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ภาพรวมสถติอุิบัตเิหตุ 

รถโดยสารทุกประเภท01



เกิดอบุติัเหตุ

12
ครัง้

จ านวนอุบัตเิหตุรถโดยสารสาธารณะช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561

1. รถทวัร์ประจ ำทำง จ ำนวน    3 ครัง้
2. รถทวัร์ไมป่ระจ ำทำง จ ำนวน    2 ครัง้   

1. รถตู้ประจ ำทำง จ ำนวน    1 ครัง้
2. รถตู้ไมป่ระจ ำทำง จ ำนวน    1 ครัง้  
3. รถตู้สว่นบคุคล จ ำนวน    5 ครัง้ 



มีผูไ้ด้รบั
ผลกระทบ

52 ราย

เสียชีวิต 3 ราย
บาดเจบ็ 49 ราย

จ านวนผู้เสียชีวติและบาดเจบ็จากรถโดยสารสาธารณะ
เทศกาลสงกรานต์ปี 2561

1. รถทวัร์ประจ ำทำง เสียชีวิต 1 รำย บำดเจ็บ    1 รำย
2. รถทวัร์ไมป่ระจ ำทำง    ไมมี่ผู้ เสียชีวิต บำดเจ็บ 30 รำย

1. รถตู้ประจ ำทำง ไมมี่ผู้ เสียชีวิตและบำดเจ็บ
2. รถตู้ไมป่ระจ ำทำง ไมมี่ผู้ เสียชีวิต    บำดเจ็บ   1 รำย
3. รถตู้สว่นบคุคล เสียชีวิต  2 รำย บำดเจ็บ 17 รำย



สาเหตุหลักการเกดิอุบัตเิหตุรถโดยสารสาธารณะ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561

ขบัรถด้วยควำมเร็วสงู จ ำนวน 6 ครัง้

หลบัใน จ ำนวน 3 ครัง้

ทำงชนั ถนนมืด จ ำนวน 2 ครัง้

เบรกแตก จ ำนวน 1 ครัง้



อุบัตเิหตุรถโดยสารสาธารณะ
และความเสี่ยงซ่อนเร้น02



16 เมษำยน 2561 เวลำ 08.30 รถโดยสำรไมป่ระจ ำทำง
ทะเบียน 30-3211 นครรำชสีมำ คนขบัหลบัใน พลิกคว ่ำ
ตกร่องกลำงถนนท่ีจงัหวดั พระนครศรีอยธุยำ ท ำให้มี

ผู้ โดยสำรบำดเจ็บ 30 รำย

วนัท่ี 14 เมษำยน 2561 รถโดยสำรประจ ำทำงทะเบียน 
10-7669 อดุรธำนี คนขบัหลบัใน ท่ีจงัหวดัปรำจีนบรีุ มี

ผู้ โดยสำรบำดเจ็บ 1 รำย

โชเฟอร์หลบัใน หวดิตายหมู่!!!



สภาพรถไม่พร้อม เส่ียงหวดิตายหมู่!!!

กลุ่มรถเสริม เพื่อให้น าผู้โดยสารออกจากสถานีขนส่ง
1. สภาพรถไม่พร้อมใช้งาน อุปกรณ์บกพร่อง
2. ไม่มีการตรวจสภาพคนขับรถ ก่อน เดนิทาง
3. จากรูป คือรถเสริมที่แอบรับผู้โดยสาร มีทัง้โช๊คตาย 

เข็มขัดนิรภยัใช้การไม่ได้ เก้าอีพ้เิศษขวางทางฉุกเฉิน 
แต่ต้องวิ่ง เพราะผู้โดยสารต้องการเดนิทาง 



ข้อเสนอเพื่อลดความเส่ียง
อบุติัเหตรุถโดยสารสาธารณะ
เทศกาลสงกรานต์



1. กลุ่มรถโดยสารประจ าทาง ทัง้ รถตู้ และ รถทวัร์ เพิม่ศกัยภาพระบบ GPS ใหม้ปีระสทิธภิาพ
ในเชงิการป้องกนั ไมใ่ชป้่องปราม ไดแ้ก่

1.1 ก าหนดความเร็ว GPS ให้สอดคล้องกบัสภาพถนน เช่น ในทางลาดชนั ควรปรบัลดเหลอื
เพยีง 50 กโิลเมตรต่อชัว่โมง เป็นตน้

1.2 การใช้ GPS ตรวจสอบประวัติคนขับ ก่อนท าการวิ่ง หากพบว่า บัตรหมดอายุหรือ
ขบัเกนิเวลา ควรมกีารแจง้เตอืนเจา้หน้าที่ หรอื ออกมาตรการสกดัจบั ในทนัที

1.3 ตดิตัง้ระบบ GPS ในรถโดยสารสาธารณะรถวิง่ระหว่างจงัหวดั รถสองแถว รถในเขตเมอืง
เพือ่ชว่ยตดิตามก ากบั พฤตกิรรม และความเรว็ของรถ

1.4 หากตรวจพบว่า มกีารละเมดิขอ้บงัคบั เช่น ขบัเรว็ คนขบัมสีารเสพตดิ สภาพรถไม่พร้อม
หรอืหากเกดิอุบตัเิหตุ ผูใ้หส้มัปทานเสน้ทางตอ้งมสี่วนรบัผดิชอบ ร่วมกบัผูป้ระกอบการและ
พนกังานขบัรถ



2. กลุ่มรถเสริมพิเศษ
2.1 ประเมนิสถานการณ์ความตอ้งการของประชาชนในช่วงเทศกาล เพือ่วางแผนเตรยีมความพรอ้มอยา่งเป็นระบบ ใหม้ี

รถเพยีงพอต่อความต้องการ เพื่อไม่ใหม้กีารเรยีกหารถเสรมิโดยไม่ได้ตรวจสภาพ และไม่มกีารเรยีกรถเพิม่จากที่
วางแผนเดมิไวถ้งึแมน้ประชาชนจะมคีวามตอ้งการเดนิทาง

2.2 ขีน้ทะเบยีนรถเสรมิ ทีม่คีวามพรอ้มในการเขา้มารบับรกิารช่วงเทศกาล ตรวจเชค็ สภาพรถ ประวตัพินักงานขบัรถ
ประวตัผิูป้ระกอบการ เสน้ทางทีต่อ้งวิง่ ความช านาญเสน้ทาง จ านวนคนขบัรถ ตามที่ ระเบยีบรถประจ าทางก าหนด
ไว้ เพือ่ใหเ้กดิมาตรฐานเดยีวกนั อยา่งน้อยตอ้งมกีารวางแผนล่วงหน้า ไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน

2.3 เลอืกใชร้ถเสรมิ ใหเ้หมาะกบัเสน้ทาง หากวิง่เสน้ทางลาดชนั ต้องเลอืกใชร้ถชัน้เดยีว หากเป็นเสน้ทางตรงระหว่าง
จงัหวดั สามารถใชร้ถสองชัน้ได้

2.4 กรมการขนส่งทางบก ในฐานะผูใ้หอ้นุญาตรถเสรมิมาวิง่ช่วงเทศกาล หากเกดิอุบตัเิหตุ ตอ้งมสี่วนรบัผดิชอบร่วมกบั
ผูป้ระกอบการ และพนกังานขบัรถ เพราะถอืวา่ ไดผ้า่นการรบัรอง ตรวจสภาพก่อนใหบ้รกิารเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้

2.5 เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภค ควรมกีารประกาศ ทะเบยีนรถทีจ่ะร่วมใหบ้รกิารล่วงหน้า เพื่อป้องกนัการน ารถ
เถื่อนหรอืรถผี มาแอบอา้งรบัผูโ้ดยสาร



ขอบคณุครับ / Thank you


