สาขา....................................

ใบคาขอสินเชื่อบ้าน/ที่ดิน/ต้นไม้
โดย บริษัท สมาร์ทมันนีไ่ ทย จากัด
วันที่........... เดือน.................. พ.ศ.............
ข้อมูลตามใบคาขอสินเชื่อนี ้ เป็ นคาเสนอที่ผขู้ อสินเชื่อมอบให้แก่ บริษัท สมาร์ทมันนี่ไทย จากัด ในฐานะนายหน้าเพื่อ
จัดหาสินเชื่อให้แก่ผขู้ อสินเชื่อต่อไป ข้อตกลงใดที่ผขู้ อสินเชื่อได้ยินยอม ให้ถือเป็ นการตกลงกับผูใ้ ห้สินเชื่อแล้ว
ข้อมูลส่วนตัว ผู้ขอสินเชื่อ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).........................................นามสกุล...................................วัน/เดือน/ปี เกิด..................... อายุ......ปี
เลขประจาตัวประชาชน
สถานภาพ :  โสด  หม้าย  หย่าร้าง  สมรสจดทะเบียน  สมรสไม่จดทะเบียน  จานวนบุตร............คน

ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน
เลขที่.......... หมูท่ ่ี......ตรอก/ซอย.......................ถนน.........................ตาบล/แขวง...............................อาเภอ/เขต...............................
จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย.์ ............................. โทรศัพท์............................................ ระยะเวลาอยู่อาศัย..........ปี

ทีอ่ ยู่ทสี่ ามารถติดต่อได้  เหมือนทีอ่ ยู่ตามบัตรประชาชน/เอกสารสาคัญ  อื่นๆ (โปรดระบุ)
เลขที่.......... หมูท่ ่ี......ตรอก/ซอย.......................ถนน.........................ตาบล/แขวง...............................อาเภอ/เขต...............................
จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย.์ ............................. โทรศัพท์............................................ ระยะเวลาอยู่อาศัย..........ปี
อาชีพ : *กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (ข้อมูลสาคัญ)
 ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัท  อาชีพอิสระ
 เกษตรกร
 รับจ้าง
 เจ้าของกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย์
 เจ้าของกิจการที่ไม่จดทะเบียนพาณิชย์  อื่น ๆ.............................................

สถานที่ทางาน : …………………………………..........……………………………… อายุงาน .......................ปี
รายละเอียดของอาชีพ (กรณีเป็ นเกษตรกร / ค้าขาย / หรืออาชีพอิสระ)
……………………………………………………………………………………………………………………………....................……...
………………………………………………………………………………………………………………….............……………………...

รายได้
 มีเงินเดือนประจาสุทธิ : ………………………บาท/เดือน
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว : ยอดขาย....................บาท/เดือน
กาไรสุทธิ......................บาท/เดือน
 อาชีพอิสระ : รายได้/วัน................บาท
รายได้สทุ ธิ/เดือน........................บาท
 รายได้อ่ืนๆ...................................................................
.........................................................................................

ค่าใช้จ่าย
 ที่อยู่อาศัย....................................................บาท/เดือน
 รถยนต์/รถจักรยานยนต์................................บาท/เดือน
 ผ่อนชาระหนีส้ ินอื่นๆ.....................................บาท/เดือน
 ค่าใช้จา่ ยบุตร...............................................บาท/เดือน
 ค่าสาธารณูปโภค..........................................บาท/เดือน
 ค่าใช่จา่ ยเพื่อการลงทุนในกิจการ....................บาท/เดือน
 ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ...............................................................

ข้อมูลคู่สมรส
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)....................................... นามสกุล.................................. วัน/เดือน/ปี เกิด........................ อายุ........ปี
เลขประจาตัวประชาชน
โทรศัพท์มือถือ.............................................
ที่อยู่ปัจจุบนั :  ที่อยูเ่ ดียวกัน  อื่นๆ............................................................................................................................
อาชีพ..............................ชื่อและที่ตงั้ ที่ทางาน......................................................................................................................
.................................................................. รายได้ตอ่ เดือน.....................................บาท โทรศัพท์.......................................
บุคคลอ้างอิง ซึ่งบริษัทฯสามารถขอรายละเอียดประวัติของผู้ขอสินเชื่อได้
1. (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................ความสัมพันธ์........................โทรศัพท์..............................................
ที่อยู่...............................................................................................................................................................................
2. (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................ความสัมพันธ์........................โทรศัพท์..............................................
ที่อยู.่ ..............................................................................................................................................................................
(ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้รบั อนุญาตจากเจ้าของชื่อแล้ว และตกลงยินยอมให้บริษัทฯสามารถติดต่อกับบุคคลอ้างอิงดังกล่าวได้)

ทรัพย์สินของผู้ขอสินเชื่อ/คู่สมรส
 อสังหาริมทรัพย์
 ที่ดิน  ที่ดินพร้อมบ้าน  ทาวน์เฮ้าส์
 อาคารพาณิชย์
 ห้องชุด  อื่น ๆ…………..........……
แปลงที่ 1 เนือ้ ที่..............................................................ตารางวา/ตารางเมตร มูลค่าประมาณ..................................................บาท
ตัง้ อยู่ท่ี............................................................................................................................................................................................
 ไม่มี  มี ติดภาระจานอง กับ................................................................................วงเงิน......................................บาท
 ไม่มี  มีผ่อนชาระกับ.................................................เดือนละ.........................บาท ครบกาหนดชาระ..........................
แปลงที่ 2 เนือ้ ที่..............................................................ตารางวา/ตารางเมตร มูลค่าประมาณ..................................................บาท
ตัง้ อยู่ท่ี............................................................................................................................................................................................
 ไม่มี  มี ติดภาระจานอง กับ................................................................................วงเงิน......................................บาท
 ไม่มี  มีผ่อนชาระกับ.................................................เดือนละ.........................บาท ครบกาหนดชาระ..........................

 รถยนต์
ประเภท............................ยี่หอ้ ........................ปี .........หมายเลขทะเบียน............................มูลค่าประมาณ………...………บาท
 ไม่มภี าระการผ่อนชาระ  ผ่อนชาระ เดือนละ..................................บาท ครบกาหนดชาระ............................................

 รถจักรยานยนต์
ประเภท............................ยี่หอ้ ........................ปี .........หมายเลขทะเบียน............................มูลค่าประมาณ………...………บาท
 ไม่มภี าระการผ่อนชาระ  ผ่อนชาระ เดือนละ..................................บาท ครบกาหนดชาระ............................................
 ทรัพย์สินอื่น ๆ.....................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………......................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หลักประกันในการจดจานอง / จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
(1) โฉนดทีด่ นิ / น.ส.3ก เลขที่...........................เลขที่ดนิ ....................................หน้าสารวจ................................................
ตาบล...............................อาเภอ................................จังหวัด................................จานวนเนือ้ ที่......ไร่.......งาน.........ตารางวา
ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ของ..................................................................... มีความเกี่ยวข้องเป็ น...................................กับผูข้ อสินเชื่อ
ในที่ดนิ แปลงนี ้  ไม่มี  มี สิ่งปลูกสร้าง ตัง้ อยู่ท่ี......................................................................................................
ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ของ................................................................................................เป็ น อาคาร ไม้ / คอนกรีต / ครึง่ ตึกครึง่ ไม้
ลักษณะของอาคาร :  บ้านเดี่ยว.......ชัน้  ทาวน์เฮ้าส์......ชัน้  ห้องแถว......ชัน้  ตึกแถว........ชัน้  อื่นๆ..............................
ขนาดความกว้าง........... ตารางเมตร ความยาว.......... ตารางเมตร รวมมีพืน้ ที่ จานวน...........ตารางเมตร ปลูกสร้างมาแล้ว........ปี
ราคาโดยประมาณ (รวมที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง) ...................................บาท ซึง่ ยินดีจานองเป็ นหลักประกัน ทัง้ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

(2) โฉนดทีด่ นิ / น.ส.3ก เลขที่...........................เลขที่ดนิ ....................................หน้าสารวจ................................................
ตาบล...............................อาเภอ................................จังหวัด................................จานวนเนือ้ ที่......ไร่.......งาน.........ตารางวา
ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ของ..................................................................... มีความเกี่ยวข้องเป็ น...................................กับผูข้ อสินเชื่อ
(3) ต้นไม้ ประเภท................................................. ปลูกในที่ดินประเภท..............................................................................
เลขที่..................................................เลขที่ดิน.............................................หน้าสารวจ......................................................
ตาบล.............................อาเภอ...............................จังหวัด.............................จานวนเนือ้ ที่........ไร่..........งาน..........ตารางวา
จานวน...................ต้น อายุ............ปี
วงเงินทีต่ ้องการ/วัตถุประสงค์
จานวนสินเชื่อที่ตอ้ งการ..................................บาท วัตถุประสงค์ เพื่อ...................................................................................
 ชาระเป็ น รายเดือน เท่ากัน งวดละ..........................บาท จานวน............งวด
 ชาระเป็ น รายเดือน ขัน้ ต่า งวดละ..........................บาท จานวน.............งวด โดยจะชาระให้หมดสิน้ ในงวดสุดท้าย
 อื่น ๆ ............................................................................................................
เงือ่ นไข/ข้อตกลง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุในใบคาขอสินเชื่อนี ้ เป็ นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯตรวจสอบข้อมูล
และขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ รวมทัง้ คูส่ มรสของข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมและได้ลงนามในคาขอสินเชื่อนีไ้ ว้เป็ นหลักฐานด้วยแล้ว
ทัง้ ขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกฟ้องหรือถูกบังคับคดีทงั้ ทางแพ่งและทางอาญา หรือไม่อยู่ในระหว่างถูกบังคับคดี เพื่อ
ยึดทรัพย์สินชาระหนี ้ รวมทัง้ ตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบการให้สินเชื่อของบริษัทฯที่กาหนดไว้ทกุ ประการ

ลงชื่อ....................................ผูข้ อสินเชื่อ ลงชื่อ......................................คูส่ มรส ลงชื่อ.......................................พยาน
(............................................)
(...........................................)
(.........................................)
วันที่........../............/..............
วันที่............/............/..........
วันที่........./............/.............

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
สาหรับเจ้าหน้าที่

ผู้ขอสินเชื่อ

คู่สมรส

ผู้กู้ร่วม

เอกสารประจาตัว
1.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน /สาเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2.สาเนาทะเบียนบ้าน
3.ใบเปลีย่ นชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
4.กรณีสมรสจดทะเบียน : สาเนาใบทะเบียนสมรส
5.กรณีสมรสไม่จดทะเบียน : หนังสือยืนยันสภาพสมรสจากลูกค้า
หรือ สาเนาทะเบียนบ้าน
6.กรณีหม้าย : ใบสาคัญการหย่า หรือใบแจ้งความหย่าร้างกับคูส่ มรส
หรือ ใบมรณะบัตร












































































เอกสารทางการเงิน
 กรณีผม
ู้ ีรายได้ประจา สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 2 เดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน

- เอกสารแสดงการเดินบัญชี อย่างน้อย 6 เดือน
 กรณีขา้ ราชการบานาญ - บัตรเงินบานาญ - ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย
- เอกสารแสดงการเดินบัญชี อย่างน้อย 6 เดือน
 กรณีเจ้าของกิจการ - เอกสารแสดงการเดินบัญชี อย่างน้อย 6 เดือน
- สาเนาจดทะเบียนการค้า - รูปถ่ายกิจการ - บิลซือ้ /ขาย
 กรณีเกษตรกร ใบเสร็จรับเงินจากการขาย ( 2 บิล ล่าสุด)

เอกสารหลักทรัพย์
(สินเชื่อที่ดิน/บ้าน)
1.โฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3ก ตัวจริงและสาเนา
2.เอกสารประเมินราคา
3.แผนที่แสดงที่ตงั้ ที่ดิน
(สินเชื่อต้นไม้)
1.โฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3ก
2. ส.ป.ก/ภบท.5 พร้อมหนังสือรับรอง/ใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน
3.สาเนาทะเบียนเกษตรกร
4.แผนที่แสดงที่ตงั้ ของสวน
** เอกสารสาคัญโปรดนาส่งพร้อมใบสมัคร (อย่างละ 3 ชุด)

พนักงานทีร่ ับผิดชอบ
ผลการพิจารณาสินเชื่อจากผู้จัดการ
ความคิดเห็น ……………………………………………………………..
 อนุมต
ั ิ
 ไม่อนุมต
ัิ
………………………………………………………………………………………………….. เพราะ ................................................................................
………………………………………………………………………………………………….. อนุมตั ิให้กู้ เป็ นเงิน ....................................... บาท

ลงชื่อ..................................................... วันที่......./............/.......... จานวน ........ งวด งวดละ .................... บาท
ลงชื่อ.......................................................ผูอ้ นุมตั ิ
ตาแหน่ง.................................................
(..................................................)

แผนทีบ่ ้านผู้ขอสินเชือ่
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .............................................. นามสกุล .................................... ชื่อเล่น .................
ทีอ่ ยู่ : ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลักษณะบ้าน : …………………….......……………………………….…………………………………….….
 บ้านตนเอง

 บ้านเช่า

Facebook : ……………………...…..……………..

 บ้านพักของส่วนราชการ

Line ID : ……………………………….

