แบบคำขอรับเงินค่ำประกันชดเชยจำก บสย.
(ภายใต้โครงการสินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน)
วันที่
เรียน

เดือน

พ.ศ.

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ตามที่ข้าพเจ้า
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ ผู้ให้กู้ ” ได้ให้สินเชื่อแก่
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ ผู้กู้ ” และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ตกลงรับความเสี่ยงร่วมกันกับ ธพว. ใน
สินเชื่อที่ ธพว. ได้ให้ไว้แก่ผู้กู้เพื่อความสูญเสียจริงที่ ธพว. จะพึงมีภายหลังจากที่ ธพว. ได้ฟ้องร้องผู้กู้และผู้ค้าประกันต่อศาล
จนคดีถึงที่สุดและได้ด้าเนินการตรวจสอบรวมทั้งบังคับคดีทรัพย์สิน(หากมี) แล้ว บสย. จึงให้การค้้าประกันสินเชื่อในสัดส่วน
ร้อยละ 50 ของ วงเงินสินเชื่อและสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท โดย บสย.ได้ให้การค้้าประกันสินเชื่อต่อ ธพว. ในวงเงินค้้า
ประกันทั้งสิ้นไม่เกิน
บาท (
) รวมทั้งดอกเบี้ยไม่เกินครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญากู้เงินในสัดส่วนค้้าประกันสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ผู้
กู้ผิดนัดช้าระหนี้ และหากค้าพิพากษาของศาลก้าหนดอัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้ต้องรับผิดต่อ ธพว. ต่้ากว่าอัตราปกติตามสัญญา บสย.
จะรับผิดชอบดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยตามค้าพิพากษานั้น ตามหนังสือค้้าประกันเลขที่
ลงวันที่
นั้น
ต่อมากิจการของผู้กู้ประสบความล้มเหลว มีสาเหตุส้าคัญ คือ
และ ธพว. ได้ยื่นฟ้องผู้กู้และผู้ค้าประกันต่อศาลแล้ว เมื่อวันที่
ซึ่งศาลได้มีค้าพิพากษาถึงที่สุดเมื่อ
วันที่
รวมทั้ง ได้ด้ า เนิ น การตรวจสอบหรื อ บั งคั บ คดี ท รัพ ย์ สิ น (หากมี ) เสร็ จ สิ้ น แล้ ว
อย่ า งไรก็ ต าม ภายหลั ง จากศาลมี ค้ า พิ พ ากษาตามยอมหรื อ มี ค้ า พิ พ ากษาคดี ผู้ กู้ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ก ารช้ า ระหนี้ ต ามสั ญ ญา
ประนีประนอมยอมความหรือตามข้อตกลงภายนอกให้แก่ ธพว. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
บาท (
)
และผู้กู้ได้ผิดนัดผิดสัญญา คงมียอดหนี้ต้นเงินค้างช้าระจ้านวน
บาท (
)
และดอกเบี้ยค้างตั้งแต่วันที่
เป็นต้นไป ธพว. จึงขอรับเงินค่าประกันชดเชยจาก บสย. ดังนี้
1. ค่าประกันชดเชยกรณีไม่มีทรัพย์สินบังคับคดีช้าระหนี้
1.1 หนี้ต้นเงิน
บาท ขอรับในสัดส่วนค้้าประกันร้อยละ 50 จ้านวน
บาท
1.2 หนี้ดอกเบี้ยไม่เกิน 6 เดือน ตามสัญญาร้อยละ
ต่อปี ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ขอรับในสัดส่วนค้้าประกันร้อยละ 50 จ้านวน
บาท
รวม (1.1) +(1.2) จ้านวน
บาท
( หมายเหตุ อัตรา MOR / MLR /MRR =
)
2. ค่าประกันชดเชยกรณีมีทรัพย์สินบังคับคดีช้าระหนี้
หนี้คงเหลือสุทธิ ณ วันขายทอดตลาดทรัพย์ จ้านวน
บาท
ขอรับในสัดส่วนค้้าประกันร้อยละ 50
จ้านวน
บาท

-2จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาจ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้้าประกันให้แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การค้้าประกันของ บสย. และได้แนบเอกสารตามที่ บสย. ก้าหนดเพื่อประกอบการพิจารณามาครบถ้วนด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

(

)
ผู้มีอ้านาจลงนาม

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

ส้าเนาค้าฟ้องและเอกสารแนบท้ายฟ้องที่เจ้าหน้าที่ศาลรับรองความถูกต้อง
ส้าเนาค้าพิพากษาที่เจ้าหน้าที่ศาลรับรองความถูกต้อง
ต้นฉบับใบส้าคัญของศาลแสดงว่าค้าพิพากษาถึงที่สุด
ส้าเนาหมายบังคับคดีที่เจ้าหน้าที่ศาลรับรองความถูกต้อง
BANK STATEMENT หรือหลักฐานการช้าระหนี้ นับตั้งแต่วันที่ผิดนัดจนถึงวันที่คดีถึงที่สุด
ส้าเนาสัญญากู้เงินที่ บสย. ให้การค้้าประกันและ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ส้าเนารายงานการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ/หรืออาคารชุดตามภูมิล้าเนาของผู้กู้
ที่กรมที่ดินรับรองความถูกต้อง
(8) ส้าเนาบัญชียึดทรัพย์ที่กรมบังคับคดีรับรองความถูกต้อง (ถ้ามี)
(9) ส้าเนาบัญชีรับจ่ายที่กรมบังคับคดีรับรองความถูกต้อง (ถ้ามี)
(10) ข้อมูลปัจจุบันของลูกหนี้หลัก/ลูกหนี้ร่วม/ผู้ค้าประกันสินเชื่อที่ บสย. ให้การค้้าประกันสินเชื่อ ตาม
แบบฟอร์มแนบ(หน้า 3)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ต้าแหน่ง
ผู้ให้กู้
ส้านักงานใหญ่ / สาขา
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร

เอกสารแนบ
-3-

ชื่อลูกหนี้/ผู้ค้าประกัน
(ลูกหนี้หลัก (ล้าดับ 1) / ลูกหนี้ร่วม/ผู้ค้าประกันสินเชื่อ)
1.
2.
3.

กรณีบุคคลธรรมดา

ข้อมูลปัจจุบันของลูกหนี้หลัก/ลูกหนี้ร่วม/ผู้ค้ำประกันสินเชื่อที่ บสย. ให้กำรค้ำประกันสินเชื่อ
สมรส
จดทะเบียน ไม่จดทะเบียน







ชื่อ คู่สมรส
(ชื่อ –สกุล)

ทีต่ ั้งสถานประกอบการ
โทรศัพท์

โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

รหัสไปรษณีย์
E-Mail

ที่อยู่ลูกหนี้หลัก
โทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ

รหัสไปรษณีย์
E-Mail

โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

รหัสไปรษณีย์
E-Mail

โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

รหัสไปรษณีย์
E-Mail

โทรสาร

ที่อยู่ลูกหนี้ร่วม
โทรศัพท์
ที่อยู่ผู้ค้าประกัน
โทรศัพท์

แผนที่ที่ตั้งสถำนประกอบกำร

โสด หย่า /
หม้าย
 
 
 

