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แบบฟอร์มค ำขอเข้ำร่วม 
มำตรกำรช่วยเหลอืลูกหนีท้ีไ่ด้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเช้ือโรคไวรัสโควดิ-19 

1. ข้อมูลทัว่ไปของลูกหนี ้
1.1) ช่ือผูกู้ ้…………..………………………………….….…โทรศพัท.์................................................ เลขท่ีสัญญา ................................................ 
1.2) ประเภทสินเช่ือ  จ านอง (MG)      ขายฝาก (SB)    เช่าซ้ือ (HP, BH, SB-เช่าซ้ือ)    สินเช่ือส่วนบุคคล (PL)   
 สินเช่ือรายยอ่ยเพือ่การประกอบอาชีพ (NF)  สินเช่ือประเภทอื่น (ระบุ) ............................................................................................... 
1.3) สถานะของลกูหน้ี  ผูป้ระกอบการ     ลกูจา้ง ต าแหน่ง.......................................................................................................................... 
1.4) ประเภทของธุรกิจ         ธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว-ทวัร์    ธุรกิจร้านอาหาร    ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท   ธุรกิจท่ีพกั   

 ธุรกิจขนส่ง   ธุรกิจร้านขายสินคา้ท่ีระลึก   อื่น ๆ (ระบุ) ...................................................................................................................... 

1.5)  สถานท่ีตั้งส านกังาน /สถานท่ีประกอบอาชีพ......................................................................................................................................................
โทรศพัทท่ี์หน่วยงาน.................................................................................... 

2. ผลกระทบทีไ่ด้รับจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ-19 โปรดแนบหลกัฐานท่ีแสดงวา่ไดรั้บผลกระทบมาประกอบ (ส ำคญัมำก) 
[   ]  มีผลกระทบต่อรายได ้                             [   ]  มีผลกระทบต่อตน้ทุน                             [   ]  มีผลกระทบดา้นการจดัการ 
[   ]  มีผลกระทบอ่ืน ๆ ระบ.ุ............................................................................................................................................................. ............................................ 
กรุณาบรรยายผลกระทบท่ีเกิดข้ึนซ่ึงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ี ของผูกู้ ้ประกอบการพิจารณา
............................................................................................................................. ................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................. ......................................................................................................................... 

3. มำตรกำรทีเ่ลอืกรับควำมช่วยเหลอืจำกบริษัท  

[   ]   พกัช าระหน้ีค่างวดเป็นระยะเวลา .......... งวด ตั้งแต่งวดเดือน ...................................................  ถึง งวดเดือน ...............................................................    
อตัราค่างวดคงเดิม  และขยายเวลาส้ินสุดสญัญา โดยการแปลงหน้ี ขยายระยะเวลาสัญญาให้ยาวข้ึน อีก..........................เดือน ส่วนดอกเบ้ียค  านวณนบัจากวนัท่ี
คา้งช าระของเงินตน้คงเหลือจนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน 
[   ]   พกัเงินตน้ .......... งวด (ช าระเฉพาะดอกเบ้ียทุกเดือน) ปรับลดจ านวนเงินผอ่นช าระต่องวด และขยายเวลาส้ินสุดสญัญา จาก...........................................บาท 
ต่องวด เป็น.....................................บาทต่องวด เป็นระยะเวลา.........................เดือน เร่ิมตั้งแต่ประจ าเดือน............................................................... ถึง ประจ า
เดือน.........................................  และ ค่างวดส่วนท่ีเหลือถดัไปอีก.....................เดือน เป็นค่างวดในอตัราเดือนละ..............................................บาท เท่าๆ กนัทุก
เดือนไปจนกวา่ ส้ินสุดสญัญา โดยการแปลงหน้ี ขยายระยะเวลาสญัญาให้ยาวข้ึน 
[   ]   ปรับลดจ านวนเงินผอ่นช าระต่องวด และขยายเวลาส้ินสุดสญัญา  จาก........................................ บาทต่องวด เป็น...........................................บาทต่องวด 
เป็นระยะเวลา...............เดือน เร่ิมตั้งแต่ ประจ าเดือน.................................................  ถึง ประจ าเดือน.....................................................  และ ค่างวดส่วนท่ีเหลือ
ถดัไป อีก....................เดือน เป็นค่างวดในอตัราเดือนละ........................................บาท เท่าๆ กนัทุกเดือนไปจนกว่า  ส้ินสุดสัญญา   โดยการแปลงหน้ี  ขยาย
ระยะเวลาสญัญาให้ยาวข้ึน 
 [   ]   ปรับลดจ านวนเงินผอ่นช าระต่องวด และขยายเวลาส้ินสุดสญัญา  จาก............................................บาทต่องวด เป็น.........................................................บาท 
ต่องวด ตลอดอายสุญัญา 
[   ]   ขอเพ่ิมวงเงินสินเช่ือจากเดิมเพ่ือใชฉุ้กเฉินเป็น...................................................................................บาท และขยายระยะเวลาส้ินสุดสัญญาจากเดิมส้ินสุด
วนัท่ี .................................................... เป็นส้ินสุดวนัท่ี..................................................................... 
[   ]   คืนรถยนตห์รือรถจกัรยานยนต ์ ยีห่้อ........................................................รุ่น................................................................ปี ค.ศ.......................................
หมายเลขทะเบียน..........................................................จงัหวดั............................................................................................  เพ่ือน ามาช าระหน้ีตามสญัญา 
**หากเกิดส่วนขาดทุนจากภาระหน้ีตามสญัญา ลูกหน้ียงัจะตอ้งรับผิดชอบส่วนท่ีขาดจากภาระหน้ีตามสญัญา** 
[    ]   อ่ืน ๆ ระบุ  ............................................................................................................................................................................................................................ 
………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………… 
 

  ขา้พเจา้ของรับรองวา่ขา้พเจา้ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จริง โดยมีลกัษณะความเสียหายหรือผลกระทบตามท่ีระบุขา้งตน้ 
                                                                                                                                                              ลงช่ือ...............................................................ผูย้ืน่ค  าขอ 
                                                                                                                                                                   (...................................................................)                                         

                                                                                                                                   วนัท่ี......................................................... 
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