
ขั้นตอนการยื่นคําขอแกไข / โตแยงขอมูลเครดิตสําหรับบุคคลเจาของขอมูล 
ผานบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 

 

 เมื่อลูกหนี้เจาของขอมูลไดมีการชําระหนี้ใหกับบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด เสร็จสิ้น
เรียบรอยแลว  ใหดําเนินการดังนี้ 
 1. ลูกหนี้เจาของขอมูลกรอกแบบคําขอแกไข / โตแยงขอมูลเครดิต  พรอมลงลายมือช่ือใหครบถวน  
โดยตองกรอกขอมูลในแบบคําขอแกไข / โตแยงขอมูลเครดิตดังตอไปนี้ 
  1.1 วันที่ยื่นคําขอ 
  1.2 ช่ือและนามสกุล / ช่ือนิติบุคคล 
  1.3 เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน / เลขที่นิติบุคคล 
  1.4 วัน เดือน ปเกิด / วันที่จดทะเบียนนิติบุคคล 
  1.5 ที่อยูที่จัดสงเอกสารและหมายเลขโทรศัพท 
  1.6 สถาบันผูใหสินเชื่อเดิม 
  1.7 บัญชีเลขที่ 
  1.8 วงเงิน 
  1.9 ประเภทบัญชีสินเชื่อ 
  1.10 ลักษณะการกู 
  1.11 กรณีที่มีหลักประกันเปนบุคคล  ใหแจงรายละเอียดผูค้ําประกันเพิ่มเติม 
 2. แนบหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
  กรณีบุคคลธรรมดา 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หนวยงานราชการออกให  หรือหนังสือเดินทาง (กรณี
เปนชาวตางชาติ)  พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
  กรณีนิติบุคคล 
  2.1 สําเนาหนังสือรับรองบริษัท / หางหุนสวน ที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน  และใหกรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามรับรองความถูกตอง  พรอมประทับตราบริษัท 
  2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจ  พรอมลงนามรับรองความถูกตอง 
 3. บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด  ออกหนังสือยืนยันการรับชําระหนี้จากลูกหนี้  แจง
ใหกับบริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 ช่ือลูกหนี้ 
  3.2 เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน / เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล 
  3.3 สถาบันการเงินที่โอนหนี้ 
  3.4 วันที่ที่รับโอนหนี้ 
  3.5 วงเงิน 
  3.6 เลขที่บัญชี 
  3.7 ประเภทสินเชื่อ 
  3.8 กรณีที่หลักประกันเปนบุคคล  ใหระบุวา “มี”  หรือ “ไมมี” 
  3.9 วันที่ไดรับชําระหนี้ 
 4. บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด  จัดสงเอกสารตามขอ 1 – 3 ใหกับบริษัทขอมูลเครดิต
แหงชาติ จํากัด 
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