
           ขา้พเจา้………………….……….….………… ผูข้อเอาประกนัภยัตามใบค าขอ/การพิจารณาเลขท่ี………..…………....………… มีความประสงค์
    ท่ีจะขอเปล่ียนแปลงแกไ้ข ขอ้มูลรายละเอียดการขอเอาประกนัภยั และขอให้บริษทัด าเนินการให้เป็นไปตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัต่อไปน้ี
            I,………………...…………………..……......,the insurance applicant under Application form No./ case No. ………….....…….……..…….……,                                               
   would like to request for amendment of information regarding the insurance application. Please kindly proceed according to my request as follows:

1.เปลีย่นแปลงรายละเอยีดการขอเอาประกนัภยั     

   Amendment of insurance application details

  □  ระยะเวลาเอาประกนัภยั/Coverage period เปล่ียนระยะเวลาเอาประกนัภยัเป็น/Change coverage period to ………...……...……….…...……..

  □  จ านวนเงินเอาประกนัภยั/Sum insured □ เพ่ิม/Increase                     □ ลด/Decrease      
จ านวนเงินเอาประกนัภยัเป็น/Sum insured to……………………...……….....……......….…….……

  □  วิธีการช าระเบ้ียประกนัภยั/Mode of premium เปล่ียนเป็น/Change to  □  รายปี/Annual                     □  ราย 6 เดือน/Semi-annual    
     payment  □  ราย 3 เดือน/Quarterly        □ รายเดือน/Monthly        
2.เปลีย่นแปลงสัญญาเพิม่เติม แบบสญัญาเพ่ิมเติม จ านวนเงินเอาประกนัภยั
   Amendment of rider   Type of rider Sum insured 
  □ ขอเอาประกนัภยัเพ่ิมเติม/Rider application

 

  □ ยกเลิกสญัญาเพ่ิมเติม/Rider cancellation   
 

* หมายเหตุ: กรณีผูข้อเอาประกนัภยัเป็นผูเ้ยาวแ์ละตอ้งการซ้ือสญัญาเพ่ิมเติมคุม้ครองผูช้  าระเบ้ียประกนัภยั ขอให้จดัท าใบค าขอเอาประกนัภยัฉบบัใหม่
   Remark: In case an insurance applicant is a minor and would like to purchase Waiver of Premium for Premium Payer Benefit Rider, please submit 

   a new insurance application form.
3.เปลีย่นแปลงข้อมูลผู้รับผลประโยชน์

   Amendment of beneficiary

  □ เพ่ิมผูรั้บผลประโยชน์/Add beneficiary

  □ ยกเลิกผูรั้บผลประโยชน์/Remove beneficiary 

  □ แกไ้ขช่ือ - นามสกุลผูรั้บผลประโยชน์         
Amendment of  name-surname of beneficiary

ความสมัพนัธ์
   Amendment of  name-surname of beneficiary Relationship

(โปรดแนบส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บผลประโยชน์ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งเพ่ือแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งผูรั้บประโยชน์
กบัผูข้อเอาประกนัภยั/Please attach a copy of ID card and house registration of the beneficiary with certified true copy in order to present the
relationship between beneficiary and insurance applicant.)
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ช่ือ - นามสกุล ความสมัพนัธ์

หนังสือขอเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อมูลรายละเอยีดการขอเอาประกนัภยัระหว่างการพิจารณารับประกนัภยั

Letter to Request for Amendnent of Insurance Application Information during Underwriting Process

เปลีย่นแปลงรายละเอยีดการขอเอาประกนัภยั/Amendment of insurance application information

  เบ้ียประกนัภยั 
Premium

Relationship

ช่ือ -นามสกุลเดิม แกไ้ขเป็น
Current name – surname Amend to 

Name – surname



4.เปลีย่นแปลงข้อมูลผู้ขอเอาประกนัภยั/ผู้ถูกเอา

  Amendment of insurance applicant’s/insured's 

  information

  □ ช่ือ - สกุล/ค าน าหนา้/Name – surname/Title
  □ วนั เดือน ปี เกิด/Date, month, year of birth
  □ ท่ีอยู/่Address
       หมายเลขโทรศพัท/์Telephone number
(โปรดแนบส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น หรือเอกสารเปล่ียนแปลงของทางราชการแลว้แต่กรณี พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง)

(Please attach a copy of ID card and house registration or official document of amendment, whichever the case may be, with certified true copy.)

5.อืน่ๆ/Others

        ขา้พเจา้ขอรับรองวา่หนงัสือขอเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดการขอเอาประกนัภยัระหวา่งการพิจารณารับประกนัภยัน้ีเป็นความจริงโดยถือเป็น
มูลฐานและสาระส าคญัท่ีบริษทัจะน าไปพิจารณารับประกนัภยั ทั้งน้ีขา้พเจา้ทราบดีวา่จะมีผลโดยสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัฯ เห็นชอบและ/หรืออนุมติัแลว้เท่านั้น
          I hereby certify that the Letter to Request for Amendnent of Insurance Application Information during Underwriting Process is true and regarded 

as grounds and essence that the Company will use to consider insurance application. Moreover, I am fully aware that this amendment would be
completely effective only when the Company has agreed and/or approved the request.  

    เขียนท่ี/Write at..........................................................................                                              วนัท่ี/Date……..….เดือน/Month…..……..พ.ศ./B.E.….........

    ลงช่ือ/Sign................................................................................                                           
                         สมาชิกผูข้อเอาประกนัภยั(นิติบุคคล)/                   
                                  Enrollee (Corporate)                                                        

    ลงช่ือ/Sign.............................................................ผูข้อเอาประกนัภยั/ผูถู้กเอาประกนัภยั   ลงช่ือ/Sign............................................................. พยาน/Witness

                   (..............................................................) Insurance applicant/Insured                              (.................................................................)

                                                                                                                                    ลงช่ือ /Sign...................................................................... พยาน/Witness *
                                                                                                                                                     (.........................................................................)

    ลงช่ือ/Sign....................................................................  บิดา/มารดา/ผูป้กครองท่ีชอบดว้ยกฎหมาย **    
                   (.....................................................................) Father/Mother/Legal guardian      

   In case of signing by fingerprint, signatures of 2 witnesses must be completely provided.
**กรณียงัไม่บรรลุนิติภาวะจะตอ้งมีบิดา/มารดา/ผูป้กครองท่ีชอบดว้ยกฎหมายลงนามทุกคร้ัง
    In case of a minor applicant, signature of father/mother/legal guardian is required.                                
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เปลีย่นแปลงข้อมูลผู้ขอเอาประกนัภยั/Amendment of insurance applicant’s information

แกไ้ขเป็น/Amend to 

  *กรณีพิมพล์ายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือจะตอ้งมีพยานลงนามให้ครบถว้นทั้ง  2  ท่าน

ประทับตราบรษัิท
/Affix the 

Company’s Seal


