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ผูขอกูคนที่  1  (กูหลัก)

ผูขอกูคนที่  2  (กูรวม)

 อื่น ๆ

นาย     นาง     นางสาว     อื่น ๆ

นาย     นาง     นางสาว     อื่น ๆ

มีความสัมพันธเปน                                          กับผูขอกูคนที ่ 1

นาย     นาง     นางสาว     อื่น ๆ

มีความสัมพันธเปน                                          กับผูขอกูคนที ่ 1



MR.      MRS.      MISS      Other

ลูกคามีสิทธิที่จะทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่นาเชื่อถือรายใดก็ได โดยตองนำสงสำเนากรมธรรมสลักหลังยกผลประโยชน
ใหธนาคาร พรอมสำเนาใบเสร็จรับเงินภายใน 30 วัน นับจากวันที่จดทะเบียนจำนองและเมื่อกรมธรรมหมดอาย ุทานตองตออายุ
กรมธรรมประกันอัคคีภัยพรอมสงสำเนากรมธรรมสลักหลังยกผลประโยชนใหธนาคาร และสำเนาใบเสร็จรับเงินปตออายุ ใหกับ
ธนาคารภายใน 30 วัน นับจากกรรมธรรมเดิมหมดความคุมครอง จนกวาจะมีการไถถอนหลักประกัน

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

จำนวนบุตร                คน

นามสกุลเดิมนาย     นาง     นางสาว     อื่น ๆ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

โสด สมรสจดทะเบียนสถานภาพสมรส สมรสไมจดทะเบียน หมาย หยาราง

เลขที่บัตรประชาชนคูสมรส วัน / เดือน / ปเกิด (พ.ศ.)

ชื่อ-นามสกุลคูสมรส นาย     นาง     นางสาว     อื่น ๆ

ที่อยูปจจุบันของผูกู (ที่ติดตอได)
ชื่อสถานที่ติดตอ                                              เลขที ่                        อาคาร
ชั้น      หองเลขที่            หมูที่            ตรอก/ซอย                                ถนน
แขวง / ตำบล                          เขต / อำเภอ                         จังหวัด                            รหัสไปรษณีย
โทรศัพทบาน                                                        โทรศัพทมือถือ

เหมือนที่อยูตามบัตรประชาชน / เอกสารสำคัญ อื่นๆ (โปรดระบุ)

Address in Country of Nationality (กรณีชาวตางชาติ)
Name of Place
Street Address                                               City / District 
Province / State / Country                                    Postal Code                             Country                            



การศึกษาสูงสุด
     ต่ำกวามัธยมศึกษา       มัธยมศึกษา        ปวช./ปวส.              ปริญญาตรี          ปริญญาโท      ปริญญาเอก 
อาชีพ  *กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน (*ขอมูลสำคัญ)
     รับราชการ                                      พนักงานรัฐวิสาหกิจ                              พนักงานบริษัทเอกชน
     เจาของกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย                เจาของกิจการที่ไมจดทะเบียนพาณิชย
     อาชีพอิสระ                                     พนักงานรายวัน/ชั่วคราว                          พอบาน/แมบาน               
สาขาอาชีพ  (กรุณากรอกกรณีเปนผูมีรายไดประจำ)
     ครู/อาจารย                ตำรวจ/ทหาร              ผูพิพากษา/อัยการ            ทนายความ                แพทย
     ทันตแพทย                 เภสัชกร                   สถาปนิก                    วิศวกร                    พนักงานขาย
     พยาบาล                   นักบิน                    พนักงานในสายการผลิต       อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………….
ประเภทธุรกิจ  *(กรณีเปนผูมีรายไดประจำใหระบุประเภทธุรกิจของบริษัทนายจาง)
     กระดาษ/สิ่งพิมพ
     เกษตรกรรม
     คาวัถตุโบราณ 
     เคมีภัณฑ 
     ทัวร/นำเที่ยว
     ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
     ปโตรเคมีและผลิตภัณฑ
     ยานพาหนะ/อะไหล
     วัสดุกอสราง 
     สิ่งทอ
     อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………
รายละเอียดประเภทธุรกิจ (ตัวอยางเชน เลือก “เกษตรกรรม” ระบุ ทำสวนผลไม หรือ เลี้ยงหมู เปนตน)………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
รหัสธุรกิจ (สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร)

รายไดหลัก  (แหลงท่ีมาของรายได)

ประเทศท่ีมาของรายได (ระบุเพียง 1 ประเทศ)            ไทย             อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………..

การศึกษา
เกษตรแปรรูป
คาอัญมณี คาทองคำ
เครื่องจักร/ผลิตภัณฑโลหะ
ธุรกิจการเงิน/โรงรับจำนำ
บริการ
พลาสติก
รับเหมากอสราง
เวชภัณฑ/โรงพยาบาล/คลินิก
อสังหาริมทรัพย/พัฒนาที่ดิน

การสื่อสาร/เครื่องมือสื่อสาร
ขนสง
คาอาวุธยุทธภัณฑยุทโธปกรณ
จัดหางานใหแรงงานตางชาติ/สงคนไปทำงานตางประเทศ
ธุรกิจคาสิโน และ การพนัน
บริการโอน/รับโอนเงิน
เฟอรนิเจอร/โรงเลื่อย
รานสะดวกซื้อ
สถานบันเทิงเริงรมย
อาหาร/เครื่องดื่ม

โรงแรม/รานอาหาร
สาธารณูปโภค/ไฟฟา
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส/เครื่องใชไฟฟา

ออมเงิน
บัญชีเงินเดือน 

การลงทุนในธุรกิจ
อื่นๆ…………………………………………..

ชำระเงินกูวัตถุประสงคของบัญชี

โบนัส                                                คาคอมมิชชั่น 
อื่นๆ……………………………………………………..

รายไดอ�นๆ  (พรอมเอกสารประกอบ เชน สลิปโบนัส, Statement และเอกสารท่ีมาของรายได)



Email Address (ตัวพิมพใหญ)

นาย     นาง     นางสาว     อื่น ๆ



ลูกคามีความประสงคในการใชวงเงินสินเช่ือท่ีสาขา
ความเห็นเพ่ิมเติม  (กรุณาระบุเพ่ือประโยชนในการพิจารณา)

รหัสสาขา

          ขาพเจาไดตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเอกสารและขอมูลเบื้องตนแลว และดำเนินการเรื่องประเมินราคาพรอมแนบสำเนาใบนำฝากเงิน
คาประเมิน ตลอดจนอีเมลใบคำขอประเมินพรอมโอนเงินคาประเมินราคาเรียบรอยแลว (กรณีขอกูเพื่อปลูกสรางบานหรือตอเติม ตองจัดสงสำเนาโฉนดและ
แบบแปลนการกอสราง/ตอเติม ใหบริษัทประเมินราคาใหทั้งที่ดินและแบบแปลนการกอสราง/ตอเติมดวย)
         • หากหลักประกันดังกลาวติดภาระจำนองเปนประกันหนี้ในนามของผูขอกู/ผูขอกูรวม ที่มีอยูกับธนาคาร ผูเสนอเครดิตตองจัดทำใบสรุปภาระของ
          หลักประกันดังกลาวดวย
         • หากจะใชรายไดประมาณการจาก Sales Smart กรุณาทำเครื่องหมาย  ดานลาง และระบุ CIS No. ของลูกคาดวย
              ใชรายไดประมาณการจาก Sales Smart   โปรดระบุ CIS No. …….………………………………………………………….………………………..

หมายเหตุ : กรณีอาชีพอิสระ หากจะใชขอมูลการประมาณการยอดขายธุรกิจจาก Sales Smart ใหแนบสัญญาวาจาง หรือ เอกสารแสดงการประกอบอาชีพ
( เชน หนังสือรับรองการทํางาน, สําเนาตัวแทนประกัน, รายงานสรุปผลงานของนักแสดง นักรอง ฯลฯ )
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เอกสารประกอบการขอสินเชื่อบาน
เอกสารสำคัญโปรดนำสงธนาคาร

1. สำเนาบัตรประชาชน เฉพาะดานหนาเทานั้น* หรือ สำเนาบัตรขาราชการ* / รัฐวิสาหกิจ* ตองแนบสำเนาทะเบียน
   บาน*ประกอบดวย (ทั้งของผูกูหลัก/รวม)
   หมายเหตุ: สำเนาบัตรตองยังไมหมดอายุ ณ วันสมัคร

2. สำเนาทะเบียนบาน* ยื่นพรอมใบสมัคร หรือยื่นในขั้นตอนนัดหมายทำสัญญาก็ได (ทั้งผูกูและคูสมรสของผูกูหลัก / รวม)

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถามี) (ทั้งผูกูและคูสมรสของผูกูหลัก / รวม)

4. สำเนาบัตรประชาชนคูสมรส เฉพาะดานหนาเทานั้น* (ถามี) (ยังไมหมดอายุ ณ วันสมัคร) (ยื่นพรอมใบสมัคร หรือ
   ยื่นในขั้นตอนนัดหมายทำสัญญาก็ได)

5. เอกสารประกอบการยินยอมคูสมรส* (ถามี) ไดแก
   • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)
   • สำเนาทะเบียนบานคูสมรส (กรณีสมรสไมจดทะเบียน) 
   • สำเนาใบสำคัญหยา/สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีหยาหรือเสียชีวิต) 
   (ยื่นพรอมใบสมัคร หรือยื่นในขั้นตอนนัดหมายทำสัญญาก็ได)

6. กรณีจดทะเบียนพาณิชย 
   • สำเนาทะเบียนพาณิชย* หรือ สำเนาทะเบียนการคา* (ฉบับลาสุด อายุไมเกิน 3 เดือน)

7. กรณีชาวตางชาติเปนผูกู/ผูค้ำ (Resident)

   • สำเนา passport* (ยังไมหมดอายุ ณ วันสมัคร)

   • สำเนาใบตางดาว* หรือ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยูอาศัย* หรือ สำเนาทะเบียนบาน ท.ร.14* 
   หมายเหตุ: สำเนาเอกสารตองยังไมหมดอายุ ณ วันสมัคร

8. กรณีชาวตางชาติเปนผูค้ำ (Non-Resident)

   • สำเนา passport* (ยังไมหมดอายุ ณ วันสมัคร)

   • สำเนา Work permit* (ยังไมหมดอายุ ณ วันสมัคร)

เอกสารแสดงตัวตน (บุคคลธรรมดา)

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร

ผูขอกูคนที่ 1 ผูขอกูคนที่ 2คูสมรส คูสมรส คูสมรสผูขอกูคนที่ 3

3. กรณีผูประกอบการ

3.1 กรณีทั่วไป (จดทะเบียนพาณิชย/ไมจดทะเบียนพาณิชย)

   •  Statement ยอนหลัง 6 เดือน (กรณีเปนบัญชีธนาคารกสิกรไทยไมตองย่ืน) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ยอนหลัง 6 เดือน

   • สำเนาบิลซื้อ บิลขาย (รายการใหญไมเกิน 5 ใบ)

   • รูปถายกิจการ (อายุไมเกิน 3 เดือน)

เอกสารแสดงรายได ผูขอกูคนที่ 1 ผูขอกูคนที่ 2คูสมรส คูสมรส คูสมรสผูขอกูคนที่ 3

เอกสารแสดงรายได ผูขอกูคนที่ 1 ผูขอกูคนที่ 2คูสมรส คูสมรส คูสมรสผูขอกูคนที่ 3

1. กรณีพนักงานประจำ (พนักงานบริษัท หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือรับราชการ)

1.1 รายไดในประเทศ

   รายไดหลัก

   • สำเนาสลิปเงินเดือน (ฉบับลาสุด อายุไมเกิน 3 เดือน) หรือ 
     สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน (ฉบับลาสุด อายุไมเกิน 3 เดือน) หรือ 
     สำเนาเอกสารรับเงินบำนาญ (ฉบับลาสุด อายุไมเกิน 3 เดือน) หรือ
     สำเนา 50 ทวิรายป (ฉบับลาสุด)

   รายไดอื่น (กรณียื่นเพิ่มเติม) เชน โบนัส, OT, คาคอมมิชชั่น, เบี้ยเลี้ยงฯ

   • สำเนา Slip โบนัส (เฉพาะกรณีโบนัส) (อายุไมเกิน 12 เดือน)

   •  Statement ยอนหลัง 6 เดือน (กรณีเปนบัญชีธนาคารกสิกรไทยไมตองยื่น) และ เอกสารที่มาของรายไดอื่น เชน
     สัญญาเชา

1.2 กรณีรายไดตางประเทศ

   • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน
     หมายเหตุ: ฉบับลาสุด อายุไมเกิน 3 เดือน

   •  Statement ตางประเทศที่เงินเดือนเขา ยอนหลัง 6 เดือน

   • สำเนาเอกสารหรือตรารับรองจากสถานฑูต/กงสุลประเทศที่พำนักอยู หรือ Statement ในประเทศไทย
     ที่รับเงินโอนจากตางประเทศ ยอนหลัง 6 เดือน (กรณีเปนบัญชีธนาคารกสิกรไทยไมตองยื่น)

2. กรณีอาชีพอิสระ

   • สำเนา 50 ทวิรายป (ฉบับลาสุด) หรือ 
     สำเนา 50 ทวิรายเดือน (อยางนอย 6 เดือน โดยเดือนไมจำเปนตองติดตอกัน และเอกสารลาสุด
     ตองมีอายุไมเกิน 3 เดือน แตฉบับเกาสุดตองไมเกิน 12 เดือน) หรือ
     Statement ยอนหลัง 6 เดือน คูกับ สัญญาวาจาง หรือ
     Statement ยอนหลัง 6 เดือน คูกับ เอกสารแสดงการประกอบอาชีพ (เชน หนังสือรับรองการทำงาน,
     สำเนาตัวแทนประกัน, รายงานสรุปผลงานของนักแสดง นักรอง ฯลฯ)
หมายเหตุ: กรณีผูสมัครเดินบัญชีผานธนาคารกสิกรไทยตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป หรือกรณีเกณฑเงินออมของชาวตางชาติ
เดินบัญชีผานธนาคารกสิกรไทยตั้งแต 12 เดือนขึ้นไป ไมตองยื่น Statement    



3.2 กรณีจดหรือไมจดทะเบียนพาณิชยที่ใชวิธีรับรองรายได

   • แบบฟอรมบันทึกรับรองยอดขาย / ใบสรุปยอดซื้อขาย

   • เอกสารเพื่อสนับสนุนยอดที่รับรองรายได ไดแก ใบสั่งซื้อ, ใบแจงหนี้, ใบเสร็จ, สมุดบันทึกรายการซื้อขาย, สมุด
     บัญชีทำรายรับ-รายจาย หรือ เอกสารประกอบการแสดงฐานะทางการเงิน (Wealth) เชน สำเนาสมุดเงินฝาก,
     กองทุน, พันธบัตร

   • รูปถายกิจการ (อายุไมเกิน 3 เดือน)

   • Statement ยอนหลัง 6 เดือน (กรณีเปนบัญชีธนาคารกสิกรไทยไมตองยื่น)

3.3 กรณีอางอิงรายไดกิจการ (บริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคคล/หสม./หจก./คณะบุคคล)

   • สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล* หรือ สำเนาคำขอจดทะเบียนหางหุนสวน

   • Statement ยอนหลัง 6 เดือน (กรณีเปนบัญชีธนาคารกสิกรไทยไมตองยื่น) หรือ ภ.พ.30 ยอนหลัง 6 เดือน

   • รูปถายกิจการ (อายุไมเกิน 3 เดือน)

หมายเหตุ

 - กรณี Refinance ที่มียอดผอนนอยกวาเดิมหรือผอนเทาเดิม ใหยื่นเฉพาะ Statement ยอนหลัง 6 เดือน

 - กรณี Refinance ที่มียอดผอนเพิ่มขึ้นจากยอดผอนที่เดิม ใหนำสงเอกสารตามปกติ

 - กรณี Refinance ที่มียอดผอนชำระเงินกูครั้งนี้เพิ่มขึ้นจากยอดผอนที่เดิม และเปนลูกคา K-Commercial Loan เดิมของธนาคาร ไมตองใชรูปถายกิจการ

1. เอกสารธุรกิจและวิเคราะหเครดิต (เพิ่มเติมกรณีเจาของกิจการ)

   • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) / สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจตาม กม. กำหนด / สำเนา

     ใบขออนุญาตประกอบธุรกิจเฉพาะ

2. เอกสารกรรมสิทธิ์

   • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน เชน สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก. / หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด และสารบัญ
     จดทะเบียนทุกหนา

   • กรณีขอกูเพื่อซื้อทรัพย

      - สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย

   • กรณีขอกูเพื่อปลูกสราง / ปรับปรุง / ตอเติม

      - แบบแปลนการกอสราง / ตอเติม (สำเนาสงฝายอนุมัติเครดิต และ พิมพเขียวสง บ.ประเมิน)

      - สำเนาสัญญาจางเหมาการกอสราง - ตอเติม, กำหนดงวดงานกอสราง - ตอเติม

      - สำเนาใบอนุญาตกอสราง / ตอเติม

   • กรณีกูเพื่อ Refinance

      - สำเนาสัญญากูเงินสถาบันการเงินเดิม

   • กรณี Refinance ที่มีการปรับโครงสรางหนี้เกินกวา 12 เดือน 

      - สำเนาสัญญาปรับโครงสรางหนี้

      - สำเนาสัญญากูเงินสถาบันการเงินเดิม

      - สำเนา Statement การผอนชำระเงินกูสถาบันการเงินอื่น (ลาสุด 12 เดือน)

   • กรณีมีการปรับโครงสรางหนี้

      - สำเนาสัญญาปรับโครงสรางหนี้

   • กรณีขอกูเพื่อซื้อทรัพยสินจากการขายทอดตลาด

      - สำเนาสัญญาซื้อขายที่ทำกับเจาพนักงานบังคับคดี 

เอกสารเพิ่มเติมตามวัตถุประสงคการขอกู/เอกสารกรรมสิทธิ์ ผูขอกูคนที่ 1 ผูขอกูคนที่ 2คูสมรส คูสมรส คูสมรสผูขอกูคนที่ 3

  - กรณีชื่อผูขายไมตรงกับชื่อเจาของโฉนด จะตองมีใบโอนสิทธิ์มอบอำนาจจากเจาของโฉนด

  - กรณีผูซื้อไมตรงกับชื่อของผูกู จะตองมีใบโอนสิทธิ์มอบอำนาจจากผูซื้อ

หมายเหตุ   
- * สำเนาเอกสารของผูกูรวมหลัก / ผูกูรวม ตองเซ็นรับรองสำเนาถูกตองทุกฉบับ  
- เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ประเภทบัญชีออมทรัพยและบัญชีกระแสรายวันของธนาคารกสิกรไทยที่ใชเปนเอกสารประกอบการขอกู  
  ใหสาขา / ทีมขายระบุเลขที่บัญชีบนใบสมัครใหชัดเจนเทานั้น โดยไมตองสงเอกสารรายการเดินบัญชี (Statement) ของธนาคารกสิกรไทย

เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

ขาพเจาไดตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารและขอมูลเบื้องตนแลว

ลงนาม…………………………………………………………………………….

(…………………………………………………………………….) ตัวบรรจง
เจาหนาที่ขายหรือผูรวบรวมและผูตรวจสอบเอกสาร

วันที่………. …/………………/………………


