
 

 

ใบคาํขอสนิเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยั 
 

วนัที� ....... เดอืน ........................... พ.ศ.................... 

 

เรยีน กรรมการผูจั้ดการใหญ ่บรษัิท  กรุงเทพประกนัชวีติ  จํากัด (มหาชน) 

 ขา้พเจา้………………………………………..……อายุ…..ปี ตั *งบา้นเรอืนอยู ่เลขที�…..……ตรอก/ซอย…………...............

ถนน……………..……ตําบล/แขวง………………อําเภอ/เขต………………...จังหวดั………………………โทรศพัท…์………………….      

มคีวามประสงคจ์ะขอกูเ้งนิจาก บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) จงึขอเสนอรายละเอยีดที�เกี�ยวขอ้งกับการขอกูเ้งนิ 

ดงัตอ่ไปนี* 

 

 

 

1.1 ผูกู้ ้....................................................................................................................................... 

1.2 ลกัษณะการขอสนิเชื�อ  

      กูเ้ดี�ยว        

      กูร้่วมกบัคูส่มรส       

      กูร้่วมกบับคุคลอื�น (ตอ้งมคีวามสมัพนัธท์างสายเลอืด และกรณุากรอกใบคําขอสนิเชื�อแยกเป็น 2 ฉบบั ) 

1.3 วตัถปุระสงคก์ารขอสนิเชื�อ 

       ชื*อที�อยูอ่าศยั                       บา้นใหม ่                       บา้นมอืสอง 

       ปลกูสรา้งที�อยู่อาศัย               บนที�ดนิของตนเอง           ซื*อที�ดนิและทําการปลกูสรา้ง  

       ปรับปรุง ตอ่เตมิ ซอ่มแซมที�อยู่อาศยั 

       รไีฟแนนซท์ี�อยู่อาศัย จากสถาบนัการเงนิ................................ มลูหนี*คงเหลอื จํานวน........................บาท 

1.4 รายละเอยีดของสนิเชื�อ 

ราคาซื*อขาย..........................................บาท  ชาํระเงนิดาวน/์วางมัดจําแลว้...........................................บาท

จํานวนเงนิที�ขอกูใ้นครั*งนี*..........................บาท (.................................................................................)

อตัราการผ่อนชําระที�คาดวา่จะสามารถผอ่นได.้.........................บาท/เดอืน  ระยะเวลาการผอ่นชาํระ..................ปี 

1.5 รายละเอยีดหลักประกนั 

       ที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้ง                     หอ้งชดุในอาคารชดุ 

ชื�อโครงการหมูบ่า้น / คอนโดมเีนยีม.....................................................เนื*อที�.......................... ตารางวา 

โฉนดที�ดนิ / หนังสอืแสดงกรรมสทิธิA เลขที�.....................หอ้งชดุเลขที�.....................หมูท่ี�........................ 

ซอย........................ถนน........................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต...........................

จังหวดั......................................อายุสิ�งปลกูสรา้ง.............ปี 

ผูถ้อืกรรมสทิธิAหลกัประกนั (กอ่นโอน).....................................ความสมัพันธก์บัผูกู้.้.................................. 

 

 

 

 

 

 

1. รายละเอยีดการขอสนิเชื�อ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. รายละเอยีดของผูกู้/้ผูกู้ร้ว่ม                         

( ) ผูกู้/้ผูกู้ร้ว่ม 

2.1 ชื�อ(นาย/นาง/นางสาว) …………………………………….…….ชื�อสกลุ……………………………………..….…..……….... 

NAME (MR./MRS./MISS.)……………………………….………SURNAME………………….....………………..…..…….. 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ…….……./……………../………….  อายุ……………ปี  เชื*อชาต…ิ………  สญัชาต…ิ……....……...... 

           บตัรประจําตวัประชาชน เลขที�...................................... 

           บตัรประจําตวัขา้ราชการ/รัฐวสิาหกจิ เลขที� ...……………………………… 

           อื�น ๆ ………………………….. เลขที�……………………………..  ออกใหโ้ดย……………………………………..…. 

       เมื�อวนัที�…………….. วนัหมดอายุ…………….. บตัรประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร เลขที�………………….………………… 

             สถานภาพ               โสด             สมรส              มา่ย                หยา่            สมรสไมจ่ดทะเบยีน 

            จํานวนบตุร..............คน 

          ระดบัวยักอ่นศกึษา.........คน             ระดบัประถมศกึษา.........คน            ระดบัมัธยมศกึษา........คน 

                     ระดับอดุมศกึษา............คน             จบการศกึษาแลว้………..คน 

       จํานวนผูอ้ยูใ่นอปุการะ……………..คน 

     ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้น 

     หมูบ่า้น………………………….เลขที�……………หมูท่ี�………….ตรอก/ซอย……………………ถนน…………..…...……... 

     ตําบล/แขวง………….………….อําเภอ/เขต…………………………จังหวดั……………………..รหัสไปรษณีย…์..………. 

     โทรศพัท…์……………………….ระยะเวลาที�อยูอ่าศยั……………………..ปี 

     ที�อยูป่จัจบุนั  (ที�สามารถตดิตอ่ได)้ 

     หมูบ่า้น…………………..….……เลขที�……………หมูท่ี�……….ตรอก/ซอย…………………..ถนน……….…..….………..... 

     ตําบล/แขวง……………………อําเภอ/เขต……..…………….จังหวดั…….……………….รหัสไปรษณีย…์…….….…….... 

     โทรศพัท…์…………………….……… โทรศพัทม์อืถอื……………………………….E-Mail……………………………………. 

กรรมสทิธิAของที�อยูปั่จจบุนั 

       บา้นตนเองปลอดภาระผูกพัน มลูคา่.........................บาท 

       บา้นของตนเองและผ่อนกบัสถาบนัการเงนิ  ผอ่นชําระ....................บาท / เดอืน 

       บา้นของบดิา / มารดา 

       บา้นของญาต ิ

       บา้นพักสวัสดกิาร 

       บา้นเชา่  คา่เชา่ ....................บาท/เดอืน 

2.2 ประวัตคิรอบครัว 

     บดิา ชื�อ - นามสกลุ.......................................อาย.ุ......ปี  ภมูลํิาเนา..................อาชพี.......................... 

     มารดา ชื�อ - นามสกลุ....................................อาย.ุ......ปี  ภมูลํิาเนา..................อาชพี.......................... 

     พี�นอ้ง  จํานวน............คน 

   1.ชื�อ-นามสกลุ.............................................การศกึษา...................................อาชพี.......................... 

   2.ชื�อ-นามสกลุ.............................................การศกึษา...................................อาชพี.......................... 

   3.ชื�อ-นามสกลุ.............................................การศกึษา...................................อาชพี.......................... 

     4.ชื�อ-นามสกลุ.............................................การศกึษา...................................อาชพี.......................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  ระดบัการศกึษา  

 ตํ�ากวา่มัธยมศกึษาตอนปลาย           มัธยมศกึษาตอนปลาย           อนุปรญิญา            ปวช. / ปวส. 

 ปรญิญาตร ี                                 ปรญิญาโท                          ปรญิญาเอก           อื�นๆ  

     สถาบนัการศกึษา...............................คณะ............................สาขา...........................ปีที�จบ................ 

2.4 อาชพี          ประกอบธรุกจิสว่นตวั        ทํางานบรษัิทเอกชน        ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกจิ        อื�นๆ 

ประเภทธรุกจิ………………………………………………………สถานที�ประกอบอาชพี……………………………………..... 

ตําแหน่ง………………………………ตั *งอยู่ที�……………………………………………........................................... 

อายงุาน.….………….ปี  โทรศัพท…์…………………….………  

2.5 ประวัตกิารทํางาน (ถา้ม)ี 

1. สถานที�ประกอบการ……………………………ตําแหน่ง/หนา้ที�…………………….วนัเริ�มงาน/สิ*นสดุ……..……… 

2. สถานที�ประกอบการ……………………………ตําแหน่ง/หนา้ที�…………………….วนัเริ�มงาน/สิ*นสดุ……..……… 

3. สถานที�ประกอบการ……………………………ตําแหน่ง/หนา้ที�…………………….วนัเริ�มงาน/สิ*นสดุ……….……. 

 
( ) คูส่มรส  

2.6 ชื�อ(นาย/นาง/นางสาว) …………………………………….…ชื�อสกลุ……………………………………..….…..……. 

NAME (MR./MRS./MISS.)……………………………….……SURNAME………………….....………………..…… 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ…….……./……………../………….  อายุ……………ปี  เชื*อชาต…ิ……… สญัชาต…ิ……....…. 

            บตัรประจําตวัประชาชน เลขที�..................................................... 

            บตัรประจําตวัขา้ราชการ/รัฐวสิาหกจิ เลขที� …………………………………........ 

            อื�น ๆ ………………………….. เลขที�…………………………ออกใหโ้ดย……………………………………….... 

            เมื�อวนัที�…………….. วนัหมดอายุ…………….. บตัรประจําตัวผูเ้สยีภาษีอากร เลขที�………………….…….. 

2.7 ประวัตคิรอบครัว 

     บดิา ชื�อ - นามสกลุ...........................................อาย.ุ......ปี  ภมูลํิาเนา..................อาชพี................. 

     มารดา ชื�อ - นามสกลุ........................................อาย.ุ......ปี  ภมูลํิาเนา..................อาชพี................. 

     พี�นอ้ง  จํานวน............คน 

     1.ชื�อ-นามสกลุ.................................................การศกึษา.............................อาชพี........................ 

     2.ชื�อ-นามสกลุ.................................................การศกึษา.............................อาชพี........................ 

     3.ชื�อ-นามสกลุ.................................................การศกึษา.............................อาชพี........................ 

     4.ชื�อ-นามสกลุ.................................................การศกึษา.............................อาชพี........................ 

2.8 ระดบัการศกึษา  

 ตํ�ากวา่มัธยมศกึษาตอนปลาย         มัธยมศกึษาตอนปลาย         อนุปรญิญา               ปวช. / ปวส. 

 ปรญิญาตร ี                               ปรญิญาโท                        ปรญิญาเอก             อื�นๆ  

     สถาบนัการศกึษา.............................คณะ.............................สาขา..........................ปีที�จบ................ 

2.9 อาชพี          ประกอบธรุกจิสว่นตวั        ทํางานบรษัิทเอกชน        ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกจิ          อื�นๆ 

ประเภทธรุกจิ……………………………………………………...…สถานที�ประกอบอาชพี………………………………… 

ตําแหน่ง…………………………ตั *งอยู่ที�………………………………………………............................................. 

อายงุาน.….…………..ปี  โทรศัพท…์…………………….………  

2.10 ประวตักิารทํางาน (ถา้ม)ี 

1. สถานที�ประกอบการ……………………………ตําแหน่ง/หนา้ที�…………………….วนัเริ�มงาน/สิ*นสดุ……..……… 

2. สถานที�ประกอบการ……………………………ตําแหน่ง/หนา้ที�…………………….วนัเริ�มงาน/สิ*นสดุ……..……… 

3. สถานที�ประกอบการ…………………………… ตําแหน่ง/หนา้ที�…………………….วนัเริ�มงาน/สิ*นสดุ……….…… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ) รายไดข้องผูกู้/้ผูกู้ร้ว่ม 

3.1 รายไดป้ระจํา  

            ผูม้เีงนิเดอืนประจํา             เงนิเดอืนประจํา   จํานวน....................บาท / เดอืน 

            ผูท้ี�ประกอบธรุกจิสว่นตวั      ยอดขาย            จํานวน....................บาท / เดอืน 

                                                 กําไรสทุธ ิ          จํานวน....................บาท / เดอืน 

3.2 รายไดอ้ื�นๆ 

            โบนัส จํานวน................บาทตอ่ปี 

            รายไดอ้ื�น (โปรดระบ)ุ   

 1..............................................จํานวน................บาท/เดอืน แหลง่ที�มา................................... 

 2..............................................จํานวน................บาท/เดอืน แหลง่ที�มา................................... 

 3..............................................จํานวน................บาท/เดอืน แหลง่ที�มา................................... 

      วธิกีารรับรายได ้         รับเป็นเงนิสด         เขา้บญัชธีนาคาร         รับเป็นเงนิสดและเขา้บญัชธีนาคารบางสว่น  

 

( ) รายไดข้องคูส่มรส  

3.3 รายไดป้ระจํา  

            ผูม้เีงนิเดอืนประจํา             เงนิเดอืนประจํา   จํานวน....................บาท / เดอืน 

            ผูท้ี�ประกอบธรุกจิสว่นตวั      ยอดขาย            จํานวน....................บาท / เดอืน 

                                                 กําไรสทุธ ิ          จํานวน...................บาท / เดอืน 

3.4 รายไดอ้ื�นๆ 

              โบนัส จํานวน................บาทตอ่ปี 

              รายไดอ้ื�น (โปรดระบ)ุ   

  1.............................................จํานวน...............บาท/เดอืน แหลง่ที�มา...................................    

  2.............................................จํานวน.............. บาท/เดอืน แหลง่ที�มา................................... 

             3.............................................จํานวน................บาท/เดอืน แหลง่ที�มา.................................. 

      วธิกีารรับรายได ้         รับเป็นเงนิสด        เขา้บญัชธีนาคาร          รับเป็นเงนิสดและเขา้บญัชธีนาคารบางสว่น 

  

( )  คา่ใชจ้า่ยของท ั.งผูกู้/้ผูกู้ร้ว่มและคูส่มรส 

       ครอบครัว  จํานวน.........................บาท / เดอืน                     

คา่ผ่อนชําระหนี*บตัรเครดติและสนิเชื�อบคุคล  จํานวน....................บาท / เดอืน 

         คา่ผ่อนชําระคา่งวดรถยนต ์/ รถมอเตอรไ์ซด ์ จํานวน.................บาท / เดอืน      

         ผอ่นชาํระหนี*อื�น  จํานวน .......................บาท / เดอืน 

        คา่เชา่บา้น / ที�ดนิ จํานวน........................บาท / เดอืน 

        รายจา่ยอื�นๆ (ถา้ม)ี ระบ ุ.......................................จํานวน..............................บาท / เดอืน 

 

3. รายละเอยีดรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยของผูกู้ ้/ผูกู้ร้ว่ม และคูส่มรส  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความดังกลา่วขา้งตน้ที�ไดแ้จง้แกบ่รษัิทฯ เป็นความจรงิทกุประการ และขา้พเจา้ยนิยอมให ้

บรษัิทฯ ตรวจสอบขอ้มูลดงักลา่วขา้งตน้ไดต้ามที�เห็นควร 

 

ลงชื�อ……………………………………………….....ผูกู้/้ผูกู้ร้่วม  ลงชื�อ………………………………………………..(คูส่มรส) 

(....................................................)                      (..................................................)                     

วนัที�…………………………...................                          วนัที�………………………….................. 

 

 

 

 เอกสารสว่นตวั                                                                            เอกสารทางการเงนิ   

       สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/บตัรขา้ราชการ                                 มรีายไดป้ระจํา    

       สําเนาทะเบยีนบา้น                           หนังสอืรับรองการทาํงาน                                

       สําเนาทะเบยีนสมรส หรอื ใบหยา่ หรอื ใบมรณะบตัร                        หลกัฐานการจา่ยเงนิเดอืน หรอื เอกสารรับรองเงนิเดอืนจากหน่วยงาน     

      สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/สําเนาทะเบยีนบา้นของคูส่มรส                         บญัชเีงนิฝากธนาคารแสดงรายการยอ้นหลงั อยา่งนอ้ย 1 ปี 

เอกสารหลกัประกนั                                                                                      หลกัฐานแสดงรายไดอ้ื�น เชน่ สญัญาใหเ้ชา่ สญัญาวา่จา้ง 

       สําเนาโฉนดที�ดนิ /นส 3  /หนังสอืแสดงกรรมสทิธิA                                   เป็นเจา้ของกจิการ 

       เอกสารสญัญาจะซื*อจะขาย                                                                    สําเนาทะเบยีนการคา้ / ทะเบยีนพาณชิย ์

       แผนที�แสดงที�ตั *งหลกัประกนั / พรอ้มรปูถา่ย                                               เอกสารแสดงการเดนิบญัช ี(Statement) อยา่งนอ้ย 2 ปี  

      หนังสอืขออนุญาตการกอ่สรา้ง / ตอ่เตมิ อาคาร                                            (ทั *งในสว่นบคุคลและกจิการ) 

      แบบแปลนการกอ่สรา้ง / ตอ่เตมิ อาคาร                                                      เอกสารสนับสนุนรายไดเ้พิ�มเตมิ เชน่ บญัชรีายรับ-รายจา่ย 

      สําเนาสญัญาจา้งเหมาการกอ่สรา้ง / ตอ่เตมิ อาคาร                                        ของกจิการ พรอ้มรปูถา่ยกจิการ  

      ภาพถา่ยหลกัประกนักอ่นการปรับปรงุ / ตอ่เตมิ อาคาร รายงานขอ้มลูเครดติจากบรษิทั ขอ้มลูเครดติแหง่ชาต ิจํากดั  

      กําหนดงวดงานการกอ่สรา้ง /ตอ่เตมิ อาคาร                                           เอกสารเพิ�มเตมิ ตามขอ้ 4. รายละเอยีดทรพัยส์นิ                                                  

     ใบเสร็จการชาํระหนี*เดอืนลา่สดุ  

      สญัญาการกูเ้งนิ / สญัญาจํานองที�ดนิ จากสถาบนัการเงนิเดมิ                     

 

 

 

 

สําหรบัเจา้หนา้ที� เอกสารครบถว้นและไดต้รวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารและขอ้มลูเบื*องตน้แลว้  

ผูป้ระสานงาน  ชื�อ.............................................. รหัสตัวแทน/นายหนา้...................เบอรโ์ทรศพัท.์...................

ความเห็นเพิ�มเตมิ...................................................................................................................................... 

ลงชื�อ................................................. 

            วนัที� .................................................. 

 

4. รายละเอยีดทรพัยส์นิของผูกู้/้ผูกู้ร้ว่ม และคูส่มรส : สาํเนาเอกสารแนบประกอบ                                          

4.1  เงนิฝาก สะสมทรัพย ์           จํานวน...............บัญช ี  ยอดเงนิคงเหลอื มลูคา่รวม.................................บาท 

                 ประจํา........เดอืน     จํานวน...............บัญช ี  ยอดเงนิคงเหลอื มลูคา่รวม................................ บาท 

4.2  หุน้กู ้/ พันธบตัร / หน่วยลงทนุ 

1. ชื�อ..........................................................................มูลคา่...............................บาท 

2. ชื�อ..........................................................................มูลคา่...............................บาท 

3. ชื�อ..........................................................................มูลคา่...............................บาท 

4.3 รถยนต ์/ รถมอเตอรไ์ซด ์(เฉพาะที�ไมม่ภีาระผูกพัน) จํานวน...................คนั มลูคา่................................บาท 

4.4 ที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้ง/หอ้งชดุ (เฉพาะที�ไม่ตดิภาระคํ*าประกนั) จํานวน.........แปลง/หอ้ง มลูคา่....................บาท 

4.5 ที�ดนิเปลา่ (เฉพาะที�ไม่ตดิภาระคํ*าประกนั) จํานวน .............แปลง มลูคา่...............................บาท 

เอกสารประกอบการขอสนิเชื�อ 

 


