
สถานทีซ่ื้อขอมูลเครดิต (กรณีบุคคลธรรมดา)

ศูนยตรวจเครดิตบูโร
     ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ อาคาร 2 ช้ัน 2
     เลขท่ี 63 ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
     โทรศัพท : (66) 02-643-1250
     โทรสาร : (66) 02-612-5895
     เปดทําการเฉพาะวันจันทร-วันศุกร เวลา 09.00 น.-16.30 น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ
ศูนยตรวจเครดิตบูโร – สถานีรถไฟฟา BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี)
     เปดทําการวันจันทร-วันศุกร เวลา 09.00 น.-18.00 น.
ศูนยตรวจเครดิตบูโร – สถานีรถไฟฟา BTS อนุสาวรียชัยสมรภูมิ (ภายในสถานี)
     เปดทําการวันจันทร-วันอาทิตย เวลา 09.00 น.-18.00 น.
ศูนยตรวจเครดิตบูโร – หางเจเวนิว (นวนคร) ติดโรงพยาบาลนวนคร ช้ัน 3 ติดประกันสังคม
     เปดทําการวันจันทร-วันอาทิตย เวลา 09.00 น.-18.00 น.
ศูนยตรวจเครดิตบูโร – อาคารกลาสเฮาส ช้ันใตดิน ซอยสุขุมวิท 25
     เปดทําการวันจันทร-วันศุกร เวลา 09.00 น.-16.30 น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ
ศูนยตรวจเครดิตบูโร – อาคารเพิรล แบงกค็อก ช้ัน 3 (โซนธนาคาร)ศูนยตรวจเครดิตบูโร – อาคารเพิรล แบงกค็อก ช้ัน 3 (โซนธนาคาร)
     เปดทําการวันจันทร-วันศุกร เวลา 09.00 น.-18.00 น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ
CITI – เดอะมอลล สาขาบางกะป, งามวงศวาน, ศูนยการคาเมกา บางนา
     บริการเฉพาะ เสาร-อาทิตย เวลา 11.00 น.-18.00 น.
UOB – สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสตเกต บางใหญ
     บริการเฉพาะ เสาร-อาทิตย เวลา 11.00 น.-18.00 น.
เคานเตอรธนาคารกรุงศรีอยุธยา, กรุงไทย, ธนชาต, อาคารสงเคราะห, ไอซีบีซี (ไทย), แลนดแอนดเฮาส       
     (ทุกสาขา)

* ใหบริการตรวจสอบขอมูล (ของตนเอง) และชาวตางชาติ
ใชบัตร ATM และบัตรเดบิต ของธนาคารกรุงไทย, ใชบัตร ATM บัตรเดบิต และบัตรเครดิต (ท่ีใชเปน
     บัตร ATM) ของธนาคารไทยพาณิชย ทํารายการผานตูเบิกเงินสด (ATM) ของธนาคารเจาของบัตร
ใชโทรศัพทมือถือ สําหรับผูท่ีลงทะเบียน ธนาคารมือถือ (Mobile Banking) ธนาคารกรุงไทย, ธนชาต
ใชบริการธนาคารออนไลน (Internet Banking) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยตองมีบัญชีกับธนาคาร
ท่ีทําการไปรษณียไทย เฉพาะสาขาท่ีใหบริการ 291 สาขา

* ศูนยตรวจเครดิตบูโร ท้ัง 6 ศูนย ใหบริการตรวจสอบขอมูล (ของตนเองหรือมอบอํานาจ) และชาวตางชาติ



สถานทีซ่ื้อขอมูลเครดิต (กรณีนิตบิุคคล)

ศูนยตรวจเครดิตบูโร
     ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ อาคาร 2 ช้ัน 2
     เลขท่ี 63 ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
     โทรศัพท : (66) 02-643-1250
     โทรสาร : (66) 02-612-5895
     เปดทําการเฉพาะวันจันทร-วันศุกร เวลา 09.00 น.-16.30 น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ
ขอตรวจสอบขอมูลทางไปรษณีย
     ข้ันตอนในการขอตรวจสอบ มีดังน้ี
     1.นิติบุคคลกรอกรายละเอียด แบบคําขอตรวจสอบขอมูลเครดิตนิติบุคคล พรอมลงนามโดยกรรมการผูมี
        อํานาจ และประทับตรานิติบุคคล (ถามี) และแนบหลักฐานประกอบ ดังน้ี

สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล อายุไมเกิน 3 เดือน พรอมลงนามรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจ 
              และประทับตรานิติบุคคล (ถามี)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
     2.ชําระคาบริการตรวจสอบขอมูลเครดิต เปนแคชเชียรเช็ค (Cashier Cheque) ส่ังจาย บริษัท ขอมูลเครดิต
        แหงชาติ จํากัด ตามอัตราคาบริการท่ีไดเลือกในแบบคําขอตรวจสอบขอมูลเครดิต ดังน้ี        แหงชาติ จํากัด ตามอัตราคาบริการท่ีไดเลือกในแบบคําขอตรวจสอบขอมูลเครดิต ดังน้ี

แบบท่ี 1 รายงานขอมูลเครดิต 1 ฉบับ คร้ังเดียว อัตราคาบริการ 220 บาท รวมคาจัดสงไปรษณีย
              จํานวน 20 บาทแลว

แบบท่ี 2 รายงานขอมูลเครดิต 2 ฉบับ รายคร่ึงป อัตราคาบริการ 400 บาท ฟรีคาจัดสงไปรษณีย
แบบท่ี 3 รายงานขอมูลเครดิต 4 ฉบับ รายไตรมาส อัตราคาบริการ 700 บาท ฟรีคาจัดสงไปรษณีย
แบบท่ี 4 รายงานขอมูลเครดิต 6 ฉบับ ราย 2 เดือน อัตราคาบริการ 950 บาท ฟรีคาจัดสงไปรษณีย

     3.จัดสงเอกสารหลักฐานตามขอ 1-2 ทางไปรษณียลงทะเบียน จาหนาถึง

     4.บริษัทฯ จะสงรายงานขอมูลเครดิต ใหกรรมการผูจัดการ ตามท่ีอยูท่ีระบุไวในหนังสือรับรองของนิติบุคคล 
        เทาน้ัน โดยจะถึงลูกคาภายใน 7 วันทําการ นับจากวันท่ีรับแบบคําขอตรวจ

    บริษัท ข้อมลูเครดติแห่งชาติ จํากดั
    ส่วนบริหารเจ้าของข้อมลู
    เลขที� 63 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
    (สํานกังานใหญ่) ชั �น 2 อาคาร 2
    ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
    กรุงเทพมหานคร 10320




