
ส ำนกัอ ำนวยควำมปลอดภยั
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การรายงานอุบัติเหตุลงระบบ HAIMS
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การรายงานการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม

อุบัตเิหตุใหญ่ หมายถงึ
- อุบัตเิหตุทางถนนทีม่จี านวนผู้เสยีชวีติ 2 ราย ขึน้ไป
- หรือผู้บาดเจบ็ตัง้แต ่4 ราย ขึน้ไป
- หรือผู้บาดเจบ็+ผู้เสยีชวีติ ตัง้แต ่4 ราย ขึน้ไป
และอุบัตเิหตุทีเ่ป็นทีส่นใจของประชาชน เช่น บุคคลส าคัญหรือบุคคลสาธารณะเกดิการ

บาดเจบ็ Admit หรือเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุ หรือรถน า้มัน รถสารเคม ีเกดิอุบัตเิหตุ จนเกดิเพลงิไหม้ 
หรือสารเคมฟุ้ีงกระจายไปสู่ชุมชนทางถนนใหร้ายงานอุบตัเิหตุใหญ่ดว้ย

เร่งรายงานห้อง Line รทร.1
และ ลงระบบ HAIMS

3



การรายงานอุบัติเหตุ
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การรายงานอุบัติเหตุลงระบบ HAIMS

✓ อุบัตเิหตุของวันทีผ่่านมาจะต้องถูกบันทกึลงระบบให้แล้วเสร็จในเวลา 07.00 น.

✓ กรณีอุบัตเิหตุรุนแรง ขอให้รายงานโดยเร็วทีสุ่ดในระบบ (สถานะเป็น “ไม่ครบ” 
กไ็ด้/อย่าเป็น “ร่าง”)

✓ ในกรณี ทีส่ถานะเป็น “ร่าง” หรือ “ไม่ครบ” เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงข้อมูล ให้แจ้ง
ประสานที ่สป. ทุกคร้ังทีเ่บอร ์24110

✓ มูลเหตุ ถ้าใส่ อืน่ๆ ให้ใส่ description ด้วย

✓ กรณี รายละเอยีดอุบัตเิหตุ ขอให้กรอกให้ครบสมบูรณ ์(อ่านแล้วเข้าใจสถานการณ์
การเกดิเหตุ)

✓ เน้นย า แขวงทีค่รอบคลุมพืน้ที ่2 จังหวัด ให้ตรวจสอบและอัพเดทข้อมูลทัง้ 2 จังหวัด
ก่อนลงระบบ HAIMS
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การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยใน 10 เส้นทาง
ที่มีการจราจรหนาแน่นช่วงเทศกาลกรานต์ 2564
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การอ านวยความสะดวกและความปลอดภยัใน 10 เส้นทาง
ที่มีการจราจรหนาแน่นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564

ภาค เส้นทาง

เหนือ 1. ดอนเมือง – รังสิต – ต่างระดบับางปะอิน (ทล.1) – อยธุยา – บางปะหนั – อ่างทอง –
สิงห์บุรี – ชยันาท – อุทยัธานี – นครสวรรค ์(ทล.32) (ระยะทาง 172 กม.)

2. ลาดบวัหลวง – สุพรรณบุรี – ชยันาท (ทล.340) (ระยะทาง 164 กม.)

อีสาน 3. ต่างระดบับางปะอิน – วงันอ้ย – หนองแค – สระบุรี (ทล. 1) – แก่งคอย – ปากช่อง –
ล าตะคอง – สีค้ิว – แยกปักธงชยั – นครราชสีมา (ทล.2) (ระยะทาง 195 กม.)

4. รามอินทรา – มีนบุรี – หนองจอก – แยกฉะเชิงเทรา/พนสันิคม – ฉะเชิงเทรา –
ปราจีนบุรี – กบินทร์บุรี – แยกปักธงชยั (ทล.304) (ระยะทาง 278 กม.)

5. รังสิต – ธญับุรี – องครักษ ์– บา้นนา (ทล.305) – กบินทร์บุรี (ทล.33) 
(ระยะทาง 135 กม.)
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การอ านวยความสะดวกและความปลอดภยัใน 10 เส้นทาง
ที่มีการจราจรหนาแน่นช่วงเทศกาลกรานต์ 2564

ภาค เส้นทาง

ใต้ 6. ต่างระดบับางขนุเทียน – สมุทรสาคร – บา้นบ่อ – สมุทรสงคราม –
ต่างระดบัวงั   มะนาว (ทล.35) (ระยะทาง 75 กม.)

7. ตล่ิงชนั – ศาลายา – นครชยัศรี (ทล 338) – นครปฐม – บางแพ – ราชบุรี –
ต่างระดบัวงัมะนาว (ทล. 4) (ระยะทาง 120 กม.)

ตะวนัออก 8. ทบัชา้ง – สุวรรณภูมิ – ลาดกระบงั – บางปะกง – หนองขาม – หนองปรือ
- พทัยา (ทล.7) (ระยะทาง 119 กม.)

9.      บางนา – บางพลี – บางววั – บางปะกง (ทล.34) (ระยะทาง 38 กม.)
ถนนวงแหวน 10.    วงแหวนกาญจนาภิเษกฝ่ังตะวนัออก และฝ่ังตะวนัตก (ทล 9) (ระยะทาง 148 กม.)
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เส้นทางเฝ้า
ระวังลดและ

รณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุ

จุดเฝ้าระวังและ
ป้องกันอุบัติเหตุ
บริเวณโครงการ

ก่อสร้าง
จ านวน .... แห่ง



มาตรการบริหารการจราจรในพื้นที่ก่อสร้างใน 10 เส้นทาง
ที่มีการจราจรหนาแน่นช่วงเทศกาลกรานต์ 2564

➢ โครงการก่อสร้าง /ส านักงานทางหลวง/แขวงทางหลวง
▪ สรุปรูปแบบการจัดจราจรช่วงเทศกาล

✓ พิจารณาการคืนผิวจราจรให้เท่าช่วงปกติ
✓ กรณีที่มีการจราจรสะสม จัดเตรียมแผนทางเบี่ยง และหารือส านักอ านวยความปลอดภัยหรือ

ส านักส ารวจออกแบบ
➢ แขวงทางหลวง

▪ สรุปสภาพปัญหาและแผนผังการจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง
▪ สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อมีการจราจรติดขัดและสะสม
▪ ภาพถ่ายการติดต้ังอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยและไฟฟ้าแสงสว่าง
▪ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใหญ่ /การจราจรติดขัดสะสม ให้รายงานในห้องผู้บริหาร จนกว่าจะคลี่คลาย
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ตัวอย่างรูปแบบการจัดการจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง
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สรุปข้อมูลคาดการณ์ปริมาณจราจรบนทางหลวงสายหลกัและมอเตอร์เวย์ 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (วันที่ 10 – 16 เมษายน 2564)

ขาเข้า ขาออก รวม

คาดการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 3,594,196                   3,775,155                 7,369,351                         

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 2,353,923                   2,485,683                 4,839,606                         

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 3,826,677                   3,772,969                 7,599,646                         

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 3,641,799                   3,778,428                 7,420,227                         

ช่วงเวลาปกติ 3,737,187                   3,874,027                 7,611,214                         

ช่วงเทศกาลปีใหม ่2564 3,213,422                   3,115,551                 6,328,973                         

เปรียบเทยีบช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 52.7% 51.9% 52.3%

เปรียบเทยีบช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 -6.1% 0.1% -3.0%

เปรียบเทยีบช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 -1.3% -0.1% -0.7%

เปรียบเทยีบช่วงเวลาปกติ -3.8% -2.6% -3.2%

เปรียบเทยีบช่วงเทศกาลปีใหม ่2564 11.8% 21.2% 16.4%
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แผนทีเ่ส้นทางเลอืก 
ช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี 2564
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แผนที่เส้นทางเลือกช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564
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แผนที่เส้นทางเลือกช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 (ภาคเหนือ)
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แผนที่เส้นทางเลือกช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 (ภาคอีสาน)
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แผนที่เส้นทางเลือกช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 (ภาคตะวันออก)
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แผนที่เส้นทางเลือกช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 (ภาคใต้)
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