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ระบุที่อยู่ : โครงการคลินิกแกห้น้ี ตู ้ปณ. 40 ปณฝ. ซันทาวเวอร์ส กทม. 10905  
หมายเหตุ แนะน าส่งผ่านไปรษณีย์ไทย เพื่อทางโครงการสามารถตรวจสอบการจัดส่งและป้องกันการสูญหายของเอกสาร 

 

 
ข้ันตอนการเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหน้ีส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน  

 

ข้ันตอนท่ี 1 : ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได ้อายุไม่เกิน 70 ปี (อายุรวมระยะเวลาปรับโครงสร้างหน้ีไม่เกิน 70 ปี) 
2. เป็นหนี้เสียบตัรเครดิต บตัรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบคุคลที่ไม่มีหลกัประกนัของสถาบนัการเงินที่เขา้ร่วมโครงการ 
3. เป็นหนี้เสีย (NPL) คา้งช าระมากกว่า 120 วนั* 
4. หนี้รวมไม่เกิน 2 ลา้นบาท 

 

                 *ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือนปัจจุบนั ตอ้งมีสถานะค้างช าระตั้งแต่ 121-150 วนัข้ึนไป  

 

สถาบนัที่เขา้ร่วมโครงการ 
       
 
 
 
 
 
 

 
ข้ันตอนท่ี 2 : กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมท้ังจัดเตรียมเอกสารประกอบพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ดังนี้  

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  /  เอกสารการตรวจสอบภาระหนี้จากเครดติบูโรของผูส้มคัร  
• พนักงานประจ า :  สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน  
• อาชีพอิสระ        :  รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได ้50 ทวิ (ถ้ามี) หรือหนังสือ 

              รับรองรายได ้(อยู่ในชุดใบสมคัร) 
 

ข้ันตอนที่ 3 : จัดส่งใบสมัครตัวจริง และเอกสารประกอบพร้อมรับรองส าเนาถกูต้องทุกหน้า มาตามท่ีอยู่ด้านล่างนี้ 

 
 
 
 
 

 
 

โครงการคลินิกแก้หนี้  by SAM ขอสงวนสิทธ์ิการพิจารณาเฉพาะใบสมัครตวัจริงท่ีมีเอกสารประกอบท่ีครบถว้นเท่านั้น 
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลักประกัน  

วนัที่รับเร่ือง..............................     เลขที่ใบสมคัร................(ส าหรับเจา้หน้าที่) 

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

ท่านทราบข่าวโครงการแกไ้ขปัญหาหนี้ สินส่วนบุคคลที่ไม่มีหลกัประกนัจากที่ใด(โปรดระบุ) 

         มหกรรมไกล่เกล่ียแบงก์ชาติ             เพื่อนแนะน า            TV / วิทยุ               Website / Google / Internet               Facebook                                            

         Youtube              ธนาคาร (Line/ATM/SMS/Statement)               ความร่วมมือ (B2B) ระบุชื่อหน่วยงาน.................................              

        ป้ายโฆษณา              อ่ืนๆ ระบุ......................................... 

 

ขา้พเจา้มีความประสงค์ขอสมคัรเขา้ร่วมโครงการคลินิกแกห้นี้  จึงไดใ้ห้รายละเอียดขอ้มูลของขา้พเจา้ไวก้บัโครงการ เพื่อ

ประกอบการสมคัรเขา้ร่วมโครงการและด าเนินการอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ในการเขา้ร่วมโครงการของขา้พเจา้ ดงันี้  

1.ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการติดต่อ 

ค าน าหน้าชื่อ                      นาย                      นาง                  นางสาว 

ชื่อ.....................................................................      นามสกุล....................................... ................................... 

บตัรประชาชนเลขที่ ...................................................     วนั/ เดือน/ ปีเกิด (พ.ศ.).......................................... สัญชาติ ……………... 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน (ท่ีอยู่ตามบัตรประชาชน) 

เลขที่ ...................... หมู่ที่ ............... ตรอก/ซอย .............................................. ถนน ........... ............................................................... 
ต าบล/แขวง ................................ อ าเภอ/เขต ........................................จงัหวดั......................... .............. รหัสไปรษณีย.์.................... 
โทรศพัท์........................................ โทรศพัท์มือถือ (1) ......................................... โทรศพัท์มือถือ (2)  .............................................                                                      

ท่ีอยู่จัดส่งข้อมูลและเอกสาร 

           ที่อยู่เดียวกบัที่อยู่ปัจจุบนั (ไม่ตอ้งกรอกที่อยู่จดัส่งเอกสาร)  

เลขที่ ..................................... หมู่ที่ ................. ตรอก/ซอย ............................................. ..... ถนน......................................................  
ต าบล/แขวง .................................... อ าเภอ/เขต........................................ จงัหวดั............................. ........ รหัสไปรษณีย์.................. 
E-mail ..............................................................................    LINE ID ………………………………………………. 
** หมายเหตุ : ขา้พเจ้าตกลงให้โครงการติดต่อหรือส่งเอกสาร/ ขอ้มูลต่างๆ ไปยัง E-mail หรือ LINE ID ที่ขา้พเจ้าได้ให้ไว้ 

สถานะ 
เป็นบุคคลลม้ละลายหรือไม่   เป็น  ไม่เป็น 
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อาชีพ 

 พนักงานรายไดป้ระจ า (ระบุเพ่ิมดา้นล่าง)  รายไดอิ้สระหรือกิจการส่วนตวั  
                        ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ                                              ระบุประเภทธุรกิจ...............................................  
                        เอกชน 
 
2. สถานท่ีท างาน 

ชื่อสถานที่ท างาน ................................................................................จงัหวดั .................... ........................................  
โทรศพัท์ .................................................................. เบอร์ต่อ ..........................................  
 
3. ภาระหนี้กับสถาบันการเงิน / บริษัท  
        กรุณาแนบเอกสารตรวจเครดิตบูโรของท่าน 
        *เอกสารตรวจเครดิตบูโรของท่านถือเป็นเอกสารส าคญัท่ีใช้ในการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการฯ  
 

4.รายได้ 

รายได้หลัก 

รายไดป้ระจ าต่อเดือน  ................................................ บาท  

รายได้อื่นๆ (หากมี) 

 
5. การลงนามเอกสาร/เงือ่นไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  
กรณีขา้พเจา้ไดรั้บอนุมตัิให้เขา้ร่วมโครงการ ขา้พเจา้มีความประสงค์ลงนามในเอกสาร/เง่ือนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  ณ 
สถานที่ ต่อไปนี้   
   ที่ท าการ บสส. :  ระบุสาขาที่สะดวก 

  สาขา      1.กรุงเทพ (เมเจอร์รัชโยธิน)           2.เชียงใหม่           3.ขอนแก่น            4.สุราษฎร์ธานี            5.พิษณุโลก 

  ช่องทางไปรษณีย ์: ตามที่อยู่จดัส่งเอกสาร 
  กรุณาเลือกช่องทางส ารอง E-mail หรือ  LINE ID ที่ท่านสะดวกให้โครงการติดต่อ   
                           E-mail : …………………………………………………………………. 
  LINE ID : ………………………………………………. 
 
กรณีเลือกช่องทางน้ี หากขา้พเจ้าไม่ได้กรอก E-mail / LINE ID ไว้ ขอให้ใช้ Email / LINE ID ที่ระบุไวใ้นขอ้ 1 เพ่ือการจดัส่งเอกสารให้แก่ขา้พเจ้า 

หากตอ้งการเปลี่ยนแปลง E-mail / LINE ID กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่ Call Center 1443 (วนัและเวลาท าการ) 

1. ......................................................... จ านวน................................ บาท/เดือน  
2. ......................................................... จ านวน................................ บาท/เดือน  
3. ......................................................... จ านวน................................ บาท/เดือน 
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แบบฟอร์มยืนยันข้อมูลภาระหน้ีสินเช่ือส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน/บริษัทที่ไม่ปรากฏในเครดิตบูโร 

 
ชื่อ................................................................................      นามสกุล............................ .........................................................................  

บตัรประชาชนเลขที่ ....................................................      เบอร์ติดต่อ ..................................... ...........................................................  
 

 
สถาบนัการเงิน/บริษทั      ไม่มี        มี    ช าระ ไม่ช าระแลว้ 
บมจ. จี แคปปิตอล     

บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล     

บมจ. แมคคาเล กรุ๊พ     

บมจ. ศกัดิ์สยามลิสซ่ิง     

 

 

หมายเหตุ  กรณีที่มีบญัชีภาระหนี้กบัสถาบนัการเงิน/บริษทั ขา้งตน้ จะตอ้งแนบเอกสารใบแจง้หนี้ ล่าสุดของสถาบนัการเงิน/บริษทั  
  นั้นระกอบการสมคัร (ถา้มี) 

 
 

 
ลงนาม ............................................................................. ผูส้มคัร 

( .......................................................................) ตวับรรจง 
วนัที่ ................. / .......................... / .................. 
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 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ได้ให้ไว้ทั้งหมดในใบสมคัรเขา้ร่วมโครงการคลินิกแก้หน้ีถูกต้องเป็นจริงทุก
ประการ และรับทราบว่าหากขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งอาจมีผลต่อการพิจารณาเขา้ร่วมโครงการ 

 ทั้งน้ี ขา้พเจา้ตกลงให้ถือว่า คู่ฉบบั ส าเนา ภาพถ่าย หรือเอกสารอิเลกทรอนิกส์ โทรสาร รวมถึงเอกสารที่ไดท้ า
ขึ้นไม่ว่ารูปแบบใดๆ ประกอบการสมคัรเขา้ร่วมโครงการ สามารถใช้เป็นหลกัฐานได ้

 เพ่ือประโยชน์ในการสมคัรเขา้ร่วมโครงการ ขา้พเจา้ประสงค์ให้ บสส. และเจา้หน้ีที่เขา้ร่วมโครงการที่ขา้พเจา้
มีภาระหน้ีค้างช าระ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลของขา้พเจ้า เพ่ือใช้ประกอบการสมัคร  การพิจารณาเง่ือนไขการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และด าเนินการใดๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือวัตถุประสงค์อื่นใดตาม
แนวนโยบายการช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของธนาคารแห่งประเทศไทย ไดต้ลอดระยะเวลาที่เข้า
ร่วมโครงการ และตกลงยินยอมให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

   1. ให้เจา้หน้ีน าส่งขอ้มูลเกี่ยวกบับญัชี ภาระหน้ี ขอ้มูลคดีและ/หรือขอ้มูลอื่นใดที่ขา้พเจา้มีอยู่กบัเจา้หน้ีให้กบั 
บสส. 
  2. ให้ บสส. เป็นผูรั้บและเปิดขอ้มูลเครดิตของขา้พเจา้ที่ บริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั  (NCB) ไดน้ าส่ง
ให้ บสส.  
  3. ให้ บสส. น าส่งขอ้มูลของขา้พเจา้ และจดัท ารายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงินของ

ขา้พเจา้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินโครงการไปยงัเจา้หน้ี และธนาคารแห่งประเทศไทย  
  

    
  

 
      ลงนาม ............................................................................. ผูส้มคัร  
     ( .......................................................................) ตวับรรจง 
                  วนัที่ ................. / .......................... / .................. 
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หนังสือรับรองรายได้  
โครงการแก้ไขปัญหาหน้ีส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน (โครงการคลินิกแก้หน้ี) 

(ส าหรับผูท้ี่ไม่มีสลิปเงินเดือน / รายการเดินบญัชียอ้นหลงั หรือสเตทเมนท)์ 

 
 วนัที่.............เดอืน................................ พ.ศ. ............. 
ท าที่....................................................................................... 

 
 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ................................................... บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่............................ 
อยู่บา้นเลขที่ ......................................................................................................... เบอร์โทรศพัท์ .................................  
เป็นผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการคลินิกแกห้น้ี ขอให้ขอ้มลูและให้ค ารับรองไวต้่อ บริษทั บริหารสินทรัพยสุ์ขุมวิท จ ากดั  
(“บสส.”)  เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเขา้ร่วมโครงการ ดงัน้ี  
 

1. ขา้พเจา้มีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพอิสระ ดงัน้ี (สามารถระบทุี่มาของรายไดม้ากกว่า 1 ขอ้ ตามจริง) 
 (1.) (ระบุรายละเอียดการประกอบอาชีพ)............................................................ มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 
เป็นเงินจ านวน................................... บาท  
 

 (2.) (ระบุรายละเอียดการประกอบอาชีพ)........................................................... มีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดอืน 
เป็นเงินจ านวน................................... บาท 

 
 (3.) (ระบุรายละเอียดการประกอบอาชีพ)............................................................ มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 

เป็นเงินจ านวน................................... บาท 
 2. ขา้พเจา้ขอรับรองและยืนยนัว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลงัว่า
ขอ้ความที่ไดรั้บรองไปไม่เป็นความจริง ขา้พเจา้ยินยอมใหถ้ือว่าขา้พเจา้ขาดคุณสมบตัิเขา้ร่วมโครงการคลินิกแกห้น้ี
และยินดีให้ บสส. ปฏิเสธ หรือพิจารณายกเลกิการเขา้ร่วมโครงการไดท้นัที   
 

 ลงชื่อ ................................................................. 
 (.........................................................) 
 ผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการคลินิกแกห้น้ี 

 

 

ใช้ส าหรับอาชีพอิสระเท่าน้ัน 
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เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลักประกัน 
 

เลขที่ใบสมคัร .......................................................(ส าหรับเจา้หน้าที่) 
 

เอกสารส าคญัโปรดน าส่งพร้อมใบสมคัร และรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
1) เอกสารส่วนตัวผู้สมัคร 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

2. ใบเปล่ียนชื่อ ใบเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี)  

 

2) เอกสารทางการเงิน  
1. เอกสารการตรวจเครดติบูโร 

2. พนักงานประจ า : สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน 

3. อาชีพอิสระ        : รายการเดินบญัชียอ้นหลงั (Statement)  3 เดือน                                                      

                             หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได ้50 ทวิ (ถา้มี) 

        หรือ หนังสือรับรองรายได ้(อยู่ในชุดใบสมคัรหน้า 6) 

 
 

 
แนะน าช่องทางการขอข้อมูลเครดิตบูโร 

 

 

ศูนยต์รวจเครดติบูโร                                                         เคาน์เตอร์ธนาคาร    

 

ATM                                                                                  Mobile App  

 

Internet Banking                                                                ที่ท าการไปรษณีย์ไทย  

 

 


