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ข้อมูลผู้ส่ังทาํประกนัภัยรถยนต์ 
 

ช่ือ-สกลุ……………………………………….…………..อาย…ุ…………ปี เลขท่ีบตัรประชาชน................................................................ ท่ีอยู่
ปัจจุบนั (สามารถติดต่อได)้ บา้นเลขท่ี............................หมู่ท่ี…………….…ซอย....................................ถนน............................................. 
ตาํบล/แขวง.....................................................อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์.........................
โทรศพัทบ์า้น....................................................โทรศพัทมื์อถือ…………………..……………EMAIL : …………………………………… 
โทรศพัทท่ี์ทาํงาน……………………………………….. 
 

บุคคลทีส่ามารถติดต่อแทนท่านได้ในกรณตีิดต่อไม่ได้ 
 

ช่ือ-นามสกลุ..............................................................................ความสัมพนัธ์............................สถานท่ีติดต่อ.................................................. 
................................................................................โทรศพัทบ์า้น.............................................โทรศพัทมื์อถือ………...…………………….. 
 

ข้อมูลการทาํประกนัภัย / เงื่อนไขการผ่อนชําระเบีย้ประกนัภัย 
 

รถยีห่อ้.................................รุ่น......................หมายเลขทะเบียนรถ.........................จงัหวดั.....................................ประเภทประกนัภยัรถยนต ์
 ประกนัภยัรถยนตช์ั้น 1   ประกนัภยัรถยนตช์ั้น 2 พลสั   ประกนัภยัรถยนตช์ั้น 3 พลสั    ประกนัภยัรถยนตช์ั้น 3    พรบ.รถยนต ์

เร่ิมคุม้ครองวนัท่ี............เดือน.......................ปี.............บริษทัประกนัภยั...................................ราคาเบ้ียประกนัภยั..................................บาท  
ผ่อนชําระทั้งหมดรวม 3 งวด 
งวดท่ี 1 ชาํระวนัท่ี..............เดือน............................ปี..................จาํนวน..............................บาท (วนัสั่งทาํประกนัภยั) 
งวดท่ี 2 ชาํระวนัท่ี..............เดือน............................ปี..................จาํนวน..............................บาท 

งวดท่ี 3 ชาํระวนัท่ี..............เดือน............................ปี..................จาํนวน..............................บาท 

 
ขา้พเจา้ (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่”ผูกู้”้) มีความประสงคจ์ะขอผอ่นชาํระค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตจ์ากบริษทั ยพีูดี โบรคเกอร์ จาํกดั (ซ่ึงต่อไปน้ีจะ
เรียกวา่ผูใ้หกู้)้ โดยผูกู้ต้กลงจะปฏิบติัตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นตารางคาํขอผอ่นชาํระค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนต ์ ทั้งน้ีหากผูกู้ไ้ม่ชาํระค่าเบ้ีย
ประกนัภยัรถยนตต์รงตามงวดสัญญา หรือผูกู้ไ้ม่ปฏิบติัตามหรือประพฤติผิดเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนดต่างๆ รวมถึงเอกสารแนบทา้ยสัญญาทุก
ประการ ผูกู้ต้กลงยนิยอมใหสิ้ทธิอยา่งเตม็ท่ีทุกประการแก่ผูใ้หกู้ร้วมถึงบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งหรือรับมอบอาํนาจจากผูใ้หกู้ใ้นอนัท่ีจะยกเลิก 
หรือถอนกรมธรรมข์องผูกู้ไ้ดท้นัที โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้กู้ท้ราบล่วงหนา้ โดยผูกู้ย้นิยอมสละขอ้ต่อสู้ทั้งหมดท่ีผูกู้พึ้งมี และจะไม่เรียกร้อง
หรือเอาความอยา่งใดกบัผูใ้หกู้ร้วมถึงบุคคลอ่ืนใดดว้ย เพ่ือเป็นหลกัฐานแห่งการน้ี ผูกู้จึ้งไดล้งนามไวเ้ป็นสาํคญั 

 
……………………….         ……………………….           ………………………. 
ลายมือช่ือผูกู้ ้/ ผูท้าํประกนัภยั                 ลายมือช่ือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ            ลายมือช่ือผูใ้หกู้ ้/ บริษทั     
วนัท่ี............/……/………         วนัท่ี............/……/………                         วนัท่ี............/……/………. 
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เอกสารแนบท้ายคาํขอผ่อนชําระค่าเบีย้ประกนัภยัรถยนต์ 
 

ขา้พเจา้ _____________________________________ (“ผูกู้”้) เป็นผูเ้อาประกนัภยัรถยนตท์ะเบียน___________________ ซ่ึงขอทาํประกนัภยัไวก้บับริษทั____________________
จาํกดัผา่นตวัแทน/นายหนา้ บริษทั ยพูีดี โบรคเกอร์ จาํกดั ขอเขา้ทาํสัญญากบับริษทั ยพูีดี ลิสซ่ิง จาํกดั (“ผูใ้หกู้”้) ในการขอรับสินเช่ือค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตใ์นวงเงินเท่ากบัอตัราเบ้ีย
ประกนัภยัท่ีระบุไวบ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัรวมถึงเอกสารแนบทา้ยสัญญาประกนัภยัดว้ย โดยขา้พเจา้ขอใหค้าํยนืยนัต่อผูใ้หกู้ว้า่จะปฏิบติัและยินยอมผกูพนัตามขอ้กาํหนด และเง่ือนไข
ของสัญญาขอสินเช่ือประกนัภยั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. ผูกู้ส้ัญญาและยนิยอมวา่ 
- ผูกู้มี้หนา้ท่ีตรวจสอบความถกูตอ้งของกรมธรรมป์ระกนัภยัและเอกสารแนบทา้ยสัญญาประกนัภยัต่างๆ หากมีความผิดพลาดประการใดเก่ียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยัหรือ
เอกสารแนบทา้ยสัญญาประกนัภยัจนอาจเป็นผลทาํใหผู้รั้บประกนัภยัปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไม่วา่ดว้ยสาเหตุประการใด ใหถื้อว่าเป็นความรับผิดชอบของผูกู้ ้ โดยผูกู้ ้
ยนิยอมรับผิดชอบความเสียหายนั้นเองเป็นการเฉพาะตวั 
- หากผูกู้มี้การแจง้เคลมสินไหมเกิดข้ึน ผูกู้ต้กลงวา่ผูกู้มี้หนา้ท่ีตอ้งชาํระค่าเบ้ียประกนัภยัท่ียงัคงคา้งอยูร่วมถึงค่าเบ้ียประกนัภยัในงวดถดัไปใหก้บัผูใ้หกู้ท้นัที ทั้งน้ีหากผูกู้เ้พิกเฉยไม่
ปฏิบติัตาม ผูใ้หกู้มี้สิทธิท่ีจะแจง้ไปยงับริษทัประกนัภยัเพื่อท่ีจะไม่อนุมติัการเคลมสินไหมได ้โดยผูกู้จ้ะไม่เรียกร้องหรือติดใจเอาความอยา่งใดกบัผูใ้หกู้ ้ตวัแทน นายหนา้ และ/หรือ 
บริษทัประกนัภยัทั้งส้ิน 
- หากมีการแจง้เปล่ียนแปลงใดๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูกู้มี้หนา้ท่ีตอ้งแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวแก่ผูใ้หกู้ท้นัที 
- ผูกู้ย้อมเขา้ผกูพนัตนวา่จะไม่ยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัตามสัญญาน้ี หรือจะไม่ทาํการมอบให ้โอน จาํนาํ คํ้าประกนัโดยมิไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หกู้ ้
- หากทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัเกิดความเสียหายส้ินเชิง โดยมีผลใหก้รมธรรมย์กเลิกหรือส้ินสุด ผูกู้ต้กลงวา่ผูกู้จ้ะชาํระค่าเบ้ียประกนัทั้งหมดใหก้บัผูใ้หกู้ท้นัที ไม่วา่ค่าเบ้ียประกนัภยัใน
แต่ละงวดจะถึงกาํหนดชาํระแลว้หรือไม่ 
- ผูกู้จ้ะตอ้งรับผิดชอบในจาํนวนเงินกูท้ ั้งหมดท่ีไดรั้บจากผูใ้หกู้ไ้ปแลว้โดยตวัของผูกู้เ้อง หรือโดยนายหนา้ประกนัภยั หรือตวัแทนประกนัภยั ผูกู้ท้ราบดีวา่การกระทาํใดๆ ของผูใ้หกู้ ้
นายหนา้ประกนัภยั หรือตวัแทนประกนัภยัจะไม่เป็นการผอ่นผนัหรือทาํใหผู้กู้พ้น้จากความรับผิดชอบดงักล่าว 
2. ผูกู้ต้กลงและยนิยอมชาํระตน้เงินกู ้ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ่้ายต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
ก. ผูกู้จ้ะชาํระค่าเบ้ียประกนัภยัเขา้บญัชีผูใ้หกู้ต้รงตามวนังวดสัญญา และจะส่งเอกสารยนืยนัทุกคร้ัง โดยท่ีผูใ้หกู้ไ้ม่จาํเป็นตอ้งแจง้เตือนแต่อยา่งใด หากผูกู้ผ้ิดนดัในการชาํระเงินค่าเบ้ีย
ประกนัภยังวดหน่ึงงวดใด แต่ไม่เกิน 7 วนั นบัจากวนัครบกาํหนดชาํระในงวดนั้นๆ ผูกู้ย้นิยอมเสียค่าปรับล่าชา้ในอตัรา 200 บาท ต่องวด/ต่อคร้ัง 
ข. หากผูกู้ผ้ิดนดัไม่ชาํระหน้ีเงินกูค่้าเบ้ียประกนัภยัเกิน 7 วนั นบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดการชาํระ หรือชาํระเงินกูไ้ม่ตรงตามเง่ือนไขการชาํระเงินท่ีใหไ้วก้บัผูใ้หกู้ไ้ม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตาม ผูใ้หกู้มี้สิทธ์ินาํกรมธรรมป์ระกนัภยัในสัญญาใหสิ้นเช่ือฉบบัน้ียกเลิก ทั้งน้ีผูกู้ย้นิยอมใหผู้ใ้หกู้ริ้บเงินทั้งหมดท่ีผูกู้ไ้ดช้าํระใหก้บัผูใ้หกู้ไ้ปแลว้ทั้งหมด หรือนาํเงินคืนจากกรมธรรม์
มาชาํระหน้ีเงินกูไ้ด ้ อน่ึง หากผูกู้/้ผูเ้อาประกนัภยัร้องขอเพ่ือใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัยงัคงมีผลคุม้ครองต่อไป และผูใ้หกู้เ้ห็นสมควรท่ีจะผอ่นผนัใหก้บัผูกู้ ้ ผูกู้ย้นิยอมท่ีจะจ่ายค่าปรับ
ล่าชา้เป็นจาํนวนเงิน 500 บาทต่อคร้ัง เพื่อเป็นประกนัความเสียหายใหก้บัผูใ้หกู้ ้ทั้งน้ี อตัราค่าปรับกรณีล่าชา้ผูใ้หกู้อ้าจพิจารณาเปล่ียนแปลงไดต้ามท่ีเห็นสมควรโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 
3. ในกรณีผูกู้ผ้ิดนดัหรือผิดขอ้กาํหนดและเง่ือนไขใดๆ ท่ีผูกู้มี้ต่อผูใ้หกู้แ้ละเม่ือผูใ้หกู้เ้ห็นสมควรผูใ้หกู้อ้าจกาํหนดใหต้น้เงินกูแ้ละค่าธรรมเนียมและจาํนวนเงินอ่ืนใดท่ีผูกู้ต้อ้งชาํระแก่ 
ผูใ้หกู้ต้ามสัญญาฉบบัน้ีถึงกาํหนดชาํระในทนัทีโดยไม่ตอ้งมีการทวงถามบอกกล่าวหรือดาํเนินกระบวนทางกฎหมายอ่ืนใดอีกต่อไปทั้งน้ีผูใ้หกู้ไ้ม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้กู้ท้ราบล่วงหนา้ 
4. หากผูกู้ไ้ม่มีการจดแจง้เปล่ียนแปลงท่ีอยูใ่หถื้อเอาท่ีอยูซ่ึ่งระบุไวด้า้นหนา้กรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นสถานท่ีติดต่อส่งคาํบอกกล่าวต่อกนัโดยชอบ หากการบอกกล่าวไดส่้งทางไปรษณีย์
ลง ทะเบียนแลว้ แต่มีสาเหตุทาํใหไ้ม่สามารถส่งถึงมือผูรั้บ/ผูกู้ไ้ดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุประการใดใหถื้อวา่ผูใ้หกู้ไ้ดส่้งคาํบอกกล่าวหรือแจง้ใหผู้กู้ท้ราบโดยชอบแลว้ 
5. กรณีดงัต่อไปน้ีใหถื้อวา่หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยัทั้งหมดครบกาํหนดชาํระในทนัที 
- ผูกู้ผ้ิดนดัชาํระหน้ีเงินกูค่้าเบ้ียประกนัภยังวดหน่ึงงวดใดท่ีเรียกเกบ็ในแต่ละงวด หรือเงินอ่ืนใดท่ีผูกู้มี้หนา้ท่ีตอ้งชาํระไม่วา่มีการทวงถามหรือไม่กต็าม 
- ผูกู้ไ้ม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงเง่ือนไชขอ้ผกูพนัใดๆ อนัเป็นสาระสาํคญัของสัญญาน้ี หรือกรมธรรมถ์กูยกเลิกหรือส้ินผลผกูพนัไม่วา่ดว้ยเหตุประการใดกต็าม 
6. เพื่อเป็นหลกัประกนัต่อผูใ้หกู้ ้
- ผูกู้จ้ะมอบตน้ฉบบักรมธรรมป์ระกนัภยัตามสัญญาน้ีแก่ผูใ้หกู้ไ้วเ้ป็นหลกัประกนัจนกวา่จะมีการชาํระหน้ีครบถว้นตามสัญญา 
- ผูกู้ไ้ดโ้อนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ผูใ้หกู้โ้ดยปราศจากขอ้จาํกดัใดๆ ท่ีจะลงนามในเอกสารท่ีจาํเป็นเพื่อความสะดวกในการท่ีจะทาํใหข้ึ้นใหม่ทดแทน ซ่ึงกรมธรรมย์กเลิกหรือทาํใหส้ิ้นผล
ผกูพนัของกรมธรรมเ์น่ืองจากผูกู้ผ้ิดสัญญาน้ีรวมทั้งการรับชาํระค่าเบ้ียประกนัภยัทั้งหมดท่ีจ่ายคืนภายใตเ้ง่ือนไขกรมธรรมไ์ม่วา่จะเกิดจากเหตุใดกต็าม ทั้งน้ีผูใ้หกู้ไ้ม่ตอ้งรับผิดชอบ
ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายหลงัการยกเลิก หรือส้ินผลผกูพนัซ่ึงกรมธรรมด์งักล่าว 
- ผูกู้ไ้ดโ้อนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหายหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดท่ีมีในกรมธรรมแ์ก่ผูใ้หกู้ ้ เพื่อเป็นหลกัประกนัในจาํนวนเงินทั้งหมดท่ีตอ้งชาํระตาม
สัญญาน้ี ผูใ้หกู้ส้ามารถนาํเงินท่ีไดรั้บตามสิทธิขา้งตน้หกัชาํระหน้ีของผูกู้ต้ามสัญญาน้ีได ้ทั้งน้ีหากมีเงินคงเหลือผูใ้หกู้ต้อ้งคืนใหแ้ก่ผูกู้ ้
7. ผูกู้ต้กลงวา่การท่ีผูใ้หกู้ย้อมผอ่นผนัแก่ผูกู้ใ้นการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญาหรือการผอ่นเวลาใหผู้กู้ไ้ม่เป็นการทาํใหเ้ส่ือมสิทธิหรืออาํนาจอยา่งใดๆ ของผูใ้หกู้ต้ามสัญญาน้ี 
8. ผูใ้หกู้ส้งวนสิทธิในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมหรือแกไ้ขขอ้กาํหนด และเง่ือนไขใดๆ ในเร่ืองอตัราดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับหรือค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีผูใ้หกู้มี้สิทธิเรียกเกบ็
ตามสัญญาน้ีรวมทั้งระยะเวลา และวิธีการจ่ายตน้เงินกูแ้ละระยะเวลาและวิธีการชาํระคืนเงินกูด้อกเบ้ียค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายใดๆ ตามท่ีผูใ้หกู้จ้ะเห็นสมควร ทั้งน้ีโดยผูใ้หกู้ไ้ม่ 
จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
9. ผูกู้ต้กลงและรับทราบวา่การชาํระหน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีผูกู้มี้หนา้ท่ีชาํระใหแ้ก่ผูใ้หกู้ต้ามสัญญาฉบบัน้ี คือ 
- ชาํระเขา้บญัชีธนาคาร ช่ือบญัชี คุณรุ่งโรจน์ สมบูรณ์ทรัพย ์ประเภทบญัชีออมทรัพย ์เท่านั้น และผูกู้ต้กลงวา่จะส่งเอกสารยนืยนัทุกคร้ัง ทั้งน้ีหากผูกู้ช้าํระเงินโดยวิธีอ่ืนนอกเหนือจาก
วิธีขา้งตน้ ผูกู้จ้ะตอ้งรับผิดชอบเองเป็นการเฉพาะตวั และใหถื้อวา่ผูใ้หกู้ไ้ม่ไดรั้บเงินดงักล่าวแต่อยา่งใด 
10. สัญญาฉบบัน้ีแต่ละขอ้เป็นอิสระต่างหากจากกนั ในกรณีส่วนหน่ึงส่วนใดของสัญญาฉบบัน้ีไม่สามารถใชบ้งัคบัได ้กใ็หส้ัญญาส่วนท่ีเหลือมีผลบงัคบัต่อกนัไดเ้พื่อเป็นหลกัฐานแห่ง
การน้ี จึงไดล้งลายมือช่ือไวเป็นสาํคญั ณ วนั เดือน ปี ท่ีระบุดา้นหนา้น้ีแลว้ 

กรมธรรมจ์ะมีผลคุม้ครองต่อเม่ือผูใ้หกู้ไ้ดรั้บการชาํระเบ้ียประกนัภยังวดแรกครบถว้นจากผูกู้แ้ลว้ 
ลงช่ือผูส้มคัร / ผูกู้ ้________________________________ 

วนัท่ี _________ / _____________ / ____________ 



 
 

วนัที่................/............................/25................... 
 
เร่ือง ขอยกเลกิถอนกรมธรรม์ประกนัภัย 
 
เรียน .......................................................... 
 
บริษัท................................................ 
 
ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอยกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย โดยตกลงให้จ่ายคนืจํานวนค่าเบีย้ประกนัภัยและ/หรือส่วนทีเ่หลอื จากการยกเลกิ
กรมธรรม์ประกนัภัยให้แก่ บริษัท ยูพดี ีโบรคเกอร์ จํากดั ซ่ึงมสิีทธิทุกอย่างในจํานวนเงนิดังกล่าว 
 

 
รายละเอยีดกรมธรรม์ทีข่อยกเลกิ มีดังนี ้
 

ผู้เอาประกนัภัย กรมธรรม์เลขที่ วนัทีเ่ร่ิม - ส้ินสุดความคุ้มครอง 

   

   

   

   

   

 
 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดดาํเนินการยกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัยดงักล่าว ตั้งแต่วันที่.......................................................................... 
และคนืค่าเบีย้ประกนัภัย จํานวน..............................................................บาท ให้แล้วเสร็จในวนัที่............................................................ 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
     (..................................................) 

                                                                                             ผู้เอาประกนัภัย 
 


