
 

 

ค ำขอสนิเชื่อเพื่อข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/เจ้ำหน้ำทีห่น่วยงำนของรัฐ 

ข้อมูลผู้ขอสินเชื่อ 

เรียน ผู้จัดกำร บริษัท สมำรท์มันน่ีไทย จ ำกดั 

  
 

ใบค ำขอสินเชื่อ Smart Money เพื่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

 โดย บริษัท สมำร์ทมันนี่ไทย จ ำกัด 
                                     วันที่............ เดือน......................... พ.ศ............... 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)....................................... นามสกลุ.................................. วนั/เดือน/ปีเกิด........................ อาย.ุ.......ปี 

เลขประจ าตวัประชาชน             
  กรณีเป็นข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำร/เจ้ำหน้ำทีอ่งคก์รอิสระ 

บตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรฐัเลขท่ี........................................................ ออกใหโ้ดย............................................................. 
เม่ือวนัท่ี.................................... วนัท่ีหมดอาย ุ......................................  

  กรณีเป็นลูกจ้ำงภำรกิจ 
สญัญาจา้งท่ี...................... สงักดัหนว่ยงาน.......................................................... ลงวนัท่ี......... เดือน.............. พ.ศ............     
ถึงวนัท่ี........เดือน.........พ.ศ...........  เป็นระยะเวลา.......ปี  ต  าแหนง่..........................อตัราคา่จา้ง............................บาท/เดือน                

สถำนภำพ :   โสด    สมรส   หมา้ย   หยา่รา้ง   
ช่ือ-คูส่มรส...........................................................................................  อาย.ุ.........ปี  จ  านวนบุตรท่ียงัไมไ่ดท้  างาน...........คน 
อาชีพ-คูส่มรส................................สถานท่ีท างาน-คูส่มรส.........................................โทรศพัท-์คูส่มรส................................... 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน 

เลขท่ี.......... หมูท่ี่.....ตรอก/ซอย.......................ถนน.........................ต  าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต........................ 
จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์........................โทรศพัท.์...........................................ระยะเวลาอยู่อาศยั..........ปี 

ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขสัญญำกำรใช้สินเชื่อ 
•  ข้อมูลตำมใบค ำขอสินเชื่อนี้ เป็นค ำเสนอที่ผู้ขอสินเชื่อมอบให้แก่ บริษัท สมำร์ทมันนี่ไทย จ ำกัด ในฐำนะนำยหน้ำเพื่อจัดหำสินเชื่อ ให้แก่ผู้ขอสินเชื่อต่อไป       
   ข้อตกลงใดที่ผู้ขอสินเชื่อได้ยินยอม ให้ถือเป็นกำรตกลงกับผู้ให้สินเชื่อแล้ว 
•  วัตถุประสงค์ที่ขอสินเชื่อ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวและครอบครัว 
•  กำรน ำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ บริษัทฯผู้ให้สินเชื่อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญำและเรียกหนี้ทั้งหมดคืนได้ทันที 
•  กำรไม่น ำเงินเดือนเข้ำบัญชีเงินฝำกเป็นประจ ำทุกเดือน และ/หรือ เงินเดือนที่เข้ำบัญชีเงินฝำกมีจ ำนวนไม่เพียงพอช ำระดอกเบี้ยรำยเดือน และ/หรือ มีกำร 
   เปลี่ยนแปลงไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดๆ เป็นเหตุให้ไม่มีกำรน ำเงินเดือนเข้ำบัญชีเงินฝำก โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกบริษัทฯผู้ให้สินเชื่อก่อน ถือเป็นเหตุผิดนัดผิด 
   สัญญำ 
•  หำกมีกำรผิดนัดผิดสัญญำ ผู้ขอสินเชื่อต้องช ำระดอกเบี้ยให้แก่บริษัทฯผู้ให้สินเชื่อ ในอัตรำดอกเบี้ยสูงสุดตำมท่ีบริษัทฯผู้ให้สินเชื่อประกำศใช้เป็นกำรทั่วไปใน 
   ขณะนั้น และบริษัทฯผู้ให้สินเชื่อ มีสิทธิชะลอหรือระงับกำรใช้เงินกู้ตำมสัญญำได้ รวมทั้งมีสิทธิบอกเลิกสัญญำและจะด ำเนินคดีเรียกหนี้คืนจำกผู้ขอสินเชื่อและ 
   ผู้ค ้ำประกันต่อไป 
•  ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลเครดิตบริษัทฯต้องจัดส่งข้อมูลและประวัติกำรช ำระสินเชื่อให้กับบริษัทข้อมูลเครดิตและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องแก่บริษัทข้อมูลเครดิต ดังนั้น 
   หำกมีกำรผิดนัดช ำระหนี้ ก็จะมีข้อมูลปรำกฏอยู่ในประวัติกำรช ำระสินเชื่อที่บริษัทข้อมูลเครดิตตลอดไปจนกว่ำจะได้มีกำรช ำระหนี้เสร็จสิ้นหรือแก้ไขเหตุผิดนัด 
   ช ำระหนี้กับบริษัทให้เสร็จเรียบร้อย บริษัทฯจึงจะแจ้งเปลี่ยนแปลงประวัติกำรช ำระสินเชื่อได้ 

ประเภทสินเชื่อ :  มีหลักทรัพย์ค ้ำประกัน 



 

 

 ชื่อธนำคำร/สถำบันกำรเงิน/บัตรเครดิต       ประเภทสินเชื่อ            วงเงิน            ยอดหนี้         ครบสัญญำ         หลักประกัน 
 

1.................................................................   ......................................   .........................   ........................   ........................    ............................... 

2.................................................................   ......................................   .........................   ........................   ........................    ............................... 

3.................................................................   ......................................   .........................   ........................   ........................    ............................... 

อื่นๆ............................................................................................................................................................................................................................... 

ภำระหนี้สินของผู้ขอสินเชื่อ 

 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ทีส่ำมำรถติดต่อได้)   ตรงกับทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ไม่ต้องกรอกข้อมูล)   
เลขท่ี.......... หมูท่ี่.....ตรอก/ซอย.......................ถนน.........................ต  าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต........................ 
จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์........................โทรศพัท.์...........................................ระยะเวลาอยู่อาศยั..........ปี  
สถำนทีต่ดิต่อ     :         ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น     ท่ีอยู่ปัจจบุนั         ท่ีท างาน 
ต ำแหน่งหน้ำที่ 
     ขา้ราชการ                 บ  านาญ                พนกังานราชการ     พนกังานรฐัวิสาหกิจ 

    เจา้หนา้ท่ีองคก์รอิสระ   ลกูจา้งประจ า             ลกูจา้งภารกิจ        อ่ืน ๆ …………........….....…….. 
ต าแหนง่...................................................................   ประเภท/ระดบั ................................................................................ 
หนว่ยงาน/กระทรวง.......................................................................กรม/อปท......................................................................                              
ท่ีท  างานปัจจบุนั............................................................ต  าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต.....................................
จงัหวดั........................................  รหสัไปรษณีย.์....................................  โทรศพัท.์............................................................. 
วนัท่ีเริ่มท างาน.........................................  อายงุาน ...... ปี ....... เดือน  ระดบัการศกึษาสงูสดุ................................................ 
อัตรำเงนิเดอืนและเงินเดือนสุทธิ (อตัราเงินเดือน 20,000 บาท ขึน้ไป และมีเงินเดือนคงเหลอืสทุธิ เกินกวา่ 40 %) 

อตัราเงินเดือน ...................................... บาท เงินเดือนสทุธิท่ีเขา้บญัชี ในรอบ 6 เดือน เฉล่ียเดือนละ ......................... บาท   
-  เงินเดือนสทุธิ ตามสลิปเงินเดือน  เดือน...............  จ านวน .......................... บาท 
-  เงินเดือนสทุธิ ตามสลิปเงินเดือน  เดือน................   จ านวน .......................... บาท  

วงเงนิขอสินเชื่อ 
 

จ านวนเงินท่ีขอ....................................บาท  ระยะเวลาผอ่นช าระ................เดือน/งวด  งวดละ.......................... บาท 

วนัท่ีสะดวกช าระเงิน    :       วนัท่ี 25    วนัท่ี 28    วนัท่ี 30   อ่ืนๆ…..……….. 
ทรัพยสิ์นของผู้ขอสินเชื่อ 
1) สมดุบญัชีเงินเดือนเลขท่ี........................................................ช่ือบญัชี............................................................................ 
    เลขท่ีหนา้บตัร ATM…………………………………..………ธนาคาร....................................สาขา................................... 

2) ท่ีอยู่อาศยั   :     บา้นเชา่ เดือนละ..........................บาท        บา้นอยูร่ะหวา่งการผอ่นช าระ เดือนละ......................บาท 
      บา้นของตนเอง       บา้นพกัของสว่นราชการ      อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ........................................................ 
3) ทรพัยส์ินอ่ืน ๆ      :        
  - รถจกัรยานยนต ์ยี่หอ้.....................เลขทะเบียน..............................ราคา......................  ของตนเอง  ผอ่นช าระเดือนละ..................บาท  
  - รถยนต ์ยี่หอ้.........................เลขทะเบียน.......................................ราคา......................  ของตนเอง  ผอ่นช าระเดือนละ...................บาท 
  - ที่ดินโฉนดเลขที่...........................อ าเภอ.......................จงัหวดั......................ราคา.............. ของตนเอง ผอ่นช าระเดือนละ..............บาท            

 
 

 
  
 

 



 

 

•  ข้ำพเจ้ำไม่อยู่ในระหว่ำงถูกตั้งกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย หรือถูกด ำเนินคดี หรือฟ้องคดีทำงแพ่ง หรือทำงอำญำ 

•  ข้ำพเจ้ำตกลงปฏิบัติตำมเง่ือนไขของกำรให้สินเชื่อทุกประกำร 
•  ข้ำพเจ้ำตกลงแจ้งข้อมูลท่ีอยู่หรือที่ท ำงำนใหม่ให้บริษัทฯผู้ให้สินเชื่อทรำบเป็นหนังสือถึงที่อยู่หรือที่ท ำงำนใหม่โดยชัดแจ้งทุกครั้ง เมื่อมีกำรย้ำยที่อยู่ หรือได้รับ
ค ำส่ังแต่งตั้งโยกย้ำย หำกข้ำพเจ้ำไม่ด ำเนินกำรแจ้งให้บริษัทฯทรำบเป็นหนังสือถึงที่อยู่หรือที่ท ำงำนใหม่โดยชัดแจ้งทันที หรือที่อยู่ที่ให้ไว้ค้นหำไม่พบหรือถูกรื้อ
ถอนท ำลำย ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมให้ถือว่ำหนังสือ จดหมำย หรือค ำบอกกล่ำวนั้น ๆ ที่บริษัทฯส่งไปยังที่อยู่ของข้ำพเจ้ำข้ำงต้นหรือที่ อยู่ที่ข้ำพเจ้ำได้แจ้งกำร
เปลี่ยนแปลงครั้งล่ำสุด ได้ส่งให้แก่ข้ำพเจ้ำโดยชอบแล้ว 
•  ข้ำพเจ้ำขอรับรองข้อควำมที่กล่ำวข้ำงต้นเป็นข้อมูลปัจจุบันและเป็นควำมจริงทุกประกำร และหำกมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดที่ได้ให้ ไว้แก่บริษัทฯ 
ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้บริษัทฯผู้ให้สินเชื่อทรำบทันที และหำกบริษัทฯผู้ให้สินเชื่ออนุมัติสินเชื่อให้แก่ข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำยินยอมที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบและ
ควำมประสงค์ของบริษัทฯทุกประกำร และให้ถือว่ำค ำขอสินเชื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญำที่ข้ำพเจ้ำได้รับสินเชื่อจำกบริษัทฯและข้ำพเจ้ำยินยอมให้บริษัทฯติดต่อ
สอบถำม สืบค้น ตรวจสอบสถำนภำพ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลรำยละเอียดบำงประกำรหรือทั้งหมดของข้ำพเจ้ำให้แก่หน่วยงำนรำชกำร เช่น กรมสรรพำกร กรม
ทะเบียนกำรค้ำ ทะเบียนประวัติรำษฎร กรมกำรปกครอง บริษัทข้อมูลเครดิต สถำบันกำรเงิน บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ได้ในกรณีที่จ ำ เป็นหรือในกรณีที่บริษัทฯ
เห็นสมควร ตั้งแต่วันท ำค ำขอฉบับนี้เป็นต้นไป และข้ำพเจ้ำตกลงให้ควำมยินยอมนี้มีผลอยู่ตลอดไป โดยจะไม่เพิกถอนไม่ว่ำกรณีใด ๆ 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำม และ/หรือ ข้อมูลข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกปรำกฏว่ำข้อควำม และ/หรือ ข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้องหรือไม่เป็น
ควำมจริง ข้ำพเจ้ำยินยอมให้บริษัทฯปฏิเสธค ำขอกู้และ/หรือบอกเลิกสัญญำกู้ได้ทันที 

 

            ทรัพย์สินที่จะใช้เป็นหลักประกนั 

 ทีด่นิ โฉนด/น.ส.3ก/น.ส.3 โฉนดเลขท่ี..................................เลขท่ีดนิ................................หนา้ส ารวจ................................ 
ต าบล...............................อ าเภอ................................จงัหวดั................................จ  านวนเนือ้ท่ี......ไร.่......งาน.........ตารางวา 
ราคา...........................................................ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของ......................................................................................... 
ในท่ีดนิแปลงนี ้    ไมมี่      มี  สิ่งปลกูสรา้ง  เลขท่ี.............................................................ราคา...................................... 
ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของ................................................................................................เป็น อาคาร ไม ้/ คอนกรีต / ครึ่งตกึครึง่ไม ้
ลกัษณะของอาคาร  บา้นเด่ียว.......ชัน้  ทาวนเ์ฮา้ส.์.....ชัน้         หอ้งแถว......ชัน้       ตกึแถว........ชัน้ 
อ่ืนๆ...............................  ขนาดกวา้ง.............เมตร  ยาว..........เมตร มีพืน้ท่ีใชส้อย จ านวน...................................ตารางเมตร 
ราคาประมาณ (รวมที่ดินพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง)........................................บาท ปลกูสรา้งมาแลว้............ปี  
รถจักรยำนยนต ์ ย่ีหอ้...............................ปี..............หมายเลขทะเบียน..................................ราคา……...............…บาท    
           ไมมี่ภาระการผ่อนช าระ     ผอ่นช าระ เดือนละ............................บาท ครบก าหนดช าระ..................................... 
 

รถยนต ์ประเภท..........................ย่ีหอ้..........................ปี............หมายเลขทะเบียน.......................ราคา…….............…บาท 
           ไมมี่ภาระการผ่อนช าระ     ผอ่นช าระ เดือนละ................................บาท ครบก าหนดช าระ................................. 
บุคคลอ้ำงอิง กรณีที่ไม่สำมำรถติดต่อกับผู้ขอสินเชื่อได้ 
1. (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................ความสมัพนัธ.์.....................โทรศพัท.์............................ 
2. (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................ความสมัพนัธ.์.......................โทรศพัท.์.......................... 
               (ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ไดร้บัอนญุาตจากเจา้ของช่ือแลว้ และตกลงยินยอมใหบ้ริษัทสามารถติดตอ่กบับคุคลอา้งองิดงักลา่วได)้ 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

ลงช่ือ......................................................ผูข้อสนิเช่ือ 
                          (.........................................................) 
                               วนัท่ี........../............./............ 

เง่ือนไข/ข้อตกลง 

 

 



 

 

 
เอกสำรประกอบกำรขอสินเชื่อ 

  ส  าเนาบตัรประชาชน     ส  าเนาทะเบียนบา้น    

  ส  าเนาบตัรเจา้หนา้ท่ีของรฐั    สญัญาจา้งของลกูจา้งภารกิจ   

  สลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 2 เดือน   Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดือน (ไดร้บัการรบัรองจากธนาคาร) 

  เอกสารตรวจสอบเครดิตบโูร     ส  าเนาหนา้สมดุบญัชี (เงินเดือน) 

  ส  าเนาหนา้บตัร ATM (เงินเดือน)   ส  าเนาหนา้บญัชี (โอนคืน)  

  แผนท่ีบา้นท่ีอยู่อาศยัปัจจบุนั    อ่ืน ๆ.......................................................................................      
 

เอกสำรทรัพยสิ์นทีจ่ะใช้เป็นหลักประกัน 

 

  ส  าเนาโฉนดท่ีดนิ/น.ส.3/น.ส.3ก    ส  าเนาหนา้เลม่ทะเบียนรถ    

  เอกสารประเมินราคา      อ่ืน ๆ....................................................................      

              แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ท่ีดนิ     ………………………………………..........…………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดกำรสำขำ/พนักงำนที่รับผิดชอบ 
 
 

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

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

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

 

ลงช่ือ......................................................... 

วนัท่ี......./............/.......... 

 

ผลกำรอนุมัตจิำกกรรมกำรบริษัท 

  อนมุตัิ                            ไมอ่นมุตั ิ

เพราะ .................................................................................... 
อนมุตัิใหกู้ ้เป็นเงิน ................................................. บาท 

จ านวน ........ งวด  งวดละ ...................................... บาท 
 

 

ลงช่ือ...................................................ผูอ้นมุตัิ 
วนัท่ี......./............/.......... 

           ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่



 

 

 

 

แผนทีบ้่ำนผู้ขอสินเชือ่ 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ...........................................  นามสกลุ .................................... ช่ือเลน่ ............ 

ท่ีอยู ่ :  .............................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................... 

ลกัษณะบา้น  :   …………………………………………………….…………………………………….….   

  บา้นตนเอง    บา้นเชา่    บา้นพกัของสว่นราชการ     

Facebook  :  ……………………...…..……………..                   Line ID : ………………………………. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


