
ข้อกาํหนดและเงื�อนไข การขยายระยะเวลาผ่อนชําระค่าเช่าซื�อ

   1. การยื	นคาํขอขยายระยะเวลาค่าเช่าซื�อตอ้งเป็นผูเ้ช่าซื�อคนเดิมเท่านั�น โดยรถยนตค์นัดงักล่าว ตอ้งไดรั้บการจดทะเบียนรถยนตแ์ละต่อภาษีประจาํปีจนถึงปีปัจจุบนั
   2. มีการผอ่นชาํระค่างวดมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 12 งวด
   3. ระยะเวลาขั�นตํ	าที	สามารถขยายได ้คือ 48 งวด และสูงสุด โดยรวมกบัสัญญาเดิมไม่เกิน 96 งวด
   4. อตัราดอกเบี�ยขึ�นอยูก่บัระยะเวลาที	ตอ้งการขยาย ตามตารางการขอขยายเวลาเช่าซื�อที	บริษทัฯ กาํหนด
   5. กรณีมีค่างวดคา้งชาํระ ตอ้งชาํระค่างวดคา้งและค่าเบี�ยปรับ รวมถึงค่าใชจ่้ายคงคา้งอื	นๆ ก่อนทําการปรับปรุงโครงสร้างหนี�
   6. มีผูค้ ํ�าประกนัทุกกรณี
           - กรณีผูค้ ํ�าประกนัเดิม ลงนามยนิยอมในสัญญาแนบทา้ยการขยายระยะเวลาเช่าซื�อ พร้อมเอกสารประกอบ
           - กรณีเปลี	ยน/เพิ	ม ผูค้ ํ�าประกนั ยื	นแบบคาํขอคํ�าประกนั พร้อมเอกสารประกอบและลงนามในสัญญาคํ�าประกนั เหมือนการทาํคํ�าประกนั 

ตอนจดัสัญญาใหม่ทุกประการ พร้อมชาํระค่าเปลี	ยนผูค้ ํ�าประกนั 2,000 บาท
   7. แนบหลกัฐานสาํเนากรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1  (อายกุรมธรรมค์งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน)
   8.  นาํรถมาตรวจสภาพ ถ่ายรูปตวัรถ ถ่ายรูปหมายเลขเครื	อง-หมายเลขตวัถงั
     ค่าใชจ่้ายในการขยายระยะเวลาผอ่นชาํระค่าเช่าซื�อ

 ค่าธรรมเนียม   2,000 บาท     (ชาํระ ณ วนัยื	นคาํขอฯ)
 (บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)

เมื�อผ่านการอนุมัตสิินเชื�อชําระค่าใช้จ่าย ดังนี�
            ค่าภาษี   ค่าภาษีรถยนตป์ระจาํปี (กรณีหมดอาย ุหรือจะครบกาํหนดการชาํระภาษีประจาํปีภายใน 3 เดือน)
            ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอื	นๆ   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอื	นๆ (ถา้มี)

เอกสารประกอบการพจิารณาการขยายระยะเวลาผ่อนชําระค่าเช่าซื�อ

กรณีบุคคลธรรมดา ผู้เช่าซื�อ ผู้คํ�าประกนัเดิม ผู้คํ�าประกนัใหม่
  1.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/ สาํเนาบตัรขา้ราชการ 2 ชุด 1 ชุด 1 ชุด
  2.  สาํเนาใบเปลี	ยนชื	อ-ชื	อสกลุ/ ทะเบียนสมรส/ ใบสาํคญัหยา่ (ถา้มี) 2 ชุด 1 ชุด 1 ชุด
  3. สาํเนาทะเบียนบา้น 2 ชุด 1 ชุด 1 ชุด
  4. หลกัฐานแสดงรายได ้(สลิปเงินเดือน/หนงัสือรับรองเงินเดือน) 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด
  5. สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก/ ใบแจง้ยอดบญัชีธนาคาร ยอ้นหลงั 6 เดือน 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด
  6. หนงัสือรับรองบริษทั/ ทะเบียนพาณิชย ์(กรณีเป็นเจา้ของกิจการ) อายไุม่เกิน 6 เดือน 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด
  7. แผนที	บา้นและที	ทาํงาน 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด
  8. สาํเนากรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตป์ระเภท1 (กรณีความคุม้ครองคงเหลือมากกวา่ 6 เดือน) 1 ชุด
  9. รูปถ่ายหมายเลขเครื	องยนต,์ หมายเลขตวัถงั, รูปถ่ายรถยนต์ 1 ชุด
   ** เอกสารทุกฉบบัเซ็นรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

กรณีนิตบุิคคล
  1. สาํเนาหนงัสือรับรองบริษทั พร้อมหนา้วตัถุประสงค ์(อายไุม่เกิน 3 เดือน) 2 ชุด 1 ชุด เหมือนกรณี
  2. สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้น ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามนิติบุคคล 2 ชุด 1 ชุด บุคคลธรรมดา
  3. สาํเนาใบเปลี	ยนชื	อ-ชื	อสกลุ ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามนิติบุคคล (ถา้มี) 2 ชุด 1 ชุด
  4. สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก / ใบแจง้ยอดบญัชีกระแสรายวนั ยอ้นหลงั 6 เดือน 1 ชุด 1 ชุด
  5. สาํเนากรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตป์ระเภท1 (กรณีความคุม้ครองคงเหลือมากกวา่ 6 เดือน) 1 ชุด
  6. แผนที	ทาํการของบริษทั 1 ชุด
  7. รูปถ่ายหมายเลขเครื	องยนต,์ หมายเลขตวัถงั, รูปถ่ายรถยนต์ 1 ชุด
   ** เอกสารทุกฉบบัเซ็นรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และประทบัตราบริษทั

ขั�นตอนดําเนินการ
1. ติดต่อบริษทัฯ ผา่น Call Center  0 2736-4288 เพื	อขอขอ้กาํหนด,เงื	อนไข และแบบฟอร์ม ปปน.1  หรือดาวน์โหลดที	 www.hondaleasing.co.th
2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ปปน.1 พร้อมชาํระค่าธรรมเนียม และส่งหลกัฐานการชาํระเงินทางโทรสารหมายเลข 0-2736-4277 กด 3   ถึงงานปรับปรุงโครงสร้างหนี�
3. ผูเ้ช่าซื�อ และผูค้ ํ�าประกนั นาํเอกสารประกอบการพิจารณาฯ ดงักล่าวขา้งตน้ และรถยนตค์นัที	เช่าซื�อมาติดต่อที	บริษทัฯ เพื	อดาํเนินการตรวจรถ/ถ่ายรูปตวัรถ
    และถ่ายรูปหมายเลขเครื	อง-หมายเลขตวัถงัรถยนต์
4. ผูเ้ช่าซื�อ กรอกขอ้มูลแบบคาํขอขยายระยะเวลาฯ / ผูเ้ช่าซื�อและผูค้ ํ�าประกนั ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาเช่าซื�อ
5. เจา้หนา้ที	 ส่งเรื	องใหแ้ผนกเครดิตพิจารณา
6. ผลพิจารณาผา่นการอนุมติั ดาํเนินการชาํระค่าใชจ่้าย ดงันี�
      6.1  ค่างวดคา้งชาํระ และเบี�ยปรับ /ค่าติดตาม (ถา้มี)
      6.2  ชาํระค่าภาษีรถยนตค์า้งชาํระ (ถา้มี)
      6.3  ชาํระค่าใชจ่้ายอื	นๆ (ถา้มี)
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี	ยนแปลงเงื	อนไข และ การพิจารณา โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ สอบถามขอ้มูลเพิ	มเติมไดที้	  Call Center  โทร. 0 2736-4288

การขยายระยะเวลาผ่อนชําระค่าเช่าซื�อ

บริษัท ฮอนด้า ลสีซิ�ง (ประเทศไทย)  จํากดั
4345 อาคารภิรัช แอทไบเทค ชั�น 25 ถนนสุขมุวิท แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260



     
                                                                           
                                                                            ทาํที� บริษัท ฮอนดา้ ลีสซิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั 
                                                                            เลขที� 4345 อาคารภิรชัทาวเวอร ์แอทไบเทค ชั)น 25  
                                                                            ถนนสุขุมวทิ แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กทม.10260 
 
                                               วนัที� .............. เดือน ................................... พ.ศ. .................. 
 
 
             ตามที� ขา้พเจา้ ............................................................................. อายุ .......... ปี สญัชาติ ........................ 
อยูบ่า้นเลขที� .................. หมูที่� .......... ตรอก/ซอย ............................................. ถนน ............................................ 
ตาํบล/แขวง ...................................... อาํเภอ/เขต ......................................... จงัหวดั ......................................... 
รหสัไปรษณีย ์......................... โทรศพัท ์................................................... ไดท้าํสญัญาเช่าซื) อเลขที� ........................ 
ฉบบัลงวนัที� .................................... (“สญัญาเช่าซื) อ”) กบับริษัท ฮอนดา้ ลีสซิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั (“บริษัท”) 
 

     ขา้พเจา้ประสงคใ์หบ้ริษัทขยายระยะเวลาผ่อนชาํระค่าเช่าซื) อ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถในการ
ชาํระหนี) ของขา้พเจา้ จึงเรียนมาเพื�อขอใหบ้ริษัทพิจารณาแกไ้ขการชาํระเงินตามสญัญาเช่าซื) อ โดยมีรายละเอียด  
ดงันี)  
 
 1.   สญัญาเช่าซื) อกาํหนดจาํนวนงวดค่าเช่าซื) อที�ตอ้งผ่อนชาํระทั)งสิ) น ....................... งวด ซึ�งขา้พเจา้ไดช้าํระ

ไปแลว้ ...................... งวด จึงมีค่าเช่าซื) อที�คา้งชาํระอีก ......................... งวด คิดเป็นจาํนวนเงินทั)งสิ) น
....................................... บาท (....................................................................................................................)  
โดยขา้พเจา้ประสงคใ์หบ้ริษัทขยายระยะเวลาผ่อนชาํระค่าเช่าซื) อเป็น ....................... งวด 

 
 2.   หากบริษัทตกลงยนิยอมขยายระยะเวลา   ขา้พเจา้ยนิยอมชาํระดอกเบี) ย ค่าธรรมเนียมการเช่าซื) อ และ

ค่าธรรมเนียมในการแกไ้ขสญัญาตามอตัราที�บริษัทกาํหนด ตลอดจนตกลงยอมรบัเงื�อนไขและนโยบาย
เกี�ยวกบัการขยายระยะเวลาผ่อนชาํระหนี) ของบริษัททุกประการ และ จะจดัใหผู้ค้ํ)าประกนัตามสญัญาเช่าซื) อ   
รวมถึงคู่สมรสของขา้พเจา้ (ถา้มี)  ใหค้วามยนิยอมในการขยายระยะเวลาผ่อนชาํระค่าเช่าซื) อตามคาํขอ
ฉบบันี) ต่อไป 

 
                               
 
 
                                                                            _________________________________   ผูเ้ช่าซื� อ 

                                                                                           
(                                                ) 

 

ปปน.1 


