
 

 

คํานิยาม 

1. จุดตรวจหลัก 

หมายถึง  จุดตรวจหลัก จุดตรวจลอย ชุดเคล่ือนท่ีของตํารวจ และชุดเคล่ือนท่ีเร็ว   

ท่ีมีเจาหนาท่ีตํารวจท่ีไดรับแตงตั้งใหเปนเจาพนักงานจราจร โดยสามารถเรียกตรวจ และออกใบสั่งเพ่ือ

เปรียบเทียบปรับ หรือดําเนินคดีตาม พรบ.จราจรได  

 2. อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล 

       หมายถึง  อุบัติเหตุในการจราจรทางถนนในชวงท่ีมีการรณรงคในชวงเทศกาล   

ตั้งแตเวลา 00.01-24.00 น.ทุกวัน  เฉพาะกรณีท่ีมีผูเสียชีวิต และ / หรือผูบาดเจ็บท่ีนอนพักรักษาตัวใน

โรงพยาบาล (Admit)  และเปนอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการใชยานพาหนะตอไปนี้เพ่ือการจราจรหรือขนสง  ไดแก  

รถยนตนั่งสวนบุคคล  รถแท็กซ่ี  รถจักรยานยนต  รถสามลอเครื่อง  รถกระบะ  รถตู  รถโดยสารประจําทาง

และไมประจําทาง  รถบรรทุกทุกประเภท  รถจักรยานสองลอ  รถจักรยานสามลอ  รถเพ่ือการเกษตร   

รถท่ีใชเครื่องยนตการเกษตรมาดัดแปลง  รถสกายแลบ  รวมท้ังอุบัติเหตุท่ีเกิดจากรถไฟชนกับรถยนต 

       กรณีชาวตางชาติท่ีเขาเมืองหรือมีถ่ินฐานในประเทศไทยโดยถูกตองตามกฎหมาย

ประสบอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล และเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ (Admit) ใหนับเปนผูประสบอุบัติเหตุ    

ทางถนนดวย 

  กรณีแรงงานตางดาวท่ีไดจดทะเบียนกับกระทรวงแรงงานถูกตองตามกฎหมาย  

ประสบอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลและเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ Admit ใหนับเปนผูประสบอุบัติเหตุ 

  กรณีชาวตางชาติ หรือแรงงานตางดาว ลักลอบเขาเมืองโดยไมถูกตองตามกฎหมาย 

ประสบอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลและเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ Admit ใหนับเปนผูประสบอุบัติเหตุ 

  กรณีอุบัติเหตุเกิดบนถนนทางดวนพิเศษแหงประเทศไทย ใหนับเปนอุบัติเหตุทางถนน

ในความรับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจจราจรในกรุงเทพมหานคร 

 3. ผูเสียชีวิต 

       หมายถึง   ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  ณ  จุดเกิดเหตุ  และผูเสียชีวิตท่ี

โรงพยาบาลตั้งแตเวลา  00.01 - 24.00  น.  ทุกวัน  ท่ีมีการรณรงคปองกันอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 

และตองเปนอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในเขตจังหวัดเทานั้น ยกเวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ท่ีเกิดข้ึนบนทาง

หลวงพิเศษของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ใหนับเปนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในความ

รับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจจราจรในกรุงเทพมหานคร 

  กรณีการอุบัติเหตุทางถนน แลวผูประสบเหตุตกลงไปในน้ํา แลวเสียชีวิตเนื่องจาก

จมน้ําใหนับเปนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนดวย 

  กรณีสงตอผูบาดเจ็บมาจากจังหวัดหนึ่ง (สมมติเปน จังหวัด ก.)  แลวมาเสียชีวิต 

ท่ีโรงพยาบาลท่ีตั้งอยูอีกจังหวัดหนึ่ง (สมมติเปน จังหวัด ข.) ใหบันทึกอุบัติเหตุและการเสียชีวิตท่ีจังหวัด

(อําเภอ)ท่ีเกิดเหตุ(จังหวัด ก.) โดยใหจังหวัดท่ีมีผูเสียชีวิต(จังหวัด ข.) แจงใหจังหวัดท่ีเกิดเหตุไดทราบ 

และแจงใหรายงานมายังศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ไดทราบดวย โดยระบุชื่อ-นามสกุลผูเสียชีวิตและจังหวัดท่ีเกิดเหตุ โดยใหผูวาราชการจังหวัดหรือผูท่ีไดรับ  

 



 

 

มอบหมายลงนามหนังสือแจงเปนลายลักษณอักษรทางโทรสาร ศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหต ุ

ทางถนนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประสานงานกับจังหวัดและศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภยัเขต 

เพ่ือตรวจสอบ  ความถูกตองและการปรับปรุงขอมูลใหจังหวัดท่ีเกิดเหตุ ตามนิยามท่ีกําหนดดังกลาว 

 ตัวอยาง 

 กรณีมีผูบาดเจ็บสาหัสท่ีเกิดอุบัติเหตุทางถนนท่ีจังหวัดนครราชสีมา เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 

2558  ตอมาภายหลังไดสงตอมายังโรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรี และเสียชีวิตในวันท่ี 12 เมษายน 2558   

ใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระบุรีแจง จังหวัดนครราชสีมาใหทราบ  และรายงาน 

เปนลายลักษณ อักษรมายั งศูนย อํานวยการความปลอดภัยทางถนนสวนกลาง กรมปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย 

 หมายเหตุ กรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุซ่ึงอยูในชวงรณรงคมีผูบาดเจ็บสาหัส  ตอมาเสียชีวิต

หลังจากวันเกิดเหตุ แตยังอยูในชวงรณรงคใหนับดวย แตถาเสียชีวิตหลังจากชวงรณรงคไปแลวใหรวบรวม

ไปรายงานในการรายงานประจําเดือนแทน 

 4. ผูบาดเจ็บ ในชวงเทศกาล 

      หมายถึง  ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เฉพาะในชวงท่ีมีการรณรงคปองกันอุบัติเหตุ

ทางถนนและเปนผูบาดเจ็บท่ีนอนพักรักษาตัว (admit) ท่ีโรงพยาบาล ยกเวนผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 

ทางถนนท่ีเกิดข้ึนบนทางดวนพิเศษแหงประเทศไทย ใหนับเปนผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในความ

รับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจจราจรในกรุงเทพมหานคร 

  สําหรับผูบาดเจ็บท่ีไมนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  (ไม admit)  ไมตองรายงาน

ในชวงรณรงคแตใหจงัหวัดรวบรวมตัวเลขจํานวนไวเพ่ือการใชประโยชนตอไป 

  หมายเหตุ กรณีท่ีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุกอนชวงรณรงค และนอนพักรักษาตัวใน

โรงพยาบาลในระหวางชวงรณรงค ไมนับเปนผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในชวงรณรงค 

 5. หนวยกูชีพข้ันพ้ืนฐาน   หมายถึง  หนวยกูชีพท่ีมีบุคลากรท่ีผานการอบรมหลักสูตร 

EMT-B  ของกระทรวงสาธารณสุข มีการฝกภาคปฏิบัติในหองฉุกเฉินของโรงพยาบาลภายใตการกํากับ 

ของแพทยและพยาบาล สามารถใหการชวยเหลือในภาวะฉุกเฉินท่ีหลากหลาย โดยใชเครื่องมืออุปกรณ 

ในการยึดตรึงผูบาดเจ็บสามารถเคลื่อนยายผูปวยไดดวยวิธีตางๆ ตามความเหมาะสม สามารถใสทอ 

ชวยหายใจและใหน้ําเกลือ  ( Starting IV ) ได 

 6. หนวยกู ชีพข้ันสูง  หมายถึง หนวยกูชีพท่ีมีบุคลากรสามารถใหการรักษาคนไข 

โดยใหน้ําเกลือ ใหฉีดยาเขากลามเนื้อ และฉีดเขาหลอดเลือดดํา ใหการกระตุนหัวใจดวยไฟฟา ท้ังนี้ตองอยู

ภายใตการควบคุมของศูนยบัญชาการท่ีมีแพทย ( Medical Director ) กํากับอีกทีหนึ่งตามท่ีไดตกลงกันไว  

 7. อ่ืนๆ   ( นอกเหนือจากท่ีกลาวมาขางตน ) 

 8. คนในพ้ืนท่ี   หมายถึง  ผูท่ีประสบอุบัติเหตุอยูภายในเขตอําเภอท่ีตนเองพักอาศัย 

 

 

 



 

 

 9.  คนนอกพ้ืนท่ี  ( ในเขตจังหวัด )  หมายถึง  ผูท่ีประสบอุบัติเหตุอยูนอกเขตอําเภอท่ี

ตนเองพักอาศัย แตอยูในเขตจังหวัด 

         11.  คนนอกพ้ืนท่ี  ( นอกเขตจังหวัด)  หมายถึง  ผูท่ีประสบอุบัติเหตุอยูนอกเขตจังหวัดท่ี

ตนพักอาศัย 

 12. ถนนทางหลวง  คือ  ถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 

 13. ถนนทางหลวงชนบท  คือ  ถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท 

 13. ถนนเทศบาล/ในเมือง  คือ  ถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล 

 14.  ถนน อบต./หมูบาน  คือ  ถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อบต. 

 15. ถนนในหมูบาน  คือ  ถนนท่ีชาวบานใชสัญจรไป-มาเปนประจํา  ซ่ึงอาจจะเปนถนน

ลูกรัง / ลาดยาง / คอนกรีต  ฯลฯ ก็ได 

การรายงานเพ่ิมเติมกรณีอุบัติเหตุใหญ 

 อุบัติเหตุใหญ หมายถึง  

1. อุบัติเหตุทางถนนท่ีมีจํานวนผูเสียชีวิต 2 รายข้ึนไป  

2. หรือผูบาดเจ็บตั้งแต 4 คนข้ึนไป  

3. หรือผูบาดเจ็บ+ผูเสียชีวิต ตั้งแต 4 คน ข้ึนไป   

  อุบัติเหตุท่ีเปนท่ีสนใจของประชาชน เชน บุคคลสําคัญหรือบุคคลสาธารณะเกิด

บาดเจ็บ Admit หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือรถน้ํามัน รถสารเคมี เกิดอุบัติเหตุ จนเกิดเพลิงไหม หรือ

สารเคมีฟุงกระจายไปสูชุมชน ทางถนนใหรายงานอุบัติเหตุใหญดวย 

เนื้อหาการรายงาน 

 รายละเอียดของอุบัติเหตใุหญท่ีจะตองรายงานในระบบรายงาน 

  1. รถ 

   ♦ ประเภทรถ เชน รถมอเตอรไซค รถปคอัพ รถเกง รถแทกซ่ี รถตู รถโดยสาร ๔ ลอ 

รถบรรทุก ฯลฯ 

   ♦ เลขทะเบียนรถ (ถามี) 

  2. ถนน 

   ♦ ประเภทถนน เชน ถนนกรมทางหลวง ถนนในเมือง (เทศบาล) ถนน อบต./ 

หมูบาน  ทางหลวงชนบท ถนนองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 

   ♦ เลขถนน เชน ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ 

  3. ลักษณะจุดเกิดเหตุ 

   ♦ บริเวณจุดเกิดเหตุ  เชน  ทางโคง  ทางตรง  ทางชัน  ทางแยก  จุดกลับรถ   

ทางคนขาม  ทางท่ีมีสิ่งกีดขวาง/กําลังกอสราง เปนตน 

 

 

 

 



 

 

   ♦ ผิวจราจร  เชน แหง  เปยก  เปนคลื่น/หลุมบอ   ฯลฯ  

   ♦ ภูมิอากาศ  เชน แจมใส  มีหมอก  ฝนตก  ควัน/ฝุน ฯลฯ 

   ♦ แสงสวาง  เชน กลางวัน   กลางคืนมีแสงไฟฟา   กลางคืนไมมีแสงไฟฟา 

  4. เวลาท่ีเกิดเหตุ (โดยประมาณ) 

  5. สาเหตุ เชน ชนกัน ชนทาย พลิกคว่ําตกถนน  ฝาสัญญาณไฟแดง ฯลฯ  พรอมกับ

อธิบายรายละเอียดประกอบดวย 

  6. พฤติกรรมเสี่ยง เชน ขับรถเร็ว ประมาท เมาสุรา ไมสวมหมวก ฯลฯ  

  7. เพศ อายุ อาชีพ(ถามี) ของผูประสบอุบัติเหตุ (รายคน) ระบุดวยวาบาดเจ็บ 

(Admit/ไม Admit) หรือเสียชีวิต 

กําหนดเวลารายงานอุบัติเหตุใหญ ใหศูนยปฏิบัติการฯ จังหวัดรายงานตามแบบ

รายงานในระบบรายงานทันทีหลังจากเกิดอุบัติเหตุ หรือหากมีรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถรายงานได 

ทางโทรสารหมายเลข 0-2637-3881-86 โทรสาร 0-2637-3887-88 

แนวทางการจัดเก็บขอมูล 
 1. คําอธิบายแบบบันทึกขอมูลท่ีใหรายงานทางระบบรายงานท่ีกําหนดเปนขอมูลรายวัน  ไดแก 

    1 . 1  ข อ มู ลผู ปฏิ บั ติ หน า ท่ี ตั้ ง จุ ดต รวจ  ( แบบบั น ทึก  ปภ .บอ . 1 )   ต ามแผน 

ปฏิบัติการ และการปรับแผนปฏิบัติการประจําวัน 

    1.2  ขอมูลการเรียกตรวจและดําเนินคดีตามมาตรการหลัก ๑๐ มาตรการ  (แบบบันทึก 

ปภ.บอ.2)  เปนขอมูลจากการปฏิบัติงานของจุดตรวจในชวง เวลา 00.01-24.00 น. 

    1 . 3  ข อ มูล อุบั ติ เ หตุ  ( แบบบัน ทึก  ปภ .บอ .3 )  เป นข อ มูล อุบั ติ เ หตุทางถนน 

ท่ีมีผูเสียชีวิตและ/หรือบาดเจ็บกรณีรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล(admit) ท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลา 00.01-

24.00 น. 

    1.4  ขอมูลผูประสบอุบัติเหตุ (แบบบันทึก ปภ.บอ.4)  เปนขอมูลผูเสียชีวิต และ/หรือ

ผูบาดเจ็บท่ีรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล (admit) ท่ีเกิดจากอุบัติเหตุในขอ (1.3) 

 2. แนวทางการจัดเก็บขอมูล 

    2.1 ขอมูลผูปฏิบัติหนาท่ีตั้งจุดตรวจ (ปภ.บอ.๑)  :  ใหสถานีตํารวจเปนหนวยงานหลัก

ในการรวบรวมขอมูล โดยใหรวบรวมขอมูลของจุดตรวจของตํารวจทางหลวงในพ้ืนท่ีอําเภอดวย 

    2.2 ขอมูลการเรียกตรวจและการดําเนินคดีตามมาตรการหลัก 10 มาตรการ  

(ปภ.บอ.2)  :  ใหสถานีตํารวจเปนหนวยงานหลักในการรวบรวมขอมูล รวมท้ังขอมูลจากจุดตรวจของตํารวจ

ทางหลวงในพ้ืนท่ีอําเภอดวย 

    2.3  ขอมูลอุบัติเหตุ  และขอมูลผูประสบอุบัติเหตุ (ปภ.บอ.3.4)  : ใหท่ีทําการ

ปกครองอําเภอ  สถานีตํารวจ  โรงพยาบาล  รวมกันจัดเก็บและบูรณาการขอมูล 

    2.4  กรณีอุบัติ เหตุทางถนนท่ีมีผู เสียชีวิต หรือมีผูบาดเจ็บ (admit) ท่ีเขารับบริการ 

จากโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีอําเภอท่ีเปนสถานท่ีเกิดเหตุ ใหเจาหนาท่ีโรงพยาบาลรวมกับเจาหนาท่ีตํารวจทองท่ี

กรอกแบบรายงาน ปภ.บอ.3-4 สงใหศูนยปฏิบัติการรวมฯ อําเภอทองท่ีท่ีเกิดเหตุ  

     

 



 

 

 

  2.5 กรณีอุบัติเหตุทางถนนท่ีมีผูบาดเจ็บ (admit) ท่ีเขารับบริการในโรงพยาบาล   

ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอท่ีเปนสถานท่ีเกิดเหตุแลว แตถูกสงตัวตอไปยังโรงพยาบาลอ่ืน ในพ้ืนท่ีอําเภอเดียวกัน  

หรือสงตัวตอไปยังโรงพยาบาลตางทองท่ีอําเภอ  ใหโรงพยาบาลท่ีผูบาดเจ็บเขารับบริการแหงแรกประสาน

ขอมูลวาผูบาดเจ็บไดเสียชีวิต หรือไดรับบริการรักษาเปนผูปวยใน (admit) หรือไม แลวใหรวมกับเจาหนาท่ี

ตํารวจทองท่ี กรอกขอมูล ปภ.บอ.3-4  สงใหกับศูนยปฏิบัติการฯ อําเภอทองท่ีท่ีเกิดเหตุ 

     2.6 กรณีอุบัติเหตุทางถนนเกิดในพ้ืนท่ีอําเภอหนึ่งแตผูบาดเจ็บเขารับการรักษาเปน

ผูปวยใน (admit)  ในโรงพยาบาลท่ีอยูอีกอําเภอหนึ่ง โดยเดินทางมาเองหรือมีผูนําสงใหโรงพยาบาล   

ท่ีรับผูปวยสงขอมูล ปภ.บอ.3-4 ใหกับศูนยปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัดเพ่ือตรวจสอบขอมูลและแจงไปยัง

อําเภอทองท่ี ท่ี เ กิดเหตุใหดําเนินการบันทึกขอมูล และหากเปนกรณีท่ีเกิดเหตุนอกพ้ืนท่ีจังหวัด  

ใหศูนยปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด แจงจังหวัดท่ีเปนทองท่ีเกิดเหตุพรอม ปภ.บอ. 3-4 เพ่ือดําเนินการบันทึกตอไป 

 3. สรุปเวลารายงาน 

  แบบบันทึก ปภ.บอ.๑  (ขอมูลผูปฏิบัติหนาท่ีตั้งจุดตรวจ) 

   •  อําเภอ  รายงานภายในเวลา 09.00 น. 

  •  จังหวัด  ตรวจสอบ/ยืนยัน/สง ใหศูนยฯเขต ภายในเวลา 10.00 น. 

  •  ศูนยฯเขต  ตรวจสอบ/ยืนยัน/สง ใหกรม ภายในเวลา 11.00 น. 

  •  กรมฯ  ตรวจสอบ/ยืนยัน  ใหเสร็จภายในเวลา 12.00 น. 

      แบบบันทึกปภ.บอ.๒ (ขอมูลการเรียกตรวจและดําเนินคดีตามมาตรการหลัก 10 มาตรการ) 

  •  อําเภอ  รายงานภายใน เวลา 02.00 น. 

  •  จังหวัด  ตรวจสอบ/ยืนยัน/สง ใหศูนยฯเขต ภายในเวลา 03.00 น. 

  •  ศูนยฯเขต  ตรวจสอบ/ยืนยัน/สง ใหกรม ภายในเวลา 04.00 น. 

  •  กรมฯ  ตรวจสอบ/ยืนยัน  ใหเสร็จภายในเวลา 04.30 น. 

     แบบบันทึกปภ.บอ.3  ปภ.บอ.4  (ปภ.บอ.3 ขอมูลอุบัติเหตุ ปภ.บอ.4 ขอมูล 

ผูประสบอุบัติเหตุ) 

  •  อําเภอ  รายงานเม่ือเกิดอุบัติเหตุและไมเกินเวลา 02.00 น. 

  •  จังหวัด  ตรวจสอบ/ยืนยัน/สง ใหศูนยฯเขต ภายในเวลา 03.00 น. 

  •  ศูนยฯเขต  ตรวจสอบ/ยืนยัน/สง ใหกรม ภายในเวลา 04.00 น. 

  •  กรมฯ  ตรวจสอบ/ยืนยัน  ใหเสร็จภายในเวลา 04.30 น. 

 

 

 

 

 

 


