
  

แบบค ำขอรับเงินค่ำประกันชดเชยจำก บสย. 
(โครงการที่เปลี่ยนเงื่อนไขการจ่ายค่าประกันชดเชย) 

 
 วันที่     เดือน            พ.ศ  
  
เรียน กรรมการและผู้จัดการทั่วไป 
 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
 
 ตามท่ีข้าพเจ้า                           
.ได้ให้สินเชื่อแก่                             
.ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู”้ ตาม  (สัญญา)                          
.เป็นจ านวนเงิน                         บาท (                                   ) 
และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บสย.” ได้ตกลงค้ าประกันการช าระ
หนี้ในสินเชื่อดังกล่าวเป็นจ านวนเงินไม่เกิน                        บาท (                              ) 
รวมทั้งดอกเบี้ยถึงวันที่บังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และทรัพย์สินที่เป็นของผู้ค้ าประกันเสร็จสิ้น
แล้ว ตามหนังสือค้ าประกันเลขท่ี      ลงวันที่        นั้น 
 
 เนื่องจากโครงการนี้ บสย.ได้เปลี่ยนเงื่อนไขการจ่ายค่าประกันชดเชยให้เร็วขึ้นจากเดิมเป็นจ่ายเมื่อได้
ฟ้องร้องผู้กู้จนคดีถึงที่สุดแล้วโดยความรับผิดของ บสย. เป็นไปตามวงเงินค้ าประกันรวมกับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่
ไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยผิดนัดตามที่ระบุไว้ในสัญญาจนถึงวันที่คดีถึงที่สุด และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่
วันถัดจากวันที่คดีถึงท่ีสุดจนถึงวันที่ได้ยื่นค าขอรับเงินค่าประกันชดเชยต่อ บสย. 
 
 บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นฟ้องผู้กู้และ/หรือผู้จ านองและ/หรือผู้จ าน าและ/หรือผู้ค้ าประกัน ให้ช าระหนี้และ/
หรือร่วมกันช าระหนี้ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่                        และศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว
เมื่อวันที ่    ปรากฏรายละเอียดตามส าเนาค าฟ้องและค าพิพากษาที่แนบมา และสามารถสรุป
สภาพหนี้และผลการด าเนินคดี ได้ดังนี้  

หน่วย : บาท 
1. สภาพหนี้ 

ประเภทสินเชื่อ 
ที่ได้รับการค้ าประกัน 

สภาพหนี้ ณ วันฟ้อง (บาท) ดอกเบี้ยถัดจากวันฟ้อง 
จนถึงวันที่คดีถึงที่สุด (2) 

รวมดอกเบี้ย 
(1)  +  (2)  ต้นเงิน ดอกเบี้ย (1)  

 . 
 . 
 
2. ราคาประเมินหลักประกันล่าสุด (ณ วันที่    )  
 . 
 . 
 
3. ความคืบหน้าในการด าเนินคดี  
 . 
 . 
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4. เงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและทรัพย์สินที่เป็นของผู้ค้ าประกัน (กรณีขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินแล้ว) 

วันที่ขาย ทรัพย์สินที่จ าหน่าย จ านวนเงิน 
               
               
          …………………………………… 

 รวม ……………….………………….. 
5. เงินที่ได้รับคืนจากการผ่อนช าระหนี้บางส่วน   จ านวน      
6. อ่ืน ๆ        จ านวน      
7. สภาพหนี้คงเหลือภายหลังจากหักเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินในแต่ละบัญชี  ดังนี้  
    ภาระหนี้ ณ วันที่      

ประเภทสินเชื่อ ต้นเงิน ดอกเบี้ย รวม 
                
                
            …………………………….. 

  รวม …………………………….. 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาจ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ าประกันให้แก่ข้าพเจ้า  โดยข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การค้ าประกันของ บสย. และได้แนบเอกสารตามที่ บสย.ก าหนดเพ่ือประกอบการพิจารณามา
ครบถ้วนด้วยแล้ว 

ขอแสดงความนับถือ 
 

     
(    ) 

ผู้มีอ านาจลงนาม 
เอกสารแนบ :  (1)  ส าเนาค าฟ้องและเอกสารแนบท้ายฟ้องที่เจ้าหน้าที่ศาลรับรองความถูกต้อง 
  (2)  ส าเนาค าพิพากษาที่เจ้าหน้าที่ศาลรับรองความถูกต้อง 
  (3)  ต้นฉบับใบส าคัญของศาลแสดงว่าค าพิพากษาถึงที่สุด 
  (4)  ส าเนาหมายบังคับคดีที่เจ้าหน้าที่ศาลรับรองความถูกต้อง 
  (5)  BANK STATEMENT  หรือ หลักฐานการช าระหนี้ นับแต่วันที่ผิดนัด จนถึงวันที่ได้ยื่นค าขอรับเงิน
       ค่าประกันชดเชยต่อ บสย. 
  (6)  ส าเนาสัญญากู้เงินที่ บสย.ให้การค้ าประกัน 
  (7)  ส าเนาบัญชียึดทรัพย์ท่ีกรมบังคับคดีรับรองความถูกต้อง (ถ้ามี) 
  (8)  ส าเนาบัญชีรับจ่ายที่กรมบังคับคดีรับรองความถูกต้อง (ถ้ามี) 
  (9)  ข้อมูลปัจจุบันของลูกหนี้หลัก/ลูกหนี้ร่วม/ผู้ค้ าประกันสินเชื่อที่ บสย. ให้การค้ าประกันสินเชื่อ 
        ตามแบบฟอร์มแนบ (หน้า 3)   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่       ต าแหน่ง      
ผู้ให้กู้       ส านักงานใหญ่ / สาขา        
จังหวัด      โทรศัพท์           โทรสาร     
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ข้อมูลปัจจุบันของลูกหนี้หลัก/ลูกหนี้ร่วม/ผู้ค้ ำประกันสินเชื่อท่ี บสย. ให้กำรค้ ำประกันสินเชื่อ 
ชื่อลูกหน้ี/ผู้ค้ าประกัน 

กร
ณีบ

ุคค
ลธ

รรม
ดา สมรส  ชื่อ คู่สมรส โสด   

   
หย่า / 
หม้าย        (ลูกหน้ีหลัก (ล าดับ 1) / ลูกหน้ีร่วม/ผู้ค้ าประกันสินเชื่อ) จดทะเบยีน ไม่จดทะเบียน  (ชื่อ –สกุล)    

1.      
2.      
3.          
 
ท่ีตั้งสถานประกอบการ                                                                                                            
      รหัสไปรษณีย์   
โทรศัพท์                      โทรสาร              โทรศัพท์มือถือ        E-Mail              
 
ท่ีอยู่ลูกหน้ีหลัก                                                          
                                                                                                                                   รหัสไปรษณีย์   
โทรศัพท์                      โทรสาร              โทรศัพท์มือถือ        E-Mail              
 
ท่ีอยู่ลูกหน้ีร่วม                                                          
                                                                                                                                   รหัสไปรษณีย์   
โทรศัพท์                      โทรสาร              โทรศัพท์มือถือ        E-Mail              
 
ท่ีอยู่ผู้ค้ าประกัน                                                           
                                                                                                                                   รหัสไปรษณีย์   
โทรศัพท์                      โทรสาร              โทรศัพท์มือถือ        E-Mail              
 

 

  
 แผนที่ที่ต้ังสถำนประกอบกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เอกสารแนบ 


