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วิธปี ฏิบัติเมือ่ เกิดอุบัติเหตุรถยนต์
เมือ่ รถยนต์ของท่านเกิดอุบตั เิ หตุ รีบโทรศัพท์แจ้งเหตุ ให้บริษทฯ ทราบทันที
โดยติดต่อศูนย์รบั แจ้งอุบัติเิหตุรถยนต์ ทุกภัย ทั่วไทย เบอร์เดียว
โทร. 084 678 9966 ( 24 ชัว่ โมง ทั่วประเทศ )
รายละเอียดที่ต้องแจ้งให้กบั ศูนย์รับแจ้งอุบตั ิเหตุรถยนต์ทราบ มีดังนี้
1. หมายเลขทะเบียนรถยนต์
2. หมายเลขกรมธรรม์ หรือ ชื่อผูเ้ อาประกันภัย
3. ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขบั ขี่ และ ผูแ้ จ้งเคลม
4.ิิวันิ-ิเวลาิและิสถานที่เกิดเหตุิบริเวณจุดสังเกติที่เห็นได้ง่าย
5. ลักษณะการเกิดอุบตั เิ หตุ
เมื่อแจ้งศูนย์รับแจ้งอุบัตเิ หตุรถยนต์ทราบแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
1.ิิรอเจ้าหน้าที่เคลม ณ ที่เกิดเหตุ โดยปฏิบัตติ ามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งอุบัตเิ หตุ
2. ไม่ควรเคลือ่ นย้ายรถ ยกเว้นกรณีดงั ต่อไปนี้
o มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการ
o รูผ้ ดิ – ถูกแน่นอน และมีหลักฐาน
o หากมีการเคลือ่ นย้ายรถต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบ
3. ไม่ควรตกลงยินยอม หรือสัญญาว่าจะตกลงชดใช้ค่าเสียหายใดๆ เว้นแต่ได้รบั คาแนะนา
ิิิิหรือได้รบั ความเห็นชอบจากบริษทั ฯ
4. กรณีมผี บู้ าดเจ็บ ให้ชว่ ยเหลือโดยนาส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สดุ และแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบ
5. นารถเข้าซ่อมกับอูค่ ่สู ัญญาของบริษทั ฯ ตามที่ทา่ นสะดวก
6. หากมีขอ้ สงสัย ควรติดต่อบริษทั ฯ เพือ่ ความถูกต้อง และปฏิบตั ิตามคาแนะนาของบริษทั ฯ
กรณีเป็นฝ่ายผิด
1.ิิกรุณาอย่าหลบหนี เพราะท่านอาจจะไม่ใช่ผกู้ ระทาผิด การหลบหนีอาจเป็นเหตุให้ตอ้ งโทษิ
ในคดีอาญาเพิม่ ขึ้น
2. หากไม่สามารถติดต่อบริษทั ฯ ไดิ้อาจดำเนินการดังนี้
o นัดหมายกับคูก่ รณีภายหลัง
o ทาบันทึกยอมรับผิดให้ค่กู รณิีติดต่อบริษทั ฯ หลังจากท่านได้แจ้งเหตุครัง้ นี้ให้บริษทั ฯ ทราบ
แล้ว
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การทาบันทึกยอมรับผิด ควรมีรายละเอียดดังนี้ (อาจเป็นแบบฟอร์มที่เขียนขึ้นมาเองก็ได้)
o
o
o
o
o

ชือ่ - นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่ชดั เจน และสามารถติดต่อได้ ของฝ่ายผิด
วันที่ และ สถานที่เกิดเหตุ
ทะเบียนรถ คนที่เป็นฝ่ายผิด และ คนที่เป็นฝ่ายถูก
ข้อความที่ระบุว่ายอมรับผิด และรายละเอียดความเสียหาย
ลงลายมือชื่อ พร้อมพยาน

กรณีเป็นฝ่ายถูก
1. หากรถของคู่กรณีมปี ระกันภัย ให้ค่กู รณีแจ้งบริษทั ประกันภัยของตนเองด้วย
2. หากคูก่ รณีไม่ยอมรับผิด ให้จดยี่หอ้ รถ รุน่ สี หมายเลขทะเบยนรถของคู่กรณี และหมวดจังหวัดไว้
3. ไม่ควรแยกรถจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดำเนินการ หรือคูก่ รณียอมรับผิดโดยให้เอกสารหลักฐาน
อาทิ บันทึกยอมรับผิด
4. หากคูก่ รณีหลบหนี ให้ไปดาเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนิและลงบันทึกประจำวัน โดยให้
ิิิิพนักงานสอบสวนรับเป็นคดี ไม่แจ้งเป็นหลักฐาน โดยต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรถคู่กรณีให้ได้
ิิิิมากที่สดุ
5. กรณีมที รัพยสินในรถของท่านเสียหาย ต้องแจ้งความลงบันทึกประจาวัน เพราะท่านต้องเรียกร้องเอง
ิิิิโดยตรง
6. โทรศัพท์แจ้งให้บริษทั ฯ ทราบทันที
กรณีตกลงกันไม่ได้ว่า ใครเป็นฝ่ายผิดใครเป็นฝ่ายถูกให้ดาเนินการ ดังนี้
1. ติดต่อเจ้าหน้าทิี่ตำรวจเพื่อทาเครือ่ งหมาย ณ ที่เกิดเหตุ แล้วเคลือ่ นรถออกจากที่เกิดเหตุ
2. แจ้งบริษทั ฯ โดยทันที
กรณีฉกุ เฉินไม่สามารถแจ้งเคลมได้ทันที ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม "ชนแลวแยก แลกใบเคลม" ิให้ครบถ้วน
2. ทาการนัดหมายคู่กรณีในภายหลัง
กรณีรถของผู้เอาประกันถูกชน แล้วคู่กรณีหลบหนี
ให้แจ้งความต่อสถานีตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ หากทราบทะเบียนรถของคู่กรณีให้แจ้งความเพือ่
ดำเนิยคดีเท่านัน้
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กรณีรถหาย
1.
2.
3.
4.
5.

โทรแจ้งสายด่วนรถหาย 1192 ทันที
โทรแจ้งศูนย์ปอ้ งกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต (ศปร.) โทร. 02 205 2590 - 3 ทันที
โทรแจ้งเหตุให้บริษทั ฯ ทราบทันที ผ่านศูนย์รับแจ้งอุบัตเิ หตุ โทร. 084 678 9966
แจ้งความทีส่ ถานีตำรวจท้องที่ที่รถยนต์สญ
ู หาย
หากทราบเบาะแส หรือร่องรอยรถของท่าน โปรดแจ้งบริษทั ฯ ทันที (ทางบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของ
ท่าน
ิิิิไว้เป็นความลับ) และจิัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับรถยนต์ เพือ่ บริษทั ฯ ใช้ตรวจสอบและชดใชค่า
สินไหม
การติดต่อเจรจาค่าเสียหาย
สามารถติดต่อเรือ่ งค่าสินไหมทดแทนจากการเกิดอุบตั เิ หตุได้ที่สานักงานใหญ่ิและสานักงานสาขา
ทั่วประเทศ ดังนี้
1. นารถยนต์ที่เสียหายมาติดต่อคุมราคาที่บริษทั ฯ กรณีที่ไม่สามารถขับขีร่ ถยนต์ที่เสียหายเข้ามาติดติ่อ
ิิิิคุมราคาได้ กรุณาแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบล่วงหน้า เพือ่ บริษทั ฯ จะจิัดส่งพนักงานออกตรวจสอบความ
เสียหาย ประเมินราคาค่าซ่อม หรือพิจารณาความเสียหายจากภาพถาย ที่พนักงานได้ถ่ายไว้ขณะ
ออกตรวจสอบอุบัตเิ หตุ
2. นารถยนต์เข้าซ่อมที่อู่คู่สญ
ั ญาของบริษทั

ขัน้ ตอนระยะเวลา เอกสารและวิธกี ารขอรับค่าสินไหมทดแทน
ิิิท่านสามารถนาเอกสารการตั้งเบิกไปติดต่อบริษทั ฯ โดยท่านต้องเตรียมเอกสาริดิังติ่อไปนี้
1. รถประกันตั้งเบิกค่าซ่อม
1.1. ต้องจัดซ่อมรถเสร็จก่อน และนารถไปตรวจสภาพที่บริษทั ฯ
1.2. ภาพถายขณะที่อู่ทาการซ่อม
1.3. ติ้นฉบับใบเสร็จรับเงินที่มเี ลขประจาตัวผู้เสียภาษี และมีช่ือที่อยูข่ องอู่ที่จัดซ่อม
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ิิ
ิิิิ1.4. กรณีที่ผเู้ อาประกันไม่ได้มาติดต่อดิ้วยตนเอง ทาหนังสือมอบอานาจให้ถกู ต้อง
ิหากเป็นนิตบิ คุ คลขอหนังสือรับรองฯประกอบด้วยิดังนี้
1.4.1. ถ่ายสาเนาบัตรประชาชนผูม้ อบอานาจ รับรองสาเนาถูกต้อง
1.4.2. ถ่ายสาเนาบัตรประชาชนผูร้ บั มอบอานาจ รับรองสาเนาถูกต้อง
1.4.3. ถ่ายสาเนาทะเบียนรถประกัน รับรองสาเนาถูกต้อง
1.5. หลักฐานใบส่งซ่อมที่พนักงานเคลมออกให้
1.6. กรณีที่มกี ารตกลงราคาค่าซ่อมและมีการตกลงกันว่าต้องมีการคืนซากอะไหล่ ติ้องนา
ิอะไหล่ที่เปลี่ยนมาคืนด้วย
2. รถคูก่ รณีตั้งเบิกค่าซ่อม
2.1. สาเนาทะเบียนรถคู่กรณี / สาเนาสัญญาเช่าซื้อ / หลักฐานที่แสดงกรรมสิทธิ์
2.2. สาเนากรมธรรม์คู่กรณี หากไม่มกี รมธรรม์ภาคสมัครใจ ขอสาเนากรมธรรม์ พ.ร.บ.
2.3. สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถคู่กรณีพร้อมรับรองสาเนา / สาเนาทะเบียนบ้านิหรือิหลักฐาน
ิิิิิิิิิอื่นิที่ราชการเป็นผู้ออกให้ิพร้อมรับรองสาเนา
2.4. กรณีมอบอานาจให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรถประกัน
2.5. หลักฐานใบส่งซ่อมที่พนักงานเคลมออกให้
2.6. กรณีที่มกี ารตกลงราคาค่าซ่อมและมีการตกลงกันว่าต้องมีการคืนซากอะไหล่ ติ้องนาอะไหล่
ิิิิิิิิิที่เปลีย่ นมาคืนด้วย
3. ตัง้ เบิกค่ารักษาพยาบาล
3.1. ติ้นฉบับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
3.2. ใบรับรองแพทย์
3.3. สาเนาบัตรประชาชนผู้บาดเจ็บ / สำเนาทะเบียนบ้าน / หรือหลักฐานอื่นที่ราชการเป็นผู้ออกให้
ิิิิิิิิิิพร้อมรับรองสาเนา
3.4. กรณีที่ผบู้ าดเจ็บไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้ ให้ทาหนังสือมอบอานาจ
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4. รถประกันตั้งเบิก พ.ร.บ. อย่างเดียว
4.1. สาเนาใบอนุญาตขับขี่
4.2. สาเนาทะเบียนรถ
4.3. สาเนาบันทึกประจาวัน พร้อมรับรองสาเนาจากพนักงานสอบสวน
4.4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ประสบภัย / หรือหลักฐานอื่นที่ราชการเป็นผูอ้ อกให้
ิิิิิิิิิพร้อมรับรองสาเนา
4.5. ติ้นฉบับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
4.6. ใบรับรองแพทย์
4.7. กรณีเสียชีวติ ต้องมีใบมรณบัตร ทายาทที่ตดิ ต่อต้องเป็นทายาทโดยธรรม
4.7.1. สามี-ภรรยา ที่ถกู ต้องตามกฏหมาย ( จดทะเบยนสมรส )
4.7.2. บิิดา-มารดา-บุตร
4.7.3. ผูจ้ ดั การมรดก ( สำเนาคาสัง่ ศาลมาแสดง )
4.8. สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนา
5. หนังสือมอบอานาจที่ถูกต้อง
5.1. หากเป็นนิติบคุ คลให้แนบหนังสือรับรองบริษทั ฯ ลงนามรับรองสาเนาโดยกรรมการผู้มอี านาจ
ิพร้อมประทับตราบริษัท
5.2. สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบอานาจ พร้อมลงลายมือชือ่ รับรองสาเนา
5.3. สาเนาบัตรประชาชนผู้รบั มอบอานาจ พร้อมลงลายมือชือ่ รับรองสาเนา
5.4. กรุณาระบุความประสงค์ในหนังสือมอบอานาจให้ชดั เจน
5.5. ติดอากรแสตมป์ 10 บาท สาหรับมอบอานาจให้ดำเนินการเพียง 1 อยาง หรือ
ิิิิิิิิิิติดอากรแสตมป 30 บาท สาหรับมอบอานาจให้ดำเนินการมากกวา 1 อยาง
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การจ่ายค่าสินไหมทดแทน
o ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ิพ.ร.บ.ิคุ้มครองผูป้ ระสบภัยจากรถ ทาจ่ายภายใน 7 วัน
ิิิหลังจากได้รับเอกสารประกอบการจ่ายครบถ้วน
o ค่าสินไหมทดแทนอื่นๆ ทาจ่ายภายใน 14 วัน หลังจากได้รับเอกสารประกอบการจ่ายครบถ้วน
o จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย หรือ กรณีมีผู้รับผลประโยชน์ ต้องจ่ายให้กับ
ิิิผูร้ ับผลประโยชนิ์หากมิีหนังสือสละสิทธิ์จากผู้รับผลประโยชน์ สามารถจ่ายคืนให้กับผู้เอา
ิิิประกันภัยได้โดยตรง
o จ่ายเป็นเช็คระบุชื่อ โดยสามารถรับเช็คได้โดยตรง หรือส่งผ่านตัวแทน, โบรคเกอร์ หรือ
ิิิโดยวิธีการโอนเงิน ผ่านเลขบัญชีธนาคาร ตามชื่อที่ระบุจ่ายค่าสินไหมทดแทน

