ใบคำขอสินเชื่อรถ
โดย บริษัท ก่อทุน พิโก ประจวบ จำกัด
วันที่........... เดือน................ พ.ศ.............

ประเภทสินเชื่อรถทีต่ ้องการ
 จำนำเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซต์  จำนำเล่มทะเบียนรถยนต์  จัดไฟแนนซ์
 รีไฟแนนซ์
 จำนำจอดรถมอเตอร์ไซต์
 จำนำจอดรถยนต์
วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ.....................................................................................................................................................
รายละเอียดผู้ขอสินเชื่อ
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว).......................................นำมสกุล..................................วัน/เดือน/ปี เกิด........................ อำยุ.......ปี
เลขประจำตัวประชำชน
บัตรหมดอำยุ……………………………..
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน ใกล้เคียงกับ....................................................................................................................................................
เลขที่.......... หมูท่ ่ี......ตรอก/ซอย.......................ถนน.........................ตำบล/แขวง............................อำเภอ/เขต...........................
จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย.์ ............................. โทรศัพท์........................................ระยะเวลำอยู่อำศัย..........ปี
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน ใกล้เคียงกับ.....................................................................................................................................
เลขที่..........หมูท่ ่.ี .....ตรอก/ซอย.......................ถนน........................ตำบล/แขวง.............................อำเภอ/เขต............................
จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย.์ ............................. โทรศัพท์.........................................ระยะเวลำอยู่อำศัย..........ปี

ฐานะของผู้ขอสินเชื่อ
สถำนะในทะเบียนบ้ำน  เจ้ำบ้ำน  ผูอ้ ำศัยบ้ำนครอบครัว  ผูอ้ ำศัยบ้ำนคนอื่น  ชื่อในทะเบียนบ้ำนอื่นแต่ไม่ได้อยู่อำศัย
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่
 ของตนเอง  ของ....................  สวัสดิกำร
 บ้ำนเช่ำ
ลักษณะบ้ำน
 บ้ำนไม้/ปูน..........ชัน้  ตึกแถว/ทำวเฮำส์.........ชัน้ .......คูหำ  อื่น ๆ.....................................
ทรัพย์สนิ อื่น ๆ (ถ้ำมี)
 รถ..........................  ที่ดิน.............................................  อื่น ๆ......................................
ที่ตงั้ ทรัพย์สนิ /ใช้งำน.................................................................................................................................................................

ที่มาของรายได้
อาชีพ : *กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (ข้อมูลสำคัญ)
 ข้ำรำชกำร  พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
 เจ้ำของกิจกำรที่จดทะเบียนพำณิชย์

 พนักงำนบริษัท  อำชีพอิสระ
 เกษตรกร
 รับจ้ำง
 เจ้ำของกิจกำรที่ไม่จดทะเบียนพำณิชย์  อื่น ๆ.....................................

สถานที่ทางาน : …………………………………..........……………………………… อำยุงำน .......................ปี
รายละเอียดของอาชีพ (กรณีเป็ นเกษตรกร / ค้ำขำย / หรืออำชีพอิสระ)
……………………………………………………………………………………………………………………………......................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

รายได้

ค่าใช้จ่าย

 มีเงินเดือนประจำสุทธิ : ………………………บำท/เดือน
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว : ยอดขำย....................บำท/เดือน
กำไรสุทธิ......................บำท/เดือน
 อำชีพอิสระ : รำยได้/วัน................บำท
รำยได้สทุ ธิ/เดือน........................บำท
 รำยได้อ่นื ๆ...................................................................
.........................................................................................

 ที่อยู่อำศัย....................................................บำท/เดือน
 รถยนต์/รถจักรยำนยนต์................................บำท/เดือน
 ผ่อนชำระหนีส้ ินอื่นๆ.....................................บำท/เดือน
 ค่ำใช้จ่ำยบุตร...............................................บำท/เดือน
 ค่ำสำธำรณูปโภค.........................................บำท/เดือน
 ค่ำใช่จ่ำยเพื่อกำรลงทุนในกิจกำร..................บำท/เดือน
 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ.............................................................

ข้อมูลคู่สมรส
ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)......................................... นำมสกุล................................... วัน/เดือน/ปี เกิด.......................... อำยุ........ปี
เลขประจำตัวประชำชน
โทรศัพท์มือถือ..............................................
ที่อยู่ปัจจุบนั : ที่อยู่เดียวกัน อื่นๆ..................................................................................................................................
อำชีพ..............................ชื่อและที่ตงั้ ที่ทำงำน...........................................................................................................................
............................................................................................................ รำยได้ตอ่ เดือน.....................................................บำท

บุคคลอ้างอิง ซึ่งบริษัทฯสามารถขอรายละเอียดประวัติของผู้ขอสินเชื่อได้
1. (นำย/นำง/นำงสำว).....................................................................ควำมสัมพันธ์........................โทรศัพท์................................
ที่อยู่...................................................................................................................................................................................
2. (นำย/นำง/นำงสำว).....................................................................ควำมสัมพันธ์........................โทรศัพท์................................
ที่อยู่....................................................................................................................................................................................
(ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ได้รบั อนุญำตจำกเจ้ำของชื่อแล้ว และตกลงยินยอมให้บริษัทฯสำมำรถติดต่อกับบุคคลอ้ำงอิง
ดังกล่
) น
หลัำกวได้
ประกั
ประเภทรถ..................................ยี่หอ้ ................................รุ น่ .............................ปี ............สี..........เลขทะเบียน.........................
เลขตัวรถ...................................เลขเครื่องยนต์.............................................เลขไมล์.........................ภำษี ครบกำหนด................
รำคำรถ  RATE…………….….....  ไม่มีใน RATE ยอดจัด....................................... รำคำเดิม........................................

การผ่อนชาระ
ยอดจัด/วงเงินกู.้ .............................................อัตรำดอกเบีย้ เงินกูค้ งที่........% ต่อเดือน อัตรำดอกเบีย้ เงินกูท้ ่ีแท้จริง........% ต่อปี
ผ่อนชำระ..........งวด ชำระงวดละ.....................บำท ค่ำงวดสุดท้ำย.....................บำท กำหนดชำระเงินทุกวันที่.........ของทุกเดือน
เริ่มชำระงวดแรกวันที่.............................................. ชำระงวดสุดท้ำยวันที่.....................................................
ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำ ได้เป็ น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกี่ยวกับแหล่งที่มำของรำยได้และข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้น ซึ่งเป็ นควำมจริงทุกประกำร โดยข้ำพเจ้ำได้รบั เงินตำม
จำนวนที่ขอสินเชื่อถูกต้องครบถ้วนแล้ว และข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและรับทรำบข้อควำมข้อตกลงและเงื่อนไขแล้ว และจะปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัดโ ดยไม่ผิดนัดและไม่ผิด
เงื่อนไข จึงขอลงลำยมือชื่อไว้เป็ นหลักฐำนกำรรับรอง

ลงชื่อ..................................................................ผูข้ อสินเชื่อ
(..........................................................)

ใบคำขอสินเชื่อรถ (ผูค้ ำ้ /ผูก้ รู้ ว่ ม)
ชื่อผูข้ อสินเชื่อ..................................................................................................................................................................................
หลักประกัน.........................................ยี่หอ้ ............................................รุน่ ............................................ทะเบียน..............................

ชื่อผูก้ รู้ ว่ ม/ผูค้ ำ้ ประกัน…………………………………………………ชื่อเล่น...............อำยุ...........ปี ควำมสัมพันธ์........................
เลขประจำตัวประชำชน
โทรศัพท์มือถือ..............................................
ที่อยู่ปัจจุบนั ............................................................................................................................................................................
ใกล้เคียงกับ.................................................................อยู่มำนำน...........ปี
สถำนะในทะเบียนบ้ำน  เจ้ำบ้ำน  ผูอ้ ำศัยบ้ำนครอบครัว  ผูอ้ ำศัยบ้ำนคนอื่น  ชื่อในทะเบียนบ้ำนอื่นแต่ไม่ได้อยู่อำศัย
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่
 ของตนเอง  ของ....................  สวัสดิกำร
 บ้ำนเช่ำ
ลักษณะบ้ำน
 บ้ำนไม้/ปูน..........ชัน้  ตึกแถว/ทำวเฮำส์.........ชัน้ .......คูหำ  อื่น ๆ.....................................
ทรัพย์สนิ อื่น ๆ (ถ้ำมี)
 รถ..........................  ที่ดิน.............................................  อื่น ๆ......................................
อำชีพ.......................................... ชื่อสถำนที่ทำงำน...........................................................ประเภทกิจกำร.................................
ตัง้ อยู่ท่ี..............................................................................................................................โทรศัพท์..........................................
ตำแหน่ง.............................................. อำยุงำน..........ปี ชื่อหัวหน้ำงำน....................................................................................
รำยได้/เดือน................................................. บำท รำยได้เสริม...............................................................................................
ชื่อคูส่ มรส...................................................................................................................ชื่อเล่น...............................อำยุ...........ปี
ที่อยู่ปัจจุบนั  ที่อยู่เดียวกัน  ที่อยู่อ่นื ..............................................................................................................................
อำชีพ................................ที่ทำงำน....................................................โทรศัพท์...........................รำยได้/เดือน.....................บำท
ข้ำพเจ้ำผูล้ งนำมในฐำนะผูก้ รู้ ว่ ม/ผูค้ ำ้ ประกัน ขอผูกพันเป็ นผูก้ รู้ ว่ มของผูข้ อสินเชื่อ โดยมีรำยละเอียดของผูข้ อสินเชื่อ และ
หลักประกัน ตำมรำยละเอียดข้ำงต้นนี ้ ซึ่งข้ำพเจ้ำทรำบรำยละเอียดหมดแล้ว และข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยละเอียดของข้ำพเจ้ำที่ให้
ข้อมูลข้ำงต้นเป็ นควำมจริงและถูกต้อง และได้เข้ำเป็ นผูก้ รู้ ว่ ม/ผูค้ ำ้ ประกันผูข้ อสิ นเชื่อด้วยควำมสมัครใจพร้อมทัง้ ได้รบั ทรำบข้อควำม
ตำมข้อตกลงและเงื่อนไข สิทธิหน้ำที่ คำเตือนทัง้ หลำยทุกประกำรแล้วจะปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัดโดยไม่ผิดนัด และไม่ผิดเงื่อนไขจึง
ได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นหลักฐำน

ลงชื่อ..................................................................ผูก้ รู้ ว่ ม/ผูค้ ำ้ ประกัน
(..........................................................)

แผนทีบ่ ้านผู้ขอสินเชือ่
ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว) .............................................. นำมสกุล .................................... ชื่อเล่น .................
ทีอ่ ยู่ : ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลักษณะบ้าน : …………………….......……………………………….…………………………………….….
 บ้ำนตนเอง

 บ้ำนเช่ำ

Facebook : ……………………...…..……………..

 บ้ำนพักของส่วนรำชกำร

Line ID : ……………………………….

