คําร้องขอรับค่าเสียหายเบือ้ งต้นจากกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
(กรณี ผปู้ ระสบภัยหรือทายาทโดยธรรม เป็ นผูร้ ้องขอ)

แบบ บต.1

เขียนที.่ ..............................................................
วันที.่ ..............................................................
1. ข้าพเจ้า..........................................ผูย้ น่ื คําร้องขอ ในฐานะ ผูป้ ระสบภัย ทายาทโดยธรรม ผูร้ บั มอบอํานาจ
ทีอ่ ยูข่ องผูย้ น่ื คําร้องขอ อยูบ่ า้ นเลขที.่ .................หมู่ท.่ี ........ซอย.......................ถนน...........................ตําบล/แขวง.......................
อําเภอ/เขต..............................จังหวัด.............................ถือบัตร
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที.่ ..........................................
บัตรอืน่ ๆ...........................................................เลขที.่ .................................................
ชือ่ ผูป้ ระสบภัย................................................อายุ...........ปี อยูบ่ า้ นเลขที.่ ...............หมู่ท.่ี .......ซอย.......................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย.์ ...................
โทรศัพท์..................................ถือบัตร
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที.่ .................................บัตรอืน่ ๆ.................................
เลขที.่ ..............................................
2. ขอรับค่าเสียหายเบือ้ งต้นจากสํานักงานกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย...........................................................................
เนื่องจากได้รบั อันตรายจากรถ
3. เหตุเกิดที.่ ...............................................................................................................................................................
เมือ่ วันที.่ ...........................................................................เกิดจาก
3.1 รถทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายคันเดียว (ไม่มคี กู่ รณี)
รถหมายเลขทะเบียน...................................................................
ควํ่า
ชนทรัพย์สนิ อืน่ ทีม่ ใิ ช่รถ
โดยผูป้ ระสบภัยเป็ น
คนขับ
ผูโ้ ดยสาร
คนอยูน่ อกรถ
และรถคันดังกล่าว
ไม่มปี ระกันภัย
มีประกันภัยกับบริษทั ...............................................................กรมธรรม์เลขที่
.............................................ระยะเวลาสิน้ สุด.............................................................................................................................
โดยมี............................................................................................................................................เป็ นเจ้าของรถ/ผูเ้ อาประกันภัย
3.2 รถทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายตัง้ แต่ 2 คันขึน้ ไป
รถทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายจํานวน..........................................คันดังรายการต่อไปนี้

คันที่ หมายเลขทะเบียนรถ

1
2
3
4

..................................
..................................
..................................
..................................

ผูป้ ระสบภัย

บริ ษทั ประกันภัย (ถ้ามี)

เลขที่กรมธรรม์
หรือเลขเครื่องหมาย

ชื่อเจ้าของรถ

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

......................................
......................................
......................................
......................................

.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

อยูใ่ นรถคันที.่ .................................. ในฐานะ
อยูน่ อกรถดังกล่าวทัง้ หมด

คนขับ

ผูโ้ ดยสาร

-24. ได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจ..........................................................................................................
5. ข้าพเจ้าขอรับค่าเสียหายเบือ้ งต้นในกรณี
( ) รถทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายไม่มปี ระกันภัย
( ) รถทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายมิได้อยูใ่ นความครอบครอง
และเจ้าของรถไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเบือ้ งต้น
ของเจ้าของรถ เพราะถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก
ให้แก่ผปู้ ระสบภัย หรือจ่ายไม่ครบจํานวน
รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ลักทรัพย์ หรือ ปล้นทรัพย์ และ
ได้รอ้ งทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว
( ) ไม่ทราบว่ารถคันใดก่อให้เกิดความเสียหาย
( ) ไม่มผี แู้ สดงตนเป็นเจ้าของรถและรถนัน้ ไม่มกี ารประกันภัย
( ) รถทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายเป็ นรถทีไ่ ด้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งจัดให้มกี ารประกันภัย ตามมาตรา 8
( ) บริษทั ไม่จ่ายค่าเสียหายเบือ้ งต้นตามมาตรา 20 และผูร้ อ้ งได้ขอรับค่าเสียหายเบือ้ งต้น จากบริษทั แล้ว
เมือ่ วันที.่ .....................................................................ซึง่ รถทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายครัง้ นี้ ทําประกันภัยไว้กบั
บริษทั ..............................................................ตามกรมธรรม์ประกันภัยเลขที.่ ...................................................
ลงวันที.่ ............................................................หากแต่
( ) บริษทั ไม่จ่ายค่าเสียหายเบือ้ งต้น
( ) บริษทั จ่ายค่าเสียหายเบือ้ งต้นให้แต่ไม่ครบจํานวนโดยบริษทั จ่ายให้จาํ นวน..................................................บาท
6. จํานวนค่าเสียหายเบื้องต้นทีข่ อรับจากกองทุนมีดงั นี้
( ) ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล จํานวน................................................บาท
จํานวน...............................................บาท
( ) กรณีสญ
ู เสียอวัยวะ
( ) กรณีทุพพลภาพถาวร
จํานวน...............................................บาท
( ) ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นเกีย่ วกับการจัดการศพผูป้ ระสบภัย จํานวน...............................................บาท
7. ข้าพเจ้าขอให้คาํ รับรองว่า
7.1 ข้าพเจ้าหรือผูป้ ระสบภัย
เคย
ไม่เคย รับหรือทําสัญญาว่าจะรับค่าเสียหายเบือ้ งต้นจาก
เจ้าของรถ หรือบริษทั ผูร้ บั ประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย (เป็นจํานวนเงิน.......................................................บาท)
7.2 ข้าพเจ้าหรือผูป้ ระสบภัย
เคย
ไม่เคย มอบอํานาจให้สถานพยาบาลขอรับค่าเสียหายเบือ้ งต้น
(เป็ นจํานวนเงิน............................................................บาท) (สถานพยาบาลชือ่ (ถ้าเคย).........................................................)
8. เมือ่ ข้าพเจ้าได้รบั ค่าเสียหายเบือ้ งต้นจากกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยไปครบจํานวนแล้ว ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะไม่ไป
เรียกร้องค่าเสีย หายเบื้องต้นนี้ จากเจ้าของรถ หรือบริษัทประกัน ภัยหรือกองทุน ทดแทนผู้ป ระสบภัยอื่น หรือมอบให้สถาน
พยาบาลมารับค่าเสียหายเบื้องต้นจํานวนนี้ซ้าํ อีก
หากข้าพเจ้าผิดสัญญาข้อ 7 และ ข้อ 8 นี้ นอกจากจะมีความผิดตามกฎหมายแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดในความเสียหาย ที่
เกิดขึน้ ทัง้ หมดแก่กองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยทีไ่ ด้จ่ายค่าเสียหายเบือ้ งต้นให้แก่ขา้ พเจ้าในครัง้ นี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อา่ นหรือรับทราบทุกข้อความเป็ นทีเ่ ข้าใจแล้ว และการแถลงตามข้อความข้างต้นเป็ นความจริง
ทุกประการพร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบคําร้องขอมาด้วยแล้ว
ลงชือ่ ..................................................ผูป้ ระสบภัย/ทายาทผูป้ ระสบภัย/ผูร้ บั มอบอํานาจ
(.................................................)

หมายเหตุ :

ผู้ป ระสบภัย ผู้ใ ดยื่ น คํา ร้ อ งขอรับ ชดใช้ ค่ า เสี ย หายเบื้อ งต้ น ตามพระราชบัญ ญัติ นี้ โ ดยทุ จ ริ ต หรื อ
แสดงหลักฐานอันเป็ นเท็จเพื่อขอรับค่าเสี ยหายเบื้องต้ นตามพระราชบัญญัตินี้ ต้ องระวางโทษจําคุก
ไม่เกิ นห้าปี หรือปรับไม่เกิ นหนึ่ งแสนบาทหรือทัง้ จําทัง้ ปรับ

-3หลักฐานประกอบคําร้องขอของผูป้ ระสบภัย
ความเสียหายต่อร่างกาย (กรณี บาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ)
1. ( ) ใบเสร็จรับเงิน ( ) หลักฐานการแจ้งหนี้
2. สําเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้.( ) ใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์
( ) บัตรประจําตัวผูป้ ระสบภัย
เลขที.่ ...................................จํานวน................ฉบับ
( ) ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว
ชือ่ สถานพยาบาล....................................................
( ) หนังสือเดินทาง
ลงวันที.่ .........เดือน.............................พ.ศ...............
( ) ทะเบียนบ้านของผูป้ ระสบภัย
3. ( ) สําเนาบันทึกประจําวันของพนักงานสอบสวน
เป็นจํานวนเงิน............................บาท............สตางค์
(.............................................................................)
ความเสียหายต่อชีวิต (กรณี เสียชีวิต)
1. ( ) สําเนามรณบัตร
2. ( ) สําเนาบันทึกประจําวันของพนักงานสอบสวน
3. สําเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
( ) บัตรประจําตัวผูป้ ระสบภัย
( ) ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว
( ) หนังสือเดินทาง
( ) ทะเบียนบ้านของผูป้ ระสบภัย

หลักฐานประกอบคําร้องขอของทายาทโดยธรรม
1. ( ) สําเนาทะเบียนบ้านของทายาทโดยธรรม
( ) อืน่ ๆ
2. สําเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้.( ) บัตรประจําตัวของทายาทโดยธรรม
( ) ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว
( ) หนังสือเดินทาง

หนังสือมอบอํานาจ
เขียนที.่ ..........................................................
วันที.่ ....................................... ผูป้ ระสบภัย
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............................................อายุ............ปี อาชีพ............................. ทายาทโดยธรรม
ขอมอบอํานาจให้ นาย/นาง/นางสาว.......................................................อายุ.............ปี อาชีพ.....................................................
เป็ นผูย้ น่ื คําร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นต่อกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย และแถลงข้อเท็จจริงในคําร้องขอ ทัง้ ให้มอี าํ นาจรับเงิน
จํานวนดังกล่าวโดยให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําลงไปด้วยตนเองทุกประการ
ลงชื่อ....................................................ผูร้ บั มอบอํานาจ
ลงชื่อ...................................................ผูม้ อบอํานาจ
(..................................................)
(..................................................)
ลงชื่อ...................................................พยาน
ลงชื่อ...................................................พยาน
(..................................................)
(..................................................)
ใบรับเงิ น
ได้รบั เงินค่าเสียหายเบื้องต้น จากสํานักงานกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย....................................................................
...............เป็ นจํานวนเงิน...........................................บาท (..............................................................) ไว้เป็ นการถูกต้องแล้ว
และเพือ่ เป็ นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญท้ายนี้
ลงชื่อ...................................................ผูร้ บั เงิน
ลงชื่อ...................................................ผูจ้ ่ายเงิน
(..................................................)
(..................................................)
วันที.่ ................เดือน………………………………พ.ศ......................

บันทึกถ้อยคําผูป้ ระสบภัย
เพือ่ ประกอบการร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย ตามมาตรา 23 (1)
คําเตือน ผูใ้ ดยื่นคําร้องขอรับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นตามพระราชบัญญัตนิ ้ีโดยทุจริต แสดงหลักฐานหรือให้ถ้อยคํา
อันเป็ นเท็จเพือ่ ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตามพระราชบัญญัตนิ ้ี อาจมีความผิดและต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
วันที.่ ...........................................................................................
ข้าพเจ้า ชื่อ...............................................................................................โทรศัพท์ มือถือ...............................................
เป็ น
ผูป้ ระสบภัย
ผูใ้ ช้อาํ นาจปกครอง
ทีบ่ า้ น...............................................
ทายาทโดยธรรม
อื่น ๆ ระบุ............................
ทีท่ ํางาน............................................
ขอให้ถ้อยคําด้วยความสัตย์จริงดังต่อไปนี้.1. ข้อมูลเกีย่ วกับเจ้าของรถคันทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายหมายเลขทะเบียน
ผูป้ ระสบภัยเป็ น
ขับขี่
โดยสาร
บุคคลภายนอก
เจ้าของรถ ชื่อ..................................................................................... โทรศัพท์ มือถือ................................................
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั ........................................................................................
ทีบ่ ้าน...............................................
..........................................................................................................
ทีท่ ํางาน...........................................
(แนบทะเบียนรถและบัตรประจําตัวเจ้าของรถ ถ้ามี)
2. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่ารถตามช่อ 1.ไม่ได้จดั ทําประกันภัยตามกรมธรรม์คมุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ และข้าพเจ้าทราบแล้วว่า
เมือ่ กองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยได้พจิ ารณาจ่ายค่าเสียหายเบือ้ งต้นให้แก่ผปู้ ระสบภัยแล้ว กองทุนฯ มีสทิ ธิเรียกเงินจํานวนทีจ่ ่ายไป
คืนจากเจ้าของรถพร้อมเงินเพิม่ อีกร้อยละยีส่ บิ (20%)
ผูป้ ระสบภัยเป็ นเจ้าของรถ แต่มคี วามประสงค์ขอให้กองทุนพิจารณาจ่ายค่าเสียหายเบือ้ งต้นไปก่อน
ผูป้ ระสบภัยไม่ได้เป็ นเจ้าของรถ ได้เคยใช้สทิ ธิขอรับค่าเสียหายเบือ้ งต้นจากเจ้าของรถแล้วแต่เจ้าของรถปฏิเสธ/จ่ายไม่ครบจํานวน
เมือ่ วันที.่ .........................................................สถานที.่ .....................................................................................................................................
(ต้องระบุวนั เดือนปี สถานทีใ่ ช้สทิ ธิ และแนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ถ้ามี)
y ถ้ายังไม่เคยใช้สทิ ธิขอรับค่าเสียหายเบือ้ งต้นจากเจ้าของรถ จะต้องไปขอรับเสียก่อน จึงจะมาใช้สทิ ธิจากกองทุนฯ ได้ y
3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคําดังกล่าวข้างต้น เป็ นความจริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)
ดังนี้
ทะเบียนรถ
บัตรประจําตัวเจ้าของรถ
หลักฐานการขอรับค่าเสียหายจากเจ้าของรถ
ลงชื่อ
ผูใ้ ห้ถ้อยคํา
(...........................................................)
ลงชื่อ
พยาน
ลงชื่อ
พยาน
(...........................................................)
(...........................................................)
คํารับรองของเจ้าหน้ าที่โรงพยาบาล (กรณีมอบให้โรงพยาบาลขอรับ)
ข้าพเจ้า ชื่อ.........................................................................................................................เป็ นเจ้าหน้าทีข่ องโรงพยาบาล
ได้ชแ้ี จงข้อกฎหมายให้ผใู้ ห้ถ้อยคําทราบแล้ว และเป็ นผูร้ วบรวมเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้น
ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้วครบถ้วน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ
(...........................................................)
• ใช้ประกอบคําร้องขอตามแบบ บต.1 หรือ บต.2

