตอร์ คันหมายเลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพ-

มหานคร โดยมีผู้โดยสารไปในรถที�เบาะหลังด้านซ้ายคือ นายจิรยุทธ ช่างกลึงดี   และ นางสาวอลิษา จิตร -

พรทรัพย์ นั�งอยู่ที�เบาะหลังช่วงตรงกลาง รถวิ�งไปตามถนนจรัญสนิทวงศ์ ทางลงลอดอุโมงค์ สี�แยกบางพลัด

ประมาณ ๔๐ เมตร ได้มีรถยนต์กระบะปิคอัพ ยี�ห้ออีซูซุสเป็คแคป สีบรอนเงิน หมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ 

กรุงเทพมหานคร ผู้ขับรถทราบชื�อต่อมาว่านายสายันต์ อาษาเจ้า ขับรถลอดอุโมงค์ฯวิ�งสวนทางมาจากทาง

บางพลัด วิ�งลํ�าช่องทางเดินรถเข้าชนกับรถยนต์แท็กซี�มิเตอร์ คันที� นายเทิดศักดิ�ฯ  ขับไปดังกล่าวอย่างแรง

เป็นเหตุให้รถยนต์กระบะปิคอัพ ยี�ห้อ อีซูซุ สเป็คแคป สีบรอนเงิน   หมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพฯ

เสียหลักพลิกควํ�าตะแคงขวางถนนอยู่ในช่องทางเดินรถของ รถยนต์แท็กซี�ฯคันดังกล่าว ส่วนรถยนต์แท็กซี�ฯ

คันหมายเลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร ด้านหน้าได้รับความเสียหายอย่างมาก ท้ายรถข้างซ้าย
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๒๔/๒
รายงานการสอบสวนคดี จร.ที� ๑๗๗/๒๕๕๔      แผ่นที� ๔

………………………………………………………………………………………………………………

อยู่ติดกําแพงอุโมงค์ด้านซ้าย นายจิรยุทธ ช่างกลึงดี และ น.ส.อลิษา จิตรพรทรัพย์   ผู้โดยสารฯได้

รับบาดเจ็บ รถมูลนิธินําตัวส่ง โรงพยาบาลวชิระ พร้อมๆ กับนายสายันต์ อาษาเจ้า     ผู้ขับรถยนต์

ยี�ห้ออีซูซุ สีบรอนเงิน หมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร ส่วนนายเทิดศักดิ� มะโยธี ผู้ที�

ขับรถยนต์แท็กซี�มิเตอร์ เลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร   เสียชีวิตคาที�อยู่ที�หน้ารถยนต์

แท็กซี� การกระทําของ นายสายันต์ อาษาเจ้า ซึ�งเป็นผู้ขับรถยนต์กระบะ  คันหมายเลขทะเบียน ฒจ- 

๗๙๘ กรุงเทพมหานคร ซึ�งขับรถยนต์โดยประมาทเลินเล่อ ปราศจากความระมัดระวัง   ซึ�งบุคคลใน

ภาวะเช่นนั�น จักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์  แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ ขับรถยนต์    ลํ�าช่องทาง

เดินรถเข้าไปในช่องทางเดินรถของรถยนต์แท็กซี� เลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร   ที�วิ�ง

สวนทางมาได้รับความเสียหาย เป็นเหตุให้นายจิรยุทธ ช่างกลึงดี และนางสาวอลิษา จิตรพรทรัพย์

ที�นั�งโดยสารมาในท้ายรถยนต์แท็กซี�ดังกล่าว ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ   และ นายเทิดศักดิ�

มะโยธี คนขับรถยนต์แท็กซี� เสียชีวิตหน้ารถแท็กซี�ในที�เกิดเหตุ    รายละเอียดปรากฎตามรายงาน

การชันสูตรบาดแผลของแพทย์ และ รายงานการตรวจศพ ท้ายรายงานการสอบสวนคดีนี�

พฤติการณ์การกระทําของนายสายันต์ อาษาเจ้า ผู้ต้องหาที� ๑ จึงเป็นความผิดฐาน

"ขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี�ยวชนรถผู้อื�นเสียหาย ผู้อื�นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ และ

มีผู้อืนถึงแก่ความตาย" อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๔๓

(๔) , ๑๕๗ และ ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา ๓๙๐ , มาตรา ๒๙๑ ทางคดีมีพยานหลักฐาน

พอฟ้อง จึงเห็นควรสั�งฟ้อง นายสายันต์ อาษาเจ้า ผู้ต้องหา ตามข้อกล่าวหาและฐานความผิดดังกล่าว

มาแล้วข้างต้นทุกข้อกล่าวหาและทุกฐานความผิด

พฤติการณ์ การกระทําของ นายเทิดศักดิ� มะโยธี ผู้ต้องหาที� ๒ ซึ�งเป็นผู้ตายในคดี

นี� พนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบจาก กรมการขนส่งทางบกแล้ว ปรากฎว่าเคยมีใบอนุญาตขับรถยนต์ 

ประเภทใบอนุญาต ผู้ขับรถยนต์ทุกประเภทชนิดที� ๒ วันสิ�นอายุ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๓  และไม่ปรากฎ

นายเทิดศักดิ� มะโยธี ผู้ต้องหาที� ๒ (ผู้ตาย) ต่อใบอนุญาตขับรถยนต์ดังกล่าว ภายในกําหนดฯนายเทิด-

ศักดิ� มะโยธี จึงมีความผิดฐขับรถเมื�อใบอนุญาตขับรถสิ�นอายุ อันเป็นความผิดตาม

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๖๕  ทางคดีมีพยานหลักฐานพอฟ้อง แต่เนื�องจาก นาย

เทิดศักดิ� มะโยธี ผู้ต้องหาที� ๒ ในคดีนี� ถึงแก่ความตาย สิทธินําคดีอาญามาฟ้อง ย่อมระงับไป ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๑) และโทษให้เป็นอันระงับไปด้วยความตาย

ของผู้กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา ๓๘ จึงเห็นควรสั�งไม่ฟ้อง นายเทิดศักดิ�

ผู้ต้องหาที� ๒ ผู้ตายในคดีนี� ตามตัวบทกฎหมายตามที�กล่าวอ้างมาแล้วข้างต้น  ส่งสํานวนการสอบ
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๒๔/๑
รายงานการสอบสวนคดี จร.ที� ๑๗๗/๒๕๕๔      แผ่นที� ๕

…………………………………………………………………………………………………………….

สวนคดีนี�ให้พนักงานอัยการพิจารณา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๒

วรรคแรก และวรรคสาม พิจารณาต่อไป

จึงเสนอสํานวนการสอบสวนพร้อมความเห็นมาเพื�อโปรดพิจารณา

พันตํารวจโท

    (  ชัยณรงค์  รัตนผล  )

พนักงานสอบสวน (สบ ๓) สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

เรียน    ผู้กํากับการ สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

คดีนี�สอบสวนเสร็จสิ�นแล้ว มีพยานหลักฐานพอฟ้องผู้ต้องหาที� ๑ จึงเห็นควร

สั�งฟ้อง ผู้ต้องหาที� ๑ ตามความเห็นของพนักงานสอบสวนที�เสนอมา

ส่วนผู้ต้องหาที� ๒ เสียชีวิตในที�เกิด สิทธินําคดีอาญามาฟ้อง ย่อมระงับไป

ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๑)   และ โทษให้เป็นอัน

ระงับไปด้วยความตายของผู้กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๘

จึงเห็นควรสสั�งไม่ฟ้องผู้ต้องหาที� ๒ ตามตัวบทกฎหมายตามที�กล่าวอ้างมาแล้วข้างต้น 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณา

พันตํารวจโท

( พงษ์ศักดิ� ทรัพย์ละออ )

รองผู้กํากับการ (สืบสวนสอบสวน) สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

เรียน     อัยการพิเศษ ฝ่ายคดีอาญาธนบุรี ๖ (ตลิ�งชัน)

ทางคดีมีพยานหลักฐานพอฟ้อง จึงเห็นควรสั�งฟ้อง ผู้ต้องหาที� ๑

ผู้ต้องหาที� ๒ เสียชีวิตในที�เกิด สิทธินําคดีอาญามาฟ้อง ย่อมระงับไป

จึงเห็นควรสสั�งไม่ฟ้องผู้ต้องหาที� ๒ ตามตัวบทกฎหมายตามที�กล่าวอ้างมาแล้วข้างต้น 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณา

พันตํารวจเอก

( อดิศักดิ�  คุณพันธ์ )

  ผู้กํากับการ สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน
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๒๓/๔
   สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

บันทึกคําให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยาน

 คําให้การของ พ.ต.ท. สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน เขต บางพลัด จังหวัด               กรุงเทพมหานคร

ชัยณรงค์  รัตนผล วันที�            ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔

เป็น ผู้กล่าวหา                                             พ.ต.ท. ชัยณรงค์   รัตนผล ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง  

นายสายันต์   อาษาเจ้า ผู้ต้องหา

ต่อหน้า พ.ต.ท.วิโรจน์ ทองประไพ พนักงานสอบสวน (สบ ๓) สน.บางยี�ขัน

 

สอบสวนที� สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

ชื�อ พ.ต.ท.ชัยณรงค์ รัตนผล    อายุ ๕๔ ปี

เชื�อชาติ    ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา  พุทธ

อาชีพ (ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพชนิดใด ถ้าเป็นข้าราชการให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ มีเบี�ยหวัด

หรือมีบําเหน็จหรือบํานาญ ให้ลงตามประเภทที�รับ)

รับราชการตํารวจ

 ตั�งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที�         หมู่ที� ตําบล

 ชื�อผู้ใหญ่บ้าน  ชื�อกํานัน

อําเภอ   จังหวัด  

ชื�อบิดา ชื�อมารดา

เกี�ยวข้องเป็นอะไรกับคู่กรณ ีไม่เกี�ยวข้อง สาบานตนแล้ว

ขอให้ถ้อยคําว่า ข้า ฯ ขอให้การต่อหน้าพนักงานสอบสวนด้วยความสัตย์จริงดังต่อไปนี�

ถาม ท่านรับราชการตํารวจ มียศ ตําแหน่งหน้าที�อย่างไร

ตอบ ข้าฯรับราชการตํารวจยศ พันตํารวจโท ตําแหน่ง  พนักงานสอบสวน ( สบ ๓ ) สถานีตํารวจ                                      

     นครบาลบางยี�ขัน ปฏิบัติหน้าที� เป็นพนักงานสอบสวน มีหน้าที� รับแจ้งความรับคําร้องทุกข์ 

ดําเนินคดีอาญาต่อผู้ต้องหาในความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา  และความผิดตามพระ

ราชบัญญัติที�มีโทษทางอาญาตามกฎหมายและสืบสวนจับกุมผู้กระทําความผิดตามกฎหมาย

และปฏิบัติตามคําสั�งของผู้บังคับบัญชาเหนือตนที�ชอบด้วยกฎหมาย

ค.๑๓๘-ต.๘๕

0AO

0AO
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๒๓/๓
    ถาม ท่านรู้เห็นหรือเกี�ยวข้องกับคดีนี�อย่างไร

ตอบ ข้าฯเป็นพนักงานสอบสวนในคดี จร.ที� ๑๗๗/๒๕๕๔ ตาม ปจว.ข้อ ๔ เวลา ๒๓.๓๐ น.คดีนี�

ถาม ขอทราบรายละเอียดในคดีนี�ที�เกิดขึ�น

ตอบ กล่าวคือ เมื�อวันที� ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๒๒.๑๕ น.ขณะที�ข้าฯปฏิบัติหน้าที�

พนักงานสอบสวนเวรคดีอาญา/จราจร อยู่ที� สน.บางยี�ขัน นั�น ได้แจ้งว่ามีเหตุรถยนต์เฉี�ยวชน

กันที� ทางลอดอุโมงค์ สี�แยกบางพลัด จึงได้เดินทางไปตรวจสอบ  สถานที�เกิดเหตุตามที�ได้รับ

แจ้ง เมื�อไปถึง บริเวณที�เกิดเหตุตามที�ได้รับแจ้งพบรถยนต์คู่กรณีในคดีนี� ๒ คัน คือ

๑. รถยนต์แท็กซี�มิเตอร์ หมายเลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร หน้ารถ

ได้รับความเสียหายอย่างมาก ท้ายรถด้านซ้าย อยู่ติดกําแพง อุโมงค์ บุบ ล้อซ้ายทั�งสองข้าง

อยู่บน ขอบทางด้านซ้าย ในช่องทางเดินรถด้านซ้าย ซึ�งกําหนดให้วิ�งได้ ๑ ช่องทางเดินรถ

ผู้ขับรถชื�อต่อมาว่า นายเทิดศักดิ� มะโยธี เสียชีวิตอยู่ที�เบาะรถด้านหน้าข้างขวาตําแหน่งคน

ขับ ส่วนผู้โดยสารในรถฯได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุมีรถมูลนิธิ นําส่งโรงพยาบาลวชิรพยาบาล

๒. รถยนต์กระบะ ปิคอัพ ยี�ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร

พลิกควํ�า อยู่หน้ารถยนต์แท็กซี� คู่กรณี ในช่องทางเดินรถของรถแท็กซี�คู่กรณีดังกล่าว ผู้ขับขี�

ได้รับบาดเจ็บ รถมูลนิธินําส่ง โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ต่อจากนั�น จึงได้ถ่ายรูปที�เกิดเหตุ และจัดทําแผนที�เกิดเหตุโดยสังเขปไว้แล้ว แยก

รถยนต์คู่กรณีทั�งสองคันดังกล่าว ออกจากที�เกิดเหตุให้พ้นช่องทางเดินรถ แล้วเดินทางกลับ

สน.บางยี�ขัน ลงบันทึกประจําวัน รับคําร้องทุกข์ไว้ตามคดี จราจรที� ๑๗๗/๒๕๕๔ ตามปจว.

ข้อ ๔ เวลา ๒๓.๓๐ น. ลงวันที� ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ถาม สภาพการจราจรเป็นอย่างไร มีแสงสว่างหรือไม่ 

ตอบ สภาพการจราจร คล่องตัว มีรถยนต์วิ�งน้อย ถนนเปียก หลังฝนตกหนัก มีแสงสว่างจากไฟฟ้า

ประจําทาง และไฟฟ้าในอุโมงค์ มองเห็นได้ชัดเจนในระยะประมาณ ๓๐-๔๐ เมตร

ถาม เหตุเกิดที�ไหน เมื�อใด

ตอบ เหตุเกิดที� ทางลงลอดอุโมงค์แยกบางพลัด ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางยี�ขัน เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร เมื�อวันที� ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๒๒.๑๐ น.

ถาม เคยรู้จัก หรือ เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดมาก่อนหรือไม่

ตอบ ไม่เคย

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

ลงชื�อ พ.ต.ท. ผู้กล่าวหา

ลงชื�อ พ.ต.ท. สอบสวน,พิมพ์,อ่าน
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๒๓/๒
ใบต่อคําให้การ สอบสวนเพิ�มเติม  พ.ต.ต. ชัยณรงค์  รัตนผล            ผู้กล่าวหา           แผ่นที� ๑

สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

วันที�  ๕   กรกฎาคม ๒๕๕๔

พ.ต.ท.ชัยณรงค์ รัตนผล พงส.(สบ ๓) สน.บางยี�ขัน ขอให้การเพิ�มเติมต่อหน้า พ.ต.ท.

วิโรจน์ ทองประไพ พงส.(สบ ๓) สน.บางยี�ขัน ว่าจะให้การเพิ�มเติมด้วยความสัตย์จริง โดยสาบาน

ว่าจะให้การเพิ�มเติมด้วยความสัตย์จริง

ถาม ท่านทราบหรือไม่ว่า สาเหตุของการเฉี�ยวชนเกิดจากอะไร และเกิดจากความประมาทของผู้ใด

ตอบ จากการสอบสวน และการตรวจสถานที�เกิดเหตุในคดีนี�แล้ว สันนิษฐานว่า สาเหตุของการเฉี�ยวชน

ในคดีนี� เกิดขึ�นจาก พฤติกรรมการขับรถยนต์ ของ นายสายันต์ อาษาเจ้า ผู้ขับรถยนต์กระบะคัน

หมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร ที�ขับรถยนต์โดยประมาทเลินเล่อ ปราศจากความ

ระมัดระวัง ซึ�งบุคคลในภาวะเช่นนั�น จักต้องมีตามวิสัย และพฤติการณ์ แต่หาได้ใช้ความระมัดระ -

วังให้เพียงพอไม่ ขับรถยนต์ลํ�าช่องทางเดินรถเข้ามาในเลนรถสวนฯ เป็นเหตุให้รถยนต์เฉี�ยวชนกัน

ได้รับความเสียหาย มีผู้อื�นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ และ นายเทิดศักดิ� มะโยธี คนขับรถยนต์

แท็กซี� คันหมายเลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร คู่กรณี เสียชีวิตในที�เกิดเหตุ

ถาม มีร่องรอยใดๆหรือไม่ มีรอยเบรคหรือรอยครูดหรือไม่ ถ้ามีเป็นระยะเท่าใด

ตอบ มีร่องรอยการเฉี�ยวชน ที�หน้ารถยนต์ คู่กรณี และตามตัวรถ เนื�องจากการเกิดเหตุ เป็นเหตุให้รถ

หมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร เสียหลักพลิกควํ�า ส่วนรถยนต์แท็กซี�คันหมายเลข

ทะเบียน ก็ถอยหลังมุมคันชนท้ายด้านหลังข้างซ้าย ไปกระแทกกําแพงอุโมงค์ บุบเสียหาย เศษชิ�น

ส่วนอะไหล่รถบางอย่างแตกกระจายไปทั�วบริเวณใกล้เคียง ไม่พบรอยเบรคหรือรอยครูด เนื�องจาก

มีฝนตกหนัก มีนํ�าไหลผ่านจุดที�เกิดเหตุ ร่องรอยเล็กๆน้อยๆ จึงไม่ปรากฎ ซึ�งได้ถ่ายภาพไว้แล้ว

ถาม ขอทราบจุดชนอยู่บริเวณใด และทราบได้อย่างไรว่าเป็นจุดชน และสภาพที�เกิดเหตุ เมื�อพนักงาน

สอบสวนไปถึงที�เกิดเหตุ (รถและคนอยู่ในสภาพอย่างไร)

ตอบ จุดชนสันนิษฐานว่า อยู่บริเวณช่องทางเดินรถของ รถยนต์แท็กซี�ฯ เนื�องจากว่าหลังเกิดเหตุได้ไป

ตรวจสถานที�เกิดเหตุแล้ว รถยนต์แท็กซี�ฯ ล้อหน้าหลังข้างซ้ายอยู่บนไหล่ทางข้างซ้าย อยู่กับที�เดิม

ขณะเกิดเหตุไม่สามารถเคลื�อนย้ายรถได้ ส่วนรถยนต์กระบะฯ คู่กรณีก็พลิกควํ�าตะแคงด้านขวาลง

กับพื�นถนน อยู่ในช่องทางเดินรถของรถแท็กซี�ฯ หน้ารถแท็กซี�ฯ ไม่สามารถเคลื�อนรถได้เช่นกัน คน

ขับรถยนต์ แท็กซี� เสียชีวิตคาที�อยู่ที� เบาะคนขับด้านหน้าข้างขวา ส่วนผู้โดยสาร ๒ คน และคนขับ

รถยนต์กระบะ พร้อมกับผู้ที�นั�งโดยสารไปในรถยนต์กระบะ หลังเกิดเหตุรถมูลนิธินําส่ง โรงพยาบาล

วชิรพยาบาล

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

(ลงชื�อ) พ.ต.ท.        ผู้กล่าวหา

(ลงชื�อ) พ.ต.ท.        สอบสวน,พิมพ์,อ่าน

79ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

247
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



๒๓/๑
ถาม ขอทราบสภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศขณะเกิดเหตุ และมีนํ�าขังหรือไม่

ตอบ สภาพการจราจร มีรถวิ�งไม่มาก รถวิ�งได้คล่องตัว และสภาพภูมิอากาศขณะเกิดเหตุ ยังมี

ฝนตกพรําๆเล็กน้อย ไม่มีนํ�าขังบนผิวการจราจร

ถาม ได้แจ้งข้อหา ผู้ใดหรือไม่ ถ้าแจ้งแจ้งผู้ใด ในความผิดฐานใด

ตอบ ได้แจ้งข้อหาให้แก่นายสายันต์ อาษาเจ้า ผู้ที�ขับรถยนต์กระบะ คันหมายเลขทะเบียน ฒจ -

๗๙๘ กรุงเทพมหานคร เมื�อวันที� ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. ให้ทราบ

กล่าวหาว่า "ขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี�ยวชนรถผู้อื�นเสียหาย , ผู้อื�นได้รับอัน

ตรายแก่กายหรือจิตใจ , และมีผู้อื�นถึงแก่ความตาย" รายละเอียดปรากฎตาม บันทึกการ

มอบตัวแจ้งข้อกล่าวหา คดี จร.ที� ๑๗๗/๒๕๕๔ ในสํานวนการสอบสวนคดีนี�

ถาม บริเวณที�เกิดเหตุ มีสัญญาณจราจรหรือไม่

ตอบ บริเวณที�เกิดเหตุ มีไฟสัญญาณจราจร หัวลูกศรสีเขียว ชี�ลงพื�น ตรงปากอุโมงค์ด้านซ้าย

ในช่องทางเดินรถด้านซ้ายที�รถยนต์แท็กซี�ฯคู่กรณีขับมุ่งหน้าตรงไปทางทิศเหนือ (บางพลัด) 

และมี สัญญาณไฟจราจร กากบาทสีแดง ๒ ดวง ตรงปากอุโมงค์ใกล้กับสัญญาณไฟสีเขียว

ดังกล่าว ในช่องทางเดินรถด้านขวาที�ให้รถยนต์ วิ�งสวนทางมาจากบางพลัด ได้ ๒ ช่องทาง

(ปรากฎตามภาพถ่ายประกอบคดี จร.ที� ๑๗๗/๒๕๕๔) ในสํานวนการสอบสวนคดีนี� และมี

คําเตือนให้ลดความเร็ว เขียนด้วยตัวอักษรไทยสีขาวบนพื�นถนน บริเวณที�เกิดเหตุพอดี

ถาม มีทรัพย์สินเสียหายหรือไม่

ตอบ มีรถยนต์คู่กรณีในคดีนี� ได้รับความเสียหาย อย่างมาก ๒ คันคือ

๑. รถยนต์แท็กซี�มิเตอร์ คันหมายเลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร

๑. รถยนต์กระบะ คันหมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร

ถาม มีผู้ใด ได้รับบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิตหรือไม่

ตอบ มีผู้ที�นั�งโดยสารไปในรถยนต์แท็กซี�ฯ ได้รับบาดเจ็บ เล็กน้อย ๒ คน คือ

๑. นายจิรยุทธ ช่างกลึงดี

๒. น.ส.อลิษา  จิตรพรทรัพย์

นายสายันต์ อาษาเจ้า ผู้ขับรถยนต์ กระบะ หมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร

ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ส่วนผู้ที� นั�งโดยสารมาในระยนต์กระบะฯ ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นใคร

ใคร อยู่ที�ใด ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

คนขับรถยนต์แท็กซี�มิเตอร์ คันหมายเลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร ทราบชื�อ

ต่อมาว่า นายเทิดศักดิ� มะโยธี เสียชีวิตหน้ารถยนต์แท็กซี�ฯ ในที�เกิดเหตุ

ถาม เคยรู้จักหรือเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดมาก่อนหรือไม่

ตอบ ไม่เคย

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

(ลงชื�อ) พ.ต.ท. ผู้กล่าวหา/พงส.ฯ

(ลงชื�อ) พ.ต.ท. สอบสวนพิมพ์,อ่าน
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๒๒/๒

  

   สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

บันทึกคําให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยาน

คําให้การของ  น.ส. สถานีตํารวจ นครบาลบางยี�ขัน เขต บางพลัด จังหวัด         กรุงเทพมหานคร

พัทยา อยู่ประเสริฐ วันที�            ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๔

เป็น  พยาน                                             พันตํารวจโท ชัยณรงค์ รัตนผล ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง  

นายสายันต์  อาษาเจ้า ผู้ต้องหา

ต่อหน้า พ.ต.ท.ชัยณรงค์ รัตนผล  พนักงานสอบสวน (สบ ๓) สน.บางยี�ขัน

 

สอบสวนที� สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

ชื�อ น.ส.พัทยา อยู่ประเสริฐ   อายุ          ๕๒      ปี

เชื�อชาติ    ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนาพุทธ

อาชีพ (ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพชนิดใด ถ้าเป็นข้าราชการให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ มีเบี�ยหวัด

หรือมีบําเหน็จหรือบํานาญ ให้ลงตามประเภทที�รับ)

ค้าขาย โทร.๐๘๙-๑๔๒๑๘๗๓

 ตั�งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที�      ๖๔ หมู่ ๑ ตําบล โนนทอง

 ชื�อผู้ใหญ่บ้าน  ชื�อกํานัน

 อําเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี

ชื�อบิดา นายย้อย ชื�อมารดา นางเปลื�อง

  เลขประจําตัวประชาชน เกี�ยวข้องเป็นอะไรกับคู่กรณไีม่เกี�ยวข้อง สาบานตนแล้ว

๕ ๑๐๒๐ ๐๐๐๓๖ ๙๕ ๓ ขอให้ถ้อยคําว่า ข้า ฯ ขอให้การต่อหน้าพนักงานสอบสวนด้วยความสัตย์จริงดังต่อไปนี�

๔ พ.ย.๕๒ ออกบัตร ถาม พยานมีภูมิลําเนาอยู่ที�ใด ประกอบอาชีพอะไรอยู่ที�ใด

๒๖ ธ.ค.๕๘ หมดอายุ ตอบ ข้าฯมีภูมิลําเนาเดิมอยู่ที�บ้านเลขที�ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ปัจจุบัน ข้าฯพักอยู่บ้าน                                       

เลขที� ๑๗๙ ซอยจรัญฯ ๕๗/๒ แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ�ง

พ.ต.ท.           บันทึก เป็นบ้านของมารดาข้าฯ ข้าฯประกอบอาชีพ ค้าขาย อาหาร ขนม ของกิน มีรายได้

ไม่แน่นอน หากข้าฯย้ายที�อยู่เมื�อใดจะแจ้งให้ทราบ

ค.๑๓๘-ต.๘๕
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ถาม พยานรู้เห็น หรือ เกี�ยวข้องกับคดีนี�อย่างไร ๒๒/๑
ตอบ ข้าฯไม่รู้เห็นเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นในขณะที�เกิดเหตุในคดีนี� แต่อย่างใด แต่ข้าฯเป็นภรรรยา

นอกสมรสของ นายเทิดศักดิ� มะโยธี ผู้ที�ขับรถยนต์แท็กซี�มิเตอร์ คันหมายเลขทะเบียน

ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร ที�ถูกรถยนต์กระบะ ทราบภายหลังหมายเลขทะเบียน ฒจ-

๗๙๘ กรุงเทพมหานคร วิ�งชนได้รับความเสียหาย และนายเทิดศักดิ� มะโยธี สามีข้าฯถึง

แก่ความตายในที�เกิดเหตุ

ถาม เหตุเกิดที�ไหนเมื�อใด

ตอบ เหตุเกิดที� ทางลอดอุโมงค์ ใกล้สี�แยกบางพลัด แขวงบางยี�ขัน เขตบางพลัด กทม.เมื�อ

วันที� ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๒๒.๑๐ น.

ถาม ขอทราบรายละเอียดในคดีนี�ที�เกิดขึ�น

ตอบ กล่าวคือ ก่อนเกิดเหตุในคดีนี� ข้าฯได้อยู่กินฉันสามีภรรยากับ นายเทิดศักดิ� มะโยธี โดย

มิได้จดทะเบียนสมรสกันมานานประมาณ ๒๒ ปี แล้ว   โดยพักอาศัยอยู่ที�บ้านเลขที�ดัง

กล่าวมาแล้วข้างต้นประมาณ ๑๐ ปี ก่อนหน้านั�นอยู่ที�จังหวัดอุดร ไม่มีบุตรด้วยกันโดย

นายเทิดศักดิ� มะโยธี สามีข้าฯ ประกอบอาชีพ ขับรถยนต์แท็กซี�มิเตอร์ รับจ้างรับส่งผู้

โดยสารทั�วไปในเขตกรุงเทพฯปริมณฑล โดยเช่ารถแท็กซี�ของ เฮียปอ ไม่ทราบชื�อและ

นามสกุลจริง โดยเช่าวันละ ๑ กะ ( ๑๒ ชั�วโมง ) วิ�งกลางคืน กระทั�งต่อมาเมื�อคืนวันที�

วันที� ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๒๒.๓๐ น. ขณะที�ข้าฯนอนหลับพักผ่อนอยู่

ที�บ้านพักดังกล่าว เฮียปอฯ ได้ขับรถไม่ทราบชนิด ไปบอกให้ข้าฯทราบว่า นายเทิดศักดิ�

ประสบอุบัติเหตุ ชนกับรถยนต์ตาย ตรงอุโมงค์ สี�แยกบางพลัด ข้าฯก็รีบเดินทางไปที�

เกิดเหตุ ซึ�งอยู่ห่างกันประมาณ ๘๐๐ เมตร โดยรถจักรยานยนต์กับน้องชายข้าฯ เมื�อ

ไปถึงที�เกิดเหตุ ซึ�งอยู่ในอุโมงค์ แยกบางพลัด ข้าฯก็เห็น นายเทิดศักดิ� เสียชีวิตอยู่หน้า

รถแท็กซี�คันดังกล่าวในที�เกิดเหตุ และเห็นว่ารถยนต์แท็กซี�อยู่ติดอุโมงค์ด้านซ้าย ส่วน

ส่วนรถยนต์ คู่กรณี ข้าฯไม่ได้สังเกตุ เนื�องจากเป็นลม อยู่ใกล้ที�เกิดเหตุ ข้าฯก็รู้เห็นเหตุ

การณ์ เท่านี� 

ถาม นายเทิดศักดิ� มะโยธี มีทาญาติ อื�นใดหรือไม่ และเรื�องค่าเสียหาย ตกลงกันได้หรือไม่

ตอบ นายเทิดศักดิ� บิดา-มารดา เสียชีวิตแล้ว ไม่มีบุตร มีข้าฯเป็นภรรยานอกสมรส ยังไม่ได้

มีการนัดหมายเจรจาตกลงกัน มีพี�ชาย ๒ คน มีพี�สาว ๓ คน อยู่ที�จังหวัดอุดรธานี

ถาม เคยรู้จัก หรือ เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดมาก่อนหรือไม่

ตอบ ไม่เคย

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

(ลงชื�อ) พยาน

(ลงชื�อ) พ.ต.ท. สอบสวน,พิมพ์,อ่าน
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๒๑/๒

   สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

บันทึกคําให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยาน

คําให้การของ นายแพทย์ สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน เขต บางพลัด จังหวัด       กรุงเทพมหานคร

สุรเชษฎ์ วงศ์วิทยาพาณิชย์ วันที�            ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เป็นพยาน                                             พ.ต.ท.ชัยณรงค์ รัตนผล ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง  

นายสายันต์ อาษาเจ้า ผู้ต้องหา

ต่อหน้า พ.ต.ท.ชัยณรงค์   รัตนผล   พงส.(สบ ๓) สน.บางยี�ขัน

 

สอบสวนที� โรงพยาบาลศิริราช

ชื�อ นายแพทย์ สุรเชษฎ์ วงศ์วิทยาพาณิชย์   อายุ      ๒๘ ปี

เชื�อชาติ    ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา  พุทธ

อาชีพ (ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพชนิดใด ถ้าเป็นข้าราชการให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ มีเบี�ยหวัด

หรือมีบําเหน็จหรือบํานาญ ให้ลงตามประเภทที�รับ)

รับราชการ

 ตั�งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที�         หมู่ที� ตําบล

 ชื�อผู้ใหญ่บ้าน  ชื�อกํานัน

อําเภอ   จังหวัด

ชื�อบิดา ชื�อมารดา

เกี�ยวข้องเป็นอะไรกับคู่กรณี  ไม่เกี�ยวข้อง สาบานตนแล้ว

ขอให้ถ้อยคําว่า ข้า ฯ ขอให้การต่อหน้าพนักงานสอบสวนด้วยความสัตย์จริงดังต่อไปนี�

ถาม ท่านรับราชการมี ตําแหน่งหน้าที�อย่างไร

ตอบ ข้าฯรับราชการเป็น แพทย์ นิติเวชศาสตร์ ประจําอยู่ที� โรงพยาบาลศิริราช มีหน้าที�

     ในการตรวจรักษาผู้ป่ายนอก และผู้ป่วยใน ที�มาให้รักษาตัวที�   โรงพยาบาลศิริราช

แห่งนี� และ มีหน้าที�ตรวจชันสูตรบาดแผล และตรวจชันสูตรศพ ชันสูตรพลิกศพ ผู้

เสียชีวิตทั�งใน และนอกโรงพยาบาลฯ   รวมถึงการออกใบรายงานชันสูตรบาดแผล

และรายงานชันสูตรศพฯ

ค.๑๓๘-ต.๘๕
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    ถาม ท่านรู้เห็นหรือเกี�ยวข้องกับคดีนี�อย่างไร ๒๑/๑
ตอบ ข้าฯไม่รู้เห็นเหตุการณ์ในคดีนี�ที�เกิดขึ�นในขณะที�เกิดเหตุแต่อย่างไดแต่หลังจากที�เกิดเหตุแล้วข้าฯ

เป็นแพทย์ที�ทําการตรวจศพของ นายเทิดศักดิ� มะโยธี ผู้ตายในคดีนี� ที� ภาควิชานิติเวชศาสตร์

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และเป็นผู้ออกรายงานการตรวจศพ รายละเอียดปรากฎตาม

รายงานการตรวจศพ เลขที�รายงาน ๕๔๐๕๘๘ วันที� ๑๔  พฤษภาคม ๒๕๕๔

ถาม จากการตรวจชันสูตรศพของ นายเทิดศักดิ� มะโยธี ผู้ตายในคดีนี�แล้ว ท่านพบบาดแผลที�ใด และ

มีลักษณะเป็นอย่างไร

ตอบ จากการตรวจชันสูตรศพของนายเทิดศักดิ� มะโยธี ผู้ตายในคดีนี�แล้วพบบาดแผลตามร่างกาย คือ

๑. บาดแผลแผลฉีกขาดบริเวณหน้าผากข้างซ้าย ขนาดกว้าง ๐.๒ ซม.ยาว ๒ ซม.

๒. บาดแผลถลอกและฉีกขาด บริเวณหน้าผากซ้าย ขนาดกว้าง ๔ ซม. ยาว ๕ ซม.

๓. บาดแผลฉีกขาดบริเวณเข่าขวา ขนาดกว้าง ๑ ซม. ยาว ๔ ซม.

๔. บาดแผลฉีกขาดบริเวณเข่าซ้าย ขนาดกว้าง ๑ ซม. ยาว ๕ ซม.

๕. บาดแผลถลอกบริเวณกลางหน้าอก  ขนาดกว้าง ๕ ซม. ยาว ๑๕ ซม.

๖. บาดแผลถลอกบริเวณหน้าท้องข้างซ้าย ขนาดกว้าง ๘ ซม. ยาว ๑๒ ซม.

๗. บาดแผลถลอกบริเวณท้องข้างขวา ขนาดกว้าง ๑ ซม. ยาว ๑๒ ซม.

๘. บาดแผลถลอกบริเวณข้อศอกซ้าย ขนาดกว้าง ๒.๕ ซม. ยาว ๕ ซม.

๙. ต้นขาหักผิดรูป ทั�งสองข้าง

(รายละเอียดปรากฎตาม รายงานการตรวจศพฯ ๒ แผ่น และภาพถ่าย ๒ ภาพ จํานวน ๑ แผ่น)

ถาม สาเหตุการตาย ของ นายเทิดศักดิ� มะโยธี เกิดจากสาเหตุใด

ตอบ สาเหตุการตายของนายเทิดศักด์ฯ เนื�องจากเลือดออกมากในช่องอก จากหลอดเลือดแดงใหญ่

ส่วนอกฉีกขาด

ถาม นายเทิดศักดิ� มะโยธี ผู้ตายในคดี เสียชีวิตที�ไหน เมื�อใด

ตอบ นายเทิดศักดิ� มะโยธี ผู้ตายในคดี เสียชีวิตในที�เกิดเหตุ ไม่ทราบเวลาเสียชีวิตแน่ชัด

ถาม เหตุเกิดที�ไหน เมือใด

ตอบ เหตุเกิดที�ไหน ไม่ทราบรายละเอียด เกี�ยวกับคดีนี�ที�เกิดขึ�น

ถาม เคยรู้จัก หรือ เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดมาก่อนหรือไม่

ตอบ ข้าฯไม่เคยรู้จัก หรือ เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดมาก่อนแต่อย่างใด

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

(ลงชื�อ) นายแพทย์ พยาน

(ลงชื�อ) พ.ต.ท. สอบสวน,พิมพ์,อ่าน
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๒๐/๖

                                        สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
บันทึกคําให้การของผู้ต้องหา

 คําให้การของ นาย สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน เขต บางพลัด จังหวัด  กรุงเทพมหานคร

สายันต์ อาษาเจ้า วันที� ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๔

เป็น  ผู้ต้องหา พันตํารวจโท ชัยณรงค์ รัตนผล ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง

นายสายันต์  อาษาเจ้า ผู้ต้องหา

ต่อหน้า พ.ต.ท.ชัยณรงค์  รัตนผล พงส.(สบ ๓) สน.บางยี�ขัน

สอบสวนที� สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

ชื�อ  นายสายันต์  อาษาเจ้า   อายุ   ๒๕ ปี 

เชื�อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา            พุทธ

อาชีพ (ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพชนิดใด  ถ้าเป็นข้าราชการ  ให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ มีเบี�ยหวัด,

หรือมีบําเหน็จ, หรือบํานาญ  ให้ลงตามประเภทที�รับ)

รับจ้าง โทร.๐๘๗-๑๒๑๙๗๒๕

ตั�งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที�   ๖๓   หมู่ที� ๘ ตําบล โคกกกม่วง

ชื�อผู้ใหญ่บ้าน   -  ชื�อกํานัน  

อําเภอ โพนทอง   จังหวัด ร้อยเอ็ด

เกิดที�ตําบ   โคกกกม่วง อําเภอ โพนทอง จังหวัด    ร้อยเอ็ด

ชื�อบิดา นายบุญโฮม ชื�อมารดา นางบุญมา

 เลขประจําตัวประชาชน พนักงานสอบสวน ได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี�ยวกับการกระทําที�กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระทําผิดว่า 

๑ ๑๐๒๐ ๐๐๓๐๐ ๑๗ ๘ พฤติการณ์กล่าวคือ ตามวันเวลาที�เกิดเหตุ ได้มี นายเทิดศักดิ� มะโยธี (ผู้ตาย) ได้

๘ มี.ค.๕๓ ออกบัตร ขับรถยนต์แท็กเลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้โดยสารไปในรถที�เบาะหลังด้าน

๒ ส.ค.๕๙ หมดอายุ ซ้ายคือ นายจิรยุทธ ช่างกลึงดี และน.ส.อลิษา จิตรพรทรัพย์ นั�งอยู่ที�เบาะหลังช่วงตรงกลาง รถวิ�ง

อ.โพนทอง ออกบัตน วิ�งไปตามถนนจรัญสนิทวงศ์ ลอดอุโมงค์ มุ่งหน้าไปทางบางพลัด   ขณะที�ลงอุโมงค์ไปได้ประมาณ

 พ.ต.ท.           บันทึก ๔๐ เมตร ได้มีรถยนต์กระบะปิคอัพ หมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร ผู้ขับรถทราบ

ชื�อต่อมาว่า นายสายันต์ อาษาเจ้า ขับรถลอดอุโมงค์ฯ วิ�งสวนทางมาจากทาง บางพลัด วิ�งลํ�าช่อง

ทางเดินรถเข้าชนกับรถยนต์แท็กซี�มิเตอร์ คันที� นายเทิดศักดิ� ขับไปดังกล่าวอย่างแรงเป็นเหตุให้

ค. ๒ - ต.๑๓๔

0AO
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   ข้าพเจ้าทราบแล้ว ขอให้ถ้อยคําด้วยความเต็มใจดังต่อไปนี� ๒๐/๕
รถกระบะปิคอัพ หมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร เสียหลักพลิกควํ�าตะแคงขวาง

ถนนอยู่ในช่องทางเดินรถของรถยนต์แท็กซี�ฯคันดังกล่าว ส่วนรถยนต์แท็กซี� หมายเลขทะเบียน

ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร ด้านหน้าได้รับความเสียหายอย่างมาก ท้ายรถข้างซ้ายติดกําแพง

อุโมงค์ด้านซ้าย นายจิรยุทธ ช่างกลึงดี และ น.ส.อลิษา จิตรพรทรัพย์    ผู้โดยสารฯได้บาดเจ็บ

รถมูลนิธินําตัวส่ง โรงพยาบาลวชิระ พร้อมๆ กับ นายสายันต์ อาษาเจ้า ผู้ขับรถยนต์กระบะคัน

หมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร ส่วน นายเทิดศักดิ� มะโยธี ผู้ขับรถยนต์แท็กซี�

หมายเลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร เสียชีวิตคาที�อยู่ที�    หน้ารถแท็กซี�คันหมาย

เลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร ในที�เกิดเหตุ

เหตุเกิด ถนนจรัญสนิทวงศ์ ทางลอดอุโมงค์ สี�แยกบางพลัด แขวงบางยี�ขัน เขตบาง

พลัด กรุงเทพมหานคร เมื�อวันที� ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๒๒.๑๐ น.

ถาม ตามที� พนักงานสอบสวน แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบถึงข้อเท็จจริงเกี�ยวกับการกระทําที�กล่าวหาว่า

ผู้ต้องหาได้กระทําความผิด ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น นั�น ผู้ต้องหาทราบและเข้าใจดีแล้วหรือไม่

ตอบ ข้าฯทราบและเข้าใจถึง ข้อเท็จจริงเกี�ยวกับการกระทําที�กล่าวหาว่า ข้าฯได้กระทําความผิดใน

คดีนี�แล้ว  ข้าฯขอให้การ ต่อพน้าพนักงานสอบสวน ด้วยความเต็มใจ และ ความสมัครใจของ

ข้าฯเอง   โดย พนักงานสอบสวนมิได้ ทํา หรือ จัดให้ทําการใดๆ  ซึ�งเป็นการให้คํามั�นสัญญา

ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้กําลังบังคับ  หรือกระทําโดยมิชอบประการใดๆ  เพื�อจูงใจให้ข้าฯ

ให้การอย่างใดๆ ในคดีนี�แต่อย่างใด 

ถาม ผู้ต้องหามีทนายความหรือไม่ถ้าไม่มีและผู้ต้องหาต้องการทนายความให้รัฐจัดหาทนายความให้

ตอบ ข้าฯไม่มีทนายความ และ ข้าฯไม่ต้องการทนายความ

ถาม ในการถามคําให้การผู้ต้องหา พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่า 

๑. ผู้ต้องหามีสิทธิที�จะให้การหรือไม่ก็ได้ ถ้าผู้ต้องหาให้การ ถ้อยคําที�ผู้ต้องหาให้การ

นั�น อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้

๒. ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือ ผู้ซึ�งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคําตนได้

ผู้ต้องหาทราบถึงสิทธิของผู้ต้องหาที�พนักงานสอบสวนแจ้งให้ทราบดีแล้วหรือไม่

ตอบ ข้าฯทราบถึงสิทธิของผู้ต้องหา ที�พนักงานสอบสวนแจ้งให้ข้าฯทราบดีโดยตลอดแล้ว

ถาม ผู้ต้องหา ต้องการให้มีทนายความหรือ ผู้ซึ�งตนไว้วางใจ เข้าฟังการสอบปากคําตนหรือไม่

ตอบ ข้าฯไม่มีทนายความ และข้าฯไม่ต้องการให้มีทนายความ หรือ ผู้หนึ�งผู้ใดที�ข้าฯไว้วางใจเข้า

ฟังการสอบปากคําข้าฯแต่อย่างใด

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

(ลงชื�อ) ผู้ต้องหา

(ลงชื�อ) พ.ต.ท. สอบสวน,พิมพ์,อ่าน
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๒๐/๔
ใบต่อคําให้การ นายสายันต์ อาษาเจ้า                  ผู้ต้องหา               แผ่นที� ๑

ถาม ผู้ต้องหามีภูมิลําเนาอยู่ที�ใด มีอาชีพอะไร ขอทราบประวัติส่วนตัวพอสังเขป

ตอบ ข้าฯมีภูมิลําเนาเดิมอยู่ที�บ้านเลขที�ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ปัจจุบันข้าฯพักอาศัยอยู่ที� บ้านเลขที�

๒๐๐/๒๘๐๒ หมู่บ้านเอื�ออาทร ตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ข้าฯประกอบอาชีพ

รับจ้างเป็นช่างเชื�อมโลหะ อยู่ตรงข้ามบ้านพักดังกล่าว มีรายได้เดือนละ ๘,๐๐๐ บาท ข้าฯเรียน

จบชั�น ป.๖ มีภรรยาแล้วชื�อ น.ส.ดวงเดือน เสาตรง แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน

ถาม ผู้ต้องหาเคยต้องหาคดีอาญามาก่อนหรือไม่

ตอบ ข้าฯไม่เคยต้องหาคดีอาญามาก่อนแต่อย่างใด

ถาม พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบว่า "ขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้

เฉี�ยวชนรถผู้อื�นเสียหาย,ผู้อื�นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ และมีผู้อื�นถึงแก่ความตาย"

ผู้ต้องหาทราบข้อกล่าวหาดีแล้วหรือไม่ จะให้การอย่างไร

ตอบ ข้าฯทราบและเข้าใจข้อกล่าวหาที�พนักงานสอบสวน แจ้งให้ข้าฯทราบดีโดยตลอดแล้ว ข้าฯขอ

ให้การ ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา เนื�องจากเป็นอุบัติเหตุ แต่ยอมรับสารภาพว่า ตามวันเวลา

ที�เกิดเหตุในคดีนี� ข้าฯเป็นผู้ที�ขับรถยนต์กระบะปิคอัพ หมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพ-

มหานคร มาด้วยตนเอง  ด้วยความสมัครใจของข้าฯเองโดยไม่มีผู้ หนึ�งผู้ใด บังคับ ขู่เข็ญ

ล่อลวง หรือให้สัญญาแต่อย่างใด

ถาม ผู้ต้องหามีใบอนุญาตให้ขับรถยนต์ ส่วนบุคคลหรือไม่

ตอบ ข้าฯไม่มีใบอนุญาตให้ขับรถยนต์ ส่วนบุคคลแต่อย่างใด และข้าฯยินยอมให้พนักงานสอบสวน

เปรียบเทียบปรับข้าฯ และข้าฯได้ชําระค่าปรับไปแล้ว ตามคดีเปรียบเทียบปรับที�            

ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที� ๑๒๓  เลขที� ๓๔๕  ลงวันที�  ๙  มิถุนายน ๒๕๕๔

ถาม ก่อนเกิดเหตุ ผู้ต้องหาได้ เสพสิ�งมึนเมามาก่อนหรือไม่

ตอบ ก่อนเกิดเหตุ ข้าฯไม่ได้ เสพสิ�งมึนเมามาก่อนแต่อย่างใด

ถาม ขณะเกิดเหตุ ผู้ต้องหา ขับรถยนต์ มาจากทิศทางใด ขับมาด้วยความเร็วเท่าใด

สภาพการจราจรเป็นอย่างไรมีผู้ใด นั�งโดยสารมาในรถฯด้วยหรือไม่ ถ้ามี ชื�ออะไร

อยู่ที�ใด ได้รับบาดเจ็บหรือไม่อย่างไร ขอทราบรายละเอียดที�เกิดขึ�น

ตอบ กล่าวคือ ก่อนเหตุเหตุในคดีนี� เมื�อวันที� ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น.

ข้าฯได้ขับรถยนต์ กระบะปิคอัพ ยี�ห้อ อีซูซุ สเป็คแค็ป  สีบรอนเงิน หมายเลขทะเบียน

ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร ซึ�งเป็นรถยนต์ของ น.ส.ดวงเดือน เสาตรง แฟนของข้าฯ

อยู่ระหว่างการเช่าซื�อผ่อนชําระอยู่กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด มีประกันภัยชั�น ๑

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

(ลงชื�อ) ผู้ต้องหา

(ลงชื�อ) พ.ต.ท. สอบสวน,พิมพ์,อ่าน
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อยู่กับ บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด ข้าฯขับรถมาจากบ้านพัก มาตามถนนจรัญสนิทวงศ์ ๒๐/๓
ลอดอุโมงค์ สี�แยกบางพลัด มาได้ค่อนทางลอดอุโมงค์แล้ว ด้วยความเร็วประมาณ ๘๐ กม./ชม.

ในเลนกลาง ซึ�งวิ�งได้ ๒ ช่องทาง โดยเลนขวาของข้าฯ รถวิ�งสวนทางได้ ๑ ช่องทาง มุ่งหน้าไป

ทางสี�แยก บรมราชชนนี เพื�อเลี�ยวซ้ายข้ามสะพานสมเด็จพระปิ�นเกล้า จะไปพระประแดง สมุทร -

ปราการ โดยมีเพื�อนชื�อ นายสรณ์ ไม่ทราบชื�อและนามสกุลจริง นั�งมาด้วยที�หน้ารถด้านหน้า

ข้างซ้าย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย หลังเกิดเหตุ ได้เดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมไปแล้ว ติดต่อไม่ได้

ขณะที�ข้าฯขับรถมาได้ ค่อนอุโมงค์แล้ว ไม่ทราบระยะทาง มีฝนตกหนักมากถนนลื�น ไม่มีนํ�าขัง

บนช่องทางเดินรถ ขณะก่อนที�จะเกิดเหตุ ได้มีรถยนต์ กระบะปิคอัพ นิสสันสีดํา ไม่ทราบหมาย

เลขทะเบียน ที�วิ�งอยู่เลนซ้ายสุด ขับเบี�ยงออกมาในเลนกลางที�ข้าฯขับมาดังกล่าวโดยไม่ทราบสา

เหตุข้าฯตกใจ จึงหักรถหลบออกมาทางขวา ชนกับรถยนต์แท็กซี�มิเตอร์ สีชมพู ไม่ทราบหมาย

เลขทะเบียน ที�วิ�งสวนทางมาในเลนขวา ของข้าฯ อย่างแรง แล้วรถยนต์คันที�ข้าฯขับมาก็พลิกควํ�า

อยู่ในหลังเกิดเหตุแล้ว มีรถมูลนิธิ จําไม่ได้ว่ามูลนิธิใดนําตัวข้าฯและนายสรณ์ ไปส่งที�โรงพยาบาล

วชิรพยาบาล ข้าฯพักรักษาตัวอยู่ที� โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ๑ คืน ก็กลับบ้านพักช่วงเช้า และ

ต่อมา น.ส.ดวงเดือน เสาตรง ก็เข้าพบกับพนักงานสอบสวน และนัดหมายพาข้าฯมาพบพนักงาน

สอบสวน เพื�อให้การต่อพนักงานสอบสวน ในวันนี� โดยสภาพการจราจร มีรถวิ�งไม่มากนัก

ถาม ที�เกิดเหตุ มีแสงสว่างหรือไม่

ตอบ ที�เกิดเหตุ มีแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าในอุโมงค์ เป็นระยะๆ ตลอดอุโมงค์ สามารถมองเห็นทาง

ได้ตลอดทางและรถยนต์คันที�ข้าฯขับมาก็มีไฟหน้าส่องสว่าง มองเห็นได้ชัดเจนในระยะทางประ-

๕๐ เมตร ได้

ถาม เรื�องค่าเสียหาย ตกลงกันได้หรือไม่

ถาม ผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บที�ใดบ้าง

ตอบ ขณะเกิดเหตุ ข้าฯได้รับบาดเจ็บที� โหนกแก้มข้างซ้ายชํ�าบวม ภายในปากแตกมีแผลฉีกขาด

ส่วนอื�นไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด และข้าฯเคยไปสอบใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลแล้ว

ยังสอบขับรถถอยหลังไม่ผ่าน จึงยังไม่ได้ทําใบอนุญาตขับรถยนต์ฯ

ถาม เหตุเกิดที�ไหน เมื�อใด

ตอบ เหตุเกิด ถนนจรัญสนิทวงศ์ ทางลอดอุโมงค์ สี�แยกบางพลัด แขวงบางยี�ขัน เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร เมื�อวันที� ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๒๒.๑๐ น.

ถาม พนักงานสอบสวนให้ ผู้ต้องหาดูภาพถ่ายที�เกิดเหตุแผนที�เกิดเหตุแล้ว ถูกต้องหรือไม่

ตอบ ข้าฯดูแผนที�และภาพถ่ายที�เกิดเหตุที�พนักงานสอบสวนให้ ข้าฯดูแล้ว ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง

ถาม เคยรู้จัก หรือ มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดมาก่อนหรือไม่

ตอบ ไม่เคย

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

(ลงชื�อ) ผู้ต้องหา

(ลงชื�อ) พ.ต.ท. สอบสวน,พิมพ์,อ่าน
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๒๐/๒
ใบต่อคําให้การ สอบสวนเพิ�มเติม นายสายันต์  อาษาเจ้า   ผู้ต้องหา

สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

วันที�  ๓๐   กรกฎาคม  ๒๕๕๔

วันนี� ( ๓๐ ก.ค.๕๔ ) ข้าฯ นายสายันต์ อาษาเจ้า ผู้ต้องหาในคดีนี� ได้มาพบพนักงานสอบ

สวนเพื�อขอให้การเพิ�มเติม 

ถาม ก่อนเริ�มถามปากคํา พนักงานสอบสวน แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่า ผู้ต้องหามีสิทธิดังนี�คือ

( ๑ ) ผู้ต้องหามีสิทธิที�จะให้การหรือไม่ก็ได้ ถ้าผู้ต้องหาให้การถ้อยคําที�ผู้ต้องหาให้การนั�นอาจ

ใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้

( ๒ ) ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ�งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคําตนได้

ผู้ต้องหาทราบถึงสิทธิดีแล้วหรือไม่

ตอบ ข้าฯทราบถึงสิทธิของข้าฯดีแล้ว

ถาม ผู้ต้องหามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและผู้ต้องหาต้องการรัฐจะจัดหาทนายความให้

ตอบ ข้าฯไม่มีทนายความ และไม่ต้องการให้มีทนายความ หรือ ผู้หนึ�งผู้ใดร่วมฟังการสอบสวนแต่อย่างใด

ถาม ผู้ต้องหา ทราบหรือไม่ว่าสาเหตุของการเฉี�ยวชน เกิดจากอะไร เกิดจากความประมาทของผู้ใด

ตอบ สาเหตุของการเฉี�ยวชน เกิดจากฝนตกถนนลื�น เกิดจากความประมาทของข้าฯเอง

ถาม ผู้ต้องหาขับรถยนต์กระบะ คันหมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร มาจากที�ใด จะไปที�ใด

ตอบ ข้าฯขับรถยนต์กระบะ คันหมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร มาจาก หมู่บ้านเอื�ออาทร

บางกระดี� อ.เมือง จ.ปทุมธานี แล้ว มาตามถนน จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด มุ่งหน้าจะมาทาง  สี�แยก

บรมราชชนนี

ถาม ก่อนและขณะเกิดเหตุ ผู้ต้องหาขับรถยนต์กระบะ คันดังกล่าวมาด้วยความเร็วเท่าใด ใช้เกียร์อะไร

และขับอยู่ในช่องทางใด

ตอบ ขณะก่อนเกิดเหตุ ข้าฯขับรถยนต์กระบะ คันหมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร

ด้วยความเร็วประมาณ ๘๐ กม./ชม.  ใช้เกียร์ ๓  และขับรถอยู่ในช่อง ที� ๒ ( ช่องกลาง ) จาก

ซ้าย ขณะเกิดเหตุ รถยนต์คันที�ข้าฯ ขับมาดังกล่าว เสียหลัก ลื�นเข้าไปในเลนที� ๓ จากซ้าย

ถาม ผู้ต้องหา เห็นรถยนต์ แท็กซี� คันหมายเลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร คู่กรณีที�เฉี�ยวชน

กัน ครั�งแรกที�ใด ห่างประมาณเท่าใด ในช่องทางใด

ตอบ ข้าฯ เห็นรถยนต์ แท็กซี� คันหมายเลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร คู่กรณีที�เฉี�ยวชน

กัน ครั�งแรกที� วิ�งสวนทางมา ห่างประมาณ ๒๐ เมตร ในช่องทาง เลนที� ๓ จากซ้ายมือของข้าฯ

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

(ลงชื�อ) ผู้ต้องหา

(ลงชื�อ) พ.ต.ท. สอบสวน,พิมพ์,อ่าน
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๒๐/๑
ถาม เพราะเหตุใด ผู้ต้องหา จึงได้เปลี�ยนช่องทางเดินรถเข้าไปในช่องทางเดินรถของรถยนต์แท็กซี�

ตอบ เนื�องจาก ตามวันเวลาที�เกิดเหตุ มีฝนตกมาก และมีนํ�าฝนไหลบ่าสวนทางลงมาจากทางลงอุ- 

โมงค์ จึงเป็นเหตุให้รถยนต์คันที�ข้าฯขับมาดังกล่าว เสียหลัก ควบคุมรถไม่ได้ รถจึงส่ายลํ�าเข้า

ไปในช่องทางเดินรถ เลนที� ๓ จาก ซ้าย ชนกับรถยนต์แท็กซี�คู่กรณี ดังกล่าวในคดีนี� 

ถาม ผู้ต้องหา ขับรถยนต์ได้ มานานเท่าใด และขับรถยนต์กระบะคันดังกล่าวมานานเท่าใด ได้รับ

ใบอนุญาตให้ขับรถยนต์หรือไม่ ถ้าไม่ได้เพราะเหตุใด

ตอบ ข้าฯขับรถยนต์ได้ มานาน ๒ ปี  และขับรถยนต์กระบะคันดังกล่าวมานาน ๒ เดือนเศษ  ยังไม่ได้

รับใบอนุญาตให้ขับรถยนต์ เนื�องจากเคยไปติดต่อทําใบอนุญาตฯแล้ว แต่สอบขับรถฯไม่ผ่านการ

ทดสอบฯ

ถาม รถยนต์แท็กซี�คู่กรณีที�เกิดเหตุ ได้รับความเสียหาย หรือไม่ เสียหายที�ใดบ้าง และคิดเป็นค่าเสียหาย

ประมาณเท่าใด

ตอบ รถยนต์แท็กซี�คู่กรณีที�เกิดเหตุ ได้รับความเสียหายมากที�ด้านหน้ารถทั�งหมด และมุมคันชนหลัง

ด้านซ้ายกระแทกอุโมงค์ บุบเสียหาย ค่าเสียหายมาก ประมาณเท่าใดข้าฯประเมินราคาไม่ถูก

ถาม เพื�อนของผู้ต้องหา ที�นั�งโดยสารมาในรถยนต์กระบะฯขณะเกิดเหตุ นั�งอยู่ที�ใด และสามารถติดตาม

ตัวมาสอบสวนได้หรือไม่

ตอบ เพื�อนของข้าฯทราบแต่ชื�อเล่นว่า นายสรณ์ ที�นั�งโดยสารมาในรถยนต์กระบะฯขณะเกิดเหตุ นั�งอยู่

ที�เบาะด้านหน้าข้างซ้ายดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมาก หลังเกิดเหตุได้กลับบ้าน

ภูมิลําเนาเดิมไปแล้ว ไม่ทราบว่าอยู่บ้านใด และไม่สามารถติดต่อได้

ถาม เคยรู้จัก หรือ เคยมีสาเหตุโกรธเคือง กับผู้ใดมาก่อนหรือไม่

ตอบ ข้าฯไม่เคยรู้จัก หรือ เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดมาก่อนแต่อย่างใด 

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

(ลงชื�อ) ผู้ต้องหา

(ลงชื�อ) พ.ต.ท. สอบสวน,พิมพ์,อ่าน
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๑๙/๓
บันทึกพนักงานสอบสวน คดีจราจรที� ๑๗๗/๒๕๕๔ แผ่นที� ๑

สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ   พนักงานสอบสวน

๑๓ พ.ค.๒๕๕๔ วันนี� (๑๓ พ.ค.๕๔) เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. ตาม

ปจว.ข้อ ๔ เวลา ๒๓.๓๐ น. ได้รับแจ้งเหตุมีรถรถเฉี�ยวชนกัน

ตามที�ได้รับแจ้งเหตุในคดีนี� จึงได้เดินทางไปตรวจสถานที�เกิด

เหตุ ถ่ายภาพที�เกิดเหตุทําแผนที�สังเขปไว้แล้ว พบผู้เสียชีวิต

ในรถแท็กซี�คู่กรณี ทราบชื�อต่อมาว่า นายเทิดศักดิ�     มะโยธี

ได้ร่วมกับแพทย์นิติเวชฯ รพ.ศิริราช ตรวจชันสูตรศพผู้ตายใน

ในที�เกิดเหตุไว้แล้ว ส่งศพผู้ตายไปตรวจชันสูตร ที� รพ.ศิริราช

ต่อไป นํารถยนต์คู่กรณีมาไว้ที� สน.บางยี�ขัน เพื�อจะได้ทําการ

สอบสวนต่อไป

เหตุเกิด ถนนจรัญสนิทวงศ์ ในอุโมงค์ แยกบางพลัด แขวง

บางยี�ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื�อวันที� ๑๓ พ.ค.๕๔

เวลาประมาณ ๒๒.๑๐ น.

พ.ต.ท.ชัยณรงค์ รัตนผล พงส.(สบ ๓) สน.บางยี�ขัน

จึงได้จัดให้มีการ รับคําร้องทุกข์ไว้ตาม คดี จร.ที� ๑๗๗/๒๕๕๔ พ.ต.ท.

ตาม ปจว.ข้อ ๔ เวลา ๒๓.๓๐ น. จะได้ทําการสอบสวนต่อไป พงส.(สบ ๓)สน.บางยี�ขัน

๙ มิ.ย.๒๕๕๔ วันนี� ( ๙ มิ.ย.๕๔ ) ได้สอบสวนปากคํา แจ้งข้อกล่าวหา

แก่นายสายันต์ อาษาเจ้า ผู้ต้องหาในคดีนี�ไว้แล้ว นําตัวผู้ค้องหา

ไปยื�นคําร้องขอให้ศาลออกหมายขัง เป็นครั�งที� ๑ มีกําหนด พ.ต.ท.

๑๒ วัน ศาลอนุญาตตามคําร้อง จึงบันทึกไว้ พงส.(สบ ๓)สน.บางยี�ขัน

๑๒ มิ.ย.๒๕๕๔ วันนี� ( ๑๒ มิ.ย.๕๔ ) ได้ทําการสอบสวนปากคํา นาง

พัทยา อยู่ประเสริฐ ภรรยาของ นายเทิดศักดิ� มะโยธี ไว้เป็น

พยานประกอบสํานวนการสอบสวนแล้ว จึงบันทึกไว้ พ.ต.ท.

พงส.(สบ ๓)สน.บางยี�ขัน
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๑๙/๒
บันทึกพนักงานสอบสวน คดีจราจรที� ๑๗๗/๒๕๕๔ แผ่นที� ๒

สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ   พนักงานสอบสวน

๑๔ มิ.ย.๒๕๕๔ วันนี� (๑๔ มิ.ย.๕๔) ได้จัดทําบันทึกการตกลงค่าเสียหาย พ.ต.ท.

ระหว่างคู่กรณีในคดีนี�ไว้แล้ว จึงบันทึกไว้ พงส.(สบ ๓)สน.บางยี�ขัน

๒๑ มิ.ย.๒๕๕๔ วันนี� (๑๔ มิ.ย.๕๔) ได้ยื�นคําร้องขอให้ศาลออกหมายขัง พ.ต.ท.

ผู้ต้องหาในคดีนี�เป็นครั�งที� ๒ ศาลอนุญาต ตามคําร้อง พงส.(สบ ๓)สน.บางยี�ขัน

๑ ก.ค.๒๕๕๔ วันนี� (๑ ก.ค.๕๔) ได้ยื�นคําร้องขอให้ศาลออกหมายขัง พ.ต.ท.

ผู้ต้องหาในคดีนี�เป็นครั�งที� ๓ ศาลอนุญาต ตามคําร้อง พงส.(สบ ๓)สน.บางยี�ขัน

๕ ก.ค.๒๕๕๔ วันนี� ( ๑ ก.ค.๕๔ ) ได้ทําหนังสือ ขอรับรายงานผลการ พ.ต.ท.

ชันสูตรศพผู้ตายจาก รพ.ศิริราช ไว้แล้ว จึงบันทึกไว้ พงส.(สบ ๓)สน.บางยี�ขัน

๑๔ ก.ค.๒๕๕๔ วันนี� (๑๔ ก.ค.๕๔) ได้ยื�นคําร้องขอให้ศาลออกหมายขัง พ.ต.ท.

ผู้ต้องหาในคดีนี�เป็นครั�งที� ๔ ศาลอนุญาต ตามคําร้อง พงส.(สบ ๓)สน.บางยี�ขัน

๒๖ ก.ค.๒๕๕๔ วันนี� (๒๖ ก.ค.๕๔) ได้ยื�นคําร้องขอให้ศาลออกหมายขัง พ.ต.ท.

ผู้ต้องหาในคดีนี�เป็นครั�งที� ๕ ศาลอนุญาต ตามคําร้อง พงส.(สบ ๓)สน.บางยี�ขัน

๓๐ ก.ค.๒๕๕๔ วันนี� ( ๓๐ ก.ค.๕๔ ) ได้ทําการสอบสวนปากคํา นาย พ.ต.ท.

สายันต์ อาษาเจ้า ผู้ต้องหาเพิ�มเติม จึงบันทึกไว้ พงส.(สบ ๓)สน.บางยี�ขัน

๑ ส.ค.๒๕๕๔ วันนี� ( ๑ ส.ค.๕๔ ) ได้ทําการสอบสวนปากคํา นพ.

สุรเชษฎ์ วงศ์วิทยาพานิชย์ ไว้เป็นพยาน จึงบันทึกไว้ และ

ได้ทําหนังสือตรวจสอบ ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะของ พ.ต.ท.

นายเทิดศักดิ� มะโยธี ผู้ต้องหาไว้แล้ว จึงบันทึกไว้ พงส.(สบ ๓)สน.บางยี�ขัน
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๑๙/๑
บันทึกพนักงานสอบสวน คดีจราจรที� ๑๗๗/๒๕๕๔ แผ่นที� ๓

สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ   พนักงานสอบสวน

๕ ส.ค.๒๕๕๔ วันนี� ( ๕ ส.ค.๕๔) ได้ยื�นคําร้องขอให้ศาลออกหมายขัง

ผู้ต้องหาในคดีนี�เป็นครั�งที� ๖ ศาลอนุญาต ตามคําร้อง และได้

รวบรวมพยานหลักฐาน สรุปสํานวนการสอบสวนเพื�อเสนอ พ.ต.ท.

ผู้บังคับบัญชาเพื�อพิจารณาต่อไป จึงบันทึกไว้ พงส.(สบ ๓)สน.บางยี�ขัน
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๑๘

    บันทึกการตรวจสถานที�เกิดเหตุคดีจราจรทางบก

สถานที�บันทึก สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

   วันที� ๑๓ เดือน    พฤษภาคม พ.ศ.   ๒๕๕๔

เจ้าพนักงานได้ตรวจสถานที�เกิดเหตุในคดีนี� ปรากฏรายละเอียด ดังนี�.-

ข้อ ผู้ตรวจสถานที�เกิดเหตุ พ.ต.ท.ชัยณรงค์  รัตนผล    ตําแหน่ง  พนักงานสอบสวน (สบ ๓)

สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

ข้อ ผู้กล่าวหา พ.ต.ท.ชัยณรงค์ รัตนผล

ข้อ ผู้ต้องหา นายสายันต์ อาษาเจ้า

ข้อ ข้อหา ขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี�ยวชนรถผู้อื�นเสียหาย มีผู้ได้รับอันตราย

แก่กายหรือจิตใจ และผู้อื�นถึงแก่ความตาย

ข้อ ๕. วัน เวลาเกิดเหตุ วันที� ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา  ๒๑.๑๐ น.

ข้อ ๖. รับคําร้องทุกข์เมื�อวันที� ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๒๓.๓๐ น.

ป.จ.ว.ข้อ ๔

ข้อ ๗. วัน เวลาตรวจสถานที�เกิดเหตุ วันที�  ๑๓ เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.   ๒๕๕๔

เวลาระหว่าง     ๒๑.๔๐ น. ถืง ๒๓.๐๐ น.

ข้อ ๘. สถานที�เกิดเหตุ  ทางลงอุโมงค์ สี�แยกบางพลัด ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงบางยี�ขัน เขตบางพลัด กทม.

ระหว่าง  ถนนแยกบรมราชชนนี                 กับ สี�แยกบางพลัด

ตําบล/แขวง      บางยี�ขัน อําเภอ/เขต  บางพลัด จังหวัด  กรุงเทพมหานคร

๘.๑ สภาพผิวจราจร

๘.๑.๑ วัตถุที�ใช้ทําผิวจราจร คอนกรีต

๘.๑.๒ ลักษณะของผิวจราจร ทางลอดอุโมงค์

๘.๑.๓ ความชื�นของผิวจราจร เปียก

๘.๑.๓.๑ ขณะเกิดเหตุ (ถนนเปียก ลื�น แห้ง) เปียกลื�น

๘.๑.๓.๒ ขณะตรวจที�เกิดเหตุ (ถนนเปียก ลื�น แห้งเปียกลื�น

๘.๑.๔ ความกว้างของผิวจราจร ๘  เมตร

๘.๒ ขอบทาง-ทางเท้า ทางลาดลงอุโมงค์

๘.๓ ระดับทาง เสมอกัน

๘.๔ ทิศทางตรงหรือโค้ง ทางลาดลงอุโมงค์

๘.๕ ทางร่วมทางแยก ทางตรง

ค.๑๘๘-ต. ๗๖๘

94

ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

262
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



    ๒

๘.๖ สภาพทางเอกทางโท -

๘.๗ เส้นแบ่งช่องทาง -

๘.๘ เครื�องหมายกําหนดความเร็ว -

๘.๙ เขตเทศบาล -

๘.๑๐ เครื�องหมาย หรือคําสั�งอื�น ๆ ของเจ้าพนักงานจราจร       -

ข้อ ร่องรอยหลักฐานในที�เกิดเหตุ

๙.๑ รอยห้ามล้อหรือรอยยาง -

๙.๒ อื�น ๆ -

ข้อ เหตุการณ์ที�เกิดขึ�นโดยสังเขป ตามวันเวลาที�เกิดเหตุ ได้มี นายเทิดศักดิ� มะโยธี (ผู้ตาย) ได้

ขับรถยนต์แท็กเลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้โดยสารไปในรถที�เบาะหลังด้าน

ซ้ายคือ นายจิรยุทธ ช่างกลึงดี และน.ส.อลิษา จิตรพรทรัพย์ นั�งอยู่ที�เบาะหลังช่วงตรงกลาง รถวิ�ง

วิ�งไปตามถนนจรัญสนิทวงศ์ ลอดอุโมงค์ มุ่งหน้าไปทางบางพลัด   ขณะที�ลงอุโมงค์ไปได้ประมาณ

๔๐ เมตร ได้มีรถยนต์กระบะปิคอัพ หมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร ผู้ขับรถทราบ

ชื�อต่อมาว่า นายสายันต์ อาษาเจ้า ขับรถลอดอุโมงค์ฯ วิ�งสวนทางมาจากทาง บางพลัด วิ�งลํ�าช่อง

ทางเดินรถเข้าชนกับรถยนต์แท็กซี�มิเตอร์ คันที� นายเทิดศักดิ� ขับไปดังกล่าวอย่างแรงเป็นเหตุให้

รถกระบะปิคอัพ หมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร เสียหลักพลิกควํ�าตะแคงขวาง

ถนนอยู่ในช่องทางเดินรถของรถยนต์แท็กซี�ฯคันดังกล่าว ส่วนรถยนต์แท็กซี� หมายเลขทะเบียน

ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร ด้านหน้าได้รับความเสียหายอย่างมาก ดังกล่าว

ข้อ๑๑. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินที�เกิดขึ�น

๑๑.๑ รถยนต์แท็กซี�มิเตอร์ สีชมพู หมายเลขทะเบียน  ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร

๑๑.๒ รถยนต์กระบะ อีซูซุ สีเทา หมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร

นายเทิดศักดิ� มะโยธี ผู้ขับ รถยนต์แท็กซี�มิเตอร์ เลขทะเบียน  ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร เสียชีวิต

ข้อ สิ�งของที�ยึดได้จากที�เกิดเหตุ

๑๒.๑ รถยนต์แท็กซี�มิเตอร์ สีชมพู หมายเลขทะเบียน  ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร

๒๑.๒ รถยนต์กระบะ อีซูซุ สีเทา หมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร

ข้อ ข้อสันนิษฐานเบื�องต้น อยู่ระหว่างการสอบสวน

ลงชื�อ พ.ต.ท. ผู้ตรวจ/บันทึก

  ( ชัยณรงค์      รัตนผล )

ตําแหน่ง พงส. (สบ ๓ ) สน.บางยี�ขัน
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๑๗
แผนที�สังเขปแสดงสถานที�เกิดเหตุคดีจราจร

คดีระหว่าง พ.ต.ท.ชัยณรงค์ รัตนผล ผู้กล่าวหา นายสายันต์ อาสาเจ้า ผู้ต้องหา ฐานความผิด ขับรถประมาทมีผู้ถึงแก่ความตายฯ

ที�เกิดเหตุ  ทางลอดอุโมงค์ สี�แยกบางพลัด ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี�ขัน เขต บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร

เมื�อวันที� ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๒๒.๑๐ น.

เหนือ

๓

๒

๑.

       คําอธิบายแผนที�

๑. คือ รถยนต์แท็กซี�มิเตอร์ สีชมพู หมายเลขทะเบียน  ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร

๒. คือ รถยนต์กระบะ อีซูซุ สีเทา หมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร

๓. ทางลอดอุโมงค์ แยกบางพลัด ที�เกิดเหตุ

( ลงชื�อ ) ผู้กล่าวหา

( ลงชื�อ ) ผู้ต้องหา

( ลงชื�อ ) พยาน

( ลงชื�อ ) พยาน

( ลงชื�อ ) พยาน

( ลงชื�อ ) บันทึก/อ่าน/จัดทํา
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๑๖/๓
ภาพถ่ายทีเกิดเหตุ คดี จร.ที ๑๗๗/๒๕๕๔ แผ่นที� ๑
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๑๖/๑
ภาพถ่ายทีเกิดเหตุ คดี จร.ที ๑๗๗/๒๕๕๔
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ภาพถ่ายรถยนต์คู่กรณี คดี จร.ที ๑๗๗/๒๕๕๔ แผ่นที� ๑
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๑๕/๓

ภาพถ่ายรถยนต์คู่กรณี คดี จร.ที ๑๗๗/๒๕๕๔ แผ่นที� ๒
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ภาพถ่ายรถยนต์คู่กรณี คดี จร.ที ๑๗๗/๒๕๕๔ แผ่นที� ๓
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ภาพถ่ายรถยนต์คู่กรณี คดี จร.ที ๑๗๗/๒๕๕๔ แผ่นที� ๔
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๑๔/๒
บันทึกแจ้งข้อกล่าวหาคดี จร.ที� ๑๗๗/๒๕๕๔

สถานที�บันทึก สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

วันที�  ๙ เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.๒๕๕๔

วันนี�เวลา    ๐๙.๓๐ น. ได้มีผู้ต้องหาในคดีนี� เข้ามอบตัว ( หรือ เมื�อผู้ต้องหาถูกเรียก

หรือส่งตัวมา หรือเข้าหาพนักงานสอบสวนเอง หรือปรากฎว่าผู้ใดซึ�งมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ต้องหา)

พ.ต.ท.ชัยณรงค์ รัตนผล พนักงานสอบสวน  (สบ ๓)  สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน พนักงานสอบสวน

จึงได้แจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา  ทราบถึงสิทธิตามกฎหมาย ก่อนเริ�มถามคําให้การ ดังต่อไปนี�.-

ในคดีที�มีอัตราโทษจําคุก  ก่อนเริ�มถามคําให้การ พนักงานสอบสวน ได้ถามผู้ต้องหาว่ามีทนาย

ความหรือไม่ ถ้าไม่มีและผู้ต้องหาต้องการทนายความ ให้รัฐจัดหาทนายความให้

ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความ หรือ ผู้ซึ�งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคําตนได้

ในการถามคําให้การผู้ต้องหา พนักงานสอบสวนได้แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่า

( ๑ ) ผู้ต้องหามีสิทธิที�จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ ถ้าผู้ต้องหาให้การ ถ้อยคําที�ผู้ต้องหาให้การ นั�น

อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้

( ๒ ) ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือ ผู้ซึ�งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคําตนได้

(เมื�อผู้ต้องหาเต็มใจให้การอย่างไดก็ให้จดคําให้การไว้ ถ้าผู้ต้องหาไม่เต็มใจให้การเลยก็ให้บันทึกไว)้

แล้วจึงเริ�มถามปากคําผู้ต้องหาต่อไป

ชื�อตัว  นายสายันต์ ชื�อรอง - ชื�อสกุล  อาษาเจ้า   อายุ   ๒๕ ปี

เชื�อชาติ/เชื�อชาติ    ไทย  -  ไทย บิดา-มารดา    นายบุญโฮม อาษาเจ้า - นางบุญมา อาษาเจ้า

อาชีพ   รับจ้าง โทร.   

ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที�    ๖๓ หมู่ ๘  ตําบล   โคกกกม่วง

อําเภอ/เขต  โพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด

เกิดที� ตําบล/เขต   โคกกกม่วง อําเภอ/แขวง   โอนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด

ได้แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบถึงข้อเท็จจริงเกี�ยวกับการกระทําที�กล่าวหาว่าได้กระทําความผิดดังต่อไปนี�

พฤติการณ์ กล่าวคือ  ตามวันเวลาที�เกิดเหตุ นายเทิดศักดิ� มะโยธี (ผู้ตาย) ได้

ขับรถยนต์แท็กเลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้โดยสารไปในรถที�เบาะหลังด้าน

ซ้ายคือ นายจิรยุทธ ช่างกลึงดี และน.ส.อลิษา จิตรพรทรัพย์ นั�งอยู่ที�เบาะหลังช่วงตรงกลาง รถวิ�ง

วิ�งไปตามถนนจรัญสนิทวงศ์ ลอดอุโมงค์ มุ่งหน้าไปทางบางพลัด   ขณะที�ลงอุโมงค์ไปได้ประมาณ

๔๐ เมตร ได้มีรถยนต์กระบะปิคอัพ หมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร ผู้ขับรถทราบ

ชื�อต่อมาว่า นายสายันต์ อาษาเจ้า ขับรถลอดอุโมงค์ฯ วิ�งสวนทางมาจากทาง บางพลัด วิ�งลํ�าช่อง

ทางเดินรถเข้าชนกับรถยนต์แท็กซี�มิเตอร์ คันที� นายเทิดศักดิ� ขับไปดังกล่าวอย่างแรงเป็นเหตุให้
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๑๔/๑
- ๒ -

รถกระบะปิคอัพ หมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร เสียหลักพลิกควํ�าตะแคงขวาง

ถนนอยู่ในช่องทางเดินรถของรถยนต์แท็กซี�ฯคันดังกล่าว ส่วนรถยนต์แท็กซี� หมายเลขทะเบียน

ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร ด้านหน้าได้รับความเสียหายอย่างมาก ดังกล่าว

เหตุเกิด ทางลอดอุโมงค์ สี�แยกบางพลัด ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี�ขัน เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร เมื�อวันที� ๑๓ พฤษภคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๒๑.๑๐ น.

พนักงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน  ได้รับคําร้องทุกข์  ไว้ตามคดี จร .ที� ๑๗๗/๒๕๕๔

ลงวันที� ๑๓ พฤษาคม ๒๕๕๔ ตาม ปจว.ข้อ ๔ เวลา ๒๓.๓๐ น.

แล้วจึงแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบว่า ประมาทเป็นเหตุให้เฉี�ยวชนรถผู้อื�นเสียหาย , ผู้อื�นรับอันตราย

แก่กายหรือจิตใจ และมีผู้อื�นถึงแก่ความตาย

คดีนี� พนักงานสอบสวนได้สอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วพิจารณาเห็นว่า  การแจ้งข้อกล่าวหา

ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น นั�น มีพยานหลักฐานตามสมควรว่า ผู้ต้องหานั�นน่าจะได้กระทําความผิดตามข้อ

กล่าวหานั�น จึงแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวข้างต้นให้ผู้ต้องหาทราบ  

ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วให้การ ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา

แต่ยอมรับสารภาพว่าตามวันเวลาที�เกิดเหตุเป็นผู้ขับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร จริง

    อนึ�งในการแจ้งข้อกล่าวหาในครั�งนี� พนักงานสอบสวนมิได้บังคับ ขู่เข็ญ ล่อลวงหรือให้สัญญาแต่อย่างใด

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื�อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื�อ) ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา

(ลงชื�อ) พงส.ฯ/บันทึก/อ่าน

ตําแหน่ง พงส.(สบ ๓) สน.บางยี�ขัน

(ลงชื�อ) พยาน
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๑๓/๒
บันทึกการตกลงเรียกร้องค่าเสียหายคดี จร.ที� ๑๗๗/๒๕๕๔ ครั�งที� ๑

สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

วันที�  ๑๔   มิถุนายน  ๒๕๕๔

 บันทึกนี�ทําไว้เพื�อเป็นหลักฐานว่า

วันนี� ( ๑๔ มิ.ย.๕๔ ) เวลา ๑๕.๐๐ น. ได้มีคู่กรณี  เรื�องรถชนกันคดีนี� มาพบพนักงาน

สอบสวนที� สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน เพื�อเจรจาตกลงเรื�องค่าเสียหายในคดีนี�  ๓ ฝ่ายคือ

คู่กรณีฝ่ายที� ๑. นายสายันต์ อาษาเจ้า อายุ ๒๕ ปี ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที� ๖๓ หมู่ ๘ ตําบล

โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ผู้ขับรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร

๑.๒. น.ส.ดวงเดือน เสาร์ตรง อายุ ๓๕ ปี ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที� ๑๕๖/๓ ต.โสน

อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ผู้ครอบครองรถยนต์กระบะปิคอัพ ยี�ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กท.

๑.๓. นายเพทาย ครุฑธายืนยง อายุ ๓๔ ปี ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที� ๗๙/๑๓๖ หมู่ ๕

ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตัวแทน บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด โทร.๐๘๔-๐๔๑๐๕๐๔

คู่กรณีฝ่ายที� ๒. นางสมควร แสนหล้า อายุ ๖๒ ปี ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที� ๖๔ หมู่ ๑ ต.โนนทอง

อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ตัวแทน ทายาทของ นายเทิดศักดิ� มะโยธี (ผู้ตาย)

คู่กรณีฝ่ายที� ๓. นายจิรยุทธ ช่างกลึงดี อายุ ๒๒ ปี ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที� ๑๙๒ ซ.จรัญฯ๙๔

แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ผู้ที�โดยสารไปในรถยนต์ แท็กซี� หมายเลขทะเบียน

ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร

คู่กรณีฝ่ายที� ๔. น.ส.อลิษา จิตรพรทรัพย์  อายุ ๒๐ ปี ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที� ๑๕๙/๑๒

หมู่ ๔ แขวงตลิ�งชัน เขตตลิ�งชัน กรุงเทพมหานคร ผู้ที�โดยสารไปในรถยนต์ แท็กซี� หมายเลขทะ

เบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร

พฤติการณ์กล่าวคือ ตามวันเวลาที�เกิดเหตุ ได้มี นายเทิดศักดิ� มะโยธี (ผู้ตาย) ได้ขับรถ

ยนต์แท็กซี�มิเตอร์หมายเลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้โดยสารไปในรถที�เบาะหลังด้าน

ซ้ายคือ นายจิรยุทธ ช่างกลึงดี และ น.ส.อลิษา จิตรพรทรัพย์ นั�งอยู่ที�เบาะหลังช่วงตรงกลาง รถวิ�งไปตาม

ถนนจรัญสนิทวงศ์ ลอดอุโมงค์ มุ่งหน้าไปทางบางพลัด ขณะที�ลงอุโมงค์ไปได้ประมาณ ๔๐ เมตร ได้มีรถ

ยนต์กระบะปิคอัพ ยี�ห้อ อีซูซุ สเป็คแคป สีบรอนเงิน หมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร ผู้ขับ

รถทราบชื�อต่อมาว่า นายสายันต์ อาษาเจ้า ขับรถลอดอุโมงค์ฯ วิ�งสวนทางมาจากทาง บางพลัด วิ�งลํ�าช่อง

ทางเดินรถเข้าชนกับรถยนต์แท็กซี�มิเตอร์ คันที� นายเทิดศักดิ� ขับไปดังกล่าวอย่างแรง เป็นเหตุให้รถยนต์

กระบะปิคอัพ ยี�ห้อ อีซูซุ สเป็คแคป สีบรอนเงิน หมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร เสียหลัก

พลิกควํ�าตะแคงขวางถนนอยู่ในช่องทางเดินรถของ รถยนต์แท็กซี�ฯคันดังกล่าว  ส่วนรถยนต์แท็กซี�มิเตอร์

คันหมายเลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร ด้านหน้าได้รับความเสียหายอย่างมาก   ท้ายรถข้าง

ซ้ายอยู่ติดกําแพงอุโมงค์ด้านซ้าย นายจิรยุทธ ช่างกลึงดี และ น.ส.อลิษา จิตรพรทรัพย์  ผู้โดยสารฯได้รับ

พลิกควํ�าตะแคงขวางถนนอยู่ในช่องทางเดินรถของ รถยนต์แท็กซี�ฯคันดังกล่าว  ส่วนรถยนต์แท็กซี�มิเตอร์

คันหมายเลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร ด้านหน้าได้รับความเสียหายอย่างมาก   ท้ายรถข้าง

ซ้ายอยู่ติดกําแพงอุโมงค์ด้านซ้าย นายจิรยุทธ ช่างกลึงดี และ น.ส.อลิษา จิตรพรทรัพย์  ผู้โดยสารฯได้รับ
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- ๒ - ๑๓/๑
บาดเจ็บ (ไม่สาหัส) รถมูลนิธินําตัวส่ง โรงพยาบาลวชิระ พร้อมๆ กับ นายสายันต์ อาษาเจ้า ผู้ขับรถยนต์

กระบะปิคอัพ ยี�ห้อ อีซูซุ สเป็คแคป สีบรอนเงิน หมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร นายเทิด-

ศักดิ� มะโยธี ผู้ขับรถยนต์แท็กซี�มิเตอร์ หมายเลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร เสียชีวิตคาที�อยู่

หน้ารถยนต์แท็กซี�มิเตอร์ หมายเลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร ในที�เกิดเหตุ

เหตุเกิด ถนนจรัญสนิทวงศ์ ทางลอดอุโมงค์ สี�แยกบางพลัด แขวงบางยี�ขัน เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร เมื�อวันที� ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๒๒.๑๐ น.

บัดนี�คู่กรณีทั�งสี�ฝ่าย ได้มาพบพนักงานสอบสวน เพื�อตกลงค่าเสียหายกันเอง โดยมี

การเรียกร้องค่าเสียหายกันดังนี�

คู่กรณีฝ่ายที� ๒. นางสมควร แสนหล้า อายุ ๖๒ ปี ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที� ๖๔ หมู่ ๑ ต.โนนทอง

อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ตัวแทน ทายาทของ นายเทิดศักดิ� มะโยธี (ผู้ตาย) เรียกค่าเสียหาย รวมเป็นเงิน

๖๖๕,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื�นห้าพันบาท ถ้วน)

คู่กรณีฝ่ายที� ๓. นายจิรยุทธ ช่างกลึงดี เรียกค่าเสียหาย และ ค่าสินไหมทดแทนรวมเป็นเงิน 

เงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

คู่กรณีฝ่ายที� ๔. น.ส.อลิษา จิตรพรทรัพย์  เรียกค่าเสียหาย และ ค่าสินไหมทดแทน รวม เป็น

เงิน ๒๕,๐๐๐ บาท

ส่วนเจ้าของรถยนต์แท็กซี� คันหมายเลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร ไม่มา

เนื�องจาก อยู่ระหว่างการเจรจากับ บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด เรื�องค่าซ่อมรถยนต์ฯกันเอง

ผลการเจรา ฝ่ายที� ๑.๑ , ๑.๒ ไม่มา ฝ่ายที� ๑.๓ โดย นายเพทาย ครุฑธายืนยง

ตัวแทน บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด ของรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร

จะได้นําเอกสารและบันทึกนี�ไปเสนอ บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด เพื�อพิจารณาต่อไป

คดีนี� พนักงานสอบสวนฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุเกิดจากความ ประมาทของ นาย

สายันต์ อาษาเจ้า ผู้ขับรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร โดยประมาทปราจาก

ความระมัดระวัง ขับรถลํ�าช่องทางเดินรถเป็นเหตุให้เฉี�ยวชนกับรถยนต์แท็กซี� คันหมายเลขทะเบียน ทว-

๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร รถคู่กรณี เป็นเหตุให้รถคู่กรณีทั�งสองฝ่ายได้รับความเสียหาย คู่กรณีที� ๓. , ๔.

ได้รับบาดเจ็บ และ นายเทิดศักดิ� มะโยธี ผู้ที�ขับรถยนต์ แท็กซี� เลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพหมานคร

เสียชีวิตในที�เกิดเหตุ จะได้ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป

อ่านบันทึกนี�ให้คู่กรณีฟังแล้วรับว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื�อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื�อ) คู่กรณีฝ่ายที� ๑ (ตัวแทน)

(ลงชื�อ) คู่กรณีฝ่ายที� ๒

(ลงชื�อ) คู่กรณีฝ่ายที� ๓

(ลงชื�อ) คู่กรณีฝ่ายที� ๔

(ลงชื�อ)  พ.ต.ท. พงส.ฯ/บันทึก

พนักงานสอบสวน (สบ ๓) สน.บางยี�ขัน

107

ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

275
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



๑๒/๒

สําเนาทะเบียนรถยนต์ ผู้ต้องหา
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คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



๑๒/๑

สําเนาทะเบียนรถยนต์ คู่กรณี

109

ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน
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คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



๑๑

รายงานชันสูตรศพ หรือรายงานการตรวจศพฯ

110

ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน
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คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



๑๐

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพยาน

111
ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

279
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



๙/๒

ที�  ตช ๐๐๑๕(บก.น.๗)๔(ชร.)/๒๙๖๔ สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

แขวงบางยี�ขัน  เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๔

เรื�อง   ขอรับรายงานผลการชันสูตรศพ นายเทิดศักดิ� มะโยธี

เรียน  หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ด้วยเมื�อวันที� ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๒๒.๑๐ น. พนักงานสอบสวน

สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน ได้รับแจ้งมีเหตุ รถยนต์เฉี�ยวชนกัน เป็นเหตุให้ มีผู้เสียชีวิต ทราบชื�อ

ต่อมาว่า นายเทิดศักดิ� มะโยธี อายุ ๖๐ ปี ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที� ๖๔ หมู่ ๑ ต.โนนทอง อ.บ้านผือ

จ.อุดรธานี

เหตุเกิด ชุมชนบ้านบัว แขวงอรุณอมรินทร์  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

เมื�อวันที� ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๒.๒๐ น.

พนักงานสอบสวนฯได้ร่วมกับแพทย์นิติเวช โรงพยาบาลศิริราช ได้ร่วมกันชัน

สูตรศพผู้ตายในที�เกิดเหตุเบื�องต้นไว้แล้ว และให้ส่งศพผู้ตายไปตรวจชันสูตรที� โรงพยาบาลศิริราช

อีกครั�งหนึ�งต่อไป

ฉะนั�น   จึงขอรับรายงานผลการชันสูตรศพของ  นายเทิดศักดิ� มะโยธี ไปเพื�อ

ประกอบสํานวนการสอบสวนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันตํารวจโท

( ชัยณรงค์ รัตนผล )

พนักงานสอบสวน(สบ ๓)ฯ ปฏิบัติราชการแทน

   ผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

โทร. ๐๒-๔๒๔๑๔๔๐ , ๐๘๒-๓๖๒๓๕๕๕

0AO
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คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



๙/๑

ที� ตช ๐๐๑๖(บก.น.๗)๔(ชร.)/๓๓๗๒     สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

    เขตบางยี�ขัน   เขตบางพลัด 

    'กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

๑  สิงหาคม  ๒๕๕๔

เรื�อง    ขอตรวจสอบใบอนุญาตให้ขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (ขับรถแท็กซี�มิเตอร์รับจ้างสาธารณะ)

เรียน   ผู้อํานวยการสํานักงานขนส่ง กรุงเทพมหานคร เขตพื�นที� ๒ ( ตลิ�งชัน )

เนื�องด้วย  พนักงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน มีความประสงค์ขอ

ตรวจสอบใบอนุญาตให้ขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (ขับรถยนต์แท็กซี�มิเตอร์รับจ้าง ) ของนายเทิดศักดิ�

มะโยธี อายุ ๖๐ ปี ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที� ๖๔ หมู่ ๑ ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี   เลขประจําตัว

ประชาชน ( ๓ ๔๑๑๗ ๐๐๔๑๒ ๐๘ ๗ ) เพื�อประกอบการสอบสวนต่อไป

ฉะนั�น จึงขอความร่วมมือมายังท่าน ขอให้ตรวจสอบว่านายเทิดศักดิ� มะโยธี เคยได้รับใบ

อนุญาตให้ขับรถยนต์ รับจ้างสาธารณะ บ้างหรือไม่ ได้ผลประการใด โปรดแจ้งให้ทราบเป็นหนังสือด้วย

จักเป็นพระคุณอย่างสูง

         

    ขอแสดงความนับถือ

พันตํารวจโท

   ( ชัยณรงค์ รัตนผล  )

   พนักงานสอบสวน (สบ ๓) สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

ปฏิบัติราชการแทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

โทร. ๐๒-๔๒๔๑๔๔๐ , โทรสาร ๐๒-๔๓๓๙๕๙๕

พ.ต.ท.ชัยณรงค์ รัตนผล พนักงานสอบสวน

โทร.๐๘๒-๓๖๒๓๕๕๕
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๘

สําเนาใบมรณบัตร

114

ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน
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คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



๗

สําเนาเอกสารของผู้ที�เสียชีวิต

115
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คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



๖

สําเนาเอกสารของผู้ต้องหา

116
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คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



๕
บันทึกการแจ้งสิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา

สถานที�บันทึก สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

วันที�  ๙ เดือน มิถุนายน   พ.ศ.๒๕๕๔

วันนี�เวลา     ๐๙.๓๐ น. ตาม ปจว.ข้อ  ๑ ข้าพเจ้า พ.ต.ท. ชัยณรงค์    รัตนผล

ตําแหน่ง พนักงานสอบสวน (สบ ๓) สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

ได้แจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา  ทราบถึงสิทธิตาม กฎหมายดังต่อไปนี�.-

ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ�งถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือ

ผู้ซึ�งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที�ที�ถูกควบคุมในโอกาสแรก และให้ผู้ถูกจับ

หรือ ผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี�

( ๑ ) ผู้ต้องหามีสิทธิที�จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ ถ้าผู้ต้องหาให้การ ถ้อยคําที�ผู้ต้องหาให้การ นั�น

อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้

( ๒ ) ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือ ผู้ซึ�งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคําตนได้

(เมื�อผู้ต้องหาเต็มใจให้การอย่างไดก็ให้จดคําให้การไว้ ถ้าผู้ต้องหาไม่เต็มใจให้การเลยก็ให้บันทึกไว)้

และแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบถึงสิทธิของผู้ต้องหาขั�นพื�นฐานดังต่อไปนี�

๑. พบและปรึกษาผู้ซึ�งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว

๒. ให้ทนายความหรือผู้ซึ�งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคําตนได้ในชั�นสอบสวน

๓. ได้รับการเยี�ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร

๔. ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว  เมื�อเกิดการเจ็บป่วย

ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องห        นายสายันต์ นามสกุล อาษาเจ้า

เชื�อ   ไทย สัญช     ไทย อายุ ๒๕ ปี  ถูกจับข้อหา  ขับรถยนต์โดย

ประมาทเป็นเหตุให้เฉี�ยวชนรถผู้อื�นเสียหาย , ผู้อื�นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ และมีผู้อื�นถึงแก่ความตาย

ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาได้รับทราบสิทธิดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงลงลายมือชื�อไว้เป็นหลักฐาน

อ่านให้ฟังและให้อ่านเองแล้วรับว่าถูกต้อง

(ลงชื�อ) ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา

(ลงชื� พ.ต.ท. ผู้แจ้งสิทธิ/บันทึก/อ่าน

ตําแหน่ง พงส.(สบ ๓) สน.บางยี�ขัน

(ลงชื�อ) พยาน

ค. ๑๘๕-ต. ๗๖๕

117
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คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



๔

    บันทึกการควบคุมผู้ต้องหา

คดี  จร.ที�  ๑๗๗/๒๕๕๔ สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

พันตํารวจโท ชัยณรงค์  รัตนผล

คดีระหว่าง ผู้กล่าวหา

นายสายันต์  อาษาเจ้า

ฐานความผิด ขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี�ยวชนรถผู้อื�นเสียหาย มีผู้ได้รับอันตรายแผู้ต้องหา

หรือจิตใจ และผู้อื�นถึงแก่ความตาย

วันเวลาเริ�มการควบคุม วันที�  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๔  เวลาประมาณ  ๐๙.๓๐   น.

วัน เดือน ปี รายการกระทําเฉพาะวัน     ลงชื�อ        ลงชื�อหัวหน้า

       ผู้สอบสวน    พนักงานสอบสวน

๙ มิ.ย. ๒๕๕๔ แจ้งข้อกล่าวหาฯ สอบสวน พ.ต.ท. พ.ต.อ.

๙ มิ.ย. ๒๕๕๔ ส่งตัวผู้ต้องหาให้ศาลออกหมายขัง พ.ต.ท. พ.ต.อ.

๒๑ มิ.ย.๒๕๕๔ ฝากขังผู้ต้องหาครั�งที� ๒ พ.ต.ท. พ.ต.อ.

๑  ก.ค.๒๕๕๔ ฝากขังผู้ต้องหาครั�งที� ๓ พ.ต.ท. พ.ต.อ.

๑๔ ก.ค.๒๕๕๔ ฝากขังผู้ต้องหาครั�งที� ๔ พ.ต.ท. พ.ต.อ.

๒๖ ก.ค.๒๕๕๔ ฝากขังผู้ต้องหาครั�งที� ๕ พ.ต.ท. พ.ต.อ.

๕  ส.ค.๒๕๕๔ ฝากขังผู้ต้องหาครั�งที� ๖ พ.ต.ท. พ.ต.อ.

ผกก.สน.บางยี�ขัน

ค.๑๗-ต.๑๓๕
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วัน เดือน ปี รายการกระทําเฉพาะวัน ลงชื�อพนักงาน ลงชื�อหัวหน้า

ผู้สอบสวน พนักงานสอบสวน

๑.  รายการควบคุมนี�ต้องลงทุกวัน ถ้าต่อมาได้ขอให้ศาลขัง ก็ให้ขีดเส้นแดงขึ�นไว้คนละตอนกับการ

    ควบคุมแล้วลงรายการชั�นศาลขังต่อไป

๒. การลงชื�อของพนักงานสอบสวนและหัวหน้าพนักงานสอบสวน ต้องลงทุกวันที�มีการแสดงรายการ
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๓/๖

(คําร้อง)

ขอให้ศาลออกหมายขัง ครั�งที� ๑ คดีหมายเลขดําที� 'พ. ๑๒๓๔/๒๕๕๔

คดีหมายเลขแดงที�   '/๒๕๕๔

   ศาลจังหวัดตลิ�งชัน

     วันที� ๙   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๔

 ความอาญา

พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบางยี�ขัน ( พ.ต.ท.จุมพล  เงินกอบทอง ผู้ร้อง

ระหว่าง นายสายันต์  อาษาเจ้า         อายุ   ๒๕   ปี   ไทย - ไทย  ผู้ต้องหา

ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที� ๖๓ หมู่ ๘ ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ข้าพเจ้าพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

ขอยื�นคําร้องมีข้อความตามที�จะกล่าวต่อไปนคีือ.-

ข้อ ๑. เมื�อวันที� ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๒๒.๑๐ น. ได้เกิดเหตุรถยนต์

เฉี�ยวชนกันเป็นเหตุให้รถยนต์คู่กรณีได้รับความเสียหาย มีผู้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ และมีผู้ถึงแก่

ความตายในรถยนต์ แท็กซี�มิเตอร์คันหมายเลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหหานคร

เหตุเกิด ถนนจรัญสนิทวงศ์ ทางลอดอุโมงค์ สี�แยกบางพลัด แขวงบางยี�ขัน เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร 

พฤติการณ์กล่าวคือ ตามวันเวลาที�เกิดเหตุ ได้มี นายเทิดศักดิ� มะโยธี (ผู้ตาย) ได้ขับรถ

ยนต์แท็กซี�มิเตอร์ หมายเลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้โดยสารไปในรถที�เบาะหลังด้าน

ซ้ายคือ นายจิรยุทธ ช่างกลึงดี และ น.ส.อลิษา จิตรพรทรัพย์ นั�งอยู่ที�เบาะหลังช่วงตรงกลาง รถวิ�งไปตาม

ถนนจรัญสนิทวงศ์ ลอดอุโมงค์ มุ่งหน้าไปทางบางพลัด ขณะที�ลงอุโมงค์ไปได้ประมาณ ๔๐ เมตร ได้มีรถ

ยนต์กระบะปิคอัพ ยี�ห้อ อีซูซุ สเป็คแคป สีบรอนเงิน หมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร ผู้ขับ

รถทราบชื�อต่อมาว่า นายสายันต์ อาษาเจ้า ขับรถลอดอุโมงค์ฯ วิ�งสวนทางมาจากทาง บางพลัด วิ�งลํ�าช่อง

ทางเดินรถเข้าชนกับรถยนต์แท็กซี�มิเตอร์ คันที� นายเทิดศักดิ� ขับไปดังกล่าวอย่างแรง เป็นเหตุให้รถยนต์

กระบะปิคอัพ ยี�ห้อ อีซูซุ สเป็คแคป สีบรอนเงิน หมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร เสียหลัก

พลิกควํ�าตะแคงขวางถนนอยู่ในช่องทางเดินรถของ รถยนต์แท็กซี�ฯคันดังกล่าว ส่วนรถยนต์แท็กซี�มิเตอร์

คันหมายเลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร ด้านหน้าได้รับความเสียหายอย่างมาก ท้ายรถข้าง

ซ้ายอยู่ติดกําแพงอุโมงค์ด้านซ้าย นายจิรยุทธ ช่างกลึงดี และ น.ส.อลิษา จิตรพรทรัพย์ ผู้โดยสารฯได้
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รับบาดเจ็บ (ไม่สาหัส) รถมูลนิธินําตัวส่ง โรงพยาบาลวชิระ พร้อมๆ กับ นายสายันต์ อาษาเจ้า ผู้ขับรถยนต์

กระบะปิคอัพ ยี�ห้อ อีซูซุ สีบรอนเงิน หมายเลขทะเบียน ฒจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร      ส่วนนายเทิดศักดิ�

มะโยธี ผู้ขับรถยนต์แท็กซี�มิเตอร์ หมายเลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร   เสียชีวิตคาที�อยู่ที�หน้า

รถยนต์แท็กซี�มิเตอร์ หมายเลขทะเบียน ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร 

พฤติการณ์การกระทําของ นายสายันต์ อาษาเจ้า จึงเป็นความผิดฐาน "ขับรถยนต์โดย

ประมาทเป็นเหตุให้เฉี�ยวชนรถผู้อื�นเสียหาย,ผู้อื�นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ และมีผู้อื�นถึงแก่ความตาย"

อันเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ (๔) , ๑๕๗ ประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา ๓๙๐ , มาตรา ๒๙๑

ข้อ ๒. เมื�อวันที�  ๘  มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. นายสายันต์ อาษาเจ้า

ผู้ต้องหาในคดีนี� ได้เข้าพบ พนักงานสอบสวน เพื�อรับทราบข้อกล่าวหา พนักงานสอบสวนได้รับตัวผู้ต้องหา

นี�ไว้สอบสวนและแจ้งสิทธิฯและแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหา        ทราบแล้ว ผู้ต้องหาทราบข้อกล่าวหาแล้ว

ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา แต่ยอมรับว่าเป็นผู้ขับรถฯจริง โดยไม่มีการควบคุมตัวแต่อย่างใดและคดีนี�

เป็นกรณีที�ไม่มีการออกหมายจับ  พนักงานสอบสวนเห็นว่าคดีนี�มีเหตุที�จะออกหมายขังผู้ต้องหานี�ได้จึงได้

สั�งให้ผู้ต้องหาหามาศาล เพื�อขอให้ศาลพิจารณาออกหมายขัง ระหว่างการสอบสวนต่อไป    เป็น ครั�งที� ๑ 

กําหนด ๑๒ วัน นับแต่ วันที� ๙  มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที� ๒๐  มิถุนายน ๒๕๕๔  เนื�องจากการสอบสวน

ไม่เสร็จสิ�นโดยจะต้องสอบสวนพยานบุคคลอีก ๓ ปาก และรอผลการตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ�วมือของ

ผู้ต้องหาจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ     และรอรายงานการชันสูตรศพ

ของผู้ตายจาก แพทย์นิติเวช โรงพยาบาลศิริราช จึงขอประทานศาลได้โปรด     ออกหมายขังผู้ต้องหานี�

ตามคําร้องนี�ด้วย เนื�องจากคดีนี�มีอัตราโทษร้ายแรง และ เกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี

 อนึ�ง หากผู้ต้องหาประสงค์ที�จะขอประกันตัว พนักงานสอบสวนไม่คัดค้านการประกัน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

(ลงชื�อ) พันตํารวจโท ผู้ร้อง

คําร้องฉบับนี� ข้าพเจ้า พันตํารวจโท ชัยณรงค์ รัตนผล  พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

เป็นผู้เรียง/พิมพ์

(ลงชื�อ) พันตํารวจโท ผู้เรียง/พิมพ์
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๓/๕

(คําร้อง)

ฝากขังผู้ต้องหา ครั�งที� ๒ คดีหมายเลขดําที�  พ.๑๒๓๔/๒๕๕๔

คดีหมายเลขแดงที�      '/๒๕๕๔

   ศาล จังหวัดตลิ�งชัน

     วันที� ๒๐   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๔

ความอาญา

พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน  (                                        ผู้ร้อง

ระหว่าง

นายสายันต์  อาษาเจ้า         อายุ   ๒๕   ปี   ไทย - ไทย  ผู้ต้องหา

ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที� ๖๓ หมู่ ๘ ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ข้าพเจ้าพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

ขอยื�นคําร้องมีข้อความตามที�จะกล่าวต่อไปนคีือ.-

ข้อ ๑. ตามคําร้องฝากขังที� พ.๑๒๓๔/๒๕๕๔ ลงวันที� ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ซึ�งศาลได้

รับตัวผู้ต้องหานี� ไว้ไว้ควบคุมระหว่างการสอบสวนเป็น ครั�งที� ๑ มีกําหนด ๑๒ วัน นับแต่วันที� ๙ มิถุนายน

๒๕๕๔ ถึง วันที� ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔  นั�น

ข้อ ๒. พนักงานสอบสวน ได้ทําการสอบสวนคดีนี� ตลอดมาและ จะครบกําหนดฝากขัง

ผู้ต้องหา ครั�งที� ๑ ใน วันนี� หากแต่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ�น โดยจะต้อง สอบสวนพยานบุคคลอีก ๔ ปาก

และ รอรายงานการตรวจชันสูตรศพผู้ตายจาก โรงพยาบาลศิริราช และรอผลการตรวจสอบประวัติการต้อง

โทษของผู้ต้องหา จากสารบบพิมพ์ลายนิ�วมือผู้ต้องหาจาก กองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ

ข้อ ๓. จึงขอฝากขังผู้ต้องหานี�ไว้ระหว่างการสอบสวนต่อไปอีกเป็น ครั�งที� ๒ มีกําหนด

๑๒ วัน นับแต่วันที� ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที� ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ขอประทานศาลได้โปรดอนุญาต

ตามคําร้องนี�ด้วย

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

(ลงชื�อ) ผู้ร้อง

คําร้องฉบับนี�ข้าพเจ้า พันตํารวจโท ชัยณรงค์ รัตนผล พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

เป็นผู้เรียง/พิมพ์

(ลงชื�อ)  พันตํารวจโท ผู้เรียง,พิมพ์
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๓/๔

(คําร้อง)

ฝากขังผู้ต้องหา ครั�งที� ๓ คดีหมายเลขดําที�  พ.๑๒๓๔/ ๒๕๕๔

คดีหมายเลขแดงที�      '/๒๕๕๔

   ศาล จังหวัดตลิ�งชัน

     วันที� ๑   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔

ความอาญา

พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน  (                              ) ผู้ร้อง

ระหว่าง

นายสายันต์  อาษาเจ้า         อายุ   ๒๕   ปี   ไทย - ไทย  ผู้ต้องหา

ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที� ๖๓ หมู่ ๘ ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ข้าพเจ้าพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

ขอยื�นคําร้องมีข้อความตามที�จะกล่าวต่อไปนคีือ.-

ข้อ ๑. ตามคําร้องฝากขังที� พ.๑๒๓๔/๒๕๕๔ ลงวันที� ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ซึ�งศาลได้

อนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหานี�ไว้ระหว่างการสอบสวนเป็น ครั�งที� ๒ มีกําหนด ๑๒ วัน นับแต่วันที� ๒๑ มิถุนายน

๒๕๕๔ ถึง วันที� ๒  กรกฎาคม ๒๕๕๔  นั�น

ข้อ ๒. พนักงานสอบสวน ได้ทําการสอบสวนคดีนี� ตลอดมาและ จะครบกําหนดฝากขัง

ผู้ต้องหา ครั�งที� ๒ ใน วันนี� หากแต่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ�น โดยจะต้อง สอบสวนพยานบุคคลอีก ๓ ปาก

และ รอรายงานการตรวจชันสูตรศพผู้ตายจาก โรงพยาบาลศิริราช และรอผลการตรวจสอบประวัติการต้อง

โทษของผู้ต้องหา จากสารบบพิมพ์ลายนิ�วมือผู้ต้องหาจาก กองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ

ข้อ ๓. จึงขอฝากขังผู้ต้องหานี�ไว้ระหว่างการสอบสวนต่อไปอีกเป็น ครั�งที� ๓ มีกําหนด

๑๒ วัน นับแต่วันที� ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที� ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ขอประทานศาลได้โปรดอนุญาต

ตามคําร้องนี�ด้วย

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

(ลงชื�อ) ผู้ร้อง

คําร้องฉบับนี�ข้าพเจ้า พันตํารวจโท ชัยณรงค์ รัตนผล พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

เป็นผู้เรียง/พิมพ์

(ลงชื�อ)  พันตํารวจโท ผู้เรียง,พิมพ์

0AO 0AO

123

ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

291
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



๓/๓

(คําร้อง)

ฝากขังผู้ต้องหา ครั�งที� ๔ คดีหมายเลขดําที�  พ.๑๒๓๔/ ๒๕๕๔

คดีหมายเลขแดงที�      '/๒๕๕๔

   ศาล จังหวัดตลิ�งชัน

     วันที� ๑๔   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔

ความอาญา

พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน  (                                 ผู้ร้อง

ระหว่าง

นายสายันต์  อาษาเจ้า         อายุ   ๒๕   ปี   ไทย - ไทย  ผู้ต้องหา

ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที� ๖๓ หมู่ ๘ ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ข้าพเจ้าพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

ขอยื�นคําร้องมีข้อความตามที�จะกล่าวต่อไปนคีือ.-

ข้อ ๑. ตามคําร้องฝากขังที� พ.๑๒๓๔/๒๕๕๔ ลงวันที� ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ�งศาลได้

อนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหานี�ไว้ระหว่างการสอบสวนเป็น ครั�งที� ๓ มีกําหนด ๑๒ วัน นับแต่วันที� ๓ กรกฎาคม

๒๕๕๔ ถึง วันที� ๑๔  กรกฎาคม ๒๕๕๔  นั�น

ข้อ ๒. พนักงานสอบสวน ได้ทําการสอบสวนคดีนี� ตลอดมาและ จะครบกําหนดฝากขัง

ผู้ต้องหา ครั�งที� ๓ ใน วันนี� หากแต่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ�น โดยจะต้อง สอบสวนพยานบุคคลอีก ๒ ปาก

และ รอรายงานการตรวจชันสูตรศพผู้ตายจาก โรงพยาบาลศิริราช และรอผลการตรวจสอบประวัติการต้อง

โทษของผู้ต้องหา จากสารบบพิมพ์ลายนิ�วมือผู้ต้องหาจาก กองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ

ข้อ ๓. จึงขอฝากขังผู้ต้องหานี�ไว้ระหว่างการสอบสวนต่อไปอีกเป็น ครั�งที� ๔ มีกําหนด

๑๒ วัน นับแต่วันที� ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที� ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ขอประทานศาลได้โปรดอนุญาต

ตามคําร้องนี�ด้วย

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

(ลงชื�อ) ผู้ร้อง

คําร้องฉบับนี�ข้าพเจ้า พันตํารวจโท ชัยณรงค์ รัตนผล พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

เป็นผู้เรียง/พิมพ์

(ลงชื�อ)  พันตํารวจโท ผู้เรียง,พิมพ์

0AO

124

ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

292
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



๓/๒

(คําร้อง)

ฝากขังผู้ต้องหา ครั�งที� ๕ คดีหมายเลขดําที�  พ.๑๒๓๔/ ๒๕๕๔

คดีหมายเลขแดงที�      '/๒๕๕๔

   ศาล จังหวัดตลิ�งชัน

     วันที� ๒๖   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔

ความอาญา

พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน  (                                 ผู้ร้อง

ระหว่าง

นายสายันต์  อาษาเจ้า         อายุ   ๒๕   ปี   ไทย - ไทย  ผู้ต้องหา

ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที� ๖๓ หมู่ ๘ ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ข้าพเจ้าพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

ขอยื�นคําร้องมีข้อความตามที�จะกล่าวต่อไปนคีือ.-

ข้อ ๑. ตามคําร้องฝากขังที� พ.๑๒๓๔/๒๕๕๔ ลงวันที� ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ�งศาลได้

อนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหานี�ไว้ระหว่างการสอบสวนเป็น ครั�งที� ๔ มีกําหนด ๑๒ วัน นับแต่วันที� ๑๕ กรกฎาคม

๒๕๕๔ ถึง วันที� ๒๖  กรกฎาคม ๒๕๕๔  นั�น

ข้อ ๒. พนักงานสอบสวน ได้ทําการสอบสวนคดีนี� ตลอดมาและ จะครบกําหนดฝากขัง

ผู้ต้องหา ครั�งที� ๔ ใน วันนี� หากแต่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ�น โดยจะต้อง สอบสวนพยานบุคคลอีก ๑ ปาก

และ รอผลการตรวจสอบประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหา จากสารบบพิมพ์ลายนิ�วมือผู้ต้องหาจาก กองทะ-

เบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ข้อ ๓. จึงขอฝากขังผู้ต้องหานี�ไว้ระหว่างการสอบสวนต่อไปอีกเป็น ครั�งที� ๕ มีกําหนด

๑๒ วัน นับแต่วันที� ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที� ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔  ขอประทานศาลได้โปรดอนุญาต

ตามคําร้องนี�ด้วย

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

(ลงชื�อ) ผู้ร้อง

คําร้องฉบับนี�ข้าพเจ้า พันตํารวจโท ชัยณรงค์ รัตนผล พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

เป็นผู้เรียง/พิมพ์

(ลงชื�อ)  พันตํารวจโท ผู้เรียง,พิมพ์

0AO

125

ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

293
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



๓/๑

(คําร้อง)

ฝากขังผู้ต้องหา ครั�งที� ๖ คดีหมายเลขดําที�  พ.๑๒๓๔/ ๒๕๕๔

คดีหมายเลขแดงที�      '/๒๕๕๔

   ศาล จังหวัดตลิ�งชัน

     วันที� ๕   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔

ความอาญา

พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน  (                             ) ผู้ร้อง

ระหว่าง

นายสายันต์  อาษาเจ้า         อายุ   ๒๕   ปี   ไทย - ไทย  ผู้ต้องหา

ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที� ๖๓ หมู่ ๘ ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ข้าพเจ้าพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

ขอยื�นคําร้องมีข้อความตามที�จะกล่าวต่อไปนคีือ.-

ข้อ ๑. ตามคําร้องฝากขังที� พ.๑๒๓๔/๒๕๕๔ ลงวันที� ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ�งศาลได้

อนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหานี�ไว้ระหว่างการสอบสวนเป็น ครั�งที� ๕ มีกําหนด ๑๒ วัน นับแต่วันที� ๒๗ กรกฎาคม

๒๕๕๔ ถึง วันที� ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔  นั�น

ข้อ ๒. พนักงานสอบสวน ได้ทําการสอบสวนคดีนี� ตลอดมาและ จะครบกําหนดฝากขัง

ผู้ต้องหา ครั�งที� ๕ ใน วันนี� หากแต่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ�น โดยยังจะต้อง รอผลการตรวจสอบประวัติ

การต้องโทษของผู้ต้องหา จากสารบบพิมพ์ลายนิ�วมือผู้ต้องหาจาก กองทะเบียนอาชญากร สํานักงานตํา

รวจแห่งชาติ

ข้อ ๓. จึงขอฝากขังผู้ต้องหานี�ไว้ระหว่างการสอบสวนต่อไปอีกเป็น ครั�งที� ๖ มีกําหนด

๑๒ วัน นับแต่วันที� ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที� ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔  ขอประทานศาลได้โปรดอนุญาต

ตามคําร้องนี�ด้วย

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

(ลงชื�อ) ผู้ร้อง

คําร้องฉบับนี�ข้าพเจ้า พันตํารวจโท ชัยณรงค์ รัตนผล พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน

เป็นผู้เรียง/พิมพ์

(ลงชื�อ)  พันตํารวจโท ผู้เรียง,พิมพ์

0AO

126

ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

294
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



๒/๒
รายงานผลการตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ�วมือผู้ต้องหา

127

ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

295
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



๒/๑

แบบพิมพ์ลายนิ�วมือ ผู้ต้องหา ฯลฯ

วัน เดือน ปี ที�พิมพ์ลายนิ�วมือ          ส่วนราชการ

ผู้ถูกพิมพ์ลายนิ�วมือ    เพ    ชาย หญิง เกิด   พ.ศ.

ชื�อ นามสกุล ( ภาษาไทย )

ชื�อ นามสกุล ( ภาษา อังกฤษตามหนังสือเดินทาง  )      หมายเลขสารบบ

     เลขพิมพ์นิ�วมือ

ลายมือชื�อ หมายเลขบัญชีประวัติ

เจ้าหน้าที�ผู้พิมพ์ลายนิ�วมือ การกระทําความผิด

ชื�อ นามสกุล รหัสลายพิมพ์นิ�วมือ

ลายมือชื�อ แยกรหัสอื�น

1.นิ�วหัวแม่มื    2.นิ�วชี�ขวา    3.นิ�วกลางขวา    4.นิ�วนางขวา    5.นิ�วก้อยขวา

6.นิ�วหัวแม่มื    7.นิ�วชี�ซ้าย    8.นิ�วกลางซ้าย    9.นิ�วนางซ้าย    10.นิ�วก้อยซ้าย

มือซ้ายพิมพ์พร้อมกัน 4 นิ�ว หัวแม่มือซ้ายหัวแม่มือขวา มือขวาพิมพ์พร้อมกัน 4 นิ�ว

128

ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

296
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



๑/๒
รายงานผลการตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ�วมือ ( ผู้ตาย )

129

ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

297
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



๑/๑

แบบพิมพ์ลายนิ�วมือ ผู้ต้องหา ฯลฯ ( ผู้ตาย )

วัน เดือน ปี ที�พิมพ์ลายนิ�วมือ          ส่วนราชการ

ผู้ถูกพิมพ์ลายนิ�วมือ    เพ    ชาย หญิง เกิด   พ.ศ.

ชื�อ นามสกุล ( ภาษาไทย )

ชื�อ นามสกุล ( ภาษา อังกฤษตามหนังสือเดินทาง  )      หมายเลขสารบบ

     เลขพิมพ์นิ�วมือ

ลายมือชื�อ หมายเลขบัญชีประวัติ

เจ้าหน้าที�ผู้พิมพ์ลายนิ�วมือ การกระทําความผิด

ชื�อ นามสกุล รหัสลายพิมพ์นิ�วมือ

ลายมือชื�อ แยกรหัสอื�น

1.นิ�วหัวแม่มื    2.นิ�วชี�ขวา    3.นิ�วกลางขวา    4.นิ�วนางขวา    5.นิ�วก้อยขวา

6.นิ�วหัวแม่มื    7.นิ�วชี�ซ้าย    8.นิ�วกลางซ้าย    9.นิ�วนางซ้าย    10.นิ�วก้อยซ้าย

มือซ้ายพิมพ์พร้อมกัน 4 นิ�ว หัวแม่มือซ้ายหัวแม่มือขวา มือขวาพิมพ์พร้อมกัน 4 นิ�ว

0AO
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298
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



   บัญชีสํานวนการสอบสวน

คดี จร.ที� ๑๗๗/๒๕๕๔ สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน     เขต บางพลัด      กรุงเทพมหานคร

ลําดับ ชนิดและเลขหมายหนังสือ          ของ          ถึง         หมายเหตุ

๑. พิมพ์มือและผลตรวจฯผู้ตาย   พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการฯ   จํานวน   ๒  แผ่น       

๒. พิมพ์มือและผลตรวจผู้ต้องห           "    "   จํานวน   ๒  แผ่น       

๓. คําร้องฝากขัง            "    "   จํานวน   ๖  แผ่น       

๔. บันทึกควบคุม            "    "   จํานวน   ๑  แผ่น       

๕. บันทึกแจ้งสิทธิ            "    "   จํานวน   ๑  แผ่น       

๖. เอกสารเกี�ยวกับผู้ต้องหา            "    "   จํานวน   ๒  แผ่น       

๗. เอกสารเกี�ยวกับผู้ตาย            "    "   จํานวน   ๒  แผ่น       

๘. ใบมรณบัตร            "    "   จํานวน   ๑  แผ่น       

๙. หนังสือโต-้ตอบของ พงส.ฯ            "    "   จํานวน   ๒  แผ่น       

๑๐. สําเนาบัตรประชาชนพยาน            "    "   จํานวน   ๑  แผ่น       

๑๑. รายงานชันสูตรพลิกศพ            "    "   จํานวน   ๑  แผ่น       

๑๒. สําเนาทะเบียนรถคู่กรณี            "    "   จํานวน   ๒  แผ่น       

๑๓. บันทึกการตกลงค่าเสียหาย            "    "   จํานวน   ๒  แผ่น       

๑๔. บันทึกแจ้งข้อกล่าวหา            "   จํานวน   ๒  แผ่น       

๑๕. ภาพถ่ายรถยนต์คู่กรณี   จํานวน   ๔  แผ่น       

๑๖. ภาพถ่ายสถานที�เกิดเหตุ            "    "   จํานวน   ๓  แผ่น       

๑๗. แผนที�เกิดเหตุสังเขป            "    "   จํานวน   ๑  แผ่น       

๑๘. บันทึกการตรวจที�เกิดเหตุ            "    "   จํานวน   ๑  แผ่น       

๑๙. บันทึกพนักงานสอบสวน            "    "   จํานวน   ๓  แผ่น       

๒๐. คําให้การผู้ต้องหา นายสายันต์ อาษาเจ้า    "   จํานวน   ๖  แผ่น       

๒๑. คําให้การพยาน นพ.สุรเชษฎ์ฯ    "   จํานวน   ๒  แผ่น       

๒๒. คําให้การพยาน น.ส.พัทยา อยู่ประเสริฐ    "   จํานวน   ๒  แผ่น       

๒๓. คําให้การผู้กล่าวหา พ.ต.ท.ชัยณรงค์    "   จํานวน   ๔  แผ่น       

๒๔. รายงานการสอบสวน  พนักงานสอบสวนฯ    "   จํานวน   ๖  แผ่น       

รวมเอกสาร  ๒๔   รายการ  จํานวน  ๕๙   แผ่น

พันตํารวจโท

   ( ชัยณรงค์ รัตนผล )

พนักงานสอบสวน(สบ ๓)สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน
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299
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ลําดับ  ชนิดและเลขหมายหนังสื         ของ ถึง         หมายเหตุ
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300
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

รายงานประจําวันเกี�ยวกับคดี

สถานีตํารวจนครบาลบางยี�ขัน กองบังคับการ   บก.น.๗ กองบัญชาการ  ตํารวจนครบาล

เลข วัน, เดือน, ปี

ลําดับ ละเวลา รายการ

 ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔

๔. ๒๓.๓๐ น. รับคําร้องทุกข์คดี จร.ที� ๑๗๗/๒๕๕๔

ฐานความผิด "ขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี�ยวชนรถผู้อื�นได้รับความเสียหาย 

และมีผู้อื�นถึงแก่ความตาย

เหตุเกิด ถนนจรัญสนิทวงศ์ ( ทางลงอุโมงค์แยกบางพลัด ) แขวงบางยี�ขัน เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร 

คู่กรณีที� ๑ นายเทิดศักดิ� มะโยธี ( ผู้ตาย ) อายุ ๖๐ ปี อยู่บ้านเลขที� ๖๔ หมู่ ๑

ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดร ผู้ขับรถยนต์แท็กซี�มิเตอร์ ยี�ห้อโตโยต้า สีชมพู หมายเลขทะเบียน

ทว ๘๖๕๘ กรุงเทพมหานคร

คู่กรณีที� ๒ ผู้ขับรถยนต์ กระบะปิคอัพ ยี�ห้ออีซูซุ ดีแม็ค สีบรอนเงิน หมายเลขทะเบียน

ฌจ ๗๙๘ กรุงเทพมหานคร หลังเกิดเหตุมีพลเมืองดีนําส่งโรงพยาบาล ไม่ทราบโรงพยาบาลใด

พ.ต.ท.ชัยณรงค์ รัตนผล พนักงานสอบสวน (สบ ๓) สน.บางยี�ขัน พนักงานสอบสวนฯ 

ได้รับแจ้งเหตุรถยนต์เฉี�ยวชนกันตามสถานที�เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงเดินทางไปตรวจสถานที�

เกิดเหตุตามที�ได้รับแจ้ง เมื�อไปถึงสถานที�เกิดเหตุ พบ รถยนต์คู่กรณีที� ๑ ได้รับความเสียหายจอด

อยู่ทางลงอุโมงค์ พบ นายเทิดศักดิ� มะโยธี เสียชีวิตในรถแท็กซี�ด้านหน้าที�เบาะตําแหน่งคนขับ

ได้แจ้งแพทย์ นิติเวชฯ โรงพยาบาลศิริราช มาชันสูตรพลิกศพเบื�องต้นที�เกิดเหตุไว้แล้ว ส่งศพไป

ตรวจที� โรงพยาบาลศิริราช ต่อไป และพบรถยนต์กระบะปิคอัพ คู่กรณีที� ๒ ตะแคงขวางถนนทาง

ลงอุโมงค์ อยู่ด้านหน้ารถคู่กรณีที� ๑ ซึ�งรถคู่กรณีที� ๑ หันหน้ารถไปทางทิศเหนือ จึงได้ถ่ายภาพ

ที�เกิดเหตุไว้แล้ว ทําแผนที�เกิดเหตุไว้แล้ว นํารถยนต์คู่กรณีมาไว้ที� สน.บางยี�ขัน และจะได้ทํา

การสอบสวนต่อไป จึงบันทึกไว้

(ลงชื�อ)  พ.ต.ท. พนักงานสอบสวนฯ

(ลงชื�อ)  ร.ต.ต. เขียน/อ่าน

บ. ๑๖-ต. ๕ ค. (๕,๐๐๐ ล โรงพิมพ์ตํารวจ ก.ย.๒๕๓๖)
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301
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน





ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

303
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

ตัวอย่ำง
ส�ำนวนฟ้องวำจำ





ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

305
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

306
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

307
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

308
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

309
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

310
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

311
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

312
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

313
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

314
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

315
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

316
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

317
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

318
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

319
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

320
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

321
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

322
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

323
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

324
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

325
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

326
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

327
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

328
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

329
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

330
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

331
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

332
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

333
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

334
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

335
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

336
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

337
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

338
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

339
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

340
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

341
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

342
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

343
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

344
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

345
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

346
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

347
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

348
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

349
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

350
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

351
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

352
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

353
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

354
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

355
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

356
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

357
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

358
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

359
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ข. ตัวอย่ำงส�ำนวนกำรสอบสวนคดีอุบัติเหตุทำงถนน

360
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



คู่มือกำรส�ำรวจอุบัติเหตุ
โดยสมำคมประกันวินำศภัยไทย

361
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

ผนวก ค



 

ผนวก ค. คู่มือกำรส�ำรวจอุบัติเหตุ โดยสมำคมประกันวินำศภัยไทย

362
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



 

ผนวก ค. คู่มือกำรส�ำรวจอุบัติเหตุ โดยสมำคมประกันวินำศภัยไทย

363
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



 

ผนวก ค. คู่มือกำรส�ำรวจอุบัติเหตุ โดยสมำคมประกันวินำศภัยไทย

364
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



 

ผนวก ค. คู่มือกำรส�ำรวจอุบัติเหตุ โดยสมำคมประกันวินำศภัยไทย

365
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



 

ผนวก ค. คู่มือกำรส�ำรวจอุบัติเหตุ โดยสมำคมประกันวินำศภัยไทย

366
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



 

ผนวก ค. คู่มือกำรส�ำรวจอุบัติเหตุ โดยสมำคมประกันวินำศภัยไทย

367
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



 

ผนวก ค. คู่มือกำรส�ำรวจอุบัติเหตุ โดยสมำคมประกันวินำศภัยไทย

368
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



 

ผนวก ค. คู่มือกำรส�ำรวจอุบัติเหตุ โดยสมำคมประกันวินำศภัยไทย

369
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



 

ผนวก ค. คู่มือกำรส�ำรวจอุบัติเหตุ โดยสมำคมประกันวินำศภัยไทย

370
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



 

ผนวก ค. คู่มือกำรส�ำรวจอุบัติเหตุ โดยสมำคมประกันวินำศภัยไทย

371
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



 

ผนวก ค. คู่มือกำรส�ำรวจอุบัติเหตุ โดยสมำคมประกันวินำศภัยไทย

372
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



 

ผนวก ค. คู่มือกำรส�ำรวจอุบัติเหตุ โดยสมำคมประกันวินำศภัยไทย

373
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



 

ผนวก ค. คู่มือกำรส�ำรวจอุบัติเหตุ โดยสมำคมประกันวินำศภัยไทย

374
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



 

ผนวก ค. คู่มือกำรส�ำรวจอุบัติเหตุ โดยสมำคมประกันวินำศภัยไทย

375
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



 

ผนวก ค. คู่มือกำรส�ำรวจอุบัติเหตุ โดยสมำคมประกันวินำศภัยไทย

376
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



 

ผนวก ค. คู่มือกำรส�ำรวจอุบัติเหตุ โดยสมำคมประกันวินำศภัยไทย

377
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



 

ผนวก ค. คู่มือกำรส�ำรวจอุบัติเหตุ โดยสมำคมประกันวินำศภัยไทย

378
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



 

ผนวก ค. คู่มือกำรส�ำรวจอุบัติเหตุ โดยสมำคมประกันวินำศภัยไทย

379
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



 

ผนวก ค. คู่มือกำรส�ำรวจอุบัติเหตุ โดยสมำคมประกันวินำศภัยไทย

380
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



 

ผนวก ค. คู่มือกำรส�ำรวจอุบัติเหตุ โดยสมำคมประกันวินำศภัยไทย

381
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



 

ผนวก ค. คู่มือกำรส�ำรวจอุบัติเหตุ โดยสมำคมประกันวินำศภัยไทย

382
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



 

ผนวก ค. คู่มือกำรส�ำรวจอุบัติเหตุ โดยสมำคมประกันวินำศภัยไทย

383
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



 

ผนวก ค. คู่มือกำรส�ำรวจอุบัติเหตุ โดยสมำคมประกันวินำศภัยไทย

384
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



 

ผนวก ค. คู่มือกำรส�ำรวจอุบัติเหตุ โดยสมำคมประกันวินำศภัยไทย

385
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



 

ผนวก ค. คู่มือกำรส�ำรวจอุบัติเหตุ โดยสมำคมประกันวินำศภัยไทย

386
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



 

ผนวก ค. คู่มือกำรส�ำรวจอุบัติเหตุ โดยสมำคมประกันวินำศภัยไทย

387
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



 

ผนวก ค. คู่มือกำรส�ำรวจอุบัติเหตุ โดยสมำคมประกันวินำศภัยไทย

388
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



มนุษย์ปัจจัยกับกำรเกิด
อุบัติเหตุทำงถนน

โดย น.อ.สุวรรณ ภู่เต็ง

ระบบความปลอดภัยทางถนน 

มนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน
Human Factors For Sustainable Road Safety

     สร้างความรู้ ความเข้าใจ สมรรถนะและขีดจ�ากัดของมนุษย์ และทักษะมนุษย์ปัจจัย 

     การน�าทักษะมนุษย์ปัจจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการขับขี่ ให้เกิดความ 

     ปลอดภัย (Safety) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) อีกทั้งใช้ในการด�าเนินชีวิตเพื่อความอยู่ดี 

     กินดี (Well Being) 

   รู้-เข้าใจ-ทักษะ-ทัศนคติ-เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

389
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

ผนวก ง



มนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

     แนวคิดด้านความปลอดภัย อันตราย ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 

     แบบจ�าลองอุบัติเหตุของเรียสัน 

     ระบบวิเคราะห์มนุษย์ปัจจัยเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุ

     สิ่งซ่อนเร้นใต้ภูเขาน�้าแข็ง 

     แบบจ�าลอง SHELL

แนวความคิดด้านความปลอดภัย

			  ความปลอดภัยคืออะไร 

      	อุบัติเหตุเป็นศูนย์?

						 ไม่มีอันตรายหรือความเสี่ยง?

							การหลีกเลี่ยงความผิดพลาด?

						 การปฏิบัติตามกฎ?

   ความปลอดภัย หมายถึง สภาวะความเสี่ยงที่ผู้ใช้รถใช้ถนนจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือ 

ความเสีย่งทีจ่ะเกดิความเสยีหายต่อทรพัย์สนิถกูลดลง และด�ารงไว้ในระดับต�า่ซึง่เป็นระดบัทีย่อมรบั

ได้ โดยอาศัยกระบวนการระบุอันตรายและการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  

มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

			  สามมาตรการป้องกันพื้นฐาน:

						 เทคโนโลยี (Technology)

						 การฝึกอบรม (Training)

						 กฎ ข้อบังคับ (Regulations)

ผนวก ง. มนุษย์ปัจจัยกับกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน

คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
390



ผนวก ง. มนุษย์ปัจจัยกับกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน

วิวัฒนาการแนวความคิดด้านความปลอดภัย

ระบบวิเคราะห์มนุษย์ปัจจัย: HFACS

 

 

391
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



ผนวก ง. มนุษย์ปัจจัยกับกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน

คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
392



ผนวก ง. มนุษย์ปัจจัยกับกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน

แบบจ�าลอง SHEL กับแนวคิดมนุษย์ปัจจัย (Human Factors)

   1.  Liveware ได้แก่ คน

 

   2.  Hardware ได้แก่ ยานพาหนะ  

   3. Software ซอฟท์แวร์ ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

  

393
คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



   4.  Environment ได้แก่ สภาพแวดล้อม

 

  

การสืบค้นและวิเคราะห์อุบัติเหตุตามแนวทางมนุษย์ปัจจัย

   พิจารณา 

   –  การก�าจัดอุบัติเหตุให้สิ้นซากเป็นสิ่งที่ไม่สามารถท�าให้เกิดขึ้นได้ 

   –  ความล้มเหลวจะเกิดขึ้นทั้งที่ได้พยายามป้องกันอย่างเต็มที่แล้ว

   –  ไม่มคีวามพยายามใดของมนษุย์ หรอืไม่มรีะบบใดทีม่นษุย์สร้างขึน้โดยปราศจากความเสีย่ง 

     หรือความผิดพลาด 

   –  ความผิดพลาดและความเสีย่งทีไ่ด้รบัการควบคมุเป็นสิง่ทีย่อมรบัได้เมือ่มรีะบบการจดัการ 

     ความปลอดภัยอยู่ด้วย

ความบกพร่อง/ความผิดพลาดในการขับขี่ (AExxx)

   เป็นปัจจยัทีก่่อให้เกดิอบุตัเิหต ุเมือ่กจิกรรมทางร่างกายหรอืจติใจของผูข้บัขีล้่มเหลวทีจ่ะบรรลุ

ผลตามทีต่ัง้ใจ ซ่ึงเป็นผลจากความผดิพลาดเชงิทกัษะ การใช้วจิารณญาณในการตดัสนิใจหรือการรบั

รู้ น�าไปสู่อุบัติเหตุหรือสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ความบกพร่อง/ความผิดพลาด ถือเป็นการกระท�า

ที่ผู้กระท�าไม่มีเจตนาหรือไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น 

ความผิดพลาดเชิงทักษะในการขับขี่ (AE1xx)

   เป็นปัจจัยก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เมื่อผู้ขับขี่ก�าลังกระท�าสิ่งที่ท�าตามปกติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝึก

อบรมและความช�านาญ เช่น การเปลี่ยนเกียร์ การถอยรถ การออกตัว การเร่ง การแซง การควบคุม

ความเร็ว การหยุดรถ ฯลฯ ความผิดพลาดเชิงทักษะดังกล่าวน�าไปสู่สถานการณ์ไม่ปลอดภัยหรือ

อุบัติเหตุประกอบด้วย 5 ปัจจัย ดังนี้ 

ผนวก ง. มนุษย์ปัจจัยกับกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน

คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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ความผิดพลาดในการใช้วิจารณญาณ/การตัดสินใจ (AE2xx)

   เป็นปัจจัยก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เมื่อพฤติกรรมหรือการกระท�าของผู้ขับขี่ เป็นไปตามที่ตั้งใจทว่า

แผนการหรอื แนวทางปฏิบตัทิีเ่ลอืกลงมอืปฏบิตั ิหรอืกระท�าการตดัสนิใจลงไปนัน้ไม่ดพีอทีจ่ะบรรลุ

เป้าหมายทีว่างไว้ ความผดิพลาดนีก่้อให้เกดิอบุตัเิหตหุรอืสถานการณ์ทีไ่ม่ปลอดภยั ประกอบด้วย 6 

ปัจจัย ดังนี้ 
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ความผิดพลาดเนื่องจากการรับรู้ (AE3xx)

   เป็นปัจจัยก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เมื่อการรับรู้เกี่ยวกับวัตถุ ภัยคุกคามหรือสถานการณ์ที่ไม่ถูกต้อง 

ไม่ตรงกับความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้ (เช่น อาการลวงทีเ่กดิจากการมองเหน็ หรอืจากการได้ยนิ หรอืความ

ล้มเหลวของกระบวนการนกึคดิ หรอืความใส่ใจล้มเหลว ฯลฯ) เป็นผลให้เกดิความผดิพลาดเนือ่งจาก

ความเป็นมนุษย์ ความผิดพลาดนี้ก่อให้เกิด อุบัติเหตุหรือสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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การฝ่าฝืน (AVxxx)

   เป็นปัจจัยก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เมื่อการกระท�าของผู้ขับข่ีแสดงถึงการจงใจละเว้นไม่เคารพกฏ 

ระเบียบ ค�าสั่ง ข้อบังคับจราจร การฝ่าฝืนนี้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย การ

ฝ่าฝืนถือเป็นการกระท�าที่จงใจและเจตนา ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ดังนี้
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ความตระหนักรู้ในสถานการณ์ (Situational Awareness: SA)
 

			  ระดับของความตระหนักรู้ในสถานการณ์

      1. รวบรวมข้อมูล

      2. ท�าความเข้าใจ

      3. คาดการณ์ล่วงหน้า

   การตระหนักรู้ในสถานการณ์คืออะไร?

   การตระหนักรู้ในสถานการณ์ หมายถงึ การรับรูปั้จจยัต่างๆในสถานการณ์แวดล้อมภายใต้เวลา

และสถานที่ เข้าใจความหมายของปัจจัยเหล่านั้นและสามารถ คาดการณ์สถานภาพของปัจจัยเหล่า

นั้นในอนาคตอันใกล้

   ท�าความเข้าใจความตระหนักรู้ในสถานการณ์

					กุญแจส�าคัญในการท�าความเข้าใจความตระหนักรู้ในสถานการณ์จะอยู่กับความสามารถ 

      เข้าใจกระบวนการประมวลผลของมนุษย์

   ปัจจัยที่มีส่วนในความตระหนักรู้ในสถานการณ์

					ประสบการณ์ & การฝึกอบรม (Experience & Training)

					ทักษะเชิงเทคนิคในงานเฉพาะด้าน (Technical Skills)

คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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					ทักษะด้านมนุษย์ปัจจัย (Human Factors Skills)

					การรับรู้เวลาและสถานที่ (Spatial Orientation)

					สุขภาพ & ทัศนคติ (Health & Attitude)

   สัญญาณที่บ่งบอกถึงการสูญเสียความตระหนักรู้ในสถานการณ์

					การสื่อสารไม่สมบูรณ์ 

					ความคลุมเคลือ 

					ข้อบกพร่องที่ไม่ได้รับการแก้ไข

					มีปัญหาค้างคาใจ หรือจดจ่อในสิ่งเดียว

					ไม่ใส่ใจกับการควบคุมยานพาหนะ

					ตาไม่มองถนน

					สับสนกับลางบอกเหตุ 

					เบี่ยงเบนออกจากระเบียบปฏิบัติ

					ฝ่าฝืนขีดจ�ากัดและกฎเกณฑ์

					ล้มเหลวที่จะพบกับเป้าหมาย 

   การแก้ไขการสูญเสียความตระหนักรู้ในสถานการณ์

					อยู่กับแนวทางการปฏิบัติ ณ ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 

					ยกเลิก, ยุติ หรือหยุดการปฏิบัติ

					กุญแจส�าคัญคือ:

						 ควบคุมยวดยานพาหนะ 

						 วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

						 ปฏิบัติการแก้ไขให้ถูกต้อง

   เคล็ดลับเพื่อการมีความตระหนักรู้ในสถานการณ์ที่ดี

					วางแผน

					ใส่ใจข้อมูลจากผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆ

					ปรับความใส่ใจกับบริบทแวดล้อม 

					เฝ้าระวังและปรับปรุงแผนให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ 

					มีแผนส�ารองรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

					กวาดตามองให้ทั่ว

					สร้างระบบเตือนตนเองเสมอทั้งทางสายตาและทางหู

					เตรียมพร้อมเสมอกับสัญญาณการสูญเสียการตระหนักรู้ในสถานการณ์

					พูดเตือนตนเอง!
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   ความตระหนักรู้ในสถานการณ์ในสถานการณ์จริง

					การท�างานจ�าเป็นต้องอาศัยการผสมผสานระหว่าง:

						 รูปแบบพฤติกรรมซึ่งท�าจนเป็นนิสัย (Habit patterns)

						 กระบวนการรู้ส�านึก รู้ตัว ใช้สตินั่นเอง (Conscious processing)

					การกระท�าที่กลายเป็นนิสัยอ่อนแอต่อการส่งผ่านในทางที่ก่อผลเชิงลบและขาดสติ  

      ความรู้ตัวได้ง่าย

   กลยุทธ์เพื่อลดการถูกขัดจังหวะและการเบี่ยงเบนความสนใจ

					พึงระลึกไว้เสมอว่า:

						 เมื่อต้องท�างานสองอย่างไปพร้อมๆ กัน ต้องมีการกวาดสายตามองไว้เป็นระยะๆ 

						 การถูกขัดจังหวะ ต้องเปรียบเสมือนสถานการณ์ธงแดง (ส่งสัญญาณอันตราย)

						 ต้องจดัล�าดับความส�าคญัของงานทีเ่กดิข้ึนในขณะขับข่ี  (เพราะห้ามไม่ให้ท�า คงไม่ฟัง) 

การตัดสินใจ (Decision Making)

 

   เราตัดสินใจอย่างไร

   1. นิยาม

   2. ข้อบกพร่อง-ผิดพลาดในการตัดสินใจ

   3. รูปแบบในการตัดสินใจ

คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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   4. แบบจ�าลองการตัดสินใจ D-E-C-I-D-E

   5. ทัศนคติอันตราย 

   นิยามของการตัดสินใจ

    กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งการตกลงใจเลือกทางเลือก หรือ แนวทางในการปฏิบัติ เพื่อตอบ

สนองต่อความต้องการของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

   ข้อบกพร่อง ผิดพลาดในการตัดสินใจ

					กระท�าโดยไม่เจตนา (Unintended Actions)

					กระท�าโดยเจตนา (Intended Actions)

   ความบกพร่องผิดพลาดของมนุษย์ ในแบบกระท�าโดยไม่มีเจตนา

					พลั้งเผลอ (Slips): ความตั้งใจ/ความใส่ใจล้มเหลว

						 ท�าไม่ครบ ข้ามขั้นตอน

						 ท�ากลับกัน (ตรงกันข้าม) กับระเบียบปฏิบัติ

						 ท�าไม่เป็นไปตามที่วางแผน

						 หลงลืม (Lapses): ความจ�าล้มเหลว

						 ท�าไม่ครบตามที่วางแผน

						 ลืมใส่ใจ

						 ลืมต�าแหน่งแห่งหน

   ความบกพร่องผิดพลาดของมนุษย์ ในแบบกระท�าโดยเจตนา

					ท�าผิด (Mistakes): การกระท�าที่ล้มเหลวไม่บรรลุผลลัพธ์ที่ปรารถนา

						 ใช้กฏที่ถูกในทางที่ผิด

						 ใช้กฎที่ไม่ถูกต้อง 

						 การฝ่าฝืน (Violations): ผลจากการกระท�าเชิงลบ

						 ฝ่าฝืนจนเคยชิน – ใช้ทางลัด

						 ฝ่าฝืนแบบตนเองคิดว่าเหมาะสม-ก็คิดว่าแบบนี้ควรท�าที่สุดแล้ว

   การหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด (Optimizing)

					กลยุทธ์การตัดสินใจโดยใช้ความรู้เป็นพื้นฐาน

					เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลที่สุด

					พิจารณาทางเลือกหลากหลายและให้น�้าหนักโดยค�านึงถึงผลที่จะเกิดตามมา
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   แบบจ�าลองการตัดสินใจ D-E-C-I-D-E

   Detect    ตรวจจับปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง ระบุปัญหา “เกิดอะไรขึ้น” หรือ “ปัญหาคืออะไร”

   Estimate   ประเมินสถานการณ์ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

   Choose   เลือกวัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหา เพื่อก�าหนดทิศทาง 

   Identify   ระบทุางเลอืก พิจารณาทางเลอืกหลากหลายบนพืน้ฐานของการประเมนิความเสีย่ง

   Do      ตกลงใจน�าทางเลือกที่พิจารณาแล้วว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดมาปฏิบัติ  

   Evaluate   ประเมินผลการปฏิบัติ

   จะตัดสินใจท�าอย่างไรดี?

   LOOK-THINK-ACT = กวาดตามอง-สมองคิด-ลงมือท�า

   
ทัศนคติ

     ความสัมพันธ์ระหว่างทศันคตทิีผู้่ขบัขีย่วดยานพาหนะทกุคนมต่ีอกนัและสมรรถนะในการขบัขี่ 

เป็นกุญแจส�าคัญที่จะท�าให้การใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัย

   ความสัมพนัธ์นีจ้ะเป็นตวัก�าหนด การปฏบิตัขิองผูข้บัขีย่วดยานพาหนะในระหว่างใช้รถใช้ถนน

ร่วมกันทั้งในยามปกติและในกรณีฉุกเฉิน (เกิดอุบัติเหตุ) โดยเป็นลักษณะที่แสดงออกทางความคิด, 

ความรู้สึก หรือ พฤติกรรม ต่อ

					เหตุการณ์ (An event)

					บุคคล (Person)

					กลุ่ม (Group)

   ทัศนคติอันตราย (Hazardous Attitudes)

      ทัศนคติอันตราย ที่ส่งผลต่อวิจารณญาณการตัดสินใจ:

						 อิสรภาพแห่งการขับขี่ (Icarian)

						 เสียอะไรไม่ว่า เสียหน้ายอมไม่ได้ (Loose Face)

						 กฎเกณฑ์ไม่อาทรณ์ (Anti-Authority)

						 รีบร้อนลุกลน (Impulsiveness)

						 คิดว่าตนดวงดี (Invulnerability)

						 ฮีโร่คือตัวข้า (Macho)

						 ตายดีกว่าไม่สู้ (Resignation)
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   เสียอะไรไม่ว่าแต่เสียหน้ายอมไม่ได้ 

“ตายเสียดีกว่าที่จะมาเสียหน้าบนถนนแห่งนี้”

   ยาแก้ 

“ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้	ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ	

และอย่าลืมว่าไม่มีใครมีเจตนาให้เกิดอุบัติเหตุ”

   กฎเกณฑ์ไม่อาทรณ์ (Anti-Authority)

“อย่ามาบอกข้าว่าต้องท�าอะไร”

   ยาแก้

“ท�าตามกฎ	เพราะโดยปกติแล้ว	กฎถูกเสมอ!”

   รีบร้อนลุกลน (Impulsiveness)

“ท�าโดยขาดความยั้งคิด	คิดปุ๊บท�าปั๊บอย่างรวดเร็ว”

   ยาแก้

“อย่าเร็วเกินไป	คิดก่อนท�าเสมอ!”

   คิดว่าตนดวงดี (Invulnerability)

“เรื่องร้ายๆ	ไม่มีวันเกิดขึ้นกับตัวข้า”

   ยาแก้

“ให้พิจารณาตามความเป็นจริงว่ามันมีโอกาสที่เรื่องร้ายๆ	อาจเกิดขึ้นกับตนได้เช่นกัน”

   ฮีโร่คือตัวข้า (Macho)

“ข้าท�าได้	ข้าแน่กว่าใคร”

   ยาแก้

“ความปลอดภัยคือชาญฉลาด	ฉวยโอกาสคือความโง่เขลา!”

   ตายดีกว่าไม่สู้ (Resignation)

“ท�าไปแล้วจะมีประโยชน์อะไร”

   ยาแก้

“ข้าไม่ใช่คนสิ้นหวัง	ข้าจะไม่ยอมปล่อยชีวิตไปตามยถากรรม	

ข้าสามารถท�าให้เกิดความแตกต่างได้!”
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ความเหนื่อยล้า (Fatigue)

   นิยามความเหนื่อยล้า

					ระดับของความอยากนอนหรือง่วงนอนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้การนึกคิด และ/หรือ การ 

     ท�าหน้าทีข่องร่างกายแย่ลง อนัจะน�าไปสูค่วามเสีย่งต่อการเกดิความผดิพลาด หรอือบุตัเิหตุ 

					ความเมือ่ยล้าเกดิจากการเพิม่ระยะเวลาการตืน่ลมืตาและ/หรอืการนอนหลบัทีไ่ม่เพยีงพอ

   ความเหนื่อยล้าส�าคัญอย่างไร

					1 ใน 5 ของรายงานจากระบบรายงานความปลอดภัย การบินเกี่ยวข้องกับ ความ 

      เหนื่อยล้า

 

   ประเภทของความเหนื่อยล้า

					ความเหนื่อยล้าเฉียบพลัน

					ความเหนื่อยล้าสะสม

					สาเหตุหลักที่ท�าให้เกิดความเหนื่อยล้า

   การนอนหลับ

					การนอนหลับเป็นความต้องการทางกายภาพ เช่นเดียวกันกับความกระหาย และความหิว     

					คนทั่วไปต้องการนอนหลับโดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมง

					นอนหลับไม่เพียงพอเป็นอาการสะสม

					คุณจะตกเป็น “หนี้การนอน”

   คุณรู้หรือไม่?

					หากตื่นลืมตาต่อเนื่องเป็นเวลา 17 ชั่วโมง เราจะมีสมรรถนะไม่ต่างจากคนที่มีการพักผ่อน 

     นอนหลับอย่างเพียงพอซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดระดับ .05%.
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					หากอดนอนเป็นเวลา 24 ชัว่โมง สมรรถนะจะเทยีบได้กบัการมปีรมิาณแอลกอฮอล์ในเลอืด 

     ระดับ .10% (เกินเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด)

   อาการของความเหนื่อยล้า

					ปฏิกิริยาการตอบสนองทางร่างกายและจิตใจช้าลง

					การตัดสินใจแย่ลง

					การสื่อสารแย่ลง

					สมรรถนะลดลงหรือเอาแน่เอานอนไม่ได้

					ยอมรับสมรรถนะมาตรฐานที่ต�่ากว่า 

					ยอมรับความเสี่ยงสูงโดยไม่จ�าเป็น

					ระดับความใส่ใจลดลง

					มีปัญหาเกี่ยวกับความจ�าระยะสั้นหรือความจ�าใช้งาน

					การเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ

					เกิดภาพลวงตาได้ง่าย

					มีแนวโน้มที่จะวูบหลับ

   มาตรการจัดการความเหนื่อยล้า

					หลีกเลี่ยงการตกเป็นหนี้การนอน

					วางแผนเดินทางล่วงหน้า

					สร้างนิสัยการนอนที่ดี

					หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ และคาเฟอีนก่อนนอน

					หากเร่งรีบ กินอาหารรองท้องหรือของขบเคี้ยวที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

					หลีกเลี่ยงการออกก�าลังกายตอนกลางคืน

					หลีกเลี่ยงการท�าให้จังหวะวงรอบของร่างกาย ผิดเพี้ยน 

   สรุป

					ความเหนื่อยล้าก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆ

					คุณไม่อาจกระตุ้นตัวเองให้สลัดหลุดจากความเหนื่อยล้าได้ ร่างกายและจิตใจจ�าเป็นต้อง 

     ได้รับการพักผ่อนอย่างพอเพียง

					ความเหนื่อยล้าอาจก่อผลร้ายแรงดังนั้นจึงควรใส่ใจกับมันอย่างจริงจัง

					การขับขี่ยวดยานพาหนะก่อให้เกิดความเหนื่อยล้าได้ อย่างไรก็ตามมีวิธีจัดการกับความ 

     เหนื่อยล้าได้

					ไม่มีทางออกที่ง่ายกับเรื่องนี้ จงค้นหาสิ่งที่ใช้ได้กับตัวของคุณเอง
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นิยามความเครียด

					การตอบสนองของตัวเราต่อสถานการณ์การเรียกร้องที่เกิดขึ้น

					อาจเป็นได้ทั้งสิ่งที่ดีหรือไม่ดี

					อาจเป็นปฏิกิริยาทางร่างกายของตัวเรา 

					ความเครียดสะสมเพิ่มขึ้นได้

					อาจเป็นสิ่งที่เกิดจากจินตนาการหรือความคิด

   ตัวก่อความเครียด

					สิ่งเร้า หรือสิ่งกระตุ้นที่ถูกรับรู้ว่าเป็นภัยคุกคาม

					อะไรบ้างที่ถือได้ว่าเป็น ตัวก่อความเครียดในสถานการณ์การขับขี่?

						 ทางกายภาพ 

						 ทางสรีรวิทยา

						 ทางจิตใจ

   อาการเครียด

					มักปรากฎให้เห็นใน 3 ทางดังต่อไปนี้

						 ทางอารมณ์

						 ทางกายภาพ

						 พฤติกรรม

   ความเครียดแบบฉับพลัน (Acute Stress)

					เป็นผลของความต้องการที่ร่างกายต้องตอบสนองต่อสถานการณ์งานที่ก�าลังท�าอยู่:

								การท�างานภายใต้เวลาที่บีบคั้น 

								งานที่ต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างหนัก 

								งานที่ต้องใช้การระแวดระวังอยู่ตลอดเวลา 

   ความเครียดสะสม (Chronic Stress)

    เป็นผลของความต้องการที่ร่างกายต้องตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตไม่ว่าจะดีหรือ

ร้ายก็ตาม เช่น การเป็นหนี้ก้อนใหญ่ระยะยาว หรือปัญหาภายในครอบครัว 

   มาตรการก�าจัดความเครียดฉับพลัน

					เพิ่มทรัพยากร

					ย้าย/ก�าจัดตัวก่อความเครียดออกไป

					เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ผนวก ง. มนุษย์ปัจจัยกับกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน
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					รับมือกับตัวก่อความเครียด

   จัดการกับความเครียดระยะยาว

					จัดการตัวเอง บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล

 

					ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม

					ออกก�าลังกายเป็นประจ�า

					ฟังเสียงเพรียกจากภายในตนเอง

					เรียนรู้ที่จะพักผ่อนหย่อนใจอย่างชาญฉลาด

   สรุป

					ความเครียดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราทุกคน

					ความเข้าใจถึงสาเหตุและผลของความเครียดจะช่วยให้เราสามารถระบุมาตรการที่ 

      เหมาะสมเพื่อจัดการกับความเครียดได้

					การสร้างสมดุลที่ดีทั้งในเชิงสังคมและสภาพแวดล้อมที่ท�างานเป็นส่วนส�าคัญที่จะช่วยให้ 

      เรารับมือกับความเครียดที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้

ผนวก ง. มนุษย์ปัจจัยกับกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน
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ผู้ทรงคุณวุฒิ
และคณะผู้จัดท�ำหนังสือ

ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้จัดท�าหนังสือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน 

ส�าหรับพนักงานสอบสวน

1. นายแพทย์ ธนะพงศ์ จนิวงษ์          ผูจ้ดัการศนูย์วชิาการเพือ่ความปลอดภยัทางถนน 

                          มลูนธิถินนปลอดภยั

2. นายประสิทธิ ์ค�าเกดิ             รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทักลางคุม้ครอง

                          ผู้ประสบภยัจากรถ จ�ากัด

3. รองศาสตราจารย์ ล�าดวน ศรศีกัดา      คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

4. นายณฐัพงศ์ บญุตอบ             นกัวจิยัอาวโุส ศนูย์วจิยัอบุตัเิหตแุห่งประเทศไทย

5. พันต�ารวจเอกหญงิ จนิดา กลับกลาย      อาจารย์ (สบ5) กลุม่งานอาจารย์ กองบญัชาการ

                          ศึกษา

6. พันต�ารวจเอก ดร.สรุศกัด์ิ เลาหพบิลูย์กลุ    อาจารย์ (สบ5) กลุม่งานอาจารย์ กองบญัชาการ

                          ศกึษา

7. พันต�ารวจเอก ดร.กิตต์ิธนทตั เลอวงศ์รตัน์   รองศาสตราจารย์ (สบ 5) คณะต�ารวจศาสตร์ 

                          โรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ

8. พันต�ารวจเอก ดร.สมชาย ว่องไวเมธ ี     ผูก้�ากบัการส่งเสรมิวชิาการ 2 สถาบนัส่งเสรมิ

                          งานสอบสวน

                          รองผูบ้งัคบัการ กองอทุธรณ์ ส�านกังาน

                          คณะกรรมการข้าราชการต�ารวจ

9. พันต�ารวจเอก ชยัณรงค์ รตันผล        ผูก้�ากบัการ (สอบสวน) กองบงัคบัการต�ารวจ

                          นครบาล 6
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10.  พันต�ารวจเอก ปพฒัน์ วสธุวชั             รองศาสตราจารย์ (สบ 4) 

                               คณะต�ารวจศาสตร์ 

                               โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

11.  นาวาอากาศเอกสวุรรณ ภูเ่ต็ง             ผูท้รงคณุวฒุด้ิานอบุตัเิหตุ

                               และความปลอดภยั

12.  พันต�ารวจเอกหญงิ ดวงฤดี เอีย้วสนิทรพัย์        อาจารย์ (สบ4) กลุม่งานอาจารย์ 

                               กองบัญชาการศกึษา

13.  พันต�ารวจเอก อมรชยั ลลีาขจรจิต           ผูก้�ากบัการ กลุม่งานสนบัสนนุคดี

                               เทคโนโลย ีกองบังคบัการปราบปราม

                               การกระท�าความผดิเก่ียวกับอาชญากรรม

                               ทางเทคโนโลยี

14.  พันต�ารวจโท ดร.สทิธพิงษ์ ศรีเลอจันทร์         อาจารย์ (สบ 3) กลุม่งานอาจารย์ 

                               กองบัญชาการศกึษา

15.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ พนัต�ารวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชยั คณะรฐัศาสตร์และนติศิาสตร์ 

                               มหาวทิยาลยับูรพา

16.  พนัต�ารวจโท กรีติ ตรวัีย                รองผูก้�ากบัการ (สอบสวน) สถานตี�ารวจ

                               ภูธรเมืองปัตตานี ต�ารวจภูธรจังหวัด

                               ปัตตานี

17.  พันต�ารวจโท ดร.ภาณุพงศ์ ภาณดุุลกติติ        สารวตัรงานวศิวกรรมจราจร 

                               กองก�ากับการ 4 กองบังคบัการ

                               ต�ารวจจราจร

18.  นายวัฒนดนัย ธนญัชยั                 นกัวชิาการโครงการฯ
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