
 
  

Direct Asia Services (Thailand) Co., Ltd. 

บริษัท ไดเร็ค เอเชีย เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั  

173/21 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ช้ัน 20  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
173/21 Asia Centre Building, 20th Floor, South Sathorn Road, Khwaeng Thungmahamek, Khet Sathorn, Bangkok 10120 

 

Contact us at 

Tel: 0 2627 7788        

Fax:  0 2627 7798 

Email:  claim@directasia.co.th 

 

PRIVATE SETTLEMENT AGREEMENT 

The parties involved agree to the following in respect of the accident that occurred on………………………..(dd/mm/yyyy),                        

…………………………………..(hh:mm), at………………………………………………………….(location). 

คู่กรณีทีเ่ก่ียวข้องตกลงเก่ียวกับอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน เมื่อวันที่.......................................เวลาประมาณ...........................น. ณ สถานทีเ่กิดเหตุ

....................................................................................................................... ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 

Motor vehicle A, registration no………………………, is owned by………………………………..(name), ID card/Passport No………………………….., 

and driven by…………………………………………………(name), ID card/Passport No. ……………………………….at the time of the accident. 

รถยนต์คัน A หมายเลขทะเบียน........................ผู้เป็นเจ้าของคือ..............................................ถือบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่

.......................และผู้ขับข่ีในขณะเกิดเหตุคือ.......................................................ถือบตัรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่............................ 

 

Motor vehicle B, registration no………………………, is owned by………………………………..(name), ID card/Passport No………………………….., 

and driven by…………………………………………………(name), ID card/Passport No. ……………………………….at the time of the accident. 

รถยนต์คัน B หมายเลขทะเบียน.........................ผู้เป็นเจ้าของคือ.............................................ถือบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่

.......................และผู้ขับข่ีในขณะเกิดเหตุคือ.......................................................ถือบตัรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่............................ 

 

*Please tick where applicable: 

  กรุณาเลือกข้อตกลงทีเ่ก่ียวข้อง 

 

 

 

Both motor parties are not liable to each other for any loss or damages incurred or to be incurred (directly or indirectly) 

as a result of the accident. 

 

 

รถยนต์ทั้งสองฝ่ายไมม่ีความรับผิดซ่ึงกันและกันส าหรับ ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดข้ึน หรือ ถูกท าให้เกิดข้ึน (ทั้งโดยตรง และโดยอ้อม) 

ซ่ึงเป็นผลมาจากอุบติัเหตุ 

 

  

Without admission of liability, *owner/driver of motor vehicle……………has paid to *owner/driver of motor vehicle…………      

the sum of THB…………………………..(………………………………………………) which has been acknowledged by both to be the 

full and final settlement of all costs and damages incurred as a result of the accident. 

  

นอกเหนือจากการยอมรับผิด *เจ้าของ / ผู้ขับข่ี ของรถยนต์คัน .............. ได้จ่ายเงินชดใช้จ านวน...............................................บาท 

(................................................................) ให้แก่ *เจ้าของ / ผู้ขับข่ี ของรถยนต์คัน .................. ซ่ึงเป็นการยอมรับจากทั้งสองฝ่าย ว่า 

จ านวนเงินดังกล่าวเปน็การช าระเต็มและเปน็การจ่ายคร้ังสุดท้ายของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของความเสียหายทีเ่กิดข้ึนอันเปน็ผลมาจากอุบัติเหตุ 

 

Both have agreed not to make a police report or insurance claim relating to this accident. 

คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะไม่แจ้งเร่ืองอุบัติเหตุนี้ ต่อ เจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือ บริษัทประกันภัย แต่อย่างใด 

 

Date: 

วันที่ : 

  

 

 

  

Signed, *owner/driver of motor vehicle A 

ลายมือช่ือ เจ้าของ/ผู้ขับข่ีของรถยนต์คัน เอ 

 Signed, *owner/driver of motor vehicle B 

ลายมือช่ือ เจ้าของ/ผู้ขับข่ีของรถยนต์คัน บ ี

   

Signed, witness 

ลายมือช่ือ พยาน 

  

Name 

ช่ือ-สกุล พยาน 

  

ID card/Passport No.  

เลขประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่ 
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