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ขั้นตอนการยื่นค าขอรับช าระหนี้ 

 

 
  



                 ขั้นตอนการยื่นค าขอรับช าระหนี้ออนไลน์ ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ บมจ.สินม่ันคงประกันภัย  

สงวนลิขสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม – กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ หน้าที่ 2 

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานแห่งหนี้ค่าสินไหมโควิด จากระบบของ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย 

1. เข้า Website ระบบตรวจสอบสิทธิขอรับช าระหนี้ค่าสินไหมโควิด 
 
คลิก Link: https://www.smk.co.th/covid-debt หรือ สแกน QR Code:  
 

2. ค้นหาข้อมูล 

 
• ระบุ ชื่อ นามสกุล 

• ระบุ เลขที่บัตรประชาชน 

• คลิกปุ่ม  
  

https://www.smk.co.th/covid-debt
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3. Update ข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail 

 
• ระบุ เบอร์โทรศัพท์ 

• ระบุ E-mail 
o หมายเหตุ: ขอให้ท่าน Update ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และ E-mail ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ใน

การยื่นขอรับช าระหนี้ 
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4. ดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานแห่งหนี้ค่าสินไหมโควิด 

 

• คลิกปุ่ม  
 

 
• เลือก Folder ที่ต้องการเก็บไฟล์ และคลิกปุ่ม  
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• เอกสารหลักฐานแห่งหนี้ค่าสินไหมโควิด 

• ท่านสามารถน าเอกสารฉบับนี้ เพียงรายการเดียว ใช้เป็นเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นหนี้ ในการ
ยื่นค าขอรับช าระหนี้ได้ 
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ขั้นตอนที่ 2: ลงทะเบียนระบบย่ืนค าขอรับช าระหนี้ 

1. เข้า Website ระบบยื่นค าขอรับช าระหนี้ 
 

คลิก Link: https://reorg-service.led.go.th/index/ หรือ สแกน QR Code: 
 

2. เลือกเมนู ลงทะเบียน (REGISTER) 

 

• คลิกปุ่ม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://reorg-service.led.go.th/index/
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3. ให้ความยินยอมตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ระบบยื่นค าขอรับช าระหนี้ 

 
• ให้ท่านอ่านรายละเอียดเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ระบบ 

• เลือก ให้ความยินยอม โดยการคลิก  หน้าข้อความ “ข้าพเจ้าตกลงให้ความยินยอม รวมถึงให้
อนุญาตตามเงื่อนไขท่ีก าหนดทั้งหมด” 

• คลิกปุ่ม   
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4. กรอกข้อมูลการลงทะเบียน 
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• เลือก ประเภทบุคคล • เลือก บัตรประจ าตัวประชาชน

• เลือก ค าน าหน้าชื่อ • ระบุ ชื่อ 

• ระบุ นามสกุล • ระบุ เลขประจ าตัวประชาชน 

• ระบุ วันออกบัตร • ระบุ วันหมดอายุ 

• เลือก เพศ • ระบุ เกิดวันที่ 

• เลือก เชื้อชาติ • เลือก สัญชาติ 

• เลือก อาชีพ 
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• แนบไฟล์ รูปถ่ายหน้าตรงพร้อมถือบัตรประชาชน 

• แนบไฟล์ ส าเนาบัตรประชาชน • ระบุ ที่อยู่ตามทะเบียนราษฏร์

• ระบุ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ • ระบุ E-mail Address

• ระบุ ที่อยู่ปัจจุบัน (สามารถเลือก  ว่าเป็นที่อยู่เดียวกับท่ีอยู่ตามทะเบียนราษฏร์ได้) 

• ก าหนด รหัสผ่าน 

• คลิกปุ่ม  
 

5. ยืนยันการลงทะเบียน 

 
• ระบบแสดง Popup แจ้งเตือน พร้อมทั้งแสดงข้อมูล 

o E-mail (ตามท่ีท่านระบุ) 
o Username (เลขบัตรประชาชนของท่าน) 
o Password (ตามที่ท่านระบุ) 

• คลิกปุ่ม  
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ขั้นตอนที่ 3: เข้าสู่ระบบยื่นค าขอรับช าระหนี้ (Login) 
 

 
• ระบุ Username (เลขบัตรประชาชนของท่าน) 

• ระบุ Password (ตามที่ท่านก าหนดตอนลงทะเบียน) 

• คลิกปุ่ม  
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ขั้นตอนที่ 4: เลือกคดีฟื้นฟูกิจการ บมจ.สินม่ันคงประกันภัย 

1. เลือกเมนู ยื่นค าขอรับช าระหนี้ในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ (ฟ.๒๐) 

 

• คลิก  
 

2. เลือกคดีฟ้ืนฟูกิจการ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย 

 
• คลิกปุ่ม   
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ขั้นตอนที่ 5: กรอกข้อมูลค าขอรับช าระหนี้ 

1. เลือกประเภทการยื่นค าขอ 

 
• เลือก “ยื่นด้วยตนเอง (Self-submission)” 

• คลิกปุ่ม  
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2. ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหนี้ (ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้) 

 
• คลิกปุ่ม  เพ่ือด าเนินการต่อ 

o หมายเหตุ: สามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือแก้ไขข้อมูล 
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3. เลือกประเภทมูลหนี้ 

 
• เลือก ประเภทมูลหนี้ “มูลหนี้ค่าสินไหมโควิดเจอ จ่าย จบ และ 2 in 1” 
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4. ระบุข้อมูลรายละเอียดมูลหนี้ 

 
• ระบุ ฐานะเจ้าหนี้ 

• ระบุ เลขกรมธรรม์ 

• ระบุ เลขหลักฐานแห่งหนี้ 

• ระบุ หมายเหตุ/รายละเอียด (ถ้ามี) 
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• ระบุ ต้นเงินที่ค้างช าระ (กรุณาระบุข้อมูลให้ตรงตามความจริง หรือ ตรงตามเอกสารหลักฐานแห่งหนี้) 

• เลือก ดอกเบี้ยก่อนศาลสั่ง (ขอรับดอกเบี้ย/ไม่ขอรับดอกเบี้ย) 
o หมายเหตุ: กรณีที่ท่านขอรับดอกเบี้ย ท่านต้องแนบหลักฐานอันอาจแสดงให้เห็นถึงวันที่มี

สิทธิคิดดอกเบี้ย เพ่ือประกอบการพิจารณา (แนบไฟล์มาในหลักฐานประกอบหนี้) 

• กรณีเลือกขอรับดอกเบี้ยก่อนศาลสั่ง ให้ระบุ 
o อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี 
o ระยะเวลาการค านวณดอกเบี้ยตั้งแต่ (วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย) 

• เลือก ดอกเบี้ยหลังศาลสั่ง (ขอรับดอกเบี้ย/ไมข่อรับดอกเบี้ย) 
o หมายเหตุ: กรณีที่ท่านขอรับดอกเบี้ย ท่านต้องแนบหลักฐานอันอาจแสดงให้เห็นถึงวันที่มี

สิทธิคิดดอกเบี้ย เพ่ือประกอบการพิจารณา (แนบไฟล์มาในหลักฐานประกอบหนี้) 

• กรณีเลือกขอรับดอกเบี้ยก่อนศาลสั่ง ให้ระบุ อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี 

• แนบไฟล์หลักฐานประกอบหนี้ คลิกปุ่ม  
o ให้ท่านแนบไฟล์ เอกสารหลักฐานแห่งหนี้ค่าสินไหมโควิด 

 
ไฟล์เอกสารหลักฐานแห่งหนี้ค่าสินไหมโควิดจากระบบของ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย 

o หมายเหตุ: สามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือแนบไฟล์เพิ่มเติม 

• คลิกปุ่ม  
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ขั้นตอนที่ 6: ส่งค าขอรับช าระหนี้ 

1. ตรวจสอบรายละเอียดมูลหนี้ และเอกสารประกอบหนี้ ที่ท่านระบุ 

 



                 ขั้นตอนการยื่นค าขอรับช าระหนี้ออนไลน์ ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ บมจ.สินม่ันคงประกันภัย  
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2. ส่งค าขอรับช าระหนี้ 

 
• เลือก  ให้ความยินยอม กรณีท่ีท่านน าส่งเอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่แนบหลักฐานประกอบหนี้ อาจ

เป็นเหตุให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยกค าขอรับช าระหนี้ 

• คลิกปุ่ม  

o หมายเหตุ: สามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมมูลหนี้อ่ืน 
 
 



                 ขั้นตอนการยื่นค าขอรับช าระหนี้ออนไลน์ ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ บมจ.สินม่ันคงประกันภัย  

สงวนลิขสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม – กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ หน้าที่ 20 

 
• ระบบแสดง Popup ให้ยื่นยันการส่งค าขอรับช าระหนี้ (หากกด “ตกลง” เพ่ือยืนยันการส่งค าขอแล้ว 

จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขในระบบได้) 

• กดปุ่ม  
  



                 ขั้นตอนการยื่นค าขอรับช าระหนี้ออนไลน์ ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ บมจ.สินม่ันคงประกันภัย  
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ขั้นตอนที่ 7: ช าระค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอรับช าระหนี้ 

1. เลือกช าระค่าธรรมเนียม 

 
• เลือกช าระโดย “ใบแจ้งยอดช าระเงิน (Bill Payment)(QR/Barcode)” 

• คลิกปุ่ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 ขั้นตอนการยื่นค าขอรับช าระหนี้ออนไลน์ ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ บมจ.สินม่ันคงประกันภัย  

สงวนลิขสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม – กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ หน้าที่ 22 

2. ด าเนินการช าระเงิน 

 
 



                 ขั้นตอนการยื่นค าขอรับช าระหนี้ออนไลน์ ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ บมจ.สินม่ันคงประกันภัย  
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• วิธีที่ 1: Scan QR/Barcode เพ่ือช าระเงินด้วย Mobile Banking (ทุกธนาคาร) 

o หมายเหตุ: หากไม่สามารถ Scan QR/Barcode เพ่ือช าระเงินได้ ให้คลิกปุ่ม  
แล้วลอง Scan ใหม่อีกครั้ง 

• วิธีที่ 2: น าใบแจ้งยอดการช าระเงินนี้ ไปช าระท่ีธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ 
 

3. ยืนยันการช าระเงิน 

 

• เมื่อช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านคลิกปุ่ม  
 
 
 
 
 
 
 



                 ขั้นตอนการยื่นค าขอรับช าระหนี้ออนไลน์ ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ บมจ.สินม่ันคงประกันภัย  
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• ระบบแสดง Popup ว่า “ท่านยื่นค าขอรับช าระหนี้ส าเร็จแล้ว” 

• และแสดงข้อมูล “เป็นเจ้าหนี้รายท่ี XX” 

• คลิกปุ่ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 ขั้นตอนการยื่นค าขอรับช าระหนี้ออนไลน์ ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ บมจ.สินม่ันคงประกันภัย  
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ขั้นตอนที่ 8: ดาวน์โหลดเอกสาร 

1. เอกสาร ฟ.๒๐ ค าขอรับช าระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ 

 
• คลิกปุ่ม  เพ่ือดาวน์โหลดเอกสาร 

 
• ระบบแสดงหน้าจอ ดาวน์โหลดเอกสาร 

• คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกไฟล์ หรือ คลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์เอกสาร 
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2. เอกสารหลักฐานยื่นค าขอออนไลน์ 

 
• คลิกปุ่ม  เพ่ือดาวน์โหลดเอกสาร 

 

 
• ระบบแสดงหน้าจอ ดาวน์โหลดเอกสาร 

• คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกไฟล์ หรือ คลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์เอกสาร 
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3. ใบเสร็จรับเงิน 

 
• คลิกปุ่ม  เพ่ือดาวน์โหลดเอกสาร 

 

 
• ระบบแสดงหน้าจอ ดาวน์โหลดเอกสาร 

• คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกไฟล์ หรือ คลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์เอกสาร 
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เพิ่มเติม: ขั้นตอนการ Reset Password (กรณีที่ท่านลืม Password) 

 

• คลิกปุ่ม  
 

 
• เลือก ประเภทบุคคล เป็น “บุคคลธรรมดา” 

• ระบุ Username (เลขบัตรประชาชนของท่าน) 
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• คลิกปุ่ม  (ระบบจะ Reset Password เป็น วัน เดือน ปีเกิด (ตัวอย่าง: 
06022540) ตามข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนไว้) 

 

 
• ท าการ Log in ใหม่อีกครั้ง ด้วย Password ที่ Reset แล้ว 

o ระบุ Username 
o ระบุ Password (ตัวอย่าง วันเกิดของท่านที่ลงทะเบียนไว้คือ 11/11/2511 ให้ท่านระบุ 

Password เป็น 11112511) 

• คลิกปุ่ม  
 


