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ของกรม
การรายง
(เจ้าหน้าท
ทําการสาํ

 บุคคลทั่ว
ทางในคว
ยังเคร่ือง

 

                  
ผูใ้ชร้ะบบ      

ลงกรณ์มหาวิทย

ช้ยังไม่ต้องกา
บาทที่มุมขวาบ
ภายหลังได้ ดั

การบันทึกราย

รรายงานจะสา

วไปหากรายงาน
มทางหลวงร
งานอุบัติเหตุบ
ที่เขต, แขวงกา
าเนาเหตุการณ

วไปหากรายง
วามรับผิดชอ
งแม่ข่าย iTIC 

                  
                   

ยาลัย 

ารส่งรายงาน
บน และเลือก
ังแสดงในรูปที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยงานที่ยังไมต้่

ามารถแบ่งออ

นเหตุการณ์ที่
ะบบจะดําเนิ
บนทางหลวง 
ารทางที่รับผิดข
ณ์ไปยังเคร่ือง

งานเหตุการณ์
บของกรมทา
 เพียงอย่างเดี

                  
                  

นเข้าสู่ระบบห
ก “เก็บ” เพ่ือ
ที่ 8 

ต้องการส่งเข้า

อกเป็น  

เกิดเป็นอุบัติเห
นินการส่ งคว
 (HAIMS) ของ
ขอบ, และหมว
แม่ข่าย iTIC 

ณ์ที่เกิดไม่ใช่อุบ
งหลวงระบบ
ยว ดังแสดงใน

         โครงกา
 ดา้นอํานวยคว

หรือไม่มีการ
อเก็บบันทึกร

สู่ระบบไว้ในเ

หตุและสายทา
วามแจ้ งเตือ
งเจ้าหน้าที่กร
วดการทางภาย
 ดังแสดงในรปู

บัติเหตุหรืออุ
จะดําเนินการ
นรูปที่ 10 

รพฒันาระบบส
วามปลอดภยั (

รเช่ือมต่ออินเ
ายงานไว้ในเค

เครื่อง 

างอยู่ในความรั
นไปยั งบัญชี

รมทางหลวงที่
ยในแขวงที่เกิด
ปที ่9 และรูปท

อุบัติเหตุที่ไม่อ
รส่งข้อมูลเหต

สารสนเทศ     
(ระยะที ่1)    
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เทอร์เน็ต 
ครื่องของ

รับผิดชอบ
ชีผู้ ใช้งาน 
เก่ียวข้อง  
เหตุ) และ
ที่ 10 

อยู่บนสาย
ตุการณ์ไป

                     



คู่มือ
ข้อมู

      

ใชง้านระบบสา
ลจราจรบนทาง

      สถาบันกา

ารสนเทศ        
งหลวง สําหรับ

รขนส่ง ในจุฬาล

 เจ้าหน้าท
ทางที่อยู
ดําเนินก
ทําการบัน
ดังแสดงใ

 เจ้าหน้าที
อยู่ในคว
ดังกล่าว
อุ บั ติ เห
(เจ้าหน้าท
ทําการสาํ

 เจ้าหน้าที
ที่ไม่อยู่บ
สายทาง
เพียงอย่า

รูปที่ 9 แส

รูปที่ 10

                  
ผูใ้ชร้ะบบ      

ลงกรณ์มหาวิทย

ที่ของกรมทา
ยู่ในความรับผิ
การส่งข้อมูลไ
นทึกไว้เป็นแบ
ในรูปที่ 9 

ที่ของกรมทาง
วามรับผิดชอ
ว ระบบจะดํา
ตุบนทางหล
ที่เขต, แขวงกา
าเนาเหตุการณ

ที่ของกรมทาง
บนสายทางใน
ดังกล่าว ระบ
างเดียว ดังแส

ดงการส่งข้อค

 แสดงการส่ง

                  
                   

ยาลัย 

งหลวง หากร
ผิดชอบ หรือ
ปยังระบบสา

บบร่าง (RIMS) เ

งหลวง หากร
อบของกรมท
าเนินการส่งค
ลวง  (HAIMS
ารทางที่รับผิดข
ณ์ไปยังเคร่ือง

งหลวง หากรา
ความรับผิดช
บบจะดําเนิน
สดงในรูปที่ 10

 
 
 

 

ความแจ้งเตือน

 

ข้อมูลเหตุการ

                  
                  

รายงานเหตุก
มีหน้าที่ที่รับ
ารสนเทศการร
เพ่ือทําให้เจ้าห

รายงานเหตุกา
ทางหลวง แต
ความแจ้งเตือ
S) ของเจ้ าห
ขอบ, และหมว
แม่ข่าย iTIC 

ายงานเหตุการ
ชอบของกรมท
การส่งข้อมูล
0 

นของเจ้าหน้า

รณ์ไปยังเครือ่

         โครงกา
 ดา้นอํานวยคว

ารณ์ที่เกิดขึ้น
ผิดชอบสายท
รายงานอุบัติ
หน้าที่ตรวจสอบ

ารณ์ที่เกิดเป็น
ต่ไม่มีหน้าที่ท
อนไปยังบัญชี
หน้าที่ กรมท
วดการทางภาย
 ดังแสดงในรปู

รณ์ที่เกิดไม่ใช
ทางหลวง แต่ไ
ลเหตุการณ์ไป

าที่กรมทางหล

องแม่ข่าย iTIC

รพฒันาระบบส
วามปลอดภยั (

นเป็นอุบัติเหต
ทางดังกล่าว 
เหตุบนทางห
บและอนุมัติข้

นอุบัติเหตุและ
ที่รับผิดชอบ
ชีผู้ใช้งานการ
างหลวงที่ เ กี

ยในแขวงที่เกิด
ปที ่9 และรูปท

ช่อุบัติเหตุหรือ
ไม่มีหน้าที่ที่รั
ปยังเคร่ืองแม่

ลวง 

C 

สารสนเทศ     
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ตุและสาย
 ระบบจะ
หลวง และ 
้อมูลต่อไป  

ะสายทาง
บสายทาง 
รรายงาน
ก่ียวข้อง  
เหตุ) และ
ที่ 10 

ออุบัติเหตุ
ับผิดชอบ
ข่าย iTIC 

 

                     



คู่มือ
ข้อมู

      

 

 

 

 
 

 

ใชง้านระบบสา
ลจราจรบนทาง

      สถาบันกา

2) แสด
พิกัด
ซึ่งต้
ส่วน
เพ่ือร

 

2. แ

ารสนเทศ        
งหลวง สําหรับ

รขนส่ง ในจุฬาล

รูปที่ 11

ดงตําแหน่งผู้ใ
ดค่าละติจุด แ
้องใช้ควบคู่กับ

นน้ีจะใช้งานไม
รอรับการราย

  

แสดงตาํแหนง่ผูใ้

                  
ผูใ้ชร้ะบบ      

ลงกรณ์มหาวิทย

 แสดงการสง่

ใช้ ส่วนน้ีจะแ
และลองจิจูด 
บส่วน GPS ข
ม่ได้หากใช้งา
ยงานเหตุการณ

 
รูปที่ 1

ใช้ 

                  
                   

ยาลัย 

งข้อมูลเหตุการ

แสดงตําแหน่ง
 รวมถึงบอกค
องสมาร์ทโฟน
านได้ระบบจ
ณ์ต่อไป ดังแส

12 ปุ่มแสดงตํ

 
 

                  
                  

รณ์อุบัติเหตุไป

ปัจจุบันของผู้
ความเร็ว (กิโล
น หากสมาร์ท
ะทําการเลื่อน
สดงในรูปที่ 12

ตําแหน่งผู้ใช้ 

         โครงกา
 ดา้นอํานวยคว

ปยังระบบ HA

ผู้ใช้ โดยจะมีแ
ลเมตร/ช่ัวโม
ทโฟนไม่ได้เปิด
นแผนที่ไปยัง
2 

รพฒันาระบบส
วามปลอดภยั (

AIMS 

แทบด้านล่างที
ง) ดังแสดงใน
ดระบุตําแหน่
งตําแหน่งที่ผู้ใ

สารสนเทศ     
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ที่ช่วยระบุ
นรูปที่ 13  
ง GPS ไว้ 
ใช้งานอยู่ 

 

                     



คู่มือ
ข้อมู

      

 

ใชง้านระบบสา
ลจราจรบนทาง

      สถาบันกา

รูป

3) แผน
และ
ข้อมู

 

ารสนเทศ        
งหลวง สําหรับ

รขนส่ง ในจุฬาล

ปที่ 13 ระบบจ

นที่ แสดงกลับม
ะเป็นส่วนที่ใช้
มูลเหตุการณบ์

                  
ผูใ้ชร้ะบบ      

ลงกรณ์มหาวิทย

จะทําการเลื่อน

มาที่หน้าแผน
ช้แสดงผลเหตุ
บนแผนที่ ดังแ

รูปที

                  
                   

ยาลัย 

 

นแผนที่ไปยังตํา
 

นที่หลัก หากผู้ใ
การณ์ หรืออุ

แสดงในรูปที่ 1

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ 14 แสดงหน

                  
                  

 

าแหน่งที่ผูใ้ช้งา

ใช้ไปใช้ฟังก์ชั
บัติเหตุ โดยผู้
15 

น้าแผนที ่

         โครงกา
 ดา้นอํานวยคว

 

านอยู่เมื่อกดปุ่ม

ันการใช้งานอ่ื
ผู้ใช้งานที่เข้าส

รพฒันาระบบส
วามปลอดภยั (

ม  

อ่ืนๆ ดังแสดงใ
สู่ระบบสามา

สารสนเทศ     
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นรูปที่ 14 
รถเรียกดู

                     



คู่มือ
ข้อมู

      

ใชง้านระบบสา
ลจราจรบนทาง

      สถาบันกา

4) ราย
แสด
ซึ่งจ

ารสนเทศ        
งหลวง สําหรับ

รขนส่ง ในจุฬาล

การเหตุการณ
ดงเป็นรายกา
ะมีสัญลักษณ์

                  
ผูใ้ชร้ะบบ      

ลงกรณ์มหาวิทย

รูปที่ 15 แส

ณ์ แสดงเหตุก
ารรวมเหตุกา
์บอกด้วยว่าเป็

รูปที่ 16 แ

                  
                   

ยาลัย 

             

ดงเหตุการณ์ 

การณ์ที่เกิดขึ้น
ารณ์ที่เกิดขึ้นใ
ป็นเหตุการณป์

 

แสดงหน้าราย

                  
                  

    

 และข้อมูลอ่ืน
 

น พร้อมบอกเว
ในอดีตจนถึง
ประเภทใด ดัง

ยการเหตุการณ

         โครงกา
 ดา้นอํานวยคว

นๆที่เก่ียวข้อง

วลาที่เกิดเหตุ
งปัจจุบันในช่
งแสดงในรูปที

 

ณ์ 

รพฒันาระบบส
วามปลอดภยั (

 

ตุ และสถานที่
ช่วงเวลาของปี
ที่ 16 

สารสนเทศ     
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ที่เกิดเหตุ 
ปีปัจจุบัน  

                     



คู่มือ
ข้อมู

      

 

ใชง้านระบบสา
ลจราจรบนทาง

      สถาบันกา

5) เก่ียว
การ
จาก

ปุ่มโทรด่วน

ารสนเทศ        
งหลวง สําหรับ

รขนส่ง ในจุฬาล

วกับระบบ ส่
จราจรบนแผ
ระบบ สามาร

สอบถาม 

                  
ผูใ้ชร้ะบบ      

ลงกรณ์มหาวิทย

วนน้ีจะแสดง
ผนที่ การบังคั
รถออกจากระ

รูปที่ 17

                  
                   

ยาลัย 

งถึงระบบของ
คับให้แผนที่เลื
บบได้ที่ส่วนน้ี

 

7 แสดงหน้าเกี

                  
                  

แอพพลิเคช่ัน
ลื่อนตามตําแห
น้ี ดังแสดงในรู

ก่ียวกับระบบ 

         โครงกา
 ดา้นอํานวยคว

นที่เราใช้อยู่รว
หน่งผู้ใช้ และ
รูปที่ 17 

 
 

เ
ต

ข

รพฒันาระบบส
วามปลอดภยั (

วมถึงการเปิด
ะหากผู้ใช้ต้อง

เลือกให้แผนที่เลื
ตามตําแหน่งผู้ใช้

แสดงสภาพจรา
บนแผนที ่

ออกจากระบบ

ภาพแผนท่ีพื้นห
ขณะทํางานในโห

สารสนเทศ     
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ปิดสภาพ
งการออก

ลือ่น
ช้งาน 

าจร 
 

บ 

หลงั
หมด

                     


