คาขอสินเชื่อรถช่ วยได้ (ประเภทโอนเล่ มทะเบียนรถ)
รายละเอียดส่ วนตัวผู้เช่ าซือ้ รถยนต์
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/น.ส./ยศ/บจก./หจก.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…………
Name (Mr./Mrs./Ms.)(ตัวพิมพ์ใหญ่)

␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
 บัตรประชาชน

 เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣

 Passport
 โสด

สถานภาพ

 หย่า

 หม้ าย

ที่อยู่สาหรับการติดต่ อ*  เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน

 สมรส

 สมรสไม่จดทะเบียน

 อื่นๆ โปรดกรอกรายละเอียด

เลขที่ ……………… อาคาร …………………………………………………….…………………. ชัน้ …………………………… ห้ องเลขที่ ……….………………………
หมูท่ ี่ …………..…………………… ตรอก/ซอย ………………………………………….…………………. ถนน …………………….…………………………..………..
แขวง/ตาบล …………………………………..……………………………………… เขต/อาเภอ ……………………..………………………………………………....…….
จังหวัด …………………………………………………………………………………………………..………………………………. รหัสไปรษณีย์ ␣␣␣␣␣
โทรศัพท์ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ต่อ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣

โทรศัพท์มือถือ*␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣

Email ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
ประเภทที่อยู่อาศัย*
 บ้ านตนเอง

 อาศัย เจ้ าบ้ านคือ ……………………..…………………..…………………..……………………..…………..………

 เช่าอยู่ …………………………………….……..……… บาท/เดือน

 บ้ านพักสวัสดิการ

 อยูร่ ะหว่างผ่อนชาระ ………………………………………..…………… บาท/เดือน

ระดับการศึกษา*  ต่ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  สูงกว่าปริญญาโท
อาชีพ
 รับราชการระดับ............

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 พนักงานบริษัท

 เจ้ าของกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย์เท่านัน้

 พ่อบ้ าน/แม่บ้าน

 อาชีพอิสระ

 กิจการตนเอง

 รับจ้ าง/พนักงานรายวัน/พนักงานชัว่ คราว

 ครู/อาจารย์

 ตารวจ/ทหาร

 สถาปนิก

 วิศวกร

 ทนายความ

 พนักงานขาย

 แพทย์

 ทันตแพทย์

 พยาบาล

 เภสัชกร

 ผู้พิพากษา/อัยการ

 พนักงานในสายการผลิต

 อื่นๆ.......................................................................................................................................

ลักษณะอาชีพ

ประเภทธุรกิจ
 1. การเกษตร ประมง ปศุสตั ว์
 2. การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน

 7. ค้ าอัญมณี เพชร พลอย ทองคา หรือเครื่องประดับที่ประดับด้ วยอัญมณี
เพชร พลอย หรือทองคา

 3. การผลิต

 8. ค้ าของเก่าตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมการขายทอดตลาด และค้ าของเก่า

 4. การก่อสร้ าง-รับเหมา

 9. รับแลกเปลี่ยนเงินตราทังนิ
้ ตบิ คุ คลและบุคคลธรรมดา

 5. การพาณิชย์ (ค้ าปลีก-ค้ าส่ง )

 10. บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทังในประเทศและข้
้
ามประเทศซึง่ ไม่ใช่สถาบันการเงิน

 6. การธนาคารและธุรกิจการเงิน

 11. ธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนัน
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คาขอสินเชื่อรถช่ วยได้ (ประเภทโอนเล่ มทะเบียนรถ)
รายละเอียดส่ วนตัวผู้เช่ าซือ้ รถยนต์ (ต่ อ)







12. การบริการ (ร้ านอาหาร, บันเทิง, การแพทย์, คลังสินค้ า)
13. การสาธารณูปโภค (ขนส่ง, สื่อสาร)
14. ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
15. การอุปโภค บริโภคส่วนบุคคล
16. หน่วยงานราชการ
17. หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ

 18. ธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้ วยสถานบริการ
 19. ค้ าอาวุธยุทธภัณฑ์
 20. บริษัทหรือนายหน้ าจัดหางาน ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการรับคนเข้ ามาทางานจาก
ต่างประเทศ หรือส่งคนไปทางานในต่างประเทศ
 21. ธุรกิจนาเที่ยว บริษัททัวร์
 22. อื่นๆ................................................................................

รายได้ หลัก* …………..…………..……………..……………………… บาท/เดือน รายได้ อื่นๆ (ถ้ ามี)…………………..……………….…………………… บาท/เดือน
ที่มาของรายได้ อื่นๆ (พร้ อมเอกสารหลักฐานประกอบ)  โบนัส  ค่าคอมมิชชัน่  อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................. มาจากประเทศ………….……....…………
สถานที่ทางาน*
ชื่อสถานที่ทางาน....……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
ที่อยู่สถานที่ทางาน*
 เหมือนที่อยูต่ ามบัตรประชาชน

 เหมือนที่อยูส่ าหรับการติดต่อ

 อื่นๆ โปรดกรอกรายละเอียด

เลขที่ ………………อาคาร …………………………………………………………………………ชัน้ ………….…… ห้ องเลขที่ …………………. หมู่ที่ ………..……..…
ตรอก/ซอย ………………………………………… ถนน ………….………………………………….. แขวง/ตาบล …………………………………………..…….………
เขต/อาเภอ …………….……….………….…………………………… จังหวัด ……………………………………………………. รหัสไปรษณีย์ ␣␣␣␣␣
โทรศัพท์ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ต่อ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣

โทรศัพท์มือถือ*␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣

ชื่อ-นามสกุล คูส่ มรส………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………..…
รายได้ หลัก ………………………………………………………..…… บาท/เดือน

รายได้ อื่นๆ ………………..…………………………………………… บาท/เดือน

สถานที่ทางาน ……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..…………
สถานที่จัดส่ งเอกสาร*
 เหมือนที่อยูต่ ามบัตรประชาชน

 เหมือนที่อยูส่ าหรับการติดต่อ

 อื่นๆ โปรดกรอกรายละเอียด

เลขที่ ………………อาคาร …………………………………………………………………………ชัน้ ………….…… ห้ องเลขที่ …………………. หมู่ที่ ………..……..…
ตรอก/ซอย ………………………………………… ถนน ………….………………………………….. แขวง/ตาบล …………………………………………..…….………
เขต/อาเภอ …………….……….………….…………………………… จังหวัด ……………………………………………………. รหัสไปรษณีย์ ␣␣␣␣␣

รายละเอียดของรถยนต์ คนั ที่ต้องการนามาสมัครสินเชื่อ
ยี่ห้อ....................................... รุ่น.......................................................... ปี ...................... สี...................... ขนาด........................... ซี.ซี. เกียร์  A/T  M/T
ประเภทรถ

 เก๋ง

 รถกระบะ

เลขทะเบียน␣␣␣␣␣␣␣

 รถตู้

 รถ 4WD

 อื่นๆ............................................................................................................

จังหวัด.............................................................................. เลขไมล์....................................................................กม.

วัตถุประสงค์ ในการขอเช่ าซือ้

 ใช้ สว่ นตัว

 ใช้ เพื่อประกอบการพาณิชย์

เงื่อนไขดอกเบีย้ สินเชื่อรถช่ วยได้ ท่ ที ่ านเลือก

 อัตราดอกเบี ้ยคงที่

 อัตราดอกเบี ้ยลดต้ นลดดอก

แคมเปญที่ท่านเลือก .............................................................................................................................................................................................
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คาขอสินเชื่อรถช่ วยได้ (ประเภทโอนเล่ มทะเบียนรถ)
บัญชีธนาคารกสิกรไทย  มี  ไม่มี
บัญชีที่ 1 เลขที่บญ
ั ชี

␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣

บัญชีที่ 2 เลขที่บญ
ั ชี

การชาระค่ างวด ทุกวันที่..................ของเดือน งวดแรกวันที่...................................

␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣

การชาระเงิน  ชาระเอง  หักผ่านบัญชี  อื่นๆ.......................

ข้ อควรระวัง!
„ ผู้ขอเช่าซื ้อควรเข้ าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื ้อ (รถช่วยได้ ) โดยสอบถามได้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จากัด (บริษัท) และ
จะต้ องได้ รับเอกสาร Sales Sheet พร้ อมคาอธิบายที่ชดั เจน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้ า โทร 02-696-9999
• กรณีผิดนัดชาระค่างวดผู้ขอเช่าซื ้อจะถูกทวงถามหนี ้ และต้ องชาระค่าใช้ จา่ ยในการทวงถามหนี ้ตามอัตราที่บริษัทกาหนด
• กรณีผิดนัดชาระค่างวด 3 งวดผู้ขอเช่าซื ้ออาจถูกบอกเลิกสัญญาเช่าซื ้อ บริษัทอาจขอรับรถคืน โดยผู้ขอเช่าซื ้อจะถูกดาเนินการติดตามทวงถามหนี ้และอาจถูกดาเนินการ
ฟ้องร้ องเป็ นคดี ทังนี
้ ้มีคา่ ใช้ จา่ ยใด ๆ ในการทวงถามหนีค้ า่ เช่าซื ้อตามจานวนที่บริษัทฯ ได้ ใช้ จา่ ยไปจริงโดยประหยัด ตามความจาเป็ นและมีเหตุผลอันสมควร
ผลิตภัณฑ์ ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
ผู้ขอเช่าซื ้อมีสิทธิตดั สินใจอย่างอิสระในการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ท้ั งนี ้การทาประกันไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อ
 ตกลงเลือกทาประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

 ไม่ทาประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
ลงชื่อ...................................................................... ผู้ขอเช่าซือ้
(......................................................................)

ความยินยอมของผู้ขอเช่ าซือ้ ในการติดตามทวงถามหนี ้
1. ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า หากข้ าพเจ้ าผิดนัดหรื อผิดสัญญาเช่าซือ้ ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าจะต้ องถูกติดตามทวงหนีแ้ ละยินยอมให้ บริ ษัท ลีสซิ่ง กสิกรไทย จากัด (บริ ษัทฯ)
ในฐานะเจ้ าหนี ้ หรือผู้ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี ้ ทาการติดต่อกับข้ าพเจ้ าเพื่อการทวงถามหนี ้ และข้ าพเจ้ ายินยอมรับผิดชอบในบรรดาค่าใช้ จา่ ยที่ จะเกิดขึ ้น
2. ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อข้ าพเจ้ าได้ ข้ าพเจ้ าตกลงและยินยอมให้ บริ ษัทฯ ในฐานะเจ้ าหนี ้ หรื อผู้ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี ้ ติดตามทวงถามหนี ้กับบุคคลใน
ครอบครัวของข้ าพเจ้ า ซึ่งได้ แก่ สามี ภรรยา หรื อบุพการี หรื อผู้สืบสันดานของข้ าพเจ้ าได้ และยังตกลงยินยอมให้ สามารถติดต่อกับบุคคลอื่ นเพื่อการทวงถามหนี ้
ดังต่อไปนี ้
บุคคลอ้ างอิงที่สามารถติดต่อได้ เพื่อการทวงถามหนี ้
(2.1) (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………………………………………………………………… ความสัมพันธ์กบั ข้ าพเจ้ า ………………………………………………………
โทรศัพท์มือถือ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣โทรศัพท์ที่ทางาน ␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ต่อ␣␣␣␣␣␣␣␣␣
ที่อยู่ …………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ Line ID ……………………………………………….………………
(2.2) (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………………………………………………………………… ความสัมพันธ์กบั ข้ าพเจ้ า ………………………………………………………
โทรศัพท์มือถือ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣โทรศัพท์ที่ทางาน ␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ต่อ␣␣␣␣␣␣␣␣␣
ที่อยู่ …………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ Line ID ……………………………………………….………………
(2.3) (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………………………………………………………………… ความสัมพันธ์กบั ข้ าพเจ้ า ………………………………………………………
โทรศัพท์มือถือ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣โทรศัพท์ที่ทางาน ␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ต่อ␣␣␣␣␣␣␣␣␣
ที่อยู่ …………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ Line ID ……………………………………………….………………
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คาขอสินเชื่อรถช่ วยได้ (ประเภทโอนเล่ มทะเบียนรถ)
(ข้ าพเจ้ าขอยืนยันว่าได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของชื่อแล้ ว และตกลงยินยอมให้ บริษัทฯ สามารถติดต่อบุคคลอ้ างอิงดังกล่าวเพื่อทวงถามหนี ้ของข้ าพเจ้ าได้ )
อนึ่ง หากข้ าพเจ้ าได้ รับอนุมตั ิสินเชื่อเช่าซื ้อจากบริษัทฯ ข้ าพเจ้ าขอให้ ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการติดต่อกับบุคคลที่ระบุเพื่อการทวงถามหนี ้ รวมถึง ข้ อมูล/สถานที่
ใดๆ ที่ระบุไว้ ในคาขอนี ้ อาทิ ที่อยู่สาหรับการติดต่อ, ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้ าน, สถานที่ทางาน, สถานที่จดั ส่งเอกสาร ฯลฯ ให้ เป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อกับข้ าพเจ้ าเพื่อ
การทวงถามหนี ้หรือเพื่อการอื่นใดอันอยูภ่ ายใต้ บงั คับของ พ.ร.บ.การทวงถามหนี ้ พ.ศ.2558
ข้ าพเจ้ าประสงค์สมัครเช่าซื ้อกับ บริษัท ลีสซิง่ กสิกรไทย จากัด (บริษัท) และข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมให้ บริษัทฯ โอนสิทธิและหน้ าที่ ตามสัญญาเช่าซือ้ (สินเชื่อรถช่วยได้ )
ให้ แก่บคุ คลภายนอกได้
ข้ าพเจ้ าตกลงให้ บริ ษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จากัด (บริ ษัทฯ) (1) เก็บ/รวบรวม/ใช้ ข้อมูลของข้ าพเจ้ าที่มีอยู่กับบริ ษัทฯ หรื อที่ บริ ษัทฯ ได้ รับ หรื อเข้ าถึงได้ จากแหล่งอื่น
ซึง่ รวมถึงข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก สินเชื่อ ธุรกรรมต่าง ๆ ประวัติอาชญากรรม ซึง่ จะเรียกรวมว่า “ข้ อมูล” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการบริ หารจัดการธุรกิจ/การให้ บริ การ/
การปฏิบตั ิตามกฎหมายของบริษัทฯ รวมทังการที
้
่บริ ษัทฯ จ้ าง/มอบหมายบุคคลอื่นดาเนินการแทน ไม่วา่ เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานติดต่อสื่อสาร/งานติดตาม
ทวงถาม/งานอื่นใด และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอันชอบด้ วยกฎหมาย (2) เปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย/พันธมิตรทางธุรกิจ/ผู้ให้ บริการภายนอก/
ผู้ประมวลผลข้ อมูล/ผู้สนใจจะเข้ ารับโอนสิทธิ/ผู้รับโอนสิทธิ/ผู้มีอานาจตามกฎหมายหรื อหน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใด ๆ ที่มีสญ
ั ญาอยู่ กับบริ ษัทฯ และยินยอมให้ ผ้ รู ับ
ข้ อมูลดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปได้ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ แจ้ งไว้ ต่อบริ ษัทฯ (ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์
บริการ และข้ อเสนอพิเศษต่าง ๆ ของผู้รับข้ อมูลจากบริษัทฯ) และ (3) ส่งหรือโอนข้ อมูลไปยังต่างประเทศได้ ทังนี
้ ้ การให้ ข้อมูลเพิ่มเติมของข้ าพเจ้ าในภายหลังให้ อยู่ภายใต้
ข้ อกาหนดนี ้ด้ วย และข้ าพเจ้ ารับทราบว่า ข้ าพเจ้ าสามารถติดต่อบริษัทฯ โทร. 02-696-9999

ลงชื่อ...................................................................... พยาน
(.......................................................................)

ลงชื่อ...................................................................... ผู้ขอเช่าซื ้อ/ผู้ให้ ความยินยอม/
(......................................................................) ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้ จริง

ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ธนาคาร) เปิ ดเผยข้ อมูลของข้ าพเจ้ าที่ มีอยู่กับธนาคาร หรื อที่ธนาคารได้ รับหรื อเข้ าถึงได้ จากแหล่งอื่ น ซึ่งรวมถึงข้ อมูล
เกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก สินเชื่อ ธุรกรรมต่างๆ ให้ แก่ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จากัด (บริษัทฯ) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อ ให้ กบั ข้ าพเจ้ า
ลงชื่อ...................................................................... ผู้ขอเช่าซื อ้ /ผู้ให้ ความยินยอม/
(......................................................................) ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้ จริง
วันที.่ ....................../..................../.....................

สาหรับเจ้ าหน้ าที่สาขาธนาคาร
วันที่รับเรื่อง.................. เจ้ าหน้ าที่ผ้ แู นะนา............................................................. รหัสพนักงาน......................... สาขา..........................รหัสสาขา.......................
ชื่อพนักงานขาย.................................................................รหัสพนักงาน.........................ทีมขาย......................................รหัสทีมขาย..........................
เบอร์ ติดต่อ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ปั จจุบนั เป็ นลูกค้ า ใช่ ไม่ใช่

ลูกค้ าต้ องการสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์เพิ่มเติม ใช่ ไม่ใช่

ราคาประเมิน...................................ยอดจัด............................................อัตราดอกเบี ้ย...........%  ต้ นงวด  ปลายงวด จานวนงวด......... งวดละ..................บาท

สาหรับเจ้ าหน้ าที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จากัด
เลขที่ใบสมัคร␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ Area Code␣␣␣␣
Model ␣␣␣␣

KL-HP-031_122562

Dealer Code␣␣␣␣

Brand␣␣␣␣

Campaign Code␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
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คาขอคา้ ประกัน สินเชื่อรถช่ วยได้ (ประเภทโอนเล่ มทะเบียนรถ)
รายละเอียดส่ วนตัวผู้ขอคา้ ประกัน
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/น.ส./ยศ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…………
Name (Mr./Mrs./Ms.)(ตัวพิมพ์ใหญ่)

␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
 บัตรประชาชน

 Passport

ที่อยู่สาหรับการติดต่ อ*  เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน

 อื่นๆ โปรดกรอกรายละเอียด

เลขที่ ……………… อาคาร …………………………………………………….…………………. ชัน้ …………………………… ห้ องเลขที่ ……….………………………
หมูท่ ี่ …………..…………………… ตรอก/ซอย ………………………………………….…………………. ถนน …………………….…………………………..………..
แขวง/ตาบล …………………………………..……………………………………… เขต/อาเภอ ……………………..………………………………………………....…….
จังหวัด …………………………………………………………………………………………………..………………………………. รหัสไปรษณีย์ ␣␣␣␣␣
โทรศัพท์ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ต่อ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣

โทรศัพท์มือถือ*␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣

Email ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
ประเภทที่อยู่อาศัย*
 บ้ านตนเอง

 อาศัย เจ้ าบ้ านคือ ……………………..…………………..…………………..……………………..…………..………

 เช่าอยู่ …………………………………….……..……… บาท/เดือน

 บ้ านพักสวัสดิการ

 อยูร่ ะหว่างผ่อนชาระ ………………………………………..…………… บาท/เดือน

ระดับการศึกษา*  ต่ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  สูงกว่าปริญญาโท
อาชีพ
 รับราชการระดับ............

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 พนักงานบริษัท

 เจ้ าของกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย์เท่านัน้

 พ่อบ้ าน/แม่บ้าน

 อาชีพอิสระ

 กิจการตนเอง

 รับจ้ าง/พนักงานรายวัน/พนักงานชัว่ คราว

 ครู/อาจารย์

 ตารวจ/ทหาร

 สถาปนิก

 วิศวกร

 ทนายความ

 พนักงานขาย

 แพทย์

 ทันตแพทย์

 พยาบาล

 เภสัชกร

 ผู้พิพากษา/อัยการ

 พนักงานในสายการผลิต

 อื่นๆ.......................................................................................................................................

ลักษณะอาชีพ

ประเภทธุรกิจ
 1. การเกษตร ประมง ปศุสตั ว์
 2. การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน

 11. ค้ าอัญมณี เพชร พลอย ทองคา หรือเครื่องประดับที่ประดับด้ วยอัญมณี
เพชร พลอย หรือทองคา

 3. การผลิต

 12. ค้ าของเก่าตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมการขายทอดตลาด และค้ าของเก่า

 4. การก่อสร้ าง-รับเหมา

 13. รับแลกเปลี่ยนเงินตราทังนิ
้ ติบคุ คลและบุคคลธรรมดา

 5. การพาณิชย์ (ค้ าปลีก-ค้ าส่ง )

 14. บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทังในประเทศและข้
้
ามประเทศซึง่ ไม่ใช่สถาบันการเงิน

 6. การธนาคารและธุรกิจการเงิน

 15. ธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนัน

 7. การบริการ (ร้ านอาหาร, บันเทิง, การแพทย์,คลังสินค้ า)  16. ธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้ วยสถานบริการ
 8. การสาธารณูปโภค (ขนส่ง, สื่อสาร)

 17. ค้ าอาวุธยุทธภัณฑ์

 9. ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

 18. บริษัทหรือนายหน้ าจัดหางาน ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการรับคนเข้ ามาทางานจาก

 10. การอุปโภค บริโภคส่วนบุคคล
KL-HP-034_122562

ต่างประเทศ หรือส่งคนไปทางานในต่างประเทศ
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คาขอคา้ ประกัน สินเชื่อรถช่ วยได้ (ประเภทโอนเล่ มทะเบียนรถ)
รายละเอียดส่ วนตัวผู้คา้ ประกัน (ต่ อ)
 19. หน่วยงานราชการ

 21. ธุรกิจนาเที่ยว บริษัททัวร์

 20. หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ
 22. อื่นๆ................................................................................
รายได้ หลัก* …………..…………..……………..……………………… บาท/เดือน รายได้ อื่นๆ (ถ้ ามี)…………………..……………….…………………… บาท/เดือน
ที่มาของรายได้ อื่นๆ (พร้ อมเอกสารหลักฐานประกอบ)  โบนัส  ค่าคอมมิชชัน่  อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................มาจากประเทศ ………………...………
สถานที่ทางาน*
ชื่อสถานที่ทางาน....……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
ที่อยู่สถานที่ทางาน*
 เหมือนที่อยูต่ ามบัตรประชาชน

 เหมือนที่อยูส่ าหรับการติดต่อ

 อื่นๆ โปรดกรอกรายละเอียด

เลขที่ ………………อาคาร …………………………………………………………………………ชัน้ ………….…… ห้ องเลขที่ …………………. หมู่ที่ ………..……..…
ตรอก/ซอย ………………………………………… ถนน ………….………………………………….. แขวง/ตาบล …………………………………………..…….………
เขต/อาเภอ …………….……….………….…………………………… จังหวัด ……………………………………………………. รหัสไปรษณีย์ ␣␣␣␣␣
โทรศัพท์ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ต่อ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣

โทรศัพท์มือถือ*␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣

สถานที่จัดส่ งเอกสาร*
 เหมือนที่อยูต่ ามบัตรประชาชน

 เหมือนที่อยูส่ าหรับการติดต่อ

 อื่นๆ โปรดกรอกรายละเอียด

เลขที่ ………………อาคาร …………………………………………………………………………ชัน้ ………….…… ห้ องเลขที่ …………………. หมู่ที่ ………..……..…
ตรอก/ซอย ………………………………………… ถนน ………….………………………………….. แขวง/ตาบล …………………………………………..…….………
เขต/อาเภอ …………….……….………….…………………………… จังหวัด ……………………………………………………. รหัสไปรษณีย์ ␣␣␣␣␣

รายละเอียดของรถยนต์ คนั ที่ต้องการคา้ ประกัน
ยี่ห้อ....................................... รุ่น.......................................................... ปี ...................... สี...................... ขนาด........................... ซี.ซี. เกียร์  A/T  M/T
ประเภทรถ

 เก๋ง

 รถกระบะ

เลขทะเบียน␣␣␣␣␣␣␣

 รถตู้

 รถ 4WD

 อื่นๆ............................................................................................................

จังหวัด.............................................................................. เลขไมล์....................................................................กม.

บัญชีธนาคารกสิกรไทย  มี  ไม่มี
บัญชีที่ 1 เลขที่บญ
ั ชี

␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣

บัญชีที่ 2 เลขที่บญ
ั ชี

␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣

ความยินยอมของผู้คา้ ประกันในการติดตามทวงถามหนี ้
1. ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า หากผู้ขอเช่าซื ้อผิดนัดหรือผิดสัญญาเช่าซื ้อ ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าจะต้ องถูกติดตามทวงถามหนี ้ในฐานะผู้ค ้าประกัน และยินยอมให้ บริ ษัท ลีสซิ่ง
กสิกรไทย จากัด (บริษัทฯ) ในฐานะเจ้ าหนี ้ หรือผู้ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี ้ ทาการติดต่อกับข้ าพเจ้ าเพื่อการทวงถามหนี ้ และข้ าพเจ้ ายินยอมรับผิดชอบใน
บรรดาค่าใช้ จา่ ยที่จะเกิดขึ ้น
2. ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อข้ าพเจ้ าได้ ข้ าพเจ้ าตกลงและยินยอมให้ บริษัทฯ ในฐานะเจ้ าหนี ้ หรือผู้ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี ้ ติดตามทวงถามหนี ้กับบุคคลใน
ครอบครัวของข้ าพเจ้ า ซึ่งได้ แก่ สามี ภรรยา หรื อบุพการี หรื อผู้สืบสันดานของข้ าพเจ้ าได้ และยังตกลงยินยอมให้ สามารถติดต่อกับบุคคลอื่นเพื่อการทวงถามหนี ้
ดังต่อไปนี ้
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คาขอคา้ ประกัน สินเชื่อรถช่ วยได้ (ประเภทโอนเล่ มทะเบียนรถ)
บุคคลอ้ างอิงที่สามารถติดต่อได้ เพื่อการทวงถามหนี ้
(2.1) (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………………………………………………………………… ความสัมพันธ์กบั ข้ าพเจ้ า ………………………………………………………
โทรศัพท์มือถือ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣โทรศัพท์ที่ทางาน ␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ต่อ␣␣␣␣␣␣␣␣␣
ที่อยู่ …………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ Line ID ……………………………………………….………………
(2.2) (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………………………………………………………………… ความสัมพันธ์กบั ข้ าพเจ้ า ………………………………………………………
โทรศัพท์มือถือ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣โทรศัพท์ที่ทางาน ␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ต่อ␣␣␣␣␣␣␣␣␣
ที่อยู่ …………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ Line ID ……………………………………………….………………
(2.3) (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………………………………………………………………… ความสัมพันธ์กบั ข้ าพเจ้ า ………………………………………………………
โทรศัพท์มือถือ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣โทรศัพท์ที่ทางาน ␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ต่อ␣␣␣␣␣␣␣␣␣
ที่อยู่ …………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ Line ID ……………………………………………….………………
(ข้ าพเจ้ าขอยืนยันว่าได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของชื่อแล้ ว และตกลงยินยอมให้ บริษัทฯ สามารถติดต่อบุคคลอ้ างอิงดังกล่าวเพื่อทวงถามหนี ้ของข้ าพเจ้ าได้ )
อนึ่ง หากผู้ขอสินเชื่อได้ รับอนุมตั ิสินเชื่อเช่าซื ้อจากบริ ษัทฯ ข้ าพเจ้ าขอให้ ความยินยอมกับบริ ษัทฯ ในการติดต่อกับบุคคลที่ระบุเพื่อการทวงถามหนี ้ รวมถึงข้ อมูล/
สถานที่ใดๆ ที่ระบุไว้ ในคาขอนี ้ อาทิ ที่อยู่สาหรับการติดต่อ, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน, สถานที่ทางาน, สถานที่จดั ส่งเอกสาร ฯลฯ ให้ เป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อกับ
ข้ าพเจ้ าเพื่อการทวงถามหนี ้หรือเพื่อการอื่นใดอันอยูภ่ ายใต้ บงั คับของ พ.ร.บ.การทวงถามหนี ้ พ.ศ.2558
ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมให้ บริษัทฯ โอนสิทธิและหน้ าที่ตามสัญญาเช่าซื ้อนี ้ ให้ แก่บคุ คลภายนอกได้
ข้ าพเจ้ าตกลงให้ บริ ษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จากัด (บริ ษัทฯ) (1) เก็บ/รวบรวม/ใช้ ข้อมูลของข้ าพเจ้ าที่มีอยู่กับบริ ษัทฯ หรื อที่บริ ษัทฯ ได้ รับ หรื อเข้ าถึงได้ จากแหล่งอื่น
ซึง่ รวมถึงข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก สินเชื่อ ธุรกรรมต่าง ๆ ประวัติอาชญากรรม ซึง่ จะเรียกรวมว่า “ข้ อมูล” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการบริ หารจัดการธุรกิจ/การให้ บริ การ/
การปฏิบตั ิตามกฎหมายของบริษัทฯ รวมทังการที
้
่บริษัทฯ จ้ าง/มอบหมายบุคคลอื่นดาเนินการแทน ไม่วา่ เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานติ ดต่อสื่อสาร/งานติดตาม
ทวงถาม/งานอื่นใด และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอันชอบด้ วยกฎหมาย (2) เปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย/พันธมิตรทางธุรกิจ/ผู้ให้ บริการภายนอก/
ผู้ประมวลผลข้ อมูล/ผู้สนใจจะเข้ ารับโอนสิทธิ/ผู้รับโอนสิทธิ/ผู้มีอานาจตามกฎหมายหรื อหน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใด ๆ ที่มีสญ
ั ญาอยู่ กับบริ ษัทฯ และยินยอมให้ ผ้ รู ับ
ข้ อมูลดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปได้ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ แจ้ งไว้ ต่อบริ ษัทฯ (ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมู ลที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์
บริการ และข้ อเสนอพิเศษต่าง ๆ ของผู้รับข้ อมูลจากบริษัทฯ) และ (3) ส่งหรือโอนข้ อมูลไปยังต่างประเทศได้ ทังนี
้ ้ การให้ ข้อมูลเพิ่มเติมของข้ าพเจ้ าในภายหลังให้ อยู่ภายใต้
ข้ อกาหนดนี ้ด้ วย และข้ าพเจ้ ารับทราบว่า ข้ าพเจ้ าสามารถติดต่อบริษัทฯ โทร. 02-696-9999
ลงชื่อ...................................................................... พยาน
(.......................................................................)

ลงชื่อ...................................................................... ผู้ค ้าประกัน
(......................................................................)

ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ธนาคาร) เปิ ดเผยข้ อมูลของข้ าพเจ้ าที่ มีอยู่กับธนาคาร หรื อที่ธนาคารได้ รับหรื อเข้ าถึงได้ จากแหล่งอื่ น ซึ่งรวมถึง ข้ อมูล
เกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก สินเชื่อ ธุรกรรมต่างๆ ให้ แก่ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จากัด (บริษัทฯ) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อ ให้ ผ้ ขู อเช่าซื ้อได้
ลงชื่อ...................................................................... ผู้ค ้าประกัน
(......................................................................)
วันที.่ ....................../..................../.....................
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