แบบคำขอรับเงินค่ำประกันชดเชยจำก บสย. (ครั้งที่ 1)
(โครงการค้าประกันสินเชื่อครัวไทยสู่โลก โดยมี บสย. ค้าประกันในลักษณะรับความเสี่ยงร่วมกับสถาบันการเงิน)
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรียน

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
ตามที่ข้าพเจ้า
ซึ่ ง
ต่อไปนีเรียกว่า “ ผู้ให้กู้ ” ได้ให้สินเชื่อแก่
ซึ่ ง ต่ อ ไ ป นี
เรียกว่า “ ผู้กู้ ” และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ซึ่งต่อไปนีเรียกว่า “ บสย.” ได้ตกลงรับความ
เสี่ยงร่วมกันกับผู้ให้กู้ในสินเชื่อที่ผู้ให้กู้ได้ให้ไว้แก่ผู้กู้เพื่อความสูญเสียจริงที่ผู้ให้กู้จะพึงมีภายหลังจากที่ผู้ให้กู้บังคับคดีเสร็จ
สินแล้ว ในสัดส่วนการค้าประกันร้อยละ 50 ของความสูญเสียจริง โดย บสย.ได้ให้การค้าประกันสินเชื่อต่อผู้ให้กู้ในวงเงิน
ค้าประกันทังสินไม่เกิน
บาท (
)
รวมทั ง
ดอกเบียนับแต่วันผิดนัดค้างช้าระไม่เกิน 6 เดือน หรือจนถึงวันที่ผู้ให้กู้ได้ฟ้องคดีแพ่ง ผู้กู้ต่อศาล แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
ตามหนังสือค้าประกันเลขที่
ลงวันที่
บัดนีข้าพเจ้าได้ยื่นฟ้องผู้กู้และผู้เกี่ยวข้องให้ช้าระหนีดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่
และ
ศาลได้มีค้าพิพากษาถึงที่สุดแล้วเมื่อวันที่
ปรากฏรายละเอียด
ตามส้าเนาค้าฟ้อง ส้าเนาค้าพิพากษาและใบส้าคัญของศาลแสดงว่าค้าพิพากษาถึงที่สุดที่แนบมา และสามารถสรุปสภาพ
หนี ณ วันที่คดีถึงที่สุดและราคาประเมินหลักประกัน ได้ดังนี
ประเภทสินเชื่อ

ต้นเงิน

ดอกเบีย

รวม

1.
2.
3.
4.
5.
รวม
ราคาประเมินหลักประกันปัจจุบัน (ณ วันที่
ประเภทหลักประกัน (โฉนดที่ดิน/นส.3ก./นส.3 ฯลฯ)
1.
2.
3.
4.
5.
รวม

)
มูลจ้านอง/จ้าน้า

ราคาประเมิน
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อนึ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบค้าขอให้ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชย ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดกิจการของผู้
กู้และความคืบหน้าในการด้าเนินคดีดังนี
1. สาเหตุส้าคัญที่กิจการประสบความล้มเหลว

2. ความคืบหน้าในการด้าเนินคดีของผู้ให้กู้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทดรองจ่ายค่าประกันชดเชยให้ก่อนร้อยละ 25 ของความสูญเสียเบืองต้นแต่ไม่
เกินร้อยละ 50 ของวงเงินค้าประกันให้แก่ข้าพเจ้า ทังนี ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการค้า ประกัน
สินเชื่อในลักษณะรับความเสี่ยงร่วมกันและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือค้าประกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว พร้อมนีได้แนบ
เอกสารตามที่ บสย. ก้าหนดเพื่อประกอบการพิจารณามาครบถ้วนด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

(

)
ผู้มีอ้านาจลงนาม

เอกสารแนบ : (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ส้าเนาค้าฟ้องและเอกสารแนบท้ายฟ้องที่เจ้าหน้าที่ศาลรับรองความถูกต้อง
ส้าเนาค้าพิพากษาที่เจ้าหน้าที่ศาลรับรองความถูกต้อง
ต้นฉบับใบส้าคัญของศาลแสดงว่าค้าพิพากษาถึงที่สุด
ส้าเนาหมายบังคับคดีที่เจ้าหน้าที่ศาลรับรองความถูกต้อง
BANK STATEMENT หรือหลักฐานการช้าระหนีตังแต่วันที่ผิดนัดจนถึงวันที่คดีถึงที่สุด
หลักฐานการประเมินราคาทรัพย์สินหลักประกันปัจจุบัน พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
ข้อมูลปัจจุบันของลูกหนีหลัก/ลูกหนีร่วม/ผู้ค้าประกันสินเชื่อที่ บสย. ให้การค้าประกันสินเชื่อ ตาม
แบบฟอร์มแนบ(หน้า 3)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ต้าแหน่ง
ผู้ให้กู้
ส้านักงานใหญ่ / สาขา
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร

เอกสารแนบ
-3-

ชื่อลูกหนี/ผู้ค้าประกัน
(ลูกหนีหลัก (ล้าดับ 1) / ลูกหนีร่วม/ผู้ค้าประกันสินเชื่อ)
1.
2.
3.

กรณีบุคคลธรรมดา

ข้อมูลปัจจุบันของลูกหนี้หลัก/ลูกหนี้ร่วม/ผู้ค้ำประกันสินเชื่อที่ บสย. ให้กำรค้ำประกันสินเชื่อ
สมรส
จดทะเบียน ไม่จดทะเบียน







ชื่อ คู่สมรส
(ชื่อ –สกุล)

ที่ตังสถานประกอบการ
โทรศัพท์

โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

รหัสไปรษณีย์
E-Mail

ที่อยู่ลูกหนีหลัก
โทรศัพท์

โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

รหัสไปรษณีย์
E-Mail

โทรศัพท์มือถือ

รหัสไปรษณีย์
E-Mail

โทรศัพท์มือถือ

รหัสไปรษณีย์
E-Mail

ที่อยู่ลูกหนีร่วม
โทรศัพท์

โทรสาร

ที่อยู่ผู้ค้าประกัน
โทรศัพท์

โทรสาร

แผนที่ที่ตั้งสถำนประกอบกำร

โสด หย่า /
หม้าย
 
 
 

แบบคำขอรับเงินค่ำประกันชดเชยจำก บสย. (ครั้งที่ 2)
(โครงการค้าประกันสินเชื่อครัวไทยสู่โลก โดยมี บสย. ค้าประกันในลักษณะรับความเสี่ยงร่วมกับสถาบันการเงิน)
วันที่
เรียน

เดือน

พ.ศ.

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ตามที่ข้าพเจ้า
ซึ่ ง
ต่อไปนีเรียกว่า “ ผู้ให้กู้ ” ได้ให้สินเชื่อแก่
ซึ่ ง ต่ อ ไ ป นี
เรียกว่า “ ผู้กู้ ” และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ซึ่งต่อไปนีเรียกว่า “ บสย.” ได้ตกลงรับความ
เสี่ยงร่วมกันกับผู้ให้กู้ในสินเชื่อที่ผู้ให้กู้ได้ให้ไว้แก่ผู้กู้เพื่อความสูญเสียจริงที่ผู้ให้กู้จะพึงมีภายหลังจากที่ผู้ให้กู้บังคับคดีเสร็จ
สินแล้ว ในสัดส่วนการค้าประกันร้อยละ 50 ของความสูญเสียจริง โดย บสย.ได้ให้การค้าประกันสินเชื่อต่อผู้ให้กู้ในวงเงิน
ค้าประกันทังสินไม่เกิน
บาท (
)
รวมทั ง
ดอกเบียนับแต่วันผิดนัดค้างช้าระไม่เกิน 6 เดือน หรือจนถึงวันที่ผู้ให้กู้ได้ฟ้องคดีแพ่ง ผู้กู้ต่อศาล แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
ตามหนังสือค้าประกันเลขที่
ลงวันที่
ข้าพเจ้าได้ยื่นแบบค้าขอรับเงินค่าประกันชดเชยครังที่ 1 ต่อ บสย. แล้ว และได้รับเงินทดรองจ่ายค่าประกั น
ชดเชยเป็นจ้านวนเงิน
บาท (
) ซึ่งข้าพเจ้าได้
น้าเงินดังกล่าวหักช้าระหนีต้นเงินและดอกเบียตามความสูญเสียจริงแล้วแต่ไม่เพียงพอ บัดนีข้าพเจ้าได้บังคับคดีเสร็จสินแล้ว
ปรากฏรายละเอียดตามหลักฐานการช้าระหนีและ/หรือบัญชีรับจ่ายของกรมบังคับคดีที่แนบมาข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์จะ
ขอรับเงินค่าประกันชดเชยครังที่ 2 ซึ่งสามารถสรุปสภาพหนีและราคาหลักประกันได้ดังนี
1. สภาพหนี ณ วันที่บังคับคดีเสร็จสิน เมื่อหักเงินที่ได้รับจากการที่ลูกหนีผ่อนช้าระหนี และ/หรือโอนทรัพย์สินช้าระหนี
และ/หรือโอนขายทรัพย์สินเพื่อช้าระหนี และ/หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินแล้ว
ประเภทสินเชื่อ
ต้นเงิน
ดอกเบีย
รวม
1.
2.
3.
4.
5.
รวม
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2. เงินที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สนิ เพื่อช้าระหนี และ/หรือโอนขายทรัพย์สินเพื่อช้าระหนี และ/หรือขายทอดตลาดทรัพย์สนิ เสร็จสิน
ประเภททรัพย์สิน(หลักประกัน)
วันที่โอนและ/หรือขาย
ราคาโอนและ/หรือขาย
1.
2.
3.
4.
5.
……………………….…
รวม
……………….………...
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาจ่ายค่าประกันชดเชยในส่วนที่เหลือตามสัดส่วนของความสูญเสียจริงที่ระบุไว้
ในหนังสือค้าประกันแต่ไม่เกินวงเงินค้าประกันให้แก่ข้าพเจ้าทังนี ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบั ติในการค้า
ประกันสินเชื่อในลักษณะรับความเสี่ยงร่วมกันและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือค้าประกัน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว พร้อมนีได้
แนบเอกสารตามที่ บสย. ก้าหนดเพื่อประกอบการพิจารณามาครบถ้วนด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

(

)
ผู้มีอ้านาจลงนาม

เอกสารแนบ : (1) ส้าเนาบัญชียึดทรัพย์ที่กรมบังคับคดีรับรองความถูกต้อง
(2) ส้าเนาสัญญาซือขายทรัพย์ที่กรมบังคับคดีรับรองความถูกต้อง และส้าเนาใบวางช้าระเงินครบถ้วน
หรือส้าเนาใบเสร็จรับเงิน หรือบัญชีรับจ่ายที่กรมบังคับคดีรับรองความถูกต้อง
(3) หลักฐานการโอนทรัพย์สินเพื่อช้าระหนี และ/หรือการโอนขายทรัพย์สินเพื่อช้าระหนี
(กรณีโอนทรัพย์ช้าระหนีโดยไม่ขายทอดตลาดทรัพย์สิน)
(4) หลักฐานการประเมินราคาทรัพย์สินหลักประกันปัจจุบันที่รับรองส้าเนาถูกต้อง
(กรณีโอนทรัพย์ช้าระหนีโดยไม่ขายทอดตลาดทรัพย์สิน)
(5) Bank Statement หรือหลักฐานการช้าระหนี ตังแต่วันถัดจากวันที่คดีถึงที่สุดจนถึงวันที่บังคับคดี
เสร็จสิน
(6) ข้อมูลปัจจุบันของลูกหนีหลัก/ลูกหนีร่วม/ผู้ค้าประกันสินเชื่อที่ บสย. ให้การค้าประกันสินเชื่อ ตาม
แบบฟอร์มแนบ(หน้า 3)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ต้าแหน่ง
ผู้ให้กู้
ส้านักงานใหญ่ / สาขา
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร

เอกสารแนบ
-3-

ชื่อลูกหนี/ผู้ค้าประกัน
(ลูกหนีหลัก (ล้าดับ 1) / ลูกหนีร่วม/ผู้ค้าประกันสินเชื่อ)
1.
2.
3.

กรณีบุคคลธรรมดา

ข้อมูลปัจจุบันของลูกหนี้หลัก/ลูกหนี้ร่วม/ผู้ค้ำประกันสินเชื่อที่ บสย. ให้กำรค้ำประกันสินเชื่อ
สมรส
จดทะเบียน ไม่จดทะเบียน







ชื่อ คู่สมรส
(ชื่อ –สกุล)

ที่ตังสถานประกอบการ
โทรศัพท์

โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

รหัสไปรษณีย์
E-Mail

ที่อยู่ลูกหนีหลัก
โทรศัพท์

โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

รหัสไปรษณีย์
E-Mail

โทรศัพท์มือถือ

รหัสไปรษณีย์
E-Mail

โทรศัพท์มือถือ

รหัสไปรษณีย์
E-Mail

ที่อยู่ลูกหนีร่วม
โทรศัพท์

โทรสาร

ที่อยู่ผู้ค้าประกัน
โทรศัพท์

โทรสาร

แผนที่ที่ตั้งสถำนประกอบกำร

โสด หย่า /
หม้าย
 
 
 

