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ค าขอสินเช่ือรถช่วยได้ (ประเภทจ าน าทะเบียนรถ) 

รายละเอียดส่วนตวัผู้กู้ 

ชื่อ-นามสกลุ (นาย/นาง/น.ส./ยศ/บจก./หจก.) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..………… 
Name (Mr./Mrs./Ms.)(ตวัพิมพ์ใหญ่)   

␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 

 บตัรประชาชน      Passport      เลขทะเบียนนิตบิคุคล␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 

สถานภาพ    โสด    หยา่    หม้าย    สมรส    สมรสไมจ่ดทะเบียน 

ที่อยู่ส าหรับการติดต่อ*      เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน        อื่นๆ โปรดกรอกรายละเอียด 

เลขที่ ……………… อาคาร …………………………………………………….…………………. ชัน้ …………………………… ห้องเลขที่ ……….………………………  

หมูท่ี่ …………..……………………  ตรอก/ซอย ………………………………………….…………………. ถนน  …………………….…………………………..………..  

แขวง/ต าบล …………………………………..……………………………………… เขต/อ าเภอ ……………………..………………………………………………....…….   

จงัหวดั …………………………………………………………………………………………………..………………………………. รหสัไปรษณีย์ ␣␣␣␣␣ 

โทรศพัท์ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣  ตอ่ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣         โทรศพัท์มือถือ*␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣   
Email ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 

ประเภทที่อยู่อาศัย*  

 บ้านตนเอง          อาศยั เจ้าบ้านคือ ……………………..…………………..…………………..……………………..…………..………       บ้านพกัสวสัดิการ           

 เชา่อยู ่…………………………………….……..……… บาท/เดือน             อยูร่ะหวา่งผ่อนช าระ ………………………………………..…………… บาท/เดือน 

ระดับการศึกษา*       ต ่ากวา่ปริญญาตรี      ปริญญาตรี      ปริญญาโท      สงูกวา่ปริญญาโท 

อาชีพ 

 รับราชการระดบั............       พนกังานรัฐวิสาหกิจ            พนกังานบริษัท         เจ้าของกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย์เทา่นัน้ 

 พอ่บ้าน/แมบ้่าน                   อาชีพอิสระ                  กิจการตนเอง         รับจ้าง/พนกังานรายวนั/พนกังานชัว่คราว 

ลักษณะอาชีพ 

 ครู/อาจารย์                 ต ารวจ/ทหาร                       สถาปนิก                           วิศวกร                       ทนายความ 

 พนกังานขาย                 แพทย์                                 ทนัตแพทย์                   พยาบาล                   เภสชักร  

 ผู้พิพากษา/อยัการ         พนกังานในสายการผลิต      อ่ืนๆ.......................................................................................................................................        

ประเภทธุรกิจ 

  1. การเกษตร ประมง ปศสุตัว์                                          8. ค้าอญัมณี เพชร พลอย ทองค า หรือเคร่ืองประดบัที่ประดบัด้วยอญัมณี                                

  2. การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน                                            เพชร พลอย หรือทองค า  
  3. การผลิต                                                                     9. ค้าของเก่าตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุการขายทอดตลาด และค้าของเก่า                              

  4. การก่อสร้าง-รับเหมา                                                   10. รับแลกเปลี่ยนเงินตราทัง้นิติบคุคลและบคุคลธรรมดา                           
  5. การพาณิชย์ (ค้าปลีก-ค้าสง่ )                                       11. บริการโอนและรับโอนมลูคา่เงินทัง้ในประเทศและข้ามประเทศซึง่ไมใ่ชส่ถาบนัการเงิน                              

  6. การธนาคารและธุรกิจการเงิน                                      12. ธุรกิจคาสิโนหรือบอ่นการพนนั                         
  7. การบริการ (ร้านอาหาร, บนัเทิง, การแพทย์,คลงัสินค้า)   13. ธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการ                               
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ค าขอสินเช่ือรถช่วยได้ (ประเภทจ าน าทะเบียนรถ) 

รายละเอียดส่วนตวัผู้กู้ (ต่อ) 

  14. การสาธารณปูโภค (ขนสง่, สื่อสาร)                            19. ค้าอาวธุยทุธภณัฑ์  
  15. ธุรกิจเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์                                     20. บริษัทหรือนายหน้าจดัหางาน ซึง่เก่ียวข้องกบัการรับคนเข้ามาท างานจาก                                                

 16. การอปุโภค บริโภคสว่นบคุคล                                           ตา่งประเทศ หรือสง่คนไปท างานในตา่งประเทศ 
 17. หน่วยงานราชการ                                                      21. ธุรกิจน าเที่ยว บริษัททวัร์                                

 18. หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ                                     22. อ่ืนๆ................................................................................      
รายได้หลกั* …………..…………..……………..……………………… บาท/เดือน     รายได้อ่ืนๆ (ถ้ามี)…………………..……………….…………………… บาท/เดือน  

ที่มาของรายได้อ่ืนๆ  (พร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบ)  โบนสั   คา่คอมมิชชัน่   อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ .................................มาจากประเทศ ………………………….     

สถานที่ท างาน*  

ชื่อสถานที่ท างาน....……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 

ที่อยู่สถานที่ท างาน*     

 เหมือนที่อยูต่ามบตัรประชาชน      เหมือนที่อยูส่ าหรับการติดตอ่   อ่ืนๆ โปรดกรอกรายละเอียด  

เลขที่ ………………อาคาร …………………………………………………………………………ชัน้ ………….…… ห้องเลขที่ …………………. หมู่ที่ ………..……..… 

ตรอก/ซอย ………………………………………… ถนน  ………….………………………………….. แขวง/ต าบล …………………………………………..…….………  

เขต/อ าเภอ …………….……….………….……………………………  จงัหวดั …………………………………………………….  รหสัไปรษณีย์ ␣␣␣␣␣ 

โทรศพัท์ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣  ตอ่ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣         โทรศพัท์มือถือ*␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣   

ชื่อ-นามสกลุ คูส่มรส………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………..…    

รายได้หลกั ………………………………………………………..…… บาท/เดือน        รายได้อ่ืนๆ ………………..…………………………………………… บาท/เดือน  

สถานที่ท างาน ……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..………… 

สถานที่จัดส่งเอกสาร*  

 เหมือนที่อยูต่ามบตัรประชาชน      เหมือนที่อยูส่ าหรับการติดตอ่  อ่ืนๆ โปรดกรอกรายละเอียด  

เลขที่ ………………อาคาร …………………………………………………………………………ชัน้ ………….…… ห้องเลขที่ …………………. หมู่ที่ ………..……..… 

ตรอก/ซอย ………………………………………… ถนน  ………….………………………………….. แขวง/ต าบล …………………………………………..…….………  

เขต/อ าเภอ …………….……….………….……………………………  จงัหวดั …………………………………………………….  รหสัไปรษณีย์ ␣␣␣␣␣           

รายละเอียดของรถยนต์คนัที่ต้องการน ามาสมคัรสินเชื่อ   

ยี่ห้อ....................................... รุ่น.......................................................... ปี...................... สี...................... ขนาด........................... ซี.ซี.     เกียร์     A/T     M/T 

ประเภทรถ           เก๋ง           รถกระบะ           รถตู้            รถ 4WD           อ่ืนๆ............................................................................................................ 

เลขทะเบียน␣␣␣␣␣␣␣  จงัหวดั.............................................................................. เลขไมล์....................................................................กม. 

วัตถุประสงค์ในการขอกู้                                            ใช้สว่นตวั                             ใช้เพ่ือประกอบการพาณิชย์ 

เงื่อนไขดอกเบีย้สินเช่ือรถช่วยได้ที่ท่านเลือก           อตัราดอกเบีย้คงที่                 อตัราดอกเบีย้ลดต้นลดดอก 

แคมเปญที่ท่านเลือก ............................................................................................................................................................................................. 
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ค าขอสินเช่ือรถช่วยได้ (ประเภทจ าน าทะเบียนรถ) 

บญัชีธนาคารกสิกรไทย      มี      ไมมี่ 

บญัชีที่ 1     เลขที่บญัชี   ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣                             บญัชีที่ 2     เลขที่บญัชี   ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 

การช าระค่างวด ทกุวนัที่..................ของเดือน งวดแรกวนัที่...................................        การช าระเงนิ      ช าระเอง      หกัผ่านบญัชี      อ่ืนๆ....................... 

ข้อควรระวัง! 

„  ผู้กู้ควรเข้าใจในรายละเอียดและเง่ือนไขของผลิตภณัฑ์กู้ยืมเงิน (สินเช่ือจ าน าทะเบียนรถ) โดยสอบถามได้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ ากัด (บริษัทฯ) และ
จะต้องได้รับเอกสาร Sales Sheet พร้อมค าอธิบายที่ชดัเจน หากมีข้อสงสยัเพ่ิมเติม กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือติดตอ่ศนูย์บริการลกูค้า โทร 02-696-9999 

„  กรณีผิดนดัช าระคา่งวดผู้กู้จะถกูทวงถามหนี ้และต้องช าระคา่ใช้จา่ยในการทวงถามหนีต้ามอตัราที่บริษัทฯ ก าหนด 

ผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองวงเงนิสินเช่ือ 

      ผู้ขอกู้ มีสิทธิตดัสินใจอยา่งอิสระในการเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ประกนัคุ้มครองวงเงินสินเช่ือ ทั้งนี ้การท าประกนัไมมี่ผลตอ่การพิจารณาอนมุตัิสินเช่ือ 

                   ตกลงเลือกท าประกนัคุ้มครองวงเงินสินเช่ือ                                                   ไมท่ าประกนัคุ้มครองวงเงินสินเช่ือ 

 
                                                                                                                  ลงช่ือ...................................................................... ผู้ขอกู้                                                                                                                                 
                                                                                                                         (......................................................................) 

ความยนิยอมของผู้ขอกู้ในการติดตามทวงถามหนี ้

1. ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ หากข้าพเจ้าผิดนดัหรือผิดสญัญากู้ยืมเงิน  ข้าพเจ้ารับทราบวา่จะต้องถกูติดตามทวงหนี ้และยินยอมให้บริษัท ลีสซิ่ งกสิกรไทย จ ากัด (บริษัทฯ) 
ในฐานะเจ้าหนี ้หรือผู้ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี ้ ท าการติดตอ่กบัข้าพเจ้าเพื่อการทวงถามหนี ้ และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในบรรดาคา่ใช้จา่ยที่จะเกิดขึน้ 

2. ในกรณีที่ไมส่ามารถติดตอ่ข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ ในฐานะเจ้าหนี ้หรือผู้ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี ้ ติดตามทวงถามหนีก้ับบุคคลใน
ครอบครัวของข้าพเจ้า ซึ่งได้แก่ สามี ภรรยา หรือบุพการี หรือผู้สืบสันดานของข้าพเจ้าได้ และยงัตกลงยินยอมให้สามารถติดต่อกับบุคคลอ่ื นเพื่อการทวงถามหนี ้
ดงัตอ่ไปนี ้

บคุคลอ้างอิงที่สามารถตดิตอ่ได้เพ่ือการทวงถามหนี ้

(2.1) (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………………………………………………………………… ความสมัพนัธ์กบัข้าพเจ้า ……………………………………………………… 

โทรศพัท์มือถือ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣โทรศพัท์ที่ท างาน ␣␣␣␣␣␣␣␣␣  ตอ่␣␣␣␣␣␣␣␣␣               

ที่อยู ่…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣  Line ID ……………………………………………….………………  

(2.2) (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………………………………………………………………… ความสมัพนัธ์กบัข้าพเจ้า ……………………………………………………… 

โทรศพัท์มือถือ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣โทรศพัท์ที่ท างาน ␣␣␣␣␣␣␣␣␣  ตอ่␣␣␣␣␣␣␣␣␣               

ที่อยู ่…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣  Line ID ……………………………………………….………………  

(2.3) (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………………………………………………………………… ความสมัพนัธ์กบัข้าพเจ้า ……………………………………………………… 

โทรศพัท์มือถือ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣โทรศพัท์ที่ท างาน ␣␣␣␣␣␣␣␣␣  ตอ่␣␣␣␣␣␣␣␣␣               

ที่อยู ่…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣  Line ID ……………………………………………….……………… 
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(ข้าพเจ้าขอยืนยนัวา่ได้รับอนญุาตจากเจ้าของช่ือแล้ว และตกลงยินยอมให้บริษัทฯ สามารถติดตอ่บคุคลอ้างอิงดงักลา่วเพ่ือทวงถามหนีข้องข้าพเจ้าได้) 

อนึ่ง หากข้าพเจ้าได้รับอนมุัติสินเชื่อกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ  ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการติดต่อกับบุคคลที่ระบุเพื่อการทวงถามหนี ้รวมถึง ข้อมลู/
สถานที่ใดๆ ที่ระบุไว้ในค าขอนี ้อาทิ ที่อยู่ส าหรับการติดต่อ, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, สถานที่ท างาน, สถานที่จดัส่งเอกสาร ฯลฯ ให้เป็นข้อมลูเก่ียวกับสถานที่ติดต่อกับ
ข้าพเจ้าเพื่อการทวงถามหนีห้รือเพ่ือการอ่ืนใดอนัอยูภ่ายใต้บงัคบัของ พ.ร.บ.การทวงถามหนี ้พ.ศ.2558 

ข้าพเจ้าประสงค์สมคัรสินเชื่อกู้ยืมเงิน (สินเชื่อจ าน าทะเบียน) กับ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ ากัด (บริษัทฯ) และข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ โอนสิทธิและหน้าที่
ตามสญัญากู้ยืมเงินนี ้ให้แก่บคุคลภายนอกได้ 

ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ ากัด (บริษัทฯ) (1) เก็บ/รวบรวม/ใช้ข้อมลูของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอ่ืน       
ซึง่รวมถึงข้อมลูเก่ียวกบับญัชีเงินฝาก สินเช่ือ ธุรกรรมตา่ง ๆ ประวตัิอาชญากรรม ซึง่จะเรียกรวมว่า “ข้อมลู” โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการบริหารจดัการธุรกิจ/การให้บริการ/
การปฏิบตัิตามกฎหมายของบริษัทฯ รวมทัง้การที่บริษัทฯ จ้าง/มอบหมายบคุคลอ่ืนด าเนินการแทน ไมว่า่เก่ียวกบังานเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานติดต่อสื่อสาร/งานติดตาม
ทวงถาม/งานอ่ืนใด และเพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนอนัชอบด้วยกฎหมาย (2) เปิดเผยข้อมลูให้แก่กลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย/พนัธมิตรทางธุรกิจ/ผู้ ให้บริการภายนอก/
ผู้ประมวลผลข้อมลู/ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ/ผู้ รับโอนสิทธิ/ผู้ มีอ านาจตามกฎหมายหรือหน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใด ๆ ที่มีสญัญาอยู่ กับบริษัทฯ และยินยอมให้ผู้ รับ
ข้อมลูดงักล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูต่อไปได้ตามวตัถปุระสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ (ทัง้นี ้ไม่รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อเสนอผลิตภณัฑ์ 
บริการ และข้อเสนอพิเศษตา่ง ๆ ของผู้ รับข้อมลูจากบริษัทฯ) และ (3) สง่หรือโอนข้อมลูไปยงัตา่งประเทศได้ ทัง้นี ้การให้ข้อมลูเพ่ิมเติมของข้าพเจ้าในภายหลงัให้อยู่ภายใต้
ข้อก าหนดนีด้้วย และข้าพเจ้ารับทราบวา่ ข้าพเจ้าสามารถติดตอ่บริษัทฯ โทร. 02-696-9999 
                              
 
   ลงช่ือ...................................................................... พยาน       ลงช่ือ...................................................................... ผู้ขอกู้ /ผู้ ให้ความยินยอม/ 
         (.......................................................................)                       (......................................................................) ผู้ รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 
 

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ธนาคาร) เปิดเผยข้อมลูของข้าพเจ้าที่ มีอยู่กับธนาคาร หรือที่ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอ่ืน  ซึ่งรวมถึงข้อมลู
เก่ียวกบับญัชีเงินฝาก สินเช่ือ ธุรกรรมตา่งๆ ให้แก่ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ ากดั (บริษัทฯ) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการพิจารณาอนมุตัิสินเช่ือ ให้กบัข้าพเจ้า 
 
                                                                                                   ลงช่ือ...................................................................... ผู้ขอกู้ /ผู้ ให้ความยินยอม/ 
                                                                                                          (......................................................................) ผู้ รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 
                                                                                                         วนัที.่....................../..................../..................... 

ส าหรับเจ้าหน้าที่สาขาธนาคาร 

วนัที่รับเร่ือง.................. เจ้าหน้าที่ผู้แนะน า............................................................. รหสัพนกังาน......................... สาขา..........................รหสัสาขา....................... 

ชื่อพนกังานขาย.................................................................รหสัพนักงาน.........................ทีมขาย......................................รหสัทีมขาย.......................... 

เบอร์ติดตอ่␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣     ปัจจบุนัเป็นลกูค้า  ใช ่  ไมใ่ช ่          ลกูค้าต้องการสินเช่ือเพ่ือการพาณิชย์เพ่ิมเติม   ใช ่  ไมใ่ช ่

ราคาประเมิน...................................ยอดจดั............................................อตัราดอกเบีย้...........%   ต้นงวด  ปลายงวด จ านวนงวด......... งวดละ..................บาท 

ส าหรับเจ้าหน้าที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ ากดั 

เลขที่ใบสมคัร␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣    Area Code␣␣␣ ␣    Dealer Code␣␣␣␣   Brand␣␣␣␣ 

Model ␣␣␣␣     Campaign Code␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 
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    ค าขอค า้ประกัน สินเช่ือรถช่วยได้ (ประเภทจ าน าทะเบียนรถ) 

รายละเอียดส่วนตวัผู้ขอค า้ประกัน 

ชื่อ-นามสกลุ (นาย/นาง/น.ส./ยศ) 
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..…………………..……… 
Name (Mr./Mrs./Ms.)(ตวัพิมพ์ใหญ่)   

␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 

ได้ทราบถึงการขอกู้ยืมเงินของผู้กู้  ชื่อ-นามสกลุ (นาย/นาง/น.ส./ยศ/บจก./หจก.) ………………………………………………………………..…………………..………… 

ที่ได้ขอกู้ยืมเงินจ านวน........................... บาท โดยจ าน าทะเบียนรถยนต์ ยี่ห้อ............................... รุ่น........................................................ เลขทะเบียน...................... 

หมายเลขเคร่ือง.......................................หมายเลขตัวรถ....................................................... เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินจากท่านแล้ว โดยหนังสือฉบับนี ้

ข้าพเจ้ามีเจตนาและประสงค์เป็นผู้ค า้ประกนัให้แก่ผู้ขอกู้ตอ่ทา่นในหนีอ้นัเก่ียวกบัการกู้ยืมเงิน และข้าพเจ้าพร้อมจะท าสญัญาค า้ประกนัตามแบบมาตรฐานของทา่นอีกด้วย 

 บตัรประชาชน      Passport      

ที่อยู่ส าหรับการติดต่อ*      เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน        อื่นๆ โปรดกรอกรายละเอียด 

เลขที่ ……………… อาคาร …………………………………………………….…………………. ชัน้ …………………………… ห้องเลขที่ ……….………………………  

หมูท่ี่ …………..……………………  ตรอก/ซอย ………………………………………….…………………. ถนน  …………………….…………………………..………..  

แขวง/ต าบล …………………………………..……………………………………… เขต/อ าเภอ ……………………..………………………………………………....…….   

จงัหวดั …………………………………………………………………………………………………..………………………………. รหสัไปรษณีย์ ␣␣␣␣␣ 

โทรศพัท์ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣  ตอ่ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣         โทรศพัท์มือถือ*␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣   
Email ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 

ประเภทที่อยู่อาศัย*  

 บ้านตนเอง          อาศยั เจ้าบ้านคือ ……………………..…………………..…………………..……………………..…………..………       บ้านพกัสวสัดิการ           

 เชา่อยู ่…………………………………….……..……… บาท/เดือน             อยูร่ะหวา่งผ่อนช าระ ………………………………………..…………… บาท/เดือน 

ระดับการศึกษา*       ต ่ากวา่ปริญญาตรี      ปริญญาตรี      ปริญญาโท      สงูกวา่ปริญญาโท 

อาชีพ 

 รับราชการระดบั............       พนกังานรัฐวิสาหกิจ            พนกังานบริษัท         เจ้าของกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย์เทา่นัน้ 

 พอ่บ้าน/แมบ้่าน                   อาชีพอิสระ                  กิจการตนเอง         รับจ้าง/พนกังานรายวนั/พนกังานชัว่คราว 

ลักษณะอาชีพ 

 ครู/อาจารย์                 ต ารวจ/ทหาร                       สถาปนิก                           วิศวกร                       ทนายความ 

 พนกังานขาย                 แพทย์                                 ทนัตแพทย์                   พยาบาล                   เภสชักร  

 ผู้พิพากษา/อยัการ                  พนกังานในสายการผลติ        อ่ืนๆ.......................................................................................................................................        

ประเภทธุรกิจ 

  1. การเกษตร ประมง ปศสุตัว์                                          4. ค้าอญัมณี เพชร พลอย ทองค า หรือเคร่ืองประดบัที่ประดบัด้วยอญัมณี                                

  2. การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน                                            เพชร พลอย หรือทองค า  

  3. การผลิต                                                                     5. ค้าของเก่าตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุการขายทอดตลาด และค้าของเก่า                              
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    ค าขอค า้ประกัน สินเช่ือรถช่วยได้ (ประเภทจ าน าทะเบียนรถ) 

รายละเอียดส่วนตวัผู้ค า้ประกนั (ต่อ) 

  6. การก่อสร้าง-รับเหมา                                                   15. รับแลกเปลี่ยนเงินตราทัง้นิติบคุคลและบคุคลธรรมดา                           
  7. การพาณิชย์ (ค้าปลีก-ค้าสง่ )                                       16. บริการโอนและรับโอนมลูคา่เงินทัง้ในประเทศและข้ามประเทศซึง่ไมใ่ชส่ถาบนัการเงิน                              

  8. การธนาคารและธุรกิจการเงิน                                      17. ธุรกิจคาสิโนหรือบอ่นการพนนั                         
  9. การบริการ (ร้านอาหาร, บนัเทิง, การแพทย์,คลงัสินค้า)   18. ธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการ                                

  10. การสาธารณปูโภค (ขนสง่, สื่อสาร)                            19. ค้าอาวธุยทุธภณัฑ์  
  11. ธุรกิจเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์                                    20. บริษัทหรือนายหน้าจดัหางาน ซึง่เก่ียวข้องกบัการรับคนเข้ามาท างานจาก 

 12. การอปุโภค บริโภคสว่นบคุคล                                           ตา่งประเทศ หรือสง่คนไปท างานในตา่งประเทศ 
 13. หน่วยงานราชการ                                                      21. ธุรกิจน าเที่ยว บริษัททวัร์                                

  14. หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ                                  22. อ่ืนๆ................................................................................      

รายได้หลกั* …………..…………..……………..……………………… บาท/เดือน     รายได้อ่ืนๆ (ถ้ามี)…………………..……………….…………………… บาท/เดือน  

ที่มาของรายได้อ่ืนๆ  (พร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบ)  โบนสั   คา่คอมมิชชัน่   อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ................................มาจากประเทศ ………………………….  

สถานที่ท างาน*  

ชื่อสถานที่ท างาน....……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 

ที่อยู่สถานที่ท างาน*     

 เหมือนที่อยูต่ามบตัรประชาชน      เหมือนที่อยูส่ าหรับการติดตอ่  อ่ืนๆ โปรดกรอกรายละเอียด  

เลขที่ ………………อาคาร …………………………………………………………………………ชัน้ ………….…… ห้องเลขที่ …………………. หมู่ที่ ………..……..… 

ตรอก/ซอย ………………………………………… ถนน  ………….………………………………….. แขวง/ต าบล …………………………………………..…….………  

เขต/อ าเภอ …………….……….………….……………………………  จงัหวดั …………………………………………………….  รหสัไปรษณีย์ ␣␣␣␣␣ 

โทรศพัท์ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣  ตอ่ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣         โทรศพัท์มือถือ*␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣   
สถานที่จัดส่งเอกสาร*  
 เหมือนที่อยูต่ามบตัรประชาชน       เหมือนที่อยูส่ าหรับการติดตอ่  อ่ืนๆ โปรดกรอกรายละเอียด  

เลขที่ ………………อาคาร …………………………………………………………………………ชัน้ ………….…… ห้องเลขที่ …………………. หมู่ที่ ………..……..… 

ตรอก/ซอย ………………………………………… ถนน  ………….………………………………….. แขวง/ต าบล …………………………………………..…….………  

เขต/อ าเภอ …………….……….………….……………………………  จงัหวดั …………………………………………………….  รหสัไปรษณีย์ ␣␣␣␣␣           

บญัชีธนาคารกสิกรไทย      มี      ไมมี่ 

บญัชีที่ 1     เลขที่บญัชี   ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣                             บญัชีที่ 2     เลขที่บญัชี   ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 

ความยนิยอมของผู้ค า้ประกันในการตดิตามทวงถามหนี ้

1. ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ หากผู้กู้ ผิดนดัหรือผิดสญัญากู้ยืมเงิน  ข้าพเจ้ารับทราบวา่จะต้องถกูติดตามทวงถามหนีใ้นฐานะผู้ค า้ประกนั  และยินยอมให้   บริษัท ลีสซิ่งกสิกร
ไทย จ ากดั (บริษัทฯ) ในฐานะเจ้าหนี ้หรือผู้ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี ้ ท าการติดตอ่กบัข้าพเจ้าเพื่อการทวงถามหนี ้ และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในบรรดา
คา่ใช้จา่ยที่จะเกิดขึน้ 

2. ในกรณีที่ไมส่ามารถติดตอ่ข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ ในฐานะเจ้าหนี ้หรือผู้ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี ้ ติดตามทวงถามหนีก้ับบุคคลใน
ครอบครัวของข้าพเจ้า ซึ่งได้แก่ สามี ภรรยา หรือบุพการี หรือผู้สืบสันดานของข้าพเจ้าได้ และยงัตกลงยินยอมให้สามารถติดต่อกับบุคคลอ่ืนเพื่อการทวงถามหนี ้
ดงัตอ่ไปนี ้



 
 

KL-RL-004_122562   3/3 

    ค าขอค า้ประกัน สินเช่ือรถช่วยได้ (ประเภทจ าน าทะเบียนรถ) 

บคุคลอ้างอิงที่สามารถตดิตอ่ได้เพ่ือการทวงถามหนี ้

(2.1) (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………………………………………………………………… ความสมัพนัธ์กบัข้าพเจ้า ……………………………………………………… 

โทรศพัท์มือถือ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣โทรศพัท์ที่ท างาน ␣␣␣␣␣␣␣␣␣  ตอ่␣␣␣␣␣␣␣␣␣               

ที่อยู ่…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣  Line ID ……………………………………………….………………  

(2.2) (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………………………………………………………………… ความสมัพนัธ์กบัข้าพเจ้า ……………………………………………………… 

โทรศพัท์มือถือ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣โทรศพัท์ที่ท างาน ␣␣␣␣␣␣␣␣␣  ตอ่␣␣␣␣␣␣␣␣␣               

ที่อยู ่…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣  Line ID ……………………………………………….………………  

(2.3) (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………………………………………………………………… ความสมัพนัธ์กบัข้าพเจ้า ……………………………………………………… 
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(ข้าพเจ้าขอยืนยนัวา่ได้รับอนญุาตจากเจ้าของช่ือแล้ว และตกลงยินยอมให้บริษัทฯ สามารถติดตอ่บคุคลอ้างอิงดงักลา่วเพ่ือทวงถามหนีข้องข้าพเจ้าได้) 

อนึ่ง หากผู้ขอกู้ ได้รับอนมุตัิสินเช่ือกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ  ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมกบับริษัทฯ ในการติดตอ่กบับคุคลที่ระบเุพ่ือการทวงถามหนี ้รวมถึงข้อมลู/สถานที่
ใดๆ ที่ระบไุว้ในค าขอนี ้อาทิ ที่อยู่ส าหรับการติดตอ่, ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน, สถานที่ท างาน, สถานที่จดัสง่เอกสาร ฯลฯ ให้เป็นข้อมลูเก่ียวกับสถานที่ติดต่อกับข้าพเจ้าเพื่อ
การทวงถามหนีห้รือเพ่ือการอ่ืนใดอนัอยูภ่ายใต้บงัคบัของ พ.ร.บ.การทวงถามหนี ้พ.ศ.2558 

      ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ โอนสิทธิและหน้าที่ตามสญัญากู้ยืมเงินนี ้ให้แก่บคุคลภายนอกได้ 

       ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ ากัด (บริษัทฯ) (1) เก็บ/รวบรวม/ใช้ข้อมลูของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอ่ืน       
ซึง่รวมถึงข้อมลูเก่ียวกบับญัชีเงินฝาก สินเช่ือ ธุรกรรมตา่ง ๆ ประวตัิอาชญากรรม ซึง่จะเรียกรวมว่า “ข้อมลู” โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการบริหารจดัการธุรกิจ/การให้บริการ/
การปฏิบตัิตามกฎหมายของบริษัทฯ รวมทัง้การที่บริษัทฯ จ้าง/มอบหมายบคุคลอ่ืนด าเนินการแทน ไมว่า่เก่ียวกบังานเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานติดต่อสื่อสาร/งานติดตาม
ทวงถาม/งานอ่ืนใด และเพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนอนัชอบด้วยกฎหมาย (2) เปิดเผยข้อมลูให้แก่กลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย/พนัธมิตรทางธุรกิจ/ผู้ ให้บริการภายนอก/
ผู้ประมวลผลข้อมลู/ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ/ผู้ รับโอนสิทธิ/ผู้ มีอ านาจตามกฎหมายหรือหน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใด ๆ ที่มีสญัญาอยู่ กับบริษัทฯ และยินยอมให้ผู้ รับ
ข้อมลูดงักล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูต่อไปได้ตามวตัถปุระสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ (ทัง้นี ้ไม่รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูที่มีวตัถุ ประสงค์เพื่อเสนอผลิตภณัฑ์ 
บริการ และข้อเสนอพิเศษตา่ง ๆ ของผู้ รับข้อมลูจากบริษัทฯ) และ (3) สง่หรือโอนข้อมลูไปยงัตา่งประเทศได้ ทัง้นี ้การให้ข้อมลูเพ่ิมเติมของข้าพเจ้าในภายหลงัให้อยู่ภายใต้
ข้อก าหนดนีด้้วย และข้าพเจ้ารับทราบวา่ ข้าพเจ้าสามารถติดตอ่บริษัทฯ โทร. 02-696-9999 
                              
 

   ลงช่ือ...................................................................... พยาน          ลงช่ือ...................................................................... ผู้ ค า้ประกนั 

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

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ธนาคาร) เปิดเผยข้อมลูของข้าพเจ้าที่ มีอยู่กับธนาคาร หรือที่ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอ่ืน ซึ่งรวมถึง ข้อมลู
เก่ียวกบับญัชีเงินฝาก สินเช่ือ ธุรกรรมตา่งๆ ให้แก่ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ ากดั (บริษัทฯ) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการพิจารณาอนมุตัิสินเช่ือ ให้ผู้ขอกู้ ได้ 
 

                                                                                                   ลงช่ือ...................................................................... ผู้ ค า้ประกนั 
                                                                                                          (......................................................................)  
                                                                                                         วนัที.่....................../..................../..................... 
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