
 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เร่ือง  กําหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง   

และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไขการจัดให้มีสมุดประจํารถ  ประวัติผู้ประจํารถ   
การตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถและผู้ขับรถ  และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๕/๒๕๖๐  เร่ือง  มาตรการเพิ่มความปลอดภัย
ในรถโดยสารสาธารณะ  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  อธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ในการใช้รถทําการขนส่ง  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีหรือจัดทําเอกสาร  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สมุดประจํารถ   
(๒) ประวัติผู้ประจํารถ   
(๓) การตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถและผู้ขับรถ   
(๔) รายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง   
ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร  ในประเภท

การขนส่งประจําทาง  การขนส่งไม่ประจําทาง  การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก  และการขนส่งระหว่างประเทศ  
ต้องจัดทําเอกสารตามข้อ  ๑  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)   

ข้อ ๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร  ในประเภท
การขนส่งส่วนบุคคล  ต้องจัดทําเอกสารตามข้อ  ๑  (๑)  (๒)  และ  (๔)   

ข้อ ๔ ผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถที่ ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ   
ในประเภทการขนส่งไม่ประจําทาง  การขนส่งส่วนบุคคล  และการขนส่งระหว่างประเทศ  ต้องจัดทําเอกสาร 
ตามข้อ  ๑  (๑)  (๒)  และ  (๔) 

ข้อ ๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดทําสมุดประจํารถให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมกํากับดูแลให้ผู้ขับรถซึ่งปฏิบัติหน้าที่ขับรถทําการบันทึกข้อมูลรายการในสมุด
ประจํารถให้ครบถ้วนถูกต้องอย่างสมํ่าเสมอและเก็บไว้ประจํารถทุกคัน   

(๒) จัดเก็บสมุดประจํารถเล่มเดิมซึ่งได้มีการบันทึกข้อมูลรายการจนเต็มแล้วไว้  ณ  ที่ทําการ
หรือสํานักงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย  ๑  ปี 

แบบสมุดประจํารถตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 
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ข้อ ๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดทําประวัติผู้ประจํารถให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําประวัติผู้ประจํารถซึ่งปฏิบัติหน้าที่กับตนเก็บไว้  ณ  ที่ทําการหรือสํานักงานของ   
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งตลอดเวลาที่ผู้ประจํารถน้ันปฏิบัติหน้าที่  และแจ้งให้นายทะเบียน 
ที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งทราบภายใน  ๑๕  วันนับแต่วันที่ผู้ประจํารถได้ปฏิบัติหน้าที่กับตน   

(๒) ปรับปรุงข้อมูลประวัติผู้ประจํารถให้ถูกต้องและครบถ้วนอย่างสม่ําเสมอ  ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติผู้ประจํารถจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งทราบ
ภายใน  ๑๕  วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว 

(๓) จัดเก็บข้อมูลประวัติผู้ประจํารถซึ่งพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในกิจการของตนไว้  ณ  ที่ทําการ
หรือสํานักงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นเวลาอย่างน้อย  ๑  ปีนับแต่วันที่ผู้ประจํารถน้ัน
พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 

แบบประวัติผู้ประจํารถตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องทําการตรวจสอบสภาพและความพร้อม 

ของรถและผู้ขับรถให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถและผู้ขับรถทุกคร้ังก่อนทําการขนส่ง  และบันทึก

ข้อมูลรายการตรวจสอบให้ครบถ้วนและเก็บไว้ประจํารถทุกคัน 
(๒) จัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถและผู้ขับรถไว้  ณ  ที่ทําการ 

หรือหรือสํานักงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย  ๖  เดือน 
แบบการตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถและผู้ขับรถตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบ

แนบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดทํารายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง 

ในกิจการของตน  โดยรายงานให้นายทะเบียนที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งทราบภายใน  ๗  วัน 
นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ  เม่ือมีกรณีหนึ่งกรณีใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีผู้เสียชีวิต   
(๒) มีผู้บาดเจ็บสาหัส   
(๓) มีความเสียหายของทรัพย์สินที่มีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  ขึ้นไป 
แบบรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๙ การจัดทําสมุดประจํารถ  และรายการตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถและ   

ผู้ขับรถตามประกาศนี้  ให้สามารถจัดทําในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งมีรายการครบถ้วนตามแบบ
ที่กําหนดท้ายประกาศนี้ได้ด้วย 
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การจัดทําประวัติผู้ประจํารถ  และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง  ให้สามารถรายงาน 
โดยวิธีการอื่นแทนวิธีการส่งเอกสารได้  ทั้งนี้  การรายงานโดยวิธีการอื่นที่จะถือว่าเป็นรายงานที่ถูกต้อง
ตามประกาศนี้ก็ต่อเม่ือนายทะเบียนที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้รับข้อมูลตามรายการที่กําหนด
ไว้ในแบบแนบท้ายประกาศอย่างครบถ้วนแล้ว   

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดเก็บข้อมูล
การดําเนินการไว้สําหรับการตรวจสอบเป็นเวลาอย่างน้อย  ๑  ปี 

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  เว้นแต่การจัดทําสมุดประจํารถตามข้อ  ๕  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สนิท  พรหมวงษ์ 
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 



แบบสมุดประจํารถ  

(1)  ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ....................................... (2)  ประเภทการขนส่ง ................................... (3)  ใบอนญุาตประกอบการขนส่งเลขที่ ............................... 

(4)  สํานักงานเลขที่ ............................................................................ (5)  หมายเลขเสน้ทาง (ถ้ามี) ........................................................................................................................... 

(6)  หมายเลขทะเบียนรถ...................................................................  (7)  หมายเลขข้างรถ (ถ้ามี) ............................................................................................................................. 
 

(8)  ชื่อและสกุล 
      ของผู้ขับรถ 

(9)  เลขที ่
ใบอนุญาตขับรถ 

(10)  วัน  
เดือน  ปี 

เวลาที่ทําการขนส่ง สถานที่ปฏิบัติงาน 
หมายเลขมาตรวัด

ระยะทาง 
(17)  ระยะทาง 
รวม (กม.) 

 (18)  ชั่วโมง 
 การมาทํางาน 
 รวม (ชม./นาที) 

 (11)  เวลา
ออก 
        

 

  (12)  เวลา 
 ถึง 
           

(13)  จาก (14)  ถึง 
 

(15)  ออก (16)  ถึง 
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วิธปีฏบิตั ิ
1. ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งทุกประเภท จดัทําสมุดประจํารถทุกคันในขณะที่ใช้ทําการขนส่ง  
2. ใหผู้้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้กรอกรายละเอียดในรายการที่ (1) ถึง (7) ก่อนใช้รถทําการขนส่ง 
3. ใหผู้้ขับรถเป็นผู้กรอกรายละเอียดในรายการที่ (8) ถึง (18) ดังนี้ 
 3.1 รายการใน (8) (9) (10) (11) (13) (14) และ (15) ให้ผู้ขับรถกรอกรายละเอียดก่อนการใช้รถ 
 3.2 รายการใน (12) (16) (17) และ (18) ใหผู้้ขบัรถกรอกรายละเอียดเมื่อรถถึงจุดปลายทาง 
4. เมื่อเสร็จสิน้การขนส่งในแต่ละวัน ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องเก็บสมุดประจําไว้ ณ ที่ทําการหรือสาํนักงานของตน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบได้ 
   ภายในระยะเวลา 1 ปี 

 

คําเตือน 
การฝ่าฝืนไม่จดัทําสมุดประจํารถหรือไม่ดําเนินการตามวิธีปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบประวัตผิูป้ระจํารถ 

๑. ช่ือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ..................................................................................................................... 

๒. ประเภทใบอนุญาตประกอบการขนส่ง      ประจําทาง        ไม่ประจําทาง        โดยรถขนาดเล็ก       ส่วนบุคคล 

๓. ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เลขที ่................................................................. ขอรายงานประวัติผู้ประจํารถ ดังน้ี 

  ๓.๑ เมื่อวันที่ ............ เดือน ................................... พ.ศ. ...................................... ข้าพเจ้าได้ 

       รับ ....................................................................เข้าทํางาน โดยปฏิบัติหน้าที่ ................................ 

       เปลี่ยนแปลงการจ้างจากหน้าที่ ........................................... เป็นหน้าที่ ....................................... 

      เลิกจ้าง ..................................................................... เน่ืองจาก .................................................... 

          ๓.2 บุคคลตามข้อ ๓.1 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต เป็น 

            (    )  1 

   (    )  ผู้ขบัรถ  ประเภท (    )  ทกุประเภท ชนิดที่   (    )  2 

       (    )  ส่วนบุคคล           (    )  3 

            (    )  4 

   (    )  ผู้เกบ็คา่โดยสาร 

   (    )  นายตรวจ 

   (    )  ผู้บริการ 

ใบอนุญาตเลขที่ ..............................ออกโดยนายทะเบียนประจําจังหวัด ...........................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน ............................................................................ 

    

 

      (ลงช่ือ) ..................................................... ผู้รายงาน 

               (..................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

คําเตือน ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดทําประวัติผู้ประจํารถ ตามแบบรายงานน้ีส่งไปยังนายทะเบียนที่ออกใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับ หรือเลิกจ้างผู้ประจํารถ หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงหน้าที่ 

 

 



แบบการตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถและผู้ขับรถ 

วันท่ี..................../........................../................................... 

สายที่............................ช่ือเส้นทาง.................................................................หมายเลขทะเบยีนรถ......................................... 

ช่ือพนักงานขับรถ         1.......................................................................................   2....................................................................................... 

รายการตรวจสอบ 
ผลการตรวจ 

รายการตรวจสอบ 
ผลการตรวจ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ตรวจพนักงานขับรถ     7. ท่ีน่ัง อุปกรณ์ความปลอดภัย     
1.1 ใบอนุญาตขับรถเลขท่ี.........................       มี         ไมม่ ี     7.1 ท่ีน่ังผู้โดยสารยึดติดกบัตัวถังมัน่คงแข็งแรง ไม่ชํารุด     

1.2 ชนิดใบอนุญาตขับรถ.....................................     7.2 เข็มขัดนิรภัย     
1.3 สมดุประจาํรถ     ม ี      ไม่ม ี     บนัทึก      ไมบ่นัทึก     7.3 ค้อนทุบกระจกจาํนวน...... อัน     

1.4 ตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์ในลมหายใจ     7.4 ถังดับเพลิงจาํนวน..........ถัง     
1.5 การแตง่กาย        ถูกต้อง         ไม่ถูกต้อง     7.5 ระบบ GPS พร้อมใช้งาน     

1.๖ ช่ัวโมงการทํางานตามกฎหมายกําหนด     7.6 ติดตั้งระบบ GPS Tracking      

2. เคร่ืองยนต์ (เคร่ืองกําเนิดพลังงาน)     7.7 ไฟประตูฉุกเฉิน     

2.1 สภาพเคร่ืองยนต์ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเกินค่าเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด     7.8 กล้องถอยหลงั (ถ้ามี)     

2.2 ระบบส่งกาํลงั (เกียร์) อยู่ในสภาพใช้งานไดต้ามปกติ     7.9 ท่ีนอนพนักงานขับรถ (ถ้ามี)     

2.3 นํ้ามันเครื่อง นํ้าหลอ่เย็น อยู่ในระดับใช้งานได้ตามปกติ     7.10 เปิดสื่อความปลอดภัย (ถ้ามี)     

3. มาตรวัด     8. ระบบไฟภายใน ระบบแอร์ (ถ้ามี)     

3.1 ไฟเตือนท่ีแผงหน้าปัด     8.1 ไฟหร่ี     

4. ตัวถังรถ     8.2 ไฟทางเดิน     

4.1 ตัวถังรถต้องมั่นคงแข็งแรงสภาพต้องไมบ่กพรอ่งจนอาจ     8.3 ไฟช้ันวางของ     

จะเป็นอันตรายตอ่การบรรทุกผู้โดยสาร     8.4 ไฟห้องนํ้า     

4.2 ประตูทางข้ึนลงเปิด-ปิดได้ปกต ิ     8.5 ระบบแอร ์     

4.3 ประตู/ทางออกฉุกเฉินเปิดได้จากด้านใน     8.๖ ปล่องแอร ์     

5. ตัวถังด้านหน้า     8.๗ พัดลม          ตัวดดู        หางกระรอก     

5.1 ไฟหร่ี (หน้า)     9. ยาง     

5.2 ไฟสูง-ไฟต่ํา (หน้า)     9.1 ร่องดอกยางลึกไม่น้อยกวา่ 1.6 มม.     

5.3 ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา (หน้า)     9.2 ยางไม่มีรอยฉีกขาด บวม นูน     

5.4 ไฟหลังคา     9.3 แรงดันลมยางอยู่ในระดับมาตรฐาน     

5.๕ แตร     10. กระจกและหน้าต่าง     

5.๖ ก๊าซ (ถ้ามี)     10.1 กระจกกันลมหน้า/หลงั บานหน้าตา่งไม่แตกร้าว     

6. ตัวถังด้านหลัง 10.2 กระจกมองหลัง และกระจกมองข้าง     

6.1 ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา (หลัง)     อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน     

6.2 ไฟหลังคา     11. ห้องนํ้า (ถ้ามี)     

6.3 ไฟส่องปา้ยทะเบียน     11.1      ความสะอาด     ความหอม      กระดาษชําระ     

6.4 ไฟเบรก     11.2     ระบบฉกุเฉิน      ไฟห้องนํ้า       ไฟกร่ิง     

6.5 ไฟถอย     11.3      สุขภัณฑ์      กลอนประตู      ตะกร้าใส่ขยะ     

6.6 ไฟหร่ีหลัง     ลายมือช่ือผู้ขับรถ.............................................     

หมายเหตุ : ให้ผู้ประกอบการขนส่งจัดเก็บแบบการตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถ ลายมือช่ือผู้ตรวจสอบ.......................................   

และผู้ขับรถไว้ ณ ที่ทําการของตนสําหรับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน วัน/เดือน/ปี.....................................................เวลา................................... 
 

 

 
 
 



 
 

แบบรายงานอุบตัเิหตทุีเ่กดิจากการขนส่ง 

๑. ผู้ไดร้บัใบอนญุาตประกอบการขนส่ง 

ช่ือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ......................................................................................................... 

ประกอบการขนส่งประเภท □ ในประเทศ  □ ระหว่างประเทศ 

□ ประจําทาง  เส้นทางหมวด ........... สายที่ .............ช่ือเส้นทาง ................................................. 

□ ไม่ประจําทาง     ด้วยรถ □ รถบรรทุก    □ รถโดยสาร 

□ ส่วนบุคคล    ด้วยรถ □ รถบรรทุก    □ รถโดยสาร 

□ รถขนาดเลก็  สายที ่..................................... ช่ือเส้นทาง ........................................................... 
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งเลขที.่........................................... สิ้นอายุวันที่ ............................................... 

 

๒. ผู้ขบัรถ 

ช่ือผู้ขับรถ.................................................................................................................................................... 
ใบอนุญาตขับรถ ชนิดที่................ประเภท.....................................เลขที่................................................ 
ออกโดย..........................................................สิ้นอายุวันที่................เดือน..........................พ.ศ. ......... 

 

๓. รถของผูป้ระกอบการขนส่งฯ ทีเ่กดิอุบตัเิหต ุ

มาตรฐาน/ลักษณะรถ..................................................................................................................................... 
หมายเลขทะเบียนรถ............................................................…………………......................................................  
การประกันภัย ประเภท......................บริษัทประกันภัยช่ือ ............................................................................ 

 

๔. วันเวลาและสถานที่เกดิเหต ุ

วันที่………………………. เดือน………………………………......พ.ศ.………………….. เวลา…………………............... 
ถนน ..............................................................หลักกิโลเมตรที่ .............................หมู่ที่ .............................. 
แขวง/ตําบล.................................. เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด ......................................... 

□ในเขตเมือง/ย่านชุมชน           □เขตนอกเมือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๒ 
 

๕. ลักษณะทาง 

□  ทางตรง 

□  ทางโค้ง 

□  ทางแยก 

□  ทางกลับรถ 

□  สะพาน 

□ วงเวียน 

□ บริเวณเขา 

□ อ่ืน ๆ......................................... 
........................................................ 

 

6. ทศันวิสัยและสิ่งแวดล้อม 

□ แจ่มใส 

□ มีไฟฟ้าแสงสว่าง 

□ มืดครึ้ม/ไมม่ีไฟฟ้าแสงสว่าง 

□ หมอก/ควัน 
 

□ ฝนตก 

□ มีต้นไม้/ป้ายโฆษณาชิดริมทาง 

□ อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................ 
      .............................................................................. 

๗. ลักษณะการเกดิอุบตัิเหต ุ

□  ตกถนน/พลิกควํ่า/ตะแคง 

□  เฉี่ยวชน 

□  ชนประสานงา 

□  ไฟไหม/้ระเบิด 

□  ชนวัตถุข้างทาง 

□  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................................................. 
รายละเอียดเพ่ิมเติมจากการเกิดอุบัติเหตุ................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

8.สาเหตหุรือข้อสันนษิฐาน
 

□ เกดิจากผู้ขบัรถ 
(โปรดระบุรายละเอียด) .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓ 
 

□ เกดิจากสภาพรถ 
(โปรดระบุรายละเอียด) ................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................      
 

□ เกดิจากสภาพถนน หรือสิ่งแวดล้อม 
(โปรดระบุรายละเอียด) .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................      
 

□ อ่ืน ๆ  
(โปรดระบุรายละเอียด) ................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................      
 

9. ผลทีเ่กดิขึน้จากอุบตัเิหต ุ

ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต: 

□ จํานวนผู้เสียชีวิต รวม ..............คน 

□ จํานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ รวม .............. คน 
มูลค่าความเสยีหายของทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม: 
……………………………….. บาท 
 

 
 


