
¨Ñ´·Óâ´Â 
¡Í§ºÑÞªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
ÈÙ¹Â�ÇÔªÒ¡ÒÃà¾×่Í¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ·Ò§¶¹¹
â´Â¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¢Í§
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ (ÊÊÊ.)

     ¡ÒÃÊÍºÊÇ¹
ÍØºÑμ ÔàËμ Ø·Ò§¶¹¹

¤´Õ
¤Ù‹Á×ÍÇÔ·ÂÒ¡Ã

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �áÅÐÊÒàËμØ¢Í§ÍØºÑμÔàËμØ·Ò§¶¹¹
¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�ÊÒàËμØ¢Í§ÍØºÑμÔàËμØ·Ò§¶¹¹ 
¡®ËÁÒÂ·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃÊÍºÊÇ¹¤´ÕÍØºÑμÔàËμØ·Ò§¶¹¹
¢Ñ้¹μÍ¹¡ÒÃÊÍºÊÇ¹¤´ÕÍØºÑμÔàËμØ·Ò§¶¹¹
¡ÒÃμÃÇ¨¾ÔÊÙ¨¹�ËÅÑ¡°Ò¹ã¹¤´ÕÍØºÑμÔàËμØ·Ò§¶¹¹
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¨ÃÒ¨ÃáÅÐ¡ÒÃá¡Œä¢ÍØºÑμÔàËμØ·Ò§¶¹¹

     ¡ÒÃÊÍºÊÇ¹
ÍØºÑμ ÔàËμ Ø·Ò§¶¹¹

¤´Õ
¤Ù‹Á×ÍÇÔ·ÂÒ¡Ã

     ÍØºÑμÔàËμØ·Ò§¶¹¹
    ¡ÒÃÊÍºÊÇ¹

¤´Õ
¤Ù‹Á×ÍÇÔ·ÂÒ¡Ã

ISBN : 978-616-8080-03-0

7 8 6 1 6 8 0 8 0 0 3 09



คู่มือวิทยากรการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

โดย  พันต�ำรวจเอก สุรศักดิ์  เลำหพิบูลย์กุล และคณะ

ISBN     978-616-8080-03-0

ปีที่พิมพ์   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560

จ�านวนพิมพ์  หนังสือ  1,000  เล่ม
     CD    4,000  แผ่น

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย
     กองบัญชำกำรศึกษำ ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ

สนับสนุนโดย
     ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

ที่ติดต่อ
     เลขที่ 100 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงลำดยำว เขตจตุจักร
     กรุงเทพมหำนคร 10900

พิมพ์ที่   
     บริษัท มิตรภำพกำรพิมพ์และสติวดิโอ จ�ำกัด
     เลขที่ 1 ถนนพระรำมเก้ำ ซอยพระรำมเก้ำ 59 (อิสสระชัย) 
     แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
     โทร. 02-1872223   แฟกซ์. 02-1872226



ค�านิยม

   องค์กำรสหประชำชำติได้เรียกร้องให้ประเทศสมำชิกด�ำเนนิกำร

ตำมกรอบปฏิญญำมอสโก ซึ่งก�ำหนดให้ ค.ศ.2011-2020 (พ.ศ.2554-

2563) เป็นทศวรรษแห่งกำรปฏบิตักิำรเพือ่ควำมปลอดภัยทำงถนน เพือ่ให้

แต่ละประเทศก�ำหนดทิศทำง แผนงำน มำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุ

ทำงถนน โดยมีเป้ำหมำยลดอัตรำกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนของท้ังโลกถึงร้อยละ 50 ในปี 

ค.ศ.2020 หรือ พ.ศ.2563 โดยใช้กรอบแนวทำงส�ำหรับแผนทศวรรษแห่งควำมปลอดภัยทำงถนน 

ซึ่งหนึ่งในห้ำเสำหลักของกำรสร้ำงเสริมให้เกิดควำมปลอดภัยทำงถนน คือ กำรตอบสนองภำยหลัง

เกิดอุบัติเหตุ 

   พนักงำนสอบสวน นับว่ำมีบทบำทอย่ำงสูงในกำรตอบสนองภำยหลังเกิดเหตุ ทั้งนี้ 

กฎหมำยได้ให้อ�ำนำจแก่พนกังำนสอบสวน ให้มีหน้ำทีท่�ำกำรสบืสวนสอบสวนคดอีบุตัเิหตจุรำจรทำง

บก และรวบรวมพยำนหลกัฐำนทัง้ปวงเพือ่พสิจูน์ควำมผดิหรอืควำมบรสิทุธิข์องผูถ้กูกล่ำวหำ จงึเป็น

ภำระหน้ำที่อันส�ำคัญที่ต้องท�ำควำมจริงให้ปรำกฏ ท้ังนี้ เพื่ออ�ำนวยควำมยุติธรรมให้กับประชำชน 

กำรท�ำควำมจริงให้ปรำกฏดังกล่ำว นอกจำกจะหำตัวผู้รับผิดชอบในทำงแพ่งและทำงอำญำแล้ว ยัง

ต้องสำมำรถเป็นข้อมูลย้อนกลับไปสู่ระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำน คน รถ ถนนและสิ่งแวดล้อม เพื่อ

ให้มีควำมปลอดภัยสูงขึ้นต่อผู้ใช้ถนน ทั้งมวลอีกด้วย เพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุซ�้ำซ้อน เกิดขึ้นแล้วเกิด

ขึ้นอีก ในพื้นที่รับผิดชอบของตน โดยไม่ได้รับกำรแก้ไข

   หนงัสอื คู่มอืวทิยำกรกำรสอบสวนคดีอบุตัเิหตทุำงถนน เล่มนี ้ได้จดัท�ำข้ึนโดยควำมร่วมมอื

ระหว่ำงกองบญัชำกำรศกึษำและศนูย์วชิำกำรเพือ่ควำมปลอดภยัทำงถนน โดยกำรสนบัสนนุด้ำนงบ

ประมำณจำกส�ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรสร้ำงเสรมิสขุภำพ (สสส.) เนือ้หำทีป่รำกฏอยูใ่นหนงัสอื

นี้ เช่น สถำนกำรณ์กำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน กำรวิเครำะห์สำเหตุของเกิดอุบัติเหตุ กำรสอบสวนคดี

อุบัติเหตุทำงถนน ได้ถูกรวบรวมไว้เพื่อต้องกำรให้พนักงำนสอบสวนผู้ปฏิบัติหน้ำที่ได้ใช้เป็นแหล่ง

ข้อมูลอ้ำงอิงในกำรท�ำควำมจริงให้ปรำกฏตำมที่กล่ำวมำแล้ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงำน

สอบสวนและผู้เกี่ยวข้องโดยตรงต่อไป

                    พล.ต.ท.

                          (รอย  อิงคไพโรจน์)

                                                     ผู้บัญชาการศึกษา



ค�าน�า

   “คูมื่อวทิยากรการสอบสวนคดีอบุติัเหตุทางถนน” เป็นผลผลติใน
กจิกรรมกำรจัดท�ำและฝึกอบรมหลกัสตูรกำรสอบสวนคดอุีบัติเหตทุำงถนน 
ส�ำหรบัพนักงำนสอบสวน ของโครงกำรพฒันำกำรปฏบัิตงิำนของเจ้ำหน้ำท่ี

ต�ำรวจเพื่อลดอุบัติเหตุทำงถนน (ระยะท่ี 3) มีข้ันตอนกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำ 
ประกอบด้วย กำรจดัท�ำหลกัสตูรกำรสอบสวนคดอีบุตัเิหตทุำงถนนส�ำหรบัพนกังำน

สอบสวน ท่ีมำจำกกำรส�ำรวจ สมัภำษณ์ และประชมุกลุม่ย่อย ท้ังกลุม่พนกังำนสอบสวนและผูเ้ชีย่วชำญ
จำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องกบังำนอบุติัเหตุทำงถนน จนได้ร่ำงหลกัสูตรทีม่เีนือ้หำครอบคลมุทกุมติขิอง
งำนสอบสวนคดอีบุตัเิหตทุำงถนน จำกนัน้ได้ท�ำกำรฝึกอบรมวทิยำกรหลกัสตูรกำรสอบสวนคดอีบัุตเิหตุ
ทำงถนนส�ำหรับพนกังำนสอบสวน เพือ่ให้ผูเ้ข้ำรบักำรฝึกอบรม สำมำรถเป็น “ครตู้นแบบด้านการ
สอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน” ไปขยำยผลกำรฝึกอบรมในหน่วยงำนได้ หลักสูตรมีเนื้อหำอบรม 
จ�ำนวน 5 วนั ประกอบด้วย ส่วนที ่1 วชิำครูต�ำรวจ และส่วนท่ี 2 ส่วนเนือ้หำมขีอบเขต 6 หมวด ได้แก่ 
หมวดที ่1 สถำนกำรณ์อบุตัเิหตทุำงถนนและบทบำทหน้ำทีข่องหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง หมวดที ่2 กฎหมำย
และแนวคดิทีเ่ก่ียวข้องในกำรสอบสวนอบุติัเหตทุำงถนน หมวดที ่3 กำรวเิครำะห์สำเหตกุำรเกิดอบุตัเิหตุ
ทำงถนน หมวดที ่4 กำรบรหิำรจัดกำรกำรท�ำส�ำนวนกำรสอบสวน หมวดท่ี 5 เทคโนโลยสีำรสนเทศ
กบักำรสอบสวนคดอีบัุตเิหตุทำงถนน และหมวดที ่6 กำรก�ำหนดประเดน็กำรตรวจพสิจูน์ให้กับผูช้�ำนำญ
กำรตรวจพสูิจน์ หลงัจำกกำรฝึกอบรม คณะผูวิ้จยัได้น�ำข้อมลูมำพฒันำจนหลกัสตูร และเนือ้หำ มคีวำม
สมบรูณ์มำกยิง่ขึน้ รวมทัง้ได้จัดท�ำคู่มอืวทิยำกรกำรสอบสวนคดอีบุตัเิหตทุำงถนน และจดัท�ำสือ่กำร
สอน เพื่อให้สำมำรถน�ำไปเป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำนและขยำยผลไปยังกลุ่มพนักงำนสอบสวนและ
ข้ำรำชกำรต�ำรวจอืน่ต่อไปได้  

   ขอขอบพระคณุ พนกังำนสอบสวน ผูเ้ชีย่วชำญ วทิยำกรและผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุท่ำน ทีก่รณุำให้
ค�ำแนะน�ำ ให้ข้อมลูจนส�ำเรจ็เป็นคูม่อืวทิยำกรกำรสอบสวนคดอีบุตัเิหตทุำงถนน หำกมข้ีอผดิพลำด 
บกพร่อง จำกกำรเขยีน กำรเรยีบเรยีง หรอือืน่ๆ ประกำรใดคณะผูว้จัิยขอน้อมรบัค�ำแนะน�ำเพ่ือพฒันำ
ในโอกำสต่อไป หำกมผีลกรรมดใีดๆ ทีเ่กดิจำกหนงัสอืเล่มนี ้ขอให้อำนสิงฆ์บุญจงเกิดแก่ข้ำรำชกำรต�ำรวจ 
และประชำชนผู้ใช้รถใช้ถนน  สดุท้ำยต้องกรำบขอบพระคณุส�ำนกังำนกองทุนสนบัสนนุกำรสร้ำงเสรมิสขุ
ภำพ (สสส.) และศนูย์วชิำกำรเพือ่ควำมปลอดภยัทำงถนน (ศวปถ.) ทีใ่ห้กำรสนบัสนนุทนุในกำรจัดท�ำ
หนงัสอืและส่ือกำรเรยีนรู ้ในโครงกำรพฒันำกำรปฏบิตังิำนของเจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจเพือ่ลดอบุตัเิหตทุำงถนน

            พันต�ารวจเอก สุรศักดิ์  เลาหพิบูลย์กุล และคณะ
                                                 กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา
                                                                   กุมภาพันธ์ 2560
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1การสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

สถานการณ์ และสาเหตุ
ของอุบัติเหตุทางถนน

 1. สถานการณ์และสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนน

   ภำพรวมของกำรเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตของโลก 

   - ทุกๆ 25 วินำที มีคนตำยบนท้องถนน 1 คน 

   - ใน 1 ปี มีคนตำยจำกอุบัติเหตุทำงถนน 1.3 ล้ำนคน 

   - สถติจิำกองค์กำรอนำมยัโลก สถำนกำรณ์อบุตัเิหตแุละเสียชีวติในประเทศไทยถอืเป็น 

    อันดับ 2 ของโลก โดยมียอดผู้เสียชีวิตรวม  24,000 คน 

   - จำกผลกำรวิจัย  ในประเทศออสเตรเลียซึ่งมีกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน   

    โดยเฉพำะด้ำนโครงสร้ำงและสิ่งแวดล้อมทำงถนนเป็นอย่ำงดี  พบว่ำ  

     

        

                  

    เกิดจากคน ประมำณ 95 ครั้งในกำรชน 100 ครั้ง

    เกิดจากสิ่งแวดล้อมบนถนน ประมำณ 28 ครั้งในกำรชน 100 ครั้ง

    เกิดจากรถ ประมำณ 8 ครั้ง ในกำรชน 100 ครั้ง 

   - สถติกิรณกีำรเสยีชวีติิด้วยรถจกัรยำนยนต์ ประเทศไทยเป็นประเทศทีส่งูอนัดบั 1 ในโลก

   สำเหตุของกำรเกิดอุบัติเหตุในส่วนของคน เช่น เมำแล้วขับ หลับใน ในส่วนของรถ เช่น 

ยำงรถยนต์หมดสภำพ เบรกหมดสภำพ ในส่วนของถนนเช่น ถนนลื่นหลังฝนตก มีกำรซ่อมถนน (ดู

รำยละเอียดในภำคผนวก ก.)

   -  สวนดุสิตโพล ท�ำกำรส�ำรวจ 10 อันดับข่ำวที่สะเทือนใจที่สุด พบว่ำ กำรตำยบนถนน 

เป็นเรือ่งสะเทอืนใจ อนัดับ 3 รองจำกเร่ืองอำชญำกรรม ฆ่ำข่มขืน ซึง่เป็นอนัดบั 1 และ ควำมแตกแยก

ในสังคม เป็นอันดับ 2 

1
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   จำกข้อมลูทัง้หมดข้ำงต้น จึงเกดิค�ำถำมว่ำ ท�ำอย่ำงไรจงึจะให้ควำมส�ำคญักบักำรสวบสวน

หำสำเหตุที่แท้จริงของกำรเกิดอุบัติเหตุ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีอุบัติเหตุ คือพนักงำนสอบสวน 

ที่นอกจำกจะหำสำเหตุของอุบัติเหตุว่ำเกิดจำกควำมประมำทของใคร เพื่อให้ปรำกฏในส�ำนวนกำร

สอบสวนแล้ว ควรสนใจเรือ่งสำเหตอุืน่ด้วย เช่น รถ ถนน หรอืสิง่แวดล้อม ซึง่ล้วนเป็นสำเหตขุองกำร

เกดิอบุตัเิหตทุัง้สิน้ นอกจำกนี ้ยงัควรต้องหำสำเหตขุองกำรตำยด้วยว่ำบคุคลทีป่ระสบอบุติัเหตตุำย

อย่ำงไร เช่น หัวกระแทกกับกระจกหน้ำ หน้ำอกกระแทกกับพวงมำลัย กระเด็นหลุดออกมำนอกรถ

แล้วกระแทกกับต้นไม้ เป็นต้น

 2. บทบาทของพนักงานสอบสวนต่ออุบัติเหตุทางถนน

   องค์กำรสหประชำชำติได้เรยีกร้องให้ประเทศสมำชิกด�ำเนนิกำรตำมกรอบปฏญิญำมอสโก 

ซ่ึงก�ำหนดให้ ค.ศ.2011-2020 (พ.ศ.2554-2563) เป็นทศวรรษแห่งกำรปฏบิตักิำรเพือ่ควำมปลอดภยั

ทำงถนน เพื่อให้แต่ละประเทศก�ำหนดทิศทำง แผนงำน มำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำง

ถนน โดยมีเป้ำหมำยลดอัตรำกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนของทั้งโลกลงร้อยละ 50 ในปี ค.ศ.

2020 หรือ พ.ศ.2563 โดยใช้กรอบแนวทำงส�ำหรับแผนทศวรรษแห่งควำมปลอดภัยทำงถนน โดย

ยึดแนวคิดเรื่องระบบที่เอื้อต่อควำมปลอดภัย (Safe System Approach) เป็นแนวทำง โดยกรอบ

แนวทำงทศวรรษแห่งควำมปลอดภยัทำงถนนของโลก ได้ด�ำเนนิกำรโดยยดึหลกัแนวทำงตำมเสำหลกั 

5 ด้ำน ดังนี้

            

           เสาหลักที่ 1  การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety manage-

ment) ส่งเสรมิกำรสร้ำงควำมร่วมมอืของภำคเีครอืข่ำยจำกทกุภำคส่วนและก�ำหนดหน่วยงำนหรอื

คณะท�ำงำนหลักเพือ่พฒันำและผลกัดนัยทุธศำสตร์ แผน เป้ำหมำยชำตด้ิำนควำมปลอดภยัทำงถนน

บทที่ 1     สถานการณ์ และสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนน
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ภำยใต้ระบบฐำนข้อมลูและฐำนงำนวิจัยทีเ่ป็นหลกัฐำนเชิงประจกัษ์ เพือ่ออกแบบน�ำไปปฏบัิต ิตดิตำม 

ประเมินผล ประสิทธิภำพของมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน

           เสาหลักท่ี 2  ถนนและการสญัจรอย่างปลอดภัย (Safer Roads and Mobility) โดย

สร้ำงมติคิวำมปลอดภยัให้เป็นส่วนหนึง่ของระบบโครงข่ำยถนนและยกระดบัคณุภำพในกำรป้องกนั

หรอืคุ้มครองกำรบำดเจบ็และสญูเสยีส�ำหรบัผูใ้ช้รถใช้ถนนทกุประเภท โดยเฉพำะกลุม่ทีมี่ควำมอ่อน

ไหวต่อกำรสูญเสียสูง เช่น คนเดินเท้ำ ผู้ใช้รถจักรยำนยนต์ และจักรยำน สิ่งเหล่ำนี้จะเกิดขึ้นได้จำก

กำรวำงระบบติดตำมประเมินผลของโครงสร้ำงพื้นฐำนถนน กำรส่งเสริมกำรวำงแผนออกแบบ

ก่อสร้ำง และสภำพของถนนที่ให้ควำมส�ำคัญกับควำมปลอดภัย

   เสาหลักท่ี 3  ยานพาหนะปลอดภยั (Safer Vehicles) มกีำรส่งเสรมิกำรน�ำเทคโนโลยี

มำใช้งำนจริง เพื่อท�ำให้ยำนพำหนะปลอดภัยขึ้นด้วยมำตรกำรทั้งเชิงรับ (Passive Safety) และเชิง

ป้องกนั (Active Safety) ด้วยกำรส่งเสรมิมำตรฐำนทีเ่ป็นไปในแนวทำงเดยีวกนัทัว่โลก กำรให้ควำม

รู้ควำมเข้ำใจกับผู้บริโภค และกำรสร้ำงแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ถูกน�ำมำใช้

   เสาหลักที่ 4  ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย (Safer Road Users) มกีำรพฒันำแผนงำนเพือ่

ปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีควำมปลอดภัย กำรบังคับใช้กฎหมำยควบคู่ไปกับกำร

รณรงค์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เพื่อเพิ่มอัตรำกำรคำดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัย กำรลด

ปัญหำกำรเมำแล้วขับ ควำมเร็วและปัจจัยเสี่ยงอื่น 

   เสาหลักที่ 5  การตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ (Post Crash Response) สร้ำง

เสรมิควำมพร้อมต่อกำรตอบสนองในสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิหลงัเกดิอบุตัเิหต ุและพฒันำควำมสำมำรถ

ของระบบสุขภำพและระบบอืน่ ๆ  ในกำรดแูลรกัษำภำวกำรณ์บำดเจบ็จำกอบุตัเิหตทุีเ่หมำะสม รวม

ถึงกำรดูแลในระยะยำวเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุบัติเหตุ

    หนึง่ในห้ำเสำหลกัของกำรด�ำเนินกำรเรือ่งควำมปลอดภยัทำงถนน คอื กำรตอบสนองภำย

หลังเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งพนักงำนสอบสวนมีหน้ำที่ต้องท�ำควำมจริงให้ปรำกฏเพื่ออ�ำนวยควำมยุติธรรม

ให้กับประชำชน กำรท�ำควำมจริงให้ปรำกฏดังกล่ำว นอกจำกจะหำตัวผู้รับผิดชอบในทำงแพ่งและ

ทำงอำญำให้กับผูเ้สยีหำยได้แล้ว ยงัสำมำรถเป็นข้อมลูย้อนกลบัไปสูร่ะบบกำรบรหิำรจัดกำรด้ำน คน 

รถ ถนน เพื่อให้มีควำมปลอดภัยสูงขึ้นต่อผู้ใช้ถนนทั้งมวลอีกด้วย ทั้งนี้ กฎหมำยได้ให้อ�ำนำจแก่

พนักงำนสอบสวน ให้มีหน้ำที่ท�ำกำรสืบสวนสอบสวนคดีอุบัติเหตุจรำจรทำงบกด้วย ในกำรแสวงหำ

ข้อเท็จจริงและหลักฐำนไปตำมอ�ำนำจหน้ำที่ เพื่อจะทรำบรำยละเอียดแห่งควำมผิดและรวบรวม

พยำนหลักฐำนตลอดจนกำรด�ำเนินกำรทั้งหลำย ซ่ึงพนักงำนสอบสวนได้ท�ำไปเก่ียวกับควำมผิดท่ี

กล่ำวหำ เพื่อที่จะทรำบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ควำมผิด และเพื่อจะเอำตัวผู้กระท�ำผิดมำฟ้องลงโทษ 

โดยในคดจีรำจรทำงบก ให้ถอืว่ำรัฐเป็นผูเ้สียหำย ดงันัน้ เมือ่พนกังำนสอบสวนได้รบัแจ้งเหตคุดจีรำจร 

ท�ำกำรตรวจสถำนทีเ่กิดเหต ุและรวบรวมพยำนหลกัฐำนแล้ว พนกังำนสอบสวนจะเป็นผูก้ล่ำวหำใน

สถานการณ์ และสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 1
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ควำมผิดดังกล่ำวเอง โดยที่คู่กรณีไม่จ�ำต้องเป็นผู้กล่ำวหำในคดีจรำจรทำงบก ส่วนฝ่ำยไหนจะเป็นผู้

เสยีหำยหรอืเป็นผู้ต้องหำ กข็ึน้อยูก่บักำรวนิจิฉยัคดเีบือ้งต้นของพนกังำนสอบสวน โดยจะต้องมกีำร

สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยำนหลักฐำนเบื้องต้นก่อนทุกครั้ง

  

 

   จากแผนภาพ เมื่อมีคดีอุบัติเหตุทำงถนน พนักงำนสอบสวนต้องด�ำเนินกำร ดังนี้ คือ 

    ด�ำเนินกำรสอบสวนตำมกระบวนกำร เพือ่ท�ำควำมจรงิให้ปรำกฏ และหำผูร้บัผดิชอบ

ทัง้ในทำงแพ่งและอำญำ  ในกรณีท่ีไม่ใช่เหตุเลก็น้อย มผีูบ้ำดเจ็บ และเสยีชีวติ จ�ำเป็นต้องมทีีมเก็บหลกั

ฐำนเข้ำร่วมตรวจสอบ จุดชน รถยนต์คู่กรณีด้วย จำกนัน้จงึสรปุส�ำนวนคด ีและส่งฟ้องไปตำมหลกัฐำน

    สรุปประเด็นส�ำคัญเร่ืองสำเหตุของอุบัติเหตุทำงถนน เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง กรณีที่อุบัติเหตุมักเกิดในจุดเดิมบ่อยครั้ง หรือ พฤติกรรมแบบเดิมๆ กำรสรุปประเด็นดัง

กล่ำว จะท�ำให้มีกำรแก้ไขไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ�้ำอีก กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว ยังมีผลย้อนกลับมำเป็น

ประโยชน์ต่อพนักงำนสอบสวนเอง โดยไม่ต้องท�ำส�ำนวนในเรื่องที่เกิดท�ำนองนี้ซ�้ำอีกเช่นกัน 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ 1 1  

เปิดคลิปวีดีโอ รถจักรยำนยนต์ชนท้ำยรถยนต์ที่ก�ำลังจะเลี้ยวซ้ำยเข้ำซอย จำกนั้นให้ผู้เข้ำ

รับกำรอบรมอภิปรำยแสดงควำมเห็นว่ำอะไรคือสำเหตุของอุบัติเหตุ 

วิทยำกรต้องอธิบำยเน้นให้เห็นถึงสำเหตุของอุบัติเหตุในแบบต่ำงๆ นอกจำกควำมประมำท 

เช่น กำรปล่อยให้มีแผงลอยขำยของปำกซอย และประชำชนผู้ซื้อ จอดรถปำกซอยเพื่อซื้อ

ของ และอื่นๆ 

บทที่ 1     สถานการณ์ และสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนน
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   คลิปวีดีโอตัวอย่าง เป็นคดีอุบัติเหตุบริเวณปำกซอยกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปรำกำร พื้นที่

สถำนีต�ำรวจรำชำเทวะ ระหว่ำงรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถเก๋ง) และรถจักรยำนยนต์ ชนกัน เป็นคลิป

เหตุกำรณ์ที่รถยนต์ขับน�ำหน้ำในช่องทำงเดินรถที่ 1 จำกซ้ำย และก�ำลังจะเลี้ยวเข้ำซอยซึ่งอยู่ด้ำน

ซ้ำย แต่รถยนต์ไม่สำมำรถอยู่ในช่องทำงด้ำนซ้ำยได้ เนื่องจำกมีรถจอดแวะซื้อสินค้ำ ซึ่งวำงขำยอยู่

บนทำงเท้ำบริเวณปำกซอย รถจักรยำนยนต์ที่ขับตำมมำ ไม่ทันระวัง จึงชนท้ำยรถยนต์ที่ก�ำลังจะ

เลี้ยวเข้ำซอย

 

 ตัวอย่างการอภิปราย

   สำเหตุของอุบัติเหตุตำมคลิปนี้

   1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถเก๋ง) ไม่เปิดไฟเลี้ยวเมื่อเปลี่ยนช่องทำงกำรขับรถเป็นระยะ 

    ทำงไม่น้อยกว่ำ 30 เมตร ผิดตำมพรบ.จรำจรทำงบก มำตรำ 36 

   2. มีรถยนต์ 2 คันจอดรถหน้ำปำกซอย กีดขวำงกำรจรำจร

   3. รถจักรยำนยนต์มีระยะประชิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถเก๋ง) มำกไป ขำดระยะ 

    ปลอดภัยในกำรขับขี่ยำนพำหนะ

   4. บรเิวณปำกซอยมร้ีำนขำยของ อำจต้องให้เทศกจิเข้ำมำเกีย่วข้อง หรอื รมิถนนให้ทำสี 

    ขำวแดงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ�้ำ

   5. สำยรัดคำงหมวกกันน็อคหลุดจำกศีรษะ

สถานการณ์ และสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 1
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 ผู้เกี่ยวข้องควรมีบทบาทอย่างไร

   1. ต�ำรวจ เช่น ริมถนนให้ทำสีขำวแดงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ�้ำ หรือไม่อนุญำตให้จอดรถ 

    ปำกซอย 

   2. เทศกิจ เช่น ควบคุมกำรขำยของข้ำงทำง

   กรณีมีโจทก์ร่วม เช่น ต�ำรวจและท้องถิ่นเข้ำมำเกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีข้อสั่งกำรจำกนำยก

รัฐมนตรีไปยังหน่วยงำนในระดับท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏำคม 2559 และข้อสั่งกำรกระทรวง

มหำดไทย ให้ทกุท้องถิน่ตัง้ศนูย์ปฏบิตักิำรควำมปลอดภยัทำงถนน (ศปถ. อปท.) โดยให้แต่งตัง้คณะ

กรรมกำร และใช้งบประมำณของท้องถิน่ในกำรนีไ้ด้ตลอดท้ังปี กรณทีีต้่องมกีำรปรบัปรงุสิง่แวดล้อม

ทำงกำยภำพร่วมด้วย เช่น ซ่อมถนน ซ่อมป้ำยจรำจร ตัดต้นไม้ข้ำงทำง ก็สำมำรถน�ำข้อสั่งกำรดัง

กล่ำวมำปรับใช้ได้

 

   ในส�ำนวนกำรส่งฟ้องของพนกังำนสอบสวน จะเก่ียวข้องระหว่ำง ผูขั้บข่ีจกัรยำนยนต์ และ 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถเก๋ง) แต่สำมำรถฟ้องผู้จอดรถกีดขวำงปำกซอยทั้ง 2 คันได้ เนื่องจำกผิด 

พรบ.จรำจรทำงบก

บทที่ 1     สถานการณ์ และสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนน
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 พนักงานสอบสวนควรมีบทบาทอย่างไร

   1. กรณีดังกล่ำว ในส�ำนวนของพนักงำนสอบสวน ต้องสั่งฟ้องผู้ท่ีขับข่ีรถโดยประมำท

ได้แก่ รถยนต์น่ังส่วนบคุคล (รถเก๋ง) ทีไ่ม่ให้สญัญำณไฟเลีย้วในระยะท่ีปลอดภยั  และรถจกัรยำนยนต์

ทีข่บัรถประชดิคนัหน้ำมำกเกนิกว่ำทีจ่ะหยดุได้ทนั รวมถงึรถยนต์ทีจ่อดรถข้ำงทำง ฐำนจอดกดีขวำง

กำรจรำจร ตำมพระรำชบญัญติัจรำจรทำงบกอย่ำงครบกระบวนกำร เพือ่ให้เป็นตวัอย่ำงในกำรบังคบั

ใช้กฎหมำย

   2. นอกจำกนี ้ยงัต้องมบีทบำทในกำรแจ้งไปยงัผูบ้งัคบับญัชำ ระดบัสถำนตี�ำรวจ เพือ่สัง่

กำร หรอืประสำนหน่วยเกีย่วข้องบงัคับใช้กฎหมำยห้ำมขำยสนิค้ำบรเิวณปำกซอยเพือ่ควำมปลอดภยั

ของประชำชนโดยรวม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ 2 

คลิปคดอีบุติัเหตุ รถบรรทกุพ่วงเลีย้วเข้ำซอย หรอืเลีย้วเข้ำประตูสถำนประกอบกำรในระยะ

ประชิด ชนกับรถจักรยำนยนต์ที่ขับตำมหลังมำ

ให้ผูเ้ข้ำรบักำรอบรมอภปิรำยถงึสำเหตุของอบุติัเหต ุและวิทยำกรเน้นควำมส�ำคญัของสำเหตุ 

อื่นๆ นอกจำกควำมประมำทด้วย

   คลิปนี้ เป็นคลิปวีดีโอที่รถบรรทุกพ่วงคันหนึ่ง ก�ำลังเลี้ยวเข้ำประตูสถำนประกอบกำร  

ทำงด้ำนซ้ำย แต่เนื่องด้วยควำมยำวของรถบรรทุกพ่วง ท�ำให้ไม่สำมำรถเลี้ยวได้ หำกขับในช่องทำง

ด้ำนซ้ำยสุดที่ติดกับทำงเท้ำ ผู้ขับขี่รถยนต์บรรทุก จึงต้องขับในช่องทำงที่ 2 จำกซ้ำย ท�ำให้ชนกับรถ

จักรยำนยนต์ที่ขับมำในช่องทำงด้ำนซ้ำยที่ติดกับทำงเท้ำ

สถานการณ์ และสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 1
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 ตัวอย่างการวิเคราะห์

   สาเหตุของอุบัติเหตุ

   1. รถบรรทุกพ่วงขับรถตัดช่องทำงรถอื่นในระยะประชั้นชิด ซึ่งรถบรรทุกอยู่ในช่องทำง 

    ที่ 2 ต้องชะลอดูรถที่ตำมมำว่ำก่อนเลี้ยวซ้ำยรถอยู่ในระยะปลอดภัยหรือไม่ และต้อง 

    เปิดไฟเลี้ยวเมื่อเปลี่ยนช่องทำงกำรขับรถเป็นระยะทำงไม่น้อยกว่ำ 30 เมตร

   2. ประตูสถำนประกอบกำร (โกดัง) มีกำรเชื่อมทำงแคบท�ำให้เกิดปัญหำในกำรเลี้ยวรถ  

    เพื่อเข้ำ – ออก ในสถำนประกอบกำร (โกดัง) 

   3. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเชื่อมทำงจะประกอบด้วยดังต่อไปนี้

    3.1  พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก 

    3.2  พระรำชบัญญัติทำงหลวง ประเด็นกำรเชื่อมทำง

    3.3  พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก

    3.4  พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัยอำชีว และอนำมัยในกำรท�ำงำน

 บทบาทของพนักงานสอบสวน

   ร้อยละ 28 ของอุบัติเหตุทำงถนน เกิดขึ้นจำกถนนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ปัจจัยนี้ลดลง

พนกังำนสอบสวนต้องมกีำรบนัทกึสำเหตทุีเ่กดิอบุตัเิหตทุีม่รีำยละเอยีดทีค่รบถ้วน เพือ่ให้เป็นข้อมลู

แก่หน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับถนน หรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุดังกล่ำว เช่น เมื่อ

กระทรวงคมนำคมรับทรำบข้อมูลถนน หรือสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดอุบัติเหตุ อำจมีกำรทบทวนกำร

สร้ำงถนน หรือกำรเชือ่มทำงทีผ่ดิหลักควำมปลอดภยั หรอืวศิวกรทำงหลวงผูอ้อกแบบถนน ให้ได้รบั

ข้อมูลประกอบในกำรก่อสร้ำง ส่วนตัวผู้ประกอบกำรเอง ต้องทบทวนวิธีกำรป้องกันหน้ำสถำน

ประกอบกำร เช่นมกีำรตัง้กรวยเป็นจดุสงัเกต  และมพีลขบัผูช่้วยในกำรช่วยเลีย้วเข้ำสถำนประกอบ

กำรเป็นต้น

 กรณีตัวอย่างการเชื่อมทางและระบบทางที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุซ�้าซ้อน เช่น 

   - จังหวัดอุดรธำนี รถเลี้ยวหน้ำโรงไฟฟ้ำ ถนนมิตรภำพก่อนเข้ำเมืองอุดร รถตู้เกิด 

    อุบัติเหตุตำยยกคัน 

   - จังหวัดสุพรรณบุรี กำรเลี้ยวเข้ำโกดังเก็บไม้ รถพ่วงไม่สำมำรถเลี้ยวด้วยช่องทำงด้ำน 

    ในได้ จึงต้องหักเลี้ยวในช่องทำงที่ 2

   - จงัหวดัอบุลรำชธำน ีคลปิเกำะกลำงถนน หน้ำโรงพยำบำล อ.วำรินทร์ช�ำรำบ เกำะกลำง  

    สร้ำงแล้วถนนไม่เท่ำกัน เด๋ียวกว้ำง เด๋ียวแคบเป็นเหตใุห้มอีบัุตเิหตเุกิดข้ึนวนัละ 2 คดี

บทที่ 1     สถานการณ์ และสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนน
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   - เคสชนท้ำย มีคนตำยจำกกำรจอดรถข้ำงทำงเป็นข่ำวตำมสื่อมวลชนอยู่เสมอ และ 

    ท�ำให้มีผู ้เสียชีวิตอำทิตย์ละศพ ซึ่งสำเหตุเกิดจำกกำรจอดรถริมทำงโดยไม่มี 

    เครือ่งหมำยแจ้งเตอืน ต้องมกีำรแสดงเครือ่งหมำย 150 เมตรก่อนถึงรถจอดเสยีดงักล่ำว 

   - รถบรรทกุพ่วงไม่มรีะบบจุดจอดพัก จอดในป๊ัมน�ำ้มนัไม่ได้ เมือ่ไม่มท่ีีจอดจงึต้องจอดรถ 

    ริมทำง เพื่อควำมปลอดภัย จึงต้องจอดรถริมทำงแหล่งชุมชน เมื่อน�ำเสนอคมนำคม  

    ก็จะท�ำทำงจอดรถ แต่ก็ยังไม่มีควำมคืบหน้ำ 

   - กรณีรถบรรทุกพ่วงเลี้ยวเข้ำประตูสถำนประกอบกำรไม่ได้ต้องท้ิงลูกพ่วงไว้และมีรถ 

    ตำมมำชน ฝั่งรถบรรทุกแจ้งว่ำมีกำรเตือนโดยกำรหักกิ่งไม้เสียบท้ำยรถ ซึ่งที่ถูกต้อง  

    ต้องแจ้งให้ทรำบก่อนถึงลูกพ่วง 150 เมตร

 การป้องกันอุบัติเหตุในรถบรรทุกของต่างประเทศ มีตัวอย่างดังต่อไปนี้

   - ประเทศมาเลเซยี รถบรรทกุต้องมสีตกิเกอร์ขนำดใหญ่สะท้อนแสงติดอยูด้่ำนหลงัตวัรถ  

    หรือมี Under run ไม่ให้รถใดๆ สำมำรถมุดใต้ท้องรถได้

   - ประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 2001 มีคดีอุบัติเหตุ และมีกำรยื่นเรื่องให้แก้กฎหมำย กรณี 

    ขับรถโดยอันตรำย (Dangerous Driving Resulting in deaths and injuries)  

    ข้อให้มีกำรเพ่ิมบทลงโทษ กรณีขับรถโดยประมำท ซ่ึงมีกำรแก้ไขกฎหมำยส�ำเร็จ 

    ปี 2001 ประกอบด้วย 5 กรณี ดังต่อไปนี้

    1. กำรขับขี่รถที่ได้รับผลกระทบจำกแอลกอฮอล์ และยำหรือสำรกระตุ้น

    2. กำรขับขี่ไม่สำมำรถควบคุมรถได้ ในกรณีที่ขับรถด้วยควำมเร็วสูง

    3. ขับรถแซงอย่ำงน่ำกลัว หรือขับจี้กดดันรถคันหน้ำ

    4. ผู้ขับขี่ไม่มีทักษะกำรขับขี่รถ

    5. ฝ่ำสัญญำณไฟแดง

 กรณีตัวอย่างศาลสั่งริบรถของกลาง Case รถยนต์ยี่ห้อ ยาริสสีแดง

   มีลักษณะกำรขับรถอันตรำย ขับรถปำดไปมำ คลิปกำรขับข่ีมำจำกกล้องจำกรถ

จกัรยำนยนต์ ผูร่้วมทำง ศำลมคี�ำสัง่จำกส�ำนวนของพนกังำนสอบสวนและอยักำร ให้รบิรถของกลำง

ดังกล่ำว เน่ืองจำกผู้ขับขี่รถไม่ค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยในกำรขับรถ จึงขอให้ศำลริบรถ พนักงำน

สอบสวนและอัยกำรส่งส�ำนวนแจ้งศำลเพื่อขอริบรถ มำตรกำรริบรถในไทยจึงเป็นเครื่องมือในกำร

แก้ปัญหำได้
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   กรณตีวัอย่ำงเด็กนักเรียนชำยเดินริมถนน ถกูรถยนต์ทีจ่อดรถริมถนนเปิดประตรูถกระแทก 

ท�ำให้ล้มไปลงบนถนน และมรีถบรรทกุตำมมำจงึโดนรถชนในช่วงเวลำทีเ่ดก็ไปโรงเรยีน ข้อสงสยัคอื

รถบรรทุกดังกล่ำวเข้ำมำได้อย่ำงไรในเวลำที่เด็กนักเรียนไปโรงเรียน หรือวิ่งเข้ำมำในแหล่งชุมชน 

   จำกกรณีดังกล่ำวพนักงำนสอบสวนเป็นผู้ที่หำสำเหตุของกำรเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งทำงออกที่

เรำจะทรำบสำเหตมุหีลำยทำง ทัง้กำยภำพ และกำรศกึษำ กล่ำวโดยสรปุ เรือ่งอบุตัเิหตมุปัีจจยัทีเ่กดิ

มำกกกว่ำควำมประมำท มีกรณีรถ ถนน กำรเชื่อมทำง ด้ำนกำยภำพ และอีกปัจจัยมำกมำย ถ้ำ

พนกังำนสอบสวนสำมำรถชีใ้ห้เหน็เงือ่นง�ำในกำรเกดิอบุตัเิหต ุและสำมำรถส่งต่อข้อมลูให้หน่วยงำน

ทีเ่กีย่วข้องรบัทรำบปัญหำจรำจรหรอือบุตัเิหตดุงักล่ำว หรอืสำมำรถถ่ำยทอดข้อมลูให้กบัหน่วยงำน

ที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลนี้ได้ ก็จะเป็นกำรลดปัญหำกำรเกิดอุบัติเหตุซ�้ำซ้อนได้เช่นกัน  

 

  อุบัตเิหตทุางถนนเป็นสิง่ป้องกันได้ คนไทยมแีนวโน้มท่ีจะมองว่าอบุติัเหตุทาง

ถนนเป็นเรื่องของเคราะห์กรรม ที่ท�าให้บาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต จึงท�าให้การแก้ไข

ปัญหานี้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

  สงัเกตได้จากการสะท้อนของสือ่สารมวลชน เวลามผีูบ้าดเจบ็หรอืเสยีชวีติ ก็

มกัจะประโคมข่าวในท�านองว่า มหีมอดทัูก มลีางสงัหรณ์ว่าจะเสยีชวีติก่อนเดนิทาง 

ส่วนคนที่รอดก็รายงานว่า แขวนพระดี ซึ่งการรายงานดังกล่าวไม่ได้ให้ความรู้และ

ความตระหนักในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเลย

บทที่ 1     สถานการณ์ และสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนน
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การวิเคราะห์สาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน

   อบุติัเหตุทำงถนน มำจำก 3 ปัจจัย คน รถ ถนนและสิง่แวดล้อม 

ในกำรวิเครำะห์หำสำเหตุของกำรเกิดอุบัติเหตุ ต้องพิจำรณำช่วงเวลำใน

กำรเกิดเหตุ ก่อนชน ขณะชน และ หลังชน เป็นองค์ประกอบอยู่เสมอ

 

Haddon Matrix ตำรำงพฤติกรรมกำรเกิดเหตุ

   มีควำมจ�ำเป็นอะไร จึงต้องท�ำกำรสืบค้นสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ มีกำรรวบรวมหลักฐำน

ผูท้ีเ่กีย่วข้อง เวลำกำรสบืสวนอบุตัเิหต ุตวัอย่ำง รถชนกนัในทำงแยก งำนสบืสวนในต่ำงประเทศ จะ

มีกำรเรียนหลักสูตร กำรสอบสวน สืบสวน ถ้ำในสหรัฐอเมริกำจะมีหน่วยงำนกลำงในกำรรวบรวม

ข้อมูล ซึ่งในกำรลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ ใช้เจ้ำหน้ำที่ 3 คนในกำรลงพื้นที่ 1 คนสอบถำม 

ผู้เกี่ยวข้องอีก 2 คนวัดถนน

   อุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภัย มีกำรปิดก้ันช่องทำงเดินรถในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

แบบฟอร์มในกำรเก็บข้อมูล และอุปกรณ์ในกำรวัดพื้นท่ีเกิดเหตุ เช่นกำรหำพื้นผิวควำมเสียดทำน 

กำรหำป้ำยหมำยเลข กำรถ่ำยรูป ถ่ำยวีดีโอ แล้วจึงไปจ�ำลองเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น 

2
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ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล อุบัติเหตุเชิงลึก

  เกบ็วนัเวลำ ทีเ่กดิเหต ุรถ รุน่ ยีห้่อ ปีผลติ ผูป้ระสบเหต ุลกัษณะกำรนัง่ของผูป้ระสบเหตุ 

จำกทิศทำงกำรเกิดเหตุ ถนน

  เมื่อลงพื้นที่ต้องท�ำกำรส�ำรวจ ดูควำมปลอดภัยในกำรเก็บส�ำรวจข้อมูล ต้องหำจุด

อ้ำงอิง เช่น เสำไฟฟ้ำ ต้องมีกำรโน้ตไว้ ต�ำแหน่งที่เกิดกำรชนกัน ส่วนใหญ่เมื่อเรำเจอ

อุบัติเหตุ

  ต�ำแหน่งสุดท้ำยของรถแต่ละคัน ร่องรอยหลักฐำน เช่น รอยล้อ เพื่อรวมรวมเป็น

หลักฐำน

 รอยล้อ (Tire Marks)

   เกิดจำกกำรเสียดทำนระหว่ำงล้อรถและพื้นถนน

   1. Skid Marks

   2. Yaw Marks

   Skid Marks รอยที่เกิดจำกกำรเสียดทำนระหว่ำงล้อกับพื้นถนน โดยที่ล้อไม่หมุน ทั้ง

อำจจำกกำรเบรคหรือกำรที่ล้อถูกล็อคเนื่องจำกกำรชน

 

บทที่ 2     การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
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การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 2

   Yaw Marks  รอยทีเ่กดิจำกกำรเสยีดทำนระหว่ำงล้อกบัพืน้ถนนโดยท่ีล้อไม่หมนุ ทัง้อำจ

จำกกำรเบรคหรือกำรที่ล้อถูกล็อคเนื่องจำกกำรชน

 ตารางแสดงสถานการณ์จ�าลอง ขณะก่อนชน ขณะชน และขณะหลังชน

 เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ ข้อมูลที่จะต้องท�าการเก็บทันที มีดังต่อไปนี้

   1. Reference Point เป็นต�ำแหน่งส�ำหรับอ้ำงอิงเพื่อจุดอื่นๆ

   2. Point of Impact (POI) เป็นต�ำแหน่งที่เกิดกำรชน

   3. Point of Rest (POR) เป็นต�ำแหน่งสุดท้ำยของรถแต่ละคัน

   4. Debris and Mark คือ รอยหรือหลักฐำนบนพื้นที่ปรำกฎในที่เกิดเหตุ
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 ความส�าคัญ การค�านวณโดยอาศัยหลักฟิสิกส์

   ตัวอย่ำงกำรก�ำหนดต�ำแหน่งที่เกิดกำรชน POI วิทยำกรน�ำเสนอภำพต�ำแหน่งที่เกิดกำร

ชน ตำมหลักฟิสิกส์ ให้พิจำรณำจำกแหล่งที่เกิดเหตุ เช่นรอยเบรก

   ตัวอย่ำง POR กำรก�ำหนดต�ำแหน่งสุดท้ำยของรถ วิทยำกรน�ำเสนอภำพต�ำแหน่งที่เกิด

กำรชน ตำมหลักฟิสิกส์ ให้พิจำรณำจำกแหล่งที่เกิดเหตุ  เช่น ให้พยำยำมเคลียร์กำรจรำจร ร่องรอย

น�้ำมันเครื่อง น�้ำกลั่น  

   รอยล้อตำมหลักสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก Skid Marks รอยล้อตรง Yaw Marks รอยล้อ

เป็นรูปโค้ง สิ้นสุดรอยล้อคือจุดสิ้นสุด ภำพรอยล้อต้องมีกำรจับคู่กันว่ำล้อใดเป็นล้อใด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ 3

  รถที่มี ABS มีรอยล้อหรือไม่ วิทยำกรเปิดคลิปกำรทดสอบ ระหว่ำงรถที่มี ABS และ

ไม่มี รถที่มี abs เมื่อเบรกในระยะ ล้อจะยังวิ่งได้ หรือไม่ ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมอภิปรำย

   ข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุ เอำมำวิเครำห์ว่ำเจ็บอย่ำงไร กำรบำดเจ็บแต่ละแบบมำจำก 

ผู้โดยสำรเป็นอย่ำงไร นั่งอยู่ ณ จุดใดของรถ 

 ที่มาของการบาดเจ็บ

   1. ตรวจสอบควำมเสียหำยของรถ และประเมินทิศทำงของกำรชน ของอุบัติเหตุนั้นๆ 

   2. พยำยำมจับคู่สิ่งที่พบกับกำรบำดเจ็บจริงๆ จำกข้อมูลทำงกำรแพทย์

   3. ตรวจเชค็หลกัฐำนภำยในรถอกีครัง้อย่ำงละเอยีด เช่นกระจกหน้ำ แผงคอนโซล หลงัคำ  

    พื้นถนน ฯลฯ เพื่อตรวจหำรอยยุบ รอยบุบ เส้นผม รอยเลือด เศษเสื้อผ้ำหรือสิ่งอื่นๆ  

    ที่บ่งบอกถึงกำรกระทบกระทั่ง

   4. สดุท้ำย พยำยำมประเมนิ ทศิทำงกำรนัง่และกำรเคลือ่นที ่(movement) ของผูป้ระสบ 

    อุบัติเหตุที่ส่งผลให้เกิดกำรบำดเจ็บเหล่ำนั้น

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ 4

  วิทยำกรเปิดคลิปรถจักรยำนยนต์พุ่งชนรถยนต์ วัยรุ่นไม่สวมหมวก ขับรถโดย

ประมำท ส่วนใหญ่อุบัติเหตุรถจักรยำนยนต์จะเกิดจำกทำงแยก ทำงร่วม

  วทิยำกรเปิดคลปิกำรชนกนัของรถจักรยำนต์ยนต์ ทีม่กีำรน�ำเดก็นัง่หลงั เดก็เจบ็หนกั 

และจัดเด็กนั่งหน้ำ เด็กเจ็บอก และเสียชีวิต ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมอภิปรำย ถึงสำเหตุของ

กำรบำดเจ็บและเสียชีวิต

บทที่ 2     การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
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การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 2

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ 5

  วิทยำกรเปิดคลิปอุบบัติเหตุกรณี นักร้องดังเกิดอุบัติเหตุปี 2550 รถเสียหลักชนข้ำง

ทำง เมื่อลงพื้นที่ตรวจสอบหำหลักฐำนประกอบกำรเกิดเหตุ เมื่อเดินไปเรื่อยๆ พบเจออะไร

ต้องสงสัยก็วำงป้ำยหมำยเลขก�ำกับไว้ โดยเมื่อเดินเจอว่ำรถออกนอกเส้นทำงไปชนต้นไม้ 

เบื้องต้นน่ำจะหลับใน ซึ่งกรณีดังกล่ำวรถผู้ประสบเหตุชนกับต้นไม้เส้นผ่ำศูนย์กลำงเกิน 10 

ซม. ถือว่ำต้นไม้ดังกล่ำวเป็นสิ่งแวดล้อมที่อันตรำยต่อรถ และระยะห่ำงของถนนและต้นไม้

ต�่ำกว่ำ 2.5 เมตร จำกถนน แล้วให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมอภิปรำย

   ตวัอย่างการอภปิราย เช่น ในกำรตรวจสอบเข็มขัดนริภยั ถ้ำมกีำรใช้งำนแล้วชนด้ำนหน้ำ 

เซ็นเซอร์ท�ำงำน จะล๊อค ถ้ำพบเข็มขัดนิรภัยกองอยู่แสดงว่ำมีกำรใช้งำน แต่ถ้ำเข็มขัดนิรภัยล็อคอยู่

ไม่ถกูดงึออกมำแสดงว่ำไม่มกีำรใช้งำน ทัง้นีข้้อมูลผูป้ระสบเหตุ กำรบำดเจบ็และสำเหตกุำรบำดเจบ็ 

เม่ือรวบรวมข้อมลูตลอดกำรเดินทำงแล้วพบว่ำ ผูป้ระสบเหตเุดนิทำงจำก จ.สงขลำ เวลำโดยประมำณ 

22 นำฬิกำ มำถึง จ.นครสวรรค์ เวลำโดยประมำณ 14 นำฬิกำของอีกวัน เพื่อเดินทำงไปแสดงดนตรี

ที ่จ.เชยีงใหม่ ในสถำนทีป่ระสบเหตรุถไม่มรีอยเบรก แต่เป็นกำรขบัลงเอยีงข้ำงทำงเจอต้นไม้ ซึง่คำด

กำรณ์เบื้องต้นผู้ขับขี่อำจหลับใน 

   ควำมส�ำคัญของกำรถ่ำยภำพอุบัติเหตุ เป็นกำรบอกเรื่องรำวถ่ำยตำมเข็มนำฬิกำรถ่ำย

ทั้งหมดเป็นกรณีๆ ไป  เพื่อน�ำมำท�ำกำรวิเครำะห์ และเพื่อกำรฟื้นฟูสภำพกำรเกิดอุบัติเหตุ มีควำม

เสียหำยเท่ำใด ประเมนิควำมเรว็จำกสภำพควำมเสยีหำยของรถ กำรตรวจสอบและวดัรอยเบรคของ

รถ กำรประมำณควำมเรว็จำกรอยเบรคของรถกำรวดัรอยยบุตวัของรถ วดัจดุทีเ่กดิกำรยบุตวัของรถ

เทียบกับขนำดรถปกติ กำรประมำณขนำดและมิติของรถในสภำพปกติ วัดจำกเพลำหลัง วัดจำกจุด

ที่รถเสียรูป แล้วน�ำไปเทียบกับขนำดรถปกติ 

   ทิศทำงในกำรชน PDOF แรงที่กระท�ำผ่ำน คือแนวของแรงที่กระท�ำกับรถที่เกิดอุบัติเหตุ

อำจได้แก่ รถคู่กรณี ถ้ำชนแล้วเอียง มุมสำมำรถน�ำมำค�ำนวณหำควำมเร็วได้

   กำรประมำณควำมเรว็ งำนและพลงังำน รถแต่ละรุน่จะมค่ีำเฉพำะไม่เท่ำกนั ค่ำควำมแขง็

ของรถจะไม่เท่ำกันมำจำกกำรทดสอบของรถแต่ละรุ่น ค่ำควำมแข็งจ�ำเพำะ พอได้ค่ำนี้มำค�ำนวณก็

จะเจอว่ำรถคันนี้มีควำมเร็วเท่ำใด ซึ่งค่ำจ�ำเพำะไม่เป็นข้อมูลที่หำยำก สำมำรถหำได้โดยทั่วไป

   กำรประมำณควำมเรว็จำกรอยเบรคของรถ Momentum รอยล้อ สมัปสทิธิแ์รงเสยีดทำน 

ตัวอย่ำง ค�ำนวณหำควำมเร็วของรถที่เกิดเหตุได้อย่ำงไร

   1. ก่อนชน

   2. ขณะชน

   3. หลังชน
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 การแก้ไขและปรับปรุง จุดเสี่ยง / จุดอันตราย

   ก่อนหน้ำนี้มีอุบัติเหตุ ในต่ำงประเทศก็แก้ยำก แต่ที่ท�ำได้คือท�ำถนนให้มีควำมปลอดภัย

มำกยิง่ขึน้ และมเีทคโนโลยทีีป่ลอดภยัมำกยิง่ขึน้ น�ำเอำข้อมลูมำวเิครำะห์เพือ่ลดอบุตัเิหต ุทำงถนน 

และมีมำตรำกำรทำงด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน 

 

   จุดเสี่ยง/จุดอันตรายบนถนนในทางวิศวะ จุดหรือบริเวณถนนที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่ำง

น้อย 3 ครั้งในรอบปี อำจเป็นได้ทั้งทำงแยก ทำงตรง ทำงโค้ง หรือจุดกลับรถ

   การแก้ไขจุดเสี่ยง ให้วิเครำะห์รำยละเอียด เน้นเชิงรับ เพื่อหำมำตรกำรป้องกัน 

จุดเสี่ยงอันตราย

  กำรที่จะก�ำหนดบริเวณหรือสถำนที่ใดๆ เป็น จุดเสี่ยงอันตรำย (Black Spot) นั้น 

โดยทัว่ไปจะอำศยัสถติกิำรเกดิอุบตัเิหตเุป็นดชันใีนกำรก�ำหนด เช่น ออสเตรเลยี ได้ก�ำหนด

เกณฑ์ให้บริเวณที่มีอุบัติเหตุซึ่งมีผู้ได้รับบำดเจ็บหรือเสียชีวิต (Casualty Crashes) 3 ครั้ง

ใน 1 ปีใดๆ ภำยในช่วงเวลำ 3 - 5 ปี

 การปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายบนถนน

   คอื กำรปรบัปรงุหรอืแก้ไขด้วยวธีิทำงด้ำนวศิวกรรมจรำจร เช่น กำรใช้ดชันคีวำมอนัตรำย 

(Hazardous Index) จำกควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงจ�ำนวนครั้งของอุบัติเหตุและโอกำสรอดชีวิตของผู้

ประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น

บทที่ 2     การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
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   ตัวอย่าง ออสเตรเลีย มีกำรท�ำตำมแผนลดจ�ำนวนผู้เสียชีวิต เช่นท�ำถนนให้ปลอดภัย น�ำ

เทคโนโลยีมำปรับใช้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคน 

 ขั้นตอนการแก้ไขและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย

   1. ตั้งเป้าหมายในการท�างาน

    - ควรมีกำรตั้งเป้ำหมำยในกำรลดจ�ำนวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บำดเจ็บ 

    - เป้ำหมำยที่ตั้งไว้มีควำมเป็นไปได้

    - เริ่มจำกควำมเข้ำใจในสถำนกำรณ์ของอุบัติเหตุ โดยอำศัยฐำนข้อมูลอุบัติเหตุ

    - Note พอพูดถึงตัวเลขชัดๆ ควรมีกำรตั้งเป้ำหมำยที่เป็นไปได้ เช่น อเมริกำ 

     10/100000 คน ท�ำอย่ำงไรก็ได้ให้ลดจุดเสี่ยง เพื่อให้ลดจ�ำนวนผู้เสียชีวิตได้

   2. การก�าหนดจุดเสี่ยงอันตราย

    - เช่นในจุดเสี่ยงของเรำมี 10 จุด เรำต้องดูเรื่องข้อมูลมำดูว่ำ

    - ข้อก�ำหนดหรือเกณฑ์ในกำรก�ำหนดจุดเสี่ยง เช่นน�ำจ�ำนวนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมำ 

     เรียงจัดล�ำดับควำมเสี่ยงว่ำแยกใด จุดใดมีจ�ำนวนผู้เสียชีวิตบ่อย หรือมีอุบัติเหต ุ

     เป็นจ�ำนวนมำก หรือรถยิ่งเยอะยิ่งมีโอกำสเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ฉะนั้นเรำจะท�ำ 

     อย่ำงไรให้มีมำตรฐำนเท่ำกัน 

    - เอำปรมิำณกำรจรำจรมำก�ำหนดจดุเสีย่งด้วย เช่น นบัจ�ำนวนรถทีใ่ช้งำนในจดุเสีย่ง 

     นั้น ๆ เทียบกับจ�ำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เรำจะได้จุดเสี่ยงแล้วมำวิเครำะห์

   3. การวิเคราะห์จุดเสี่ยงอันตราย

    - น�ำข้อมลูมำวิเครำห์โดยละเอยีด ดถูนนว่ำมีควำมผดิปกตใิดหรือไม่  เช่นขององักฤษ  

     จดัรปูแบบให้เข้ำใจง่ำยในทกุเคส ในรปูแบบเดยีวกนั ข้อมลู 1 ปี  จะได้ข้อมลูสรปุ 

     ออกมำเป็น % ว่ำเกิดขึ้นกับใคร รถประเภทใด

   ตัวอย่ำงอีกอันคือน�ำเคสต่ำงๆ มำลงในจุดเสี่ยงนั้น แล้ววิเครำห์หำสำเหตุว่ำมำจำก สิ่ง

แวดล้อม คน หรือเหตุอื่นใด

 ข้อมูลอุบัติเหตุ ณ บริเวณจุดเสี่ยง

   • รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ ณ จุดเสี่ยงในช่วงเวลำอย่ำงน้อย 3 ปี

   • วิเครำะห์หำสำเหตุกำรชนจำกข้อมูลกำรชน ณ บริเวณจุดเสี่ยงอันตรำย

   • จัดท�ำแผนผังกำรชน (Collision Diagram)

การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 2
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   มกีำรใช้สญัลกัษณ์ Collision Diagram เพือ่จ�ำแนกระดบัชน ระดบัควำมรนุแรงแล้วแต่

ชนแบบใด เสียหลักหมุน ซึ่งพอเรำจ�ำแนกสำเหตุ ตัวอย่ำงสำเหตุกำรชนรูปแบบต่ำงๆ บำงครั้งจะมี

กำรชนในรูปแบบที่แตกต่ำงกัน ตัวอย่ำง  

 ตัวอย่าง Collision Diagram

 

บทที่ 2     การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน



19การสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

 สัญลักษณ์ที่ใช้ใน Collision diagram 

   กำรชนท้ำยที่บริเวณทำงแยกที่ไม่มีสัญญำณไฟจรำจร 

   • คนขับรถไม่ทันสังเกตเห็นทำงแยก

   • ผิวถนนลื่น

   • มีปริมำณรถเลี้ยวมำก

   • แสงสว่ำงไม่เพียงพอ

   • รถวิ่งเข้ำทำงแยกด้วยควำมเร็วสูง

   • กำรเว้นระยะห่ำงระหว่ำงรถไม่เพียงพอ

 ขั้นตอนการวิเคราะห์จุดเสี่ยง/จุดอันตราย

   4. การแก้ไขและการปรับปรุงจุดเสี่ยง/ จุดอันตราย

    - พิจำรณำวิธีกำรแก้ไขปัญหำที่รอบด้ำน

    - เลือกวิธีกำรแก้ไขปัญหำที่มีควำมุค้มค่ำมำกที่สุด

    - จัดล�ำดับควำมส�ำคัญของวิธีกำรที่ใช้ในกำรแก้ปัญหำ

การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 2
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   5. การติดตามและประเมินผล

    ควรมีกำรติดตำมและประเมินผลถึงวิธีที่ใช้ในกำรแก้ไขและปรับปรุงจุดเสี่ยงว่ำได้ผล

ที่มีประสิทธิภำพ

   ตัวอย่ำงกำรฝึกปฏิบัติกำรวิเครำะห์อุบัติเหตุ โดยน�ำข้ันตอนต่ำงๆ ท่ีบรรยำยมำท้ังหมด 

น�ำมำท�ำกำรวิเครำะห์ มแีบบฟอร์มศกึษำรำยละเอยีดอบุตัเิหต ุสำเหตใุดได้บ้ำงทีจ่ะเกดิอบุตัเิหต ุเช่น 

ผิวลื่น แสงสว่ำงไม่เพียงพอ อะไรบังถนนหรือไม่ วิทยำกรน�ำเสนอภำพตำมแยกต่ำงๆ ที่มีจุดเสี่ยง  

จุดบังต่ำงๆ อำจต้องมีมำตรกำรแนวทำงแก้ไข เพื่อน�ำมำระบุปัญหำ ทำงด้ำนควำมปลอดภัย

Work shop

  วิทยำกรสมุมติปัญหำมำ 10 สถำนกำรณ์ มีรูปแบบกำรชนให้ ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม

ทุกท่ำนน�ำรูปแบบกำรชนลงไปในทำงแยกที่ให้มำ เช่น กรณีรถเก๋งชนกัน 

  น�ำข้อมลูทีไ่ด้มำวเิครำห์ เช่นแต่ละเดอืนทีเ่กดิ ช่วงเวลำ ลองมำจ�ำแนก ตำมวนั เวลำ 

ซึ่งตัวแปรมีอยู่แล้ว สภำพพื้นผิวเป็นอย่ำงไร รูปแบบกำรชน เป็นอย่ำงได้

  น�ำกรณีตัวอย่ำงต่ำงๆ ตำมโจทย์ มำลงในแยก แล้วสรุปว่ำส่วนใหญ่เกิดขึ้นแบบใด

   วทิยากรเฉลย Work Shop โดยน�ำโจทย์ทีใ่ห้ผูเ้ข้ำรบักำรอบรมมำน�ำวเิครำะห์และใส่ลง

ในแยกทีใ่ห้มำ  เม่ือน�ำมำใส่แล้วดูควำมถีข่องเหตุทีเ่กดิข้ึน เป็นสมมตุฐิำน เพือ่ให้เหน็ภำพ และจ�ำแนก

ตำมวัน เช่นเกิดในวันเสำร์เยอะ ดูช่วงเวลำ มีกำรเกิดเหตุในตอนกลำงคืน ชนรุนแรง เสียชีวิต ช่วง

มืด พื้นผิวอำจลื่น รูปแบบกำรชนเป็นอย่ำงไร สรุปว่ำ รถคันเดียวชนสิ่งของให้เวลำกลำงคืน อำจมำ

จำกแสงสว่ำงไม่เพียงพอ ค่อยๆ สรุปหำสำเหตุว่ำเกิดจำกอะไร 

 ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สาเหตุอุบัติเหตุทางถนนจากกรณีศึกษา

   โดยในกำรรับรู้เหตุกำรณ์อุบัติเหตุน้ัน นอกจำกมีผู้แจ้งแล้ว อีก 1 ช่องทำงจะทรำบ

เหตกุำรณ์ อบุตัเิหตไุด้จำกสือ่ โดยสำเหตมุำจำกคนประมำทเสมอ เช่นบำงครัง้เรำขบัรถผ่ำนแยก แต่

อำจไม่รูต้วัว่ำผ่ำนแยกน้ันมำได้อย่ำงไร แสดงว่ำไม่มสีมำธิในกำรขบัรถบนท้องถนน หลำยๆ ครัง้ทีห่ำ

ข้อมูลเชิงลึกแล้วพบว่ำข้อมูลอำจไม่ได้ตรงกับที่สื่อรำยงำนก็เป็นได้ 

บทที่ 2     การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
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  กรณีศึกษาที่ 12R 25550206 077 : รถบัสนักท่องเที่ยวชนรถตู้รับส่งนักเรียนแล้ว

เสียหลักชนรถ SUV และรถจักรยำนยนต์ บนทำงหลวงหมำยเลข 107 กิโลเมตรที่ 18+300 

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เสียชีวิต 1 รำย บำดเจ็บ 11 รำย สถำนที่ห่ำงจำกเมืองเชียงใหม่ ไม่ถึง 

1 กิโล เนื่องจำกถนนมีควำมโค้ง (เรียกโค้ง 100 ศพ)

 

   ผงับรเิวณแสดงต�ำแหน่งสุดท้ำยของรถตู ้(POR.1) หลงักำรชนกับรถบสัท่องเทีย่ว ต�ำแหน่ง

ที่รถบัสท่องเที่ยวชนกับรถตู้ (POI.1) หลังชนกับรถตู้ รถบัสท่องเที่ยวเสียหลัก ข้ำมเลนมำชนรถคัน

ที่ 3 คือรถ SUV ที่ต�ำแหน่ง POI.2 แล้วเข้ำมำชนกับรั้วบ้ำนจนกระทั่งหยุดอยู่ที่ต�ำแหน่ง POR.2 ใน

ลักษณะขวำงถนน POR.4 แสดงต�ำแหน่งรถจักรยำนยนต์หลังกำรชนด้ำนข้ำงค่อนไปทำงท้ำยรถบัส

ท่องเที่ยว 

   ร่องรอยควำมเสียหำยของรั้วปูน สังเกตแนวทำงวิ่งของรถบัสที่เสียหลัก (หลังกำรปะทะ

กับรถตู้และรถ SUV) ข้ำมเส้นศูนย์กลำงกลำงไปยังฝั่งตรงข้ำม

   การคาดการณ์ความเร็วรถบัส ถ้ำสมมติให้สัมประสิทธิ์แรงเสียดทำนระหว่ำงล้อรถยนต์

กับผิวแอสฟัลต์แห้ง = 0.50 และระหว่ำงตัวรถจักรยำนยนต์กับผิวแอสฟัลต์ = 0.6 และปรำกฏรอย

เบรกของรถบัสท่องเทีย่วก่อนชนยำวประมำณ 6 .0 เมตร หลังกำรชนรถบสัเบรกบำงส่วน จนกระทัง่

หยดุน่ิงหลังกำรชนกับก�ำแพงรัว้บ้ำน จะประมำณควำมเร็วรถบสัเมือ่จะชนรถตู้ (V2) เท่ำกบั 79 กม/

ชม.และประมำณควำมเร็วรถบัสเมื่อเห็นรถตู้ (V1) เท่ำกับ 107 กม/ชม. 

การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 2
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   ข้อมูลทางเทคนิคและสิ่งที่ได้จากตัวรถข้อมูลคนขับรถคันที่ 1

   - รถตู้โดยสำร 14 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล 2,500 ซีซี ก�ำลังสูงสุด 102 ก�ำลังม้ำ, 4 สูบ,  

    2 เพลำ, 4 ล้อ ยำง 4 เส้น, น�้ำหนักรถโดยประมำณ 1,600 กก. 

   - ขนำดรถยนต์ กว้ำง 1,695 มม. ยำว 4,695 มม. สูง 1,980 มม. ช่วงห่ำงฐำนล้อหน้ำ 

    กว้ำง 1,470 มม. ช่วงห่ำงฐำนล้อหลังกว้ำง 1,465 มม. ควำมยำวช่วงล้อ 2,570 มม. 

   - ขับเคลื่อน 2 ล้อ 

   - ระบบเกียร์ธรรมดำ (Manual) 5 เกียร์เดินหน้ำ และ 1 เกียร์ถอยหลัง 

   - เบรกหน้ำเป็นดิสก์เบรก เบรกหลังเป็นดรัมเบรก 

   - ใช้ยำงขนำด 195 R14C สภำพพอใช้ ดอกยำงสภำพดี 

   - ตัวรถอยู่ในสภำพเก่ำ มีเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด x 2 ต�ำแหน่ง 

   - ยำงชนิดเดียวกันทั้ง 4 เส้น

   - ข้อมูลคนขับรถคันที่ 1 ชำย อำยุ 49 ปี

   - มีประสบกำรณ์ขับรถมำนำน 30 ปี โดยท�ำกำรขับรถทุกวัน

   - ก่อนหน้ำนัน้เคยขบัรถสองแถวและรับจ้ำงบรรทกุของประมำณ 30 ปี มใีบขบัขีป่ระเภท 

    ทั่วไป (ตลอดชีพ)

   - ผู้ขับขี่ปฏิเสธกำรมีโรคประจ�ำตัว เช่น ลมชัก เบำหวำน และโรคหัวใจ 

   - สำยตำยำว 

   - ดื่มแอลกอฮอล์เป็นบำงครั้งเมื่อมีงำนเลี้ยง

 

   ข้อมูลทางเทคนิคและสิ่งที่ได้จากตัวรถข้อมูลคนขับรถคันที่ 2

   - รถบัสท่องเที่ยวชั้นเดียว สีขำว คำดแถบสีเหลืองและเขียว หมำยเลขทะเบียน  

    30-XXXX เชียงใหม่ มำตรฐำน ม.1 (ข) จดทะเบียนเมื่อเดือนกุมภำพันธ์ 2555

   - ควำมยำวตวัรถ 11,800 มม. ควำมกว้ำงตวัรถ 2,500 มม. ควำมกว้ำงฐำนล้อ 6,250 มม.  

    ระยะห่ำงระหว่ำงล้อ 2,000 มม. ควำมจุ 40 ที่นั่ง

   - เครื่องยนต์ ดีเซล 6 สูบ ขนำด 290 แรงม้ำ น�้ำหนักรถประมำณ 11,800 กก.  

   - ขับเคลื่อนล้อหลัง
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   - ระบบพวงมำลัยธรรมดำ

   - ระบบเกียร์ธรรมดำ 5 เกียร์เดินหน้ำ พร้อม 1 เกียร์ถอยหลัง

   - มี 2 เพลำ 6 ล้อ ยำง 6 เส้น มีขนำดและเป็นยำงยี่ห้อเดียวกันทั้ง 4 เส้น  

   - ชำย อำยุ 44 ปี 

   - มีใบอนุญำตขับขี่รถประเภทที่ 2 ไม่เคยมีประวัติขับรถเกิดอุบัติเหตุ 

   - ผู้ขับขี่ปฏิเสธกำรมีโรคประจ�ำตัว เช่น ลมชัก เบำหวำนและโรคหัวใจ 

   - สำยตำยำว

   - จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กำแฟและเครื่องดื่มชูก�ำลังเป็นประจ�ำ ไม่ใช้สำรเสพติด 

    หรือใช้ยำประจ�ำ 

   - ขณะขับรถไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย เนื่องจำกรถรุ่นนี้ไม่มีเข็มขัด 

   - ปกติขณะขับรถจะคุยกับผู้โดยสำรที่นั่งมำในรถ

   ข้อมูลทางเทคนิคและสิ่งที่ได้จากตัวรถข้อมูลคนขับรถคันที่ 3

   - รถเอนกประสงค์ สเีทำด�ำ ทะเบยีนป้ำยแดง เครือ่งยนต์ดเีซล 4 สบู ขนำด 2,477 ซซีี  

    2 เพลำ 4 ล้อ ยำง 4 เส้น น�้ำหนักรถเปล่ำ 2,070 กิโลกรัม

   - ขนำดรถกว้ำง 1,815 มม. ยำว 4,695 มม. ควำมสูง 1,840 มม. ควำมกว้ำงฐำนล้อ  

    2,800 มม. ระยะระหว่ำงล้อหน้ำ 1,520 เมตร ระยะระหว่ำงล้อหลัง 1,515 มม.

   - ระบบเกียร์ธรรมดำ 5 เกียร์เดินหน้ำ 1 เกียร์ถอยหลัง

   - ระบบเบรก เบรกหน้ำเป็นดิสก์เบรก เบรกหลังเป็นดรัมเบรก

   - ระบบช่วงล่ำงคูห่น้ำแบบอสิระดบัเบ้ิลวชิโบน คอยล์สปรงิ พร้อมเหล็กกนัโคลง ระบบ 

    ช่วงล่ำงคู่หลังแบบทรีลิงค์ทอร์คอำร์ม คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง

   - ยำงทั้ง 4 มียี่ห้อเดียวกัน ขนำดและสภำพยำงของรถ SUV. ดังแสดงในตำรำง
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   - ชำยอำยุ 61 ปี 

   - ขับรถมำนำน 30 ปี ขับขี่ทุกวัน

   - มีใบขับขี่ประเภทตลอดชีพ ก่อนหน้ำนี้ไม่เคยมีประวัติกำรขับรถเกิดอุบัติเหตุ 

   - ปฏิเสธกำรมีโรคประจ�ำตัวใด ๆ เช่น เบำหวำน ลมชัก โรคหัวใจ แต่มีสำยตำทั้งสั้น 

    และยำว จะสวมใส่แว่นตำทั้งสองเลนส์ตลอดเวลำทั้งในขณะขับขี่และไม่ขับขี่รถ 

   - รัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในขณะขับรถ 

   - ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และกำแฟเป็นประจ�ำ (ขณะเกิดเหตุหรือคืนก่อนเกิดเหตุ 

    ไม่ได้ด่ืม) ส่วนเครือ่งด่ืมชกู�ำลงัจะด่ืมเป็นบำงครัง้ ไม่เคยใช้สำรเสพตดิหรือใช้ยำประจ�ำ 

    ใด ๆ 

   - วันเกิดเหตุขับรถออกจำกแม่แตงรับพ่อ-แม่เพื่อจะไปตรวจร่ำงกำยที่โรงพยำบำลใน 

    เมืองเชียงใหม่ ผู้ขับขี่คุ้นเคยเส้นทำงนี้เป็นอย่ำงดี 

   - ไม่มีกิจกรรมใด ๆ ในขณะขับขี่ จะใช้สมำธิและระมัดระวังในกำรขับขี่รถมำก

   ข้อมูลทางเทคนิคและสิ่งที่ได้จากตัวรถข้อมูลคนขับรถคันที่ 4

   - รถจกัรยำนยนต์ สนี�ำ้เงนิด�ำ หมำยเลข xxx xxx เชยีงใหม่ เครือ่งยนต์ 4 จงัหวะ ขนำด  

    110 ซีซี 2 ล้อ ยำง 2 เส้น น�้ำหนักรถเปล่ำ 95 กิโลกรัม

   - ควำมยำวตัวรถ 1,919 มม. ควำมกว้ำงตัวรถ 709 มม. ควำมสูงของเบำะ 756 มม.  

    ควำมสงูทัง้หมด 1,080 มม. ระยะห่ำงช่วงล้อ 1,219 มม. ระบบเกียร์โรตำรี ่(เกยีร์วน)  

    4 เกียร์

   - ระบบเบรก เบรกหน้ำเป็นดิสก์เบรก เบรกหลังเป็นดรัมเบรก

   - ระบบช่วงล่ำงหน้ำและหลัง เป็นแบบโช๊คอำร์มคู่

   - ยำงทั้ง 2 มียี่ห้อเดียวกัน 
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   - ชำยอำยุ 23 ปี 

   - เป็นนักเรียนโรงเรียนเทคนิคแห่งหนึ่งในเมืองเชียงใหม่ (ปวช.ปี3) 

   - ก่อนเกิดเหตุ ขับรถออกจำกบ้ำนแม่แตงเวลำประมำณ 7.40 น. เพื่อจะไปโรงเรียน  

    (โรงเรียนเข้ำ 9.00 น.) 

   - รถที่ขับขี่เป็นรถของน้ำ ใช้ขับขี่ไปโรงเรียนทุกวันเป็นระยะเวลำกว่ำ 2 ปี

 ปัจจัยที่คาดว่าเป็นสาเหตุอุบัติเหตุ

   ปัจจัยคน

    คนขับรถตู้รับ-ส่งนักเรียนตัดสินใจออกจำกซอยเพื่อตัดเข้ำถนนหลัก โดยประมำท 

ประมำณกำรควำมเรว็ของรถบสัท่องเทีย่วผดิพลำด จงึเกดิเหตดุงักล่ำว และคนขบัรถบสัท่องเทีย่วก็

ขบัรถด้วยควำมเรว็สงูเกิน ไม่สำมำรถหยดุรถได้ทนัเมือ่มรีถตูต้ดัหน้ำ กำรหลบเลีย่งอบุตัเิหตโุดยกำร

ตัดสินใจหักพวงมำลัยไปทำงขวำ ซึ่งข้ำมไปในเลนที่มีรถก�ำลังขับสวนมำ ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุต่อเนื่อง

กับยวดยำนมำกถึง 4 คัน

   ปัจจัยถนนและสภาพแวดล้อม

   ถนนและสภำพแวดล้อมบริเวณที่เกิดเหตุไม่เป็นปัจจัยเสริมให้เกิดอุบัติเหตุรำยนี้โดยตรง  

แต่มีประเด็นที่ต�ำแหน่งของไฟ กระพริบแดง (Flashing Light) ควรติดตั้งในต�ำแหน่งที่ท�ำให้รถที่

ก�ำลังออกจำกซอยมองเห็นได้ชัดเจน อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกในปัจจุบันสองข้ำงทำงทำงหลวงช่วงนี้

มสีภำพเป็นชุมชนหนำแน่น แต่ทำงหลวงเป็นทำงสีช่่องจรำจรไม่มเีกำะกลำง แบ่งทศิทำงจรำจรด้วย

เส้นทึบ รถใช้ควำมเร็วสูง มีควำมขัดแย้งมำกระหว่ำงรถผ่ำนกับรถเลี้ยวเข้ำออกซอย หรือแม้แต่

อุบัติเหตุที่รุนแรงมำกในลักษณะประสำนงำบนทำงบ่อยครั้ง  

   กรณีกำรเกิดกำรชนประสำนงำ ต้องคันหนึ่ง คันใดอยู่ผิดช่อง ต้องหำจุดชนอยู่ตรงใหน 

ถ้ำไปทันเหตุกำรณ์ จะง่ำยต่อกำรพิสูจน์หำสำเหตุกำรเกิดที่แท้จริง ข้อมูลจำกกำรบอกเล่ำส่วนใหญ่

จะไม่ตรงกับเหตุกำรณ์จริง

 ปัจจัยที่เป็นไปได้มากของอุบัติเหตุ

   -  ปัจจัยคน คนขบัรถตูร้บั-ส่งนกัเรยีนขบัออกจำกซอยโดยประมำท และคนขบัรถบสัใช้ 

    ควำมเร็วเกิน 

   -  ส่วนปัจจยัรอง คอื ต�ำแหน่งกำรตดิตัง้สญัญำณไฟกระพริบควรอยูใ่นต�ำแหน่งทีท่�ำให้ 

    รถที่ก�ำลังออกจำกซอยมองเห็นได้ชัดเจน

การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 2



26 การสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

 ข้อเสนอแนะระยะกลางและระยะยาว

   ระยะกลาง : ติดตั้งอุปกรณ์กั้นกำรจรำจรสองทิศทำงด้วยเกำะกลำงจริง หรือ Barrier 

อื่นๆ ตั้งแต่แยกสะเมิง จนถึง กม. ..........

   ระยะยาว  : สร้ำงทำงออกใหม่ของจรำจรจำกย่ำนท่ีอยู่อำศัยด้ำนซ้ำยมือของทำง (ท่ี

ปัจจุบันใช้เข้ำออกทำงซอยวัดเจดียสถำน) ให้เข้ำสู่ทำงถนนเชียงใหม่-แม่แตงโดยตรงท่ีจุดอื่นท่ี

ปลอดภัยกว่ำ

 วิทยากรสรุปข้อมูล

   กำรชีจ้ดุชนจะตกอยูท่ีเ่กดิเหตุ จำกกำรสบืสวนกรณอุีบตัเิหต ุวตัถุพยำน ภำพถ่ำยมมุกว้ำง  

ภำพเกิดเหตุที่ได้จำกสื่อมีคุณภำพดี และเกิดเหตุใกล้โรงพัก แต่ยังไม่รู้จุดชนว่ำอยู่ ณ จุดใด

   ผังบริเวณที่เกิดเหตุ เพื่อบอกเรำว่ำสุดท้ำยแล้วรถแต่ละคันจะอยู่ที่ใด ต้องหำต�ำแหน่ง

สุดท้ำยของรถให้ได้ เพื่อให้สำมำรถระบุจุดเกิดเหตุได้ สิ่งที่ปรำกฏในวันเกิดเหตุ ร่องรอยควำมเสีย

หำยที่เกิดขึ้นจำกรถทุกคัน โดยร่องรอยจะบอกว่ำรถใด ชนกับรถอะไร และบอกว่ำผู้บำดเจ็บมำก

น้อยเพียงใด ผู้บำดเจ็บอยู่ในรถ อยู่ส่วนใด บำดเจ็บจำกส่วนใดในรถ ให้ถ่ำยรูปภำพจำก 8 ทิศทำง

รอบคันรถที่ประสบเหตุ

   รถบสั เสยีหำยน้อยมำกซึง่เสยีหำยเฉพำะส่วนหน้ำรถ รถ SUV มผีูเ้สยีชวิติ ผูโ้ดยสำรด้ำน

หลังเป็นผู้ที่เสียชีวิต 

   ควำมเสียหำยของผู้ประสบเหตุ ประมำณ 10 คนโดยประมำณ ถือว่ำไม่มำก ที่วิทยำกร

เป็นผูส้บืสวนจำกภำยนอก ไปในฐำนะนกัวจัิย ข้อมลูแรกสดุท่ีจะคยุด้วยคอืพนกังำนสอบสวน มีข้อมลู

จะให้หรือไม่ 

   เริ่มจำกรถตู้รับนักเรียน มำถึงปำกซอยด้ำนซ้ำย ซึ่งเป็นทำง 3 แยกเฉียง รถทัวร์มำทำง

ขวำในมมุถนนโค้งเข้ำมำ ตำมภำพรถตูน่้ำจะมองเหน็รถทวัร์ และรถทวัร์น่ำจะมองเหน็รถตู ้แต่ถ้ำเรำ

มำด้วยควำมเร็วสูง ก็อำจส่งผลให้มองไม่เห็นรถที่ก�ำลังออกจำกปำกซอย รถตู้คิดว่ำจะข้ำมถนนพ้น

เน่ืองจำกเป็นรถเลนเดยีว รถทวัร์คดิว่ำเบรคไม่ทนัจึงเบีย่งออกขวำ ท�ำให้ชนกบัรถ SUV แล้วไปเกีย่ว

กับบ้ำนชำวบ้ำน ทั้งนี้มีมอไซด์ตำมมำจึงประสบเหตุด้วย

   กำรหำควำมเร็วก่อนที่รถจะชนกันเป็นเท่ำใด เรำอำศัยหลักกำรของโมเมนตั้ม ในกำร

หำควำมเร็วก่อนที่จะชน

   ค่ำประมำณกำรเป็นจุดอ่อนในกำรเขียนส�ำนวนได้ แต่จะมีปัญหำได้ถ้ำไม่มีกำรวัดจริง  

ทำงที่ถูกต้อง ต้องมีกำรวัดจริง จำกค�ำบอกเล่ำก็ตำม จำกกำรวัดจริงก็ตำม 
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  กรณีศึกษา : 17M 25540306 062 – รถทัวร์ 2 ชั้น ชนรถกระบะกลำงสี่แยก

ทำงหลวงจังหวัดตำก (ทำงหลวงหมำยเลข 1 : พหลโยธิน ตัดทำงหลวงหมำยเลข 12 : ตำก-

สุโขทัย) อ.เมือง จ.ตำก

   กรณรีถทวัร์ชนรถกระบะทีก่�ำลงัเล้ียวขวำ ส่งผลให้รถทัวร์เลยไปชนป้ำยบอกทำงท่องเท่ียว 

ส่งผลให้พนักงำนรถทวัร์เสยีชวีติ และผูโ้ดยสำรบนรถกระบะเสยีชีวติ วัดควำมเรว็ในกำรชน เนือ่งจำก

แรงระหว่ำงรถทัวร์ และรถกระบะแตกต่ำงกันโดยขนำด 

   ปัจจัยคน 

   พนักงำนขับรถทัวร์โดยสำรฝ่ำไฟแดง เนื่องจำกพยำยำมจะขับผ่ำนทำงแยกเพื่อให้ทันรถ

โดยสำรในขนำดเดียวกัน

   ปัจจัยถนนและสภาพแวดล้อม

   สภำพถนนและกำรมองเห็นในเวลำเกิดเหตุไม่เป็นปัจจัย แต่ระยะไฟเหลือง 2 วินำทีสั้น

เกินไป หรือจะหยุดอย่ำงปลอดภัยโดยเฉพำะรถหนักเมื่อสัญญำณไฟเปลี่ยนเป็นไฟเหลือง

   ปัจจัยรถ

   ไม่มี

   สำเหตุท่ีเกิดอุบัติเหตุมำจำกกำรตั้งไฟเหลืองผิด กรณีน้ีมำจำกเวลำไฟเขียวไฟแดงที่ผิด

เวลำ และพฤติกรรมฝ่ำฝืนสัญญำณไฟ (ฝ่ำไฟแดง) ของพนักงำนขับรถทัวร์โดยสำร และสำเหตุหนึ่ง

ที่อยู่เบื้องหลัง คือ แรงกดดันที่รถที่มำกันเป็นขบวน รถคันหลังในขบวนต้องกำรขับให้ทันรถคันหน้ำ   

   เสำบอกทำงที่ถูกต้องหลุดออกไปจำกฐำนในกรณีที่มีกำรเกิดกำรชน ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่

ดี ซึ่งจะมีค่ำใข้จ่ำยสูงในกำรปรับแก้ ประกอบกับกำรใช้ไฟเหลืองในไทย ตำมหลักไฟเหลืองคือหยุด 

เว้นเสียแต่กำรหยุดจะท�ำให้เกิดเหตุทำงถนน หรือหยุดแล้วจะไม่ปลอดภัย 

   ข้อเสนอแนะกรณีดังกล่าว

   ประเทศไทยต้องเข้มงวดกำรบังคับใช้กฎหมำย โดยเฉพำะกำรผ่ำไฟแดง โดยกำรลงทุน

ตดิตัง้กล้องถ่ำยภำพผูผ่้ำไฟแดงอตัโนมติั (Red Light Camera) แล้วด�ำเนินกำรจบัปรบัตำมกฎหมำย

   -  หน่วยงำนรบัผดิชอบทำงตรวจสอบกำรตัง้เวลำไฟเหลอืงและไฟแดงท้ังหมดท่ีทำงแยก 

    ในควำมรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับควำมเร็วรถ และควำมกว้ำงของทำงแยก 

   -  ประเทศไทยต้องเข้มงวดกำรบงัคับใช้กฎหมำยกำรคำดเขม็ขดันริภัยขณะขับขีแ่ละโดยสำร
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28 การสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

   -  หน่วยงำนทำงศกึษำควำมเป็นไปได้ในกำรปรบักำรติดตัง้เสำในเขตทำงหลวงเป็นแบบ 

    ทีห่ลดุจำกฐำนได้ง่ำยเมือ่ถกูรถชน (Breakaway Pole) อนัจะช่วยลดควำมรนุแรงของ 

    อุบัติเหตุ

  กรณศีกึษาที ่05R 25540628 069 อบัุตเิหตรุถโดยสำรเสยท้ำย รถบัสนกัท่องเทีย่ว 

หน้ำปั๊ม ปตท. อ.คลองขลุง จ.ก�ำแพงเพชร เสียชีวิต 5 รำย บำดเจ็บ 34 รำย

   รถทัวร์ท่องเที่ยวมีผู ้โดยสำรเป็นชำวต่ำงชำติทั้งหมด 23 คน เพื่อเดินทำงไปเที่ยว 

จ.เชยีงใหม่  เมือ่เวลำประมำณ 23.15 น. รถมำถงึเขต อ.คลองขลงุ รถทวัร์ได้จอดรถเพือ่ให้ผูโ้ดยสำร

รับประทำนอำหำรปั๊มน�้ำมัน ปตท.ฝั่งขำล่อง ประมำณ 1 ชั่วโมง จำกนั้นเปลี่ยนให้ผู้ขับรถมือสอง

เป็นคนขับ ขับรถทัวร์ออกจำกปั๊ม เวลำประมำณ 00.15 น. (28 มิ.ย. 54) โดยออกทำง ทำงเข้ำร้ำน

อำหำรที่อยู่ในบริเวณเดียวกันกับปั๊มน�้ำมัน จุดที่รถทัวร์ออกมำเป็นจุดกลับรถ รถทัวร์มำจอดรอจะ

ตัดกระแสรถเที่ยวล่องเพื่อเข้ำจุดกลับรถ 

   และรถโดยสำรประจ�ำทำง บขส. สวรรคโลก-กรุงเทพ ออกจำกท่ำรถ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 

แวะรับผู้โดยสำรรำยทำง ขณะมำถึง อ.คลองขลุง มีผู้โดยสำรในรถประมำณ 30 คน

   ขณะจอดรอ คนขับรถทัวร์เห็นรถพ่วง 2 คันในทิศทำงขำล่อง ก�ำลังวิ่งเข้ำจุดกลับรถด้วย

ควำมเร็วต�่ำที่ระยะประมำณ 200-300 เมตร จึงได้ขับรถตัดข้ำมช่องจรำจรขำล่องไปจอดรอที่ช่อง

เปิด (Opening) ของจุดกลับรถ เพื่อรอช่องว่ำงในกระแสจรำจรขำข้ึน จะเลี้ยวขวำข้ึนเหนือไป

เชียงใหม่ ขณะรอรถทัวร์ถูกชนตั้งแต่ที่กลำงตัวรถด้ำนขวำไปถึงล้อขวำโดยรถประจ�ำทำง บขส. ที่วิ่ง

มำในช่องจรำจรที ่3 ของขำล่องทีว่ิง่มำด้วยควำมเรว็สงู ชนโดยไม่มกีำรเบรก หลงักำรชนรถทวัร์หมนุ

ขวำและหยุดในลักษณะหันหัวรถไปทำงทิศเหนือ รถ บขส.เสียหลักไถลโค้งซ้ำยพุ่งตกลงไปในคูน�้ำ

ข้ำงทำงใกล้บรเิวณประตูทำงเข้ำร้ำนอำหำรทีอ่ยูด้่ำนซ้ำยทำง มผีูโ้ดยสำรเสยีชวีติและบำดเจ็บจ�ำนวน

มำก มีชำวต่ำงชำติ มีกำรร้องเรียนจำกประเทศอังกฤษในกำรใช้รถโดยสำรในประเทศไทย

   ผู้ขับรถทัวร์ได้รับกำรแจ้งข้อกล่ำวหำ ขับรถโดยประมำท แต่เจ้ำของกิจกำรรถทัวร์ไม่ถูก

เอำผิด

   ปัจจัยคน

   - พฤติกรรมกำรขับรถ/ใช้ถนน:กำรเลือกใช้ควำมเร็ว กำรใช้เกียร์ กำรเบรก กำรเลี้ยว  

    กำรให้สัญญำณ ขับรถผิดช่องทำง กำรเลี้ยวกลับรถ กำรใช้อุปกรณ์ควำมปลอดภัย 

   - กำรไม่ปฏบิตัติำมกฎจรำจร:ฝ่ำฝืนสญัญำณ ตำมหลงักระชัน้ชดิ แซงในทีห้่ำมแซง.......

   - ประสบกำรณ์ในกำรขับขี่/ใบขับขี่/กำรเกิดอุบัติเหตุ
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   - ประสำทกำรรับรู้ ควำมตั้งใจ กิจกรรมในรถ

   - กำรดื่มของมึนเมำ กำรใช้ยำ สำรเสพติด

   - ภำวะร่ำงกำย/โรคประจ�ำตัว/อำรมณ์ ควำมล้ำ ระยะเวลำ/ระยะทำงในกำรขับรถ

   - เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส อำชีพ

   - ลักษณะกำรเดินทำง : ต้นทำง ปลำยทำง วัตถุประสงค์ คุ้นเคยเส้นทำง 

   ปัจจัยถนน

   - แนวเส้นทำงและรูปตัด:รัศมีโค้ง กำรยกโค้ง กำรขยำยโค้ง

   - ระยะมองเห็น

   - อุปกรณ์ควบคุมจรำจร : เครื่องหมำย ป้ำย สัญญำณไฟ

   - อุปกรณ์กั้นข้ำงทำง

   - สภำพข้ำงทำง

   - สภำพผิวทำง ไหล่ทำง กำรระบำยน�้ำ

   - ไฟฟ้ำส่องสว่ำง

   - สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก

   - กำรจอดรถ

   ปัจจัยรถ

   - สภำพรถไม่สมบรูณ์ ช�ำรดุ : ระบบพวงมำลยั เบรก ยำง ไฟ ทีปั่ดน�ำ้ฝน ฟิล์มกรองแสง  

    ข้อต่อรถพ่วง

   - สภำพรถไม่ปลอดภัย : น�้ำหนักเกิน กำรปรับแต่งรถ บอดี้รถไม่แข็งแรง กำรยึดเก้ำอี้

   - อุปกรณ์ควำมปลอดภัย : หมวก เข็มขัด ถุงลม

   ปัจจัยสิ่งแวดล้อม

        - สภำพอำกำศ : หมอก ฝน ลม อุณหภูมิ แดด มืด/สว่ำง  

        - อุปสรรคจำกมนุษย์ : ควันไฟ

   สรุปปัจจัยที่เกิดอุบัติเหตุ 

   • ปัจจัยคน : ปัจจัยคนขับรถเป็นปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึ่ง คนขับรถทัวร์ไม่ไปกลับรถใน

จดุทีม่ไีว้ให้ (ห่ำงไป 500 เมตร) แต่ใช้ทำงเข้ำในบรเิวณนัน้เป็นทำงออกเพือ่เข้ำสูจ่ดุกลบัรถทีเ่กดิเหตุ 

เป็นพฤตกิรรมทีค่นขบัรถท�ำเป็นประจ�ำจนคดิว่ำเป็นสิง่ทีไ่ม่ผดิ แต่กำรออกรถในลกัษณะดงักล่ำวจะ

ท�ำให้ตัวรถขวำงทำงว่ิงรถขำล่อง เสีย่งต่อกำรถกูชน นอกจำกนัน้ คนขบัรถโดยสำรกว็ิง่ด้วยควำมเรว็
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สูงเข้ำสู่บริเวณกลับรถ โดยไม่ได้ตระหนัก (หรือไม่ได้คำดหวัง) ว่ำจะมีรถอื่นในช่องจรำจรที่ 3 (ติด

เกำะกลำง) ดังนั้นเมื่อเห็นรถทัวร์ขวำงทำงวิ่ง ไม่สำมำรถหลบเลี่ยงกำรชนได้ 

   • ปัจจัยถนน และสภาพแวดล้อม : จุดกลับรถได้รับกำรออกแบบตำมมำตรฐำนกรม

ทำงหลวง อบุตัเิหตเุกดิตอนกลำงคนื บรเิวณจดุกลบัรถมไีฟฟ้ำแสงสว่ำง และตดิต้ังไฟกะพรบิเหลอืง

(ที่ไฟยังท�ำงำนได้) ซึ่งเป็นกำรเตือนว่ำข้ำงหน้ำเป็นจุดเสี่ยง 

   ปัจจัยของความรุนแรงของอุบัติเหตุ

   • พบว่ำ สกร ูและน๊อตทีใ่ช้ไม่สำมำรถยดึทีน่ัง่โดยสำรให้ตดิกับพืน้รถทวัร์ได้ ทัง้ๆ ทีห่ลงั

กำรชนรถหมุนขวำไม่เกิน 90 องศำ กำรที่ที่นั่งส่วนมำก (30 ที่ใน 44 ที่) หลุดจำกพื้นรถอำจเพิ่ม

ควำมรุนแรงแก่ผูโ้ดยสำรได้ อบุตัเิหตรุำยนีช่้วยย�ำ้ให้เหน็ว่ำกำรยดึทีน่ัง่กบัพืน้รถเป็นปัญหำจรงิในรถ

โดยสำรสำธำรณะ ทั้งรถชั้นเดียวและสองชั้น 

 
  กรณศีกึษาที ่53R 25561023 081 : รถทวัร์ผ้ำป่ำผูส้งูอำยอุ�ำเภอสำรภแีหกโค้งบน

ทำงหลวงสำยพะเยำ-วังเหนือ กม. 30 จ. ล�ำปำง  เสียชีวิต 22 รำย บำดเจ็บ 17 รำย

   เดินทำงเช้ำ ประสบเหตุตอนมืด รถทั้งคณะมี 4 คัน เป็นรถทัวร์แบบไทย ระบบกำร

ซ่อมแซมรถอำจไม่มีกำรรำยงำนที่ชัดเจนแน่นอน คนขับรถแจ้งว่ำรถทัวร์ดังกล่ำวไม่อยู่ในสภำพดี

ปกต ิเช่นหน้ำจอหน้ำปัด คอนโทล ไม่ปกต ิก่อนถงึจดุเกดิเหตรุถทวัร์ดงักล่ำวลงเนนิมำได้ 5 กม. แล้ว 

ก่อนถึงจุดเกิดเหตุ 1 กม.คนขับทรำบแล้วว่ำเบรคไม่ท�ำงำน จึงได้แจ้งผู้โดยสำรให้ทรำบ และเมื่อถึง

โค้งเกดิเหต ุมรีถสวนทำงขึน้มำท�ำให้คนขบัเบยีงออกช้ำยเลก็น้อย จงึท�ำให้ควบคมุรถไม่อยู ่จงึตกลง

ไป 15 เมตร ท�ำให้หลังคำรถหลุดออก ไม่มีกำรพลิกคว�่ำ เบำะที่นั่งหลุด เหลืออยู่โซนด้ำนหลัง

   กรณเีบรคลงเขำแล้วไม่ท�ำงำนเป็นกรณทีีเ่กิดขึน้บ่อย ควำมช�ำนำญกำรของผูข้บัรถต้องมี 

และต้องมกีำรช�ำนำญกำรในเส้นทำงทีไ่ปด้วย หรอืบ่อกรวดเป็นทำงจอดฉกุเฉนิ อำจช่วยลดอบุตัเิหตุ

ได้ แต่ในไทยยังมีทำงจอดดังกล่ำวในจ�ำนวนที่น้อย

   - ปัจจยัเร่ืองตวัรถไม่พร้อม โครงสร้ำงตวัรถอำจมปัีญหำ จำกเก้ำอีท้ีห่ลดุออกมำจำกตวัรถ 

   ปัจจุบันมีกำรทดสอบรถโดยกำรทรงตัวในขณะพื้นเอียง หรือตะแคงด้ำนใดด้ำนหนึ่ง แต่

เป็นเพียงทดสอบกำรทรงตัวเท่ำนัน้ ยงัไม่ได้มกีำรทดสอบเมือ่รถตะแคงแล้วผูโ้ดยสำรปลอดภยั มกีำร

สอบถำมเรื่องสภำพรถทัวร์ ทั้งภำยนอก และภำยใน โครงสร้ำง เบำะนั่ง เจ้ำของรถ นำยจ้ำงไม่ได้รับ

ควำมผิด ถ้ำเปรียบเทียบกับบริษัทที่ดี ที่มีกำรตรวจสอบสภำพรถอยู่ตลอดเวลำ ทั้งนี้นำยจ้ำงต้องมี

กำรตรวจสอบสภำพรถอย่ำงสม�่ำเสมอ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

 กล่าวน�า

   กฎหมำยคอื “ข้อบังคบัของสงัคม ท่ีก�าหนดให้ถอืปฏบิตัติาม 

ผู้ใดฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษ” กฎหมำยจะมีที่มำโดยชอบหรือไม่ในมุมมองของ

ประชำชนที่ถูกบังคับใช้กฎหมำยก็ตำม แต่เมื่อกฎหมำยบังคับใช้ ทุกคนก็ต้องปฏบัติตำม ซึ่งก่อนที่

กฎหมำยจะออกมำบังคับใช้นั้น จะต้องมีกำรพิจำรณำที่ถี่ถ้วนแล้ว ในสภำวกำรณ์ปกติต้องผ่ำน

กระบวนกำรที่ตรำไว้ในกฎหมำยรัฐธรรมนูญ เช่น พระรำชบัญญัติ ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำของสภำ

นิติบัญญัติ กฎกระทรวง ต้องผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เป็นต้น และประชำชนมีหน้ำที่

ต้องปฏิบัติตำม ถ้ำไม่ถูกต้อง หรือไม่สำมำรถปฏิบัติได้ ต้องกลับไปแก้ไขตำมกระบวนกำร

   มีค�ำกล่ำวว่ำกฎหมำยจะถูกต้องหรือไม่ ยุติธรรมหรือไม่ เมื่อไม่ถูกใจใคร ก็จะถือว่ำไม่ถูก

ต้อง หรือถ้ำถูกใจใครก็จะถือว่ำถูกต้อง ซึ่งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 ทรงตรัสว่ำ 

“กฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือส�าหรับวินิจฉัยในการอ�านวยความยุติธรรม การอ�านวยความ

ยตุธิรรมจะต้องอาศยัตวัผู้ใช้กฎหมาย ต้องรกัษาความสจุรติ มมีโนธรรมของนกักฎหมายไว้เสมอ

ชีวิต จึงจะสามารถเป็นที่พึ่งของประชนได้อย่างแท้จริง”

   พนักงำนสอบสวนจงึจ�ำเป็นต้องรอบรูท้ัง้กฎหมำย และ มมีโนธรรมทีจ่ะต้องรกัษำไว้ เพือ่

ให้ควำมเป็นธรรมกบัประชำชนโดยเสมอหน้ำกนั ในบทนี ้จะได้กล่ำวถงึ กฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบักำร

ปฏบิตังิำนด้ำนกำรสอบสวนคดีอบุติัเหตุทำงถนน เพือ่ให้พนกังำนสอบสวนมคีวำมพร้อมในกำรปฏบิตัิ

หน้ำที่ต่อไป  ดังต่อไปนี้ 

 1. ประมวลกฎหมายอาญา 

   โทษอันเกิดจำกกำรกระท�ำผิดกฎหมำยอำญำนั้น ไม่สำมำรถรับโทษแทนกันได้ เป็นเรื่อง

ของปัจเจกบุคคล บุคคลใดกระท�ำควำมผิดอันกฎหมำยบัญญัติไว้ ก็ต้องได้รับโทษตำมกฎหมำยนั้น

   มาตรา 59  บคุคลจะต้องรบัผดิในทำงอำญำก็ต่อเมือ่ได้กระท�ำโดยเจตนำ เว้นแต่จะได้

กระท�ำควำมโดยประมำท ในกรณทีีก่ฎหมำยบญัญตัใิห้ต้องรบัผดิเมือ่ได้กระท�ำโดยประมำท หรอืเว้น

แต่ในกรณีที่กฎหมำยบัญญัติไว้โดยแจ้งชัด ให้ต้องรับผิดแม้ได้กระท�ำโดยไม่มี เจตนำ

3
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บทที่ 3     กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

   กระท�าโดยเจตนา ได้แก่ กระท�ำโดยรูส้�ำนกึในกำรทีก่ระท�ำและ ในขณะเดยีวกนัผูก้ระท�ำ

ประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของกำร กระท�ำนั้น

   ถ้ำผู้กระท�ำมิได้รู้ข้อเท็จจริง อันเป็นองค์ประกอบของควำมผิดจะถือว่ำผู้กระท�ำประสงค์

ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของกำรกระท�ำ นั้นมิได้

  กระท�าโดยประมาท ได้แก่ กระท�าความผดิมใิช่โดยเจตนา แต่กระท�าโดยปราศจาก

ความระมดัระวัง ซึง่บคุคลในภาวะเช่นนัน้จัก ต้องมตีามวสัิยและพฤติการณ์ และผูก้ระท�า

อาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่

   กำรกระท�ำให้หมำยควำมรวมถึงกำรให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดข้ึนโดยงดเว้นกำรท่ีจักต้อง

กระท�ำเพื่อป้องกันผลนั้นด้วย (รำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 73, ตอนที่ 95 (ฉบับพิเศษ), หน้ำ 21, 15 

พฤศจิกำยน 2499)

   ค�าอธิบายเพิ่มเติม การกระท�าความผิดโดยประมาท (อ เกียรติขจร ค�ำอธิบำยกฎหมำย

อำญำ ภำค 1 พ.ศ. 2538)

   การกระท�าโดยประมาท ได้แก่ กระท�ำควำมผิดไม่ใช่โดยเจตนำ แต่กระท�ำโดยปรำศจำก

ควำมระมดัระวงั ซึง่บคุคลในภำวะเช่นนัน้ จักต้องมตีำมวสิยัและพฤติกำรณ์ และผูก้ระท�ำอำจใช้ควำม

ระมัดระวังเช่นว่ำนั้นได้ แต่หำได้ใช้ให้เพียงพอไม่ มี 2 องค์ประกอบ กล่ำวคือ

   1. ความระมัดระวังตาม “วิสัยของบุคคล” (บุคคลที่มีลักษณะเช่นเดียวกับผู้กระท�ำ) 

“ในภาวะเช่นนั้่น” (บุคคลเช่นเดียวกับผู้กระท�ำซึ่งอยู่ในขณะนั้น)

                 -  บุุคคลธรรมดำ  พิจำรณำจำกอำยุ เพศ กำรศึกษำ ฯลฯ

                 -  ผู้มีวิชำชีพ         ผู้มีวิชำชีพในระดับปกติ / ผู้เชี่ยวชำญ

   2. ความระมัดระวังตามพฤติการณ์ พิจำรณำจำกข้อเท็จจริงหรือเหตุต่ำงๆ ภำยนอก

ตัวผู้กระท�ำที่เกิดขึ้น หรือมีอยู่ขณะนั้น

   มาตรา 291  กำรกระท�ำโดยประมำทเป็นเหตใุห้ผูอ้ืน่ถงึแก่ควำมตำย มโีทษจ�ำคกุไม่เกิน 

10 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ใช้ในกรณีที่มีผู้ถึงแก่ควำมตำยไม่ว่ำจะเป็นกำร

ตำยทนัทใีนทีเ่กดิเหตุ หรอืไปตำยทีโ่รงพยำบำลกต็ำม กรณนีีอ้ยูใ่นอ�ำนำจศำลอำญำ หรอื ศำลจงัหวดั 

ต้องท�ำส�ำนวนกำรสอบสวนเต็มรูปแบบ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 3

   มาตรา 300  กำรกระท�ำโดยประมำทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรำยสำหัส มีโทษจ�ำคุก

ไม่เกนิ 3 ปี หรอื ปรบัไม่เกนิ 6,000 บำท หรอื ทัง้จ�ำทัง้ปรบั ใช้ในกรณมีผีูบ้ำดเจบ็สำหสัอนักฎหมำย

บญัญตัไิว้ว่ำ อำกำรสำหสัมอีะไรบ้ำง เช่น ตำบอด สญูเสยีฆำณประสำท(ประสำทกำรได้กลิน่) เป็นต้น 

   เป็นคดีที่อยู่ในอ�ำนำจศำลแขวง ในกำรด�ำเนินกำรสอบสวนกรณีมีรถชนกันอย่ำเพิ่งแจ้ง

ข้อกล่ำวหำ ให้รวบรวมหลักฐำนให้ชัดเจนก่อน ไม่เช่นนั้นแล้วต้องผัดฟ้อง พนักงำนสอบสวนควร

ท�ำกำรสอบสวนให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงแจ้งข้อกล่ำวหำ แล้วคอยติดตำมว่ำ เมื่อส่งส�ำนวนกำร

สอบสวนไปให้พนักงำนอัยกำรแล้ว มีปัญหำขัดข้องหรือต้องแก้ไขส�ำนวนหรือไม่ พนักงำนสอบสวน

ต้องบริหำรกำรสอบสวนด้วย

   มาตรา 390 ผูใ้ดกระท�ำโดยประมำท และกำรกระท�ำนัน้เป็นเหตใุห้ผูอ้ืน่รบัอนัตรำยแก่

กำยหรือจิตใจ ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ 

ควำมผดินีใ้ช้ในกรณีทีม่ผีูไ้ด้รบับำดเจ็บเลก็น้อย และอยูใ่นอ�ำนำจพนกังำนสอบสวนทีจ่ะท�ำกำรเปรยีบ

เทียบปรับได้ 

   ส�ำหรับอำกำรแบบใดจะเป็นอันตรำยแก่กำยหรือจิตใจนั้น มีค�ำพิพำกษำศำลเทียบเคียง

ได้ เช่น 

   - อนัตรำยแก่ร่ำงกำย หมำยถงึ เป็นแผลมเีลอืดออก รกัษำเกนิ ๓ วนั แต่ไม่ถงึกบัอนัตรำย 

    สำหัส  

   - ส่วนอันตรำยแก่จิตใจ เป็นอันตรำยถึงขั้นสลบ หรือสติฟั่นเฟือน 

   - ส่วนกรณีที่ไม่ถึงเป็นอันตรำยแก่กำยหรือจิตใจ ได้แก่อำกำร บวม โน ช�้ำ หนังถลอก  

    เลือดไหลซึมรักษำ 3 วันหำย 

   - ท�ำให้รู้สึกว้ำเหว่ เปล่ำเปลี่ยว กลัว ไม่ใช่อันตรำยแก่จิตใจ

   มาตรา 73  เด็กอำยยุงัไม่เกินสบิปี กระท�ำกำรอนักฎหมำยบัญญตัเิป็นควำมผดิเด็กน้ัน

ไม่ต้องรับโทษ ให้พนักงำนสอบสวนส่งตัวเด็กตำมวรรคหนึ่งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำ

ด้วยกำรคุ้มครองเด็ก เพื่อด�ำเนินกำรคุ้มครองสวัสดิภำพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น

   ในกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรำ 73 กรณีเด็กอำยุไม่เกิน 10 ปี ขับรถไปชนผู้อื่น เด็กนั้นไม่

ต้องรับโทษ ในทำงปฏิบัติต้องท�ำส�ำนวนไปยังอัยกำร ไม่ต้องใช้ค�ำว่ำเห็นควรสั่งฟ้อง หรือเห็นควรสั่ง

ไม่ฟ้อง เพรำะตำมพระรำชบญัญัติศำลเยำวชนฯ ไม่มคี�ำดงักล่ำวเหมอืนประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำ

ควำมอำญำ และไม่สำมำรถท�ำกำรเปรียบเทียบปรับได้

   มาตรา 74  เด็กอำยุกว่ำสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้ำปี กระท�ำกำรอันกฎหมำยบัญญัติเป็น

ควำมผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศำลมีอ�ำนำจที่จะด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้
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   (1) ว่ำกล่ำวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไป และถ้ำศำลเห็นสมควรจะเรียกบิดำ มำรดำ 

ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กนั้นอำศัยอยู่มำตักเตือนด้วยก็ได้

   (2) ถ้ำศำลเห็นว่ำ บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครองสำมำรถดูแลเด็กนั้นได้ ศำลจะมีค�ำสั่งให้

มอบตัวเด็กนั้นให้แก่บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครองไป โดยวำงข้อก�ำหนดให้บิดำ มำรดำหรือผู้ปกครอง

ระวงัเดก็นัน้ไม่ให้ก่อเหตรุ้ำยตลอดเวลำทีศ่ำลก�ำหนดซึง่ต้องไม่เกนิสำมปีและก�ำหนดจ�ำนวนเงนิตำม

ที่เห็นสมควรซึ่งบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครองจะต้องช�ำระต่อศำลไม่เกินครั้งละหนึ่งหมื่นบำท ในเมื่อ

เด็กนั้นก่อเหตุร้ำยขึ้น ถ้ำเด็กนั้นอำศัยอยู่กับบุคคลอื่นนอกจำกบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง และศำล

เห็นว่ำไม่สมควรจะเรียกบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครองมำวำงข้อก�ำหนดดังกล่ำวข้ำงต้น ศำลจะเรียก

ตัวบคุคลทีเ่ดก็นัน้อำศัยอยูม่ำสอบถำมว่ำ จะยอมรบัข้อก�ำหนดท�ำนองทีบ่ญัญติัไว้ส�ำหรบับดิำ มำรดำ 

หรอืผู้ปกครองดังกล่ำวมำข้ำงต้นหรอืไม่กไ็ด้ ถ้ำบคุคลทีเ่ดก็นัน้อำศยัอยูย่อมรบัข้อก�ำหนด เช่นว่ำนัน้ 

ก็ให้ศำลมีค�ำสั่งมอบตัวเด็กให้แก่บุคคลนั้นไปโดยวำงข้อก�ำหนดดังกล่ำว

   (3) ในกรณีที่ศำลมอบตัวเด็กให้แก่บิดำ มำรดำ ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กนั้นอำศัยอยู่

ตำม (2) ศำลจะก�ำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมควำมประพฤติเด็กนั้นเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 56 

ด้วยกไ็ด้ ในกรณเีช่นว่ำน้ี ให้ศำลแต่งต้ังพนักงำนคุมประพฤตหิรือพนกังำนอืน่ใดเพือ่คมุควำมประพฤติ

เด็กนั้น

   (4) ถ้ำเด็กนั้นไม่มีบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง หรือมีแต่ศำลเห็นว่ำไม่สำมำรถ ดูแลเด็ก

นัน้ได้หรอืถ้ำเดก็อำศยัอยูก่บับคุคลอืน่นอกจำกบดิำ มำรดำ หรอืผูป้กครอง และบคุคลนัน้ไม่ยอมรบั

ข้อก�ำหนดดังกล่ำวใน (2) ศำลจะมีค�ำสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้อยู่กับบุคคลหรือองค์กำรที่ศำลเห็น

สมควรเพื่อดูแลอบรม และสั่งสอนตำมระยะเวลำท่ีศำลก�ำหนดก็ได้ในเมื่อบุคคลหรือองค์กำรนั้น

ยินยอม ในกรณีเช่นว่ำนี้ให้บุคคลหรือองค์กำรนั้นมีอ�ำนำจเช่นผู้ปกครองเฉพำะเพื่อดูแล อบรม และ

สั่งสอน รวมตลอดถึงกำรก�ำหนดที่อยู่และกำรจัดให้เด็กมีงำนท�ำตำมสมควร หรือให้ด�ำเนินกำร

คุ้มครองสวัสดิภำพเด็กตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้นก็ได้ หรือ

   (5) ส่งตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียน หรือสถำนฝึกและอบรม หรือสถำนท่ีซ่ึงจัดตั้งข้ึนเพื่อฝึก

และอบรมเด็ก ตลอดระยะเวลำที่ศำลก�ำหนด แต่อย่ำให้เกินกว่ำที่เด็กนั้นจะมีอำยุครบสิบแปดปี

   ค�ำสั่งของศำลดังกล่ำวใน (2) (3) (4) และ (5) นั้น ถ้ำในขณะใดภำยในระยะเวลำที่ศำล

ก�ำหนดไว้ ควำมปรำกฏแก่ศำลโดยศำลรูเ้อง หรอืตำมค�ำเสนอของผูม้ส่ีวนได้เสยีพนกังำนอยักำร หรอื

บคุคลหรือองค์กำรทีศ่ำลมอบตัวเด็กเพือ่ดแูล อบรมและสัง่สอน หรอืเจ้ำพนกังำนว่ำ พฤตกิำรณ์เกีย่ว

กับค�ำสั่งน้ันได้เปลี่ยนแปลงไป ก็ให้ศำลมีอ�ำนำจเปลี่ยนแปลงแก้ไขค�ำสั่งนั้น หรือมีค�ำสั่งใหม่ตำม

อ�ำนำจในมำตรำนี้
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 3

 2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

   ผลอันเกิดจำกกำรกระท�ำผิดทำงแพ่ง หรือผลของควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น ตีรำคำเป็นเงิน

หรือผลประโยชน์ได้ และผู้กระท�ำควำมผิดหยิบยืมทรัพย์ผู้อื่นมำชดใช้ หรือ ให้ผู้อื่นชดใช้แทนกันได้ 

ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องคือ ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์

   มาตรา 420  ผู้ใดจงใจหรือประมำทเลินเล่อ ท�ำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมำยให้เขำเสีย

หำยถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่ำงกำยก็ดีอนำมัยก็ดีเสรีภำพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดก็ดี ท่ำน

ว่ำผู้นั้นท�ำละเมิด จ�ำต้องใช้ค่ำสินไหมทดแทนเพื่อกำรนั้น

   มาตรา 425 นำยจ้ำงต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้ำงในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้ำงได้กระท�ำ

ไปในทำงกำรที่จ้ำงนั้น

    มาตรา 426 นำยจ้ำงซึ่งได้ใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภำยนอกเพื่อละเมิด อัน

ลูกจ้ำงได้ท�ำนั้น ชอบที่จะได้ชดใช้จำกลูกจ้ำงนั้น

   มาตรา 437 บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยำนพำหนะอย่ำงใดๆ อันเดินด้วย 

ก�ำลงัเครือ่งจักรกล บุคคลนั้นจะต้องรบัผดิชอบเพือ่กำรเสยีหำยอันเกดิแต่ยำนพำหนะนัน้ เว้นแต่จะ

พสูิจน์ได้ว่ำกำรเสยีหำยนัน้เกดิแต่เหตสุดุวสิยั หรอืเกดิเพรำะควำมผิดของผูต้้องเสยีหำยนัน้เองควำม

ข้อน้ีให้ใช้บงัคบัได้ตลอดถงึผูม้ไีว้ในครอบครองของตน ซึง่ทรพัย์อนัเป็นของเกดิอนัตรำยได้โดยสภำพ 

หรือโดยควำมมุ่งหมำยที่จะใช้หรือโดยอำกำรกลไกของทรัพย์นั้นด้วย

   - ส�ำหรับควำมเช่ือมโยงระหว่ำงกฎหมำยแพ่งกับกำรประกันภัยมีบำงประกำร เช่น  

    บริษัทรับประกันรถไว้ ถ้ำตำมกฎหมำย บริษัทที่เอำประกันเป็นบริษัทที่รับประกัน 

    ค�้ำจุน เพื่อรับผิดทำงแพ่ง  ถ้ำรถที่ท�ำประกันภัยไว้ไปชนรถคันอื่นเสียหำย ประกันภัย 

    จะมำชดใช้แทน โดยดูที่ผลของกำรพิจำรณำควำมรับผิดในทำงอำญำก่อน ว่ำฝ่ำยใด 

    เป็นฝ่ำยผิด ฝ่ำยนั้นต้องชดใช้

 3. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

   มาตรา 37  คดีอำญำเลิกกันได้ ดังต่อไปนี้

   (1) ในคดีมีโทษปรบัสถำนเดียว เมือ่ผูก้ระท�ำผดิยนิยอมเสยีค่ำปรบัในอตัรำอย่ำงสงูส�ำหรบั

ควำมผิดนั้นแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก่อนศำลพิจำรณำ

   (2) ในคดีควำมผดิทีเ่ป็นลหโุทษหรอืควำมผดิทีม่อีตัรำโทษไม่สูงกว่ำควำมผดิลหโุทษ หรอื

คดีอื่นที่มีโทษปรับสถำนเดียวอย่ำงสูงไม่เกินหนึ่งหม่ืนบำท หรือควำมผิดต่อกฎหมำยเกี่ยวกับภำษี

อำกรซึ่งมีโทษปรับอย่ำงสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท เมื่อผู้ต้องหำช�ำระค่ำปรับตำมที่พนักงำนสอบสวน

ได้เปรียบเทียบแล้ว
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บทที่ 3     กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

    (3) ในคดีควำมผดิทีเ่ป็นลหโุทษหรอืควำมผดิทีม่อีตัรำโทษไม่สูงกว่ำควำมผดิลหโุทษ หรอื

คดีทีมี่โทษปรับสถำนเดียวอย่ำงสงูไม่เกนิหนึง่หมืน่บำท ซึง่เกิดในกรงุเทพมหำนครเมือ่ผูต้้องหำช�ำระ

ค่ำปรับตำมที่นำยต�ำรวจประจ�ำท้องที่ตั้งแต่ต�ำแหน่งสำรวัตรขึ้นไป หรือนำยต�ำรวจชั้นสัญญำบัตรผู้

ท�ำกำรในต�ำแหน่งนั้นๆ ได้เปรียบเทียบแล้ว

   (4) ในคดีซึ่งเปรียบเทียบได้ตำมกฎหมำยอ่ืน เม่ือผู้ต้องหำได้ช�ำระค่ำปรับตำมค�ำเปรียบ

เทียบของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่แล้ว

   มาตรา 38  ควำมผิดตำมอนุมำตรำ (2) (3) และ (4) แห่งมำตรำก่อน ถ้ำเจ้ำพนักงำน

ดังกล่ำวในมำตรำนั้นเห็นว่ำผู้ต้องหำไม่ควรได้รับโทษถึงจ�ำคุกให้มีอ�ำนำจเปรียบเทียบดั่งนี้

   (1) ให้ก�ำหนดค่ำปรับซึ่งผู้ต้องหำจะพึงช�ำระ ถ้ำผู้ต้องหำและผู้เสียหำยยินยอมตำมนั้น 

เมือ่ผู้ต้องหำได้ช�ำระเงนิค่ำปรบัตำมจ�ำนวนทีเ่จ้ำหน้ำทีก่�ำหนดให้ภำยในเวลำอนัสมควรแต่ไม่เกนิสบิ

ห้ำวนัแล้ว คดนีัน้เป็นอนัเสรจ็เดด็ขำดถ้ำผูต้้องหำไม่ยนิยอมตำมทีเ่ปรยีบเทยีบ หรอืเมือ่ยนิยอมแล้ว 

ไม่ช�ำระเงินค่ำปรับภำยในเวลำก�ำหนดในวรรคก่อน ให้ด�ำเนินคดีต่อไป

   (2) ในคดีมีค่ำทดแทน ถ้ำผู้เสียหำยและผู้ต้องหำยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้เจ้ำหน้ำที่กะ

จ�ำนวนตำมที่เห็นควรหรือตำมที่คู่ควำมตกลงกัน

   มาตรา 39  สิทธิน�ำคดีอำญำมำฟ้องย่อมระงับไปดั่งต่อไปนี้

   (1) โดยควำมตำยของผู้กระท�ำผิด

   (2) ในคดีควำมผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนค�ำร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมควำมกันโดยถูก

ต้องตำมกฎหมำย

   (3) เมื่อคดีเลิกกันตำมมำตรำ 37

   (4) เมื่อมีค�ำพิพำกษำเสร็จเด็ดขำดในควำมผิดซึ่งได้ฟ้อง

   (5) เมื่อมีกฎหมำยออกใช้ภำยหลังกำรกระท�ำผิดยกเลิกควำมผิดเช่นนั้น

   (6) เมื่อคดีขำดอำยุควำม

   (7) เมื่อมีกฎหมำยยกเว้นโทษ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 3

 4. พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 

   ในที่นี้จะกล่ำวถึงมำตรำที่มีกำรใช้งำนบ่อยๆ

  
   มาตรา 43  ห้ำมมิให้ผู้ขับขี่ขับรถ 

   (1) ในขณะหย่อนควำมสำมำรถในอันที่จะขับ

   (2) ในขณะเมำสุรำหรือของเมำอย่ำงอื่น

   (3) ในลักษณะกีดขวำงกำรจรำจร

   (4) โดยประมำทหรือน่ำหวำดเสียว อันอำจเกิดอันตรำยแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน

   (5) ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของกำรขับรถตำมธรรมดำหรือไม่อำจแลเห็นทำง

ด้ำนหน้ำหรือด้ำนหลังด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือทั้งสองด้ำนได้พอแก่ควำมปลอดภัย

   (6) คร่อมหรอืทับเส้นหรอืแนวแบ่งช่องเดนิรถ เว้นแต่เมือ่เปลีย่นช่องเดนิรถ เลีย้ว

รถหรือกลับรถ

   (7) บนทำงเท้ำโดยไม่มเีหตุอนัสมควร เว้นแต่รถลำกเข็นส�ำหรับทำรก คนป่วยหรอื

คนพกิำร

   (8) โดยไม่ค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยหรือควำมเดือดร้อนของผู้อื่น

   มาตรา 43 ทวิ  ห้ำมมิให้ผู้ขับขี่เสพยำเสพติดให้โทษตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติดให้

โทษ หรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำทตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและ

ประสำททั้งนี้ตำมที่อธิบดีก�ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ให้เจ้ำพนักงำนจรำจร พนักงำน

สอบสวน พนักงำนเจ้ำหน้ำทีห่รอืผูต้รวจกำรมอี�ำนำจจดัให้มกีำรตรวจสอบผูข้บัข่ีรถบำงประเภทตำม

ที่อธิบดีก�ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำว่ำได้เสพยำเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุท่ีออกฤทธิ์

ต่อจิตและประสำทตำมวรรคหนึ่งหรือไม่ และหำกผลกำรตรวจสอบในเบื้องต้นปรำกฏว่ำผู้ขับขี่นั้น

ไม่ได้เสพก็ให้ผูข้บัขีน่ัน้ขบัรถต่อไปได้ ในกรณีผูข้บัข่ีตำมวรรคสองไม่ยอมให้ตรวจสอบ ให้เจ้ำพนกังำน

จรำจร พนักงำนสอบสวนพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือผู้ตรวจกำรมีอ�ำนำจกักตัวผู้นั้นไว้ เพื่อด�ำเนินกำร

ตรวจสอบได้ภำยในระยะเวลำเท่ำทีจ่�ำเป็นแห่ง กรณเีพือ่ให้กำรตรวจสอบเสร็จสิน้ไปโดยเรว็และเมือ่

ผู้นั้นยอมรับกำรตรวจสอบแล้ว หำกผลกำรตรวจสอบในเบ้ืองต้นปรำกฏว่ำไม่ได้เสพ ก็ให้ปล่อยตัว

ไปทันที กำรตรวจสอบตำมมำตรำนี้ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง 

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

สุดแก้ไขโดย พ.ร.บ.จรำจรทำงบก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542 มำตรำ 4) 
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บทที่ 3     กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

   มาตรา 43 ตรี  ในกรณีเหตุอันควรเชื่อว่ำผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 43 (1) หรือ (2) ผู้

ตรวจกำรมีอ�ำนำจสั่งให้ผู้นั้นหยุดรถและสั่งให้มีกำรทดสอบตำมมำตรำ 142 ด้วย

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

หรือมำตรำ 43 ทวิ วรรคหนึ่งให้ผู้ตรวจกำรส่งตัวผู้นั้นพร้อมพยำนหลักฐำนในเบื้องต้นแก่พนักงำน

สอบสวนผูม้อี�ำนำจโดยเรว็ แต่ไม่ต้องเกนิหกชัว่โมงนบัแต่เวลำทีพ่บกำรกระท�ำควำมผดิดงักล่ำวเพือ่

ด�ำเนินคดีต่อไป

   มาตรา 43 เบญจ  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรำ 43 ทวิ และมำตรำ 43 ตรี ให้ผู้

ตรวจกำรแสดงบัตรประจ�ำตัวของตนซึ่งออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกหรือกฎหมำยว่ำ

ด้วยรถยนต์ต่อผู้ซ่ึงเกีย่วข้อง (มำตรำ 43 ตร ีถงึมำตรำ 43 เบญจ เพิม่โดย พ.ร.บ.จรำจรทำงบก (ฉบบั

ที่ 6) พ.ศ. 2542 มำตรำ 5)

   มาตรา 32  ในกำรใช้ทำงเดินรถผู้ขับขี่ต้องใช้ควำมระมัดระวังไม่ให้รถชนหรือโดนคน

เดินเท้ำไม่ว่ำจะอยู่ ณ ส่วนใดของทำง และต้องให้สัญญำณเตือนคนเดินเท้ำให้รู้ตัวเมื่อจ�ำเป็น โดย

เฉพำะอย่ำงยิ่ง เด็ก คนชรำ หรือคนพิกำรที่ก�ำลังใช้ทำง ผู้ขับขี่ต้องใช้ควำมระมัดระวังเป็นพิเศษใน

กำรควบคุมรถของตน

   ส�ำหรับ มาตรา 32 นี้ อธิบำยได้ว่ำเป็นกำรคุ้มครองคนเดินเท้ำ จะเดินอยู่ส่วนไหนถ้ำมี

รถยนต์ชน เฉี่ยวชน ก็จะเป็นกำรขับรถโดยประมำท หรือสำหัส หรือถึงแก่ควำมตำย และแต่ควำม

หนักเบำของอำกำรบำดเจ็บที่เกิดขึ้น กฎหมำยไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรง ในกำรตั้งข้อกล่ำวหำ โดย

พนักงำนสอบสวนต้องตั้งข้อกล่ำวหำให้เป็นไปตำมข้อมูลตำมจริง

   มาตรา 33  ในกำรขบัรถ ผู้ขบัขีต้่องขบัรถในทำงเดนิรถด้ำนซ้ำยและต้องไม่ล�ำ้กึง่กลำง

ของทำงเดินรถ เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ ให้เดินทำงขวำหรือล�้ำกึ่งกลำงของทำงเดินรถได้

   (1) ด้ำนซ้ำยของทำงเดินรถมีสิ่งกีดขวำงหรือถูกปิดกำรจรำจร

   (2) ทำงเดินรถนั้นเจ้ำพนักงำนจรำจรก�ำหนดให้เป็นทำงเดินรถทำงเดียว

   (3) ทำงเดินรถนั้นกว้ำงไม่ถึงหกเมตร

   ในประเทศไทย ผู้ขับขี่รถต้องขับชิดช่องทำงด้ำนซ้ำยเสมอ ซึ่งจะต่ำงกับต่ำงประเทศ โดย

ในไทยมข้ีอยกเว้นกรณมีสีิง่กดีขวำง หรอืเจ้ำพนกังำนให้เดนิรถทำงเดยีว หรอื ทำงเดนิรถนัน้กว้ำงไม่

ถึง 6 เมตร มำตรำนี้ ต้องเดินทำงรถทำงซ้ำยเสมอ หำกมีกรณีเฉี่ยวชน ต้องดูว่ำจุดที่เฉี่ยวชนอยู่ใน

ช่องทำงใด ผู้ขับขี่ฝ่ำยใดเป็นผู้ขับล�้ำเข้ำไปในช่องทำงเดินรถของอีกฝ่ำย
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 3

   มาตรา 40  ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่ำงรถคันหน้ำพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถได้โดย

ปลอดภยัในเมือ่จ�ำเป็นต้องหยดุรถ ผูข้บัขีซ่ึง่ขบัรถขึน้สะพำนหรอืทำงลำดชนัต้องใช้ควำมระมดัระวงั

ไม่ให้รถถอยหลังไปโดนรถคันอื่น

   ส�ำหรับ มาตรา 40 นี้ ใช้วิเครำะห์กรณีขับรถชนท้ำย อุบัติเหตุบำงครั้งชนแบบหลำยคัน

ต่อกันไป เช่น รถ1 ชนรถ 2 ชนคนัที่ 3 พนกังำนสอบสวนต้องแยกแยะให้ได้ว่ำคูใ่ดเป็นคูใ่ด บำงกรณี

คันท้ำยสุดชนต้องมีกำรสอบสวนให้ดี ประกอบกำรวิเครำะห์กำรพิจำรณำคดี ต้องชี้แจ้งให้คู่กรณีฟัง

ตำม พ.ร.บ. จรำจรทำงบก พ.ศ. 2522 มำตรำ 40 เป็นอย่ำงไร ให้พนักงำนสอบสวนพิจำรณำตำม

ควำมจริง  

   มาตรา 45  ห้ำมมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ำรถอื่นด้ำนซ้ำยเว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้

   (1) รถที่จะถูกแซงก�ำลังเลี้ยวขวำหรือให้สัญญำณว่ำจะเลี้ยวขวำ

   (2) ทำงเดินรถนั้นได้จัดแบ่งเป็นช่องเดินรถในทิศทำงเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป กำร

ขับรถ

   แซงด้ำนซ้ำยตำม (1) หรือ (2) จะกระท�ำได้เมื่อไม่มีรถอื่นตำมมำในระยะกระชั้นชิดและ

มีควำมปลอดภัยพอ

   กรณีนี้ห้ำมมิให้แซงซ้ำย กรณีตัวอย่ำง รถ Taxi เปิดประตูแล้วมีรถมำชน ต้องพิจำรณำว่ำ

มีกำรจอดรถชิดขอบทำงหรือไม่ มีค�ำวินิจฉัยถ้ำรถจักรยำนยนต์ แซงซ้ำย ต้องน�ำ มำตรำ 40 มำปรับ

ใช้ หรือ รถจักรยำนยนต์วิ่งในช่องว่ำงระหว่ำงเลน เช่นนี้แล้วรถจักรยำนยนต์มีควำมผิด

   มาตรา 46 ห้ำมมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงขึ้นหน้ำรถอื่นในกรณีต่อไปนี้

   (1) เมื่อรถก�ำลังขึ้นทำงชัน ขันสะพำน หรืออยู่ในทำงโค้ง เว้นแต่จะมีเครื่องหมำยจรำจร

ให้แซงได้

   (2) ภำยในระยะสำมสบิเมตรก่อนถึงทำงข้ำม ทำงร่วมทำงแยกวงเวยีนหรือเกำะทีส่ร้ำงไว้

หรือทำงเดินรถที่ตัดข้ำมทำงรถไฟ

   (3) เมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่นหรือควัน จนท�ำให้ไม่อำจเห็นทำงข้ำงหน้ำได้ในระยะหกสิบเมตร

   (4) เมื่อเข้ำที่คับขันหรือเขตปลอดภัย

   ตำมมำตรำนี้ ห้ำมมิให้ผู้ขับขี่รถแซงขึ้นหน้ำรถอื่น ในกรณีดังต่อไปนี้ (ทำงโค้ง ทำงแยก) 

เมื่อรถก�ำลังขึ้นทำงชัน หรือกรณีจุดไฟข้ำงทำงแล้วท�ำให้ทัศนวิสัยไม่ปลอดภัย 
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บทที่ 3     กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

   มาตรา 52  ในทำงเดินรถที่สวนกันได้ ห้ำมมิให้ผู้ขับข่ีกลับรถหรือเล้ียวรถทำงขวำใน

เมือ่มรีถอืน่สวนหรอืตำมมำในระยะน้อยกว่ำหนึง่ร้อยเมตร เว้แต่เมือ่เหน็ว่ำปลอดภัยและไม่เป็นกำร

กีดขวำงกำรจรำจรของรถอื่น (“มำตรำ 52” แก้ไขโดย พ.ร.บ.จรำจรทำงบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535)

   มาตรา 59  เจ้ำพนกังำนจรำจรหรอืพนกังำนเจ้ำหน้ำท่ี มีอ�ำนำจสัง่ให้ผูขั้บข่ีเคลือ่นย้ำย

รถทีห่ยดุหรอืจอดอยูอ่นัเป็นกำรฝ่ำฝืนบทแห่งพระรำชบญัญตันิีไ้ด้ เจ้ำพนกังำนจรำจรหรอืพนกังำน

เจ้ำหน้ำที่มีอ�ำนำจเคลื่อนย้ำยรถที่หยุดหรือจอดอยู่อันเป็นกำรฝ่ำฝืน บทแห่งพระรำชบัญญัตินี้หรือ

ใช้เคร่ืองมือบงัคบัไม่ให้เคลือ่นย้ำยรถดังกล่ำวได้ กำรเคลือ่นย้ำยรถหรอืใช้เครือ่งมอืบงัคบัให้รถทีห่ยดุ

หรือจอดอยู่ไม่ให้เคลื่อนย้ำยได้ตำมวรรคสอง เจำ้พนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีไม่ต้องรับ

ผดิส�ำหรบัควำมเสยีหำยใดๆ ทีเ่กดิขึน้จำกกำรปฏบิตัติำมมำตรำนีเ้ว้นแต่ควำมเสยีหำยนัน้จะเกดิขึน้

จำกกำรกระท�ำโดยจงใจหรอืประมำทเลนิเล่อ เจ้ำของรถหรอืผูขั้บข่ีต้องช�ำระค่ำใช้จ่ำยในกำรทีร่ถถูก

เคล่ือนย้ำยหรอืถกูใช้เครือ่งมอืบงัคบัไม่ให้เคลือ่นย้ำย ตลอดจนค่ำดแูลรกัษำรถระหว่ำงทีอ่ยูใ่นควำม

ครอบครองของเจำ้พนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ท้ังนี้ตำมอัตรำที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง 

ซึ่งต้องก�ำหนดอัตรำค่ำใช้จ่ำยไม่น้อยกว่ำคันและห้ำร้อยบำทและค่ำดูแลรักษำไม่น้อยกว่ำวันละสอง

ร้อยบำท เงินที่ได้จำกเจ้ำของรถหรือผู้ขับขี่ไม่ช�ำระค่ำใช้จ่ำยและค่ำดูแลรักษำตำมวรรคสี่ เป็นรำย

ได้ที่ไม่ต้องน�ำส่งกระทรวงกำรคลัง และให้น�ำมำเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติกำร

   -  ตามระเบยีบท่ีอธบิดกี�าหนด ในกรณทีีเ่จ้ำของรถหรอืผูข้บัขีไ่ม่ช�ำระค่ำใช้จ่ำยและค่ำ 

    ดแูลรกัษำตำมวรรคสี ่เจ้ำพนกังำนจรำจรหรอืพนกังำนเจ้ำหน้ำทีม่อี�ำนำจยดึหน่วงรถ 

    น้ันไว้ได้จนกว่ำจะได้รับช�ำระค่ำใช้จ่ำย และค่ำดูแลรักษำดังกล่ำวโดยในระหว่ำงท่ี 

    ยดึหน่วงนัน้ให้ค�ำนวณค่ำดูแลรกัษำเป็นรำยวนั ถ้ำพ้นก�ำหนดสำมเดอืนแล้วเจ้ำของรถ 

    หรือผู้ขับขี่ยังไม่ช�ำระค่ำใช้จ่ำยและค่ำดูแลรักษำดังกล่ำวให้เจ้ำพนักงำนจรำจรหรือ 

    พนกังำน เจ้ำหน้ำทีม่อี�ำนำจน�ำรถน้ันออกขำยทอดตลำด ได้เงนิจำกกำรขำยทอดตลำด 

    เมือ่ได้หกัค่ำใช้จ่ำยและคค่ำดูแลรกัษำที ่ค้ำงช�ำระแล้วเหลอืเงนิเท่ำใดให้คนืแก่เจ้ำของ 

    หรือผู้มีสิทธิที่แท้จริงต่อไป (“มำตรำ 59” แก้ไขโดย พ.ร.บ.จรำจรทำงบก (ฉบับที่ 4)  

    พ.ศ. 2535)

   - มาตรา 59 วรรค 4 นี้ ไม่ได้ให้ค�ำนิยำมว่ำขับรถประมำทหรือหวำดเสียวว่ำอย่ำงไร  

    คือไม่เจตนำ แต่ไม่ใช้ควำมระมัดระวังเช่นสำมีขับรถพำภรรยำ ไปแล้วประสบเหตุ  

    ภรรยำเจบ็ พนกังำนสอบสวนต้องปรบัสำม ีเพือ่ป้องกันกำรเบิก พรบ.คุม้ครองผูป้ระสบภยั  

    จำกรถ เจ้ำพนักงำนต้องตรวจสอบว่ำรถมีร่องรอยกำรเฉี่ยวชนหรือไม่ เพื่อป้องกัน 

    กำรเบิกเงิน พรบ. แต่มีกำรปกปิดควำมผิด หรือรถคนละคันกับที่เกิดเหตุ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 3

   มาตรา 70  ผูขั้บขีซ่ึง่ขบัรถเข้ำใกล้ทำงร่วมทำงแยก ทำงข้ำม เส้นให้รถหยดุหรอืวงเวยีน 

ต้องลดควำมเร็วของรถ

   มาตรา 71  ภำยใต้บงัคบัมำตรำ 21 และมำตรำ 26 เมือ่ผูขั้บขีข่บัรถมำถงึทำงร่วมทำง

แยกให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติดังนี้

   (1) ถ้ำมีรถอื่นอยู่ในทำงร่วมทำงแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถในทำงร่วมทำงแยกนั้นผ่ำนไปก่อน

   (2) ถ้ำมำถึงทำงร่วมทำงแยกพร้อมกนัและไม่มรีถอยู่ในทำงร่วมทำงแยก ผูขั้บขีต้่องให้รถ

ที่อยู่ทำงด้ำนซ้ำยของตนผ่ำนไปก่อน

   (3) ถ้ำสัญญำณจรำจรไฟสีเขียวปรำกฏข้ำงหน้ำแต่ในทำงร่วมทำงแยกมีรถอื่นหยุดขวำง

อยู่จนไม่ สำมำรถผ่ำนพ้นทำงร่วมทำงแยกไปได้ ผู้ขับขี่จะต้องหยุดรถที่หลังเส้นให้รถหยุดจนกว่ำจะ

สำมำรถเคล่ือนรถผ่ำนพ้นทำงร่วมทำงแยกไปได้ ผูข้บัขีจ่ะต้องหยดุรถทีห่ลงัเส้นให้รถหยดุจนกว่ำจะ

สำมำรถเคลื่อนรถผ่ำนพ้นทำงร่วมทำงแยกไปได้” (มำตรำ 71 “(3)” เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จรำจรทำง

บก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535)

   - กรณทีางเอก และทางโท ในกรณทีีม่ำถงึทำงแยกพร้อมกันไม่มสีญัญำณไฟ ให้ทำงเอก 

    ไปก่อน หรือถ้ำเป็นกรณีทำงแยก ทำงร่วมเป็นทำงเอกเสมอกันให้รถทำงซ้ำยไปก่อน

 

   มาตรา 78  ผูใ้ดขบัรถหรอืควบคมุสตัว์ในทำงซึง่ก่อให้เกดิควำมเสยีหำยแก่บคุคลหรอื

ทรพัย์สินของผูอ้ืน่ไม่ว่ำจะเป็นควำมผดิของผูข้บัขี ่หรอืผูข้ีห่รอืควบคมุสตัว์หรอืไม่กต็ำม ต้องหยดุรถ 

หรือสัตว์ และให้ควำมช่วยเหลอืตำมสมควร และพร้อมทัง้แสดงตวัและแจ้งเหตตุ่อพนกังำนเจ้ำหน้ำที่

ทีใ่กล้เคยีงทนัท ีกบัต้องแจ้งชือ่ตัว ชือ่สกลุ และทีอ่ยูข่องตนและหมำยเลขทะเบียนรถแก่ผูไ้ด้รบัควำม

เสียหำยด้วย

   ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หลบหนีไปหรือไม่แสดงตัวต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี 

ณ สถำนที่เกิดเหตุ ให้สันนิษฐำนว่ำเป็นผู้กระท�ำควำมผิด และให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ�ำนำจยึดรถ

คันที่ผู้ขับขี่หลบหนีหรือไม่แสดงตนว่ำเป็นผู้ขับขี่ จนกว่ำคดีถึงที่สุดหรือได้ตัวผู้ขับขี่ ถ้ำเจ้ำของหรือ

ผู้ครอบครองไม่แสดงตัวต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ภำยในหกเดือนนับแต่วันเกิดเหตุ ให้ถือว่ำ รถนั้นเป็น

ทรัพย์สินซึ่งได้ใช้ในกำรกระท�ำควำมผิดหรือเกี่ยวกับกำรกระท�ำควำมผิดและให้ตกเป็นของรัฐ

   - กรณชีนแล้วหน ีผูใ้ดขับรถหรือขีห่รอืควบคมุสตัว์ในทำง ท่ีก่อให้เกดิควำมเสียหำยแก่ 

    บุคคลหรือทรัพย์สิน ต้องหยุดรถหรือสัตว์แล้วให้ควำมช่วยเหลือ ถ้ำหนีต้องแจ้งข้อ 

    กล่ำวหำตำมข้อเท็จจริง แนวทำงปฏิบัติต้องมีผู้มำแจ้ง แล้วถ่ำยรูปเกิดเหตุ แล้ว 
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บทที่ 3     กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

    สอบถำมคูก่รณทีีช่นแล้วหน ีถ้ำจ�ำทะเบยีน รถ ยีห้่อ ส ีได้ ก็ดกูล้อง หำข้อมลูผูค้รอบครอง 

    ผูถ้อืกรรมสทิธิ์ 

   - วิธีตรวจสอบ คือโทร.ตรวจสอบที่หมำยเลข 1133 สอบถำมช่ือผู้ครอบครอง และ 

    ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์ขอตรวจสอบเบือ้งต้น เมือ่ได้รำยชือ่ผูห้ลบหนแีล้วจงึแจ้งเหตทุีเ่กดิข้ึน  

    ถ้ำเกิดฟ้องเฉี่ยวชนแล้วหลบหนี แล้วปรับ กรณีที่ไม่มีผู้บำดเจ็บ ให้ท�ำตำมหน้ำที่ให้ 

    สมบรูณ์แบบ เมือ่พนกังำนสอบสวนได้รบัแจ้ง ต้องด�ำเนนิกำรตำมหน้ำที ่อำจมบีรษัิท 

    ประกันภัยขอทรำบส�ำนวนคดี จึงต้องด�ำเนินกำรปรับเพื่อเป็นหลักฐำนให้กับคู่กรณี  

    และบริษัทประกันภัยด้วย กรณีที่ชนแล้วไม่มีคู่กรณี ไม่มีกล้องวงจรปิด ก็ลงบันทึก 

    ประจ�ำวันไว้ เนื่องจำกตรวจสอบไม่ได้

 5.  พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522

   มาตรา 42  ผู้ขับรถต้องได้รับในอนุญำตขับรถ และต้องมีใบอนุญำตขับรถและส�ำเนำ

ภำพถ่ำยใบคู่มอืจดทะเบยีนรถในขณะขบัหรอืควบคมุผูฝึ้กหดัขับรถเพือ่แสดงต่อเจ้ำพนกังำนได้ทนัที 

เว้นแต่ผู้ฝึกหัดขับรถยนต์ตำมมำตรำ 57 ในกรณีที่ผู้ขับรถเป็นคนต่ำงด้ำวซ่ึงได้รับอนุญำตให้อยู่ใน

รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง ผู้ขับรถซ่ึงเป็นคนต่ำงด้ำวนั้นจะใช้

ในอนุญำตขบัรถตำมมำตรำ 42 ทวิ ขบัรถในรำชอำณำจักรกไ็ด้ และในกรณนีีจ้ะต้องมใีบอนญุำตขบั

รถดงักล่ำวพร้อมด้วยเอกสำรตำมทีร่ะบไุว้ในอนสุญัญำและหรอืควำมตกลงทีม่อียูร่ะหว่ำงรฐับำลไทย

กบัรฐับำลของประเทศนัน้ๆ เพ่ือแสดงต่อเจ้ำพนกังำนได้ทนัท”ี (มำตรำ 42 “วรรคสอง” บญัญตัเิพิม่

โดย พ.ร.บ. รถยนต์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530 มำตรำ 3)

   มาตรา 42 ทวิ  ในกรณีที่มีควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลไทย และรัฐบำลต่ำงประเทศว่ำ

ด้วยกำรยอมรับในอนุญำตขับรถภำยในประเทศซึ่งกันและกัน คนต่ำงด้ำวซึ่งได้รับอนุญำตให้อยู่ใน

รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองและมีใบอนุญำตขับรถที่ออกโดย

พนกังำนเจ้ำหน้ำทีห่รือสมำคมยำนยนต์ทีไ่ด้รับอนุญำตจำกรฐับำลของประเทศทีม่คีวำมตกลงดงักล่ำว

กับรัฐบำลไทย อำจใช้ในอนุญำตขับรถของประเทศนั้นขับรถในรำชอำณำจักรได้ตำมประเภทและ

ชนิดของรถที่ระบุไว้ในในอนุญำตขับรถนั้น แต่ต้องปฏิบัติตำมอนุสัญญำและหรือควำมตกลงที่มีอยู่

ระหว่ำงรัฐบำลไทยกบัรฐับำลของประเทศนัน้ ๆ  และตำมบทบญัญตัทิัง้หลำยในส่วนทีเ่กีย่วกบัหน้ำที่

ของผู้ขับรถตำมพระรำชบัญญัตินี้” (“มำตรำ 42 ทวิ” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ. รถยนต์ (ฉบับที่ 8) 

พ.ศ. 2530 มำตรำ 4)
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 3

 6. พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

   มาตรา 23  ห้ำมมิให้ผู้ใดประกอบกำรขนส่งประจ�ำทำง กำรขนส่งไม่ประจ�ำทำง กำร

ขนส่งโดยรถขนำดเล็ก หรือกำรขนส่งส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้รับใบอนุญำตจำกนำยทะเบียนกำรขอ

อนุญำตและกำรอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

   มาตรา 56  เมือ่รถของผูไ้ด้รบัใบอนญุำตประกอบกำรขนส่งได้ก่อให้เกดิควำมเสยีหำย

แก่ร่ำงกำยหรือชวีติของบคุคลใดนอกจำกควำมรบัผดิตำมทีก่�ำหนดไว้ในมำตรำ 59 ผูไ้ด้รับใบอนญุำต

ประกอบกำรขนส่งซึ่งเป็นเจ้ำของรถที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยจะต้องชดใช้ค่ำใช้จ่ำยเบ้ืองต้นให้แก่ผู้

เสียหำยหรือทำยำท ในกรณีที่ผู้เสียหำยถึงแก่ควำมตำยค่ำใช้จ่ำยเบื้องต้นซึ่งจะต้องจ่ำยให้แก่ผู้เสีย

หำย ให้จ่ำยตำมควำมร้ำยแรงของควำมเสียหำย ท้ังนี้ ตำมอัตรำท่ีก�ำหนดในกฎกระทรวงเพื่อ

ประโยชน์แห่งพระรำชบัญญัตินี้ ค่ำใช้จ่ำยเบื้องต้นหมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่ต้องใช้ในกำรรักษำพยำบำล 

รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ระหว่ำงกำรรักษำพยำบำลและหรือค่ำปลงศพ

   - เมือ่รถผูไ้ด้รับอนญุำตแล้วก่อให้เกดิควำมเสยีหำยแก่ร่ำงกำย เช่นรถเมล์ไปชนคนตำย  

    ผู้ประกอบกำร หรือเจ้ำของรถเมล์ต้องช�ำระค่ำเสียหำยในกรณีตำย

   ตัวอย่างค�าพิพากษาศาลคดีอุบัติเหตุทางถนน

   1. จ�ำเลยขับรถยนต์โดยประมำทชนผู้อืน่จนถึงแก่ควำมตำย รถคนัแรกเบรกท�ำให้ฝุ่นตลบ 

มองไม่เห็น จ�ำเลยจึงชนท้ำยรถคันหน้ำ มีผลให้มีผู้เสียชีวิต ศำลตัดสินให้มีควำมผิด เนื่องจำกสภำพ

ถนนไม่เอื้ออ�ำนวย แต่ก็ยังไม่ระมัดระวัง เป็นผลให้บุคคลอื่นถึงควำมตำย

   2. จ�ำเลยบรรทกุไม้เสำไฟฟ้ำ น�ำ้หนกัมำก เกดิเหตเุสำหล่น เป็นผลให้รถตำมมำชนเสำที่

หล่นเสียชีวิต จ�ำเลยมีควำมผิดเนื่องจำกมีหน้ำต้องระมัดระวัง และรับผิดชอบรถที่ขับ ตลอดจนตำม

ภำระหน้ำที ่หรอืสญัญำจ้ำงทีต้่องท�ำกำรขนส่งและดแูลไม้เสำไฟฟ้ำไม่ให้ตกหล่น จ�ำเลยไม่เกบ็ไม้เสำ

เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ จ�ำเลยจึงมีควำมผิดฐำนประมำทท�ำให้ผู้อื่นตำย

   3.  ฎีกำ 383/2537 ร้อยต�ำรวจเอกวินัย ระบุว่ำจ�ำเลยขับรถด้วยควำมเร็ว ศำลมองใน

เรือ่งของวสัด ุถ้ำใช้คณุภำพดก็ีอำจลดอบุติัเหตไุด้ โดยดจูำกรอยห้ำมล้อของรถจ�ำเลย ซึง่รถจ�ำเลยไม่

ได้ขับรถเร็ว เป็นควำมเสียหำยจำกผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยเองโดยผู้เสียหำยวิ่งตัดหน้ำรถ ให้ระยะ

กระชั้นชิด 

    -  รถยนต์โดยสำรเสยีหลกัชนรถคนัอืน่ มรีอยห้ำมล้อ 70 เมตร และไถลอกี 40 เมตร  

     ถอืว่ำกระท�ำกำรโดยประมำทเนือ่งจำกฝนตก ดจูำกจดุห้ำมล้อ ดสูภำพผูข้บัขีด้่วย  

     เช่น เมำสุรำหรือไม่ ดูจำกสภำพผู้กระท�ำควำมผิด 



44 การสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

ปัจจัยที่ศาลใช้ในการวินิจฉัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนถนน

1. ตัวผู้ขับขี่ มีควำมพร้อมในกำรขับขี่หรือไม่ มีอำกำรเมำสุรำหรือสำรเสพติดอื่นหรือไม่

2. สภำพตัวรถเป็นไปตำมกฎหมำยหรือไม่ เช่นมีกำรบรรทุก ไม่จัดให้มีเครื่องหมำยแสดง 

 จุดที่ล�้ำออกมำ

3. สภำพแวดล้อม ในสภำพกำรจรำจรปกติ ฝนตกหรือไม่ ถนนลื่นหรือไม่

4. พิจำรณำบุคคลผู้เสียหำย ว่ำมีกำรกระท�ำอันเป็นควำมเสี่ยงต่อตัวเขำเองหรือไม่

 7.  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

   กำรประกันภัยรถยนต์ แบ่งเป็น 2 ภำค

   1. ภาคบังคับ 

   กำรประกันภัยรถยนต์ภำคบังคับ คือกฎหมำยบังคับให้ท�ำ ตำม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบ

ภัยจำกรถ พ.ศ. 2535 ก�ำหนดให้เจ้ำของรถ หรือผู้ที่เอำรถมำใช้ หรือน�ำเข้ำมำใช้ ต้องจัดให้มีกำรเอำ

ประกันภัย เจ้ำของรถใดฝ่ำฝืนมคีวำมผดิตำมกฎหมำย ถูกปรบัไม่เกนิ 10,000 บำท โดยบังคับเจ้ำของ

รถก่อน เพือ่ส่งเสรมิให้สงัคมดูแลกนัและกนั และบงัคบัให้มกีำรคุม้ครองเฉพำะกำรบำดเจบ็ หรอืเสีย

ชีวติ เจตนำรมณ์ของกฎหมำยต้องกำรสร้ำงหลกัประกนัต่อกำรคุม้ครองต่อกำรบำดเจบ็หรือเสยีชวีติ 

ของบุคคลเป็นหลักส�ำคัญ ที่มำของกฎหมำยฉบับนี้คือกำรที่มีผู้ถูกชนแล้วหนี หำผู้รับผิดชอบไม่ได้ 

ส่งผลต่อรัฐต้องจัดหำงบประมำณแผ่นดินในกำรอุดหนุนกำรดูแลผู้บำดเจ็บจำกเหตุดังกล่ำว

   ทั้งนี้จึงมีกำรบังคับวงเงินไว้อย่ำงชัดเจน โดยบริษัทประกันจะต้องให้กำรคุ้มครองตำมท่ี

รัฐก�ำหนด โดยรัฐมอบหมำยให้อ�ำนำจนำยทะเบียน คือ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริม

กำรประกอบธุรกิจและประกันภัย (ส�ำนักงำน คปภ.) เป็นผู้ให้กำรคุ้มครองตำมวงเงินที่ก�ำหนดรวม

ถงึอตัรำค่ำเบีย้ประกนัภยัเรียกเกบ็ตำมทีน่ำยทะเบยีนเหน็ชอบ และประกำศเท่ำนัน้  ซึง่จะเหน็ได้ว่ำ 

กำรประกันภัยภำคบังคับ จะเป็นกำรบังคับทั้งฝั่งเจ้ำของรถ และฝั่งบริษัทประกันภัย รัฐท�ำหน้ำท่ี

ดูแลควบคุมให้ท�ำตำมกฎหมำย

   2. ภาคสมัครใจ

   กำรประกันรถยนต์ภำคสมคัรใจ เป็นกำรขยำยควำมคุม้ครองตำมควำมสมคัรใจ ซือ้ควำม

คุ้มครองต่อทรัพย์สินเพิ่มเติม 

   - เจ้ำของรถสมัครใจ

   - คุ้มครองทรัพย์สิน/บำทเจ็บ/เสียชีวิต

   - วงเงินขึ้นอยู่กับควำมพอใจ 2 ฝ่ำย  

บทที่ 3     กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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   บริษัทผู้รับประกันภัยจะยึดกฎหมำยจรำจรเป็นส�ำคัญในกำรตัดสินใจจ่ำยเงินค่ำสินไหม

ทดแทน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสัญญำกำรประกันภัยตำมประเภทที่ท�ำไว้ด้วย

   พ.ร.บ. คุม้ครองผูป้ระสบภัยจำกรถ เป็นกฎหมำยว่ำด้วยกำรให้ควำมคุม้ครองต่อผูป้ระสบภัย

อนัเกดิจำกกำรใช้รถเพือ่บรรเทำผลร้ำยหรอืค่ำเสยีหำยต่อชีวติ-ร่ำงกำย ของคน โดยมเีจตนำรมณ์ ดงันี้

   • เพื่อเป็นมำตรกำรที่ให้กำรคุ้มครองต่อชีวิตร่ำงกำยของมนุษย์ในอนำคต

   • เพือ่เป็นมำตรกำรทำงสงัคมทีมุ่ง่ให้กำรช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัได้ทนัท่วงที ตวัอย่ำงเช่น 

    มำตรำ 20 บอกว่ำถ้ำผู้ประสบเหตุได้รับควำมเสียหำยจำกร่ำยกำยหรืออนำมัย ไม่ได้ 

    บอกว่ำใครผิดหรือถูก ให้บริษัทประกันภัยจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นภำยใน 7 วัน ส่วน 

    คดีท�ำไปตำมปกติ เมือ่สรปุคดีได้ บรษิทัประกนัภยัท่ีเป็นฝ่ำยถูกจะไปเรยีกเกบ็เงนิจำก 

    บริษัทประกันภัยที่เป็นฝ่ำยผิดต่อไป ปัญหำที่เกิดคือรถที่มีประกันไปชนกับรถที่ไม่ม ี

    ประกัน

   • เพือ่เป็นมำตรกำรทีใ่ห้ผูม้ฐีำนะทำงสังคมโดยเฉพำะเจ้ำของรถเข้ำมำมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบ 

    ต่อสังคม

   • เพือ่เป็นมำตรกำรทำงสงัคมเพือ่เสรมิสร้ำงสร้ำงจติส�ำนกึควำมรบัผดิชอบแก่ผูข้บัขีร่ถ

   • เพื่อเป็นมำตรกำรทำงสังคมเพื่อบรรเทำโทษต่อผู้ขับขี่รถ

   • เพื่อเป็นกำรให้กำรคุ้มครองต่อบุคคลที่สำมเป็นส�ำคัญ

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

   ผู้มีหน้าที่ท�าประกันภัย

   - เจ้ำของรถ (ผู้ถือกรรมสิทธิ์)

   - ผู้เข้ำซื้อ (ผู้ครอบครองรถ)

   - เจ้ำของรถที่น�ำรถจดทะเบียนต่ำงประเทศเข้ำมำใช้ในประเทศ

   รถที่ต้องท�าประกันภัย

   - รถยนต์ทกุชนดิทกุประเภทตำมกฎหมำย ว่ำด้วยรถยนต์ กำรขนส่งทำงบก รถยนต์อืน่  

    ที่มีไว้ใช้ไม่ว่ำจะเดินด้วยก�ำลังเครื่องยนต์หรือไฟฟ้ำก็ตำม

   รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องท�าประกันภัย

   - รถส�ำหรับพระมหำกษัตริย์ รัชทำยำท ผู้ส�ำเร็จรำชกำรแทนรถของส�ำนักพระรำชวัง 

   - รถของกระทรวง ทบวง กรม รถของส่วนรำชกำร รถขององค์กรรัฐธรรมนูญ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 3
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   บทก�าหนดโทษ

   -  เจ้ำของรถ ไม่ท�ำประกันภัย มีโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บำท

   -  ผู้ที่น�ำรถไม่มีประกัน พ.ร.บ. มำใช้ ปรับ ไม่เกิน 10,000 บำท

   ผู้ที่มีหน้าที่รับประกันภัย 

   -  บริษัทประกันวินำศภัย

   -  บริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถจ�ำกัด (เฉพำะ จยย.)

   ความคุ้มครองการประกันภัยภาคบังคับ ตามค�าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 ประเภท

ความคุ้มครอง 

   - คุ้มครองเฉพำะควำมเสียหำยต่อชีวิต – ร่ำงกำยหรืออนำมัย ของบุคคล คุ้มครอง 

    ทุกคนที่ขับขี่ ไม่ว่ำจะมีใบขับขี่หรือไม่ก็ตำม แม้กระทั่งเมำก็คุ้มครอง 

   - คุ้มครองทุกคนรวมถึงผู้ขับขี่รถที่กระท�ำประมำท/ไม่มีใบขับขี่/ดื่มสุรำ 

   - แยกควำมคุ้มครองระหว่ำงผู้ขับขี่รถที่กระท�ำประมำท กับผู้ที่ถูกกระท�ำ (ผู้โดยสำร/ 

    บุคคลภำยนอก)

 

บทที่ 3     กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 3

   กำรจ่ำยค่ำเสียหำย บริษัทประกันต้องจ่ำยภำยใน 7 วัน นับแต่วันท่ีมำยื่นขอรับค่ำเสีย

หำยโดยเอกสำรต้องสมบรูณ์ กรณทีีบ่รษิทัประกนัภยัไม่จ่ำยภำยในระยะเวลำทีก่�ำหนดจะถกูปรบัค่ำ

ประวิงเวลำกำรจ่ำย 500,000 บำท และปรับอีกวันละ 20,000 โดยหน่วยงำนก�ำกับบริษัทประกัน

ภัยจะเป็นผู้ท�ำกำรปรับค่ำประวิงดังกล่ำว

   บทลงโทษ

   - ผู้ใดก็ตำมมำยื่นค�ำร้องเพื่อขอรับค่ำเสียหำยเบื้องต้นเป็นเท็จ มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี  

    ปรับเป็นเงินจ�ำนวน 100,000 บำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ  

   - กรมธรรม์ใดเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ 1 เมษำยน 2559 เป็นต้นไป จะมีควำมคุ้มครองใหม่ 

    ส�ำหรับผู้โดยสำรหรือบุคคลภำยนอก ได้แก่

   - ควำมเสียหำยเบื้องต้นจะได้รับควำมคุ้มครองเช่นเดิม ส�ำหรับผู้โดยสำรหรือ บุคคล 

    ภำยนอกจะมีกำรแยกย่อยดังต่อไปนี้

    • บำดเจ็บต่อร่ำงกำยและอนำมัย ได้รับควำมคุ้มครองเบื้องต้น 80,000 บำท

    • กรณีสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภำพ อำทิเช่นสูญเสียนิ้วมือ หรือนิ้ว 

     เท้ำตั้งแต่ 1 องคุลี (นิ้วขำดเกิน 1 ข้อนิ้ว) ได้รับควำมคุ้มครอง 200,000 บำท

    • กรณสีญูเสยี ตำ มอื แขน ขำ เท้ำ อย่ำงใดอย่ำงหนึง่เป็นจ�ำนวน  1 ข้ำง หรอือวยัวะ 

     อื่นใด เช่น ตับ ไต ม้ำม อย่ำงใดในร่ำงกำย ได้รับควำมคุ้มครอง 250,000 บำท

    • กรณีสูญเสีย ตำ มือ แขน ขำ เท้ำ เทียบเท่ำกันทุพพลภำพถำวร เนื่องจำกมีผลต่อ 

     กำรด�ำรงชีพ ได้รับควำมคุ้มครอง 300,000 บำท

เงือ่นไขทีเ่ข้าข่ายสามารถเรยีกร้องค่าเสยีหายผูป้ระสบภยัจากรถ ต้องเข้าข่ายดงัต่อไปนี้

1. ต้องมีบุคคลแสดงเจตนำน�ำรถมำใช้

2. เป็นกจิกรรมเกีย่วเนือ่งในระหว่ำงใช้รถ และมเีหต ุก่อให้เกดิอนัตรำยต่อชวีติและร่ำงกำย

 ตัวอย่างที่ 1  จอดรถจักรยำนยนต์ อยู่บ้ำนแล้วรถจักรยำนยนต์ล้มทับขำลูกขำด ไม่ 

     ถือว่ำเป็นผู้ประสบภัยจำกรถ 

 ตัวอย่างที่ 2  พ่อขี่จักรยำนยนต์พำลูกไปซื้อของหน้ำปำกซอย จอดรถไว้แล้วรถล้มทับ 

     ขำลูกขำด กรณีนี้ถือว่ำเป็นผู้ประสบภัยจำกรถ เนื่องจำกเข้ำเงื่อนไขท้ัง  

     2 ข้อข้ำงต้น
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บทที่ 3     กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

 กรณีรถประกันภัยชนกับคู่กรณี

   ตำมมำตรำ 20 เมื่อผู้ประสบภัยได้รับควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมัย ก�ำหนด

ให้ประกันภัยต้องจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้น ค่ำรักษำพยำบำลบำดเจ็บไม่เกิน 30,000 บำท กรณีเสีย

อวัยวะ/ทุพพลภำพ/ตำย ไม่เกิน 35,000 บำท รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 65,000 บำท 

   ส่วนนี้จะจ่ำยในกรณีที่ยังไม่รู้ผลคดี หรือจ่ำยในกรณีผู้ขับขี่ละเมิดเอง เช่นขับขี่ไปล้มเอง 

หรือใช้รถผิดวัตถุประสงค์ (ซ้อน 3-4 คน)
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 3

 ตารางความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
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บทที่ 3     กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

   ตัวอย่างความประมาทจากค�าพิพากษาศาลฏีกา

   1) ความประมาทเกิดจากผู้ขับขี่ คือ ผู้ขับขี่รถไม่ปฏิบัติตำม พ.ร.บ. จรำจรทำงบก พ.ศ.

2522 โดยเคร่งครัด จนกระทั่งเฉี่ยวชนรถผู้อื่น ท�ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินและบุคคล กำร

ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยจรำจรมีรำยละเอียดดังนี้

    (1) ประมำทเพรำะควำมบกพร่องที่น�ำรถท่ีมีสภำพไม่ม่ันคงแข็งแรง หรืออำจเกิดอัน

ตรำยฯ ออกมำใช้ในทำงเดินรถเป็นควำมผิด ตำม พ.ร.บ. จรำจรทำงบกฯ

    ขอยกตวัอย่างฎกีาส�าคญั ได้แก่ ผูข้บัรถซึง่ห้ำมล้อใช้กำรไม่ได้ขึน้สะพำนเบีย่งอนัเป็น

ท่ีสงูแล้ว เครือ่งยนต์ดบัรถถอยหลงัลงมำ ผูข้บัรถมองท้ำยรถไม่เหน็ เพรำะมสีิง่ของทีบ่รรทกุมำในรถ

บัง รถชนรำวสะพำนเบี่ยง พลัดตกลงไปในคลองคนโดยสำรตำยและบำดเจ็บ ถือว่ำเป็นกำรกระท�ำ

โดยประมำท มิใช่เหตุนอกอ�ำนำจหรืออุบัติเหตุ (ฎ 323/07)

               หมายเหต ุกรณผีูข้บัขีน่�ำรถสภำพไม่มัน่คงออกมำใช้ในทำง จะอ้ำงว่ำเป็นเหตสุดุวสิยั

ไม่ได้ (สมศกัดิ ์เอีย่มพลบัใหญ่, คดขีบัรถประมำท,พมิพ์ครัง้ที ่3, กรงุเทพฯ : นติธิรรม, หน้ำ 2, 2558)

             (2) ประมำทเพรำะกำรใช้ไฟหรือสัญญำณของรถ กล่ำวคือ ผู้ขับขี่รถไม่ปฏิบัติตำม

มำตรำ 11 พ.ร.บ. จรำจรทำงบกฯต้องเปิดไฟหรือใช้แสงสว่ำงตำมประเภทลักษณะและเงื่อนไขที่

ก�ำหนดในกฎกระทรวง สำมำรถมองเห็นได้ชัดแจ้งไม่น้อยกว่ำ 150 เมตร

              (3) กำรบรรทุกสิ่งของ กล่ำวคือ ผู้ขับขี่รถไม่ปฏิบัติ มำตรำ 15 วรรค 1 ตำม พ.ร.บ. 

จรำจรทำงบกฯ รถที่บรรทุกของยื่นเกินควำมยำวของตัวรถ ไม่จุดไฟสัญญำณแสงแดงไว้ที่ปลำยสุด

ของสิ่งของที่บรรทุกให้เห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่ำ 150 เมตร เพื่อให้ผู้ขับขี่รถตำมหลังหรือด้ำนข้ำง

ได้เหน็ หำกไม่ปฏบิติัตำม มรีถแล่นมำชนข้ำงหลังหรอืด้ำนข้ำง ผูขั้บขีร่ถบรรทกุมคีวำมผดิ ยกตวัอย่ำง

ฎีกำส�ำคัญ ได้แก่ รถบรรทุกรถแทรกเตอร์ใบมีดจำนไถยื่นล�้ำนอกตัว โดยมิได้ติดสัญญำณถือว่ำ

ประมำทปรำกฏตำม ฎ.67/39, รถบรรทุกอ้อยล้นท้ำยรถเป็นประมำทแม้อีกฝ่ำยประมำทด้วยก็ไม่

พ้นผิดปรำกฏตำม ฎ.7213/40, ขบัรถผ่ำนเป็นประจ�ำย่อมทรำบว่ำโครงเหลก็รกุล�ำ้หำกเกดิเฉีย่วชน

ถอืว่ำคนขบัประมำท ฎ.872/45 และผูข้บัขีร่ถบรรทกุไม้แปรรปูโผล่พ้นท้ำยตวตัไปถกูผูต้ำยขณะเดนิ

อยู่บน ไหล่ทำงถือว่ำขับรถโดยประมำท ฎ.4473/29

              (4) ขับรถฝ่ำสัญญำณจรำจร กล่ำวคือ ผู้ขับข่ีรถไม่ปฏิบัติตำม มำตรำ 21 วรรค 1 

พ.ร.บ. จรำจรทำงบกฯ กำรขับขี่รถในทำงถนน ผู้ขับขี่ต้องรู้สัญญำณจรำจรและเครื่องหมำยจรำจร

จะอ้ำงไม่รู้ควำมหมำยของสัญญำณหรือเครื่องหมำยจรำจรมิได้ ขอยกตัวอย่ำงฎีกำส�ำคัญ ได้แก่ ขับ

รถฝ่ำฝืนสัญญำณไฟจรำจรสี่แยกเป็นเหตุเฉี่ยวชนกันข้ึนมีควำมผิดประมำทฝ่ำยเดียว ฎ.1554/30, 

ขับข่ีมำถึงสี่แยกที่เกิดเหตุปฏิบัติตำมสัญญำณจรำจรและเครื่องหมำยจำรจรท่ีติดตั้งไว้แต่มีป้ำย

สญัญำณจรำจรให้หยดุเพ่ือดูควำมปลอดภยัแต่กลบัแล่นออกไปโดยไม่ได้หยดุเฉีย่วชนกบัรถอืน่อกีด้ำน 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 3

หน่ึงด้วยควำมเรว็สงูถอืได้ว่ำมคีวำมประมำทร่วมด้วย ฎ.2862/31, ขบัขีร่ถฝ่ำฝืนป้ำยจรำจรให้ระวงั 

รถไฟและไม่หยดุรถเหน็รถไฟแล่นมำระยะห่ำง 30 เมตรกับเร่งเครือ่งเพือ่เข้ำมำทำงรถไฟเป็นเหตุให้ 

เฉี่ยวชนรถไฟ ถึงแม้กำรรถไฟแห่งประเทศไทยไม่มีแผงกั้นขณะรถไฟแล่นผ่ำนที่เกิดเหตุถือว่ำผู้ขับขี่

ฝ่ำฝืนป้ำยจรำจรประมำทฝ่ำยเดียว ฎ.526/34, จอดรถเลยเส้นที่ก�ำหนดขวำงทำงถือว่ำประมำท 

ฎ.2212/32, ผูต้ำยขับขีร่ถจกัรยำนยนต์มำจอดติดสญัญำณไฟจรำจรสีแดงทีส่ีแ่ยก ผูต้ำยขับข่ีรถจักร 

ยำนยนต์เลี้ยวขวำทันทีโดยไม่รอสัญญำณไฟเลี้ยวขวำ ขณะที่รถโดยสำรแล่นมำมีสัญญำณไฟจรำจร

สีเขียว จึงเป็นควำมผิดประมำทของผู้ตำยเอง ฎ.2031/35

               (5) ขับรถโดนคนเดินเท้ำ กล่ำวคือ ผู้ขับขี่รถไม่ปฏิบัติตำม มำตรำ 32 พ.ร.บ. จรำจร

ทำงบกฯ “ในกำรใช้ทำงเดนิรถผูข้บัขีต้่องใช้ควำมระมดัระวงัไม่ให้รถชนหรอืโดนคนเดินเท้ำ ไม่ว่ำจะ

อยู ่ณ ส่วนใดของทำง และต้องให้สญัญำณเตอืนคนเดนิเท้ำให้รูต้วัเมือ่จ�ำเป็นโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เดก็ 

คนชรำ หรือคนพกิำร ทีก่�ำลงัใช้ทำงผูข้บัขีต้่องใช้ควำมระมดัระวงัเป็นพเิศษในกำรควบคุมรถของตน” 

กฎหมำยมีวัตถุประสงค์คุ้มครองควำมปลอดภัยประชำชน โดยเฉพำะเด็กไม่ให้ถูกรถชนไม่ว่ำจะอยู่ 

ณ ส่วนใดของทำงเมื่อผู้ขับขี่รถ ควรหยุดรถเพื่อให้คนเดินเท้ำหรือเด็กข้ำมถนนไปก่อน กฎหมำย 

ดังกล่ำวเกี่ยวกับควำมสงบเรียบร้อย ฎ 1987/57

               (6) ลกัษณะกำรขับรถ กล่ำวคอื ผูข้บัข่ีฝ่ำฝืนไม่ปฏบิตัติำม มำตร 33-40 พ.ร.บ.จรำจร

ทำงบกฯยกตัวอย่ำงฎีกำส�ำคัญได้แก่ขับขี่ล�้ำเข้ำไปด้ำนขวำไปเฉี่ยวชนในช่องทำงเดิน รถด้ำนขวำที่

แล่นมำผูข้บัขีล่�ำ้เข้ำไปในเลนตรงข้ำมเป็นฝ่ำยผดิ ฎ.657/29, ผูข้บัขีร่ถบรรทกุต้องเดนิรถด้ำนซ้ำยไม่

ปฏิบัติ ตำมมำตรำ 35 พรบ. จรำจรทำงบก พ.ศ. 2522 กำรกระท�ำจึงเป็นควำมผิด ฎ.2962/25, ผู้

ตำยขับขี่รถจักรยำนยนต์ไม่ปฏิบัติ ตำมมำตรำ 35 วรรค 2 พรบ.จรำจรทำงบกฯ ก�ำหนดให้รถ

จกัรยำนยนต์ต้องเดินช่องซ้ำยสดุซึง่หำกผูต้ำยปฏบิตัติำมกฎจรำจรกอ็ำจไม่ท�ำให้เกดิ รถเฉีย่วชนกนั

ถือได้ว่ำผู้ตำยได้กระท�ำผิดอยู่ด้วยผู้ตำยจึงไม่ใช่ผู้เสียหำยโดยนิตินัยฯ ฎ.200/55, ผู้ขับขี่รถตำมหลัง

รถอืน่ควรต้องเว้นระยะให้ห่ำงมำกพอทีจ่ะหยดุรถได้ทนัโดยไม่ชนรถคนัหน้ำ ย่อมจะต้องระมดัระวงั

เว้นระยะให้ห่ำงมำกขึ้นเมื่อจ�ำเลยไม่เว้นระยะดังกล่ำวรถไปชนรถคันหน้ำ เป็นเหตุให้บุคคลเสียชีวิต

ย่อมถือได้ว่ำ ผู้ขับขี่ตำมหลังไม่ปฏิบัติตำม มำตรำ 40 พรบ.จรำจรทำงบกฯ จึงมีควำมผิดกระท�ำโดย

ประมำทท�ำให้คนตำย ตำม ป.อำญำ มำตรำ 291 ฎ.127/03

    หมายเหต ุผูข้บัขีร่ถทำงถนน รถคนัหลงัต้องขบัขีร่ถให้ห่ำงและระมดัระวังคนหน้ำแต่

หำกเป็นกำรขับขีร่ถทำงลำดชนัหรอืทำงลอด (อโุมงค์) หรอืขึน้สะพำนจะกลบักนั คอื รถคนัหน้ำหรอื

บนสะพำนหรือรถลงอุโมงค์ ต้องระมัดระวังคันหลัง แต่ท้ังนี้รถคันหลังก็ต้องมีระยะห่ำงพอสมควร

และต้องระมัดระวังด้วยเช่นกัน

    (7) ข้อห้ำมส�ำหรับผู้ขับขี่ กล่ำวคือ ผู้ขับขี่ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำม มำตรำ 43 แห่ง พรบ.

จรำจรทำงบก พ.ศ. 2522 ขอยกตัวอย่ำงฎีกำส�ำคัญ ได้แก่ ผู้ขับขี่รถยนต์ในขณะเมำสุรำเป็นควำม
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บทที่ 3     กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

ผิด ตำมมำตรำ43 (2) (4),157,160วรรคท้ำย ผู้ขับขี่รถยนต์ฝ่ำฝืนกฎจรำจรด้วยควำมเร็วสูงล�้ำเส้น

เข้ำไปในช่องทำงรถวิ่งสวนมำเฉี่ยวชนรถจักรยำนยนต์ที่ผู้ตำยขับขี่มำ ผู้ขับขี่รถยนต์มีควำมผิดตำม 

มำตรำ 43 (2) (4), 157, 160 วรรคท้ำย พรบ.จรำจรทำงบกฯ และ ป.อำญำ มำตรำ 291 จึงเป็นกำร

กระท�ำกรรมเดยีวกฎหมำยหลำยบท ฎ. 2775/47  และ ม ีพรบ.จรำจรทำงบก (ฉบบัที6่) พ.ศ. 2542 

ยกเลิกและแก้ไขโดยก�ำหนด ห้ำมมิให้ผู้ขับขี่เสพยำเสพติดให้โทษตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติดให้

โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท มีผลท�ำให้ผู้ขับขี่ที่เสพเมทแอมเฟตำมีน (ยำบ้ำ) มี

ควำมผิดตำม มำตรำ 43 ทวิ ด้วย (รำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 116, ตอนที่ 20 ก, หน้ำ 13, 25 มีนำคม 

2542) คดีผู้ขับขี่เสพยำเสพติด เป็นควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด ยกตัวอย่ำงฎีกำ ได้แก่

    โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตำม พรบ.ยำเสพติดให้โทษฯ มำตรำ 57, 91 พรบ.จรำจร 

ทำงบกฯ มำตรำ 43 ทวิ วรรคหนึ่ง, 157/1 และ พรบ.รถยนต์ฯญ มำตรำ 57 ฉ, 66/4 ซึ่งเป็นกำร

กระท�ำกรรมเดียวเป็นควำมผดิต่อกฎหมำยหลำยบท แม้ตำม พรบ.จรำจรฯ มำตรำ 43 ทว ิวรรคหนึง่, 

157/1 และ พรบ.รถยนต์ฯ มำตรำ 57n ฉ, 66/4 จะเป็นบทหนัก แต่ควำมผิดตำมมำตรำดังกล่ำว

ถอืว่ำเป็นควำมผิดเกีย่วกบัยำเสพตดิตำม พรบ.วธิพิจิำรณำคดยีำเสพตดิฯ ม.5 ฟ้องโจทก์จงึเป็นฟ้อง

ท่ีขอให้ลงโทษจ�ำเลยในควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำเสพตดิ ค�ำพพิำกษำศำลอทุธรณ์ จงึเป็นทีส่ดุ

ตำมพรบ.วธิพีจิำรณำคดยีำเสพตดิฯ ม.18 วรรค 1 และตำมมำตรำ 19 วรรค 1 คูค่วำม อำจยืน่ค�ำขอ

โดยท�ำเป็นค�ำร้องพร้อมกับฎีกำต่อศำลฎีกำ ภำยในก�ำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันอ่ำนพิพำกษำให้คู่

ควำมฝ่ำยทีข่ออนุญำตฎกีำฟังเพือ่ขอให้พจิำรณำรบัฎกีำไว้วนิจิฉยัได้ แต่ฎกีำของจ�ำเลยไม่ได้มคี�ำขอ

ดังกลำ่ว แม้ผู้พพิำกษำซึง่พิจำรณำและลงชื่อในค�ำพิพำกษำศำลชัน้ตน้ จะอนุญำตใหจ้�ำเลยฎีกำกไ็ม่

ต้องด้วยบัญญัติของกฎหมำยดังกล่ำว ศำลชั้นต้นสั่งรับฎีกำของจ�ำเลยเป็นกำรมิชอบ ศำลฎีกำไม่รับ

วินิจฉัย ฎ.683/55

    (8) กำรขับแซงและผ่ำนขึ้นหน้ำ กล่ำวคือ ผู้ขับขี่ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำม มำตรำ 11, ต้อง

ให้สัญญำณก่อนแซง มำตรำ 44, ห้ำมแซงซ้ำย มำตรำ 45, ห้ำมแซงเด็ดขำด มำตรำ 46, ห้ำมแซงล�้ำ

เข้ำไปในเส้นก่ึงกลำงทำงเดินรถมำตรำ 47 และห้ำมแซงล�ำ้เข้ำไปในช่องเดนิรถประจ�ำ ทำงมำตรำ 48 

แห่ง พรบ.จรำจรทำง บก พ.ศ. 2522

           ยกตัวอย่ำงฎีกำที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กำรขับแซง ตำมมำตรำ 11 หมำยควำมว่ำ ขับรถ

แซงขึน้หน้ำรถทีก่�ำลงัแล่นอยูด้่วยกัน ฎ.1214/03 ผูข้บัข่ีรถแซงและผ่ำนข้ึนหน้ำ เมือ่แซงผ่ำนข้ึนหน้ำ

รถที่ถูกแซงไปในระยะห่ำงเพียงพอ จึงขับชิดซ้ำยของทำงเดินรถ กำรขับรถแซงรถอื่นแล้วชิดซ้ำยตัด

หน้ำรถคันที่ถูกแซงในระยะกระชั้นชิด เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ถือว่ำเป็นควำมผิดของผู้ขับแซงด้วย

             ผู้ขับขี่รถคันท่ีถูกแซงมองเห็น และมีระยะห่ำงพอสมควรแล้ว ไม่ระมัดระวัง ถือว่ำ

ประมำทมำกกว่ำ

             ผู้ขับขี่รถเปลี่ยนช่องทำงเดินรถในระยะกระชั้นชิดและขับรถเร็ว ถือได้ว่ำประมำท
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 3

    ผู้ขับขี่รถแซงรถในที่คับขันถือว่ำประมำท

    ผู้ขับขี่รถแซงเพื่อขึ้นหน้ำรถคันอื่น ก่อนระยะสำมสิบเมตรก่อนถึงทำงแยก แต่เมื่อถึง

ระยะสำมสิบเมตรก่อนจะถึงทำงแยก กย็งัไม่สำมำรถแซงขึน้หน้ำไปได้ ผูข้บัขีต้่องหยดุแซงและน�ำรถ

เข้ำเส้นทำงเดินรถของตนทนัท ีกำรฝ่ำฝืนขบัแซงขึน้ไปและเกดิชนกนัข้ึนเป็นควำมผดิของผูข้บัรถคนั

ที่แซง ฎ. 826/33

    (9) กำรออกรถ เลี้ยวรถ และกลับรถ กล่ำวคือ ผู้ขับข่ีรถฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ  

50 - 53 แห่ง พรบ.กำรจรำจรทำงบกฯ 

    กำรขับรถออกจำกท่ีจอดถ้ำมีรถจอด หรือมีส่ิงกีดขวำงอยู่ข้ำงหน้ำ ผู้ขับขี่ต้องให้

สัญญำณด้วยมือและแขน หรือไฟสัญญำณ และจะออกรถไปได้เมื่อเห็นว่ำปลอดภัยและไม่กีดขวำง

กำรจรำจรของรถผู้อื่น ตำม มำตรำ 50 พรบ. จรำจรทำงบกฯ

    กำรเลี้่ยวรถ ตำม ม. 51 พรบ.จรำจรทำงบกฯ ดูจำกฎีกำตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้ขับรถยนต์

จะเลี้ยวซ้ำย แต่ไม่น�ำรถเข้ำชิดซ้ำยทำงเดินรถด้ำนซ้ำย กลับเลี้ยวรถตัดหน้ำรถในระยะช้ันชิดใน

ลกัษณะกดีขวำงจรำจร ถอืว่ำกระท�ำโดยประมำทเป็นเหตุให้เกดิรถเฉีย่วชนกนั ท�ำให้ผูข้บัขีคู่ก่รณไีด้

รบับำดเจบ็สำหัส ถอืได้ว่ำเป็นกำรกระท�ำผดิในคร้ังครำวเดยีวทีต่่อเนือ่งเกีย่วพนักนัอนัเป็นกำรกระท�ำ

ผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมำยหลำยบท ฏ. 5012/33

    การห้ามกลับรถหรือเลี้ยวรถทางขวา ตาม มาตรา 52 พรบ. จราจรทางบกฯ  

        - ผู้ขับขี่รถกลับรถขณะมีรถอื่นตำมมำระยะน้อยกว่ำ 100 เมตร ถือว่ำประมำท

    ผู้ขับขี่รถยนต์ก�ำลังกลับรถในขณะท่ีมีรถอ่ืนตำมมำในระยะน้อยกว่ำ 100 เมตร จึง

เป็นกำรขับขี่รถฝ่ำฝืนตำมมำตรำ 52 พรบ.จรำจรทำงบกฯ ซ่ึงเป็นกฎหมำยก�ำหนดไว้เพื่อควำม 

ปลอดภยัในกำรขบัรถถอืได้ว่ำขบัรถยนต์โดยควำมประมำทส่วนผูขั้บข่ีรถจักรยำนยนต์ในช่องเดนิ รถ

ที่ 2 ไม่ขับในช่องทำงเดินรถซ้ำยสุดตำมมำตรำ 35 วรรค 2 ก็ดีหรือขับรถจักรยำนยนต์ด้วยควำมเร็ว 

เกินสมควรหรือไม่ก็ดีไม่ว่ำกำรกระท�ำของผู้ขับขี่รถยนต์จะเป็นกำรกระท�ำโดยประมำทหรือไม่ก็หำ

ท�ำให้กำรกระท�ำของผูข้บัขีร่ถยนต์ทีเ่ป็นกำรกระท�ำโดยประมำทกลบัเป็นไม่ประมำทได้ไม่ ฏ .112/42

        - ผู้ขับขี่รถเลี้ยวขวำตัดหน้ำรถอื่น ถือว่ำประมำท

                  ผู ้ขับขี่รถยนต์เลี้ยวขวำตัดหน้ำผู ้ขับขี่รถจักรยำนยนต์จนเป็นเหตุรถชนกับรถ

จกัรยำนยนต์เป็นเหตุให้ผูข้บัขีร่ถจักรยำนยนต์ได้รับบำดเจบ็สำหสัถอืได้ว่ำผูข้บัขีร่ถยนต์กระท�ำควำม

ผิด ตำมมำตรำ 43 (4), 157 พรบ.จรำจรทำงบกฯ เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบำดเจ็บสำหัสเป็นควำมผิด

ตำม ป.อำญำ มำตรำ 300 กำรกระท�ำของผู้ขับขี่รถยนต์ จึงเป็นกรรมเดียวเป็นควำมผิดต่อกฎหมำย

หลำยบท ต้องลงโทษหนักตำม ป.อำญำ มำตรำ 300 ฏ.3557/31
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บทที่ 3     กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

        - ผู้ขับขี่รถเลี้ยวขวำกลับรถในช่องห้ำมกลับรถ ถือว่ำประมำท

           ผู้ขับขี่รถบรรทุกเคลื่อนออกจำกไหล่ทำง แล้วเลี้ยวขวำตัดหน้ำรถทำงตรงที่แล่นตำม

มำเพื่อจะกลับรถข้ำมไปยังอีกถนนหนึ่งโดยปกติวิสัยจะต้องใช้ควำมระมัดระวัง ให้รถที่แล่นตำมมำ

ได้พ้นไปให้ปลอดภัยก่อน ผู้ขับขี่รถบรรทุกเลี้ยวขวำตัดหน้ำรถจักรยำนยนต์ในระยะกระชั้นชิด โดย

ไม่ระมัดระวังเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์ จึงเป็นควำมประมำทเลินเล่อของผู้ขับข่ีรถ

บรรทุกแต่ฝ่ำยเดียว ฏ .659/39

    -  ผู้ขับขี่รถไม่มีไฟหน้ำและไฟเลี้ยวทั้งกลับรถในทำงลงเนินแม้ถูกชนถือว่ำประมำท

    -  ผู้ขับขี่รถจำกทำงด้ำนไหล่ทำงด้ำนซ้ำยเลี้ยวขวำทันที ถือว่ำประมำท

                (10)  กำรหยุดและจอดรถ กล่ำวคือ ผู้ขับขี่รถฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 54 - 64 

แห่ง พรบ.กำรจรำจรทำงบกฯ 

              กำรหยุดรถหรือกำรจอดรถในทำงเดินรถ ผู้ขับข่ีต้องให้สัญญำณมือและแขนหรือไฟ

สญัญำณก่อนทีจ่ะหยดุรถหรอืจอดรถในระยะไม่น้อยกว่ำ 30 เมตร และจะหยดุรถหรอืจอดรถได้เมือ่

ผู้ขับขี่เห็นว่ำปลอดภัยและไม่เป็นกำรกีดขวำงกำรจรำจร

               ผู้ขับขี่รถจอดรถทำงด้ำนซ้ำยของทำงเดินรถและจอดรถให้ด้ำนซ้ำยของรถขนำนชิด

กับขอบทำงหรือฟุตบำท หรือไหล่ทำงในระยะห่ำงไม่เกิน 25 ซม. หรือจอดรถตำมทิศทำงหรือด้ำน

หนึ่งด้่ำนใดของทำงเดินรถที่เจ้ำพนักงำนจรำจรก�ำหนดไว้ แต่ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจ�ำทำงอยู่

ทำงด้ำนซ้ำยสุดของทำงเดินรถ ห้ำมไม่ให้ผู้ขับขี่รถจอดรถในลักษณะดังกล่ำว ในเวลำก�ำหนดให้ใช้

ช่องเดินรถประจ�ำทำงนั้นๆ

    - กำรจอดรถหันหวัรถย้อนเส้นทำง ถอืว่ำประมำท ผูข้บัขีร่ถยนต์จอดรถชดิขอบทำง 

     ด้ำนที่เจ้ำพนักงำนจรำจรก�ำหนด แต่หันหัวสวนทำงกับรถคันอื่นที่จะแล่นเข้ำมำ 

     ในซอยที่เกิดเหตุ เป็นกำรจอดรถด้ำนขวำของทำงเดินรถ ไม่จอดรถให้ด้ำนซ้ำย 

     ของรถขนำนชิดกับขอบทำงในระยะห่ำงเกิน 25 ซม. จึงเป็นควำมผิดตำม ม.54  

     ว.2 พรบ.จรำจรทำงบกฯ โดยชดัแจ้งโดยไม่จ�ำเป็นต้องค�ำนงึว่ำกำรจอดรถดังกล่ำว 

     เป็นกำรกีดขวำงหรือไม่และเกิดอันตรำยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนหรือไม่ ฎ.5556/33

    - กำรจอดรถเสียเลยส่วนโค้งสะพำน ได้เปิดไฟกะพริบและน�ำเบำะรถมำวำงไว้ แต่ 

     อยู่ในระยะห่ำงเพียง 30 เมตร ถือว่ำมีควำมผิดประมำทเลินเล่อ

             ผู้ขับขี่รถโดยสำรได้จอดรถอยู่บนสะพำน เนื่องจำกรถเสียตั้งแต่เวลำ 22.00 น. โดยมี

ไฟกะพรบิไว้ด้ำนท้ำยรถและน�ำเบำะรถมำวำงพำดไว้ด้ำนท้ำยรถโดยสำร ทัง้น�ำถงุพลำสตกิมำผกูตดิ

ไว้เพื่อให้เห็นได้เป็นเครื่องหมำยในกำรป้องกันเหตุ แต่จุดที่รถโดยสำรจอดอยู่เป็นส่วนโค้งกลำง

สะพำนไปเพียง 30 เมตร จำกส่วนโค้งกลำงสะพำนเป็นระยะที่กระชั้นชิดคำดเห็นได้ว่ำอำจจะก่อให้
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 3

เกดิอนัตรำยแก่รถยนต์ทีส่ญัจรได้ กำรกระท�ำของผูข้บัขีร่ถโดยสำร จงึเป็นควำมผดิประมำทเลนิเล่อ

เป็นเหตุโดยตรงที่ก่อให้เกิดอันตรำย ฎ. 3335/40

    - ผูข้บัขีร่ถยนต์บรรทกุของไม่เปิดไฟท้ำยหรอืแสงสว่ำงน้อย ถือว่ำมคีวำมผดิประมำท

    ผู้ขับขี่รถยนต์บรรทุกของจอดรถอยู่บนผิวจรำจรทั้งคันเมื่อขึ้นเนินไปประมำณ 50 

เมตร และคลุมผ้ำใบไว้โดยไม่ได้เปิดไฟท้ำยหรือสัญญำณใดๆ เตือนให้ผู้ขับรถอื่นทรำบเป็นเหตุให้รถ

อื่นแล่นมำด้วยควำมเร็ว 50 กม./ชม. แม้จะมีแสงสว่ำงจำกไฟหน้ำรถ แต่ก็เห็นรถยนต์บรรทุกของ

เมื่อเข้ำไปใกล้กันประมำณ 7 - 8 เมตรแล้ว ท�ำให้ผู้ขับขี่รถอื่นขับรถหลบหลีกไม่ทัน จึงเป็นเหตุให้ 

ชนท้ำยรถยนต์บรรทกุของ ดังนีเ้หตุเกดิเพรำะผูข้บัข่ีรถยนต์บรรทุกของเป็นฝ่ำยประมำทแต่ฝ่ำยเดยีว 

คันขับรถอื่นจึงไม่ประมำทด้วย ฎ. 3464/30

    - ผูข้บัขีร่ถบรรทกุจอดรถเวลำกลำงคนืเปิดไฟหรีห่น้ำรถและไฟท้ำย ถือว่ำไม่ประมำท

    - ผู้ขับขี่รถบรรทุกจอดรถเปิดไฟกะพริบหน้ำหลังและเปิดไฟใหญ่หน้ำรถ ถือว่ำไม่ 

     ประมำท

    - ผู้ขับขี่รถจอดรถใกล้ทำงรถไฟ ถือว่ำประมำทมำกกว่ำ

    - ผูข้บัขีร่ถในทำงเดนิรถหรอืไหล่ทำงต้องเปิดไฟหรอืใช้แสงสว่ำงตำมทีก่ฎกระทรวง

    - ผู้ขับขี่รถจอดรถในเวลำกลำงคืนไม่เปิดไฟ ถือว่ำประมำท

    - ผู้ขับขี่รถจอดรถในเวลำกลำงคืน ท้ำยรถล�้ำออกไปโดยไม่เปิดไฟ ถือว่ำประมำท

    - ผูข้บัขีร่ถจอดรถในเวลำกลำงคืนไม่เปิดไฟหรอืใช้แสงสว่ำงและล�ำ้เข้ำช่องทำง ถอืว่ำ 

     ประมำท

    - ผู้ขับขี่รถควำมเร็วสูง ชนท้ำยรถที่จอด โดยไม่ให้สัญญำณไฟถือว่ำประมำทกว่ำ 

    - ผู้ขับขี่รถไม่ปฏิบัติตำมป้ำยจรำจร และชนกับรถไฟ  ถือว่ำประมำทฝ่ำยเดียว

    - หำกมีพนักงำนปิดเปิดแผงกั้นละเว้นไม่ควบคุมถือว่ำรถไฟประมำทฝ่ำยเดียว

    (11) ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับควำมเร็วของรถ กล่ำวคือ ผู้ขับข่ีฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติ ตำม ม. 

67 - 70 แห่งพรบ.จรำจรทำงบกฯ 

    - ผูข้บัขีร่ถควำมเรว็เกนิกฎหมำยก�ำหนด ขณะฝนตกและเป็นทำงโค้ง ถือว่ำประมำท

     - ผูข้บัข่ีรถควำมเรว็เกนิกฎหมำยก�ำหนดผ่ำนชุมชนหรอืหมูบ้่ำนหรอืท่ีอยูอ่ำศยั ถือว่ำ 

     ประมำท

    - ผู้ขับขี่รถควำมเร็วสูงเกินกฎหมำยก�ำหนดเสียหลักขวำงถนน ถือว่ำประมำทฝ่ำย 

     เดียว
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    (12) กำรขับรถผ่ำนทำงร่วมทำงแยกหรือวงเวียน กล่ำวคือ ผู้ขับข่ีฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติ 

ตำม ม.71-74 แห่งพรบ.จรำจรทำงบกฯ

    -  ผู้ขับขี่รถมำบริเวณสี่แยกไม่มีสัญญำณจรำจร ปรำกฏว่ำมีรถอื่นแล่นมำถึงสี่แยก 

     ก่อน ผูข้บัขีร่ถมำทหีลงัจะต้องหยดุหรอืชะลอ ควำมเรว็รถแล้วปล่อยให้รถอืน่ผ่ำน 

     ไปก่อน ฎ. 2689/30

    - ผูข้บัขีร่ถมำทำงเอกมำถงึทำงร่วมทำงแยกภำยหลงั ต้องให้ผูข้บัข่ีรถทำงโทผ่ำนไป 

     ก่อน ตำมมำตรำ 71 (1) พรบ.จรำจรทำงบกฯ ถงึแม้ผูข้บัขีร่ถมำทำงเอกกเ็ป็นฝ่ำย 

     ประมำท ฎ.4738/30

    - ผู ้ขับขี่รถทุกคันเมื่อถึงทำงร่วมทำงแยกต้องลดควำมเร็วและปฏิบัติตำมป้ำย 

     สัญญำณด้วย

    - ผู้ขับขี่รถไม่ถือปฏิบัติตำมป้ำยสัญญำณจรำจรให้หยุดก่อนท่ีจะขับรถผ่ำนสี่แยกท่ี 

     เกิดเหตุ ถือว่ำขับรถโดยประมำท

    สรปุการขับขีร่ถผ่านทางร่วมทางแยกทีไ่ม่มีสญัญาณไฟจราจรหรอืเครือ่งหมายจราจร

    1. ฝ่ำยใดถึงทำงร่วมทำงแยกก่อนไปก่อน

    2. ถึงพร้อมกัน รถทำงเอกไปก่อน

    3. ถ้ำไม่มีทำงเอก และทำงโท รถทำงซ้ำยไปก่อน

        (13)  ผู้ขับขี่รถฉุกเฉิน ขณะปฏิบัติหน้ำที่ คือ ได้รับสิทธิตำม ม.75-76  พรบ.จรำจร

ทำงบกฯ

            - ถึงแม้มีสิทธิตำมกฎหมำยแต่ก็ต้องใช้ควำมเร็ว ตำมสมควรแก่พฤติกำรณ์

    ผูข้บัขีร่ถรำชกำรต�ำรวจไปตำมถนนโดยใช้สญัญำณไฟแดงกะพรบิและแตรไซเรนเพ่ือ

น�ำคนประสบอุบัติเหตุส่งโรงพยำบำล กำรขับรถโดยใช้สัญญำณดังกล่ำว ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะขับ

รถเร็วเท่ำใดก็ได้ หำกเกิดควำมเสียหำยขึ้น แต่จะต้องขับรถด้วยควำมเร็วไม่สูงเกินกว่ำที่ควรกระท�ำ

ในพฤตกิำรณ์เช่นนัน้ และต้องใช้ควำมระมดัระวงัในฐำนะทีต้่องใช้ควำมเรว็สงูกว่ำธรรมดำ ตำมสมควร

แก่พฤติกำรณ์ด้วย ฎ. 619/10

    (14) อุบัติเหตุ กล่ำวคือ ผู้ใดขับขี่รถ ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำม ม.78 - 84 พรบ.จรำจร 

ทำงบกฯ

บทที่ 3     กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 3

        -  ผู้ขับขี่รถก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บุคคลหรือทรัพย์สินจะต้องหยุดรถให้ควำม 

     ช่วยเหลือและแจ้งเหตุต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีท่ีใกล้เคียงทันที สันนิษฐำนว่ำเป็นผู้ 

     กระท�ำควำมผิด และพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีมีอ�ำนำจยึดรถคันเกิดเหตุท่ีหลบหนีหรือ 

     ไม่แสดงตนว่ำเป็นผู้ขับขี่

    หลงัเกิดเหต ุผูข้บัขีร่ถชนแล้วหลบหนไีปโดยไม่ได้แจ้งเหตตุ่อพนกังำนเจ้ำหน้ำทีท่ีใ่กล้

เคียงทันที ผู้ขับขี่รถจึงมีควำมผิดตำม ม.78 ว.1 ถึงแม้ผู้ขับข่ีรถจะอ้ำงว่ำไม่มีเจตนำไม่แจ้งเหตุต่อ

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทันที เพรำะไปแจ้งให้เจ้ำของรถทรำบเหตุ หำรับฟังได้ไม่ ฎ.7146/ 44

          จ�ำเลยเข็นรถขำยโรตีไปตำมไหล่ทำงถนนสำยจอมทอง-เชียงใหม่ และถูกรถ

จกัรยำนยนต์ขบัตำมหลงัมำเฉีย่วชนเป็นเหตุให้จ�ำเลยได้รับบำดเจ็บ และผูขั้บข่ีรถจกัรยำนยนต์ถึงแก่

ควำมตำยจำกนัน้จ�ำเลยหลบหนไีปไม่ช่วยเหลอื  เช่นนี ้รถเขน็ของจ�ำเลยไม่ใช่ “รถ” ตำมนยิำม พรบ.

จรำจรทำงบกฯ เป็นเพียงวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ประกอบอำชีพขำยโรตี จ�ำเลย จึงไม่อยู่ในบังคับ

ตำม ม.78 พรบ.จรำจรทำงบกฯ ฎ. 4445/43

    (15)  รถบรรทุกคนโดยสำร คือ เจ้ำของรถบรรทุกคนโดยสำรหรือผู้ขับขี่รถบรรทุก

คนโดยสำรห้ำมฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติ ตำม ม. 85-91 แห่งพรบ.จรำจรทำงบกฯ

    (16) รถแทก็ซี ่คอื ผูข้บัขีร่ถแทก็ซีโ่ดยสำรห้ำมฝ่ำฝืนไม่ปฏบิตั ิตำม ม.93-102  แห่ง

พรบ.จรำจรทำงบกฯ

    (17)  คนเดนิเท้ำ คอื คนเดนิทำงเท้ำห้ำมฝ่ำฝืนไม่ปฏบิตั ิตำม ม.103-110 แห่งพรบ.

จรำจรทำงบกฯ

    - ผู้ขับขี่รถชนหรือโดนคนเดินเท้ำบนทำงโดยถูกต้องตำมกฎหมำย จะเป็นฝ่ำย 

     ประมำทแต่ฝ่ำยเดียว ฎ.4066/40

           (18) กำรเกำะ ห้อยโหนรถ คือ ห้ำมผู้ใด เกำะ ห้อยโหน ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำม ม.124  

พรบ.จรำจรำทำงบกฯ 

        -  ผูข้บัขีร่ถยนต์โดยสำรทรำบว่ำมผีูโ้ดยสำรยนืเกำะ ห้อยโหนบนัไดรถทีต่นก�ำลงัขบั

อยู่ โดยไม่จัดกำรมิให้มีกำรเกำะห้อยโหน เช่นนั้นเสีย ผู้ขับข่ีรถยนต์โดยสำรมีควำมผิดประมำท  

ฎ. 624/15

              หมายเหตุ หำกผู้ขับขี่รถโดยสำรไม่รู้ว่ำมีคนเกำะห้อยโหนอยู่และเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้

ขบัขีไ่ม่มคีวำมผดิ เป็นควำมผดิของคนทีเ่กำะห้อยโหนเอง ถ้ำผูข้บัขีร่ถโดยสำรรูว่้ำมคีนเกำะห้อยโหน

รถเพรำะรถไม่ว่ำง ยังปล่อยให้คนที่เกำะห้อยโหนและเกิดอุบัติเหตุข้ึน ผู้ขับข่ีรถโดยสำรมีควำมผิด

ฐำนกระท�ำโดยประมำท 
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          (19)  ท�ำสิ่งอื่นใดตก หก หรือไหลอยู่บนทำง คือ ผู้ใดท�ำสิ่งของตกไหลอยู่บนทำง

ห้ำมฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำม ม.129 

             - ผูข้บัรถยนต์บรรทกุเสำไฟฟ้ำมำตำมถนนในเวลำกลำงคืนล้อรถพ่วงหลดุท�ำให้เสำ 

     ตกลงมำขวำงถนนเป็นเหตุให้รถอ่ืนแล่นมำชนเสำไฟฟ้ำได้รับบำดเจ็บและถึงแก่ 

     ควำมตำย  ผูข้บัรถยนต์บรรทกุเสำไฟฟ้ำมคีวำมผดิประมำทท�ำให้คนตำย ฎ.1909/ 16

    (20) ควำมประมำทเกิดจำกผู้เผำท�ำให้เกิดควันไฟ คือ ห้ำมผู้ใดเผำหรือกระท�ำกำร

ใดๆ ภำยในระยะ50เมตรจำกทำงเดินรถเป็นเหตุให้เกิดควันหรือส่ิงอื่นใดในลักษณะท่ีอำจท�ำให้ไม่

ปลอดภัยแก่กำร จรำจรในทำงเดินรถนั้น (ม.130 พรบ.จรำจรทำงบกฯ)

        - จ�ำเลยเป็นเจ้ำของบ่อของโรงงำนกระสอบเกิดจำกไฟไหม้เศษปอในวันเวลำเกิด 

     เหตุอยู่ห่ำงจำกถนนที่เกิดเหตุประมำณ 20 เมตร  แล้วกลุ่มควันไฟดังกล่ำวถูกลม 

     พัดลอยไปครอบคลุมผิวจรำจร เป็นเหตุให้รถยนต์ที่ขับมำถึงที่เกิดเหตุไม่สำมำรถ 

     เหน็ทำงข้ำงหน้ำได้ จงึเฉีย่วชนกนัถกูชนท้ำยรถ ท�ำให้ได้รับบำดเจบ็สำหสั ข้อเทจ็ 

     จริงฟังได้ว ่ำ จ�ำเลยปล่อยให้คนงำนท�ำกำรเผำเศษปอที่เหลือเป็นประจ�ำ  

     ปล่อยปละละเลยไม่จัดวำงมำตรกำรป้องกนัแต่อย่ำงใด พฤตกิำรณ์ท่ีเกดิข้ึนไม่เป็น 

     เหตุสุดวิสัยของจ�ำเลยกล่ำวอ้ำง แต่เพรำะจ�ำเลยประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง 

     จ�ำเลยต้องรับผิด ฎ .1789/18

    (21) กำรแข่งรถในทำง คือ ห้ำมมิให้ผู้ใดแข่งรถในทำง เว้นแต่ได้รับอนุญำตเป็น

หนังสอืจำกเจ้ำพนักงำน ห้ำมมใิห้ผูใ้ดจดัสนบัสนนุหรอืส่งเสรมิให้มีกำรแข่ง รถในทำงเว้นแต่จะได้รบั

อนุญำตเป็น หนังสือจำกเจ้ำพนักงำน (ตำม ม.134 พรบ.จรำจรทำงบกฯ)

    - กำรแข่งรถในทำง และรถที่ใช้กระท�ำผิดศำลสั่งให้ริบผู้ขับข่ีรถจักรยำนยนต์ใช้รถ 

     จักรยำนยนต์ในกำรกระท�ำผิดฐำนแข่งรถในทำงโดยไม่ได้รับอนุญำตเป็นหนังสือ 

     จำกเจ้ำพนักงำนจรำจร เป็นทรัพย์สินซ่ึงใช้ในกำรกระท�ำผิดศำลสั่งริบรถ 

     จักรยำนยนต์ได้ตำม ป.อำญำ ม.33(1) ฎ.4773/39

    - โจทก์บรรยำยไว้ในบนัทกึกำรฟ้องคดอีำญำด้วยวำจำว่ำ จ�ำเลยขับรถยนต์ของกลำง 

     ด้วยควำมประมำทและโดยไม่ค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยหรือควำมเดือดร้อนของ 

     ผูอ้ืน่ อนัเป็นควำมผดิตำม ม.43,160 พรบ.จรำจรทำงบกฯ เจ้ำพนกังำนจบัจ�ำเลย 

     และยึดรถของกลำงใช้ในกำรกระท�ำผิดเป็นของกลำงในคดี โจทก์อ้ำง ป.อำญำ  

     ม.33 อนัเป็นบทบญัญติัเรือ่งรบิทรพัย์ และมคี�ำขอให้รบิรถยนต์ของกลำงด้วย เมือ่ 

     จ�ำเลยให้กำรรบัสำรภำพ ข้อเทจ็จรงิจงึฟังยตุ ิตำมทีโ่จทก์ฟ้องว่ำรถยนต์ของกลำง 

     ทีไ่ด้ใช้ในกำรกระท�ำผดิ จ�ำเลยจะฎกีำโต้แย้งรถยนต์ของกลำงมใิช่ทรพัย์ทีไ่ม่ใช่ใน 

     กำรกระท�ำผิด แม้ พรบ. จรำจรทำงบกฯมีโทษหนักถึงที่สุดลงโทษแก่จ�ำเลยไม่ให้ 

บทที่ 3     กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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     ริบทรัพย์สินดังกล่ำว แต่จะถือว่ำพรบ.ดังกล่ำวไว้โดยเฉพำะแล้ว จึงไม่อำจน�ำ 

     หลักทั่วไปใน อ.อำญำ มำใช้บังคับกับจ�ำเลยยกขึ้นมำกล่ำวอ้ำงในฎีกำหำไม่ก็ตำม   

     เนื่องจำก ป.อำญำ ม.33 ก�ำหนดให้ศำลริบทรัพย์สินได้ นอกเหนือไปจำกกรณีที่ 

     กฎหมำยอื่นบัญญัติไว้ด้วย ดังนั้น เมื่อฟังได้ว่ำรถยนต์ของกลำงเป็นทรัพย์ที่ได้ใช้ 

     ในกำรกระท�ำผิด ศำลจึงมีอ�ำนำจพิพำกษำริบรถยนต์ของกลำงได้ ฎ.595/51

   2)  รัฐเป็นผู้เสียหาย ในควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบกฯ

        -  เจ้ำของรถที่เสียหำยเพรำะถูกรถยนต์ขับชนมิให้ผู้เสียหำย เนื่องจำกกำรกระท�ำ 

     ควำมผดิของจ�ำเลย ตำม พรบ.จรำจรทำงบกฯ ท่ีโจทก์ฟ้อง อนัเป็นควำมผิดเก่ียวกับ 

     รฐัเจ้ำของรถ จงึไม่ใช่ผูเ้สยีหำยทีจ่ะมสีทิธขิอเข้ำร่วมเป็นโจทก์กบัพนกังำนอยักำร  

     ฎ.1141/31

    - โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจ�ำเลยตำม พรบ.จรำจรทำงบกฯ ม.43, 45, 157 และ  

     ป.อำญำ ม.300 ส�ำหรับควำมผดิตำม พรบ.จรำจรฯ เป็นควำมผดิท่ีรฐัเป็นผูเ้สยีหำย  

     โจทก์ร่วมคงเป็นผู้เสียหำยเฉพำะข้อหำ ป.อำญำ ม.300 เท่ำนั้น เมื่อผู้เสียหำย 

     ยื่นค�ำร้องขอเข้ำเป็นโจทก์ร่วมเฉพำะข้อหำควำมผิด ป.อำญำ ม.300 ฎ.3201/34

    - คดีอำญำทีพ่นกังำนอยักำรฟ้องจ�ำเลยในควำมผดิฐำนกระท�ำโดยประมำทเป็นเหต ุ

     ให้ผู้อื่นถึงแก่ควำมตำย และควำมผิด ม.56, 152 พรบ.จรำจรทำงบกฯ เจ้ำของ 

     รถยนต์จ�ำเลยขับชนได้รับควำมเสียหำยย่อมไม่ใช่ผู้เสียหำยในข้อหำควำมผิดฐำน 

     กระท�ำโดยประมำทเป็นเหตุให้ผูอ้ืน่ถงึแก่ควำมตำย ส่วนข้อหำควำมผดิตำม ม.56,  

     152 พรบ.จรำจรทำงบกฯ รัฐเป็นผูเ้สยีหำยเจ้ำของรถยนต์คนัดงักล่ำวจงึไม่มอี�ำนำจ 

     ฟ้องคดอีำญำดงักล่ำว และถอืไม่ได้ว่ำพนกังำนอยักำรฟ้องคดีแทนเจ้ำของรถยนต์   

     ดงันี ้กำรท่ีเจ้ำของรถยนต์คนัเกดิเหตุเป็นโจทก์ฟ้องคดเีอง ย่อมมใิช่คดแีพ่งทีเ่กีย่ว 

     เนื่องกับคดีอำญำตำม ป.วิอำญำ ม.51 น�ำอำยุควำมในทำงอำญำที่ยำวกว่ำมำใช้ 

     บังคับตำม ป.แพ่งฯ ม.448 วรรค 2 ต้องใช้อำยุคตวำม 1 ปี ตำม ป.แพ่งฯ ม.448  

     วรรค 1 ฎ.1949/42 (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่, คดีขับรถประมำท,พิมพ์ครั้งที่ 3,  

     กรุงเทพฯ : นิติธรรม, หน้ำ 63, 2558)

 3. สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับคดีอุบัติเหตุทางถนน

   1) นายจ้างร่วมรับผิดกับลูกจ้างในทางการที่จ้าง (ม.425 ป.แพ่งฯ)

   - กรมไปรษณย์ีโทรเลขออนญุำตให้บรุษุไปรษณย์ีขบัรถยนต์ของกรมฯรบัส่งข้ำรำชกำร 

    ในกรมฯ นอกเวลำรำชกำรปกติ เพื่อให้ข้ำรำชกำรไม่ต้องมำสำยและอ�ำนวยควำม 
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    สะดวกและประหยดั ซึง่เป็นสวสัดิกำรและเป็นประโยชน์แก่กรมฯ กำรขับรถของบุรษุ 

    ไปรษณีย์ จึงเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป็นกำรท�ำงำนนอกเวลำ ก็ไม่ท�ำให้กำรขับ 

    รถยนต์มิใช่รำชกำรของกรมฯ เมื่อกำรขับรถยนต์ไปก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้อื่น  

    กรมไปรษณีย์ฯ จึงต้องร่วมรับผิดด้วย ฎ.702/17

   - ลูกจ้ำงขับรถยนต์กรมชลประทำน ไปส่งตำมค�ำสั่งของหัวหน้ำ ไม่น�ำรถเก็บเข้ำอู่ตำม 

    ข้อบังคับ แต่ลูกจ้ำงขับรถออกไปรับประทำนอำหำรโดยล�ำพัง เสร็จแล้วขับรถกลับ 

    บ้ำนพักอยู่ในกรมชลประทำน เกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนขึ้น ถือได้ว่ำยังเป็นกำรปฏิบัติ 

    งำนของลูกจ้ำงขับรถยนต์ ดังนั้น กรมชลประทำนร่วมรับผิดในผลละเมิดของลูกจ้ำง 

    ขับรถยนต์ ฎ.879-880/14

   - รถเบรกแตก คนขับจึงขับรถไปซ่อมเบรก โดยนำยจ้ำงไม่ได้ใช้แล้วแล้วเกิดอุบัติเหตุ 

    รถเฉี่ยวชนกัน ถือว่ำคนขับรถได้กระท�ำในทำงกำรท่ีจ้ำง นำยจ้ำงต้องร่วมรับผิด 

    ฎ.1217/08

   - บริษัทก่อสร้ำงถนนไม่ติดป้ำยหรือท�ำเครื่องหมำยเตือนผู้สัญจร และไม่รดน�้ำไหล่ทำง 

    ที่ถมดินลูกรัง เป็นเหตุให้มีฝุ่นมองไม่เห็นทำง อันเป็นเหตุส่วนหนึ่งท�ำให้รถเฉี่ยวชน 

    กันบริษัทก่อสร้ำงถนน ต้องรับผิดร่วมกันในผลละเมิด ฎ.713/17

   - ลูกจ้ำงมหีน้ำทีซ่่อมเครือ่งยนต์น�ำรถยนต์ออกไปแล่นลองเครือ่งแล้วเกิดอบัุตเิหตเุฉีย่วชน 

    ขึ้น ถือว่ำนำยจ้ำงต้องรับผิดละเมิดที่เกิดจำกกำรขับรถทดลองเครื่องของลูกจ้ำงนั้น 

    ด้วยนำยจ้ำงอ้ำงเหตุเพื่อปฏิเสธควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกได้ ฎ.2171-2173/17

   - ลูกจ้ำงขบัรถประจ�ำของจ�ำเลยในทำงกำรทีจ้่ำงไปเฉีย่วชนรถผูอ้ืน่ เจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจสัง่ 

    ให้ลูกจ้ำงของจ�ำเลยขับรถไปสถำนีต�ำรวจเพื่อตกลงค่ำเสียหำย ถือได้ว่ำเป็นเรื่อง 

    เกี่ยวเนื่อง กับเหตุที่เกิดในทำงกำรที่จ้ำงของจ�ำเลย ยังไม่ขำดตอน ลูกจ้ำงของจ�ำเลย 

    ขับรถชนกับรถที่ บุตรโจทก์ขับ บุตรโจทก์ตำย จ�ำเลยจึงต้องรับผิด ฎ.897/19

   -  ลูกจ้ำงขับรถไปเดินสำยไฟให้วัด โดยได้รับค�ำสั่งจำกนำยจ้ำงซ่ึงไว้ใจลูกจ้ำงในกำร 

    ปฏบัิติหน้ำที ่แต่ระหว่ำงทำงเส้นทำงขำกลบัลกูจ้ำงแวะดืม่สรุำกับเพือ่น จำกนัน้ลกูจ้ำง 

    ขับรถไปชนร้ำนของผู้อื่นท�ำให้ทรัพย์สินเสียหำย ถือได้ว่ำกำรกระท�ำไปในทำงกำร 

    ที่จ้ำง นำยจ้ำงต้องรับผิดร่วมกันในผลละเมิด ฎ.1653/23

   - คนงำนก่อสร้ำงได้กระท�ำโดยประมำท ผู้รับเหมำก่อสร้ำงอำคำรต้องร่วมรับผิด  

    ฎ.2336/23

   -  ลกูจ้ำงขบัรถบรรทกุไปรบัจ้ำงบุคคลอืน่น�ำคนป่วยส่งโรงพยำบำลโดยไม่ได้รบัอนญุำต 

    จำกนำยจ้ำง แต่เมื่อกำรรับจ้ำงยังอยู่ในระหว่ำงท�ำกระท�ำกำรที่จ้ำง นำยจ้ำงต้องร่วม 
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    รับผิดจำกกำรละเมิดของลูกจ้ำง ฎ.275/32

   - นำยจ้ำงยนิยอมให้ ลกูจ้ำงน�ำรถยนต์บรรทกุและกญุแจรถไปเกบ็ไว้ทีบ้่ำน  และนำยจ้ำง 

    ได้ยนิยอมให้ลกูจ้ำงน�ำรถยนต์บรรทกุไปใช้ได้ตลอดเวลำ ตรำบใดทีร่ถยนต์บรรทกุ ยงั 

    ไม่กลับมำ อยู่กับนำยจ้ำง ถือได้ว่ำลูกจ้ำงขับรถยนต์บรรทุกไปในทำงกำรท่ีจ้ำงของ 

    นำยจ้ำง ดังนั้น นำยจ้ำงร่วมรับผิดร่วมกันในผลละเมิด ฎ.5367/38

   - ระเบียบเกี่ยวกับกำรใช้รถไม่อำจใช้ยืนยันบุคคลภำยนอกเพื่อปัดควำมรับผิดได้

   2) กรณีใดบ้างที่ถือว่า “ไม่เป็นทางการที่จ้าง”

   - ลูกจ้ำงเป็นเด็กประจ�ำปั้มน�้ำมันท�ำหน้ำที่เติมน�้ำมันและล้ำงรถ แล้วน�ำรถแล่นไปลอง 

    เครื่องถือว่ำไม่เป็นกำรกระท�ำในทำงกำรที่จ้ำง นำยจ้ำงไม่ต้องร่วมรับผิดทำงละเมิด  

    ฎ 801/ 21

   - ผู้ใต้บังคับบัญชำตำมสำยบังคับบัญชำและขับรถไปเป็นเรื่องเอื้อเฟื้อส่วนตัว ถือว่ำไม่ 

    เป็นไปในทำงกำรที่จ้ำง ฎ.1043/40

   - ลูกจ้ำงแอบข้ึนไปเอำกุญแจรถท่ีแขวนไว้ตำมปกติท่ีตึกสำมช้ันแล้วขับไปเท่ียวโดย 

    พลกำร แล้วจนเกิดเหตุรถเฉ่ียวชนกัน ถือไม่ได้ว่ำลูกจ้ำงกระท�ำไปในทำงกำรที่จ้ำง 

    ของนำยจ้ำง ดังนั้นนำยจ้ำงไม่ต้องร่วมรับผิดทำงละเมิด ฎ.992/29

   - ลูกจ้ำงขับรถด้วยควำมประมำทเฉี่ยวชน ผู้ตำยได้รับบำดเจ็บสำหัสแล้วน�ำไปทิ้งหมก 

    น�้ำในคูริมถนนเพื่อปกปิดฯ เป็นเหตุให้ผู้ตำยถึงแก่ควำมตำย นำยจ้ำงไม่ต้องรับผิดใน 

    ผลแห่งควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นเพรำะควำมตำย ฎ.2060/24

   3) กรณีการเข้าร่วมกิจการ

   กรณีต้องรับผิด

   - เจ้ำของรถยนต์น�ำรถเข้ำร่วมกบับรษัิทฯซึง่ได้เข้ำร่วมกบัผูไ้ด้รบัอนุญำตเดนิรถยนต์โดย 

    ประจ�ำทำง โดยต่ำงแบ่งผลประโยชน์กัน ถือได้ว่ำผู้ร่วมกิจกำรต้องร่วมรับผิดในกำร 

    ละเมิด ฎ.79/11 และ ฎ.1895/12

   - บริษัทประกอบกิจกำรของส่งคนโดยสำรโดยใช้รถแท็กซ่ี เจ้ำของรถท่ีน�ำรถเข้ำร่วม 

    กจิกำรกบับรษิทัฯ ลกูจ้ำงของเจ้ำของรถแท็กซ่ีถือว่ำเป็นลกูจ้ำงของบรษัิทฯ ฎ.1574/26

   - องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพเช่ำรถของผู้ให้เช่ำมำขับ คนขับรถของผู้ให้เช่ำ ถือได้ว่ำ 

    เป็นตัวแทนขององค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ ถือได้ว่ำผู้ร่วมกิจกำรต้องร่วมรับผิด  
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บทที่ 3     กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

    ฎ.2258/27 กำรน�ำรถยนต์ไปรบัจ้ำงหำผลประโยชน์ร่วมกันถือได้ว่ำร่วมกันครอบครอง  

    รถยนต์และ เป็นนำยจ้ำงของคนขับรถยนต์

   - จ�ำเลยลงชื่อเป็นผู้ประกอบกำรขนส่งรถยนต์คันเกิดเหตุแทน ก. โดยได้ผลประโยชน์ 

    ตอบแทน เช่นนัน้ เมือ่ ข.เป็นลกูจ้ำงของจ�ำเลยขบัรถยนต์คนัดงักล่ำวในทำงกำรทีจ้่ำง 

    ของจ�ำเลยชนรถ รถยนต์ของโจทก์ได้รบัควำมเสยีหำย จ�ำเลยย่อมต้องรบัผดิต่อโจทก์ 

    ในผลแห่งกำรท�ำละเมิดนั้นด้วย ฎ.500/34

   ข้อเทจ็จรงิปรำกฏว่ำมผีลประโยชน์ร่วมกนัในกำรประกอบกำรขนส่ง กต้็องร่วมกนัรบัผดิ

กับลูกจ้ำงในผลแห่งละเมิดที่ลูกจ้ำงได้ท�ำไปในทำงกำรที่จ้ำง

   - พฤติกำรณ์ที่จ�ำเลยที่ 2 เป็นผู้มีชื่อในทะเบียนรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุมีช่ือเป็นผู ้

    ประกอบกำรขนส่ง ที่ข้ำงรถยนต์บรรทุกมีชื่อของจ�ำเลยที่ 2 และจ�ำเลยที่ 1 ยอมรับ 

    ว่ำน�ำรถยนต์บรรทกุไปประกอบกำรขนส่งในนำมของจ�ำเลยท่ี 2 ฟังได้ว่ำจ�ำเลยท้ังสอง 

    มีผลประโยชน์ร่วมกันในประกอบกำรขนส่งและร่วมกันเป็นนำยจ้ำงของ ก. ผู้ขับ 

    รถยนต์บรรทุกคันดังกล่ำว เมื่อ ก. ผู้เป็นลูกจ้ำงกระท�ำละเมิดในทำงกำรที่จ้ำงและใน 

    กำรประกอบกำรขนส่งอันเป็นธุรกิจที่จ�ำเลยที่ 1 - 2 มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ�ำเลยที่  

    2 จึงต้องร่วมกันรับผิดด้วย ฎ.1567 /37

   กรณีไม่ต้องรับผิด

           น�ำรถยนต์เข้ำวิ่งโดยสำรในเส้นทำงสัมปทำนโดยพลกำรไม่ต้องรับผิด 

   - ข้อเท็จจริงฟังได้ว่ำจ�ำเลยที่ 4 ยินยอมให้จ�ำเลยที่ 3 น�ำรถยนต์คันเกิดเหตุเข้ำร่วม 

    บริกำรเดินรถรับส่งผู้โดยสำรในเส้นทำงที่จ�ำเลยที่ 4 ได้รับสัมปทำน กำรที่จ�ำเลยที่ 3  

    น�ำรถยนต์เข้ำวิ่งรับส่งผู้โดยสำรในเส้นทำงดังกล่ำวเป็นกำรกระท�ำไปโดยพลกำร  

    ผู้ขับขี่รถยนต์คันเกิดเหตุซึ่งเป็นลูกจ้ำงของจ�ำเลยที่ 3 จึงไม่ใช่ลูกจ้ำงของจ�ำเลยที่ 4  

    ด้วย จ�ำเลยที่ 4 จึงไม่ต้องร่วมกับจ�ำเลยที่ 3 รับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยแก่โจทก์แก่โจทก์ 

    ทั้งสอง ฎ. 2082/37

   4)  ระหว่างตัวการและตัวแทน (ม.427 ป.แพ่งฯ)

   ควำมรับผิดของตัวกำรและตัวแทน หมำยถึง ตัวกำรต้องร่วมรับผิดกับตัวแทนในผลแห่ง

ละเมิดซึ่งตัวแทนได้กระท�ำไปภำยในขอบอ�ำนำจในฐำนะตัวแทน กรณีใดต้องรับผิด และกรณีใดไม่

ต้องรับผิดจะกล่ำวดังต่อไปนี้
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 3

   กรณีที่เป็นตัวการตัวแทน

   - มำรดำเป็นเจ้ำของรถยนต์โดยสำร ได้มอบหมำยให้บตุร รูน้ติิภำวะเป็นตัวแทนในกำร 

    รับขนส่งผู้โดยสำร เก็บผลประโยชน์ให้แก่มำรดำ แม้มำรดำจะมิใช่นำยจ้ำงของบุตร  

    แต่เมือ่บตุรขบัรถโดยประมำท ท�ำให้รถคว�ำ่และผูโ้ดยสำรบำดเจบ็ ก็เป็นกำรท�ำละเมดิ 

    ในกำรเป็นตัวแทนของมำรดำ จึงต้องรับผิดร่วมด้วยกันตำม ม.427 ป.แพ่งฯ  

    ฎ.1049/05

   - ผูข้บัรถยนต์ประจ�ำทำงใช้หรอืมอบให้ผูอ้ืน่ขบัรถแทน และปล่อยให้ขบัเรว็ในอตัรำเกนิ 

    กว่ำกฎหมำยก�ำหนดเป็นเหตุให้รถคว�่ำ ท�ำให้ผู้โดยสำรเสียชีวิต ถือว่ำผู้มีหน้ำที่ขับ 

    รถยนต์ประจ�ำทำงกระท�ำละเมิดด้วย ฎ.1049/05

   - จ�ำเลยที่ 2 เจ้ำของเรือยนต์ขับเรอืไม่เป็น ไดใ้ช้ จ�ำเลยที ่1 ขับเรือ โดยนั่งไปในเรือด้วย 

    จ�ำเลยที่ 2 เป็นตัวกำรต้องรับผิดในละเมิดที่จ�ำเลยที่ 1 ตัวแทนโดยปริยำยได้ขับเรือ 

    โดยประมำทเลินเล่อ ฎ.2385/18

   - แคดดี้ขับรถกอล์ฟ ถือว่ำเป็นตัวแทน ฎ.5545/42

   กรณีไม่ถือว่าเป็นตัวการตัวแทน

   - เจ้ำของรถยนต์น�ำรถยนต์ไปซ่อมที่อู่ซ่อมที่อู่ซ่อมรถแล้ว เจ้ำของรถยนต์วำนให้ช่ำง 

    ซ่อมรถ ขับรถยนต์คันนั้นไปส่งที่อ่ืน เม่ือส่งเสร็จแล้ว ช่ำงซ่อมรถขับรถกลับมำอู่ไป 

    เฉีย่วชนกบัรถจกัรยำนยนต์ระหว่ำงทำง ดงันี ้ช่ำงซ่อมรถไม่ได้เป็นตวัแทนหรอืลกูจ้ำง 

    ของเจ้ำของรถยนต์  เจ้ำของรถยนต์ไม่ต้องรับผิดในกำรละเมิดนั้น ฎ.1176/10

   - ให้ยืมรถเพื่อไปรับเงินที่จะให้ยืม ไม่ใช่ตัวแทน จึงไม่ต้องรับผิดในกำรละเมิดนั้้น  

    ฎ.5549-5550/ 41

   คดีเกี่ยวกับตัวแทนเชิด

   - สหกรณ์แท็กซ่ียอมให้จ�ำเลยที่ 1 น�ำรถแท็กซ่ีของสหกรณ์ออกขับรถบรรทุกโดยสำร 

    ในกิจกำรของสหกรณ์ เป็นกำรเชิดให้เข้ำใจว่ำ จ�ำเลยที่ 1 เป็นตัวแทน จ�ำเลยที่ 1 ท�ำ 

    ละเมิดชนรถโจทก์ สหกรณ์ต้องรบัผิดร่วมด้วย ตำม ม.427, 821 ป.แพ่งฯ ฎ.3116/23

   - รถแท็กซี่คันเกิดเหตุมีชื่อจ�ำเลยที่ 2 และหมำยเลขโทรศัพท์ของจ�ำเลยที่ 2 ปรำกฏอยู่ 

    ข้ำงรถกำรที่จ�ำเลยที่ 1 น�ำรถคันดังกล่ำวออกมำขับรับผู้โดยสำร ย่อมเป็นกำร 

    แสดงออกต่อโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกผู้สุจริตว่ำ จ�ำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนเชิดของ 

    จ�ำเลยที่ 2 เจ้ำของรถในกำรรับจ้ำงบรรทุกผู้โดยสำร จ�ำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดกับ 
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บทที่ 3     กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

    จ�ำเลยที่ 1 ในผลแห่งละเมิดที่เกิดขึ้น ตำม ม.427, 821 ป.แพ่งฯ ฎ.1627/44

   - จ�ำเลยและ ก.กระท�ำกจิกำรแสวงหำผลประโยชน์ร่วมกนัจำกรถยนต์แท็กซีค่นัเกดิเหตุ  

    ก. จึงเป็นตัวแทนของจ�ำเลยและจ�ำเลยจะต้องร่วมรับผิดในกำรกระท�ำละเมิดของ  

    ก. ตำม ม.427 ป.แพ่ง ฯ ฎ.694 /31

   กรณีไม่เป็นตัวการตัวแทน

   - ควำมรับผิดของตัวกำรในผลแห่งละเมิดที่ตัวแทนกระท�ำไปตำม ม.427 ป.แพ่งฯ นั้น  

    จะต้องเป็นตัวกำรต้ังตัวแทนให้ไปท�ำกำรตดิต่อหรอืมคีวำมสมัพันธ์กบับคุคลท่ี 3 โจทก์ 

    ฟ้องให้จ�ำเลยที่ 2 ในฐำนะเป็นตัวกำรร่วมกันรับผิดกับจ�ำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นตัวแทน เมื่อ 

    โจทก์น�ำสืบไม่ได้ว่ำจ�ำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกถ่ำนของจ�ำเลยที่ 2 ได้ท�ำกำรติดต่อ 

    หรือมีควำมสัมพันธ์กับบุคคลที่ 3 อันจะเข้ำลักษณะเป็นตัวแทนแล้ว จ�ำเลยที่ 1 จึง 

    ไม่ใช่ตัวแทนของจ�ำเลยที่ 2 และจ�ำเลยที่ 2 ไม่ต้องร่วมรับผิดกับจ�ำเลยที่ 1 ในฐำนะ 

    ตัวกำรตัวแทนตำมที่โจทก์ฟ้อง ฎ.619/07

   5) ความรบัผิดของบพุการีหรอืบดิามารดาหรอืผูอ้นบุาลหรอืผูเ้ยาว์ (ม.429 ป.แพ่งฯ)

   กรณีที่ต้องรับผิด

   - ผู้ขับขี่รถเป็นผู้เยำว์ไปไหนมำไหนโดยบิดำมำรดำไม่ได้ควบคุมและไม่สนใจสังเกต ถือ 

    ได้ว่ำบดิำมำรดำไม่ได้ใช้ควำมระมดัระวงัตำมสมควรแก่กรณ ีจงึร่วมรบัผดิ ฎ.1557/23

   - ผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์เป็นบุตรมำนำนพอแล้ว แต่บิดำมำรดำยืนยันไม่ทรำบว่ำบุตร 

    ขบัขี ่รถฯมำก่อน ถอืได้ว่ำบิดำมำรดำไม่ได้ใช้ควำมระมดัระวงั ตำมสมควรแก่กรณ ีจงึ 

    ร่วมรับผิด ฎ.3344/24

   -  บิดำมำรดำ ปล่อยปละละเลย ให้บุตรขับขี่รถจักรยำนยนต์ โดยรู้ว่ำไม่มีใบอนุญำต 

    ขับขี่ ถือได้ว่ำบิดำมำรดำ ไม่ได้ใช้ควำมระมัดระวัง ตำมสมควรแก่กรณี จึงร่วมรับผิด  

    ฎ.2260/29

   -  บิดำมำรดำ ให้กำรแต่เพียงว่ำ บุตรรู้นิติภำวะแล้ว ไม่มีประเด็นท่ีจะน�ำสืบให้พ้นผิด  

    ซ่ึงมิได้เป็นอย่ำงเดียวกันกับกำรใช้ควำมระมัดระวังตำมสมควรแก่หน้ำที่ดูแลแต่ 

    อย่ำงใดจึงร่วมรับผิด ฎ.2134/23

   -  บิดำยอม ให้บุตรขับขี่รถจักรยำนยนต์ แล่นออกไปทำงถนนสำธำรณะ ถือได้ว่ำบิดำ  

    ไม่ได้ใช้ควำมระมัดระวัง ตำมสมควรแก่กรณี จึงร่วมรับผิด ฎ.2982/29

   - ต้องเป็นบิดำมำรดำโดยชอบด้วยกฎหมำย ฎ.5545/46
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 3

   กรณีที่ไม่ต้องรับผิด

   -  บิดำมำรดำ ของเด็กซึ่งหนีจำกบ้ำนไปตั้งแต่อำยุ 12 ปี แม้ถูกล่ำมโซ่ไว้ก็ยังหนีจนอำยุ  

    18 ปี ไปรับจ้ำงขับรถยนต์ บิดำมำรดำใช้ควำมระมัดระวังดูแลอย่ำงดีแล้ว นอกเหนือ 

    อ�ำนำจบิดำมำรดำจะระวังได้ ถือได้ว่ำบิดำมำรดำไม่ต้องรับผิดในละเมิดของบุตร 

    ขับรถชนผู้อื่น ฎ. 62 /22

   - บตุรไปเทีย่วกบัเพือ่น ต่อมำเพือ่นให้บตุรขบัรถจนเฉีย่วชนรถผูอ้ืน่ได้รบัควำมเสยีหำย 

    ถอืได้ว่ำบดิำมำรดำใช้ควำมระมดัระวังตำมสมควรแก่หน้ำทีแ่ล้ว ไม่ต้องรบัผดิ ฎ. 2118 /40

   -  บตุรมอีำย ุ19 ปีใกล้รูน้ติภิำวะ ท�ำงำนเลีย้งชพีด้วยตนเอง ไม่เป็นภำระแก่บิดำมำรดำ  

    ถือได้ว่ำ บุตรที่ไม่เป็นภำระ บิดำมำรดำไม่ต้องรับผิด ฎ.8138/55

   6) ความรับผิดของครูบาอาจารย์ นายจ้างหรือผู้รับดูแลผู้ไร้ความสามารถ (ม.430 

ป.แพ่งฯ)

   - บิดำไม่ชอบด้วยกฎหมำย ถือว่ำเป็นผู้ปกครองต้องร่วมรับผิด หำกปล่อยละเลยน�ำ 

    กุญแจรถยนต์ที่เก็บไว้ในลิ้นชักเก็บเงินโดยไม่ใส่กุญแจแล้วบุตรหยิบเอำกุญแจไปขับ 

    รถจนเกิดอุบัติเหตุ ถือได้ว่ำไม่ได้ใช้ควำมระมัดระวัง จึงร่วมรับผิด ฎ.9184/39

   7) ความรับผิดของลูกหนี้ร่วม (ม.432 ป.แพ่งฯ)

   กรณีที่ต้องรับผิด

   ควำมประมำทเลินเล่อของทั้งสองฝ่ำยไม่ยิ่งหย่อนกว่ำกัน ควำมรับผิด จึงตกเป็นพับท้ัง

สองฝ่ำยต้องร่วมกันรับผิดต่อคนขี่จักรยำนยนต์อยู่ข้ำงทำงแล้วถูกรถคันหนึ่งคว�่ำทับตำย

   - รถยนต์ 2 คันสวนและชนกันตรงเส้นกึ่งกลำงถนน เป็นควำมประมำทเลินเล่อของรถ 

    ทั้งสองคัน ไม่ยิ่งหย่อนกว่ำกัน ควำมรับผิดชอบจึงพับกันไป ท้ังสองฝ่ำยต่ำงร่วมกัน 

    รบัผดิ ต่อคนขบัขีจั่กรยำนยนต์อยูข้่ำงทำงแล้วถูกรถคนัหนึง่คว�ำ่ทับตำย ค่ำท�ำศพและ 

    ค่ำอปุกำระเลีย้งดูทีข่ำดไปเพรำะท�ำละเมดิให้เขำถึงตำย แม้มคีนออกค่ำใช้จ่ำยให้และ 

    ไม่ยำกไร้ ผู้ท�ำละเมิดก็ต้องรับผิดเต็มจ�ำนวน ละเมิดเป็นผิดนัดนับแต่วันท�ำละเมิด จึง 

    ฟ้องได้โดยไม่ต้องบอกกล่ำวก่อนฟ้องค่ำเสยีหำยทีส่งูเกนิไป ศำลฎกีำแก้ลดลงมผีลถงึ 

    จ�ำเลยที่ไม่ฎีกำด้วยโดยเป็นหนี้ร่วมเพรำะละเมิดที่แบ่งแยกไม่ได้ภำพถ่ำยที่เกิดเหตุ 

    รถชนกันเป็นภำพจ�ำลองวัตถุมีพยำนเบิกควำมรับรองกำรถ่ำยภำพ ฟังเป็นพยำนได้  

    ฎ.143-144/21
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   ในระหว่ำงจ�ำเลยร่วม หำกไม่ปรำกฏพฤตกิำรณ์อย่ำงอืน่สมควรให้รบัผดิในส่วนเท่ำๆ กนั

   - โจทก์กบัจ�ำเลยที ่1 ร่วมกันทจุรติยกัยอกเงนิของสหกรณ์ไป จงึต้องร่วมกนัรบัผดิชดใช้ 

    ค่ำสนิไหมทดแทนแก่สหกรณ์ตำม ม.432 วรรค 1 ป.แพ่งฯ ในระหว่ำงโจทก์กบัจ�ำเลย 

    ที่ 1 ไม่มีพฤติกำรณ์ที่สมควรให้โจทก์กับจ�ำเลยที่ 1 รับผิดยิ่งหย่อนกว่ำกัน จึงต้อง 

    รับผิดเป็นส่วนเท่ำๆ กันตำม ม.432  วรรค 3 เมื่อโจทก์ได้ช�ำระเงินให้สหกรณ์ไป  

    ย่อมรับช่วงสิทธิมำไล่เบี้ยเอำกับจ�ำเลยท่ี 1 และจ�ำเลยท่ี 2 ผู้ค�้ำประกันของจ�ำเลย 

    ที่ 1 ด้วยตำม ม.226 ป.แพ่งฯ ฎ.1067 /24

   ขบัรถวิง่คูก่นัไปแล้วเกดิกระแทรกกนัจนรถยนต์คนัหนึง่เสยีหลกัวิง่ข้ำมเกำะกลำงถนนไป

ชนบุคคลอื่นถึงแก่ควำมตำย ถือว่ำต่ำงท�ำละเมิด ไม่ใช่ละเมิดร่วมกัน

   - รถยนต์ทีจ่�ำเลยที ่1และที ่2 ขบัวิง่คูก่นัไปแล้วเกดิกระแทกกนั รถยนต์ทีจ่�ำเลยที ่1 ขบั 

    เสยีหลกัวิง่ข้ำมเกำะกลำงถนนไปชนสำมแีละบิดำโจทก์ถึงตำย เป็นเรือ่งต่ำงท�ำละเมดิ 

    ของจ�ำเลยที่ 2 ด้วย จ�ำเลยที่ 1 ประมำทมำก ศำลให้จ�ำเลยที่ 1 และที่ 3 ใช้ค่ำเสีย 

    หำย 9 ส่วน จ�ำเลยที่ 2 ใช้ 1 ส่วนฎ .615-616 /23

   - ลูกจ้ำงและนำยจ้ำงถือว่ำเป็นเจ้ำหนี้ร่วมเลือกฟ้องบังคับคนใดคนหนึ่งได้ ฎ.624/ 45

   8) ความรับผิดของผู้ควบคุมดูแลยานพาหนะอันเดินด้วยเครื่องจักรกล (ม.437 

ป.แพ่งฯ)

   คดีเกี่ยวกับรถยนต์

   - หำกปรำกฎว่ำร่วมกันครอบครองใช้รถบรรทุกประโยชน์ร่วมกันถือว่ำต้องร่วมกัน 

    รับผิด ฎ.548/18

   - เจ้ำของรถน่ังไปด้วยกับรถขณะเกิดเหตุ ถือได้ว่ำเป็นผู้ครอบครองรถ ต้องรับผิด 

    ฎ.2850/23

   - เป็นเจ้ำของรถยนต์และน่ังควบคุมรถไปด้วยในขณะเกิดเหตุ แม้มิได้เป็นนำยจ้ำง  

    ถือได้ว่ำเป็นผู้ครอบครองรถ ต้องรับผิด ฎ.1078/26

   -  ลกูจ้ำงขบัรถยนต์โดยสำรประจ�ำทำงไปในทำงกำรท่ีจ้ำง ถือว่ำครอบครองควบคมุดแูล 

    ยำนพำหนะด้วยเครื่องจักรกล ตำม ม.437 ป.แพ่งฯ ฎ.765/33

   กรณีไม่ต้องรับผิด

   - จ�ำเลยรับว่ำขับรถยนต์ชนรถสำมล้อที่โจทก์ขับอยู่ จ�ำเลยมีหน้ำที่น�ำสืบว่ำ ไม่ต้อง 

    รับผิดตำม ม.437 ป.แพ่งฯ ฎ.559/00
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   - จ�ำเลยเป็นเจ้ำของรถยนต์ที่ชนกัน จ�ำเลยไม่ใช่นำยจ้ำงของคนขับรถ ไม่ได้ควำมว่ำ 

    จ�ำเลยครอบครองรถยนต์ จ�ำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ ตำม ม.437 ป.แพ่งฯ ผู้รับประกัน 

    ค�้ำจุนของจ�ำเลยก็ไม่ต้องรับผิดด้วย ฎ.103/22

   - เจำ้ของรถเมำสรุำนอนหลบัอยูใ่นรถยนต์ เพือ่นของเจ้ำของรถขบัรถไปธุระของเพือ่น 

    รถชนผูอ้ืน่ เจ้ำของไม่ใช่ผูค้รอบครองหรอืควบคมุตำม ตำม ม.437 ป.แพ่งฯ ฎ. 3076/22

   - ผู้ตำยโดยสำรมำในรถยนต์ของจ�ำเลยท่ี 3 ซ่ึงเดินด้วยก�ำลังเครื่องจักรกล เช่นเดียว 

    กบัรถยนต์ของจ�ำเลยที ่1, 2 ทีก่่อให้เกดิควำมเสยีหำย ควำมเสยีหำยมไิด้เกดิจำกยำน 

    พำหนะที่เดินด้วยก�ำลังเครื่องจักรกลของจ�ำเลยที่ 3 แต่ฝ่ำยเดียว จึงน�ำบทบัญญัติ  

    ตำม ม.437 ฎ. 2379-2380/32

   - กรณีรถยนต์อันเป็นพำหนะซึ่งต่ำงเดินด้วยเครื่องจักรกลชนกันนั้น จะน�ำ ม.437  

    ป.แพ่งฯ มำบงัคบัหำไม่ได้ พรบ.จรำจรทำงบกฯ ป.ว.59 กส็นันษิฐำนควำมผดิของคน 

    ขับรถน�ำมำใช้ในคดีแพ่งไม่ได้ ฎ.1091 /23

   -  จ�ำเลยเป็นเจ้ำของกรรมสทิธิร์ถยนต์คนัเกดิเหต ุแต่ปรำกฏจำกค�ำฟ้องของโจทก์ว่ำใน 

    ขณะเกิดเหตุ หญิงไม่ทรำบชื่อเป็นผู้ขับขี่รถยนต์คันเกิดเหตุ หญิงไม่ทรำบชื่อ จึงเป็น 

    ผู้ครอบครองรถยนต์คันเกิดเหตุ จ�ำเลยไม่ได้ครอบครอง จ�ำเลยไม่ต้องรับผิดด้วย  

    ฎ. 2399/33 (สมศักด์ิ เอี่ยมพลับใหญ่, คดีขับรถประมำท, พิมพ์ครั้งที่ 3,  

    กรุงเทพฯ:นิติธรรม, หน้ำ 122, 2558)

   9) ค่าสินไหมทดแทนที่พึงเรียกร้อง

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

                 9.1.1	 ค่าปลงศพและค่าใช้จ่าย

      กรณีที่ต้องรับผิด

      - แม้จะมบีคุคลอืน่ออกค่ำใช้จ่ำยและไม่ยำกไร้กเ็รยีกค่ำท�ำศพและค่ำอปุกำระ 

       เลี้ยงดูที่ขำดไปได้ ฎ.143-144/21 หรือแม้มีผู้บริจำคเงินก็ต้องรับผิดค่ำ 

       ปลงศพ ฎ.3391/25

      - ทำยำทมีสิทธิเรียกค่ำปลงศพได้ ฎ.3208 /38, หำกผู้ตำยไม่มีผู้สืบสันดำน  

       พี่น้องตำมควำมเป็นจริงสำมำรถเรียกค่ำปลงศพได้ ฎ.4828/29

      กรณีไม่ต้องรับผิด

      - ภริยำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย ไม่สิทธิเรียกค่ำปลงศพ ฎ.212-213/25
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      - ค่ำใช้จ่ำยทีญ่ำติของผูต้ำยเดนิทำงจำกต่ำงจงัหวดัไปร่วมงำนศพ เรยีกไม่ได้  

       ฎ.2437/22

					 	 	 	 	 9.1.2	 ค่าขาดไร้อุปการะ

      กรณีที่ต้องรับผิด

      - แม้บิดำมิได้รับมอบอ�ำนำจจำกมำรดำให้ฟ้อง บิดำก็เรียกค่ำขำดอุปกำระ 

       เลี้ยงดูได้ทั้งหมด ฎ.1809-1810/23

      - มำรดำของผู้ตำยและบุตรผู้เยำว์ซ่ึงไม่ใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยของ 

       ผู้ตำย เรียกค่ำขำดไร้อุปกำระได้ ฎ.800/20

      - สำมีภริยำอยู่ด้วยกัน ได้ช่วยกันค้ำขำย แสดงว่ำมีอุปกำระซึ่งกันและกัน 

       สำมำรถเรียกค่ำขำดไร้อุปกำระได้ ฎ.1617/12

      - แม้บิดำจะมีรำยได้ ส่วนผู้ตำยไม่มีรำยได้ก็เรียกค่ำขำดไร้อุปกำระได้  

       ฎ.1938 /23

      กรณีไม่ต้องรับผิด

      - ควำมว้ำเหว่ขำดท่ีเคำรพ เรยีกไม่ได้ ฎ.677/01 และค่ำท่ีสญูเสยีบตุร เรยีก 

       ไม่ได้ ฎ.292/02

       กรณีไม่ถึงตาย

      - ผู้ท�ำละเมิดไม่ต้องรับผิดต่อผู้อ้ำงว่ำขำดไร้อุปกำระ ฎ.292/05

      - บุตรนอกสมรถไม่มีสิทธิเรียกค่ำอุปกำระเลี้ยงดู ฎ.513/46

	 	 	 	 	 	 9.1.3	 ค่าขาดแรงงาน

      กรณีที่ต้องรับผิด

      - ค่ำขำดแรงงำนค�ำนวณเท่ำกบัค่ำจ้ำงท่ีนำยจ้ำงช�ำระให้แก่ลกูจ้ำง ฎ.3983/28

      - ค่ำขำดประโยชน์จำกแรงงำนได้เท่ำเงินเดือนท่ีโจทก์ต้องจ่ำยในระหว่ำง 

       พักรักษำตัว ฎ.584/13

      - บดิำมำรดำมอบหน้ำทีใ่ห้บตุรท�ำกำรแทนอนัใดอันหนึง่ในครัวเรอืน กเ็รยีก 

       ค่ำขำดแรงงำนในครัวเรือน ฎ.6905/38

      กรณีไม่ต้องรับผิด

      - กำรที่ลูกจ้ำงเสียชีวิต ถือไม่ได้ว่ำโจทก์ต้องขำดแรงงำน ฎ.2664/25
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      - เงินท่ีโจทก์จ่ำยให้ลูกจ้ำงตำมค�ำสั่งของแรงงำนจังหวัด โจทก์ไม่มีสิทธ ิ

       เรียกร้องเป็นค่ำขำดแรงงำน ฎ.1047/22

   9.2) กรณีไม่ถึงตาย ความรับผิดและค่าเสียหายกรณีไม่ถึงตาย (ม.444,446)

	 	 	 	 	 9.2.1	 ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่าย	(ม.444,	446)

     กรณีต้องรับผิด

     - ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลเรียกได้ ฎ.1145/12  

     - ค่ำทดแทนที่เสียสุขภำพอนำมัยกระดูกข้อเท้ำเคลื่อนเดินไม่ได้ เรียกได้  

      ฎ.634/01

     - แม้เป็นข้ำรำชกำรสำมำรถเบิกค่ำรักษำพยำบำลก็มีสิทธิเรียกจำกจ�ำเลยได้  

      ฎ.2455/19

	 	 	 	 	 9.2.2	 ค่าเสียความสามารถประกอบการงานในอนาคต

     กรณีต้องรับผิด

     - โจทก์เรยีกค่ำเสยีควำมสำมำรถประกอบกำรงำนและค่ำเสยีหำยแก่ร่ำงกำยได้  

      ฎ.1895/12

     - แม้ได้รับเงินมำบำงส่วนก็น�ำเงินช่วยเหลือมำหักออกไม่ได้ ฎ.4466/51

     - ค่ำจ้ำงคนใช้เลี้่ยงดูบุตร เรียกได้ ฎ.1721/13 และค่ำกำยภำพบ�ำบัดเรียกได ้ 

      ฎ.7292/43

     กรณีไม่ต้องรับผิด

     - หำกผู้ตำยต้องห้ำมตำมกฎหมำยไม่ได้ขับรถยนต์สองแถวรับจ้ำง มำรดำไม่ม ี

      สิทธิเรียกค่ำรำยได้จำกกำรขับรถสองแถวรับจ้ำง ฎ.5183/37

     9.2.3	ค่าแรงในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอก

     - ค่ำขำดแรงงำนในครอบครวั กรณมีโีจทก์หลำยคน หำกปรำกฎว่ำโจทก์บำงคน

ได้รับประโยชน์จำกกำรที่โจทก์คนหนี่งได้ร้บประโยชน์จำกกำรท�ำงำนแล้ว เรียกไม่ได้ ฎ.567/38  

(สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่, คดีขับรถประมำท, พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ:นิติธรรม, หน้ำ 152, 2558)
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 ตัวอย่างค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ 
เจ้าหน้าที่รัฐ

   ผู้ฟ้องคดเีป็นลกูจ้ำงประจ�ำต�ำแหน่งพนกังำนขับรถยนต์ของเทศบำลเมอืงสกลนคร (ผูถ้กู

ฟ้องคดี) ได้รับมอบหมำยให้ขับรถยนต์ตู้พำเจ้ำหน้ำที่ไปติดต่อรำชกำรที่จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อขับมำ

ถึงบริเวณที่เกิดเหตุ บริเวณผำเสวย อ.สมเด็จ จ.กำฬสินธุ์ ได้มีรถยนต์บรรทุกกะบะเร่งเครื่องแซง

รถยนต์บรรทุกสิบล้อเข้ำมำอย่ำงกะทันหันในช่องทำงเดินรถของผู้ฟ้องคดี ในระยะกระชั้นชิด ผู้ฟ้อง

คดีหักหลบไปทำงด้ำนขวำ รถยนต์ตู้เสียหลักไถลไปชนกับรถยนต์บรรทุกสิบล้อได้รับควำมเสียหำย 

ต่อมำผู้ถูกฟ้องได้่มีค�ำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนจ�ำนวนเงิน 152,000 บำท ตำม

ควำมเห็นของกระทรวงกำรคลัง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ำได้ใช้ควำมระมัดระวังพอควรแล้ว อีกทั้งเหตุที่เกิด

ขึ้นมิได้เกิดจำกควำมประมำทของผู้ฟ้องคดี จึงน�ำคดีมำฟ้องขอให้เพิกถอนค�ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี

   ค�าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

   กำรกระท�ำทีจ่ะถอืได้ว่ำเหน็กำรกระท�ำกำรด้วยควำมประมำทเลนิเล่ออย่ำงร้ำยแรง หมำยถึง 

กำรกระท�ำโดยมไิด้เจตนำ แต่เป็นกำรกระท�ำซึง่บคุคลพงึคำดหมำยได้ว่ำอำจก่อให้เกิดควำมเสยีหำย

ขึ้นได้ และหำกใช้ควำมระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็อำจป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำยได้ แต่กลับ

มิได้ใช้ควำมระมัดระวังเช่นว่ำน่้ันเลย จำกข้อเท็จจริงท่ีปรำกฏในค�ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีอ้ำงเพียงว่ำ 

“น่าเชือ่ว่าผูฟ้้องคดขัีบรถเรว็เกนิกว่าท่ีแจ้ง” เหน็ว่ำแม้ข้อเทจ็จริงจะรบัฟังได้ว่ำผูฟ้้องคดขีบัรถเรว็

เกินกว่ำที่แจ้งจริง แต่ข้อเท็จจริงดังกล่ำว มิได้แสดงให้เห็นว่ำ ในภำวะที่มีรถยนต์บรรทุกกระบะเร่ง

เคร่ืองแซงรถยนต์บรรทกุสบิล้อเข้ำมำในช่องทำงเดนิรถของผูฟ้้องคดอีย่ำงกะทนัหนั ผูฟ้้องคดอีำจใช้

ควำมระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็อำจป้องกันมิให้รถยนต์ตู้เกิดควำมเสียหำยได้ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับ

มไิด้ใช้ควำมระมดัระวงัเช่นว่ำนัน้เลย กำรทีผู่ถ้กูฟ้องคดอ้ีำงว่ำผูฟ้้องคดขัีบรถมำด้วยควำมเรว็เกนิกว่ำ

ทีแ่จ้งเพยีงประกำรเดียว ยงัไม่เพียงพอทีจ่ะรบัฟังได้ว่ำเป็นสำเหตใุห้เกดิเหตลุะเมดิในครัง้นี ้ เนือ่งจำก

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ำมีรถยนต์บรรทุกกระบะขับแซงรถยนต์บรรทุกสิบล้อ เข้ำมำในช่องทำงเดินรถ

ของผูฟ้้องคดใีนระยะกระชัน้ชดิด้วย เมือ่ไม่ปรำกฎว่ำผูฟ้้องคดีขับรถด้วยควำมประมำทเลนิเล่ออย่ำง

ร้ำยแรง ค�ำสัง่ให้ผูฟ้้องคดีชดใช้ค่ำสนิไหมทดแทนจำกเหตลุะเมิดดงักล่ำว จงึเป็นค�ำสัง่ทีย่งัไม่มเีงือ่นไข

ข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้มีกำรออกค�ำสั่ง ค�ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นค�ำสั่งที่ไม่ถูกต้องตำม ม.10 

วรรค 1 ประกอบกับ ม.8 ว.1 พรบ.ควำมผิดละเมิดฯ พิพำกษำให้เพิกถอนค�ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี 

ปรำกฏตำมค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.10/2552 (แนวค�ำวินิจฉัยของศำลปกครอง เล่ม 7, 

สวัสดิกำรส�ำนักงำนปกครอง, พิมพ์ครั้งแรก, กรุงเทพ:บริษัทประชำชน, หน้ำ 56-58, 2555) 

บทที่ 3     กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน



71การสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

ขั้นตอนการสอบสวน

คดีอุบัติเหตุทางถนน

   ส�ำหรบัขัน้ตอนกำรสอบสวนอบุติัเหตุทำงถนน ได้ถกูก�ำหนดไว้

ในค�ำสั่งส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติที่ 419//2556 ลงวันท่ี 1 กรกฏำคม 

2556 เร่ือง กำรอ�ำนวยควำมยติุธรรมในคดีอำญำ กำรท�ำส�ำนวนกำรสอบสวน 

และมำตรกำรควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดกำรสอบสวนคดีอำญำ โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. การรับแจ้งความ

   1.1  เมือ่มผีูม้ำตดิต่อรำชกำรทีห่น่วยงำนทีม่อี�ำนำจสอบสวน ไม่ว่ำด้วยเรือ่งใดๆ ให้เจ้ำ

หน้ำที่ต�ำรวจซึ่งปฏิบัติหน้ำที่อยู่ในขณะนั้นทุกนำย อ�ำนวยควำมสะดวกให้ค�ำแนะน�ำที่ถูกต้อง อย่ำง

รวดเร็ว ห้ำมมิให้หลีกเลี่ยงหรือละเลยหรือปัดควำมรับผิดชอบ

   1.2  เมือ่มผีูม้ำแจ้งควำมทีไ่ม่เกีย่วกบัคดอีำญำ และผูแ้จ้งมคีวำมประสงค์จะแจ้งไว้ เป็น

หลกัฐำนเพ่ือประกอบกำรยนืยนั รบัรอง หรอืตรวจสอบ  ให้พนกังำนสอบสวนหรอืเจ้ำหน้ำท่ีซึง่มหีน้ำ

ทีเ่กีย่วข้อง  บนัทกึค�ำแจ้งควำมน้ันในสมดุรำยงำนประจ�ำวนัรบัแจ้งเป็นหลกัฐำน  ส่วนกำรแจ้งเอกสำร

หำย  ให้บันทึกกำรรับแจ้งไว้ในสมุดรำยงำนประจ�ำวันรับแจ้งเอกสำรหำย

   1.3  เมือ่มผีูม้ำแจ้งควำมทีเ่กีย่วกบัคดอีำญำ  ให้พนกังำนสอบสวนทกุนำยพงึระลกึ อยู่

เสมอว่ำ  ผูเ้สยีหำยอำจร้องทกุข์หรอืผูก้ล่ำวโทษ  อำจกล่ำวโทษต่อพนกังำนสอบสวนได้  และพนกังำน

สอบสวนมีหน้ำที่ต้องรับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่ำวโทษตำมกฎหมำย ไม่ว่ำเหตุจะเกิด หรืออ้ำง หรือ

เชือ่ว่ำเกดิภำยในเขตอ�ำนำจกำรสอบสวนของตนหรอืไม่กต็ำม ห้ำมปฏเิสธว่ำเหตุมไิด้เกดิในเขตอ�ำนำจ

ตน และให้ด�ำเนินกำรดังนี้

     1.3.1 กำรรับแจ้งควำมที่เกี่ยวกับคดีอำญำซึ่งได้เกิด หรืออ้ำง หรือเชื่อว่ำได้ เกิด

ภำยในเขตอ�ำนำจของตน โดยให้พนักงำนสอบสวนรับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่ำวโทษตำมระเบียบว่ำ

ด้วยกำรรับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่ำวโทษ โดยให้บันทึกรำยละเอียดเก่ียวกับกำรรับค�ำร้องทุกข์หรือ

ค�ำกล่ำวโทษ ไว้ในสมุดสำรบบกำรด�ำเนินคดีอำญำทั่วไป หรือสมุดสำรบบกำรด�ำเนินคดีจรำจรทำง

บก  ไม่ว่ำจะเป็นกรณทีีเ่ปรยีบเทยีบปรบัในวนัทีร่บัค�ำร้องทกุข์หรอืค�ำกล่ำวโทษได้หรอืไม่กต็ำม หรอื

ท�ำส�ำนวนกำรสอบสวนและลงรำยงำนประจ�ำวนัเกีย่วกบัคด ี แล้วรบีด�ำเนนิกำรสอบสวนโดยไม่ชักช้ำ

4
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     กรณร้ีองทกุข์หรอืกล่ำวโทษในควำมผดิอำญำซึง่มไิด้เกดิในเขตอ�ำนำจของตน  หรอื

ที่เกิดนอกรำชอำณำจักร ให้รับแจ้งควำมโดยลงรำยงำนประจ�ำวันเก่ียวกับคดีไว้ หลังจำกนั้นให้ส่ง

เรื่องไปยังพนักงำนสอบสวนแห่งท้องที่ที่รับผิดชอบเพื่อด�ำเนินกำรสอบสวนต่อไป

     1.3.2 กำรรับแจ้งควำมที่เกี่ยวกับคดีอำญำซึ่งได้เกิด หรืออ้ำง หรือเชื่อว่ำได้เกิด

ภำยในเขตอ�ำนำจของตน แต่เป็นกรณีทีผู่เ้สยีหำยขอควำมช่วยเหลอืแต่ไม่ยอมร้องทกุข์ตำมระเบยีบ  

หรือคดีควำมผิดต่อส่วนตัวซึ่งผู้เสียหำยมำแจ้งควำมต่อพนักงำนสอบสวน และคู่กรณีได้เจรจำยอม

ควำมกันโดยถกูต้องตำมกฎหมำยก่อนทีจ่ะมกีำรรบัค�ำร้องทกุข์ตำมระเบียบ หรอืกรณอีืน่ๆ พนกังำน

สอบสวนไม่ต้องท�ำกำรสอบสวน แต่ให้ลงรำยงำนประจ�ำวันเกี่ยวกับคดีพร้อมทั้งบันทึกรำยละเอียด

เกี่ยวกับกำรรับแจ้งควำมไว้ในสมุดสำรบบกำรรับแจ้งควำมที่เกี่ยวกับคดีอำญำโดยไม่สอบสวน 

   1.4  กำรรับแจ้งควำมที่ยังไม่แน่ชัดว่ำควำมผิดอำญำได้เกิด หรืออ้ำง หรือเชื่อว่ำได้เกิด

ในเขตอ�ำนำจของตน  ให้พนักงำนสอบสวนด�ำเนินกำรดังนี้

     (1) ให้พนกังำนสอบสวนด�ำเนนิกำรตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ 

มำตรำ 19

     (2) กรณีทีไ่ม่แน่ว่ำพนกังำนสอบสวนคนใดในจงัหวดัเดยีวกนั หรอืในระหว่ำง หลำย

จังหวัด ให้ด�ำเนินกำรตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 21 โดยให้พนักงำน

สอบสวนที่รับแจ้งควำมด�ำเนินกำรสอบสวนเบื้องต้น แล้วเสนอควำมเห็นไปยังผู้บังคับบัญชำตำม

ล�ำดับชั้นจนถึงผู้มีอ�ำนำจชี้ขำดวินิจฉัยสั่งกำร

   1.5  กำรรับแจ้งควำมที่ยังไม่แน่ชัดว่ำเป็นค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่ำวโทษ หรือเป็น เรื่อง

ทำงแพ่ง ให้พนกังำนสอบสวนบนัทกึกำรรบัแจ้งควำมไว้ในรำยงำนประจ�ำวนัเกีย่วกบัคดี แล้วรบีเสนอ

เรื่องให้ผู้บังคับบัญชำตำมล�ำดับชั้นถึงหัวหน้ำหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจสอบสวน พิจำรณำสั่งภำยใน 24 

ชั่วโมงนับแต่เวลำที่บันทึกกำรรับแจ้งควำมไว้ในรำยงำนประจ�ำวันเกี่ยวกับคดี

   กรณีผู้บังคับบัญชำหัวหน้ำหน่วยงำนพิจำรณำวินิจฉัยสั่งกำรแล้วเห็นว่ำเป็นเรื่องในทำง

แพ่ง  กใ็ห้ชีแ้จงท�ำควำมเข้ำใจให้ผูแ้จ้งควำมทรำบและลงประจ�ำวนัเกีย่วกบัคด ี พร้อมให้ผูแ้จ้งควำม

ลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน

   กรณีผู้บังคับบัญชำหัวหน้ำหน่วยงำนพิจำรณำวินิจฉัยสั่งกำรแล้วเห็นว่ำเป็นเรื่องในทำง

อำญำ  ไม่ว่ำจะเป็นควำมผดิอำญำแผ่นดนิหรอืควำมผดิต่อส่วนตวั  กใ็ห้พนกังำนสอบสวน พจิำรณำ

ตำมอ�ำนำจหน้ำที่ต่อไป

   1.6  ในกรณีเป็นควำมผดิอำญำแผ่นดิน เมือ่ผูเ้สยีหำยขอควำมช่วยเหลอืแต่ไม่ยอม ร้อง

ทกุข์ตำมระเบยีบ หรอืเมือ่ผูเ้สยีหำยฟ้องคดีเสยีเองโดยมไิด้ร้องทกุข์ก่อน หรอืเมือ่มหีนงัสอืกล่ำวโทษ

เป็นบัตรสนเท่ห์ หรือบุคคลที่กล่ำวโทษด้วยปำกไม่ยอมบอกว่ำเขำคือใคร หรือไม่ยอมลงลำยมือชื่อ

บทที่ 4     ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 4

ในค�ำกล่ำวโทษหรือบันทึกค�ำกล่ำวโทษ พนักงำนสอบสวนจะไม่ท�ำกำรสอบสวนก็ได้ แต่ต้องได้รับ

ควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับกำร หรือผู้บัญชำกำรส�ำหรับหน่วยงำนท่ีมีอ�ำนำจสอบสวนซ่ึงข้ึนตรงต่อ

กองบัญชำกำร หรือส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเทียบเท่ำกองบัญชำกำร

   ในกรณีผูเ้สยีหำยขอควำมช่วยเหลือแต่ไม่ยอมร้องทุกข์ตำมระเบียบ  ให้พนกังำนสอบสวน

ด�ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือตำมหน้ำที่โดยมิชักช้ำ หลังจำกนั้นจึงรำยงำนผู้บังคับกำร หรือผู้

บัญชำกำรส�ำหรับหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจสอบสวน ซึ่งขึ้นตรงต่อกองบัญชำกำรหรือส่วนรำชกำรที่มี

ฐำนะเทียบเท่ำกองบัญชำกำร เพื่อจะไม่ท�ำกำรสอบสวน

   กรณดีงักล่ำว หำกผูบ้งัคับบญัชำมคีวำมเหน็ว่ำไม่ต้องท�ำกำรสอบสวน ให้บนัทกึรำยละเอยีด

เก่ียวกับกำรรับแจ้งควำมไว้ในสมดุสำรบบกำรรบัแจ้งควำมทีเ่ก่ียวกับคดอีำญำ โดยไม่สอบสวน 

   ในกรณีเป็นควำมผิดอำญำแผ่นดินและไม่เข้ำหลักเกณฑ์ตำมวรรคสอง ให้พนักงำน

สอบสวนท�ำกำรสอบสวนว่ำมมีลูควำมผดิหรอืไม่ ถ้ำปรำกฏเป็นควำมผดิแล้วเป็นหน้ำทีข่องพนกังำน

สอบสวนที่จะต้องด�ำเนินกำรสอบสวนต่อไป

    กรณีเด็กเป็นผู้เสียหำยอำยุไม่เกิน 18 ปี มำแจ้งควำมร้องทุกข์ กำรจดบันทึกค�ำร้องทุกข์

ต้องมทีมีสหวชิำชพีคอื นกัจติวทิยำหรอืนกัสงัคมสงเครำะห์ บคุคลทีเ่ดก็ร้องขอ และพนกังำนอยักำร

ร่วมอยูด้่วย เว้นแต่มเีหตจุ�ำเป็นไม่อำจหำ หรอืรอทมีสหวชิำชพีได้ และเด็กไม่ประสงค์จะให้มหีรอืรอ

ทีมสหวิชำชีพดังกล่ำว ก็ให้ด�ำเนินกำรจดบันทึกค�ำร้องทุกข์นั้นได้ แต่พนักงำนสอบสวนต้องบันทึก

เหตุนั้นไว้ในบันทึกค�ำร้องทุกข์ ตำม ป.วิอำญำ ม.124/1 

 

   1.2  การลงรายงานประจ�าวัน  

   ตำมปกติพนกังำนสอบสวนจะมส่ีวนเกีย่วข้องกบัสมดุรำยงำน 2 ประเภท คอื สมดุรำยงำน

ประจ�ำวันเก่ียวกบัคดี และสมดุรำยงำนประจ�ำวนัรบัแจ้งเป็นหลกัฐำน เพรำะเป็นกำรด�ำเนนิกำรเก่ียว

กับกำรสอบสวน เช่น รับค�ำร้องทุกข์ กำรแจ้งข้อหำ กำรควบคุม กำรปล่อยชั่วครำว กำรเดินทำงไป

ตรวจสถำนที่เกิดเหตุ เป็นต้น จะบันทึกไว้ในสมุดรำยงำนประจ�ำวันเกี่ยวกับคดี ส่วนรำยละเอียดอื่น

ทีไ่ม่เป็นควำมผดิทำงคดอีำญำ หรอืประสงค์แจ้งควำมไว้เป็นหลกัฐำน พนกังำนสอบสวนจะบนัทกึไว้

ในสมุดรำยงำนประจ�ำวันรับแจ้งเป็นหลักฐำน

   1.3  การออกหลักฐานการรับค�าร้องทุกข์

   ระเบยีบกำรต�ำรวจเกีย่วกับคดลีกัษณะที ่13 บทท่ี 3 ค�ำร้องทุกข์ ข้อ 15 เมือ่พนกังำนสอบสวน 

ได้รับค�ำร้องทกุข์หรอืกล่ำวโทษถกูต้องตำมระเบยีบแล้ว ให้พนกังำนสอบสวนออกหลกัฐำนกำรรบัค�ำ

ร้องทุกข์หรือค�ำกล่ำวโทษตำมระเบียบนี้มอบให้ผู้เสียหำย หรือผู้แจ้งเพื่อเป็นหลักฐำนกำรติดต่อ 
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   เป็นกรณีที่พนักงำนสอบสวนรับค�ำร้องทุกข์แล้ว จะต้องออกหลักฐำนกำรรับค�ำร้องทุกข์

หรือค�ำกล่ำวโทษให้กับผู้แจ้ง ซึ่งเรียกว่ำ “บัตรรับค�าร้องทุกข์” ดังนี้

บัตรด้านหน้า

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ชื่อที่ท�ำกำร......................................... สำขำ...............................

บก./ภ.จว..............................................โทรศัพท์........................

     บัตรนี้แสดงว่ำ..........................................พนักงำนสอบสวน

ได้รับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่ำวโทษของท่ำนไว้แล้ว

เลขคดีที่..............ปจว.ข้อ.........ลงวันที่........./.............../............

ข้อหำ..........................................................................................

ควำมกว้ำงของบัตร 2.5 นิ้ว

ควำมยำวของบัตร 4 นิ้ว

บัตรด้านหลัง

ค�าแนะน�า

  กรุณำเก็บบัตรนี้ไว ้เพ่ือน�ำมำใช้ในกำรติดต่อพนักงำน

สอบสวนทุกครั้ง

      หำกท่ำนไม่ได้รับควำมสะดวก กรุณำติดต่อหัวหน้ำสถำนี

ต�ำรวจ สำรวัตรหัวหน้ำหน่วยงำน หรือส่วนรับเรื่องรำวร้องทุกข์  

ส�ำนักงำนเลขำนุกำร ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร

   ข้อแนะน�า  ในบำงท้องทีไ่ม่มีบตัรรับค�ำร้องทุกข์ ซ่ึงอำจเกดิจำกกำรท่ีหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง

ส่งมำให้แล้วใช้หมดไป แนวทำงแก้ไขอำจใช้กำรพมิพ์บตัรดงักล่ำวมำใช้ทดแทน หรอืในบำงกรณอีำจ

ถ่ำยส�ำเนำบันทึกรำยงำนประจ�ำวันที่รับแจ้งควำม ให้เป็นหลักฐำนกับผู้แจ้งแทนบัตรรับค�ำร้องทุกข์

บทที่ 4     ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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 2. การรวบรวมพยานหลักฐานและมีความเห็นทางคดี  

   เมือ่มกีำรรบัแจ้งควำมร้องทกุข์หรอืค�ำกล่ำวโทษแล้ว จะเข้ำสูก่ระบวนกำรรวบรวมพยำน

หลักฐำน จำกพยำนบุคคล พยำนเอกสำร วัตถุพยำน ที่รวบรวมได้ตำมอ�ำนำจหน้ำที่ จนข้อเท็จจริง

พอที่จะวินิจฉัยได้วำ่ มีกำรกระท�ำผิดเกิดขึ้นหรือไม่ และใครเป็นผู้กระท�ำ จำกนั้นจึงน�ำพยำนหลัก

ฐำนต่ำงๆ มำรวบรวมพิจำรณำมีควำมเห็นทำงคดีเสนอพนักงำนอัยกำรต่อไป โดยมีส่วนส�ำคัญท่ี

เกี่ยวข้องคือ

   2.1  กำรตั้งรูปคดี

   2.2  กำรรวบรวมพยำนหลักฐำน

   2.3  ระยะเวลำกำรท�ำส�ำนวนและกำรตรวจส�ำนวน

   2.4  กำรสอบสวนหรือด�ำเนินกำรในส่วนผู้เสียหำย พยำน

   2.5  กำรสอบสวนหรือด�ำเนินกำรในส่วนผู้ต้องหำ

   2.6  อ�ำนำจพนักงำนสอบสวนที่เกี่ยวข้อง

   2.7  กำรส่งประเด็นหรือกำรจัดกำรสิ่งที่เป็นเล็กน้อย

   2.8  กำรรวบรวมพยำนหลักฐำนกำรสอบสวนเข้ำส�ำนวน

   2.1  การตัง้รูปคด ี แยกออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คอื กำรตัง้รปูคดแีละประเดน็กำรสอบสวน

     1. การตั้งรูปคดี (วัฒนำ กฤติยะโชติ, ม.ป.ป., หน้ำ 114)

การตั้งรูปคดี

ตั้งข้อหำ
ฐำนควำมผิด

ข้อเท็จจริง
- พยำนบุคคล
- พยำนวัตถุ
- พยำนเอกสำร
              +

ข้อกฎหมาย
- องค์ประกอบควำมผิด
- ค�ำพิพำกษำศำลสูง
- แนววินิจฉัยของอัยกำร

ก�าหนดประเด็น
- ประเด็นข้อเท็จจริง
- ประเด็นข้อกฎหมำย

ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 4
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     ก่อนลงมอืสอบสวนพนักงำนสอบสวนควรตัง้รปูคดแีละประเดน็ของเรือ่งก่อน  แล้ว

ด�ำเนินกำรสอบสวนไปตำมประเด็นที่ตั้งไว้ให้ครบถ้วน กำรตั้งรูปคดีอำจกล่ำวได้ว่ำ เป็นกรอบกำร

ท�ำงำนของพนักงำนสอบสวน ในกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนส่วนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง มำพิสูจน์กำร 

กระท�ำควำมผิดในเรื่องนั้น ซึ่งเริ่มจำกข้อเท็จจริง น�ำมำวิเครำะห์กับข้อกฎหมำย เพื่อตั้งข้อหำและ

ใช้ก�ำหนดเป็นข้อประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตำมรำยละเอียดดังนี้

	 	 	 	 	 (1)		 ข้อเท็จจริง	 เป็นกำรรับฟังรำยละเอียด พฤติกำรณ์ของคดี ทั้งพยำน

บคุคล พยำนเอกสำร พยำนวตัถ ุอนัเกดิจำกกำรรวบรวมพยำนหลกัฐำนโดยกำรสอบถำม หรอืกำรน�ำ

พยำนหลักฐำนเข้ำสู่กระบวนกำรด้วยวิธีอื่น เช่น กำรเรียกเอกสำรมำตรวจพิสูจน์ กำรตรวจสถำนที่

เกิดเหตุเพื่อหำพยำนวัตถุ กำรส่งพยำนวัตถุตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบ เป็นต้น

	 	 	 	 	 (2)		 ข้อกฎหมาย	 เม่ือได้ข้อเท็จจริงว่ำมีใครเป็นผู ้ก ่อให้เกิดพฤติกำรณ์

เหตกุำรณ์ทำงคดกีบัใคร เกดิขึน้เมือ่ใด ทีใ่ด อย่ำงไร แล้ว จงึน�ำไปสูก่ำรปรบัใช้กบัข้อกฎหมำยว่ำเป็น

ควำมผิดหรือไม่ อย่ำงไร ส่วนใหญ่อำศัยหลักจำก

       - องค์ประกอบความผิด โดยพิจำรณำว่ำกำรกระท�ำน่ำจะเป็นควำมผิด 

        ฐำนใด ผิดตำมกฎหมำยมำตรำใด มีองค์ประกอบควำมผิดอย่ำงไร  

       -   ค�าพิพากษาของศาลสูง ส่วนใหญ่เป็นแนวค�ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี 

        วินิจฉัย ชี้ขำดในปัญหำท่ีเกิดจำกกำรฟ้องร้องต่อสู ้คดีกันจนมีค�ำ 

        พพิำกษำถงึทีส่ดุ พนกังำนสอบสวน พนกังำนอยักำร หรอืศำล ย่อมน�ำ 

        มำใช้ประกอบแนวทำงกำรปฏิบัติงำนได้ดี เพรำะค�ำพิพำกษำจะท�ำให้ 

        ทรำบว่ำพฤติกำรณ์ทำงคดีต่ำงๆ นั้น กำรกระท�ำอย่ำงไรเป็นควำมผิด  

        หรือไม่เป็นควำมผิด เพรำะเหตุผลใด จนกว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงค�ำ 

        วินิจฉัยเป็นอย่ำงอื่น ดังนั้นพนักงำนสอบสวนต้องหมั่นศึกษำแนวค�ำ 

        พพิำกษำฎกีำใหม่ๆ อยู่เสมอ เพรำะบำงครัง้กำรสอบสวนให้ปรำกฏข้อ 

        เท็จจริงเพียงอย่ำงเดียวยังไม่เพียงพอ ต้องอำศัยแนวพิพำกษำฎีกำที ่

        เกี่ยวข้องประกอบด้วย

       -   แนววินิจฉัยของอัยการสูงสุด คดีอำญำบำงเร่ือง พนักงำนสอบสวน 

        กบัพนกังำนอยักำรอำจมคีวำมเหน็แย้งกนัในกำรสัง่คด ีต้องส่งส�ำนวน 

        กำรสอบสวนให้อัยกำรสูงสุดเป็นผู้ชี้ขำดกำรฟ้องหรือไม่ฟ้อง ท�ำให้ผล 

        คดีอำญำที่พนักงำนสอบสวนท�ำมำสิ้นสุดลงตำมผลของกฎหมำย  

        พนกังำนสอบสวนจงึควรศกึษำแนวกำรวนิจิฉยัของอยักำรสงูสดุ เหมือน 

        กันอำศัยแนวค�ำพิพำกษำฎีกำในกำรสอบสวนเช่นกัน

บทที่ 4     ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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	 	 	 	 	 (3)		ข้อหา	 บำงครั้งพนักงำนสอบสวนมักแปรควำมหมำยของ “ข้อหา” กับ 

“ฐานความผดิ” ว่ำเป็นอย่ำงเดียวกนั แท้จรงิไม่ใช่ “ข้อหา” เป็นข้อเทจ็จรงิ พฤตกิำรณ์ รำยละเอยีด

ของเหตุกำรณ์ที่ผู้นั้นได้กระท�ำควำมผิด  ซึ่ง “ข้อหา” กับ “ข้อกล่าวหา” นั้นมีควำมหมำยคล้ำยกัน  

อำจเรียกแทนกันได้  ส่วน “ฐานความผิด” เป็นเรื่องรำวที่ได้มำจำกำรปรับบทบัญญัติของกฎหมำย

ตำมข้อหำหรือข้อกล่ำวหำว่ำกำรกระท�ำนัน้เป็นควำมผดิตำมกฎหมำยใด ในบำงครัง้กฎหมำยก�ำหนด

ฐำนควำมผิดไว้เช่น ป.อำญำ ม.334  ผูใ้ดเอำทรพัย์ของผูอ้ืน่ไป หรอืทีผู่อ้ืน่เป็นเจ้ำของรวมอยูด้่วยไป

โดยทุจริต ผู้นั้นกระท�ำผิดฐำนลักทรัพย์ ต้องระวำงโทษ ..... หำกมีกำรตั้งข้อหำหรือข้อกล่ำวหำ และ

ฐำนควำมผิดอำจใช้ว่ำ ในวันที่ (...วันเดือนปีที่กระท�ำควำมผิด...) เวลำ (...ที่กระท�ำควำมผิด...) ที่ (...

สถำนที่ ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด ที่กระท�ำควำมผิด...) ท่ำนได้ลักทรัพย์รถจักยำนยนต์ ยี่ห้อ ยำมำฮ่ำ 

รุน่ ฟีโน่ สขีำว-แดง คันหมำยเลขทะเบยีน 8888 กทม. หมำยเลขเครือ่งและหมำยเลขตวัรถ 7777777 

ของนำยด�ำ แดงดี ไปโดยทุจริตแล้วหลบหนีไป  ต่อมำในวันที่ (...วันเดือนปีที่ถูกจับกุม...) เวลำ (...ที่

ถูกจับกุม...) ที่ (...สถำนที่ที่ถูกจับกุม...) ท่ำนถูกจับกุมตัวมำด�ำเนินคดี ซึ่งกำรกระท�ำดังกล่ำวเป็น

ควำมผิดฐำน ลักทรัพย์ผู้อื่น  เป็นต้น

     บำงครั้งกฎหมำยไม่ก�ำหนดฐำนควำมผิดไว้เช่น ป.อำญำ ม.288  ผู้ใดฆ่ำผู้อื่น ต้อง

ระวำงโทษ..... เช่นนี ้กำรแจ้งฐำนควำมผดิจะปรบับทบัญญตัขิองกฎหมำยมำใช้เป็นฐำนควำมผดิ กำร

แจ้งฐำนควำมผิดดังกล่ำวจึงใช้ค�ำว่ำ ฆ่ำผู้อื่นโดยเจตนำ เป็นต้น

	 	 	 	 	 (4)		ข้อประเด็น  ควำมหมำยตำมพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำนแปลว่ำ 

“ข้อความส�าคัญ” ในส่วนของกำรสอบสวนคดีอำญำ ประเด็นในกำรสอบสวนคดีอำญำย่อม

หมำยควำมว่ำ “สาระส�าคัญท่ีต้องสอบสวนให้ปรากฏในคดีอาญา” อันเป็นผลในกำรบันทึก 

สอบสวนปำกค�ำ และกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนอื่นเข้ำสู่ส�ำนวนกำรสอบสวน เช่น คดีใช้อำวุธปืน

ยิงผู้อ่ืนถึงแก่ควำมตำย นอกจำกกำรบันทึกหรือสอบสวนปำกค�ำแล้ว ยังต้องปรำกฏประเด็นกำร

สอบสวนเก่ียวกบัอำวธุปืนยงิทีใ่ช้ยงิว่ำ เป็นอำวธุปืนชนดิใด ขนำดเท่ำใด ของใคร อำวธุปืนและเจ้ำของ

นั้นอยู่ที่ไหน พนักงำนสอบสวนต้องเสำะแสวงหำน�ำเข้ำมำสู่ส�ำนวนกำรสอบสวนให้ได้ เป็นต้น

    2. ประเด็นการสอบสวน

    กำรก�ำหนดประเด็นกำรสอบสวน พนักงำนสอบสวนต้องพิจำรณำว่ำมีแนวทำงใน

ประเด็นแห่งคดอีย่ำงไร ต้องจับประเด็นให้ได้แล้วจงึลงมอืสอบสวนตำมแนวแห่งประเดน็นัน้ ประเดน็

แห่งคดนีีจ้ะมีทัง้ทีเ่ป็นประเด็นข้อเทจ็จรงิ และประเดน็ในข้อกฎหมำย ซึง่เป็นภำพรวมก่อนเริม่ท�ำกำร

สอบปำกค�ำทัง้ผูก้ล่ำวหำ ผูต้้องหำ หรอืพยำน ตลอดจนหลกัฐำนต่ำงๆ ทีเ่ข้ำมำสูส่�ำนวนกำรสอบสวน    

พนักงำนสอบสวนต้องซักถำมปำกค�ำโดยให้เล่ำข้อเท็จจริงทั้งหมดโดยตลอดเสียก่อน แล้วน�ำมำ

พิจำรณำก�ำหนดประเด็นกำรสอบสวน ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมำย ว่ำเพียงพอหรือไม่เพียงใด เมื่อ
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สอบปำกค�ำเสรจ็ควรทบทวนอกีคร้ังหนึง่ว่ำ  สิง่ทีท่�ำไปนัน้ครบถ้วนตำมประเด็นทีก่�ำหนดแนวทำงไว้

หรือไม่ หรือมีข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำยใดผิดแตกต่ำงไปจำกท่ีก�ำหนด ต้องสอบสวนสืบสวนพิสูจน์

ควำมจริงให้ปรำกฏไว้ในส�ำนวน หรือถ้ำส่วนหน่ึงส่วนใดยังขำดตกบกพร่อง ให้ตั้งประเด็นเสำะ

แสวงหำพยำนหรือหลักฐำนอื่นมำพิสูจน์ควำมจริงให้ครบถ้วนตำมประเด็นในภำพรวมที่ก�ำหนดไว้ 

ซึ่งมี 2 ประเภทคือ ประเด็นข้อเท็จจริง กับประเด็นข้อกฎหมำย (แสวง ธีระสวัสดิ์, 2530, หน้ำ 38-

41)

     (1)		 ประเด็นข้อเท็จจริง	 เป็นเรือ่งรำวของเหตกุำรณ์ทีเ่กีย่วกบัควำมผดิอำญำ  

นับแต่เริ่ม จนถึงคดีสิ้นสุด ต่อเชื่อมโยงอย่ำงไม่ขำดสำย อันแบ่งเป็น

       ก.  ประเด็นโดยตรง คือประเด็นที่ใช้เป็นหลักฐำนพิสูจน์ว่ำ มีกำรกระ

ท�ำควำมผิดคดีอำญำเกิดขึ้นหรือไม่ หรือผู้ต้องหำเป็นผู้กระท�ำผิดคดีนั้นหรือไม่ ตัวอย่ำงคดีฆ่ำผู้อื่น

โดยใช้อำวุธปืน ประเด็นโดยตรงจะต้องสอบสวนให้ได้ควำมว่ำ

        - มีผู้ถูกยิงตำยจริงหรือไม่ โดยดูจำกศพที่ปรำกฏและบำดแผลท่ี 

         ได้รับ ซึ่งถือว่ำศพเป็นหลักฐำนส�ำคัญอันหนึ่ง

        -   ใครเป็นผู้ใช้อำวุธปืนยิง ซึ่งอำศัยพยำนบุคคลเป็นส�ำคัญ

        -   อำวธุปืนทีใ่ช้เป็นอำวธุชนดิใด สำมำรถท�ำให้ตำยได้หรอืไม่ อำวธุปืน  

         ย่อมถือเป็นพยำนส�ำคัญอันหนึ่ง ในกำรสอบสวนมักต้องอำศัย 

         ควำมเห็นในกำรพิสูจน์ของผู้ช�ำนำญกำร    

       ข. ประเด็นเชื่อมโยงแวดล้อมกรณี คือประเด็นที่ใช้เชื่อมโยงประเด็น

โดยตรงให้มีควำมน่ำเชื่อถือว่ำมีกำรกระท�ำผิดหรือไม่ ตำมหลักกำรไม่ควรเลือกสอบแต่ผู้รู ้เห็น

เหตุกำรณ์ที่เป็นประจักษ์พยำนโดยตรงจ�ำพวกเดียว เพรำะในบำงครั้งอำจจับเหตุผลจริงหรือเท็จได้

ยำก ผู้รู้เห็นเหตุกำรณ์ดังกล่ำวจะยืนยันใน 2 ค�ำคือ เห็นหรือไม่เห็น จริงหรือไม่จริง เท่ำนั้น แต่ผู้รู้

เหน็เหตกุำรณ์ท่ีไม่เป็นประจกัษ์พยำน แต่เป็นพยำนเชือ่มโยงแวดล้อมกรณกีบัช่วยให้ศำลวนิจิฉยัคดี

ได้ถูกต้อง แน่นอนกว่ำประจักษ์พยำนโดยตรงเสียอีก ข้อเท็จจริงหรือเหตุแวดล้อมกรณีอำจจะเป็น

สิ่งเดียวหรือเชื่อมโยงกับข้อเท็จจริงอื่น อันน�ำไปสู่กำรโยงไปถึงตัวผู้กระท�ำควำมผิดได้ อันได้แก่

        - พฤติกรรมของผู้กล่ำวหำและผู้ต้องหำก่อน ขณะเกิดเหตุ

        - กำรเตรยีมกำรเกีย่วกับกำรกระท�ำควำมผดิ เช่น ชักชวนผูร่้วมกระท�ำ 

         ควำมผดิ จดัหำเครือ่งมอืและอำวธุในกำรกระท�ำควำมผดิ ยำนพำหนะ  

         ที่ใช้ในกำรกระท�ำควำมผิด เป็นต้น

        - พฤติกรรมของผู้ต้องหำหลังเกิดเหตุ เช่น หลบหนีไป เป็นต้น
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        - ร่องรอยพยำนหลักฐำนที่พบ

        -   สำเหตุของกำรกระท�ำควำมผิด หรือมูลเหตุจูงใจ

       ดังน้ัน ตำมตัวอย่ำงคดีฆ่ำผูอ้ืน่โดยใช้อำวธุปืน จงึมปีระเดน็เช่ือมโยงแวดล้อม

กรณีที่พึงก�ำหนดไว้เป็นประเด็นดังนี้

        - ก่อนเกิดเหตุยิงกันผู้ตำยกับผู้ต้องหำเกี่ยวข้องกันอย่ำงไร มำที่ 

         เกิดเหตุได้อย่ำงไร มีใครอยู่ในเหตุกำรณ์บ้ำง

        - ค�ำบอกเล่ำของผู้ต้องหำที่ให้ไว้กับญำติพี่น้อง ญำติ เพื่อน หรือ 

         ผู้เก่ียวข้อง เก่ียวกับกำรกระท�ำควำมผิด อำวุธท่ีใช้ หรือประเด็น 

         อื่นที่เกี่ยวข้อง

        - พยำนที่รู ้เห็นผู้ต้องหำช่วงเข้ำไป หรือออกจำกที่เกิดเหตุ ว่ำมี 

         พฤติกำรณ์ กิริยำ อำกำรอย่ำงไร มีอำวุธใดหรือไม่ เป็นต้น

        - ร่องรอยหลักฐำนในท่ีเกิดเหตุ หรือพยำนหลักฐำนอื่น เช่น เขม่ำ 

         ดินปืนทีพ่บจำกผูต้้องหำ ลำยนิว้มอืแฝงทีอ่ำวธุปืน เสือ้ผ้ำทีผู่ต้้องหำ 

         ใส่ขณะเกิดเหตุ รอยเลือด ปลอกกระสุนปืน หลักฐำนกำรเช่ำ 

         ยำนพำหนะเพื่อน�ำมำก่อเหตุ เป็นต้น

        -   สำเหตุหรอืมลูเหตุจงูใจให้ก่อเหตุครัง้นี ้ มคีวำมรนุแรงถึงขนำดต้อง 

         ฆ่ำกันหรือไม่

    	 (2)		 ประเด็นข้อกฎหมาย	  เป็นประเด็นข้อเท็จจริงที่ฟังได้ยุติแล้วว่ำ มี

เหตกุำรณ์กระท�ำควำมผดิใดเกดิข้ึนหรอืไม่ อย่ำงไร แล้วจงึน�ำประเดน็ข้อเท็จจรงิมำสรปุวนิิจฉยัช้ีขำด

ตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย โดยไม่จ�ำต้องฟังพยำนหลกัฐำนใดอกีแล้ว เช่น ประเด็นข้อเทจ็จรงิฟังได้

ยุติแล้วว่ำ คนร้ำยใช้อำวุธไม้ท�ำร้ำยร่ำงกำยผู้อื่นจนได้รับบำดเจ็บสำหัสจริง ประเด็นข้อกฎหมำยคือ

น�ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำยมำสรุปชี้ขำดว่ำ จะลงโทษคนร้ำยในควำมผิดฐำนใด อย่ำงไร ตำม

บทบัญญัติของกฎหมำยใด เป็นต้น

     สรปุกำรก�ำหนดประเดน็กำรสอบสวนให้ครบถ้วนสมบรูณ์นัน้  เกดิจำกข้อเทจ็จรงิ

ที่ได้จำกกำรซักถำมข้อมูลพยำนบุคคลในโอกำสแรก ร่องรอยและพยำนหลักฐำนคดี ท้ังกำรตรวจ

สถำนที่เกิดเหตุหรือกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนทำงอื่น ตลอดจนควำมรอบรู้ในควำมผิดหรือองค์

ประกอบควำมผิด แนววนิิจฉยัของศำลสงู หรือแนวค�ำพพิำกษำฎกีำ และแนววนิจิฉยัชีข้ำดของอยักำร

สูงสุด น�ำมำก�ำหนดเป็นประเด็นในกำรสอบสวน
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บทที่ 4     ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

    2.2  การรวบรวมพยานหลักฐาน  

    พยำนหลักฐำนในส�ำนวนกำรสอบสวน จะได้มำจำกพยำนบุคคล พยำนวัตถุ พยำน

เอกสำร กรณีพยำนบุคคลพนักงำนสอบสวนมีอ�ำนำจออกหมำยเรียกให้มำพบ และถำมปำกค�ำไว้  

ตำม ป.วอิำญำ ม.133 วรรคหนึง่  กรณพียำนเอกสำรหรอืพยำนวตัถุอำจจะต้องออกหมำยเรยีก  ตำม 

ป.วิอำญำ ม.132 (3) และพนักงำนสอบสวนจะต้องมีอ�ำนำจหน้ำท่ีตำมกฎหมำย คือกำรสอบสวน

โดยชอบตำมที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น

    กำรรวบรวมพยำนหลกัฐำนตำม ป.วอิำญำ ม.131 เดมิ  ไม่มกีำรก�ำหนดพสิจูน์ให้เหน็

ควำมผิด หรือควำมบริสุทธิ์ของผู้ต้องหำ แต่มุ่งเน้นรวบรวมพยำนหลักฐำนของฝ่ำยผู้กล่ำวหำเป็น

หลัก โดยไม่ค่อยค�ำนึงถึงพยำนหลักฐำนของฝ่ำยผู้ต้องหำ ซึ่งต่ำงจำก ป.วิอำญำ ม.131 ในปัจจุบัน  

ที่ให้พนักงำนสอบสวนรวบรวมพยำนหลักฐำนทุกชนิดเท่ำท่ีสำมำรถจะท�ำได้ เพื่อประสงค์จะทรำบ

ข้อเทจ็จรงิและพฤตกิำรณ์ต่ำงๆ อนัเกีย่วกบัควำมผดิทีถ่กูกล่ำวหำ เพือ่จะรูต้วัผูก้ระท�ำควำมผดิ และ

พสูิจน์ให้เหน็ควำมผดิ หรอืควำมบรสิทุธิข์องผูต้้องหำ อนัเป็นกำรรวบรวมพยำนหลกัฐำนของทัง้สอง

ฝ่ำย เพ่ือพิสูจน์ให้เห็นควำมผิด หรือควำมบริสุทธิ์ของผู้ต้องหำด้วย ท�ำให้กระบวนยุติธรรมเรำมี

ประสิทธิภำพ และให้ควำมเป็นธรรมเพิ่มมำกขึ้น ซึ่งจะเป็นกำรเสริมสร้ำงกระบวนกำรยุติธรรมให้

เกิดควำมเข้มแข็ง และก่อให้กฎหมำยมีควำมศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เชื่อถือศรัทธำและได้รับกำรยอมรับจำก

ประชำชน (จักรพงษ์ วิวัฒน์วำนิช, 2550, หน้ำ 2)

    ตำม ป.วิอำญำ ม.226  ก�ำหนดให้พยำนหลักฐำนคือ  พยำนวัตถุ  พยำนเอกสำร หรือ

พยำนบคุคล  ซ่ึงน่ำจะพสิจูน์ได้ว่ำจ�ำเลยมคีวำมผดิหรอืบรสิทุธิ ์ให้อ้ำงเป็นพยำนหลกัฐำนได้  แต่ต้อง

เป็นพยำนชนิดทีม่ไิด้เกดิขึน้จำกกำรจูงใจ  มคี�ำมัน่สญัญำ  ขู่เข็ญ  หลอกลวง  หรอื  โดยมิชอบประกำร

อืน่  อนัน�ำไปสู่กำรทรำบปัญหำควำมรบัผดิในทำงอำญำ  หรอืในปัญหำข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัโครงสร้ำง

ของควำมผดิอำญำ กล่ำวคอื เกีย่วกบักำรครบองค์ประกอบทีก่ฎหมำยบญัญตัคิวำมผดิกฎหมำยและ

ควำมชั่ว (คณิต ณ นคร, 2546 หน้ำ 86) ซึ่งกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนดังกล่ำวได้มำจำก พยำน

บุคคล พยำนเอกสำร พยำนวัตถุ

	 	 	 	 (1)		 พยานบุคคล		หมำยถึง  ผู้ที่จะต้องเปิดเผยถึงกำรรับรู้ของตนเกี่ยวกับข้อเท็จ

จริง  โดยกำรให้ถ้อยค�ำ กำรรับรู้ของพยำนบุคคลนี้เป็นกำรรับรู้โดยสัมผัสของตน จำกกำรได้เห็น ได้

ฟัง  ได้กลิน่ ได้รส และได้รูส้กึ (คณติ ณ นคร, 2548, หน้ำ 340) ทัง้นีร้วมถงึพยำนผูช้�ำนำญกำรพเิศษ

ที่ให้ควำมเห็นทำงวิชำกำรด้วย

    พยานบคุคลท่ีด ีต้องเป็นประจักษ์พยานทีรู่เ้ห็นเหตกุารณ์ขณะเกดิเหต ุแต่หำกไม่มี

ประจักษ์พยำนมีแต่พยำนแวดล้อมกรณีที่เกิดจำกกำรบอกเล่ำกันมำ หรือพยำนท่ีรู้เห็นเหตุกำรณ์

ก่อน หรือหลังเกิดเหตุ (ป.วิอำญำ ม.226/3) จะเป็นพยำนที่ศำลไม่รับฟัง เว้นแต่
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ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 4

    - ตำมสภำพ ลักษณะ แหล่งที่มำและข้อเท็จจริงแวดล้อมนั้นน่ำเช่ือได้ว่ำจะพิสูจน์ 

     ควำมจริงได้ เช่น  ค�ำกล่ำวของผู้ถูกท�ำร้ำยก่อนตำยที่กล่ำวไว้กับพยำน, พยำนที่ 

     ได้รับทรำบเหตุกำรณ์ข่มขืนกระท�ำช�ำเรำจำกหญิงผู้เสียหำยหลังเกิดเหตุ, พยำน 

     ที่แม้นไม่รู้เห็นเหตุกำรณ์ แต่มีควำมใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์มำก เป็นต้น

    -   มีเหตุจ�ำเป็นเน่ืองจำกไม่สำมำรถน�ำบุคคลซึ่งเป็นผู้ท่ีได้เห็น ได้ยิน หรือทรำบ 

     ข้อควำมเกีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะให้กำรด้วยตนเองโดยตรงมำเป็นพยำนได้ และมเีหตผุล 

     สมควรเพื่อประโยชน์แห่งควำมยุติธรรมที่จะรับฟังพยำนบอกเล่ำนั้น เช่น สำยลับ 

     ที่เข้ำท�ำกำรล่อซื้อยำเสพติด เป็นต้น

    ส่วนพยานที่มีการเตรียมกันไว้ก่อน เป็นพยานที่ศาลรับฟังได้ แต่ต้องประกอบกับ

พยานหลักฐานอื่นเพื่อพิสูจน์ความผิด เช่น

    -   กำรใช้ธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อยำเสพติด ลงบันทึกรำยงำนประจ�ำวันไว้ก่อนมอบให้ 

     สำยลับไปท�ำกำรล่อซื้อ

    -   กำรสืบสวนของผู้จับกุมก่อนเกิดเหตุ

    -   ค�ำเบิกควำมของพยำนก่อนฟ้องคดี กรณีพยำนจะเดินทำงออกนอกประเทศ ไม่มี 

     ทีอ่ยู่เป็นหลกัแหล่ง มถีิน่อยูห่่ำงไกลจำกศำลทีพิ่จำรณำคด ีมีเหตอัุนควรเชือ่ว่ำจะ 

     ยุ่งเหยิงกับพยำน ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม มีเหตุจ�ำเป็นอื่นอันเป็นกำรยำกแก ่

     กำรน�ำพยำนนั้นมำสืบในภำยหน้ำ (ป.วิอำญำ ม.237 ทวิ)    

    - ค�ำให้กำรของบคุคลทีกั่นไว้เป็นพยำน ส่วนใหญ่เป็นคดสี�ำคัญและหำพยำนอืน่ไม่ได้   

     จึงต้องกนัผูต้้องหำบำงคนไว้เป็นพยำน แต่ผูต้้องหำต้องไม่ใช่คนร้ำยส�ำคญัในคดนีัน้   

     และน�ำมำสอบสวนเป็นพยำนเพื่อยืนยันกำรกระท�ำควำมผิดของคนร้ำยส�ำคัญ   

     ซึง่ศำลจะรบัฟังพยำนน้ีเพยีงใดอยูใ่นดลุพนิจิ ส่วนกำรกนัตวัผู้ต้องหำเป็นพยำนนัน้  

     ให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

    - ค�ำรับสำรภำพ หรือค�ำซัดทอดของผู้ต้องหำด้วยกัน  ซึ่งจะต้องมิได้เกิดจำกเจตนำ 

     เพือ่ให้ตนเองพ้นผดิหรอืได้รับประโยชน์จำกกำรซัดทอดนัน้ หรอืมไิด้เป็นเรือ่งกำรปัด  

     ควำมผดิของผูซ้ดัทอดให้เป็นควำมผดิของผูต้้องหำคนอืน่ (จกัรพงษ์ ววิฒัน์วำนชิ,  

     2550, หน้ำ 55)

    พยานบคุคลผู้เช่ียวชาญ เป็นพยำนเกีย่วกบักำรตรวจพสิจูน์พยำนหลกัฐำนต่ำงๆ เช่น  

กำรตรวจชันสูตรพลิกศพ กำรตรวจพิสูจน์อำวุธปืนของกลำง กำรตรวจพิสูจน์ยำเสพติด เป็นต้น ซึ่ง

ส่วนใหญ่จะท�ำควำมเห็นส่งเป็นหนังสือให้ทรำบ
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บทที่ 4     ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

	 	 	 	 (2)		พยานเอกสาร	 หมำยถงึ  รปูรอย หรอืวตัถ ุทีม่ข้ีอควำมปรำกฏเป็นลำยลกัษณ์

อกัษร  หรือปรำกฏเป็นเครือ่งหมำยทีส่ำมำรถใช้แทนลำยลกัษณ์อกัษรได้  ท้ังนีโ้ดยมุง่ท่ีจะให้ข้อควำม

หรือเครื่องหมำยดังกล่ำวนั้นเป็นพยำนหลักฐำนในคดี (อนันต์ จันทรโอภำกร, 2525, หน้ำ 4)

    พยานเอกสาร ต้องเป็นต้นฉบับหรือตัวจริง แต่หำกหำฉบับไม่ได้ ส�ำเนำที่รับรองว่ำ

ถกูต้องหรอืพยำนบุคคลทีรู่เ้หน็ข้อควำมกอ้็ำงเป็นพยำนได้ แต่หำกเป็นหนงัสอืรำชกำร แม้นต้นฉบับ

จะมีอยู่ ส�ำเนำที่เจ้ำหน้ำที่รับรองว่ำถูกต้องก็ใช้ได้ (ป.วิอำญำ ม.238)

	 	 	 	 (3)		พยานวัตถุ	 หมำยถึง สิ่งของ หรือวัตถุ ท่ีอ้ำงเป็นพยำนหลักฐำนในคดีด้วย

ประสงค์ที่จะให้ดูรูปร่ำง ลักษณะของสิ่งของ หรือวัตถุนั้น (ประมูล สุวรรณศร, 2517, หน้ำ 12)

    พยำนบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำถ้อยค�ำมำใช้เป็นพยำนหลักฐำน แต่พยำนเอกสำร  

หรือพยำนวัตถุ จะมีควำมแตกต่ำงกันที่วัตถุประสงค์ในกำรใช้ หำกอ้ำงเพื่อให้อ่ำน หรือตรวจดู

ข้อควำม จะเป็นพยำนเอกสำร แต่หำกอ้ำงเพื่อให้ตรวจดูรูปลักษณะ รับรู้สภำพของควำมมีอยู่ หรือ

ควำมเป็นไปของสิ่งนั้น (รูป รส กลิ่น เสียง) จะเป็นพยำนวัตถุ

    นอกจำกนี้ยังสำมำรถรวบรวมพยำนหลักฐำนได้จำกที่อื่น เช่น จำกกำรตรวจสถำนที่

เกิดเหตุ จำกหน่วยเกี่ยวกับกำรตรวจพิสูจน์หลักฐำนกรณีส่งของกลำงตรวจพิสูจน์ จำกหน่วยงำน

ทะเบียนประวัติอำชญำกรกรณีส่งแผ่นพิมพ์ลำยนิ้วมือตรวจพิสูจน์ จำกหน่วยงำนนิติเวชกรณีส่งผู้

บำดเจ็บหรือศพตรวจชันสูตร จำกหน่วยงำนทะเบียนรำษฎร์กรณีขอตรวจสอบภูมิล�ำเนำ ถิ่นท่ีอยู่

อำศัย เป็นต้น น�ำมำพิจำรณำประกอบว่ำเป็นพยำนหลักฐำนประเภทใด หำกเป็นประโยชน์ต่อกำร

พิสูจน์ควำมผิด ก็ให้น�ำมำประกอบส�ำนวนกำรสอบสวนต่อไป

  ในการรวบรวมพยานหลักฐานนั้น ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าจะต้องรวบรวม

เท่าใด แต่เป็นดลุพนิจิของพนกังานสอบสวนทีจ่ะรวบรวมจนเหน็ว่ามคีวามเพยีงพอท่ี

จะพิสูจน์ความผิดนั้น แต่พยานหลักฐานนั้น ควรมีความสมเหตุสมผลพอที่วิญญูชน

จะลงความเหน็ว่า เป็นความจรงิหรือไม่ และพยานหลกัฐานนัน้ ควรมหีลัก 4 ประการ

คือ (ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, 2549, หน้ำ 12)

  - ควำมเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัคอื เหตกุำรณ์อนัหนึง่จะมคีวำมจรงิได้ประกำรเดยีว

  - ควำมขัดกันคือ ข้อที่ขัดกันย่อมไม่เป็นควำมจริง

  - ควำมเป็นครึ่งๆ กลำงๆ คือ ข้อควำมใดที่เป็นจริง ต้องเป็นอย่ำงนั้นเสมอไป

  - ควำมมีเหตุผลอันสมควรคือ เหตุตำมกล่ำวแล้ว 3 ประกำรข้ำงต้น หำกเป็น 

   ควำมจริง จริงอย่ำงไร และหำกไม่เป็นควำมจริง ไม่เป็นควำมจริงอย่ำงไร
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ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 4

    และกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนสำมำรถกระท�ำได้นับแต่เริ่มมีกำรสอบสวน จนกำร

สอบสวนเสร็จสิ้น คือส่งส�ำนวนกำรสอบสวนให้พนักงำนอัยกำร แต่อำจจะมีกำรรวบรวมพยำนหลัก

ฐำนได้อกี  หำกพนกังำนอยักำรมคีวำมเหน็ให้ควรสอบสวนต่อไป และสัง่ให้พนกังำนสอบสวนปฏบิตัิ

เช่นนั้น ตำม ป.วิอำญำ ม.141 วรรคสำม

    ค�ำพิพำกษำฎีกำที่ 5766/2549 บทบัญญัติของ ป.วิอำญำ ม.131 (เดิม) หำได้บังคับ

ให้พนักงำนสอบสวนจ�ำต้องรวบรวมพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องในคดีทั้งหมด รวมเข้ำไปไว้ในส�ำนวน

คดีแต่อย่ำงใด พนักงำนสอบสวนย่อมมีดุลพินิจที่จะรวบรวม หรือไม่รวบรวมหลักฐำนอะไรเข้ำไว้ใน

ส�ำนวนกำรสอบสวนก็ได้ อีกทั้งเฉพำะกำรสอบสวนคดีนี้ก็ปรำกฏตำมบันทึกค�ำให้กำรของผู้ต้องหำ

ด้วยว่ำ ในชั้นสอบสวนจ�ำเลยให้กำรปฏิเสธ โดยมิได้ให้กำรในรำยละเอียด อ้ำงว่ำจะไปแถลงควำม

จริงในชั้นศำล กับตอบค�ำถำมพนักงำนสอบสวนยืนยันว่ำ ไม่ประสงค์จะอ้ำงผู้ใดเป็นพยำนด้วย ดัง

น้ัน แม้น บ.ภริยำจ�ำเลยจะรู้เห็นเป็นประจักษ์พยำน เพรำะร่วมอยู่ในท่ีเกิดเหตุด้วยก็ตำม กำรท่ี

พนักงำนสอบสวนมไิด้สอบปำกค�ำ บ.ไว้เป็นพยำนด้วย กห็ำเป็นกำรสอบสวนท่ีไม่ชอบด้วย ป.วอิำญำ 

ม.131 (เดิม) แต่อย่ำงใด (ตำม ป.วิอำญำ ม.131 (ใหม่) หำกผู้ต้องหำอ้ำงผู้ใดเป็นพยำน พนักงำน

สอบสวนคงต้องมีหน้ำที่สอบปำกค�ำพยำนผู้นั้น เพ่ือพิสูจน์ควำมบริสุทธิ์ของผู้ต้องหำด้วย) (เกียรติ

ขจร วัจนะสวัสดิ์, 2551, หน้ำ 417)

    และกำรรวบรวมพยำนหลกัฐำน จะต้องด�ำเนนิกำรไปตำมอ�ำนำจหน้ำทีท่ีเ่กีย่วข้องกับ

กำรปฏิบตัขิองพนกังำนสอบสวนเช่น กำรรวบรวมพยำนหลกัฐำนทำงวทิยำศำสตร์ในชัน้กำรสอบสวน  

ตำม ป.วิอำญำ ม.131/1 ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องใช้พยำนหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จ

จริงตำม ป.วิอำญำ ม.131 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เพิ่มเติมใหม่ในปี พ.ศ. 2550 ถือเป็นวิวัฒนำกำรใน

วชิำพยำนหลกัฐำนในกำรพสิจูน์ข้อเทจ็จรงิทีโ่ต้แย้งกนัในคด ี ให้มีควำมถกูต้องแม่นย�ำมำกขึน้ (วเิชยีร  

ดิเรกอุดมศักดิ์, 2553, หน้ำ 338), อ�ำนำจพนักงำนสอบสวนในกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนตำม ป.วิ

อำญำ ม.132 ในกำรตรวจตัวผูเ้สยีหำยเมือ่ผูน้ัน้ยนิยอม หรอืตรวจตวัผูต้้องหำ หรอืตรวจสิง่ของ  หรอื

ที่ทำงอันสำมำรถใช้เป็นพยำนหลักฐำนได้..., ค้นเพื่อพบสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นควำมผิด หรือได้มำโดย

กำรกระท�ำผิด หรือได้ใช้หรือสงสัยว่ำได้ใช้ในกำรกระท�ำผิด หรือซึ่งอำจใช้เป็นพยำนหลักฐำนได้..., 

หมำยเรียกบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของซึ่งอำจใช้เป็นพยำนหลักฐำนได้..., ยึดสิ่งของที่ค้นพบหรือส่ง

มำ.... เป็นต้น  

    นอกจำกนี้ยังมีอ�ำนำจเกี่ยวกับกำรสอบถำมค�ำให้กำรของผู้กล่ำวหำ ผู้ต้องหำ พยำน 

ตำม ป.วิอำญำ ม.133, 133 ทว,ิ 134 เป็นต้น จนถงึกำรรวบรวมพยำนหลกัฐำนเกีย่วกบักำรสอบสวน

เสร็จสิ้น พนักงำนสอบสวนต้องสรุปส�ำนวนมีควำมเห็นทำงคดี เสนอพนักงำนอัยกำรตำม ป.วิอำญำ 

ม.140, 141, 142
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     2.3  ระยะเวลาการท�าส�านวนและการตรวจส�านวน ค�ำสั่งส�ำนักงำนต�ำรวจ

แห่งชำติ ที่ 419/2556 ลง 1 กรกฎำคม 2556 เรื่อง กำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมในคดีอำญำ กำรท�ำ

ส�ำนวน และมำตรกำรควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดกำรสอบสวนคดีอำญำ บทที่ 4 มำตรกำรควบคุม 

ตรวจสอบ เร่งรัดกำรสอบสวนคดีอำญำ ได้ก�ำหนดระยะเวลำกำรท�ำส�ำนวนและกำรตรวจส�ำนวนที่

เกี่ยวข้องไว้ดังนี้

     คดีไม่ปรากฏผู้ใดเป็นผู้กระท�าความผิด

	 	 	 	 	 (1)		 คดีอาญาทั่วไป	และจราจรทางบก	 ให้พนักงำนสอบสวนท�ำกำรสืบสวน

สอบสวนติดต่อกันมำไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน นับตั้งแต่วันรับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่ำวโทษ

	 	 	 	 	 (2)		 คดีอุกฉกรรจ์		ให้พนักงำนสอบสวนท�ำกำรสืบสวนสอบสวนติดต่อกันมำ

ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี นับตั้งแต่วันรับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่ำวโทษ

     หำกครบก�ำหนดแล้ว ให้พนักงำนสอบสวนท�ำควำมเห็นทำงคดี หรือหำกมีควำม

จ�ำเป็นต้องสืบสวนสอบสวนเกินระยะที่ก�ำหนด ให้เสนอเหตุผลควำมจ�ำเป็นตำมล�ำดับไปยังผู้

บังคับกำร หรือผู้บัญชำกำรส�ำหรับหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจสอบสวนขึ้นตรงกับกองบัญชำกำร ภำยใน 

30 วัน นับแต่วันครบก�ำหนดดังกล่ำว

     คดีที่รู้ตัวผู้กระท�าความผิดแต่เรียกหรือจับกุมตัวยังไม่ได้

	 	 	 	 	 (1)		 คดอีาญาทัว่ไป	และคดจีราจรทางบก  ให้พนกังำนสอบสวนท�ำกำรสบืสวน

สอบสวนให้เสร็จสิ้นภำยในก�ำหนด 2 เดือน นับตั้งแต่วันรับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่ำวโทษ หรือรู้ตัวผู้

กระท�ำควำมผิด

	 	 	 	 	 (2)		 คดีอุกฉกรรจ์	 	 ให้พนักงำนสอบสวนท�ำกำรสืบสวนสอบสวนให้เสร็จสิ้น

ภำยในก�ำหนด 3 เดือน นับตั้งแต่วันรับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่ำวโทษ หรือรู้ตัวผู้กระท�ำควำมผิด

     หำกครบก�ำหนดแล้ว ให้พนักงำนสอบสวนท�ำควำมเห็นทำงคดี หรือหำกมีควำม

จ�ำเป็นต้องสืบสวนสอบสวนเกินระยะที่ก�ำหนด ให้เสนอเหตุผลควำมจ�ำเป็นตำมล�ำดับไปยังผู้

บังคับกำร หรือผู้บัญชำกำรส�ำหรับหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจสอบสวนขึ้นตรงกับกองบัญชำกำร ภำยใน 

10 วัน นับแต่วันครบก�ำหนดดังกล่ำว

     คดีที่ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราว

     (1)  ให้พนักงำนสอบสวนท�ำกำรสอบสวนให้เสร็จสิ้นภำยในเวลำ 2 เดือน  

ส�ำหรับคดีอำญำธรรมดำและคดีจรำจรทำงบก และภำยใน 3 เดือน ส�ำหรับคดีอุกฉกรรจ์ นับแต่วัน

แรกที่ผู้ต้องหำได้รับกำรปล่อยตัวไป หำกมีเหตุจ�ำเป็นไม่อำจท�ำกำรสอบสวนได้เสร็จสิ้นลง ให้เสนอ

ควำมจ�ำเป็นและควำมเห็น เพื่อขออนุมัติขยำยเวลำกำรสอบสวนตำมล�ำดับ ไปยังผู้บังคับกำรหรือ

หรือผู้บัญชำกำรส�ำหรับหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจสอบสวนขึ้นตรงกับกองบัญชำกำร
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ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 4

    กรณีผู้ต้องหำถูกเรียก หรือส่งตัวมำ หรือเข้ำหำพนักงำนสอบสวน  โดยไม่ปรำกฏเป็น

ผู้ถูกจับ  หรือผู้มีหมำยจับ ตำม ป.วิอำญำ ม.134

	 	 	 	 (1)			 คดีอาญาทั่วไปและคดีจราจรทางบก	 ให้พนักงำนสอบสวนท�ำกำรสืบสวน

สอบสวนให้เสร็จสิ้นภำยใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ถูกแจ้งข้อหำโดยไม่มีกำรจับกุม

	 	 	 	 (2)		 คดีอกุฉกรรจ์		ให้พนักงำนสอบสวนท�ำกำรสบืสวนสอบสวนให้เสรจ็สิน้ภำยใน

ก�ำหนด 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ถูกแจ้งข้อหำโดยไม่มีกำรจับกุม

    หำกมีเหตจุ�ำเป็นไม่อำจท�ำกำรสอบสวนได้เสรจ็สิน้ลง ให้เสนอควำมจ�ำเป็นและควำม

เหน็  เพือ่ขออนมุตัขิยำยเวลำกำรสอบสวนตำมล�ำดบั  ไปยงัผูบ้งัคบักำรหรอืหรอืผูบ้ญัชำกำรส�ำหรบั

หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจสอบสวนขึ้นตรงกับกองบัญชำกำร  

    ข้อแนะน�า

    ข. ส�ำนวนคดีทีไ่ม่ปรำกฏผูใ้ดเป็นผูก้ระท�ำควำมผดิ ซึง่ใช้ควำมว่ำ “สบืสวนสอบสวน

ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า” พนักงำนสอบสวนต้องสืบสวนสอบสวนให้ถึงก�ำหนดก่อน ถึงด�ำเนิน

กำรในเรื่องอื่นได้ เช่น มีก�ำหนด 3 เดือน ต้องท�ำกำรสืบสวนสอบสวนติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 

เดอืน ถงึด�ำเนินกำรเรือ่งอืน่เช่น ท�ำควำมเหน็ทำงคดขีองพนกังำนสอบสวนเสนอพนกังำนอยักำร ขอ

ขยำยเวลำกำรสอบสวน เป็นต้น และคดีที่รู้ตัวผู้กระท�ำควำมผิดแต่เรียกหรือจับกุมตัวยังไม่ได้ หรือ

กรณีผู้ต้องหำถูกเรียก หรือส่งตัวมำ หรือเข้ำหำพนักงำนสอบสวน โดยไม่ปรำกฏเป็นผู้ถูกจับ หรือผู้

มีหมำยจับ  ซึ่งใช้ควำมว่ำ “สืบสวนสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายในก�าหนด”, “สืบสวนสอบสวนให้

เสรจ็สิน้ภายใน” พนักงำนสอบสวนต้องสบืสวนสอบสวนภำยในก�ำหนดนัน้ หำกเกนิก�ำหนดถงึด�ำเนนิ

กำรในเรื่องอื่นได้ เช่น ภำยในก�ำหนด 2 เดือน ต้องท�ำกำรสืบสวนสอบสวนให้เสร็จ พร้อมรวบรวม

พยำนหลักฐำนมีควำมเห็นทำงคดีภำยในก�ำหนดดังกล่ำว หำกท�ำไม่ทันและถึงก�ำหนด 2 เดือนแล้ว 

ถึงจะด�ำเนินกำรเรื่องอื่น เช่น ขอขยำยเวลำกำรสอบสวน เป็นต้น

    การตรวจส�านวน

    (1)  หัวหน้ำงำนสอบสวน มีหน้ำที่ตรวจสอบ แนะน�ำและสั่งกำรเบื้องต้น ภำยใน 

3 วัน  นับแต่วันที่รับค�ำร้องทุกข์หรือกล่ำวโทษ จำกนั้นมีหน้ำที่ตรวจสอบ แนะน�ำและสั่งกำรให้เกิด

ควำมถกูต้องสมบรูณ์ในส�ำนวนกำรสอบสวน และสมดุบนัทกึคดขีองพนกังำนสอบสวนทกุระยะๆ ไม่

เกิน 15 วัน จนกว่ำกำรสอบสวนจะเสร็จสิ้น

    (2)  หัวหน้ำหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจสอบสวน มีหน้ำที่ตรวจสอบ แนะน�ำและสั่งกำร

ให้เกิดควำมถูกต้องสมบูรณ์ของส�ำนวนกำรสอบสวน ทุกระยะๆ และไม่เกิน 30 วัน จนกว่ำกำร

สอบสวนจะเสร็จสิ้น
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บทที่ 4     ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

    2.4  การสอบสวนหรือด�าเนินการในส่วนผู้เสียหาย พยาน

    (1)  หำกเป็นกรณีที่จ�ำเป็นต้องออกหมำยเรียก พนักงำนสอบสวนสำมำรถออก

หมำยเรียกผู้เสียหำย พยำน เพื่อถำมปำกค�ำ โดยต้องก�ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ ในหมำยเรียกนั้นด้วย

และกำรมำให้ปำกค�ำนั้น ต้องมีเหตุเชื่อได้ว่ำเป็นประโยชน์ต่อคดี (ป.วิอำญำ ม.133 วรรคแรก)

    (2)  กำรบันทึกปำกค�ำต้องค�ำนึงถึงหลักตำมกฎหมำย คือต้องบันทึกสถำนท่ี วัน

เดือนปีที่ท�ำ นำมและต�ำแหน่งของเจ้ำพนักงำนผู้ท�ำ (ป.วิอำญำ ม.9 วรรคแรก) และต้องมีอ�ำนำจ

หน้ำที่ตำมกฎหมำย

    (3)  กรณีผูเ้สยีหำย ค�ำร้องทุกข์ต้องปรำกฏช่ือและท่ีอยูช่่องผูร้้องทุกข์ ลกัษณะแห่ง  

ควำมผดิ พฤตกิำรณ์ต่ำงๆ ทีค่วำมผดินัน้ได้กระท�ำได้เกดิควำมเสยีหำย ชือ่หรอืรปูพรรณของผูก้ระท�ำ

ควำมผิด (ป.วิอำญำ ม.123 วรรคสอง)

    (4)   ในกรณีทีจั่ดให้เด็กอำยไุม่เกนิ 18 ปี ช้ีตวับุคคล พนกังำนสอบสวนต้องจดัสถำน

ท่ีทีเ่หมำะสม และป้องกนัไม่ให้มกีำรเหน็ตวัเดก็ โดยต้องให้ทมีสหวชิำชพีร่วมในกำรชีต้วัด้วย เว้นแต่

มีเหตุจ�ำเป็นไม่อำจหำหรือรอทีมสหวิชำชีพได้ และเด็กไม่ประสงค์จะให้มีหรือรอทีมสหวิชำชีพ แต่

ต้องบันทึกเหตุไว้ในส�ำนวนกำรสอบสวน (ป.วิอำญำ ม.133 ตรี วรรคแรก)   

    (5)  กำรสอบปำกค�ำผู้กล่ำวหำ พยำน ให้ใช้หลักถำมตอบ  

    (6)  กำรชี้ตัวผู้ต้องหำ กรณีบุคคลธรรมดำ มีหนังสือ ตร.ที่ 0606.6/527 ลง 16 

มกรำคม 2541 เรื่อง กำรปฏิบัติในกำรชี้ตัวผู้ต้องหำ ก�ำหนดรำยละเอียดโดยสรุปคือ

      - ห้ำมจัดให้ผู้ชี้ตัวมีโอกำสเห็นภำพถ่ำยหรือต�ำหนิรูปพรรณผู้ต้องหำก่อน 

       ท�ำกำรชี้ตัว

      - พยำยำมจัดให้ผู้ต้องหำยืนปะปนกับบุคคลอื่นที่มีเพศ รูปร่ำง ขนำด อำยุ  

       และกำรแต่งกำย คล้ำยคลงึกบัเวลำทีเ่กดิเหต ุอยูร่วมกบัผูต้้องหำไม่น้อยกว่ำ  

       5 คน

      - ให้ยืนเข้ำแถวรวมกันแล้วเดินผ่ำนผู้ช้ีทีละคนโดยให้ผู้ต้องหำเลือกท่ีจะยืน 

       หรือเดินตำมสมัครใจ

      - ผู้ต้องหำพอใจอย่ำงไรให้บันทึกรับทรำบกำรชี้ตัวผู้ต้องหำไว้

      - ให้มีบุคคลภำยนอกซึ่งมิใช่ต�ำรวจ และเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้อย่ำงน้อย 2  

       คนเป็นพยำนร่วมในกำรชีต้วั เช่น ข้ำรำชกำรปกครอง คร ูก�ำนนั ผูใ้หญ่บ้ำน  

       สื่อมวลชนหรือบุคคลที่นับถือในเขตพื้นที่นั้น

      -   ห้ำมกระท�ำกำรใดอันเป็นเชิงแนะน�ำให้ชี้ตัวผู้ต้องหำคนใด
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ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 4

      -   ให้บันทึกผลกำรชี้ตัวโดยให้แยกบันทึกเป็นรำยบุคคลของผู้ช้ีตัว ให้ผู้ท�ำ 

       หน้ำที่อ�ำนวยกำรผู้ช้ีตัวและพยำนลงลำยมือช่ือรับรอง แล้วลงรำยงำน 

       ประจ�ำวันไว้เป็นหลักฐำน และสอบค�ำให้กำรผู้ชี้ตัวไว้ด้วย

      -   จะจัดให้มีกำรบันทึกภำพไว้ด้วยก็ได้

    (7)  กำรชี้รูปผู้ต้องหำ มีระเบียบกำรต�ำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 8 บทที่ 8 ว่ำ

ด้วยกำรให้ชี้ตัวและชี้รูปผู้ต้องหำ ข้อ 262 - 264 ก�ำหนดรำยละเอียดโดยสรุปคือ

      -   ให้น�ำวิธีชี้ตัวผู้ต้องหำมำอนุโลมใช้เท่ำที่จะใช้บังคับได้

      -   รปูถ่ำยต้องใช้รปูทีเ่หมอืนกนัหรอืใกล้เคยีงกบัตัวจรงิ ตำมเวลำทีเ่ป็นอยูใ่น 

       เวลำที่ต้องหำนั้น

      -   รูปที่น�ำมำคละกันนั้นต้องไม่ท�ำเครื่องหมำยใดๆ

      -   ต้องน�ำรปูผู้ต้องหำมำให้พยำนด ูรวมกับรูปของคนอืน่ทีค่ละกนัอยูใ่นครำว 

       เดียวกัน พร้อมกันแล้วให้พยำนชี้ว่ำรูปใดเป็นรูปผู้ต้องหำ

      -   เมือ่ชีเ้สรจ็แล้วให้ลงรำยงำนประจ�ำวนั และให้บันทึกกำรช้ีรปูไว้เป็นหลกัฐำน  

       ผู้ต้องหำลงลำยมือชื่อไว้อีกฉบับเนื้อควำมต้องกันกับรำยงำนประจ�ำวัน  

       รวมเข้ำส�ำนวนไว้ด้วย

    2.5  การสอบสวนหรือด�าเนินการในส่วนผู้ต้องหา

    (1)   ผู้ต้องหำอำจเข้ำสู่กระบวนกำรสอบสวนได้จำกกำรจับตำมหมำยจับ  หรือจับ

โดยเจ้ำพนักงำนด้วยควำมผิดซึ่งหน้ำ ตำม ป.วิอำญำ ม.78

    (2)   กำรบันทึกปำกค�ำต้องค�ำนึงถึงหลักตำมกฎหมำย คือต้องบันทึกสถำนท่ี วัน

เดือนปีที่ท�ำ นำมและต�ำแหน่งของเจ้ำพนักงำนผู้ท�ำตำม ป.วิอำญำ ม.9 วรรคแรก และต้องมีอ�ำนำจ

หน้ำที่ตำมกฎหมำย

    (3)  ในกรณีที่เด็กอำยุไม่เกิน 18 ปี ถูกช้ีตัวบุคคลในฐำนะผู้ต้องหำ พนักงำน

สอบสวนต้องจดัสถำนทีท่ี่เหมำะสม  และป้องกนัไม่ให้ตวัเดก็เหน็ตวับคุคลทีท่�ำกำรชี ้ตำม ป.วอิำญำ 

ม.133 ตรี วรรคสอง  

    (4)   กำรสอบปำกค�ำผู้ต้องหำให้ใช้หลักถำมตอบ ซ่ึงประเด็นและรำยละเอียดอื่น

อยู่ในบทที่ 4 กำรบันทึกกำรสอบสวน เรื่อง ค�ำให้กำรของผู้ต้องหำ
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บทที่ 4     ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

    ข้อแนะน�า  

    เดก็ทีถ่กูชีตั้วไม่ต้องมทีีมสหวชิำชพีร่วมอยูด้่วย ไม่เหมอืนกรณท่ีีเดก็เป็นผูช้ีต้วั จะต้อง

มีทีมสหวิชำชีพร่วม เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็นไม่อำจหำหรือรอทีมสหวิชำชีพได้ และเด็กไม่ประสงค์จะให้

มีหรือรอทีมสหวิชำชีพ แต่ต้องบันทึกเหตุไว้ในส�ำนวนกำรสอบสวน 

   

    2.6  อ�านาจพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้อง

    (1)  อ�ำนำจในกำรสอบสวนคดอีำญำทัง้ปวง แต่ถ้ำเป็นคดคีวำมผดิต่อส่วนตัว ห้ำม

มิให้สอบสวนเว้นจะมีกำรร้องทุกข์ตำมระเบียบตำม ป.วิอำญำ ม.121

    (2)  อ�ำนำจในกำรรวบรวมพยำนหลกัฐำนท่ีเกีย่วข้องท้ังหมด เพือ่พสิจูน์ข้อเท็จจรงิ  

และกำรกระท�ำควำมผิด ทั้งพยำนบุคคล พยำนเอกสำร พยำนวัตถุ รวมถึงกำรเรียก ได้มำของพยำน

หลักฐำนนั้น กำรให้เจ้ำพนักงำนอื่นท�ำกำรแทน ตำม ป.วิอำญำ ม.128  เป็นต้น    

    (3)  ให้อ�ำนำจตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุ หรือเอกสำรใดๆ โดยทำงวิทยำศำสตร์ ใน

กรณคีวำมผิดอำญำทีม่อีตัรำโทษอย่ำงสงูเกนิ 3 ปี หำกกำรตรวจพสูิจน์จ�ำเป็นต้องเกบ็ตวัอย่ำงเลอืด  

เนื้อเยื่อ ผิวหนัง เส้นผมหรือขน น�้ำลำย ปัสสำวะ อุจจำระ สำรคัดหลั่ง สำรพันธุกรรม หรือส่วน

ประกอบของร่ำงกำยจำกผูต้้องหำ ผูเ้สยีหำย หรอืบคุคลทีเ่กีย่วข้อง ให้พนกังำนสอบสวนผูร้บัผดิชอบ

มีอ�ำนำจให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชำญด�ำเนินกำรตรวจดังกล่ำว แต่ต้องกระท�ำเพียงเท่ำที่จ�ำเป็นและ

สมควร โดยใช้วิธีกำรทีก่่อให้เกดิควำมเจบ็ปวดน้อยทีส่ดุเท่ำทีจ่ะกระท�ำได้ ทัง้จะต้องไม่เป็นอนัตรำย

ต่อร่ำงกำยหรืออนำมัยของบุคคลนั้น และผู้ต้องหำ ผู้เสียหำย หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องต้องให้ควำม

ยินยอม หำกผู้ต้องหำหรือผู้เสียหำยไม่ยินยอม โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือผู้ต้องหำหรือผู้เสียหำย

กระท�ำกำรป้องปัดขดัขวำงมิให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องให้ควำมยนิยอมโดยไม่มเีหตอุนัสมควร  ให้สนันษิฐำน

ไว้เบื้องต้นว่ำ ข้อเท็จจริงเป็นไปตำมผลกำรตรวจพิสูจน์ที่หำกได้ตรวจพิสูจน์แล้ว จะเป็นผลเสียต่อผู้

ต้องหำ หรือผู้เสียหำยนั้นแล้วแต่กรณีตำม ป.วิอำญำ ม.131/1

      - ในบำงกรณพีนกังำนสอบสวนได้พยำนหลกัฐำนมำโดยไม่มทีีม่ำของพยำน 

       หลักฐำนนั้นเช่น กำรตรวจพิสูจน์เส้นผมเส้นขน โดยพนักงำนสอบสวนน�ำ 

       เส้นผมเส้นขนส่งตรวจพิสจูน์ แต่ไม่ปรำกฏหลกัฐำนว่ำได้เส้นผมเส้นขนมำ 

       อย่ำงไร ท�ำให้กำรได้มำของพยำนหลกัฐำนนัน้อำจไม่ชอบ จงึจ�ำเป็นต้องมี 

       กำรบันทึกกำรได้มำของพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย

      -  กำรกระท�ำเพือ่พสิจูน์พยำนหลกัฐำนตำม ป.วอิำญำ ม.131/1 เพือ่จะทรำบ 

       ข้อเทจ็จรงิต่ำงๆ อนัเกีย่วกับควำมผิดท่ีถูกกล่ำวหำ และเพือ่จะรูต้วัผูก้ระท�ำ 

       ควำมผดิ และพสิจูน์ให้เหน็ควำมผดิหรอืควำมบรสิทุธิข์องผูต้้องหำเท่ำนัน้  

       ถ้ำท�ำเพื่อกำรอื่นจะกระท�ำมิได้ (สนิท สนั่นศิลป์, 2553, หน้ำ 202)
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ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 4

    (4)  ให้อ�ำนำจตรวจตัวผู้เสียหำยเมื่อผู้นั้นยินยอม หรือตรวจตัวผู้ต้องหำหรือตรวจ

สิ่งของ หรือที่ทำงอันสำมำรถใช้เป็นพยำนหลักฐำน รวมทั้งภำพถ่ำย แผนที่ หรือภำพวำด จ�ำลอง  

หรือพิมพ์ลำยนิ้วมือ ลำยมือ หรือลำยเท้ำ กับให้บันทึกรำยละเอียดทั้งหลำยซึ่งน่ำจะท�ำให้คดีแจ่ม

กระจ่ำงขึน้ และในกำรตรวจค้นตวัผูเ้สยีหำยหรอืผูต้้องหำทีเ่ป็นหญงิ  ต้องให้เจ้ำพนกังำนทีเ่ป็นหญงิ

หรือหญิงอื่นเป็นผู้ตรวจ ซึ่งผู้เสียหำยหรือผู้ต้องหำ จะขอให้บุคคลใดอยู่ร่วมในกำรตรวจนั้นก็ได้ตำม 

ป.วิอำญำ ม.132 (1)

    (5)  ให้อ�ำนำจค้นเพือ่พบสิง่ของซึง่มไีว้เป็นควำมผดิ  หรอืได้มำโดยกำรกระท�ำควำม

ผิด หรือได้ใช้ หรือสงสัยว่ำได้ใช้ในกำรกระท�ำผิด หรือซึ่งอำจใช้เป็นพยำนหลักฐำนได้ แต่ต้องปฏิบัติ

ตำมบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยว่ำด้วยกำรค้นตำม ป.วิอำญำ ม.132 (2)

    (6)  หมำยเรียกบคุคลซึง่ครอบครองสิง่ของ  ซึง่อำจใช้เป็นพยำนหลกัฐำน  แต่บคุคล

ที่ถูกหมำยเรียกไม่จ�ำเป็นต้องมำเอง อำจส่งสิ่งของมำตำมหมำยแล้ว ให้ถือเสมือนว่ำได้ปฏิบัติตำม

หมำยแล้วตำม ป.วิอำญำ ม.132 (3)  

    (7)  ยึดสิ่งของที่ค้น หรือเรียกมำได้ตำม ป.วิ อำญำ ม.132 (2), (3)

    (8)  มอี�ำนำจสัง่มใิห้ผูใ้ดออกจำกทีน่ัน้ๆ ขณะท�ำกำรสอบสวนตำม ป.วอิำญำ ม.137

    (9)  มีอ�ำนำจสอบสวนเอง หรือส่งประเด็นไปสอบสวนเพื่อทรำบควำมเป็นมำแห่ง

ชีวิต และควำมประพฤติอันเป็นอำจิณของผู้ต้องหำ แต่ต้องแจ้งให้ผู้ต้องหำทรำบ ตำม ป.วิอำญำ ม.

138 คอืกำรสอบสวนเพือ่หำประวติั วถิชีวีติของผูต้้องหำ มใิช่มุง่หมำยเพือ่ทรำบข้อเท็จจรงิหรอืพสิจูน์

ควำมผิด

    ข้อแนะน�า  

    ก. กำรรวบรวมพยำนหลกัฐำนตำม ป.วอิำญำ ม.131/1 นี ้สมควรให้ปรำกฏหลกัฐำน

ไว้ทุกระยะ เช่น ผู้ต้องหำยินยอมหรือไม่อย่ำงไร โดยอำจใช้เป็นกำรลงบันทึกรำยละเอียดต่ำงๆ และ

ให้ผู้เกี่ยวข้องลงชื่อไว้ หรือกำรถ่ำยภำพ เป็นต้น มิฉะนั้นอำจเกิดข้อโต้เถียงกัน เช่น กรณีคนเมำสุรำ  

พนักงำนสอบสวนให้แพทย์ตรวจเลือดแต่คนเมำสุรำไม่ยินยอม ก็น่ำที่จะท�ำบันทึกไว้ในช่วงเวลำนั้น

เป็นหลกัฐำนว่ำ คนเมำสรุำนัน้ไม่ยนิยอมให้ตรวจ และให้แพทย์รวมลงชือ่ไว้ มเิช่นนัน้อำจเกดิปัญหำ

ตำมมำว่ำ พนักงำนสอบสวนไม่ได้สั่งให้แพทย์ท�ำกำรตรวจเลือดดังกล่ำว  

    ข. กำรตรวจตัวผูเ้สยีหำยต้องได้รับควำมยนิยอมด้วย เช่น ผูเ้สยีหำยเป็นหญงิถกูข่มขนื  

กำรตรวจร่ำงกำยของแพทย์ หญิงนั้นจะต้องยินยอมด้วย มิเช่นนั้นตรวจไม่ได้ เป็นต้น แต่หำกเป็นผู้

ต้องหำ แม้นไม่ยินยอมก็ด�ำเนินกำรได้ เช่น กำรสั่งให้ผู้ต้องหำตรวจร่ำงกำย พิมพ์ลำยนิ้วมือ แม้นผู้

ต้องหำไม่ยนิยอมพนกังำนสอบสวนมอี�ำนำจให้ด�ำเนนิกำรได้ แต่หำกผูต้้องหำไม่ยนืยอมจะเป็นควำม



90 การสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

ผดิตำม ป.อำญำ ม.368  เกีย่วกบักำรรบัทรำบค�ำสัง่ของเจ้ำพนกังำนซึง่สัง่กำรตำมอ�ำนำจท่ีมกีฎหมำย

ให้ไว้ ไม่ปฏิบัติตำมค�ำสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร

    2.7  การส่งประเด็นหรือการจัดการที่เป็นสิ่งเล็กน้อย

    แม้นกำรสอบสวนจะต้องด�ำเนนิกำรโดยผูม้อี�ำนำจรบัผดิชอบ แต่ในบำงกรณพีนกังำน

สอบสวนสำมำรถกระท�ำนอกเขตอ�ำนำจได้ตำม ป.วิอำญำ ม.128 คือให้พนักงำนสอบสวนมีอ�ำนำจ

ให้พนักงำนอื่นท�ำกำรแทนได้ดังนี้

    (1)  กำรใดในกำรสอบสวนอยู่นอกเขตอ�ำนำจของตน มีอ�ำนำจส่งประเด็นไปให้

พนักงำนสอบสวน ซึง่มอี�ำนำจท�ำกำรนัน้จัดกำรได้ คือกำรส่งประเด็นเกีย่วกบักำรสอบสวน เช่น  สอบ

ปำกค�ำ เป็นต้น กำรส่งประเด็นกำรสอบสวนนี้พนักงำนสอบสวนสำมำรถส่งประเด็นไปให้พนักงำน

สอบสวนทีใ่ดกไ็ด้  โดยไม่ต้องค�ำนงึถงึว่ำจะเป็นพนกังำนสอบสวนผูม้อี�ำนำจสอบสวนตำม ป.วอิำญำ 

ม.18 - 21 หรือไม่ หำกพนักงำนสอบสวนผู้ได้รับประเด็นกำรสอบสวนนั้น ก็ถือว่ำเป็นพนักงำน

สอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมำยมีอ�ำนำจกำรสอบสวนในประเด็นนั้นๆ แต่กำรส่งประเด็นดังกล่ำวจะ

ต้องส่งจำกพนักงำนสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมำย คือมีอ�ำนำจสอบสวนในควำมผิดนั้น

    (2)  กำรใดที่เป็นสิ่งเล็กน้อยในกำรสอบสวน ซ่ึงอยู่ในเขตอ�ำนำจของตน ไม่ว่ำท�ำ

เองหรือจัดกำรตำมประเด็น มีอ�ำนำจสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชำท�ำกำรแทนได้ แต่ท้ังนี้เมื่อประมวล

กฎหมำยนี้หรือกฎหมำยอื่นมิได้เจำะจงให้ท�ำด้วยตนเอง  คือเป็นงำนที่อยู่ในกำรสอบสวน  หำกเป็น

สิ่งเล็กน้อยก็สำมำรถให้ผู้ใต้บังคับบัญชำด�ำเนินกำรแทนได้ เช่น กำรพิมพ์ลำยนิ้วมือ กำรถ่ำยที่เกิด

เหตุ กำรเชิญพยำนเข้ำสอบสวน เป็นต้น แต่หำกเป็นเรื่องส�ำคัญ หรือกฎหมำยก�ำหนดให้พนักงำน

สอบสวนเป็นผู้จัดกำรเองเช่น กำรสอบปำกค�ำ เป็นต้น จะมอบหมำยให้ท�ำไม่ได้

    2.8   การรวบรวมพยานหลักฐานการสอบสวนเข้าส�านวน  

    ให้พนกังำนสอบสวนบนัทกึกำรสอบสวนทีไ่ด้กระท�ำไป พร้อมบนัทกึถงึเอกสำรอืน่ซึง่

ได้มำ รวมทัง้เอกสำรทัง้หลำยซึง่เจ้ำพนกังำนอืน่ผูส้อบสวนคดเีดยีวกนันัน้ ส่งมำร่วมเข้ำไว้ในส�ำนวน  

เอกสำรทีย่ืน่เป็นพยำนให้รวมเข้ำส�ำนวน ถ้ำเป็นสิง่ของให้ท�ำบัญชรีำยละเอยีดรวมเข้ำส�ำนวนไว้ และ

เพือ่ประโยชน์ในกำรตดิตำมพยำน  ให้พนกังำนสอบสวนบนัทกึรำยชือ่พยำนทัง้หมด พร้อมทีอ่ยูห่รอื

สถำนที่ติดต่อ หมำยเลขโทรศัพท์หรือช่องทำงอื่นที่ใช้ในกำรติดต่อ เก็บไว้ ณ ที่ท�ำกำรของพนักงำน

สอบสวนตำม ป.วิอำญำ ม.139 ส่วนกำรจัดเรียงเอกสำรให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง 

 

บทที่ 4     ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 4

 3.   การส่งส�านวนการสอบสวนและการด�าเนินการหลังส�านวนเสร็จสิ้น  

    เป็นกำรส่งส�ำนวนกำรสอบสวนที่รวบรวมพยำนหลักฐำนท่ีได้จำกกำรสอบสวนเสร็จ

สิ้นแล้ว และพนักงำนสอบสวนมีควำมเห็นทำงคดี เสนอให้พนักงำนอัยกำรพิจำรณำด�ำเนินกำรตำม

อ�ำนำจหน้ำท่ีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในบำงครั้ง พนักงำนอัยกำรอำจมีกำรสั่งกำรเก่ียวกับกำรสอบสวนเพิ่ม

เติมในประเด็นต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบสวนได้ ซึ่งมีส่วนส�ำคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้

    3.1  กำรส่งส�ำนวน

    3.2   กำรแจ้งผลควำมคืบหน้ำ

    3.3   กำรขอทรำบผลคดี

    3.4   กำรตรวจหรือคัดค�ำให้กำร

    3.5   กำรเก็บส�ำนวนและส�ำเนำส�ำนวนกำรสอบสวน

    3.1  การส่งส�านวน

    (1)   คดีไม่ปรำกฏว่ำผู้ใดเป็นผู้กระท�ำควำมผิดตำม ป.วิอำญำ ม.140 (1)

      - กรณีควำมผิดอัตรำโทษไม่เกิน 3 ปี ให้พนักงำนสอบสวนงดกำรสอบสวน  

และต้องบันทึกเหตุที่งดนั้น

      -   กรณคีวำมผดิอตัรำโทษเกนิกว่ำ 3 ปี ต้องท�ำควำมเหน็ควรให้งดกำรสอบสวน 

       ให้พนกังำนอยักำรพจิำรณำ

      -   เมือ่พนกังำนอยักำรสัง่คดแีล้วจะส่งมำเกบ็ไว้ทีท่�ำกำรของพนกังำนสอบสวน 

       ผู้รับผิดชอบ

    (2)   คดรู้ีตวัผูก้ระท�ำควำมผิด แต่ยงัเรยีกหรอืจบักมุตวัไม่ได้ ให้ท�ำควำมเหน็ควรสัง่

ฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง เสนอพนักงำนอัยกำรตำม ป.วิอำญำ ม.141

      -   กรณีพนักงำนอัยกำรเห็นควรสั่งไม่ฟ้องให้ยุติกำรสอบสวนและแจ้งค�ำสั่ง 

       ให้พนักงำนสอบสวนทรำบ  

      -   กรณีพนักงำนอัยกำรเห็นควรให้สอบสวนต่อไป ก็ให้สั่งพนักงำนสอบสวน 

       ปฏิบัติเช่นนั้น  

      -   กรณีพนักงำนอัยกำรเห็นควรสั่งฟ้องให้จัดกำรเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหำมำ  

    (3)  คดรีูต้วัผูก้ระท�ำควำมผดิและผูน้ัน้ถกูควบคมุหรอืขงัอยู ่หรอืปล่อยตวัชัว่ครำว  

หรือเชื่อว่ำคงได้ตัวมำเมื่อออกหมำยเรียก ให้ท�ำควำมเห็นควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง เสนอพนักงำน

อัยกำรตำม ป.วิอำญำ ม.142
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      -   กรณเีสนอควำมเหน็ควรสัง่ไม่ฟ้อง ให้ส่งแต่ส�ำนวนพร้อมด้วยควำมเห็นไป 

       ยังพนักงำนอัยกำร ส่วนตัวผู้ต้องหำให้พนักงำนสอบสวนมีอ�ำนำจปล่อย  

       หรือปล่อยชัว่ครำว ถ้ำผูต้้องหำถกูขงัอยูใ่ห้ขอเอง หรอืขอให้พนกังำนอยักำร 

       ขอต่อศำลให้ปล่อย

      - กรณเีสนอควำมเหน็ควรสัง่ฟ้อง  ให้พนกังำนสอบสวนส่งส�ำนวนพร้อมกบั 

       ตัวผูต้้องหำไปยงัพนักงำนอยักำร เว้นแต่ผู้ต้องหำถูกขังอยูใ่นอ�ำนำจของศำล 

      - กรณีคดีที่เปรียบเทียบได้ และผู้กระท�ำผิดได้ปฏิบัติตำมเปรียบเทียบแล้ว   

       ให้บันทึกกำรเปรียบเทียบไว้ แล้วส่งไปให้พนักงำนอัยกำรพร้อมส�ำนวน 

    (4)  พนกังำนอยักำร เมือ่ได้รบัส�ำนวนจำกกำรสอบสวนจำกพนกังำนสอบสวนแล้ว  

มีอ�ำนำจ

      - สั่งกำรตำมที่เห็นควร ให้พนักงำนสอบสวนด�ำเนินกำรสอบสวนเพิ่มเติม   

       หรือส่งพยำนคนใดมำให้ซักถำม  

      - วินิจฉัยว่ำควรปล่อยผู้ต้องหำ ปล่อยชั่วครำว ควบคุมไว้ หรือขอให้ศำลขัง 

       แล้วแต่กรณี และจัดกำรหรือสั่งกำรให้เป็นไปตำมนั้น

    ข้อแนะน�า

    ก. บคุคลอืน่ทีไ่ม่ใช่พนกังำนอยักำร เช่น ผูบั้ญชำกำรต�ำรวจแห่งชำต ิรองผูบั้ญชำกำร

ต�ำรวจแห่งชำติ หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ไม่มีอ�ำนำจสั่งให้พนักงำนสอบสวนสอบสวนเพิ่มเติม หรือ

ส่งพยำนคนใดมำให้ซักถำม (บันทึกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เร่ือง หำรือเก่ียวกับอ�ำนำจ

สอบสวนเพิ่มเติมของพนักงำนสอบสวน เรื่องเสร็จที่ 766/2546)   

    ข. พนักงำนอัยกำรไม่มีอ�ำนำจให้พนักงำนสอบสวนแจ้งข้อหำพยำนในส�ำนวนกำร

สอบสวนเพื่อเป็นผู้ต้องหำเพิ่มเติม (บันทึกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่อง อ�ำนำจสั่งให้

สอบสวนเพิ่มเติมของพนักงำนอัยกำร เรื่องเสร็จที่ 402/2546)

    3.2  การแจ้งผลความคืบหน้า

    เพ่ือเป็นกำรส่ือสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจทีถู่กต้องให้กบัผูแ้จ้งควำมร้องทกุข์หรอืกล่ำว

โทษ  รวมทัง้ผู้ทีไ่ด้รบัควำมเสยีหำยในคดจีรำจรทำงบกซ่ึงมใิช่ผูต้้องหำ หรอืญำตขิองผูต้ำยในส�ำนวน 

ชันสูตรพลกิศพ ได้รับทรำบควำมคบืหน้ำผลกำรด�ำเนนิกำรของพนกังำนสอบสวน ทัง้นี ้เพือ่เป็นกำร

ให้เข้ำถงึกระบวนกำรยตุธิรรมได้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั ค�ำสัง่ส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำต ิที ่419/2556 ลง 

1 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง กำรอ�ำนวยควำมยุตธิรรมในคดอีำญำ กำรท�ำส�ำนวน และมำตรกำรควบคมุ 
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ตรวจสอบ เร่งรัดกำรสอบสวนคดีอำญำ บทที่ 2 กำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมในคดีอำญำ ข้อ 1 กำรรับ

แจ้งควำม จึงให้พนักงำนสอบสวนถือปฏิบัติดังนี้

    (1)  คดีทุกประเภททีม่ผีูแ้จ้งควำมร้องทกุข์หรอืกล่ำวโทษต่อพนกังำนสอบสวน  ให้

แจ้งควำมคบืหน้ำผลกำรด�ำเนินกำรให้ผูร้้องทกุข์หรอืผูก้ล่ำวโทษ รวมทัง้ผูท้ีไ่ด้รบัควำมเสยีหำยในคดี

จรำจรทำงบกซึ่งมิใช่ผู้ต้องหำ หรือญำติของผู้ตำยในส�ำนวนชันสูตรพลิกศพทรำบ โดยให้พนักงำน

สอบสวนเจ้ำของส�ำนวนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยมีหน้ำที่แจ้งควำมคืบหน้ำ

    (2)  กำรแจ้งผลควำมคืบหน้ำกำรสอบสวนให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้กล่ำวโทษทรำบ ให้

ท�ำเป็นหนังสือแจ้งควำมคืบหน้ำกำรสอบสวน โดยมีระยะเวลำในกำรแจ้งควำมคืบหน้ำผลกำร

สอบสวน ดังนี้

    ครั้งแรก    เมื่อครบก�ำหนด 30 วันนับแต่วันรับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่ำวโทษ

    ครั้งที่สอง   เมื่อครบก�ำหนด 60 วันนับแต่วันที่แจ้งครั้งแรก 

    ครั้งที่สาม   เมื่อสรุปส�ำนวนกำรสอบสวนส่งให้พนักงำนอัยกำร  

    ทัง้นี ้หำกมกีำรออกหมำยจับหรอืจับกมุผูต้้องหำได้ กใ็ห้แจ้งผูร้้องทุกข์หรอืผูก้ล่ำวโทษ

ทรำบด้วย

    3.3  การขอทราบผลคดี

    ให้สิทธิผู้เสียหำย ผู้ต้องหำ หรือผู้มีส่วนได้เสีย  มีสิทธิร้องขอให้พนักงำนอัยกำร เพื่อ

ขอทรำบสรุปพยำนหลักฐำนพร้อมควำมเห็นของพนักงำนสอบสวน และพนักงำนอัยกำรในกำรสั่ง

คดีตำม ป.วิอำญำ ม.146

    3.4   การตรวจหรือคัดค�าให้การ

    ก�ำหนดให้จ�ำเลย ผู้เสียหำย ตรวจหรือคัดส�ำเนำค�ำให้กำรของตนชั้นสอบสวน หรือ

เอกสำรประกอบค�ำให้กำรของตนได้ เมื่อพนักงำนอัยกำรยื่นฟ้องคดีต่อศำลแล้วตำม ป.วิอำญำ  

ม.8 (6)

    3.5   การเกบ็ส�านวนและส�าเนาส�านวนการสอบสวน  ค�ำสัง่ส�ำนกังำนต�ำรวจแห่ง

ชำต ิที ่419/2556 ลง 1 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง กำรอ�ำนวยควำมยตุธิรรมในคดอีำญำ กำรท�ำส�ำนวน  

และมำตรกำรควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดกำรสอบสวนคดีอำญำ บทที่ 3 กำรท�ำส�ำนวนกำรสอบสวน 

ข้อ 3 กำรท�ำส�ำนวน ก�ำหนดกำรเก็บส�ำนวนและส�ำเนำส�ำนวนกำรสอบสวนไว้ดังนี้
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บทที่ 4     ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

    (1)   ส�ำนวนกำรสอบสวนต้องมี 2 ชดุ ชุดท่ี 1 เป็นต้นฉบับส�ำหรบัส่งพนกังำนอยักำร

เพื่อพิจำรณำด�ำเนินกำร ส�ำหรับชุดที่ 2 เป็นส�ำเนำส�ำนวนกำรสอบสวน ซึ่งต้องมีรำยละเอียดครบ

ถ้วนเช่นเดียวกันกับส�ำนวนกำรสอบสวน

    (2)  กำรเก็บส�ำนวนกำรสอบสวน และส�ำเนำส�ำนวนกำรสอบสวน ให้หัวหน้ำงำน

ที่มีหน้ำท่ีเก็บรักษำไว้ที่ห้องหรือตู้ที่จัดท�ำไว้ส�ำหรับเก็บส�ำนวนกำรสอบสวนโดยเฉพำะ โดยให้

ระมัดระวังมิให้สูญหำย

    (3)  กำรขอยมืส�ำนวนกำรสอบสวนและส�ำเนำส�ำนวนกำรสอบสวน ให้หวัหน้ำงำน

สอบสวนมีอ�ำนำจอนุญำต เมื่อน�ำออกไปแล้วต้องให้ผู้ยืมลำยมือชื่อลงลำยมือชื่อผู้ยืม วัน เดือน ปี  

ที่ยืมและส่งคืนไว้

    (4)  กำรจัดเก็บ ให้แยกเก็บส�ำนวนกำรสอบสวนเรียงล�ำดับตำมหมำยเลขคดี และ

ปี พ.ศ. โดยแยกประเภทส�ำนวนไว้ตำมค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง พร้อมมีสมุดคุมที่ปรำกฏรำยละเอียดเกี่ยว

กบัล�ำดับ เลขคด ีชือ่ผูก้ล่ำวหำ ชือ่ผู้ต้องหำ ข้อหำ ช่ือพนักงำนสอบสวนหรอืรำยละเอยีดอืน่ท่ีเกีย่วข้อง 

    การบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และแผนที่เกิดเหตุ

    กำรตรวจสถำนที่เกิดเหตุ เป็นขั้นตอนในหนึ่งกระบวนกำรสอบสวน เพื่อค้นหำควำม

จริง หรือหำพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับทำงคดี ซึ่งพนักงำนสอบสวนอำจจะไปตรวจสถำนที่เกิด

เหตกุ่อนทีผู่เ้สยีหำยจะมำแจ้งควำมร้องทุกข์ทีส่ถำนตี�ำรวจกไ็ด้ หรอืในบำงครัง้อำจจะไปตรวจทีเ่กดิ

เหตุ พรอ้มกบัผู้เสียหำย ซึ่งมำแจ้งควำมร้องทุกข์แล้วจึงไปยังสถำนทีเ่กิดเหตุ สิ่งที่พนักงำนสอบสวน

พึงระวงักค็อืพยำนหลกัฐำนในทีเ่กดิเหต ุเพรำะคดอีำชญำกรรมต่ำงๆทีเ่กดิขึน้นัน้ หลำยครัง้จำกกำร

เก็บรวบรวมพยำนหลักฐำนและกำรตรวจสถำนที่เกิดเหตุ น�ำไปสู่กำรสืบสวนติดตำมจับกุมคนร้ำย

มำด�ำเนินตำมกฎหมำยได้ ดังนั้นกำรรักษำสถำนที่เกิดเหตุไว้จึงเป็นหัวใจส�ำคัญก่อนท่ีจะไปตรวจ

สถำนที่เกิดเหตุ โดยมีหลักส�ำคัญ คือ กำรป้องกันพยำนหลักฐำนที่อำจจะถูกท�ำลำยไป และ กำรไม่

รักษำสถำนที่เกิดเหตุไว้โดยปล่อยให้มีผู้อื่นเข้ำไป จะท�ำให้เป็นกำรเพิ่มพยำนหลักฐำนในที่เกิดเหตุ

เข้ำมำอีก และท�ำให้ยำกต่อกำรสืบสวนติดตำมทำงคดีต่อไป

    หลักการตรวจสถานที่เกิดเหตุ

    1) เพื่อประโยชน์ในกำรรวบรวมหลักฐำน พนักงำนสอบสวนมีอ�ำนำจตรวจสิ่งของ

หรือที่ทำงอันสำมำรถอำจใช้เป็นพยำนหลักฐำนได้ ให้รวมทั้งท�ำภำพถ่ำย แผนที่ หรือภำพวำด กับ

ให้บันทึกรำยละเอียดทั้งหลำย ซึ่งน่ำจะท�ำให้คดีกระจ่ำงขึ้น (ป.วิอำญำ ม.132(1))
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ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 4

    2) มีอ�ำนำจสั่งมิให้ผู้ใดออกไปจำกที่นั่นชั่วเวลำที่จ�ำเป็น หรือผู้ใดขัดขวำงกำรปฏิบัติ

งำนของ พนักงำนสอบสวน หรอืถ้ำจงใจไม่ปฏบิติัตำมค�ำสัง่ในกำรนัน้ๆ กอ็ำจมคีวำมผดิตำมกฎหมำย  

(ป.วิอำญำ ม.137)

    3) กำรตรวจสถำนที่เกิดเหตุเป็นวิทยำกำรต�ำรวจแขนงหนึ่ง ซึ่งพนักงำนสอบสวน

จ�ำเป็นจะต้องให้ควำมสนใจและมคีวำมละเอยีดรอบคอบในกำรด�ำเนินกำร นอกจำกนีจ้ะต้องกระท�ำ

ด้วยควำมเป็นกลำง และมีผู้รู้เห็นยืนยันกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนสอบสวนได้

    4)  กำรตรวจสถำนทีเ่กดิเหตุคดีส�ำคญั จะต้องให้ผูช้�ำนำญของแต่ละเรือ่งเข้ำร่วมตรวจ  

จะท�ำให้กำรตรวจได้ข้อเทจ็จรงิทีแ่น่นอน และนอกจำกนัน้ยงัเป็นพยำนยนืยนัในทำงคดด้ีวย เช่น คดี

บุกรุกที่ดิน คดีป่ำไม้

    วตัถุประสงค์ในการตรวจสถานทีเ่กดิเหตุ ตำมระเบยีบกำรต�ำรวจเกีย่วกบัคด ีลกัษณะ

ที่ 1 ข้อควำมเบื้องต้น บทที่ 2 กำรสืบสวนและตรวจสถำนที่เกิดเหตุ ข้อ 2 เพื่อ

      1) ให้เหน็สภำพของสถำนที ่ทำงเข้ำออกของคนร้ำย ทัง้ในวงกว้ำงและเฉพำะจดุ ของ

สถำนที่เกิดเหตุนั้นหรือของผู้กระท�ำผิด

              2) ค้นหำวัตถุพยำนหรือพยำนบุคคล และท�ำแผนท่ีเกิดเหตุตลอดจนบริเวณต่อต่อ  

ถ้ำพบสิ่งที่จะเป็นหลักฐำนในคดีหรือพยำนบุคคลตรงไหน ให้มีปรำกฏในแผนที่นั้นให้ชัด เพื่อเป็น

แนวทำงสะดวกและเกิดผลแก่กำรสอบสวน

    ข้ันตอนการตรวจสถานทีเ่กิดเหต ุ(คูม่อืกำรตรวจสถำนท่ีเกดิเหต,ุ 2558, หน้ำ 10-20)

    1) การด�าเนินการเมื่อถึงสถานที่เกิดเหตุ

    เมือ่เดนิทำงมำถงึสถำนทีเ่กดิเหต ุไม่ควรเร่งรบีในกำรเข้ำไปภำยในสถำนทีเ่กดิเหตใุน

ทันที ควรมีกำรวำงแผนปฏิบัติงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูลวำงแผนกำรปฏิบัติงำน โดยวำงกรอบแนวทำง

กำรตรวจที่เกิดเหตุ โดยปกติผู้ที่เดินทำงมำถึงสถำนที่เกิดเหตุเป็นคนแรกมักไม่ใช่พนักงำนสอบสวน  

แต่จะเป็นเจ้ำหน้ำทีส่ำยตรวจทีม่หีน้ำทีเ่ดินทำงมำตรวจสอบสถำนทีเ่กดิเหต ุฝ่ำยสบืสวน อำสำสมคัร  

หรือประชำชนทั่วไป เมื่อพนักงำนสอบสวนมำถึงสถำนท่ีเกิดเหตุจึงควรสอบถำมและจดช่ือบุคคล

เหล่ำนี้ไว้เป็นล�ำดับแรกเพื่อน�ำมำสอบสวนและเป็นประโยชน์แห่งคดี  

    เมื่อพนักงำนสอบสวนมำถึงสถำนที่เกิดเหตุ ต้องมีกำรวำงแผนจัดกำรและประสำน

งำนกำรท�ำงำนในสถำนที่เกิดเหตุ ซึ่งมีจุดมุ่งหมำยเพื่อจัดสรรทรัพยำกรให้เหมำะสมกับคดีอย่ำงมี

ประสิทธิภำพสูงสุด โดยปฏิบัติดังนี้

    1. ปิดกั้นสถำนที่เกิดเหตุด้วยแถบกั้นสถำนที่เกิดเหตุ (POLICE LINE) หำกมีกำรปิด

กั้นอยู่ก่อนแล้วให้พิจำรณำควำมเหมำะสม อำจขยำยบริเวณให้ครอบคลุมเส้นทำงหลบหนีของผู้

กระท�ำผิด หรือลดบริเวณเพื่อไม่กีดขวำงเส้นทำงจรำจร เป็นต้น
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บทที่ 4     ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

    2. พิจำรณำวำงแผนกำรต้ังประเด็นค�ำถำม เช่น มีอะไรเกดิขึน้ในสถำนทีเ่กดิเหต ุควำม

รุนแรงของเหตุกำรณ์ในสถำนที่เกิดเหตุมีมำกน้อยเพียงใด

    3. พิจำรณำว่ำมีควำมจ�ำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชำญพิเศษหรือควำมช่วยเหลือทำงกำร

แพทย์เพิ่มเติมหรือไม่

    4. พิจำรณำว่ำมีอันตรำยแฝงในบริเวณสถำนท่ีเกิดเหตุหรือไม่  หำกมีอันตรำยให้

พิจำรณำหำวธิป้ีองกนัทัง้ตัวเองและสมำชกิผูต้รวจสถำนท่ีเกิดเหตุ  บำงครัง้อำจต้องพจิำรณำขอควำม

ช่วยเหลือจำกหน่วยงำนอื่นๆ เช่น  เจ้ำหน้ำที่เก็บกู้วัตถุระเบิด  ผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรก่อสร้ำง  

เจ้ำหน้ำที่ด้ำนสิ่งแวดล้อมกำรควบคุมมลพิษ เป็นต้น

    5. พจิำรณำว่ำสถำนทีเ่กดิเหตอุยูภ่ำยในอำคำร หรอืภำยนอกอำคำร  เพรำะขัน้ตอน

กำรปฏิบัติงำนอำจแตกต่ำงกัน  รวมถึงให้พิจำรณำด้วยว่ำ  สถำนที่เกิดเหตุอยู่ในที่ทุรกันดำรหรือไม่  

เพื่อประเมินว่ำมีทรัพยำกรอะไรที่สำมำรถน�ำมำใช้ในกำรตรวจสถำนที่เกิดเหตุ

    6. พิจำรณำว่ำต้องมีกำรแจ้งให้ผู้ใดทรำบเพิ่มเติมหรือไม่ เช่น ผู้บังคับบัญชำ หรือ

หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง

    7. พิจำรณำว่ำกำรตรวจสถำนที่เกิดเหตุต้องมีกำรใช้อุปกรณ์พิเศษเพิ่มหรือไม่ เพื่อ

จะได้ประสำนงำนได้ทันท่วงที

    8. พิจำรณำว่ำสภำพอำกำศเป็นเช่นไร เพื่อหำวิธีป้องกันหรือบรรเทำไม่ให้สภำพ

อำกำศท�ำลำยวัตถุพยำนได้

    9. พจิำรณำลักษณะกำรกระท�ำผดิ ลกัษณะคด ีเพือ่ร่วมกบัเจ้ำหน้ำทีพ่สิจูน์หลกัฐำน

ในกำรวำงแผนตรวจสถำนที่เกิดเหตุ

    2)  การป้องกันรักษาสถานที่เกิดเหตุ

    กำรป้องกันรักษำสถำนท่ีเกิดเหตุ เริ่มจำกกำรประเมินข้อมูลจำกบุคคลท่ีเข้ำไปในท่ี

สถำนเกิดเหตุก่อนหน้ำนั้น เพื่อให้รู้สภำพสถำนที่เกิดเหตุน�ำมำประเมินขอบเขตสถำนที่เกิดเหตุ ซึ่ง

โดยปกติแล้ว ค�ำจ�ำกัดควำมของสถำนที่เกิดเหตุ หมำยถึง “สถำนท่ีท่ีมีกำรกระท�ำผิดเกิดข้ึน และ

สำมำรถหำวัตถุพยำนได้” นั้นหมำยควำมรวมถึงเส้นทำงเข้ำ-ออก และหลบหนีของผู้กระท�ำผิดด้วย  

ท�ำให้ขอบเขตสถำนทีเ่กิดเหตุอำจมมีำกกว่ำหนึง่บรเิวณ เส้นทำงของแต่ละบรเิวณทีเ่ชือ่มโยงกนั  อำจ

มวีตัถพุยำนปรำกฏอยูด้่วย จงึเป็นดลุยพนิจิของพนักงำนสอบสวนทีจ่ะท�ำกำรกัน้บรเิวณสถำนทีเ่กดิ

เหตุให้กว้ำงหรือแคบ แล้วแต่วัตถุพยำนท่ีปรำกฏในเบ้ืองต้น หำกขณะท�ำกำรตรวจพบวัตถุพยำน

นอกแนวบริเวณที่กั้นไว้ พนักงำนสอบสวนสำมำรถขยำยขอบเขตบริเวณสถำนที่เกิดเหตุได้
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ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 4

    หลงัจำกมกีำรก�ำหนดขอบเขตสถำนท่ีเกดิเหตแุล้ว  ต้องมกีำรก�ำหนดบุคคลท่ีมอี�ำนำจ

ในกำรตัดสินใจสั่งกำรในบริเวณสถำนที่เกิดเหตุ และต้องจดบันทึกโดยละเอียดว่ำผู้ใดเข้ำ-ออก ใน

บริเวณสถำนที่เกิดเหตุ อย่ำพยำยำมใช้ควำมจ�ำเด็ดขำด และที่ส�ำคัญต้องป้องกันไมให้ผู้ท่ีไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องเช้ำไปในบริเวณสถำนที่เกิดเหตุโดยเด็ดขำด วิธีกำรป้องกันและรักษำสถำนที่เกิดเหตุ

    1. ใช้อุปกรณ์ เช่น แถบกั้นสถำนที่เกิดเหตุ (POLICE LINE) หรืออุปกรณ์อื่น ในกำร

ปิดล้อมบริเวณที่ก�ำหนดเป็นสถำนที่เกิดเหตุ และก�ำหนดบริเวณที่จอดรถเพื่อป้องกันกำรท�ำให้เกิด

กำรปนเปื้อนภำยในบริเวณสถำนที่เกิดเหตุโดย 

     1.1  หำกสถำนทีเ่กดิเหตุอยูภ่ำยในอำคำร บ้ำนเรอืน หรอืภำยในห้อง อำจท�ำกำร

รักษำสถำนที่เกิดเหตุโดยปิดล็อคประตู และ/หรือใช้แถบกั้นสถำนที่เกิดเหตุนั้น 

     1.2  กรณีสถำนทีเ่กดิเหตุอยูภ่ำยนอกอำคำร เช่น บนถนนซอย ลำนจอดรถยนต์ 

ทุง่หญ้ำ สนำมหญ้ำ เป็นต้น ให้ปิดกัน้พืน้ทีบ่รเิวณสถำนท่ีเกดิเหตโุดยใช้แถบกัน้ ซึง่มคี�ำว่ำ “ห้ามเข้า

สถานที่เกิดเหตุ” บนแถบกั้นเป็นระยะ โดยให้มีพื้นที่เป็นบริเวณกว้ำงเนื่องจำกวัตถุพยำน เช่น รอย

ยำงรถยนต์ของผู้กระท�ำผิดที่อำจใช้เชื่อมโยงเส้นทำงเข้ำ-ออก ของยำนพำหนะผู้กระท�ำผิด อำจอยู่

ห่ำงจำกสถำนที่เกิดเหตุ เป็นต้นจึงควรมีเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจดูแลโดยรอบ ตลอดจนยำนพำหนะที่จะ

เข้ำไปในบริเวณสถำนทีเ่กดิเหตุด้วย หำกเป็นไปได้ควรก�ำหนดบรเิวณทีจ่อดรถให้กับเจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจ

และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันกำรท�ำลำยวัตถุพยำนในบริเวณสถำนที่เกิดเหตุ

    2. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจดูแลบริเวณโดยรอบสถำนที่เกิดเหตุ จดบันทึกบุคคลและ

ยำนพำหนะที่ผ่ำนเข้ำ-ออก บริเวณสถำนที่เกิดเหตุ

    3. ป้องกนัไม่ให้ผูท้ีไ่ม่เกีย่วข้อง เช่น ประชำชน หรอืสือ่มวลชนเข้ำไปในบรเิวณสถำน

ที่เกิดเหตุ 

    4. กรณผีูบ้งัคบับญัชำ หรอืผูเ้กีย่วข้องเช้ำไปภำยในบรเิวณสถำนทีเ่กดิเหต ุต้องมีกำร

บนัทกึชือ่บคุคลทีอ่ำจเข้ำ-ออก จำกสถำนทีเ่กดิเหต ุและก�ำหนดเส้นทำงกำรเข้ำ-ออก และเส้นทำงกำร

เคลื่อนที่ภำยในบริเวณสถำนที่เกิดเหตุให้ชัดเจน เพื่อป้องกันบริเวณสถำนท่ีเกิดเหตุถูกท�ำลำยโดย

กำรปนเปื้อน เช่น กำรปนเปื้อนจำกรองเท้ำหรือรอยรองเท้ำ

    5. ผู้ที่จะเข้ำ-ออก จำกบริเวณสถำนท่ีเกิดเหตุ ต้องมีกำรสวมถุงคลุมเท้ำและถุงมือ  

เพือ่ป้องกนับรเิวณสถำนท่ีเกดิเหตถุกูปนเป้ือน ถงึแม้ว่ำจะมกีำรป้องกนักำรปนเป้ือนในเบือ้งต้นแล้ว

ก็ตำม กำรจับต้องสิ่งต่ำงๆ ในบริเวณสถำนที่เกิดเหตุ ก็ต้องท�ำด้วยควำมระมัดระวัง โดยตระหนักว่ำ 

ถุงคลุมเท้ำและถุงมือ แม้จะป้องกันไม่ให้เกิดกำรปนเปื้อนรอยลำยนิ้วมือ รอยเท้ำ หรือรอยรองเท้ำ  

แต่อำจไปเช็ดท�ำลำยร่องรอยลำยนิ้วมือและรอยเท้ำ หรือรอยรองเท้ำของผู้กระท�ำ ผิดโดยไม่ตั้งใจ  

หรือรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ และเมื่อออกจำกบริเวณสถำนที่เกิดเหตุแล้ว หำกเป็นไปได้ถ้ำต้องกำรจะกลับ
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บทที่ 4     ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

เข้ำไปอีก ควรมีกำรเปลี่ยนถุงมือและถุงคลุมเท้ำทุกครั้ง โดยใช้เส้นทำงเดิมท่ีก�ำหนดไว้ในกำรเข้ำ

บริเวณสถำนที่เกิดเหตุครั้งแรก

    6. กรณีตรวจพบอำวุธในบริเวณสถำนที่เกิดเหตุ เช่น อำวุธปืน มืด ไม่ควรจับต้อง

โดยตรง ควรใช้วัสดุทีเ่หมำะสม เช่น ใช้เชอืกคล้องเข้ำไปในโกร่งไกปีนในกำรเคลือ่นย้ำย เป็นต้น  หรอื

จับต้องบริเวณที่ไม่ส่งผลต่อกำรตรวจพิสูจน์

    7. กรณพีบอำวธุอยูใ่นน�ำ้ กำรเก็บควรเกบ็ไว้ในสภำพทีม่นี�ำ้ในแหล่งทีพ่บอำวธุตกอยู่

และน�ำกลับไปตรวจวิเครำะห์ในห้องปฏิบัติกำร เพื่อป้องกันกำรเกิดสนิมท�ำลำยวัตถุพยำน

    8. กรณีพบวัตถุพยำนอยู่ภำยนอกอำคำร และสภำพอำกำศขณะนั้นอำจจะส่งผลต่อ

วัตถุพยำน เช่น บริเวณสถำนที่เกิดเหตุอำจมีฝนตก ให้รีบด�ำเนินกำรกับวัตถุพยำนนั้นเป็นล�ำดับแรก  

โดยถ่ำยภำพ บันทึกต�ำแหน่ง และท�ำกำรตรวจเก็บวัตถุพยำนนั้นก่อน

    9. กรณีกำรแถลงข่ำวให้พิจำรณำก�ำหนดสถำนที ่เพือ่ไม่ให้เป็นกำรขดัขวำงกำรปฏบิตัิ

หน้ำที่ และท�ำให้สถำนที่เกิดเหตุได้รับควำมเสียหำย

    3) การตรวจสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้น

    ในขัน้ตอนนี ้เป็นกำรทีพ่นกังำนสอบสวนเริม่ท�ำกำรตรวจสถำนทีเ่กดิเหต ุ โดยก�ำหนด

รูปแบบ วิธีกำรตรวจสถำนที่เกิดเหตุให้เหมำะสมกับสภำพของสถำนท่ีเกิดเหตุ รวมถึงกำรบันทึก

สภำพทัว่ๆ ไป ซ่ึงเร่ิมจำกกำรส�ำรวจสถำนทีเ่กดิเหตุเบ้ืองต้นโดยพนกังำนสอบสวน เพือ่ทีจ่ะสำมำรถ

ระบบุรเิวณทีจ่ะท�ำกำรส�ำรวจหำวตัถุพยำน โดยมุ่งเน้นทีว่ตัถพุยำนทีเ่สยีหำยได้ง่ำยก่อน ดังตวัอย่ำง

ต่อไปนี้

	 	 	 	 คดีเกี่ยวกับทรัพย์	วัตถุพยำนที่เสียหำยง่ำย เช่น บริเวณประตู หน้ำต่ำงที่ถูกผู้กระท�ำ

ผิดงัดแงะ และบริเวณที่มีกำรรื้อค้นอำจมีกำรพบรอยลำยนิ้วมือ ฝ่ำมือ รอยลำยเท้ำแฝงและสำร

พันธกุรรม (DNA) กำรตรวจอำจแจ้งให้เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนพสิจูน์หลกัฐำนต�ำรวจเช้ำร่วมตรวจสถำน

ที่เกิดเหตุ

	 	 	 	 คดเีกีย่วกบัชวีติ	ร่างกายและเพศ	วตัถพุยำนทีเ่สยีหำยง่ำย เช่น บรเิวณทีพ่บศพและ

รอบๆ ศพ อำจมีกำรพบครำบโลหิต เส้นผม เส้นขน เสื้อผ้ำที่เปื้อนครำบโลหิตของผู้กระท�ำผิด ซึ่ง

สำมำรถน�ำมำหำสำรพันธุกรรม (DNA) หรือพบรอยลำยนิ้วมือ ฝ่ำมือ รอยลำยเท้ำแฝงของผู้กระท�ำ

ผิด กำรตรวจควรแจ้งเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำนต�ำรวจ และต้องแจ้งแพทย์นิติเวชเข้ำร่วม

ชนัสูตรพลกิศพ หำกเป็นกรณีเสยีชวีติเกดิขึน้โดยกำรกระท�ำของเจ้ำพนกังำนซึง่อ้ำงว่ำปฏบิตัริำชกำร

ตำมหน้ำที ่หรอืเสยีชีวติในระหว่ำงอยูใ่นควำมควบคมุของเจ้ำพนกังำน ต้องแจ้งพนกังำนอยักำรและ

พนักงำนฝ่ำยปกครองเข้ำร่วมชันสูตรพลิกศพด้วย
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ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 4

	 	 	 	 คดีเกี่ยวกับเพลิงไหม้	วัตถุพยำนที่เสียหำยง่ำย เช่น สำรเร่งให้ติดไฟ ถ้ำพบในบริเวณ

สถำนทีเ่กดิเหตุ  หำกมเีหตสุงสยัว่ำเป็นกำรวำงเพลิง  ควรตรวจค้นหำรอยลำยนิว้มอื ฝ่ำมอื รอยลำย 

เท้ำแฝง และสำรพันธุกรรม (DNA) ของผู้กระท�ำผิดบริเวณสถำนที่เกิดเหตุ และควรแจ้งเจ้ำหน้ำที่

ส�ำนักงำนพิสจูน์หลกัฐำนต�ำรวจเข้ำร่วมตรวจหำสำเหตขุองกำรเกดิเพลงิไหม้ และเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยโยธำ 

หรือวิศวกรของวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย เพื่อตรวจโครงสร้ำงควำมปลอดภัย ของอำคำร

	 	 	 	 คดเีกีย่วกบัระเบิด	วตัถพุยำนทีเ่สยีหำยง่ำย เช่น บรเิวณหลมุระเบดิ อำจมสีำรระเบดิ

หรือเศษซำกของส่วนประกอบระเบดิ ซ่ึงมีควำมจ�ำเป็นในกำรตรวจหำสำรระเบดิ เพือ่ให้ทรำบว่ำเป็น

ระเบดิชนดิใด และท�ำกำรตรวจค้นหำรอยลำยน้ิวมอื ฝ่ำมอื รอยลำยเท้ำแฝงและสำรพนัธกุรรม (DNA) 

ของผู้กระท�ำผิด ในกำรประกอบวัตถุระเบิด หรือเกี่ยวข้องกับกำรระเบิด เป็นต้น รวมทั้งพนักงำน

สอบสวน ต้องทรำบถงึแนวทำงและวธิกีำรทีจ่ะต้องใช้ในกำรตรวจสถำนทีเ่กดิเหต ุเพือ่ให้ทรำบได้ว่ำ  

จะต้องใช้ก�ำลังพลเพิม่เตมิในกำรตรวจสถำนทีเ่กิดเหตมุำกขึน้เพยีงใด อกีทัง้เพือ่จะทรำบว่ำ ต้องกำร

ขอควำมช่วยเหลือหรือขอควำมร่วมมือในกำรตรวจสถำนที่เกิดเหตุจำกผู้ช�ำนำญพิเศษในแต่ละด้ำน  

กำรตรวจควรแจ้งเจ้ำหน้ำที่เก็บกู้วัตถุระเบิดเข้ำตรวจสอบสถำนที่เกิดเหตุ เพื่อให้แน่ใจว่ำมีควำม

ปลอดภัย แล้วแจ้งเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำนต�ำรวจเข้ำร่วมตรวจสถำนท่ีเกิดเหตุ ท่ีส�ำคัญ

พนักงำนสอบสวน จะต้องท�ำกำรบนัทกึสภำพแวดล้อมของบรเิวณสถำนทีเ่กดิเหตุ และวตัถพุยำนใน

เบื้องต้นไว้ในขณะท�ำกำรส�ำรวจบริเวณสถำนที่เกิดเหตุ เพ่ือสำมำรถน�ำไปอธิบำย หรือช้ีแจงให้ผู้

ช�ำนำญพิเศษในแต่ละด้ำน เช่น เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนพสิจูน์หลกัฐำนต�ำรวจ เจ้ำหน้ำทีเ่กบ็กูว้ตัถรุะเบดิ  

แพทย์นิติเวช เจ้ำหน้ำที่โยธำ พนักงำน ฝ่ำยปกครอง และพนักงำนอัยกำร เป็นต้น ทรำบถึงแนวทำง

และวิธีปฏิบัติในกำรเช้ำตรวจสถำนที่เกิดเหตุ 

    4) การประเมินวัตถุพยานที่พบในบริเวณสถานที่เกิดเหตุ

    เป็นขั้นตอนที่พนักงำนสอบสวนต้องประเมินว่ำ วัตถุพยำนทุกประเภทที่อำจพบใน

บริเวณสถำนที่เกิดเหตุ

	 	 	 	 คดีเกี่ยวกับทรัพย์	เช่น รอยลำยนิ้วมือ ฝ่ำมือ รอยลำยเท้ำแฝง ครำบโลหิตเพื่อตรวจ

หำสำรพันธุกรรม (DNA) และเครื่องมือที่ใช้ในกำรงัดแงะ และบริเวณที่มีร่องรอยกำรรื้อค้น เป็นต้น

	 	 	 	 คดเีก่ียวกับชีวติ	ร่างกายและเพศ	เช่น รอยลำยนิว้มือ ฝ่ำมอื รอยลำยเท้ำแฝง เส้นผม 

เส้นขน ครำบโลหติ เพือ่ ตรวจหำสำรพนัธกุรรม (DNA) อำวธุทีใ่ช้ในกำรกระท�ำควำมผดิ เป็นต้น โดย

พิจำรณำบริเวณที่มีกำรต่อสู้อำจจะ ปรำกฎรอยลำยนิ้วมือ ฝ่ำมือแฝง,รอยลำยเท้ำแฝงและเส้นผม 

เส้นขน ครำบโลหิตเพื่อตรวจหำสำรพันธุกรรม (DNA)

	 	 	 	 คดีเกี่ยวกับเพลิงไหม้	เช่น สำรเร่งให้ติดไฟที่อยู่ในบริเวณจุดต้นเพลิง สำเหตุของกำร

เกิดเพลิงไหม้บริเวณจุดต้นเพลิง เป็นต้น โดยพิจำรณำบริเวณจุดต้นเพลิงพบสำรเร่งให้ติดไฟ, รอย
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ลำยนิว้มอื ฝ่ำมอืแฝง, รอยลำยเท้ำ น้ิวมอืแฝง, เส้นผม เส้นขน ครำบโลหติ เพือ่ตรวจหำสำรพนัธกุรรม

(DNA)ของผู้กระท�ำผิดที่มำวำงเพลิง

	 	 	 	 คดีระเบิด	เช่น สำรระเบิดหรือเศษซำกอุปกรณ์ประกอบวัตถุระเบิด เป็นต้น เพื่อจะ

ได้ท�ำกำรค้นหำวัตถุพยำน อย่ำงครอบคลุม และป้องกันกำรท�ำลำยหรือเพิ่มวัตถุพยำน โดยกำร

ประเมนิหลกัฐำนทำงวตัถพุยำน กำรประเมนิ จะเริม่ขึน้เมือ่ไปถึงบรเิวณสถำนทีเ่กดิเหต ุเพือ่ประเมนิ

ถึงควำมปลอดภัยของผู้ตรวจสถำนที่เกิดเหตุและวัตถุ พยำนในบริเวณสถำนที่เกิดเหตุเป็นสิ่งส�ำคัญ

ที่สุดในกำรตรวจสถำนที่เกิดเหตุ   

    กำรประเมินวัตถุพยำนจะเริ่มละเอียดข้ึนในกำรตรวจสถำนท่ีเกิดเหตุเบ้ืองต้น โดย

เฉพำะอย่ำงยิ่งควร สังเกตวัตถุพยำนชนิดที่เสียหำยง่ำยไปยังวัตถุพยำนท่ีเสียหำยยำก ในกรณีวัตถุ

พยำนที่เสียหำยง่ำย โดยให้ พิจำรณำหำ สำรระเบิดเพื่อให้ตรวจวิเครำะห์ได้ว่ำเป็นสำรระเบิดชนิด

ใด รอยลำยนิว้มอื ฝ่ำมอืแฝง,รอยลำยเท้ำ แฝง,เส้นผม เส้นขน ครำบโลหติ เพือ่ตรวจหำสำรพนัธกุรรม

(DNA) ของผู้กระท�ำผิดที่เกี่ยวข้องกับคดีระเบิด และ เมื่อประเมินวัตถุพยำนท้ังหมดเรียบร้อยแล้ว

ต้องมัน่ใจว่ำ มวีสัดุส�ำหรบับรรจหุบีห่อทีเ่หมำะสมพร้อมทีจ่ะใช้ ส�ำหรบัเก็บวตัถพุยำนทัง้หมดได้เพือ่

น�ำส่งตรวจพิสจูน์ต่อไปหรอืแจ้งเจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนพสิจูน์หลกัฐำนต�ำรวจ เจ้ำหน้ำทีเ่กบ็กูว้ตัถรุะเบดิ

เช้ำร่วมตรวจและประเมินวัตถุพยำนในสถำนที่เกิดเหตุพร้อมกับพนักงำนสอบสวน 

    5) การบรรยายสภาพของสถานที่เกิดเหตุ

    กำรบรรยำยสภำพของสถำนที่เกิดเหตุ (Prepare Narrative Description) เป็นกำร

บรรยำยสภำพทั่วไปของสถำนที่เกิดเหตุ ทั้งก่อนและหลังตรวจสถำนที่เกิดเหตุ สภำพแวดล้อมของ

สถำนที่เกิดเหตุ สภำพวัตถุพยำนภำยในสถำนที่เกิดเหตุที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ำย เช่น ควำมสว่ำง กลิ่น  

สขีองเปลวไฟ อืน่ๆ บนัทกึข้อมลูเบือ้งต้นทีร่บัแจ้งจำกผูเ้สยีหำย พยำนทีเ่หน็เหตกุำรณ์ กำรบรรยำย

ลกัษณะพิเศษของสถำนทีเ่กดิเหตุ บนัทกึสภำพวตัถพุยำนทีต่รวจพบในบรเิวณทีเ่กดิเหต ุบนัทกึบญัชี

ของกลำงที่จะส่งมอบให้กับพนักงำนสอบสวน ซึง่กำรบันทึกอำจท�ำได้หลำยวิธี เช่น บันทึกเสียง กำร

เขียน บันทึกภำพวิดีโอ

    1. กำรบรรยำย/พรรณนำ ถึงสภำพบริเวณสถำนท่ีเกิดเหตุ ให้เห็นภำพรวมของ

ลักษณะโดยทั่วไป และลักษณะโดยเฉพำะดังนี้

     - กำรบรรยำยลกัษณะโดยทัว่ไป หมำยถงึ กำรบรรยำยว่ำ ขณะพจิำรณำก�ำหนด

จุดอ้ำงอิงในกำรมอง เช่น ใช้บริเวณด้ำนหน้ำสถำนที่เกิดเหตุ เป็นจุดอ้ำงอิงว่ำ สถำนที่เกิดเหตุเป็น

ลักษณะใด เช่น หำกเป็นอำคำร ควรบรรยำยให้เห็นว่ำเป็นตึกแถว เป็นบ้ำนเดี่ยว หรือเป็นโรงงำน 

เป็นต้น โดยในกำรบรรยำย ควรรวมถึงบริเวณข้ำงเคียงด้วย เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรวิเครำะห์ 

เช่น กำรวิเครำะห์ เส้นทำงเข้ำ-ออก ของผู้กระท�ำผิด เป็นต้น

บทที่ 4     ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 4

     - กำรบรรยำยสถำนที่เกิดเหตุโดยเฉพำะ หมำยถึง กำรบรรยำยลักษณะภำยใน

ของสถำนทีเ่กดิเหต ุเปรยีบเสมอืนผูต้รวจสถำนทีเ่กดิเหตมุองสถำนทีเ่กดิเหตทุะลเุข้ำไปว่ำ มกีำรกัน้

แบ่งเป็นห้องอะไรบ้ำง โดยกำรบรรยำยมีหลักกำรเดียวกันกับกำรบรรยำยลักษณะโดยทั่วไปคือ มี

กำรก�ำหนดจดุอ้ำงองิในกำรมอง โดยจดุอ้ำงองิอำจเป็นจดุเดยีวกับกำรกำรบรรยำยลกัษณะโดยทัว่ไป  

หรือก�ำหนดจุดอ้ำงอิงในกำรมองใหม่ก็ได้

    3. บันทึกข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับแจ้งจำกผู้เสียหำย และพยำนที่เห็นเหตุกำรณ์ 

    4. บันทึกลักษณะของวัตถุพยำนที่ตรวจพบในบริเวณสถำนที่เกิดเหตุ เช่น  

     - กรณวีตัถพุยำนเป็นอำวธุปีน ควรบนัทกึชนดิ ขนำด ยีห้่อ หมำยเลขประจ�ำปีน 

      หมำยเลขทะเบียนปืน เป็นต้น

     - กรณีวัตถุพยำนเป็นอำวุธมีด ควรบันทึกขนำด ยี่ห้อ ควำมยำวและควำมกว้ำง 

      ของใบมีด ด้ำมมีด ลักษณะ พิเศษ เช่น รอยสึกหรอ เป็นต้น

     -   กรณีวัตถุพยำนเป็นท่อนไม้ ควรบันทึก ขนำด ลักษณะพิเศษ เช่น ร่องรอย 

      กำรใช้งำน รอยตะปู รอยฉีกขำด หรือรอยหักที่ท่อนไม้ รวมถึงวัตถุพยำนทำง 

      ชีววิทยำ (ครำบโลหิต) ที่อำจติดอยู่ เป็นต้น 

    5. จดัท�ำ และบนัทกึบญัชีของกลำง เพือ่ใช้ในกำรประกอบกำรส่งของกลำงตรวจพสิจูน์ 

    6. วิธีกำรบรรยำย อำจจะใช้วิธีกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยวิธีประกอบกัน เช่น  

     กำรบันทึกเสียง กำรจด บันทึก หรือกำรบันทึกภำพวิดีโอ

    6) การถ่ายภาพในสถานที่เกิดเหตุ

    เป็นกำรอธบิำยวธิกีำรถ่ำยภำพบรเิวณสถำนทีเ่กิดเหต ุ(Depict scene photograph-

ically) ประกอบรำยงำนกำรตรวจสถำนทีเ่กดิเหต ุกำรถ่ำยภำพสถำนท่ีเกดิเหตแุบ่งออกเป็น 3 ระยะ 

คอื กำรถ่ำยภำพ ระยะไกล กำรถ่ำยภำพ ระยะกลำง และกำรถ่ำยภำพ ระยะใกล้ ให้ครอบคลมุสภำพ

หรอืพฤตกิำรณ์ทีเ่กดิขึน้ในสถำนทีเ่กดิเหตุ โดยเฉพำะวตัถพุยำนทีพ่บในสถำนทีเ่กดิเหต ุเพือ่ให้บคุคล

ที่ไม่ได้ไปร่วมตรวจสถำนที่เกิดเหตุ ได้เห็นสภำพของสถำนที่เกิดเหตุได้ชัดเจนขึ้น โดยกำรถ่ำยภำพ

ในสถำนที่เกิดเหตุของคดีแต่ละประเภท ได้แก่ คดีเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกี่ยวกับเพลิงไหม้ คดีเกี่ยวกับ

ชวีติ คดเีกีย่วกบัเหตรุะเบดิ หรอืคดอีืน่ๆ กจ็ะต้องถ่ำยภำพให้ได้รำยละเอยีดเกีย่วกบัสำระส�ำคญัของ

คดีครบถ้วน ก่อนกำรเคลื่อนย้ำยหรือท�ำกำรเก็บรวบรวมวัตถุพยำน หลังจำกนั้นให้ร่วมพิจำรณำกับ

เจ้ำหน้ำทีพิ่สจูน์หลกัฐำน ว่ำหำกจ�ำเป็นต้องมกีำรตรวจสถำนทีเ่กดิเหตเุพิม่เตมิ ให้พนกังำนสอบสวน

รกัษำสถำนทีเ่กดิเหตไุว้ก่อน หำกกำรตรวจสถำนทีเ่กดิเหตเุสรจ็สิน้แล้ว ให้ท�ำกำรส่งมอบสถำนทีเ่กดิ

เหตุคืนให้กับผู้เสียหำยต่อไป
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บทที่ 4     ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

    7) การจัดท�าแผนผัง/แผนที่ สเกตซ์ภาพสถานที่เกิดเหตุ

    กำรจดัท�ำแผนผงั/แผนที ่สเกตซ์ภำพสถำนทีเ่กดิเหต ุ(Prepare diagram/sketch of 

scene) เป็นกำรสเกตซ์ภำพสถำนที่เกิดเหตุ โดยมีกำรก�ำหนดทิศ มำตรำส่วน และระยะต่ำงๆ ทั้งที่

เป็นกำรสเกตซ์โครงร่ำงแบบคร่ำวๆ ในสถำนที่เกิดเหตุ แล้วน�ำข้อมูลมำท�ำแผนผัง/แผนที่ อย่ำง

ละเอียด โดยให้มีสัดส่วนท่ีถูกต้อง เพื่อใช้ประกอบรำยงำนกำรตรวจสถำนที่เกิดเหตุ ซึ่งบำงคดีที่มี

ควำมส�ำคัญ อำจจ�ำเป็นต้องน�ำข้อมูลจำกแผนผัง/แผนที่ มำใช้ในกำรจ�ำลองสถำนที่ เกิดเหตุ และ

วิเครำะห์เพือ่เชือ่มโยงพฤตกิำรณ์ของผูก้ระท�ำผดิ ในสถำนทีเ่กดิเหตขุึน้มำใหม่ โดยแผนผงั/แผนที ่มี

หลักกำร ดังนี้

    1. แสดงให้เห็นถึงโครงร่ำงแบบคร่ำวๆ ของบริเวณสถำนที่เกิดเหตุ

    2. แสดงให้เห็นถึงต�ำแหน่งของวัตถุพยำน ได้อย่ำงถูกต้องแม่นย�ำ

    3. แสดงให้เห็นถึงจ�ำนวนวัตถุพยำน และหมำยเลขที่ใช้ก�ำกับวัตถุพยำนในบริเวณ

สถำนที่เกิดเหตุ ซ่ึงต้องสอดคล้องกับหมำยเลขที่ใช้ก�ำกับในกำรถ่ำยภำพและกำรบันทึก/บรรยำย

สภำพบริเวณสถำนที่เกิดเหตุ

    4. แสดงให้เห็นถงึขอบเขตหรอืขนำดของบรเิวณสถำนท่ีเกดิเหต ุและต�ำแหน่งท่ีตรวจ

ค้นพบวัตถุพยำน

    ในส่วนของคดีจรำจร กำรตรวจสถำนที่เกิดเหตุคดีจรำจร ต้องรีบไปตรวจสถำนที่เกิด

เหตโุดยเรว็ เพือ่ป้องกนัมใิห้ร่องรอยต่ำงๆ สญูหำย เพรำะไม่อำจตรวจหำได้อกี กำรตรวจสถำนทีเ่กดิ

เหตุให้ปรำกฏรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องตำมแบบพิมพ์บันทึกกำรตรวจสถำนที่เกิดเหตุที่ส�ำคัญคือ 

    1. สภำพของผิวจรำจรว่ำผิวจรำจรท�ำด้วยวัสดุใด ลักษณะของผิวจรำจรเรียบ เป็น

หลุมบ่อ หรือลักษณะอื่น ควำมชื้นของผิวจรำจรขณะเกิดเหตุและขณะตรวจท่ีเกิดเหตุ ควำมกว้ำง

ของผิวจรำจร ขอบทำง ทำงเท้ำ ระดับของทำงเสมอหรือลำดเอียง ทิศทำงตรงหรือโค้ง มีทำงร่วม

ทำงแยกหรือไม่ สภำพทำงเอกหรือทำงโท เส้นแบ่งช่องทำงเดินรถเป็นเส้นชนิดใด ปะ ทึบ หรือ

ลักษณะอื่น  มีเครื่องหมำยก�ำหนดควำมเร็วหรือไม่ เป็นเขตเทศบำลหรือนอกเขต เครื่องหมำย หรือ

ค�ำสั่งอื่นๆ ของเจ้ำพนักงำนจรำจรที่เกี่ยวข้อง

    2. ร่องรอยในที่เกิดเหตุ รอยห้ำมล้อ รอยยำง หรือรอยร่องหลักฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เช่น ครำบน�้ำมัน กองวัสดุ เป็นต้น  

    3. เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยสังเขป ให้ทรำบว่ำเหตุดังกล่ำวมีเหตุกำรณ์ใดเกิดขึ้น เช่น  

รถคู่กรณีเป็นรถอะไร มุ่งหน้ำทิศทำงใด เกิดกำรเฉี่ยวชนอย่ำงไร เป็นต้น รวมถึงเหตุกำรณ์ดังกล่ำว

ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย อย่ำงไร และมีทรัพย์สินใดเสียหำยบ้ำง
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    4. สิ่งของที่ยึดได้จำกที่เกิดเหตุ รวมถึงข้อสันนิษฐำนเบื้องต้นถึงสำเหตุกำรเฉี่ยวชน

ว่ำมำจำกสำเหตุใด 

    ส่วนกำรท�ำแผนทีเ่กดิเหต ุต้องมรีำยละเอยีดตรงตำมข้อเทจ็จรงิทีป่รำกฏในกำรตรวจ

สถำนที่เกิดเหตุ และร่องรอยพยำนหลักฐำนอื่นๆ ดังต่อไปนี้ (แสวง ธีระสวัสดิ์, 2530, หน้ำ 145)

    1. เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุควรยืน ณ จุดกึ่งกลำงถนนหรือทำงแยกที่ยวดยำนชนกัน โดย

มีต�ำรวจช่วยเหลือกันรถเพื่อควำมปลอดภัยตำมควร และพยำยำมหันหน้ำไปทำงทิศเหนือ และทิศ

เหนือต้องพยำยำมให้หันไปทำงหัวกระดำษเสมอ

    2. เขียนแนวถนนบริเวณที่เกิดเหตุลงในแผนที่โดยยึดถือทิศเหนือเป็นหลัก

    3. ลำกเส้นแนวสมมุติแบ่งกึ่งกลำงถนนและช่องบแบ่งถนนด้วย

    4. เขียนภำพสมมุติยวดยำนที่ชนกันนั้นในแผนท่ีสังเขปให้ใกล้เคียงสภำพท่ีเป็นจริง

ได้มำกที่สุด

    5. เขียนแนวรอยห้ำมล้อ รอยครูด หรือจุดที่เศษวัสดุจำกยวดยำนชนกันตกอยู่จนที่

คนบำดเจ็บล้มอยู่ภำยหลังถูกชนให้ใกล้สภำพที่แท้จริง

    6. พยำยำมหำและก�ำหนดจุดชนให้จงได้ แล้วเขียนลงในแผนที่โดยควรให้คู่กรณีน�ำ

ชี้ท�ำเครื่องหมำยไว้

        กรณีคู่กรณีต่ำงโต้แย้งน�ำช้ีจุดไม่ตรงกัน ผิดกันอย่ำงไรก็ให้คู่กรณีน�ำชี้และหมำยเหตุ

ไว้ในแผนทีใ่ห้ชดัแจ้ง และหำกพนกังำนสอบสวนพิจำรณำเห็นว่ำจดุชนอยู่ทีใ่ดตำมหลกัฐำนทีป่รำกฏ

อยู่ ก็ให้ท�ำเครื่องหมำยไว้ด้วย

    7. ช่องทำงใดมเีครือ่งหมำยบงัคับกำรจรำจรบงัคบัไว้  ต้องเขียนให้ปรำกฏลงในแผนที่

    8. ต้องให้คู่กรณลีงชือ่รบัรองแผนท่ีนัน้  ถ้ำผูต้้องหำหลบหนต้ีองให้พยำนลงชือ่รบัรอง

แผนที่นั้นด้วย

    9. ต้องลงวนั เดือน ปี ทีท่�ำแผนทีใ่นแผนท่ีเกดิเหตแุละลงลำยมอืช่ือผู้ท�ำแผนท่ีนัน้ด้วย

    10. เขียนค�ำบรรยำยในแผนที่เท่ำที่พอเข้ำใจสถำนที่เกิดเหตุได้ดี ตลอดจนเขียน

ข้อควำมหัวกระดำษแผนที่ให้ปรำกฎเลขคดี คดีระหว่ำงใครผู้กล่ำวหำ ข้อหำ วัน เดือน ปี และเวลำ

ที่เกิดเหตุ สถำนที่เกิดเหตุ ด้วยตัวอักษร ค�ำบรรยำยควรหันไปทำงทิศทำงเดียวกัน  ทำงหัวกระดำษ

ถ้ำจ�ำเป็นจะต้องเขียนในแนวตั้ง เช่น ชื่อถนน ควรหันหัวไปทำงซ้ำยอย่ำให้กลับหัวกลับทำงกันยำก

แก่กำรอ่ำนแผนที่
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    ประเด็นการสอบสวน

    ประเด็นค�ำถำมที่ส�ำคัญโดยภำพรวมแล้ว ไม่ว่ำจะเป็นกำรถำมแบบประเด็นค�ำถำม

มำก หรอืประเดน็ค�ำถำมน้อย ล้วนแล้วแต่ต้องกำรให้ครอบคลมุเนือ้หำของกำรสอบสวนเรือ่งนัน้ ให้

ได้ใจควำมครบถ้วนสมบูรณ์ ประเด็นค�ำถำมไม่ยึดเยื้อ วกวน ไม่ใช่มีแต่รำยละเอียดที่หำเนื้อหำไม่ได้ 

หรอืเป็นประเดน็ค�ำถำมทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัทำงพสิจูน์ทำงคด ีท�ำให้ยำกในกำรพจิำรณำรวบรวมพยำน

หลักฐำนยืนยันกำรกระท�ำควำมผิด บำงครั้งผิดจำกข้อเท็จจริง มีกำรด�ำเนินคดีในฐำนควำมผิดที่ไม่

ตรงกับพฤติกำรณ์ของคดี อันก่อควำมเสียหำยต่อกำรสอบสวน ประเด็นค�ำถำมในกำรสอบปำกค�ำ

ส่วนใหญ่จะมีแนวของแต่ละคน ซึ่งบำงครั้งอำจมีส่วนเหมือน ส่วนต่ำงกันบ้ำง ผู้เขียนมีควำมเชื่อว่ำ

ประเด็นค�ำถำมในคดต่ีำงๆ ทีม่คีวำมเกีย่วข้องครอบคลุมในเนือ้หำ สำระ และสำมำรถน�ำไปประยกุต์

ใช้ได้กับคดีส่วนใหญ่นั้น มีอยู่ 9 ประเด็นค�ำถำม คือ

 ค�าถามที่ 1 ประวัติ

    ประเด็นค�ำถำมที่ 1 เพื่อให้ทรำบถึงถิ่นที่อยู่ตำมปกติ ช่องทำงติดต่อ ประวัติของผู้ให้

ปำกค�ำ ควำมสำมำรถในกำรพูด กำรเข้ำใจภำษำ ในประเด็นค�ำถำมนี้มีค�ำถำมที่ต้องกำรค�ำตอบใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องคือ

    1. ภูมิล�าเนาถิ่นที่อยู่

    ภูมิล�ำเนำถิ่นที่อยู่ของผู้ให้ปำกค�ำอำจมีที่เดียว หรืออำจหลำยที่ ค�ำตอบในประเด็น

ค�ำถำมนี้ จึงต้องกำรทรำบภูมิล�ำเนำถิ่นที่อยู่ทั้งหมด หำกมีภูมิล�ำเนำถิ่นที่อยู่เดียวจะไม่ค่อยมีปัญหำ 

เพรำะส่วนใหญ่คือบ้ำนพักอำศัยตำมที่อยู่ทะเบียนบ้ำน แต่หำกมีหลำยที่อยู่สับเปลี่ยนกันไป หรือมี

หลักแหล่งที่ท�ำกำรงำนเป็นปกติหลำยแห่ง ให้ถือเอำแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิล�ำเนำ (ป.แพ่งฯ มำตรำ 

38) แต่กำรสอบปำกค�ำกรณีมีภูมิล�ำเนำถิ่นที่อยู่หลำยที่ ไม่อำจสอบปำกค�ำไว้เฉพำะภูมิล�ำเนำถิ่นที่

อยู่แห่งใดแห่งหนึ่งเพียงแห่งเดียวได้ ต้องสอบปำกค�ำไว้ทั้งหมด เช่น ภูมิล�ำเนำตำมทะเบียนบ้ำนอยู่

ในเขตอ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แต่ไปท�ำงำนที่กรุงเทพมหำนคร จึงไปซื้อบ้ำนพักไว้ในเขต

กรุงเทพมหำนคร ในช่วงเวลำท�ำงำนจะพักอำศัยที่บ้ำนกรุงเทพมหำนคร ช่วงวันหยุดจะกลับมำพัก

อำศัยที่บ้ำนในเขตอ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นต้น ซ่ึงกำรสอบปำกดังกล่ำว จะเป็น

ประโยชน์ต่อกำรติดตำมตัวมำด�ำเนนิกำรในส่วนทีเ่กีย่วข้องภำยหลงั นอกจำกนีส้มควรส�ำเนำเอกสำร

เก่ียวกับตวับคุคลผู้ให้ปำกค�ำ เช่น บตัรประจ�ำตัวประชำชน ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน ไว้ด้วย ส่วนนติบุิคคล

ภมิูล�ำเนำถิน่ทีอ่ยูค่อืสถำนทีต่ัง้ของนติบิคุคลนัน้ แต่หำกมหีลำยสำขำให้ถอืส�ำนกังำนใหญ่เป็นส�ำคญั  

และสมควรส�ำเนำเอกสำรกำรจัดตั้งนิติบุคคล และเอกสำรของกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจในนิติบุคคลนั้น

ประกอบไว้ด้วย  
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    2. สถานที่ท�างานและช่องทางติดต่อ

    นอกจำกถ่ินท่ีอยูแ่ล้วสิง่จ�ำเป็นอนัต่อไปคอืสถำนทีท่�ำงำน สถำนทีต่ดิต่อช่องทำงอืน่ท่ี

ใช้ติดต่อได้สะดวก เช่น ท�ำงำนอยู่ในต�ำแหน่งหน้ำที่ใด บริษัทที่ท�ำงำนตั้งอยู่ที่ใด เบอร์โทรศัพท์ที่

ท�ำงำน เบอร์โทรศัพท์บ้ำน เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล หรือบำงกรณีผู้ให้ปำกค�ำมีที่อยู่ไม่เป็นหลัก

แหล่ง เป็นบุคคลเร่ร่อนยำกต่อกำรติดตำมตัว แต่อำจมีบุคคลท่ีผู้ให้ปำกค�ำนั้นติดต่ออยู่เสมอ จึง

สมควรสอบปำกค�ำบุคคลทีผู่ใ้ห้ปำกค�ำนัน้ตดิต่อกันตลอดไว้ด้วยว่ำ เป็นผูใ้ด เก่ียวข้องกับผูใ้ห้ปำกค�ำ

อย่ำงไร สถำนที่พักอำศัยหรือช่องทำงติดต่ออย่ำงไร ในกรณีติดต่อกับผู้ให้ปำกค�ำไม่ได้ จะได้ติดต่อ

ผ่ำนบคุคลดงักล่ำวให้ช่วยติดตำมให้ เพือ่ผลในกำรตดิตำมตวัหำกมคีวำมจ�ำเป็นต้องถำมปำกค�ำเพิม่

เตมิ หรอืตดิตำมตวัไปเบกิควำมชัน้ศำล หำกตดิตำมไม่ได้อำจเกดิผลเสยีหำยต่อรปูคด ีเช่น พนกังำน

อยักำรส่ังไม่ฟ้อง  ศำลสัง่ยกฟ้องเนือ่งจำกพยำนไม่มำเบกิควำมต่อศำล  ทำงผูส้อบปำกค�ำอำจมคีวำม

ผดิ หำกเกดิควำมบกพร่องในกำรสอบถำมทีอ่ยูไ่ว้ไม่ชดัเจนจนตดิตำมตวัไม่ได้ เพรำะกฎหมำยก�ำหนด

ให้หวัหน้ำพนกังำนสอบสวนแห่งท้องที ่ เป็นผูจ้ดัส่งหมำยเรยีกแก่พยำนและตดิตำมพยำน (ป.วอิำญำ 

ม.55/1)  ซึ่งกำรส่งหมำยจะจัดส่งให้บุคคลตำมที่อยู่ที่ให้ไว้  

    3. ความเข้าใจในภาษา

      ควำมเข้ำใจในค�ำถำมค�ำตอบหมำยถึง ฟังและตอบภำษำไทยได้หรือไม่ เพรำะกำร

สอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจำรณำ ให้ใช้ภำษำไทย (ป.วิอำญำ ม.13) และกฎหมำยห้ำมรับฟัง

พยำนบุคคลใด เว้นแต่บุคคลนั้นจะเข้ำใจและตอบค�ำถำมได้ และเป็นผู้ได้เห็น ได้ยิน หรือทรำบ

ข้อควำมเกี่ยวในเรื่องนั้นมำด้วยตนเอง (ป.วิแพ่ง ม.95)

    บุคคลที่ให้ปำกค�ำ เข้ำใจและตอบค�ำถำมภำษำไทยได้ และได้เห็น ได้ยินหรือทรำบ

ข้อควำมที่เกี่ยวข้องกับคดีมำด้วยตนเอง ย่อมถือว่ำเป็นประจักษ์พยำนหรือพยำนตรง แต่หำกมีเหตุ

จ�ำเป็นไม่สำมำรถน�ำผู้ที่ได้เห็น ได้ยินหรือทรำบข้อควำมมำเป็นพยำนโดยตรงได้ เพื่อประโยชน์แห่ง

ควำมยุติธรรม  ศำลจะรับฟังพยำนที่ได้เห็น ได้ยิน หรือทรำบข้อควำมมำอีกทอดหนึ่ง ซึ่งถือว่ำเป็น

พยำนบอกเล่ำเป็นพยำนได้ ดังน้ันบุคคลท้ังที่เป็นประจักษ์พยำน หรือพยำนแวดล้อม ย่อมมีส่วน

ส�ำคัญใช้เป็นพยำนได้ทั้งสิ้น และบุคคลที่เป็นพยำนนั้นบำงครั้งอำจเกิดควำมบกพร่องบ้ำง แต่หำก

เข้ำใจและตอบค�ำถำมภำษำไทยได้ และได้เห็น ได้ยิน หรือทรำบข้อควำมในเหตุที่เกี่ยวข้องกับคดีมำ

ด้วยตนเองโดยตรง หรือรับทรำบมำอีกทอดหนึ่งโดยอ้อม ย่อมเป็นพยำนได้ เช่น
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-   เด็ก คนชรำ คนปัญญำอ่อน หำกเข้ำใจและตอบค�ำถำมได้ ย่อมใช้เป็นพยำนได้  

- พยำนที่เป็นคนหูหนวก หรือเป็นใบ้ หรือทั้งหูหนวกและเป็นใบ้นั้น หำกถูกถำมหรอื 

 ตอบค�ำถำมได้โดยวิธีเขียนหนังสือ หรือโดยวิธีอื่นใดที่สมควร ย่อมใช้เป็นพยำนได้  

 (ป.วิแพ่ง ม.96)

- บุคคลที่ใช้ภำษำไทยท้องถิ่น หรือภำษำถิ่น หรือภำษำต่ำงประเทศ ให้แปลเป็นภำษำ 

 ไทย และจัดล่ำมแปลภำษำนั้น ล่ำมต้องสำบำนหรือปฏิญำณตนด้วยว่ำ  จะท�ำหน้ำที่ 

 โดยสุจริต จะไม่เพิ่มเติมหรือตัดทอนสิ่งที่แปล (ป.วิอำญำ ม.13 วรรคสี่) หำกปฏิบัติ 

 ตำมนี้แล้วย่อมใช้เป็นพยำนได้

    แต่คนวิกลจริต (คนบ้ำ) เป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถ ไม่อำจเข้ำใจและตอบค�ำถำมได้

ตำมควำมเป็นจริง ย่อมใช้เป็นพยำนไม่ได้

    กรณข้ีำงต้น พยำนคนหหูนวก หรือเป็นใบ้ หรอืท้ังหหูนวกและเป็นใบ้ บุคคลท่ีใช้ภำษำ

ไทยท้องถิน่ หรือภำษำถิน่ หรอืภำษำต่ำงประเทศ กำรเข้ำใจและตอบค�ำถำม จะเป็นลกัษณะพยำน

คนกลำงในกำรเขยีนหนังสอื ใช้ภำษำใบ้ ใช้วธิอีืน่ใดทีส่มควร หรอืใช้ล่ำมแปลภำษำ เพือ่ยนืยนักำรสอบ

ปำกค�ำนัน้ๆ แต่ในส่วนเด็ก คนชรำ คนปัญญำอ่อน เหน็ว่ำไม่มพียำนคนกลำงอยูร่ะหว่ำงกำรให้ปำกค�ำ 

แม้นบคุคลดงักล่ำวจะเข้ำใจและตอบค�ำถำมได้ กำรสอบปำกค�ำนัน้สมควรมพียำนคนกลำงร่วมอยูด้่วย 

อำจเป็นญำต ิ ผู้ปกครอง หรอืบคุคลทีส่งัคมยอมรบั เช่น ผู้ใหญ่บ้ำน ก�ำนนั คร ูอำจำรย์ ข้ำรำชกำร

หน่วยงำนอืน่ ร่วมในกำรให้ปำกค�ำนัน้ เพือ่ยนืยนักำรสอบปำกค�ำให้เกิดควำมเชือ่ถอืยิง่ขึน้

    กำรใช้ล่ำมแปลภำษำ ไม่มีบทก�ำหนดไว้ว่ำจะต้องปฏิบัติอย่ำงไร ส่วนใหญ่จะบันทึก

เกี่ยวกับผู้ที่ท�ำหน้ำที่แปลภำษำไว้ก่อนสอบปำกค�ำในช่วง “ขอให้ถ้อยค�ำว่ำ” โดยใช้ค�ำพูดเช่น “กำร

ให้กำรคร้ังน้ี ข้ำฯ เป็นชำวต่ำงประเทศไม่สำมำรถเข้ำใจและตอบค�ำถำมเป็นภำษำไทยได้ จงึขอให้กำร

เป็นภำษำองักฤษ โดยผ่ำนกำรแปลของนำยดี แสนดี ท�ำหน้ำทีเ่ป็นล่ำม ซ่ึงล่ำมได้สำบำนหรอืปฏญิำณ

ตนว่ำจะท�ำหน้ำที่โดยสุจริต จะไม่เพิ่มเติมหรือตัดทอนสิ่งที่แปล และพนักงำนสอบสวนมิได้ตักเตือน 

พดูให้ท้อใจ หรอืใช้กลอบุำยอืน่เพือ่ป้องกันมใิห้ข้ำฯ ให้กำร ซึง่อยำกจะให้ด้วยควำมเตม็ใจ  และข้ำฯ 

ขอให้กำรด้วยควำมสมัครใจดังนี้” นอกจำกนี้ยังสมควรสอบปำกค�ำเกี่ยวกับกำรใช้ล่ำมดังกล่ำวไว้ใน

ค�ำให้กำร เกี่ยวกับประเด็นค�ำถำมเรื่องประวัติของผู้ถูกสอบปำกค�ำไว้ด้วย

    ค�ำพิพำกษำฎีกำที่ 404/2476 จ�ำเลยอ้ำงว่ำข่มขืนกระท�ำช�ำเรำเด็กหญิงอำยุ 2 ปี  

ศำลตัดสินลงโทษจ�ำเลยโดยฟังค�ำเบิกควำมของเด็กหญิงผู้เสียหำย โดยวินิจฉัยว่ำ กฎหมำยลักษณะ

พยำนไม่ได้จ�ำกัดอำยุเด็กที่เป็นพยำน เมื่อเด็กนั้นเข้ำใจและตอบค�ำถำมได้ ก็ฟังเป็นพยำนได้
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    ค�ำพพิำกษำฎกีำที ่1199/2526 ผูเ้สยีหำยอำย ุ15 ปี เป็นคนปัญญำอ่อนพดูเรือ่งยำกๆ 

ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เบิกควำมต่อศำลได้เรื่องได้รำว ดังนี้รับฟังเป็นพยำนได้

    ค�ำพิพำกษำฎีกำที่ 408/2485 เด็กอำยุ 5 ขวบ ไม่อำจตอบค�ำถำมได้เพรำะประหม่ำ

มำกไม่กล้ำเบกิควำมในศำล แม้นศำลจะพยำยำมปลอบโยนจนหมดหำทำงแล้วไม่ส�ำเรจ็  ศำลกช็อบ

ที่จะตัดพยำนปำกนี้ได้ เพรำะถือว่ำไม่สำมำรถจะตอบค�ำถำมได้ แต่ศำลอำจรับฟังค�ำให้กำรของเด็ก

ดังกล่ำว ที่ให้กำรไว้ในชั้นสอบสวนประกอบค�ำรับสำรภำพของจ�ำเลย และพยำนอื่นลงโทษจ�ำเลยได้  

    ค�ำพิพำกษำฎีกำที่ 81/2531 ค�ำเบิกควำมของพยำนท่ีหูหนวกและเป็นใบ้ ให้ถือว่ำ

เป็นค�ำเบิกควำมของพยำนบุคคล ส่วนวิธีกำรถำมหรือตอบนั้น อำจจะกระท�ำโดยวิธีเขียนหนังสือ  

หรือโดยวิธีอื่นที่สมควรได้ตำม ป.วิแพ่ง ม.96

    4.  การย้ายที่อยู่    

    กำรสอบปำกค�ำบำงครั้งไม่เสร็จสิ้นในครั้งเดียว อำจมีกำรสอบปำกค�ำเพิ่มเติม หรือมี

กำรสั่งกำรให้สอบปำกค�ำเพิ่มเติมจำกผู้มีอ�ำนำจเกี่ยวข้องเช่น ผู้บังคับบัญชำ พนักงำนอัยกำร หรือ

ต้องติดตำมไปเบิกควำมในชั้นพิจำรณำคดีของศำล แต่บำงครั้งไม่อำจติดตำมผู้ให้ปำกค�ำได้ เพรำะผู้

ให้ปำกค�ำไม่อยู่ตำมภูมิล�ำเนำ ที่พักอำศัย หรือช่องทำงติดต่ออื่นที่ให้ไว้  ย้ำยที่อยู่ไม่ทรำบว่ำไปอยู่ที่

ใด ท�ำให้เกดิผลเสยีต่อรปูคด ีผูเ้กีย่วข้องอำจมคีวำมผดิเนือ่งจำกไม่สำมำรถตดิตำมตวัผูใ้ห้ปำกค�ำมำ

ด�ำเนินกำรในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ จึงสมควรแจ้งผู้ให้ปำกค�ำทรำบถึงกำรย้ำยที่อยู่ดังกล่ำว ต้องแจ้งให้

ผูส้อบปำกค�ำทรำบ อนัเป็นประโยชน์ในกำรตดิตำมตวัภำยหลงั และให้บนัทกึในส่วนของผูใ้ห้ปำกค�ำ

เกี่ยวกับกรณีกำรย้ำยที่อยู่ด้วยว่ำ “หากจะย้ายที่อยู่ใหม่เมื่อใด จะแจ้งให้ทราบ” เสมือนก�ำชับให้ผู้

ให้ปำกค�ำแจ้งที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ให้ทรำบตลอดเวลำ และหำกเกิดผลเสียหำยขึ้นมำในภำยหลัง  

จะได้มีเหตุผลของกำรที่ไม่สำมำรถติดตำมตัวผู้ให้ปำกค�ำมำด�ำเนินกำรได้ดังกล่ำว

    หำกไม่สำมำรถติดตำมตัวผู้ให้ปำกค�ำตำมภูมิล�ำเนำ ท่ีพักอำศัย หรือช่องทำงติดต่อ

อืน่ทีใ่ห้ไว้ได้ อำจต้องหำช่องทำงตดิต่ออืน่เพือ่ตดิตำมตวัผูใ้ห้ปำกค�ำมำด�ำเนนิกำร ซึง่ทำงช่องในกำร

ติดต่ออำจท�ำได้ดังนี้

    - ประกำศหนงัสอืพมิพ์  สมควรลงประกำศในหนงัสอืพมิพ์ทีว่ำงจ�ำหน่ำยอย่ำงแพร่

หลำย เช่น หนังสอืพมิพ์ไทยรฐั หนงัสอืพมิพ์เดลนิวิส์ หนงัสอืพมิพ์ข่ำวสด เป็นต้น โดยกำรลงประกำศ

จะท�ำเป็นหนังสือในนำมหน่วยงำน แจ้งขอควำมร่วมมือช่วยลงประกำศในสิ่งที่เรำต้องกำร หรืออำจ

ลงประกำศแจ้งผู้ให้ปำกค�ำ ติดต่อกลับมำหำเพื่อบอกสำเหตุควำมจ�ำเป็นในกำรติดตำมตัว เป็นต้น

    - ส�ำนักงำนประกันสังคม บุคคลที่เข้ำสู่ระบบประกันสังคมต้องแจ้งภูมิล�ำเนำ ที่พัก

อำศัย และสถำนที่ท�ำงำนที่เป็นปัจจุบัน ประกอบเรื่องกำรส่งเบี้ยประกันสังคม ท�ำให้ทรำบถึงถิ่นที่

อยู่ในปัจจุบันของผู้ให้ปำกค�ำได้
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    - ธนำคำร นอกจำกจะกรอกรำยละเอียดเก่ียวกับภูมิล�ำเนำแล้ว ทำงธนำคำรจะ

กรอกเกี่ยวกับที่อยู่และช่องทำงติดต่อที่เป็นปัจจุบันไว้ด้วย เพ่ือประโยชน์ในกำรติดต่อหรือด�ำเนิน

กำรธุรกรรมทำงกำรเงินได้สะดวก

    - ทำงโทรศัพท์ โดยประสำนงำนกบัองค์กำรโทรศัพท์หรอืหน่วยงำนท่ีให้บรกิำรระบบ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น ระบบเอไอเอส ระบบดีเทค ระบบทรู เพื่อขอที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์บุคคลที่

ต้องกำรติดต่อนั้น  

    บำงกรณีหำกมีเหตุอนัควรเชือ่ว่ำ ในภำยหลงัอำจเกิดปัญหำเก่ียวกบัติดตำมผูใ้ห้ปำกค�ำ

มำสบืพยำน เช่น  ผูใ้ห้ปำกค�ำอำจเดินทำงไปต่ำงประเทศ, มทีีอ่ยูไ่ม่เป็นหลกัแหล่ง, ยำกต่อมำตดิตำม

มำให้กำร เป็นต้น หรอืจะมคีวำมยุง่เหยงิกบัผูใ้ห้ปำกค�ำ ซึง่อำจเกิดควำมเสยีหำยต่อคดีได้ ให้พนกังำน

สอบสวนท�ำเร่ืองล�ำดับรำยละเอียดของเหตุกำรณ์ พร้อมเหตุผลควำมส�ำคัญในกำรขอสืบพยำนไว้  

เสนอพนักงำนอัยกำรให้ขอศำลสืบพยำนผู้ให้ปำกค�ำนั้นไว้ก่อน (ป.วิอำญำ ม.234)     

    ตัวอย่างค�าถาม  

    “ท่ำนมีภูมิล�ำเนำและพักอำศัยอยู่ที่ใด  พร้อมประวัติของท่ำนโดยละเอียด”

    ตัวอย่างแนวค�าตอบ  

    “ข้ำฯ มีภูมิล�ำเนำและพักอำศัยอยู่ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น เบอร์โทรศัพท์บ้ำน 034-

3333333 เบอร์โทรศพัท์มอืถอื 08-0808-0808  ข้ำฯ ประกอบอำชพี  รบัจ้ำงเป็นผูจ้ดักำรของบรษิทั 

ดีดี จ�ำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 33 อำคำรดีดี หมู่ 10 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสำคร ข้ำฯ เป็น

ชำวต่ำงประเทศไม่สำมำรถเข้ำใจและตอบค�ำถำมเป็นภำษำไทยได้ จึงขอให้กำรเป็นภำษำอังกฤษ  

โดยให้นำยดี แสนดี พนักงำนของบริษัทที่ข้ำฯ ท�ำงำนอยู่ ท�ำหน้ำที่เป็นล่ำมแปลภำษำอังกฤษเป็น

ภำษำไทย จะย้ำยที่อยู่ใหม่เมื่อไรจะแจ้งให้ทรำบ”

    “ข้ำฯ มภีมูลิ�ำเนำอยูต่ำมทีก่ล่ำวแล้วข้ำงต้น  และมทีีพ่กัอำศยัอยูอ่กีแห่งหนึง่คอืบ้ำน

เลขที่ 1/1 ซอย 1 หมู่ 1 ต.ท่ำพระยำ อ.นครชัยศรี  จว.นครปฐม  เบอร์โทรศัพท์บ้ำน 034-344444 

เบอร์โทรศพัท์มอืถอื 08-1818-1818  ข้ำฯ ประกอบอำชพีนำยหน้ำขำยสนิค้ำ  ต้องเดนิทำงไปตดิต่อ

ค้ำขำยต่ำงจงัหวดัอยูเ่สมอ มหีลกัแหล่งในกำรพกัอำศยัไม่แน่นอน  และไม่ค่อยกลบัมำพกัอำศยัตำม

ทีอ่ยูต่ำมทีก่ล่ำวข้ำงต้น แต่ข้ำฯ จะติดต่อกบันำงมำรศรฯี ป้ำข้ำฯ โดยตลอด ซึง่นำงมำรศรฯี จะทรำบ

ทีอ่ยูท่ีเ่ป็นปัจจบัุนของข้ำฯ นำงมำรศรฯี นัน้พักอำศัยอยูบ้่ำนเลขที ่3 หมู ่1 ต.ท่ำพระยำ อ.นครชยัศรี 

จว.นครปฐม หำกติดต่อข้ำฯ ไม่ได้ ขอให้ติดต่อผ่ำนทำงนำงมำรศรีฯ ข้ำฯ จบกำรศึกษำปริญญำตรี  

สำมำรถเข้ำใจในค�ำถำมของพนักงำนสอบสวนและอ่ำนเขียนหนังสือไทยได้ดี จะย้ำยที่อยู่ใหม่เมื่อไร

จะแจ้งให้ทรำบ” 
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 ค�าถามที่ 2  จุดประสงค์

    ประเด็นค�ำถำมที่ 2 เป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ของผู้ให้ปำกค�ำ ว่ำเกี่ยวข้องเรื่องนี้

อย่ำงไร และต้องกำรให้ด�ำเนนิกำรในเร่ืองใดนีอ้ย่ำงไร กรณเีป็นผูก้ล่ำวหำต้องดูด้วยว่ำ เป็นผู้เสยีหำย

ที่แท้จริงหรือไม่ ซึ่งอำจแยกพิจำรณำควำมเป็นผู้เสียหำยได้ 2 ประเภทคือ (กลุ่มพลังวิชำกำรเพื่อ

อนำคต, 2550, หน้ำ 3)

    (1)  ผู้เสียหำยที่ได้รับควำมเสียหำยจำกควำมผิดฐำนใดฐำนหนึ่ง เช่น ผู้ได้รับบำด

เจ็บจำกเหตุรถชน, ผู้ทรงเช็คในควำมผิดตำม พ.ร.บ. เช็ค, ผู้เสียหำยจำกควำมผิดฐำนยักยอกทรัพย์ 

เป็นต้น และไม่เป็นบุคคลดังนี้ (คณิต ณ นคร, 2549, หน้ำ 118)

      - ไม่เป็นผู้ร่วมกระท�ำควำมผิดนั้นด้วย เช่น ผู้เสียหำยร่วมกันเล่นกำรพนัน 

       สลำกกินรวบโดยผิดกฎหมำยและถูกโกง ผู้เสียหำยมีส่วนร่วมกระท�ำ 

       ควำมผิดด้วย จึงไม่ใช่ผู้เสียหำย เป็นต้น  

      - ไม่เป็นผูท้ีย่นิยอมให้กระท�ำควำมผดินัน้ต่อตน เช่น หญงิยอมให้ผูอ้ืน่ท�ำให้ 

       ตนแท้งลูก เป็นต้น

      - กำรกระท�ำควำมผิดนั้น จะต้องมิได้มีมูลมำจำกกำรที่ตนมีเจตนำฝ่ำฝืน 

       กฎหมำย หรือควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน เช่น  

       ผูเ้สยีหำยจ่ำยเงินให้ผูอ่ื้นเพือ่ติดสนิบนเจ้ำพนกังำน ผูเ้สยีหำยมีเจตนำฝ่ำฝืน 

       กฎหมำยจึงไม่ใช่ผู้เสียหำย เป็นต้น  

    (2)   ผู้มีอ�ำนำจจัดกำรแทนผู้เสียหำยตำม ป.วิอำญำ ม.4, 5 และ 6 คือไม่ใช่ตัวผู้

เสียหำยโดยตรง แต่อำศัยอ�ำนำจของผู้เสียหำยโดยตรง (สนิท สนั่นศิลป์, 2553, หน้ำ 8) พอสรุปได้

ดังนี้

      -   กรณคีดีอำญำซ่ึงผู้เสยีหำยเป็นหญิงมสีำม ีหญงินัน้มสีทิธฟ้ิองคดไีด้เองโดย 

       มต้ิองได้รบัอนญุำตของสำมก่ีอน ส่วนสำมฟ้ีองคดอีำญำแทนภรยิำ ต้องได้ 

       รับอนุญำตโดยชดัแจ้งจำกภรยิำ แต่หำกภรยิำถกูท�ำร้ำยถงึตำยหรอืบำดเจบ็  

       จนไม่สำมำรถจะจัดกำรเองได้ สำมีไม่จ�ำเป็นต้องได้รับอนุญำตจำกภริยำ  

       ตำม ป.วิอำญำ ม.4 ประกอบ ป.วิอำญำ ม.5 (2) 

      - บุคคลที่จัดกำรแทนผู้เสียหำยได้คือผู้แทนโดยชอบธรรม เฉพำะแต่ใน 

       ควำมผิดซึ่งได้กระท�ำต่อผู้เยำว์ หรือผู้ไร้ควำมสำมำรถซึ่งอยู่ในควำมดูแล,  

       ผูบ้พุกำร ีผูส้บืสนัดำน สำมหีรอืภรยิำเฉพำะแต่ในควำมผดิอำญำซ่ึงผูเ้สยีหำย  

       ถกูท�ำร้ำยถงึตำย หรอืบำดเจบ็จนไม่สำมำรถจะจดักำรเองได้, ผูจ้ดักำรหรอื 

       ผู้แทนอื่นๆ ตำม ป.วิอำญำ ม.5 ซึ่งบุคคลที่จัดกำรแทนผู้เสียหำย ต้องเป็น 
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       บุคคลที่มีอ�ำนำจโดยชอบ เช่น ผูแ้ทนโดยชอบธรรมต้องเป็นบิดำ มำรดำที่ 

       ใช้อ�ำนำจปกครองบุตร เป็นต้น, ผู้บุพกำรีคือ บิดำ มำรดำ ปู่ ย่ำ ตำ ทวด  

       ของผูเ้สยีหำยตำมควำมเป็นจรงิ, ผูสื้บสนัดำนคอื ลกู หลำน เหลน ลือ่ ของ 

       ผู้เสียหำยตำมควำมเป็นจริง, สำมี ภริยำ ต้องชอบด้วยกฎหมำย, ผู้จัดกำร 

       หรือผู้แทน ต้องมีอ�ำนำจด�ำเนินกำรในเรื่องนั้นโดยชอบด้วยกฎหมำย

      -   ผูแ้ทนเฉพำะคดีอำญำ ในกรณีผูเ้สยีหำยเป็นผูเ้ยำว์ไม่มผีูแ้ทนโดยชอบธรรม,  

       ผูว้กิลจรติหรอืคนไร้ควำมสำมำรถไม่มผีูอ้นบุำล, ผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรอื 

       ผู้อนุบำล ไม่สำมำรถจะท�ำกำรตำมหน้ำที่โดยเหตุหนึ่งเหตุใด รวมทั้งมีผล 

       ประโยชน์ขัดกันกับผู้เยำว์หรือคนไร้ควำมสำมำรถนั้นๆ ให้ญำติของผู้นั้น  

       หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องอำจร้องต่อศำลให้ตั้งผู้แทนเฉพำะคดีได้ตำม  

       ป.วิอำญำ ม.6

    นอกจำกนี้หำกเป็นกรณีมิใช่ผู้เสียหำย แต่เป็นพยำนผู้รู้เห็นเหตุกำรณ์ แนวค�ำตอบก็

จะมีลักษณะคล้ำยคลึงกัน

    ตัวอย่างค�าถาม  

    “ท่ำนมำพบพนักงำนสอบสวนด้วยวัตถุประสงค์ใด”

    ตัวอย่างแนวค�าตอบ

    “ข้ำฯ มำพบพนักงำนสอบสวนเพื่อร้องทุกข์ กรณีมีคนร้ำยไม่ทรำบเป็นผู้ใด ขับขี่รถ

เฉี่ยวชนนำงสำวปลำ ตำกลม บุตรสำวข้ำฯ จนถึงแก่ควำมตำยแล้วหลบหนีไป เพื่อให้พนักงำน

สอบสวนด�ำเนินคดีอย่ำงถึงที่สุดต่อไป”

    “ข้ำฯ มำพบพนักงำนสอบสวนเพื่อให้กำรเป็นพยำน กรณีข้ำฯ เป็นผู้เห็นเหตุกำรณ์

ขณะเกิดเหตุคนร้ำยไม่ทรำบเป็นผู้ใด ขับขี่รถเฉี่ยวชนนำงสำวปลำ ตำกลม ถึงแก่ควำมตำย เพื่อให้

พนักงำนสอบสวนท�ำกำรสอบสวนด�ำเนินคดีต่อไป”

 ค�าถามที่ 3 รายละเอียดในเหตุการณ์

    ประเด็นค�ำถำมที่ 3 เป็นกำรขอทรำบพฤติกำรณ์ รำยละเอียด ข้อเท็จจริง ของกำร 

กระท�ำควำมผิดในคดี หรือเรื่องรำวเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นทั้งก่อน ขณะ และหลังเกิดเหตุ โดยกำรสอบ

ปำกค�ำไม่ควรสอบในทันที สมควรให้ผู้ให้ปำกค�ำเล่ำรำยละเอียดให้ฟังทั้งหมดก่อน หำกมีประเด็นที่

ยังที่ควำมสงสัย จึงสอบถำมให้เกิดควำมกระจ่ำง มีควำมเข้ำใจในเหตุกำรณ์นั้นตรงกัน เหมือนกัน  

จำกน้ันจงึล�ำดบัเหตกุำรณ์น�ำมำบนัทกึ จะท�ำให้ได้รำยละเอยีดในเหตกุำรณ์ครบถ้วน ถกูต้อง ตรงกบั

ค�ำให้กำรนัน้ และกำรสอบพฤติกำรณ์ในคดี ต้องแสดงให้เหน็ถงึพฤติกำรณ์กำรกระท�ำ เช่น โดยเจตนำ  
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โดยไม่เจตนำ โดยประมำท โดยบันดำลโทสะ โดยจ�ำเป็น โดยพลำด โดยป้องกันสิทธิ หรือไม่ อย่ำงไร  

เป็นต้น หำกกำรสอบปำกค�ำไม่มรีำยละเอยีดพอแล้ว จะไม่สำมำรถพสิจูน์เหตแุละผลของกำรกระท�ำ  

ที่น�ำมำสู่กำรพิจำรณำพยำนหลักฐำนกำรด�ำเนินคดีว่ำ ผู้กระท�ำมีควำมผิดในฐำนใด หรือไม่ อย่ำงไร  

    ส่วนกำรสอบปำกค�ำให้เหน็ถงึกำรกระท�ำว่ำ “ก่อนเกดิเหต”ุ เพยีงใด จนถงึ “หลงัเกดิ

เหต”ุ เพยีงใด สมควรดจูำกพฤตกิำรณ์ของคดทีีม่กีำรเชือ่มโยงของเหตกุำรณ์ว่ำมจีดุเริม่มำจำกสิง่ใด  

สำเหตุใด อย่ำงไร จนน�ำมำสู่กำรเกิดเหตุ และเหตุกำรณ์สิ้นสุดลงในลักษณะใด ซึ่งอำจจะสิ้นสุดด้วย

กำร ผูก้ระท�ำควำมผดิถกูจับกมุตัวได้ ผูก้ระท�ำควำมผดิหลบหนไีป ไม่ปรำกฏทรำบว่ำผูใ้ดเป็นผูก้ระท�ำ

ควำมผิด เป็นต้น  

    ในประเด็นค�ำถำมน้ีจะยกตัวอย่ำงเกีย่วกบัค�ำถำม แต่ในส่วนของค�ำตอบจะน�ำแนวทำ

งกว้ำงๆ ในคดีที่พบส่วนใหญ่น�ำมำให้เห็นถึงแนวทำงของค�ำตอบ ว่ำต้องกำรในลักษณะใด เพรำะ

ประเด็นค�ำตอบของแต่ละคดี มีพฤติกำรณ์ที่หลำกหลำย แตกต่ำงกันไป แต่มีแนวค�ำตอบที่ต้องกำร

คล้ำยกัน สำมำรถน�ำไปใช้ในทำงปฏิบัติได้

    ตัวอย่างค�าถาม  

    “ขอทรำบรำยละเอียดในเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น”

    ตัวอย่างแนวค�าตอบคดีความผิดเกี่ยวกับจราจร

    -   สภาพถนนทีเ่กิดเหต ุเช่น กำรแบ่งช่องทำงเดนิรถของถนน ควำมเรยีบ ควำมเปียก  

     ควำมแห้ง ควำมหนำแน่นของกำรจรำจร ป้ำยสัญญำณจรำจร ไฟสัญญำณจรำจร  

     เป็นต้น

    -   คุณสมบัติ และการขับขี่ก่อนเกิดเหตุ เช่น ใบอนุญำตขับขี่ ขับขี่รถประเภท ยี่ห้อ  

     สี หมำยเลขทะเบียนใด ควำมเร็วในกำรขับขี่ ช่องทำงเดินรถที่ขับขี่ เป็นต้น

    -   ลักษณะ พฤติการณ์ขณะเกิดเหตุ เช่น เส้นทำงเดินรถและลักษณะกำรขับขี่ของ 

     คู่กรณีจนเกดิกำรชนกนั กำรชนอยูช่่วงใดของรถ พฤตกิำรณ์ท่ีป้องกันไม่ให้เกดิเหตุ  

     เป็นต้น  

    -   ลักษณะ พฤติการณ์หลังเกิดเหตุ เช่น สภำพของรถคู่กรณีที่จอดหลังเกิดเหตุ  

     ควำมเสียหำยเกี่ยวกับทรัพย์สิน ชีวิต ร่ำงกำย ที่เกิดขึ้น เป็นต้น  

    - มีการด�าเนินการอย่างไรหลังเกดิเหตุ และมพียำนบุคคล พยำนเอกสำร หรอืพยำน 

     วัตถุใดยืนยันกำรกระท�ำควำมผิดหรือไม่
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บทที่ 4     ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

    ตัวอย่างค�าตอบ

    “ตำมวนัเวลำทีเ่กดิเหต ุขณะทีข้่ำฯ ขบัขีร่ถยนต์กระบะ ยีห้่ออีซซู ุสเีทำ คนัหมำยเลข

ทะเบียน กก-99 กรุงเทพมหำนคร โดยมีใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ ออกโดยนำย

ทะเบยีนจงัหวัดกรงุเทพมหำนคร เลขที ่1111111 มำตำมถนนเพชรเกษม จำกอ�ำเภอสำมพรำน  มุง่

หน้ำจังหวัดนครปฐม ในช่องทำงเดินรถช่องที่ 2 นับจำกซ้ำย (ถนนแบ่งช่องทำงเดินรถแบบไปกลับ

ด้ำนละ 4 ช่องทำง มีเกำะกลำงถนน) ด้วยควำมเร็วประมำณ 80 กม./ชม. สภำพกำรจรำจรคล่องตัว  

เป็นเวลำกลำงวัน ไม่มีสิ่งกีดขวำงกำรจรำจร ถนนเรียบแห้ง เมื่อขับขี่ถึงบริเวณที่เกิดเหตุ ข้ำฯ เห็น

รถจักรยำนยนต์คันหนึ่ง ทรำบภำยหลังว่ำเป็นรถจักรยำนยนต์ยี่ห้อยำมำฮ่ำ รุ่นฟีโน่ สีด�ำ-แดง คัน

หมำยเลขทะเบียน กทจ-7 นครปฐม มีชำยขับขี่มำเพียงผู้เดียวทรำบภำยหลังว่ำชื่อนำยไข่ มำกดวง  

ขับขี่อยู่ด้ำนหน้ำในช่องทำงเดินรถช่องที่ 1 นับจำกซ้ำย ห่ำงจำกข้ำฯ ประมำณ 50 เมตร และขับขี่

ด้วยควำมเร็วน้อยกว่ำข้ำฯ เมื่อข้ำฯ ขับขี่ใกล้จะถึงรถจักรยำนยนต์ของนำยไข่ฯ ในระยะประมำณ 5 

เมตร นำยไข่ฯ ได้ขบัข่ีรถเปลีย่นช่องทำงกะทนัหนัเข้ำมำในช่องทำงเดนิรถของข้ำฯ ข้ำฯ ได้ให้สญัญำณ

แตรยำวจ�ำนวน 1 ครั้ง พร้อมห้ำมล้อรถแต่ไม่ทัน  ท�ำให้ด้ำนหน้ำรถด้ำนขวำของข้ำฯ ชนที่บริเวณ

กลำงตัวรถจักรยำนยนต์ ในช่องทำงเดินรถที่ข้ำฯ ขับข่ีอยู่ จนท�ำให้นำยไข่ฯ กระเด็นตกลงจำกรถ  

หลังเกิดเหตุรถจักรยำนยนต์ได้ล้มลงบริเวณที่เกิดเหตุ  ส่วนรถที่ข้ำฯ ขับขี่มำหยุดห่ำงจำกที่เกิดเหตุ

ประมำณ 10 เมตร ข้ำฯ ได้ลงจำกรถไปช่วยเหลือนำยไข่ฯ พบมีบำดแผลบริเวณขำขวำ ข้ำฯ จึงเรียก

รถพยำบำลให้มำรับตัวไปรักษำพยำบำล จำกนั้นได้รอพนักงำนสอบสวนอยู่ที่เกิดเหตุ เมื่อพนักงำน

สอบสวนมำถึงข้ำฯ ได้แสดงตนเป็นผู้ขับขี่ และแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ ต่อมำจึงขอให้กำรตำมรำย

ละเอียดดังกล่ำว”    

 ค�าถามที่ 4  ความเสียหาย

    ประเด็นค�ำถำมที่ 4 เป็นกำรขอทรำบควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น อันมีทั้งควำมเสียหำย

เกี่ยวกับชีวิตร่ำงกำย และทรัพย์

    กรณชีวีติร่ำงกำย ควำมเสยีหำยต้องปรำกฏว่ำมคีวำมเสยีหำยอย่ำงไร เช่น  มผีูใ้ดถงึแก่

ควำมตำย  หรือมีผู้ได้รับบำดเจ็บ บำดเจ็บที่ใด รักษำพยำบำลอย่ำงไร บำดแผลรักษำประมำณกี่วัน

จึงหำย ซึ่งในส่วนนี้ต้องประกอบกับควำมเห็นของแพทย์ ที่พนักงำนสอบสวนต้องร่วมกับแพทย์ใน

กำรชันสูตรพลิกศพผู้ถึงแก่ควำมตำย หรือส่งใบชันสูตรบำดแผล ให้แพทย์ลงควำมเห็นเก่ียวกับ

บำดแผลของผู้บำดเจ็บ

    กำรสอบปำกค�ำให้ตรวจสอบสภำพบำดแผลให้ชัดเจนและสัมพันธ์กับสำเหตุท่ีได้รับ  

เพรำะหำกขัดแย้งกับผลชันสูตรของแพทย์อำจท�ำให้เกิดปัญหำทำงคดีได้ เช่น ผู้บำดแผลอ้ำงว่ำถูก

อำวุธมีดแทง มีลักษณะบำดแผลกว้ำง 1 นิ้ว ลึก 3 นิ้ว แต่อำวุธที่ใช้ก่อเหตุเป็นมีด กว้ำง 3 นิ้ว ยำว 
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ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 4

6 นิ้ว ซึ่งไม่สัมพันธ์กันเพรำะบำดแผลแคบกว่ำตัวอำวุธมีด หรืออ้ำงว่ำถูกอำวุธมีดแทงบำดแผลต้อง

เป็นบำดแผลขอบเรยีบ แต่ผลขนัสตูรเป็นบำดแผลขอบไม่เรยีบ เป็นต้น ซ่ึงแพทย์จะลงควำมเหน็เก่ียว

กับบำดแผล ไว้ที่ด้ำนหลังใบน�ำส่งผู้บำดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร

    ในบำงครั้งเกิดกำรคำบเกี่ยวของระยะเวลำกำรรักษำ ท่ีท�ำให้ส่งผลต่อกำรพิจำรณำ

คด ีเช่น แพทย์ลงควำมเหน็ควรรกัษำประมำณ 20 วนั หำกไม่มภีำวะแทรกซ้อน ซึง่เป็นกำรคำบเกีย่ว

ระยะเวลำกำรรกัษำระหว่ำงได้รับบำดเจ็บเป็นอันตรำยแก่กำยหรอืจิตใจธรรมดำกบัสำหสั กรณนีีเ้มือ่

ใกล้จะครบก�ำหนดกำรรกัษำ ต้องสอบปำกค�ำผูบ้ำดเจบ็ประกอบว่ำ บำดแผลสำมำรถหำยในช่วงเวลำ

ดังกล่ำวได้หรือไม่ พร้อมน�ำตัวผู้บำดแผลส่งให้แพทย์ตรวจชันสูตรยืนยันค�ำให้กำรนั้นด้วย  

    กำรส่งใบน�ำส่งผู้บำดเจ็บนั้น สมควรน�ำส่งโดยเร็ว ตำมสภำพและสภำวกำรณ์ในช่วง

นั้น บำงกรณีอำจต้องส่งผู้บำดเจ็บไปก่อนแล้วสอบปำกค�ำภำยหลัง บำงกรณีเป็นบำดแผลเล็กน้อย  

อำจสอบปำกค�ำก่อนแล้วจึงส่งผู้บำดเจ็บไปชันสูตร กำรส่งผู้บำดเจ็บไปชันสูตรโดยเร็วจะท�ำให้

บำดแผลที่ได้รับเหมือนกับบำดแผลที่เกิดหลังเกิดเหตุ หำกส่งล่ำช้ำบำดแผลที่ได้รับอำจมีผล

แทรกซ้อนส่งผลต่อกำรรกัษำและพจิำรณำท�ำควำมเหน็ทำงคด ี และกำรน�ำส่งผูบ้ำดเจบ็  ผูส่้งสมควร

แจ้งวตัถปุระสงค์ไว้ในใบน�ำส่งด้วยว่ำ จะต้องให้แพทย์ลงควำมเหน็อะไรบ้ำง เช่น ผู้บำดเจบ็ได้รบับำด

เจ็บที่ใด ใช้กำรรักษำอย่ำงไร กำรรักษำใช้เวลำเท่ำใดจึงหำยเป็นปกติ หำกไม่ทันท่วงทีผู้บำดเจ็บอำจ

ถึงแก่ควำมตำยหรือไม่ เป็นต้น และสมควรลงรำยละเอียดเกี่ยวกับเหตุกำรณ์คร่ำวๆ ซึ่งเป็นเหตุให้

ได้รบับำดเจบ็ อำวธุทีใ่ช้ไว้ในใบน�ำส่งผูบ้ำดเจบ็ด้วย เพรำะในบำงครัง้หำกไม่ลงรำยละเอยีดเกีย่วกบั

เหตุกำรณ์ไว้ ปรำกฏผลชันสูตรบำดแผลกับค�ำให้กำรของผู้ได้รับบำดเจ็บไม่ตรงกับ อำจเป็นปัญหำ

ทำงคด ีร่วมถงึควรลงช่องทำงติดต่อกบัพนักงำนสอบสวนเช่นเบอร์โทรศพัท์ไว้ด้วย หำกแพทย์มปัีญหำ

ในแนวทำงวินิจฉัยจะได้ติดต่อประสำนงำนกัน        

    กำรลงบนัทกึในใบน�ำส่งผูบ้ำดเจบ็ หรอืรำยงำนกำรชนัสตูรพลกิศพ หำกช่องว่ำงใดยงั

ไม่ปรำกฏเหตแุน่ชดั อำจเว้นว่ำงไว้ เช่น ช่องชือ่ผูท้�ำให้ตำย หำกยงัไม่ทรำบให้เว้นว่ำงไว้ และหำกต่อ

มำทรำบตวัภำยหลงั กไ็ม่จ�ำต้องบนัทกึลงไปอกีเพรำะจะปรำกฏในค�ำให้กำรอยูแ่ล้ว เป็นต้น และบำง

ครั้งอำจพบช่วงของเวลำที่ไม่แน่นอน ก็ให้บันทึกช่วงของเวลำนั้นไว้เช่น  ไม่ทรำบผู้ตำยถึงแก่ควำม

ตำยช่วงวันเวลำใด กำร

    ตัวอย่างค�าถาม  

    “ท่ำนได้รับควำมเสียหำยในเรื่องนี้อย่ำงไร ขอทรำบรำยละเอียด”

    ตัวอย่างแนวค�าตอบความเสียหายเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย

    ได้รับบำดเจ็บที่ใด จำกสำเหตุใด (กรณีเป็นอำวุธให้สอบสภำพของอำวุธโดยละเอียด) 

ใช้กำรรักษำอย่ำงใด เป็นอันตรำยแก่กำยหรือจิตใจหรือไม่
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บทที่ 4     ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

    ตัวอย่างค�าตอบ  

    “ข้ำฯ ได้รบับำดเจบ็จ�ำนวน 2 แผลคอืทีบ่รเิวณศรีษะเหนอืกกหซู้ำย เป็นบำดแผลยำว

ประมำณ 6 นิ้ว กว้ำงประมำณ 1 น้ิว จ�ำนวน 1 แผล และบริเวณมือข้ำงซ้ำย เป็นบำดแผลยำว

ประมำณ 3 นิ้ว กว้ำงประมำณ 1 นิ้ว จ�ำนวน 1 แผล เกิดจำกนำยด�ำฯ ผู้ต้องหำ ใช้อำวุธมีดดำบ

ปลำยแหลม ยำวประมำณ 1 เมตร (รวมด้ำม) กว้ำงประมำณ 3 นิ้ว ฟันท�ำร้ำยร่ำงกำยข้ำฯ จ�ำนวน

หลำยครั้งบริเวณศีรษะ ข้ำฯพยำยำมหลบและใช้มือปัดป้องจนได้รับบำดเจ็บ บำดแผลดังกล่ำวข้ำฯ 

ได้ให้แพทย์ท�ำกำรรักษำโดยกำรเย็บบำดแผลไว้  และคำดว่ำจะใช้เวลำรักษำประมำณ 1 เดือน”

    “ข้ำฯ ได้รับบำดเจ็บบริเวณหน้ำอกด้ำนขวำ จ�ำนวน 1 แผล ซึ่งเกิดจำกนำยด�ำฯ ผู้

ต้องหำ ใช้อำวุธปืนแบบออโตเมติก ไม่ทรำบยี่ห้อ และขนำด สีออกด�ำ ยิงข้ำฯ จ�ำนวน 1นัด ซ่ึง

บำดแผลดังกล่ำวแพทย์ได้ท�ำกำรรักษำโดยกำรผ่ำตัดน�ำเลือดออกจำกปอด บำดแผลดังกล่ำวแพทย์

แจ้งว่ำถกูปอดซึง่เป็นอวยัวะส�ำคญั หำกรกัษำไม่ทนัท่วงทอีำจถงึแก่ควำมตำย และจะต้องท�ำกำรพกั

รักษำตัวที่ รพ. อย่ำงน้อย 1 เดือน”

    “ผู้ตำยมีบำดแผลเปิดกว้ำงบริเวณศีรษะ มันสมองแตกกระจำย คอหักหมุนได้รอบ มี

รอยถลอกตำมร่ำงกำยโดยทั่วไป ซึ่งเกิดจำกเหตุถูกรถเฉี่ยวชน และสำเหตุกำรตำยมำจำกสมองถูก

ท�ำลำย”  

    ตัวอย่างแนวค�าตอบความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์

    เป็นทรัพย์อะไร ยี่ห้อ รุ่น สี หมำยเลขประจ�ำตัวทรัพย์นั้นๆ สภำพ ต�ำหนิต่ำงๆ ของ

ทรัพย์ เพื่อประโยชน์กำรในติดตำมทรัพย์คืน รวมถึงควำมเสียหำยที่ได้รับในช่วงปัจจุบันของควำม

เสียหำยในทรัพย์ที่เกิดขึ้น และควำมเสียหำยในลักษณะดังกล่ำว ได้รับกำรชดใช้หรือไม่ อย่ำงไร     

    ตัวอย่างค�าตอบ

    “เป็นรถจกัรยำนยนต์ ยีห้่อฮอนด้ำ รุน่เวฟ 100 สีด�ำ-แดง หมำยเลขทะเบยีน กก-999 

กรุงเทพมหำนคร หมำยเลขเครื่องและหมำยเลขตัวรถ AA-9999 สภำพใหม่ มีต�ำหนิรูปพรรณพิเศษ

คอืรอยเฉีย่วชนบริเวณกนัชนหน้ำด้ำนซ้ำย รถซือ้เงินสดมำในรำคำ 53,000 บำท ใช้งำนนำนประมำณ 

2 ปี สภำพรถในปัจจุบันมีรำคำ 35,000 บำท”

    “บ้ำนบริเวณห้องครัว ชั้นล่ำง มีตัวผนังอำคำร หลังคำ เครื่องครัวจ�ำพวกเตำแก๊ส ตู้

เย็น หม้อหุง้ข้ำว และอปุกรณ์ท�ำครวัอืน่ๆ ถกูเพลงิไหม้เสยีหำย คดิเป็นมลูค่ำควำมเสยีหำยประมำณ 

50,000 บำท”

    “รถยี่ห้อโตโยต้ำ รุ่นวีวอส สีด�ำ คันหมำยเลขทะเบียน กก-999 กรุงเทพมหำนคร ถูก

ชนได้รับควำมเสียหำยบริเวณหน้ำรถหน้ำด้ำนขวำมี ไฟหน้ำขวำ ไฟเลี้ยวขวำ ตัวถังบริเวณกันโคลน

และกระจังหน้ำรถด้ำนหน้ำขวำเสียหำย ค่ำเสียหำยประมำณ 10,000 บำท”
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ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 4

 ค�าถามที่ 5 สาเหตุ

    ประเด็นค�ำถำมที่ 5 สำเหตุในคดี เป็นกำรสอบปำกค�ำให้ทรำบถึงสำเหตุท่ีท�ำให้มี

เหตุกำรณ์ทำงคดีเกิดขึ้น ตำมปกติกำรก่อเหตุต้องมีสำเหตุทุกครั้ง บำงครั้งมีสำเหตุเดียว บำงครั้งมี

หลำยสำเหตุ ในกำรสอบปำกค�ำต้องสอบให้ปรำกฏทั้งหมด จำกนั้นจึงรวบรวมพยำนหลักฐำน

พิจำรณำว่ำ สำเหตุใดเป็นสำเหตุหลัก ซึ่งในบำงครั้งสำเหตุอำจมีหลำยสำเหตุได้

    กำรทรำบสำเหตุจะท�ำให้ง่ำยต่อกำรสืบสวน สอบสวน และเช่ือมโยงพยำนหลักฐำน

ไปสู่ผู้กระท�ำควำมผดิ มคีดหีลำยๆ เรือ่งทีใ่ช้สำเหตเุป็นแนวทำงในกำรสบืสวน สอบสวน จนได้พยำน

หลักฐำนยืนยันตัวผู้กระท�ำควำมผิดมำลงโทษ  

     ตัวอย่างค�าถาม  

    “สำเหตุของเรื่องนี้เกิดจำกอะไร”

    ตัวย่างแนวค�าตอบ  

    “สำเหตุเรื่องนี้เกิดจำกนำยไข่ ในเล้ำ ผู้ขับขี่รถยนต์กระบะคันหมำยเลขทะเบียน กบ 

8998 กทม. ขับขี่รถฝ่ำฝืนสัญญำณไฟแดง บริเวณสี่แยกที่เกิดเหตุ เข้ำพุ่งชนกับรถที่ข้ำฯ ขับขี่ผ่ำน

บริเวณสี่แยกที่เกิดเหตุและได้รับสัญญำณไฟเขียว จนมีผู้ได้รับบำดเจ็บและทรัพย์สินเสียหำย”

 ค�าถามที่ 6  ผู้กระท�าความผิด

    ประเด็นค�ำถำมที่ 6 ผู้กระท�ำควำมผิดอำจเข้ำสู่กระบวนกำรสอบสวนได้ 2 ประกำร

คือ กำรจับกุมและกำรเข้ำพบพนักงำนสอบสวน  

    - ในส่วนของกำรจับกมุนัน้ จะเป็นไปตำมกฎหมำย เช่น กำรจบักมุตำมหมำยจบัของ

ศำล กำรจับกุมด้วยเหตุซึ่งหน้ำ เป็นต้น และให้รวมถึงกำรเข้ำมอบตัวกรณีมีหมำยจับของศำลด้วย

    - กำรเข้ำมอบตัว เช่น กรณีควำมผิดเกี่ยวกับเช็ค พนักงำนสอบสวนรวบรวมพยำน

หลักฐำนแล้วปรำกฏพยำนหลักฐำนยืนยันมีกำรกระท�ำควำมผิด จึงออกหมำยเรียกผู้ต้องหำ ซ่ึงผู้

ต้องหำเข้ำพบพนักงำนสอบสวนตำมก�ำหนด เป็นต้น

    หำกยงัไม่มกีำรจบักมุและกำรเข้ำมอบตวั แต่ผูต้วัผูก้ระท�ำควำมผดิ กำรสอบสวนต้อง

ท�ำกำรขอหมำยจับต่อศำล ซึง่เอกสำรประกอบกำรขอหมำยจับสิง่หนึง่คอืต�ำหนริปูพรรณ จึงต้องสอบ

ปำกค�ำเกี่ยวกับต�ำหนิรูปพรรณให้ได้รำยละเอียดส�ำคัญๆ ตำมข้อมูลต�ำหนิรูปพรรณผู้กระท�ำควำม

ผิดประกอบหมำยจับของศำล เช่น

    - ชื่อ นำมสกุล อำยุ ที่อยู่  
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บทที่ 4     ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

    -   ชื่อบิดำ มำรดำ คู่สมรส  

    -   ลักษณะรูปร่ำง (สันทัด อ้วน เตี้ย ล�่ำ ผอม) ควำมสูง สีผิว รูปทรงใบหน้ำ ทรงผม   

     เป็นต้น

    -   ลักษณะพิเศษจ�ำพวกท่ำทำงกำรเดิน ส�ำเนียงพูด ต�ำหนิตำมล�ำตัว เช่น ไฝ ปำน  

แผลเป็น หรือรอยสัก เป็นต้น (บอกลักษณะของต�ำหนิด้วยว่ำ พบอยู่บริเวณใด มีขนำด รูป สี อะไร)    

    นอกจำกน้ียังต้องสอบให้ปรำกฏว่ำ ใครเป็นผู้พบเห็นผู้กระท�ำควำมผิด และเห็นได้

อย่ำงไร กำรสอบปำกค�ำประเด็นนี้ มีสำระส�ำคัญ 3 ประกำรคือ

    1. ตัวผู้กระท�าความผิดเป็นใคร

    ต้องสอบปำกค�ำให้ปรำกฏทรำบว่ำผู้กระท�ำควำมผิดเป็นใคร มีช่ือจริง นำมสกุลจริง  

ช่ือเล่น ชือ่บดิำ มำรดำ ทีอ่ยู ่สถำนทีท่�ำงำน เพือ่นสนทิ สถำนทีช่อบเท่ียว ให้ได้รำยละเอยีดมำกทีส่ดุ  

เพื่อเป็นข้อมูลกำรติดตำมตัวมำด�ำเนินคดี รวมถึงควำมสัมพันธ์กับผู้กระท�ำควำมผิด มีควำมสัมพันธ์

กันแบบไหน อย่ำงไร เป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อนบ้ำน เคยรู้กันมำก่อน เป็นต้น พร้อมต�ำหนิรูปพรรณที่

ส�ำคัญ เช่น ควำมสูง รูปร่ำง สีผิว รูปใบหน้ำ ทรงผม เป็นต้น รวมถึงต�ำหนิรูปพรรณพิเศษอื่นเช่น  

เดินขำเป๋ ชอบใช้มือลูกคำง เป็นต้น หำกเป็นกรณีไม่รู้จักว่ำตัวผู้กระท�ำควำมผิดเป็นใคร กำรสอบ

ปำกค�ำเก่ียวกับต�ำหนิรูปพรรณต้องมีควำมละเอียดมำกกว่ำรู้จักตัวผู้กระท�ำควำมผิด เพรำะเป็นผล

ต่อกำรพิจำรณำของศำลในกำรออกหมำยจับ นอกจำกนี้ต้องสอบปำกค�ำด้วยว่ำ หำกผู้พบเห็นพบผู้

กระท�ำควำมผิดอีกครั้ง สำมำรถจ�ำได้หรือไม่  

    ในกรณีสำมำรถหำภำพของผู้กระท�ำควำมผิดมำได้ ต้องให้ผู้เกี่ยวข้องยืนยันรับรอง

ภำพไว้เป็นหลักฐำน แต่หำกไม่สำมำรถหำภำพของผู้กระท�ำควำมผิดมำได้ แต่มีต�ำหนิรูปพรรณพอ

น�ำไปเขียนภำพเหมือนได้ ให้รีบด�ำเนินกำรพำผู้เกี่ยวข้องไปให้เจ้ำหน้ำที่ท�ำกำรเขียนภำพเหมือนไว้

    บำงกรณีไม่ปรำกฏทรำบว่ำผู้ใดเป็นผู้กระท�ำควำมผิด ก็ให้บันทึกไว้ หรือหำกสงสัยผู้

ใดเป็นผู้กระท�ำควำมผิด ก็ให้บันทึกไว้พร้อมสำเหตุที่สงสัย ว่ำสงสัยบุคคลดังกล่ำวเพรำะสำเหตุใด  

อย่ำงไรด้วย เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรสืบสวนหำตัวคนร้ำยต่อไป

    2.  ใครเป็นผู้พบ

    ก่อน ขณะ และหลงัเกดิเหตุ มใีครพบเหน็ตวัผูก้ระท�ำควำมผดิบ้ำง ผูพ้บเหน็อยูท่ีใ่ดใน

ช่วงนัน้ และพบเหน็อย่ำงไร ซึง่กำรพบเหน็นัน้ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นประจกัษ์พยำนทีรู่เ้หน็เหตกุำรณ์ขณะ

เกดิเหตเุพียงอย่ำงเดียว ในบำงครัง้พยำนแวดล้อมกรณทีีเ่ป็นพยำนทีพ่บเหน็เหตกุำรณ์ก่อน หรอืหลงั

เกดิเหต ุทีส่ำมำรถน�ำมำเชือ่มโยงข้อเทจ็จริงให้มคีวำมสอดคล้องสมเหตสุมผล ท�ำให้พยำนหลกัฐำนมี

ควำมน่ำเชือ่ถอื พยำนนีย่้อมเป็นพยำนทีม่นี�ำ้หนกัสำมำรถรบัฟังเป็นพยำนชัน้ศำลได้เช่นกนั
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ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 4

    ค�ำพพิำกษำฎกีำที ่1923/2536  วนัเกดิเหตซุึง่เป็นเวลำใกล้ชดิกบัเหตเุพลงิไหม้ จ�ำเลย

เป็นคนสดุท้ำยทีเ่ปิดประตูเข้ำไปในส�ำนักงำนทีดิ่น โดยเข้ำออกหลังเลกิงำน ซึง่มกีำรปิดประตหูน้ำต่ำง

เรียบร้อยแล้ว และเป็นเวลำก่อนเกิดเหตไุม่นำน ก่อนเกดิเหต ุจ�ำเลยถกูรำษฎรฟ้องคดอีำญำฐำนเป็น

เจ้ำพนักงำนปฏิบตัหิน้ำทีโ่ดยมชิอบ ในกำรออก นส. 3 ทบัทีด่นิผูอ้ืน่ จ�ำเลยย่อมต้องได้รบัควำมเดอืด

ร้อนจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่อันเกี่ยวกับกำรมีอยู่ของเอกสำรบำงฉบับ ซ่ึงอยู่ในควำมครอบครองของ

ทำงรำชกำร นับแต่จ�ำเลยถูกฟ้องเป็นต้นมำ จ�ำเลยมีพฤติกำรณ์เข้ำไปมีส่วนได้เสียกับแผนท่ีระวำง  

ซึ่งเป็นหลักฐำนส�ำคัญเกี่ยวข้องกับกำรออก นส.3 กำรเผำท�ำลำยเอกสำรครั้งนี้ ย่อมเล็งเห็นเจตนำ

ของผูก้ระท�ำได้ว่ำ มุง่ท�ำลำยเอกสำรทัง้หมด เพือ่ไม่ต้องกำรให้เอกสำรฉบบัใดฉบบัหนึง่ ใช้เป็นพยำน

หลักฐำนยืนยันในกำรกระท�ำอันฝ่ำฝืนต่อกฎหมำย ประกอบกับมีพฤติกำรณ์ของจ�ำเลยท่ีเข้ำไปใน

ส�ำนักงำนท่ีดินเป็นคนสุดท้ำย ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ไม่นำน แม้โจทก์ไม่มีประจักษ์พยำนยืนยันว่ำ

จ�ำเลยเป็นผู้วำงเพลิง  แต่จำกพยำนแวดล้อมกรณี มีน�้ำหนักมั่นคงฟังได้ว่ำ จ�ำเลยเป็นผู้วำงเพลิงเผำ

ทรัพย์รำยนี้ เป็นเหตุให้ ส.ค.1 ประมำณ 30 แฟ้ม และเพดำนห้องบำงส่วนบนอำคำรส�ำนักงำนที่ดิน

ได้รับควำมเสียหำย จ�ำเลยมีควำมผิดตำม ป.อำญำ ม.218   

    3.  เห็นได้อย่างไร

    สภำพกำรมองเห็นของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน กำรพบเห็นผู้กระท�ำควำมผิด ต้อง

ปรำกฏด้วยว่ำ พบเห็นได้อย่ำงไร มีสิ่งปิดบังกำรมองเห็นหรือไม่ หำกเป็นเวลำกลำงคืน เห็นได้จำก

แสงสว่ำงใด แสงสว่ำงดังกล่ำวติดอยูท่ีใ่ด แสงสว่ำงนัน้มปีระสทิธภิำพท�ำให้มองเหน็ได้ชดัเจนในระยะ

กี่เมตร และผู้พบเห็นอยู่ห่ำงจำกที่เกิดเหตุระยะกี่เมตร มองเห็นชัดเจนหรือไม่

    ตัวอย่างค�าถาม  

    “ผู้กระท�ำควำมผิดในเรื่องนี้เป็นใคร เคยรู้จักมำก่อนหรือไม่ หำกเคยรู้จักเป็นผู้ใด ขอ

ทรำบชื่อที่อยู่และต�ำหนิรูปพรรณ”    

    ตัวอย่างแนวค�าตอบ   

    “ข้ำฯ รู้จักผู้กระท�ำควำมผิดเรื่องนี้เป็นอย่ำงดี โดยผู้กระท�ำควำมผิดชื่อนำยด�ำ ขำว

นวล ชื่อเล่นว่ำ “ด�ำ” เป็นชำยไทยอำยุประมำณ 30 ปี สูงประมำณ 170 ซม. รูปร่ำงสันทัด ผิวด�ำ ใบ

หน้ำรปูใข่ ผมด�ำตรงตดัรองทรง  ต�ำหนริปูพรรณอืน่ปกต ิ ไม่มตี�ำหนริปูพรรณพเิศษอืน่ เป็นบตุรนำย

แดงฯ นำงมำฯ พักอำศัยอยู่บ้ำนเลขที่ 7 หมู่ 9 ต.สำมพรำน อ.สำมพรำน จว.นครปฐม ข้ำฯ รู้จักมำ

นำนประมำณ 20 ปี เพรำะบ้ำนอยู่ใกล้เคียงกัน ในช่วงเกิดเหตุเป็นเวลำกลำงวัน ไม่มีสิ่งปิดบังกำร

มองเห็น ข้ำฯ มองเห็นเหตุกำรณ์ได้ชัดเจน และอยู่ห่ำงจำกที่เกิดเหตุประมำณ 5 เมตร เห็นนำยด�ำฯ 

อีกครั้ง จ�ำได้แน่นอน”
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บทที่ 4     ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

    “ในวันเกิดเหตุข้ำฯ เพียงผู้เดียวได้เดินทำงจะกลับบ้ำน ระหว่ำงทำงข้ำฯ ได้พบเห็น

เหตกุำรณ์เรือ่งน้ี ซึง่คนร้ำยเรือ่งนีข้้ำฯ ไม่เคยรูจ้กัมำก่อน แต่เหน็ว่ำมำด้วยกนั 3 คน  ข้ำฯ จ�ำได้เพยีง

คนเดียว คือคนร้ำยคนที่ 1 เป็นชำยไทยอำยุประมำณ 30 ปี สูงประมำณ 170 ซม. รูปร่ำงสันทัด  

ผวิด�ำ ใบหน้ำรูปไข่ ผมด�ำตัดรองทรง หน้ำผำกกว้ำง จมกูโด่ง ปำกบำง ต�ำหนริปูพรรณอืน่ปกต ิ ต�ำหนิ

รูปพรรณพเิศษคอืขำซ้ำยเป๋ พดูออกส�ำเนียงภำคอสีำน  ในวนัเกิดเหตสุวมเสือ้ยดึแขนสัน้สดี�ำ  กำงเกง

ขำยำวสนี�ำ้เงิน รองเท้ำแตะ ขณะเกดิเหตุเป็นเวลำกลำงคนืแต่มแีสงสว่ำงจำกหลอดไฟฟ้ำแบบนอีอน  

ขนำด 40 แรงเทียน จ�ำนวน 1 ดวง ติดอยู่บริเวณเสำไฟทำงเหนือบริเวณที่เกิดเหตุ แสงดังกล่ำวเห็น

ได้ชัดเจนระยะประมำณ 10 เมตร ข้ำฯ ยืนห่ำงจำกที่เกิดเหตุประมำณ 5 เมตร สำมำรถมองเห็น

เหตุกำรณ์ได้เป็นอย่ำงดี สำยตำข้ำฯ มีสภำพกำรมองเห็นปกติ ไม่ต้องใส่แว่น หำกเห็นคนร้ำยคนที่ 1  

อกีครัง้ ข้ำฯ สำมำรถจ�ำได้ ส่วนคนร้ำยอกี 2 คน  อยูบ่รเิวณทีม่ดืห่ำงจำกระยะแสงไฟท�ำให้ข้ำฯ มอง

เหน็ได้ไม่ชดั ไม่สำมำรถให้ต�ำหนริปูพรรณของคนร้ำยได้ ในทีเ่กดิเหตนุอกจำกข้ำฯ แล้ว ยงัมีชำวบ้ำน

ละแวกนั้นอยู่ในประมำณที่เกิดเหตุอีกประมำณ 10 คน แต่จ�ำได้เพียง 2 คน คือนำยชิต แคแถว เป็น

บุคคลอยู่บ้ำนใกล้เคียงกับบ้ำนพักข้ำฯ และนำงแมว ไม่ทรำบชื่อ นำมสกุลจริง เป็นนักกำรภำรโรง

อยู่ที่โรงเรียนนพสิทธิ์ใกล้เคียงกับบ้ำนพักข้ำฯ ส่วนที่เหลือข้ำฯ ไม่รู้จักว่ำเป็นใครบ้ำง”

 ค�าถามที่ 7  ที่เกิดเหตุ

    ประเด็นค�ำถำมที ่7  ทีเ่กดิเหตุ  เป็นกำรสอบปำกค�ำเพือ่ยนืยนัเขตอ�ำนำจของพนกังำน

สอบสวน ว่ำสำมำรถท�ำกำรสอบสวนได้ตำมอ�ำนำจหน้ำทีห่รอืไม่ เขตอ�ำนำจดงักล่ำว  หลกัจะใช้สถำน

ที่เกิดเหตุที่ “ได้เกิด หรืออ้ำง หรือเชื่อ” ว่ำกำรกระท�ำควำมผิดนั้นอยู่ในเขตอ�ำนำจรับผิดชอบของ

พนกังำนสอบสวนผูน้ัน้  จึงท�ำให้เกดิอ�ำนำจกำรสอบสวน  หำกเจ้ำพนกังำนหรอืบคุคลอืน่ทีก่ฎหมำย

มไิด้ก�ำหนดให้มอี�ำนำจและหน้ำทีท่�ำกำรสอบสวน  เจ้ำพนกังำนหรอืบุคคลเช่นนัน้ย่อมไม่มฐีำนะเป็น 

“พนักงำนสอบสวน” และไม่มอี�ำนำจสอบสวน  กำรสอบสวนทีก่ระท�ำโดยพนกังำนเจ้ำหน้ำทีซ่ึง่มใิช่ 

“พนักงำนสอบสวน” ย่อมไม่ถือว่ำเป็นกำรสอบสวนท่ีชอบด้วยกฎหมำย ซ่ึงจะส่งผลให้พนักงำน

อัยกำรไม่มีอ�ำนำจฟ้อง (ธำนิศ เกศวพิทักษ์, 2554 หน้ำ 159)

      ตัวอย่างค�าถาม  

    “เกิดเหตุเมื่อใด ที่ใด”

    ตัวอย่างแนวค�าตอบ

    วัน เวลำ สถำนที่เดียว

    “เกิดเหตุเม่ือวันที่ 9 ธันวำคม 2553 เวลำประมำณ 10.00 น. ท่ีบริเวณริมถนน

เพชรเกษม ปำกทำงเข้ำวัดเทียนดัด ต.อ้อมใหญ่ อ.สำมพรำน จว.นครปฐม”
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ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 4

 ค�าถามที่ 8  สาเหตุโกรธเคือง

    ประเด็นค�ำถำมที่ 8 สำเหตุโกรธเคือง เป็นค�ำถำมเก่ียวกับผู้กล่ำวหำหรือพยำนท่ีให้

ปำกค�ำว่ำเคยมีสำเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดมำก่อนหรือไม่ หำกเป็นคู่กรณีกันคือระหว่ำงผู้กล่ำวหำกับผู้

ต้องหำ ค�ำถำมนี้จะคล้ำยกับสำเหตุในคดี แต่ในค�ำถำมนี้ต้องกำรทรำบนอกเหนือไปอีกว่ำ นอกจำก

คูก่รณแีล้วยงัมสีำเหตุโกรธเคอืงกับผูใ้ดอกีหรอืไม่ อนัเป็นกำรยนืยนัตวัผูก้ระท�ำควำมผดิอกีอย่ำงหนึง่

ด้วยว่ำ นอกจำกคู่กรณีแล้วไม่มสีำเหตุโกรธเคืองกบัผูใ้ดอกี หรอืหำกมกีเ็ป็นประเดน็ท่ีจะต้องสอบสวน

พสิจูน์ควำมผิด และตวัผูก้ระท�ำควำมผดิต่อไป บำงครัง้สำเหตใุนคดีและสำเหตโุกรธเคอืงอำจเป็นสิง่

เดียวกัน เช่น คู่กรณีเคยมีสำเหตุโกรธเคืองกันในเรื่องโต้เถียงเกี่ยวกับเขตแนวที่ดิน ในวันเกิดเหตุจึง

ชกต่อยกนัจนเป็นสำเหตทุำงคด ีเป็นต้น บำงครัง้สำเหตใุนคดแีละสำเหตโุกรธเคอืงอำจเป็นคนละสิง่

กัน เช่น ผู้เสียหำยถูกคนร้ำยไม่ทรำบเป็นผู้ใด ใช้วัตถุของแข็งขูดขีดสีรถยนต์จนถลอกเสียหำย โดยผู้

เสียหำยไม่เคยมีสำเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดมำก่อน เป็นต้น  

    นอกจำกนี้ยังเป็นค�ำถำมที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งในกำรพิจำรณำ เพรำะกำรรับฟัง

พยำนหลักฐำนต้องบริสุทธิ์ ยุติธรรม หำกเกิดมีสำเหตุโกรธเคืองกับระหว่ำงคู่กรณี อำจฟังได้ว่ำค�ำ

ให้กำรของผูน้ั้น เกดิกำรเสรมิแต่งเพือ่ให้บคุคลอืน่ต้องรบัโทษ สำเหตโุกรธเคอืงจงึมส่ีวนส�ำคญัในกำร

สอบปำกค�ำ แม้นในค�ำพิพำกษำศำลในคดีส�ำคัญ ยังใช้เป็นส่วนประกอบในกำรพิจำรณำคดีเช่น

           ค�ำพิพำกษำฎีกำที่ 5244/2539 กรณีนำยแพทย์ บ. จ�ำเลยที่ 1 กับพวกร่วมกันฆ่ำ ศ.  

ผูต้ำย มส่ีวนขอค�ำพพิำกษำทีว่่ำ “...แม้น  บ.เป็นผูร่้วมกระท�ำควำมผดิ แต่พนกังำนสอบสวนไม่ด�ำเนนิ

คดกีบั บ.และได้สอบสวนเป็นพยำนน้ัน ตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำมไิด้มบีทบัญญัติ

ใดที่ห้ำมมิให้พนักงำนสอบสวนกันผู้กระท�ำควำมผิดเป็นพยำน ดังนั้น กำรท่ีพนักงำนสอบสวนกัน  

บ.เป็นพยำนในคดีนีจึ้งมสีทิธทิ�ำได้โดยชอบ  ทัง้ไม่ปรำกฏว่ำกำรที ่บ.ให้กำรต่อพนกังำนสอบสวนตำม

เอกสำรหมำย จ.31 ตลอดจนเบิกควำมต่อศำลเกดิจำกกำรจงูใจ ให้ค�ำมัน่สญัญำของพนกังำนสอบสวน

แต่อย่ำงใด จึงไม่ขัดต่อประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำตรำ 135 และ 226 บ.ไม่เคยมี

สำเหตโุกรธเคอืงกับจ�ำเลยที ่1 มำก่อน ไม่มีเหตุให้ระแวงสงสยัว่ำจะปรกัปร�ำจ�ำเลยที ่1  ค�ำเบิกควำม

ของ บ.เชื่อมโยงสอดคล้องสมเหตุผล แม้จะเป็นซัดทอดของผู้ร่วมกระท�ำควำมผิดด้วยกัน แต่มิได้

เป็นกำรซัดทอดเพื่อให้ตนเองพ้นผิดหรือได้รับประโยชน์จำกกำรซัดทอดนั้นแต่อย่ำงใด จึงรับฟัง

ประกอบพยำนหลักฐำนอื่นของโจทก์และโจทก์ร่วมได้...”

    ตัวอย่างค�าถาม  

    “เคยมีสำเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดมำก่อนหรือไม่”

    ตัวอย่างแนวค�าตอบ  

    “ไม่เคย”
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บทที่ 4     ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

    “ข้ำฯ เคยมสีำเหตุโกรธเคอืงกบันำยด�ำฯ ผูต้้องหำนีม้ำก่อนแล้วครัง้หนึง่ ในเหตทุีน่ำย

ด�ำฯ เชื่อว่ำข้ำฯ ไปคบชู้กับภรรยำของนำยด�ำฯ และเกิดกำรโต้เถียงจนถึงขั้นชกต่อยกันมำแล้ว  

นอกจำกนั้นไม่เคยมีสำเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดอีก”     

 ค�าถามที่ 9  การอ้างพยาน

   เนือ่งจำกพนกังำนสอบสวนต้องรวบรวมพยำนหลกัฐำนทกุชนดิเท่ำทีส่ำมำรถ

จะท�ำได้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทรำบข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์ต่ำงๆ อันเกี่ยวกับควำม

ผิดที่ถูกกล่ำวหำ เพื่อจะรู้ตัวผู้กระท�ำควำมผิด และพิสูจน์ให้เห็นควำมผิด หรือควำม

บริสุทธิ์ของผู้ต้องหำ กำรรวบรวมพยำนหลักฐำนนั้นต้องด�ำเนินกำรท้ังสองฝ่ำย อัน

เป็นกำรให้ควำมเป็นธรรมระหว่ำงคู่กรณีให้เห็นควำมผิด หรือควำมบริสุทธิ์ของผู้ต้องหำ 

ท�ำให้กระบวนยุติธรรมเรำมีประสิทธิภำพ และให้ควำมเป็นธรรมเพิ่มมำกข้ึน ซ่ึงจะ

เป็นกำรเสริมสร้ำงกระบวนกำรยุติธรรมให้เกิดควำมเข้มแข็ง และก่อให้กฎหมำยมีควำม

ศกัดิสิ์ทธิเ์ป็นทีเ่ชือ่ถอืศรทัธำและได้รบักำรยอมรบัจำกประชำชน (จกัรพงษ์ ววิฒัน์วำนชิ, 

2550, หน้ำ 2)

    กำรอ้ำงพยำนนี ้ส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำตกิ�ำหนดในกำรกำรสอบปำกค�ำผูก้ล่ำวหำกบั

ผู้ต้องหำ ให้ปำกค�ำด้วยว่ำ จะขออ้ำงผู้ใด เอกสำรใด หรือวัตถุใดเป็นพยำนหลักฐำนในคดีหรือไม่ ถ้ำ

มกีำรอ้ำงให้พนกังำนสอบสวนบนัทกึไว้ในค�ำให้กำร และด�ำเนนิกำรรวบรวมพยำนหลกัฐำนเข้ำส�ำนวน

กำรสอบสวน ตำมอ�ำนำจหน้ำที ่เพือ่ให้คูก่รณสีำมำรถน�ำพยำนหลกัฐำนทีต้่องกำรเข้ำสูก่ระบวนกำร

สอบสวนตำมควำมประสงค์ และน�ำพยำนหลักฐำนมำเพ่ิมน�้ำหนักพยำนในส่วนของตน อันเป็นผล

ต่อกำรชั่งน�้ำหนักพยำนในกำรท�ำควำมเห็นทำงคดีของพนักงำนสอบสวนด้วยประกำรหนึ่ง แต่กำร

ถำมค�ำถำมประเดน็ดังกล่ำว ไม่ได้ก�ำหนดให้สอบถำมประเดน็ค�ำถำมนีก้บัพยำน เพรำะกำรกล่ำวอ้ำง

พยำนหลักฐำนเพื่อพิสูจน์ควำมผิดซึ่งกันและกันนั้น จะมีระหว่ำงคู่กรณีคือผู้กล่ำวหำ กับผู้ต้องหำ 

หำกมีกำรอ้ำงพยำน พนักงำนสอบสวนสมควรบันทึกไว้ด้วยว่ำ พยำนหลักฐำนดังกล่ำวคืออะไร อยู่

กับผู้ใด ที่ใด สำมำรถติดตำมมำประกอบคดีได้อย่ำงไร ซึ่งวิธีกำรน�ำพยำนหลักฐำนตำมที่กล่ำวอ้ำง 

ต้องด�ำเนินกำรตำมบทบัญญัติของกฎหมำยด้วย เพื่อให้เกิดควำมสมบูรณ์ของพยำนหลักฐำนนั้นๆ  

    พยำนหลกัฐำน คือ พยำนวตัถ ุพยำนเอกสำร หรอืพยำนบุคคล ท่ีใช้ในกำรพสิจูน์ควำม

ผิดหรือบริสุทธิ์ อันน�ำไปสู่กำรทรำบปัญหำควำมรับผิดในทำงอำญำ หรือในปัญหำข้อเท็จจริงเก่ียว

กบัโครงสร้ำงของควำมผดิอำญำ กล่ำวคอื เกีย่วกบักำรครบองค์ประกอบทีก่ฎหมำยบญัญตัคิวำมผดิ

กฎหมำยและควำมชั่ว  
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ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 4

    หำกมีกำรอ้ำงพยำนหลักฐำนและพนักงำนสอบสวนเห็นว่ำ พยำนหลักฐำนที่อ้ำง

สำมำรถเป็นพยำนหลักฐำนประกอบคดี พนักงำนสอบสวนต้องด�ำเนินกำรตำมควำมประสงค์ กรณี

พยำนบคุคลพนกังำนสอบสวนมอี�ำนำจออกหมำยเรยีกให้มำพบและถำมปำกค�ำไว้ (ป.วอิำญำ ม.133)  

หรืออำจเข้ำไปสอบสวนด้วยตนเองโดยไม่ต้องมหีมำยเรยีก กรณพียำนเอกสำรหรอืพยำนวัตถอุำจจะ

ต้องออกหมำยเรยีก (ป.วอิำญำ ม.132 (3) ซึง่ข้อก�ำหนดว่ำพยำนทีก่ล่ำวอ้ำงนัน้ จะเป็นพยำนประเภท

ใดนั้น พยำนประเภทต่ำงๆ จะมีควำมหมำยของพยำนแต่ละประเภทไว้คือ

  (1) พยานบุคคล หมำยถึง ผู้ที่จะต้องเปิดเผยถึงกำรรับรู้ของตนเกี่ยวกับข้อเท็จ

จริง  โดยกำรให้ถ้อยค�ำ กำรรับรู้ของพยำนบุคคลนี้เป็นกำรรับรู้โดยสัมผัสของตน จำก

กำรได้เห็น ได้ฟัง  ได้กลิ่น ได้รส และได้รู้สึก (คณิต ณ นคร, 2548, หน้ำ 340) ทั้งนี้รวม

ถึงพยำนผู้ช�ำนำญกำรพิเศษที่ให้ควำมเห็นทำงวิชำกำรด้วย

  (2) พยานเอกสาร หมำยถงึ รปูรอย หรอืวตัถุ ทีม่ข้ีอควำมปรำกฏเป็นลำยลกัษณ์

อักษร  หรือปรำกฏเป็นเครื่องหมำยที่สำมำรถใช้แทนลำยลักษณ์อักษรได้ ทั้งนี้โดยมุ่งที่

จะให้ข้อควำมหรือเครื่องหมำยดังกล่ำวนั้นเป็นพยำนหลักฐำนในคดี (อนันต์ จันทรโอภำ

กร, 2525, หน้ำ 4)

  พยำนเอกสำรต้องใช้ต้นฉบับ หรือส�ำเนำที่รับรองว่ำถูกต้อง (ป.วิอำญำ ม.238)

  (3) พยานวัตถุ  หมำยถึง สิ่งของ หรือวัตถุ ที่อ้ำงเป็นพยำนหลักฐำนในคดีด้วย

ประสงค์ที่จะให้ดูรูปร่ำง ลักษณะของสิ่งของ หรือวัตถุนั้น (ประมูล สุวรรณศร, 2517, 

หน้ำ 12)

    พยำนบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำถ้อยค�ำมำใช้เป็นพยำนหลักฐำน อำจเป็นถ้อยค�ำ

ของบคุคล  ถ้อยค�ำภำษำต่ำงประเทศทีผ่่ำนกำรแปลโดยล่ำมท่ีปฏบัิตติำมกฎหมำยถูกต้อง ส่วนพยำน

เอกสำร กบัพยำนวตัถ ุจะมคีวำมแตกต่ำงกนัทีวั่ตถปุระสงค์ในกำรใช้ หำกอ้ำงเพือ่ให้อ่ำน  หรือตรวจ

ดขู้อควำม จะเป็นพยำนเอกสำร แต่หำกอ้ำงเพือ่ให้ตรวจดรูปูลกัษณะ รบัรูส้ภำพของควำมมอียู ่หรือ

ควำมเป็นไปของสิ่งนั้น (รูป รส กลิ่น เสียง) จะเป็นพยำนวัตถุ และกำรน�ำพยำนเข้ำสู่ส�ำนวนกำร

สอบสวน กรณีเป็นหมำยเรียกมีลักษณะดังนี้

    ตัวอย่างค�าถาม  

    “จะอ้ำงผู้ใด เอกสำรใด หรือวัตถุใดเป็นพยำนหรือไม่”

    ตัวอย่างแนวค�าตอบ  

    “ข้ำฯ ไม่ขออ้ำงพยำนหลักฐำนใดในชั้นสอบสวนนี้”
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บทที่ 4     ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

    “ข้ำฯ ขออ้ำงนำยด�ำ เสมอดี พยำนผู้รู้เห็นเหตุกำรณ์ขณะเกิดเหตุ เป็นพยำนบุคคล

ประกอบคดี โดยนำยด�ำฯ เป็นบุคคลอยู่ข้ำงบ้ำนของข้ำฯ ส่วนพยำนหลักฐำนอื่น ไม่ขออ้ำงแต่อย่ำง

ใด”

    - การสอบปากค�าอาจมคีวามจ�าเป็นต้องสอบสวนเพิม่เตมิ กำรสอบปำกค�ำอำศยั

หลักกำรบันทึกโดยมีกำรแจ้งสิทธิที่เกี่ยวข้องให้ทรำบ พร้อมอ่ำนค�ำให้กำรเดิมท่ีเคยให้ไว้ก่อนถำม

ปำกค�ำทุกครั้ง และกำรบันทึกให้ท�ำต่อจำกกำรสอบปำกค�ำที่ให้ไว้เดิม ตัวอย่ำงเช่น

เพิ่มเติม                       สภ.สำมพรำน    

วันที่ 9 ธันวำคม 2556

    วนันี้ (9 ธันวำคม 2556) พนกังำนสอบสวนโดย ร.ต.ต.แดง ดีเสมอ พนักงำนสอบสวน 

สภ.สำมพรำน ได้ท�ำกำรสอบสวนข้ำฯ เพิ่มเติม โดยกำรให้กำรครั้งนี้พนักงำนสอบสวนมิได้ตักเตือน  

พูดให้ท้อใจ หรือใช้กลอุบำยอื่นเพื่อป้องกันมิให้ข้ำฯ ให้กำรซึ่งอยำกจะให้ด้วยควำมเต็มใจ และข้ำฯ 

ขอให้กำรด้วยควำมสมัครใจดังนี้    

    ถำม. ท่ำนจะให้กำรเพิ่มเติมอย่ำงไร  

    ตอบ. หลังจำกที่ข้ำฯ แจ้งควำมร้องทุกข์ในควำมผิดฐำนลักทรัพย์นั้น ต่อมำข้ำฯ พบ

ไขควงจ�ำนวน 1 อัน ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ ซึ่งเชื่อว่ำเป็นของกลำงที่คนร้ำยใช้ก่อเหตุลักทรัพย์บ้ำนข้ำฯ  

ข้ำฯ จึงน�ำมำมอบให้พนักงำนสอบสวนประกอบคดี

    ถำม.   มีสิ่งใดจะให้กำรเพิ่มเติมอีกหรือไม่

    ตอบ. ไม่มี

อ่ำนให้ฟังแล้วรับว่ำถูกต้องเป็นควำมจริง

      (ลงชื่อ) .......................................................... ผู้กล่ำวหำ

      (ลงชื่อ) ร.ต.ต................................................. สอบสวน/บันทึก/อ่ำน

    กำรสอบปำกค�ำเพิม่เตมิ หำกมผีูร่้วมฟังกำรสอบสวนให้ท�ำเหมอืนกบักำรสอบปำกค�ำ

ตำมปกติเช่นกัน คือมีกำรก�ำหนดรำยชื่อไว้ โดยใช้ค�ำเช่น ข้ำฯ ขอให้กำรโดยมี (...ผู้ร่วมเข้ำฟังกำร

สอบสวน...) ร่วมในกำรให้กำรขอข้ำฯ ครั้งนี้ด้วย และให้ลงชื่อไว้หลังสอบปำกค�ำเสร็จสิ้น
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ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 4

 การท�าส�านวนการสอบสวน

    เนือ่งจำกกำรท�ำส�ำนวนกำรสอบสวนของพนกังำนสอบสวน  ในสงักดัส�ำนกังำนต�ำรวจ

แห่งชำติยังไม่เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน กำรจัดท�ำเอกสำรทำงคดีบำงชนิดขำดสำระส�ำคัญไม่ครบ

ถ้วนสมบรูณ์ตำมกฎหมำย เป็นเหตใุห้ขำดพยำนหลกัฐำนทีจ่ะรบัฟังข้อเทจ็จรงิแห่งคดีให้เป็นทีย่ตุไิด้  

และอำจมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภำพของบุคคล ตลอดจนเอกสำรบำงชนิดไม่มีควำมจ�ำเป็นต้องรวม

ไว้ในส�ำนวนกำรสอบสวน เพื่อให้กำรท�ำส�ำนวนกำรสอบสวนด�ำเนินไปโดยถูกต้องสมบูรณ์และเป็น

แนวทำงเดียวกัน สมควำมมุ่งหมำยของทำงรำชกำร จึงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

    1. ส�านวนการสอบสวน สำมำรถจ�ำแนกตำมสำรบบออกได้เป็น 3 ประเภท 

     1.1  ส�ำนวนคดีอำญำทั่วไป 

     1.2  ส�ำนวนคดีจรำจรทำงบก 

     1.3   ส�ำนวนชันสูตรพลิกศพ

    2. ส�านวนการสอบสวน สำมำรถจ�ำแนกตำมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้กระท�ำควำม

ผิดออกได้เป็น 2 ประเภท

     2.1  ส�ำนวนคดีไม่ปรำกฏตัวผู้กระท�ำควำมผิด แบ่งเป็น

       (1) ส�ำนวนคดีไม่ปรำกฏตวัผูก้ระท�ำควำมผิด แต่ไม่มข้ีอเท็จจรงิหรอืพยำน

หลักฐำนที่ต้องท�ำกำรสืบสวนสอบสวนเพื่อรู้ตัวผู้กระท�ำผิด

       (2) ส�ำนวนคดีไม่ปรำกฏตัวผู้กระท�ำควำมผิด แต่มีข้อเท็จจริงหรือพยำน

หลักฐำนที่ต้องท�ำกำรสืบสวนสอบสวนเพื่อรู้ตัวผู้กระท�ำผิด

     2.2   ส�ำนวนคดีรู้ตัวผู้กระท�ำควำมผิด

     กำรท�ำส�ำนวนกำรสอบสวน ได้กล่ำวรำยละเอียดไว้แล้วในกำรสอนครั้งก่อนหน้ำ

นี้ จึงไม่ขอน�ำมำกล่ำวไว้   

 การท�าส�านวนการสอบสวนเพิ่มเติม

    กรณพีนกังำนสอบสวนได้ท�ำกำรสอบสวน และสรปุส�ำนวนมคีวำมเห็นทำงคดเีสนอผู้

บงัคบับญัชำจนถงึผูม้อี�ำนำจท�ำควำมเหน็ทำงคดี หรอืส่งส�ำนวนให้พนกังำนอัยกำรแล้ว ให้ปฏบัิตดิงันี้

    1. กรณีผู้บังคับบัญชำหรือผู้มีอ�ำนำจท�ำควำมเห็นทำงคดี สั่งให้พนักงำน สอบสวน

ท�ำกำรสอบสวนเพิ่มเติม
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     (1) ให้พนกังำนสอบสวนท�ำกำรสอบสวนเพิม่เติมตำมค�ำสัง่ผูบ้งัคบับญัชำ หรอืผูม้ี

อ�ำนำจท�ำควำมเห็นทำงคดี

     (2) เอกสำรที่พนักงำนสอบสวนได้จำกกำรสอบสวนเพ่ิมเติม ให้น�ำมำเรียงไว้ต่อ

จำกบนัทกึส่ังกำรของผูบ้งัคบับญัชำหรอืผูม้อี�ำนำจท�ำควำมเหน็ทำงคด ีกำรเรยีงเอกสำรให้ถอืปฏบัิติ

ตำมกำรเรียงเอกสำร และให้เลขล�ำดับเอกสำรเพิ่มเติมต่อจำกรำยงำนกำรสอบสวน โดยห้ำมมิให้น�ำ

เอกสำรที่ได้จำกกำรสอบสวนเพิ่มเติมไปแทรกไว้ในส�ำนวนเดิม

    2. กรณีส่งส�ำนวนกำรสอบสวนให้พนักงำนอัยกำรแล้ว พนักงำนอัยกำรมี ค�ำสั่งให้

พนักงำนสอบสวนท�ำกำรสอบสวนเพิ่มเติมให้ปฏิบัติดังนี้

     (1) ให้พนักงำนสอบสวนท�ำกำรสอบสวนเพิม่เตมิตำมนัยค�ำสัง่ของ พนกังำนอยักำร

อย่ำงเคร่งครัด  แล้วรบีส่งผลกำรสอบสวนเพิม่เติมไปยงัพนกังำนอัยกำรตำมก�ำหนด  หำกมข้ีอขัดข้อง

ประกำรใดให้รีบแจ้งพนักงำนอัยกำรทรำบ

     (2) กรณีพนักงำนอัยกำรส่งส�ำนวนคืน และมีค�ำสั่งให้พนักงำนสอบสวนท�ำกำร

สอบสวนเพ่ิมเตมิหลงัจำกพนกังำนสอบสวนท�ำกำรสอบสวนเพิม่เตมิเสรจ็สิน้แล้ว กำรปฏบิตัเิกีย่วกบั

เอกสำรทีไ่ด้จำกกำรสอบสวนเพิม่เตมิให้ปฏบิตัเิหมือนกรณผู้ีบงัคบับญัชำสัง่กำรให้สอบสวนเพิม่เตมิ

    3. กรณทีีพ่นกังำนอยักำรมคี�ำสัง่ให้งดกำรสอบสวนและส่งส�ำนวนคนืมำยงั พนกังำน

สอบสวน  พร้อมกับมีค�ำสั่งว่ำหำกต่อมำรู้ตัวผู้กระท�ำควำมผิดให้พนักงำนสอบสวนท�ำกำร สอบสวน

ต่อไปได้  ถ้ำต่อมำท�ำกำรสืบสวนสอบสวนจนรู้ตัวผู้กระท�ำควำมผิดแต่เรียกหรือจับตัวยังไม่ได้ หรือ

ได้ตัวผู้กระท�ำควำมผิด ให้พนักงำนสอบสวนน�ำเอกสำรท่ีได้จำกกำรสอบสวนเพิ่มเติมมำรวมไว้ใน

ส�ำนวนเดมิ โดยให้ท�ำรำยงำนกำรสอบสวนและมคีวำมเหน็ทำงคดด้ีวย กำรปฏบิตัเิก่ียวกบัเอกสำรที่

ได้จำกกำรสอบสวนเพิ่มเติมให้ปฏิบัติเหมือนกรณีผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้สอบสวนเพิ่มเติม

    4. กรณพีนกังำนอัยกำรมคีวำมเหน็ควรสัง่ฟ้องผูต้้องหำแต่ผูต้้องหำ หลบหน ีและให้

จดักำรให้ได้ตวัผูต้้องหำมำฟ้องภำยในก�ำหนดอำยคุวำม ต่อมำจบักมุผูต้้องหำได้ ให้พนกังำนสอบสวน

บันทึกค�ำให้กำรของผู้ต้องหำ และด�ำเนินกำรทั้งหลำยอื่นที่เกี่ยวกับผู้ต้องหำ พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้ง

ไปยงัพนักงำนอยักำรทรำบถงึกำรได้ตัวผูต้้องหำ รวมทัง้ประเดน็ทีจ่ะท�ำกำรสอบสวนเพิม่เตมิโดยเร็ว  

เมื่อพนักงำนอัยกำรมีค�ำสั่งอย่ำงใดให้พนักงำนสอบสวนด�ำเนินกำรตำมนั้น

    กรณีปรำกฏหลักฐำนชัดเจนว่ำ ผู้ต้องหำที่หลบหนีซึ่งถูกจับกุมตัวได้ไม่ใช่ผู้กระท�ำผิด  

หรือกำรกระท�ำของผู้ต้องหำตำมที่ถูกกล่ำวหำไม่เป็นควำมผิด ให้พนักงำนสอบสวนมีควำมเห็นควร

สั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหำ แล้วส่งควำมเห็นพร้อมเอกสำรกำรสอบสวนเพิ่มเติมไปยังพนักงำนอัยกำรต่อไป

    ส�ำหรบักำรเรยีงเอกสำรทีพ่นกังำนสอบสวนได้จำกกำรสอนสวนเพิม่เตมิ ให้ถอืปฏบิติั

เหมือนกรณีผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้สอบสวนเพิ่มเติม

บทที่ 4     ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
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 มาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา

    มำตรกำรควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดกำรสอบสวนคดีอำญำ เป็นมำตรกำรท่ี

ส�ำนักงำน ต�ำรวจแห่งชำติก�ำหนดขึ้น เพ่ือให้กำรสอบสวนคดีอำญำด�ำเนินกำรด้วยควำมรวดเร็ว 

รอบคอบ ต่อเนื่อง เป็นธรรม และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ภำยใต้กำรอ�ำนวยกำรและช่วยเหลือจำกผู้

บังคับบัญชำทุกระดับโดยใกล้ชิด และให้ใช้มำตรกำรควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดกำรสอบสวนคดี

อำญำ ดังนี้ 

    1.  การควบคุม ตรวจสอบหลังจากรับค�าร้องทุกข์ หรือค�ากล่าวโทษ

     1.1  ให้พนักงำนสอบสวนผูร้บัค�ำร้องทกุข์หรอืค�ำกล่ำวโทษ ซึง่รบัผดิชอบท�ำกำร 

สอบสวน  บนัทึกข้อมลูลงในบนัทกึกำรตรวจส�ำนวนกำรสอบสวนตดิไว้ท่ีหน้ำปกส�ำนวนกำรสอบสวน  

และท�ำเครื่องหมำยลงใน ( ) ที่หน้ำข้อซึ่งได้ด�ำเนินกำรเสร็จสิ้นไปแล้ว เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบกำร

ปฏิบัติงำนของตนเอง และเพื่อกำรตรวจสอบของผู้บังคับบัญชำ แล้วเสนอส�ำนวนกำรสอบสวนให้

หัวหน้ำงำนสอบสวนตรวจสอบ แนะน�ำ และสั่งกำรในเบื้องต้นภำยใน 3 วัน นับแต่วันที่รับค�ำร้อง

ทุกข์หรือค�ำกล่ำวโทษ

     1.2  เมือ่หวัหน้ำงำนสอบสวนแนะน�ำสัง่กำรอย่ำงใดไว้ในบนัทกึกำรตรวจส�ำนวน

กำร สอบสวน พนักงำนสอบสวนต้องด�ำเนินกำรโดยเร็ว พร้อมบันทึกผลกำรด�ำเนินกำรและเหตุ

ขัดข้องไว้ในบันทึกกำรตรวจส�ำนวนกำรสอบสวน รวมทั้งสรุปผลกำรปฏิบัตินั้นลงในบันทึกพนักงำน

สอบสวนไว้เป็นหลักฐำนด้วย

     กรณีที่มีผู้บังคับบัญชำชั้นเหนือข้ึนไป ได้ตรวจสอบ แนะน�ำ และสั่งกำรเพ่ิมเติม  

ให้พนักงำนสอบสวนด�ำเนินกำรเช่นเดียวกับที่กล่ำวไว้แล้วข้ำงต้น

     1.3  หัวหน้ำหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจสอบสวน มีหน้ำที่จัดท�ำสมุดสถิติคดีที่ต้องท�ำ

ส�ำนวน กำรสอบสวนภำยในเขตอ�ำนำจไว้ประจ�ำที่ท�ำกำร

     1.4  พนักงำนสอบสวนมีหน้ำท่ีจัดท�ำสมุดบันทึกคดีท่ีตนสอบสวน และเตรียม

ส�ำนวน กำรสอบสวนพร้อมด้วยสมุดบันทึกคดีของตน ให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับช้ันตรวจได้ตลอด

เวลำ

    2. การควบคุมการสอบสวน

     2.1  ควำมผิดอำญำซ่ึงได้เกิด หรืออ้ำง หรือเช่ือว่ำได้เกิด หรือผู้ต้องหำมีท่ีอยู่ 

หรือถูกจับภำยในเขตอ�ำนำจของพนักงำนสอบสวน หำกพนักงำนสอบสวนฝ่ำยต�ำรวจได้เริ่มท�ำกำร

สอบสวนไปแล้ว ให้พนักงำนสอบสวนผู้นั้นเป็นพนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบในกำรสอบสวน เว้น

แต่ควำมผดิอำญำตำมกฎหมำยทีก่�ำหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่ำด้วยก�ำหนดกำรสอบสวนควำมผดิอำญำ

ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 4
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บทที่ 4     ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

บำงประเภทในจงัหวดัอืน่นอกจำกกรุงเทพมหำนคร  โดยพนกังำนสอบสวนฝ่ำยปกครองและพนกังำน

สอบสวนฝ่ำยปกครองได้ท�ำกำรสอบสวนแล้ว

     ส�ำหรับกำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวนตำมกฎหมำยอื่น ให้เป็นไปตำม

กฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น

     กรณีพนักงำนสอบสวนฝ่ำยอื่นซ่ึงไม่ใช่ต�ำรวจ ประสงค์เข้ำร่วมสอบสวนคดีท่ี

พนักงำนสอบสวนได้ท�ำกำรสอบสวนไว้แล้ว ให้หัวหน้ำหน่วยงำนท่ีมีอ�ำนำจสอบสวนรำยงำนตำม

ล�ำดบัชัน้ถงึผูบ้ญัชำกำรต�ำรวจแห่งชำติหรอืผูร้กัษำรำชกำรแทน เพือ่ขออนมุตัเิข้ำร่วมสอบสวน และ

ให้พนกังำนสอบสวนด�ำเนนิกำรตำมทีผู่บ้ญัชำกำรต�ำรวจแห่งชำติหรือผูร้กัษำรำชกำรแทนส่ังกำร เว้น

แต่เป็นกรณีที่กฎหมำยก�ำหนด

     2.2  ให้ผูบ้งัคบับญัชำจดักำรควบคมุ ตรวจสอบ แนะน�ำให้กำรสอบสวนด�ำเนนิ

กำรตำมกฎหมำยและระเบียบแบบแผนโดยเรียบร้อยมิชักช้ำ กับให้มีอ�ำนำจตรวจส�ำนวนและสั่งให้

ปฏิบัติ หำกมีเหตุผลอันสมควร เพื่อควำมเรียบร้อยในกำรสอบสวน จะเข้ำด�ำเนินกำรสอบสวนด้วย

ตนเองก็ได้ 

     2.3   ผู้มีหน้ำที่ควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดกำรสอบสวน

       2.3.1 หัวหน้ำงำนสอบสวน

       มีหน้ำที่ตรวจสอบ แนะน�ำ และสั่งกำรให้เกิดควำมถูกต้องสมบูรณ์ ใน

ส�ำนวนกำรสอบสวนและสมุดบันทึกคดีของพนักงำนสอบสวนทุกระยะๆ ละไม่เกิน 15 วัน จนกว่ำ

กำร สอบสวนจะเสร็จสิ้น

       2.3.2 หัวหน้ำหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจสอบสวน

       มีหน้ำที่ตรวจสอบ แนะน�ำ และสั่งกำรให้เกิดควำมถูกต้องสมบูรณ์ ใน

ส�ำนวนกำรสอบสวนทุกคดีของพนักงำนสอบสวนทุกระยะๆ ละไม่เกิน 30 วัน จนกว่ำกำรสอบสวน

จะเสร็จสิ้น

       2.3.3 ผูบ้งัคับกำร หรอืรองผูบั้งคับกำร หรอืพนกังำนสอบสวนผูเ้ช่ียวชำญ

ทีไ่ด้รับมอบหมำยให้มหีน้ำทีค่วบคุมกำรสอบสวน  มหีน้ำท่ีตรวจสอบ แนะน�ำ และสัง่กำรให้เกดิควำม

ถูกต้องสมบูรณ์  ในส�ำนวนกำรสอบสวนทุกคดีของพนักงำนสอบสวนทุกระยะๆ ละไม่เกิน 3 เดือน 

จนกว่ำกำรสอบสวนจะเสร็จสิ้น

       2.3.4 ให้ผูบ้งัคบับญัชำตำมข้อ 2.3.1-2.3.3 บันทึกกำรตรวจสอบ แนะน�ำ 

และสั่งกำรไว้เป็นหลักฐำนในบันทึกกำรตรวจส�ำนวนกำรสอบสวนทุกครั้ง
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ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 4

     2.4  ให้พนักงำนสอบสวนเก็บบันทึกกำรตรวจส�ำนวนกำรสอบสวน รวมไว้กับ

ส�ำเนำ ส�ำนวนกำรสอบสวนคดีเรื่องนั้น โดยไม่ต้องส่งไปยังพนักงำนอัยกำรหรือผู้เกี่ยวข้อง และส่ง

มอบให้หัวหน้ำหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจสอบสวนเก็บรักษำไว้อย่ำงเป็นระบบ

     2.5  หัวหน้ำพนักงำนสอบสวน

       2.5.1 หวัหน้ำสถำนตี�ำรวจ หวัหน้ำหน่วยงำนทีมี่อ�ำนำจสอบสวน หรอืผู้

รกัษำ รำชกำรแทนท่ีมอี�ำนำจสอบสวนควำมผดิอำญำ เป็นหวัหน้ำพนกังำนสอบสวนตำมมำตรำ 18 

วรรคสี ่และ มำตรำ 140 แห่งประมวลกฎหมำยวธิพิีจำรณำควำมอำญำ ในเขตท้องท่ีรับผดิชอบของตน

       2.5.2 ผู้บังคับกำรต�ำรวจ หรือผู้รักษำรำชกำรแทน ท่ีมีอ�ำนำจสอบสวน

ควำมผิดอำญำเป็นหัวหน้ำพนักงำนสอบสวนตำมมำตรำ 18 วรรคสี่ และมำตรำ 140 แห่งประมวล

กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ในเขตท้องที่รับผิดชอบของตน

       2.5.3 ผู้บัญชำกำรต�ำรวจ หรือผู้รักษำรำชกำรแทน ที่มีอ�ำนำจสอบสวน

ควำมผิดอำญำเป็นหัวหน้ำพนักงำนสอบสวนตำมมำตรำ 18 วรรคสี่ และมำตรำ 140 แห่งประมวล

กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ในเขตท้องที่รับผิดชอบของตน

       2.5.4 ผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ หรือผู้รักษำรำชกำรแทน เป็นหัวหน้ำ

พนักงำนสอบสวนทั่วรำชอำญำจักร และมีอ�ำนำจสั่งกำรเกี่ยวกับคดีในทุกกรณี

       ให้หัวหน้ำพนักงำนสอบสวนตำม 2.4.2-2.4.4 มีอ�ำนำจมอบหมำย

ข้ำรำชกำร ต�ำรวจที่มียศตั้งแต่ร้อยต�ำรวจตรีหรือเทียบเท่ำร้อยต�ำรวจตรีขึ้นไปในสังกัด ท�ำหน้ำที่

ท�ำกำรสอบสวนในเขตท้องที่รับผิดชอบของตน ทั้งนี้ตำมที่ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติก�ำหนด 

     2.6  อ�ำนำจกำรควบคุมกำรสอบสวน

     ในกรณทีีม่ผีูเ้สยีหำย ผูต้้องหำ หรอืผูก้ล่ำวโทษในคดเีรือ่งหนึง่เรือ่งใด ร้องขอควำม

เป็นธรรมเกี่ยวกับกำรสอบสวนด�ำเนินคดีอำญำ รวมทั้งกำรอนุญำตหรือไม่อนุญำตให้ปล่อยชั่วครำว  

หรือในกรณีที่ผู้บังคับกำร ผู้บัญชำกำร ผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ หรือผู้รักษำรำชกำรแทนแล้วแต่

กรณเีหน็เป็นกำรสมควร ให้เรยีกหวัหน้ำหน่วยงำนทีม่อี�ำนำจสอบสวนมำช้ีแจง พร้อมทัง้เรยีกส�ำนวน

กำรสอบสวนมำตรวจพิจำรณำ และให้ค�ำแนะน�ำเร่งรัดกำรด�ำเนินกำรให้เป็นผลดีและเป็นไปในทำง

ทีช่อบและเหมำะสมได้ ถ้ำผูบ้งัคบักำร ผูบ้ญัชำกำร ผูบ้ญัชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ หรอืผูร้กัษำรำชกำร

แทน แล้วแต่กรณี เห็นว่ำกำรด�ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งไม่เป็นผล มีอ�ำนำจเข้ำควบคุมกำรสอบสวน

โดยสัง่พนักงำนสอบสวนด�ำเนนิกำรตำมทีเ่หน็สมควร รวมทัง้กำรสัง่อนญุำตหรอืไม่อนญุำตให้ปล่อย

ชั่วครำว หรือจะสั่งให้เปลี่ยนตัวพนักงำนสอบสวน หรือสั่งให้พนักงำนสอบสวนอื่นเข้ำร่วมท�ำกำร

สอบสวนคดีเรื่องนั้นด้วยก็ได้ กรณีดังกล่ำวให้ถือว่ำผู้บังคับกำร ผู้บัญชำกำร หรือผู้บัญชำกำรต�ำรวจ
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บทที่ 4     ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

แห่งชำติ หรือผู้รักษำรำชกำรแทน แล้วแต่กรณี เป็นหัวหน้ำพนักงำนสอบสวนตำมมำตรำ 18 วรรค

ท้ำย และมำตรำ 140 แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำภำยในเขตอ�ำนำจ

     2.7  ข้อควรปฏิบัติในกำรตรวจส�ำนวนกำรสอบสวน

     ผู้บงัคับบญัชำซึง่มหีน้ำทีต่รวจส�ำนวนกำรสอบสวน  พงึท�ำกำรตรวจในสำระส�ำคญั

ดังต่อไปนี้

       2.7.1 ตรวจควำมสมบูรณ์ของกำรสอบสวนว่ำ ผู้ท�ำกำรสอบสวนเป็น

พนักงำนสอบสวนหรือไม่ มีอ�ำนำจหน้ำที่และเขตอ�ำนำจตลอดจนมีข้อจ�ำกัดของอ�ำนำจและหน้ำท่ี

อย่ำงไรหรือไม่ คดีนั้นๆ มีผู้เสียหำย ผู้ร้องทุกข์หรือผู้กล่ำวโทษหรือไม่ หำกเป็นคดีควำมผิดอันยอม

ควำมได้ ผู้เสียหำยได้ร้องทุกข์ไว้หรือไม่ กำรมอบอ�ำนำจให้ร้องทุกข์เป็นไปโดยถูกต้องตำมกฎหมำย

หรือไม่ คดีขำดอำยุควำมหรือไม่ เป็นต้น

       2.7.2 ตรวจพิจำรณำพยำนหลักฐำนต่ำงๆ ในส�ำนวนกำรสอบสวนว่ำ ค�ำ

ให้กำร พยำนบุคคล ข้อควำมในพยำนเอกสำรต่ำงๆ ตลอดจนบันทึกรำยงำนของเจ้ำหน้ำที่ และร่อง

รอยพยำนวตัถวุ่ำ ได้แสดงข้อเทจ็จรงิอย่ำงใด รบัฟังเป็นข้อยตุไิด้แล้วหรอืไม่ มนี�ำ้หนกัน่ำเชือ่ถอืมำก

น้อยเพียงใด มีข้อพิรุธ หรือข้อควรโต้แย้งได้อย่ำงไร เพื่อจะได้แนะน�ำ สั่งกำรให้มีกำรสอบสวนเพิ่ม

เตมิ หรอืเพือ่ปรบักับข้อกฎหมำยว่ำได้มกีำรกระท�ำผดิตำมทีก่ล่ำวหำหรือไม่ ผูต้้องหำเป็นผูท้ีก่ระท�ำ

ควำมผิดหรือผู้อื่นเป็นผู้กระท�ำควำมผิด ควำมผิดนั้นๆ เป็นควำมผิดตำมบทบัญญัติของกฎหมำยใด  

ผูก้ระท�ำผิดนัน้มเีหตอุนัควรไม่ต้องรบัโทษ ยกเว้นโทษ ยกโทษ ลดโทษหรอืเพิม่โทษหรอืไม่ มเีหตอุนั

ควรขอให้ริบทรัพย์สินตลอดจนขอให้ใช้วิธีกำรเพื่อควำมปลอดภัยหรือไม่

    หำกตรวจพบว่ำ กำรสอบสวนยังมีควำมบกพร่องหรือมีข้อสงสัยบำง ประกำรยังไม่

เป็นที่กระจ่ำงชัด ผู้ตรวจส�ำนวนจะต้องสั่งให้มีกำรสอบสวนเพิ่มเติมจนสิ้นกระแสควำม

    3. ระยะเวลาการสอบสวน

    เพื่อมิให้ส�ำนวนกำรสอบสวนต้องตกอยู่กับพนักงำนสอบสวนนำนเกินควร ฉะนั้นคดี

ใดที่ไม่ปรำกฏว่ำผู้ใดเป็นผู้กระท�ำควำมผิด หรือคดีที่รู้ตัวผู้กระท�ำควำมผิดแต่เรียกหรือจับกุมตัวยัง

ไม่ได้ เมือ่พนักงำนสอบสวนผูร้บัผดิชอบเหน็ว่ำได้สอบสวนมำนำนพอสมควรทีจ่ะเสนอควำมเหน็ทำง

คดี ให้ปฏิบัติโดยถือตำมระยะเวลำที่ด�ำเนินกำรสอบสวนมำแล้ว ดังนี้

     3.1  ส�ำนวนคดีอำญำทั่วไป และส�ำนวนคดีจรำจรทำงบก

       3.1.1 คดีไม่ปรำกฏว่ำผู้ใดเป็นผู้กระท�ำควำมผิด แบ่งเป็น 2 กรณี

         (1) กรณีที่พนักงำนสอบสวนท�ำกำรสืบสวนสอบสวนแล้ว ไม่มีข้อ

เท็จจริง หรือพยำนหลักฐำนที่ต้องท�ำกำรสืบสวนสอบสวนต่อไป
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ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 4

         ก. คดีอำญำทั่วไปและคดีจรำจรทำงบก จะต้องท�ำกำรสืบสวน 

สอบสวนติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่รับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่ำวโทษ

         ข. คดีอุกฉกรรจ์ จะต้องท�ำกำรสืบสวนสอบสวนติดต่อกันมำแล้ว 

ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่รับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่ำวโทษ

         เมือ่พนกังำนสอบสวนท�ำกำรสบืสวนสอบสวนมำตำมก�ำหนดระยะ

เวลำ ดงักล่ำวข้ำงต้นแล้ว ยงัไม่ปรำกฏว่ำผูใ้ดเป็นผูก้ระท�ำผดิ ให้มคีวำมเหน็งดกำรสอบสวนหรอืเหน็

ควรให้งดกำรสอบสวน แล้วเสนอส�ำนวนพร้อมควำมเห็นไปยังผู้บังคับบัญชำตำมล�ำดับชั้นจนถึงผู้

บังคับกำร หรือผู้บัญชำกำรส�ำหรับหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจสอบสวนซ่ึงขึ้นตรงต่อกองบัญชำกำร หรือ

ส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเทียบเท่ำกองบัญชำกำร เพื่อพิจำรณำและมีควำมเห็นทำงคดี แล้วส่งส�ำนวน

ไปยังพนักงำนอัยกำรตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 140(1) ต่อไป

         (2) กรณีที่พนักงำนสอบสวนท�ำกำรสืบสวนสอบสวนแล้วมีข้อเท็จ

จริง หรือพยำนหลักฐำนที่ต้องท�ำกำรสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อที่จะรู้ตัวผู้กระท�ำควำมผิด ให้

พนักงำนสอบสวนท�ำกำรสืบสวนสอบสวนได้ภำยในอำยุควำม ท้ังนี้เมื่อครบระยะเวลำตำม (1) ก. 

และ ข. ให้เสนอส�ำนวนกำรสอบสวนพร้อมด้วยเหตผุลและควำมจ�ำเป็นไปยงัผูบั้งคบับัญชำตำมล�ำดบั

ชั้นจนถึงผู ้บังคับกำร หรือผู ้บัญชำกำรส�ำหรับหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจสอบสวนซึ่งขึ้นตรงต่อกอง

บญัชำกำร  หรอืส่วนรำชกำรทีม่ฐีำนะเทยีบเท่ำกองบญัชำกำร ภำยในระยะเวลำ 30 วนั ให้ผูบ้งัคบักำร

หรือผู้บัญชำกำรส�ำหรับหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจสอบสวนซึ่งขึ้นตรงต่อกองบัญชำกำร หรือส่วนรำชกำร

ที่มีฐำนะเทียบเท่ำกองบัญชำกำร มีอ�ำนำจพิจำรณำอนุมัติขยำยเวลำกำรสอบสวนได้ในครั้งแรกไม่

เกิน 3 เดอืน หลงัจำกครบก�ำหนดเวลำตำมทีอ่นมุตัแิล้ว แต่มีควำมจ�ำเป็นต้องท�ำกำรสบืสวนสอบสวน

ต่อไป ให้ขอขยำยระยะเวลำไปยังหัวหน้ำหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจสอบสวนเพื่อพิจำรณำอนุมัติให้ขยำย

ระยะเวลำได้ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน ตำมเหตุแห่งควำมจ�ำเป็น จนกว่ำกำรสอบสวนจะเสร็จสิ้น เว้น

แต่ผู้บังคับกำรหรือผู้บัญชำกำรส�ำหรับหน่วยงำนท่ีมีอ�ำนำจสอบสวนซ่ึงข้ึนตรงต่อกองบัญชำกำร  

หรือส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเทียบเท่ำกองบัญชำกำรจะสั่งกำรเป็นอย่ำงอื่น

      3.1.2 คดีรู้ตัวผู้กระท�ำผิดแต่เรียกหรือจับตัวยังไม่ได้ แบ่งเป็น 2 กรณี

        (1) กรณีที่พนักงำนสอบสวนท�ำกำรสืบสวนสอบสวนแล้วไม่มีข้อเท็จ

จริง หรือพยำนหลักฐำนที่ต้องท�ำกำรสืบสวนสอบสวนต่อไป

         ก. คดีอำญำทั่วไปและคดีจรำจรทำงบก ให้พนักงำนสอบสวน

ท�ำกำรสืบสวนสอบสวนให้เสรจ็สิน้ภำยในก�ำหนด 2 เดอืน นบัตัง้แต่วนัทีร่บัค�ำร้องทกุข์หรอืค�ำกล่ำว

โทษ หรือรู้ตัวผู้กระท�ำผิด

         ข. คดีอุกฉกรรจ์  ให้พนักงำนสอบสวนท�ำกำรสืบสวนสอบสวนให้

เสร็จสิ้นภำยในก�ำหนด 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่รับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่ำวโทษหรือรู้ตัวผู้กระท�ำผิด
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บทที่ 4     ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

        เมือ่พนกังำนสอบสวนท�ำกำรสบืสวนสอบสวนมำเป็นระยะเวลำตำมที่

ก�ำหนดแล้ว  ยังไม่สำมำรถน�ำตัวผู้กระท�ำผิดมำด�ำเนินคดีได้  โดยได้รวบรวมพยำนหลักฐำนเสร็จสิ้น

แล้ว  ให้พนักงำนสอบสวนมีควำมเห็นทำงคดีและเสนอส�ำนวนกำรสอบสวนพร้อมควำมเห็นไปยังผู้

บงัคบับญัชำตำมล�ำดับชัน้  จนถงึผูม้อี�ำนำจท�ำควำมเห็นทำงคด ี แล้วส่งส�ำนวนไปยงัพนกังำนอยักำร

ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 141 ต่อไป

        (2) กรณท่ีีพนกังำนสอบสวนท�ำกำรสบืสวนสอบสวนแล้ว  คดมีข้ีอเทจ็

จริง หรือพยำนหลักฐำนที่ต้องท�ำกำรสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม ให้พนักงำนสอบสวนท�ำกำรสืบสวน

สอบสวนได้ภำยในอำยคุวำม ทัง้น้ีเมือ่ครบระยะเวลำตำม (1) ก. และ ข. ให้เสนอส�ำนวนกำร สอบสวน

พร้อมด้วยเหตุผลและควำมจ�ำเป็น ไปยังผู้บังคับบัญชำตำมล�ำดับชั้นจนถึงผู้บังคับกำร หรือผู้

บัญชำกำรส�ำหรับหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจสอบสวนซ่ึงขึ้นตรงต่อกองบัญชำกำร หรือส่วนรำชกำรที่มี

ฐำนะเทียบเท่ำกองบัญชำกำร ภำยในระยะเวลำ 10 วัน นับตั้งแต่วันครบระยะเวลำตำม (1) ก. และ 

ข. ให้ผู้บังคับกำรหรือผู้บัญชำกำรส�ำหรับหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจสอบสวนซึ่งขึ้นตรงต่อกองบัญชำกำร 

หรือส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเทียบเท่ำกองบัญชำกำร แล้วแต่กรณี มีอ�ำนำจพิจำรณำอนุมัติขยำยเวลำ

กำรสอบสวนได้ ในครั้งแรกไม่เกิน 3 เดือน หลังจำกครบก�ำหนดเวลำตำมที่อนุมัติแล้ว แต่มีควำม

จ�ำเป็นต้องท�ำกำรสืบสวนสอบสวนต่อไป ให้ขอขยำยระยะเวลำไปยังหัวหน้ำหน่วยงำนท่ีมีอ�ำนำจ

สอบสวนเพื่อพิจำรณำอนุมัติ ให้ขยำยระยะเวลำได้ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน ตำมเหตุแห่งควำมจ�ำเป็น

จนกว่ำกำรสอบสวนจะเสร็จสิ้น เว้นแต่ผู้บังคับกำรหรือผู้บัญชำกำรส�ำหรับหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจ

สอบสวนซึ่งขึ้นตรงต่อกองบัญชำกำร หรือส่วนรำชกำรท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำกองบัญชำกำรจะสั่งกำร

เป็นอย่ำงอื่น

      3.1.3 คดีทีผู่ต้้องหำถกูควบคมุตวั หรอืถกูผดัฟ้อง หรอืถกูผดัฟ้องฝำกขงั หรอื 

ฝำกขัง ในระหว่ำงกำรสอบสวน

        (1) ให้พนกังำนสอบสวนผูร้บัผดิชอบและผูบ้งัคบับญัชำเร่งรดัพนกังำน 

สอบสวน เพือ่ให้กำรสอบสวนเสรจ็สิน้ไปก่อนทีจ่ะครบอ�ำนำจผัดฟ้อง หรอืฝำกขงั ตำมทีก่ฎหมำยได้

ให้อ�ำนำจไว้ กำรขอผัดฟ้อง หรือฝำกขังให้กระท�ำในกรณีควำมจ�ำเป็นเพื่อให้กำรสอบสวนเสร็จสิ้น

เท่ำนั้น เมื่อกำรสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วให้รีบสรุปส�ำนวนมีควำมเห็นทำงคดี เสนอผู้บังคับบัญชำตำม

ล�ำดับชั้นจนถึงผู้มีอ�ำนำจท�ำควำมเห็นทำงคดี แล้วส่งส�ำนวนไปยังพนักงำนอัยกำรเพื่อพิจำรณำตำม

กฎหมำยต่อไป

        (2) กรณีที่ศำลไม่อนุญำตให้ผัดฟ้องฝำกขัง หรือฝำกขัง หรือขำดผัด

ฟ้อง หรือฝำกขัง หรือเมื่อครบก�ำหนดผัดฟ้อง หรือฝำกขังแล้ว แต่กำรสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น ให้

หัวหน้ำหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจสอบสวนรีบรำยงำนผู้บังคับกำร หรือผู้บัญชำกำรส�ำหรับหน่วยงำนท่ีมี

อ�ำนำจสอบสวนซ่ึงข้ึนตรงต่อกองบญัชำกำร หรอืส่วนรำชกำรทีม่ฐีำนะเทยีบเท่ำกองบญัชำกำรทรำบ
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ทันที เพื่อหำทำงแก้ไขมิให้กำรสอบสวนต้องเสียหำย พร้อมทั้งพิจำรณำว่ำพนักงำนสอบสวนมีข้อ

บกพร่องในกำรสอบสวนหรือไม่ แล้วท�ำกำรสอบสวนต่อไปจนเสร็จสิ้น

      3.1.4 คดีที่ผู้ต้องหำได้รับกำรปล่อยชั่วครำว

        (1) ให้พนักงำนสอบสวนท�ำกำรสอบสวนให้เสร็จสิ้นภำยใน 2 เดือน 

ส�ำหรับคดีอำญำทั่วไปและคดีจรำจรทำงบก และภำยใน 3 เดือน ส�ำหรับคดีอุกฉกรรจ์ นับตั้งแต่วัน

ทีผู้่ต้องหำได้รบักำรปล่อยชัว่ครำว หำกมเีหตจุ�ำเป็นไม่อำจท�ำกำรสอบสวนให้เสรจ็สิน้ภำยในเวลำดงั

กล่ำว ให้พนักงำนสอบสวนเสนอส�ำนวนกำรสอบสวน พร้อมท้ังเหตุแห่งควำมจ�ำเป็นเพ่ือขออนุมัติ

ขยำยเวลำกำรสอบสวน  ไปยงัผูบ้งัคบับญัชำตำมล�ำดบัชัน้จนถงึผูบ้งัคบักำร หรือผูบ้ญัชำกำรส�ำหรบั

หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจสอบสวนซึ่งขึ้นตรงต่อกองบัญชำกำร หรือส่วนรำชกำรท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำกอง

บัญชำกำร

        (2) ให้ผู ้บังคับกำร หรือผู ้บัญชำกำรส�ำหรับหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจ

สอบสวน ซึ่งขึ้นตรงต่อกองบัญชำกำร หรือส่วนรำชกำรท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำกองบัญชำกำร แล้วแต่

กรณ ี มอี�ำนำจพจิำรณำอนมุตัขิยำยเวลำกำรสอบสวนต่อไปอกี ตำมควำมจ�ำเป็นได้ครัง้ละไม่เกนิ 30 

วัน รวมแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผู้ต้องหำได้รับกำรปล่อยชั่วครำว โดยบันทึกเหตุแห่ง

ควำมจ�ำเป็นในกำรอนุมัติแต่ละครั้งไว้ในส�ำนวนกำรสอบสวนด้วย

        (3) เมือ่ท�ำกำรสอบสวนครบก�ำหนด 6 เดอืน นบัต้ังแต่วนัท่ีมกีำรปล่อย

ชั่วครำวแต่กำรสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น และยังมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องควบคุมตัวผู้ต้องหำไว้ต่อไป ให้

หวัหน้ำหน่วยงำนทีม่อี�ำนำจสอบสวนบนัทกึเหตุแห่งควำมจ�ำเป็นไว้ในส�ำนวนกำรสอบสวน แล้วส่งตวั

ผู้ต้องหำไปศำลเพื่อยื่นค�ำร้องขอหมำยขังผู้ต้องหำตำมบทบัญญัติ มำตรำ 87 วรรคสี่ ถึงวรรคเก้ำ 

แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ หำกศำลสั่งไม่อนุญำตให้ควบคุมผู้ต้องหำไว้อีกต่อไป  

ให้รีบรำยงำนไปยังผู้บังคับบัญชำตำมล�ำดับชั้นจนถึงผู้บังคับกำร หรือผู้บัญชำกำรส�ำหรับหน่วยงำน

ที่มีอ�ำนำจสอบสวนซึ่งขึ้นตรงต่อกองบัญชำกำร หรือส่วนรำชกำรท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำกองบัญชำกำร

ทรำบ เพื่อหำทำงแก้ไขมิให้กำรสอบสวนต้องเสียหำย พร้อมท้ังพิจำรณำว่ำพนักงำนสอบสวนมีข้อ

บกพร่องในกำรสอบสวน  จนเป็นเหตใุห้ศำลใช้ดลุพนิจิไม่อนญุำตให้ควบคมุผูต้้องหำไว้อกีต่อไปหรอื

ไม่ แล้วท�ำกำรสอบสวนต่อไปจนเสรจ็สิน้ และรบีรำยงำนให้ส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำตทิรำบทันทด้ีวย

      ในกำรน�ำผู้ต้องหำไปยื่นค�ำร้องต่อศำลขอหมำยขังผู้ต้องหำ ให้หัวหน้ำหน่วย

งำนท่ีมีอ�ำนำจสอบสวนไปศำลด้วยตนเอง เพื่อแถลงให้ศำลทรำบถึงเหตุผลและควำมจ�ำเป็นที่กำร

สอบสวนยงัไม่เสรจ็สิน้ และจ�ำเป็นต้องควบคมุผูต้้องหำต่อไปอกี ส�ำหรบัคดทีีม่คี�ำสัง่แต่งตัง้พนกังำน

สืบสวนสอบสวน ให้หัวหน้ำพนักงำนสืบสวนสอบสวนเป็นผู้แถลงศำลด้วยตนเอง 
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      3.1.5 คดีที่ผู้ต้องหำถูกแจ้งข้อหำโดยไม่มีกำรจับกุม

        (1) ให้พนักงำนสอบสวนท�ำกำรสอบสวนให้เสร็จสิ้นภำยใน 2 เดือน 

ส�ำหรับคดีอำญำทั่วไปและคดีจรำจรทำงบก  และภำยใน 3 เดือน ส�ำหรับคดีอุกฉกรรจ์ นับตั้งแต่วัน

ทีผู่ต้้องหำถกูแจ้งข้อหำโดยไม่มกีำรจับกมุ  หำกมเีหตุจ�ำเป็นไม่อำจท�ำกำรสอบสวนให้เสรจ็สิน้ภำยใน

เวลำดงักล่ำว  ให้พนกังำนสอบสวนเสนอส�ำนวนกำรสอบสวนพร้อมทัง้เหตแุห่งควำมจ�ำเป็น  เพือ่ขอ

อนุมัติขยำยเวลำกำรสอบสวนไปยังผู้บังคับบัญชำตำมล�ำดับชั้นจนถึงผู้บังคับกำร  หรือผู้บัญชำกำร

ส�ำหรับหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจสอบสวนซึ่งขึ้นตรงต่อกองบัญชำกำร หรือส่วนรำชกำรท่ีมีฐำนะเทียบ

เท่ำกองบัญชำกำร

        (2) ให้ผู ้บังคับกำร หรือผู ้บัญชำกำรส�ำหรับหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจ

สอบสวนซ่ึงขึน้ตรงต่อกองบญัชำกำร หรอืส่วนรำชกำรทีม่ฐีำนะเทยีบเท่ำกองบญัชำกำร แล้วแต่กรณี 

มีอ�ำนำจพิจำรณำอนุมัติขยำยเวลำกำรสอบสวนต่อไปอีกตำมควำมจ�ำเป็นได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน 

รวมแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่แจ้งข้อหำโดยไม่มีกำรจับกุม โดยบันทึกเหตุแห่งควำม

จ�ำเป็นในกำรอนุมัติแต่ละครั้งไว้ในส�ำนวนกำรสอบสวนด้วย

      กรณีมีควำมจ�ำเป็นต้องสอบสวนเกิน 6 เดือน นับแต่วันท่ีแจ้งข้อหำโดยไม่มี

กำรจับกุม ให้พนักงำนสอบสวนเสนอส�ำนวนกำรสอบสวนเพื่อขออนุมัติขยำยเวลำไปยังผู้บังคับกำร  

หรอืผู้บญัชำกำรส�ำหรบัหน่วยงำนทีม่อี�ำนำจสอบสวนซึง่ขึน้ตรงต่อกองบญัชำกำร หรอื ส่วนรำชกำร

ท่ีมฐีำนะเทยีบเท่ำกองบญัชำกำร พร้อมด้วยเหตแุห่งควำมจ�ำเป็น เพือ่พจิำรณำอนุมัตขิยำยเวลำกำร

สอบสวนได้ตำมเหตุผลและควำมจ�ำเป็น

     4. การเจรจาไกล่เกลี่ย

     กำรไกล่เกลีย่ คอื กระบวนกำรยตุหิรอืระงบัข้อพิพำทด้วยควำมตกลงยนิยอมของ

คู่ควำมเอง โดยที่มีบุคคลที่สำมมำเป็นคนกลำงคอยช่วยเหลือแนะน�ำ เสนอแนะหำทำงออกในกำร

ยุติหรือระงับข้อพิพำทให้คู่ควำมต่อรองกันได้ส�ำเร็จ 

ข้อดีของกำรไกล่เกลี่ยหรือประนอมข้อพิพำท 

     1. สะดวก กำรไกล่เกลีย่ข้อพพิำทเป็นวิธรีะงบัข้อพพิำท ไม่มแีบบพธิ ีค่อนข้ำงจะ

ยืดหยุ่นและรักษำสัมพันธภำพระหว่ำงคู่กรณีมำกกว่ำกำรพิจำรณำคดีตำมปกติของศำล 

     2. รวดเร็ว กำรไกล่เกลี่ยใช้เวลำในกำรด�ำเนินกำรไม่มำกนักก็สำมำรถที่จะทรำบ

ได้ว่ำคูพิ่พำทจะตกลงกันได้หรอืไม่อย่ำงไร หำกตกลงกันได้จะท�ำให้คดีเสรจ็สิน้ไปเรว็กว่ำกระบวนกำร

ปกติ ถ้ำไม่สำมำรถตกลงกันได้ พนักงำนสอบสวนจะท�ำกำรสอบสวน และส่งส�ำนวนให้พนักงำน

อัยกำรด�ำเนินกำรต่อไป 
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     3. ประหยดัค่ำใช้จ่ำย กำรไกล่เกลีย่ใช้เวลำไมม่ำกนัก ท�ำให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำยใน

กำรด�ำเนินกำรต่ำง ๆ เช่น ค่ำเดินทำงมำไปศำล ค่ำป่วยกำรทนำยควำม ตลอดจนค่ำด�ำเนินกำรใน

ชั้นศำล และชั้นบังคับคดี 

     4. รักษำสัมพันธภำพระหว่ำงคู่พิพำท เมื่อคู่พิพำทสำมำรถตกลงระงับข้อพิพำท

กันได้จะท�ำให้ลด ข้อขดัแย้ง ข้อโต้เถยีงระหว่ำงกนั สำมำรถอยูร่่วมกนั ต่อไปซ่ึงจะเป็นผลดต่ีอทกุฝ่ำย 

     5. สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่คู่ควำม กำรไกล่เกลี่ยเป็นวิธีกำรที่ต้องใช้เทคนิคกำร

เจรจำต่อรองให้ผูพ้พิำทยนิยอมผ่อนปรน โอนอ่อนผ่อนตำมให้แก่กนัและกนัโดยไม่มฝ่ีำยใดฝ่ำยหนึง่

ได้เปรียบเสียเปรียบจนเกินไป บำงครั้งอำจต้องมีกำรชี้ถูกชี้ผิดเสียก่อน และท�ำกำรเจรจำไกล่เกลี่ย

ให้ผู้ผิดยอมรับชดใช้ค่ำเสียหำยให้กับคู่กรณี

     6. สร้ำงควำมสงบสุขให้แก่ชุมชน กำรไกล่เกลี่ยสำมำรถท�ำให้คู่พิพำทกลับไปอยู่

ร่วมกันอย่ำงปกติสุข ตลอดจนร่วมกันพัฒนำสังคมของตนต่อไป 

     7. แบ่งเบำภำระทำงคดีของพนกังำนสอบสวน อยักำร และ ผูพ้พิำกษำ ข้อพิพำท

ที่สำมำรถตกลงกันได้ก็สำมำรถตกลงกันได้ก็จะท�ำให้คดีไม่เข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำพิพำกษำคดี

ของศำล คดีเสร็จไปไม่คำ้งกำรพิจำรณำเป็นส่วนมำก ซ่ึงจะเป็นกำรประหยัดงบประมำณของทำง

รำชกำรได้อีกด้วย

     กลยุทธ์ในกำรเจรจำไกล่เกลี่ย หมำยถึง เทคนิคในกำรใช้ปำกให้เป็น เพื่อให้บรรลุ

เป้ำหมำยอนัเป็นประโยชน์ต่อคูเ่จรจำ กำรใช้ปำกให้เหมำะสมต่อสภำพกำรณ์แวดล้อมและเงือ่นเวลำ 

ในบำงสถำนกำรณ์ กำรใช้ปำกให้เป็นอำจหมำยถึง “กำรนิ่งเงียบ” แทนกำรพูดจำ เช่นกำรเจรจำ 

ไกล่เกล่ียกบัคูเ่จรจำ ซึง่ก�ำลงัมีอำรมณ์ วธิทีีด่ท่ีีสดุ คอื รอให้คูเ่จรจำหำยโมโหและเข้ำสูภ่ำวะของกำร

มีเหตุผล แล้วจึงค่อยเข้ำไปเจรจำด้วย  ดังนั้น กำรเจรจำในบำงครั้งจึงหมำยถึงกำรรู้จักเงียบสักพัก

ก่อนกำรใช้ปำก หรือกำรอำศัยปำกบุคคลอื่นที่คู ่เจรจำให้กำรยอมรับเข้ำไปเจรจำ และในบำง

สถำนกำรณ์ อำจใช้วิธีอื่นแทนกำรใช้ปำกเสียก่อน เช่น อำจใช้วิธีเขียนจดหมำยให้คู่เจรจำมีเวลำ

พิจำรณำหรือไตร่ตรองเรื่องที่เรำต้องกำรเจรจำเพื่อโน้มน้ำวให้คู่เจรจำเป็นผู้ริเริ่มกำรเจรจำ 

     สรุปได้ว่ำ ก่อนกำรเจรจำไกล่เกลี่ย ควรศึกษำและท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคู่เจรจำ 

และเข้ำใจจุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง ดังนั้นประสิทธิภำพในกำรเจรจำขึ้นอยู่กับกระบวนกำรในกำร

ท�ำควำมเข้ำใจ “รู้เรำ รู้เขำ”
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บทที่ 4     ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

     หลักการเบื้องต้นในการเจรจาต่อรอง

     หลักกำรในเจรจำต่อรองที่คู่เจรจำต้องค�ำนึงและส่งผลต่อควำมส�ำเร็จหรือควำม

ล้มเหลว มีดังนี้

     1. หลักกำรที่ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของต้นทุนและก�ำไร (Cost-Benefit) คือกำรท่ีคู่

เจรจำต่ำงสำมำรถประเมินได้ว่ำผลประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรเจรจำและกำรยุติข้อขัดแย้งจะมี

มำกกว่ำต้นทุน

     2. หลักควำมเชื่อมั่นต่อกัน (Trust) กำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นระหว่ำงกันเป็นองค์

ประกอบส�ำคัญอย่ำงยิ่งส่วนหนึ่งท่ีจะส่งผลต่อควำมส�ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของกำรเจรจำ หำกคู่

เจรจำขำดควำมไว้เนื้อเชื่อใจหรือควำมมั่นใจต่อกันแล้ว อำจจะกล่ำวได้ว่ำกำรเจรจำนั้นไม่ทันได้เริ่ม

ต้นกล้็มเหลวเสยีแล้ว ดงันัน้ จึงต้องสร้ำงบรรยำกำศแห่งควำมเชือ่มัน่ ตัง้แต่จดุเริม่ต้นของกำรเจรจำ

ที่จะท�ำให้เกิดควำมรู้สึกท่ีดีต่อกัน กำรพบหน้ำกันคร้ังแรกของคู่เจรจำอำจเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่ควำม

เชื่อมมั่น คู่เจรจำที่ได้ฝึกปรือมำอย่ำงดีต่ำงฝ่ำยต่ำงต้องมีกำรศึกษำถึงแนวคิด นิสัย ลักษณะ ตลอด

จนศึกษำวัฒนธรรมในกำรเจรจำ เพื่อสร้ำงบรรยำกำศแห่งควำมเชื่อมั่นในตัวผู้เจรจำ

     3. รูจ้กัจ�ำกดัขอบเขตกำรเจรจำอย่ำให้ขยำยวงไปกระจำยกบัประเดน็อืน่ๆ ทีอ่ำจ

ส่งผลกระทบกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันทั้งระบบ

     แนวทางในการเจรจา

     1. แนวทางจิตวทิยา (Psychological Approach) เป็นแนวทำงในกำรใช้หลกั

จิตวิทยำ พูดจำหว่ำนล้อม และด�ำเนินกำรทุกอย่ำง เพื่อประสบควำมส�ำเร็จซึ่งข้อยุติในด้ำนใดด้ำน

หนึ่ง โดยคู่เจรจำต้องพยำยำมท�ำควำมเข้ำใจในเรื่องจิตวิทยำซึ่งอำจหมำยถึง นิสัยใจคอ สถำนภำพ

ทำงด้ำนอำรมณ์ของคูเ่จรจำ แรงบบีคัน้ หรอืสถำนภำพ และบทบำทในด้ำนต�ำแหน่งทีจ่ะมผีลต่อกำร

แสดงออกถึงแนวควำมคิดและท่ำทีที่เก่ียวข้องกับเรื่องของกำรเจรจำ องค์ประกอบเหล่ำนี้มีควำม

ส�ำคัญที่จะท�ำให้ผู้เจรจำสำมำรถก�ำหนดกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนภำพทำงด้ำนจิตวิทยำอัน

เป็นผลมำจำกตัวแปรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่เจรจำ

     ในกำรใช้แนวทำงด้ำนจิตวิทยำในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเจรจำต่อรอง สิ่งที่ผู้

เจรจำจะต้องศึกษำวิเครำะห์และท�ำควำมเข้ำใจคือ

      1.1  นิสัย (Nature)

      1.2  อำรมณ์และเหตุผล (Emotional and Rational Side)

      1.3  สถำนภำพ (Status) และบทบำท (Roles)
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ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 4

     2.  แนวทางทฤษฎีเกม (Game Theory) ทฤษฎีเกมถูกน�ำมำใช้กันอย่ำงกว้ำง

ขวำงและมปีระสทิธิภำพในกำรท�ำให้กำรเจรจำต่อรองนัน้เป็นไปตำมเงือ่นไขและทศิทำงทีก่�ำหนดไว้ 

ทฤษฎีเกมตั้งอยู่บนสมมุติฐำนว่ำคู่เจรจำนั้นจะมีควำมรู้ ควำมสำมำรถเท่ำเทียมกันและมีข้อมูลมำก

เท่ำเทยีมกนั องค์ประกอบดังกล่ำว จะส่งผลท�ำให้กำรเจรจำมข้ีอยตุใินลกัษณะทีค่ำดกำรณ์ได้ อย่ำงไร

ก็ตำมทฤษฎีเกมนั้นสำมำรถท่ีจะใช้ในกำรอธิบำยได้อย่ำงดีในกรณีถ้ำหำกคู่เจรจำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งมี

ข้อมลูทีด่กีว่ำและมกีำรเตรยีมกำรทีดี่กว่ำ ย่อมประสบควำมส�ำเรจ็และสำมำรถได้เปรยีบในกำรเจรจำ

กว่ำคู่เจรจำอีกฝ่ำยหนึ่งที่ขำดข้อมูลและกำรเตรียมกำร 

      ทฤษฎีเกมอำจจ�ำแนกได้ 3  ลักษณะ

      2.1  เกมศูนย์ (Zero Sum Game) พื้นฐำนของข้อเท็จจริง คือ กำรเจรจำ

ใดๆ  นั้นมีผู้ได้กับเสีย เกมศูนย์มีที่มำจำกเกมเล่นไพ่ กล่ำวคือทุกๆ 200 บำทที่มีคนได้ก็จะต้องมีคน

เสีย นั่นคือบวก 200 คู่กับ ลบ 200 ก็เป็นศูนย์ 

      ในกำรเจรจำต่อรองถ้ำหำกมผู้ีได้และผูเ้สยี กำรเจรจำนัน้จะไม่ประสบผลส�ำเรจ็ 

เนื่องจำกผู้เสียจะไม่ยอมร่วมเจรจำด้วย กำรเจรจำจะต้องตั้งอยู่บนสมมุติฐำนว่ำคู่เจรจำนั้นจะได้ผล

ประโยชน์จำกกำรเจรจำร่วมกัน ลักษณะเกมศูนย์จึงเป็นตัวอธิบำยได้ว่ำกำรเจรจำดังกล่ำวจะไม่

ประสบผลส�ำเร็จ นอกจำกเสียว่ำอีกฝ่ำยหนึ่งจะมีอ�ำนำจต่อรองสำมำรถบีบบังคับอีกฝ่ำยหนึ่งได้

เท่ำนั้น

      2.2   เกมลบ (Negative Sum Game)  ตำมหลักกำรนี้ คือกำรเจรจำใดๆ 

ก็ตำมที่ส่งผลกระทบที่จะท�ำให้คู่เจรจำเสียผลประโยชน์ กำรเจรจำดังกล่ำวนั้น จะไม่มีวันไปสู่ข้อยุติ

ได้เพรำะข้อยตุดัิงกล่ำวนัน้จะส่งผลในแง่ลบต่อทกุๆ ฝ่ำย ทกุฝ่ำยจงึต้องพยำยำมหลกีเลีย่ง “เกมลบ” 

      2.3  เกมบวก (Positive Sum Game) ตำมหลักกำรนี้คือ กำรเจรจำใดๆ ที่

จะประสบควำมส�ำเร็จได้น้ัน จะต้องน�ำไปสู่ข้อยุติท่ีเป็นผลดีต่อทุกฝ่ำย กำรเจรจำจึงต้องอยู่บน

สมมุติฐำนว่ำควำมส�ำเร็จต้องขึ้นอยู่กับข้อสรุปที่ทุกฝ่ำยเป็นฝ่ำยได้ (Win – Win Position ) หรือที่

เรียกว่ำ “เกมบวก” ซึ่งหมำยถึงกำรที่ทุกฝ่ำยได้ผลประโยชน์อย่ำงเท่ำเทียมในกำรเจรจำ

     3. ทฤษฎี H.M.L หมำยถึง กระบวนกำรในกำรที่จะให้คู่เจรจำเดินทำงเข้ำหำกัน

เพือ่มุง่สูเ่ป้ำหมำย คอื ข้อยตุทิีม่ผีลประโยชน์ร่วมกนัเป็นเดมิพนั เรยีกศพัท์กระบวนกำรในกำรเจรจำ

ดังกล่ำวว่ำ “Nagotiating Continuum” หมำยถึง เส้นทำงแห่งกำรเจรจำเพื่อบรรจบเข้ำหำกันของ

คูเ่จรจำทีอ่ยูกั่นคนละฟำก  ในกำรเจรจำคู่เจรจำแต่ละฝ่ำยจะต้องมีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรเจรจำ

เอำไว้ เป้ำหมำยในกำรเจรจำมี 3 ระดับด้วยกัน และเรียกเป้ำหมำยในกำรเจรจำท้ัง 3 ระดับว่ำ  

“ทฤษฎี H.M.L.” สำมำรถอธิบำยได้ดังนี้
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บทที่ 4     ขั้นตอนการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

      3.1  ระดับ “H”  (High) หมำยถึง กำรบรรลุสู่เป้ำหมำยสูงสุดของคู่เจรจำ 

ซ่ึงถอืเป็นเป้ำหมำยอดุมคต ิ(Ideal Position) หมำยควำมว่ำคูเ่จรจำสำมำรถทีจ่ะบรรลเุป้ำหมำยทกุ

อย่ำงที่ตัวเองตั้งไว้ซึ่งเท่ำกับบรรลุ 100 % เป็นระดับที่คู่เจรจำอยำกที่จะให้เกิดสูงสุด

      3.2  ระดับ “M”  (Medium) หมำยถึง กรณีที่คู่เจรจำไม่สำมำรถที่จะได้มำ

ซึ่งเป้ำหมำยสูงสุด แต่อย่ำงน้อยบรรลุเป้ำหมำยได้ 75 % เรียกเป้ำหมำยดังกล่ำวว่ำเป็นเป้ำหมำย

ระดับกลำง 

      3.3  ระดับ “L” (Low) หมำยถงึ กรณท่ีีคูเ่จรจำอยำกได้เป้ำหมำยอย่ำงน้อย

ที่สุด ที่ 50 % เรียกระดับนี้ว่ำระดับที่เป็นขอบเขตจ�ำกัด หำกต�่ำกว่ำระดับนี้กำรเจรจำจะไม่มีทำงได้

ข้อยุติ เพรำะหำกต�่ำกว่ำนี้ คู่เจรจำจะเสียมำกกว่ำได้ ซึ่งเกินขอบเขตที่จะเจรจำด้วย

     4. เทคนิคการเจรจาต่อรองด้วยแนวทางผสมผสาน (Multi-dimensional  

Approach) หมำยถึง กำรใช้แนวทำงผสมผสำนระหว่ำงกำรศึกษำทำงจิตวิทยำ และกำรใช้ทฤษฎี

เกม เข้ำด้วยกัน

    แนวทางในเชิงจิตวิทยา แนวทางทฤษฎีเกมมีข้อดี ข้อเสีย สรุปได้ดังนี้

    แนวทางจิตวิทยา 

		 	 	 	 ข้อดี	 	 จะท�ำให้เข้ำใจถงึกลไกหรอืพืน้ฐำนควำมต้องกำรของอำรมณ์แนวควำมคดิ

ของตัวเอง ตลอดจนควำมต้องกำรของคู่เจรจำ ซึ่งจะท�ำให้ผู้เจรจำสำมำรถเตรียมควำมพร้อมเพื่อ

ด�ำเนินมำตรกำรในกำรเจรจำต่อรองที่สอดคล้องกับพื้นฐำนควำมต้องกำรและมีกำรป้องปรำมผลท่ี

อำจเกิดจำกส่ิงที่ไม่พึงปรำรถนำ อันเป็นผลข้ำงเคียงจำกกำรควบคุมอำรมณ์หรือไม่เข้ำใจในด้ำน

จิตวิทยำทั้งของตัวเองและคู่เจรจำ 

					 	 	 ข้อเสีย  ของแนวทำงจิตวิทยำ คือ เป็นลักษณะของกำรเจรจำที่ไม่มีกำรเตรียม

ตัวอย่ำงเป็นระบบ เป็นลักษณะของกำรเตรียมตัวเพียงตอบสนองต่อคู่เจรจำโดยไม่มีกำรก�ำหนดขั้น

ตอนและเป้ำหมำยที่เด่นชัด

    แนวทางที่ใช้ทฤษฎีเกม

	 	 	 	 ข้อดี	  คือเป็นลกัษณะกำรเจรจำต่อรองทีม่กีำรท�ำกำรบ้ำน มกีำรดเูป้ำหมำยควำม

เป็นไปได้ทั้งของตัวผู้เจรจำและคู่เจรจำ เป็นกำรเตรียมตัวเพื่อผลักดันแนวทำงกำรเจรจำอย่ำงเป็น

ระบบ   
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															 ข้อเสีย	 ถ้ำหำกไม่ได้ผสมผสำนกลไกทำงจติวทิยำ จะท�ำให้กำรเข้ำถงึวตัถปุระสงค์

หรือเป้ำหมำยที่แท้จริงของคู่เจรจำมีควำมผิดพลำดในบำงครั้งกำรก�ำหนดเป้ำหมำยอำจมีกำรผิด

พลำดมิใช่ด้วยสำระในกำรเจรจำ แต่อำจเกิดจำกควำมไม่เข้ำใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนเกิดจำกกำร

สร้ำงบรรยำกำศซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยำ 

     ดังนั้น ในกำรเจรจำต่อรองที่จะมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุดจึงหมำยถึงกำรที่จะน�ำ

ข้อดขีองแนวทำงในกำรเจรจำทัง้สองประกำรมำผสมผสำนเพ่ือให้เกดิขัน้ตอนทีมี่ทัง้ระบบและควำม

ลึกซึ้ง ซึ่งเรียกแนวทำงดังกล่ำวว่ำ “แนวทำงผสมผสำน (Multi-dimensional Approach)

 

     กระบวนการและข้ันตอนในการเจรจาต่อรองด้วย “แนวทางผสมผสาน” จ�ำแนก

เป็นขั้นตอนหลักๆ 8 ขั้นตอน ประกอบด้วย

     1. การเตรียมการ ประกอบด้วย

      1.1  สะสมข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับตัวเรำและคู่เจรจำให้มำกที่สุดเท่ำที่จะ 

มำกได้ “รู้เรำ รู้เขำ”

      1.2  ก�ำหนดวัตถุประสงค์ และ ระดับเป้ำหมำยในกำรเจรจำ  H.M.L

      1.3  ก�ำหนดกลยทุธ์ในกำรเจรจำ คอืควำมพยำยำมในกำรเตรยีมเนือ้หำ เป้ำ

หมำย แนวทำงในกำรเจรจำเพื่อดึงเกมให้คู่เจรจำไปสู่แนวทำงที่มีกำรก�ำหนดไว้ และหมำยถึงกำร

นึกถึงทำงออกหรือปฏิกิริยำต่อปัญหำที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเจรจำ ในกำรก�ำหนดแนวทำงในกำร

เจรจำต้อง เป็นทำงเลอืกในลักษณะกว้ำง ๆ  เพือ่เปิดโอกำสให้กำรเจรจำนัน้สำมำรถบรรลไุปสูข่ัน้ตอน

ในกำรต่อรองซึ่งจะต้องมีควำมยืดหยุ่นในกำรเจรจำ

           1.4   กำรก�ำหนดบทบำทและหน้ำที่ ของผู้เข้ำร่วมเจรจำ เป็นองค์ประกอบ

ที่ส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งของกำรเจรจำต่อรอง ซึ่งอำจหมำยถึงกำรจัดตั้งทีมเพื่อให้กำรเจรจำนั้นมี

ประสิทธิภำพมำกขึ้น ในกำรจัดทีมเจรจำจะมีอยู่ 3 คนที่มีบทบำทแตกต่ำงกันไปดังนี้

        1.4.1  ผู้เจรจำ       เรียกว่ำ   ผู้น�ำ (Leader)  

        1.4.2   ผู้ร่วมเจรจำ   เรียกว่ำ  Summarizer

                    1.4.3   ผู้สังเกตกำรณ์   เรียกว่ำ   Observer 

     ดังนั้นผู้ที่มีกำรเตรียมกำรอย่ำงดีจะรู้ถึงทำงหนีทีไล่ล่วงหน้ำและรู้ถึงเป้ำประสงค์

ของตวัเองและคูเ่จรจำและมกีำรเตรยีมแนวทำงในกำรพดูและปฏกิริยิำในกำรโต้ตอบทีจ่ะสอดคล้อง

ต่อกำรผลักดันให้กระบวนกำรเจรจำไปสู่เป้ำหมำยที่ตนต้องกำร
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     2. การด�าเนินการเจรจา

      ในขั้นตอนนี้จะครอบคลุมตั้งแต่กำรเริ่มแนะน�ำตัวในกำรเจรจำต่อรอง ตลอด

จนช่วงของกำรพูดคุย ปรึกษำ หำรือ ซึ่งในบำงครั้งอำจจะเรียกว่ำเป็นขั้นตอนของกำรโต้คำรม ซึ่งสิ่ง

ส�ำคญั คือ ต้องพยำยำมหลกีเลีย่งกำรพดูคุยในลกัษณะทีไ่ม่มข้ีอยตุ ิต้องแสดงเจตจ�ำนงและพฤตกิรรม

ในกำรเดินเข้ำหำกัน เพื่อให้ลักษณะกำรพูดคุยมีท่ำทีเป็นบวกด้วยกันทั้ง 2 ฝ่ำย มีค�ำตอบและมีกำร

พูดคุยกันในลักษณะสร้ำงสรรค์เพื่อดึงเกมเข้ำหำกันอันจะน�ำไปสู่ข้ันตอนต่อไปท่ีจะหำข้อยุติในกำร

เจรจำต่อรอง

     3. การส่งสัญญาณ 

     หมำยถึง กำรที่คู่เจรจำมีกำรชี้ในประเด็นที่พร้อมจะเจรจำ หรือ กำรบอกกล่ำวให้

อีกฝ่ำยหน่ึงเห็นถึงแนวทำงที่อำจจะน�ำไปสู่กำรเจรจำและหำข้อยุติได้หลังจำกท่ีมีกำรพูดคุยกันใน

ด้ำนต่ำงๆ แล้ว และในขณะเดียวกันกำรส่งสัญญำณก็อำจจะเท่ำกับเป็นกำรบอกอีกฝ่ำยหนึ่งว่ำใน

ประเด็นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อำจจะคุยกันได้

     4. การท�าข้อเสนอ

     หมำยถึง กำรท่ีคู่เจรจำได้รวบรวมประเด็นต่ำงๆ ที่คิดว่ำอีกฝ่ำยหนึ่งมีควำมเห็น

ด้วย ภำยหลังจำกที่ดูท่ำทีของคู่เจรจำในกำรขั้นตอนกำรเจรจำและกำรส่งสัญญำณเรียบร้อยแล้วใน

ขัน้ตอนน้ีคูเ่จรจำจะเสนอแนะถงึเงือ่นไขต่ำงๆ ทีต่วัเองคดิว่ำคูเ่จรจำอกีฝ่ำยหนึง่นัน้น่ำจะสำมำรถต่อ

รองกันได้เพรำะเป็นเงื่อนไขท่ีประเมินจำกท่ำทีในระหว่ำงกำรเจรจำ ดังนั้นจึงกล่ำวได้ว่ำข้ันตอนใน

กำรท�ำข้อเสนอเป็นขั้นตอนที่จะผลักดันให้กำรเจรจำนั้นเป็นรูปธรรม เพรำะเป็นข้ันตอนท่ีจะหำจุด

ร่วมของคู่เจรจำในประเด็นต่ำง ๆ อันจะเป็นกำรปูพื้นสู่ขั้นตอนในกำรเจรจำในล�ำดับต่อไป

     5. การรวบรวมสรุปประเด็น

              เป็นขัน้ตอนของกำรน�ำเสนอข้อสรปุทีไ่ด้มำจำกกำรประเมนิข้อเสนอและปฏกิริยิำ

ของอีกฝ่ำยหนึ่งต่อข้อเสนอในประเด็นต่ำงๆ และมำรวมกันเป็นกำรน�ำเสนอท่ีค�ำนึงถึองค์ประกอบ

ต่ำงๆ ที่จ�ำเป็นเพื่อที่จะผลักดันให้กำรเจรจำต่อรองนั้นไปสู่แนวทำงที่จะหำข้อยุติได้ และในขั้นตอน

นี้คู่เจรจำจะต้องค�ำนึงถึงประเด็นส�ำคัญ 3 ประเด็น คือ 

            ประเด็นแรก  ถำมว่ำสิ่งที่เรำยอมเขำนั้นเป็นสิ่งท่ีคู่เจรจำของเรำเห็นคุณค่ำ 

          หรือไม่

            ประเด็นที่สอง  ต้องประเมินว่ำสิ่งท่ีเรำยอมเขำนั้นมีต้นทุนส�ำหรับเรำเท่ำไร  

          คุ้มค่ำหรือไม่ที่เรำยอมเพื่อให้อีกฝ่ำยพอใจ
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            ประเด็นที่สาม  ถ้ำเรำยอมเขำแล้ว เรำได้อะไรจำกกำรยอมเขำ เรำต้องมีอะไร 

          มำแลกเปลีย่นเพือ่ให้กำรเจรจำนัน้เรำไม่ตกเป็นฝ่ำยเสยีเปรยีบ  

          และในขณะเดียวกันเรำต้องไม่เป็นฝ่ำยเอำเปรียบคู่เจรจำ เพื่อ 

          ท�ำให้กำรเจรจำนั้นสำมำรถไปสู่เป้ำหมำยแห่งกำรไว้ใจ ท�ำให ้

          โอกำสหำข้อยุติท่ีจะเป็นผลประโยชน์ต่อกันและกันมีสูงข้ึนใน 

          อนำคต

     6. การต่อรองขั้นสุดท้าย

     เป็นขั้นตอนที่ต้องอำศัยควำมช�ำนำญและเทคนิคในกำรเจรจำท่ีละเอียดอ่อน 

เพรำะเป็นขั้นตอนที่ภำษำชำวบ้ำนเรียกว่ำ “เข้ำด้ำย เข้ำเข็ม” เนื่องจำกเป็นขั้นตอนที่ต่ำงฝ่ำยต่ำง

หนัเข้ำมำหำจดุทีเ่ป็นผลประโยชน์ร่วมกนัได้ ควำมส�ำเรจ็ในกำรเจรจำต่อรองของแต่ละฝ่ำยวดัได้จำก

ผลได้กบัผลเสีย โดยเทยีบผลได้และผลเสยีทีต่วัเรำได้รบั กบัอกีฝ่ำยหนึง่ได้รบัว่ำ มสีดัส่วนต่ำงกนัแค่

ไหน ซึ่งย่อมขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถในกำรขั้นตอนของกำรต่อรองในช่วงนี้นี่เอง

     7. การปิดการเจรจาต่อรอง

     เป็นขั้นตอนของกำรเริ่มเข้ำสู่จุดหมำยปลำยทำง หรือกำรหำข้อยุติในกำรเจรจำ

ต่อรองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ำย ประเด็นส�ำคัญของกำรปิดกำรเจรจำต่อรอง ก็คือจะหำข้อ

ยุติเมื่อไร เง่ือนเวลำในกำรหำข้อยุตินั้นจะเป็นตัวตัดสินว่ำข้อยุตินั้นเป็นผลประโยชน์ต่อท้ังสองฝ่ำย

ร่วมกัน 

     8. การท�าข้อตกลง

     กำรท�ำข้อตกลงอย่ำงเป็นทำงกำร เป็นข้ันตอนสุดท้ำยของกระบวนกำรในกำร

เจรจำต่อรอง เป็นขั้นตอนที่จะรองรับกับข้อยุติท่ีได้บรรลุก่อนหน้ำนี้ กำรหำข้อยุติในกำรเจรจำต่อ

รองอนัน�ำไปสูก่ำรท�ำข้อตกลงจึงมคีวำมละเอยีดอ่อนเพือ่เป็นกำรป้องกนัปัญหำทีจ่ะเกิดขึน้ในอนำคต 

ซึ่งอำจมีปัญหำที่เกี่ยวข้องกับควำมหลงลืมของคู่เจรจำ หรือกำรตีควำม ซ่ึงอำจน�ำไปสู่กำรถกเถียง

กันในประเด็นต่ำงๆ ตำมมำ ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหำในอนำคตส่ิงที่ตกลงกันไม่ว่ำจะส�ำคัญหรือไม่

ส�ำคัญอำจมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องท�ำเป็นลำยลักษณ์อักษรให้เป็นหลักฐำนชัดเจน
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การตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ในคดีอุบัติเหตุทางถนน

วงจรงานนิติวิทยาศาสตร์ (เกิดเหตุ ถึง ทราบผู้กระท�าผิด)

   1. อาชญากรรม Crime เช ่น แรงจูงใจ, กำรกระท�ำ  

กำรเตรียมกำรณ์ ก่อน ขณะลงมือ หลังกระท�ำควำมผิด, หลักฐำนเฉพำะคดี

   2. CSI กระบวนการวทิยาศาสตร์เริม่ต้น เช่น งำนสนำม มำตรฐำนขัน้ตอน, เจ้ำหน้ำที,่ 

เครือ่งมอื ทักษะควำมรู้เฉพำะ และต้องทรำบค�ำถำมแต่ละคดีว่ำควรถำมอะไร

   3. Lab evidence เช่น งำนห้องปฏบัิตกิำรเฉพำะ มำตรำฐำน Input  process  output 

ถ้ำกลุม่งำนจรำจรจะเกีย่วกบักลุม่งำนฟิสิกส์ เคม ีก่อนอืน่ต้องมกีำรตรวจทำงด้ำนกำยภำพก่อน (หรอื

ที่เรียกว่ำตรวจทำงเคมี) มีหลักฐำนยืนยันศำลก็จะรับฟังมำกยิ่งขึ้น ห้องปฏิบัติกำรทุก Lab มีกำร 

เตรยีมกำร และมต้ีนทนุในกำรตรวจ ฉะน้ันก่อนส่งตรวจ Lab ให้ปรกึษำผูช้�ำนำญกำร หรอืผูเ้ช่ียวชำญ

ให้ละเอียดก่อนส่งตรวจว่ำควรตรวจอะไรบ้ำง

   4. Database เช่น ฐำนข้อมูล วัตถุพยำน องค์ควำมรู้, ระบบ IT 

วงจรงานนิติวิทยาศาสตร์ (เกิดเหตุ ถึง ทราบผู้กระท�าผิด)

 1. อำชญำกรรม Crime 2. Csi กระบวนกำรวิทย์ 
เริม่ต้น

3. Lab evidence 4. Database

- แรงจูงใจ
- กำรกระท�ำกำร
เตรยีมกำรณ์ ก่อน 
ขณะลงมอื หลงั
- หลักฐำนเฉพำะคดี

- งำนสนำมมำตรฐำน 
ขัน้ตอน
- เจ้ำหน้ำที่
- เครือ่งมอื ทักษะควำม
รูเ้ฉพำะ
- ทรำบค�ำถำมแต่ละคดี

- งำนห้องปฏิบัติกำร
เฉพำะมำตรฐำน 
input process output

- ฐำนข้อมูล วตัถพุยำน, 
องค์ควำมรู้
- ระบบ IT

สรุปจำกกระบวนกำรทำงวิทย์
- อ่ำนเหตุกำรณ์ให้ออก (ก่อน ขณะ หลัง) วำงแผนอนำคต
- บอกใครผิด-ถูกได้

สอดคล้องกันหรือไม่

- ใช้ประโยชน์จำกทุกศำสตร์

5
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บทที่ 5     การตรวจพิสูจน์หลักฐานในคดีอุบัติเหตุทางถนน

 สรุป จากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

   - อ่ำนเหตุกำรณ์ให้ออก (ก่อน ขณะ หลงั) เพือ่ใช้ในกำรวำงแผนกำรอบรมพิสจูน์หลกัฐำน 

    ในอนำคต

   - บอกใครผิด – ถูกได้          

ผลการใช้นิติวิทยาศาสตร์
เป็นกระบวนการหนึ่งที่ท�าให้เกิดการเชื่อมโยง

สถานที่เกิดเหตุ, คน

รถยนต์คู่กรณี 1 รถยนต์คู่กรณี 2

พยานหลักฐานพยานหลักฐาน

พยานหลักฐาน

   โดยข้อมูลทั้งกำรเก็บเบื้องต้น และจำกกระบวนกำรวิทย์ ต้องน�ำมำประมวลผลว่ำ 

สอดคล้องกันหรือไม่ ตำม 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.
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การตรวจพิสูจน์หลักฐานในคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 5

   • เมื่อวัตถุสองชิ้นสัมผัสกันจะมีกำรแลกเปลี่ยนวัตถุพยำนซึ่งกันและกัน

   • ระหว่ำงคน/ระหว่ำงคนกับสัตว์ สิ่งของ/ระหว่ำงคนกับสถำนที่ หรือยำนพำหนะ

 

 วงจรการเกิดอุบัติเหตุจราจร และการพิจสูจน์หลักฐาน

   • ธรรมชำติของกำรเกิดเหตุจรำจร กระบวนกำรกำรเกิดเหตุ

    ก่อน  ขณะ  หลังเกิดเหตุ

   • กระบวนกำรทำงนิติวิทยำศำสตร์หำสำเหตุ Backwards theory (ย้อนรอย)

    จำกสถำนที่เกิดเหตุ  CSI (Forensic Science)  ได้ค�ำตอบที่ต้องกำร

 ตาราง วงจรการเกิดอุบัติเหตุจราจรและการพิสูจน์หลักฐาน

   1.1  รถชนิด รุ่นต่ำงๆ กระบวนกำรขับขี่ ระบบควำมปลอดภัย

   1.2  สถำพถนน

   1.3  สิ่งแวดล้อมข้ำงถนน

   1.4  สภำพดินฟ้ำอำกำศ

   1.5  คน ผู้ขับขี่ แรงจูใจให้เกิดเหตุ จำกประมำท อุบัติเหตุ เจตนำ (ผ่ำผืน) มีพฤติกรรม 

(ก่อน ขณะ หลังเกิดเหตุอย่ำงไร)

   1.6  สิ่งที่เกี่ยวข้องอื่นๆ/ควำมรู้ ธรรมชำติ

     2.1  ธรรมชำติกำรชน กำรอธิบำยด้วยทฤษฏีทำงวิทยำศำสตร์

     2.2  พฤติกำรณ์ก่อนชน เช่น ห้ำมล้อ ขณะชน เช่น 

     2.3  รูปแบบต่ำงๆ ในกำรชน 

       3.1  ต�ำแหน่งสุดท้ำย

   ในกำรพิสจูน์หำหลกัฐำน ร่องรอยทีไ่ม่เกีย่วกบักำรพสิจูน์หลกัฐำน คอืร่องรอยในกำรงดัรถ 

หรือกู้ภัย เป็นต้น ต้องแยกให้ออกว่ำอันใดคือกำรช่วยเหลือ อันใดคือร่องรอยท่ีต้องกำรกำรพิสูจน์

หลักฐำน
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   กำรส�ำรวจข้อมูลเบื้องต้น ท�ำจำกกว้ำงไปแคบ นอกไปหำใน แล้วจะได้ค�ำตอบไปเรื่อยๆ 

ว่ำลักษณะกำรชนเป็นเช่นใด และในกำรส�ำรวจข้อมูลเบื้องต้น จะต้องได้ค�ำตอบแล้วว่ำรถอะไรชน

กับอะไร ชนจุดใดของถนน ในทิศทำงใด 

 

วงจรการเกิดอุบัติเหตุจราจรและการพิสูจน์หลักฐาน  

   ธรรมชำติของกำรเกิดเหตุจรำจร กระบวนกำรเกิด  

1. ปัจจัยทีเ่ก่ียวข้องในการ
เกดิเหตจุราจร Input

2. กระบวนการใน 
การเฉีย่วชน process

3. ผลลพัธ์หลงัการชน  
Output

1.1 รถชนิด รุ่นต่ำงๆ ระบบ

กำรขบัข่ี ระบบควำมปลอดภยั

1.2 สภำพถนน 

1.3 สิ่งแวดล้อมข้ำงถนน 

1.4 สภำพดินฟ้ำอำกำศ 

1.5 คน ผู้ขับขี่ แรงจูงใจให้เกิด

เหตุ จำกประมำท อุบัติเหตุ 

เจตนำ (ฝ่ำฝืน) มีพฤติกรรม 

(ก่อน ขณะ หลัง) 

1.6 สิ่งที่เกี่ยวข้องอื่นๆ /ควำม

รู้ธรรมชำติกำรท�ำงำนของรถ

และอปุกรณ์ /ยำงล้อ/กระจก/

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัย/

ง ำ น วิ ศ ว ก ร ร ม จ ร ำ จ ร /

วิทยำศำสตร์กำรเคลื่อนที่ใน

รูปแบบต่ำงๆ

2.1 ธรรมชำติกำรชน (กำร

อ ธิ บ ำ ย ด ้ ว ย ท ฤ ษ ฎี ท ำ ง

วิทยำศำสตร์)

2.2 พฤติกำรณ์ก่อนชน เช่น 

กำรห้ำมล้อ/ขณะชน เช่น เกิด

กำรยุบย่นของรถ/พฤติกรรม

หลังชน

2.3 รูปแบบต่ำงๆในกำรชน 

กำรชนกับรถต่ำงชนิด ขนำด/

กำรชนคน/ชนกับวัตถุ/เสีย

หลักคว�่ำเอง

3.1  ต�ำแหน่งสุดท้ำยของรถ

และอื่นๆ

3.2 วัตถุพยำนของคดีท่ีเกิด

จำกกำรชนซ่ึงปรำกฏท่ีรถ 

ถนน สิ่งแวดล้อม รวมท้ังคน  

ร่องรอยก่อน ขณะ หลังชน

ปะปนกันอยู่

บทที่ 5     การตรวจพิสูจน์หลักฐานในคดีอุบัติเหตุทางถนน
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การตรวจพิสูจน์หลักฐานในคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 5

5.7 Database ฐำนข้อมูล  

องค์ควำมรู้อื่นๆช่วยสนับสนุน 

เช่น  

  1. ข้อมูลจำกหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง ใน-นอกหน่วยงำน

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

มหำวิทยำลัย(งำนสัมมนำ 

ศึกษำ วิจัย)

    2. องค์ควำมรู ้จำกกำรตรวจ

สถำนที่เกิดเหตุ กรณีศึกษำ 

แฟ้มคดีลักษณะคล้ำยๆกัน 

เช่น ฐำนข้อมลูควำมเร็วกบักำร

เกิดเหตุจรำจร

5.6 Lab/วัตถุพยำนจำกกำร

ตรวจสถำนที่เกิดเหตุกับกำร

ตรวจพิสูจน์จำกห้องปฏิบัติ

กำร เช่น ตรวจทำงเคมี-ฟิสิกส์  

สีรถ

5.5 กำรใช้ทกัษะควำมรูว้ชิำกำร 

อืน่ๆ ทีส่นบัสนนุกบักำรตรวจ/

ระบบกำรท�ำงำนกลไกรถ/

วิ ศ วกรรมจรำจร /ข ้ อมู ล

ควำมเร็วรถเมื่อถุงลมนิรภัย

ท�ำงำน/กำรใช้โปรแกรมกำร

ย้อนรอยคดี
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6.7 กำรรำยงำนผล

6.6 ควำมเร็วรถก่อนชน

6.5 ใครเป็นผู้รับผิดชอบ (เช่น

จำกลำยนิ้วมือ)

6.4 ด้วยสำเหตุใดจำกคน รถ 

ถนนอื่นๆ เป็นกำรประมำท 

อุบัติเหตุ

6.3 มีกำรชนกันในต�ำแหน่งใด

บนถนน

5.4 กำรตรวจเหตุในลักษณะ
อื่นๆ เช ่น รถชนคน กำร
หำควำมเร็วรถ รถซ่อมแซม 
เป็นต้น 

5.3 กระบวนกำรขั้นตอนกำร

ตรวจทำงวิทยำศำสตร์ในข้อ 

5.2 ปรับเข้ำกับค�ำถำมในกำร

ตรวจ ในข้อ 5.1(กำรสร้ำง และ

พิสูจน์สมมติฐำน) ประกอบ

ด้วย /1.หำข้อมูล ส�ำรวจเบื้อง

ต้น ส�ำรวจตรวจสอบจำกด้ำน

นอกสู่ด้ำนใน ทั้งจำกสภำพรถ 

ถนนคน แยกแยะควำมเสีย

หำย วัตถุพยำนที่เกิดข้ึนก่อน 

ขณะและหลังชน รถเป็นวัตถุ

พยำนท่ีน่ำสนใจท่ีสุด ได้ค�ำ

ตอบส่วนใดของรถท่ีชนกนั ชน

บริเวณใดของถนน เตรยีมพืน้ท่ี 

ทีม เครื่องมือเพ่ือปฏิบัติงำน

ต่อไป /2.บันทึกสภำพสถำนที่

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

3 .วิ เครำะห ์สำเหตุ ในรำย

ละเอียด /4.ตรวจเก็บรวบรวม

วัตถุพยำน /5.สรุปผลจำกกำร

ปฏิบัติ ก่อนคืนพื้นที่

5.2 หลักกำรบริหำรจัดกำร

สถำนทีเ่กดิเหตุ Crime Scene 

Management (CSM) ตำมข้ัน

ตอนมำตรฐำน 

4.3 หำข้อมูลต่ำงๆ รวมทั้ง

วิ เครำะห์แยกควำมเสียหำ

ยอื่นๆที่ ไม ่ ได ้ เกี่ยวข ้องกับ

เหตุกำรณ์ออกไป(ออกจำก

เหตุกำรณ์ก่อน ขณะ หลังชน) 

เช่น กำรงัดรถช่วยผู้เครำะห์

ร้ำย กำรเคลื่อนย้ำยรถออก

จำกจุดเกิดเหตุ เป็นต้น

บทที่ 5     การตรวจพิสูจน์หลักฐานในคดีอุบัติเหตุทางถนน
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การตรวจพิสูจน์หลักฐานในคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 5

6.2 รถคันใดชนกัน ที่ต�ำแหน่ง

ใดของรถ

6.1 สำมำรถอ่ำนสถำนท่ีเกิด

เหตุออก บอกเหตุกำรณ์ได้

(พฤติกำรณ์ ก่อน ขณะ หลัง) 

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

วงจรปิด)

5.1 มีกำรค�ำนึงถึงค�ำถำม

เป้ำประสงค์ในกำรตรวจจำก

กว้ำงไปหำแคบ รถคนัใดชนกนั

ที่ต�ำแหน่งใดของรถ/มีกำรชน

กันในต�ำแหน่งใดบนถนน/ใคร

เป็นผูร้บัผดิชอบ/ด้วยสำเหตใุด

(คน รถ ถนน อื่นๆ)/พิสูจน์

ทรำบควำมเร็วก่อนเข้ำชน

4.2 ป้องกันรักษำสถำนที่เกิด

เหตุให้ครอบคลุมวัตถุพยำน

( ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ก ำ ร ท ำ ง

นิติวิทยำศำสตร์เริ่มต้น )

4.1 เมื่อทรำบเหตุ กำรด�ำเนิน

กำรทุเลำบรรเทำเหตุสู่สภำวะ

สงบ

6. ได้ข้อสรปุของค�าตอบและ
ความเหน็ 

5. CSI และกระบวนการการ
ตรวจทางนติิวทิยาศาสตร์

4.สถานทีเ่กดิเหตุ Scene สิง่
ทีค่วรปฏบิติัหลังเกดิเหตุ

   กระบวนกำรทำงนิติวิทยำศำสตร์หำสำเหตุ Backwards theory (ย้อนรอย)

   กรณีมีเครื่องตรวจสี กรณีเกิดเหตุชนมำ จะมีเครื่องตรวจสอบสี หรือลักษณะของสีรถที่มี

กำรเปลี่ยนแปลง และดูได้ว่ำพื้นท่ีในกำรซ่อมแซมสีได้ว่ำมีควำมเสียหำยในกำรโป๊ กว้ำงมำกน้อย 

เพียงใด

 กรณีศึกษา

   อุบัติเหตุรถยนต์เสียหลัก ขณะเกิดเหตุฝนตกกลำงคืนรถเสียหลักลงข้ำงทำง มีผู้หญิงเสีย

ชีวิตกระเด็นออกนอกตัวรถ รถฝำกระโปรงท้ำยเปิด รถหงำยท้อง ชำยผู้อยู่ในเหตุกำรณ์แจ้งว่ำหญิง

ผู้เสียชีวิตขับมำโดยควำมเร็ว จนท. พิสูจน์หลักฐำน เข้ำเก็บหลักฐำน เพื่อป้องกันประเด็นที่จะตำม

มำเนื่องจำกมีผู้เสียชีวิต จึงต้องตรวจหำ DNA ท่ีพวงมำลัยและเซฟตี้เบลล์ ผลกำรตรวจไม่ปรำกฎ

หลักฐำนทำง DNA 

   เจ้ำหน้ำที่พิสูจน์หลักฐำนมีหน้ำท่ีเก็บพยำนวัตถุในที่เกิดเหตุเพื่อน�ำมำตรวจหำหลักฐำน  

ผูต้รวจต้องหำให้ละเอียดว่ำจุดใดคือ ก่อน ขณะ หลงั เกดิเหตุ เมือ่ตรวจตำมหลกัวชิำกำรจำกด้ำนนอก 

ไปด้ำนใน และถ่ำยรอบรถจำก 4 ด้ำน เพ่ือไม่ให้เล็ดลอดจดุท่ีบ่งช้ีท่ีอำจเป็นหลักฐำนในกำรเกดิเหตไุด้ 

   พบเส้นผมสัน้บรเิวณทีน่ัง่คนขบัเป็นกระจกุจ�ำนวนมำกแต่ตรวจ DNA ไม่พบเนือ่งจำกขำด

รำกผม เมือ่ส่งตรวจเปรยีบเทยีบกบัเส้นผมทีม่ำจำกร่ำงกำยของผูเ้กีย่วข้องข้อมลูทำงกำรแพทย์ช่วย

คดีนี้ได้ 



148 การสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

บทที่ 5     การตรวจพิสูจน์หลักฐานในคดีอุบัติเหตุทางถนน

   ชำย มีบำดแผลที่ศรีษะ ซึ่งตรงกับผมที่พบบริเวณท่ีนั่งคนขับ บำดแผลข้อมือขวำมีกำร

บำดเจ็บ แสดงให้เห็นว่ำชำยผู้นี้นั่งอยู่ในที่คนขับขณะเกิดเหตุ

   • ผลลัพท์หลังกำรชน เป็นแหล่งรวมของหลักฐำนของรถ ถนน คน

    หลักฐานบนถนน

    1. เศษดิน สนิม

    2. อุปกรณ์ชิ้นส่วนของรถ

    3. น�้ำ น�้ำมันเครื่อง

    4. สิ่งที่บรรทุกมำกับรถ

    5. สิ่งที่อยู่บนถนน

    6. รอยครูดบนถนน

    7. รอยล้อรถ

    8. รอยไถล

    9. จุดสุดท้ำย

   • สถำนที่เกิดเหตุ

   • CSI และกระบวนกำรกำรตรวจทำงนิติวิทยำศำสตร์

 ข้อปฏิบัติเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ

   1. ตรวจสอบเครื่องหมำยจรำจร

   2. จดชื่อ ที่อยู่ของพยำยำน

   3. หำกมีผู้บำดเจ็บอยู่ในที่เกิดเหตุให้จดชื่อ ที่อยู่ แล้วรีบส่งไปยัง รพ.ที่อยู่ใกล้เคียง

   4. กรณีมีคนตำย ต้องแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรชันสูตรพลิกศพ

   5. กรณีมีคนตำย รถชนกันเสียหำยมำก หรือจะมีปัญหำต้องถ่ำยรูปไว้

   6. ให้คู่กรณี และพยำน ลงชื่อในแผนที่เกิดเหตุ

   7. น�ำรถคู่กรณีไปสถำนีตำรวจ
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การตรวจพิสูจน์หลักฐานในคดีอุบัติเหตุทางถนน     บทที่ 5

 การเขียนรายงานการตรวจพิสูจน์

   1. กำรรับแจ้ง สิ่งที่ท�ำกำรตรวจ

   2. รถ

   3. สถำนที่เกิดเหตุ

   4. วัตถุประสงค์ในกำรตรวจ

   5. ผลกำรตรวจ

   6. สรุป

   7. เปรียบเทียบ

   8. ควำมเห็น



150 การสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

บรรณานุกรม

หนังสือภาษาไทย

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, ค�ำอธิบำยกฎหมำยอำญำ ภำค 1, กรุงเทพฯ, วิญญูชน, พ.ศ.2538

เกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ, ค�ำอธิบำยหลักกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ, พิมพ์ครั้งที่ 6  

   (กรุงเทพ:จิรรัชกำรพิมพ์, 2551) หน้ำ 417

คณิต ณ นคร, กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งภำคกำรด�ำเนินคดี (กรุงเทพ : วิญญูชน, 2548)  

   หน้ำ 340

คณิต ณ นคร, กฎหมำยอำญำภำคทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพ : วิญญูชน, 2546) หน้ำ 86

คู่มือกำรตรวจสถำนที่เกิดเหตุ หน้ำ 10-20 สืบค้นเม่ือวันท่ี 21 พฤษภำคม 2558 จำกส�ำนักงำน 

   พิสูจน์หลักฐำนต�ำรวจ http://www.forensic.police.go.th/FS/html/main.php

คู่มือแนวทำงกำรด�ำเนินกำรด้ำนกำรสืบสวนอุบัติเหตุ,โครงกำรฝึกอบรม

   หลักสูตรกำรสืบสวนอุบัติเหตุทำงถนน(กำรวิเครำะห์สำเหตุอุบัติเหตุทำงถนน), 

   ส�ำนักกำรจรำจรและขนส่งกรุงเทพมหำนคร, 2522

ค�ำสัง่ส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำติ ที ่419/2556 ลง 1 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง กำรอ�ำนวยควำมยุตธิรรม 

   ในคดอีำญำ กำรท�ำส�ำนวน และมำตรกำรควบคมุ ตรวจสอบ เร่งรดักำรสอบสวนคดอีำญำ

จักรพงษ์ วิวัฒน์วำนิช, หลักและทฤษฎีกำรสอบสวน, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพ : พิมพ์อักษร, 2550)  

   หน้ำ 2  

ชำญชยั  แสวงศกัดิ,์ กฎหมำยว่ำด้วยควำมผดิทำงละเมดิของเจ้ำหน้ำทีแ่ละควำมรบัชอบ ของรฐัโดย 

   ปรำศจำกควำมผิด, พิมพ์ครั้งที่ 9, กรุงเทพ:วิญญูชน, 2558

ธำนิศ เกศวพิทกัษ์, ค�ำอธบิำยประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ, พมิพ์ครัง้ที ่ 8 (กรงุเทพ :  

   พลสยำมพริน้ต้ิง (ประเทศไทย), 2554 ) หน้ำ 11  



151การสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, กำรชั่งน�้ำหนักพยำนหลักฐำน (กรุงเทพ : นิติธรรม, 2549) หน้ำ 12

นโยบำยของรัฐเกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงถนนของกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณะภัย (ปี2554)

นัยนำ เกิดวิชัย,ค�ำอธิบำยเรียงมำตรำ พรบ.จรำจรทำงบก พ.ศ.2522

แนวค�ำวนิจิฉยัของศำลปกครอง เล่ม 7, สวสัดกิำรส�ำนกังำนปกครอง, พมิพ์ครัง้แรก, กรงุเทพ:บรษิทั 

   ประชำชน, 2555

ประมลู สวุรรณศร, กฎหมำยลกัษณะพยำน, พมิพ์ครัง้ท่ี 7 (กรงุเทพ : นติบิรรณสำร, 2517) หน้ำ 12

พิชัย นิลทองค�ำ, กฎหมำยที่ใช้ในศำลอุทธรณ์และฎีกำ, พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพ:อฑตยำ มิเล็นเนียม, 

   2555

ระเบียบกำรต�ำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 8 กำรสอบสวน บทที่ 1 หลักกำรทั่วไปว่ำด้วยกำร 

   สอบสวน ข้อ 210

ระเบียบกำรต�ำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 13 บทที่ 3  ค�ำร้องทุกข์ ข้อ 15 

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์, พยำนพิสดำร (กรุงเทพ : พิมพ์อักษร, 2553) หน้ำ 338

วัฒนำ กฤติยะโชติ, เอกสำรค�ำสอนวิชำกำรสอบสวน 1, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.) หน้ำ 114

สนิท สนั่นศิลป์, ค�ำอธิบำย ป.วิอำญำ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพ : สูตรไพศำล, 2553) หน้ำ 8

สมศกัดิ ์เอีย่มพลบัใหญ่,คดขีบัรถประมำท, พมิพ์คร้ังที ่3, Nitithum Publishing House (Advance  

   Law Books Publisher, กรุงเทพ, 2557

สรพล สุขทรรศนีย์,ค�ำอธิบำยกฎหมำยลักษณะประกันภัย

สุริยำ ปำนแป้น, คู่มือสอบกฎหมำยปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 8:กรุงเทพฯ:วิญญูชน, 2558

แสวง ธีระสวัสดิ์, หลักกำรสืบสวนสอบสวนคดีอำญำ, (ม.ป.ท.,2530) หน้ำ  38-41

อนนัต์ จนัทรโอภำกร, กฎหมำยลกัษณะพยำน  (กรงุเทพ : มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์, 2525) หน้ำ 4

หนังสือภาษาอังกฤษ

Expert Group in Accidents in Transport Sector ,Road accident investigation in 

   the European Union- Review and Recommendation,May 11,2006

Northwestern University Center for Public Safety, Traffic Collision Investigation- 

   Manual,Ninth Edition, Evanston, IIIinois, 2001



152 การสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

River R.W.,Training and Reference Manual on Traffic Accident Investigation,

      Institude of Police Technology and Management, University of North

   Florida, 2 edition, 1995

Van Kirk,D.J,. Vehicular Accident Investigation and Reconstruction, CRC LLC Press,2001

การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ท

กลยุทธ์กำรเจรจำต่อรอง สมชำย ภคภำสน์วิวัฒน์ สืบค้นจำก 203.113.25.46/training002/ 

   .../my.../29.กลยุทธ์กำรเจรจำ.doc

กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 21 (สมัยสำมัญนิติบัญญัติ) (เป็นพิเศษ),วันจันทร์ที่ 27 ตุลำคม 2546

   เว็ปไซด์  http://www.senate.go.th/senate/report_detail.php?report_id=36

   วันสืบค้นวันที่ 24 พฤษภำคม 2559



153การสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

 1. การวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุ

   1. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ

   หลักกำรวิเครำะห์หำสำเหตุจะต้องตอบค�ำถำม 5 W 1 H กล่ำวคือ

จะต้องน�ำข้อมลูจำกพยำนหลกัฐำนเพ่ือประกอบสำเหตเุกดิอะไรข้ีนในกำรชนหรอือบัุตเิหต ุและปัจจยั

สำเหตุของอุบัติเหตุน�ำไปสู่อุบัติเหตุ จึงต้องตั้งค�ำถำมและตอบค�ำถำมดังต่อไปนี้

    1) What ?        เกิดอะไรขึ้น

    2) Where ?   อบุติัเหตเุกดิทีไ่หน ระบตุ�ำแหน่งสถำนที ่บริเวณทีเ่กดิเหตหุรือ 

          ประเภทของบริเวณที่เกิดเหตุ

    3) When ?   อุบัติเหตุเกิดเมื่อไร ระบุวัน เวลำที่เกิดอุบัติเหตุ

    4) Who ?    ใครบ้ำงที่เกี่ยวข้องในอุบัติเหตุ ทั้งยำนพำหนะและคน จ�ำนวน 

          ผู้บำดเจ็บ หรือจ�ำนวนผู้เสียชีวิต 

    5) Why?    ท�ำไมถึงเกิดขึ้น

    6) How ?    และเกิดขึ้นได้อย่ำงไร อธิบำยล�ำดับกำรเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะ 

          กำรชน ระบุสำเหตุของอุบัติเหตุโดยอำศัยข้อมูลหลักฐำน

   จำกค�ำถำมทีจ่ะต้องหำค�ำตอบมำอธบิำยลักษณะของกำรเกิดอบุตัเิหต ุวเิครำะห์หำสำเหตุ

ปัจจัยของอุบัติเหตุ เพื่อใช้เป็นแนวทำงแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุ

   Why and How ?  เป็นค�ำถำมต้องหำสำเหตุของอุบัติหรือปัจจัยที่เสริมให้เกิดอุบัติเหตุ

ทำงถนน ต้องเข้ำใจปัจจัยเสริมให้เกิดอุบัติเหตุ ปัจจัยใดที่วิเครำะห์ได้ว่ำเพียงพอ หรือบกพร่อง อำจ

มีส่วนได้เกิดอุบัติเหตุ

ผนวก 
ก.วิศวกรรมจราจร 

กับการแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
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 2. วิศวกรรมการจราจร (ปัจจัยสาเหตุของอุบัติเหตุ)

   องค์ประกอบของจรำจรประกอบและปัจจยัสำเหตขุองอบุตัเิหตทุำงถนนม ี4 ประกำรคอื

   1. ปัจจัยคน (Drivers/Pedestrian)

   อุบัติเหตุทำงถนนเกิดขึ้นได้ 2 กลุ่ม คือ ผู้ขับขี่ และคนเดินเท้ำ

   (1) พฤติกรรมผู้ขับขี่รถ (Drivers) /ใช้ถนน กำรเลือกใช้ควำมเร็ว กำรใช้เกียร์ กำรเบรก 

กำรเลี้ยว กำรให้สัญญำณ ขับรถผิดช่องทำง กำรเลี้ยวกลับรถ กำรใช้อุปกรณ์ควำมปลอดภัย

   (2) คนเดินเท้า (Pedestrian) เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทำงถนนในขณะท่ีมิได้ขับข่ีหรือ

โดยสำรพำหนะหรอืสตัว์ใดๆคนเดนิทำงเท้ำกเ็ป็นคนใช้ถนนเหมอืนกนัทัง้กำรเดนิตำมถนนหรอื เดนิ

ข้ำมถนน

   ปัจจัยด้ำนคน (Drives) ที่พบว่ำมีผลต่ออุบัติเหตุทำงถนนดังต่อไปนี้

   1) ประสบการณ์ในการขับข่ี ผูข้บัขีร่ถมปีระสบกำรณ์กำรขบัขีต่่ำงกนัจะมคีวำมเกีย่วข้อง

กบักำรเกิดอบุตัเิหตทุำงถนนทีแ่ตกต่ำงกนั ผูท้ีฝึ่กหดัขบัรถไม่ด ีท�ำให้ขำดควำมรู ้ควำมช�ำนำญในกำร

ใช้รถใช้ถนน เช่น ขำดควำมรู้เรือ่งกำรคำดคะเนควำมเรว็ หรอืประมำณระยะทำงไม่ถกูต้องหรอืไม่คุน้

เคยในเรือ่งลกัษณะของยำนพำหนะท�ำให้ไม่สำมำรถบงัคบัได้ เช่น รถลืน่ไถลตกถนนหรอืออกนอกเส้น

ทำง เป็นต้น Munden(1962) พบว่ำผูข้บัขีท่ีม่ปีระสบกำรณระหว่ำง 0 - 3 ปี จะมอีตัรำกำรเกิดอบัุตเิหตุ

สงูทีสุ่ด แต่อตัรำกำรเกดิอบุติัเหตุจะลดลง เมือ่ผู้ขบัขีม่ปีระสบกำรณ์กำรขับขีเ่พิม่มำกขึน้

   2) การดื่มสุราหรือของมึนเมา ผู้ขับขี่ยำนพำหนะ ขณะมึนเมำ เช่น กำรดื่มสุรำ เบียร์ 

ไวน์และเครื่องดื่มอื่นๆที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่สำมำรถควบคุมสติสัมปชัญญะได้ จำกกำร

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

(1993);Denott and Hugjher (19983) ;Evans (1990) พบว่ำผู้ขับขี่รถขณะมึนเมำจะเสี่ยงต่อกำร

เกิดอุบัติเหตุสูงกว่ำคนขับที่ไม่ดื่มของมึนเมำ Zador (1991);Zador,et al (2000) พบว่ำกำรเพิ่มขึ้น

ของระดบัแอลกอฮอล์ทกุๆ ร้อย 0.02 จะท�ำให้จ�ำนวนกำรเกดิอบัุตเิหตจุนเสยีชวีติเพิม่ขึน้เป็น 2 เท่ำ 

นอกจำกนี้ยังมีผลกำรศึกษำของ Perrine (1975) ที่พบอีกว่ำอัตรำเสี่ยงของกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจร

ของผู้ทีม่รีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดสงูกว่ำ 0.1 มลิลกิรมัเปอร์เซน็ต์ จะมคีวำมเสีย่งต่อกำรเกดิอบัุตเิหตุ

สูงกว่ำผู้บับรถที่มึนเมำประมำณ 7 เท่ำ

   3) การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ผู้ขับข่ียำนพำหนะไม่ปฏิบัติตำมกฎจรำจรเกี่ยวกับ

สญัญำณไฟจรำจร กฎจรำจรและกำรใช้สญัญำณไฟ ท�ำให้มคีวำมเสีย่งต่อกำรเกดิอบุตัเิหตสุงูเนือ่งจำก

ผู้ขับข่ีอำจจะบังคับไปในทิศทำงหรือต�ำแหน่งที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ำย Al-Madani (2000) ได้

ท�ำกำรทดสอบกลุ่มขับขี่ในประเทศบำห์เรน คูเวต โอมำน กำตำร์ ฯ เกี่ยวกับควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน

ผนวก ก.   วิศวกรรมจราจร กับ การแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
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ป้ำยจรำจร พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ำง ผู้ขับขี่มีครวำมเข้ำใจเพียงร้อยละ 56 ของป้ำยจรำจร

ทั้งหมด ซึ่งมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนอย่ำงมำก

   4) การใช้ยา ผู้ขับขี่ยำนพำหนะที่ใช้ยำบำงประเภท เช่น ยำแก้แพ้ ยำลดควำมดัน หรือ

ยำอื่นๆ ที่มีผลข้ำงเคียงท�ำให้ง่วงนอน ท�ำให้มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนมำกกว่ำผู้ขับขี่

รถที่ไม่ได้ใช้ยำ

   5) การใช้ยาเสพติด ผู้ขับขี่ยำนพำหนะที่ใช้สำรเสพติด เช่น ยำกล่อมประสำท จะท�ำให้

สมรรถภำพกำรขับรถลดลง Skegg,et al.(1972) พบว่ำผู้ขับขี่รถใช้ยำกล่อมประสำทจะมีอัตรำเสี่ยง

ต่อกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนมำกกว่ำผู้ขับขี่ที่ไม่ใช้ยำกล่อมประสำทประมำณ 5 เท่ำ

   6) พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน ผู้ขับขี่ยำนพำหนะที่มีพฤติกรรมกำรใช้รถใช้ถนนที่เสี่ยง

ต่อกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน Harano,et al.(1975) พบว่ำผู้ขับขี่ที่มีควำมผิดพลำดขณะขับรถ เช่น 

กำรเบรก กำรเลี้ยว กำรใช้สัญญำไฟ กำรแซง กำรใช้ควำมเร็ว กำรควบคุมรถขับรถผิดช่องทำง กำร

เลี้ยวกลับรถ ท�ำให้มีโอกำสเกิดอุบัติทำงถนนมำกกว่ำผู้ขับขี่ได้ใช้ควำมระมัดระวัง 

   นอกจำกนี้ Baxter,et al.(1990) พบว่ำกลุ่มผู้ขับขี่วัยรุ่นทั้งสองเพศชอบขับขี่รถเร็วเกิน

กว่ำที่กฎหมำยก�ำหนด และชอบขับรถตำมคันหน้ำในระยะกระชั้นชิด

   7) สภาพร่างกาย ผู้ขับขี่ยำนพำหนะ ขณะร่ำงกำยไม่พร้อม เช่น ร่ำงกำยอ่อนเพลียจำก

กำรขับรถเป็นเวลำนำน และกำรพักผ่อนไม่เพียงพอ ท�ำให้มีโอกำสหลับใน หรือกำรตัดสินใจของผู้

ขบัขีร่ถช้ำลง กลุม่บคุคลเหล่ำน้ีมโีอกำสเสีย่งต่อกำรเกดิอบุตัเิหตทุำงถนนมำกกว่ำผูขั้บขีร่ถทีม่ร่ีำงกำย

สมบูรณ์กว่ำ Grandjean (1968) พบว่ำ ควำมเหนื่อยล้ำเป็นปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิด

อุบัติเหตุทำงถนน คือ กำรขับขี่ยำนพำหนะที่ติดต่อกันนำน 4 ชั่วโมง จะท�ำให้ระดับกำรตื่นตัวของ

ร่ำงกำยลดลง เป็นสำเหตุท�ำให้เกิดควำมเสี่ยงของกำรเกิดอุบัติเหตุมำกขึ้น Connor,et al.(2002) 

พบว่ำ กำรง่วงนอน ขณะขับขี่เป็นกำรเพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรได้รับบำดเจ็บหรือเสียชีวิตจำกกำรชน

ของยำนพำหนะหรือรถยนต์

   8) มโีรคประจ�าตัว ผูข้บัขีย่ำนพำหนะทีม่สีภำวะทำงร่ำงกำยทีไ่ม่สมบรูณ์ Gastaut (1982)

พบว่ำผู้ขับขี่รถที่มีโรคประจ�ำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคปอด และโรคลมชัก กลุ่มเหล่ำนี้มีโอกำส

เสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนมำกกว่ำผู้ขับขี่รถที่่มีร่ำงกำยสมบูรณ์

   9) ประสาทการรับรู้ ผู้ขับขี่ยำนพำหนะที่มีปัญหำเกี่ยวกับประสำทกำรรับรู้ ซึ่งประกอบ

ด้วยลกัษณะกำรมองเหน็ กำรได้ยนิ กำรประเมนิควำมเสีย่งต่อสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ขณะขบัรถและกำร

ควบคุมกำรขับรถ Hill (1975) พบว่ำผู้ขับรถที่มีสติดี หรือมีกำรรับรู้ที่ดี จะมีควำมปลอดภัยในขณะ

ขับรถมำก 
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   นอกจำกนี้ Hiopia และ Morphew (1968) ยังพบอีกว่ำประสำทกำรรับรู้ด้ำนกำรมอง

เห็นมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรประเมินสถำนกำรณ์ ขณะขับรถประมำณ 90%

   2. ปัจจัยยานพาหนะ (Vehicles)

   สภำพยำนพำหนะ (Vehicles) เป็นปัจจัยท่ีส�ำคญัมผีลต่อกำรเกดิอบัุตเิหต ุโดยเฉพำะยำน

พำหนะทีไ่ม่ได้มำตรฐำน ไม่มอีปุกรณ์ด้ำนควำมปลอดภยัทีดี่และพอเพยีง และยำนพำหนะทีม่สีภำพ

ช�ำรดุบกพร่องขำดกำรตรวจสอบและบ�ำรงุรกัษำท่ีดก่ีอนน�ำไปใช้งำน อำจเป็นสำเหตใุห้เกดิอบุตัเิหตุ

ทำงถนนได้ จึงแบ่งได้ 2 ประเด็นดังต่อไปนี้

   1) ยำนพำหนะมีอุปกรณ์ที่อยู่ในสภำพไม่สมบูรณ์ ช�ำรุด บกพร่อง ได้แก่ 

    - ระบบห้ำมล้อท�ำงำนไม่ปกติ เช่น เบรกแตก และระบบควบคุมทิศทำง เช่น คันชัก 

     และคันส่งหลุด

    - สภำพของยำง เช่น ยำงแตก และยำงรั่ว ผ่ำนกำรใช้งำนมำนำน

    - ระบบไฟส่องสว่ำงและไฟสัญญำณ เช่น ระบบไฟส่องสว่ำงหรือไฟสัญญำณเสีย

    - ระบบปัดน�้ำฝนไม่สำมำรถใช้งำนได้ในขณะฝนตก อำจท�ำให้ทัศนวิสัยในกำรขับขี่ 

     ไม่ดี อันส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทำงถนนได้

   2) ยำนพำหนะไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย เช่น

    -  กำรบรรทุกที่ไม่ปลอดภัย เช่น บรรทุกน�้ำหนักเกิน กำรบรรทุกสูงเกิน และกำร 

     บรรทุกยื่นเกินอัตรำที่กฎหมำยก�ำหนด

    - มีกำรปรับแต่งสภำพยำนพำหนะอันอำจส่งผลต่อควำมปลอดภัย

    - ไม่มีอุปกรณ์เสริมเพื่อควำมปลอดภัย เช่น หมวกนิริภัย เข็มขัดนิรภัย หรือถุงลม 

     นิรภัยหมดสภำพรถใช้มำนำนเกิน 10 ปี เป็นต้น

   จำกกำรทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยพบว่ำ หมวกนิรภัย (Helmet) ท�ำหน้ำที่ 2 อย่ำงคือ

   (1) ป้องกันแรงกดดันที่เกิดจำกควำมเร็ว

   (2) ป้องกันกะโหลกศรีษะ 

   จำกกำรศีกษำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทำงถนนและกำรใช้หมวกนิรภัยโดย ดิเรก 

ปัทมสิริวัฒน์ (2537) พบว่ำกำรสวมหมวกนิรภัยจะช่วยลดอัตรำกำรเจ็บท่ีศรีษะและอัตรำกำรตำย

ลงได้อย่ำงมีนัยส�ำคัญร้อยละ 40 National Highway Traffic Safety Administration (1995)  

พบว่ำหมวกนิรภัยสำมำรถลดควำมเสี่ยงจำกกำรเสียชีวิตอัน เนื่องจำกกำรบำดเจ็บทำงศรีษะลดลง 

ผนวก ก.   วิศวกรรมจราจร กับ การแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
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วิศวกรรมจราจร กับ การแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน   ผนวก ก.

ร้อยละ 30 

   จำกกำรศึกษำในสหรัฐอเมริกำพบว่ำ หลังจำกออกกฎหมำยให้ใช้เข็มขัดนิรภัย (Safety 

belt)กันอย่ำงจริงจัง ผู้บำดเจ็บที่ไม่คำดเข็มขัดนิรภัย จะต้องรักษำตัวอยู่ในโรงพยำบำลสูงกว่ำผู้ที่

คำดเขม็ขดันริภยัถงึ 2 เท่ำ (Dreghorn,1985) และสถิตใินสหรำชอำณำจกัรภำยหลงักำรออกกฎหมำย

บังคับใช้เข็มขัดนิรภัย พบว่ำ อุบัติเหตุของกำรบำดเจ็บต่อใบหน้ำลดลงจำก 20.9 % เป็น 5.9% 

(Perkins,1988) และ National Highway Traffic Safety Administration (1995) พบว่ำเข็มขัด

นริภยั ลดควำมเสีย่งของกำรบำดเจบ็อย่ำงรุนแรงและกำรเสยีชีวติได้ประมำณรอ้ยละ 40-55 โดยใน

ช่วงปี ค.ศ. 1983 - 1992 สำมำรถช่วยผู้ขับขี่ให้รอดจำกกำรเสียชีวิต ถึง 35,000 รำย และป้องกัน

กำรบำดเจ็บระดับปำนกลำงจนถึงขั้นรุนแรงของผู้ขับขี่ได้ถึง 906,000 รำย อันเนื่องมำจำกกำรออก

กฎหมำยบังคับใช้  ถุงลมนิรภัย (Air bags) ถึงแม้จะมีเข็มขัดนิรภัยที่ออกแบบมำดีที่สุด ก็ไม่สำมำรถ

ปกป้องส่วนของศรษีะและอกจำกกำรบำดเจบ็ได้ทัง้หมดจำกกำรชนทำงด้่ำนหน้ำอย่ำงรนุแรง แต่ถงุ

ลมนิรภัยจะช่วยดูดซับพลังงำนกระแทกระหว่ำงร่ำงกำยส่วนบนของผู้โดยสำรกับพวงมำลัยรถ 

อปุกรณ์แผงควบคมุหรอืกระจกหน้ำ กำรศกึษำของ Bureau of Transportation Statistics (1995)

พบว่ำอัตรำกำรเสียชีวิตของคนขับจำกกำรชนทำงด้ำนหน้ำในรถที่มีถุงลมนิรภัยถึง 20 % ส่นในกำร

ชนโดยรวมลักษณะกำรชนทุกประเภท ถุงนิรภัยช่วยลดอัตรำกำรเสียชีวิตได้ถึง 15 %

   3. ปัจจัยถนน (Road)

   ถนนเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรพัฒนำประเทศ กำรคมนำคมอ�ำนวยควำมสะดวกในกำร

เดินทำงบก หลักเกณฑ์ในกำรออกแบบถนน จะต้องออกแบบแนวทำงของถนนให้เป็นแนวทำงตรง

มำกที่สุด แต่ในบำงพื้นที่ไม่สำมำรถกระท�ำได้

   ดังนั้นวิศวกรจรำจรจะต้องศึกษำลักษณะกำรวำงแนวถนน (Road Alignment) ลักษณะ

ทำงโค้งต่ำงๆ ตลอดจนระยะมองเห็นปลอดภัย (Sight Distance) และลักษณะต่ำงๆ ของทำงแยก

(Intersection) เพื่อสำมำรถออกแบบให้กำรใช้ถนนมีควำมสะดวกและควำมปลอดภัยมำกที่สุดโดย

องค์ประกอบด้ำนถนนที่เกี่ยวกับกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

   1) ความกว้างช่องจราจร มีผลต่อกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน จำกผลกำรศึกษำต่ำง

ประเทศ Zegeer, et al.(1981) และ Cirillo และ Council (1986) พบว่ำควำมกว้ำงของช่องจรำจร

ระหว่ำง 3.40 - 3.70 เมตร เป็นควำมกว้ำงที่เหมำะสมที่สุดส�ำหรับถนนขนำด 2 ช่องจรำจร บริเวณ

นอกเมืองเน่ืองจำกมีอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุต�่ำและมีควำมสมดุลระหว่ำงกำรเคล่ือนตัวของกระแส

จรำจรกับควำมปลอดภัยต่อกำรจรำจรมำกที่สุด และผลกำรศึกษำของ Lay (1986) ปรำกฎว่ำถนน

มีช่องจรำจรกว้ำงน้อยกว่ำ 3.00 เมตร มีอิทธิพลท�ำให้เกิดอุบัติเหตุจรำจรแต่ละคร้ังมีรถเก่ียวข้อง

มำกกว่ำหนึ่งคัน
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   2) ความกว้างของไหล่ทาง มีผลกระทบต่อกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนขึ้นอยู่กับขนำด

ควำมกว้ำงและชนิดของผิวไหล่ทำง Ogden (1996) พบว่ำไหล่ทำงชนิดที่ไม่ปูผิวจะมีอัตรำกำรเกิด

อบัุตเิหตสุงูกว่ำชนิดทีป่ผูวิไหล่ทำงอย่ำงชดัเจน นำย Armour (1984) พบว่ำสดัส่วนกำรเกดิอบัุตเิหตุ

ทำงถนนที่มีไหล่ทำงชนิดไม่ปูผิวกับปูผิว มีค่ำเท่ำกับ 3:1 และ 4:1 ส�ำหรับกรณีทำงตรงที่เป็นทำง

รำบ และทำงโค้งหรือทำงลำดชันตำมล�ำดับ และยังพบระยะกว้ำงของไหล่ทำงที่กว้ำง 0 - 2 เมตร 

จะมผีลต่อกำรเกดิอบุตัเิหตทุำงถนนสงู ส�ำหรบัไหล่ทำงทีม่มีำกกว่ำ 2.50 เมตร พบว่ำจะมผีลต่อกำร

เกิดอุบัติเหตุจรำจรเพียงเล็กน้อย

   3) ระยะมองเห็นในโค้งราบ จำกผลกำรศึกษำต่ำงประเทศของนำย Glennon (1987) 

พบว่ำระยะมองเหน็ทีป่ลอดภยัมคีวำมส�ำคัญมำกส�ำหรบักำรควบคมุกำรขับข่ียำนพำหนะให้ปลอดภยั

โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงของรถยนต์บรรทุกมีควำมตอบสนองต่อกำรเบรกต�่ำ จำกรำยงำนของ Federal 

Highway Administration (1986) พอสรุปได้ว่ำ ระดับสำยตำที่ผู้ขับขี่รถบรรทุกสำมำรถมองเห็น

วตัถไุด้สูงกว่ำรถยนต์ประเภทอืน่มส่ีวนช่วยในกำรชดเชยกำรตอบสนองต่อกำรเบรกต�ำ่ของรถบรรทุก

ชนิดต่ำงๆ ได้ แต่หลักเกณฑ์นี้อำจไม่สำมำรถใช้กับรถบรรทุกขนำดใหญ่ได้ เพรำะรถที่มีขนำดใหญ่

และบรรทุกน�้ำหนักมำก จ�ำเป็นต้องใช้ระยะทำงหยุดรถที่ปลอดภัยยำวกว่ำรถยนต์ทั่วๆไป

   4) ระยะมองเห็นในโค้งดิ่ง จำกรำยงำนของนำย Glennon (1987) พบว่ำบนทำงหลวง

ท่ีมข้ีอจ�ำกดัของระยะมองเหน็ทีป่ลอดภยัท่ีบรเิวณทำงโค้งดิง่คว�ำ่ (Crest Curve) จะมคีวำมถีต่่อกำร

เกิดอุบัติเหตุถีงร้อยละ 52 ของทำงโค้งดิ่งหงำย (Sag Cuirve)

   5) แนวทางราบ จำกรำยงำนของนำย Glennon (1987) พบว่ำบนทำงหลวงจะเกิดขึ้น

ที่บริเวณทำงโค้งมำกกว่ำบริเวณทำงตรงถึง 3 เท่ำ โดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำรวิ่งหลุดออกจำกทำงโค้ง

   นอกจำกนี้นำย Meuman, et al.(1983) พบว่ำรัศมีควำมโค้งเป็นปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อ

ควำมปลอดภัยของโค้งรำบ ยงัพบอกีว่ำทำงโค้งรำบทีม่รัีศมคีวำมโค้งต�ำ่กว่ำ 600 เมตร จะมส่ีวนช่วย

สนับสนุนให้อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนเพิ่มขึ้น

   6) แนวทางดิ่ง โดยทั่วไปแล้วทำงโค้งดิ่ง หงำย (Sag Cuirve) จะมีปัญหำระยะมองเห็น

ปลอดภยัไม่มำกนกั ในขณะทีท่ำงโค้งดิง่คว�ำ่ (Crest Curve) จะมข้ีอจ�ำกดัของระยะมองเหน็ปลอดภยั

มำกกว่ำส�ำหรับช่วงลำดของถนนน้น 

   จำกรำยงำนของ Organization for Economic Cooperation (1986) พบว่ำอัตรำกำร

เกิดอุบัติเหตุและควำมรุนแรงจะมีค่ำเพิ่มขึ้นตำมล�ำดับควำมลำดและควำมชันของถนน

   Zegeer,et al.(1992) พบว่ำถนนในทศิทำงระดบัลำดลงมปัีญหำควำมปลอดภยัมำกกว่ำ

ในทิศทำงที่ชันขึ้น ซึ่งจะมีผลมำกส�ำหรับกำรเดินทำงของรถบรรทุกขนำดใหญ่ โดยเฉพำะท่ีระดับ

ลำดชันมำกกว่ำ 6% พบว่ำอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนเพิ่มขึ้น

ผนวก ก.   วิศวกรรมจราจร กับ การแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
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   นอกจำกนี ้Pakpoy และ Kneebone (1988) ได้รำยงำนว่ำ บรเิวณทำงโค้งรำบและระดบั

ควำมชันมำก จัดเป็นจุดอันตรำยส�ำหรับถนนบริเวณนอกเมือง ขนำด 2 ช่องจรำจร เนื่องจำกผลกำร

ศกึษำยงัพบว่ำมีควำมถีก่ำรเกดิอบัุติเหตุทำงถนนสงู ดงันัน้กำรออกแบบทำงหลวงให้มคีวำมปลอดภยั 

ควรจะต้องพิจำรณำกำรออกแบบทำงโค้งแนวรำบ และทำงโค้งแนวดิ่งควบคู่กันไป

   7) จ�านวนช่องจราจร จำกกำรศึกษำสถิติอุบัติเหตุทำงถนนของวิศวกรรมจรำจร กรม

ทำงหลวง (2540) พบว่ำอุบัติเหตุทำงถนนบนเส้นทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวงจังหวัดมักเกิดบน

ทำงตรงมำกที่สุด โดยเฉพำะสภำพเส้นทำงที่ดีเรียบ มักท�ำให้ผู้ขับขี่ใช้ควำมเร็วสูงและขำดควำม

ระมัดระวัง และถนนที่มี 2 ช่องจรำจร เกิดอุบัติเหตุทำงถนนมำกกว่ำถนนที่มี 4 ช่องจรำจร

   8) อุปกรณ์กั้นข้างทาง คือ อุปกรณ์ท่ีติดตั้งเพื่อป้องกันมิให้รถท่ีเกิดอุบัติเหตุวิ่งออก

นอกถนน โดยทั่วไปจะติดตั้งไว้บริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงและจุดอันตรำยหรือเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เช่น 

บริเวณทำงโค้ง สะพำนและจุดเสี่ยงอื่นๆ ยกตัวอย่ำงของอุปกรณ์ข้ำงทำงเพื่อควำมปลอดภัย ได้แก่ 

รำวกันตก (Guard rail) และก�ำแพงคอนกรีต เป็นต้น

   9) เครื่องหมายจราจร หมำยถึง เครื่องมือบอกข้อมูลด้ำน กำรห้ำม กำรเตือน และกำร

แนะน�ำที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อช่วยให้กำรขับขี่มีควำมปลอดภัยมำกขึ้น ลักษณะของ

เครื่องหมำยจรำจรจ�ำเป็นต้องเข้ำใจง่ำย มองเห็นได้ทั้งกลำงวันและกลำงคืน ต�ำแหน่งเครื่องหมำย

จรำจรมีควำมเหมำะสมต่อผู้ขับขี่และคนเดินเท้ำที่จะสำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนไม่ลบเลือนหำยไป

ตัวอย่ำงเช่น ทำงม้ำลำย เส้นแบ่งจรำจร เส้นแบ่งทิศทำงกำรเดินรถ ลูกศร และข้อควำมเตือนต่ำงๆ

   10) ป้ายจราจร หมำยถึง เครื่องมือท่ีช่วยบอกข้อมูลด้ำน กำรห้ำม กำรบังคับ กำร

เตอืน และกำรแนะน�ำทีส่�ำคัญส�ำหรบัผูใ้ช้ถนนเพ่ือช่วยให้กำรขบัขีม่คีวำมปลอดภยัมำกขึน้ ป้ำยจรำจร

จ�ำเป็นต้องเข้ำใจง่ำย สังเกตได้ชัดเจนทั้งกลำงวันและกลำงคืน ต�ำแหน่งป้ำยมีควำมเหมำะสมต่อผู้

ขบัขีแ่ละคนเดนิเท้ำทีจ่ะสำมำรถมองเหน็ได้ชดัเจนไม่ลบเลอืนหำยไป หรอืไม่มีต้นไม้บดบงัป้ำยจรำจร

ตัวอย่ำงของป้ำยจรำจรบริเวณแยกสัญญำณจรำจร เช่น ป้ำยหยุด ป้ำยห้ำมเลี้ยวขวำ เป็นต้น

   11) สญัญาณไฟจราจร หมำยถงึ เครือ่งมอืควบคุมกำรจรำจรท่ีมคีวำมส�ำคญัโดยเฉพำะ

บริเวณทำงแยกที่มีปริมำณจรำจรมำกถึงจุดที่ต้องติดตั้งสัญญำณไฟจรำจร ต�ำแหน่งกำรติดตั้งระบบ

สัญญำณไฟควรให้ผู้ขับข่ีและคนเดินเท้ำสำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจนและต้องไม่ถูกบดบังจำก

สภำพแวดล้อมอื่นๆ เช่น กิ่งไม้ 

   12) สิง่อ�านวยความสะดวกคนเดนิทางเท้า หมำยถึง อปุกรณ์หรอืเคร่ืองมอืด้ำนควำม

ปลอดภยัทีจ่ดัเตรยีมไว้ ส�ำหรบัคนเดนิเท้ำ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของระบบกำรจรำจร เช่น ทำงเท้ำสะพำน

ลอยส�ำหรับคนเดินเท้ำ และสัญญำณไฟคนเดินเท้ำ เป็นต้น

วิศวกรรมจราจร กับ การแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน   ผนวก ก.
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ผนวก ก.   วิศวกรรมจราจร กับ การแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

   13) สภาพผิวถนน ผิวจรำจรที่ไม่เหมำะสมกับกำรใช้งำนหรือมีอุปสรรคกำรแล่นผ่ำน

ของผูข้บัขีย่ำนพำหนะ เช่น พืน้ผิวถนนขขุระ พืน้ผวิถนนมคีวำมเสยีดทำนน้อย ถนนเป็นหลมุเป็นบ่อ 

มโีคลนตม ถนนขำด ถนนทรดุ ถนนก�ำลงัซ่อมบ�ำรงุ เป็นต้น ข้อบกพร่องหรอือปุสรรคต่ำงๆก่อให้เกดิ

อุบัติเหตทำงถนนได้

   จำกรำยงำนของคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยด้ำนกำรจรำจรแห่งชำติของประเทศ

สหรัฐอเมริกำ (National Highway Traffic Safety Board, 1980) ได้ท�ำกำรศึกษำถึงวัสดุที่มีควำม

หนำแน่นสูงในกำรท�ำถนนในรัฐยูทำห์ เป็นถนนที่มีค่ำสัมประสิทธิ์ควำมฝืดต�่ำ ท�ำให้เกิดกำรลื่นไหล

ได้ง่ำย แสดงให้เหน็ว่ำสภำพผวิถนนทีม่คีวำมฝืดน้อยจะเสีย่งต่อกำรเกดิอบุตัเิหตุทำงถนนโดยเฉพำะ

เวลำฝนตกถนนลื่น

   14) ไฟฟ้าส่องสว่างบนถนน แสงสว่ำงในถนนมีควำมส�ำคัญอย่ำงมำกในกำรเกิด

อบุติัเหตุทำงถนน เพรำะเกีย่วกบัควำมสำมำรถมองเหน็ กำรจดัแสงสว่ำงท่ีเพยีงพอจะช่วยลดอุบัตเิหตุ

ทำงถนนได้เพรำะจะลดกำรใช้ไฟสงู ซึง่แสงไฟสงูจำกรถสวนมำอำจส่งผลให้คนขบัขีส่ำยตำพร่ำมัวได้ 

ท�ำให้กำรมองไม่เห็นทำงเป็นอันตรำยต่อกำรขับรถ 

   จำกรำยงำนอบุติัเหตุทำงถนนของคณะกรรมกำรป้องกนัอบัุตภิยัแห่งชำต ิ(วจิติร บุณยะโห

ตระ,2536) กล่ำวว่ำ ในสหรัฐอเมริกำเกือบ 60 % ของอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต จะเกิดขึ้นในเวลำกลำง

คนืมำกกว่ำกลำงวนั นอกจำกนีย้งัพบอกีว่ำ ถ้ำแสงสว่ำงบนถนนเพียงพอสำมำรถช่วยลดอบุตัเิหตลุง

เนื่องจำกผู้ขับขี่จะเปิดไฟสูงลดน้อยลง

   4. ปัจจัยสภาพแวดล้อม (Enviroment)

   ปัจจยัด้ำนสภำพแวดล้อม (Enviroment) เป็นปัจจยัท่ีส�ำคญัต่อกำรเกดิอบัุตเิหตทุำงถนน

ส่วนมำกจะเกิดปัจจัยทำงธรรมชำติเป็นส�ำคัญ เช่น ลักษณะทำงภูมิศำสตร์ของแต่ละพื้นที่สภำพดิน

ฟ้ำอำกำศ นอกจำกนี้ยังเกิดจำกมนุษย์เป็นผู้กระท�ำได้อีกด้วย ได้แก่ กำรเผำไฟ กำรปลูกสร้ำงส่ิง

บดบังสำยตำ เป็นต้น สิ่งแวดล้อมหรือสภำพแวดล้อมของถนน อำจเป็นสำเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทำง

ถนนได้ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสภำพแวดล้อมของถนนมี 2 ประเด็นดังนี้

   1) อุปสรรคทางธรรมชาติ หมำยถึง สิ่งที่บั่นทอนควำมสำมำรถในกำรขับขี่ให้ลดลงที่มี

ผลมำจำกอุปสรรคทำงธรรมชำติ เช่น ฝนตก หมอกปกคลุม หรือมีฝุ่นมำก ต้นไม้บดบังป้ำยหรือ

สัญญำณไฟจรำจร ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ท�ำให้ทัศนวิสัยผู้ขับขี่ลดลง และอำจส่งผลต่ออุบัติเหตุทำงถนนได้

   จำกรำยงำนของ National Transportation System Board (1981) พบว่ำในระหว่ำง

ปี 1978 - 1979 มีผู้เสียชีวิตจำกกำรขับรถชนต้นไม้เป็นจ�ำนวน 2,900 รำยจำกมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 
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3,280 รำยและสรุปจำกกำรส�ำรวจโดย National Highway Traffic Safety Administration 

(NHTSA) และ Fatal Accident Reporting System (FARS) ในรำยงำนฉบับเดียวกันพบว่ำ ผู้ขับขี่

รถทีม่ำชนต้นไม้จะได้รบับำดเจบ็หรอืเสยีชวีติถงี 61.2 % และ National Transportation System 

Board (1972) พบว่ำหมอกเป็นสำเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุทำงถนนก่อให้เกิดกำรสูญเสียชีวิต

และทรัพย์สิน

   2) อุปสรรคเกิดจากการกระท�าของมนุษย์ หมำยถึง สิ่งที่บั่นทอนควำมสำมำรถในกำร

ขับขี่ให้ลดลงที่มีผลมำกจำกกำรกระท�ำของมนุษย์ เช่น กำรเผำขยะ หรือหญ้ำริมถนน เสียงและควัน

ด�ำ จำกท่อไอเสียของรถจักรยำนยนต์ และรถยนต์ กำรติดตั้งป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ ตู้โทรศัพท์หรือ

สิ่งปลูกสร้ำงอื่นๆ บดบังป้ำยและสัญญำณไฟจรำจร เป็นต้น

 3. แนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

   ความเป็นมา

       ปัญหำอบุติัเหตุจรำจรทำงบกเป็นปัญหำท่ีส�ำคญัท�ำให้ประเทศชำตต้ิองสญูเสยีท้ังชีวติและ

ทรัพย์สินของประชำชนไปเป็นจ�ำนวนมำก และแนวโน้มของปัญหำทวคีวำมรนุแรงเพิม่มำกขึน้เรือ่ยๆ 

และกำรแก้ปัญหำไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้เพียงหน่วยงำนเดียวจ�ำเป็นต้องร่วมมือกันระหว่ำงหน่วย

งำนและใช้แรงผลักดันจำกรัฐบำลในกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำ

       ในอดตีกำรแก้ไขปัญหำเป็นไปแบบต่ำงคนต่ำงท�ำในทศิทำงทีต่่ำงกนัตำมภำรกจิหลกัของ

แต่ละหน่วยงำนขำดกำรประสำนแผนงำนอย่ำงจริงจังมีกำรประชุมและจัดท�ำแผนซ�้ำซ้อนกันตลอด

จนมี แผนหลำยรูปแบบที่ได้รับกำรน�ำเสนอไปยังผู้บริหำรในระดับต่ำงๆซึ่งทุกแผนล้วนเป็นแผนที่ดี

ทัง้ ส้ินแต่สุดท้ำยกต้็องสิน้สดุทีไ่ม่สำมำรถด�ำเนนิกำรได้อย่ำงจรงิจงัและต่อเนือ่งและในบำงครัง้ม ีกำร

รวมแผนเข้ำด้วยกันอย่ำงเฉพำะกิจ ขำดเป้ำหมำย และกำรท�ำงำนที่เป็นระบบ

       คณะกรรมำธกิำรกำรสำธำรณสขุได้เลง็เห็นถงึสภำพปัญหำนีจ้งึได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมำธกิำร 

ศกึษำกำรป้องกนัอบุติัเหตุจรำจรทำงบกขึน้เพือ่ศกึษำเป็นกำรเฉพำะโดยมเีป้ำหมำยเพือ่ช่วยชีปั้ญหำ 

และแนวทำงแก้ไขทีถ่กูต้องโดยมุง่ประเด็นไปทีว่ธิกีำรแก้ไขปัญหำแบบภำพรวมเน้นกำรท�ำงำน ท่ีเป็น

ระบบและมีงบประมำณในกำรสนบัสนนุทีเ่พียงพอเพ่ือให้ผูร้บัผดิชอบได้ปฏบิติังำนอย่ำงต่อเนือ่งอนั

เป็นหัวใจของกำรแก้ไขปัญหำงำนอุบัติเหตุที่ส�ำคัญส�ำหรับรำยละเอียดวิธีปฏิบัติในพื้นท่ี ทำงคณะ 

อนุกรรมำธิกำรจะไม่ขอน�ำเสนอเนื่องจำกมีควำมซ�้ำซ้อนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เคยท�ำมำแล้ว
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   สรุปปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย

       1. ขาดองค์การทีร่บัผิดชอบและชัดเจนโดยตรง เนือ่งจำกในสถำนกำรณ์ปัจจบัุนมหีลำย

หน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนอุบัติเหตุ เช่น กปอ. สจร. กรมต�ำรวจกรมขนส่งกรมทำงหลวงฯลฯท�ำให้

ไม่มีระบบข้อมูลพื้นฐำนด้ำนอุบัติเหตุจรำจรทำงบกที่น่ำเชื่อถือ

       2. งบประมาณในการด�าเนนิการท่ีเป็นอยู่ ในแต่ละหน่วยงำนจะน�ำงบประมำณปกตมิำ

ใช้ในกำรด�ำเนินกำรท�ำให้งำนป้องกันอุบัติเหตุที่ผ่ำน มำไม่ได้ผลเท่ำที่ควรถึงแม้ว่ำประเทศไทยจะมี

แผนแม่บทที่ได้จัดท�ำขึ้นแต่ขำดกำรสนับสนุนด้ำนกิจกรรมท่ีน�ำมำซ่ึงควำมปลอดภัยทำงถนนไม่ได้

ผลเท่ำที่ควร

       3. ปัจจัยในการเกิดอุบัตเิหตจุราจรทางบก ส่วนใหญ่กว่ำร้อยละ 80 ของอบัุตเิหตุจรำจร

ทำงบก เกิดจำกรถจักรยำนยนต์ ตำมด้วยรถปิกอัพ รถยนต์นั่งและรถบรรทุก ตำมล�ำดับ โดยแบ่ง

เป็นสำเหตุหลักได้ ดังนี้

											 	 3.1		 ผู้ขับขี่ยานพาหนะ	ที่ดื่มสุรำหรือยำเสพสำรกระตุ้น (กว่ำร้อยละ 40) รวมทั้ง

มีพฤติกรรมเสี่ยงเช่นขับรถเร็วกว่ำกฎหมำยก�ำหนดฝ่ำฝืนสัญญำณไฟจรำจรหรือเครื่องหมำยจรำจร 

ขับตำมในระยะกระชั้นชิด แซงในที่ขับขัน ฯลฯ นอกจำกนี้ยังพบว่ำ กว่ำร้อยละ 50 ของผู้ขับขี่รถ

จักรยำนยนต์ ไม่มีใบอนุญำตขับขี่ยำนพำหนะ และไม่รู้หลักขับขี่ที่ปลอดภัย

											 	 3.2		 ปัจจัยด้านยานพาหนะ	มักเกิดจำกกำรบ�ำรุงรักษำโดยเฉพำะระบบเบรกไฟ

หน้ำไฟท้ำย และไฟเลี้ยว

											 	 3.3		 ปัจจัยด้านสิง่แวดล้อมและถนน	ซ่ึงมีส่วนร่วมในอบัุตเิหตจุรำจรกว่ำร้อยละ 16

											 	 3.4		 เครือ่งป้องกนั	โดยเฉพำะหมวกนริภยัส�ำหรบัผูข้บัขีร่ถจกัรยำนยนต์ ซึง่ผูข้บัขี่

ไม่ได้สวมหมวกนริภยักว่ำร้อยละ 50 โดยเฉพำะในส่วนภมูภิำค และผูส้วมหมวกยงัขำดควำมรูค้วำม

เข้ำใจในกำรสวมอย่ำงถูกต้อง ส�ำหรับรถยนต์ รถปิกอัพ ยังมีผู้ไม่ใช้เข็มขัดนิรภัยเป็นจ�ำนวนมำก ถึง

แม้เครื่องป้องกันดังกล่ำวไม่มีส่วนในกำรเกิดอุบัติเหตุ แต่เป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันหรือลดควำมรุนแรง

ของกำรบำดเจ็บลงได้

       4.  การบังคับใช้กฎหมาย ถึงแม้กฎหมำยที่มีอยู่ในปัจจุบันจะครอบคลุมสำระส่วนใหญ่ 

แต่กำรบังคับใช้ยังไม่ทั่วถึง และเป็นจุดอ่อนที่ส�ำคัญ ท�ำให้สำมำรถลดอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุลงได้

       คณะอนุกรรมการ จึงได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก ดังนี้

       1. จดัตัง้องค์กรทีร่บัผิดชอบชัดเจน เพือ่ท�ำหน้ำทีป่ระสำนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ โดย

มนีโยบำยงบประมำณทีต่่อเน่ือง ตัวอย่ำง เช่น ศูนย์ปลอดภัยคมนำคม ทีเ่ป็นหน่วยงำนหนึง่ในปัจจบุนั 

เป็นองค์กรหลักในกำรป้องกันและลดจ�ำนวนอุบัติเหตุลง และให้กำรสนับสนุนวิจัยศึกษำด้ำนควำม

ปลอดภัย
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       2. งบประมาณ ควรจะน�ำมำจำกแหล่งเงนิได้รบัประโยชน์หรอืผูผ้ลติสนิค้ำท่ีท�ำให้รฐับำล

ต้องแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น อำทิเช่น ภำษีจำกยำนพำหนะ และภำษีจำกเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เงิน

สนับสนุนจำกกองทุนผู้ประสบภัย และจำกบริษัทประกันภัย เป็นต้น

       3. จัดตั้งระบบการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางบก เพื่อใช้ในกำรวำงแผนเกี่ยวกับ

ควำมปลอดภัย และกำรออกแบบถนนให้มีมำตรฐำนยิ่งขึ้น

       4.  การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ให้ประชำชนปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 

แก้ไขระบบออกใบอนุญำตขับขี่ยำนพำหนะควบคู่กับกำรรณรงค์ให้ควำมรู้เรื่องกฎจรำจร ควำมรู้ใน

กำรขับขี่ปลอดภัยและกำรออกแบบถนนให้มีมำตรฐำนยิ่งขึ้น

   สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก

       1. กลุ่มปัจจัยด้านคน 

          เป็นกลุ่มปัจจัยหลักที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุถึง 82 % จำกรำยงำนของศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ 

(ศขส.) ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ย้อนหลังจำกปี พ.ศ. 2539 – 2543 พบว่ำ สำเหตุส�ำคัญ 3 อันดับ

แรกที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ คือ อันดับ 1 ขับรถเร็วเกินอัตรำที่ก�ำหนด อันดับ 2 ตัดหน้ำกระชั้นชิด และ

อันดับ 3 แซงรถผิดกฎหมำย จำกรำยงำนของกองระบำดวิทยำ ยังพบข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ำนคนที่

ส�ำคญัอกีว่ำ ผู้ทีไ่ด้รบัอบุตัเิหตสุ่วนใหญ่เป็นนกัเรยีน นกัศึกษำ วยัรุน่ หนุม่สำว อำยรุะหว่ำง 15 – 24 

ปี เป็นเพศชำยมำกกว่ำเพศหญงิ อตัรำกำรสวมหมวกนริภยัในผูข้บัขีร่ถจกัรยำนยนต์น้อยมำก มกีำร

ดื่มสิ่งที่ท�ำให้เกิดควำมมึนเมำ โดยเฉพำะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึง 40% ซึ่งเป็นสำเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้

เกิดกำรบำดเจ็บและเสียชีวิต นอกจำกนี้ จำกรำยงำนของกรมขนส่ง พบว่ำ ผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์

นั้น ละเลยต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับจรำจร และกำรขออนุญำตใบขับขี่มำกที่สุด

       2. กลุ่มปัจจัยด้านยานพาหนะ

          สำเหตุที่พบบ่อย คือ รถขำดมำตรฐำน บรรทุกเกินอัตรำ และอุปกรณ์ช�ำรุด ยำนพำหนะ

ที่เกิดอุบัติเหตุมำกที่สุด คือ รถจักรยำนยนต์มีมำกถึงร้อยละ 80 รองลงมำคือรถปิกอัพ โดยเฉพำะที่

ใช้บรรทุกผู้โดยสำรเป็นร้อยละ 12 ในปี พ.ศ. 2544 ประเทศไทยมีรถจ�ำนวนทั้งสิ้น 21.7 ล้ำนคัน แต่

เป็นรถจักรยำนยนต์เฉลี่ยถึงปีละ 1 ล้ำนคัน และพบว่ำมีหลำยสิ่งที่น่ำจะปรับปรุงสิ่งที่เกี่ยวข้องกำร

เกิดอุบัติเหตุ เช่น กำรลืมเอำขำตั้งขึ้น กำรดัดแปลงรถ กำรถอดอุปกรณ์ที่ส�ำคัญ เช่น กระจกรถ ไฟ

เลี้ยวของรถ เป็นต้น
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ผนวก ก.   วิศวกรรมจราจร กับ การแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

       3. กลุ่มปัจจัยด้านถนน

          จำกข้อมูลกรมทำงหลวงปี พ.ศ. 2544 ถนนในประเทศไทยมีควำมยำวทั้งสิ้น 227,940 

กม. โดยแบ่งเป็นถนนทำงหลวงที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวง และได้รับกำรพัฒนำให้

เป็นถนนปลอดภัยมำตรฐำน จ�ำนวน 53,436 กม. คิดเป็นร้อยละ 23.44 และที่เหลือเป็นถนนรอง

หรือถนนที่ไม่ได้อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวง (ร้อยละ 76.56) ได้แก่ ถนน รพช. ถนน

กรมชลประทำน ถนนเทศบำล ถนนสุขำภิบำล กรมทำงพิเศษ ถนนโยธำธิกำร ซึ่งเป็นถนนเชื่อมต่อ

ระหว่ำงจังหวัด อ�ำเภอ และถนนในเมือง จึงเห็นได้ว่ำประเทศไทยยังไม่มีกำรพัฒนำเร่ืองควำม

ปลอดภัยเท่ำที่ควร และถนนส่วนใหญ่มีหลำยหน่วยงำนท�ำหน้ำที่รับผิดชอบ ซ่ึงเป็นถนนรองที่มัก

เกิดอุบัติเหตุมำกที่สุด ทั้งนี้มีสำเหตุอยู่หลำยประกำร อำทิ เช่น

           -  ขำดกำรบ�ำรงุรกัษำพืน้ทีผ่วิจรำจร ท่ีเป็นหลมุ บ่อ ขนำดเลก็ใหญ่ สญัญำณไฟช�ำรดุ

           -  ทำงโค้งที่ขำดเครื่องหมำยเตือน หรือเครื่องหมำยสะท้อนข้ำงทำง กำรออกแบบ 

     เกำะกลำงถนนที่ไม่ถูกต้องตำมหลักวิชำ

           -  พื้นที่เกำะกลำงถนนที่พุ่มไม้สูงกว่ำ 1 เมตร ท�ำให้ปิดก้ันทัศนวิสัยของผู้ขับข่ีท่ี 

     ต้องกำรจะเลี้ยวหรือผู้ที่ขับขี่ที่วิ่งตรงมำ

       4. กลุ่มปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

          ปัจจยัด้ำนถนนและสิง่แวดล้อมมส่ีวนให้เกดิอบุตัเิหตุได้กว่ำร้อยละ 16 ทัง้นีม้สีำเหตหุลำย

ประกำร เช่น

           - สิ่งก่อสร้ำงบนผิวจรำจรและบริเวณแยกและขำดเคร่ืองหมำยหรือสัญญำณเตือน 

     ผู้ขับขี่ยำนยนต์ที่ผ่ำนไปมำ

           - กำรติดตั้งตู้โทรศัพท์ไปรษณีย์เครื่องหมำยจรำจรป้ำยโฆษณำตลอดจนกำรปลูก 

     ต้นไม้ขนำดใหญ่ท่ีปำกซอยด้ำนขวำมือมักจะปิดก้ันทัศนวิสัยระหว่ำงผู้ขับข่ีท่ีวิ่ง 

     ตรงมำหรือจะเลี้ยวซ้ำยเข้ำซอยกับผู้ที่จะขับออกมำจำกซอย

           -  กำรตดิตัง้แผ่นเหลก็สะท้อนแสงขนำดใหญ่ (Raised Reflector) บนพืน้ผวิจรำจร 

     เพื่อใช้ในกำรแบ่งช่องจรำจร มักเป็นอันตรำยต่อรถขนำดเล็ก โดยเฉพำะรถ 

     จักรยำนยนต์ที่เกิดพลิกคว�่ำได้ง่ำยเมื่อล้อรถไปกระแทกกับแผ่นเหล็กดังกล่ำว

           สรุปแล้วในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำกลุ่มปัจจัยด้ำนคนและยำนพำหนะที่เป็นสำเหตุของ 

กำรเกิดอุบัติ เหตุมีแนวโน้มลดลง แต่กลุ่มปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมกลับมีปัญหำเพิ่มขึ้น
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วิศวกรรมจราจร กับ การแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน   ผนวก ก.

 4. ยุทธศาสตร์หลกัในการป้องกนัอบุตัเิหตจุราจรทางบกและหน่วยงานปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้อง

       กำรป้องกันอุบัติเหตุมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบค่อนข้ำงมำกมำย แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้

       1.  ยุทธศาสตร์ด้าน Engineering

           ยุทธศำสตร์ด้ำนวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนควำมปลอดภัยทำงท้องถนน ประกอบ

ด้วยควำมปลอดภัยของยำนพำหนะ และควำมปลอดภัยของถนน ซึ่งทั้งสององค์ประกอบมีส่วน

เกี่ยวข้องกับสำเหตุของกำรเกิดอุบัติเหตุถึงร้อยละ 36

           ด้านยานยนต์ มักเกี่ยวข้องกับกำรขำดกำรบ�ำรุงรักษำหรือกำรดัดแปลงเครื่องยนต์ โดย

เฉพำะรถขนส่งขนำดใหญ่ เช่น รถบรรทุกทั่วไป

           ด้านถนน ขำดระบบกำรจัดเก็บข้อมูลต�ำแหน่งท่ีเกิดอุบัติเหตุจรำจรทำงบก ขำดกำร

วเิครำะห์ ซ่ึงจดุอนัตรำยทีเ่กดิอบุตัเิหตบุ่อยครัง้ ขำดกำรบงัคบัใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรก่อสร้ำงบนพืน้

ผวิ ขำดระบบกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัในกำรวำงแผน กำรออกแบบ กำรก่อสร้ำงและกำรใช้งำน

ของพื้นผิวจรำจร

   กลุ่มแผนงานที่มีความเป็นไปได้ในการด�าเนินการ

   - กำรทบทวน ปรบัปรงุข้อบงัคบัทำงเทคนคิของยำนพำหนะประเภทต่ำง ๆ  บนพืน้ฐำน 

    ของมำตรฐำนสำกล และแก้ไขให้เหมำะสมกับประเทศไทย อำทิเช่น กำรติดตั้งระบบ 

    ไฟหน้ำเปิดอัตโนมัติส�ำหรับรถจักรยำนยนต์ กำรติดตั้งระบบเบรค ABS ส�ำหรับรถ 

    บรรทุกและรถโดยสำร กำรใช้รถปิกอัพในกำรขนส่งผู้โดยสำรโดยขำดอุปกรณ์ควำม 

    ปลอดภัย และมำตรฐำนของรถขนส่งสำธำรณะขนำดใหญ่ คือ รถบรรทุก รถบรรทุก 

    พ่วง รถบรรทุกสำรเคมี น�้ำมัน หรือวัตถุอันตรำย

           - กำรจัดเตรียมหน่วยงำนอิสระเพื่อกำรตรวจสอบมำตรฐำนกำรผลิตหมวกนิรภัยท่ี 

    จ�ำหน่ำยในท้องตลำด

           -  กำรจัดท�ำระบบตรวจสอบ และควบคุมคุณภำพสถำนตรวจสภำพรถเอกชน (ตรอ.)

           -  กำรสุ่มตรวจสภำพยำนพำหนะริมถนน

           -  กำรวิเครำะห์และแก้ไขจุดอันตรำยบนถนนและทำงหลวง

           -  กำรทบทวนมำตรฐำนกำรออกแบบระบบกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของถนนมำใช้ 

    ในขั้นตอนต่ำงๆ ตั้งแต่ กำรวำงแผน กำรออกแบบ กำรก่อสร้ำง และกำรใช้งำน

           -  กำรปรบัปรงุมำตรฐำนอปุกรณ์ควบคมุกำรจรำจรทีม่ปีระสทิธภิำพ ตลอดจนปรบัปรงุ 

    และติดตั้งเครื่องหมำยหรือสัญญำณไฟจรำจรให้ได้มำตรฐำน
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           -  กำรเข้มงวดในกำรก่อสร้ำงบนพื้นผิวจรำจร เช่น กำรติดตั้งเครื่องหมำยและสัญญำณ 

    ไฟเตือน ห้ำมกำรทิ้งกองดิน ทรำย บนพื้นผิวถนน

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนำคม กระทรวงอุตสำหกรรม และกระทรวง

ศึกษำธิกำร (ทบวงมหำวิทยำลัย)

       2. ยุทธศาสตร์ด้าน Education

           ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรณรงค์ให้ควำมรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เป็นงำนด้ำนควำมปลอดภัยทำง

ถนนที่ส�ำคัญ เนื่องจำกคนเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญเกี่ยวข้องกับกำร เกิดอุบัติเหตุถึงร้อยละ95และ

ครบทุกเพศทุกวัยต้องเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนประเภทใดประเภทหนึ่ง ตลอดเวลำอำทิคนเดินเท้ำคนขับ

รถยนต์คนโดยสำรเป็นต้นกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงควำมเสี่ยง ต่ำงๆ บนท้องถนน และกำรสร้ำง

จิตส�ำนึกที่ดี จะช่วยลดควำมเสี่ยงต่ำงๆ และลดกำรเกิดอุบัติเหตุ หรือลดควำมรุนแรงของอุบัติเหตุ

ได้ดีที่สุด

           กลุ่มแผนงานที่มีความเป็นไปได้ในการด�าเนินการ อำทิ

           - กำรรณรงค์ให้ใช้อปุกรณ์นริภยัต่ำงๆ อำท ิหมวกนริภยั เขม็ขดันริภยั เบำะทีน่ัง่ส�ำหรบั 

    เด็กในรถยนต์ เป็นต้น

           -  กำรรณรงค์ในพฤติกรรมเสียงต่ำงๆ อำทิ โครงกำรเมำไม่ขับ กำรใช้ควำมเร็วสูงเกิน 

    ระดับควำมปลอดภัย กำรขับขี่ติดรถคันหน้ำแบบกระชั้นชิด กำรแซงรถในที่คับขัน

           -  กำรให้ควำมรู้และฝึกฝนทักษะด้ำนต่ำงๆ ในกำรเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนที่ดีแก่เด็กนักเรียน  

    นักศกึษำในสถำนศกึษำ โดยเร่ิมต้ังแต่ชัน้เดก็เลก็ จนถึงระดบัอดุมศกึษำ ระดบัอำชวีะ  

    ตำมควำมเหมำะสม

           - กำรฝึกอบรมผูข้บัขีร่ถยนต์ ก่อนทีจ่ะไปทดสอบเพือ่ขอรบัใบอนญุำตขบัขีร่ถยนต์ รวม 

    ถึงมำตรฐำนของโรงเรียนสอนขับขี่รถยนต์ที่ยังต้องปรับปรุงอีกมำก

           - กำรประชำสมัพนัธ์เพือ่สร้ำงจติส�ำนกึและควำมร่วมมอืในกำรลดกำรป้องกนัอบุตัเิหต ุ

    จรำจรกับผู้ใช้รถใช้ถนน และประชำชนกลุ่มต่ำงๆ 

           หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ กระทรวงศกึษำธกิำร กระทรวงคมนำคม กระทรวงสำธำรณสขุ 

กระทรวงมหำดไทย ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ และสมำคมเอกชนต่ำงๆ

ผนวก ก.   วิศวกรรมจราจร กับ การแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
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วิศวกรรมจราจร กับ การแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน   ผนวก ก.

       3. ยุทธศาสตร์ด้าน Enforcement

          ประเด็นด้ำนกำรบงัคบัใช้กฎหมำยเป็นงำนด้ำนควำมปลอดภยัทีส่�ำคญัทีส่ดุซึง่หำกด�ำเนนิ

กำรควบคู่ไปกับงำนด้ำนกำรรณรงค์ให้ควำมรู้จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันและให้ผลลัพธ์ที่

เห็นได้ชัดเจนในระยะเวลำอันสั้น

       กลุ่มแผนงานที่มีความเป็นไปได้ในการด�าเนินการ อำทิ

           -  กำรปรบัปรงุรวบรวมกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบัจรำจรทีม่อียูอ่ย่ำงน้อย 4 ฉบบั โดยแยก 

    พระรำชบัญญัติออกตำมควำมรับผิดชอบภำยใต้ 2 กระทรวงหลัก ให้อยู่ในฉบับ 

    เดียวกัน เพื่อให้กำรบังคับใช้กฎหมำยมีควำมเป็นเอกภำพ

           -  กำรเข้มงวดกำรขนส่งสินค้ำอันตรำย

           -  กำรเพิ่มกำรตรวจตรำด้ำนกำรจรำจรอย่ำงเข้มงวดเพื่อบังคับใช้กฎหมำย โดยเฉพำะ 

    อย่ำงยิ่งในประเด็นที่ท�ำกำรรณรงค์ไปพร้อมๆ กัน เช่น กำรบังคับใช้อุปกรณ์นิรภัย  

    โครงกำรเมำไม่ขับ กำรตรวจจับควำมเร็ว เป็นต้น

           -  กำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจจรำจรและต�ำรวจทำงหลวงทุกระดับ โดยเริ่มจำกขั้น 

    พื้นฐำน จนถึงกำรวำงแผนกำรตรวจตรำอย่ำงเป็นระบบ พร้อมทั้งก�ำหนดหมำยเลข 

    โทรศัพท์ที่จะรับแจ้งเหตุผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ กระทรวงคมนำคม กระทรวง

มหำดไทย กระทรวงอุตสำหกรรม

   4. ยุทธศาสตร์ด้าน Emergency Services

           ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรให้บรกิำรช่วยเหลือฉุกเฉนิแก่ผูป้ระสบภยัจำกอบุตัเิหต ุเป็นงำนด้ำน

ควำมปลอดภัยทำงถนนในเชิงรับที่ส�ำคัญที่จะช่วยบรรเทำควำมรุนแรงจำกผลพวงของอุบัติเหตุซึ่ง

ประเทศไทยยังไม่มีระบบกำรให้ควำมช่วยเหลือแบบเป็นศูนย์รวมท�ำให้กำรด�ำเนินงำนบำงครั้งซ�้ำ

ซ้อนในบำงกรณล่ีำช้ำและส่วนใหญ่บคุลำกรทีเ่ป็นอำสำสมคัรยงัขำดทักษะในกำรปฐมพยำบำลทีถ่กู

ต้อง กำรให้ควำมช่วยเหลือรักษำผู้ประสบภัยอย่ำงถูกต้องในเวลำอันรวดเร็ว จะท�ำให้ผู้ประสบภัยมี

โอกำสรอดชีวิตสูง และลดควำมเสี่ยงจำกกำรพิกำร ซึ่งในทำงกำรแพทย์เรียกช่วงเวลำหลังเกิด

อบุตัเิหตนุีว่้ำ “ชัว่โมงทอง” (Golden Hour) นอกจำกนี ้กำรจดักำรจรำจรในสถำนทีเ่กดิเหตจุะช่วย

ให้กำรช่วยเหลือเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว และลดควำมเสี่ยงจำกเหตุที่อำจเกิดขึ้นซ�้ำซ้อน
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   กลุ่มงานที่มีความเป็นไปได้ในการด�าเนินการ อำทิ

       -  กำรฝึกอบรมทักษะกำรช่วยเหลือและกำรปฐมพยำบำลแก่เจ้ำหน้ำที่กู้ภัย เจำ้หน้ำที่ 

    อำสำสมัครต่ำง ๆ

       - กำรปรับปรุงระบบกำรรับแจ้งเหตุ และกำรเรียกรถพยำบำล

       - กำรปรบัปรงุกำรประสำนงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ  ท่ีท�ำงำนด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลอื 

    โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีสำธำรณภัยหรืออุบัติเหตุขนำดใหญ่

       -  กำรจัดเตรียมยำนพำหนะและอปุกรณ์ช่วยชีวติเบ้ืองต้นท่ีเหมำะสม และมปีระสทิธภิำพ 

    สูงต่อกำรให้บริกำรช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัยจำกอุบัติเหตุจรำจร

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสำธำรณสุข ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ กระทรวง

มหำดไทย กระทรวงคมนำคม

       5. ยุทธศาสตร์ด้าน Efficiency of Transport System

           กำรจดักำรระบบกำรขนส่งให้มปีระสทิธภิำพ อำจพจิำรณำได้จำกหลำยแง่มุม อำท ิระดบั

กำรให้บริกำร รำคำค่ำโดยสำรและค่ำขนส่งทีย่่อมเยำ ควำมสะดวกรวดเรว็ กำรประหยดัและอนรุกัษ์

พลังงำนและควำมปลอดภัยจำกกำรขนส่ง กำรก�ำหนดนโยบำยกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนของ

ประเทศและชุมชนเมืองต่ำง ๆ กำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรขนส่งสำธำรณะในรูปแบบต่ำง ๆ ก็มีส่วน

ส�ำคัญที่จะช่วยก�ำจัดปัญหำอุบัติเหตุจรำจรตั้งแต่ต้นตอ คือ ลดจ�ำนวนยำนพำหนะบนท้องถนน

   กลุ่มแผนงานที่มีความเป็นไปได้ในการด�าเนินการ อำทิ

       - มำตรกำรส่งเสริมกำรใช้ระบบขนส่งสำธำรณะ เช่น กำรพัฒนำโครงข่ำยระบบขนส่ง

สำธำรณะอย่ำงจริงจัง กำรปรับลดค่ำโดยสำร โดยกำรสนับสนุนค่ำโดยสำรบำงส่วนจำกภำครัฐ กำร

ปรับปรุงคุณภำพกำรบริกำร กำรปรับปรุงจุดเชื่อมต่อกำรเดินทำงของระบบขนส่งสำธำรณะ

      -  กำรวำงผังเมือง ผังกำรใช้ที่ดิน และผังโครงข่ำยคมนำคมให้เหมำะสมก็จะช่วยลด

ปริมำณกำรเดินทำง รวมทั้งลดควำมเสี่ยงจำกกำรปะปนกันของกำรจรำจรประเภทต่ำง ๆ

       6.  ยุทธศาสตร์ด้าน Evaluation

           งำนด้ำนควำมปลอดภยัทำงถนน เป็นงำนทีต้่องด�ำเนนิกำรเป็นเวลำนำน ไม่มทีีส่ิน้สดุ กำร

ตดิตำม กำรตรวจสอบ และประเมนิผลจงึถอืเป็นเรือ่งส�ำคญั ต้องมกีำรตดิตำมปรบัปรงุแผนงำนต่ำงๆ 

ตลอดเวลำ ส่วนแผนงำนทีท่�ำส�ำเรจ็แล้ว กค็วรน�ำมำขยำยฐำนให้กว้ำงขึน้ และแผนงำนใดทีล้่มเหลว

ก็ควรน�ำมำปรับปรุงและใช้เป็นบทเรียน เพ่ือหลีกเล่ียงควำมผิดพลำดท่ีอำจเกิดข้ึนอีกในอนำคต  
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กำรตรวจวัดและประเมินผลกิจกรรม ควรท�ำกำรเปรียบเทียบสภำพก่อนและหลังกำรด�ำเนินกำร 

มำใช้วิเครำะห์ผลประโยชน์ที่ได้รับ คือ กำรด�ำเนินกำรในหลำยกรณี อำจใช้ข้อมูลตัวแทนในกำร

ประเมินผล ซึ่งข้อมูลที่ควรพิจำรณำ ได้แก่

    -  กำรเปลี่ยนแปลงควำมเร็ว

            -  กำรเปลี่ยนแปลงควำมเสี่ยง

            -  กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

            -  กำรสูญเสียที่ลดลง

            -  จิตส�ำนึกที่ดีขึ้น

   แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน

       คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกับแผนแม่บทฯ 9 แผน เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2541 โดย

มีเป้ำหมำยในกำรลดจ�ำนวนอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตลงร้อยละ 10 งบประมำณ 9,850 ล้ำนบำท 

ประกอบด้วยแผนแม่บทฯ 9 แผน คือ

       1.  การจัดตั้งองค์กรและก�าหนดนโยบาย จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจเพื่อรับผิดชอบ 

การประสานงาน และปฏิบัติการตามแผนแม่บท

        -  จัดตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรแผนแม่บทฯ เพื่อก�ำหนดนโยบำย

        -  จัดต้ังหน่วยงำนรับผดิชอบในกำรรณรงค์ ประชำสมัพันธ์เพือ่พฒันำควำมปลอดภยั 

     ทำงถนน

       2.  การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ และการบังคับใช้กฎหมาย

        -  ปฏรูิปกฎหมำยทกุฉบบัทีเ่กีย่วข้องกับกำรจรำจรและปรบัปรุงให้เป็นกฎหมำยฉบบั 

     เดียวที่มีเนื้อหำสอดคล้องและได้มำตรฐำนนำนำชำติ

        -  กำรตรวจตรำจรำจรอย่ำงเข้มงวด เช่น กำรตรวจจับควำมเร็ว กำรขับขี่รถขณะ 

     มึนเมำ กำรบังคับใช้เข็มขัดและหมวกนิรภัย

        -  ก�ำหนดนโยบำยกำรตรวจตรำจรำจร

        -  จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ

       3. การวิเคราะห์และการวิจัยการเกิดอุบัติเหตุ

        -  ริเริ่มระบบกำรรำยงำนอุบัติเหตุจรำจรแบบใหม่อย่ำงเป็นขั้นตอน
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        -  ใช้ประโยชน์จำกข้อมลูอบุตัเิหตจุำกฐำนข้อมลูอ่ืนนอกเหนอืจำกข้อมลูของต�ำรวจ

        -  เริ่มงำนวิจัยด้ำนควำมปลอดภัยบนถนนแบบสอดประสำน

       4.  การฝึกอบรมและปรับปรุงวิธีการออกใบอนุญาตขับรถ

        -  ปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรฝึกอบรมและกำรออกใบอนุญำตขับรถ

        - ริเริ่มระบบใหม่ของกำรฝึกหัดผู้ขับขี่ กำรทดสอบและกำรออกใบอนุญำตขับรถ

       5. การฝึกอบรมเยาวชนในสถานศึกษา

        -  จัดระบบกำรฝึกอบรมและเยำวชนทุกวัยในโรงเรียน โดยเน้นท่ีควำมสำมำรถใน 

     กำรประเมินควำมเสี่ยงและวิธีหลีกเลี่ยงภัยบนท้องถนน

       6.  การรณรงค์และประชาสัมพันธ์

        -  รณรงค์และประชำสมัพันธ์ต่อผูใ้ช้รถใช้ถนนให้เข้ำใจถงึรปูแบบ สำเหตขุองอบัุตเิหตุ  

     ตลอดจนข้อกฎหมำยและระบบใหม่ ๆ ที่จะน�ำมำบังคับใช้

       7.  การก�าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ

        -  ริเริ่มใช้ข้อก�ำหนดมำตรฐำนนำนำชำติด้ำนควำมปลอดภัยของยำนพำหนะ

        -  ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสภำพรถยนต์แบบทันสมัยในสถำนตรวจสภำพแห่งใหม่

        -  ก่อสร้ำงศูนย์ฝึกอบรมผู้ตรวจสอบสภำพรถยนต์

       8.  การปรับปรุงถนนให้เกิดประสิทธิภาพและปลอดภัย

        -  ริเริ่มกำรใช้ระบบกำรตรวจสอบกำรออกแบบถนน (Road Safety Audit)

        -  แก้ไขจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบนถนนอย่ำงเป็นระบบ

        -  จัดท�ำแนวทำงกำรวำงผังเมืองและกำรจรำจรใหม่

       9. การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ

        - ริเริ่มใช้ระบบศูนย์ควบคุมและสั่งกำรอุบัติเหตุเพื่อให้กำรช่วยเหลือเป็นไปอย่ำงมี 

     ประสิทธิภำพ

        - จัดหำอุปกรณ์กำรปฐมพยำบำลฉุกเฉินไว้ประจ�ำรถพยำบำลหรือรถช่วยเหลือ 

     ผู้ประสบภัย

        - ให้กำรศึกษำหรือฝึกอบรมแก่เจ้ำหน้ำท่ีหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องในกำรช่วยเหลือผู ้

     ประสบอุบัติเหตุ
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   หน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

       -  กระทรวงคมนำคม ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม กรมกำรขนส่งทำงบก กรม 

    ทำงหลวง

       -  กระทรวงมหำดไทย กรมโยธำธิกำร กรมกำรเร่งรัดพัฒนำชนบท กรุงเทพมหำนคร  

    กรมกำรผังเมือง

       -  กระทรวงสำธำรณสุข ศูนย์นเรนทร

       -  กระทรวงศึกษำธิกำร

       -  กระทรวงยุติธรรม ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด

       -  กระทรวงพำณิชย์ กรมกำรประกันภัย

       -  ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ

       -  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันอุบัติภัยแห่งชำติ

       -  กรมประชำสัมพันธ์

       -  หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน

       ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่รัฐบาลพึงจัดการ

       1. แต่งต้ังองค์กรทีร่บัผดิชอบงำนป้องกนัอบุตัเิหตใุนภำพรวมทัง้หมดให้ชดัเจน และมอบ

กำรก�ำหนดนโยบำย ติดตำม ควบคุม ก�ำกับ และงบประมำณให้พอเพียง มีอ�ำนำจสำมำรถแก้กฎ

ต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับกำรแก้ปัญหำได้

       2. จัดหำงบประมำณให้ต่อเนื่องและเพียงพอ โดยน�ำเงินมำจำกสินค้ำที่มีผลกระทบกับ

ปัญหำโดยตรง เช่น ภำษียำนพำหนะ ภำษีเหล้ำ เป็นต้น

       3. ปรบัปรงุแผนแม่บทและแผนปลอดภยัด้ำนควำมปลอดภยัทำงคมนำคมให้ชดัเจนและ

สอดคล้องกบัปัจจุบนั และน�ำไปสูภ่ำคปฏบิติัให้ต่อเนือ่ง รวมถงึกำรควบคมุ ก�ำกบั ตดิตำมแผนแม่บท

อย่ำงจริงจัง

       4. ท�ำให้แผนในกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจังและเป็นจริง ควบคู่ไปกับกำรรณรงค์ 

อำจเพิ่มผู้บงัคบักำรใช้กฎหมำยใหเ้ปน็บุคคลอื่นอกีนอกจำกต�ำรวจ เช่น ทหำร ข้ำรำชกำรพลเรอืนที่

เกี่ยวข้อง เป็นต้น
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       5. ควรปรบัปรงุกฎหมำย ให้อยูใ่นทศิทำงเดยีวกนั (ปัจจบัุนมอียู ่4 ฉบับ คือ พ.ร.บ.จรำจร 

พ.ร.บ.ขนส่งทำงบก พ.ร.บ.ทำงหลวง พ.ร.บ.รถยนต์

   (กำรประชมุวฒุสิภำ ครัง้ที ่21 (สมยัสำมญันติบิญัญัต)ิ (เป็นพเิศษ), วนัจนัทร์ที ่27 ตลุำคม 

2546 เวป็ไซด์ http://www.senate.go.th/senate/report_detail.php?report_id=36, วนัสบืค้น

วันที่ 24 พฤษภำคม 2559)

ผนวก ก.   วิศวกรรมจราจร กับ การแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน



173การสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

ผนวก 
ข.ตัวอย่างส�านวนการสอบสวน

คดีอุบัติเหตุทางถนน

ตัวอยาง สํานวน คดี จร. คําใหการผูตองหา

ใบแดง น.ส.สภุาพร ขบัรถยนตโดยประมาท 

มีผูรับอันตรายสาหสั
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ผนวก ข.   ตัวอย่างส�านวนการสอบสวน คดีอุบัติเหตุทางถนน

   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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175การสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

ตัวอย่างส�านวนการสอบสวน คดีอุบัติเหตุทางถนน   ผนวก ข.

    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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176 การสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

ผนวก ข.   ตัวอย่างส�านวนการสอบสวน คดีอุบัติเหตุทางถนน

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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ตัวอย่างส�านวนการสอบสวน คดีอุบัติเหตุทางถนน   ผนวก ข.

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
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20

ตัวอย่างส�านวนการสอบสวน คดีอุบัติเหตุทางถนน   ผนวก ข.



186 การสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

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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ผนวก ข.   ตัวอย่างส�านวนการสอบสวน คดีอุบัติเหตุทางถนน

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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ผนวก ข.   ตัวอย่างส�านวนการสอบสวน คดีอุบัติเหตุทางถนน

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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ตัวอย่างส�านวนการสอบสวน คดีอุบัติเหตุทางถนน   ผนวก ข.

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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ผนวก ข.   ตัวอย่างส�านวนการสอบสวน คดีอุบัติเหตุทางถนน

- 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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ตัวอย่างส�านวนการสอบสวน คดีอุบัติเหตุทางถนน   ผนวก ข.

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

30ตัวอย่างส�านวนการสอบสวน คดีอุบัติเหตุทางถนน   ผนวก ข.
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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

34 ตัวอย่างส�านวนการสอบสวน คดีอุบัติเหตุทางถนน   ผนวก ข.
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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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สํานวนคดี จราจรทางบก ขับรถยนต 

โดยประมาทเปนเหตุใหเฉี่ยวชนกันมีผูเสียชีวิต

69
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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 -
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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
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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
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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

92

ผนวก ข.   ตัวอย่างส�านวนการสอบสวน คดีอุบัติเหตุทางถนน



231การสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

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
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    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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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
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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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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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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
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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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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

0AO
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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

0AO
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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
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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
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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
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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

ตัวอย่างส�านวนการสอบสวน คดีอุบัติเหตุทางถนน   ผนวก ข.



250 การสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน

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
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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
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   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

131

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
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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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ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้จัดท�า
คู่มือวิทยากรการสอบสวนคดีอุบัติเหตุ

ทางถนน ส�าหรับพนักงานสอบสวน

1.  นำยแพทย์ ธนะพงศ์ จินวงษ์      ผู้จัดกำรศูนย์วิชำกำรเพื่อควำมปลอดภัยทำงถนน 

              มูลนิธิถนนปลอดภัย

2.  นำยประสิทธิ์ ค�ำเกิด        รองกรรมกำรผู้จัดกำร 

              บริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ�ำกัด

3.  รองศำสตรำจำรย์ ล�ำดวน ศรีศักดำ   คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

4.  นำยณัฐพงศ์ บุญตอบ       นักวิจัยอำวุโส ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

5.  พันต�ำรวจเอกหญิง จินดำ กลับกลำย    อำจำรย์ (สบ 5) กลุ่มงำนอำจำรย์ 

              กองบัญชำกำรศึกษำ

6.  พนัต�ำรวจเอก ดร.สรุศกัดิ ์เลำหพบิลูย์กลุ อำจำรย์ (สบ 5) กลุ่มงำนอำจำรย์ 

              กองบัญชำกำรศึกษำ

7.  พนัต�ำรวจเอก ดร.กติติธ์นทตั เลอวงศ์รตัน์ รองศำสตรำจำรย์ (สบ 5) คณะต�ำรวจศำสตร์ 

              โรงเรียนนำยร้อยต�ำรวจ

8.  พันต�ำรวจเอก ดร.สมชำย ว่องไวเมธี   ผู้ก�ำกับกำรส่งเสริมงำนวิชำกำร 2 

              สถำบันส่งเสริมงำนสอบสวน 

9.  พันต�ำรวจเอก ชัยณรงค์ รัตนผล    ผูก้�ำกบักำรสอบสวน กองบงัคบักำรต�ำรวจนครบำล 6

10.  พันต�ำรวจเอก ปพัฒน์ วสุธวัช     รองศำสตรำจำรย์ (สบ 4) คณะต�ำรวจศำสตร์ 

              โรงเรียนนำยร้อยต�ำรวจ

11.  พนัต�ำรวจเอกหญงิ ดวงฤด ีเอีย้วสนิทรพัย์  อำจำรย์ (สบ 4) กลุ่มงำนอำจำรย์ 

              กองบัญชำกำรศึกษำ

12.  พันต�ำรวจโท ดร.ไวพจน์ กุลำชัย    คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
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13.  พันต�ำรวจโท อมรชัย ลีลำขจรจิต    รองผู้ก�ำกับกลุ่มงำนสนับสนุนคดีเทคโนโลยี 

              กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระท�ำควำมผิด

              เกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี

14.  พันต�ำรวจโท ดร.ภำณุพงศ์ ภำณุดุลกิตติ  สำรวัตรงำนวิศวกรรมจรำจร กองก�ำกับกำร 4 

              กองบังคับกำรต�ำรวจจรำจร

15.  พันต�ำรวจโท สิทธิพงษ์ ศรีเลอจันทร์   อำจำรย์ (สบ 3) กลุ่มงำนอำจำรย์ 

              กองบัญชำกำรศึกษำ

16.  นำยวัฒนดนัย ธนัญชัย        นักวิชำกำรโครงกำรฯ

17.  ร้อยต�ำรวจโท นรำธิป เสนำนุช     รองสำรวัตร กลุ่มงำนวิชำกำร 1  

              สถำบันส่งเสริมงำนสอบสวน 



¨Ñ´·Óâ´Â 
¡Í§ºÑÞªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
ÈÙ¹Â�ÇÔªÒ¡ÒÃà¾×่Í¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ·Ò§¶¹¹
â´Â¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¢Í§
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ (ÊÊÊ.)

     ¡ÒÃÊÍºÊÇ¹
ÍØºÑμ ÔàËμ Ø·Ò§¶¹¹

¤´Õ
¤Ù‹Á×ÍÇÔ·ÂÒ¡Ã

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �áÅÐÊÒàËμØ¢Í§ÍØºÑμÔàËμØ·Ò§¶¹¹
¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�ÊÒàËμØ¢Í§ÍØºÑμÔàËμØ·Ò§¶¹¹ 
¡®ËÁÒÂ·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃÊÍºÊÇ¹¤´ÕÍØºÑμÔàËμØ·Ò§¶¹¹
¢Ñ้¹μÍ¹¡ÒÃÊÍºÊÇ¹¤´ÕÍØºÑμÔàËμØ·Ò§¶¹¹
¡ÒÃμÃÇ¨¾ÔÊÙ¨¹�ËÅÑ¡°Ò¹ã¹¤´ÕÍØºÑμÔàËμØ·Ò§¶¹¹
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¨ÃÒ¨ÃáÅÐ¡ÒÃá¡Œä¢ÍØºÑμÔàËμØ·Ò§¶¹¹

     ¡ÒÃÊÍºÊÇ¹
ÍØºÑμ ÔàËμ Ø·Ò§¶¹¹

¤´Õ
¤Ù‹Á×ÍÇÔ·ÂÒ¡Ã

     ÍØºÑμÔàËμØ·Ò§¶¹¹
    ¡ÒÃÊÍºÊÇ¹

¤´Õ
¤Ù‹Á×ÍÇÔ·ÂÒ¡Ã

ISBN : 978-616-8080-03-0

7 8 6 1 6 8 0 8 0 0 3 09


