
     

        
 

  วันที่        /        / 
รายละเอียดการขอสินเชื่อ    

 

 

รายละเอียดผู้ขอกู้ 

ระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน...................................ปี.............................เดือน จ านวนบุตรทั้งหมด..............................คน  บุตรท างานแล้ว.................................................คน 
ประเภทที่อยู่อาศัย            บ้านเดี่ยว             บ้านแฝด             ทาวน์เฮ้าส์            อาคารพาณิชย์            ห้องชุด           แฟลต/อพาร์ทเม้นท์             บ้านเช่า/ห้องเช่า      
                                   อื่นๆ......................................................................................................................................... ระยะเวลาที่อาศัยในที่อยู่ปัจจบุัน ...................ปี..……..…....เดือน 
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย          ของตนเอง/คู่สมรส           เช่า          บ้านพักสวัสดิการหน่วยงาน........................................            อาศัยอยู่กับ........................      อื่นๆ....................... 

ข้อมูลคู่สมรส  ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).........................................................  นามสกุล................................................................. นามสกุลเดิม(ถ้ามี)............................................................... 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน…………………………….……..……………... วัน/เดือน/ปีเกิด......................อายุ............ปี สถานที่ท างาน.............................................................................................. 
..........................................................................................................................  เงินเดือน/รายได้คู่สมรส.............................................บาท/เดือน  ภาษี...........................................บาท/เดือน 

สินทรัพย์อ่ืนๆ  รถยนต ์                   จ านวน........................... คัน                          มีภาระหนี้           ไม่มีภาระหนี้   มูลค่า.............................................บาท 
                    กรมธรรม์ประกันชีวิต  จ านวน............................ กรมธรรม ์                 มีภาระหนี้           ไม่มีภาระหนี้   มูลค่า.............................................บาท 
                    สลากออมสิน            จ านวน........................... ทะเบียน                    มีภาระหนี้           ไม่มีภาระหนี้   มูลค่า.............................................บาท 
                    อสังหาริมทรัพย์         จ านวน........................... แปลง/ห้อง                 มีภาระหนี้           ไม่มีภาระหนี้   มูลค่า.............................................บาท 
                    พันธบัตรออมสิน        จ านวน........................... ฉบับ                         มีภาระหนี ้          ไม่มีภาระหนี้   มูลค่า.............................................บาท 
                    สมุดเงินฝาก             จ านวน............................ บัญชี                        มีภาระหนี ้          ไม่มีภาระหนี้   มูลค่า.............................................บาท 
                    อื่นๆ ........................................................................................           จ านวน................................................................................................................ 

รายได้/ค่าใช้จ่าย 
รายได้         จากเงินเดือนประจ า 
                 ต าแหน่ง.............................................................................................................. 
                 อายุงานปัจจุบัน.....................................ปี  อายุงานรวม................................ปี 
                 สถานที่ท างาน.................................................................................................... 
                จ านวนพนักงานในองค์กร/บริษัท...............................................................คน 
                 เงินเดือน                             ................................................... บาท/เดือน 
                 รายได้อื่นๆ (......................................................) ............................ บาท/เดือน 
                 จากการประกอบอาชีพ 
                  กรรมสิทธิ์ในสถานที่ประกอบการ          ไม่มีกรรมสิทธิ์             เจ้าของ 
                                                                เช่า          เช่าซ้ือ        สิทธิการเช่า 
                  ลักษณะสถานที่ประกอบการ               ร้านค้า       แผงลอย      แผงถาวร 
                       รถยนต์เร่/มอเตอร์ไซค์เร่              รถเข็น/หาบเร่              ที่ดินเกษตร 
                       ผลิตสินค้าที่บ้าน                         อื่นๆ ..................................................... 
                  จ านวนพนักงาน................... คน ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ.......................ปี 
                 รายได้จากการประกอบอาชีพ (เฉลี่ย)     ..................................... บาท/เดือน 
                 รายได้อื่นๆ (......................................................) .......................... บาท/เดือน 

ค่าใช้จ่าย 
   รายการหกัจากสลิปเงินเดือน                   ....................................... บาท/เดือน 
   ค่าอุปโภคบริโภค                                 ....................................... บาท/เดือน 
   ค่าใช้จ่ายที่พกัอาศัย                             ........................................ บาท/เดือน 
   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (...........................................) ........................................ บาท/เดือน 
   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (...........................................) ........................................ บาท/เดือน 
 
ภาระหน้ี 
   สหกรณ์/บริษัท/กลุ่มองค์กรชุมชน             ...................................... บาท/เดือน 
   นอกระบบ                                        ...................................... บาท/เดือน 
   ค่าผ่อนรถ                                          ....................................... บาท/เดือน 
   ค่าผ่อนบ้าน                                        ...................................... บาท/เดือน 
   หนี้สินอื่นๆ (.................................................) ....................................... บาท/เดือน 
   หนี้สินอื่นๆ (.................................................) ....................................... บาท/เดือน 

     ผู้ขอกู้หลัก        ผู้ขอกู้ร่วม คนที่............... 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................... นามสกุล................................................................. ความสัมพันธ์กับผู้ขอกู้หลัก..................................... 

ประเภทสินเชื่อที่ต้องการขอกู้ วงเงินขอกู้ (บาท) ระยะเวลา (ปี) วิธีการผ่อนช าระ 

     เคหะ............................................................................................ 
     สวัสดกิาร……………….………………………………………………..…....…        LT            OD 
     ไทรทอง……………….…………………….……………………………..…..….        LT            OD   
     ธุรกิจหอ้งแถว…….…………………………….……………..………..…....…        LT            OD   
     โครงการธนาคารประชาชน (ขอกู้ครั้งที่ ......) ................................................................. 
     เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ....................................................................................................... 
     สมาชิกองค์กรชุมชน (รายบุคคลฯ/โฮมสเตย์ )................................................................. 
     อื่น ๆ ............................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
      ช าระด้วยตนเอง 

      หน่วยงานต้นสังกัด 
      หักเงินเดือนช าระหนี ้

      หักจากบัญชีเงินฝาก 
      ธนาคารออมสิน 

      กลุ่มรวบรวมน าส่ง 
วัตถุประสงค์การกู ้

เพื่อซ้ือที่อยู่อาศัย (บา้นเด่ียว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ หอ้งชุด )     
 ชื่อโครงการ/หมู่บ้าน.................................................................. ราคาตามสัญญาจะซ้ือจะขาย..................................บาท เงินดาวน์/เงินมัดจ า.................................บาท 

เพื่อซ้ือที่ดินและปลูกสร้างที่อยู่อาศัย       ซ้ือที่ดินเพื่อเตรียมปลกูสร้าง        เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย          เพือ่ปรบัปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซม       เพื่อไถ่ถอนจ านอง 
 เพื่ออุปโภคบริโภค............................       เพื่อลงทุนในธุรกจิ                     เพื่อช าระหนี้สิน                    อื่นๆ........................................................................... 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

แบบค าขอกูส้ินเชื่อบุคคล 
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รายละเอียดหลักประกัน 

     บุคคล จ านวน.............คน  *กรณีผู้ค้ าประกันมากกว่า 3 คน โปรดจัดท ารายละเอียดผู้ค้ าประกันเพิ่ม 
1. ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................เลขประจ าตัวประชาชน…….…………...............………..…………. ความสัมพันธ์กับผู้ขอกู้...........................

อาชีพ.............................................รายได้...........................บาท/เดือน  ค่าใช้จ่าย................................บาท/เดือน  อายุงาน.........ปี..........เดือน  มือถือ............................................. 
คู่สมรสชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................เลขประจ าตัวประชาชน..............................................อายุ............ปี  รายได้..........................บาท/เดือน 
ระยะเวลาที่อาศัยในที่อยู่ปัจจุบัน.......ปี.......เดือน  สถานที่ประกอบการ/ท างาน........................................................................................................................................................... 

2. ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................เลขประจ าตัวประชาชน…….…….………...............…………………. ความสัมพันธ์กับผู้ขอกู้..........................
อาชีพ.............................................รายได้...........................บาท/เดือน  ค่าใช้จ่าย................................บาท/เดือน  อายุงาน.........ปี..........เดือน  มือถือ............................................. 
คู่สมรสชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................เลขประจ าตัวประชาชน..............................................อายุ............ปี  รายได้...........................บาท/เดือน 
ระยะเวลาที่อาศัยในที่อยู่ปัจจุบัน.......ปี.......เดือน  สถานที่ประกอบการ/ท างาน........................................................................................................................................................... 

3. ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................เลขประจ าตัวประชาชน…….…………....................…………………. ความสัมพันธ์กับผู้ขอกู้..........................
อาชีพ.............................................รายได้...........................บาท/เดือน  ค่าใช้จ่าย................................บาท/เดือน  อายุงาน.........ปี..........เดือน  มือถือ............................................. 
คู่สมรสชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................เลขประจ าตัวประชาชน..............................................อายุ............ปี  รายได้...........................บาท/เดือน 
ระยะเวลาที่อาศัยในที่อยู่ปัจจุบัน.......ปี.......เดือน  สถานที่ประกอบการ/ท างาน........................................................................................................................................................... 

     อสังหาริมทรัพย ์

ล าดับ รายละเอียดหลักประกัน 
เน้ือท่ี 

(ไร่-งาน-ตรว./
ตรม.) 

เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ 

ท่ีตั้งหลักประกัน ราคาซ้ือขายปัจจุบัน 

      
      
      

     หลักประกันอ่ืนๆ  
ล าดับ รายละเอียดหลักประกัน มูลค่า(บาท) เจ้าของกรรมสิทธิ์ 
    
    
    

 การติดต่อกับผู้ขอกู้/ผู้ค้ าประกัน 

 หากธนาคารฯ มีความจ าเป็นต้องติดต่อกับผู้ขอกู้/ผู้ค้ าประกัน รวมทั้งการจัดส่งเอกสารต่างๆ ตลอดระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ให้ติดต่อตามที่อยู่ที่ผู้ขอกู้/ผู้ค้ าประกันได้แจ้งไว้ในสัญญากู้เงินหรือ              
 สัญญาค้ าประกันหรือที่อยู่ที่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงไว้ในภายหลัง ทั้งนี้ ให้ธนาคารฯ สามารถติดต่อกับบุคคลที่ได้แจ้งไว้เพื่อการติดต่อทวงถามหนี้จากผู้ขอกู้และผู้ค้ าประกันได้คือ  
 นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................อายุ........ปี อาชีพ................................ความสมัพันธ์กบัผู้ขอกู้..................................... เบอร์โทรศพัท์.................................. 
 เลขประจ าตัวประชาชน.................................................................สถานที่ที่สามารถติดต่อได้..................................................................................................................................................................... 

ค ารับรองและข้อตกลงของผู้ขอกู ้

หากธนาคารฯ อนมุัติให้ข้าพเจ้ากูเ้งิน ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองและยินยอมผูกพนั ดังนี้ 
1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีความสามารถในการขอกู้เงินและการเข้าท าสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารฯ ได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมหรือความเห็นชอบจากบุคคลอื่นใดอีก  
2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าและผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) มิได้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือบุคคลที่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือเด็ดขาดโดยข้าพเจ้ารับทราบว่าบุคคลล้มละลาย

หรือบุคคลที่ศาลได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ไม่สามารถแสดงเจตนาเพื่อขอกู้เงินหรือเข้าท าสัญญากับธนาคารฯได้ และหากการกระท าดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายและต้องรับโทษทางอาญาได้ 
3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความ ข้อมูล และรายละเอียดทั้งหมดที่ระบุในแบบค าขอกู้ฉบับนี้ รวมถึงเอกสารหลักฐานหรือส าเนาเอกสารใด ๆ ที่ให้ไว้แก่ธนาคารฯ เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ 

และข้าพเจ้าเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอกู้เงินในครั้งนี้แล้ว และตกลงที่จะปฏิบัติตามในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ 
4. ข้าพเจ้าตกลงช าระหนี้คืนตามเงื่อนไขและรายละเอียดหรือวิธีการที่ธนาคารฯ ก าหนดไว้ในสัญญากู้เงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
5. ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ธนาคารฯ เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้บุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การตลาด เช่น เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการเรียกเก็บค่าบริการ การติดตามทวงถามหนี้ 

หรือการฟ้องร้องบังคับคดี การเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานราชการตามกฎหมาย หรือนิติบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต เป็นต้น และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอน     
ความยินยอมดังกล่าว 

6. หากข้าพเจ้ามีเงินฝากอยู่กับธนาคารไม่ว่าประเภทใด ๆ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิน าภาระหนี้ค้างช าระตามสัญญากู้เงินทั้งหมดหรือบางส่วนมาหักกลบลบหนี้กับเงินฝากดังกล่าว       
ของข้าพเจ้าได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้าอีกแต่อย่างใด 

7. ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ธนาคารฯพนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ เก็บรวบรวม ใช้ ให้ รับส่ง เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสินเชื่อ/บริการ ประวัติ สถานะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น 
รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด การเสนอสิทธิประโยชน์ และการเสนอขายสินค้า/บริการ ในอนาคต 
        
 
 

 

 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถ้วนของเอกสารและขอ้มูลเบือ้งต้นแล้ว 

  ลงชื่อ..................................................... 

 (…………………….…………………………………) 
               พนกังานผู้รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร 
                      วันที่.........../........../............. 

ลงชื่อ.....................................................................ผู้ขอกู้/ผู้ขอกู้ร่วม 
      (.....................................................................) 

                   วันท่ี ........./........./........... 
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