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รายงานการดาเนินการของศูนย์นิติศาสตร์ในการยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในคดี
เกี่ยวกับอุบัติเหตุบนทางด่วนโทลล์เวย์
ตามคาสั่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 2144/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายเพื่อดูแลคดี
เกี่ยวกับอุบัติเหตุบนทางด่วนโทลล์เวย์ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ซึ่งสานักงานช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย ศูนย์นิติศาสตร์ ได้จัดทนายความดาเนินการยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย รวม 13
คดี และเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการในคดีอาญา จากอุบัติเหตุคืนวันที่ 27 ธันวาคม 2553 เวลา กรณี
นางสาวแพรวาหรืออรชร ขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลสีขาว ยี่ห้อฮอนด้า ซีวิค ด้วยความเร็วสูงพุ่งเข้าชนท้ายรถตู้
สาธารณะ ยี่ห้อโตโยต้า ไฮแอซ ซึ่งวิ่งเส้นทางระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต-สถานีหมอชิต (สาย
ต.118) บนทางยกระดับอุตราภิมุข ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารจานวน 14 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเหตุให้
รถตู้คันดังกล่าวชนขอบทางยกระดับอุตราภิมุขอย่างแรง จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
จานวน 8 คน บาดเจ็บจานวน 6 คน และต่อมาเสียชีวิตลงอีก 1 คน ในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 รวมจานวน
ผู้เสียชีวิตทั้งหมด 9 คน บาดเจ็บ 5 คน ส่วนนางสาวแพรวาหรืออรชร ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

คดีอาญา
วันที่ 22 มิถุนายน 2554 พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนางสาวอรชรหรือแพรวา เป็นจาเลย ต่อ
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คดีหมายเลขดาที่ 1233/2554 คดีหมายเลขแดงที่ 1012/2555 ในความผิด
ต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย (ประมาท) ลหุโทษ ความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบก ศาลชั้นต้นมีคา
พิพากษาลงโทษจาคุกจาเลยในความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและทาให้ทรัพย์สิน
เสียหาย เป็นเวลา 3 ปี ทางนาสืบของจาเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษ 1
ใน 3 คงจาคุกเป็นเวลา 2 ปี ประกอบกับความประพฤติทั่วไปของจาเลยยังไม่มีข้อเสียหาย เป็นการกระทาผิด
ครั้งแรก รู้สานึกในการกระทาความผิด และได้บรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายบางส่วนแล้ว จึงเห็นควรให้
โอกาสจาเลยได้กลับตนเป็นคนดีสักครั้ง ให้รอลงโทษเป็นเวลา 3 ปี คุมประพฤติจาเลยเป็นเวลา 3 ปี กาหนด
เงื่อนไขให้รายงานตัวทุก ๆ 3 เดือน ให้ทางานบริการสังคมดูแลผู้ป่วยจากอุบัติเหตุเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ภายใน
2 ปี และห้ามขับรถยนต์จนกว่าจะมีอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ ส่วนข้อหาอื่นศาลพิพากษายกฟ้อง จาเลยอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษาแก้ ให้รอลงโทษจาคุกจาเลยมีกาหนด 4 ปี กับให้ทางานบริการสังคมดูแลผู้ป่วยจาก
อุบัติเหตุปีละ 48 ชั่วโมง ส่วนโทษอื่นให้เป็นไปตามคาพิพากษาศาลชั้นต้น
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คดีแพ่ง
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 ทนายความประจาศูนย์นิติศาสตร์ได้รับการแต่งตั้งเป็นทนายความของ
ผู้เสียหายทั้ง 28 คน เป็นโจทก์ฟ้อง นางสาวอรชรหรือแพรวา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, พันเอกรัฐชัย เทพหัสดิน
ณ อยุธยา (บิดา), นางนิลุบล อรุณวงศ์ (มารดา), นายสุพิรัฐ จ้าววัฒนา (ผู้ครอบครองรถยนต์), นายสันฐิติ วร
พันธ์ นางสาววิชชุตา วรขจิต และบริษัทนวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน) เป็นจาเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ต่อศาลแพ่ง
เรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหาย และประกันภัย จานวน 113,077,510 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
ต่อมาในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น เมื่อจาเลยที่ 7 ตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตาม
สัญญากรมกรมธรรม์จนครบจานวนแล้ว โจทก์จึงถอนฟ้องจาเลยที่ 5 ถึงที่ 7 และศาลมีคาสั่งให้จาหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ
ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าการกระทาของจาเลยที่ 1 เป็นการกระทาละเมิด จาเลยที่ 1 ถึง 3 จึงต้อง
ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อันประกอบด้วยค่าขาดไร้อุปการะ ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าเสียหายอื่น ๆ
ให้แก่โจทก์ทั้ง 28 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,061,137 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันทา
ละเมิด และให้ยกฟ้องจาเลยที่ 4 ทั้งนี้ เงินค่าเสียหายที่กาหนดให้แก่ผู้เสียหายนั้น มีจานวนตั้งแต่ 4,000 –
1,800,000 บาท โจทก์ทั้ง 28 โดยโจทก์ที่ 5 และที่ 11 ขอให้จาเลยที่ 4 ร่วมรับผิดด้วย และจาเลยที่ 1-3 ยื่น
อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้จาเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมรับผิดให้แก่โจทก์ทั้ง 28 และให้จาเลยที่ 4 ร่วมรับ
ผิดกับจาเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ต่อโจทก์ที่ 5 และที่ 11 ด้วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,626,925 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อย
ละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันทาละเมิด ทั้งนี้ เงินค่าเสียหายที่กาหนดให้แก่ผู้เสียหายส่วนใหญ่นั้น ศาลอุทธรณ์ได้ปรับ
ลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละ 20 ของค่าเสียหายที่ศาลชั้นต้นกาหนดให้แก่โจทก์แต่ละราย
ศาลฎีกาได้พิพากษาในคดีระหว่างโจทก์ที่ 6 จาเลยที่ 1 ถึงที่ 3 เสร็จเด็ดขาดตามยอมสัญญาประนีประนอม
ยอม ฉบับลงวันที่ 20 เมษายน 2561 และให้จาเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันชาระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ในแต่ละคดี
ซึ่งรวมค่าสินไหมทดแทนที่ศาลฎีกากาหนดให้ทุกคดีแล้วรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,261,164 บาท พร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันทาละเมิด เป็นต้นไป จนกว่าจาเลยจะชาระให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น และศาลได้อ่านคา
พิพากษาศาลฎีกา (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 297-308/2562) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยทนายความ
ผู้รับผิดชอบสานวนคดีได้ชี้แจงผลคาพิพากษาให้แก่โจทก์พร้อมดาเนินการส่งคาบังคับเพื่อให้จาเลยที่ 1 ถึงที่ 4
ปฏิบัติตามคาพิพากษาของศาลภายใน 30 วัน เรียบร้อยแล้ว ผู้เสียหายทุกคนเคารพคาพิพากษาของศาลและ
ยอมรับจานวนเงินที่พึงจะได้รับ ทั้งนี้ ผู้เสียหายจะได้รับการชดใช้เยียวยาจากจาเลยเมื่อใดนั้น ก็ยังคงเป็น
ขั้นตอนที่ต้องดาเนินการในขั้นตอนบังคับคดีต่อไป
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สรุปข้อเท็จจริงโดยย่อ
1. เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไร
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 นางสาวแพรวาหรืออรชร (จาเลย) ขับรถยนต์พุ่งเข้าชนท้ายรถตู้สาธารณะ บน
ทางยกระดับอุตราภิมุข ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารจานวน 14 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเหตุให้รถตู้
คันดังกล่าวชนขอบทางยกระดับอย่างแรงส่งผลให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจานวนมาก
2. ผู้เสียหายมีกี่คน
มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 9 คน บาดเจ็บ 5 คน
3. ศูนย์นิติศาสตร์ เข้าไปช่วยเหลือผู้เสียหายได้อย่างไร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีคาสั่งให้ศูนย์นิติศาสตร์เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีดังกล่าว โดยศูนย์นิติศาสตร์
ได้จัดทนายความดาเนินการยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย รวม 13 คดี และเป็นโจทก์ร่วมกับ
พนักงานอัยการในคดีอาญา
4. คดีที่ฟ้องมีกี่คดี โจทก์กี่คน จาเลยกี่คน
คดีที่ฟ้องมีทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง ดังนี้ คดีอาญา พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้อง จาเลย 1 คน คือนางสาว
แพรวาฯ คดีแพ่ง โจทก์ 28 คน (13 คดี) จาเลย 7 คน ได้แก่ จาเลยที่ 1 นางสาวแพรวาฯ จาเลยที่ 2 บิดา
นางสาวแพรวาฯ จาเลยที่ 3 มารดานางสาวแพรวาฯ จาเลยที่ 4 ผู้ให้ยืมรถ จาเลยที่ 5 สามีของจาเลยที่ 6 ซึง่
เป็นผู้นารถไปฝากไว้กับจาเลยที่ 4 จาเลยที่ 6 เจ้าของรถ จาเลยที่ 7 บริษัทประกันภัยซึ่งจาเลยที่ 6 ทา
ประกันภัยรถยนต์ไว้
5. ในคดีอาญา ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดอย่างไร
คดีอาญาถึงที่สุดในชั้นอุทธรณ์ โดยศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษาลงโทษจาคุกจาเลย 2 ปี ให้รอลงโทษเป็นเวลา 4
ปี กับให้ทางานบริการสังคมดูแลผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ และห้ามขับรถยนต์จนกว่าจะมีอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์
6. ในคดีแพ่ง ผู้เสียหายฟ้องอะไรบ้าง
โจทก์ทั้ง 28 คนฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจาเลยที่ 1 ถึง 7 เป็นเงินจานวน 113,077,510 บาท พร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมา จาเลยที่ 7 บริษัทนวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน) ซึ่งจาเลยที่ 5 และที่ 6 ผู้
ครอบครองรถยนต์และได้ทาประกันไว้กับจาเลยที่ 7 ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เต็มจานวนตาม
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กรมธรรม์ประกันภัย โจทก์ทั้ง 28 คนจึงถอนฟ้องจาเลยที่ 5 ถึง 7 และศาลได้มีคาสั่งจาหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ
7. ศาลชั้นต้นตัดสินอย่างไร
ศาลชั้นต้นพิพากษา ให้จาเลยที่ 1 ถึง 3 จึงต้องร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ทั้ง 28 คน รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 26,061,137 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันทาละเมิด และให้ยกฟ้องจาเลยที่ 4
8. ใครอุทธรณ์คาตัดสินศาลชั้นต้นบ้าง
โจทก์ที่ 5 และที่ 11 ยื่นอุทธรณ์ขอให้จาเลยที่ 4 ร่วมรับผิดด้วย และจาเลยที่ 1-3 ยื่นอุทธรณ์
9. ศาลอุทธรณ์ตัดสินอย่างไร
ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้จาเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมรับผิดให้แก่โจทก์ทั้ง 13 คดี และให้จาเลยที่ 4 ร่วมรับผิดกับ
จาเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ต่อโจทก์ที่ 5 และที่ 11 ด้วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,626,925 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ
7.5 ต่อปีนับแต่วันทาละเมิด
10. ใครยื่นฎีกา
ทั้งโจทก์และจาเลยยื่นฎีกา โดยโจทก์ขอให้ศาลมีคาพิพากษาตามศาลชั้นต้น ส่วนจาเลยขอให้ศาลปรับลด
ค่าเสียหายลง
11. ศาลฎีกาตัดสินอย่างไร
ศาลฎีกาพิพากษาให้จาเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันชาระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ในแต่ละคดี และให้จาเลยที่ 4 ร่วม
รับผิดกับจาเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ต่อโจทก์ที่ 5 และที่ 11 ด้วย ซึ่งรวมค่าสินไหมทดแทนทุกคดีเป็นเงินทั้งสิ้น
25,261,164 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันทาละเมิด
12. ตอนนี้คดีอยู่ขั้นตอนไหน
ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งคาบังคับให้แก่จาเลยทั้ง 4 เพื่อให้ชาระหนี้ตามคาพิพากษาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้
รับคาบังคับ หากไม่ชาระภายในระยะเวลาที่กาหนดจะเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี กล่าวคือ สืบค้นทรัพย์สิน
ของจาเลยเพื่อยึด หรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนาออกมาขายทอดตลาดแล้วนาเงินมาชดใช้แก่โจทก์ต่อไป

5
ลาดับเหตุการณ์ การดาเนินงานของทนายโจทก์คดีอุบุติเหตุบนทางด่วนโทรลเวย์นับแต่วันอ่านคาพิพากษา
ฎีกา
8 พฤษภาคม 2562
- ฟังคาพิพากษาฎีกา
- โจทก์ทั้ง 12 คดี ลงชื่อในหนังสือมอบอานาจเพื่อการบังคับคดี
- ชี้แจงผลของคาพิพากษาฎีกา
- ถ่ายสาเนาคาพิพากษาฎีกาแล้วมอบให้โจทก์แต่ละคดี
15 พฤษภาคม 2562

- ยื่นคาแถลงขอส่งคาบังคับให้แก่จาเลยที่ 1-4 ซึ่งมีที่อยู่ในเขตศาลอื่น
- วางเงินค่านาส่งคาบังคับ

6 กรกฎาคม 2562
13 กรกฎาคม 2562
21 กรกฎาคม 2562
28 กรกฎาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
27 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม 2562

-

ส่งคาบังคับให้จาเลยที่ 2 และ ที่ 4 โดยการปิดหมาย
ส่งคาบังคับให้จาเลยที่ 1 และที่ 3 โดยการปิดหมาย
ครบกาหนด 15 วัน ถือว่าจาเลยที่ 2 และที่ 4 ทราบคาบังคับ
ครบกาหนด 15 วัน ถือว่าจาเลยที่ 1 และที่ 3 ทราบคาบังคับ
ครบกาหนด 30 วัน ที่จาเลยที่ 2 และที่ 4 ต้องปฏิบัติตามคาพิพากษา
ครบกาหนด 30 วัน ที่จาเลยที่ 1 และที่ 3 ต้องปฏิบัติตามคาพิพากษา
โจทก์มีสิทธิยื่นคาขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีหากจาเลยยังคงเพิกเฉย

การดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
22 กรกฎาคม 2562 กระทรวงยุติธรรม หารือร่วมกับคณบดีและผู้อานวยการศูนย์นิติศาสตร์ เกี่ยวกับการร่วม
แถลงข่าวความคืบหน้าของคดี
23 กรกฎาคม 2562 ศูนย์นิติศาสตร์ แถลงข่าวร่วมกับกระทรวงยุติธรรมต่อสื่อมวลชน
17 สิงหาคม 2562 ศูนย์นิติศาสตร์ ร่วมกับศูนย์กฎหมายแพ่ง จัดเสวนาวิชาการเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทาง
กฎหมายจากคดีดังกล่าว (อยู่ระหว่างดาเนินโครงการและทาบทามวิทยากร)

