โรงพยาบาลจุน 7 ม.7 ต.ห้วยข้าวกา่ อ.จุน จ.พะเยา 56150 โทร 054-409200, 054409206
แฟกซ ์ 054-409203

หลักฐานทีผ
่ ประสบภั
ู้
ยตองน
ามาให้กับทางโรงพยาบาลจุน มีดงั นี้
้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูประสบภั
ย
้
2. สาเนาใบทะเบียนบานผู
ประสั
บภัย
้
้
3. สาเนาใบกรมธรรม ์
4. สาเนาคูมื
่ อรถ
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนเจ้าของรถ

6. ในรายทีผ
่ ประสบภั
ู้
ยเป็ นเด็ก ไมมี
ั รประจาตัวประชาชนให้นา
่ บต
- สาเนาสูตบ
ิ ต
ั ร
- สาเนาบัตรประจาตัว บิดา-มารดา
7. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ
- กรณีเสี ยชีวต
ิ ให้เพิม
่ ใบมรณะบัตรดวย
้
สาเนาทุกอยาง
2 ฉบับ และให้เจ้าของเซ็ นตรั์ บรองสาเนาดวย
่
้
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หลักฐานประกอบคาขอรับค่าเสียหายเบื ้องต้ น สาหรับค่าเสียหายต่อร่างกาย
1. ( ) ใบเสร็ จรับเงิน

( ) หลักฐานการแจ้ งหนี ้

2. สาเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึง่

เลขที่...................................จานวน.................ฉบับ

( )บัตรประจาตัวผู้ประสบภัย

ลงวันที่...............เดือน...........................พ.ศ. ............

( )ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว

เป็ นจานวนเงิน................................................บาท

( )หนังสือเดินทาง

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

( )ทะเบียนบ้ านของผู้ประสบภัย

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ.................................................โรงพยาบาล/สถานพยาบาล ผู้ยื่นคาร้ องขอ
หนังสือมอบอานาจและคารับรองของผู้ประสบภัย
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว.......................................................................อายุ.............ปี ผู้ประสบภัย ขอมอบ
อานาจสถานพยาบาล ซึง่ โรงพยาบาลจุนเป็ นผู้มีอานาจขอรับค่าเสียหายเบื ้องตันจากบริษัท  บริ ษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จากัด  บริ ษทั วิริยะประกันภัย จำกัด (มหำชน)  อื่นๆ.........................................................................
เพื่อค่ารักษาพยาบาล ทังให้
้ มีอานาจรับเงินดังกล่าว โดยถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาไปด้ วยตนเองทุกประการ
และขอให้ บริ ษัทฯจ่ายค่าเสียหายเบื ้องต้ น ตามคาร้ องขอนี ้ให้ แก่ผ้ รู ับมอบอานาจ ในนามของผู้รับมอบอานาจโดยตรง
เนื่องจากข้ าพเจ้ าเป็ นหนี ้ค้ างชาระค่ารักษาพยาบาลแก่ผ้ รู ับมอบอานาจ ซึง่ ข้ าพเจ้ ารับการรักษาพยาบาลตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
และข้ าพเจ้ าขอให้ คารับรองต่อบริ ษัทประกัน และสถานพยาบาลผู้รับมอบอานาจว่า
ข้ำพเจ้ำขอให้คำรับรองว่ำ
- ข้ำพเจ้ำ  เคย  ไม่เคย รับหรื อทำสัญญำว่ำจะรับค่ำเสี ยหำยเบื้องต้นจำกเจ้ำของรถ
หรื อบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัย หรื อกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย (เป็ นจำนวนเงิน...............................................บำท)
- ข้ำพเจ้ำ  เคย  ไม่เคย มอบอำนำจให้สถำนพยำบำลอื่นขอรับค่ำเสี ยหำยเบื้องต้น
(เป็ นจำนวนเงิน.................................................บำท) (สถำนพยำบำลชื่อ (ถ้ำเคย)......................................................)

- เมื่อข้ าพเจ้ ามอบอานาจให้ สถานพยาบาลนี ้รับค่าเสียหายเบื ้องต้ นจากบริ ษัทประกันภัยครบถ้ วน ตามจานวนที่
กฎหมายกาหนดแล้ ว ข้ าพเจ้ าจะไม่ขอรับค่าเสียหายเบื ้องต้ นจากเจ้ าของรถหรื อกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในจานวน
ค่าเสียหายดังกล่าวซ ้าอีก หากข้ าพเจ้ าผิดรับรอง ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สถานพยาบาลนี ้เรี ยกค่าเสียหายและดาเนินคดีตาม
กฎหมายกับข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการ
ลงชื่อ..............................................ผู้ประสบภัย/ผู้มอบอานาจ

ลงชื่อ............................................ผู้รับมอบอานาจ

ลงชื่อ............................................. พยาน

ลงชื่อ............................................พยาน

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

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

หมายเหตุ
- ในกรณีที่จานวนเงินค่ารักษาพยาบาลสูงกว่าจานวนเงินค่าเสียหายเบื ้องต้ นที่ผ้ ปู ระสบภัยมอบให้ สถานพยาบาลมาขอรับ
จากบริษัทประกันภัย ขอให้ สถานพยาบาลสลักหลังในใบเสร็จรับเงินส่วนที่เกินนันด้
้ วยว่า เป็ นค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน
กว่าค่าเสียหายเบื ้องต้ น ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันมิให้ ผ้ ปู ระสบภัยนามาเบิกซ ้าอีก
-ผู้ประสบภัยผู้ใดยื่นคาร้ องขอชดใช้ คา่ เสียหายเบื ้องต้ นตามพระราชบัญญัตินี ้โดยทุจริ ต หรื อ แสดงฐานอันเป็ นเท็จเพื่อข้ อรับ
ค่าเสียหายเบื ้องต้ นตามพระราชบัญญัตินี ้ ต้ องระวังโทษจาคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรื อปรับไม่เกินสองหมืน่ บาทหรื อทังจ
้ าทัง้ ปรับ
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( )หนังสือเดินทาง

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

( )ทะเบียนบ้ านของผู้ประสบภัย
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้ บ

หนังสือมอบอำนำจ
เขียนที่.....................................................
วันที่........................................................
ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/น.ส. ............................................................อำยุ.................ปี ผูป้ ระสบภั ยขอมอบอำนำจให้
....................................................................เป็ นผูม้ ีอำนำจร้องขอรับค่ำเสี ยหำยเบื้องต้นจำกกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยที่
 กรมกำรประกัน

 สำนักงำนประกันภัยจังหวัด............................................................

 สำนักงำนคุม้ ครองผูเ้ อำประกันภัย เขต................................
เพื่อค่ำรักษำพยำบำล ทั้งให้มีอำนำจรับเงินดังกล่ำว โดยให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำลงไปด้วยตนเองทุกประกำร
และขอให้กองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย จ่ำยเงินค่ำเสี ยหำยเบื้องต้นตำมคำร้องขอของผูร้ ับมอบอำนำจ ให้แก่ ผูร้ ับมอบอำนำจในนำมของ
ผูร้ ับมอบอำนำจโดยตรง เนื่องจำกข้ำพเจ้ำเป็ นหนี้คำ้ งชำระค่ำรักษำพยำบำลแก่ผรู้ ับมอบอำนำจ ซึ่งรักษำพยำบำลข้ำพเจ้ำ ตำม พ.ร.บ.
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535 และ
ข้ำพเจ้ำขอให้คำรับรองว่ำ
- ข้ำพเจ้ำ  เคย  ไม่เคย รับหรื อทำสัญญำว่ำจะรับค่ำเสี ยหำยเบื้องต้นจำกเจ้ำของรถ
หรื อบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัย หรื อกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย (เป็ นจำนวนเงิน...............................................บำท)
- ข้ำพเจ้ำ  เคย  ไม่เคย มอบอำนำจให้สถำนพยำบำลอื่นขอรับค่ำเสี ยหำยเบื้องต้น
(เป็ นจำนวนเงิน.................................................บำท) (สถำนพยำบำลชื่อ (ถ้ำเคย)......................................................)
เมื่อข้ำพเจ้ำมอบอำนำจให้สถำนพยำบำลนี้รับค่ำเสี ยหำยเบื้องต้นจำกกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยแล้ว ข้ำพเจ้ำ
จะไม่ขอรับค่ำเสี ยหำยเบื้องต้นจำกเจ้ำของรถ หรื อจำกบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัย หรื อกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย ในจำนวนค่ำเสี ยหำย
ดังกล่ำวซ้ ำอีก
หำกข้ำพเจ้ำผิดคำรับรอง ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สถำนพยำบำลนี้เรี ยกค่ำเสี ยหำย และดำเนินคดีตำมกฎหมำยกับข้ำพเจ้ำได้ทุก
ประกำร
(..................................................................) ผูม้ อบอำนำจ

(............................................................)ผูร้ ับมอบอำนำจ

................................................................... พยำน

.......................................................... พยำน

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

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

ใบรับเงิน
ได้รับเงินค่ำเสี ยหำยเบื้องต้น จำกสำนักงำนกองทุนทดแทนผูร้ ับประสบภัย...........................................................................................................
........................................................เป็ นจำนวนเงิน.......................................บำท..(.......................................................................................)
ไว้เป็ นกำรถูกต้องแล้ว และเพื่อเป็ นหลักฐำน จึงลงลำยมือซึ่ งไว้เป็ นสำคัญท้ำยนี้
ลงชื่อ.................................................................ผูร้ ับเงิน

ลงชื่อ ............................................................ ผูจ้ ่ำยเงิน

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

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

วันที่ .....................เดือน...............................................พ.ศ. ...........................
หมำยเหตุ : ในกรณีท่ จี ำนวนเงิน ค่ ำรักษำพยำบำลสูงกว่ ำจำนวนเงินค่ ำเสียหำยเบือ้ งต้ นที่ผ้ ปู ระสบภัยมอบให้
สถำนพยำบำลมำขอรับจำกกองทุนทนแทนผู้ประสบภัย ขอให้ สถำนพยำบำลสลักหลังในใบเสร็จ
รับเงินส่ วนที่เกินนัน้ ด้ วยว่ ำ เป็ นค่ ำรักษำพยำบำลส่ วนที่เกินกว่ ำค่ ำเสียหำยเบือ้ งต้ นทัง้ นีเ้ พื่อ
ป้องกันมิให้ ผ้ ปู ระสบภัยนำมำเบิกซำ้ ซ้ อนอีก

หนังสื อรับรองการเกิดอุบัติเหตุจากรถ
วันที่.............................................................................................
สถานที่............................................................................................................................
ข้าพเจ้า...............................................................................................................................บัตรประชาชนเลขที่..........................................................................
อายุ...........ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.................................................................................................................................................โทรศัพท์หมายเลข................................................
เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบตั ิเหตุจากรถในครั้งนี้ เป็ น...........................................................................................................................................................................................
ได้ทาหนังสื อฉบับนี้ ข้ ึนเพื่อเป็ นหลักฐานยืนยันการเกิดอุบตั ิเหตุจากรถโดยมีขอ้ ความจริ งดังนี้
เมื่อวันที่.........................................เวลา..................น. นาย/นาง/นางสาว ....................................................................................................................................
ได้ขบั ขี่รถ.............................................คันหมายเลขทะเบียน .........................................................ยีห่ ้อ.................................รุ่ น........................................สี.......................
ซึ่งเป็ นรถของ นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................................................................โทรศัพท์หมายเลข. ...........................................
โดยได้ขบั รถจาก.........................................................................................................เพื่อไป ........................................................................................................................
ถึงที่เกิดเหตุบริ เวณ.....................................................................................................................ได้เกิดอุบตั ิเหตุ.............................................................................................
 เสี ยหายฝ่ ายเดียวไม่มีคูก่ รณี  เฉี่ ยวชนคน  เฉี่ ยวชนรถคู่กรณี หมายเลขทะเบียน ..........................................................................................................
สถานีตารวจท้องที่ ....................................................................... เป็ นเหตุให้มีผปู้ ระสบภัยจากรถครั้งนี้ จานวน..........................คน ได้แก่
1. ...................................................................................................................................................................... โทรศัพท์หมายเลข. ...........................................
2........................................................................................................................................................................ โทรศัพท์หมายเลข. ...........................................
โดยการเกิดเหตุในครั้งนี้ มีผรู ้ ู ้เห็นเหตุการณ์ซ่ ึ งสามารถเป็ นพยานบุคคลได้แก่.............................................................................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่.........................................................................................................................................................................โทรศัพท์หมายเลข.............................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดนี้ เป็ นความจริ งและสามารถใช้เป็ นพยานหลักฐานต่อพนักงานสอบสวน อัยการ ศาลได้ หากข้อความใดเป็ นเท็จ
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั หรื อกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยจากรถ ดาเนิ นคดี ตามกฎหมายและรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นทุกประการ เพื่อเป็ นหลักฐาน จึงลง
ลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ..............................................................................ผูบ้ นั ทึกรับรอง
( ..................................................................................... )
ลงชื่อ.....................................................................พยาน
ลงชื่อ...................................................................พยาน
( ................................................................... )
( ................................................................. )

หนังสือมอบอานาจ
วันที่.............................................................................................
ภายใต้หนังสื อรับรองการเกิดอุบตั ิเหตุจากรถที่ได้รับรองไว้ในข้างต้นนี้
ข้าพเจ้า...................................................................................................................................บัตรประชาชนเลขที่.......................................................................
อายุ..........ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.....................................................................................................................................................โทรศัพท์หมายเลข.............................................
ได้มอบอานาจให้.....................................................................................................................................บัตรประชาชนเลขที่.......................................................................
อายุ........ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................................................................................................................................โทรศัพท์หมายเลข.............................................
เป็ นผูม้ ีอานาจจัดการ...............................................................................................................................................................................แทนข้าพเจ้าจนเสร็ จการ
โดยข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผรู ้ ับมอบอานาจของข้าพเจ้าได้ทาตามที่มอบอานาจนี้ เสมือนหนึ่ งข้าพเจ้าได้ทาการด้วยตนเอง เพื่อเป็ นหลักฐานข้าพเจ้า
ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ.........................................................................ผูม้ อบอานาจ
(.........................................................................)
ลงชื่อ..........................................................................ผูร้ ับมอบอานาจ
(.........................................................................)
ลงชื่อ..........................................................................พยาน
(.........................................................................) ( 2 )

