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ขั้นตอนการแจ้งการเกดิอุบัติเหตุและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

การประกนัภัยรถยนต์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-2246-9635  กด  77  ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 
1. ข้ันตอนการปฏิบัติเมื่อรถประกนัเกดิอุบัติเหตุ 

   1.1 กรณสีามารถตกลงกนัได้และรถคู่กรณมีีการประกนัภัย ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) กรณีรถคนัเอาประกนัภยัและรถยนตข์องคู่กรณีมีการประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1  และ 
 สามารถระบุไดว้า่ฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูกหรือผดิ ใหท้ั้งสองฝ่ายด าเนินการดงัน้ี 

 (ก) ใหผู้เ้อาประกนัภยัและผูข้บัข่ีรถยนตคู์่กรณี กรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือใน “ใบยนืยนั 
  การเกิดอุบติัเหตุ” (Knock for Knock Form) ท่ีบริษทัฯ และบริษทัประกนัภยัของคู่กรณี 
  ออกใหแ้ละต่างฝ่ายต่างส่งมอบ “ใบยนืยนัการเกิดอุบติัเหตุ” ใหแ้ก่กนั และสามารถ 
  แยกยา้ยรถออกจากท่ีเกิดเหตุ  

  (ข) ผูเ้อาประกนัภยัน า “ใบยนืยนัการเกิดอุบติัเหตุ” ท่ีรับจากคู่กรณีมาแจง้อุบติัเหตุท่ีบริษทัฯ 
หมายเหตุ: 
1.  การแลก “ใบยนืยนัการเกิดอุบติัเหตุ”  ใชไ้ดเ้ฉพาะการเกิดเหตุท่ีไม่มีบุคคลใดไดรั้บ

 บาดเจบ็หรือเสียชีวติ หรือไม่มีทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก (บุคคลอ่ืนนอกจากรถยนต์
 ของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย) ไดรั้บความเสียหาย  

2.  รถยนตท่ี์เอาประกนัเป็นรถส่ีลอ้ท่ีมีน ้าหนกัรถรวมบรรทุกไม่เกิน 3 ตนั หรือรถท่ีจด
ทะเบียนท่ีนัง่ไม่เกิน 15 ท่ีนัง่ 

(2)  การประกนัภยัรถยนตป์ระเภทอ่ืน ( 2, 3, 2+, 3+) ใหผู้เ้อาประกนัภยัแจง้ใหบ้ริษทัฯ รับทราบ 
 เพื่อพิจารณาส่งเจา้หนา้ท่ีออกตรวจสอบอุบติัเหตุ  

1.2  กรณีทีไ่ม่สามารถตกลงกนัได้ หรือ รถยนต์คู่กรณไีม่มีการประกนัภัย  
 (1) แจง้บริษทัฯ เพื่อส่งเจา้หนา้ท่ีออกตรวจสอบอุบติัเหตุ 

 (2) จดรายละเอียดรถคู่กรณี เช่น ยีห่อ้รถ, ทะเบียนรถ, ช่ือและท่ีอยูข่องผูข้บัข่ีรถคู่กรณี 
 (3) แจง้เจา้หนา้ท่ีต ารวจทอ้งท่ี ท่ีเกิดเหตุเพื่อสรุปผลคดี 

 1.3 กรณมีีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือ เสียชีวติ 
  (1) ใหรี้บน าผูบ้าดเจบ็ส่งโรงพยาบาล แลว้แจง้บริษทัฯ เพื่อด าเนินการ 
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  (2) ในกรณีผูบ้าดเจบ็ไม่ยอมไปโรงพยาบาล และมีการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลใหแ้จง้บริษทัฯ 
    เพื่อเจรจาค่าเสียหายกบัผูบ้าดเจบ็ 
  (3)  ในกรณีมีผูเ้สียชีวติ ให้แจง้เจา้หนา้ท่ีต ารวจทอ้งท่ี ท่ีเกิดเหตุ และบริษทัฯ ทราบทนัที 

เพื่อด าเนินการตรวจสอบการเกิดอุบติัเหตุ  
1.4 กรณคู่ีกรณชีนแล้วหลบหนี 

   (1) หากสามารถจดยีห่อ้ และหมายเลขทะเบียนรถคู่กรณีได ้ใหน้ ารถประกนัภยัเขา้แจง้ความต่อ 
   เจา้หนา้ท่ีต ารวจทอ้งท่ี ท่ีเกิดเหตุ เพื่อด าเนินคดีกบัคู่กรณี 

   (2) หากไม่สามารถจดหมายเลขทะเบียนรถคู่กรณีได ้ให้น ารถประกนัเขา้แจง้ความต่อเจา้หนา้ท่ี 
   ต ารวจทอ้งท่ี ท่ีเกิดเหตุแลว้คดัส าเนาบนัทึกการแจง้ความของพนกังานสอบสวนไปติดต่อ 
   ท่ีบริษทัฯ 

  1.5 เมื่อเกดิอุบัติเหตุและรถถูกยดึไว้ทีส่ถานีต ารวจ 
  (1) ใหน้ าส่ิงของท่ีมีค่าออกจากรถแลว้เก็บรักษาไว ้
  (2) ในกรณีไม่สามารถน าของมีค่าออกมาไดใ้หแ้จง้เจา้หนา้ท่ีต ารวจในคดีบนัทึกรายละเอียด 

  ส่ิงของไว ้
 (3) ในกรณีตอ้งตรวจสภาพรถยนต ์ผูข้บัข่ีหรือผูเ้อาประกนัเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย 
            1.6 กรณผู้ีขับข่ีถูกควบคุมตัว เกีย่วกบัอุบัติเหตุ 

 ใหแ้จง้บริษทัฯ ทราบทนัที เพื่อบริษทัฯ จะไดด้ าเนินการประกนัตวัผูข้บัข่ี (ในกรณีกรมธรรม ์
 ขยายความคุม้ครองในเร่ืองการประกนัตวัผูข้บัข่ีในคดีอาญา) 

         1.7 กรณเีคลมแห้ง  
  รถประกนัประเภท 1 ท่ีเกิดอุบติัเหตุเล็กนอ้ย  เช่น เฉ่ียวเสา ก่ิงไม ้ ใหน้ ารถเขา้แจง้อุบติัเหตุท่ีบริษทัฯ 

 หรือน ารถเขา้ซ่อมและแจง้อุบติัเหตุท่ีอู่ในเครือบริษทัฯ 
 

2. กรณีรถประกันสูญหาย หรือถูกโจรกรรม 
 2.1 แจง้เจา้หนา้ท่ีต ารวจทอ้งท่ี ท่ีเกิดเหตุทนัที 
 2.2 แจง้บริษทัฯ ทนัที พร้อมน าส่งส าเนาบนัทึกการแจง้ความของพนกังานสอบสวนเก่ียวกบัคดี 
 2.3  แจง้หยดุการใชร้ถตลอดไป ท่ีกรมการขนส่งทางบก 
 2.4  ติดต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจทอ้งท่ี ท่ีแจง้ความ เพื่อติดตามผลคดี 
  
3. การจัดซ่อมรถทีเ่อาประกนัภัย 
 3.1 บริษทัฯ จะจดัซ่อมรถคนัเอาประกนัใหอ้ยูใ่นสภาพปกติโดยอู่ในเครือของบริษทัฯ ในกรณีท่ีตอ้ง

เปล่ียนอะไหล่ท่ีมีการเส่ือมสภาพจากการใชง้าน เช่น ยางรถ แบตเตอร่ี ฯลฯ ท่ีไดรั้บความเสียหาย
จากอุบติัเหตุ บริษทัฯ จะพิจารณาจ่ายตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนด 
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 3.2 ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัน ารถท่ีเอาประกนัไปซ่อมเอง ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัฯ รับทราบ 
และด าเนินการ ดงัน้ี 

 (1) น าส่งใบเสนอราคาค่าซ่อมของอู่ท่ีผูเ้อาประกนัน ารถเขา้ซ่อมใหก้บับริษทัฯ 
 (2) บริษทัฯ พิจารณาคุมราคาค่าซ่อมตามความเสียหายท่ีแทจ้ริง 
 (3) ค่าซ่อมท่ีนอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ คุมราคา ผูข้บัข่ีหรือผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูรั้บผดิชอบเอง 
 (4)   ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนอะไหล่ ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งน าอะไหล่เก่ามาคืนใหก้บับริษทัฯ 
 3.3  ในกรณีรถประกนัท่ีซ้ือความคุม้ครองซ่อมหา้งใหน้ ารถประกนัเขา้ซ่อมท่ีศูนยบ์ริการพร้อมกบัติดต่อ

เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ เพื่อตรวจสอบความเสียหาย และคุมราคาท่ีศูนยบ์ริการ  
 3.4 ก่อนน ารถเขา้ซ่อมทุกคร้ังควรตรวจสอบส่ิงของในรถ และน าออกจากรถท่ีจะท าการซ่อม 
 3.5 เม่ือรถซ่อมเสร็จแลว้ ใหต้รวจสอบความเรียบร้อยก่อนเซ็นรับ หรือน ารถออกจากอู่ 
 3.6 กรณีท่ีซ่อมไม่เรียบร้อยใหแ้จง้บริษทัฯ ทราบทนัที 
 3.7 กรณีท่ีท่านน ารถไปซ่อมเอง  บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในกรณีอู่ซ่อมไม่เรียบร้อย 

 
4. การจัดซ่อมรถคู่กรณีทีเ่ป็นฝ่ายถูก 

 ในกรณีคู่กรณีท่ีเป็นฝ่ายถูก น ารถไปซ่อมจะตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ รับทราบ และด าเนินการ ดงัน้ี  
 (1) น าส่งใบเสนอราคาค่าซ่อมของอู่หรือศูนยบ์ริการ ท่ีคู่กรณีน ารถเขา้ซ่อมใหก้บับริษทัฯ 
 (2) บริษทัฯ พิจารณาคุมราคาค่าซ่อมตามความเสียหายท่ีแทจ้ริง 
 (3) ค่าซ่อมท่ีนอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ คุมราคา คู่กรณีเป็นผูรั้บผดิชอบเอง 
 (4)   ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนอะไหล่ คู่กรณีจะตอ้งน าอะไหล่เก่ามาคืนใหก้บับริษทัฯ 
 (5) บริษทัฯ ไม่รับผดิกรณีทรัพยสิ์นภายในรถเกิดการสูญหาย รวมทั้ง บริษทัฯไม่รับผิดชอบในกรณี 
  อู่ซ่อมไม่เรียบร้อย     
 

5. การจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
5.1 ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

 (1)  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าปลงศพเบ้ืองตน้ ท าจ่ายภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บเอกสารครบถว้น 
 (2) ค่าชดเชยรายวนั ท าจ่ายภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บเอกสารครบถว้น 
 (3) ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน/ค่าปลงศพ ส่วนเกินเบ้ืองตน้ท าจ่ายภายใน 7 วนั  
  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บเอกสารครบถว้น 
 (4) ค่ารักษาพยาบาลในอนาคต และค่าสินไหมทดแทน ท าจ่ายภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ

เอกสารครบถว้นและเจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนเสร็จส้ินแลว้ 
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 เอกสารประกอบการตั้งเบิกค่าสินไหมทดแทน 
  (1) กรณีบาดเจบ็ / ค่าชดเชยรายวนั 

- ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 
- ใบรับรองแพทย ์
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว   
- ส าเนาทะเบียนบา้น 

 (2) กรณีเสียชีวติ 
- ส าเนามรณบตัร 
- ส าเนาใบรายงานชนัสูตรพลิกศพ 
- ส าเนาบนัทึกการแจง้ความของพนกังานสอบสวน 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว  และ 
 ส าเนาทะเบียนบา้นผูเ้สียชีวิต 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว  และ 
 ส าเนาทะเบียนบา้นทายาทโดยธรรมผูเ้สียชีวติ 

 (3)  กรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลในอนาคตและค่าสินไหมทดแทน และเอกสารประกอบการเจรจา 
-  ใบรับรองแพทย ์
-  เอกสารรับรองรายได ้

 
 5.2   ค่าสินไหมทดแทนรถยนตภ์าคสมคัรใจ (ประเภท 1, 2, 3, 2+ และ 3+) 

 (1) รถประกนั/คู่กรณี เขา้ซ่อมอู่ในเครือ บริษทัฯ ท าจ่ายค่าซ่อมใหก้บัอู่โดยตรง 
 (2) รถประกนั/คู่กรณี น ารถไปด าเนินการจดัซ่อมเองใหส่้งใบเสนอราคาค่าซ่อมเพื่อคุมราคาค่าซ่อม 

ท าจ่ายภายใน 10 วนั นบัแต่วนัท่ีเจรจายติุ หรือวนัท่ีส่งมอบใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม หรือน ารถ 
ท่ีซ่อมเสร็จมาตรวจสภาพ 

 (3) รถประกนัท่ีซ้ือความคุม้ครองซ่อมหา้งใหส่้งใบเสนอราคาค่าซ่อม หรือ นดัหมายเจา้หนา้ท่ี 
  บริษทัฯ เพื่อตรวจสอบความเสียหายและคุมราคาท่ีศูนยซ่์อม ท าจ่ายเม่ือรถซ่อมเสร็จ  
  (กรณีศูนยย์อมรับค่าซ่อมจากทางบริษทัฯ) หรือท าจ่ายคืนผูเ้อาประกนัภยัภายใน 10 วนั 
  นบัแต่วนัท่ีส่งมอบใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมใหบ้ริษทัฯ (กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัส ารองจ่าย) 

 (4)  รถประกนัเสียหายส้ินเชิง (Total Loss) ท าจ่ายภายใน 10 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บเอกสาร
ครบถว้นพร้อมน าส่งเอกสารประกอบการตั้งเบิกค่าสินไหมทดแทน ดงัน้ี 
- ทะเบียนรถพร้อมลงนามผูถื้อกรรมสิทธ์ิ 
- ชุดโอนกรรมสิทธ์ิ  และหนงัสือมอบอ านาจของกรมการขนส่งทางบกพร้อมลงนามผูโ้อน  
 และผูม้อบอ านาจ 
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-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
-  หนงัสือรับรองการจดทะเบียน  กรณีเจา้ของรถเป็นนิติบุคคล 
-  ชุดกุญแจส ารอง 
-  กรณีรถยนตติ์ดสัญญาเช่าซ้ือ ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมจากบริษทัผูใ้หเ้ช่าซ้ือโดยบริษทั 
  ผูใ้หเ้ช่าซ้ือเป็นผูจ้ดัท าเอกสาร 
(5)  รถประกนัสูญหาย หรือ ถูกโจรกรรม (ประเภท 1, 2, และ2+ ) ท าจ่ายภายในระยะเวลาท่ี

ประกาศหรือกฎหมายก าหนด (15 วนั หรือ 45 วนั แลว้แต่กรณี) นบัแต่วนัท่ีไดรั้บเอกสารประกอบ
ครบถว้น ดงัน้ี 

-   ส าเนารายงานประจ าวนัเก่ียวกบัคดี 
- ทะเบียนรถพร้อมลงนามผูถื้อกรรมสิทธ์ิและแจง้หยดุการใชร้ถท่ีกรมการขนส่งทางบก 
- ชุดโอนกรรมสิทธ์ิ และ หนงัสือมอบอ านาจ ของกรมการขนส่งทางบกพร้อมลงนามผูโ้อน 

และผูม้อบอ านาจ 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
- หนงัสือรับรองการจดทะเบียน  กรณีเจา้ของรถเป็นนิติบุคคล  
- ชุดกุญแจส ารอง  
- กรณีรถยนตติ์ดสัญญาเช่าซ้ือ ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมจากบริษทัผูใ้หเ้ช่าซ้ือโดยบริษทัฯ  
 ผูใ้หเ้ช่าซ้ือเป็นผูจ้ดัท าเอกสาร 

 (6) กรณีมีผูไ้ดรั้บบาดเจบ็/เสียชีวิต (ส่วนเกินพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถท าจ่าย 
  ภายใน 10 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บเอกสารครบถว้น 
  หมายเหตุ:   
  ใชเ้อกสารประกอบการตั้งเบิก เหมือนกบัการตั้งเบิกค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบญัญติั 
  คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
 (7) กรณีทรัพยสิ์นไดรั้บความเสียหาย ท าจ่ายภายใน 10 วนั นบัจากไดเ้จรจายติุค่าเสียหาย 
 
 6. การแจ้งผลการพจิารณาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 กรณีบริษทัฯ ปฏิเสธการชดใชเ้งิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกนัภยัหรือไม่สามารถตกลง
 ก าหนดจ านวนเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนได ้ บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้เ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือ 
 ผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้แต่กรณีรับทราบเป็นหนงัสือ โดยระบุขอ้เท็จจริงและ
 เหตุผลของการปฏิเสธพร้อมขอ้กฎหมายหรือเง่ือนไขตามกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือช้ีแจงเหตุท่ีไม่อาจ
 ชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามจ านวนท่ีเรียกร้อง 
 


