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วิธีการและข้ันตอนการเขาใชงานระบบ 

ระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน(e-Report) สามารถเขาใชงานไดจากโปรแกรมเว็บบราวเซอร  

ท้ัง Mozilla Firefox และ Google Chrome โดยชองทางการเขาสามมารถเขาใชงานได 2 ชองทาง คือ 

www.disaster.go.th และ www.roadsafetythailand.com 

 
เว็ปไซตกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(www.disaster.go.th) 

 
เว็ปไซตศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน(www.roadsafetythailand.com) 

 จะปรากฏหนาจอสาํหรับการเขาระบบ (Login) 
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ผูใชงานสามารถเขาระบบไดตามข้ันตอนดังนี้ 

 

การเขาสูระบบ (Login) 

1. พิมพชื่อผูใชงาน 

2. พิมพรหัสผาน 

3. ทําเครื่องหมายถูก  ✓ ท่ีชองสี่เหลี่ยม “เขาระบบ

อัตโนมัติ” 

4.  คลิกปุม  

หมายเหตุ  :  1 username สามารถใชไดเพียงหนึ่งเครื่องเทานั้น 

 เม่ือเขาสูระบบแลวจะปรากฏหนาจอหลักของระบบแบงออกเปน 3 สวน ดังภาพ 

 

 สวนท่ี 1 เมนูหลัก ประกอบดวยเมนูตางๆ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

เมนู รายละเอียด 

 
ใชสําหรับกลับมายังเมนูตรวจสอบสถานะของการสงขอมูล 

 

ใชสําหรับบันทึกขอมูลตางๆ ประกอบดวย ขอมูลจุดตรวจ บันทึกเรียกตรวจ ผลเรียก

ตรวจ และขอมูลอุบัติเหตุ 

 
ใชสําหรับดูรายงานประกอบดวย รายงาน 2 สวนคือ  

• รายงานระดับจังหวัด  สามารถดูรายงาน ปภ.จ. 1-5 และรายงานผูเสียชีวิต

ของจังหวัดท่ีผูใชงานสังกัดอยู (สามารถดูรายงานไดเม่ือศูนยปภ.เขตไดทําการตรวจสอบ

ขอมูลและยืนยันขอมูลของจังหวัดแลวเทานั้น) 

• รายงานระดับอําเภอ สามารถดูรายงาน ปภ.อ. 1-5 และรายงานผูเสียชีวิตของ

อําเภอท่ีผูใชงานสังกัดอยู (สามารถดูรายงานไดเม่ือจังหวัดไดทําการตรวจสอบขอมูล

และทําการยืนยันขอมูลแลวเทานั้น) 
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ใชสําหรับแสดงรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุในภาพรวม สามารถแสดงขอมูล

เปรียบเทียบกับวันท่ีท่ีตองการได 

 
ใชสําหรับการหาคาพิกัดทางภูมิศาสตรและการแสดงผลขอมูลจุดตรวจ จุดเกิดเหตุ  

จุดท่ีมีผูเสียชีวิต และจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุใหญ ในลักษณะเชิงพ้ืนท่ี (แผนท่ี) 

 ใชสําหรับเปลี่ยนรหัสผานของผูใชงาน 

 
ใชในการออกจากระบบเม่ือบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว ทุกครั้ง 

  

สวนท่ี 2 เมนูยอย เมนูดานซายมือเปนเมนูยอยสําหรับการปฏิบัติงาน 

จะแตกตางกันตามเมนูหลักในสวนท่ี 1 โดยคาเริ่มตนของระบบ เม่ือผานการเขา

ระบบเรียบรอยแลวจะแสดงเมนูสถานะขอมูล 

 สวนท่ี 3 สวนแสดงขอมูล หรือ สวนของการปฏิบัติงาน เม่ือเขาสู

ระบบแลว ระบบจะแสดงหนาจอของเมนู “สถานะขอมูล” ซ่ึงเปนการแสดง

สถานะการรับสงขอมูลของระดับอําเภอกับจังหวัดหมายถึง การสงขอมูลจาก

อําเภอ  และการตอบรับยืนยันขอมูลจากจังหวัด 
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ผูใชงานระบบ 

 ผูใชงานระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-Report)ในระดับบันทึกขอมูล จําแนกเปน 4 กลุม ซ่ึงมี

รายละเอียด และขอแตกตางในการใชงานระบบ ดังนี้ 

 

 ผูใชงานระดับอําเภอ จะเปนผูรวบรวมขอมูลจากเจาหนาท่ีประจําจุดตรวจ แลวนํามากรอกเขาสูระบบ โดย

จะสามารถกรอกขอมูลไดเฉพาะอําเภอท่ีตนเองสังกัดอยู ดังนั้น ในหนาจอการกรอกขอมูลผูใชงานระดับอําเภอจึงจะ

สามารถเลือกไดเฉพาะวันท่ีท่ีตองการกรอกขอมูลเทานั้น สวนจังหวัด และอําเภอ/เขต จะไมสามารถเลือกได 

 

 

 

ผูใชงานระดับจังหวัด โดยสวนใหญจะเปนผูยืนยันขอมูลท่ีทางอําเภอกรอกเขาระบบ แตเม่ือเกิดความ

จําเปนก็สามารถกรอกขอมูล ปรับปรุง หรือแกไขขอมูลแทนผูใชงานระดับอําเภอได ดังนั้น ในหนาจอการกรอก

ขอมูลผูใชงานระดับจังหวัดจึงจะสามารถเลือกไดท้ังวันท่ี และอําเภอท่ีตองการกรอกขอมูล 

 

 

 

ผูใชงานระดับจังหวัด (สาขา)  จะเปนผูรวบรวมจากอําเภอท่ีอยูในความรับผิดชอบ และสามารถกรอก

ขอมูล ปรบัปรุง หรือแกไขขอมูลแทนผูใชงานระดับอําเภอได ดังนั้น ในหนาจอการกรอกขอมูลผูใชงานระดับจังหวัด 

(สาขา) จึงจะสามารถเลือกไดท้ังวันท่ี และอําเภอท่ีตองการกรอกขอมูล 

 

 

 

ผูใชงานระดับอําเภอ 

ผูใชงานระดับจังหวัด 

ผูใชงานระดับจังหวัด (สาขา) 
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ผูใชงานระดับเขตในกรุงเทพมหานคร จะเปนผูกรอกขอมูลของสถานีตํารวจในเขตนั้นๆ ดังนั้นผูใชงาน

ระดับเขตในกรุงเทพมหานครจึงจะสามารถเลือกสถานีตํารวจท่ีจะกรอกขอมูลได 

 

 

 

 ผูใชงานระดับสถานีตํารวจในเขตกรุงเทพมหานคร จะเปนผูกรอกขอมูลของสถานีตํารวจท่ีตนเองสังกัดอยู 

ซ่ึงในการกรอกขอมูลจะตองมีการเลือกเขตท่ีตั้งจุดตรวจ มีการเรียกตรวจ หรือเขตท่ีเกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูใชงานระดับเขตในกรุงเทพมหานคร 

ผูใชงานระดับสถานีตํารวจในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 การบันทึกขอมูลของผูใชงานระดับบันทึกขอมูลซ่ึงมีผูใชงานอยู 4 กลุม จะมีขอแตกตางกันเฉพาะการเลือก

เง่ือนไขการกรอกขอมูลดังท่ีกลาวมาขางตน ในท่ีนี้จึงจะแสดงวิธีการใชระบบของผูใชงานระดับอําเภอเปนตัวอยาง

การทํางาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปภ.บอ.1 ขอมูลจุดตรวจ 
  

 

 

 การบันทึกขอมูล  ปภ.บอ. 1ขอมูลจุดตรวจ หมายถึง การบันทึกขอมูลการตั้งจุดตรวจแตละจุด

ประกอบดวยเจาหนาท่ีจากหนวยงานในจังหวัด และคาพิกัดสถานท่ีตั้งจุดตรวจ (E,N) ซ่ึงขอมูลแบบ ปภ.บอ. 1 เปน

แบบบันทึกท่ีสําคัญหากไมทําการบันทึกขอมูล ปภ.บอ. 1 จะไมสามารถทําการบันทึกขอมูล ปภ.บอ. 2 ได โดย

การบันทึกขอมูล ปภ.อ 1 สามารถทําไดตามข้ันตอนดังนี้ 

 
 

1. คลิกเมนูหลัก  

2. คลิกเมนูยอย  

3. คลิกท่ีชองวันท่ี เพ่ือเลือกวันท่ีท่ีจะบันทึกขอมูล ใหเลือกวันท่ี เดือน และพ.ศ. ท่ีตองการ 

 
4. คลิกปุม  เพ่ือยืนยันการเลือกวันท่ีท่ีตองการ 

5. กรอกรายละเอียดจุดตรวจใหครบถวน 

6. คลิกท่ีรูป       เพ่ือเลือกพิกัด E, N ของจุดตรวจ 

การบันทึกและการเพ่ิมขอมูล ปภ.บอ.1 ขอมูลจุดตรวจ 
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เม่ือคลิกรูป      แลวจะปรากฏหนาตางสําหรับเลือกตําแหนงจุดตรวจผาน Google Maps โดยตองทํา 2 

ข้ันตอน คือ 

 

 

6.1 ลากเมาสไปคลิกยังจุดท่ีตั้งจุดตรวจ ใหปรากฏสัญลักษณ 

 ท่ีจุดท่ีตองการ 

6.2 คลิกปุม                เพ่ือยืนยันพิกัดของจุดตรวจท่ีเลือก 

 

 

 

 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมขอมูลจุดตรวจจุดอ่ืนๆ ท่ีตองการได ตามข้ันตอนท่ี 5 - 6 จนครบถวน จากนั้นให

บันทึกขอมูลตามข้ันตอนท่ี 7 

 

 
 

7. คลิกปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลจุดตรวจลงฐานขอมูล โดยผูใชงานตองตรวจสอบผลการบันทึก

ขอมูลจุดตรวจดังภาพ 
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 การแกไขขอมูล  ปภ.บอ. 1ขอมูลจุดตรวจ คือ การแกไขขอมูลจุดตรวจท่ีไดทําการบันทึกลงในระบบ

ฐานขอมูลแลว เชน ชื่อจุดตรวจ จํานวนเจาหนาท่ี และคาพิกัดท่ีตั้ง (E,N) โดยสามารถทําการแกไขขอมูลจุดตรวจ 

ดังนี้ 

 
1. คลิกเมนูหลัก  

2. คลิกเมนูยอย  

3. คลิกท่ีชองวันท่ี เพ่ือเลือกวันท่ีท่ีจะบันทึกขอมูล ใหเลือกวันท่ี เดือน และพ.ศ. ท่ีตองการ 

 
4. คลิกปุม  เพ่ือยืนยันการเลือกวันท่ีท่ีตองการ 

5. แกไขขอมูลเดิมท่ีเคยกรอกไวใหถูกตองไดทุกชอง ยกเวนชอง “รวม” 

6. หากตองการเพ่ิมจุดตรวจเพ่ิมเติมสามารถพิมพชื่อจุดตรวจไดท่ีชอง “ชื่อจุดตรวจ” จากนั้นก็สามารถ

กรอกจํานวนเจาหนาท่ี และเลือกพิกัด E,N ใหครบถวน 

7. หากตองการลบจุดตรวจใด ใหคลิกท่ีรูป  ท่ีแถวท่ีตองการ แลวยืนยันการลบขอมูล 

8. เม่ือมีการปรับปรุง แกไขขอมูล จะตองคลิกปุม  ทุกครั้ง 

การแกไข และการลบขอมูล  ปภ.บอ. 1  ขอมูลจุดตรวจ 
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 การลบขอมูล  ปภ.บอ. 1ขอมูลจุดตรวจคือ การลบขอมูลจุดตรวจท่ีไดทําการบันทึกลงในระบบฐานขอมูล

แลว เชน ตองการลบจุดตรวจท่ี 3 สามารถทําการลบขอมูลจุดตรวจ ดังนี้ 

 
 

1. คลิกท่ีรูป  ของจุดตรวจท่ีตองการลบ ใหสังเกตระบบจะแสดงแถบสีเหลือง เม่ือนําเมาสไปชี้ท่ีจุด

ตรวจนั้นๆ 

2. คลิกปุม  เพ่ือยืนยันการลบขอมูล หรือหากไมตองการลบ สามารถคลิกปุม  ได 

เม่ือยืนยันการลบขอมูลแลว จุดตรวจนั้นๆ ก็จะหายไปจากหนาจอ 

3. คลิกปุม  ทุกครั้งท่ีสิ้นสุดการทํางาน แลวใหตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูลท่ี

ขอความแจงผลการดําเนินงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอควรระวัง : หากขอมูล ปภ.บอ 1 ไดรับการยืนยันจาก admin จังหวัดแลว ผูใชงานตอง

ประสานงาน admin จังหวัด เพ่ือทําการยกเลิกการยืนยันขอมูลนั้น  จึงจะสามารถทําการแกไข / ลบ

ขอมูลจุดตรวจนั้นได 



คูมือการใชงานระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน 10 
 
 

 

 การคัดลอกขอมูล  ปภ.บอ. 1ขอมูลจุดตรวจ คือ การคัดลอกขอมูลจุดตรวจท่ีไดทําการบันทึกขอมูลลงใน

ระบบฐานขอมูลแลว เชน ผู ใชงานตองการคัดลอกขอมูลจุดตรวจของวันท่ี 8 สิงหาคม 2556 มายังวันท่ี  

10 สิงหาคม 2556 ซ่ึงเปนวันท่ีรายงานขอมูลปจจุบัน สามารถทําการคัดลอกขอมูลจุดตรวจ ดังนี้ 

 
 

1. คลิกท่ีชองวันท่ี เพ่ือเลือกวันท่ีท่ีจะบันทึกขอมูล ใหเลือกวันท่ี เดือน และพ.ศ. ท่ีตองการ 

 
2. คลิกปุม  เพ่ือยืนยันการเลือกวันท่ีท่ีตองการดําเนินการ 

3. คลกิ  จะปรากฏรายการตั้งจุดตรวจท่ีเคยบันทึกไว ใหเลือกวันท่ี

ท่ีตองการคัดลอกขอมูล 

 

การคัดลอกขอมูล  ปภ.บอ. 1  ขอมูลจุดตรวจ 
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4. คลิกปุม  จะปรากฏหนาจอการเตรียมขอมูลสําหรับการคัดลอก โดยตารางดานบนจะเปนขอมูล

เดิมของวันท่ีตองการคัดลอก สวนตารางดานลางจะเปนขอมูลของวันท่ีท่ีจะดําเนินการ 

 

 
 

5. ตรวจสอบรายการจุดตรวจท่ีตองการคัดลอกขอมูล 

6. เลือกจุดตรวจท่ีตองการคัดลอกขอมูล โดยใหสังเกตเครื่องหมาย  ซ่ึงคาเริ่มตนของระบบจะกําหนด 

ใหคัดลอกทุกรายการ หากไมตองการรายการใด ใหคลิกยกเลิกรายการนั้นใหเปนสัญลักษณ  

7. คลิกปุม  ระบบจะทําการคัดลอกขอมูลจากวันท่ีท่ีเลือก 
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เม่ือคัดลอกขอมูลแลว ผูใชงานสามารถเพ่ิมเติม ปรับปรุง แกไข รวมไปจนถึงลบรายการจุดตรวจท่ีไม

ตองการได ดังวิธีทําท่ีกลาวผานมาขางตน ซ่ึงเม่ือดําเนินการใดๆ เพ่ิมเติมแลวจะตองคลิกปุม ทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 

ผูใชงานสามารถคัดลอกขอมูลไดหลายครั้ง และคัดลอกจากหลายวันไดตามตองการ อีกท้ังถามีการกรอก

ขอมูลของวันนั้นๆ อยูแลว ก็ยังสามารถใชการคัดลอกจากวันอ่ืนๆ มาเพ่ิมเติมได แตอยางไรก็ตาม เม่ือคัดลอก

มาแลวควรตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเสมอ 
 



คูมือการใชงานระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน 13 
 
 

 

 เม่ือตองการตรวจสอบสถานะการรับสงขอมูล ใหคลิกเมนูหลัก   จะปรากฏเมนูสถานะขอมูล ซ่ึง

จะแสดงสถานะการรับสงขอมูล ปภ.บอ.1 จะมีสถานะของขอมูล 3 สถานะ คือ 
 

1. กรณี อําเภอสงขอมูลใหจังหวัดและจังหวัด  “ยังไมไดยืนยันขอมูล” 

 
 

2. กรณี อําเภอสงขอมูลใหจังหวัดและจังหวัด “ยืนยันขอมูลครบ”  

 
 

3. กรณี อําเภอสงขอมูลใหจังหวัดและจังหวัด   “ยืนยันบางสวน”  

 

การตรวจสอบสถานะการรับสงขอมูล  ปภ.บอ. 1  ขอมูลจุดตรวจ 
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ปภ. บอ. 2 การเรียกตรวจและผลการเรียกตรวจ 
 

 การบันทึกขอมูล  ปภ.บอ.2 หมายถึง บันทึกเรียกตรวจและผลการเรียกตรวจ ประกอบดวย 2 สวน คือ 

 1.บันทึกเรียกตรวจ (2/1) เปนการบันทึกขอมูลจํานวนยานพาหนะท่ีถูกเรียกตรวจ (คัน) รวมทุกจุดตรวจใน

อําเภอนั้นๆ (ระบุจํานวนคัน) 

 2. บันทึกผลเรียกตรวจ (2/2) เปนการบันทึกผลการเรียกตรวจผูขับข่ียานพาหนะแตละประเภท วากระทํา

ผิดมาตรการความปลอดภัยทางถนน แตละมาตรการเปนจํานวนเทาใด 

 โดยมีวิธีการใชงานดังนี้ 

 

 

 

 
 

1. คลิกเมนูหลัก  

2. คลิกเมนูยอย  

3. คลิกท่ีชองวันท่ี เพ่ือเลือกวันท่ีท่ีจะบันทึกขอมูล ใหเลือกวันท่ี เดือน และพ.ศ. ท่ีมีการเรียกตรวจ 

 
 

การบันทึกขอมูล ปภ.บอ.2/1 บันทึกเรียกตรวจ 
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4. คลิกปุม  เพ่ือยืนยันการเลือกวันท่ีท่ีตองการ 

5. กรอกขอมูลการเรียกตรวจ หากไมมีการเรียกตรวจรถประเภทใด ใหเวนวางไว 

6. คลิกปุม  เพ่ือบันทึกการเรียกตรวจลงฐานขอมูล ระบบจะแจงผลการบันทึกขอมูลดังภาพ 

 
7. คลิกปุม เม่ือตองการลบขอมูลเรียกตรวจท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: 

การแกไขขอมูล ปภ. บอ. 2/1 

- สามารถคลิกแกไขขอมูลในชองท่ีตองการไดทุกชอง ยกเวนชองรวมจุดตรวจ ซ่ึงระบบจะรวมมาจากการ

บันทึก ปภ.บอ.1 จึงไมสามารถแกไขได 

- เม่ือทําการแกไขขอมูลแลวใหทําการคลิกปุม    ทุกครั้งท่ีทําการแกไขและสังเกตสัญลักษณนี ้
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1. คลิกเมนูหลัก  

2. คลิกเมนูยอย  

3. คลิกท่ีชองวันท่ี เพ่ือเลือกวันท่ีท่ีจะบันทึกขอมูล จะปรากฏปฏิทินใหเลือกวันท่ี เดือน และพ.ศ. ท่ีตองการ 

 
4. คลิกปุม  เพ่ือยืนยันการเลือกวันท่ีท่ีตองการ 

5. กรอกขอมูลผลการเรียกตรวจลงในชองวาง 
 

การบันทึกขอมูล ปภ.บอ.2/2 ผลเรียกตรวจ 



คูมือการใชงานระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน 17 
 

 
 

รายการท่ีไมมีขอมูลใหเวนวางไว  ระบบจะทําการเติม “เลขศูนย” ใหอัตโนมัติหลังบันทึก ซ่ึงในหนาจอ

บันทึกผลการเรียกตรวจ ระบบจะแสดงแถบสีแตกตางกัน 2 รูปแบบ คือ 

-  แสดงแถบสีแดง เพ่ือแจงวากําลังทําการบันทึกขอมูลอยูท่ีแถวนั้น และกลุมของคอลัมนท่ีเก่ียวของ 

-  แสดงแถบสีสม เม่ือลากเมาสผาน เพ่ือแสดงวา กําลังจะดําเนินการท่ีรายการนั้น 

6. คลิกปุม  เพ่ือบันทึกผลการเรียกตรวจลงฐานขอมูล หากบันทึกถูกตอง ระบบจะแสดง

ขอความ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1 : 

- ขอมูลท่ีจะดําเนินการบันทึกในแบบ ปภ.บอ. 2/2   จะตองมีความสอดคลองกัน  เชน มีผูถูกดําเนินคดี

จํานวน 5 ราย  ขอมูลรายละเอียดของผูถูกดําเนินคดี (เชน เพศ อายุ อาชีพ) ก็จะตองครบถวนท้ัง 5 ราย 

- กรณีท่ีขอมูลท่ีบันทึกลงระบบไมสมบูรณ  ระบบจะไมอนุญาตใหทําการบันทึกขอมูล พรอมท้ังแจงใหทราบ

ถึงขอมูลท่ีผิดพลาดและตองทําการแกไขใหถูกตองกอนจึงจะบันทึกลงฐานขอมูลได 
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หมายเหตุ 2:  

การแกไข ปภ. บอ. 2/2 

- คลิกแกไขขอมูลในชองท่ีตองการไดทุกชอง 

- เม่ือทําการแกไขขอมูลแลวใหทําการคลิกปุม ทุกครั้งท่ีทําการแกไขและสังเกตสัญลักษณนี้
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 เม่ือตองการตรวจสอบสถานะการรับสงขอมูล ใหคลิกเมนูหลัก  จะปรากฏเมนูสถานะขอมูล ซ่ึง

จะแสดงสถานะการรับสงขอมูล ปภ.บอ. 2/1 บันทึกเรียกตรวจ และ ปภ.บอ. 2/2 ผลเรียกตรวจ จะมีสถานะของ

ขอมูล 2 สถานะ คือ 
 
1. กรณี อําเภอสงขอมูลใหจังหวัดและจังหวัด  “ยังไมไดยืนยันขอมูล” 

 

 
 

2. กรณี อําเภอสงขอมูลใหจังหวัดและจังหวัด   “ยืนยันขอมูล” 

 

 
 

 

  

การตรวจสอบสถานะการรับสงขอมูล  ปภ.บอ. 2/1 และ ปภ.บอ. 2/2 
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ปภ.บอ. 3 – 4 ขอมูลอบัุติเหต ุ
 ปภ.บอ. 3-4 หมายถึง แบบบันทึกขอมูลอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน ประกอบดวย 4 สวนคือ 

1. ขอมูลอุบัติเหตุ เปนการบันทึกขอมูลเก่ียวกับ วันท่ีเกิดอุบัติเหตุ เวลา สถานท่ี เลขท่ีคดี ชื่อหมูบาน ประเภทถนน 

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และคาพิกัด (E,N) บริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุ 

2. ขอมูลอุบัติเหตุใหญ เปนการบันทึกรายละเอียดกรณีเปนอุบัติเหตุใหญ 

3. ขอมูลยานพาหนะท่ีเกิดเหตุ เปนการบันทึกเก่ียวกับยานพาหนะท่ีเกิดเหตุ ไดแก ขอมูลเลขทะเบียน รายละเอียด 

และประเภทรถ 

4. ขอมูลผูประสบเหตุ เปนการบันทึกขอมูลเก่ียวกับผูประสบเหตุ รายชื่อ เพศ อายุ สถานะภาพการบาดเจ็บ/

เสียชีวิต สถานะการโดยสาร ท่ีอยูปจจุบัน ขอมูลการนําสง โรงพยาบาลท่ีนําสง และสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  

เปนตน 

 

 

 การบันทึกขอมูลอุบัติเหตุจะมี 2 กรณี คือ 1) กรณีไมเกิดอุบัติเหตุ  และ 2) กรณีเกิดอุบัติเหตุ 

กรณี 1) ไมเกิดอุบัติเหตุ 

1. คลิกเมนูหลัก  

2. คลิกเมนูยอย  

3. คลิกท่ีชองวันท่ี เพ่ือเลือกวันท่ีท่ีจะบันทึกขอมูล จะปรากฏปฏิทินใหเลือกวันท่ี เดือน และพ.ศ. ท่ีตองการ 

 
4. คลิกปุม  เพ่ือยืนยันการเลือกวันท่ีท่ีตองการ 

การบันทึกขอมูลอุบัติเหตุ 
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5. คลิกปุม  เพ่ือยืนยันวาไมมีอุบัติเหตุ ระบบจะแสดงขอความวา “ไมเกิด

อุบัติเหตุ” ดังภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

หมายเหตุ : 

กรณีท่ีทราบภายหลังวามีอุบัติเหตุเกิดข้ึนหลังจากท่ีได “ลงสถานะไมมีอุบัติเหตุของวันนี้” ไปแลวสามารถยกเลิก

สถานะดังกลาวได  โดยเริ่มทําตามข้ันตอนท่ี 1 ถึง 4 อีกครั้ง จากนั้นใหคลิกปุม 

ระบบจะทําการยกเลิกสถานะไมมีอุบัติเหตุ และกลับสูหนาจอบันทึกขอมูล ดังภาพ 
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กรณี 2) กรณีเกิดอุบัติเหตุ 

 
 

1. คลิกเมนูหลัก  

2. คลิกเมนูยอย  

3. คลิกท่ีชองวันท่ี เพ่ือเลือกวันท่ีท่ีจะบันทึกขอมูล จะปรากฏปฏิทินใหเลือกวันท่ี เดือน และพ.ศ. ท่ีตองการ 

 
4. คลิกปุม  เพ่ือยืนยันการเลือกวันท่ีท่ีตองการ 

5. คลิกปุม  เพ่ือเริ่มการบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ จะปรากฏหนาจอใหกรอก

รายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ ดังภาพ 
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 6. กรอกรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุใหครบถวน โดยพิกัดภูมิศาสตรการเกิดอุบัติเหตุ จะตองคลิกเลือก

จากแผนท่ี Google ท่ีรูป Maps โดยตองทํา 2 ข้ันตอน คือ 

 

6.1 ลากเมาสไปคลิกยังจุดท่ีตั้งจุดตรวจ ใหปรากฏสัญลักษณ  ท่ีจุดท่ีเกิด

อุบัติเหตุ 

6.2 คลิกปุม เพ่ือยืนยันพิกัดของจุดเกิดอุบัติเหตุ 
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7. คลิกปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลหลักของการเกิดอุบัติเหตุ เม่ือบันทึกเรียบรอย ระบบจะแสดง

ขอความวา  และปรากฏหนาจอใหบันทึกขอมูลยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุโดย

อัตโนมัติ 

 
 

 

 

 เม่ือบันทึกขอมูลการเกิดอุบัติเหตุเรียบรอยแลว ระบบจะอนุญาตใหบันทึกขอมูลยานพาหนะได 

 
 

1. กรอกรายละเอียดยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติใหครบถวน 

2. คลิกปุม เพ่ือบันทึกขอมูลยานพาหนะ ใหสังเกตขอความแจงเตือนผลการบันทึกขอมูล 

หากถูกตอง ระบบจะแสดงขอความ  

การบันทึกขอมูลยานพาหนะ 
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3. ตรวจสอบความถูกตองของยานพาหนะท่ีกรอกไป หากเกิดความผิดพลาด แลวตองการแกไขขอมูลใหคลิก

ปุม  แลวแกไขขอมูล แลวคลิกปุม  ระบบจะปรับปรุงขอมูลรายการดังกลาวตามท่ีไดแกไข และ

หากตองการลบยานพาหนะดังกลาวใหคลิกท่ีปุม  แลวคลิกปุมเพ่ือยืนยันการลบ 

4. กรอกรายละเอียดยานพาหนะคันถัดไปใหครบถวน แลวคลิกปุม  หากถูกตองระบบจะแสดง

ขอความ  

        กรณีกรอกขอมูลไมสมบูรณ ระบบจะแสดงขอความแจงเตือนดานบนของหนาจอ ใหผูใชงานกรอกใหถูกตอง

กอน ระบบจึงจะบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล เชน 
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 เม่ือเลือกแท็บบันทึกขอมูล  จะปรากฏแบบสําหรับบันทึกขอมูล โดยขอมูลผูประสบเหตุ

จะเปนการบันทึกรายละเอียดของผูประสบเหตุทุกคน ซ่ึงจะเชื่อมโยงกับจํานวนผูประสบเหตุและขอมูลยานพาหนะ

ท่ีประสบเหตุดังภาพ 

 

 

หมายเหตุ: 

        ปุม  หมายถึง บันทึกขอมูลยานพาหนะลงฐานขอมูล แลวระบบจะยังอยูในหนาจอบันทึก

ขอมูลยานพาหนะ เพ่ือกรอกขอมูลคันถัดไป 

การบันทึกขอมูลผูประสบเหตุ 
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1. ระบบแสดงขอมูลหลักของการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงผูปวยและผูเสียชีวิต 

2. กรอกรายละเอียดผูประสบเหตุ 

3. คลิกปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลผูประสบเหตุทีละราย (กรณีท่ีบันทึกขอมูลไมสมบูรณ ระบบจะ

ทําการแจงเตือนขอผิดพลาด พรอมท้ังแนะนํารายละเอียดขอมูลท่ีตองไดรับการแกไข เม่ือแกไขเสร็จเรียบรอยแลว 

ใหทําการคลิกปุม อีกครั้ง)เม่ือระบบตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของขอมูลแลว จะแสดงขอความ 
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4. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลผูประสบเหตุ หากเกิดความผิดพลาด แลวตองการแกไขขอมูลใหคลิกปุม 

 แลวแกไขขอมูล แลวคลิกปุม   ระบบจะปรับปรุงขอมูลรายการดังกลาวตามท่ีไดแกไข และหาก

ตองการลบขอมูลดังกลาวใหคลิกท่ีปุม  แลวคลิกปุมเพ่ือยืนยันการลบ 

5. ภายหลังจากการบันทึกขอมูลรายละเอียดผูประสบเหตุรายแรกแลว โปรแกรมจะอนุญาตใหบันทึกขอมูลผู

ประสบเหตุรายถัดไปจนครบถวน (ตามจํานวนผูประสบเหตุ ท่ีระบุไวใน“บันทึกขอมูลหลัก”) โดยมีขอสังเกต คือ 

ขอมูลผูประสบเหตุท่ียังไมไดระบุรายละเอียด จะแสดงเปน “สีแดง” พรอมท้ังระบุจํานวนผูประสบเหตุท่ียังไมได

ระบุไวดวย และหากบันทึกครบถวนแลวจะเปน “สีดํา” เชน 

หมายความวา ไดมีการกรอกรายละเอียดผูประสบเหตุ ท่ีเปนผูบาดเจ็บ จํานวน 1 คน  

ตรงกับจํานวนท่ีบันทึกไวในขอมูลหลัก 

 หมายความวา ยังไมไดมีการกรอกรายละเอียดผูประสบเหตุท่ีเปนผูเสียชีวิต  ซ่ึงในขอมูลหลัก

กําหนดไววามีผูเสียชีวิต 1 คน  

6. เม่ือบันทึกขอมูลผูประสบเหตุครบถวนและตรงกับขอมูลตามท่ีระบุไวใน  แลวสถานะ

ขอมูลผูประสบเหตุจะเปลี่ยนเปนสีดําท้ังหมด จึงจะถือวาดําเนินการไดครบถวน 
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7. เม่ือสิ้นสุดการบันทึกรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ ระบบจะมาท่ีหนาจอรายการอุบัติเหตุ แสดงรายการ

เกิดอุบัติเหตุของวันนั้นๆ 

8. กรณีท่ีมีอุบัติเหตุมากกวาหนึ่งครั้งสามารถบันทึกขอมูลอุบัติเหตุครั้งตอไปได โดยเลือกคลิกปุม

 เพ่ือเริ่มบันทึกขอมูลอุบัติเหตุและทําตามข้ันตอนท่ี 1 -3 และตรวจสอบความถูกตอง และ

ความสอดคลองของขอมูล ตามข้ันตอนท่ี 4 - 6 อีกครั้ง 

 

หมายเหตุ : 

 หมายถึง เม่ือบันทึกขอมูลผูประสบเหตุแลว และหนาจอจะยังอยูท่ีขอมูลผูประสบเหตุ เพ่ือทํา

การบันทึกขอมูลผูประสบเหตุคนถัดไป 
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 9. เม่ือเพ่ิมขอมูลการเกิดอุบัติเหตุแลว ในแท็บ “รายการ” จะแสดงรายการขอมูลการเกิดอุบัติเหตุท่ีได

กรอกไว โดยสามารถคลิก  เพ่ือดูสถานะของการสงขอมูล หรือ  เพ่ือดูรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ หรือ

คลิกท่ี  เพ่ือแกไขขอมูล รวมท้ังสามารถคลิก  เพ่ือลบขอมูลอุบัติเหตุได 
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กรณีอุบัติเหตุครั้งนั้นเปนอุบัติเหตุใหญ จะตองกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติม ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 

 

 
1. คลิกท่ีแท็บ  เพ่ือบันทึกขอมูล 

2. ระบบโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุจากแบบบันทึก ปภ.บอ 3 และ ปภ.บอ. 4 ตามท่ี

ผูใชงานบันทึกครบถวน ท้ังขอมูลอุบัติเหตุ ประเภทรถ ประเภทถนน ลักษณะจุดเกิดเหตุ และสาเหตุการเกิด

อุบัติเหตุ 

 
 

 

 

การบันทึกขอมูลกรณีเปนอุบัติเหตุใหญ 
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3. ในแบบบันทึกอุบัติเหตุใหญ ผูใชงานสามารถเพ่ิมขอมูลได 2 สวน คือ 

    3.1 สวนรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ เชน การบรรยายลักษณะการเกิด รายละเอียดผูบาดเจ็บท่ีไม 

Admit หรือผูโดยสารในเหตุการณืดังกลาวท่ีไมบาดเจ็บ เปนตน 

 
 

   3.2  สวนการเพ่ิมรูปภาพ อุบัติเหตุ   

 
 

5. คลิกท่ี  เพ่ือเพ่ิมรูปภาพการเกิดอุบัติเหตุ 

6. คลิกเลือกภาพท่ีตองการเพ่ิม 

7. คลิกปุม  เพ่ือยืนยันการเลือกภาพ (หรือดับเบิ้ลคลิกท่ีรูปภาพในขอ 6) เม่ือเลือกภาพมาแลวจะ

ปรากฏดังรูป 
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หากตองการเปลี่ยนรูปภาพ ใหคลิกท่ี  แลวเพ่ิมภาพใหมตามข้ันตอนท่ี 5 - 7 ใหครบถวนตามตองการ 

8. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลแลวคลิกปุม  เพ่ือบันทึกการเกิดอุบัติใหญลงฐานขอมูล 

หากกรอกครบถวน ระบบจะแจงผลการบันทึกขอมูลเปน 

 

หากกรอกไมครบถวน ระบบจะแจงเตือนขอผิดพลาดใหทําการแกไข แลวคลิก  อีกครั้ง เชน 
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1. คลิกเมนูหลัก  

2. คลิกเมนูยอย  

3. คลิกท่ีชองวันท่ี เพ่ือเลือกวันท่ีท่ีจะบันทึกขอมูล จะปรากฏปฏิทินใหเลือกวันท่ี เดือน และพ.ศ. ท่ีตองการ 

 
4. คลิกปุม  เพ่ือยืนยันการเลือกวันท่ีท่ีตองการ ระบบจะแสดงรายการอุบัติเหตุท่ีบันทึกไว โดย

สามารถคลิก  เพ่ือดูสถานะของการสงขอมูล หรือ  เพ่ือดูรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุได 

5. หากตองการแกไขใหคลิกท่ี  ของรายการท่ีพบขอผิดพลาด เม่ือคลิกแลวจะปรากฏหนาจอสําหรับ

แกไขขอมูลอุบัติเหตุ 

การแกไขขอมูล ปภ.บอ. 3 – 4 ขอมูลอุบัติเหตุ 
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ระบบจะปรากฏรายละเอียดตางๆ เพ่ือใหทําการแกไข และสามารถเลือกรายการท่ีตองการแกไขไดทุกแท็บ

ตั้งแต ขอมูลอุบัติเหตุ อุบัติเหตุใหญ ยานพาหนะ และผูประสบเหตุเม่ือแกไขขอมูลใดๆ แลวจะตองคลิกปุม 

 ทุกครั้ง  

 

ตัวอยาง การแกไขขอมูลหลักผูบาดเจ็บจาก 1 คน เปน 2 คน แลวคลิกปุม     ระบบจะแจงผล

การบันทึกขอมูล และปรับจํานวนผูบาดเจ็บเปน     หมายความวา มีการกรอกรายละเอียดผูประสบเหตุ 1 

คน จากจํานวนผูบาดเจ็บท้ังหมด 2 คน (ซ่ึงจะตองไปกรอกผูประสบเหตุเพ่ิมเติม ตามข้ันตอนในหัวขอ “บันทึก

ขอมูลผูประสบเหตุ”) 

 
 

หากตองการแกไขขอมูลอุบัติเหตุใหญ ใหคลิกท่ีแท็บ จากนั้นใหปรับปรุงแกไขขอมูล แลว

คลิกปุม  แลวสังเกตขอความแจงเตือน  
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หากตองการแกไขขอมูลยานพาหนะ ใหคลิกท่ีแท็บ แลวคลิกท่ี  ของรายการยานพาหนะท่ี

ตองการแกไข  

 
 

เม่ือคลิกแกไขแลวจะปรากฏขอความแจงเตือน  ใหดําเนินการปรับปรุงแกไข แลว

คลิกปุม แลวสังเกตขอความแจงเตือน  (สามารถคลิก  เพ่ือลบขอมูล

ยานพาหนะท่ีไมตองการได) 

 

หากตองการแกไขขอมูลผูประสบเหตุ ใหคลิกท่ีแท็บ แลวคลกิท่ี  ของรายการผูประสบเหตุท่ี

ตองการแกไข  

 
 

เม่ือคลิกแกไขแลวจะปรากฏขอความแจงเตือน  ใหดําเนินการปรับปรุงแกไข แลว

คลิกปุม แลวสังเกตขอความแจงเตือน  (สามารถคลิก  เพ่ือลบขอมูลผู

ประสบเหตุท่ีไมตองการได) 
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1. คลิกเมนูหลัก  

2. คลิกเมนูยอย  

3. คลิกท่ีชองวันท่ี เพ่ือเลือกวันท่ีท่ีจะบันทึกขอมูล จะปรากฏปฏิทินใหเลือกวันท่ี เดือน และพ.ศ. ท่ีตองการ 

 
4. คลิกปุม  เพ่ือยืนยันการเลือกวันท่ีท่ีตองการ  

5. คลิกปุม  เพ่ือลบรายการเกิดอุบัติเหตุ จะปรากฏหนาตางใหยืนยันการลบ ใหคลิกปุม 

เพ่ือยืนยันการลบขอมูลท่ีเลือก หรือหากไมตองการลบแลว ใหคลิกปุม  

 
 

 

 

 

การลบขอมูล ปภ.บอ. 3 – 4 ขอมูลอุบัติเหตุ 

หมายเหตุ:  

- สามารถแกไข / ลบขอมูลได ในกรณีท่ีจังหวัดยังไมไดทําการยืนยันขอมูล และเม่ือตองการลบขอมูล 

ผูใชงานควรตรวจสอบขอมูลทุกครั้งกอนทําการลบขอมูล 

- การลบขอมูลในแท็บอ่ืนๆ ก็เชนเดียวกัน สามารถคลิก  ในรายการยอยในแตละแท็บไดตามตองการ 
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คลิกท่ีเมนูหลัก  เพ่ือตรวจสอบสถานะของการสงขอมูล 

 

1. กรณี อําเภอสงขอมูลใหจังหวัดและจังหวัด“ยังไมไดยืนยันขอมูล” 

 
 

2. กรณี อําเภอสงขอมูลใหจังหวัดและจังหวัด   “ยืนยันขอมูลครบ” 

 
 

 

 

 

 

การตรวจสอบสถานะการรับสงขอมูล  ปภ.บอ. 3-4 ขอมูลอุบัติเหตุ 
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3. กรณี อําเภอสงขอมูลใหจังหวัดและจังหวัด   “ยืนยันบางสวน” 

 
 

  หมายความวา จังหวัดไดยืนยันขอมูลการเกิดอุบัติเหตุจํานวน 1 รายการ จากท้ังหมด  

2 รายการ จึงถือวาเปนการยืนยันขอมูลเพียงบางสวน 
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การยืนยัน/ยกเลิกการยนืยันขอมลูระดับจังหวัด 
 

 

การยืนยันขอมูลจุดตรวจ 

 
1. เลือกเมนู “ยืนยันขอมูล”  

2. เลือกเมนู “ขอมูลจุดตรวจ” 

3. เลือก “ยืนยันขอมูลระดับจังหวัด” 

4. เลือกวันท่ี โดยสามารถเลือกแบบเปนชวงวันท่ีไดในกรณีตองการยืนยันขอมูลแบบหลายวันใน

คราวเดียว 

5. เลือกจังหวัด และอําเภอท่ีตองการยืนยันขอมูล หรือ ไมทําการเลือกอําเภอใดๆโปรแกรมจะทําการ

เลือกอําเภอท้ังหมดใหโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้น กด “ตกลง” 

ปภ.อ. 1 ขอมูลจุดตรวจ 
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6. จะปรากฏรายการขอมูลจุดตรวจข้ึนมา โดยจุดตรวจท่ียังไมไดยืนยันจะมีเครื่องหมาย  อยู

ดานหนารายการขอมูลนั้น สวนจุดตรวจท่ียืนขอมูลในระดับนี้ไปแลวจะปรากฏเครื่องหมาย  หากตองการจะ

ยืนยันขอมูลรายการใดใหทําการทําเครื่องหมาย  หนารายการนั้น 

7. เลือกปุม “ยืนยันขอมูล” 

  เม่ือยืนยันขอมูลเสร็จจะปรากฏแถบขอความสีเขียวแสดงขอความผลการยืนยันสําเร็จ ดังรูป 

 

 การยกเลิกการยืนยันขอมูลจุดตรวจ 
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1. เลือกเมนู “ยืนยันขอมูล”  

2. เลือกเมนู “ขอมูลจุดตรวจ” 

3. เลือก “ยืนยันขอมูลระดับจังหวัด” 

4. เลือกวันท่ี โดยสามารถเลือกแบบเปนชวงวันท่ีไดในกรณีตองการยืนยันขอมูลแบบหลายวันใน

คราวเดียว 

5. เลือกจังหวัด และอําเภอท่ีตองการยืนยันขอมูล หรือ ไมทําการเลือกอําเภอใดๆโปรแกรมจะทําการ

เลือกอําเภอท้ังหมดใหโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้น กด “ตกลง” 

6. จะปรากฏรายการขอมูลจุดตรวจข้ึนมา โดยจุดตรวจท่ียังไมไดยืนยันจะมีเครื่องหมาย  อยู

ดานหนารายการขอมูลนั้น สวนจุดตรวจท่ียืนขอมูลในระดับนี้ไปแลวจะปรากฏเครื่องหมาย  หากตองการจะ

ยกเลิกการยืนยันขอมูลรายการใดใหทําการทําเครื่องหมาย  หนารายการนั้น 

7. เลือกปุม “ยกเลิกการยืนยัน” ท่ีอยูดานลางสุดของหนาจอ 

เม่ือยกเลิกการยืนยันขอมูลแลวจะมีแถบขอความสีเขียวแสดงผลการยกเลิกการยืนยัน ดังภาพ 
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 การยืนยันบันทึกเรียกตรวจ 

 
1. เลือกเมนู “ยืนยันขอมูล”  

2. เลือกเมนู “บันทึกเรียกตรวจ” 

3. เลือก “ยืนยันขอมูลระดับจังหวัด” 
4. เลือกวันท่ี โดยสามารถเลือกแบบเปนชวงวันท่ีไดในกรณีตองการยืนยันขอมูลแบบหลายวันใน

คราวเดียว 
5. เลือกจังหวัด และอําเภอท่ีตองการยืนยันขอมูล หรือ ไมทําการเลือกอําเภอใดๆโปรแกรมจะทําการ

เลือกอําเภอท้ังหมดใหโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้น กด “ตกลง” 
6. จะปรากฏรายการขอมูลบันทึกเรียกตรวจ และผลการเรียกตรวจ ข้ึนมาในรปูแบบตาราง บันทึก

เรียกตรวจ หรือผลการเรียกตรวจรายการใดท่ียังไมเคยถูกยืนยันจะถูกแรเงาดวยสีน้ําตาล หากเคยถูกยืนยันมาแลว
จะไมถูกแรเงา ใหทําเครื่องหมาย  หนารายการท่ีตองการจะทําการยืนยันขอมูล 

7. เลือกปุม “ยืนยันขอมูล” ท่ีอยูดานลางสุดของหนาจอ 
เม่ือยืนยันขอมูลเสร็จจะปรากฏแถบขอความสีเขียวแสดงขอความผลการยืนยันสําเร็จ ดังรูป 

ปภ.อ. 2 บันทึกเรียกตรวจตรวจ 



คูมือการใชงานระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน 44 
 

 
 
การยกเลิกการยืนยันบนัทึกเรียกตรวจ 
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1. เลือกเมนู “ยืนยันขอมูล”  
2. เลือกเมนู “บันทึกเรียกตรวจ” 
3. เลือก “ยืนยันขอมูลระดับจังหวัด” 
4. เลือกวันท่ี โดยสามารถเลือกแบบเปนชวงวันท่ีไดในกรณีตองการยืนยันขอมูลแบบหลายวันใน

คราวเดียว 
5. เลือกจังหวัด และอําเภอท่ีตองการยืนยันขอมูล หรือ ไมทําการเลือกอําเภอใดๆโปรแกรมจะทําการ

เลือกอําเภอท้ังหมดใหโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้น กด “ตกลง” 
6. จะปรากฏรายการขอมูลบันทึกเรียกตรวจ และผลการเรียกตรวจ ข้ึนมาในรปูแบบตาราง บันทึก

เรียกตรวจ หรือผลการเรียกตรวจรายการใดท่ียังไมเคยถูกยืนยันจะถูกแรเงาดวยสีน้ําตาล หากเคยถูกยืนยันมาแลว
จะไมถูกแรเงา ใหทําเครื่องหมาย  หนารายการท่ีตองการจะทําการยกเลิกการยืนยัน 

7. เลือกปุม “ยกเลิกการยืนยัน” ท่ีอยูดานลางสุดของหนาจอ 
เม่ือยกเลิกการยืนยันเสร็จจะปรากฏแถบขอความสีเขียวแสดงขอความผลการยืนยันสําเร็จ ดังรูป 
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 การยืนยันขอมูลอุบัติเหตุ 

 
 

1. เลือกเมนู “ยืนยันขอมูล”  
2. เลือกเมนู “ขอมูลอุบัติเหตุ” 
3. เลือก “ยืนยันขอมูลระดับจังหวัด” 
4. เลือกวันท่ี โดยสามารถเลือกแบบเปนชวงวันท่ีไดในกรณีตองการยืนยันขอมูลแบบหลายวันใน

คราวเดียว 
5. เลือกจังหวัด และอําเภอท่ีตองการยืนยันขอมูล หรือ ไมทําการเลือกอําเภอใดๆโปรแกรมจะทําการ

เลือกอําเภอท้ังหมดใหโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้น กด “ตกลง” 
6. จะปรากฏรายการขอมูลอุบัติเหตุข้ึนมาในรูปแบบตาราง ขอมูลอุบัติเหตุรายการใดท่ียังไมเคยถูก

ยืนยันจะถูกแรเงาดวยสีน้ําตาล หากเคยถูกยืนยันมาแลวจะไมถูกแรเงา ใหทําเครื่องหมาย  หนารายการท่ี
ตองการจะทําการยืนยันขอมูล 

7. เลือกปุม “ยืนยันขอมูล” ท่ีอยูดานลางสุดของหนาจอ 
เม่ือยืนยันขอมูลเสร็จจะปรากฏแถบขอความสีเขียวแสดงขอความผลการยืนยันสําเร็จ ดังรูป 

ปภ.อ. 3-4 ขอมูลอุบัติเหตุ 
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 การยกเลิกการยืนยันขอมูล 
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1. เลือกเมนู “ยืนยันขอมูล”  
2. เลือกเมนู “ขอมูลอุบัติเหตุ” 
3. เลือก “ยืนยันขอมูลระดับจังหวัด” 
4. เลือกวันท่ี โดยสามารถเลือกแบบเปนชวงวันท่ีไดในกรณีตองการยืนยันขอมูลแบบหลายวันใน

คราวเดียว 
5. เลือกจังหวัด และอําเภอท่ีตองการยืนยันขอมูล หรือ ไมทําการเลือกอําเภอใดๆโปรแกรมจะทําการ

เลือกอําเภอท้ังหมดใหโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้น กด “ตกลง” 
6. จะปรากฏรายการขอมูลอุบัติเหตุข้ึนมาในรูปแบบตาราง ขอมูลอุบัติเหตุรายการใดท่ียังไมเคยถูก

ยืนยันจะถูกแรเงาดวยสีน้ําตาล หากเคยถูกยืนยันมาแลวจะไมถูกแรเงา ใหทําเครื่องหมาย  หนารายการท่ี
ตองการจะทําการยกเลิกการยืนยัน 

7. เลือกปุม “ยกเลิกการยืนยัน” ท่ีอยูดานลางสุดของหนาจอ 
เม่ือยกเลิกการยืนยันเสร็จจะปรากฏแถบขอความสีเขียวแสดงขอความผลการยืนยันสําเร็จ ดังรูป 
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การเรียกดูรายงาน 

ผูใชงานสามารถดูรายงานตางๆ ไดตามสิทธิของตนเอง ซ่ึงขอมูลจะปรากฏในรายงานก็ตอเม่ือมีการยืนยัน

ขอมูลในระดับท่ีสูงกวาแลวเทานั้น โดยคลิกท่ีเมนูหลัก   จะปรากฏหนาจอรายชื่อรายงาน ดังภาพ 
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หมายเหตุ : 

 1. เม่ือเขาดูรายงานใดรายงานหนึ่งอยู หากตองการดูรายงานอ่ืนๆ สามารถคลิกเลือกชื่อรายงานท่ีตองการ

ไดท่ีลิสตท่ีอยูขวามือ ดังภาพ 

 
 

 2. ระบบจะสามารถสั่งพิมพออกเปนไฟล PDF ซ่ึงเครื่องผูใชงานจะตองมีโปรแกรมท่ีสามารถเปดไฟล PDF 

ไดดวย 

 3. ระบบจะสามารถสงออกรายงานในรูปแบบไฟล Excel ได ซ่ึงการใชงานจะแตกตางกันตามเว็บ

บราวเซอรท่ีใชงาน ดังนี้ 

3.1 ใชงานดวย Microsoft Internet Explorer เม่ือคลิกปุม    จะมีหนาตาง

โตตอบใหเลือกวาจะเปดไฟล หรือจะบันทึกไฟล ดังภาพ 

 
 

- หากตองการเปดไฟลเปน Excel ใหเลือกปุม  

- หากตองการบันทึกไฟลไวท่ีเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองใหคลิกปุม  แลวเลือก

ตําแหนงท่ีตองการบันทึกไฟลไว แลวคลิกปุม  

- หากตองการยกเลิกการสงออกขอมูลใหคลิกปุม  
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3.2 ใชงานดวย Google Chrome เม่ือคลิกปุม   แลวโดยท่ัวไปจะเปนการดาวน

โหลดอัตโนมัติ แลวจะสามารถคลิกเปดไฟลไดท่ีมุมลางซายของหนาจอ (แตอยางไรก็ตาม การดาวนโหลดไฟลใน 

Google Chrome ก็จะข้ึนอยูกับการตั้งคาของเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องดวย) 

 
 

3.3 ใชงานดวย Mozilla Firefox  เม่ือคลิกปุม   แลว จะปรากฏหนาตางโตตอบ

ใหเลือกวาจะเปดไฟลหรือจะบันทึกไฟล 

 
 

- หากตองการเปดไฟลทันที ใหเลือก  

แลวคลิกปุม  

- หากตองการบันทึก  เว็บบราวเซอรจะบันทึกไฟลใหอัตโนมัติ สามารถเปด

ไฟลดูไดดังภาพ 
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  รายงานระดับกรม มีอยู 18 รายงาน มี 3 ข้ันตอนหลัก ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 1. คลิกท่ีชื่อรายงานดังภาพ เชน รายงานผูปฏิบัติหนาท่ีตั้งจุดตรวจ (ปภ.ก.1) 

 
 

 2. คลิกเลือกชวงวันท่ีท่ีตองการดูขอมูลจากตัวเลือกของระบบ หรือกําหนดวันท่ีเองตามคําแนะนําท่ีกลาว

มาแลว แลวคลิกปุม  

 
 

รายงานระดับกรม 
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 3. ระบบจะแสดงขอมูลตามเง่ือนไขท่ีเลือก ซ่ึงสามารถคลิกเพ่ือพิมพรายงานไดท่ีสัญลักษณ 

 หรือสงออกเปนไฟล Excel ไดโดยคลิกท่ีสัญลักษณ  

 
 

  รายงานระดับกรมจะมีรายงานสรุปขอมูล ท่ีสามารถเปรียบเทียบดูสถิติของชวงเวลา 2 ชวงได เชน 

เปรียบเทียบระหวางสงกรานตป 2556 กับสงกรานต ป 2555 ซ่ึงรายงานนี้จะมีการแสดงผลท้ังแบบตาราง และ

แผนภูมิรูปแบบตางๆ ดังภาพ 
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  เม่ือนําเมาสไปชี้ท่ีแผนภูมิ ระบบจะแสดงรายละเอียดของขอมูล ดังภาพ 
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 รายงานระดับจังหวัด มีอยู 14 รายงาน มี 3 ข้ันตอนหลัก ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 1. คลิกท่ีชื่อรายงานดังภาพ เชน รายงานสรุปการเรียกตรวจ (ปภ.ข.2/1) 

 
 

 2. คลิกเลือกชวงวันท่ีท่ีตองการดูขอมูลจากตัวเลือกของระบบ หรือกําหนดวันท่ีเองตามคําแนะนําท่ีกลาว

มาแลว จากนั้นเลือกศูนย ปภ.เขต แลวคลิกปุม  

 
 

 3. ระบบจะแสดงขอมูลตามเง่ือนไขท่ีเลือก ซ่ึงสามารถคลิกเพ่ือพิมพรายงานไดท่ีสัญลักษณ 

 หรือสงออกเปนไฟล Excel ไดโดยคลิกท่ีสัญลักษณ  

 
 

รายงานระดับเขต 
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  รายงานระดับจังหวัด มีอยู 13 รายงาน มีวิธีเขาใชงาน 3 ข้ันตอนหลัก ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 1. คลิกท่ีชื่อรายงานดังภาพ เชน รายงานผูปฏิบัติหนาท่ีตั้งจุดตรวจ (ปภ.จ.1) 

 
 

 2. คลิกเลือกชวงวันท่ีท่ีตองการดูขอมูลจากตัวเลือกของระบบ หรือกําหนดวันท่ีเองตามคําแนะนําท่ีกลาว

มาแลว แลวคลิกปุม  

 
 

 3. ระบบจะแสดงขอมูลตามเง่ือนไขท่ีเลือก ซ่ึงสามารถคลิกเพ่ือพิมพรายงานไดท่ีสัญลักษณ 

 หรือสงออกเปนไฟล Excel ไดโดยคลิกท่ีสัญลักษณ  

 

รายงานระดับจังหวัด 
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 รายงานระดับจังหวัด มีอยู 8 รายงาน มีวิธีเขาใชงาน 3 ข้ันตอนหลัก ดังตัวอยางตอไปนี้ 

1. คลิกท่ีชื่อรายงานดังภาพ เชน รายงานผูปฏิบัติหนาท่ีตั้งจุดตรวจ 

 
 

 2. คลิกเลือกชวงวันท่ีท่ีตองการดูขอมูลจากตัวเลือกของระบบ หรือกําหนดวันท่ีเองตามคําแนะนําท่ีกลาว

มาแลว แลวคลิกปุม  

 
 

 3. ระบบจะแสดงขอมูลตามเง่ือนไขท่ีเลือก ซ่ึงสามารถคลิกเพ่ือพิมพรายงานไดท่ีสัญลักษณ 

 หรือสงออกเปนไฟล Excel ไดโดยคลิกท่ีสัญลักษณ  

 

รายงานระดับจังหวัด (สาขา) 
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  รายงานระดับอําเภอ มีอยู 6 รายงาน มีวิธีเขาใชงาน 3 ข้ันตอนหลัก ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 1. คลิกท่ีชื่อรายงานดังภาพ เชน รายงานผูปฏิบัติหนาท่ีตั้งจุดตรวจ (ปภ.อ.1) 

 
 

 2. คลิกปฏิทินเลือกวันท่ีท่ีตองการดูขอมูล แลวคลิกปุม  

 
 

 3. ระบบจะแสดงขอมูลตามเง่ือนไขท่ีเลือก ซ่ึงสามารถคลิกเพ่ือพิมพรายงานไดท่ีสัญลักษณ 

 หรือสงออกเปนไฟล Excel ไดโดยคลิกท่ีสัญลักษณ  

 

รายงานระดับอําเภอ 
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ผูใชงานสามารถดูรายงานระดับอําเภอเม่ือจังหวัดท่ีกํากับดูแลอําเภอของผูใชงานไดทําการตรวจสอบขอมูล

และยืนยันขอมูลใหกับจังหวัดท่ีผูใชงานสังกัดเรียบรอยแลวโดยคลิกท่ีเมนูหลัก    จะปรากฏรายชื่อ

รายงานอยู 3 สวน คือ รายงานระดับจังหวัด รายงานระดับจังหวัด(สาขา)  และรายงานระดับอําเภอ ผูใชงาน

สามารถคลิกท่ีชื่อรายงานเพ่ือสั่งพิมพรายงานท่ีตองการได 

 

 

หมายเหตุ : 

 1. วิธีการเลือกปฏิทินเพ่ือเลือกวันท่ีท่ีตองการดูรายงานในรายงานระดับจังหวัด มี 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.1 เลือกจากเง่ือนไขท่ีระบบกําหนด เชน วันนี้ เม่ือวาน 7 วันลาสุด เดือนนี้ และเดือนท่ีแลว เปนตน 

หากตองการดูรายงานตามวันท่ีเหลานี้ สามารถคลิกท่ีปฏิทินแลวเลือกเง่ือนไขท่ีตองการ แลวคลิกปุม  
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1.2 เลือกวันท่ีท่ีตองการดูรายงานเอง ใชในกรณีตองการดูรายงานของวันท่ีท่ีไมมีในตัวเลือก สามารถ

เลือกชวงวันท่ีท่ีตองการไดดวยตัวเอง โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1. คลิกเลือกท่ีชองปฏิทิน  

2. คลิกเลือก  เพ่ือเลือกเดือนและปตามตองการ 

3. คลิกเลือกวันท่ีเริ่มตน (ของชวงวันท่ีท่ีตองการดูรายงาน) ท่ีปฏิทินดานซาย (ในท่ีนี้เลือกเปนวันท่ี  

31 ธันวาคม 2561) 

4. คลิกเลือก  เพ่ือเลือกเดือนและปตามตองการ 

5. คลิกเลือกวันท่ีสิ้นสุด (ของชวงวันท่ีท่ีตองการดูรายงาน) ท่ีปฏิทินดานขวา (ในท่ีนี้เลือกเปนวันท่ี  

1 มกราคม 2562) 

6. จะปรากฏชวงวันท่ีตามท่ีเลือก จากนั้นใหคลิกปุม  เพ่ือแสดงรายงานตามวันท่ีท่ีตองการ 
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  เม่ือทําครบ 6 ข้ันตอน ก็จะไดขอมูลตามชวงวันท่ีท่ีเลือก (ในท่ีนี้เลือกเปนวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

- 1 มกราคม 2562) 
 

 2. เม่ือเขาดูรายงานใดรายงานหนึ่งอยู หากตองการดูรายงานอ่ืนๆ สามารถคลิกเลือกชื่อรายงานท่ีตองการ

ไดท่ีลิสตท่ีอยูขวามือ ดังภาพ 

 
 

 3. ระบบจะสามารถสั่งพิมพออกเปนไฟล PDF ซ่ึงเครื่องผูใชงานจะตองมีโปรแกรมท่ีสามารถเปดไฟล PDF 

ไดดวย 

 4. ระบบจะสามารถสงออกรายงานในรูปแบบไฟล Excel ได ซ่ึงการใชงานจะแตกตางกันตามเว็บ

บราวเซอรท่ีใชงาน ดังนี้ 

4.1 ใชงานดวย Microsoft Internet Explorer เม่ือคลิกปุม  จะมีหนาตางโตตอบ

ใหเลือกวาจะเปดไฟล หรือจะบันทึกไฟล ดังภาพ 

 
- หากตองการเปดไฟลเปน Excel ใหเลือกปุม  

- หากตองการบันทึกไฟลไวท่ีเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองใหคลิกปุม แลวเลือก

ตําแหนงท่ีตองการบันทึกไฟลไว แลวคลิกปุม  

- หากตองการยกเลิกการสงออกขอมูลใหคลิกปุม  
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4.2 ใชงานดวย Google Chrome เม่ือคลิกปุม   แลว โดยท่ัวไปจะเปนการดาวน

โหลดอัตโนมัติ แลวจะสามารถคลิกเปดไฟลไดท่ีมุมลางซายของหนาจอ (แตอยางไรก็ตาม การดาวนโหลดไฟลใน 

Google Chrome ก็จะข้ึนอยูกับการตั้งคาของเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องดวย) 

 
 

4.3 ใชงานดวย Mozilla Firefox  เม่ือคลิกปุม  แลว จะปรากฏหนาตางโตตอบให

เลือกวาจะเปดไฟลหรือจะบันทึกไฟล 

 
 

- หากตองการเปดไฟลทันที ใหเลือก  

แลวคลิกปุม  

- หากตองการบันทึก  เว็บบราวเซอรจะบันทึกไฟลใหอัตโนมัติ สามารถเปด

ไฟลดูไดดังภาพ 
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สถิติภาพรวม 
 เม่ือตองการดูขอมูลสถิติภาพรวมของอุบัติ เหตุ ผูบาดเจ็บ หรือผู เสียชีวิต เพ่ือเปรียบเทียบขอมูล 

จากวันกอนๆ สามารถใชเมนู  ไดตามข้ันตอนดังนี้  

คลิกในสวนบนเพ่ือเลือกกําหนดวัน เดือน ป (ดังภาพท่ี 2) ในการกําหนดเปรียบเทียบสถิติภาพรวมท้ังหมด

โดยสามารถดูสถิติภาพรวมเปนแผนท่ี ตาราง และแผนภูมิได พรอมท้ังสามารถสงออกขอมูลสภิติภาพรวมท้ังหมดได

โดยการคลิกปุม  ดานลางสุด โดยสงออกมาเปนไฟล Microsoft Word (.doc) (ดังภาพดานลาง) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

คลกิในส่วนนีเ้พ่ือเลือกดู 

ข้อมูลตามวนัและเวลาทีก่าํหนด 

เลือกข้อมูลตามวนัและเวลาทีก่าํหนด 
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คําสั่ง Export ขอมูลออกมาเปน .doc 
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E-Map 
 เม่ือตองการหาคาพิกัดทางภูมิศาสตรและการแสดงผลขอมูลจุดตรวจ จุดเกิดเหตุ หรือจุดท่ีมีผูเสียชีวิตใน

ลักษณะเชิงพ้ืนท่ี (แผนท่ี) สามารถใชเมนู   ไดตามข้ันตอนดังนี้  

 

 
 

1. คลิกเมนู  

 2. คลิกท่ีชองวันท่ี แลวเลือกชวงวันท่ีท่ีตองการ 
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3. เลือกเง่ือนไขของขอบเขตการแสดงผลตามตองการไดท้ังเขต จังหวัด และอําเภอ ซ่ึงผูใชจะเลือกหรือไม

เลือกก็ได ข้ึนอยูกับวาตองการดูขอมูลลงลึกถึงระดับใด โดยพิมพลงในชองคนหา ดังตัวอยาง 

 
 

 

4. เลือกเง่ือนไขของการแสดงผลโดยการคลิกเลือก     ประเภทท่ีตองการให

แสดงผล มีท้ังหมด 5 ประเภท คือ จุดตรวจ อุบัติเหตุ เสียชีวิต อุบัติเหตุใหญ และดานชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการใชงานระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 



ปภ.บอ.1 (ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ)

แบบบันทึกผู้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ

บันทึกข้อมูลของวันที…่……….เดือน………………………………………......พ.ศ……………..

อําเภอ………………………..………....

(ลงชื่อ)………………………………………………ผู้รายงาน

วันที่บันทึก.…..…/…………………….…/…………

ชื่อจุดตรวจ

พิกัด

รวมอปพร. อื่นๆ

ตําแหน่ง……………………………………

(………………………….……………….)

จํานวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ (คน)

กํานัน/

ผู้ใหญ่บ้าน

ลําดับที่
ตํารวจ    

ท้องที่     

 /ส่วนกลาง

กรม ปภ.
กรมทาง

หลวง

ชนบท

สาธารณ 

สุข

กรม

ทางหลวง
ขนส่ง E N

ตํารวจ

ทางหลวง

หน่วยงาน

ทหาร

องค์กร

ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

ฝ่าย

ปกครอง



ปภ.บอ.2 (มาตรการ 10 มาตรการหลกั)

บันทกึข้อมูลของวันที่………… เดือน…………................................ พ.ศ...............….

อ ำเภอ……….…….…………..………....

2. ผลกำรเรียกตรวจ ตำมมำตรกำร 10 มำตรกำรหลัก

1 ไม่สวมหมวกนิรภัย
2 มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย
3 เมำสุรำ
4 ไม่คำดเข็มขัดนิรภัย
5 ไม่มีใบขับข่ี
6 ควำมเร็วเกินก ำหนด
7 ฝ่ำฝืนสัญญำณไฟจรำจร
8 ขับรถย้อนศร
9 แซงในที่คับขัน
10 ใช้โทรศัพท์เคล่ือนที่ ขณะขับรถ

3. ปัญหำที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน........................................................................................................................................................................................................................................…..............................

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

(ลงช่ือ)………………………………………………ผู้รายงาน
            (………………………….……………….)
ต าแหน่ง…………………………………….
วนัทีบ่นัทึก.…..…/…………………….…/…………

รถโดยสาร 3 ล้อ
รถบรรทกุ 

4 ล้อ
รถบรรทกุ 

6 ล้อ

รถโดยสาร 

4 ล้อ

รถเพ่ือ
การเกษตร

รถบรรทกุ 
10 ล้อขึน้ไป

รถบรรทุก

รถโดยสาร 

6 ล้อขึน้ไป

รถโดยสำรสำธำรณะ

จ ำนวนผู้ถกูด ำเนินคด(ีคน)

1. จ ำนวนยำนพำหนะถูกเรียกตรวจ  ตำมมำตรกำร 10 มำตรกำรหลัก

รวมจุดตรวจ
รถมอเตอร์ไซด์

จ ำนวนยำนพำหนะถูกเรียกตรวจ(คัน)

รถแท็กซ่ี

อื่น
 ๆ

รถยนต์ส่วนบุคคล

รถโดยสารสาธารณะ รถบรรทกุ

รถตู้

50
 ปี
ขึน้
ไป

25
-2

9
30

-3
9

40
-4

9

ค้า
ขา
ย

รถยนต์น่ัง
ส่วนบุคคลตัง้แต่ 

7 คนขึน้ไป

เจ้
าห
น้า
ที่ข
อง
รัฐ

ผู้ข
บัขี่

ผู้โ
ดย
สา
ร

แยกตามเพศ แยกตำมอำยุ(ปี) แยกตำมอำชีพ

รับ
จ้า
ง

นกั
เรีย

น 
/น
กัศ
กึษ

า

20
-2

4

หญิง 1-
14

15
 -1

9อื่น
ๆ

เก
ษต

รก
ร

ชำย

รถยนต์สว่นบคุคล

จ ำนวนยำนพำหนะถกูด ำเนินคด(ีคัน)

รถ
บร
รท
กุ 6

 ล้
อ

รถ
ตู้

รถ
บร
รท
กุ 

10
 ล้
อ 
ขึน้
ไป

รถ
เพื่
อก
าร
เก
ษต

ร

รถ
บร
รท
กุ 4

 ล้
อ

รถ
บร
รท
กุ 6

 ล้
อ

รถ
บร
รท
กุ 

10
 ล้
อ 
ขึน้
ไป

รถ
เพื่
อก
าร
เก
ษต

ร

รถ
โด
ยส
าร
 4 
ล้อ

รถ
โด
ยส
าร
 3 
ล้อ

รถ
โด
ยส
าร
 6 
ล้อ
 ขึ
น้ไ
ป

รถ
มอ
เต
อร์
ไซ
ด์

รถ
ปิค
อพั

รถ
เก
ง๋

รถ
ยน
ต์น
ัง่ส
ว่น
บคุ
คล
ตัง้
แต
 ่7 
คน
ขึน้
ไป

รถ
ตู้

รถ
แท
็กซี่

 ล ำ ดับ
 ที่ มำตรกำร 

จ ำนวนยำนพำหนะถกูเรียกตรวจ(คัน)

อื่น
ๆ

อ่ืนๆรถปิกอพั รถเกง๋

รถ
ตู้

แบบบันทกึกำรเรียกตรวจและกำรด ำเนินคดี ตำมมำตรกำร 10 มำตรกำรหลัก

รถมอเตอร์ไซด์ รถตู้

รถ
โด
ยส
าร
 6 
ล้อ
 ขึ
น้ไ
ป

รถ
มอ
เต
อร์
ไซ
ด์

รถ
ปิค
อพั

รถ
มอ
เต
อร์
ไซ
ค์

รถ
มอ
เต
อร์
ไซ
ค์

รถ
แท
็กซี่

รถยนต์สว่นบคุคล รถโดยสารสาธารณะ รถบรรทกุ

รถ
ตู้

รถ
โด
ยส
าร
 3 
ล้อ

รถ
ยน
ต์น
ัง่ส
ว่น
บคุ
คล
ตัง้
แต
 ่7 
คน
ขึน้
ไป

รถ
โด
ยส
าร
 4 
ล้อ

รถ
เก
ง๋

รถ
บร
รท
กุ 4

 ล้
อ



ปภ.บอ.3 (อบุตัเิหต)ุ

แบบบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ
  ข้อมูลของวันที่ (วันที่เกิดอุบัติเหตุ).................................................................................

วนัทีร่ายงานข้อมลู…...…..........………..……เวลา........................……………น.

วนัทีเ่กิดอบุตัเิหตุ.............................................. เวลา......................................... น. ประเภทอบุตัเิหตุ

จ านวนผู้บาดเจ็บ(Admit) รวม.......... คน จ านวนผู้ เสยีชีวิตรวม............. คน

ช่ือสถานีต ารวจ................................…….........……………………………

เลขทีค่ด.ี.….......................… ลงวนัที.่............../....…........./...........…มลูคา่ความเสยีหายทางทรัพย์สนิ…..…............บาท
ช่ือหมูบ้่าน.................................................………………………….. ต าบล...................................................…………..

อ าเภอ.....................................................………………………… จงัหวดั.................…...............................…...........…

ช่ือถนน...........................................................................…....…

ประเภทถนน
ถนน ใน อบจ. อ่ืนๆ

ผิวจราจร

บริเวณจดุเกิดเหตุ

ภมิูอากาศ

แสงสวา่ง
สาเหตุ   เมาสรุา        ขบัรถเร็วเกินก าหนด        ฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจร
(เลอืกได้มากกวา่   ฝ่าฝืน เคร่ืองหมายจราจร        ขบัรถย้อนศร        แซงรถผิดกฎหมาย

1 รายการ)       ใช้โทรศพัท์เคลือ่นทีข่ณะขบัรถ ตดัหน้ากระชัน้ชิด        เสพสารเสพตดิ
        หลบัใน บรรทกุเกินอตัรา       มีสิง่กีดขวางบนถนน

ทศันวิสยัไมด่ี สภาพรถ สภาพถนน

จ ำนวนยำนพำหนะที่เกิดเหตุทัง้หมด……………………..คัน

คันที่........

ประเภทรถ รถยนต์สว่นบคุคล รถโดยสารสาธารณะ รถบรรทกุ
รถมอเตอร์ไซด์ รถมอเตอร์ไซด์ รถบรรทกุ 4 ล้อ
รถปิกอพั รถแทก็ซ่ี รถบรรทกุ 6 ล้อ
รถเกง๋ รถตู้ รถบรรทกุ 10 ล้อ ขึน้ไป
รถยนต์นัง่สว่นบคุคล รถโดยสาร 3 ล้อ
ตัง้แต ่7 คนขึน้ไป รถโดยสาร 4 ล้อ
รถตู้ รถโดยสาร 6 ล้อ ขึน้ไป

พิกัด GIS   E………...............…..……….N……………................………..

หมายเลขทะเบยีนรถ………………………………… รายละเอียดรถ(ถ้ามี)……………………………………

ยอ่ย

ข้อมูลสถานท่ี และ ยานพาหนะท่ีเกิดอุบัตเิหตุ

ใหญ่

ถนนกรมทางหลวง ถนนกรมทางหลวงชนบท ถนนในเมือง(เทศบาล)
ถนนใน อบต./หมูบ้่าน

แห้ง เปียก เป็นคล่ืน / หลมุบอ่ อ่ืน ๆ

ทางตรง ทางแยก ทางคนข้าม

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ .........................................

ทางท่ีมีสิ่งกีดขวาง

แจม่ใส มีหมอก ฝนตก ควนั / ฝุ่ น อ่ืน ๆ

กลางวนั กลางคืนมีแสงไฟฟา้ กลางคืนไมมี่แสงไฟฟ้า อ่ืน ๆ

คูก่รณีต้นเหตุ ไมท่ราบ

ซอ่มบ ารุง

รถเพื่อการเกษตร
อ่ืนๆ

ทางโค้ง



ปภ.บอ.3 (อบุตัเิหต)ุ

จ ำนวนยำนพำหนะที่เกิดเหตุทัง้หมด……………………..คัน

คันที่.......

หมายเลขทะเบยีนรถ………………………………… รายละเอียดรถ(ถ้ามี)……………………………………

ประเภทรถ รถยนต์สว่นบคุคล รถโดยสารสาธารณะ รถบรรทกุ
รถมอเตอร์ไซด์ รถมอเตอร์ไซด์ รถบรรทกุ 4 ล้อ
รถปิกอพั รถแทก็ซ่ี รถบรรทกุ 6 ล้อ
รถเกง๋ รถตู้ รถบรรทกุ 10 ล้อ ขึน้ไป
รถยนต์นัง่สว่นบคุคล รถโดยสาร 3 ล้อ
ตัง้แต ่7 คนขึน้ไป รถโดยสาร 4 ล้อ
รถตู้ รถโดยสาร 6 ล้อ ขึน้ไป

จ ำนวนยำนพำหนะที่เกิดเหตุทัง้หมด……………………..คัน

คันที่.......

หมายเลขทะเบยีนรถ………………………………… รายละเอียดรถ(ถ้ามี)……………………………………

ประเภทรถ รถยนต์สว่นบคุคล รถโดยสารสาธารณะ รถบรรทกุ
รถมอเตอร์ไซด์ รถมอเตอร์ไซด์ รถบรรทกุ 4 ล้อ
รถปิกอพั รถแทก็ซ่ี รถบรรทกุ 6 ล้อ
รถเกง๋ รถตู้ รถบรรทกุ 10 ล้อ ขึน้ไป
รถยนต์นัง่สว่นบคุคล รถโดยสาร 3 ล้อ
ตัง้แต ่7 คนขึน้ไป รถโดยสาร 4 ล้อ
รถตู้ รถโดยสาร 6 ล้อ ขึน้ไป

จ ำนวนยำนพำหนะที่เกิดเหตุทัง้หมด……………………..คัน

คันที่.......

หมายเลขทะเบยีนรถ………………………………… รายละเอียดรถ(ถ้ามี)……………………………………

ประเภทรถ รถยนต์สว่นบคุคล รถโดยสารสาธารณะ รถบรรทกุ
รถมอเตอร์ไซด์ รถมอเตอร์ไซด์ รถบรรทกุ 4 ล้อ
รถปิกอพั รถแทก็ซ่ี รถบรรทกุ 6 ล้อ
รถเกง๋ รถตู้ รถบรรทกุ 10 ล้อ ขึน้ไป
รถยนต์นัง่สว่นบคุคล รถโดยสาร 3 ล้อ
ตัง้แต ่7 คนขึน้ไป รถโดยสาร 4 ล้อ
รถตู้ รถโดยสาร 6 ล้อ ขึน้ไป

คูก่รณีต้นเหตุ ไมท่ราบ

รถเพื่อการเกษตร
อ่ืนๆ

คูก่รณีต้นเหตุ ไมท่ราบ

รถเพื่อการเกษตร
อ่ืนๆ

คูก่รณีต้นเหตุ ไมท่ราบ

รถเพื่อการเกษตร
อ่ืนๆ 



ปภ.บอ.3 (อบุตัเิหต)ุ

จ ำนวนยำนพำหนะที่เกิดเหตุทัง้หมด……………………..คัน

คันที่.........

หมายเลขทะเบยีนรถ………………………………… รายละเอียดรถ(ถ้ามี)……………………………………

ประเภทรถ รถยนต์สว่นบคุคล รถโดยสารสาธารณะ รถบรรทกุ
รถมอเตอร์ไซด์ รถมอเตอร์ไซด์ รถบรรทกุ 4 ล้อ
รถปิกอพั รถแทก็ซ่ี รถบรรทกุ 6 ล้อ
รถเกง๋ รถตู้ รถบรรทกุ 10 ล้อ ขึน้ไป
รถยนต์นัง่สว่นบคุคล รถโดยสาร 3 ล้อ
ตัง้แต ่7 คนขึน้ไป รถโดยสาร 4 ล้อ
รถตู้ รถโดยสาร 6 ล้อ ขึน้ไป

** หมายเหต ุ :  กรณีมีคูก่รณี  หรือ มีรถหลายคนั ให้เขียนข้อมลู คนัที ่2 และคนัตอ่ ๆ ไป ด้านหลงั
** ค าอธิบายสญัลกัษณ์ : หมายถงึ เลอืกได้เพียง 1 รายการเทา่นัน้ หมายถงึ เลอืกได้มากกวา่ 1 รายการ

คูก่รณีต้นเหตุ ไมท่ราบ

รถเพื่อการเกษตร
อ่ืนๆ 



ปภ.บอ.4 (ผู้ประสบอบุตัิเหต)ุ

แบบบนัทกึผู้ประสบอุบตัิเหตุ

ข้อมูลของวันที่(วันที่เกิดอุบัติเหตุ)................................................................................

ล ำดบัที่ของผู้ประสบอบุตัิเหต.ุ.......................…...........…...........…...........…...........… 

ล ำดบัที่ของยำนพำหนะที่ประสบอบุตัิเหต…ุ………………………….……………………..……………………..……………………..…………………….. 

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

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

หมำยเลขประจ ำตวัประชำชน      เลขประจ ำตวัตำ่งด้ำว…………………………สญัชำต…ิ……………. 

วนัที่เสียชีวิต……..…/…..……………/……………….

สถานะ

สถานที่เสียชีวิต

เสียชีวิตที่เกิดเหตุ เสียชีวิตระหวำ่งน ำสง่โรงพยำบำล เสียชีวิตที่โรงพยำบำล

 

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

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

ผู้น าส่ง EMS

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

ไมมี่ความผิดตามมาตรการ

       ไมส่วมหมวกนิรภยั        มอเตอร์ไซค์ไมป่ลอดภยั        ดื่มแล้วขบั
       ไมค่าดเข็มขดันิรภยั        ไมมี่ใบขบัข่ี        ขบัรถเร็วเกินก าหนด

ฝ่าฝืนเคร่ืองหมายจราจร ฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจร        ขบัรถย้อนศร
แซงรถผิดกฎหมาย ใช้โทรศพัท์เคลือ่นที่ขณะขบัรถ        หลบัใน
ตดัหน้ากระชัน้ชิด        เสพสารเสพติด บรรทกุเกินอตัรา
นัง่ท้ายกระบะ อ่ืนๆ...........................        

       

(………………...........................................………………….)
     ต าแหน่ง………………………………………………………………..............................

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

ที่อยู่ ปัจจุบนั ต ำบล………………………………… อ ำเภอ……………………………….…………………….จงัหวดั……………………………………………

ข้อมูลผู้ประสบอุบัตเิหตุ 

คนเดนิถนน ผู้ โดยสำรผู้ขบัข่ี อ่ืนๆ

ชำย หญิง

ข้อมูลการรักษา

ผู้ประสบอบุตัเิหต/ุญำติ เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ มลูนิธิ/อำสำสมคัร
หนว่ยกู้ ชีพขัน้พืน้าำน หนว่ยกู้ ชีพขัน้สงู อ่ืนๆ

บำดเจ็บ(Admit) เสียชีวิต

พฤตกิรรมเส่ียงที่ท าให้เกิดอุบัตเิหตุ
(เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

ไมท่รำบ

คนนอกพืน้ท่ี (ในจงัหวดั) คนนอกพืน้ท่ี (นอกเขตจงัหวดั)คนในพืน้ท่ี (ในต ำบล/แขวง)



ล ำดบัที่ ช่ือ - สกลุ วนัที่/เวลำเกิดอบุตัิเหต ุ(บำดเจ็บ) สถำนทีเ่กิดเหตุ วนั/เวลำทีเ่สียชีวติ สถำนทีเ่สียชีวติ หมำยเหตุ

๑ นำยบญุ  รกัสยำม ๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๓ / ๑๕.๐๐ น. สำมแยกทำงหลวงสำย.................. ๓ มกรำคม ๒๕๖๔ / ๑๐.๐๐ น. โรงพยำบำลหำดใหญ่ (ตวัอยำ่ง)

ลงช่ือ.................................. ลงช่ือ ......................................................

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

ผูบ้นัทกึขอ้มลู                        ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั .....................................................

เบอรโ์ทร. …………………….

แบบรำยงำนกำรเปลีย่นแปลง ปภ.บอ. ๓-๔ กรณีผูบ้ำดเจ็บแลว้ตอ่มำเสียชีวติ ระหวำ่งวนัที ่๒๙ ธันวำคม ๒๕๖๓ - ๔ มกรำคม  ๒๕๖๔ 
จงัหวดั........................................

รำยงำน ณ วนัที ่…..  เดือน…………..........พ.ศ……………….



ล ำดบัที่ ช่ือ - สกลุ วนัที่/เวลำเกิดอบุตัิเหต ุ(บำดเจ็บ) สถำนทีเ่กิดเหตุ วนั/เวลำทีเ่สียชีวติ สถำนทีเ่สียชีวติ หมำยเหตุ

๑ นำยบญุ  รกัสยำม ๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๓ / ๑๕.๐๐ น. สำมแยกทำงหลวงสำย.................. ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๔ / ๑๐.๐๐ น. โรงพยำบำลหำดใหญ่ (ตวัอยำ่ง)

ลงช่ือ.................................. ลงช่ือ ......................................................

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

ผูบ้นัทกึขอ้มลู                        ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั .....................................................

เบอรโ์ทร. …………………….

แบบรำยงำนกำรเปลีย่นแปลง ปภ.บอ. ๓-๔ กรณีผูบ้ำดเจ็บในระหวำ่ง ๒๙ ธันวำคม ๒๕๖๓ - ๔ มกรำคม ๒๕๖๔ แลว้ตอ่มำเสียชีวติหลงัเกิดเหต ุ๓๐ วนั 
จงัหวดั........................................

รำยงำน ณ วนัที ่…..  เดือน…………..........พ.ศ……………….



                      แบบบันทึกข้อมูลการตัง้ด่านชุมชน

ข้อมูลของวันที่(วันที่ตัง้ด่านชุมชน)...................................................................

การตัง้ด่านชุมชน  
ก่อนการตัง้ด่านชุมชน

 

จ ำนวนเงินงบประมำณ....................................................................... บำท  

แหลง่ของเงินงบประมำณ.......................................................................................................................................................

ผลการด าเนินการ  

1. จ านวนด่านชุมชน  

3. การด าเนินการของด่านชุมชน
3.1.การเรียกตรวจ                                                                                                              

4.มาตรการทางสังคม

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

ต าบล…………………………….………………… 

อ าเภอ…………………………….…………………                              จงัหวดั................................................................

2. จ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด่าน

3.2.พบผู้ขบัข่ีมีอาการเมาสรุา                                                                                      
3.3.ผู้ โดยสาร/ร่วมเดินทางมีอาการเมาสรุา                                                                             
3.4.ไมค่าดเข็มขดันิรภยั                                                                                                       

3.4.1.ผู้ขบัข่ีไมค่าดเข็มขดันิรภยั                                                                                    
3.4.2.ผู้ ร่วมเดินทางไมค่าดเข็มขดันิรภยั                                                                         

3.5.ไมส่วมหมวกนิรภยั                                                                                                        

3.5.1.ผู้ขบัข่ีไมส่วมหมวกนิรภยั                                                                                     
3.5.2.ผู้ ร่วมเดินทางไมส่วมหมวกนิรภยั                                                                           

3.6.ขบัรถย้อนศร                                                                                                                 

3.7.ขบัรถเร็วหรือมีพฤติกรรมขบัข่ีที่อนัตราย                                                                            

4.1.วา่กลา่วตกัเตือน                                                                                                           
4.2.ให้พกั/ไมใ่ห้ขบัตอ่ไป                                                                                                      
4.3.ยดึกญุแจรถชัว่คราว (คนในพืน้ที่)                                                                                    
4.4.กรณีคนตา่งพืน้ที่กระท าความผิดตามค าสัง่หวัหน้า คสช. ที่ 46/2558                                  

      ในกรณีเมาสรุาขบัข่ี/ขบัรถเร็วเเจ้งต ารวจหรือทหารยดึรถ
4.5.แจ้งผู้ปกครอง/ญาติมารับ                                                                                              
4.6.แจ้งเตือนและห้ามบรรทกุคนเลน่น า้ท้ายรถกะบะ (ชว่งเทศกาล)                                          
4.7.แจ้งเตือนการเลน่น า้สงกรานต์ที่ไมเ่หมาะสม (ชว่งเทศกาล)                                                

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

    ต ำแหนง่………………………………………………………………..............................

ข้อมูลการตัง้ด่านชุมชน 

มีการตัง้ดา่นชมุชน (กรอกในรายละเอียด) ไมมี่การตัง้ดา่นชมุชน 
จดัท าประชาคม ไมไ่ด้จดัท าประชาคม

รายละเอียดการด าเนินการ
การจัดตัง้ด่านชุมชน 

จ านวน............................................คนั
จ านวน............................................คน
จ านวน............................................คน
จ านวน............................................คน
จ านวน............................................คน
จ านวน............................................คน
จ านวน............................................คน
จ านวน............................................คน
จ านวน............................................คน
จ านวน............................................คนั
จ านวน............................................คนั

จ านวน............................................คน
จ านวน............................................คน
จ านวน............................................คนั

จ านวน............................................คนั
จ านวน............................................คนั
จ านวน............................................คน

จ านวน............................................คนั

จ านวน............................................คน
จ านวน..........................................ดา่น
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คำนิยาม 
1. จุดตรวจหลัก 

หมายถึง จุดตรวจหลัก จุดตรวจลอย ชุดเคลื่อนที่ของตำรวจ และชุดเคลื่อนที่เร็ว 
ที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานจราจร โดยสามารถเรียกตรวจ และออกใบสั่ง  
เพ่ือเปรียบเทียบปรับ หรือดำเนินคดีตาม พรบ.จราจรได้  

  2.  จุดบริการ  
หมายถึง จุดบริการซึ่งหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน จัดตั้งขึ้นเพ่ืออำนวยความ

สะดวกให้กับประชาชนในระหว่างการเดินทาง เช่น จุดบริการขนส่งของจังหวัด แขวงทางหลวง ทางหลวง
ชนบท วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวะ มูลนิธิต่างๆ เป็นต้น รวมถึงเป็นจุดพักรถ จุดพักคนเดินทางระยะไกล 

  3.  ด่านชุมชน  
      หมายถึง จุดที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หรือหมู่บ้านจัดตั้งขึ้น

เพ่ือทำหน้าที่เป็นจุดคัดกรองป้องปราม ตักเตือน สกัดกั้นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเกิด
อุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ ด่านชุมชนอาจตั้งถาวรในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น หรือเคลื่อนย้ายไปตามพ้ืนที่เสี่ยง 
ต่อการเกิดอุบัติเหตุภายในหมู่บ้านหรือชุมชนรวมถึงมีการตรวจสอบ แนะนำ ควบคุม ยับยั้ง พฤติกรรมเสี่ยง 
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ และประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพ่ือบังคับใช้กฎหมาย 

 4. อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
       หมายถึง  อุบัติเหตุในการจราจรทางถนนในช่วงที่มีการควบคุมเข้มข้น ตั้งแต่เวลา 
00.01-24.00 น.ทุกวัน เฉพาะกรณีที่มีผู้เสียชีวิต และ/หรือผู้บาดเจ็บที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
(Admit) และเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะต่อไปนี้เพ่ือการจราจรหรือขนส่ง ได้แก่ รถยนต์ 
นั่งส่วนบุคคล รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถกระบะ รถตู้ รถโดยสารประจำทางและ 
ไม่ประจำทาง รถบรรทุกทุกประเภท รถจักรยานสองล้อ รถจักรยานสามล้อ รถเพ่ือการเกษตร รถที่ใช้
เครื่องยนต์การเกษตรมาดัดแปลง รถสกายแลบ รวมทั้งอุบัติเหตุที่เกิดจากรถไฟชนกับรถยนต์ 

 5. ผู้เสียชีวิต 
       5.1 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  ณ  จุดเกิดเหตุ  และผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ตั้งแต่เวลา 00.01 - 24.00 น. ทุกวัน (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564) ในช่วง
ควบคุมเข้มข้น และต้องเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดเท่านั้น ยกเว้นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
ทีเ่กิดขึ้นบนทางหลวงพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้นับเป็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ในความรับผิดชอบของกองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจทางหลวง 
  กรณีการอุบัติเหตุทางถนน แล้วผู้ประสบเหตุตกลงไปในน้ำ แล้วเสียชีวิตเนื่องจาก
จมน้ำให้นับเป็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนด้วย 
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  กรณีส่งต่อผู้บาดเจ็บมาจากจังหวัดหนึ่ ง (สมมติเป็น จังหวัด ก.) แล้วมาเสียชีวิต 
ที่โรงพยาบาลที่ตั้งอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง (สมมติเป็น จังหวัด ข.) ให้บันทึกอุบัติเหตุและการเสียชีวิตที่จังหวัด 
(อำเภอ) ที่เกิดเหตุ(จังหวัด ก.) โดยให้จังหวัดที่มีผู้ เสียชีวิต(จังหวัด ข.) แจ้งให้จังหวัดที่ เกิดเหตุได้ทราบ 
และแจ้งให้รายงานมายังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้ทราบด้วย โดยระบุชื่อ-นามสกุลผู้เสียชีวิตและจังหวัดที่เกิดเหตุ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับ  
มอบหมายลงนามหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทางโทรสาร ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ  
ทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประสานงานกับจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและการปรับปรุงข้อมูลให้จังหวัดที่เกิดเหตุ ตามนิยามที่กำหนดดังกล่าว 
 ตัวอย่าง 
 กรณีมีผู้บาดเจ็บสาหัสที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 
2563 ต่อมาภายหลังได้ส่งต่อมายังโรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรี และเสียชีวิตในวันที่  1 มกราคม 2564  
ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระบุรีแจ้ง จังหวัดนครราชสีมาให้ทราบ และรายงาน 
เป็นลายลักษณ์อักษรมายังศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนส่วนกลาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  5.2 กรณีผู้บาดเจ็บในช่วงควบคุมเข้มข้นแล้วต่อมาเสียชีวิตภายใน 30 วันนับตั้งแต่
วันเกิดเหตุ ให้นับเป็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลด้วย  
 ตัวอย่าง 
 กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บนอนพักรักษาตัว (admit) ที่โรงพยาบาล 
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ต่อมาได้เสียชีวิตในวันที่ 15 มกราคม 2564 จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
พบว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้นนับตั้งแต่เกิดเหตุถึง 30 วัน ให้จังหวัดรายงาน
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้บาดเจ็บเป็นผู้เสียชีวิต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นผู้ลงนามรับรองหนังสือและแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ 

 6. ผู้บาดเจบ็ ในช่วงเทศกาล 
      หมายถึง ผู้บาดเจ็บจากอุบัติ เหตุทางถนน เฉพาะในช่วงที่มีการควบคุมเข้มข้น 
และเป็นผู้บาดเจ็บที่นอนพักรักษาตัว (admit) ตามคำวินิจฉัยของแพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัว 
ที่โรงพยาบาล ยกเว้นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นบนทางด่วนพิเศษแห่งประเทศไทย ให้นับเป็น
ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในความรับผิดชอบของกองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจทางหลวง 
  หมายเหตุ กรณีที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุก่อนช่วงควบคุมเข้มข้น และนอนพักรักษา
ตัวในโรงพยาบาลในระหว่างช่วงควบคุมเข้มข้น ไม่นับเป็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงควบคุม
เข้มข้น 

  7.  กรณีชาวต่างชาติหรือชาวต่างด้าว ในช่วงเทศกาล 
                7.1 กรณีชาวต่างชาติที่เขา้เมืองหรือมีถิ่นฐานในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
ประสบอุบัติเหตุทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้น และเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ (Admit) ให้นับเป็นผู้ประสบ
อุบัติเหตุทางถนนด้วย 
  7.2 กรณีแรงงานต่างด้าวที่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงแรงงานถูกต้องตามกฎหมายประสบ
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้นและเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ Admit ให้นับเป็นผู้ประสบอบุัติเหตุ 
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  7.3 กรณีชาวต่างชาติ หรือแรงงานต่างด้าว ลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
ประสบอุบัติเหตุทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้นและเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ Admit ให้นับเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุ 
 7.4 กรณีชาวต่างชาติ หรือแรงงานต่างด้าว ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนบนทางหลวงพิเศษ
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้นับเป็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในความรับผิดชอบของกองกำกับ
การ 8 กองบังคับการตำรวจทางหลวง 

 8. หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน   หมายถึง  หน่วยกู้ชีพที่มีบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 
EMT-B ของกระทรวงสาธารณสุข มีการฝึกภาคปฏิบัติในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลภายใต้การกำกับ 
ของแพทย์และพยาบาล สามารถให้การช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินที่หลากหลาย โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ 
ในการยึดตรึงผู้บาดเจ็บสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ด้วยวิธีต่างๆ ตามความเหมาะสม สามารถใส่ท่อ 
ช่วยหายใจและให้น้ำเกลือ (Starting IV) ได ้

 9. หน่วยกู้ชีพขั้นสูง  หมายถึง หน่วยกู้ชีพที่มีบุคลากรสามารถให้การรักษาคนไข้  
โดยให้น้ำเกลือ ให้ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ และฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ให้การกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า ทั้งนี้ต้องอยู่
ภายใต้การควบคมุของศูนย์บัญชาการที่มีแพทย์ (Medical Director) กำกับอีกทีหนึ่งตามที่ได้ตกลงกันไว้  
 10. อ่ืนๆ (นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้น) 
 11. คนในพื้นที่   หมายถึง ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุอยู่ภายในเขตอำเภอที่ตนเองพักอาศัย 
 12.  คนนอกพื้นที่  (ในเขตจังหวัด) หมายถึง ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุอยู่นอกเขตอำเภอ 
ทีต่นเองพักอาศัย แต่อยู่ในเขตจังหวัด 
 13.  คนนอกพื้นที่  (นอกเขตจังหวัด) หมายถึง ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุอยู่นอกเขตจังหวัด 
ที่ตนพักอาศัย 
  14. ถนนทางหลวง  คือ ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 
  15. ถนนทางหลวงชนบท  คือ ถนนทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท 
  16. ถนนใน อบจ. คือ ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. 
  17. ถนนเทศบาล/ในเมือง  คือ ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล 
  18. ถนน อบต./หมู่บ้าน  คือ ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. 
  19. ถนนในหมู่บ้าน  คือ ถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรไป-มาเป็นประจำ ซ่ึงอาจจะเป็นถนน
ลูกรัง/ลาดยาง/คอนกรีต ฯลฯ ก็ได้ 
  20. ถนนอ่ืนๆ คือ ถนนที่ไม่ใช่ถนนตามข้อ 14-19 อาทิ ถนนชลประทาน ถนนในความ
รับผิดชอบของกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฯลฯ  

 21. อุบัติเหตุใหญ่ 
 อุบัติเหตุใหญ่ หมายถึง  

1) อุบัติเหตุทางถนนที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 2 รายขึน้ไป  
  2) หรือผู้บาดเจ็บตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป  
  3) หรือผู้บาดเจ็บ+ผู้เสียชีวิต ตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป   
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  4) อุบัติเหตุที่ เป็นที่สนใจของประชาชน เช่น บุคคลสำคัญหรือบุคคลสาธารณะ 
เกิดบาดเจ็บ Admit หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือรถน้ำมัน รถสารเคมี เกิดอุบัติเหตุ จนเกิดเพลิงไหม้ หรือ
สารเคมีฟุ้งกระจายไปสู่ชุมชน ทางถนนให้รายงานอุบัติเหตุใหญ่ด้วย 

รายละเอียดที่ต้องรายงานเพิ่มเติม กรณีอุบัติเหตุใหญ่ 
  (1) ผู้ประสบเหตุ 

    ชื่อ-สกุล อายุ เพศ อาชีพ(ถ้ามี) ความสัมพันธ์ในครอบครัว ของผู้ประสบ
อุบัติเหตุ (รายบุคคล) ระบุด้วยว่าบาดเจ็บ (Admit/ไม่ Admit) หรือเสียชีวิต 
  (2)   รถ 

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

    เลขทะเบียนรถ (ถ้ามี) 
  (3) ถนน 

    ประเภทถนน เช่น ถนนกรมทางหลวง ถนนในเมือง (เทศบาล) ถนน อบต./ 
หมูบ่้าน  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) สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ชนกัน ชนท้าย พลิกคว่ำตกถนน  ฝ่าสัญญาณไฟแดง 
ฯลฯ  พร้อมกับอธิบายรายละเอียดประกอบ 
  (7) พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ประสบเหตุ เช่น ขับรถเร็ว ประมาท ดื่มแล้วขับ ไม่สวม
หมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  กรณีดื่มแล้วขับมีผลตรวจแอลกอฮอล์หรือไม่   

กำหนดเวลารายงานอุบัติเหตุใหญ่ ให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัด รายงานตามแบบ
รายงานในระบบรายงานทันทีหลังจากเกิดอุบัติเหตุ หรือหากมีรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถรายงาน  
ไดท้างโทรสารหมายเลข 0-2637-3881-86 โทรสาร 0-2637-3887-88 

แนวทางการจัดเก็บข้อมูล 
 1. คำอธิบายแบบบันทึกข้อมูลที่ให้รายงานเป็นรายวัน  ไดแ้ก ่
    1.1 ข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ (แบบบันทึก ปภ.บอ.1)  ตามแผนปฏิบัติการ และ
การปรับแผนปฏิบัติการประจำวัน 
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    1.2  ข้อมูลการเรียกตรวจและดำเนินคดีตามมาตรการหลัก 10 มาตรการ  (แบบบันทึก 
ปภ.บอ.2)  เป็นข้อมูลจากการปฏิบัติงานของจุดตรวจในช่วง เวลา 00.01-24.00 น. 
    1.3 ข้อมูลอุบัติเหตุ (แบบบันทึก ปภ.บอ.3) เป็นข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่มีผู้เสียชีวิต
และ/หรือบาดเจ็บกรณรีับการรักษาตัวในโรงพยาบาล(admit) ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 00.01-24.00 น. 
    1.4  ข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุ (แบบบันทึก ปภ.บอ.4) เป็นข้อมูลผู้เสียชีวิต และ/หรือ
ผู้บาดเจ็บที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล (admit) ที่เกิดจากอุบัติเหตุในข้อ (1.3) 
 2. แนวทางการจัดเก็บข้อมูล (ปภ.บอ. 1-4) 
    2.1 ข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ (ปภ.บอ.1): ให้สถานีตำรวจเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการรวบรวมข้อมูล โดยให้รวบรวมข้อมูลของจุดตรวจของตำรวจทางหลวงในพ้ืนที่อำเภอด้วย 
    2.2 ข้อมูลการเรียกตรวจและการดำเนินคดีตามมาตรการหลัก 10 มาตรการ (ปภ.บอ.2):  
ให้สถานีตำรวจเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูล รวมทั้งข้อมูลจากจุดตรวจของตำรวจทางหลวง 
ในพ้ืนที่อำเภอด้วย 
    2.3  ข้อมูลอุบัติเหตุ  และข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุ (ปภ.บอ.3-4): ให้ที่ทำการปกครอง
อำเภอ  สถานีตำรวจ  โรงพยาบาล  ร่วมกันจัดเก็บและบูรณาการข้อมูล 
    2.4  กรณี อุบัติ เหตุทางถนนที่ มีผู้ เสียชีวิต หรือมีผู้บาดเจ็บ (admit) ที่ เข้ารับบริการ 
จากโรงพยาบาลในพ้ืนที่อำเภอที่เป็นสถานที่เกิดเหตุ ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่
กรอกแบบรายงาน ปภ.บอ.3-4 ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ อำเภอท้องที่ท่ีเกิดเหตุ  
  2.5 กรณี อุบัติเหตุทางถนนที่มีผู้บาดเจ็บ (admit) ที่ เข้ารับบริการในโรงพยาบาล   
ในเขตพ้ืนที่อำเภอที่เป็นสถานที่เกิดเหตุแล้ว แต่ถูกส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลอ่ืน ในพ้ืนที่อำเภอเดียวกัน  
หรือส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลต่างท้องที่อำเภอ ให้โรงพยาบาลที่ผู้บาดเจ็บเข้ารับบริการแห่งแรกประสาน
ข้อมูลว่าผู้บาดเจ็บได้เสียชีวิต หรือได้รับบริการรักษาเป็นผู้ป่วยใน (admit) หรือไม่ แล้วให้ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ตำรวจท้องที่ กรอกข้อมูล ปภ.บอ.3-4  ส่งให้กับศูนย์ปฏิบัติการฯ อำเภอท้องที่ท่ีเกิดเหตุ 
     2.6 กรณี อุบัติเหตุทางถนนเกิดในพ้ืนที่อำเภอหนึ่งแต่ผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษา 
เป็นผู้ป่วยใน (admit)  ในโรงพยาบาลที่อยู่อีกอำเภอหนึ่ง โดยเดินทางมาเองหรือมีผู้นำส่งให้โรงพยาบาล   
ที่รับผู้ป่วยส่งข้อมูล ปภ.บอ.3-4 ให้กับศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัดเพ่ือตรวจสอบข้อมูลและแจ้งไปยัง
อำเภอท้องที่ที่ เกิดเหตุ ให้ดำเนินการบันทึ กข้อมูล และหากเป็นกรณีที่ เกิดเหตุนอกพ้ืนที่จังหวัด  
ให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด แจ้งจังหวัดที่เป็นท้องทีเ่กิดเหตุพร้อม ปภ.บอ. 3-4 เพ่ือดำเนินการบันทึกต่อไป 
 3. กำหนดเวลาการรายงาน 

  แบบบันทึก ปภ.บอ.1  (ข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ) 

   •  อำเภอ  รายงานภายในเวลา 09.00 น. 

  •  จังหวัด  ตรวจสอบ/ยืนยัน/ส่ง ให้ศูนย์ฯเขต ภายในเวลา 10.00 น. 

  •  ศูนย์ฯ เขต  ตรวจสอบ/ยืนยัน/ส่ง ให้กรม ภายในเวลา 11.00 น. 

  •  กรมฯ  ตรวจสอบ/ยืนยัน  ให้เสร็จภายในเวลา 12.00 น. 
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      แบบบันทึกปภ.บอ.2 (ข้อมูลการเรียกตรวจและดำเนินคดีตามมาตรการหลัก 10 มาตรการ) 

  •  อำเภอ  รายงานภายใน เวลา 02.00 น. 

  •  จังหวัด  ตรวจสอบ/ยืนยัน/ส่ง ใหศู้นย์ฯเขต ภายในเวลา 03.00 น. 

  •  ศูนย์ฯ เขต  ตรวจสอบ/ยืนยัน/ส่ง ให้กรม ภายในเวลา 04.00 น. 

  •  กรมฯ  ตรวจสอบ/ยืนยัน  ให้เสร็จภายในเวลา 04.30 น. 
 

     แบบบันทึกปภ.บอ.3 ปภ.บอ.4 (ปภ.บอ.3 ข้อมูลอุบัติ เหตุ ; ปภ.บอ.4 ข้อมูล 
ผู้ประสบอุบัติเหตุ) และแบบรายงานข้อมูลการตั้งด่านชุมชน 

  •  อำเภอ  รายงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุและไม่เกินเวลา 02.00 น. 

  •  จังหวัด  ตรวจสอบ/ยืนยัน/ส่ง ให้ศูนย์ฯเขต ภายในเวลา 03.00 น. 

  •  ศูนยฯ์ เขต  ตรวจสอบ/ยืนยัน/ส่ง ให้กรม ภายในเวลา 04.00 น. 

  •  กรมฯ  ตรวจสอบ/ยืนยัน  ให้เสร็จภายในเวลา 04.30 น. 
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