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รายงานการด าเนินการของศูนย์นิติศาสตร์ในการยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในคดี

เกี่ยวกับอุบัติเหตุบนทางด่วนโทลล์เวย์ 

ตามค าสั่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 2144/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายเพื่อดูแลคดี

เกี่ยวกับอุบัติเหตุบนทางด่วนโทลล์เวย์ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ซึ่งส านักงานช่วยเหลือประชาชนทาง

กฎหมาย ศูนย์นิติศาสตร์ ได้จัดทนายความด าเนินการยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย 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 ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารจ านวน 14 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเหตุให้

รถตู้คันดังกล่าวชนขอบทางยกระดับอุตราภิมุขอย่างแรง จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ

จ านวน 8 คน บาดเจ็บจ านวน 6 คน และต่อมาเสียชีวิตลงอีก 1 คน ในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 รวมจ านวน

ผู้เสียชีวิตทั้งหมด 9 คน บาดเจ็บ 5 คน ส่วนนางสาวแพรวาหรืออรชร ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

 

คดีอาญา 

วันที่ 22 มิถุนายน 2554 พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนางสาวอรชรหรือแพรวา เป็นจ าเลย ต่อ

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คดีหมายเลขด าที่ 1233/2554 คดีหมายเลขแดงที่ 1012/2555 ในความผิด

ต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย (ประมาท) ลหุโทษ ความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบก ศาลชั้นต้นมีค า

พิพากษาลงโทษจ าคุกจ าเลยในความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและท าให้ทรัพย์สิน

เสียหาย เป็นเวลา 3 ปี ทางน าสืบของจ าเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษ 1 

ใน 3 คงจ าคุกเป็นเวลา 2 ปี ประกอบกับความประพฤติทั่วไปของจ าเลยยังไม่มีข้อเสียหาย เป็นการกระท าผิด

ครั้งแรก รู้ส านึกในการกระท าความผิด และได้บรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายบางส่วนแล้ว จึงเห็นควรให้

โอกาสจ าเลยได้กลับตนเป็นคนดีสักครั้ง ให้รอลงโทษเป็นเวลา 3 ปี คุมประพฤติจ าเลยเป็นเวลา 3 ปี ก าหนด

เงื่อนไขให้รายงานตัวทุก ๆ 3 เดือน ให้ท างานบริการสังคมดูแลผู้ป่วยจากอุบัติเหตุเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ภายใน 

2 ปี และห้ามขับรถยนต์จนกว่าจะมีอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ ส่วนข้อหาอื่นศาลพิพากษายกฟ้อง จ าเลยอุทธรณ์ 

ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษาแก้ ให้รอลงโทษจ าคุกจ าเลยมีก าหนด 4 ปี กับให้ท างานบริการสังคมดูแลผู้ป่วยจาก

อุบัติเหตุปีละ 48 ชั่วโมง ส่วนโทษอ่ืนให้เป็นไปตามค าพิพากษาศาลชั้นต้น 
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คดีแพ่ง 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 ทนายความประจ าศูนย์นิติศาสตร์ได้รับการแต่งตั้งเป็นทนายความของ

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 จ ากัด (มหาชน) เป็นจ าเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ต่อศาลแพ่ง 

เรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหาย และประกันภัย จ านวน 113,077,510 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี 

ต่อมาในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น เมื่อจ าเลยที่ 7 ตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตาม

สัญญากรมกรมธรรม์จนครบจ านวนแล้ว โจทก์จึงถอนฟ้องจ าเลยที่ 5 ถึงที่ 7 และศาลมีค าสั่งให้จ าหน่ายคดี

ออกจากสารบบความ 

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าการกระท าของจ าเลยที่ 1 เป็นการกระท าละเมิด จ าเลยที่ 1 ถึง 3 จึงต้อง

ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อันประกอบด้วยค่าขาดไร้อุปการะ ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าเสียหายอื่น ๆ 

ให้แก่โจทก์ทั้ง 28 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,061,137 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันท า

ละเมิด และให้ยกฟ้องจ าเลยที่ 4 ทั้งนี้ เงินค่าเสียหายที่ก าหนดให้แก่ผู้เสียหายนั้น มีจ านวนตั้งแต่ 4,000 – 

1,800,000 บาท โจทก์ท้ัง 28 โดยโจทก์ท่ี 5 และที่ 11 ขอให้จ าเลยที่ 4 ร่วมรับผิดด้วย และจ าเลยที่ 1-3 ยื่น

อุทธรณ์ 

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้จ าเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมรับผิดให้แก่โจทก์ท้ัง 28 และให้จ าเลยที่ 4 ร่วมรับ

ผิดกับจ าเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ต่อโจทก์ท่ี 5 และที่ 11 ด้วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,626,925 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อย

ละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันท าละเมิด ทั้งนี้ เงินค่าเสียหายที่ก าหนดให้แก่ผู้เสียหายส่วนใหญ่นั้น ศาลอุทธรณ์ได้ปรับ

ลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละ 20 ของค่าเสียหายที่ศาลชั้นต้นก าหนดให้แก่โจทก์แต่ละราย  

ศาลฎีกาได้พิพากษาในคดีระหว่างโจทก์ที่ 6 จ าเลยที่ 1 ถึงที่ 3 เสร็จเด็ดขาดตามยอมสัญญาประนีประนอม

ยอม ฉบับลงวันที่ 20 เมษายน 2561 และให้จ าเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันช าระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ในแต่ละคดี 

ซึ่งรวมค่าสินไหมทดแทนที่ศาลฎีกาก าหนดให้ทุกคดีแล้วรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,261,164 บาท พร้อมดอกเบี้ย

ร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันท าละเมิด เป็นต้นไป จนกว่าจ าเลยจะช าระให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น และศาลได้อ่านค า

พิพากษาศาลฎีกา (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 297-308/2562) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยทนายความ

ผู้รับผิดชอบส านวนคดีได้ชี้แจงผลค าพิพากษาให้แก่โจทก์พร้อมด าเนินการส่งค าบังคับเพ่ือให้จ าเลยที่ 1 ถึงที่ 4 

ปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลภายใน 30 วัน เรียบร้อยแล้ว ผู้เสียหายทุกคนเคารพค าพิพากษาของศาลและ

ยอมรับจ านวนเงินที่พึงจะได้รับ ทั้งนี้ ผู้เสียหายจะได้รับการชดใช้เยียวยาจากจ าเลยเมื่อใดนั้น ก็ยังคงเป็น

ขั้นตอนที่ต้องด าเนินการในขั้นตอนบังคับคดีต่อไป 
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สรุปข้อเท็จจริงโดยย่อ 

1. เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไร 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 นางสาวแพรวาหรืออรชร (จ าเลย) ขับรถยนต์พุ่งเข้าชนท้ายรถตู้สาธารณะ บน

ทางยกระดับอุตราภิมุข ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารจ านวน 14 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเหตุให้รถตู้

คันดังกล่าวชนขอบทางยกระดับอย่างแรงส่งผลให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจ านวนมาก 

2. ผู้เสียหายมีกี่คน 

มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 9 คน บาดเจ็บ 5 คน 

3. ศูนย์นิติศาสตร์ เข้าไปช่วยเหลือผู้เสียหายได้อย่างไร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีค าสั่งให้ศูนย์นิติศาสตร์เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีดังกล่าว โดยศูนย์นิติศาสตร์

ได้จัดทนายความด าเนินการยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย รวม 13 คดี และเป็นโจทก์ร่วมกับ

พนักงานอัยการในคดีอาญา 

4. คดีที่ฟ้องมีกี่คดี โจทก์กี่คน จ าเลยกี่คน 

คดีท่ีฟ้องมีทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง ดังนี้ คดีอาญา พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้อง จ าเลย 1 คน คือนางสาว

แพรวาฯ คดีแพ่ง โจทก์ 28 คน (13 คดี) จ าเลย 7 คน ได้แก่ จ าเลยที่ 1 นางสาวแพรวาฯ จ าเลยที่ 2 บิดา

นางสาวแพรวาฯ จ าเลยที่ 3 มารดานางสาวแพรวาฯ จ าเลยที่ 4 ผู้ให้ยืมรถ จ าเลยที่ 5 สามีของจ าเลยที่ 6 ซ่ึง

เป็นผู้น ารถไปฝากไว้กับจ าเลยที่ 4 จ าเลยที่ 6 เจ้าของรถ จ าเลยที่ 7 บริษัทประกันภัยซึ่งจ าเลยที่ 6 ท า

ประกันภัยรถยนต์ไว้ 

5. ในคดีอาญา ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดอย่างไร 

คดีอาญาถึงที่สุดในชั้นอุทธรณ์ โดยศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษาลงโทษจ าคุกจ าเลย 2 ปี ให้รอลงโทษเป็นเวลา 4 

ปี กับให้ท างานบริการสังคมดูแลผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ และห้ามขับรถยนต์จนกว่าจะมีอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ 

6. ในคดีแพ่ง ผู้เสียหายฟ้องอะไรบ้าง 

โจทก์ท้ัง 28 คนฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจ าเลยที่ 1 ถึง 7 เป็นเงินจ านวน 113,077,510 บาท พร้อมดอกเบี้ย

ร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมา จ าเลยที่ 7 บริษัทนวกิจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจ าเลยที่ 5 และท่ี 6 ผู้

ครอบครองรถยนต์และได้ท าประกันไว้กับจ าเลยที่ 7 ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เต็มจ านวนตาม
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กรมธรรม์ประกันภัย โจทก์ท้ัง 28 คนจึงถอนฟ้องจ าเลยที่ 5 ถึง 7 และศาลได้มีค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจาก 

สารบบความ 

7. ศาลชั้นต้นตัดสินอย่างไร 

ศาลชั้นต้นพิพากษา ให้จ าเลยที่ 1 ถึง 3 จึงต้องร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ท้ัง 28 คน รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น 26,061,137 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันท าละเมิด และให้ยกฟ้องจ าเลยที่ 4 

8. ใครอุทธรณ์ค าตัดสินศาลชั้นต้นบ้าง 

โจทก์ท่ี 5 และท่ี 11 ยื่นอุทธรณ์ขอให้จ าเลยที่ 4 ร่วมรับผิดด้วย และจ าเลยที่ 1-3 ยื่นอุทธรณ์ 

9. ศาลอุทธรณ์ตัดสินอย่างไร 

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้จ าเลยที่ 1 ถึงท่ี 3 ร่วมรับผิดให้แก่โจทก์ทั้ง 13 คดี และให้จ าเลยที่ 4 ร่วมรับผิดกับ

จ าเลยที่ 1 ถึงท่ี 3 ต่อโจทก์ท่ี 5 และท่ี 11 ด้วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,626,925 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 

7.5 ต่อปีนับแต่วันท าละเมิด 

10. ใครยื่นฎีกา 

ทั้งโจทก์และจ าเลยยื่นฎีกา โดยโจทก์ขอให้ศาลมีค าพิพากษาตามศาลชั้นต้น ส่วนจ าเลยขอให้ศาลปรับลด

ค่าเสียหายลง 

11. ศาลฎีกาตัดสินอย่างไร 

ศาลฎีกาพิพากษาให้จ าเลยที่ 1 ถึงท่ี 3 ร่วมกันช าระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ในแต่ละคดี และให้จ าเลยที่ 4 ร่วม

รับผิดกับจ าเลยที่ 1 ถึงท่ี 3 ต่อโจทก์ท่ี 5 และท่ี 11 ด้วย ซึ่งรวมค่าสินไหมทดแทนทุกคดีเป็นเงินทั้งสิ้น 

25,261,164 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันท าละเมิด 

12. ตอนนี้คดีอยู่ขั้นตอนไหน 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งค าบังคับให้แก่จ าเลยทั้ง 4 เพ่ือให้ช าระหนี้ตามค าพิพากษาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้

รับค าบังคับ หากไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี กล่าวคือ สืบค้นทรัพย์สิน

ของจ าเลยเพ่ือยึด หรืออายัดทรัพย์สินเพื่อน าออกมาขายทอดตลาดแล้วน าเงินมาชดใช้แก่โจทก์ต่อไป 
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ล าดับเหตุการณ์ การด าเนินงานของทนายโจทก์คดีอุบุติเหตุบนทางด่วนโทรลเวย์นับแต่วันอ่านค าพิพากษา

ฎีกา 

8 พฤษภาคม 2562 -    ฟังค าพิพากษาฎีกา 

- โจทก์ท้ัง 12 คดี ลงชื่อในหนังสือมอบอ านาจเพ่ือการบังคับคดี 

- ชี้แจงผลของค าพิพากษาฎีกา 

- ถ่ายส าเนาค าพิพากษาฎีกาแล้วมอบให้โจทก์แต่ละคดี 

15  พฤษภาคม 2562 -    ยื่นค าแถลงขอส่งค าบังคับให้แก่จ าเลยที่ 1-4 ซึ่งมีท่ีอยู่ในเขตศาลอ่ืน 

- วางเงินค่าน าส่งค าบังคับ 

6  กรกฎาคม  2562 -    ส่งค าบังคับให้จ าเลยที่ 2 และ ที่ 4 โดยการปิดหมาย 

13  กรกฎาคม  2562 -    ส่งค าบังคับให้จ าเลยที่ 1 และท่ี 3 โดยการปิดหมาย 

21  กรกฎาคม  2562 -    ครบก าหนด 15 วัน ถือว่าจ าเลยที่ 2 และที่ 4 ทราบค าบังคับ 

28  กรกฎาคม 2562 -    ครบก าหนด 15 วัน ถือว่าจ าเลยที่ 1 และที่ 3 ทราบค าบังคับ 

20 สิงหาคม 2562 -     ครบก าหนด 30 วัน ที่จ าเลยที่ 2 และที่ 4 ต้องปฏิบัติตามค าพิพากษา 

27  สิงหาคม  2562 -     ครบก าหนด 30 วัน  ที่จ าเลยที่ 1 และที่ 3 ต้องปฏิบัติตามค าพิพากษา 

28  สิงหาคม  2562 -     โจทก์มีสิทธิยื่นค าขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีหากจ าเลยยังคงเพิกเฉย 

  

การด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

22 กรกฎาคม 2562 กระทรวงยุติธรรม หารือร่วมกับคณบดีและผู้อ านวยการศูนย์นิติศาสตร์ เกี่ยวกับการร่วม

แถลงข่าวความคืบหน้าของคดี 

23 กรกฎาคม 2562 ศูนย์นิติศาสตร์ แถลงข่าวร่วมกับกระทรวงยุติธรรมต่อสื่อมวลชน 

17 สิงหาคม 2562 ศูนย์นิติศาสตร์ ร่วมกับศูนย์กฎหมายแพ่ง จัดเสวนาวิชาการเก่ียวกับประเด็นปัญหาทาง

กฎหมายจากคดีดังกล่าว (อยู่ระหว่างด าเนินโครงการและทาบทามวิทยากร)  


