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สถติอิบัตเิหตเฉพาะทีป่รากฏเป็นข่าวุ ุสถติอิบัตเิหตเฉพาะทีป่รากฏเป็นข่าวุ ุ
มีมี..คค..5252--กก..คค..5353 ( ( 11  ปีปี  4 4 เดอืนเดอืน ) )

ลาํ
ดั บ 

ประเภท  จาํ น
วน

(ค รั
◌้ง)

จาํ นวน
ผู้ ประสบ
ภั ย (ราย )

บาดเจ
◌็บ

(ราย )

เ สี ย
ชี วิ
ต

(ราย )
1 รถประจาํ ทาง

ปรั บอาก าศ  
97 1,016 938 78 

2 รถนํา เที่ ย ว 42 620 582 38 

3 รถ รั บจ้ า ง
รั บส่ ง
พนั ก งาน 

14 229 225 4 

4 รถ ตู้ รั บจ้ า ง  9 90 83 7 

5 รถ เมล์  85 70 55 15 

6 รถโดยสาร
ระหว่ า ง
จั งหวั ด  

9 69 64 5 

7 รถสองแถว 3 37 33 4 

8 รถแ ท๊ ก ซี่  1 8 8 0 

รวม 260 2,139 1,988 151 



ความสญเสียแบบนีู้ความสญเสียแบบนีู้

ยงัเกดิขึน้ซํ้าแล้วซํ้าเล่ายงัเกดิขึน้ซํ้าแล้วซํ้าเล่า

รถโดยสารปรับอากาศของบริษทั ศรีสงวนยานยนต์ 
เกดิเพลงิลกไหมุ้  ขณะวิง่บนถนนมิตรภาพ 
ช่วง อ.มวกเหลก็  เมื่อ 20 มีนาคม 2550

ยอดผ้ประสบอบัตเิหตู ุ ุ รวม 63 ราย
เสียชีวติ 32 ราย บาดเจ็บ 31 ราย ฝนตกถนนลืน่รถโดยสารปอ.1 เสียหลกัข้ามเกาะกลางไป

ชนกบัรถปิคอพัและรถทวัร์ทีส่วนมา 
เกดิเหตบนุ  ถ.มิตรภาพ  กลางดง จ.นครราชสีมา

วนัที ่27 มีนาคม 52 เสียชีวติ 19 ราย บาดเจ็บ 50 



อบัตเิหตทีท่าํให้เกดิความสญเสียส่วนใหญ่เกดิจากุ ุ ู  “คน”
รถลงเนินแต่คนขบัใช้เกยีร์สงู  แสดงว่าใช้ความชํานาญ ความค้นเคยในเส้นทางุ  มากกว่า

จะใช้ความระมัดระวงัด้วยการใช้เกยีร์ตํา่ขณะลงเนินเขา

กรณอีบัตเิหตรถโดยสารชนกนัุ ุ

บน ถ.มติรภาพ  กลางดง 
จ.นครราชสีมา

เมือ่วนัที ่27 มนีาคม 52
เสียชีวติ 19 ราย บาดเจบ็ 50 

ราย



คณภาพมาตรฐานของรถตําุ่

สภาพรถไม่พร้อมใช้งาน 
หลงัคาเปิด เบาะหลดุ
ล้อรถไม่มดีอกยาง



เบาะทีน่ั่งหลดออกมานอกตวัรถุ



ผลลพัธ์คอืผลลพัธ์คอื……
ความสญเสียของผ้บริโภคู ูความสญเสียของผ้บริโภคู ู



ความเสียหายทีเ่กดิขึน้ความเสียหายทีเ่กดิขึน้

ค่ารักษาพยาบาลค่ารักษาพยาบาล  ค่าอนามยัค่าอนามยั//ค่าปลงศพค่าปลงศพ

ความมัน่คงของครอบครัวความมัน่คงของครอบครัว  เกดิเดก็กาํพร้าเกดิเดก็กาํพร้า  ขาดผ้อปการะู ุขาดผ้อปการะู ุ

ทรัพย์สินตดิตวัของผ้โดยสารูทรัพย์สินตดิตวัของผ้โดยสารู

สภาพจติใจทีต่้องใช้เวลาฟื้นฟูสภาพจติใจทีต่้องใช้เวลาฟื้นฟู

ภาระค่ารักษาทีม่ากกว่าเงนิประกนัภยัทีไ่ด้รับภาระค่ารักษาทีม่ากกว่าเงนิประกนัภยัทีไ่ด้รับ

การเสียโอกาสในการเดนิทางหรือการทาํงานในอนาคตการเสียโอกาสในการเดนิทางหรือการทาํงานในอนาคต

ความสญเสียต่อสังคมโดยรวมูความสญเสียต่อสังคมโดยรวมู

ฯลฯฯลฯ



การค้มครองสิทธิผ้ใช้บริการุ ูการค้มครองสิทธิผ้ใช้บริการุ ู



สิทธิของผ้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะูสิทธิของผ้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะู   1010  ประการประการ

  ทีม่าทีม่า  สิทธิตามสิทธิตาม  พพ..รร..บบ..ค้มครองผ้บริโภคฯุ ูค้มครองผ้บริโภคฯุ ู   ,, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
และและ  รัฐธรรมนญแห่งราชอาณาจกัรไทยูรัฐธรรมนญแห่งราชอาณาจกัรไทยู

1.1. สิทธิทีจ่ะได้รับข้อมลข่าวสารรวมทั้งคาํพรรณนาคณภาพเกีย่วกบัู ุสิทธิทีจ่ะได้รับข้อมลข่าวสารรวมทั้งคาํพรรณนาคณภาพเกีย่วกบัู ุ

บริการรถโดยสารบริการรถโดยสาร  รวมทั้งความค้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภัยุรวมทั้งความค้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภัยุ   ที่ที่
ถกต้องเป็นจริงูถกต้องเป็นจริงู   ครบถ้วนครบถ้วน  เพยีงพอต่อการตดัสินใจใช้บริการเพยีงพอต่อการตดัสินใจใช้บริการ

2.2. ผ้โดยสารมสีิทธิทีจ่ะได้รับความเป็นธรรมในด้านสัญญาูผ้โดยสารมสีิทธิทีจ่ะได้รับความเป็นธรรมในด้านสัญญาู   และราคาและราคา

ค่าบริการค่าบริการ

3.3. ผ้โดยสารมอีสิระในการเลอืกใช้บริการด้วยความสมคัรใจูผ้โดยสารมอีสิระในการเลอืกใช้บริการด้วยความสมคัรใจู   และและ

ปราศจากการชักจงใจอนัไม่เป็นธรรมูปราศจากการชักจงใจอนัไม่เป็นธรรมู



สิทธิของผ้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะูสิทธิของผ้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะู   1010  ประการประการ

4.4. สิทธิทีจ่ะได้รับความปลอดภยัในทกุสิทธิทีจ่ะได้รับความปลอดภยัในทกุ   ๆๆ  ด้านจากการใช้บริการรถด้านจากการใช้บริการรถ

โดยสารโดยสาร

5.5. สิทธิทีจ่ะได้รับการบริการจากรถโดยสารและผ้ให้บริการทีม่คีณภาพู ุสิทธิทีจ่ะได้รับการบริการจากรถโดยสารและผ้ให้บริการทีม่คีณภาพู ุ

มาตรฐานมาตรฐาน

6.6. สิทธิในการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเพือ่ให้ผ้ให้บริการหรือหน่วยงานูสิทธิในการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเพือ่ให้ผ้ให้บริการหรือหน่วยงานู ที่ที่

เกีย่วข้องดาํเนินการแก้ไขปัญหาเกีย่วข้องดาํเนินการแก้ไขปัญหา  เยยีวยาเยยีวยา  หรือชดใช้ความเสียหายที่หรือชดใช้ความเสียหายที่

เกดิขึน้เกดิขึน้

7.7. สิทธิทีจ่ะได้รับการชดใช้ความเสียหายจากการประกนัภยัโดยไม่มกีารสิทธิทีจ่ะได้รับการชดใช้ความเสียหายจากการประกนัภยัโดยไม่มกีาร

ประวงิเวลาประวงิเวลา  หรือบังคบัให้ประนีประนอมยอมความหรือบังคบัให้ประนีประนอมยอมความ



สิทธิของผ้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะูสิทธิของผ้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะู   1010  ประการประการ

8.8. สิทธิทีจ่ะได้รับการชดใช้ความเสียหายทั้งทางร่างกายสิทธิทีจ่ะได้รับการชดใช้ความเสียหายทั้งทางร่างกาย  อนามยัอนามยั  
เสรีภาพเสรีภาพ  ทรัพย์สินทรัพย์สิน  และสิทธิอืน่และสิทธิอืน่  ๆๆ  ทีถ่กละเมดิูทีถ่กละเมดิู

9.9. สิทธิทีจ่ะได้รับการชดใช้ความเสียหายด้วยหลกัแห่งพฤตกิารณ์และสิทธิทีจ่ะได้รับการชดใช้ความเสียหายด้วยหลกัแห่งพฤตกิารณ์และ

ความร้ายแรงแห่งละเมดิความร้ายแรงแห่งละเมดิ

10.10. สิทธิทีจ่ะรวมตวักนัเพือ่พทิกัษ์สิทธิของตนและของผ้อืนู่สิทธิทีจ่ะรวมตวักนัเพือ่พทิกัษ์สิทธิของตนและของผ้อืนู่

ที่มาที่มา  สิทธิตามสิทธิตาม  พพ..รร..บบ..คุ้มครองผู้บริโภคฯคุ้มครองผู้บริโภคฯ  ,, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และและ  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย



จะลดอบตัเิหตและยกระดบัคณภาพมาตรฐานุ ุ ุจะลดอบตัเิหตและยกระดบัคณภาพมาตรฐานุ ุ ุ

รถโดยสารสาธารณะได้อย่างไรรถโดยสารสาธารณะได้อย่างไร

ทกฝ่ายควรรับร้ถงึสิทธิุ ูทกฝ่ายควรรับร้ถงึสิทธิุ ู   และตืน่ตวัทีจ่ะปกป้องสิทธิของผ้ใช้บริการในูและตืน่ตวัทีจ่ะปกป้องสิทธิของผ้ใช้บริการในู

ทกุทกุ   ๆๆ  ด้านด้าน

เมือ่มกีารละเมดิสิทธิจะต้องมกีารแก้ไขปัญหาเมือ่มกีารละเมดิสิทธิจะต้องมกีารแก้ไขปัญหา  การชดใช้เยยีวยาที่การชดใช้เยยีวยาที่

รวดเร็วรวดเร็ว  เป็นธรรมเป็นธรรม  ทัว่ถงึทัว่ถงึ

ให้มขี้อมลทีจ่าํเป็นและเปิดเผยเพือ่การเลอืกใช้บริการทีถ่กต้องเหู ูให้มขี้อมลทีจ่าํเป็นและเปิดเผยเพือ่การเลอืกใช้บริการทีถ่กต้องเหู ู มาะสมมาะสม

ส่งเสริมให้ผ้บริโภคมกีารรวมกล่มู ุส่งเสริมให้ผ้บริโภคมกีารรวมกล่มู ุ   มสี่วนร่วมมสี่วนร่วม  ในการแก้ปัญหาและในการแก้ปัญหาและ

ผลกัดนันโยบายทีเ่กีย่วข้องผลกัดนันโยบายทีเ่กีย่วข้อง



ตวัอย่างผลการฟ้องเป็นคดผี้บริโภคูตวัอย่างผลการฟ้องเป็นคดผี้บริโภคู

ของมลนิธิเพือ่ผ้บริโภคู ูของมลนิธิเพือ่ผ้บริโภคู ู
ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนนสิทธิผ้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะุ ูภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนนสิทธิผ้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะุ ู

อบัตเิหตรถพนักงานชนกนัุ ุ

30 ม.ีค.52 เวลา 23.30 น.
รถรับส่งพนักงาน 2 คนั 
ชนกนัภายในนิคมอตสาหกรรมบางปุ ู สมทรปราการุ  
เสียชีวติ 2 ราย ได้รับบาดเจบ็ 51 ราย 



รายละเอยีดผ้เสียหายู ผลการเยยีวยาความเสียหาย

น.ส.วชัรี   ปญญพนัธ์ุ   ได้รับบาดเจบ็ ใบหน้า
ฟกชํ้า เลอืดคัง่ในสมอง

บริษทัประกนัภยัเสนอจ่าย 4,700 บาท ตกลงกนัไม่ได้
ได้รับจริงในการเจราไกล่เกลีย่หลงัฟ้องเป็นคด ี50,000 
บาทน.ส.ธิดารัตน์  จนิดารักษา ได้รับบาดเจ็บ ลาํตวัมี

อาการฟกชํ้า กระดกซี่ดครงหักู  2 ซี่
บริษทัประกนัไม่เสนอตวัเลขอ้างยงัไม่มใีบเสร็จค่ารักษา

ได้รับจริงในการเจราไกล่เกลีย่หลงัฟ้องเป็นคด ี110,000 
บาท

น.ส.ณฐัชา  ศรีประไพ ใบหน้าแผลแตกเยบ็ 24 
เขม็ กระดกเชิงกรานร้าวู

บริษทัประกนัภยัเสนอจ่าย 25,000 บาท ตกลงกนัไม่ได้
ได้รับจริงในการเจราไกล่เกลีย่หลงัฟ้องเป็นคด ี200,000 
บาท

นายถาวร  ใจฮวบ  เบ้าตาแตก ต้องผ่าตดัใส่เหลก็ 
และช่องปากฟันโยก รากฟันอกัเสบ

บริษทัประกนัไม่เสนอตวัเลขอ้างยงัไม่มใีบเสร็จค่ารักษา

ได้รับจริงในการเจราไกล่เกลีย่หลงัฟ้องเป็นคด ี180,000 
บาท

นายธงชัน  สร้างแก้ว  ศีรษะแตก หฉีกู  ไตซ้าย
แตก ถกตดัู

บริษทัประกนัภยัเสนอจ่าย 170,000 บาท ตกลงกนัไม่ได้
ได้รับจริงในการเจราไกล่เกลีย่หลงัฟ้องเป็นคด ี700,000 
บาท
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