
 

หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี�ยนแปลง แก้ไข หรือขอรับผลประโยชน์ตามสัญญาประกนัภยั 
เขียนที�....................................................................................................................... 

       วนัที�...................เดือน................................................พ.ศ.........................................         
ขา้พเจา้...........................................................................................................................................ผูเ้อาประกนัภยั หรือ ผูแ้ทนโดยชอบธรรม หรือ ผูป้กครองที�ชอบดว้ยกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยัหรือ
สมาชิกผูเ้อาประกนัภยั ตามสัญญาประกนัภยัเลขที�........................................................................... ขอให้บริษทัฯ ดาํเนินการให้เป็นไปตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัต่อไปนี2  : 
1. เปลี�ยนแปลงขอ้มูลผูเ้อาประกนัภยั 

    � ชื�อ-นามสกุล / คาํนาํหนา้ 

    � ที�อยู ่

    � หมายเลขโทรศพัท ์

    � อีเมล 

เปลี�ยนชื�อ-สกุล / คาํนาํหนา้เป็น .............................................................................................. 

เปลี�ยนที�อยูเ่ป็น ....................................................................................................................... 

เปลี�ยนหมายเลขโทรศพัทมื์อถือเป็น........................................................................................   

เปลี�ยนอีเมลเป็น  (โปรดระบุภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่เท่านั.น) 

 

(โปรดแนบสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารการเปลี�ยนแปลงของ 

ทางราชการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง แล้วแต่กรณี) 

• กรณีเปลี�ยนชื�อ - สกลุ/คํานําหน้า ขอให้บริษัทฯ ดําเนินการ 
   เปลี�ยนแปลงทุกสัญญาประกันภัยที�ได้ทําไว้กับบริษัทฯ               

• กรณีเปลี�ยนแปลงข้อมูลอื�น 
   � ทุกสัญญาประกนัภยัที�ไดท้าํไวก้บับริษทัฯ 
   � เฉพาะสัญญาประกนัภยัที�ระบุไวข้า้งตน้ 
ทั.งนี. หากท่านไม่ระบุ บริษัทฯ ขอดําเนินการเปลี�ยนแปลง 

ทุกสัญญาประกันภัยที�ได้ทําไว้กับบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ 

การแจ้งข้อมูลผ่านหมายเลขโทรศัพท์เพยีง 1 หมายเลข    

และ/หรือ อีเมล 1 บัญชีเท่านั.น 

2. เปลี�ยนแปลงขอ้มูลผูรั้บประโยชน์ 
   �  ยกเลิกผูรั้บประโยชน์ 

     

                               ชื�อ – นามสกุล                                                                                                                             ความสมัพนัธ์ 

  

 
   �  เพิ�มผูรั้บประโยชน์ 
    (หากมิได้ระบุส่วนแบ่งผู้รับประโยชน์      

    บางราย ทําให้ผลรวมของส่วนแบ่ง  

    ทั.งหมดไม่เท่ากับ 100% ให้ถือว่าผู้รับ 

    ประโยชน์ที�มิได้มีการระบุส่วนแบ่ง        

    จะได้รับในส่วนที�เหลือ หรือได้รับส่วน 

    แบ่งเท่ากัน แล้วแต่กรณี) 

                                     ชื�อ – นามสกุล                                                     ความสัมพนัธ์                                             ร้อยละของผลประโยชน์ 
                  
                      
 
     
 

   �  เปลี�ยนแปลงผูรั้บประโยชน์        

   ที�ไดแ้จง้ไวก้บับริษทัจากเดิมทั2งหมด  

   เป็นผู้รับประโยชน์ใหม่ทั.งหมด ดังนี.   

   (หากมิได้ระบุส่วนแบ่งให้ถือว่า       

    แบ่งเท่าๆ กัน) 

                                   ชื�อ – นามสกุล                                                    ความสมัพนัธ์                                              ร้อยละของผลประโยชน์ 

 

  � แกไ้ข ชื�อ-นามสกุล       

        ผูรั้บประโยชน์ 
        ที�เคยแจง้ไวก้บับริษทัฯ 

                                      ชื�อ – นามสกลุเดิม                                                  แกไ้ขเป็น                                                      ความสัมพนัธ์ 

 

 

3. แกไ้ขชื�อ - นามสกุล                            

    ผูแ้ทนโดยชอบธรรมซึ�งเป็น 

    ผูช้าํระเบี2ยประกนัภยั 

ชื�อ - นามสกุลเดิม แกไ้ขเป็น                             ความสัมพนัธ์ 
   

 (โปรดแนบสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารการเปลี�ยนแปลงของทางราชการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง แล้วแต่กรณี) 

4. เปลี�ยนผูแ้ทนโดยชอบธรรม               

   ซึ�งเป็นผูช้าํระเบี2ยประกนัภยั 

   (ทั.งนี. ผู้ชําระเบี.ยประกันต้องเป็นบิดา,   

    มารดา หรือผู้ปกครองที�ชอบด้วย 

    กฎหมาย (มีคําสั�งศาล) เท่านั.น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื�อ - นามสกุลผูช้าํระเบี2ยเดิม ชื�อ - นามสกุลผูช้าํระเบี2ยใหม่                             ความสัมพนัธ์ 
   

(โปรดแนบสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาเอกสารแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ที�ถูกระบุกับผู้เอาประกันภัย  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง) 
ส่วนที� 1 ข้อมูลส่วนตวัผู้ชําระเบี.ยประกันภัย 

       1) ชื�อ-สกลุ ผูช้าํระเบี2ยประกนัภยั ................................................................................. 2) วนั/เดือน/ปีเกิด ........................................................... 
       3) เลขประจาํตวัประชาชน/เลขหนงัสือเดินทาง ....................................................................................   4) สัญชาติ ............................................ 
       5) อาชีพ (โปรดระบุอาชีพปัจจุบนัของท่าน) 
            �  พนกังานบริษทัเอกชน  �  ขา้ราชการ           �  นกัการเมือง   �  เจา้ของกิจการ โปรดระบุลกัษณะธุรกิจ ............................................. 
            �  พนกังานรัฐวสิาหกิจ      �  ทหาร/ตาํรวจ      �  เกษียณ           �  อาชีพอิสระ โปรดระบุลกัษณะงาน ..................................................... 
            �  นกัเรียน/นกัศึกษา          �  พ่อบา้น/แม่บา้น  �  เกษตรกร       �  วา่งงาน/ระหวา่งรองาน  
            �  ไม่ไดท้าํงาน                   �  อื�น ๆ โปรดระบุ ................................................................................................................................................. 
ส่วนที� 2 ข้อมูลการติดต่อ 

      6) ที�อยูที่�สะดวกในการติดต่อ ................................................................................................................................................................................. 
           เบอร์โทรศพัทมื์อถือ........................................................................   
           อีเมล (โปรดระบุภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่เท่านั.น)   

(โปรดแนบสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารการเปลี�ยนแปลงของทางราชการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง แล้วแต่กรณี) 

โปรดพลกิดา้นหลงั  

 

หมายเหตุ :  แบบประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื�อ กรณีที�หมดภาระหนี.สินขอให้แนบหนังสือปิดหนี. หากไม่จัดส่งผู้รับประโยชน์ลําดับแรกยังคงเป็นสถาบันการเงิน 

 

โปรดแนบสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาเอกสารแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ที�ถูกระบุกับผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

โปรดแนบสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาเอกสารแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ที�ถูกระบุกับผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 



 ส่วนที� 3 ข้อมูลที�อยู่อื�น ๆ 
       7) สถานที�ทาํงาน.........................................................................................................ที�อยูที่�ทาํงาน อาคาร................................................................... 
           เลขที�.......................................หมู่ที�..............................ตรอก/ซอย....................................ถนน................................................................................. 
           แขวง/ตาํบล................................................ เขต/อาํเภอ......................................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย.์..................................... 
       8) ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น เลขที�.......................................หมู่บา้น/อาคาร.............................................................หมู่ที�.................................................... 
            ตรอก/ซอย..................................................ถนน...............................................................แขวง/ตาํบล......................................................................    
            เขต/อาํเภอ...................................................จงัหวดั...........................................................รหสัไปรษณีย.์.................................................................. 
       9) ที�อยู ่ในประเทศเจา้ของสัญชาติ (เฉพาะบุคคลที�ไม่มีสัญชาติไทย) 
            เลขที�............................ถนน.........................................................ตาํบล/อาํเภอ.....................................จงัหวดั......................................................... 
            รหสัไปรษณีย.์.............................  ประเทศ......................................................................................... 
       10) ที�อยูปั่จจุบนั  �  เหมือนที�อยูต่ามทะเบียนบา้น   �  อื�นๆ โปรดระบุ  เลขที�............................หมู่บา้น/อาคาร..................................................... 
            หมู่ที�......................ตรอก/ซอย........................................ถนน...........................................แขวง/ตาํบล...................................................................... 
             เขต/อาํเภอ..................................................จงัหวดั...........................................................รหสัไปรษณีย.์.................................................................. 

5. เปลี�ยนแปลงรายละเอียดสญัญา  

   ประกนัภยั          

� แบบประกนัภยั 

� ลดจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 

      (สาํหรับสญัญาประกนัภยั 

      ประเภทสามญัเท่านั2น)     

ไดน้าํส่ง �  ค่าธรรมเนียม  �  เบี2ยประกนัภยั รวมทั2งหมดจาํนวน.................................................บาท โดยวธีิ................................................................... 

เปลี�ยนแบบประกนัภยัเป็น........................................................................................................................................................................................................ 

ลดจาํนวนเงินเอาประกนัภยัเป็น............................................................................................................................................................................................... 

 

(โปรดแนบสําเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง) 

6. เปลี�ยนวธีิการชาํระเบี2ยประกนัภยั เปลี�ยนเป็น � รายปี    � ราย 6 เดือน   � ราย 3 เดือน  � รายเดือน  ระบุจาํนวนเงิน......................................................................................บาท (ถา้มี) 

7. ขอรับเงินปันผลตามสญัญา 

    ประกนัภยั   

    (สาํหรับสัญญาประกนัภยั  

    ประเภทสามญัเท่านั2น) 

�     ขอรับเงินปันผล         (   )  ทั2งหมด          (   ) บางส่วน  จาํนวน..............................................................................................................................บาท 

� ให้นาํเงินปันผลไปชาํระเบี2ยประกนัภยั  จาํนวน..................................................................................................................................................... บาท 
หมายเหต ุกรณีมีหนี.สินค้างชําระตามสัญญาประกันภัย บริษัทฯ จะหักเงินปันผลเพื�อชําระหนี.สินดังกล่าวก่อน 
(โปรดแนบสําเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง) 

8. ขอให้ออกสญัญาประกนัภยัใหม่  

    (แทนสัญญาประกนัภยัที�สูญหาย) 

สูญหายเมื�อวนัที�....................................................................................................................................................................................................................... 

(โปรดแนบใบแจ้งความสัญญาประกันภัยสูญหายและสําเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง) 

9. ขอยกเลิกขอ้มลูบญัชีธนาคาร / 

    บตัรเครดิต / การรับเงินผลประโยชน์  

    ตามสัญญาประกนัภยัและเงินอื�นๆ 

    ผา่นบญัชีธนาคาร 

� ยกเลิกการหกับญัชีธนาคาร...................................................................................หมายเลขบญัชี................................................................................     
� ยกเลิกการหกับญัชีบตัรเครดิตธนาคาร.................................................................หมายเลขบตัรเครดิต............................................................................... 
� ยกเลิกการรับเงินผลประโยชน์ฯและเงินอื�นๆผา่นบญัชีธนาคาร..............................................หมายเลขบญัชี..................................................................... 

10. การแจง้ความประสงคใ์นการ  

      ใชสิ้ทธิขอยกเวน้ภาษีเงินได ้

      ตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีอากร 

�  ขา้พเจา้มีความประสงค์ใชสิ้ทธิขอยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีอากร และยนิยอมให้บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) นาํส่งและเปิดเผย     
         ขอ้มูลเกี�ยวกบัเบี2ยประกนัภยัต่อกรมสรรพากร ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการที�กรมสรรพากรกาํหนด 
�  ทุกสัญญาประกนัภยัที�สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ซึ� งไดท้าํไวก้บับริษทัฯ     
�  เฉพาะสญัญาประกนัภยัเลขที� .......................................................................................................................................................................................... 
       (ทั2งนี2  บริษทัฯ จะถือวา่สัญญาประกนัภยัที�ท่านไม่ไดร้ะบุนั2น ท่านไม่มีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิขอยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีอากร) 
       หากผูเ้อาประกนัภยัเป็นชาวต่างชาติ (Non-Thai Resident) ซึ� งเป็นผูมี้หน้าที�ตอ้งเสียภาษีเงินไดต้ามกฎหมายว่าดว้ยภาษีอากร   
       โปรดระบุเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีที�ไดรั้บจากกรมสรรพากร เลขที�  ……………………………………………………….…………...................… 

       

�  ขา้พเจ้าไม่มีความประสงค์ใชสิ้ทธิขอยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีอากรทุกสัญญาประกนัภยั   
(โปรดแนบสําเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 

 11. อื�นๆ  

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ การขอเปลี�ยนแปลง แกไ้ข หรือขอรับผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้นี2 ให้ถือเป็นสาระสาํคญัส่วนหนึ�งของการเอาประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยั 
     ที�ระบุของขา้พเจา้ ทั2งนี2  ความประสงคต่์างๆ ดงักล่าวนี2จะมีผลสมบูรณ์เมื�อบริษทัฯ เห็นชอบ และ/หรือ อนุมติัแลว้เท่านั2น 
         
 ลงนาม  ...................................................................................       

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

 ผูเ้อาประกนัภยั / ผูแ้ทนโดยชอบธรรม /  ผูป้กครองที�ชอบดว้ยกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั / สมาชิกผูเ้อาประกนัภยั 
 

            ลงชื�อ   ....................................................................................                                                          ลงชื�อ     ...........................................................................     

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

                           พยาน / ตวัแทนประกนัชีวติ / นายหนา้ประกนัชีวติ                                   พยาน / กรรมการหรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนัสมาชิกผูเ้อาประกนัภยั (นิติบุคคล)หรือผูรั้บมอบอาํนาจ 

  หมายเหตุ     1. กรณีลงนามโดยวธีิพิมพล์ายนิ2วมือ ตอ้งมีพยานลงนามรับรองให้ครบถว้นทั2ง 2 ท่าน 
                       2. กรณีนิติบุคคล ขอให้ประทบัตราบริษทัในส่วนของกรรมการหรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนัสมาชิกผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บมอบอาํนาจ 
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ประทับ  
ตราบริษทั 


