ประเภทสินเชื่อ : มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ใบคำขอสินเชื่อ Smart Money เพื่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
โดย บริษัท สมำร์ทมันนี่ไทย จำกัด
วันที่............ เดือน......................... พ.ศ...............
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญำกำรใช้สินเชื่อ

• ข้อมูลตำมใบคำขอสินเชื่อนี้ เป็นคำเสนอที่ผู้ขอสินเชื่อมอบให้แก่ บริษัท สมำร์ทมันนี่ไทย จำกัด ในฐำนะนำยหน้ำเพื่อจัดหำสินเชื่อ ให้แก่ผู้ขอสินเชื่อต่อไป
ข้อตกลงใดที่ผู้ขอสินเชื่อได้ยินยอม ให้ถือเป็นกำรตกลงกับผู้ให้สินเชื่อแล้ว
• วัตถุประสงค์ที่ขอสินเชื่อ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวและครอบครัว
• กำรนำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ บริษัทฯผู้ให้สินเชื่อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญำและเรียกหนี้ทั้งหมดคืนได้ทันที
• กำรไม่นำเงินเดือนเข้ำบัญชีเงินฝำกเป็นประจำทุกเดือน และ/หรือ เงินเดือนที่เข้ำบัญชีเงินฝำกมีจำนวนไม่เพียงพอชำระดอกเบี้ยรำยเดือน และ/หรือ มีกำร
เปลี่ยนแปลงไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดๆ เป็นเหตุให้ไม่มีกำรนำเงินเดือนเข้ำบัญชีเงินฝำก โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกบริษัทฯผู้ให้สินเชื่อก่อน ถือเป็นเหตุผิดนัดผิด
สัญญำ
• หำกมีกำรผิดนัดผิดสัญญำ ผู้ขอสินเชื่อต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่บริษัทฯผู้ให้สินเชื่อ ในอัตรำดอกเบี้ยสูงสุดตำมที่บริษัทฯผู้ให้สินเชื่อประกำศใช้เป็นกำรทั่วไปใน
ขณะนั้น และบริษัทฯผู้ให้สินเชื่อ มีสิทธิชะลอหรือระงับกำรใช้เงินกู้ตำมสัญญำได้ รวมทั้งมีสิทธิบอกเลิกสัญญำและจะดำเนินคดีเรียกหนี้คืนจำกผู้ขอสินเชื่อและ
ผู้ค้ำประกันต่อไป
• ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลเครดิตบริษัทฯต้องจัดส่งข้อมูลและประวัติกำรชำระสินเชื่อให้กับบริษัทข้อมูลเครดิตและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ บริษัทข้อมูลเครดิต ดังนั้น
หำกมีกำรผิดนัดชำระหนี้ ก็จะมีข้อมูลปรำกฏอยู่ในประวัติกำรชำระสินเชื่อที่บริษัทข้อมูลเครดิตตลอดไปจนกว่ำจะได้มีกำรชำระหนี้เสร็จสิ้นหรือแก้ไขเหตุผิดนัด
ชำระหนี้กับบริษัทให้เสร็จเรียบร้อย บริษัทฯจึงจะแจ้งเปลี่ยนแปลงประวัติกำรชำระสินเชื่อได้

คำขอสินเชื่อเพื่อข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/เจ้ำหน้ำทีห่ น่วยงำนของรัฐ
เรียน

ผู้จัดกำร บริษัท สมำร์ทมันนี่ไทย จำกัด

ข้อมูลผู้ขอสินเชื่อ

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)....................................... นามสกุล.................................. วัน/เดือน/ปี เกิด........................ อายุ........ปี
เลขประจาตัวประชาชน
 กรณีเป็ นข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/ลูกจ้ำงประจำ/พนักงำนรำชกำร/เจ้ำหน้ำทีอ่ งค์กรอิสระ
บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเลขที่........................................................ ออกให้โดย.............................................................
เมื่อวันที่.................................... วันที่หมดอายุ ......................................
 กรณีเป็ นลูกจ้ำงภำรกิจ
สัญญาจ้างที่...................... สังกัดหน่วยงาน.......................................................... ลงวันที่......... เดือน.............. พ.ศ............
ถึงวันที่........เดือน.........พ.ศ........... เป็ นระยะเวลา.......ปี ตาแหน่ง..........................อัตราค่าจ้าง............................บาท/เดือน
สถำนภำพ :
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
ชื่อ-คูส่ มรส........................................................................................... อายุ..........ปี จานวนบุ ตรที่ยงั ไม่ได้ทางาน...........คน
อาชีพ-คูส่ มรส................................สถานที่ทางาน-คูส่ มรส.........................................โทรศัพท์-คูส่ มรส...................................
ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน
เลขที่.......... หมูท่ ่ี.....ตรอก/ซอย.......................ถนน.........................ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต........................
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.์ ........................โทรศัพท์............................................ระยะเวลาอยู่อาศัย..........ปี

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (ทีส่ ำมำรถติดต่อได้)  ตรงกับทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ไม่ต้องกรอกข้อมูล)
เลขที่.......... หมูท่ ่ี.....ตรอก/ซอย.......................ถนน.........................ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต........................
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.์ ........................โทรศัพท์............................................ระยะเวลาอยู่อาศัย..........ปี
สถำนทีต่ ดิ ต่อ :
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ปัจจุบนั
ที่ทางาน
ตำแหน่งหน้ำที่
ข้าราชการ
บานาญ
พนักงานราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เจ้าหน้าที่องค์กรอิสระ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างภารกิจ
อื่น ๆ …………........….....……..
ตาแหน่ง................................................................... ประเภท/ระดับ ................................................................................
หน่วยงาน/กระทรวง.......................................................................กรม/อปท......................................................................
ที่ทางานปัจจุบนั ............................................................ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต.....................................
จังหวัด........................................ รหัสไปรษณีย.์ .................................... โทรศัพท์..............................................................
วันที่เริ่มทางาน......................................... อายุงาน ...... ปี ....... เดือน ระดับการศึกษาสูงสุด................................................
อัตรำเงินเดือนและเงินเดือนสุทธิ (อัตราเงินเดือน 20,000 บาท ขึน้ ไป และมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิ เกินกว่า 40 %)
อัตราเงินเดือน ...................................... บาท เงินเดือนสุทธิท่ีเข้าบัญชี ในรอบ 6 เดือน เฉลี่ยเดือนละ ......................... บาท
- เงินเดือนสุทธิ ตามสลิปเงินเดือน เดือน...............
จานวน .......................... บาท
- เงินเดือนสุทธิ ตามสลิปเงินเดือน เดือน................
จานวน .......................... บาท
วงเงินขอสินเชื่อ
จานวนเงินที่ขอ....................................บาท ระยะเวลาผ่อนชาระ................เดือน/งวด งวดละ.......................... บาท
วันที่สะดวกชาระเงิน :
วันที่ 25
วันที่ 28
วันที่ 30
อื่นๆ…..………..
ทรัพย์สินของผู้ขอสินเชื่อ
1) สมุดบัญชีเงินเดือนเลขที่........................................................ชื่อบัญชี............................................................................
เลขที่หน้าบัตร ATM…………………………………..………ธนาคาร....................................สาขา...................................
2) ที่อยู่อาศัย :
บ้านเช่า เดือนละ..........................บาท
บ้านอยูร่ ะหว่างการผ่อนชาระ เดือนละ......................บาท
บ้านของตนเอง
บ้านพักของส่วนราชการ
อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................
3) ทรัพย์สินอื่น ๆ :
- รถจักรยานยนต์ ยี่หอ้ .....................เลขทะเบียน..............................ราคา...................... ของตนเอง ผ่อนชาระเดือนละ..................บาท
- รถยนต์ ยี่หอ้ .........................เลขทะเบียน.......................................ราคา...................... ของตนเอง ผ่อนชาระเดือนละ...................บาท
- ที่ดินโฉนดเลขที่...........................อาเภอ.......................จังหวัด......................ราคา.............. ของตนเอง ผ่อนชาระเดือนละ..............บาท
ภำระหนี้สินของผู้ขอสินเชื่อ

ชื่อธนำคำร/สถำบันกำรเงิน/บัตรเครดิต

ประเภทสินเชื่อ

วงเงิน

ยอดหนี้

ครบสัญญำ

หลักประกัน

1................................................................. ...................................... ......................... ........................ ........................ ...............................
2................................................................. ...................................... ......................... ........................ ........................ ...............................
3................................................................. ...................................... ......................... ........................ ........................ ...............................
อื่นๆ...............................................................................................................................................................................................................................

ทรัพย์สินที่จะใช้เป็นหลักประกัน
ทีด่ นิ โฉนด/น.ส.3ก/น.ส.3 โฉนดเลขที่..................................เลขที่ดนิ ................................หน้าสารวจ................................
ตาบล...............................อาเภอ................................จังหวัด................................จานวนเนือ้ ที่......ไร่.......งาน.........ตารางวา
ราคา...........................................................ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ของ.........................................................................................
ในที่ดนิ แปลงนี ้  ไม่มี  มี สิ่งปลูกสร้าง เลขที่.............................................................ราคา......................................
ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ของ................................................................................................เป็ น อาคาร ไม้ / คอนกรีต / ครึ่งตึกครึง่ ไม้
ลักษณะของอาคาร
 บ้านเดี่ยว.......ชัน้
 ทาวน์เฮ้าส์......ชัน้
 ห้องแถว......ชัน้
 ตึกแถว........ชัน้
อื่นๆ............................... ขนาดกว้าง.............เมตร ยาว..........เมตร มีพืน้ ที่ใช้สอย จานวน...................................ตารางเมตร
ราคาประมาณ (รวมที่ดินพร้อมสิง่ ปลูกสร้าง)........................................บาท ปลูกสร้างมาแล้ว............ปี
รถจักรยำนยนต์ ยี่หอ้ ...............................ปี ..............หมายเลขทะเบียน..................................ราคา……...............…บาท
 ไม่มีภาระการผ่อนชาระ  ผ่อนชาระ เดือนละ............................บาท ครบกาหนดชาระ.....................................
รถยนต์ ประเภท..........................ยี่หอ้ ..........................ปี ............หมายเลขทะเบียน.......................ราคา…….............…บาท
 ไม่มีภาระการผ่อนชาระ  ผ่อนชาระ เดือนละ................................บาท ครบกาหนดชาระ.................................
บุคคลอ้ำงอิง กรณีที่ไม่สำมำรถติดต่อกับผู้ขอสินเชื่อได้
1. (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................ความสัมพันธ์......................โทรศัพท์.............................
2. (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................ความสัมพันธ์........................โทรศัพท์...........................
(ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้รบั อนุญาตจากเจ้าของชื่อแล้ว และตกลงยินยอมให้บริษัทสามารถติดต่อกับบุคคลอ้างอิงดังกล่าวได้)
เงื่อนไข/ข้อตกลง
• ข้ำพเจ้ำไม่อยู่ในระหว่ำงถูกตั้งกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย หรือถูกดำเนินคดี หรือฟ้องคดีทำงแพ่ง หรือทำงอำญำ
• ข้ำพเจ้ำตกลงปฏิบัติตำมเงื่อนไขของกำรให้สินเชื่อทุกประกำร
• ข้ำพเจ้ำตกลงแจ้งข้อมูลที่อยู่หรือที่ทำงำนใหม่ให้บริษัทฯผู้ให้สินเชื่อทรำบเป็นหนังสือถึงที่อยู่หรือที่ทำงำนใหม่โดยชัดแจ้งทุกครั้ ง เมื่อมีกำรย้ำยที่อยู่ หรือได้รับ
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ำย หำกข้ำพเจ้ำไม่ดำเนินกำรแจ้งให้บริษัทฯทรำบเป็นหนังสือถึงที่อยู่หรือที่ทำงำนใหม่โดยชัดแจ้งทันที หรือที่อยู่ที่ให้ไว้ค้นหำไม่พบหรือถูกรื้อ
ถอนทำลำย ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมให้ถือว่ำหนังสือ จดหมำย หรือคำบอกกล่ำวนั้น ๆ ที่บริษัทฯส่งไปยังที่อยู่ของข้ำพเจ้ำข้ำงต้นหรือที่ อยู่ที่ข้ำพเจ้ำได้แจ้งกำร
เปลี่ยนแปลงครั้งล่ำสุด ได้ส่งให้แก่ข้ำพเจ้ำโดยชอบแล้ว
• ข้ำพเจ้ำขอรับรองข้อควำมที่กล่ำวข้ำงต้นเป็นข้อมูลปัจจุบันและเป็นควำมจริงทุกประกำร และหำกมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดที่ได้ให้ ไว้แก่บริษัทฯ
ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้บริษัทฯผู้ให้สินเชื่อทรำบทันที และหำกบริษัทฯผู้ให้สินเชื่ออนุมัติสินเชื่อให้แก่ข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำยินยอมที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบและ
ควำมประสงค์ของบริษัทฯทุกประกำร และให้ถือว่ำคำขอสินเชื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญำที่ข้ำพเจ้ำได้รับสินเชื่อจำกบริษัทฯและข้ำพเจ้ำยินยอมให้บริษัทฯติดต่อ
สอบถำม สืบค้น ตรวจสอบสถำนภำพ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลรำยละเอียดบำงประกำรหรือทั้งหมดของข้ำพเจ้ำให้แก่หน่วยงำนรำชกำร เช่น กรมสรรพำกร กรม
ทะเบียนกำรค้ำ ทะเบียนประวัติรำษฎร กรมกำรปกครอง บริษัทข้อมูลเครดิต สถำบันกำรเงิน บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ได้ในกรณีที่จำ เป็นหรือในกรณีที่บริษัทฯ
เห็นสมควร ตั้งแต่วันทำคำขอฉบับนี้เป็นต้นไป และข้ำพเจ้ำตกลงให้ควำมยินยอมนี้มีผลอยู่ตลอดไป โดยจะไม่เพิกถอนไม่ว่ำกรณีใด ๆ
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำม และ/หรือ ข้อมูลข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกปรำกฏว่ำข้อควำม และ/หรือ ข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้องหรือไม่เป็น
ควำมจริง ข้ำพเจ้ำยินยอมให้บริษัทฯปฏิเสธคำขอกู้และ/หรือบอกเลิกสัญญำกู้ได้ทันที

ลงชื่อ......................................................ผูข้ อสินเชื่อ
(.........................................................)
วันที่........../............./............

สำหรับเจ้ำหน้ำที่

 สาเนาบัตรประชาชน
 สาเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ





สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 2 เดือน
เอกสารตรวจสอบเครดิตบูโร
สาเนาหน้าบัตร ATM (เงินเดือน)
แผนที่บา้ นที่อยู่อาศัยปัจจุบนั

เอกสำรประกอบกำรขอสินเชื่อ
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สัญญาจ้างของลูกจ้างภารกิจ





Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ได้รบั การรับรองจากธนาคาร)
สาเนาหน้าสมุดบัญชี (เงินเดือน)
สาเนาหน้าบัญชี (โอนคืน)
อื่น ๆ.......................................................................................

เอกสำรทรัพย์สินทีจ่ ะใช้เป็ นหลักประกัน
 สาเนาโฉนดที่ดนิ /น.ส.3/น.ส.3ก
 เอกสารประเมินราคา
 แผนที่แสดงที่ตงั้ ที่ดนิ

 สาเนาหน้าเล่มทะเบียนรถ
 อื่น ๆ....................................................................
………………………………………..........…………

ผู้จัดกำรสำขำ/พนักงำนที่รับผิดชอบ

ผลกำรอนุมัตจิ ำกกรรมกำรบริษัท

ความคิดเห็น …………………………………………...................………....…

 อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ
เพราะ ....................................................................................
อนุมตั ิให้กู้ เป็ นเงิน ................................................. บาท
จานวน ........ งวด งวดละ ...................................... บาท

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ.........................................................
วันที่......./............/..........

ลงชื่อ...................................................ผูอ้ นุมตั ิ
วันที่......./............/..........

แผนทีบ่ ้ำนผู้ขอสินเชือ่
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................... นามสกุล .................................... ชื่อเล่น ............
ที่อยู่ : ..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ลักษณะบ้าน : …………………………………………………….…………………………………….….
 บ้านตนเอง

 บ้านเช่า

Facebook : ……………………...…..……………..

 บ้านพักของส่วนราชการ

Line ID : ……………………………….

