
เอกสารประกอบ

โครงการประชมุเชิงปฏิบติัการ

เสรมิสรา้งประสิทธิภาพการรายงานผล

การปฏิบติังานป้องกนัและลดอบุติัเหตทุางถนน

ในระบบรายงานขอ้มลูอบุติัเหตทุางถนน (E-report) 

ศนูยอ์ านวยการความปลอดภยัทางถนน

พฤศจิกายน 2564



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1   

 

 

• โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ

รายงานผลการปฏบิัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน           
ในระบบรายงานขอ้มูลอุบัติเหตุทางถนน (E-report) 
 

• กำหนดการ 

 

 

 



คู่มือ 
การใช้งานระบบรายงานข้อมูล

อุบัติเหตุทางถนน (E-report) 
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กำหนดการประชุม 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

ในระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (E-report) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน และ วันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2564  

ณ ศาลากลางจังหวัด/สถาบันการศึกษา/โรงแรมในพื้นที่  หรือสถานที่อ่ืนที่เหมาะสม 
 

เวลา หัวข้อบรรยาย 
08.00 – 09.00 น. จังหวัดรายงานตัวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) 

 
09.00 - 09.30 น. เปิดการประชุม/ชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรม 

 
09.30 – 10.30 น. การบรรยาย “ภาพรวมการจัดการข้อมูลผ่านระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ

ทางถนน (E-report)” 
 

โดย วิทยากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน 
 

10.30 – 12.00 น. -ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลตามแบบรายงาน ปภ.บอ.1-2 การแก้ไขข้อมูล  
การตรวจสอบ ยืนยันข้อมูล และการรายงาน การประยุกต์ใช้ประโยชน์ 
 

โดย วิทยากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00 – 16.30 น. -ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลตามแบบรายงาน ปภ.บอ.3-4 การแก้ไขข้อมูล 
การตรวจสอบ ยืนยันข้อมูล และการรายงาน การประยุกต์ใช้ประโยชน์ 
-สรุป ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

โดย วิทยากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

           16.30 น. ปิดประชุม 
 

 
 
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ช่วงเช้า เวลา 10.30 - 10.45 น.  ช่วงบ่าย เวลา 14.30 - 14.45 น.) 
               ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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รุ่นที ่ วันเวลา จังหวัดเป้าหมาย  จำนวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

1 วันจันทร์ที่ 29 พ.ย. 2564 ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี จันทบุรี 
ชลบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง 

434 

2 วันอังคารที่ 30 พ.ย. 2564 นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา 
สุพรรณบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สระบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  

512 

3 วันพุธที่ 1 ธ.ค. 2564 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร สกลนคร กำแพงเพชร ตาก 
นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ ์สุโขทัย อุตรดิตถ ์สุราษฎร์ธานี และศรีสะเกษ 

584 

4 วันพฤหัสบดีที่ 2 ธ.ค. 2564 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา 
สตูล ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี และอุทัยธานี 

474 

 หมายเหตุ : ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เข้าร่วมประชุมกับสำนักงาน ปภ. จังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
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1

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

1 กรุงเทพมหานคร อัตรา 14.88 13.93 12.97 12.01 11.05 10.09 9.13 8.18

จ านวน 828 816 805 793 781 770 758 747

2 กระบ่ี อัตรา 25.78 23.75 21.73 19.70 17.67 15.64 13.61 11.59

จ านวน 122 112 102 92 82 72 62 51

3 กาญจนบุรี อัตรา 32.82 30.23 27.65 25.06 22.48 19.89 17.31 14.72

จ านวน 269 248 227 206 185 164 143 123

4 กาฬสินธ์ุ อัตรา 23.28 21.35 19.41 17.48 15.54 13.60 11.67 9.73

จ านวน 229 207 185 163 140 118 96 74

5 ก าแพงเพชร อัตรา 29.51 27.14 24.77 22.40 20.03 17.66 15.29 12.92

จ านวน 214 198 181 165 149 133 116 100

6 ขอนแก่น อัตรา 24.65 22.60 20.54 18.49 16.44 14.38 12.33 10.28

จ านวน 444 405 367 328 289 251 212 174

7 จันทบุรี อัตรา 42.90 39.33 35.76 32.19 28.62 25.05 21.48 17.91

จ านวน 229 211 194 176 159 141 123 106

8 ฉะเชิงเทรา อัตรา 36.43 33.44 30.46 27.48 24.49 21.51 18.53 15.55

จ านวน 260 246 232 217 203 189 175 160

9 ชลบุรี อัตรา 41.33 37.96 34.58 31.21 27.84 24.46 21.09 17.72

จ านวน 631 596 561 526 491 456 421 386

10 ชัยนาท อัตรา 40.66 37.36 34.05 30.75 27.44 24.13 20.83 17.52

จ านวน 133 121 109 97 85 73 61 49

11 ชัยภูมิ อัตรา 24.01 22.02 20.02 18.03 16.04 14.04 12.05 10.06

จ านวน 273 247 221 194 168 142 116 90

12 ชุมพร อัตรา 33.15 30.56 27.98 25.39 22.80 20.22 17.63 15.05

จ านวน 168 155 142 128 115 102 89 76

13 เชียงราย อัตรา 38.01 34.93 31.84 28.76 25.67 22.59 19.50 16.42

จ านวน 446 408 371 333 295 258 220 182

14 เชียงใหม่ อัตรา 33.60 30.97 28.34 25.72 23.09 20.46 17.84 15.21

จ านวน 547 507 468 428 388 348 309 269

15 ตรัง อัตรา 25.24 23.21 21.17 19.13 17.09 15.05 13.01 10.97

จ านวน 162 149 136 122 109 96 83 70

16 ตราด อัตรา 37.67 34.61 31.55 28.48 25.42 22.36 19.30 16.24

จ านวน 83 78 73 68 62 57 52 47

เป้าหมายการลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด

ปี พ.ศ.
ท่ี จังหวัด ผู้เสียชีวิต
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2

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

ปี พ.ศ.
ท่ี จังหวัด ผู้เสียชีวิต

17 ตาก อัตรา 24.35 22.32 20.30 18.27 16.24 14.22 12.19 10.17

จ านวน 132 121 110 99 88 77 66 54

18 นครนายก อัตรา 47.85 43.60 39.35 35.10 30.85 26.60 22.36 18.11

จ านวน 124 113 103 92 81 70 60 49

19 นครปฐม อัตรา 30.48 28.08 25.67 23.27 20.86 18.45 16.05 13.64

จ านวน 277 263 249 235 221 207 193 179

20 นครพนม อัตรา 25.51 23.50 21.50 19.49 17.48 15.47 13.47 11.46

จ านวน 183 165 148 130 113 95 77 60

21 นครราชสีมา อัตรา 30.19 27.81 25.42 23.03 20.65 18.26 15.88 13.49

จ านวน 798 731 665 598 532 465 399 332

22 นครศรีธรรมราช อัตรา 20.73 19.10 17.47 15.84 14.21 12.58 10.95 9.32

จ านวน 323 297 272 246 221 195 169 144

23 นครสวรรค์ อัตรา 28.78 26.43 24.09 21.74 19.40 17.06 14.71 12.37

จ านวน 305 277 248 220 192 163 135 107

24 นนทบุรี อัตรา 19.18 17.69 16.19 14.70 13.21 11.71 10.22 8.73

จ านวน 239 229 220 210 201 191 182 172

25 นราธิวาส อัตรา 18.04 16.67 15.30 13.93 12.56 11.19 9.82 8.45

จ านวน 145 133 122 110 98 87 75 63

26 น่าน อัตรา 22.86 20.97 19.08 17.19 15.30 13.41 11.52 9.63

จ านวน 109 99 90 80 70 60 51 41

27 บึงกาฬ อัตรา 27.87 25.62 23.37 21.11 18.86 16.61 14.35 12.10

จ านวน 118 107 96 86 75 64 53 42

28 บุรีรัมย์ อัตรา 22.66 20.78 18.90 17.03 15.15 13.27 11.40 9.52

จ านวน 361 325 289 253 217 181 145 109

29 ปทุมธานี อัตรา 29.07 26.74 24.41 22.09 19.76 17.43 15.10 12.78

จ านวน 333 321 310 298 286 275 263 251

30 ประจวบคีรีขันธ์ อัตรา 39.49 36.27 33.05 29.83 26.61 23.40 20.18 16.96

จ านวน 213 194 176 157 138 119 101 82

31 ปราจีนบุรี อัตรา 40.22 36.95 33.68 30.41 27.14 23.87 20.60 17.33

จ านวน 198 187 176 165 154 143 132 121

32 ปัตตานี อัตรา 16.53 15.36 14.19 13.03 11.86 10.69 9.52 8.36

จ านวน 119 110 101 91 82 73 64 55
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3

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

ปี พ.ศ.
ท่ี จังหวัด ผู้เสียชีวิต

33 พระนครศรีอยุธยา อัตรา 36.49 33.52 30.55 27.59 24.62 21.65 18.68 15.72

จ านวน 298 276 254 232 211 189 167 145

34 พะเยา อัตรา 25.46 23.44 21.42 19.40 17.39 15.37 13.35 11.34

จ านวน 120 108 97 85 73 62 50 38

35 พังงา อัตรา 22.31 20.47 18.63 16.79 14.94 13.10 11.26 9.42

จ านวน 59 54 49 44 39 33 28 23

36 พัทลุง อัตรา 25.16 23.12 21.07 19.03 16.98 14.94 12.90 10.85

จ านวน 132 121 109 98 87 76 64 53

37 พิจิตร อัตรา 31.64 29.14 26.63 24.12 21.62 19.11 16.60 14.09

จ านวน 170 156 141 127 112 98 83 69

38 พิษณุโลก อัตรา 37.25 34.22 31.19 28.17 25.14 22.11 19.09 16.06

จ านวน 322 296 271 245 219 193 168 142

39 เพชรบุรี อัตรา 32.25 29.70 27.15 24.60 22.05 19.50 16.95 14.40

จ านวน 155 143 131 120 108 96 84 73

40 เพชรบูรณ์ อัตรา 30.15 27.75 25.35 22.95 20.55 18.15 15.75 13.35

จ านวน 299 273 247 221 195 169 143 117

41 แพร่ อัตรา 24.84 22.81 20.78 18.75 16.71 14.68 12.65 10.62

จ านวน 110 99 89 78 68 57 47 36

42 ภูเก็ต อัตรา 32.83 30.26 27.70 25.14 22.57 20.01 17.45 14.88

จ านวน 132 127 121 116 110 105 100 94

43 มหาสารคาม อัตรา 25.25 23.23 21.21 19.18 17.16 15.14 13.11 11.09

จ านวน 243 220 197 174 151 128 105 82

44 มุกดาหาร อัตรา 27.99 25.74 23.49 21.24 18.99 16.74 14.48 12.23

จ านวน 98 92 86 79 73 67 61 55

45 แม่ฮ่องสอน อัตรา 18.32 16.92 15.52 14.13 12.73 11.33 9.94 8.54

จ านวน 44 41 38 34 31 28 25 21

46 ยโสธร อัตรา 20.27 18.68 17.08 15.49 13.90 12.30 10.71 9.12

จ านวน 109 99 89 79 69 59 49 39

47 ยะลา อัตรา 13.70 12.90 12.10 11.30 10.49 9.69 8.89 8.09

จ านวน 73 68 64 59 54 49 45 40

48 ร้อยเอ็ด อัตรา 24.83 22.78 20.73 18.69 16.64 14.60 12.55 10.50

จ านวน 324 293 262 231 200 169 137 106
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4

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

ปี พ.ศ.
ท่ี จังหวัด ผู้เสียชีวิต

49 ระนอง อัตรา 20.25 18.64 17.04 15.43 13.83 12.23 10.62 9.02

จ านวน 36 35 34 32 31 30 29 28

50 ระยอง อัตรา 52.50 47.62 42.74 37.86 32.98 28.11 23.23 18.35

จ านวน 379 358 336 315 294 272 251 230

51 ราชบุรี อัตรา 30.91 28.47 26.02 23.57 21.13 18.68 16.24 13.79

จ านวน 262 240 219 197 176 154 133 111

52 ลพบุรี อัตรา 36.78 33.80 30.81 27.83 24.84 21.86 18.87 15.89

จ านวน 278 256 233 211 188 166 143 121

53 ล าปาง อัตรา 28.86 26.53 24.19 21.85 19.52 17.18 14.84 12.50

จ านวน 213 194 176 157 139 120 102 83

54 ล าพูน อัตรา 39.48 36.23 32.99 29.75 26.51 23.26 20.02 16.78

จ านวน 159 145 132 118 104 91 77 64

55 เลย อัตรา 31.93 29.40 26.88 24.35 21.83 19.30 16.77 14.25

จ านวน 204 186 167 149 130 112 93 75

56 ศรีสะเกษ อัตรา 23.37 21.44 19.51 17.57 15.64 13.71 11.77 9.84

จ านวน 344 307 270 234 197 160 123 87

57 สกลนคร อัตรา 23.70 21.74 19.77 17.81 15.84 13.88 11.91 9.95

จ านวน 273 247 220 194 168 141 115 88

58 สงขลา อัตรา 25.14 23.08 21.02 18.97 16.91 14.85 12.79 10.73

จ านวน 358 334 310 285 261 237 213 189

59 สตูล อัตรา 15.21 14.22 13.23 12.24 11.24 10.25 9.26 8.27

จ านวน 49 46 42 39 36 32 29 25

60 สมุทรปราการ อัตรา 20.58 18.95 17.33 15.71 14.09 12.46 10.84 9.22

จ านวน 271 265 260 254 248 243 237 231

61 สมุทรสงคราม อัตรา 18.77 17.33 15.88 14.43 12.98 11.53 10.08 8.63

จ านวน 36 33 30 27 24 21 18 15

62 สมุทรสาคร อัตรา 25.43 23.40 21.37 19.34 17.30 15.27 13.24 11.21

จ านวน 139 137 136 134 133 131 130 128

63 สระแก้ว อัตรา 35.80 32.88 29.96 27.04 24.13 21.21 18.29 15.38

จ านวน 201 188 175 162 148 135 122 109

64 สระบุรี อัตรา 39.90 36.65 33.40 30.15 26.90 23.65 20.40 17.15

จ านวน 255 237 220 202 185 167 150 132
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5

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

ปี พ.ศ.
ท่ี จังหวัด ผู้เสียชีวิต

65 สิงห์บุรี อัตรา 31.64 29.11 26.58 24.05 21.53 19.00 16.47 13.94

จ านวน 66 60 54 48 42 37 31 25

66 สุโขทัย อัตรา 26.70 24.58 22.45 20.33 18.21 16.09 13.96 11.84

จ านวน 159 146 134 121 108 96 83 70

67 สุพรรณบุรี อัตรา 38.82 35.64 32.47 29.29 26.12 22.94 19.77 16.60

จ านวน 328 301 274 247 220 193 166 139

68 สุราษฎร์ธานี อัตรา 27.02 24.87 22.72 20.57 18.42 16.27 14.12 11.97

จ านวน 286 266 245 225 204 184 164 143

69 สุรินทร์ อัตรา 26.07 24.02 21.97 19.92 17.87 15.82 13.76 11.71

จ านวน 364 329 293 258 223 187 152 117

70 หนองคาย อัตรา 24.74 22.69 20.64 18.59 16.54 14.49 12.44 10.39

จ านวน 128 116 105 93 82 70 59 47

71 หนองบัวล าภู อัตรา 19.92 18.35 16.78 15.21 13.64 12.06 10.49 8.92

จ านวน 102 93 85 76 67 58 50 41

72 อ่างทอง อัตรา 28.95 26.62 24.29 21.96 19.63 17.30 14.97 12.64

จ านวน 81 74 66 59 52 45 37 30

73 อ านาจเจริญ อัตรา 12.71 12.03 11.36 10.69 10.02 9.34 8.67 8.00

จ านวน 48 44 41 37 33 30 26 22

74 อุดรธานี อัตรา 19.18 17.70 16.22 14.74 13.26 11.78 10.30 8.82

จ านวน 303 275 247 220 192 164 136 108

75 อุตรดิตถ์ อัตรา 32.66 30.07 27.49 24.90 22.32 19.73 17.15 14.56

จ านวน 148 135 122 108 95 82 69 56

76 อุทัยธานี อัตรา 29.83 27.43 25.04 22.64 20.25 17.85 15.46 13.06

จ านวน 98 89 80 71 61 52 43 34

77 อุบลราชธานี อัตรา 29.97 27.57 25.18 22.78 20.39 17.99 15.60 13.20

จ านวน 560 512 464 417 369 321 273 226

อัตรา 27.20 25.03 22.86 20.69 18.51 16.34 14.17 12.00

จ านวน 17,831  16,409 14,986 13,564 12,135  10,712  9,289  7,867   
รวม

13
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วิธีการและขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ 

ระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-Report) สามารถเข้าใช้งานได้จากโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ 
Google Chrome โดยช่องทางการเข้าสามารถเข้าใช้งานได้  2 ช่องทาง คือ www.disaster.go.th  และ 
http://roadsafety.disaster.go.th/in.roadsafety-1.196/  

เว็ปไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (www.disaster.go.th) 

เว็ปไซต์ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (http://roadsafety.disaster.go.th/in.roadsafety-1.196/ ) 

จะปรากฏหน้าจอสำหรับการเข้าระบบ (Login) 

http://www.disaster.go.th/
http://roadsafety.disaster.go.th/in.roadsafety-1.196/
http://roadsafety.disaster.go.th/in.roadsafety-1.196/
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ผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบได้ตามข้ันตอนดังนี้ 

 

การเข้าสู่ระบบ (Login) 

1. พิมพ์ชื่อผู้ใช้งาน 

2. พิมพ์รหัสผ่าน 

3. ทำเครื่องหมายถูก  ✓ ที่ช่องสี่เหลี่ยม “เข้าระบบ
อัตโนมัติ”  

4.  คลิกปุ่ม  

หมายเหตุ  :  1 username สามารถใช้ได้เพียงหนึ่งเครื่องเท่านั้น 

 เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฏหน้าจอหลักของระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังภาพ 

 
 

 

1 

2 

3 
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 ส่วนที่ 1 เมนูหลัก ประกอบด้วยเมนูต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

เมนู รายละเอียด 

 
ใช้สำหรับกลับมายังเมนูตรวจสอบสถานะของการส่งข้อมูล 

 

ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย ข้อมูลจุดตรวจ บันทึกเรียกตรวจ ผลเรียก
ตรวจ และข้อมูลอุบัติเหตุ 

 
 

ใช้สำหรับยืนยันข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย การ ยืนยันข้อมูล สน., ยืนยันข้อมูลระดับ
สาขา, ยืนยันข้อมูลระดับจังหวัด, ยืนยันข้อมูลระดับเขต, ยืนยันข้อมูลระดับกรม 

 
ใช้สำหรับดูรายงานประกอบด้วย รายงาน 2 ส่วนคือ  

• รายงานระดับจังหวัด  สามารถดูรายงาน ปภ.จ. 1-5 และรายงานผู้เสียชีวิต
ของจังหวัดที่ผู้ใช้งานสังกัดอยู่ (สามารถดูรายงานได้เมื่อศูนย์ปภ.เขตได้ทำการตรวจสอบ
ข้อมูลและยืนยันข้อมูลของจังหวัดแล้วเท่านั้น) 

• รายงานระดับอำเภอ สามารถดูรายงาน ปภ.อ. 1-5 และรายงานผู้เสียชีวิตของ
อำเภอที่ผู้ใช้งานสังกัดอยู่ (สามารถดูรายงานได้เมื่อจังหวัดได้ทำการตรวจสอบข้อมูล
และทำการยืนยันข้อมูลแล้วเท่านั้น) 

 
ใช้สำหรับแสดงรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุในภาพรวม สามารถแสดงข้อมูล
เปรียบเทียบกับวันที่ที่ต้องการได้ 

 
ใช้สำหรับการหาค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์และการแสดงผลข้อมูลจุดตรวจ จุดเกิดเหตุ  
จุดที่มีผู้เสียชีวิต และจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ ในลักษณะเชิงพ้ืนที่ (แผนที่) 

 ใช้สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งาน 
 

 
ใช้ในการออกจากระบบเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทุกครั้ง 
 

  

ส่วนที่ 2 เมนูย่อย เมนูด้านซ้ายมือเป็นเมนูย่อยสำหรับการปฏิบัติงาน          
จะแตกต่างกันตามเมนูหลักในส่วนที่ 1 โดยค่าเริ่มต้นของระบบ เมื่อผ่านการเข้า
ระบบเรียบร้อยแล้วจะแสดงเมนูสถานะข้อมูล 

ส่วนที่ 3 ส่วนแสดงข้อมูล หรือ ส่วนของการปฏิบัติงาน เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบ
จะแสดงหน้าจอของเมนู “สถานะข้อมูล” ซึ่งเป็นการแสดง  สถานะการรับส่งข้อมูล
ของระดับอำเภอกับจังหวัดหมายถึง การส่งข้อมูลจากอำเภอ  และการตอบรับยืนยัน
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ข้อมูลจากจังหวัด 
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ผู้ใช้งานระบบ 

 ผู้ใช้งานระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-Report) ในระดับบันทึกข้อมูล จำแนกเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งมี
รายละเอียด และข้อแตกต่างในการใช้งานระบบ ดังนี้ 

 

 ผู้ใช้งานระดับอำเภอ จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ แล้วนำมากรอกเข้าสู่ระบบ โดย
จะสามารถกรอกข้อมูลได้เฉพาะอำเภอที่ตนเองสังกัดอยู่ ดังนั้น ในหน้าจอการกรอกข้อมูลผู้ใช้งานระดับอำเภอจึงจะ
สามารถเลือกได้เฉพาะวันที่ที่ต้องการกรอกข้อมูลเท่านั้น ส่วนจังหวัด และอำเภอ/เขต จะไม่สามารถเลือกได้ 

 
 
 

 

 ผู้ใช้งานระดับจังหวัด (สาขา)  จะเป็นผู้รวบรวมจากอำเภอที่อยู่ในความรับผิดชอบ และสามารถกรอก
ข้อมูล ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลแทนผู้ใช้งานระดับอำเภอได้ ดังนั้น ในหน้าจอการกรอกข้อมูลผู้ใช้งานระดับจังหวัด 
(สาขา) จึงจะสามารถเลือกได้ทัง้วันที่ และอำเภอที่ต้องการกรอกข้อมูล 

 
 

 
 

ผู้ใช้งานระดับจังหวัด โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ยืนยันข้อมูลที่ทางอำเภอกรอกเข้าระบบ แต่เมื่อเกิดความ
จำเป็นก็สามารถกรอกข้อมูล ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลแทนผู้ใช้งานระดับอำเภอได้ ดังนั้น ในหน้าจอการกรอก
ข้อมูลผู้ใช้งานระดับจังหวัดจึงจะสามารถเลือกได้ทั้งวันที่ และอำเภอที่ต้องการกรอกข้อมูล 

 

ผู้ใช้งานระดับอำเภอ 

ผู้ใช้งานระดับจังหวัด 

ผู้ใช้งานระดับจังหวัด (สาขา) 
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 ผู้ใช้งานระดับสถานีตำรวจในเขตกรุงเทพมหานคร จะเป็นผู้กรอกข้อมูลของสถานีตำรวจที่ตนเองสังกัดอยู่ 
ซึ่งในการกรอกข้อมูลจะต้องมีการเลือกเขตที่ตั้งจุดตรวจ มีการเรียกตรวจ หรือเขตท่ีเกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ใช้งานระดับสถานีตำรวจในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 การบันทึกข้อมูลของผู้ใช้งานระดับบันทึกข้อมูลซึ่งมีผู้ใช้งานอยู่ 4 กลุ่ม จะมีข้อแตกต่างกันเฉพาะการเลือก
เงื่อนไขการกรอกข้อมูลดังที่กล่าวมาข้างต้น ในที่นี้จึงจะแสดงวิธีการใช้ระบบของผู้ใช้งานระดับอำเภอเป็นตัวอย่าง
การทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปภ.บอ.1 ข้อมูลจดุตรวจ 
  
 
 
 การบันทึกข้อมูล  ปภ.บอ. 1ข้อมูลจุดตรวจ  หมายถึง การบันทึกข้อมูลการตั้งจุดตรวจแต่ละจุด
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในจังหวัด และค่าพิกัดสถานที่ตั้งจุดตรวจ (E,N) ซึ่งข้อมูลแบบ ปภ.บอ. 1 เป็น
แบบบันทึกที่สำคัญหากไม่ทำการบันทึกข้อมูล ปภ.บอ. 1 จะไม่สามารถทำการบันทึกข้อมูล ปภ.บอ. 2  ได้ โดย
การบันทึกข้อมูล ปภ.บอ. 1 สามารถทำได้ตามข้ันตอนดังนี้ 

 
 
 

1. คลิกเมนูหลัก  

2. คลิกเมนูย่อย  
3. คลิกท่ีช่องวันที่ เพ่ือเลือกวันที่ที่จะบันทึกข้อมูล ให้เลือกวันที่ เดือน และปี  ที่ต้องการ 

 
4. คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการเลือกวันที่ที่ต้องการ 
5. กรอกรายละเอียดจุดตรวจให้ครบถ้วน 

1 
3 

2 
4 

5 

6 

7 

การบันทึกและการเพิ่มข้อมูล ปภ.บอ.1 ข้อมูลจุดตรวจ 
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6. คลิกท่ีรูป       เพ่ือเลือกพิกัด E, N ของจุดตรวจ 
เมื่อคลิกรูป      แล้วจะปรากฏหน้าต่างสำหรับเลือกตำแหน่งจุดตรวจผ่าน LONGDO Map โดยต้องทำ       

2 ขั้นตอน คือ 

 

6.1 ลากเมาส์ไปคลิกยังจุดที่ตั้งจุดตรวจ ให้ปรากฏ

สัญลักษณ์  ที่จุดที่ต้องการ 
6.2 คลิกปุ่ม                เพ่ือยืนยันพิกัดของจุด
ตรวจที่เลือก 
 

 
ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลจุดตรวจจุดอื่นๆ ที่ต้องการได้ ตามขั้นตอนที่ 5 - 6 จนครบถ้วน จากนั้นให้

บันทึกข้อมูลตามขั้นตอนที่ 7 
 

 
 

7. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลจุดตรวจลงฐานข้อมูล โดยผู้ใช้งานต้องตรวจสอบผลการบันทึก
ข้อมูลจุดตรวจดังภาพ 

 
 

 
 
 
 
 

1 

2 

ตรวจสอบผลการบนัทึกขอ้มูล 
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 การแก้ไขข้อมูล  ปภ.บอ. 1 ข้อมูลจุดตรวจ คือ การแก้ไขข้อมูลจุดตรวจที่ได้ทำการบันทึกลงในระบบ
ฐานข้อมูลแล้ว เช่น ชื่อจุดตรวจ จำนวนเจ้าหน้าที่ และค่าพิกัดที่ตั้ง (E,N) โดยสามารถทำการแก้ไขข้อมูลจุดตรวจ 
ดังนี้ 

 
 

1. คลิกเมนูหลัก  

2. คลิกเมนูย่อย  
3. คลิกท่ีช่องวันที่ เพ่ือเลือกวันที่ที่จะบันทึกข้อมูล ให้เลือกวันที่ เดือน และปี  ที่ต้องการ 

 
4. คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการเลือกวันที่ที่ต้องการ 
5. แก้ไขข้อมูลเดิมที่เคยกรอกไว้ให้ถูกต้องได้ทุกช่อง ยกเว้นช่อง “รวม” 
6. หากต้องการเพ่ิมจุดตรวจเพ่ิมเติมสามารถพิมพ์ชื่อจุดตรวจได้ที่ช่อง “ชื่อจุดตรวจ” จากนั้นก็สามารถ

กรอกจำนวนเจ้าหน้าที่ และเลือกพิกัด E,N ให้ครบถ้วน 

7. หากต้องการลบจุดตรวจใด ให้คลิกที่รูป  ที่แถวที่ต้องการ แล้วยืนยันการลบข้อมูล 

8. เมื่อมีการปรับปรุง แก้ไขข้อมูล จะต้องคลิกปุ่ม  ทุกครั้ง 
 การลบข้อมูล  ปภ.บอ. 1ข้อมูลจุดตรวจคือ การลบข้อมูลจุดตรวจที่ได้ทำการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล
แล้ว เช่น ต้องการลบจุดตรวจที่ 3 สามารถทำการลบข้อมูลจุดตรวจ ดังนี้ 

1 
3 

2 
4 

5 

6 

7 

8 

การแก้ไข และการลบข้อมูล  ปภ.บอ. 1  ข้อมูลจุดตรวจ 
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1. คลิกที่รูป  ของจุดตรวจที่ต้องการลบ ให้สังเกตระบบจะแสดงแถบสีเหลือง เมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่จุดตรวจนั้นๆ 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการลบข้อมูล หรือหากไม่ต้องการลบ สามารถคลิกปุ่ม  ได้ 
เมื่อยืนยันการลบข้อมูลแล้ว จุดตรวจนั้นๆ ก็จะหายไปจากหน้าจอ 

3. คลิกปุ่ม  ทุกครั้งที่สิ้นสุดการทำงาน แล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลที่
ข้อความแจ้งผลการดำเนินงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

2 

3 

ข้อควรระวัง : หากข้อมูล ปภ.บอ 1 ได้รับการยืนยันจาก admin จังหวัดแล้ว ผู้ใช้งานต้อง
ประสานงาน admin จังหวัด เพื่อทำการยกเลิกการยืนยันข้อมูลนั้น  จึงจะสามารถทำการแก้ไข / ลบ
ข้อมูลจุดตรวจนั้นได้ 
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 การคัดลอกข้อมูล  ปภ.บอ. 1ข้อมูลจุดตรวจ คือ การคัดลอกข้อมูลจุดตรวจที่ได้ทำการบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบฐานข้อมูลแล้ว เช่น ผู้ ใช้งานต้องการคัดลอกข้อมูลจุดตรวจของวันที่  8 สิงหาคม 2556 มายังวันที่   
10 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่รายงานข้อมูลปัจจุบัน สามารถทำการคัดลอกข้อมูลจุดตรวจ ดังนี้ 
 

 

 
 

1. คลิกท่ีช่องวันที่ เพ่ือเลือกวันที่ที่จะบันทึกข้อมูล ให้เลือกวันที่ เดือน และปี  ที่ต้องการ 

 
2. คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการเลือกวันที่ที่ต้องการดำเนินการ 

3. คลิก  จะปรากฏรายการตั้งจุดตรวจที่เคยบันทึกไว้ ให้เลือกวันที่ที่
ต้องการคัดลอกข้อมูล 

 

1 2 

4
4 

การคัดลอกข้อมูล  ปภ.บอ. 1  ข้อมูลจุดตรวจ 

3 

6 5
4 

7 
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4. คลิกปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอการเตรียมข้อมูลสำหรับการคัดลอก โดยตารางด้านบนจะเป็นข้อมูล
เดิมของวันที่ต้องการคัดลอก ส่วนตารางด้านล่างจะเป็นข้อมูลของวันที่ที่จะดำเนินการ 

 

 
 

 

5. ตรวจสอบรายการจุดตรวจที่ต้องการคัดลอกข้อมูล 

6. เลือกจุดตรวจที่ต้องการคัดลอกข้อมูล โดยให้สังเกตเครื่องหมาย  ซึ่งค่าเริ่มต้นของระบบจะกำหนด 
ให้คัดลอกทุกรายการ หากไม่ต้องการรายการใด ให้คลิกยกเลิกรายการนั้นให้เป็นสัญลักษณ์  

7. คลิกปุ่ม  ระบบจะทำการคัดลอกข้อมูลจากวันที่ที่เลือก 
 

 
 
เมื่อคัดลอกข้อมูลแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมเติม ปรับปรุง แก้ไข รวมไปจนถึงลบรายการจุดตรวจที่ไม่

ต้องการได้ ดังวิธีทำที่กล่าวผ่านมาข้างต้น ซึ่งเมื่อดำเนินการใดๆ เพ่ิมเติมแล้วจะต้องคลิกปุ่ม ทุกครั้ง 

6 

7 

5 

ขอ้มูลเดิมของวนัท่ีท่ีตอ้งการคดัลอก 
ขอ้มูลของวนัท่ีก าลงัด าเนินการ 

ขอ้ความแจง้ผลการคดัลอกขอ้มูล 

ตรวจสอบผลการคดัลอกขอ้มูล และสามารถเพ่ิม/ลบ/แกไ้ข
ขอ้มูลได ้
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หมายเหตุ : 
ผู้ใช้งานสามารถคัดลอกข้อมูลได้หลายครั้ง และคัดลอกจากหลายวันได้ตามต้องการ อีกท้ังถ้ามีการกรอก

ข้อมูลของวันนั้นๆ อยู่แล้ว ก็ยังสามารถใช้การคัดลอกจากวันอ่ืนๆ มาเพ่ิมเติมได้ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อคัดลอก
มาแล้วควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเสมอ 
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 เมื่อต้องการตรวจสอบสถานะการรับส่งข้อมูล ให้คลิกเมนูหลัก   จะปรากฏเมนูสถานะข้อมูล ซึ่ง
จะแสดงสถานะการรับส่งข้อมูล ปภ.บอ.1 จะมีสถานะของข้อมูล 3 สถานะ คือ 
 

1. กรณี อำเภอส่งข้อมูลให้จังหวัดและจังหวัด  “ยังไม่ได้ยืนยัน” 

 
 

2. กรณี อำเภอส่งข้อมูลให้จังหวัดและจังหวัด “ข้อมูลถูกยืนยันครบทั้งหมด”  

 
 

3. กรณี อำเภอส่งข้อมูลให้จังหวัดและจังหวัด   “ยืนยันบางส่วน”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบสถานะการรับส่งข้อมูล  ปภ.บอ. 1  ข้อมูลจุดตรวจ 
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ปภ. บอ. 2 การเรียกตรวจและผลการเรียกตรวจ 

การบันทึกข้อมูล  ปภ.บอ.2 หมายถึง บันทึกเรียกตรวจและผลการเรียกตรวจ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
1.บันทึกเรียกตรวจ (ปภ.บอ.2/1) เป็นการบันทึกข้อมูลจำนวนยานพาหนะที่ถูกเรียกตรวจ (คัน) รวมทุก

จุดตรวจในอำเภอนั้นๆ (ระบุจำนวนคัน) 
2. บันทึกผลเรียกตรวจ (ปภ.บอ.2/2) เป็นการบันทึกผลการเรียกตรวจผู้ขับขี่ยานพาหนะแต่ละประเภท

ว่ากระทำผิดมาตรการความปลอดภัยทางถนน แต่ละมาตรการเป็นจำนวนเท่าใด 
โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้ 

1. คลิกเมนูหลัก

2. คลิกเมนูย่อย
3. คลิกท่ีช่องวันที่ เพ่ือเลือกวันที่ที่จะบันทึกข้อมูล ให้เลือกวันที่ เดือน และปี  ที่มีการเรียกตรวจ

การบันทึกข้อมูล ปภ.บอ.2/1 บันทึกเรียกตรวจ
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4. คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการเลือกวันที่ที่ต้องการ 
5. กรอกข้อมูลการเรียกตรวจ หากไม่มีการเรียกตรวจรถประเภทใด ให้เว้นว่างไว้ 

6. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกการเรียกตรวจลงฐานข้อมูล ระบบจะแจ้งผลการบันทึกข้อมูลดังภาพ 

 
7. คลิกปุ่ม เมื่อต้องการลบข้อมูลเรียกตรวจทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: 
การแก้ไขข้อมูล ปภ. บอ. 2/1 

- สามารถคลิกแก้ไขข้อมูลในช่องที่ต้องการได้ทุกช่อง ยกเว้นช่องรวมจุดตรวจ ซึ่งระบบจะรวมมาจากการ
บันทึก ปภ.บอ.1 จึงไม่สามารถแก้ไขได ้

- เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลแล้วให้ทำการคลิกปุ่ม    ทุกครั้งที่ทำการแก้ไขและสังเกตสัญลักษณ์นี้  
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1. คลิกเมนูหลัก  

2. คลิกเมนูย่อย  
3. คลิกท่ีช่องวันที่ เพ่ือเลือกวันที่ที่จะบันทึกข้อมูล จะปรากฏปฏิทินให้เลือกวันที่ เดือน และปี  ที่ต้องการ 

 
4. คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการเลือกวันที่ที่ต้องการ 
5. กรอกข้อมูลผลการเรียกตรวจลงในช่องว่าง 

 

การบันทึกข้อมูล ปภ.บอ.2/2 ผลเรียกตรวจ 
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รายการที่ไม่มีข้อมูลให้เว้นว่างไว้  ระบบจะทำการเติม “เลขศูนย์” ให้อัตโนมัติหลังบันทึก ซึ่งในหน้าจอ

บันทึกผลการเรียกตรวจ ระบบจะแสดงแถบสีแตกต่างกัน 2 รูปแบบ คือ 
-  แสดงแถบสีแดง เพ่ือแจ้งว่ากำลังทำการบันทึกข้อมูลอยู่ที่แถวนั้น และกลุ่มของคอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง 
-  แสดงแถบสีส้ม เมื่อลากเม้าส์ผ่าน เพ่ือแสดงว่า กำลังจะดำเนินการที่รายการนั้น 

6. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกผลการเรียกตรวจลงฐานข้อมูล หากบันทึกถูกต้อง ระบบจะแสดง
ข้อความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 1 : 

- ข้อมูลที่จะดำเนินการบันทึกในแบบ ปภ.บอ. 2/2 จะต้องมีความสอดคล้องกัน เช่น มีผู้ถูกดำเนินคดีจำนวน 5 ราย  
ข้อมูลรายละเอียดของผู้ถูกดำเนินคดี (เช่น เพศ อายุ อาชีพ เป็นต้น) ก็จะต้องครบถ้วนทั้ง 5 ราย เป็นต้น 

- กรณีท่ีข้อมูลที่บันทึกลงระบบไม่สมบูรณ์ ระบบจะไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกข้อมูล พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึง
ข้อมูลที่ผิดพลาดและต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนจึงจะบันทึกลงฐานข้อมูลได้ 
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หมายเหตุ 2:  
การแก้ไข ปภ. บอ. 2/2 

- คลิกแก้ไขข้อมูลในช่องที่ต้องการได้ทุกช่อง 

- เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลแล้วให้ทำการคลิกปุ่ม  ทุกครั้งที่ทำการแก้ไขและสังเกตสัญลักษณ์นี้
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 เมื่อต้องการตรวจสอบสถานะการรับส่งข้อมูล ให้คลิกเมนูหลัก  จะปรากฏเมนูสถานะข้อมูล   
ซึ่งจะแสดงสถานะการรับส่งข้อมูล ปภ.บอ. 2/1 บันทึกเรียกตรวจ และ ปภ.บอ. 2/2 ผลเรียกตรวจ จะมีสถานะของ
ข้อมูล 2 สถานะ คือ 

 

1. กรณี อำเภอส่งข้อมูลให้จังหวัดและจังหวัด  “ยังไม่ได้ยืนยัน”  
 

 
 
2. กรณี อำเภอส่งข้อมูลให้จังหวัดและจังหวัด   “ถูกยืนยันครบ” 
 

 
 
 
  

การตรวจสอบสถานะการรับส่งข้อมูล  ปภ.บอ. 2/1 และ ปภ.บอ. 2/2 
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ปภ.บอ. 3 – 4 ข้อมูลอบุัติเหต ุ
 ปภ.บอ. 3-4 หมายถึง แบบบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
1. ข้อมูลอุบัติเหตุ เป็นการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ วันที่เกิดอุบัติเหตุ เวลา สถานที่ เลขท่ีคดี ชื่อหมู่บ้าน ประเภทถนน 

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และค่าพิกัด (E,N) บริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุ 
2. ข้อมูลอุบัติเหตุใหญ่ เป็นการบันทึกรายละเอียดกรณีเป็นอุบัติเหตุใหญ่ 
3. ข้อมูลยานพาหนะที่ เกิดเหตุ  เป็นการบันทึกเกี่ยวกับยานพาหนะที่ เกิดเหตุ ได้แก่ ข้อมูลเลขทะเบียน 

รายละเอียด และประเภทรถ 
4. ข้อมูลผู้ประสบเหตุ เป็นการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประสบเหตุ รายชื่อ เพศ อายุ สถานะภาพการบาดเจ็บ/

เสียชีวิต สถานะการโดยสาร ที่อยู่ปัจจุบัน ข้อมูลการนำส่ง โรงพยาบาลที่นำส่ง และสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  
เป็นต้น 
 

 
 การบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุจะมี 2 กรณี คือ 1) กรณีไม่เกิดอุบัติเหตุ  และ 2) กรณีเกิดอุบัติเหตุ 

 
 

กรณี 1) ไม่เกิดอุบัติเหตุ 

1. คลิกเมนูหลัก  

2. คลิกเมนูย่อย  
3. คลิกท่ีช่องวันที่ เพ่ือเลือกวันที่ที่จะบันทึกข้อมูล จะปรากฏปฏิทินให้เลือกวันที่ เดือน และปี  ที่ต้องการ 

 
4. คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการเลือกวันที่ที่ต้องการ 

การบันทึกข้อมลูอุบัติเหตุ 

1 
3 

2 

4 

5 
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5. คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันว่าไม่มีอุบัติเหตุ ระบบจะแสดงข้อความว่า “ไม่เกิด
อุบัติเหตุ” ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

หมายเหตุ : 
กรณีท่ีทราบภายหลังว่ามีอุบัติเหตุเกิดข้ึนหลังจากท่ีได้ “ลงสถานะไม่มีอุบัติเหตุของวันนี้” ไปแล้วสามารถยกเลิก

สถานะดังกล่าวได้  โดยเริ่มทำตามข้ันตอนที่ 1 ถึง 4 อีกครั้ง จากนั้นให้คลิกปุ่ม 
ระบบจะทำการยกเลิกสถานะไม่มีอุบัติเหตุ และกลับสู่หน้าจอบันทึกข้อมูล ดังภาพ 
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กรณี 2) กรณีเกิดอุบัติเหตุ 
 

 
 
 

1. คลิกเมนูหลัก  

2. คลิกเมนูย่อย  
3. คลิกท่ีช่องวันที่ เพ่ือเลือกวันที่ที่จะบันทึกข้อมูล จะปรากฏปฏิทินให้เลือกวันที่ เดือน และปี  ที่ต้องการ 

 
4. คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการเลือกวันที่ที่ต้องการ 

5. คลิกปุ่ม  เพ่ือเริ่มการบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ จะปรากฏหน้าจอให้กรอก
รายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ ดังภาพ 

 

3 
1 

2 

4 
5 
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7 

6 
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 6. กรอกรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุให้ครบถ้วน โดยพิกัดภูมิศาสตร์การเกิดอุบัติเหตุ จะต้องคลิกเลือก

จากแผนที่ LONGDO Map ที่รูป Maps โดยต้องทำ 2 ขั้นตอน คือ 
 

6.1 ลากเมาส์ไปคลิกยังจุดที่ตั้งจุดตรวจ ให้ปรากฏสัญลักษณ์  ที่จุดที่เกิด
อุบัติเหตุ 

6.2 คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันพิกัดของจุดเกิดอุบัติเหตุ 
 
 

7. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลหลักของการเกิดอุบัติเหตุ เมื่อบันทึกเรียบร้อย ระบบจะแสดง

ข้อความว่า  และปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูลยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุโดย
อัตโนมัติ 
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เมื่อบันทึกข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุเรียบร้อยแล้ว ระบบจะอนุญาตให้บันทึกข้อมูลยานพาหนะได้ 

1. กรอกรายละเอียดยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติให้ครบถ้วน

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลยานพาหนะ ให้สังเกตข้อความแจ้งเตือนผลการบันทึกข้อมูล 

หากถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความ 

การบันทึกข้อมลูยานพาหนะ

2 

1 

ไม่มี ประกนัภยั พ.ร.บ./ไม่ทราบ 
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3. ตรวจสอบความถูกต้องของยานพาหนะที่กรอกไป หากเกิดความผิดพลาด แล้วต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิก

ปุ่ม  แล้วแก้ไขข้อมูล แล้วคลิกปุ่ม  ระบบจะปรับปรุงข้อมูลรายการดังกล่าวตามที่ได้แก้ไข         

และหากต้องการลบยานพาหนะดังกล่าวให้คลิกท่ีปุ่ม  แล้วคลิกปุ่มเพ่ือยืนยันการลบ 

4. กรอกรายละเอียดยานพาหนะคันถัดไปให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม  หากถูกต้องระบบจะแสดง

ข้อความ  
        กรณีกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ ระบบจะแสดงข้อความแจง้เตือนด้านบนของหนา้จอ ให้ผูใ้ช้งานกรอกให้ถูกต้องก่อน 
ระบบจึงจะบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล เช่น 

 
 

ขอ้ความแจง้เตือนขอ้ผดิพลาด 
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หมายเหตุ: 

        ปุ่ม  หมายถึง บันทึกข้อมูลยานพาหนะลงฐานข้อมูล แล้วระบบจะยังอยู่ในหน้าจอบันทึก
ข้อมูลยานพาหนะ เพ่ือกรอกข้อมูลคันถัดไป 
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 เมื่อเลือกแท็บบันทึกข้อมูล   จะปรากฏแบบสำหรับบันทึกข้อมูล โดยข้อมูลผู้ประสบเหตุ
จะเป็นการบันทึกรายละเอียดของผู้ประสบเหตุทุกคน ซึ่งจะเชื่อมโยงกับจำนวนผู้ประสบเหตุและข้อมูลยานพาหนะ
ที่ประสบเหตุดังภาพ 

 

 

 

การบันทึกข้อมลูผู้ประสบเหตุ 

3 

2 

1 
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1. ระบบแสดงข้อมูลหลักของการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต 
2. กรอกรายละเอียดผู้ประสบเหตุ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลผู้ประสบเหตุทีละราย (กรณีที่บันทึกข้อมูลไม่สมบูรณ์ ระบบจะ
ทำการแจ้งเตือนข้อผิดพลาด พร้อมทั้งแนะนำรายละเอียดข้อมูลที่ต้องได้รับการแก้ไข เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ให้ทำการคลิกปุ่ม  อีกครั้ง) เมื่อระบบตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลแล้ว จะแสดง

ข้อความ  
 

 
 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ประสบเหตุ หากเกิดความผิดพลาด แล้วต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกปุ่ม 

  แก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม   ระบบจะปรับปรุงข้อมูลรายการดังกล่าวตามที่ได้แก้ไข และหากต้องการ

ลบข้อมูลดังกล่าวให้คลิกท่ีปุ่ม  แล้วคลิกปุ่มเพ่ือยืนยันการลบ 
5. ภายหลังจากการบันทึกข้อมูลรายละเอียดผู้ประสบเหตุรายแรกแล้ว โปรแกรมจะอนุญาตให้บันทึกข้อมูล  

ผู้ประสบเหตุรายถัดไปจนครบถ้วน (ตามจำนวนผู้ประสบเหตุที่ระบุไว้ใน “บันทึกข้อมูลหลัก”) โดยมีข้อสังเกต คือ 
ข้อมูลผู้ประสบเหตุที่ยังไม่ได้ระบุรายละเอียด จะแสดงเป็น “สีแดง” พร้อมทั้งระบุจำนวนผู้ประสบเหตุที่ยังไม่ได้
ระบุไว้ด้วย และหากบันทึกครบถ้วนแล้วจะเป็น “สีดำ” เช่น 

 หมายความว่า ได้มีการกรอกรายละเอียดผู้ประสบเหตุที่เป็นผู้บาดเจ็บ จำนวน 1 คน ตรงกับ
จำนวนที่บันทึกไว้ในข้อมูลหลัก 

 หมายความว่า ยังไม่ได้มีการกรอกรายละเอียดผู้ประสบเหตุที่เป็นผู้เสียชีวิต  ซึ่งในข้อมูลหลัก

กำหนดไว้ว่ามีผู้เสียชีวิต 1 คน  
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6. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้ประสบเหตุครบถ้วนและตรงกับข้อมูลตามท่ีระบุไว้ใน  แล้ว
สถานะข้อมลูผู้ประสบเหตุจะเปลี่ยนเป็นสีดำทั้งหมด จึงจะถือว่าดำเนินการได้ครบถ้วน 

 
 
 

 

 

 

 
 

7. เมื่อสิ้นสุดการบันทึกรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ ระบบจะมาที่หน้าจอรายการอุบัติเหตุ แสดงรายการ
เกิดอุบัติเหตุของวันนั้นๆ 

8. กรณีที่มี อุบัติ เหตุมากกว่าหนึ่ งครั้งสามารถบันทึกข้อมูลอุบัติ เหตุครั้งต่อไปได้ โดยเลือกคลิกปุ่ม

 เพ่ือเริ่มบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุและทำตามขั้นตอนที่ 1 -3 และตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความสอดคล้องของข้อมูล ตามข้ันตอนที่ 4 - 6 อีกครั้ง 

 

หมายเหตุ : 

 หมายถึง เมื่อบันทึกข้อมูลผู้ประสบเหตุแล้ว และหน้าจอจะยังอยู่ที่ข้อมูลผู้ประสบเหตุ เพ่ือทำ
การบันทึกข้อมูลผู้ประสบเหตุคนถัดไป 
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 9. เมื่อเพ่ิมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุแล้ว ในแท็บ “รายการ” จะแสดงรายการข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่ได้

กรอกไว้ โดยสามารถคลิก  เพ่ือดูสถานะของการส่งข้อมูล หรือ  เพ่ือดูรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ               

หรือคลิกท่ี  เพ่ือแก้ไขข้อมูล รวมทั้งสามารถคลิก   เพ่ือลบข้อมูลอุบัติเหตุได้ 
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กรณีอุบัติเหตุครั้งนั้นเป็นอุบัติเหตุใหญ่ จะต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

 

 

 
1. คลิกท่ีแท็บ  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
2. กรอกรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุให้ครบถ้วน ทั้งข้อมูลอุบัติเหตุ ประเภทรถ ประเภทถนน ลักษณะ             

จุดเกิดเหตุ และสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 

3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วคลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกการเกิดอุบัติใหญ่ลงฐานข้อมูล 
หากกรอกครบถ้วน ระบบจะแจ้งผลการบันทึกข้อมูลเป็น 

 
หากกรอกไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตือนข้อผิดพลาดให้ทำการแก้ไข แล้วคลิก  อีกครั้ง เช่น 

 

การบันทกึข้อมูลกรณีเป็นอุบัติเหตุใหญ่ 

3 
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1. คลิกเมนูหลัก  

2. คลิกเมนูย่อย  
3. คลิกท่ีช่องวันที่ เพ่ือเลือกวันที่ที่จะบันทึกข้อมูล จะปรากฏปฏิทินให้เลือกวันที่ เดือน และปี  ที่ต้องการ 

 
4. คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการเลือกวันที่ที่ต้องการ ระบบจะแสดงรายการอุบัติเหตุที่บันทึกไว้         

โดยสามารถคลิก  เพ่ือดูรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุได้ 

5. หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่  ของรายการที่พบข้อผิดพลาด เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏหน้าจอสำหรับ
แก้ไขข้อมูลอุบัติเหตุ 

การแก้ไขข้อมูล ปภ.บอ. 3 – 4 ข้อมูลอุบัติเหตุ 
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ระบบจะปรากฏรายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้ทำการแก้ไข และสามารถเลือกรายการที่ต้องการแก้ไขได้ทุกแท็บ

ตั้งแต่ ข้อมูลอุบัติเหตุ อุบัติเหตุใหญ่ ยานพาหนะ และผู้ประสบเหตุเมื่อแก้ไขข้อมูลใดๆ แล้วจะต้องคลิกปุ่ม 

 ทุกครั้ง  
 

ตัวอย่าง การแก้ไขข้อมูลหลักผู้บาดเจ็บจาก 1 คน เป็น 2 คน แล้วคลิกปุ่ม     ระบบจะแจ้งผล

การบันทึกข้อมูล และปรับจำนวนผู้บาดเจ็บเป็น     หมายความว่า มีการกรอกรายละเอียดผู้ประสบเหตุ 1 
คน จากจำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด 2 คน (ซึ่งจะต้องไปกรอกผู้ประสบเหตุเพ่ิมเติม ตามขั้นตอนในหัวข้อ “บันทึก
ข้อมูลผู้ประสบเหตุ”) 

 
 

หากต้องการแก้ไขข้อมูลอุบัติเหตุใหญ่ ให้คลิกท่ีแท็บ จากนั้นให้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล       

แล้วคลิกปุ่ม  แล้วสังเกตข้อความแจ้งเตือน  
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หากต้องการแก้ไขข้อมูลยานพาหนะ ให้คลิกท่ีแท็บ แล้วคลิกท่ี  ของรายการยานพาหนะ    
ที่ต้องการแก้ไข  

 
 

เมื่อคลิกแก้ไขแล้วจะปรากฏข้อความแจ้งเตือน  ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข         

แล้วคลิกปุ่ม แล้วสังเกตข้อความแจ้งเตือน  (สามารถคลิก  เพ่ือลบ
ข้อมูลยานพาหนะที่ไม่ต้องการได้) 
 

หากต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ประสบเหตุ ให้คลิกท่ีแท็บ แล้วคลกิท่ี  ของรายการผู้ประสบเหตุ   
ที่ต้องการแก้ไข  

 
 

เมื่อคลิกแก้ไขแล้วจะปรากฏข้อความแจ้งเตือน  ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข          

แล้วคลิกปุ่ม แล้วสังเกตข้อความแจ้งเตือน  (สามารถคลิก  เพ่ือลบ
ข้อมูลผู้ประสบเหตุที่ไม่ต้องการได้) 
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1. คลิกเมนูหลัก  

2. คลิกเมนูย่อย  
3. คลิกท่ีช่องวันที่ เพ่ือเลือกวันที่ที่จะบันทึกข้อมูล จะปรากฏปฏิทินให้เลือกวันที่ เดือน และปี  ที่ต้องการ 

 
4. คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการเลือกวันที่ที่ต้องการ  

5. คลิกปุ่ม  เพ่ือลบรายการเกิดอุบัติเหตุ จะปรากฏหน้าต่างให้ยืนยันการลบ ให้คลิกปุ่ม 

เพ่ือยืนยันการลบข้อมูลที่เลือก หรือหากไม่ต้องการลบแล้ว ให้คลิกปุ่ม  

 
 
 
 
 

การลบข้อมูล ปภ.บอ. 3 – 4 ข้อมูลอุบัติเหตุ 

หมายเหตุ:  
- สามารถแก้ไข / ลบข้อมูลได้ ในกรณีท่ีจังหวัดยังไม่ได้ทำการยืนยันข้อมูล และเมื่อต้องการลบข้อมูล 

ผู้ใช้งานควรตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนทำการลบข้อมูล 

- การลบข้อมูลในแท็บอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน สามารถคลิก  ในรายการย่อยในแต่ละแท็บได้ตามต้องการ 
 



คู่มือการใช้งานระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน 38 

คลิกท่ีเมนูหลัก  เพ่ือตรวจสอบสถานะของการส่งข้อมูล 

1. กรณี อำเภอส่งข้อมูลให้จังหวัดและจังหวัด“ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูล”

2. กรณี อำเภอส่งข้อมูลให้จังหวัดและจังหวัด   “ถูกยืนยันครบ”

การตรวจสอบสถานะการรับส่งข้อมูล  ปภ.บอ. 3-4 ข้อมูลอุบัติเหตุ
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3. กรณี อำเภอส่งข้อมูลให้จังหวัดและจังหวัด   “ยืนยันบางส่วน”

 หมายความว่า จังหวัดได้ยืนยันข้อมูลการเกิดอุบัติ เหตุจำนวน 1 รายการ จากทั้งหมด 
2 รายการ จึงถือว่าเป็นการยืนยันข้อมูลเพียงบางส่วน 
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การเรียกดูรายงาน 

ผู้ใช้งานสามารถดูรายงานระดับอำเภอเมื่อจังหวัดที่กำกับดูแลอำเภอของผู้ใช้งานได้ทำการตรวจสอบข้อมูล

และยืนยันข้อมูลให้กับจังหวัดที่ผู้ใช้งานสังกัดเรียบร้อยแล้วโดยคลิกที่เมนูหลัก     จะปรากฏรายชื่อ
รายงานอยู่ 2 ส่วน คือ รายงานระดับจังหวัด และรายงานระดับอำเภอ ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ชื่อรายงานเพ่ือสั่ง
พิมพ์รายงานที่ต้องการได้

หมายเหตุ : 
1. วิธีการเลือกปฏิทินเพ่ือเลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงานในรายงานระดับจังหวัด มี 2 รูปแบบ ดังนี้

1.1 เลือกจากเงื่อนไขที่ระบบกำหนด เช่น วันนี้ เมื่อวานนี้ 7 วันที่แล้ว เดือนนี้ ช่วงสงกรานต์ 2556
และช่วงปีใหม่ 2556 เป็นต้น หากต้องการดูรายงานตามวันที่เหล่านี้ สามารถคลิกท่ีปฏิทินแล้วเลือกเงื่อนไขท่ี

ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม 
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1.2 เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงานเอง ใช้ในกรณีต้องการดูรายงานของวันที่ที่ไม่มีในตัวเลือก สามารถ
เลือกช่วงวันที่ที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกเลือกท่ีช่องปฏิทิน

2. คลิกเลือกเง่ือนไข  เพ่ือเลือกช่วงวันที่ตามต้องการ 
3. คลิกเลือกวันที่เริ่มต้น (ของช่วงวันที่ที่ต้องการดูรายงาน) ที่ปฏิทินด้านซ้าย (ในที่นี้เลือกเป็นวันที่  

8 สิงหาคม 2556)
4. คลิกเลือกวันที่สิ้นสุด (ของช่วงวันที่ที่ต้องการดูรายงาน) ที่ปฏิทินด้านขวา (ในที่นี้เลือกเป็นวันที่

14 สิงหาคม 2556)

5. คลิกปุ่ม เพ่ือยืนยันการเลือกช่วงวันที่ที่ต้องการ 

6. จะปรากฏช่วงวันที่ตามที่เลือก จากนั้นให้คลิกปุ่ม  เพ่ือแสดงรายงานตามวันที่ที่ต้องการ 

เมื่อทำครบ 6 ขั้นตอน ก็จะได้ข้อมูลตามช่วงวันที่ที่เลือก (ในที่นี้เลือกเป็นวันที่ 8 - 14 สิงหาคม 
2556) 
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2. เมื่อเข้าดูรายงานใดรายงานหนึ่งอยู่ หากต้องการดูรายงานอื่นๆ สามารถคลิกเลือกชื่อรายงานที่ต้องการ
ได้ที่ลิสต์ที่อยู่ขวามือ ดังภาพ 

3. ระบบจะสามารถสั่งพิมพ์ออกเป็นไฟล์ PDF ซึ่งเครื่องผู้ใช้งานจะต้องมีโปรแกรมที่สามารถเปิดไฟล์ PDF
ได้ด้วย 

4. ระบบจะสามารถส่งออกรายงานในรูปแบบไฟล์ Excel ได้ ซึ่งการใช้งานจะแตกต่างกันตามเว็บ
บราวเซอร์ที่ใช้งาน ดังนี้ 

4.1 ใช้งานด้วย Microsoft Internet Explorer เมื่อคลิกปุ่ม จะมีหน้าต่าง
โต้ตอบให้เลือกว่าจะเปิดไฟล์ หรือจะบันทึกไฟล์ ดังภาพ 

- หากต้องการเปิดไฟล์เป็น Excel ให้เลือกปุ่ม 

- หากต้องการบันทึกไฟล์ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองให้คลิกปุ่ม แล้วเลือก

ตำแหน่งที่ต้องการบันทึกไฟล์ไว้ แล้วคลิกปุ่ม 

- หากต้องการยกเลิกการส่งออกข้อมูลให้คลิกปุ่ม 
4.2 ใช้งานด้วย Google Chrome เมื่อคลิกปุ่ม แล้วโดยทั่ วไปจะเป็นการ

ดาวน์โหลดอัตโนมัติ แล้วจะสามารถคลิกเปิดไฟล์ได้ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ (แต่อย่างไรก็ตาม การดาวน์โหลดไฟล์
ใน Google Chrome ก็จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องด้วย) 
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4.3 ใช้งานด้วย Mozilla Firefox เมื่อคลิกปุ่ม แล้ว จะปรากฏหน้าต่างโต้ตอบ
ให้เลือกว่าจะเปิดไฟล์หรือจะบันทึกไฟล์ 

- หากต้องการเปิดไฟล์ทันที ให้เลือก 

แล้วคลิกปุ่ม 

- หากต้องการบันทึก  เว็บบราวเซอร์จะบันทึกไฟล์ให้อัตโนมัติ สามารถเปิด
ไฟล์ดูได้ดังภาพ 
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รายงานระดับจังหวัด มีอยู่ 8 รายงาน มีวิธีเข้าใช้งาน 3 ขั้นตอนหลัก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
1. คลิกท่ีชื่อรายงานดังภาพ เช่น รายงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ (ปภ.จ.1)

2.คลิกเลือกช่วงวันที่ที่ต้องการดูข้อมูลจากตัวเลือกของระบบ หรือกำหนดวันที่เองตามคำแนะนำที่กล่าว

มาแล้ว แล้วคลิกปุ่ม 

รายงานระดับจังหวัด
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3.ระบบจะแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขท่ีเลือก ซึ่งสามารถคลิกเพ่ือพิมพ์รายงานได้ที่สัญลักษณ์ 

 หรือส่งออกเป็นไฟล์ Excel ได้โดยคลิกที่สัญลักษณ์  

 
 
 
 
 รายงานระดับอำเภอ มีอยู่ 6 รายงาน มีวิธีเข้าใช้งาน 3 ขั้นตอนหลัก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 1. คลิกท่ีชื่อรายงานดังภาพ เช่น รายงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ (ปภ.อ.1) 

 
 

2.คลิกปฏิทินเลือกวันที่ที่ต้องการดูข้อมูล แล้วคลิกปุ่ม  

 

รายงานระดับอำเภอ 
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3.ระบบจะแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขท่ีเลือก ซึ่งสามารถคลิกเพ่ือพิมพ์รายงานได้ที่สัญลักษณ์ 

 หรือส่งออกเป็นไฟล์ Excel ได้โดยคลิกที่สัญลักษณ์ 
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สถิติภาพรวม 
 เมื่อต้องการดูข้อมูลสถิติภาพรวมของอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ หรือผู้เสียชีวิต เพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลจากวัน
ก่อนๆ สามารถใช้เมนู                     ได้ตามข้ันตอนดังนี ้

คลิกในส่วนบนเพ่ือเลือกกำหนดวัน เดือน ปี (ดังภาพที่ 2) ในการกำหนดเปรียบเทียบสถิติภาพรวมทั้งหมด
โดยสามารถดูสถิติภาพรวมเป็นแผนที่ ตาราง และแผนภูมิได้  พร้อมทั้งสามารถส่งออกข้อมูลสภิติภาพรวมทั้งหมด
ไดโ้ดยการคลิกด้านล่างสุด                  โดยการส่งออกมาเป็นไฟล์ Microsoft Word (.doc)(ดังภาพด้านล่าง) 
 

 
 

 

 

 

 

 

เลือกข้อมูลตามวันและเวลาท่ีก าหนด 

คลิกในส่วนนีเ้พือ่เลือกดู 
ข้อมูลตามวันและเวลาท่ีก าหนด 
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E-Map 
เมื่อต้องการหาค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์และการแสดงผลข้อมูลจุดตรวจ จุดเกิดเหตุ หรือจุดที่มีผู้เสียชีวิตใน

ลักษณะเชิงพ้ืนที่ (แผนที่) สามารถใช้เมนู   ไดต้ามข้ันตอนดังนี ้

1. คลิกเมนู 
2. คลิกท่ีช่องวันที่ แล้วเลือกช่วงวันที่ที่ต้องการ

3. เลือกเง่ือนไขของขอบเขตการแสดงผลตามต้องการ ซึ่งผู้ใช้จะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าต้องการ
ดูข้อมูลลงลึกถึงระดับใด ดังตัวอย่าง 
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4. เลือกเงื่อนไขของประเภทการแสดงผล ซึ่งค่าเริ่มต้นของระบบจะให้แสดงทั้ง 4 ประเภท คือ จุดตรวจ
อุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และอุบัติเหตุใหญ่ 

หากต้องการดูเฉพาะบางข้อมูล ก็คลิกที่ประเภทนั้น 
เช่น กรณีต้องการดูจุดตรวจและอุบัติเหตุทั้งหมด ก็จะเลือก 

5. เลือกเงื่อนไขการแสดงผลเป็น Heat Map โดยการคลิก  ดังภาพ 

หมายเหตุ : 
1. สามารถคลิกดูรายละเอียดที่จุดที่ต้องการได้ 2. ย่อ/ขยายแผนที่ได้ที่สัญลักษณ์  

ขยายแผนท่ี 

ยอ่แผนที ่
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การเปลี่ยนรหัสผ่าน 
เมื่อผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานระบบ สามารถเปลี่ยนได้โดยคลิกท่ีเมนู “เปลี่ยน

รหัสผ่าน”  ดังภาพ 

จะปรากฏหน้าจอสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้กรอกรหัสผ่านใหม่ และรหัสผ่านเดิมในช่องที่กำหนด จากนั้นให้คลิก

ปุ่ม เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนรหัสผ่าน 
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การออกจากระบบ 

เมื่อดำเนินการรายการต่างๆเสร็จสิ้น  ให้ทำการออกจากระบบทุกครั้ง  เพ่ือป้องกันการใช้งาน จากบุคคลที่
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถทำได้โดยการคลิกเมนู “ออกจากระบบ”ดังภาพ 

 
 

 



ภาคผนวก 
- คำนิยาม 

- แบบบันทึก 

- แบบรายงาน 



1. อุบัติเหตุ

1) อุบัติเหตุทางถนน หมายถึง การชนหรืออุบัติการณ์ซึ่งมีพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่เพ่ือวัตถุประสงค์

ในการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง ซึ่งเกิดบริเวณทางตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก รวมทั้งทางส่วนบุคคล 

เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ หรือมีผู้เสียชีวิต 

2) อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล หมายถึง อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการควบคุมเข้มข้น

ตั้งแต่เวลา 00.01-24.00 น.ทุกวัน เฉพาะกรณีที่มีผู้ เสียชีวิต และ/หรือผู้บาดเจ็บที่นอนพักรักษาตัว

ในโรงพยาบาล (Admit) 

2. อุบัติเหตุใหญ่ หมายถึง

1) อุบัติเหตุทางถนนที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตตั้งแต ่2 รายขึ้นไป

2) หรือผู้บาดเจ็บตั้งแต่ 4 คนข้ึนไป

3) หรือผู้บาดเจ็บ+ผู้เสียชีวิต ตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป

3. อุบัติเหตุน่าสนใจ หมายถึง อุบัติเหตุทางถนนที่ผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นบุคคลสำคัญหรือบุคคลสาธารณะ

เกิดบาดเจ็บ Admit หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือรถน้ำมัน รถสารเคมี เกิดอุบัติเหตุจนเกิดเพลิงไหม้ 

หรือสารเคมีฟุ้งกระจายไปสู่ชุมชน  

4. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล หมายถึง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์  

5. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด หมายถึง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่มี

วันหยุดราชการติดต่อกัน 4 วันขึ้นไป และช่วงวันที่มีการจัดงานทางศาสนา หรือจัดงานเทศกาลตามประเพณี

ท้องถิ่นท่ีสำคัญในพ้ืนที ่

6. ผู้เสียชีวิต

1) ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  หมายถึง ผู้ที่ประสบอุบัติ เหตุแล้วเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ

หรือขณะนำส่ง หรือเสียชีวิตภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ 

2) ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล หมายถึง ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ

หรือขณะนำส่ง และผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลตั้งแต่เวลา 00.01 - 24.00 น. ทุกวัน ในช่วงควบคุมเข้มข้น 

และต้องเป็นอุบัติ เหตุที่ เกิดขึ้นในเขตจังหวัดเท่านั้น  ยกเว้นผู้ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่ เกิดขึ้น 

บนทางหลวงพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้นับเป็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนใน              

ความรับผิดชอบของกองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจทางหลวง 

  กรณีการอุบัติเหตุทางถนน แล้วผู้ประสบเหตุตกลงไปในน้ำ แล้วเสียชีวิตเนื่องจากจมน้ำ

ให้นับเป็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนด้วย 

คำนิยาม 
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   กรณี ส่ งต่ อผู้ บ าด เจ็ บมาจากจั งห วัดหนึ่ ง  (สมมติ เป็ น  จั งหวัด  ก .) แล้ วมาเสี ยชี วิ ต 

ที่โรงพยาบาลที่ตั้งอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง (สมมติเป็น จังหวัด ข.) ให้บันทึกอุบัติเหตุและการเสียชีวิตที่จังหวัด (อำเภอ) 

ที่ เกิ ด เหตุ  (จั งหวัด ก .) โดยให้ จั งหวัดที่ มี ผู้ เสี ยชี วิ ต (จั งหวัด ข.) แจ้ งให้ จั งหวัดที่ เกิ ด เหตุ ได้ ทราบ 

และแจ้งให้รายงานมายังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ได้ทราบด้วย โดยระบุชื่อ-นามสกุลผู้เสียชีวิตและจังหวัดที่เกิดเหตุ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับ  

มอบหมายลงนามหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทางโทรสาร ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประสานงานกับจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต                

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและการปรับปรุงข้อมูลให้จังหวัดที่เกิดเหตุ ตามนิยามที่กำหนดดังกล่าว 

   ตัวอย่าง 

   กรณีมีผู้บาดเจ็บสาหัสที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564               

ต่อมาภายหลั งได้ ส่ งต่ อมายั งโรงพยาบาลในจั งหวัดสระบุ รี  และเสี ยชี วิตในวันที่  15 เมษายน 2564  

ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระบุรีแจ้ง จังหวัดนครราชสีมาให้ทราบ และรายงาน 

เป็นลายลักษณ์อักษรมายังศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนส่วนกลาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   กรณีผู้บาดเจ็บในช่วงควบคุมเข้มข้นแล้วต่อมาเสียชีวิตภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเกิดเหตุ        

ให้นับเป็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลด้วย  

   ตัวอย่าง 

   กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บนอนพักรักษาตัว (admit) ที่โรงพยาบาล                     

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ต่อมาได้เสียชีวิตในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว

พบว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้นนับตั้งแต่เกิดเหตุถึง 30 วัน ให้จังหวัดรายงาน

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้บาดเจ็บเป็นผู้ เสียชีวิต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด  

เป็นผู้ลงนามรับรองหนังสือและแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ 

7. ผู้บาดเจ็บ 

 1)  ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน หมายถึง ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน และเป็นผู้ที่            

นอนพักรักษาตัว (admit) ตามคำวินิจฉัยของแพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 

 2)  ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล หมายถึง ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

เฉพาะในช่วงที่มีการควบคุมเข้มข้น และเป็นผู้ที่นอนพักรักษาตัว (admit) ตามคำวินิจฉัยของแพทย์อนุญาต                

ให้ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ยกเว้นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นบนทางด่วนพิเศษ                

แห่งประเทศไทย ให้นับเป็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในความรับผิดชอบของกองกำกับการ 8                 

กองบังคับการตำรวจทางหลวง 

 หมายเหตุ  กรณีที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุก่อนช่วงควบคุมเข้มข้น และนอนพักรักษาตัวใน

โรงพยาบาลในระหว่างช่วงควบคุมเข้มข้น ไม่นับเป็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้น 

 

2



3 

8. จุดตรวจหลัก

หมายถึง จุดตรวจหลัก จุดตรวจลอย ชุดเคลื่อนที่ของตำรวจ และชุดเคลื่อนที่เร็วที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานจราจร โดยสามารถเรียกตรวจ และออกใบสั่งเพ่ือเปรียบเทียบปรับ 

หรือดำเนินคดีตาม พรบ.จราจรได ้  

9. จุดบริการ

หมายถึง จุดบริการซึ่งหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน จัดตั้งขึ้นเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

ในระหว่างการเดินทาง เช่น จุดบริการขนส่งของจังหวัด แขวงทางหลวง ทางหลวงชนบท วิทยาลัยเทคนิค 

วิทยาลัยอาชีวะ มูลนิธิต่างๆ เป็นต้น รวมถึงเป็นจุดพักรถ จุดพักคนเดินทางระยะไกล 

10. ด่านชุมชน

หมายถึง จุดที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หรือหมู่บ้านจัดตั้งขึ้น เพ่ือทำหน้าที่เป็น

จุดคัดกรองป้องปราม ตักเตือน สกัดกั้นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

ทั้งนี้ ด่านชุมชนอาจตั้งถาวรในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น หรือเคลื่อนย้ายไปตามพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ              

ภายในหมู่บ้านหรือชุมชนรวมถึงมีการตรวจสอบ แนะนำ ควบคุม ยับยั้ง พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

และประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพ่ือบังคับใช้กฎหมาย  ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยบันทึกข้อมูล 

11. คนในพื้นที่ หมายถึง ผู้ที่ประสบอุบัตเิหตุอยู่ภายในเขตอำเภอที่ตนเองพักอาศัย

12. คนนอกพื้นที่  (ในเขตจังหวัด) หมายถึง ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุอยู่นอกเขตอำเภอที่ ตนเองพักอาศัย

แต่อยู่ในเขตจังหวัด 

13. คนนอกพื้นที่ (นอกเขตจังหวัด) หมายถึง ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุอยู่นอกเขตจังหวัดที่ตนพักอาศัย

14. ถนนกรมทางหลวง  คือ ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง

15. ถนนกรมทางหลวงชนบท  คือ ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท

16. ถนนใน อบจ. คือ ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.

17. ถนนเทศบาล/ในเมือง  คือ ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล

18. ถนน อบต./หมู่บ้าน  คือ ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.

19. ถนนในหมู่บ้าน  คือ ถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรไป-มาเป็นประจำ ซึ่งอาจจะเป็นถนนลูกรัง/ลาดยาง/

คอนกรีต ฯลฯ ก็ได้ 

20. ถนนอ่ืนๆ คือ ถนนที่ไม่ใช่ถนนตามข้อ 14-19 อาทิ ถนนชลประทาน ถนนในความรับผิดชอบของ

กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฯลฯ 
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1. การเข้าใช้งานระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (E-report)
 เข้าใช้งานได้จากโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Google Chrome โดยเข้างานได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

www.disaster.go.th และ www.roadsafety.disaster.go.th 
 ผู้ใช้งานต้องมี Username และ Password เพ่ือ Login เข้าระบบ 

2. ระดับผู้ใช้งาน
 อำเภอ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่อำเภอและบันทึกข้อมูลเข้ามาในระบบตามแบบฟอร์มที่กำหนด

โดยจะบันทึกข้อมูลได้เฉพาะอำเภอที่สังกัดเท่านั้น 
 ตำรวจเป็นผู้รวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร และบันทึกข้อมูลเข้ามาในระบบ

ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยจะบันทึกข้อมูลได้เฉพาะสถานีที่ตัวเองสังกัดเท่านั้น 
   จังหวัด (สาขา) มีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา สนับสนุนในการประสาน 
ติดตาม การรายงานข้อมูลจากอำเภอที่อยู่ในความรับผิดชอบ และสามารถบันทึก แก้ไขข้อมูลแทนผู้ใช้งาน
ระดับอำเภอได้ 

  จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่ในการประสาน ติดตาม ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่อำเภอ/
สำนักงานเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร บันทึกข้อมูลเข้ามา และสามารถบันทึก แก้ไขข้อมูลแทนผู้ใช้งาน            
ระดับอำเภอได้ สามารถดูรายงานข้อมูลของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และข้อมูลจังหวัดที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบได้ สามารถดูรายงานข้อมูลของจังหวัดตนเอง และข้อมูลอำเภอ/เขตที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ 
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต (ศูนย์ ปภ. เขต) ทำหน้าที่ในการประสาน ติดตาม ดูแล
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลภายหลังจากที่จังหวัดยืนยันข้อมูลเข้ามา สามารถดูรายงานข้อมูลของศูนย์ ปภ. เขต 
และข้อมูลจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ 
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนกลาง) ทำหน้าที่ในการประสาน ติดตาม ตรวจสอบ     
และยืนยันข้อมูลภายหลังจากท่ีศูนย์ ปภ. เขตบันทึกข้อมูลเข้ามา สามารถดูและใช้ข้อมูลได้ทุกระดับ 

3. แบบบันทึกข้อมูล
 แบบบันทึกข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ (แบบ ปภ.บอ.1)
 แบบบันทึกข้อมูลการเรียกตรวจและดำเนินคดีตามมาตรการหลัก 10 มาตรการ (แบบ ปภ.บอ.2)
 แบบบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ (แบบ ปภ.บอ.3)
 แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุ (แบบ ปภ.บอ.4)
 แบบรายงานอุบัติเหตุใหญ่
 แบบบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน กรณีผู้บาดเจ็บแล้วต่อมาสียชีวิตนับแต่วันเกิดหตุ ถึง 30 วัน

4. แนวทางการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล
4.1 การจัดเก็บข้อมูล

    ข้อมูลจุดตรวจ/การเรียกตรวจ/การดำเนินคดี โดยตำรวจในพ้ืนที่ (รายงานในช่วงเทศกาล/
วันหยุดยาว) 

 ข้อมูลด่านชุมชน ชุมชน/ท้องถิ่น เป็นผู้จัดเก็บ (รายงานในช่วงเทศกาล/วันหยุดยาว) 

แนวทางการรายงานข้อมูลในระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (E-report) 
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    ข้อมูลอุบัติเหตุ/อุบัติเหตุใหญ่/อุบัติเหตุน่าสนใจ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ โรงพยาบาล ร่วมกันจัดเก็บ
และบูรณาการข้อมูล 
 4.2 ช่วงปกติ 
   4.2.1 ระดับอำเภอ/สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 
       เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองประจำอำเภอ/เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
ประสานรวบรวม/บูรณาการ/ตรวจสอบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานี
ตำรวจในพ้ืนที่ โรงพยาบาลในพ้ืนที่ แล้วทำการบันทึกข้อมูลเข้าระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน                  
(E-report) ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
       กรณีอำเภอไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าระบบ E-report  ขอให้รวบรวมส่งข้อมูลให้
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทำการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฯ แทน    
    4.2.2 ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
       ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในระบบ E-report ภายในวันที่ 10 
ของเดือนถัดไป 
       ทำการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอเข้าระบบ E-report (กรณีอำเภอ                      
ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าระบบ E-report ได้) 
   4.2.3 ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
       ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ   
ในระบบ E-report ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
   4.2.4 ระดับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนกลาง) 
      ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในระบบ E-report ภายในวันที่ 20 
ของเดือนถัดไป 
      ประสาน/ติดตาม/เร่งรัดการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในระบบ E-report ให้ครบถ้วน
ถูกต้อง 
      ประมวล/วิเคราะห์/จัดทำสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมทั้งประเทศประจำเดือน 
 4.3 ช่วงเทศกาล/วันหยุดยาว 
  4.3.1 ข้อมูลผู้ ปฏิบั ติหน้ าที่ ตั้ งจุดตรวจ (ปภ .บอ.1) : ให้ สถานีตำรวจเป็นหน่ วยงานหลัก 
ในการรวบรวมข้อมูล โดยให้รวบรวมข้อมูลของจุดตรวจของตำรวจทางหลวงในพ้ืนที่อำเภอด้วย 
  4.3.2 ข้อมูลการเรียกตรวจและการดำเนินคดีตามมาตรการหลัก 10 มาตรการ (ปภ.บอ.2) :                  
ให้สถานีตำรวจเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูล รวมทั้งข้อมูลจากจุดตรวจของตำรวจทางหลวงในพ้ืนที่            
อำเภอด้วย 
  4.3.3 ข้อมูลอุบัติเหตุ (ปภ.บอ.3) และข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุ (ปภ.บอ.4) : ให้ที่ทำการปกครอง
อำเภอ สถานีตำรวจ โรงพยาบาล ร่วมกันจัดเก็บและบูรณาการข้อมูล 
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 4.3.4 กรณีอุบัติเหตุทางถนนที่มีผู้เสียชีวิต หรือมีผู้บาดเจ็บ (admit) ที่เข้ารับบริการจากโรงพยาบาล      
ในพ้ืนที่อำเภอที่เป็นสถานที่เกิดเหตุ ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่กรอกแบบรายงาน 
ปภ.บอ.3-4 ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ อำเภอท้องที่ท่ีเกิดเหตุ  

 4.3.5 กรณีอุบัติเหตุทางถนนที่มีผู้บาดเจ็บ (admit) ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่อำเภอ             
ที่เป็นสถานที่เกิดเหตุแล้ว แต่ถูกส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลอ่ืน ในพ้ืนที่อำเภอเดียวกัน หรือส่งตัวต่อไปยัง
โรงพยาบาลต่างท้องที่อำเภอ ให้โรงพยาบาลที่ผู้บาดเจ็บเข้ารับบริการแห่งแรกประสานข้อมูลว่าผู้บาดเจ็บ
ได้เสียชีวิต หรือได้รับบริการรักษาเป็นผู้ป่วยใน (admit) หรือไม่ แล้วให้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่  
กรอกข้อมูล ปภ.บอ.3-4  ส่งให้กับศูนย์ปฏิบัติการฯ อำเภอท้องที่ท่ีเกิดเหตุ 

 4.3.6 กรณีอุบัติเหตุทางถนนเกิดในพ้ืนที่อำเภอหนึ่งแต่ผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน 
(admit) ในโรงพยาบาลที่อยู่อีกอำเภอหนึ่ง โดยเดินทางมาเองหรือมีผู้นำส่งให้โรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยส่งข้อมูล 
ปภ.บอ.3-4 ให้กับศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัดเพ่ือตรวจสอบข้อมูลและแจ้งไปยังอำเภอท้องที่ที่เกิดเหตุ              
ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูล และหากเป็นกรณีที่เกิดเหตุนอกพ้ืนที่จังหวัด ให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด 
แจ้งจังหวัดที่เป็นท้องที่เกิดเหตุพร้อม ปภ.บอ. 3-4 เพ่ือดำเนินการบันทึกต่อไป 

4.3.7 กรณีชาวต่างชาติหรือชาวต่างด้าว ที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน 
 (1)  กรณีชาวต่างชาติที่เข้าเมืองหรือมีถิ่นฐานในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายประสบ

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้น และเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ (Admit) ให้นับเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุ
ทางถนนด้วย 

 (2)  กรณีแรงงานต่างด้าวที่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงแรงงานถูกต้องตามกฎหมายประสบ
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้นและเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ Admit ให้นับเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุ 

 (3)  กรณีชาวต่างชาติ หรือแรงงานต่างด้าว ลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
ประสบอุบัติเหตุทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้น และเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ Admit ให้นับเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุ 

 (4)  กรณีชาวต่างชาติ หรือแรงงานต่างด้าว ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนบนทางหลวงพิเศษ             
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้นับเป็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในความรับผิดชอบของกองกำกับการ 8 
กองบงัคบัการตำรวจทางหลวง 

4.3.8 กำหนดเวลาการรายงาน 
(1)  แบบบันทึก ปภ.บอ.1  (ข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ) 

  อำเภอ  รายงานภายในเวลา 09.00 น. 

  จังหวัด  ตรวจสอบ/ยืนยัน/ส่งให้ศูนย์ ปภ. เขต ภายในเวลา 10.00 น. 

  ศูนย ์ปภ. เขต  ตรวจสอบ/ยืนยัน/ส่งให้กรม ภายในเวลา 11.00 น. 

  กรมฯ  ตรวจสอบ/ยืนยัน  ให้เสร็จภายในเวลา 12.00 น.  
(2)  แบบบันทึก ปภ.บอ.2 (ข้อมูลการเรียกตรวจและดำเนินคดีตามมาตรการหลัก 10 มาตรการ) 

  อำเภอ  รายงานภายใน เวลา 02.00 น. 

  จังหวัด  ตรวจสอบ/ยืนยัน/ส่ง ให้ศูนย์ ปภ. เขต ภายในเวลา 03.00 น. 
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  ศูนย ปภ. เขต  ตรวจสอบ/ยืนยัน/ส่ง ให้กรม ภายในเวลา 04.00 น. 

    กรมฯ  ตรวจสอบ/ยืนยัน  ให้เสร็จภายในเวลา 04.30 น. 
(3)  แบบบันทึก ปภ.บอ.3 (ข้อมูลอุบัติเหตุ) และ ปภ.บอ.4 (ข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุ) 

  อำเภอ  รายงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุและไม่เกินเวลา 02.00 น. 
  จังหวัด  ตรวจสอบ/ยืนยัน/ส่ง ให้ศูนย ปภ. เขต ภายในเวลา 03.00 น. 
  ศูนย ปภ. เขต ตรวจสอบ/ยืนยัน/ส่ง ให้กรม ภายในเวลา 04.00 น. 
  กรมฯ  ตรวจสอบ/ยืนยัน  ให้เสร็จภายในเวลา 04.30 น. 

 4.4 กรณีอุบัติเหตุใหญ่/อุบัติเหตุน่าสนใจ ให้ ศปถ.จังหวัด ตรวจสอบและรายงานข้อมูลตามแบบ
รายงานอุบัติเหตุใหญ/่อุบัติเหตุน่าสนใจในระบบ E-report ทันท ีโดยรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 

(1)  ผู้ประสบเหตุ 
 ชื่อ-สกุล อายุ เพศ อาชีพ (ถ้ามี) ความสัมพันธ์ในครอบครัว ของผู้ประสบอุบัติเหตุ 

(รายบุคคล) ระบุด้วยว่าบาดเจ็บ (Admit/ไม่ Admit) หรือเสียชีวิต 
(2)   รถ 

 ประเภทรถ เช่น รถมอเตอร์ไซค์ รถปิคอัพ รถเก๋ง รถแท๊กซ่ี รถตู้ รถโดยสาร 4 ล้อ 
รถบรรทุก ฯลฯ 

   เลขทะเบียนรถ (ถ้ามี) 
(3)  ถนน 

 ประเภทถนน เช่น ถนนกรมทางหลวง ถนนในเมือง (เทศบาล) ถนน อบต./ หมู่บ้าน 
ทางหลวงชนบท ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

    เลขถนน เช่น ทางหลวงหมายเลข 117 
(4)  ลักษณะจุดเกิดเหตุ 

 บริเวณจุดเกิดเหตุ  เช่น  ทางโค้ง  ทางตรง  ทางชัน  ทางแยก  จุดกลับรถ 
ทางคนข้าม  ทางที่มีสิ่งกีดขวาง/กำลังก่อสร้าง เป็นต้น 

 ผิวจราจร  เช่น แห้ง  เปียก  เป็นคลื่น/หลุมบ่อ   ฯลฯ  
 ภูมิอากาศ  เช่น แจ่มใส  มีหมอก  ฝนตก  ควัน/ฝุ่น ฯลฯ 
 แสงสว่าง  เช่น กลางวัน กลางคืนมีแสงไฟฟ้า กลางคืนไม่มีแสงไฟฟ้า 

(5)  เวลาที่เกิดเหตุ (โดยประมาณ) 
(6)  สาเหตกุารเกิดอุบัติเหตุ เช่น ชนกัน ชนท้าย พลิกคว่ำตกถนน  ฝ่าสัญญาณไฟแดง ฯลฯ 
  พร้อมกับอธิบายรายละเอียดประกอบ 
(7)  พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ประสบเหตุ เช่น ขับรถเร็ว ประมาท ดื่มแล้วขับ ไมส่วมหมวกนิรภัย 

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  กรณีดื่มแล้วขับมีผลตรวจแอลกอฮอล์หรือไม่  

-------------------------------------------------- 
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ประเภทเกาะกลางถนน (Road Medians) 

เกาะกลางถนนมักออกแบบให้มีอยู่ในถนนชนิดที่มีการแบ่งแยกทิศทางกระแสจราจร (Divided Highway) 
สำหรับถนนที่มีช่องจราจร 4 ช่องจราจรขึ้นไปหรือถนนที่อยู่ในย่านชุมชน เพ่ือประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อแยกกระแสจราจรในทิศทางที่ต่างกันออกจากกัน ป้องกันการชนแบบปะทะหรือรถที่วิ ่งข้าม
ช่องทาง

2. ใช้สำหรับเป็นพื้นที่จัดช่องจราจรเสริมสำหรับรถรอเลี้ยวหรือกลับรถหรือให้รถที่ออกมาจากทางแยก
ทางเชื่อมลดความเร็วก่อนเข้าบรรจบรถทางตรง

3. ใช้เป็นที่รอของคนเดินเท้าข้ามถนนในกรณีท่ีมีหลายช่องจราจร
4. ใช้เป็นพื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆ รวมทั้งวางสาธารณูปโภคใต้ดิน ทำฐาน

ของทางยกระดับหรือสะพานลอยคนเดินข้าม
5. ใช้เป็นพ้ืนที่เผื่อหรือสงวนไว้สำหรับขยายช่องจราจรในอนาคต

ประเภทของเกาะกลางถนนและรายละเอียดของเกาะกลางประเภทต่างๆ 
ตามหลักการท่ัวไปเกาะกลางถนนสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
1. เกาะกลางถนนแบบเกาะสี (Flush and Painted Median)
2. เกาะกลางถนนแบบยก (Raised Median)
3. เกาะกลางถนนแบบกดเป็นร่อง (Depressed Median)
4. เกาะกลางถนนแบบเป็นราวหรือกำแพงก้ัน (Barrier Median)

แบบไม่มีเกาะกลางถนน 
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1. เกาะกลางถนนแบบเกาะสี (Flush and Painted Median)
เกาะกลางแบบเกาะสีมักใช้ในถนนที่ไม่ใช่เป็นถนนสายหลักหรือเป็นโครงข่ายที่สำคัญและปริมาณ

การจราจรที่ไม่สูงมากนักหรือใช้กับถนนในเมืองที่มีข้อจำกัดเรื่องเขตทาง 

2 เกาะกลางแบบยก (Raised Median) 
เกาะกลางแบบยกเหมาะกับถนนในเมืองหรือชุมชน หรือชานเมืองหรือถนนที่รถใช้ความเร็วไม่สูง 

เขตทางไม่กว้าง มีการข้ามถนนมากและผิวจราจรกว้าง หากต้องใช้กับช่วงที่รถใช้ความเร็วสูงต้องติดตั้งราวกั้น
อันตรายร่วมด้วย มีความต้องการเพิ่มช่องจราจรสำหรับรถรอเลี้ยวหรือกลับรถให้ปลอดภัยใช้เป็นตัวแบ่งกรณี
ถนนมีหลายช่องจราจรหรือแยกถนนสายหลัก (Main Road) กับทางบริการ (Service Road or Frontage 
Road) พื้นที่เกาะกลางใช้ สำหรับปลูกหญ้า หรือปูแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ปลูกต้นไม้ โดยต้นไม้จะต้องเป็นไม้
พุ่มเตี้ย ห้ามใช้ต้นไม้ใหญ่ 
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3 เกาะกลางแบบกดเป็นร่อง (Depressed Median) 
เกาะกลางแบบกดเป็นร่องมักนิยมใช้กับทางหลวงนอกเมืองที่รถใช้ความเร็วสูง เนื่องจากความกว้าง

ของร่องและความลาดเอียงของร่องถูกออกแบบมาเพ่ืออำนวยความปลอดภัยให้กับรถท่ีใช้ความเร็วสูงในกรณีที่
รถเสียหลักเข้าสู่พ้ืนที่เกาะกลางและเพ่ือมิให้ชนกับรถท่ีแล่นสวนทางมาอีกด้านหนึ่งโดยง่ายเนื่องจากคันทางทั้ง
สองด้านแยกห่างออกจากกันและยังใช้ประโยชน์จากความกว้างของเกาะกลางจัด เป็นช่องจราจรรอเลี้ยวหรือ
กลับรถได้ดีกว่าและใช้เป็นพื้นที่เผื่อขยายช่องจราจรในอนาคต 

4. เกาะกลางแบบเป็นราวหรือกำแพงกั้น (Barrier Median)
เกาะกลางแบบเป็นราวกั้น มักนิยมใช้เป็นทางหลวงที่มีความกว้างเขตทางแคบ รถใช้ความเร็วสูง  

หรือมีอุปสรรคทางด้านข้างทางที่ไม่สามารถขยายคันทางและทิ้งลาดตามปกติได้ จำเป็นต้องจำกัดความกว้าง
ของคันทาง หรือช่วงที่ออกแบบคันทางแยกต่างระดับกัน 
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เกาะกลางแบบอ่ืนๆ 

ที่มา : คู่มือแนะนำการออกแบบฉนวนเกาะกลาง(Road Medians) คู่มือแนะนำการออกแบบ
ฉนวนเกาะกลาง(Road Medians) กรมทางหลวง
(http://www.ldhighway.com/gallary/Road%20Medians%20&%20Road%20Widening.pdf ) 

***************************** 
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ปภ.บอ.1 (ผูป้ฏิบตัิหนา้ทีต่ัง้จดุตรวจ)

แบบบนัทกึผู้ปฏบิตัหิน้าทีต่ัง้จุดตรวจ
บนัทกึข้อมูลของวันที…่……….เดือน………………………………………......พ.ศ……………..

อ าเภอ………………………..………....

(ลงช่ือ)………………………………………………ผูร้ายงาน

ปภ.บอ.1

วนัทีบ่นัทกึ.…..…/…………………….…/…………

ช่ือจุดตรวจ

พิกัด

รวมอปพร. อ่ืนๆ

ต าแหนง่…………………………………….
(………………………….……………….)

จ านวนเจา้หน้าที่ผู้ปฏบิตัิหน้าที่ตัง้จุดตรวจ (คน)

ล ำดับที่ ต ารวจ 
ทอ้งที ่
 /ส่วนกลาง

กรม ปภ.
กรมทำง
หลวง
ชนบท

สาธารณ 
สุข

กรม
ทางหลวง

ขนส่ง E N
ต ารวจ

ทางหลวง
หน่วยงำน
ทหำร

องคก์ร
ปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น

ฝ่าย
ปกครอง

ก านัน/
ผูใ้หญ่บา้น
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ปภ.บอ.2 (มาตรการ 10 มาตรการหลกั)

บนัทกึข้อมูลของวันที่………… เดอืน…………................................ พ.ศ...............…. ปภ.บอ.2

อ ำเภอ……….…….…………..………....

2. ผลกำรเรียกตรวจ ตำมมำตรกำร 10 มำตรกำรหลัก

1 ไม่สวมหมวกนิรภยั
2 มอเตอรไ์ซคไ์ม่ปลอดภยั
3 เมำสุรำ
4 ไม่คำดเข็มขัดนิรภยั
5 ไม่มีใบขับข่ี
6 ควำมเร็วเกินก ำหนด
7 ฝ่ำฝืนสัญญำณไฟจรำจร
8 ขับรถย้อนศร
9 แซงในที่คับขัน
10 ใช้โทรศพัทเ์คล่ือนที่ ขณะขับรถ

3. ปัญหำที่เกิดจำกกำรปฏบิตังิำน........................................................................................................................................................................................................................................…..............................

4.ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ลงช่ือ)………………………………………………ผูร้ายงาน
            (………………………….……………….)
ต าแหนง่…………………………………….
วนัทีบ่นัทกึ.…..…/…………………….…/…………

แยกตำมอำยุ(ปี) แยกตำมอำชีพ
ชำย หญิง

1-
14

15
 -1

9
20

-2
4

25
-2

9

อื่น
 ๆ

รถโดยสารสาธารณะ รถบรรทกุ

รถ
เพื่
อก
าร
เก
ษต

ร
อื่น
ๆ

รถ
เก
๋ง

แยกตามเพศ

จ ำนวนยำนพำหนะถูกเรียกตรวจ(คัน) จ ำนวนยำนพำหนะถูกด ำเนินคดี(คัน)
จ ำนวนผู้ถูกด ำเนินคด(ีคน)

รถนั่งสว่นบคุคล รถโดยสารสาธารณะ รถบรรทกุ

รถ
เพื่
อก
าร
เก
ษต

ร
อื่น
ๆ

รถนั่งสว่นบคุคล

รถบรรทกุ 10 ลอ้ 

ขึน้ไป
รถแท็กซ่ี รถตู้ รถโดยสาร 3 ลอ้ รถโดยสาร 4 ลอ้

รถโดยสาร 6 ลอ้

 ขึน้ไป
รถบรรทกุ 4 ลอ้

จ ำนวนยำนพำหนะถูกเรียกตรวจ(คัน)
รถยนตส่์วนบุคคล รถโดยสำรสำธำรณะ รถบรรทุก

รถเพ่ือ

การเกษตร
อ่ืนๆรถจกัรยานยนต์

รถปิกอพั/

กระบะ
รถเก๋ง

รถยนต์

อเนกประสงค ์7

 ทีน่ั่งขึน้ไป

รถ
จกั
รย
าน
ยน
ต์

รถ
ปิก
อพั

/ก
ระ
บะ

รถ
บร
รท
กุ 

6 ล
อ้

รถ
บร
รท
กุ 1

0 ล
อ้ 
ขึน้
ไป

รถบรรทกุ 6 ลอ้

รถ
จกั
รย
าน
ยน
ต์

รถ
โด
ยส
าร
 3 
ลอ้

รถ
โด
ยส
าร
 4 
ลอ้

รถตู้ รถจกัรยานยนต์

1. จ ำนวนยำนพำหนะถูกเรียกตรวจ  ตำมมำตรกำร 10 มำตรกำรหลัก

รวมจุดตรวจ

คา้
ขา
ย

รบั
จา้
ง

นกั
เรยี

น 
/น
กัศ
กึษ

า

30
-3

9

รถ
จกั
รย
าน
ยน
ต์

รถ
ตู้

รถ
โด
ยส
าร
 3 
ลอ้

รถ
โด
ยส
าร
 6 
ลอ้
 ขึน้

ไป

รถ
แท
็กซี่

เก
ษต

รก
ร

40
-4

9
50

 ปี
ขึน้
ไป

เจ
า้ห
นา้
ทีข่
อง
รฐั

รถ
โด
ยส
าร
 4 
ลอ้

รถ
บร
รท
กุ 

4 ล
อ้

ผูข้
บัขี่

ผูโ้
ดย
สา
ร

 ล ำ ดับ
 ที่ มำตรกำร 

รถ
ปิค
อพั

/ก
ระ
บะ

รถ
จกั
รย
าน
ยน
ต์

รถ
เก
๋ง

รถ
ยน
ตอ์
เน
กป
ระ
สง
ค ์

7 ท
ี่นั่ง
ขึน้
ไป

รถ
ตู้

แบบบนัทกึกำรเรียกตรวจและกำรด ำเนินคด ีตำมมำตรกำร 10 มำตรกำรหลัก

รถ
บร
รท
กุ 1

0 ล
อ้ 
ขึน้
ไป

รถ
ยน
ตอ์
เน
กป
ระ
สง
ค ์

7 ท
ี่นั่ง
ขึน้
ไป

รถ
ตู้

รถ
ตู้

รถ
โด
ยส
าร
 6 
ลอ้
 ขึน้

ไป
รถ
บร
รท
กุ 

4 ล
อ้

รถ
แท
็กซี่

รถ
บร
รท
กุ 

6 ล
อ้
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ปภ.บอ.3 (อบุตัิเหต)ุ

 ข้อมูลของวันที ่(วันทีเ่กิดอุบัติเหตุ).................................................................................

วนัทีร่ายงานขอ้มลู…...…..........………..…… เวลา........................……………น. ปภ.บอ.3

วนัทีเ่กิดอบุตัิเหต.ุ............................................. พืน้ที่...................................................... เวลา......................................... น.

ผูป้ระสบเหต ุบาดเจ็บ (Admit)...........คน  เสียชีวิต...........คน จ านวนผูเ้สียชีวิตรวม............. คน

ช่ือสถานีต ารวจ................................…….........……………………………
เลขทีค่ดี..….......................… ลงวนัที.่............../....…........./...........… มลูคา่ความเสียหายทางทรพัยส์ิน…..…............บาท
ช่ือหมูบ่า้น.................................................………………………….. ต าบล...................................................…………..
อ าเภอ.....................................................………………………… จงัหวดั.................…...............................…...........…
ช่ือถนน...........................................................................…....… พิกดั..............................................................................
หมายเลขถนน.............................................................................
ประเภทถนน

ถนน ใน อบจ. อ่ืนๆ
ภมิูอากาศ
แสงสว่าง

ลักษณะถนนทีเ่กิดเหตุ

     มีงานก่อสรา้ง      อ่ืนๆ (ระบ)ุ
จ านวนช่องจราจร 

2 ชอ่งจราจร 3 ชอ่งจราจร 4 ชอ่งจราจร 5 ชอ่งจราจร 6 ชอ่งจราจร 7 ชอ่งจราจร 8 ชอ่งจราจร หรอืมากกวา่

          เกาะกลางถนนแบบกดเป็นรอ่ง             เกาะกลางถนนแบบเป็นราวหรอืก าแพงกัน้            อ่ืนๆ (ระบ)ุ

ชนิดผิวจราจร

บริเวณจุดเกิดเหตุ  - แนวราบ ทางตรง          ทางโคง้ปกติ         ทางโคง้หกัศอก

 - ทางแยก  ไม่ไดเ้กิดเหตทุีท่างแยก  ทาง 3 แยก         ทาง 4 แยก         ทาง 5 แยกขึน้ไป
 - จุดกลับรถ ไม่ไดเ้กิดเหตทุีจ่ดุกลบัรถ จดุกลบัรถระดบัเดียวกบัถนน

 สะพานกลบัรถ ทางกลบัรถลอดใตส้ะพาน       จดุกลบัรถแบบทางลกัผ่าน (คนในพืน้ทีส่รา้งเอง)
 - ลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ ทางรถจกัรยาน              ทางรถจกัรยานยนต ์              ทางคนเดินเทา้  ทางมา้ลาย

 วงเวียน  ทางขึน้เขา/ทางลาดชนั          ทางขึน้เนิน  สะพาน/เชิงสะพาน
จดุตดัทางรถไฟ (ถกูกฎหมาย) จดุตดัทางรถไฟ (ทางลกัผ่าน)

 มีการเปลี่ยนความกวา้งชอ่งจราจร ไม่มีทางลกัษณะเฉพาะอ่ืนๆ อ่ืนๆ (ระบ)ุ

 ไม่มีเกาะกลางถนน          เกาะกลางถนนแบบเกาะสี             เกาะกลางถนนแบบยก

สภาพผิวจราจร

        แหง้             เปียก          ช ารุด/เป็นคลื่น/หลมุบ่อ            อ่ืนๆ (ระบ)ุ

         ถนนลาดยาง            ถนนคอนกรตี  ถนนลกูรงั/หินคลกุ/ดิน

แบบบนัทกึข้อมูลอุบตัิเหตุ

ใชง้านปกติ มีงานบ ารุงรกัษา

ประเภทเกาะกลางถนน

ข้อมูลอุบัตเิหตุ 

ถนนกรมทางหลวง ถนนกรมทางหลวงชนบท ถนนในเมือง(เทศบาล)
ถนนใน อบต./หมูบ่า้น

แจม่ใส มีหมอก ฝนตก ควนั / ฝุ่ น อ่ืน ๆ
กลางวนั กลางคืนมีแสงไฟฟ้า กลางคืนไมมี่แสงไฟฟ้า อ่ืน ๆ
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ปภ.บอ.3 (อบุตัิเหต)ุ

มูลเหตุสันนิษฐานของการเกิดอุบตัิเหตุ
(เลือกไดม้ากกวา่  ดื่มแลว้ขบั ขบัรถเรว็เกินก าหนด        ฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจร
1 รายการ)  ฝ่าฝืน เครือ่งหมายจราจร ขบัรถยอ้นศร        แซงรถผิดกฎหมาย

ใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีข่ณะขบัรถ ตดัหนา้กระชัน้ชิด        เสพสารเสพติด

  หลบัใน บรรทกุเกินอตัรา มีสิ่งกีดขวางบนถนน

ทศันวิสยัไม่ดี สภาพถนน
สภาพรถ       

 มีการดดัแปลงสภาพรถ  สภาพตวัรถเสื่อมสภาพ    •        อปุกรณส์ว่นควบช ารุด  อ่ืนๆ (ระบ)ุ

ไม่มีคูก่รณี (เสียหลกัพลิกคว  า่หรอืลม้เอง)             ชนคนเดินเทา้ ชนสตัว์

ชนรถจอด (ไม่มีคนขบั)           ชนกบัรถอีกคนัหนึง่  ชนกนัมากกวา่ 1 คนั
อุบตัิเหตุทีน่่าสนใจ เป็นอบุตัิเหตทุีน่่าสนใจ

จ านวนยานพาหนะทีเ่กิดเหตุทัง้หมด……………………..คัน

คันที.่.............
สถานะ

รถจกัรยานยนต์ รถจกัรยานยนต์ รถบรรทกุ 4 ลอ้               จกัรยานยนตพ์ว่งขา้ง
รถจกัรยานยนต ์(Big Bike) รถแท็กซ่ี รถบรรทกุ 6 ลอ้  รถรบั-สง่นักเรยีน
รถปิกอพั/กระบะ รถตู้ รถบรรทกุ 10 ลอ้ ขึน้ไป  อ่ืนๆ
รถเก๋ง รถโดยสาร 3 ลอ้
รถยนตอ์เนกประสงค ์7 ทีน่ั่งขึน้ไป รถโดยสาร 4 ลอ้ รถเพ่ือการเกษตร
รถตู้ รถโดยสาร 6 ลอ้ ขึน้ไป

การท าประกนัภยัภาคบงัคบั (ประกนัภยั พ.ร.บ.)             มีประกนัภยั พ.ร.บ.              ไม่มีประกนัภยั พ.ร.บ.

คันที.่.............

สถานะ

รถจกัรยานยนต์ รถจกัรยานยนต์ รถบรรทกุ 4 ลอ้  จกัรยานยนตพ์ว่งขา้ง
รถจกัรยานยนต ์(Big Bike) รถแท็กซ่ี รถบรรทกุ 6 ลอ้  รถรบั-สง่นักเรยีน
รถปิกอพั/กระบะ รถตู้ รถบรรทกุ 10 ลอ้ ขึน้ไป  อ่ืนๆ
รถเก๋ง รถโดยสาร 3 ลอ้
รถยนตอ์เนกประสงค ์7 ทีน่ั่งขึน้ไป รถโดยสาร 4 ลอ้ รถเพ่ือการเกษตร
รถตู้ รถโดยสาร 6 ลอ้ ขึน้ไป

การท าประกนัภยัภาคบงัคบั (ประกนัภยั พ.ร.บ.)   มีประกนัภยั พ.ร.บ.  ไม่มีประกนัภยั พ.ร.บ.

** หมายเหต ุ :  กรณีมีคูก่รณี  หรอื มีรถหลายคนั ใหเ้ขียนขอ้มลู คนัที ่2 และคนัตอ่ ๆ ไป ดา้นหลงั
** ค าอธิบายสญัลกัษณ ์: หมายถึง เลือกไดเ้พียง 1 รายการเท่านัน้ หมายถึง เลือกไดม้ากกวา่ 1 รายการ

ลักษณะการชน

ทะเบียน….................................................................................

ทะเบียน….................................................................................

รายละเอียดรถ (ยี่หอ้, รุน่, ส,ี ประเภท, ต าหนิ).....................................................................................................................................

รายละเอียดรถ (ยี่หอ้, รุน่, ส,ี ประเภท, ต าหนิ).....................................................................................................................................

ประเภท รถนั่งสว่นบุคคล  รถโดยสารสาธารณะ  รถบรรทกุ  อ่ืนๆ

ประเภท รถนั่งสว่นบุคคล  รถโดยสารสาธารณะ  รถบรรทกุ  อ่ืนๆ

คูก่รณีตน้เหตุ ไมท่ราบ

ข้อมูลยานพาหนะ

คูก่รณีตน้เหตุ ไมท่ราบ
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ปภ.บอ.4 (ผูป้ระสบอบุตัิเหตุ)

แบบบนัทกึผู้ประสบอุบตัิเหตุ ปภ.บอ.4
ข้อมูลของวันที(่วันที่เกิดอุบัติเหตุ)................................................................................

ล ำดบัที่ของผูป้ระสบอบุตัเิหต.ุ.......................…...........…...........…...........…...........… 

ล ำดบัที่ของยำนพำหนะที่ประสบอบุตัเิหต…ุ………………………….……………………..……………………..……………………..…………………….. 

หมำยเลขทะเบยีนรถ………………………………………………………………………………….รำยละเอียดรถ……………………………………………………………. 

ช่ือ…………………………………………………………………. เพศ อำย…ุ……………ปี

หมำยเลขประจ ำตวัประชำชน  เลขประจ ำตวัตำ่งดำ้ว…………………………สญัชำติ………………. 

สถานะ วนัที่เสยีชีวติ……..…/…..……………/……………….

สถานะผู้ประสบเหตุ

ผู้ขับข่ี การมีใบอนุญาตขับข่ี การใช้อุปกรณนิ์รภยั

ไมมี่ใบอนญุาตขบัข่ี ไมใ่ชอ้ปุกรณนิ์รภยั

มีใบอนญุาตขบัข่ี คาดเข็มขดันิรภยั

อยู่ระหวา่งตรวจสอบขอ้มลู สวมหมวกนิรภยั

ไมท่ราบ/ไมร่ะบุ

สถานที่เสียชีวิต

เสยีชีวติที่เกิดเหตุ เสยีชีวติระหวำ่งน ำสง่โรงพยำบำล เสยีชีวติที่โรงพยำบำล

 

ภมิูล  ำเนำ(จงัหวดั)………………………………………………………...........

ข้อมูลสถานะผู้เสียชีวิต (กรณีชำวตำ่งชำติ)
ท ำงำน ทอ่งเที่ยว อ่ืนๆ (ระบ)ุ...............................................

ผู้น าส่ง EMS

ช่ือโรงพยำบำลที่น  ำสง่…………………………………………………………………………………………………………………………. 

ไมมี่ความผิดตามมาตรการ

ไมส่วมหมวกนิรภยั มอเตอรไ์ซคไ์มป่ลอดภยั เมาสรุา
ไมค่าดเข็มขดันิรภยั ไมมี่ใบขบัข่ี ขบัรถเร็วเกินก าหนด
ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร ฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจร ขบัรถยอ้นศร
แซงรถผิดกฎหมาย ใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที่ขณะขบัรถ หลบัใน
ตดัหนา้กระชัน้ชิด เสพสารเสพตดิ บรรทกุเกินอตัรา
อ่ืนๆ...........................

ที่อยู่ปัจจุบนั ต ำบล………………………………… อ ำเภอ……………………………….…………………….จงัหวดั……………………………………………

 ไมไ่ดต้รวจวดัปริมาณแอลกอฮอล์

 อยู่ระหวา่งรอผลตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอล์

 ตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอลแ์ลว้

มีปริมาณแอลกอฮอล.์............มิลลกิรมัเปอรเ์ซ็นต์

 การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์

ข้อมูลผู้ประสบอุบัตเิหตุ 

คนเดนิถนน ผูโ้ดยสำรผูข้บัข่ี อ่ืนๆ

ชำย หญิง

ข้อมูลการรักษา

ผูป้ระสบอบุตัเิหต/ุญำติ เจำ้หนำ้ท่ีต  ำรวจ มลูนิธิ/อำสำสมคัร
หนว่ยกูชี้พขัน้พืน้าำน หนว่ยกูชี้พขัน้สงู อ่ืนๆ

บำดเจ็บ(Admit) เสียชีวิต

พฤตกิรรมเส่ียงผู้ประสบเหตุทีม่ีความผิด
ตาม 10 มาตรการหลัก (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

ไมท่รำบ

คนนอกพืน้ท่ี (ในจงัหวดั) คนนอกพืน้ท่ี (นอกเขตจงัหวดั)คนในพืน้ท่ี (ในต ำบล/แขวง)
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 แบบรายงานอุบัติเหตุใหญ่
 วันท่ีเกิดเหตุ................เดือน...........................พ.ศ................ 

  จงัหวดั..........................................อ ำเภอ......................................

1. ประเภทรถ
ต้นเหตุ

รถนั่งส่วนบุคคล รถโดยสารสาธารณะ  รถบรรทุก 
 รถจกัรยำนยนต์ รถจกัรยำนยนต์  รถบรรทุก 4 ลอ้           รถเพื่อกำรเกษตร
 รถจกัรยำนยนต ์Big Bike      รถแท็กซ่ี    รถบรรทุก 6 ลอ้    รถจกัรยำนยนตพ่์วงขำ้ง 
 รถปิกอพั/กระบะ   รถตู ้    รถบรรทุก 10 ลอ้ ขึ้นไป  รถรับ-ส่งนกัเรียน 
 รถเก๋ง   รถโดยสาร 3 ล้อ    อ่ืนๆ (ระบุ).......................
 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล  รถโดยสาร 4 ล้อ 
 ตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป    รถโดยสาร 6 ล้อ ขึ้นไป 

    รถตู ้  เลขทะเบียนรถ ............................................................................................................................... 
การทำประกันภัยภาคบังคบั  มีประกันภัย พ.ร.บ.  ไม่มีประกันภยั พ.ร.บ. 
(ประกันภัย พ.ร.บ.)  

     คู่กรณี 
รถนั่งส่วนบุคคล รถโดยสารสาธารณะ  รถบรรทุก 
 รถจกัรยำนยนต์ รถจกัรยำนยนต์  รถบรรทุก 4 ลอ้            รถเพื่อกำรเกษตร
 รถจกัรยำนยนต ์Big Bike      รถแท็กซ่ี    รถบรรทุก 6 ลอ้    รถจกัรยำนยนตพ่์วงขำ้ง 
 รถปิกอพั/กระบะ   รถตู ้    รถบรรทุก 10 ลอ้ ขึ้นไป  รถรับ-ส่งนกัเรียน 
  รถเก๋ง   รถโดยสาร 3 ล้อ    อ่ืนๆ (ระบุ).......................
 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล  รถโดยสาร 4 ล้อ 
 ตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป    รถโดยสาร 6 ล้อ ขึ้นไป 

    รถตู ้  เลขทะเบียนรถ ............................................................................................................................... 
การทำประกันภัยภาคบังคบั  มีประกันภัย พ.ร.บ.  ไม่มีประกันภยั พ.ร.บ. 
(ประกันภัย พ.ร.บ.)       

2. ประเภทถนน   ถนนกรมทำงหลวง    ถนนกรมทำงหลวงชนบท   ถนนในเมือง (เทศบำล)  ถนนใน อบต./หมู่บำ้น
 ถนน ใน อบจ.           อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................

 เลขถนน (รำยละเอียด)..............................................................................................................................................................................

3. ลักษณะจุดเกิดเหตุ
 3.1 ผวิจราจร                            แห้ง  เปียก  ชำรุด/เป็นคลื่น/หลุมบ่อ       อื่นๆ (ระบุ).................... 
 3.2 บริเวณจุดเกิดเหตุ(แนวราบ)       ทางตรง  ทางโค้งปกติ  ทางโค้งหักศอก   
 3.3 บริเวณจุดเกิดเหตุ(ทางแยก)       ไม่ได้เกิดเหตุที่ทางแยก      ทาง 3 แยก   ทาง 4 แยก          ทาง 5 แยกขึ้นไป 
  3.4 บริเวณจุดเกิดเหตุ(จุดกลับรถ)     ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ          จุดกลับรถระดับเดียวกับถนน 

        สะพานกลับรถ         ทางกลับรถลอดใต้สะพาน 
 3.5 บริเวณจุดเกิดเหต ุ                  ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่นๆ   ทางรถจักรยาน         ทางคนเดินเท้า 

 (ลักษณะเฉพาะอื่นๆ)              ทางม้าลาย   วงเวียน         ทางขึ้น/ทางลาดชัน 
 ทางขึ้นเนิน          สะพาน/เชิงสะพาน          จุดตัดทางรถไฟ (ถกูกฎหมาย) 
 จุดตัดทางรถไฟ (ทางลักผ่าน)   มีการเปลี่ยนความกวา้ง  อื่นๆ (ระบุ).................... 

 ช่องจราจร 
 3.6 ภูมิอากาศ  แจ่มใส   มหีมอก         ฝนตก   ควัน/ฝุ่น       อื่นๆ (ระบุ)......................... 
 3.7 แสงสวา่ง   กลางวัน  กลางคืนมีแสงไฟฟ้า  กลางคืนไม่มีแสงไฟฟ้า       อื่นๆ (ระบุ)......................... 

ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 

โทรศพัท ์0-2637-3881-86 
โทรสาร 0-2637-3887-88 
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แบบรายงานอุบัติเหตุใหญ่
 จงัหวดั..........................................อ ำเภอ...............................

4. เวลาท่ีเกิดเหตุ  (โดยประมำณ) ……………………………………………………………

5. สาเหตุ   ด่ืมแลว้ขบั             ขบัรถเร็วเกินก ำหนด   ฝ่ำฝืนสัญญำณไฟจรำจร
(เลือกไดม้ำกกว่ำ 1 รำยกำร)   ฝ่ำฝืนเคร่ืองหมำยจรำจร             ขบัรถยอ้นศร              แซงรถผิดกฎหมำย

ใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนท่ีขณะขบัรถ  ตดัหนำ้กระชั้นชิด    เสพสำรเสพติด
หลบัใน            บรรทุกเกินอตัรำ      มีส่ิงกีดขวำงบนถนน
ทศันวิสัยไม่ดี            สภำพรถ             สภำพถนน   

6. พฤติกรรมเส่ียง   ไม่มีควำมผิดตำมมำตรกำร 
(เลือกไดม้ำกกว่ำ 1 รำยกำร)   ไม่สวมหมวกนิรภยั             มอเตอร์ไซดไ์ม่ปลอดภยั            ด่ืมแลว้ขบั

 ไม่คำดเขม็ขดันิรภยั           ไมม่ีใบขบัขี่             ขบัรถเร็วเกินก ำหนด
   ฝ่ำฝืนเคร่ืองหมำยจรำจร       ฝ่ำฝืนสัญญำณไฟจรำจร            ขบัรถยอ้นศร
แซงรถผิดกฎหมำย             ใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนท่ีขณะขบัรถ  หลบัใน

  ตดัหนำ้กระชั้นชิด             เสพสำรเสพติด            บรรทุกเกินอตัรำ
อ่ืนๆ (ระบุ).........................................................  

7. ข้อมูลผู้ประสบอบุัติเหตุ (ระบุ ช่ือ-สกุล เพศ อำย ุสถำนะ) 

ต้นเหตุ   คู่กรณี
ผู้เสียชีวิต  รวมจ ำนวน.......... รำย   เพศ :  ชำย ........ รำย   หญิง ........  รำย          ผู้เสียชีวิต  รวมจ ำนวน.......... รำย   เพศ :  ชำย ........ รำย   หญิง ........  รำย 
คนท่ี 1 ..............................................................................(ผูข้บัขี่/ผูโ้ดยสำร)   คนท่ี 1 ..............................................................................(ผูข้บัขี่/ผูโ้ดยสำร) 
คนท่ี 2 ..............................................................................(ผูข้บัขี่/ผูโ้ดยสำร)   คนท่ี 2 ..............................................................................(ผูข้บัขี่/ผูโ้ดยสำร)
คนท่ี 3 ..............................................................................(ผูข้บัขี่/ผูโ้ดยสำร)  คนท่ี 3 ..............................................................................(ผูข้บัขี่/ผูโ้ดยสำร)
คนท่ี 4 ..............................................................................(ผูข้บัขี่/ผูโ้ดยสำร)   คนท่ี 4 ..............................................................................(ผูข้บัขี่/ผูโ้ดยสำร) 

ผู้บาดเจ็บ (Admit)  รวมจ ำนวน........ คน    เพศ :  ชำย ...... คน   หญิง .....  คน    ผู้บาดเจ็บ (Admit)  รวมจ ำนวน........ คน    เพศ :  ชำย ...... คน   หญิง .....  คน 
คนท่ี 1 ..............................................................................(ผูข้บัขี่/ผูโ้ดยสำร)   คนท่ี 1 ..............................................................................(ผูข้บัขี่/ผูโ้ดยสำร) 
คนท่ี 2 ..............................................................................(ผูข้บัขี่/ผูโ้ดยสำร)   คนท่ี 2 ..............................................................................(ผูข้บัขี่/ผูโ้ดยสำร)
คนท่ี 3 ..............................................................................(ผูข้บัขี่/ผูโ้ดยสำร)  คนท่ี 3 ..............................................................................(ผูข้บัขี่/ผูโ้ดยสำร)
คนท่ี 4 ..............................................................................(ผูข้บัขี่/ผูโ้ดยสำร)   คนท่ี 4 ..............................................................................(ผูข้บัขี่/ผูโ้ดยสำร) 

สถานะผู้ประสบเหต ุ(ผู้ขบัขี่) 
 การมีใบอนุญาตขับขี่                          ไม่มีใบขบัขี ่            มีใบขบัขี ่           อยูร่ะหว่ำงตรวจสอบขอ้มูล
 การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์        ไม่ไดว้ดัปริมำณแอลกอฮอล ์    อยูร่ะหว่ำงรอผลตรวจวดัปริมำณแอลกอฮอล ์

 ตรวจวดัปริมำณแอลกอฮอลแ์ลว้    มีปริมำณแอลกอฮอล.์..........................มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ภาพประกอบ

 ลงช่ือ  .……...............……………….......................   ลงช่ือ ………………………......................……… 
 (........................................................)  (..............................................................)

ต ำแหน่ง  ......................................................................      ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย 
 ผูร้ำยงำนขอ้มูล            ให้ปฏิบติัรำชกำรแทน   
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ข้อมูลของวันที ่(วันทีเ่กิดอุบตัิเหตุ)................................................................................

วันที่เกิดเหตุ..................../..................../.................... เวลา......................................................
พิกัดที่เกิดเหตุ E….....................................................  N….........................................................
วันที่เสียชีวิต..................../..................../....................
สถานที่เสียชีวิต….....................................................
จ านวนผู้เสียชีวิต...................................................... คน

กรณีผู้บาดเจ็บแล้วตอ่มาเสียชีวิต นับแตวั่นเกิดเหตุ ถึง 30 วัน
แบบบนัทกึข้อมูลอุบตัเิหตุทางถนน

ข้อมูลผู้ประสบอุบัตเิหตุ 
กรณีผู้บาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวิต
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แนวทาง / คู่มือการจัดตั้งด่านชุมชน18

20

--อปท. เปนหนวยบันทึกขอมูล--



แนวทาง / คู่มือการจัดตั้งด่านชุมชน 19

ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลด่านชุมชน
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จงัหวัด........................

รายงาน ณ วันที่.............   เดือน ..............................  พ.ศ. ......

ล าดับที่ ช่ือ - สกุล วันที/่เวลาเกิดอุบตัิเหตุ (บาดเจบ็) สถานที่เกิดเหตุ /(E,N) วัน/เวลาที่เสียชีวิต สถานที่เสียชีวิต หมายเหตุ

 ลงช่ือ ..........................................  ลงช่ือ ...............................................
(.........................................................)     (...............................................................)

 ผูบ้นัทกึขอ้มลู ผูว้า่ราชการจงัหวดั ...................................................
โทรศพัท ์........................

แบบรายงานการเปล่ียนแปลง ปภ.บอ. 3-4 กรณีผู้บาดเจบ็แล้วต่อมาเสียชีวิต ระหว่างวันที่....... ถึงวันที.่.......
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จงัหวัด........................

รายงาน ณ วันที่.............   เดือน ..............................  พ.ศ. ......

ล าดับที่ ช่ือ - สกุล วันที/่เวลาเกิดอุบตัิเหตุ (บาดเจบ็) สถานที่เกิดเหตุ/(E,N) วัน/เวลาที่เสียชีวิต สถานที่เสียชีวิต หมายเหตุ

รวม ....... ราย

 ลงช่ือ .........................................  ลงช่ือ ...............................................
(.........................................................)     (...............................................................)

 ผูบ้นัทกึขอ้มลู ผูว้า่ราชการจงัหวดั ...................................................
โทรศพัท ์........................

แบบรายงานการเปล่ียนแปลง ปภ.บอ. 3-4 กรณีผู้บาดเจบ็แล้วต่อมาเสียชีวิต ระหว่างวันที่....... ถึงวันที.่....... แล้วต่อมาเสียชีวิตหลังเกิดเหตุภายใน 30 วัน
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