สำหรับเจ้าหน้าที่

ใบคำขอสินเชื่อ

Ref. 1.........................................................................................
Ref. 2.........................................................................................

สำหรับบุคคลธรรมดา

รายละเอียดการขอสินเชื่อ (เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสินเชื่อ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
กรณีเป็นการขอกู้ร่วม ผู้ขอกู้แต่ละท่านโปรดกรอกใบคำขอสินเชื่อแยกต่างหากท่านละ 1 ชุด

สำนักงาน / สาขา ................................................................
วันที่ ...........................................................................................

1. ประเภทผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ต้องการ
สินเชื่อบ้าน วงเงินที่ขอกู้ ……………………บาท ระยะเวลาการกู้ ……ปี
สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์
		
โฮมพลัส (Home Plus)
เคหะทวีสุข (Home Cash)
เคหะเพิ่มค่า (Mortgage Cash)
		
วงเงินกู้ ………………………………บาท
ระยะเวลาการกู้ ……….ปี
		
วงเงินโอ/ดี (O/D) ……………………….บาท ต้องการใช้โอ/ดี ที่สาขา ………………………
สินเชื่อเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต แบบประกันสินเชื่อจำนอง
สินเชื่อบุคคล
มีหลักประกัน
ไม่มีหลักประกัน
วงเงิน ………………………………บาท
ระยะเวลาการกู้ ……….ปี
สินเชื่ออื่นๆ …………………………………………………………………
บัตรเครดิต* ประเภท
มาสเตอร์การ์ด
วีซ่า
(*สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครที่มีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป)

2. วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ
ซื้อ
บ้านใหม่
บ้านมือสอง
ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินตนเอง
ซื้อที่ดินและทำการปลูกสร้าง		
ต่อเติม/ปรับปรุง
รีไฟแนนซ์ (Refinance) จากสถาบันการเงิน …………………………………………………………………………………………………………
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอื่นๆ ระบุ ……………………………………………………………………………………………………………………

3. รายละเอียดหลักประกัน
3.1 ประเภทของหลักประกัน
		
บ้านเดี่ยว ………ชั้น
		
บ้านแฝด ….……ชั้น
		
คอนโดมิเนียม
		
อื่นๆ ระบุ …………………………

ทาวน์เฮ้าส์ …………ชั้น
อาคารพาณิชย์ ………ชั้น
ที่ดินเปล่า

3.2 สถานที่ตั้งหลักประกัน
		
ชื่อโครงการหมู่บ้าน/คอนโดมิเนียม ……………………………………………………………………………… เนื้อที่ ………………ตร.วา/ตร.ม.
		
โฉนด/น.ส.3/น.ส.3 ก เลขที่ ……………………… ห้องชุดเลขที่………………… เลขที่ดิน ……………………… อาคารเลขที่ ………………
		
ตำบล/แขวง…………………………………… อำเภอ/เขต……………………………………จังหวัด………………………………………………
		
ราคาซื้อขาย…………………………บาท จำนวนเงินดาวน์/เงินมัดจำ…………………………บาท
3.3 ผู้ถือ/จะถือกรรมสิทธิ์
		

ผู้กู้หลัก
ผู้ขอกู้ร่วมคนที่ 1
ผู้ขอกู้ร่วมคนที่ 2
อื่นๆ ระบุ ชื่อ-สกุล……………………………………………………

4. ข้อมูลส่วนตัว
		 ผู้กู้
		
		
		
		
		
		

ผู้กู้ร่วม

ความสัมพันธ์กับผู้กู้ …………………………		

ผู้ค้ำประกัน

ความสัมพันธ์กับผู้กู้ ……………………

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………… ชื่อสกุล ………………………………………………………………
Name (Mr./Mrs./Miss) …………………………………………………… Surname ……………………………………………………………
วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.)
/
/
อายุ ………… ปี สัญชาติ ……………… เพศ ชาย
หญิง
หมายเลขบัตรประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/Passport เลขที่
วันที่ออกบัตร ………………………. วันที่หมดอายุบัตร ………………………. ออกโดย …………………………………………………………
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
		
ตั้งอยู่เลขที่ ………........……เลขที่ห้อง ……………ชั้น …………. อาคาร/หมู่บ้าน…………………………………………………………………
		
หมู่ที่ ………ซอย ………………………………… ถนน…………………………………… แขวง/ตำบล ………………………………………
		
เขต/อำเภอ …………………………………………จังหวัด …………………………………………… รหัสไปรษณีย์ …………………………
		
ประเทศถิ่นที่อยู่
ประเทศไทย
อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………
		
โทรศัพท์ (บ้าน) …………………………… (มือถือ) ………………………… E-mail address …………………………………………………
ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อได้)
ตามทะเบียนบ้าน
ตามสถานที่ทำงาน		
อื่นๆ(ระบุ) …………………………………

ประเภทที่อยู่อาศัยปัจจุบัน
		
		

บ้านเดี่ยว
ทาวน์เฮ้าส์
อาคารพาณิชย์		
คอนโดมิเนียม
อพาร์ทเม้นท์/หอพัก		
อื่นๆ ระบุ ……………………………………………………………………
จำนวนปีที่อยู่ (ของที่อยู่ปัจจุบัน) ….……… ปี ……… เดือน

สถานะในการพักอาศัย
		
		

บ้านของตนเอง
ปลอดภาระ
อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ ภาระผ่อน/เช่า ต่อเดือน …………บาท
บ้านบิดา – มารดา
บ้านของญาติ		
บ้านเช่า		
บ้านสวัสดิการ		
อื่นๆ ระบุ …………………………………….

ตั้งอยู่เลขที่ …………… เลขที่ห้อง …………… ชั้น …………. อาคาร/หมู่บ้าน……………………. หมู่ที่ …………. ซอย .……………………
ถนน…………………………. แขวง/ตำบล ……………………………. เขต/อำเภอ …………………………. จังหวัด ………………………….
รหัสไปรษณีย์ ………… โทรศัพท์ (บ้าน) …………………… (มือถือ) ……………………………. E-mail address …………………….…….
ระดับการศึกษาสูงสุด
		
		
		

ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)			
ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท		
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา ………………………….………………………….…………………………. คณะ ………………………….……………………

สถานภาพการสมรส และข้อมูลบุตร

		
		

โสด
สมรส – จดทะเบียน
สมรส – ไม่จดทะเบียน
หย่า
หม้าย
แยกกันอยู่
ชื่อ-สกุล คู่สมรส (นาย/นาง/นางสาว) ………….………………………….………….……… ชื่อสกุลเดิม ………….……………………………
วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.)
/
/
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
อาชีพคู่สมรส ………….………………………….………….……… ชื่อสถานที่ทำงาน ………….………………………….………….……………
ตำแหน่งปัจจุบัน ……………………….………… โทรศัพท์ ……………………….………… รายได้ต่อเดือน …………………….…………บาท
จำนวนบุตร ………………คน ชาย ……………… คน หญิง ……………… คน

		

กรุณากรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีดังต่อไปนี้

			 กรณีมีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรณีมีผู้อนุบาล/ผู้พิทักษ์/ผู้แทนโดยชอบธรรม

			 ชื่อ – สกุล(นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง) …………………………………………………………………………………………………
			 วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.)
/
/
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
สัญชาติ… ……
			 ชื่อ – สกุล(นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง) …………………………………………………………………………………………………
			 วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.)
/
/
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
สัญชาติ… ……
			 ชื่อ – สกุล(นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง) …………………………………………………………………………………………………
			 วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.)
/
/
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
สัญชาติ… ……
อาชีพ
ข้าราชการ		
พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง
วิศวกร/สถาปนิก/มัณฑนากร
ครู/อาจารย์
แพทย์/สัตวแพทย์/ทันตแพทย์
ตำรวจ/ทหาร
บุคลากรทางการแพทย์		
นักกฎหมาย
นักบัญชี
นักการเมือง
นักคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศิลปิน/นักแสดง
เกษตรกร/ปศุสัตว์/ชาวประมง
เจ้าของกิจการ (โปรดระบุชื่อกิจการ) ……………………………………………………………………………………………………………………
อาชีพอิสระ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………
อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
สถานที่ทำงาน

		
		
		
		
		
		
		

ชื่อสถานที่ทำงาน/ประกอบการ …………………………………………………………… ประเภทธุรกิจ ……………………………………………
ตั้งอยู่เลขที่ …………… เลขที่ห้อง ……………ชั้น ……… อาคาร/หมู่บ้าน …………………………………………………… หมู่ที่ …………
ซอย ……………………………………… ถนน……………………………………… แขวง/ตำบล …………………......…………………………
เขต/อำเภอ …………………………………… จังหวัด ……………………………………………………. รหัสไปรษณีย์ ………………………..
โทรศัพท์ (1) ………………………………………………………….. โทรศัพท์ (2)…………………………....…………………………………….
เบอร์ต่อ ………………… โทรสาร ……………………………… E-mail address …………………………………………..……………………
แผนก/ฝ่าย ……………………………………………………………….. ตำแหน่งปัจจุบัน …………………………………………………………
วันที่เริ่มงานปัจจุบัน ………………………………….จำนวนปีที่ทำงานมาทั้งหมด ………. ปี
หากอายุงานปัจจุบันน้อยกว่า 1 ปี โปรดระบุชื่อสถานที่ทำงานเดิม …………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ …………………………………………… ตำแหน่งงาน …………………………………………………………….. อายุงาน ………. ปี

รายได้
		
		
		
		
		

กรณีเป็นผู้มีเงินเดือนประจำ
เงินเดือนประจำ ……………………………………………บาท/เดือน
โบนัส ………………………………………………………บาท/ปี
รายได้อื่นๆ …………………………………………………บาท/เดือน
แหล่งที่มาของรายได้อื่น ……………………………………………
กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ยอดขายจากธุรกิจ …………………………………………………บาท/เดือน
กำไรสุทธิ …………………………………………บาท/เดือน

		
		
		

วิธีการรับเงินเดือน/รายได้
โอนผ่านบัญชี ระบุชื่อธนาคาร ……………………………………………………………………… สาขา ……………………………………
รับเป็นเงินสด/เช็ค
อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………..

แหล่งที่มาของเงินที่นำมาชำระคืนเงินกู้
รับจ้าง/เงินเดือน
มรดก/ของขวัญ

ธุรกิจส่วนตัว
เงินออม
ขายหน่วยลงทุน
อื่น ๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………

5. ข้อมูลทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์

ชื่อสถาบันการเงิน

จำนวนบัญชี

วงเงินรวม

ยอดคงเหลือรวม

เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากประจำ
สินเชื่อเคหะ
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อบุคคล
วงเงินโอ/ดี (O/D)
บัตรเครดิต
ประกันชีวิต
กองทุนรวม

6. รายละเิรายละเอียดทรัพย์สินที่อยู่ในครอบครอง
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน …………………แปลง
มูลค่ารวม …………………บาท
ปลอดภาระ
อยู่ระหว่างการผ่อน
ที่ดินเปล่า/ห้องชุด
จำนวน …………………แปลง/ห้อง มูลค่ารวม …………………บาท
ปลอดภาระ
อยู่ระหว่างการผ่อน
รถยนต์
จำนวน …………………คัน
มูลค่ารวม …………………บาท
ปลอดภาระ
อยู่ระหว่างการผ่อน
อื่นๆ ระบุ ………………………………………………………………………………………………………...……………………………………

6. สถานที่ต้องการใช้ติดต่อกับธนาคาร
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
สถานที่ทำงาน
อื่นๆ โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………………...………………………………

7. บุคคลที่จะติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หรือ บุคคลอ้างอิง
		
		

ชื่อ - สกุล …………………………………………………………………………………………… ความสัมพันธ์ ……………………….………
เลขที่ …………………… เลขที่ห้อง…………………… ชั้น …………………… อาคาร/หมู่บ้าน………………………………………………….
หมู่ที่ ………ซอย …………………………………… ถนน…………………………………… แขวง/ตำบล ………………………………………
เขต/อำเภอ ………………………………จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………… โทรศัพท์ ………………………

ในการทีข่ า้ พเจ้าขอสินเชือ่ ประเภทต่างๆ จากธนาคารนัน้ ข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ติ ามระเบียบและข้อบังคับของธนาคารทุกประการและยินยอมชำระดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม
และค่าอากรแสตมป์ ค่าประกันภัยสิง่ ปลูกสร้างและค่าใช้จา่ ยต่างๆ (ถ้ามี) ตามระเบียบของธนาคารประกาศกำหนดขึน้ ทัง้ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วในขณะนี้ และ/หรือทีจ่ ะมีตอ่ ไปในภายหน้า
โดยข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบชำระหนี้ที่เกิดขึ้นตามใบคำขอสินเชื่อนี้ให้แก่ธนาคาร
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารติดต่อสอบถาม หรือเปิดเผยรายละเอียดบางประการหรือทั้งหมดเกี่ยวกับข้าพเจ้าจากหรือให้กับบุคคลใดก็ตาม
ที่ธนาคารเห็นสมควร และยินยอมให้ธนาคาร และบริษัทในเครือของธนาคารใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าเพื่อพิจารณาและดำเนินการเสนอผลิตภัณฑ์บริการ สิทธิประโยชน์
และข้อเสนอพิเศษอื่นให้แก่ข้าพเจ้าได้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าข้าพเจ้าจะสิ้นสุดภาระหน้าที่ตามเงื่อนไข
และข้อตกลงต่างๆ ที่ข้าพเจ้ามีต่อธนาคารแล้วก็ตาม
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้อา่ นและเข้าใจข้อความในใบคำขอสินเชือ่ นีโ้ ดยตลอดแล้ว เห็นว่าเป็นความจริง และถูกต้องทุกประการ จึงได้ลงลายมือชือ่ ไว้เป็นหลักฐาน
				

ลงชื่อ ……………………………………..…. ผู้ขอกู้/ผู้กู้ร่วม/ผู้ค้ำประกัน

					
				

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

(………………………………………..) ตัวบรรจง

วันที่ …………………………………………

ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่การตลาด …………………………………………………… Code ………………………… รับแบบคำขอสินเชื่อวันที่ ……./……/……
กรณีลูกค้าระบุอาชีพเป็นเจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ตลาด/เจ้าหน้าที่สินเชื่อระบุ
ประเภทธุรกิจ (Business Code) ……………………………………… Industry Code …………………………
ขนาดธุรกิจ (Business Size)
Large
Medium
Small
Rank				
1
2		
3

เอกสาร / ประกอบการขอสินเชื่อ
เอกสารส่วนตัว
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผู้ขอกู้หลัก คู่สมรส ผู้ขอกู้ร่วม คู่สมรส

ใบคำขอสินเชื่อ
หนังสือยินยอมให้ตรวจเครดิตบูโร (NCB)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ–สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรสจดทะเบียน)
สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีหย่า)
สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
กรณีชาวต่างชาติ
• สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
• สำเนาใบต่างด้าว/ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย/ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)
• สำเนาหนังสือรับรองการทำงานในประเทศ (Work Permit)
• สำเนาทะเบียนสมรสกับผู้มีสัญชาติไทย (สมรสมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี)

เอกสารทางการเงิน

ผู้ขอกู้หลัก คู่สมรส ผู้ขอกู้ร่วม คู่สมรส

กรณีผู้มีรายได้ประจำ
• สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน/ภงด. 50 ทวิ
• เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Bank Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั /ห้างหุน้ ส่วนจำกัด (ไม่เกิน 3 เดือน) /ใบทะเบียนพาณิชย์
• สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 3 เดือน (กรณีจดทะเบียนบริษัท)
• เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Bank Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง (ในนามส่วนบุคคล/ธุรกิจ)
• งบการเงินย้อนหลัง 2 ปี (ล่าสุด) /ภ.พ. 30/ทะเบียนรายรับ-รายจ่าย/ใบเสร็จซื้อ-ขาย (ถ้ามี)
• ภาพถ่ายกิจการ (กรณีไม่ได้จดทะเบียนบริษัท)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักแสดง นายหน้า ขายประกัน ขายตรง
• ภงด. 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย/หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้
• เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Bank Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
• บัตรประจำตัววิชาชีพ/หลักฐานแสดงรายได้อื่น เช่น สัญญาว่าจ้าง
เอกสารแสดงรายได้/ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น สัญญาให้เช่า สำเนาทะเบียนรถยนต์ สำเนาโฉนดที่ดิน ฯลฯ (ถ้ามี)

เอกสารหลักทรัพย์

ผู้ขอกู้หลัก คู่สมรส ผู้ขอกู้ร่วม คู่สมรส

เอกสารที่ต้องใช้ทุกกรณี
• สำเนาโฉนดที่ดิน/หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่เป็นหลักประกัน (ทุกหน้า)
เอกสารเพิ่มเติมตามวัตถุประสงค์การขอกู้
• กรณีขอกู้เพื่อซื้อบ้านใหม่
		 - สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาต่อท้าย (กรณีมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) /ใบจอง
		 - ใบเสร็จผ่อนชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
• กรณีขอกู้เพื่อซื้อบ้านมือสอง
		 - สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาต่อท้าย (กรณีมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
		 - ภาพถ่ายหลักประกัน
		 - สำเนาบัตรประชาชนผู้ขาย
		 - สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขาย
• กรณีขอกู้เพื่อไถ่ถอนหนี้เดิมที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่น (รีไฟแนนซ์)
		 - หลักฐานการผ่อนชำระกับสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
			 หรือ Loan Statement ที่ธนาคารรับรอง
		 - สำเนาสัญญาเงินกู้ที่มีรายละเอียดวงเงินและเงื่อนไขครบถ้วนสมบูรณ์
		 - สำเนาสัญญาจำนอง พร้อมสำเนาต่อท้ายสัญญาจำนอง
		 - สำเนาสัญญาขายที่ดิน (ทด.13)
• กรณีขอกู้เพื่อปลูกสร้างบ้าน/ปรับปรุง/ต่อเติม
		 - แบบแปลนบ้าน/ต่อเติมตกแต่ง
		 - สำเนาสัญญาว่าจ้างปลูกสร้าง/ต่อเติมตกแต่ง
		 - สำเนาใบขออนุญาตปลูกสร้าง/ใบตอบรับใบอนุญาตปลูกสร้าง
		 - ภาพถ่ายที่ดินที่จะปลูกสร้างบ้าน หรือหลักประกันก่อนการปรับปรุง/ต่อเติม
		 - ใบอนุญาตรื้อถอน (กรณีต้องรื้อถอนก่อนปลูกสร้าง)
• กรณีขอกู้เพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร (NPA)
		 - ใบอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินของธนาคาร
		 - หนังสือวางเงินมัดจำ
หมายเหตุ : สำเนาเอกสาร ต้องเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

เลขทค ขอ

หนงสอใหความยนยอม
ท ท…………………..ส ข ………………...
วนท …… เดอน ………………..พ.ศ……….
บคคลธรรมดา
ข พเจ น ย/น ง/น งส ว ………………………………………………. น มสกล ………………………………………….
วน/เดอน/ป พ.ศ. เก!ด ………………………………….
บตรประจ ตวประช ชน
เลขท
หนงสอเด!นท ง

เลขท

นตบคคล
ข พเจ (น!ต!บคคลชอ)………………………………………………. ………..ประเภทน!ต!บคคล……….……………………
ทะเบยนน!ต!บคคลเลขท/เลขทอ งอ!ง
เลขท
วนทจดทะเบยน ………………………………….. โดยม ……………………………………………………………………
และ …………………………..….………………….…………………………………. เป.นผ0มอ น จกระท ก รแทนน!ต!บคคล
ข พเจ ตกลงย!น ยอมใหบร!ษ ทขอม0ล เครด! ต แห3 ง ช ต! จ กด (บร!ษ ทฯ) เป5ด เผยหรอใหขอม0ล ของข พเจ แก3
ธนาคารธนชาต จากด (มหาชน) ซ7งเป.นสม ช!กหรอผ0ใชบร!ก รของบร!ษทฯ เพอประโยชน8ในก รว!เคร ะห8ส!นเชอ
ก รออกบตรเครด!ต ต มค ขอส!นเชอ/ขอออกบตรเครด!ตของข พเจ ทใหไวกบธน ค รดงกล3 วข งตน รวมท;งเพอ
ประโยชน8ในก รทบทวนส!นเชอ ต3ออ ยสญญ ส!นเชอ/บตรเครด!ต ก รบร!ห รและป=องกนคว มเสยงต มขอก หนดของ
ธน ค รแห3งประเทศไทย และใหถอว3 ค03ฉบบ และบรรด ส เน ภ พถ3 ย ขอม0ลอ!เล@กทรอน!กส8 หรอโทรส รทท ส เน ข7;น
จ กหนงสอใหคว มย!นยอมฉบบน; โดยก รถ3 ยส เน ถ3 ยภ พหรอบนท7กไวไม3ว3 ในร0ปแบบใดๆ เป.นหลกฐ นในก รให
คว มย!นยอมของข พเจ เช3นเดยวกน
ประทบตร
บร!ษท
กรณน!ต!บคคล
(ถ ม)

ลงชอ
(

)

ผ0ใหคว มย!นยอม / ผ0มอ น จกระท ก รแทนน!ต!บคคลผ0ใหคว มย!นยอม
โปรดเขยนชอสกลตวบรรจง

พย น
(

)
เจ หน ทของธน ค ร
โปรดเขยนชอสกลตวบรรจง

เอกสารประกอบ
- กรณบคคลธรรมด 1. ส เน บตรประช ชน 2. ส เน บตรข ร ชก ร/รฐว!ส หก!จ และส เน ทะเบยนบ น
- กรณน!ต!บคคล 1. ส เน หนงสอรบรองของน!ต!บคคลฉบบล3 สดทมอ ยไม3เก!น 90 วน 2. ส เน บตรประช ชนของผ0มอ น จลงน ม
หมายเหต : ขอม0ลทบร!ษทเป5ดเผยใหแก3สม ช!กหรอผ0ใชบร!ก รเป.นองค8ประกอบหน7งในก รพ!จ รณ ส!นเชอของสถ บนก รเง!น แต3ก รเป5ดเผย
ขอม0ลดงกล3 วเป.นส!ทธ!ของเจ ของขอม0ลทจะใหคว มย!นยอมหรอไม3ก@ได

