
สรุปอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559
(ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. 59 )

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559

รถโดยสารสาธารณะ 
รถบรรทุกสาธารณะ

19 คร้ัง

19

15 คร้ัง 34 ครั้ง

3 คัน

2 คัน

7 คัน

2 คัน

5 คัน

ประเภทรถโดยสารสาธารณะที่เกิดอุบัติเหตุ

รถโดยสาร หมวด 1 รถโดยสาร หมวด 2
รถโดยสาร หมวด 3 รถโดยสาร หมวด 4
รถโดยสารไม่ประจ าทาง

19 คัน
12 คร้ัง

7 คร้ัง1 คร้ัง

16 คร้ัง

ลักษณะการเกิดเหตุ

รถโดยสารสาธารณะเป็นต้นเหตุ
รถบรรทุกสาธารณะเป็นต้นเหตุ
ประมาทร่วม
รถคู่กรณีเป็นต้นเหตุ

34 ครั้ง



สรุปจ านวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเปรียบเทียบในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559
(ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. 59 )

เมื่อเปรียบเทียบกับสถิตริถโดยสารสาธารณะช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558
พบว่า พ.ศ. 2559 มีสถิติในภาพรวมลดลง

ปี 59 จ านวนอุบัติเหตุ 19 ครั้ง

ปี 58
จ านวน
อุบัติเหตุ 

20
คร้ัง

ลดลง 
1 ครั้ง

ปี 59 จ านวนผู้เสียชีวิต 5 ราย

ลดลง 
5 ราย

ปี 59 จ านวนผู้บาดเจ็บ 62 ราย

ลดลง 
12 ราย

 ไม่มีอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะรุนแรง
 ในจ านวนผู้เสียชีวิต 5 ราย มีเพียง 2 รายที่เป็นผู้โดยสารที่มากับรถ ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจาก              

ความประมาทของคู่กรณี และเป็นการเดินทางในพื้นที่จังหวัด

ปี 58
จ านวน

ผู้เสียชีวิต

10
ราย

ปี 58
จ านวน
ผู้บาดเจ็บ

74
ราย



รายการ ปี 49 ปี 50 ปี 51 ปี 52 ปี 53 ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57
 ปี 58 

(7 วัน)

 ปี 59 

(7 วัน)

 ปี 58 

(11 วัน)

 ปี 59 

(11 วัน)

รถโดยสารสาธารณะ

จ ำนวนอบุติัเหตุ (คร้ัง) 20     19     25     27     

จ ำนวนรถโดยสำรสำธำรณะที่เกดิอบุติัเหตุ (คัน) 10     12     13     9      7      12     4      18     19     21     19     27     27     

ผู้เสียชีวิต รวม(คน) 7      5      15    9      5      20    3      5      11    10    5      11    6      

ผู้เสียชีวิตที่มำกบัรถโดยสำรสำธำรณะ (คน) 4      3      8      1      2      4      2      1      6      2      2      2      2      

ผู้เสียชีวิตที่มำกบัรถคู่กรณีและคนเดินเทำ้ (คน) 3      2      7      8      3      16     1      4      5      8      3      9      4      

ผู้บาดเจบ็ รวม(คน) 130  135  93    64    57    111  23    58    277  74    62    101  130  

ผู้บำดเจ็บที่มำกบัรถโดยสำรสำธำรณะ (คน) 114   134   81     20     52     85     22     49     271   70     48     89     113   

ผู้บำดเจ็บที่มำกบัรถคู่กรณีและคนเดินเทำ้ (คน) 16     1      12     44     5      26     1      9      6      4      14     12     17     

จงัหวัดเกิดอุบัติเหตุสูงสุด

จงัหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด

จงัหวัดที่มีผู้บาดเจบ็สูงสุด

ยานพาหนะที่เกิดสูงสุด

มูลเหตุสันนิษฐาน

รถโดยสำร 1 ชั้น จ ำนวน 9 คร้ัง 

อนัดับ 1 ขับเร็ว จ ำนวน 5 คร้ัง อนัดับ 2 หลับใน จ ำนวน 3 คร้ัง

สถิตอุิบัตเิหตรุถโดยสารสาธารณะ ชว่งเทศกาลสงกรานต ์2549 - 2559 (7 วันเฝ้าระวังอันตราย)

พิจิตร เชียงใหม่ นครรำชสีมำ ชุมพร จังหวัดละจ ำนวน 2 คร้ัง

เชียงใหม่ จ ำนวน 2 รำย

ชุมพร จ ำนวน 29 รำย



สถิติอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะในช่วง 7 วัน ลดลงทุกรายการ (จ านวนอุบัติเหต,ุ ตาย, บาดเจ็บ) 
เปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ เทศกาลสงกรานต์   

ปี 2558 (9-15 เมษายน 2559) และ ปี 2559 (11-17 เมษายน 2559) 
ปี พ.ศ. จ านวนอุบัติเหตุ (ครั้ง) ผู้เสียชีวิต (ราย) ผู้บาดเจ็บ (ราย) 

ปี 2558 20 10 74 

ปี 2559 19 5 62 

 +เพ่ิม/-ลด -1 -5 -12 
- ไม่มีอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะรุนแรง 
- ในจ านวนผู้เสียชีวิต 5 ราย มีเพียง 2 รายที่เป็นผู้โดยสารที่มากับรถ ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจามความประมาทของ

คู่กรณี และเป็นการเดินทางในพื้นที่จังหวัด 
- อุบัติเหตุจ านวน 7 ครั้ง (36.8%) มีสาเหตุมาจากรถคู่กรณปีระมาท  
- สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสาร ยังคงเป็นเรื่องการใช้ความเร็ว จ านวน 5 ครั้ง (26.3%) ซึ่งหากมี

การบริหารจัดการโดยระบบ GPS จะท าให้ ผปก. สามารถก ากับดูแลพนักงานขับรถได้อย่างใกล้ชิด  
- มีอุบัติเหตุที่เกิดจากความไม่ช านาญ ประกอบกับความไม่สมบูรณ์ของตัวรถ เพียง 1 ครั้ง (กรณีหล่มสัก 

เพชรบูรณ์) 
- ผลจากการด าเนินมาตรการให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกคนที่นั่งก่อนออกเดินทาง ท าให้จ านวนผู้บาดเจ็บ

และเสียชีวิตลดลง เช่น กรณีอุบัติเหตุกรณีนครสวรรค์ รถโดยสารเสียหลักลงข้างทาง มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 11 
ราย แต่บาดเจ็บสาหัสเพียง 1 ราย ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เจ้าหน้าที่ ขบ. เตือนให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัย
ก่อนเดินทาง เป็นต้น  

สรุปผลการตรวจสภาพความพร้อมของรถ (11-17 เม.ย. 59) 
- สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ (121 แห่ง) /จุดจอด/จุดตรวจ และจุดตรวจความพร้อม 11 จังหวัด 14 แห่ง  
- ตรวจรถโดยสาร 130,935 คัน พบกระท าผิด 479 คัน (0.36%)  

o ได้ด าเนินการลงโทษ จ านวน 463 คัน สั่งเปลี่ยนรถ จ านวน 16 คัน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อการ
เดินทางของประชาชน 

สรุปผลการตรวจสภาพความพร้อมของพนักงานขับรถ (11-17 เม.ย. 59) 
- สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ (121 แห่ง) /จุดจอด/จุดตรวจ และจุดตรวจความพร้อม 11 จังหวัด 14 แห่ง 
- ตรวจพนักงานขับรถ 142,745 คน พบกระท าผิด 238 ราย (0.17%) ซ่ึงกว่าครึ่งหนึ่งของการกระท าผิด 

เป็นข้อหาไม่มีสมุดประจ ารถและการแต่งกาย  
o พบสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ จ านวน 22 ราย (0.015%) สั่งห้ามขับรถ ทันท ีและ ด าเนินการ

ลงโทษตามกฎหมายทุกกรณี 
o พบผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดเพียง 5 คัน (0.0035%) ได้ก าชับให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดทันที 



สรุปผลการบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS (11-17 เม.ย. 59) 
- มีรถโดยสารและรถบรรทุกที่ติด GPS กว่า 50,000 คัน พบใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมาย 1,426 คัน                 

ขบ. จะด าเนินการบันทึกประวัติการใช้ความเร็วเพ่ือติดตามพฤติกรรมการขับข่ี พร้อมประสานผู้ประกอบการ
เร่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานขับรถ เพ่ือความปลอดภัยในเดินทางของประชาชน 

- มีรถโดยสารที่ติด GPS เพียง 1 คันที่เกิดอุบัติเหตุ (จากทั้งหมด 19 คัน) รถโดยสารสาธารณะหมวด 2 
เส้นทาง กรุงเทพ-อุบลราชธานี ถูกรถยนต์ส่วนบุคคลเปลี่ยนช่องทางเดินรถกะทันหัน รถโดยสารจึงหักหลบลง
ข้างทาง เหตุเกิดท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

 
สรุปผลการตรวจจับความเร็วด้วยกล้องจับความเร็วแบบแสงเลเซอร์ (11-17 เม.ย. 59) 

- สุ่มตรวจความเร็วรถทั้งสิ้น 211,501 คัน พบความเร็วเกิน 1,054 คัน (0.49%) ด าเนินการติดตาม
พนักงานขับรถมาลงโทษทุกราย 

- กลุ่มท่ีใช้ความเร็วสูงยังคงเป็นรถตู้โดยสารประจ าทาง สุ่มตรวจ 46,045 คัน พบผิด 363 คัน (0.79%)  
- รถโดยสารไม่ประจ าทาง (รถโดยสารเช่าเหมา) เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนการฝ่าฝืนความเร็วน้อยท่ีสุด (0.36%) 

เนื่องจาก ขบ. ได้มีการท างานอย่างใกล้ชิดกับกลุ่ม/สมาคมประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารไม่ประจ าทาง 
ให้ควบคุมดูแลพนักงานขับรถให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายก าหนด และมีการควบคุมก ากับพนักงานขับรถ
ด้วยระบบ GPS 



วนัเดอืนปี เวลา ทะเบยีนรถ ลักษณะ/ เส้นทาง/

ล าดบั ทีเ่กิดเหตุ ทีเ่กิดเหตุ ถนน ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ทีเ่กิดเหตุ มาตรฐาน หมวด สถานการณ์ ชือ่ผู้ขับรถ รถตน้เหตุ สาเหตุ

เสียชีวติ บาดเจบ็ เสียชีวติ บาดเจบ็ เสียชีวติ บาดเจบ็

1 11 เมย. 04.30 น.

ถ.พหลโยธนิ 
จุดกลับรถ กม.
74 ขาออก หมู่

 1

สนับทึบ วงัน้อย
พระนครศรีอ

ยธุยา
14-6895 
กรุงเทพฯ

ม.2(จ)

หมวด 1 
คลองเตย-

ตลาดโพธิท์อง 
(ทางด่วน)

รถตู้โดยสาร ชนท้ายรถบรรทุก หมายเลข 
81-4712 พจิิตร ขณะก าลังกลับรถที่จุดกลับรถ

อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบขอ้มูล -           11        -           -           -           11        รถตู้โดยสาร ขบัเร็ว

2 11 เมย. 12.45 น.

ทล.2268 ตัด
กบัทางหลวง

ชนบท ที่ กส 
4055 หนองกงุ
ศรี-ท่าคันโท 
กม.61+274 

บ้านภฮัูง

ดงมูล หนองกงุศรี กาฬสินธุ์
10-7905 
อดุรธานี

 ม.2(จ)

หมวด 3 สายที่

 562 
อดุรธานี-
กาฬสินธุ์

บริเวณที่เกดิเหตุเป็นส่ีแยก ไม่มีสัญญาณไฟ เมือ่

ถงึทางแยกจึงเกดิเฉีย่วชนกบัรถตู้โดยสารประจ า
ทาง ท าให้ จยย.ล้มลง ผู้ซ้อนท้ายรถ จยย. ศรีษะ

กระแทกพื้นถนน เสียชวีติในที่เกดิเหตุ

นายพเิชษฐ์ พลไชย เลขบัตร 

ปชช.3350100431641 
ใบอนุญาต ท.2 เลขที่ 00063/56

 กาฬสินธุ ์ส้ินอาย ุ23 มค.62

-           -           1          1          1          1          
รถโดยสาร

และรถ จยย.
ขบัเร็ว

3 11 เมย. 19.00 น. ถ.โพธสิาร ซ.6 บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
31-2409 
กรุงเทพฯ

ม.2(ค) ไม่ประจ าทาง

รถโดยสารไม่ประจ าทางจอดรอลูกค้าอยูบ่ริเวณ
ลานจอดรถร้านสปา ขณะเกดิเหตุ พขร. และ
โดยสารไม่ได้อยูบ่นรถ โดยรถได้ไหลไปชน

รถจักรยานยนต์ 2 คัน และเสาไฟฟา้

นายวรณัน อมรเลิศวเิชยีร 
ใบอนุญาต ท.2 เลขที่ 1525/56 

สขพ. 3 ส้ินอาย ุ28 เมย.59

-           -           -           2          -           2          
รถโดยสาร

ไม่ประจ าทาง
ไม่ได้ดึงเบรคมือ

4 12 เมย. 05.30 น.

ทล.118 สาย
เชยีงใหม่-

เชยีงราย กม.ที่
 12-13

ดอยสะเกด็ เชยีงใหม่
10-2771 
เชยีงใหม่

ม.3(ฉ)
หมวด 4 

เชยีงใหม่ - 
ดอยสะเกด็

รถยนต์นัง่ส่วนบุคคล คาดวา่หลับใน ขนท้ายรถ
โดยสารสองแถว

นายพนม ศรีดวงชืน่ เลขบัตร 
ปชช.3500500054312 

ใบอนุญาต ท.2 เลขที่ 00645/37
 ชม. ส้ินอาย ุ27 มิย.59

2          1          -           1          2          2          รถยนต์ส่วนบุคคล หลับใน

5 12 เมย. 11.00 น.
ถ.มิตรภาพ 

หน้าตลาดโชค
ทว ีบ้านโพธิ์

จอหอ เมือง นครราชสีมา
10-6787 

นครราชสีมา
ม.2

หมวด 3 
นครราชสีมา-

อดุรธานี

รถโดยสาร ไม่มีผู้โดยสารเมือ่ถงึที่เกดิเหตุ คาดวา่
ขบัรถด้วยความเร็ว และได้หักหลบรถที่ชะลอรถ

เพื่อจะเล้ียวซ้าย จึงหักหลบลงขา้งทาง

นายสมชาย เพง็แกน่ท้าว เลข
บัตร ปชช.3419900293836 

ใบอนุญาต ท.2 เลขที่ 00727/49
 อดุรธานี ส้ินอาย ุ3 ธค.61

-           1          -           -           -           1          
รถโดยสาร
ประจ าทาง

ขบัเร็ว

6 12 เมย. 17.30 น.

ทล.340 ตอน
สุพรรณบุรี-ศรี
ประจันต์ กม.

81+150 ขาเขา้
 กทม.

สุพรรณบุรี
10-0703 
สุพรรณบุรี

ม.3(ข)
หมวด 3 

สุพรรณบุรี-
นครสวรรค์

รถโดยสารชลอความเร็วเนือ่งจากมีอบุัติเหตหุขา้ง
หน้า ท าให้รถ จยย.ที่ขบัขีต่ามหลังมาชนท้าย

ด้านซ้ายของรถโดยสารประจ าทาง

นายวเิชยีร หล้าหนู เลขบัตร 
ปชช.3720100103497 

ใบอนุญาต ท.3 เลขที่ 0039/47 
สุพรรณบุรี ส้ินอาย ุ6 เมย.62

-           -           -           1          -           1          รถจักรยานยนต์ ขบัเร็ว

7  13 เมย. 01.30 น.
หน้าวดัพอ่ตา

หินชา้ง
สลุย ท่าแซะ ชมุพร

30 - 4786
สงขลา

ม.2 (จ) ไม่ประจ าทาง รถตู้โดยสารไม่ประจ าทางชนคนเดินขา้มถนน

นายกติิพร จันทภาโส
เลขบัตร ปชช. 

ใบอนุญาตรถยนต์ส่วนบุคคล
ชัว่คราว เลขที่ 31000969

ส้ินอาย ุ17 ก.พ.32

 -  - 1           - 1           -
รถตู้โดยสาร
ไม่ประจ าทาง

ขบัเร็ว

สรปุอุบตัเิหตทุางถนนทีเ่กิดกับรถสาธารณะรถโดยสาร  ช่วงเทศกาลสงกรานต ์2559

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

สถานทีเ่กิดเหตุ ความสูญเสีย (คน)

รถโดยสาร คู่กรณี รวมผู้ประสบเหตุ



วนัเดอืนปี เวลา ทะเบยีนรถ ลักษณะ/ เส้นทาง/

ล าดบั ทีเ่กิดเหตุ ทีเ่กิดเหตุ ถนน ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ทีเ่กิดเหตุ มาตรฐาน หมวด สถานการณ์ ชือ่ผู้ขับรถ รถตน้เหตุ สาเหตุ

เสียชีวติ บาดเจบ็ เสียชีวติ บาดเจบ็ เสียชีวติ บาดเจบ็

สถานทีเ่กิดเหตุ ความสูญเสีย (คน)

รถโดยสาร คู่กรณี รวมผู้ประสบเหตุ

8  13 เมย. 06.15 น.
ทล.117 กม.
45-46 บ.บึงรี

โพธิไ์ทรงาม บึงนาราง พจิิตร
30 - 2762 
นครราชสีมา

ม.1 (ข) ไม่ประจ าทาง

พขร. ขบัรถโดยสารไม่ประจ าทางอยูใ่นชอ่งทาง
ซ้ายก าลังจะแซงรถคันหน้า มองเห็นรถด้านขวา
ขบัมาด้วยความเร็วจึงหักหลบซ้ายท าให้รถเสีย
หลักตกขา้งทาง จึงพยายามประคองรถไม่ให้ชน

ต้นไม้ใหญ่

นายกติติ ตรีเมฆ
เลขบัตร ปชช. 1450700167573
ใบอนุญาต ท.2 เลขที่ 00661/58

 ขก. ส้ินอาย ุ30 มิ.ย.61

 -  -  -  -  -  -
รถโดยสาร

ไม่ประจ าทาง
หลับใน

9  13 เมย. 23.20 น.
ทล.11

ฝ่ังขาล่อง หน้า 
รร.สากเหล็ก

สากเหล็ก สากเหล็ก พจิิตร
10 - 3627

นครราชสีมา
ม.1 (ข)

หมวด 3 
เส้นทาง 

เชยีงใหม่ - 

นครราชสีมา

รถโดยสารประจ าทางออกจากสถานีสากเหล็ก
เพื่อไปยงัจังหวดันครราชสีมา เมือ่ถงึจุดเกดิเหตุมี
รถยนต์กระบะหมายเลข บธ 8443 อตุรดิตถ ์ไม่
เปิดไฟหน้ารถวิง่ยอ้นศรมา ท าให้ พขร.โดยสาร

มองไม่เห็นจึงได้เฉีย่วชนด้านซ้ายของตัวรถโดยสาร

นายประพนัธ ์สิทธศิร
เลขบัตร ปชช.3330800764970
ใบอนุญาต ท.2 เลขที่ 00269/37

ส้ินอาย ุ25 ต.ค.61

 -  -  -  -  -  - รถยนต์กระบะ
เมา

ขบัรถยอ้นศร

10  14 เมย. 10.00 น.
ถ.พหลโยธนิ 

หน้า สขจ.ลพบุรี
ถนนใหญ่ เมือง ลพบุรี

 10 - 0364
ลพบุรี

ม.3(ธ)

หมวด 1 
เส้นทาง 

วดัเสาธงทอง -
 เขาพระงาม

รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กฆ 4778 ลพบุรี 
เฉีย่วชนกบัรถจักรยานยนต์ และเสียหลักพุ่งชน

ท้ายรถโดยสารประจ าทาง

นายอคัรเดช วงัภสิูต
เลขบัตร ปชช.3160101499861
ใบอนุญาต ท.2 เลขที่ 00369/26

 ลบ. ส้ินอาย ุ31 ส.ค.61

 -  -  - 2           - 2          รถจักรยานยนต์ ขบัเร็ว

11  15 เมย. 11.40 น.

ทล.12 

ขอนแกน่ - 
หล่มสัก กม.
374+300

ปากชอ่ง หล่มสัก เพชรบูรณ์
10 - 7939
ขอนแกน่

ม.2(ก)

หมวด 3 

เส้นทาง
เชยีงใหม่ - 
ขอนแกน่

รถโดยสารประจ าทางเสียหลักชนป้ายขา้งทาง

นายอทุัย ขนัธเนตร
เลขบัตร ปชช. 3140100363087

ใบอนุญาต ท.2 เลขที่ 
00320/55พช. ส้ินอาย ุ31 ส.ค.

61

-           4          -           -           -           4          
รถโดยสาร
ประจ าทาง

ขบัเร็ว

12  15 เมย. 12.55 น.

ทล.3195 กม.
9+700 โพธิ์
พระยา - 
อา่งทอง

สาวร้องไห้ วเิศษชยัชาญ อา่งทอง
14 - 9856

กทม.
ม.2(จ)

หมวด 2 
เส้นทาง

กรุงเทพฯ - 
สุพรรณบุรี

รถตู้โดยสารเฉีย่วชนกบัรถยนต์ส่วนบุคคล 
ทะเบียน กพ 9752 พระนครศรีอยธุยา

นายเศรษฐ์ มีส าลี
เลขบัตร ปชช. 3180500041001

ใบอนุญาต ท.3 เลขที่ 
00139/53ชน. ส้ินอาย ุ25 พ.ค.

60

-           -           -           2          -           2          รถตู้โดยสาร ขบัเร็ว

13  15 เมย. 19.30 น.
แยกพรส าราญ 

ถ.บุรีรัมย ์- 
พทุไธสง

คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์
10 - 6029

อบุลราชธานี
ม.1(ข)

หมวด 3 
เส้นทางอบุลฯ
 - เชยีงใหม่

จักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขบัรถตัด
หน้ารถโดยสารกระชัน้ชดิ ถกูรถโดยสารชน

เสียชวีติในที่เกดิเหตุ

นายเสรี ยวุมิตร
เลขบัตร ปชช. 3341500778429

ใบอนุญาต ท.2 เลขที่ 
00572/40อบ. ส้ินอาย ุ17 ส.ค.

61

-           -           1          -           1          -           รถจักรยานยนต์
คู่กรณีขบัรถ

ตัดหน้ากระชัน้ชดิ

14  16 เมย. 15.00 น.

ทล.107สาย
เชยีงใหม่ - ฝาง
 ชว่ง อ.เชยีง
ดาว ระหวา่ง 
กม.26 - 27 บ.

ห้วยกุม่

เชยีงดาว เชยีงใหม่
10 - 6185
เชยีงใหม่

ม.2(จ)

หมวด 4 
เส้นทาง

เชยีงใหม่ - 
เปียงหลวง - 
บ้านหลักแต่ง 

(หลักเขตแดน

รถโดยสารสาธารณะเฉีย่วชนกบัรถยนต์ส่วนบุคคล
 ทะเบียน ขล 9783 เชยีงใหม่ และรถยนต์ส่วน

บุคคล ทะเบียน ญม 8236 กรุงเทพฯ

นายยทุธนา จันทร์อนิทร์
เลขบัตร ปชช. 5509900010686
ใบอนุญาต ท.2 เลขที่ 00005/41

ส้ินอาย ุ29 ม.ค.61

-           -           -           3          -           3          รถโดยสาร หลับใน



วนัเดอืนปี เวลา ทะเบยีนรถ ลักษณะ/ เส้นทาง/

ล าดบั ทีเ่กิดเหตุ ทีเ่กิดเหตุ ถนน ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ทีเ่กิดเหตุ มาตรฐาน หมวด สถานการณ์ ชือ่ผู้ขับรถ รถตน้เหตุ สาเหตุ

เสียชีวติ บาดเจบ็ เสียชีวติ บาดเจบ็ เสียชีวติ บาดเจบ็

สถานทีเ่กิดเหตุ ความสูญเสีย (คน)

รถโดยสาร คู่กรณี รวมผู้ประสบเหตุ

15  16 เมย. 16.25 น.

หน้าปั๊ม ปตท.
(นาดี) ถ.

พระราม 2 (ขา
เขา้ กทม.) 

คู่ขนาน

ต.นารี เมือง สมุทรสาคร
14 - 3977
กรุงเทพฯ ม.2(จ)

หมวด 2 
เส้นทาง

กรุงเทพฯ - 
เพชรบุรี

รถตู้โดยสารวิง่ตามรถตู้บรรทุก ทะเบียน 77 - 
4829 กรุงเทพฯ มาทางคู่ขนาน รถตู้บรรทุกจะ
เล้ียวเขา้ปั๊ม ปตท. เปิดไฟเล้ียว แต่รถตู้โดยสาร

เบรคไม่ทัน ชนท้ายรถตู้บรรทุก

ไม่พบขอ้มูลขอ้มูลผู้ขบัรถ -           1          -           -           -           1          รถตู้โดยสาร ตามหลังกระชัน้ชดิ

16  17 เมย. 07.15 น.
ส่ีแยกบายพาส
สันตาลเหลือง

ริมกก เมือง เชยีงราย
10 - 1082
เชยีงราย

ม.3 (ฉ)
หมวด 1 

เส้นทางรอบ

เวยีง

รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ชนกบัรถโดยสาร
นายเอกรินทร์ มโนวรรณ 

ใบอนุญาต ท.2 เลขที่ 00686/53

ส้ินอาย ุ5 ก.ย.59

-           -           -           1          -           1          รถจักรยานยนต์
ฝ่าฝืนสัญญาณ

ไฟจราจร

17  17 เมย. 14.00 น.

ถ.นครราชสีมา
 - ปักธรงชยั 
สาย 304 กม.

285-286

ไชยมงคล เมือง นครราชสีมา
10 - 7410 
อดุรธานี

ม.4 (ก)

หมวด 3 
เส้นทางบึงกาฬ
 - หนองคาย -

 ระยอง

รถโดยสารเป็นรถเที่ยวเปล่า ผู้ขบัรถประมาทกม้
หยบิขนมกนิระหวา่งการขบัรถ จึงท าให้เสียหลัก

ตกร่องกลางถนน

นายพชิยั พมิพฝ์ด
เลขบัตร ปชช. 3430700190172
ใบอนุญาต ท.3 เลขที่ 00359/44

 นค. ส้ินอาย ุ16 มี.ค.60

-           1          -           -           -           1          รถโดยสาร กม้เกบ็ของ

18 17 เมย. 17.30 น.

ถ.เพชรเกษม 

กม.852+300 
ชว่งพงังา - 

ภเูกต็ (ฝ่ังจาก
ภเูกต็เขา้พงังา)

พงังา
30 - 0353

นครศรีธรรม
ราช

ม.4 (ข) ไม่ประจ าทาง

รถโดยสารไม่ประจ าทางจอดรอกลับรถในชอ่ง
กลับรถด้านขวามือ รถจักรยานยนต์ได้ขบัชอ่งเดิน

รถด้านขวามือด้วยความเร็วเบรคไม่ทันจึงได้ชนท้าย
รถโดยสาร

นายสุจินต์ พทิักษ ์
ใบอนุญาต ท.3 เลขที่ 

00003/57ภก. ส้ินอาย ุ29 ม.ค.
60

-           -           -           1          -           1          รถจักรยานยนต์ ขบัเร็ว

19 17 เมย. 23.36 น.
ถ.เอเชยี 41 
(ขาขึน้) กม.
88+350 ม.7

สวนแตง ละแม ชมุพร
30 - 4336 

สงขลา
ม.4 (ข)

ไม่ประจ าทาง
(เสริมเส้นทาง

ยะลา - 
กรุงเทพฯ)

รถโดยสารไม่ประจ าทางเสียหลักลงเกาะกลาง
ถนนสายเอเชยี

นายอดุลย ์มรรคาเขต
เลขบัตร ปชช.3910300028781

ใบอนุญาต ท.2 เลขที่ 
00185/35สต. ส้ินอายุ

-           29        -           -           -           29        รถโดยสาร หลับใน

ส านักสวสัดภิาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก







 

 


