
 

 

ท่ีอยู ่: โครงการคลินิกแกห้น้ี ตู ้ปณ. 40 ปณฝ. ซนัทาวเวอร์ส กทม. 10905 
 

ข้ันตอนการเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนีส่้วนบุคคลที่ไม่มีหลกัประกนั 
 

ขั้นตอนที ่1 : ตรวจสอบคุณสมบตัผู้ิเข้าร่วมโครงการ 
1. เป็นบุคคลธรรมดา ท่ีมีรายได ้อายไุม่เกิน 65 ปี 
2. เป็นหน้ีเสียบตัรเครดิต บตัรกดเงินสด หรือสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนัของสถาบนัท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
3. เป็น NPL ก่อน 1 ม.ค. 63* 
4. หน้ีรวมไม่เกิน 2 ลา้นบาท 

 

                 *ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ธ.ค. 62 ตอ้งมีสถานะคา้งช าระ 91-120 วนัข้ึนไป 

 

สถาบนัท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
       
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที ่2 : กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมคัร และหนังสือให้ความยนิยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  พร้อมทั้ง
จดัเตรียมเอกสารประกอบพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ดงันี ้ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  /  ส าเนาทะเบียนบา้น  /  เอกสารการตรวจสอบภาระหน้ีจากเครดิตบูโร ของผูส้มคัร  
 พนกังานประจ า :  สลิปเงินเดือน 3 เดือน  
 อาชีพอิสระ        :  รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได ้50 ทว ิ(ถา้มี) 

 

ขั้นตอนที ่3 : ยนืยนัการสมคัร โดยการถ่ายรูปใบสมคัรหน้าแรก และส่งมาทาง Facebook/ Line คลนิิกแก้หนี ้

 
 
 
 

ขั้นตอนที ่4 : จดัส่งใบสมคัรตวัจริง และเอกสารประกอบพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า มาตามทีอ่ยู่ด้านล่างนี ้
 
 
 

 
**โครงการคลินิกแกห้น้ี ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใบสมคัรตวัจริงและเอกสารประกอบท่ีครบถว้นเท่านั้น** 

หมายเหตุ:  สอบถามเพิ่มเติมท่ี 02 610 2266  



 

 

ใบสมคัรเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนีส่้วนบุคคลทีไ่ม่มหีลกัประกนั 

วนัท่ีรับเร่ือง..............................     เลขท่ีใบสมคัร................(ส าหรับเจา้หนา้ท่ี) 

ท่านประสงคจ์ะเขา้ติดต่อท่ีสาขา 1.กรุงเทพ           2.เชียงใหม่            3.ขอนแก่น         4.สุราษฎร์ธานี           5.พิษณุโลก 

ท่านทราบข่าวโครงการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนัจากท่ีใด(โปรดระบุ).......................................................... 

1.ข้อมูลส่วนตวั 

ค าน าหนา้ช่ือ.................ช่ือ.....................................................................      นามสกลุ.......................................................................... 

Mr./ Mrs./ Ms. ..................................................................................................................................................................................... 

บตัรประชาชนเลขท่ี ................................................... บตัรขา้ราชการ/ บตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจเลขท่ี ............................................. 

วนัหมดอาย ุ..................................... วนั/ เดือน/ ปี (พ.ศ.)........................... อาย ุ............... ปี  สญัชาติ ............................................... 

เป็นบุคคลลม้ละลายหรือไม่   เป็น  ไม่เป็น 

ทุพพลภาพถาวร    ใช่  ไม่ใช่ 

สถานภาพสมรส  โสด        หยา่             หมา้ย        สมรสจดทะเบียน        สมรสไม่จดทะเบียน 

จ านวนบุตร  ............................. คน ก าลงัศึกษาอยู ่..................... คน 
ช่ือ-นามสกลุคู่สมรส (นาย/ นาง/ นางสาว)........................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่ตามทะเบียน 

เลขท่ี ...................... หมู่ท่ี ............... ตรอก/ซอย .............................................. ถนน .......................................................................... 
ต าบล/แขวง ................................ อ าเภอ/เขต ........................................จงัหวดั....................................... รหสัไปรษณีย.์.................... 
โทรศพัท.์.................................. โทรศพัทมื์อถือ .................................. โทรสาร ................................... Email .................................. 

ทีอ่ยู่จดัส่งเอกสาร 

เลขท่ี ..................................... หมู่ท่ี ................. ตรอก/ซอย .................................................. ถนน...................................................... 
ต าบล/แขวง .................................... อ าเภอ/เขต........................................ จงัหวดั..................................... รหสัไปรษณีย.์.................. 
โทรศพัท.์................................. โทรศพัทมื์อถือ.................................. โทรสาร ................................. Email................................... 
 บา้นตนเองปลอดภาระ   บา้นของบิดามารดา    บา้นของญาติ 
 บา้นพกัสวสัดิการ 
 บา้นตนเองและผอ่นอยูก่บัสถาบนัการเงิน  ผอ่นช าระ...................... บาท/เดือน   อาศยัอยูเ่ป็นเวลา ................ปี 

บา้นเช่า  ค่าเช่า ................... บาท/เดือน



 

 

ระดบัการศึกษาสูงสุด 
 ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย  มธัยมศึกษาตอนปลาย      อนุปริญญา  ปวช./ปวส. 
 ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก     อ่ืนๆ ................................................................................ 
อาชีพ 
 ขา้ราชการ ซี............. พนกังานรัฐวสิาหกิจ พนกังานบริษทั       เจา้ของกิจการท่ีจดทะเบียนพาณิชย ์
 พอ่บา้น / แม่บา้น  อาชีพอิสระ/ กิจการตนเอง  (ระบุ)......................................................................................  
สาขาอาชีพ 

 ครู/ อาจารย ์ ต ารวจ/ ทหาร    สถาปนิก วศิวกร  ทนายความ ผูพ้ิพากษา/อยัการ 

 แพทย ์  พยาบาล  เภสชักร  พนกังานขาย   อ่ืนๆ ................................................... 
 

2.รายได้ 

รายได้หลกั 

เงินเดือนประจ าต่อเดือน  ................................................ บาท 

 

รายได้อืน่ (พร้อมเอกสารประกอบ เช่น ภงด.50 ทว ิเป็นต้น) 
 ค่าล่วงเวลา เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ..............................บาท      ค่าคอมมิชชัน่ เฉล่ียต่อเดือน จ านวน .......................บาท 
 รายไดอ่ื้นๆ (โปรดระบุ) 
1. ......................................................... จ านวน................................ บาท/เดือน แหล่งท่ีมา (ระบุ)................................... 
2. ......................................................... จ านวน................................ บาท/เดือน แหล่งท่ีมา (ระบุ)................................... 
3. ......................................................... จ านวน................................ บาท/เดือน แหล่งท่ีมา (ระบุ)................................... 

 
3. ภาระหนีก้บัสถาบันการเงนิ / บริษัท / หนีน้อกระบบ 
 

*กรุณาแนบเอกสารการตรวจเครดิตบูโรมาพร้อมใบสมคัรน้ี* 
 

4. สถานทีท่ างาน 

ช่ือสถานท่ีท างาน ............................................................................................................................................................................. 
อาคาร ......................................................................... ชั้น ................................ แผนก/ฝ่าย ........................................................... 
เลขท่ี ............................ หมู่ท่ี ................. ตรอก/ซอย ......................... ถนน ............................... ต าบล/แขวง ............................... 
อ าเภอ / เขต ............................................. จงัหวดั ............................................................ รหสัไปรษณีย ์....................................... 
โทรศพัท ์.................................................................. ต่อ .......................................... โทรสาร ........................................................ 
อายงุานปัจจุบนั ................... ปี ......................... เดือน ช่ือต าแหน่งงาน .......................................................................................... 
กรณีผูมี้รายไดป้ระจ าอายงุานไม่ถึง 6 เดือน โปรดระบุช่ือสถานท่ีท างานเดิม .................................................................................. 



 

 

 
 
 
 
 

 ขา้พเจา้รับรองว่า ขอ้ความทั้งหมดท่ีระบุในใบสมคัรน้ีเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษทับริหารสินทรัพย์
สุขุมวิท จ ากดั (บสส.) ตรวจสอบขอ้มูล ขอขอ้มูลและเปิดเผยขอ้มูล ตลอดจนใชข้อ้มูลเก่ียวกบัภาระหน้ี หลกัประกนัและหรือ
การไดรั้บสินเช่ือของขา้พเจา้ท่ีมีอยูก่บัสถาบนัการเงิน สมาชิก หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไดถู้กรวบรวมไวท่ี้บริษทัขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ 
จ ากดั หรือบริษทัขอ้มูลเครดิตใดๆ ตามพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิตท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภายหนา้ไดท้ั้งส้ิน ทั้งน้ี
ไม่วา่จะเป็นภาระหน้ีและ/หรือวงเงินสินเช่ือท่ีขา้พเจา้เคยมีในอดีต และ/หรือท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ตลอดจนท่ีจะมีข้ึนในภายหน้า 
โดยไม่ตอ้งค านึงวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้ร่วมโครงการหรือไม่ก็ตาม 

 

    ลงนาม ............................................................................. ผูส้มคัร / ผูใ้หค้วามยนิยอม 
     ( .......................................................................) ตวับรรจง 
                  วนัท่ี ................. / .......................... / .................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หนังสือให้ความยนิยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ส าหรับโครงการแก้ไขปัญหาหนีส่้วนบุคคลทีไ่ม่มหีลกัประกนั 

ท าท่ี ............................................. 
วนัท่ี ........... เดือน .......................... พ.ศ. ............. 

 ขา้พเจา้ช่ือ.........................................................................................................วนั / เดือน / ปีเกิด ................................... 
บตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง เลขท่ี .......................................................................... วนัหมดอาย ุ............................. 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี ...................... ซอย ............................................ ถนน ......................................ต าบล/แขวง .......................................... 
อ าเภอ / เขต ................................................................ จงัหวดั ........................................................รหัสไปรษณีย ์......................... 
ไดย้ืน่ใบสมคัรเขา้ร่วมโครงการแกไ้ขปัญหาหน้ีส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนั (“โครงการ”) ไวต้่อ บริษทั บริหารสินทรัพย์
สุขมุวทิ จ ากดั (“บสส.”) ซ่ึงเป็นผูรั้บจา้งบริหารสินทรัพย ์
  
เพ่ือใหก้ารพิจารณาการเขา้ร่วมโครงการและการพิจารณาเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหน้ีบรรลุไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 
ขา้พเจ้าขอให้ความยินยอมใหนการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือใช้ประกอบในการด าเนินการตามโครงการ ดังมีขอ้ความ
ต่อไปน้ี 
 1. ขา้พเจา้ ตกลงยินยอมให้สถาบนัการเงินหรือผูป้ระกอบธุรกิจทางการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีเขา้ร่วมโครงการ
แกไ้ขปัญหาหน้ีส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนั (“เจา้หน้ีท่ีเขา้ร่วมโครงการ”) เปิดเผยและน าส่งขอ้มูลไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน
เก่ียวกบับญัชี ภาระหน้ี ขอ้มูลคดีและ/หรือขอ้มูลอ่ืนใดของขา้พเจา้ใหก้บั บสส. 
 2. ขา้พเจา้ ตกลงยินยอมให้ บสส. เป็นผูรั้บและเปิดขอ้มูลเครดิตของขา้พเจา้ท่ี บริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั ได้
น าส่งให้ บสส. และน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ตรวจสอบหรือด าเนินการอ่ืนใด ตามท่ีเจ้าหน้ีท่ีเขา้ร่วมโครงการและ บสส. 
เห็นสมควรเพื่อใหบ้รรบุวตัถุประสงคข์องโครงการ 
 3. ขา้พเจา้ ตกลงยมิยอมให ้บสส. พนกังานของ บสส. ตลอดจนตวัแทนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก บสส. เปิดเผยขอ้มูล ใช้
ขอ้มูล ตรวจสอบ สืบคน้ และน าส่งขอ้มูลของขา้พเจา้ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน เก่ียวกบับญัชี ภาระหน้ี ขอ้มูลคดี และ/หรือ
ขอ้มูลอ่ืนใด ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลตามขอ้ 1. และ ขอ้ 2. ตลอดจนจดัท ารายการ รายงานความคืบหน้าเก่ียวกบัการท าธุรกิรรมทาง
การเงินของขา้พเจา้ต่อเจา้หน้ีท่ีเขา้ร่วมโครงการและหน่วยงานอ่ืนใด เพ่ือด าเนินการใดๆท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของโครงการ หรือวตัถุประสงคอ่ื์นใดตามท่ี บสส. และสถาบนัท่ีเขา้ร่วมโครงการเห็นสมควรไดทุ้กขณะ ตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข
และวธีิปฏิบติัท่ี บสส. และเจา้หน้ีท่ีเขา้ร่วมโครงการก าหนด รวมถึงด าเนินการใดๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดย บสส. 
ไม่ตอ้งแจง้หรือขอความยนิยอมจากขา้พเจา้อีก 
 ทั้งน้ี ขา้พเจา้ตกลงจะไม่เพิกถอนการใหค้วามยนิยอมดงักล่าวไม่วา่กรณีใดๆ โดยใหถื้อวา่ คุ่ฉบบั ส าเนา ภาพถ่าย หรือ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร รวมถึงเอกสารท่ีไดท้ าข้ึนไม่ว่ารูปแบบใดๆ จากหนังสือให้ความยินยอมฉบบัน้ีให้ถือเป็น
หลกัฐานในการใหค้วามยนิยอมขา้พเจา้ได ้โดยไม่ตอ้งลงลายมือช่ือรับรองดว้ยเช่นเดียวกนั 
 ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความขา้งตน้และเขา้ใจโดยตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
    ........................................................................... ผูใ้หค้วามยนิยอม 



 

 

 
เอกสารประกอบการสมคัรเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนีส่้วนบุคคลทีไ่ม่มหีลกัประกนั 

 
เลขท่ีใบสมคัร .......................................................(ส าหรับเจา้หนา้ท่ี) 

 
เอกสารส าคญัโปรดน าส่งพร้อมใบสมคัร และรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

1) เอกสารส่วนตวัผู้สมคัร 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

2. ส าเนาทะเบียนบา้น 

3. ใบเปล่ียนช่ือ ใบเปล่ียนนามสกลุ (ถา้มี) 

 

2) เอกสารทางการเงนิ  
1. เอกสารการตรวจเครดิตบูโร 

2. พนกังานประจ า : สลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน 

3. อาชีพอิสระ        : รายการเดินบญัชียอ้นหลงั  (Statement)   6 เดือนยอ้นหลงั                                                       

                             หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได ้50 ทว ิ(ถา้มี) 

3) หนังสือให้ความยนิยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 

 
แนะน าช่องทางการขอข้อมูลเครดติบูโร 

 

 

ศูนยต์รวจเครดิตบูโร                                                         เคานเ์ตอร์ธนาคาร    

 

ATM                                                                                  Mobile App  

 

Internet Banking                                                                ท่ีท าการไปรษณียไ์ทย  


