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                   เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ค่ารักษา/ค่าอนามัย กรณีบาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ ให้ใช้เอกสารหลักฐาน 

ดังต่อไปน้ี 

 1.  ส ำเนำบันทึกประจ ำวันเกี่ยวกับคดี และใบรับรองควำมเสียหำย หรือใบติดต่อ (หำกมี) 

 2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือใบอนุญำตขับขี่หรือหนังสือเดินทำงหรือหลักฐำนอื่นที่รับรองตัวตนของ

ผู้ประสบภัย 

 3.  หนังสือมอบอ ำนำจ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้บุคคล

อื่นด ำเนินกำรแทน) 

 4.  ใบรับรองแพทย์ และ/หรือประวัติกำรรักษำของแพทย์ 

 5 . ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ำรักษำพยำบำล หรือส ำเนำใบเสร็จรับเงินค่ำรักษำพยำบำลในกรณีที่มีหลักฐำนแสดงว่ำยัง

ไม่ได้รับชดใช้เต็มจ ำนวนตำมใบเสร็จรับเงินค่ำรักษำพยำบำลดังกล่ำว 

 6.  หนังสือแสดงรำยได้/หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน หรือหลักฐำนอื่นที่แสดงถึงที่มำ

ของรำยได้ 

 7.  ส ำเนำหน้ำบัญชีธนำคำรของผู้ประสบภัย (กรณีประสงค์ให้บริษัทโอนเงินเข้ำบัญชี) 

 

กรณีผู้เอาประกัน หรือบุคคลภายนอกเสียชีวิต ให้ใช้เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

 1. ส ำเนำใบมรณบัตร 

 2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เสียชีวิต หรือหนังสือเดินทำง (กรณีผู้เสียชีวิตเป็น

บุคคลต่ำงด้ำว) 

 3. เอกสำรแสดงกำรเป็นทำยำททุกคนของผู้เสียชีวิต ได้แก่ ส ำเนำทะเบียนสมรส ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน เป็นต้น 

 4. เอกสำรของทำยำททุกคนของผู้เสียชีวิตที่ รับค่ำสินไหมทดแทน ได้แก่ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน เป็นต้น 

 5. ค ำส่ังศำลให้บุคคลท ำนิติกรรมแทนผู้เยำว์ (กรณีที่ทำยำทผู้เสียชีวิตเป็นผู้เยำว์) 

 6. หนัง สือรับรองยืนยันกำร เป็นทำยำทของสถำนทูตหรือสถำนกงสุล พร้อมค ำแปลเป็นภำษำ ไทย  

(กรณีเป็นทำยำทของบุคคลต่ำงด้ำว) 

 7. หนังสือมอบอ ำนำจของทำยำท และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ และผู้รับมอบอ ำนำจ  

(กรณีทำยำทมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นด ำเนินกำรแทน) 

 8. ส ำเนำบันทึกประจ ำวันเกี่ยวกับคดี 

 9. ส ำเนำหน้ำบัญชีธนำคำรของทำยำทผู้ประสบภัย (กรณีประสงค์ให้บริษัทโอนเงินเข้ำบัญชี) 

https://backoffice.jaymartinsurance.co.th/image/website/upload/upload_1747_1631679596.pdf


  

 
 

Rev.1 20220601 

ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน วันละ 200 บาท 

รวมไม่เกิน 20 วัน ให้ใช้เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

  1. ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้ประสบภัย 

  2. ใบรับรองแพทย์/ใบสรุปหน้ำงบัญชี/ระบุวันพักรักษำตัวในโรงพยำบำล 

    3. หนังสือมอบอ ำนำจ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ และผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณีเจ้ำของรถ 

มอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นด ำเนินกำรแทน) 

 4. ส ำเนำหน้ำบัญชีธนำคำรของผู้ประสบภัย (กรณีประสงค์ให้บริษัทโอนเงินเข้ำบัญชี) 

 

เอกสารประกอบการซ่อมรถยนต์ 

กรณีการจัดซ่อมรถยนต์ในศูนย์บริการ (ห้าง) หรืออู่ คู่สัญญาของบริษัทฯ ให้ใช้เอกสารหลักฐาน

ดังต่อไปน้ี 

 (1) กรณีรถยนต์ผู้เอาประกันภัย ให้ใช้เอกสำรหลักฐำนดังต่อไปนี้ 

(1.1)  ใบรับรองควำมเสียหำย (ใบเคลม) 

(1.2)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง หรือส ำเนำเอกสำรหลักฐำนที่ทำงรำชกำร 

ออกให้ของผู้ส่งมอบรถยนต์เข้ำซ่อม 

 (2) กรณีรถยนต์คู่กรณี ให้ใช้เอกสำรหลักฐำนดังต่อไปนี้ 

(2.1)  ใบรับรองควำมเสียหำย (ใบเคลม) 

(2.2)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง หรือส ำเนำเอกสำรหลักฐำนที่ทำงรำชกำร 

ออกให้ของผู้ส่งมอบรถยนต์เข้ำซ่อม 

(2.3)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง หรือส ำเนำใบอนุญำตขับขี่ หรือส ำเนำหนังสือ

รับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) ของเจ้ำของ หรือผู้มีสิทธิครอบครองรถยนต์

คู่กรณี 

(2.4)  หนังสือมอบอ ำนำจ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ และผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณีเจ้ำของ

รถมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นด ำเนินกำรแทน) หรือส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล และส ำเนำ

บัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

(2.5)  ส ำเนำคู่มือจดทะเบียนรถ 
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กรณีการจัดซ่อมรถยนต์ในศูนย์บริการ (ห้าง) หรืออู่ ท่ีไม่ใช่คู่สัญญาของบริษัทฯ ให้ใช้เอกสาร

หลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

 (1) การประเมินความเสียหายก่อนการจัดซ่อม ให้ใช้เอกสำรหลักฐำน ดังต่อไปนี้ 

(1.1) กรณีรถยนต์ผู้เอาประกัน ให้ใช้เอกสำรหลักฐำน ดังต่อไปนี้ 

 (1.1.1)  ใบรับรองควำมเสียหำย (ใบเคลม) 

 (1.1.2)  หนังสือมอบอ ำนำจ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ และผู้รับมอบอ ำนำจ  

(กรณีเจ้ำของรถมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นด ำเนินกำรแทน) หรือส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน

นิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

 (1.1.3)  ใบประเมินรำคำซ่อม 

 (1.1.4)  ภำพถ่ำยควำมเสียหำยของรถยนต์ตำมใบประเมินรำคำค่ำซ่อมท่ีเกิดจำกอุบัติเหตุ 

(1.2) กรณีรถยนต์คู่กรณี ให้ใช้เอกสำรหลักฐำน ดังต่อไปนี้ 

 (1.2.1)  ใบรับรองควำมเสียหำย (ใบเคลม) 

 (1.2.2)  หนังสือมอบอ ำนำจ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ และผู้รับมอบอ ำนำจ  

(กรณีเจ้ำของรถมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นด ำเนินกำรแทน) หรือส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน

นิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

 (1.2.3)  ใบประเมินรำคำซ่อม 

 (1.2.4)  ภำพถ่ำยควำมเสียหำยของรถยนต์ตำมใบประเมินรำคำค่ำซ่อมท่ีเกิดจำกอุบัติเหตุ 

 (1.2.5)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง หรือส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน

นิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ (กรณีเป็นนิติบุคคล) ของ

เจ้ำของหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถยนต์คู่กรณี 

 (1.2.6) ส ำเนำคู่มือจดทะเบียนรถ 

 

 (2) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีรถซ่อมแล้วเสร็จ ให้ใช้เอกสำรหลักฐำน ดังต่อไปนี้ 

(2.1) กรณีรถยนต์ผู้เอาประกัน ให้ใช้เอกสำรหลักฐำน ดังต่อไปนี้ 

 (2.1.1)  ใบรับรองควำมเสียหำย (ใบเคลม) 

 (2.1.2)  ใบเสร็จรับเงิน และหรือใบก ำกับภำษี 

 (2.1.3)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงในกรณีเป็นผู้เอำประกันภัย หรือ 

ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำร 

ผู้มีอ ำนำจ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
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 (2.1.4)  หนังสือมอบอ ำนำจ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ และผู้รับมอบอ ำนำจ  

(กรณีเจ้ำของรถมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นด ำเนินกำรแทน) หรือส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน

นิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

 (2.1.5)  ภำพถ่ำยรถยนต์ และช้ินส่วนหรืออุปกรณ์รถยนต์ระหว่ำงซ่อม และภำยหลังจัดซ่อมเสร็จ 

 (2.1.6)  หลักฐำนกำรตรวจสภำพรถยนต์ที่จัดซ่อมแล้วเสร็จ 

 (2.1.7)  ส ำเนำหน้ำบัญชีธนำคำรของผู้เอำประกัน (กรณีประสงค์ให้บริษัทโอนเงินเข้ำบัญชี) 

(2.2) กรณีรถยนต์คู่กรณี ให้ใช้เอกสำรหลักฐำน ดังต่อไปนี้ 

 (2.2.1)  ใบรับรองควำมเสียหำย (ใบเคลม) 

 (2.2.2)  ใบเสร็จรับเงิน และหรือใบก ำกับภำษี 

 (2.2.3)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงในกรณีเป็นผู้เอำประกันภัย หรือส ำเนำ

หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำร 

ผู้มีอ ำนำจ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

 (2.2.4)  หนังสือมอบอ ำนำจ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ และผู้รับมอบอ ำนำจ  

(กรณีเจ้ำของรถมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นด ำเนินกำรแทน) หรือส ำเนำหนังสือรับรองกำร 

จดทะเบียนนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ (กรณีเป็น 

นิติบุคคล) 

 (2.2.5)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง หรือส ำเนำหนังสือรับรองกำร 

จดทะเบียนนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ (กรณีเป็น 

นิติบุคคล) ของเจ้ำของหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถยนต์คู่กรณี 

 (2.2.6)  ส ำเนำคู่มือจดทะเบียนรถ 

 (2.2.7)  ส ำเนำหน้ำบัญชีธนำคำรของเจ้ำของรถยนต์ (กรณีประสงค์ให้บริษัทโอนเงินเข้ำบัญชี) 
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กรณีรถยนต์เสียหายส้ินเชิง (Total Loss) ให้ใช้เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

 (1) กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์ 

 (1.1)  ใบรับรองควำมเสียหำย (ใบเคลม) 

(1.2)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงในกรณีเป็นผู้เอำประกันภัย หรือ ส ำเนำหนังสือ

รับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ (กรณีเป็น 

นิติบุคคล) 

(1.3)  หนังสือมอบอ ำนำจ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ และผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณีเจ้ำของ

รถมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นด ำเนินกำรแทน) หรือส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล และส ำเนำ

บัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

(1.4)  แบบหนังสือแสดงควำมประสงค์ขอโอนกรมสิทธิ์รถยนต์และรับโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ 

(1.5)  คู่มือจดทะเบียนรถ 

(1.6)  ส ำเนำบันทึกประจ ำวันเกี่ยวกับคดี (กรณีมีกำรแจ้งควำม) 

(1.7)  ส ำเนำค ำส่ังศำลที่แต่งตั้งกำรเป็นผู้จัดกำรมรดก (กรณีผู้เอำประกันภัยเสียชีวิต) 

(1.8)  ส ำเนำหน้ำบัญชีธนำคำรของเจ้ำของรถยนต์/ผู้จัดกำรมรดก (กรณีประสงค์ให้บริษัทโอนเงินเข้ำบัญชี) 

 (2) กรณีสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์ ให้ใช้เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

(2.1)  ใบรับรองควำมเสียหำย (ใบเคลม) 

(2.2)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงในกรณีเป็นผู้เอำประกันภัย หรือ ส ำเนำหนังสือ

รับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ (กรณีเป็น

นิติบุคคล) 

(2.3)  หนังสือมอบอ ำนำจ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ และผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณีเจ้ำของ

รถมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นด ำเนินกำรแทน) หรือส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล และส ำเนำ

บัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

(2.4)  แบบหนังสือแสดงควำมประสงค์ขอโอนกรมสิทธิ์รถยนต์และรับโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ 

(2.5)  คู่มือจดทะเบียนรถ 

(2.6)  ส ำเนำบันทึกประจ ำวันเกี่ยวกับคดี (กรณีมีกำรแจ้งควำม) 

(2.7)  ส ำเนำค ำส่ังศำลที่แต่งตั้งกำรเป็นผู้จัดกำรมรดก (กรณีผู้เอำประกันภัยเสียชีวิต) 

(2.8)  เอกสำรกำรเช่ำหรือเช่ำซ้ือรถยนต์ 

(2.9)  หนังสือสละสิทธิ์ในกำรรับค่ำสินไหมทดแทนของผู้เอำประกันภัยรถยนต์ 

(2.10)  ส ำเนำหน้ำบัญชีธนำคำรของกรณีสถำบันกำรเงิน/ผู้รับประโยชน์ (กรณีประสงค์ให้บริษัทโอนเงินเข้ำ

บัญชี)  
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กรณีรถยนต์สูญหาย ให้ใช้เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

  (1) กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์ 

(1.1)  ใบรับรองควำมเสียหำย (ใบเคลม) 

(1.2)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงในกรณีเป็นผู้เอำประกันภัย หรือ ส ำเนำหนังสือ

รับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ (กรณีเป็น

นิติบุคคล) 

(1.3)  หนังสือมอบอ ำนำจ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ และผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณีเจ้ำของ

รถมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นด ำเนินกำรแทน) หรือส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล และส ำเนำ

บัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

(1.4)  แบบหนังสือแสดงควำมประสงค์ขอโอนกรมสิทธิ์รถยนต์และรับโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ 

(1.5)  คู่มือจดทะเบียนรถ 

(1.6)  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้เอำประกันภัยเป็นนิติบุคคล) 

(1.7)  ส ำเนำบันทึกประจ ำวันเกี่ยวกับคดี 

(1.8)  ส ำเนำค ำส่ังศำลที่แต่งตั้งกำรเป็นผู้จัดกำรมรดก (กรณีผู้เอำประกันภัยเสียชีวิต) 

(1.9)  เอกสำรกำรยกเลิกกำรใช้รถ 

(1.10)  ส ำเนำหน้ำบัญชีธนำคำรของเจ้ำของผู้เอำประกัน/ผู้จัดกำรมรดก (กรณีประสงค์ให้บริษัทโอนเงินเข้ำ

บัญชี) 

 

 (2) กรณีสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์ ให้ใช้เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

(2.1)  ใบรับรองควำมเสียหำย (ใบเคลม) 

(2.2)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงในกรณีเป็นผู้เอำประกันภัย หรือ ส ำเนำหนังสือ

รับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ (กรณีเป็น

นิติบุคคล) 

(2.3)  หนังสือมอบอ ำนำจ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ และผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณีเจ้ำของ

รถมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นด ำเนินกำรแทน) หรือส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล และส ำเนำ

บัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

(2.4)  แบบหนังสือแสดงควำมประสงค์ขอโอนกรมสิทธิ์รถยนต์และรับโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ 

(2.5)  คู่มือจดทะเบียนรถ 

(2.6)  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้เอำประกันภัยเป็นนิติบุคคล) 

(2.7)  ส ำเนำบันทึกประจ ำวันเกี่ยวกับคดี 
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(2.8)  ส ำเนำค ำส่ังศำลที่แต่งตั้งกำรเป็นผู้จัดกำรมรดก (กรณีผู้เอำประกันภัยเสียชีวิต) 

(2.9)  เอกสำรกำรยกเลิกกำรใช้รถ 

(2.10)  เอกสำรกำรเช่ำหรือเช่ำซ้ือรถยนต์  

(2.11)  หนังสือสละสิทธิ์ในกำรรับค่ำสินไหมทดแทนของผู้เอำประกันภัยรถยนต์ 

(2.12)  ส ำเนำหน้ำบัญชีธนำคำรของกรณีสถำบันกำรเงิน/ผู้รับประโยชน์ (กรณีประสงค์ให้บริษัทโอนเงินเข้ำ

บัญชี) 

 

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ หรือค่าเส่ือมราคารถ ให้ใช้เอกสารหลักฐานดังต่อไปน้ี 

(1)  ต้นฉบับหรือส ำเนำใบรับรองควำมเสียหำย 

(2)  ส ำเนำคู่มือจดทะเบียนรถ 

(3)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเจ้ำของรถ 

(4)  หนังสือมอบอ ำนำจ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้

บุคคลอื่นด ำเนินกำรแทน) หรือส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

(5)  หลักฐำนที่แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเรียกร้องค่ำขำดประโยชน์จำกกำรใช้รถหรือค่ำเส่ือมรำคำรถ เช่น 

ส ำเนำใบน ำรถเข้ำจัดซ่อม/ใบรับรถ รำยกำรอะไหล่ที่ใช้ในกำรจัดซ่อม ส ำเนำใบเสร็จรับเงินค่ำซ่อม (ถ้ำมี) 

(6)  ส ำเนำหน้ำบัญชีธนำคำรของเจ้ำของรถยนต์ (กรณีประสงค์ให้บริษัทโอนเงินเข้ำบัญชี) 

 

กรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ให้ใช้เอกสารหลักฐานดังต่อไปน้ี 
 

(1)  ต้นฉบับใบรับรองควำมสียหำย (ใบเคลม) 

(2)  เอกสำรหลักฐำนแสดงควำมเป็นเจ้ำของทรัพย์สิน 

 (3)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของเจ้ำของทรัพย์สิน 

(4)  หนังสือมอบอ ำนำจ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ และผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณีเจ้ำของทรัพย์สิน

มอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นด ำเนินกำรแทน) หรือส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล และส ำเนำบัตร

ประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

(5)  ใบประเมินรำคำ และหรือหลักฐำนท่ีแสดงรำยละเอียดควำมเสียหำย มูลค่ำ ระยะเวลำกำรจัดซ่อม เป็นต้น 

(6)  ส ำเนำหน้ำบัญชีธนำคำรของเจ้ำของทรัพย์สิน (กรณีประสงค์ให้บริษัทโอนเงินเข้ำบัญชี) 

 


