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คู่มือการปฏิบัติงานการค้ำประกันสินเชื่อ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
     

               บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้ความสำคัญต่อการให้บริการการค้ำประกันสินเชื่อ 
จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ำประกันสินเชื่อ เกิด
ความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เป็น
มาตรฐานเดียวกัน   
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานค้ำประกันสินเชื่อ ตั้งแต่เมื่อลูกค้า (SMEs) ยื่นความประสงค์ขอรับ

บริการและขอสินเชื่อผ่านสถาบันการเงิน การส่งคำขอค้ำประกันสินเชื่อมาให้ บสย. เพื่อการพิจารณาอนุมัติค้ำประกัน
สินเชื่อและการออกหนังสือค้ำประกัน     

2.2 เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารขั้นตอนการปฏิบัติงานค้ำประกันสินเชื่อและช่องทาง ให้แก่ลูกค้า (SMEs) 
สถาบันการเงิน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 

3. คำจำกัดความ 
3.1 “บสย.” หมายถึง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
3.2 “ลูกค้า” หมายถึง ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
3.3 “สถาบันการเงิน” หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และ Non-Bank   
 

4. โครงสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบ 
4.1  ฝ่ายวิเคราะห์ค้ำประกันสินเชื่อ มีหน้าที่พิจารณา วิเคราะห์ และอนุมัติให้การค้ำประกันสินเชื่อ ให้สอดคล้อง 

กับนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการพิจารณาค้ำประกันสินเชื่อ 
        4.2  ฝ่ายพิธีการค้ำประกัน มีหน้าที่ออกหนังสือค้ำประกันสินเชื่อ จัดเก็บเอกสารการค้ำประกันเข้าสู่ระบบการ
จัดเก็บเอกสาร จัดเก็บข้อมูลลูกค้าเข้าสู่ระบบค้ำประกัน งานนิติกรรมสัญญาเพื่อการค้ำประกัน 
         4.3  ฝ่ายบัญชีและการเงิน มีหน้าที่ปฏิบัติงานทางด้านบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี 
 

5. ระบบงานที่เกี่ยวข้อง 

•   ระบบรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อ  

 

6. ช่องทางการส่งคำขอค้ำประกันสินเชื่อ 

•  เว็บไซต์: www.tcgcyber.com  

 
 
 

http://www.tcgcyber.com/
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7. เอกสารประกอบการพิจารณาค้ำประกันสินเชื่อ 
1. แบบคำขอค้ำประกันสินเชื่อ 
2. รายงานวิเคราะห์สินเชื่อ หรือหนังสือขออนุมัติเครดิต หรือสรุปข้อมูลการอนุมัติสินเชื่อ 
3. แบบฟอร์มแสดงตน KYC/CDD 
4. เอกสารประจำตัวผู้ขอสินเชื่อ 

กรณีบุคคลธรรมดา 
(1) สำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้/ผู้กู้ร่วม/คู่สมรส 
(2) สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
(3) สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร 
กรณีนิติบุคคล 
(1) สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล , วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 

(ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน) 
(2) เอกสารประจำตัวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / หุ้นส่วนผู้จัดการทุกคน ได้แก่ สำเนาบัตร

ประชาชน, สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
(3) สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปทุกราย 
(4) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปทุกราย  

5. สำเนาเอกสาร หรือ หลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ขอสินเชื่อ 
6. รูปถ่ายกิจการ 
7. หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
8. เอกสารอ่ืนๆ ตามแต่ละโครงการผลิตภัณฑ์ค้ำประกัน 

 

8. ภาพรวมแผนภาพกระบวนการค้ำประกันสินเชื่อ 
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9. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการค้ำประกันสินเชื่อ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      N 

A                 Y 

1. ลูกค้า (SMEs) ยื่นความประสงค์ขอรับ
บริการและขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 
 1.1 สถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ 
 
 

 1.2 สถาบันการเงินแจ้งผลการพิจารณา 
(อนุมัติ) สินเช่ือให้กับลูกค้า (SMEs)  และเตรียม
แบบฟอร์มคำขอค้ำประกันสินเช่ือของ บสย. 
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาค้ำประกัน
สินเช่ือ 
 

 1.3 สถาบันการเงินส่งคำขอค้ำประกัน
สินเช่ือให้กับ บสย. พิจารณาคำ้ประกันสินเชื่อ 
ผ่านระบบรับคำขอค้ำประกันสินเช่ือ บสย. 
ช่องทางเว็บไซต์: www.tcgcyber.com 

 
 

เจ้าหน้าที่ 
สถาบันการเงิน 

 

เจ้าหน้าที่ 
สถาบันการเงิน 

 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ 
สถาบันการเงิน 

 
 
 
 
 

 
 
- ตามหลักเกณฑ์ที่ 
  สถาบันการเงินกำหนด 
 

- จัดทำเอกสารตาม  
  Checklist เอกสาร 
  ประกอบการพิจารณา 
  คำขอค้ำประกันสินเชื่อ 

 
-  การส่งคำขอค้ำประกัน
สินเช่ือผ่านช่องทาง
เว็บไซตเ์ท่านั้น 
 

     ท้ังนี้สถาบันการเงิน 
สามารถยื่นคำร้องขอใช้
ระบบรับคำขอค้ำประกัน
สินเชื่อของ บสย. โดย 
ผ่านเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนา
และบริหารผลิตภัณฑ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       N   
           Y 

    

2. บสย. รับเอกสารคำขอค้ำประกันสินเชื่อ 
พร ้อมเอกสารประกอบการพิจารณาค้ำ
ประกันสินเชื่อ จากสถาบันการเงิน 
       เมื ่อ บสย. ได้รับคำขอค้ำประกันสินเช่ือ
และเอกสารประกอบการพ ิจารณาตาม
หลักเกณฑ์โครงการผลิตภัณฑ์ค้ำประกัน ผ่าน
ระบบรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อ บสย. แล้ว 
เบื ้องต้นระบบรับคำขอค้ำประกันสินเชื ่อ 
บสย. จะตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียม
โครงการผลิตภัณฑ์ค้ำประกัน  
    - กรณีตรวจพบการชำระค่าธรรมเนียม
โครงการผลิตภัณฑ์ค้ำประกัน ระบบจะส่งคำขอ
อัตโนมัต ิให้แก่ เจ ้าหน้าที ่ว ิเคราะห์การค้ำ
ประกัน พิจารณาค้ำประกัน 
    - กรณีตรวจไม่พบการชำระค่าธรรมเนียม
โครงการผลิตภัณฑ์ค้ำประกัน ภายใน 3 วันทำ
การ ระบบจะส่งคืนคำขอผ่านระบบอัตโนมัติ 

 
 
 

ระบบรับคำขอ 
ค้ำประกันสินเช่ือ 

 

 
 
 

ลูกค้า SMEs ยื่นขอ 
สินเชื่อกับสถาบันการเงิน 

   เริ่มต้น 

 

สถาบันการเงิน 
พิจารณาการขอสินเชื่อ 

นำส่งให้ บสย. 
ค้ำประกัน  

สถาบันการเงินนำส่งคำขอ
พร้อมเอกสารประกอบให้ บสย. 

บสย. รับคำขอค้ำประกัน 
พร้อมเอกสารประกอบ 

ระบบตรวจสอบ 
การชำระค่าธรรมเนียม 

พบการชำระ 
ค่าธรรมเนียม 

ส่งคืนคำขอ 
ตามเงื่อนไข 

A 

http://www.tcgcyber.com/
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
   
 
     
    N                             
 
                                Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         N                                 Y 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. บสย. ตรวจสอบและพิจารณาค้ำประกัน
สินเชื่อ 
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ค้ำประกัน ได้รับคำขอ    
ค้ำประกันสินเช่ือ และเอกสารประกอบการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์โครงการผลิตภัณฑ์ค้ำ
ประกัน  
 3.1 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล
คำขอและเอกสารประกอบการพิจารณาคำขอ
ค้ำประกันสินเช่ือตาม Checklist เอกสาร
ประกอบการพิจารณาของแต่ละโครงการ ให้
ครบถ้วน ถูกต้องตรงกับลูกค้า (SMEs) และ
สถาบันการเงิน 
      - กรณีเอกสาร/ข้อมูลไม่ครบถ้วนถูกต้อง 
ดำเนินการติดตามเอกสารไปยังเจ ้าหน้าที่
สถาบันการเงินจนครบถ้วนถูกต้อง ทั้งนี้ หาก
เอกสารตาม Checklist  ไม่ครบถ้วนตั้งแต่ 3 
รายการหรือติดตามแล้วเกินกว่า 3 วันทำการ
นับจากวันที่เริ่มติดตาม นำเสนอส่งคืนคำขอ
ค้ำประกันสินเชื่อต่อผู้มีอำนาจอนุมัติและแจ้ง
ไปยังเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน 
    - กรณ ี เอกสาร/ข ้อม ูลครบถ ้วนถ ูกต ้ อง 
ดำเนินการพิจารณาคำขอค้ำประกันสินเชื่อและ
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมผ่านระบบรับคำขอค้ำ
ประกันสินเช่ือ บสย. 
     3.2 เจ้าหน้าท่ีวิเคระห์ พิจารณาค้ำประกัน
สินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการค้ำ
ประกันสินเชื่อตามแต่ละโครงการผลิตภัณฑ์ค้ำ
ประกัน เพื่อนำเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติผ่าน
ระบบรับคำขอค้ำประกันสินเช่ือ บสย. 
    -  กรณ ีไม ่ผ ่านหล ักเกณฑ์  เจ ้าหน ้าที่
ว ิเคราะห์ จัดทำรายงานนำเสนอปฏิเสธค้ำ
ประกันส ินเชื ่อต ่อผ ู ้ม ีอำนาจอนุม ัต ิ และ
ประสานแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน
รับทราบเบื้องต้น 
หมายเหตุ  : กรณีปฏิ เสธ/ส ่งค ืนคำขอค้ำ
ประกันสินเชื่อ สำหรับโครงการค้ำประกันที่
ชำระค่าธรรมเนียมโครงการเข้ามายัง บสย. 
แล้ว ทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์การค้ำประกันจะ

 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ี
วิเคราะห ์

การค้ำประกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ี
วิเคราะห ์

การค้ำประกัน 
 

 
 
SLA 3 วันทำการ 
นับจากวันท่ี บสย. ได้รับ
เอกสารครบถ้วนถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิ  
การค้ำประกันสินเช่ือ
ตามแตล่ะโครงการ
ผลิตภณัฑ์ค้ำประกัน 
ผ่านช่องทางเว็บไซต์:  
www.tcg.or.th/customer
_general.php 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ตวจสอบ
ข้อมูลและเอกสารประกอบ 

ข้อมูลและเอกสาร 
ครบถ้วนถูกต้อง 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์พิจารณา 
ตามหลักเกณฑ์โครงการ 

นำเสนอปฏิเสธ 
การค้ำประกัน 

 

ติดตาม / ส่งคืน
คำขอตามเงื่อนไข 
 

นำเสนออนุมัติ 
การค้ำประกัน 

 

A 

B 

 ผ่านหลักเกณฑ์ 

http://www.tcg.or.th/customer_general.php
http://www.tcg.or.th/customer_general.php
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 ประสานงานแจ ้งไปย ัง เจ ้าหน ้าที่สถาบัน

การเงิน ส่งคำของานหลังค้ำประกัน เพื่อขอคืน
ค่าธรรมเนียมโครงการผลิตภัณฑ์ค้ำประกัน 
ผ่านช่องทาง เว็บไซต์: www.tcgcyber.com     
  - กรณีผ่านหลักเกณฑ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
จัดทำรายงานนำเสนออนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ
ต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ  

 
 

 
 
เจ้าหน้าที่วเิคราะห์การ
ค้ำประกัน โทรศัพท์ยืนยัน
ลูกค้า(SMEs)  

 
 
 
 
        
      N                                    Y 

                      
 
 
 
 

4. บสย. การพิจารณาอนุมัติการค้ำประกัน / 
การปฏิเสธ/ส่งคืน การค้ำประกัน 
   ผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณาหลักเกณฑ์ของ
โครงการผลิตภัณฑ์ค้ำประกัน คุณสมบัติของ
ลูกค้า (SMEs) ข้อมูลสถาบันการเงิน และ/
หรือรายงานพิจารณาตามที่เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์ 
การค้ำประกันเสนอพิจารณาอนุมัติการค้ำประกัน  
หรือ ปฏิเสธการค้ำประกัน หรือ ส่งคืนคำขอค้ำ
ประกันสินเชื่อ และบันทึกผลการพิจารณาผ่าน
ระบบรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อ บสย. 

 
 
ผู้ช่วยผู้จัดการ -  
ผู้จัดการทั่วไป 

 
 
ผู้มีอำนาจตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
    N   
 

           Y 

5. บสย. การรับชำระค่าธรรมเนียม / การ
คืนค่าธรรมเนียม 
 5.1 การรับชำระค่าธรรมเนียม 
          เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ได้รับคำขอ
ค้ำประกันสินเช่ือ  ทำการตรวจสอบการชำระ
ค่าธรรมเนียม ตามเง่ือนไขโครงการผลิตภัณฑ์
ค้ำประกัน  
     - กรณีการชำระค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน 
ถูกต้อง ประสานงานและติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่
สถาบันการเงินจนครบถ้วนถูกต้อง 
     - กรณีการชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วน 
ถูกต้อง ยืนยันผลการรับชำระค่าธรรมเนียม
ผ่านระบบรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อ บสย. 
 5.2 การคืนค่าธรรมเนียม 
         เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ได้รับคำขอ
คืนค่าธรรมเนียม ทำการตรวจสอบข้อมูลการ
ชำระเง ิน และค ืนค่าธรรมเน ียมโครงการ
ผลิตภัณฑ์ค้ำประกัน ตามเงื ่อนไขของ บสย. 
ให้แก่ลูกค้า (SMEs) และ/หรือสถาบันการเงิน   
 
 

 
 

เจ้าหน้าที ่
บัญชีและการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยผู้จัดการ 
บัญชีและการเงิน 

 

ผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณา 
ตามหลักเกณฑ์โครงการ 

 พิจารณาอนุมัติ 

ปฏิเสธ/ส่งคืน 
การค้ำประกัน 

 

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 
ตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม
ครบถ้วนถูกต้อง 

สถาบันการเงินส่ง 
คำขอคืนค่าธรรมเนียม 

 

อนุมัต ิ
การค้ำประกัน 

 

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 
 ยืนยันการรับชำระค่าธรรมเนียม 

ติดตาม 
ค่าธรรมเนียม 

 

B 

C 

http://www.tcgcyber.com/
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
             
 
 
 
 
 
 

6. บสย. ออกหนังสือค้ำประกัน (E-LG) 
   หลังจากที่คำขอค้ำประกันสินเชื ่อผ่าน
การอนุมัติ  
   6.1 เ จ ้ าหน ้ าที่ พ ิ ธ ี ก า รค ้ ำปร ะกั น 
ดำเนินการจัดทำหนังสือค้ำประกัน (E-LG) 
และนำเสนอผู้ได้รับมอบอำนาจลงนามหนังสือค้ำ
ประกัน (E-LG) เมื่อผ่านการยืนยันรายการรับ
ชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว 
       6.2 ผู้มีอำนาจลงนามหนังสือค้ำประกัน 
(E-LG)  ล งนามก ่ อนนำ เข ้ าส ู ่ เ ว ็ บ ไ ซต์ :  
www.tcgcyber.com 
       6.3 Upload หนังสือค้ำประกัน (E-LG)   
ผ่านช่องทาง เว็บไซต์: www.tcgcyber.com 
เพื่อให้สถาบันการเงิน Download เก็บไว้เป็น
หลักประกัน ผ่านระบบรับคำขอค้ำประกัน
สินเช่ือ บสย. 

 
 
 

เจ้าหน้าท่ี 
พิธีการค้ำประกัน 

 
 
 

ผู้ช่วยผู้จัดการ – 
ผู้อำนวยการ 

พิธีการค้ำประกัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้มีอำนาจลงนาม 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 

 

   A  
 

7. สถาบันการเงินรับหนังสือค้ำประกัน  
(E-LG) และตั้งวงเงินให้กับลูกค้า (SMEs)  
      สถาบ ันการเง ินสามารถ Download 
หนังส ือค ้ำประก ัน (E-LG) ผ ่านช ่องทาง
เว็บไซต์: www.tcgcyber.com เพื ่อใช้เป็น
หลักประกัน ดำเนินการตั้งวงเงินสินเชื่อให้แก่
ลูกค้า (SMEs) นำไปใช้ในธุรกิจต่อไป 

 
 

เจ้าหน้าที่ 
สถาบันการเงิน 

 

 

เจ้าหน้าที่พิธีการค้ำประกัน 
ตรวจสอบคำขอค้ำประกัน 

สิ้นสุด 

 

สถาบันการเงิน 
ได้รับหนังสือค้ำประกัน (E-LG) 

 

สถาบันการเงิน 
ตั้งวงเงินให้กับลูกค้า (SMEs) 

 

ผู้มีอำนาจลงนาม 
พิจารณาลงนาม E-LG 

 

C 

http://www.tcgcyber.com/
http://www.tcgcyber.com/
http://www.tcgcyber.com/

