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การด าเนินคดีอุบัติเหตุบนทางด่วนโทลล์เวย์ 

วัน /เดือน/ปี เหตุการณ์และการด าเนินงานในขัน้ตอนที่ส าคัญ 
27 ธันวาคม 2553 เกิดอบุติัเหตรุถเก๋งเฉ่ียวชนรถตู้โดยสารบนทางด่วนโทลล์เวย์ มีผู้ เสียชีวิต 9 คน 

บาดเจ็บ 5 คน 
30 ธันวาคม 2553 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มีค าสัง่ที่2144/2553 เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการ

กฎหมายเพื่อดแูลคดีที่เก่ียวกบัอบุติัเหตบุนทางด่วนโทลล์เวย์ 
14 มกราคม 2554 

 
ประชมุคณะกรรมการกฎหมายและแถลงข่าวเก่ียวกบัการให้ความช่วยเหลือการ
ด าเนินคดีแก่ผู้ เสียหายทัง้ในทางแพ่งและทางอาญา 
#ในทางแพ่งทนายความศนูย์นิติศาสตร์ได้รับมอบอ านาจจากผู้ เสียหายให้
ด าเนินคดี สว่นในคดีอาญา คณะกรรมการฯได้ประสานงานกบัพนกังาน
สอบสวนในการแจ้งความเพื่อขอให้ด าเนินคดีกบัผู้กระท าความผิด รวมถึงการ
รวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อด าเนินคดีต่อไป 

แนวทางเบือ้งต้นในการเยียวยาความเสียหายแก่ญาติผู้ เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ 
1.การขอรับค่าสินไหมทดแทนเบือ้งต้นตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถยนต์ 
2.การขอรับค่าสินไหมทดแทนจากหน่วยงานต้นสงักดั 
3.การขอรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกนัภยั 
4.การเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ขบัรถโดยประมาทและผู้จะต้องร่วมรับผิด 
#ศนูย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มีค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานประกอบด้วยนิติกร ผู้ช่วยทนายความ เจ้าหน้าที่ธุรการและนกัศกึษาผู้ปฏิบติังาน รวม 10 คน มีหน้าที่
ปฏิบติัตามค าสัง่ของคณะกรรมการฯโดยมีนิติกรของส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ร่วมด้วย 
##ทีมงานทนายความศนูย์นิติศาสตร์ร่วมกบัคณะท างาน ร่วมกนัสอบข้อเท็จจริงจากผู้ เสียหาย และรวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อยื่นฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย 
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20 เมษายน 2554 บริษัท สง่เสริมประกนัภยั (พ.ร.บ.รถเก๋ง), บริษัท นวกิจประกนัภยั (ภาคสมคัรใจ
รถเก๋ง) ,บริษัทน าสินประกนัภยั(ภาคสมคัรใจรถตู้)จ่ายค่าสินไหมทดแทน
เบือ้งต้นให้แก่ฝ่ายผู้ เสียหาย 

22 มิถุนายน 2554 คดีอาญา พนกังานอยัการ ส านกังานอยัการสงูสดุ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนางสาว
อรชรหรือแพรวา ต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในความผิดต่อชีวิต 
ร่างกาย และความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบก 

5 กรกฎาคม 2554 ทนายความศนูย์นิติศาสตร์ยื่นท าค าร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กบัพนกังานอยัการ 
โดยมีผู้ เสียหายเข้าร่วมเป็นโจทก์ในคดีดงักลา่ว 12 คน 

25 ตุลาคม 2554 คดีแพ่ง ทนายความศนูย์นิติศาสตร์ได้รับการแต่งตัง้เป็นทนายความของ
ผู้ เสียหายทัง้ 28 คน เป็นโจทก์ฟ้องนางสาวอรชรหรือแพรวา,พนัเอกรัฐชยั(บิดา),
นางนิลบุล(มารดา),นายสพุิรัฐ(ผู้ รับฝากรถยนต์),นายสนัติ , นางสาววิชชุตา  
(ผู้ครอบครองรถยนต์) และบริษัท นวกิจประกนัภยั จ ากดั (มหาชน  )ผู้ รับ
ประกนัภยั เป็นจ าเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ต่อศาลแพ่ง เร่ืองละเมิด เรียกค่าเสียหาย และ
ประกนัภยั โดยเรียกค่าเสียหายรวม 113,077,510 บาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ
7.5ต่อปี ต่อมาในระหว่างการพิจารณาของศาลชัน้ต้น จ าเลยที่7 ตกลงชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนให้แก่ผู้ เสียหายตามกรมธรรม์ประกนัภยัจนครบจ านวนแล้ว 
โจทก์จึงถอนฟ้องจ าเลยที่5ถึงที่7 และศาลมีค าสัง่ให้จ าหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความ  

31 สิงหาคม 2555 
 

คดีอาญา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพิพากษาว่าจ าเลยกระท าความผิด
ฐานกระท าโดยประมาทเป็นเหตใุห้ผู้ อ่ืนเสียชีวิตและได้รับอนัตรายสาหสั ลงโทษ
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จ าคกุ 2 ปี แต่ให้รอการลงโทษไว้มีก าหนด 3 ปี และให้คมุประพฤติจ าเลยไว้
ภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว 

19 สิงหาคม 2556 คดีแพ่ง ประชมุญาติผู้ เสียหายและรายงานความคืบหน้าเก่ียวกบัคดี 
ตวัแทน บริษัท นวกิจประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) มอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่
ผู้ เสียหายซึง่เมื่อรวมกบัที่จ่ายมาก่อนหน้านี ้ถือว่าเป็นการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนเต็มจ านวน 10 ล้านบาท ตามที่ระบใุนกรมธรรม์ประกนัภยัแล้ว 

26 พฤศจิกายน 2556 คดีอาญา ศาลอทุธรณ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษาแก้เป็นว่า ให้รอ
การลงโทษจ าคกุจ าเลยไว้มีก าหนด 4 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56 
กบัให้จ าเลยกระท ากิจกรรมบริการสงัคมดแูลผู้ประสบอบุติัเหตทุางรถยนต์        
มีก าหนด48ชัว่โมงต่อปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามค าพิพากษาศาลชัน้ต้น 

17 ธันวาคม 2557 คดีอาญา ศาลฎีกามีค าสัง่ไม่รับฎีกา คดีถึงที่สดุตามค าพิพากษาศาลอทุธรณ์ 
28 พฤศจิกายน 2558 คดีแพ่ง ศาลชัน้ต้นพิพากษาว่าการกระท าของจ าเลยที่1 เป็นการกระท าละเมิด 

จ าเลยที่1ถึงที่3จึงต้องร่วมกนัชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ประกอบด้วยค่าขาดไร้
อปุการะ ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าเสียหายอ่ืนๆให้แก่โจทก์ทัง้ 28 คน รวม
เป็นเงินทัง้สิน้ 26,061,137บาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ7.5ต่อปีนบัแต่วนัท า
ละเมิด และให้ยกฟ้องจ าเลยที่4 ทัง้นี ้เงินค่าเสียหายที่ก าหนดให้แก่ผู้ เสียหายนัน้
มีจ านวนตัง้แต่4,000-1,800,000บาท  โจทก์ที่5 และที่11ยื่นอทุธรณ์ขอให้จ าเลย
ท่ี 4ร่วมรับผิดด้วย และจ าเลยที่1-3ยื่นอทุธรณ์ 

30 ธันวาคม 2559 
(อ่านค าพิพากษาวนัที่ 18 เมษายน 2560) 

คดีแพ่ง ศาลอทุธรณ์พิพากษาแก้ให้จ าเลยที่1 ถึงที่3 ร่วมรับผิดให้แก่โจทก์ทัง้28
คนและให้จ าเลยที่ 4ร่วมกบัผิดกบัจ าเลยที่1 ถึงที่3 ต่อโจทก์ที่5 และที่11 ด้วย 
รวมเป็นเงิน 21,626,925บาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท าละเมิด 
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ทัง้นี ้เงินค่าเสียหายที่ก าหนดให้แก่ผู้ เสียหายส่วนใหญ่นัน้ ศาลอทุธรณ์ปรับ
ลดลงคิดเป็นอตัราร้อยละ20ของค่าเสียหายที่ศาลชัน้ต้นก าหนดให้โจทก์แต่ละ
ราย 
 

23 มกราคม 2562 
(อ่านค าพิพากษาเมื่อวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562) 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่297-308/2562 พิพากษาว่า คดีระหว่างโจทก์ที่ 6 จ าเลย
ท่ี1 ถึงที่ 3 เสร็จเด็ดขาดตามสญัญาประนีประนอมยอมความ ฉบบัลงวนัที่ 20 
เมษายน 2561 และให้จ าเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกนัช าระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ใน
แต่ละคดี ซึง่รวมค่าสินไหมทดแทนที่ศาลฎีกาก าหนดให้ทุกคดีแล้รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้25,261,164 บาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท าละเมิดเป็น
ต้นไปจนกว่าจ าเลยจะช าระให้แก่โจทก์เสร็จสิน้และศาลได้อ่านค าพิพากษาศาล
ฎีกาแล้วเมื่อวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยทนายความผู้ รับผิดชอบส านวนคดีได้
ชีแ้จงผลค าพิพากษาให้แก่โจทก์พร้อมด าเนินการสง่บงัคบัเพื่อให้จ าเลยที่ 1 ถึงที่ 
4 ปฏิบติัตามค าพิพากษาของศาลภายใน 30 วนั 

 9 สิงหาคม 2562 จ าเลยที่ 1 ถึงที่ 3 น าเงินไปวางที่ศาลแพ่งเพื่อเป็นการช าระค่าเสียหายให้แก่
โจทก์เป็นจ านวนทัง้สิน้ 42,536,571.63บาท (สี่สิบสองล้านห้าแสนสามหมื่นหก
พนัห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์ถ้วน) 

 

หมายเหตุ ข้อมลูจากส านวนคดีของศนูย์นิติศาสตร์  คณะนิตศิาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ( 16  สิงหาคม  2562 ) 


