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การดาเนินคดีอุบัติเหตุบนทางด่ วนโทลล์ เวย์
วัน /เดือน/ปี
27 ธันวาคม 2553

เหตุการณ์ และการดาเนินงานในขัน้ ตอนที่สาคัญ
เกิดอุบตั ิเหตุรถเก๋งเฉี่ยวชนรถตู้โดยสารบนทางด่วนโทลล์เวย์ มีผ้ เู สียชีวิต 9 คน
บาดเจ็บ 5 คน
30 ธันวาคม 2553
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคาสัง่ ที่2144/2553 เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการ
้
กฎหมายเพื่อดูแลคดีที่เกี่ยวกับอุบตั ิเหตุบนทางด่วนโทลล์เวย์
14 มกราคม 2554
ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและแถลงข่าวเกี่ยวกับการให้ ความช่วยเหลือการ
ดาเนินคดีแก่ผ้ เู สียหายทังในทางแพ่
้
งและทางอาญา
#ในทางแพ่งทนายความศูนย์นิติศาสตร์ ได้ รับมอบอานาจจากผู้เสียหายให้
ดาเนินคดี ส่วนในคดีอาญา คณะกรรมการฯได้ ประสานงานกับพนักงาน
สอบสวนในการแจ้ งความเพื่อขอให้ ดาเนินคดีกบั ผู้กระทาความผิด รวมถึงการ
รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดาเนินคดีต่อไป
แนวทางเบือ้ งต้ นในการเยียวยาความเสียหายแก่ ญาติผ้ เู สียชีวิตและผู้ได้ รับบาดเจ็บ
1.การขอรับค่าสินไหมทดแทนเบื ้องต้ นตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์
2.การขอรับค่าสินไหมทดแทนจากหน่วยงานต้ นสังกัด
3.การขอรับค่าสินไหมทดแทนจากบริ ษัทประกันภัย
4.การเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ขบั รถโดยประมาทและผู้จะต้ องร่วมรับผิด
#ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มีคาสัง่ แต่งตังคณะท
้
างานประกอบด้ วยนิติกร ผู้ช่วยทนายความ เจ้ าหน้ าที่ธุรการและนักศึกษาผู้ปฏิบตั ิงาน รวม 10 คน มีหน้ าที่
ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของคณะกรรมการฯโดยมีนิติกรของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ร่วมด้ วย
##ทีมงานทนายความศูนย์นิติศาสตร์ ร่วมกับคณะทางาน ร่วมกันสอบข้ อเท็จจริงจากผู้เสียหาย และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย
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20 เมษายน 2554

22 มิถุนายน 2554

5 กรกฎาคม 2554
25 ตุลาคม 2554

31 สิงหาคม 2555

บริษัท ส่งเสริมประกันภัย (พ.ร.บ.รถเก๋ง), บริ ษัท นวกิจประกันภัย (ภาคสมัครใจ
รถเก๋ง) ,บริษัทนาสินประกันภัย(ภาคสมัครใจรถตู้)จ่ายค่าสินไหมทดแทน
เบื ้องต้ นให้ แก่ฝ่ายผู้เสียหาย
คดีอาญา พนักงานอัยการ สานักงานอัยการสูงสุด เป็ นโจทก์ยื่นฟ้องนางสาว
อรชรหรื อแพรวา ต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในความผิดต่อชีวิต
ร่างกาย และความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบก
ทนายความศูนย์นิติศาสตร์ ยื่นทาคาร้ องขอเข้ าร่วมเป็ นโจทก์กบั พนักงานอัยการ
โดยมีผ้ เู สียหายเข้ าร่วมเป็ นโจทก์ในคดีดงั กล่าว 12 คน
คดีแพ่ ง ทนายความศูนย์นิติศาสตร์ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นทนายความของ
ผู้เสียหายทัง้ 28 คน เป็ นโจทก์ฟ้องนางสาวอรชรหรื อแพรวา,พันเอกรัฐชัย(บิดา),
นางนิลบุ ล(มารดา),นายสุพิรัฐ(ผู้รับฝากรถยนต์),นายสันติ , นางสาววิชชุตา
(ผู้ครอบครองรถยนต์) และบริษัท นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน )ผู้รับ
ประกันภัย เป็ นจาเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ต่อศาลแพ่ง เรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหาย และ
ประกันภัย โดยเรียกค่าเสียหายรวม 113,077,510 บาท พร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ
7.5ต่อปี ต่อมาในระหว่างการพิจารณาของศาลชันต้
้ น จาเลยที่7 ตกลงชดใช้ ค่า
สินไหมทดแทนให้ แก่ผ้ เู สียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยจนครบจานวนแล้ ว
โจทก์จึงถอนฟ้องจาเลยที่5ถึงที่7 และศาลมีคาสัง่ ให้ จาหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความ
คดีอาญา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพิพากษาว่าจาเลยกระทาความผิด
ฐานกระทาโดยประมาทเป็ นเหตุให้ ผ้ อู ื่นเสียชีวิตและได้ รับอันตรายสาหัส ลงโทษ
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19 สิงหาคม 2556

26 พฤศจิกายน 2556

17 ธันวาคม 2557
28 พฤศจิกายน 2558

30 ธันวาคม 2559
(อ่านคาพิพากษาวันที่ 18 เมษายน 2560)

จาคุก 2 ปี แต่ให้ รอการลงโทษไว้ มกี าหนด 3 ปี และให้ คมุ ประพฤติจาเลยไว้
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
คดีแพ่ ง ประชุมญาติผ้ เู สียหายและรายงานความคืบหน้ าเกี่ยวกับคดี
ตัวแทน บริ ษัท นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน) มอบค่าสินไหมทดแทนให้ แก่
ผู้เสียหายซึง่ เมื่อรวมกับที่จ่ายมาก่อนหน้ านี ้ ถือว่าเป็ นการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนเต็มจานวน 10 ล้ านบาท ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยแล้ ว
คดีอาญา ศาลอุทธรณ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษาแก้ เป็ นว่า ให้ รอ
การลงโทษจาคุกจาเลยไว้ มีกาหนด 4 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56
กับให้ จาเลยกระทากิจกรรมบริการสังคมดูแลผู้ประสบอุบตั ิเหตุทางรถยนต์
มีกาหนด48ชัว่ โมงต่อปี นอกจากที่แก้ ให้ เป็ นไปตามคาพิพากษาศาลชันต้
้ น
คดีอาญา ศาลฎีกามีคาสัง่ ไม่รับฎีกา คดีถึงที่สดุ ตามคาพิพากษาศาลอุทธรณ์
คดีแพ่ ง ศาลชันต้
้ นพิพากษาว่าการกระทาของจาเลยที่1 เป็ นการกระทาละเมิด
จาเลยที่1ถึงที่3จึงต้ องร่วมกันชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน ประกอบด้ วยค่าขาดไร้
อุปการะ ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าเสียหายอื่นๆให้ แก่โจทก์ทงั ้ 28 คน รวม
เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 26,061,137บาท พร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ7.5ต่อปี นบั แต่วนั ทา
ละเมิด และให้ ยกฟ้องจาเลยที่4 ทังนี
้ ้ เงินค่าเสียหายที่กาหนดให้ แก่ผ้ เู สียหายนัน้
มีจานวนตังแต่
้ 4,000-1,800,000บาท โจทก์ที่5 และที่11ยื่นอุทธรณ์ขอให้ จาเลย
ที่ 4ร่วมรับผิดด้ วย และจาเลยที่1-3ยื่นอุทธรณ์
คดีแพ่ ง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ ให้ จาเลยที่1 ถึงที่3 ร่วมรับผิดให้ แก่โจทก์ทง28
ั้
คนและให้ จาเลยที่ 4ร่วมกับผิดกับจาเลยที่1 ถึงที่3 ต่อโจทก์ที่5 และที่11 ด้ วย
รวมเป็ นเงิน 21,626,925บาท พร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ7.5 ต่อปี นบั แต่วนั ทาละเมิด
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ทังนี
้ ้ เงินค่าเสียหายที่กาหนดให้ แก่ผ้ เู สียหายส่วนใหญ่นนั ้ ศาลอุทธรณ์ปรับ
ลดลงคิดเป็ นอัตราร้ อยละ20ของค่าเสียหายที่ศาลชันต้
้ นกาหนดให้ โจทก์แต่ละ
ราย
23 มกราคม 2562
(อ่านคาพิพากษาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562)

9 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ

คาพิพากษาศาลฎีกาที่297-308/2562 พิพากษาว่า คดีระหว่างโจทก์ที่ 6 จาเลย
ที1่ ถึงที่ 3 เสร็จเด็ดขาดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ฉบับลงวันที่ 20
เมษายน 2561 และให้ จาเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันชาระค่าเสียหายให้ แก่โจทก์ใน
แต่ละคดี ซึง่ รวมค่าสินไหมทดแทนที่ศาลฎีกากาหนดให้ ทุกคดีแล้ รวมเป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น25,261,164 บาท พร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ทาละเมิดเป็ น
ต้ นไปจนกว่าจาเลยจะชาระให้ แก่โจทก์เสร็จสิ ้นและศาลได้ อ่านคาพิพากษาศาล
ฎีกาแล้ วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยทนายความผู้รับผิดชอบสานวนคดีได้
ชี ้แจงผลคาพิพากษาให้ แก่โจทก์พร้ อมดาเนินการส่งบังคับเพื่อให้ จาเลยที่ 1 ถึงที่
4 ปฏิบตั ิตามคาพิพากษาของศาลภายใน 30 วัน
จาเลยที่ 1 ถึงที่ 3 นาเงินไปวางที่ศาลแพ่งเพื่อเป็ นการชาระค่าเสียหายให้ แก่
โจทก์เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 42,536,571.63บาท (สี่สิบสองล้ านห้ าแสนสามหมื่นหก
พันห้ าร้ อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์ถ้วน)

ข้ อมูลจากสานวนคดีของศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( 16 สิงหาคม 2562 )

