สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
Royal Forest Department Savings and Credit Cooperative Limited

ฝายเงินกูฉุกเฉิน

มาตรฐานระยะเวลาในการใหบริการ
ขั้นตอนการติดตอธุรกรรมฝายเงินกูฉุกเฉิน
ขั้นตอน
1.รับเอกสารใบกูฉุกเฉิน
1.1 ทางเคานเตอร
1.2 ทางไปรษณีย
1.3 ลงทะเบียนรับเอกสารฝายบริหาร
2.ตรวจสอบเอกสารสัญญากูฉ ุกเฉิน
2.1 ตรวจสอบสิทธิ์การกูฉุกเฉินใหเปนไปตามระเบียบสหกรณ ฯ
2.2 ออกเลขที่สัญญากูฉุกเฉิน
2.3 ปลดลอคเอกสารสัญญากูฉุกเฉิน
2.4 สงขอความทางระบบโทรศัพท SMS แจงสมาชิกและสงรหัส CO-OP
3.เอกสารสัญญากูฉุกเฉินทีไ่ ดรับการตรวจสอบความถูกจากเจาหนาทีน่ าํ เสนอ
3.1 เสนอผูจัดการเซ็นอนุมัติ
3.2 เสนอคณะกรรมการฝายเงินกูเซ็นอนุมัตโิ ดยคระกรรมการ 3 ทาน
4.เอกสารเก็บรอการตรวจสอบจากผูตรวจและผูสอบบัญชี
4.1 เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารอีกครั้งแลวเก็บเพื่อรอการตรวจสอบ
4.2 ผูสอบตรวจกิจการเขามาตรวจสอบเอกสารเรียบรอย
3.3 เจาหนาที่จะนําเอกสารสัญญาเงินกูฉุกเฉินสงไปเก็บที่บริษัท RECall

ระยะเวลา
ภายใน 1 วัน
ภายใน 1 วัน
,,
,,
,,
,,
,,

เขาตรวจ
ภายใน 1 เดือน
เก็บเอกสารตลอดไป

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
Royal Forest Department Savings and Credit Cooperative Limited

ฝายบริหารลูกหนี้

มาตรฐานระยะเวลาในการใหบริการ
ขั้นตอนการติดตอธุรกรรมรายการเรียกเก็บประจําเดือน (ฝายบริหารลูกหนี)้
1.
-

ขั้นตอน
ขั้นตอนการติดตอธุรกรรมรายการเรียกเก็บประจําเดือน
กรอกแบบฟอรมการเปลี่ยนแปลงการชําระหุน เพิ่มหุน ลดหุน
กรอกแบบฟอรมการเปลี่ยนแปลงการชําระหนี้
กรอกแบบฟอรมการโอนยายหนวยงาน
โอนหนี้ในฐานะผูค้ําประกัน
กรอกคาเบี้ยประกันอัคคีภัย
ตรวจสอบกรณีหุนเกินลาน ใหงดสงหุน ลบหุนคาง ทําสลิปสงบัญชี
ตรวจสอบกรณีหุนเกินสองลานหา ใหงดสงหุน ลบหุนคาง ทําสลิปสงบัญชี
ปรับใบเสร็จที่มีการจายงวด (ยกเลิก-ออกเพิ่ม) ทําสลิปสงบัญชี

ระยะเวลา

1 วันทําการ
2. ขั้นตอนการทํารายการเรียกเก็บประจําเดือน
- ลงไปที่หอง server ชั้น 2
- การเตรียมขอมูลลงกระดาษทําการ
- การพิมพรายการใบแจงหนี้ประจําเดือน
- สงขอมูลรายการเรียกเก็บประจําเดือนใหหนวยงานตางๆ
- เตรียมขอมูลและรายละเอียดสงกรม ทาง Mail, จดหมาย
- ทําขอมูลเก็บเพิ่มเติมกรมปาไม กรมอุทยาน
- นําขอมูลเรียกเก็บไปลงระบบกับเจาหนาที่การเงินที่กรมปาไม
- ตั้งลูกหนี้ตัวแทนประจําเดือน
หมายเหตุ
· กรณีการโอนเงินลูกหนี้ โอนผานระบบ Payment วัตถุประสงค 116 อื่น ๆ

มาตรฐานระยะเวลาในการใหบริการ
ขั้นตอนการติดตอธุรกรรมการทําสิ้นเดือน (ฝายบริหารลูกหนี้)
1.
-

ขั้นตอน
ขั้นตอนการติดตอธุรกรรมการทําสิ้นเดือน
ตั้งลูกหนี้ตัวแทนประจําเดือน
พิมพรายงานการเรียกเก็บลูกหนี้ตัวแทนของแตละงบงาน
ตรวจสอบยอดเงิน Payment / Statement ลูกหนี้ประจําวัน
รับเช็คลูกหนีจ้ ากกรมปาไมและกรมอุทยาน
สลิปลูกหนี้ประจําเดือนสงฝายบัญชี
บันทึกยอดลูกหนี้ลงตารางจัดเก็บขอมูลภาพรวม (Excel)
ปอนขอมูลรายการเรียกเก็บไมไดลงระบบสหกรณ
พิมพรายงานเก็บไมไดและรายงานยอดคงเหลือหุน-หนี้

ระยะเวลา

1 วันทําการ
2. ขั้นตอนการทํารายการสิ้นเดือน
- ปดระบบ ATM, ระบบเงินกูฉุกเฉิน และ Back up ขอมูล
- อัพเดทขอมูลสิ้นเดือนโดยระบบ
- พิมพรายงานสรุปการเรียกเก็บเงินรายเดือน
- นําเขาขอมูลเงินฝากรายเดือน
- พิมพยอดคงเหลือเงินฝาก
- นําเขาขอมูลเงินเกินเขาบัญชีเงินฝาก
- ฝาก/ถอน ตามคําสั่ง (กรณีชําระเพิ่มสินเชื่อบาน)
- ปดสิ้นวันเงินฝาก
- คํานวณดอกเบี้ยเงินฝากพรอมลงรายการดอกเบี้ย
- ปดสิ้นเดือนเงินฝาก
- พิมพยอดคงเหลือเงินฝาก
- ปดสิ้นเดือนเงินกู
- พิมพรายงานประกันคางจายและรายงานยอดคงเหลือหุน-หนี้
หมายเหตุ
· การจัดเก็บยอดลูกหนี้ หนวยงานตาง ๆ จะตองโอนเงินใหสหกรณภายในสิ้นเดือน หากเลยกําหนด
จะถือวาเรียกเก็บหนี้ไมได

มาตรฐานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอายัดเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน จากกรม
บังคับคดี (ฝายบริหารลูกหนี)้
ขั้นตอน
1.เมื่อไดรับหนังสืออายัดสิทธิเรียกรองจากกรมบังคับคดี
- ตรวจสอบชื่อ –นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน วาบุคคลดังกลาวเปน
สมาชิกสหกรณหรือไม
*กรณีตรวจสอบพบวาไมไดเปนสมาชิกสหกรณ
- จัดทําหนังสือตอบกรมบังคับคดี แจงวาบุคคลตามหนังสืออายัดสิทธิ
เรียกรองไมไดเปนสมาชิกสหกรณ

ระยะเวลา
1-2 วันทําการ

1-3 วันทําการ

2.กรณีตรวจสอบพบวาเปนสมาชิกสหกรณ
- ทําการระงับสิทธิ์การกูเงินสมาชิกสหกรณ ในระบบสหกรณ
- จัดเก็บรายชื่อสมาชิกที่ถูกอายัดสิทธิเรียกรองลง Excel เพื่อเก็บขอมูล
สมาชิก
- ทําบันทึกขอความเพื่อรายงานคณะกรรมการเงินกู
3. เมื่อคณะกรรมการเงินกูพิจารณา
- ทําหนังสือแจงสมาชิกที่ถูกอายัดสิทธิเรียกรอง เพื่อแจงใหทราบวาไดถูก
อายัดเงินปนผล,เงินเฉลี่ยคืน และถูกระงับสิทธิ์การกูเงิน
- ทําหนังสือแจงผูค้ําประกันของสมาชิกที่ถูกอายัดสิทธิเรียกรอง เพื่อแจงให
ทราบวาสมาชิกที่ถูกอายัดสิทธิเรียกรองถูกระงับสิทธิ์การค้ําประกัน
- ทําการสงเงินปนผลและเงินเฉลีย่ คืน ภายหลังมีประชุมใหญประจําป โดย
สงเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนเปนเช็ค

30 นาที
1-3 วันทําการ
2-5 วันทําการ

ภายใน 10 วันทําการ
ภายหลังประชุมใหญ
ประจําป

หมายเหตุ
· ในการสงเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน จะทําการสงเปนรายปๆละ 1 ครั้ง ซึ่งอาจสงเพียง 1 ป หรือสงทุก
ป แลวแตตามหนังสือที่แจงอายัดสิทธิเรียกรอง

มาตรฐานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการถอนอายัดสิทธิเรียกรอง จากกรมบังคับคดี
(ฝายบริหารลูกหนี้)
ขั้นตอน
1.เมื่อไดรับหนังสือถอนอายัดสิทธิเรียกรองจากกรมบังคับคดี
- โทรติดตอสอบถามกับเจาพนักงานบังคับคดีที่ออกหนังสือ วาไดมกี ารถอน
อายัดสิทธิเรียกรอง สมาชิกสหกรณจริง
2.ทําบันทึกขอความเพื่อรายงานคณะกรรมการเงินกู

ระยะเวลา
1 วันทําการ
1-3 วันทําการ

3. เมื่อคณะกรรมการเงินกูพิจารณา
- ยกเลิกการระงับสิทธิการกูเงินสมาชิก ในระบบสหกรณ
- ทําหนังสือแจงสมาชิก เพื่อแจงใหทราบวาไดยกเลิกการระงับการกูเงิน
และไดมีการถอนอายัดสิทธิเรียกรอง
- ทําหนังสือแจงผูค้ําประกันของสมาชิกที่ถูกถอนอายัดสิทธิเรียกรอง เพื่อ
แจงใหทราบวาไดยกเลิกการระงับสิทธิ์การค้ําประกัน
- นํารายชื่อสมาชิกที่ไดถอนอายัดสิทธิเรียกรองไปลบออกจากรายชื่อ
สมาชิกที่ถูกอายัดสิทธิเรียกรอง จากExcel เพื่อแกไขขอมูล

2-5 วันทําการ

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
Royal Forest Department Savings and Credit Cooperative Limited

ฝายการเงิน

มาตรฐานระยะเวลาในการใหบริการ
ขั้นตอนการติดตอธุรกรรมฝายการเงิน
ขั้นตอนการติดตอธุรกรรม Bill Payment
ระยะเวลา
1. พิมพรายละเอียดขอมูล Bill Payment ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทย
10 – 30 นาที
พาณิชย ธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย
2. ตรวจสอบจํานวนเงินที่รับโอนกับ Statement และแยกประเภทชองทางการ
5 นาที
โอนเงินของสมาชิก วามีชองทางใดบาง
3. สงรายงาน Bill Payment ใหฝายบริหารลูกหนี้ตรวจสอบขอมูลลูกหนี้
15 นาที – 1 ชั่วโมง
4. ตรวจสอบวัตถุประสงคการทํารายการของสมาชิก
30 – 45 นาที
5. ทํารายการตามวัตถุประสงคของสมาชิก
10 นาที – 4 ชั่วโมง
หมายเหตุ
§ ระยะเวลาการพิมพรายละเอียดขอมูล Bill Payment บางครั้งลาชาเนื่องจากธนาคารไทยพาณิชยสง
รายละเอียดขอมูลใหสหกรณลา ชากวาธนาคารอื่น
§ กรณีชื่อผูโอนเงิน หรือผูทํารายการ ไมตรงกับขอมูลอางอิง 1 และอางอิง 2 ตองโทรศัพทติดตอ
ประสานกลับสมาชิกเพื่อตรวจสอบความถูกตองกอนทํารายการ
§ ระยะเวลาการทํารายการขึ้นอยูกับจํานวนสมาชิกที่ทํารายการผาน Bill Payment

ขั้นตอนการติดตอธุรกรรมฝายการเงิน
ขั้นตอนการติดตอธุรกรรมการโอนเงินฝากเปนเช็ค หรือโอน
ระยะเวลา
1. รับเอกสารใบถอนเงิน และหนังสือสั่งจายเช็ค
รอฝายเงินฝาก
2. ตรวจสอบลายมือชื่อเจาของบัญชี
1 นาที
3. ทํารายการถอนเงินฝาก (พิมพสมุดบัญชี และพิมพใบถอนเงิน)
1 นาที
4. เขียนสมุดทะเบียนจายเช็ค และพิมพเช็ค
5 นาที
5. ตรวจสอบรายละเอียดสมุดทะเบียนจายเช็ค และเช็ค
3 นาที
6. เสนอกรรมการผูมีอํานาจลงนาม (2 กลุม ๆ ละ 1 คน)
30 นาที – 1 ชั่วโมง
7. นําเช็คที่กรรมการผูมีอํานาจลงนามแลว มอบใหสมาชิก (กรณีรับเช็ค) หรือ
10 นาที
8. นําเช็คที่กรรมการผูมีอํานาจลงนามแลว ไปโอนที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคาร
30 นาที – 1 ชั่วโมง
ไทยพาณิชย ตามที่สมาชิกไดแจงไวในใบถอนเงิน (ภายในเวลาไมเกิน 14.30 น.)
หมายเหตุ
§ กรณีที่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ติดตอธุรกรรมถอนเงินฝากโดยรับเปนเช็ค ตองแนบใบถอนเงิน
§ กรณีติดตอธุรกรรมถอนเงินฝากโดยใหโอนเขาบัญชีธนาคารของสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ตองแนบ
เอกสาร
o ใบถอนเงินฝาก
o สําเนาบัตรประชาชน
o สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร (ถามี)
§ ระยะเวลาการนําเช็คไปโอนที่ธนาคารมี 2 รอบ
o ชวงเวลา 10.30 – 11.00 น.
o ชวงเวลา 14.30 – 15.00 น.

ขั้นตอนการติดตอธุรกรรมฝายการเงิน
ขั้นตอนการติดตอธุรกรรมบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย
ระยะเวลา
1. รับเอกสารจากฝายบริหารทั่วไป
รอฝายบริหารทั่วไป
2. ลงทะเบียนรับ
5 - 10 นาที
3. ตรวจสอบเอกสารและแยกประเภทเอกสาร
5 - 30 นาที
4. บันทึกขอมูลคําขอบริการบัตร ATM ลงระบบ
5 – 30 นาที
5. พิมพรายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกขอมูล
5 – 30 นาที
6. สงขอมูลการเชื่อมโยงบัตร ATM ใหธนาคาร
1 วัน
7. พิมพรายงานการเชื่อมโยงการใชบัตรของธนาคาร
1 วัน
8. สง SMS แจงการใชบัตรไดใหสมาชิก และสมาชิกสมทบ
10 นาที
หมายเหตุ
§ กรณีเอกสารทีส่ ง มามีเอกสารไมครบ โทรศัพทแจงขอเอกสารเพิ่มเติม
§ กรณีกรอกเอกสารไมถูกตอง โทรศัพทแจงใหสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ทราบรายละเอียด และให
กรอกเอกสารฉบับใหมสงมายังสหกรณ
§ ระยะเวลาการลงทะเบียนรับและตรวจสอบเอกสาร ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครใชบริการบัตร

ขั้นตอนการติดตอธุรกรรมฝายการเงิน
ขั้นตอนการติดตอธุรกรรมบัตร ATM Click Coop
ระยะเวลา
1. รับเอกสารจากฝายบริหารทั่วไป
รอฝายบริหารทั่วไป
2. ลงทะเบียนรับ
5 - 10 นาที
3. ตรวจสอบเอกสารและแยกประเภทเอกสาร
5 - 30 นาที
4. บันทึกขอมูลคําขอบริการบัตร ATM ลงระบบ
5 – 30 นาที
5. จัดสงบัตร ATM
7 วัน
6. จัดสงรหัสบัตร ATM
14 วัน
7. เมื่อสมาชิก และสมาชิกสมทบ ไดรับบัตรและรหัส โทรแจงเปดการใชบัตร
5 นาที
8. สง SMS แจงการใชบัตรไดใหสมาชิก และสมาชิกสมทบ ทราบ
1 วัน
หมายเหตุ
§ กรณีเอกสารที่สง มามีเอกสารไมครบ โทรศัพทแจงขอเอกสารเพิ่มเติม
§ กรณีกรอกเอกสารไมถูกตอง โทรศัพทแจงใหสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ทราบรายละเอียด และให
กรอกเอกสารฉบับใหมสงมายังสหกรณ
§ ระยะเวลาการลงทะเบียนรับและตรวจสอบเอกสาร ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครใชบริการบัตร

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
Royal Forest Department Savings and Credit Cooperative Limited

ฝายเงินกูสามัญ

มาตรฐานระยะเวลาในการใหบริการ
ขั้นตอนการติดตอธุรกรรมฝายเงินกูสามัญ
ขั้นตอน
1. สมาชิกกดบัตรคิว
2. ตรวจเอกสารและสิทธิ์การค้ําประกันของผูค้ําประกัน
3. วิเคราะหและคํานวณสิทธิ์การกูเงิน
4. ปอนคําขอกูเขาระบบ
5. ตรวจเอกสารตามรายงานการขออนุมตั ิเงินกู
6. ออกเลขสัญญาเงินกู
7. ทํารายการหักกลบเงินกูเพือ่ ดําเนินจายเงินกูใหสมาชิก
8. โอนขอมูลเงินกูเขาระบบการจายเงินกู
9. สง SMS รายงานการค้ําประกันและการกูเงินใหแกผูค้ําประกัน และผูกู
10. กรรมการเงินกูทําการโอนเงินเขาบัญชีใหแกสมาชิกผูกู

ระยะเวลา
รอเรียกคิว
5 นาที
5 นาที
5 นาที
ชวงเวลา 8.30 น.- 12.30 น.
ชวงเวลา 12.30 น.- 13.00 น.
ชวงเวลา 13.00 น.- 14.00 น.
ชวงเวลา 14.00 น.- 14.15 น.
ชวงเวลา 14.15 น.- 14.30 น.
ชวงเวลา 14.30 น.

หมายเหตุ
· ขั้นตอนที่ 1-4 ใชระยะเวลาตอ 1ชุดสัญญาเงินกู
· ขั้นตอนที่ 5-10 ใชระยะเวลาของการทํางานใน 1วัน เนื่องจากทําพรอมกันหลายสัญญาในแตละขั้นตอน

·
·
·
·
·
·

เอกสารประกอบการกูสามัญ
สลิปเงินเดือน เดือนลาสุดของผูกู
สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ของผูกูและผูค้ําประกัน
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, คํานําหนาชื่อ (ถามี)
เอกสารทุกฉบับตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง
หามใชน้ํายาลบคําผิดเด็ดขาด
ใหใชปากกาสีน้ําเงินเทานั้น

ขั้นตอนการติดตอธุรกรรมอื่น ๆ ของฝายเงินกูสามัญ
ขั้นตอน
1.ยื่นคํารองขอเปลี่ยนผูค้ําในสัญญาเดิม
· ตรวจเอกสารและเก็บเอกสารเพื่อรอดําเนินการ
· เรียกเอกสารสัญญากูเดิมของผูกูจากบริษัทเก็บเอกสาร
· ทําการเปลี่ยนผูค้ําประกัน
2.การใหขอ มูลและแนะนําการกูแกสมาชิก (เชน วิเคราะหและคํานวณยอดกู
การสมัครประกันชีวิตกอนการยื่นกู แนะนําการกรอกเอกสารการกู )

ระยะเวลา
1 – 7 วันทําการ
3 วันทําการ
2 วันทําการ
20 – 30 นาที

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
Royal Forest Department Savings and Credit Cooperative Limited

ฝายเงินฝาก

มาตรฐานระยะเวลาในการใหบริการ
ขั้นตอนการติดตอธุรกรรมฝายเงินฝาก
ขั้นตอน
1. สมาชิกกรอกขอมูลใบฝาก ใบถอน เปดบัญชี หรือเอกสารอื่นๆ
2. กดบัตรคิว บริการฝาก-ถอน
3. ธุรกรรมทางการเงินที่สมาชิกตองการติดตอ
- รับฝากเงิน - ถอนเงิน
- เปดบัญชีเงินฝาก
- ปดบัญชีเงินฝาก
- ระดมหุน ชําระหนี้ ชําระรายการตางๆ
- การเปลี่ยนแปลงการหักเงินรายเดือน
- การทําบัตร ATM และเปดการใชงานบัตร
- รายการการเดินบัญชีเงินฝาก (Statement)
- การรับฝากเหรียญ

ระยะเวลา
5 นาที
รอเรียกคิว
1 นาที
2 นาที
2 นาที
2 นาที
1 นาที
3 นาที
3 นาที
10 นาที

หมายเหตุ
· เปดใหบริการเงินสดตั้งแตเวลา 8.30 น ถึง 15.30 น.
· สามารถถอนเงินสด ไดไมเกิน 1,000,000 บาท ตอ 1 บัญชี
· กรณีถอนเกิน 1,000,000 บาท ขึ้นไปจะออกเปนเช็คหรือโอนเขาบัญชี
· กรณีถอนเงินต่ํากวา 1,000,000 บาท และตองการเปนเช็คหรือโอนเขาบัญชี ตองเสียคาธรรมเนียม
เช็ค 25 บาท
· กรณีฝากเช็คจะรับไดถึง เวลา 12.00 น.
· การฝากเหรียญจะเปดรับฝากตั้งแตวันที่ 10 -25 ของทุกเดือน
· หากไมไดรับบริการ ภายใน 15 นาที กรุณาติดตอรองผูจัดการฝายการเงิน นายพิศิษฐ จันทรคุณาภาส
โทรภายใน 327

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
Royal Forest Department Savings and Credit Cooperative Limited

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรฐานระยะเวลาในการใหบริการ
ขั้นตอนการทํางานของฝายสารสนเทศ
ขั้นตอนการทํางาน

ระยะเวลา

การสํารองขอมูลระบบงานสหกรณฯ ทั้งหมด

· มีการสํารองขอมูลแบบ Manual ทุกวันทําการ และนําสงขอมูลที่สํารองไวใหกับ วันทําการสุดทายของ
บริษัท Moutain Iron ในทุกวันศุกร หรือวันทําการสุดทายของอาทิตย

· มีการสํารองขอมูลแบบ Real time ตลอดเวลาที่มกี ารเปลี่ยนแปลงของขอมูล

อาทิตย

เปนการสํารองขอมูล
แบบอัตโนมัติ

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
Royal Forest Department Savings and Credit Cooperative Limited

ฝายบัญชีและการลงทุน

มาตรฐานระยะเวลาในการใหบริการ
ขั้นตอนการทํางาน (งานบัญชี)
ขั้นตอน
1. ขั้นตอนการบันทึกบัญชี
1.1 รวบรวมสลิปทางบัญชีจากฝายตาง ๆ
1.2 จัดเรียงสลิปทางบัญชีตามประเภทของสลิป
1.3 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของสลิป
1.4 จัดเก็บรายละเอียดตาง ๆ ของรายการสินทรัพย หนี้สิน ทุนของสหกรณ
รายได และคาใชจาย
1.5 จัดทํางบพิสจู นยอดเงินฝากธนาคาร
1.6 บันทึกรายการทางบัญชีลงในระบบบัญชีแยกประเภท
2. ขั้นตอนการจัดทํางบการเงินประจําเดือน
2.1 ตรวจสอบยอดบัญชีแยกประเภทเทียบกับบัญชีคุมยอดตาง ๆ เชน บัญชีเงิน
รับฝาก บัญชีลกู หนี้ ยอดเงินฝากธนาคาร เปนตน
2.2 จัดทํางบทดลอง งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
3. ขั้นตอนการจัดทํารายการตาง ๆ
3.1 จัดทํารายการทางภาษีอาการ (ภ.ง.ด. ประเภทตาง ๆ) พรอมนําสง
กรมสรรพากร
3.2 จัดทํารายการการดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
3.3 จัดทํารายงานเพื่อเขาประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ
3.4 จัดทํารายงาน 8 แบบ สงกรมสงเสริมสหกรณ
4. ขั้นตอนการจัดทํางบการเงินประจําป
4.1 ตรวจสอบยอดบัญชีแยกประเภทเทียบกับบัญชีคุมยอดตาง ๆ เชน บัญชีเงิน
รับฝาก บัญชีลกู หนี้ ยอดเงินฝากธนาคาร เปนตน
4.2 จัดทํารายการปรับปรุงสิ้นป เชน คาเสื่อมราคา คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายไดคางรับ คาใชจายคางจาย เปนตน
4.3 จัดทํางบทดลอง งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
4.4 จัดทํารายละเอียดปดบัญชีสนิ้ ป
หมายเหตุ
· ขั้นตอนที่ 1 ปฏิบัติงานเปนประจําทุกวัน

ระยะเวลา

1 วัน

2 วัน
1 วัน

3 วัน

7 วัน

ขั้นตอนการทํางาน (งานลงทุน)
ขั้นตอน
1. ขั้นตอนการวิเคราะหเงินใหกูแกสหกรณอื่น
1.1 ตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของเอกสารประกอบการพิจารณา
1.2 ติดตามเอกสารจากสหกรณผูขอกู
1.3 จัดทํารายงานการวิเคราะหเพื่อประกอบการพิจารณา
1.4 นําเสนอรายงานการวิเคราะหเพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.5 จัดทําหนังสือแจงผลการขอกูเงิน
1.6 ติดตอประสานสหกรณผูขอกูเพื่อลงนามในสัญญา
1.7 จัดทําบันทึกขออนุมัติจายเช็คเงินกู
2. ขั้นตอนการซื้อตราสารทางการเงิน
2.1 รับเอกสารการเสนอซื้อหรือขายตราสารทางการเงิน
2.2 จัดทํารายงานการวิเคราะหเพื่อประกอบการพิจารณา
2.3 นําเสนอรายงานการวิเคราะหเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.4 จัดทําบันทึกขออนุมัติจายเช็คเงินกู
3. ขั้นตอนการจัดทํารายการตาง ๆ
- จัดทํารายงานเพื่อเขาประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ

ระยะเวลา
3 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
3 วัน
1 วัน
1 วัน
3 วัน

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
Royal Forest Department Savings and Credit Cooperative Limited

ฝายสมาชิกสัมพันธ

มาตรฐานระยะเวลาในการใหบริการ
ขั้นตอนการติดตอธุรกรรมการรับสมัครสมาชิก (ฝายสมาชิกสัมพันธ)
ขั้นตอน
1.รับเอกสารใบสมัครและตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
2.สงคืนเอกสารใบสมัครในกรณีไมถูกตอง
3.กรอกขอมูลและบันทึกการสมัครสมาชิก
4.บันทึกขอมูลการชําระเงินคาสมัครสมาชิก
5.พิมพใบเสร็จรับเงินและสมุดบัญชี
หมายเหตุ
· การสงคืนเอกสารในกรณีไมถูกตองขึ้นอยูกับระยะเวลาที่ สมาชิกสงเอกสารกลับมาที่สหกรณ

ระยะเวลา
3 นาที
5 นาที
4 นาที
3 นาที

ขั้นตอนการติดตอธุรกรรมการรับโอนสมาชิกระหวางสหกรณ
ขั้นตอน
1.รับเอกสารการรับโอนสมาชิกและตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
2.สงคืนเอกสารใบสมัครในกรณีไมถูกตอง
3.ตรวจสอบภาระหนี้และสิทธิการกู
4.นําเรื่องเขาที่ประชุม
5.กรอกขอมูลและบันทึกการสมัครสมาชิกเมื่อมีมติรับโอนแลว
6.ทําหนังสือแจงสหกรณเดิมวารับโอนสมาชิกเรียบรอยแลว
7.รับโอนหุนและหนี้
หมายเหตุ
· การสงคืนเอกสารในกรณีไมถูกตองขึ้นอยูกับระยะเวลาที่สมาชิกสงเอกสารกลับมาที่สหกรณ
· การรับโอนสมาชิกระหวางสหกรณเขาที่ประชุมดําเนินการเดือนละ 1 ครั้ง

ระยะเวลา
3 นาที
10 นาที
1 เดือน
5 นาที
1 เดือน
1 วัน

ขั้นตอนการติดตอธุรกรรมการใหโอนสมาชิกระหวางสหกรณ
ขั้นตอน
1.รับเอกสารการใหโอนสมาชิกและตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
2.ตรวจสอบภาระค้ําประกัน
3.นําเรื่องเขาที่ประชุม
4.ทําหนังสือแจงสหกรณที่ใหมเรื่องการใหโอนสมาชิก
5.รอสหกรณที่ใหมตอบรับการเปนสมาชิก
6.ดําเนินการลาออกจากการเปนสมาชิก
7.โอนหุนและหนี้ของสมาชิกใหกับสหกรณที่ใหม
หมายเหตุ
· การใหโอนสมาชิกระหวางสหกรณเขาที่ประชุมดําเนินการเดือนละ 1 ครั้ง

ระยะเวลา
3 นาที
2 นาที
1 เดือน
5 นาที
1 เดือน
1 วัน
1 วัน

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
Royal Forest Department Savings and Credit Cooperative Limited

ฝายสวัสดิการ

มาตรฐานระยะเวลาในการใหบริการ
ขั้นตอนการติดตอธุรกรรม(ฝายสวัสดิการ)ดานสวัสดิการสมาชิก
ขั้นตอน
1. สวัสดิการที่ตองยื่นใบคําขอรับสวัสดิการ
- ตรวจสอบคุณสมบัติ และความถูกตอง
- ทําหนังสือขออนุมตั ิผูจัดการ โดยผาน หัวหนาฝาย รองผูจัดการ ตามลําดับขั้น
- ผูจัดการอนุมตั ิ
กรณีโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย จะนําสงฝากเงินฝากเพื่อนําฝาก
เขาบัญชีสมาชิก
กรณีโอนผานธนาคาร จะนําสงฝายการเงินเพื่อนําฝากใหกับผูขอรับทุน
สวัสดิการ
- โอนทุนสวัสดิการเรียบรอยแลว จะสง sms แจงใหกับสมาชิกทราบ
- จัดทําสลิปสงฝายบัญชี
2. สวัสดิการที่ไมตองยื่นใบคําขอรับสวัสดิการ
- ระบบจะทําการประมวลผลทุนที่สมาชิกจะไดรับเปนจํานวนเงิน และ จํานวน
ราย
- ทําหนังสือขออนุมตั ิผูจัดการ โดยผาน หัวหนาฝาย รองผูจัดการ ตามลําดับขั้น
- ผูจัดการอนุมตั ิ โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย จะนําสงฝากเงินฝากเพื่อนํา
ฝากเขาบัญชีสมาชิก
- โอนทุนสวัสดิการเรียบรอยแลว จะสง sms แจงใหกับสมาชิกทราบ
- จัดทําสลิปสงฝายบัญชี
3. สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร (ปละ 1 ครั้ง)
- จัดทํารางประกาศเขาเสนอคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ เห็นชอบ
นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
- คณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบ ประกาศใหสมาชิกยื่นขอรับทุนสวัสดิการ
ทุนการศึกษา
- ตรวจสอบใบคําขอรับทุนการศึกษา คุณสมบัติ ระดับชั้น เกรดเฉลี่ย
- นํารายชื่อผูยื่นขอรับทุนการศึกษาขึ้นบนเวปไซคของสหกรณ เพื่อใหสมาชิก
ตรวจสอบรายชื่อและสถานะของใบคําขอวามีถูกตอง หรือ มีการแกไข จะนํารายชื่อขึ้น
ใหตรวจสอบทุกวันจันทร
- ปดรับใบคําขอทุนการศึกษาจะประมวลผูที่ขอทุนมาทั้งหมด และนําเสนอ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ เพื่อพิจารณาและนําเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการ
- ประกาศรายชื่อผูที่ไดรับทุนการศึกษาทาง เวปไซคของสหกรณ

ระยะเวลา

2 วัน

1 วัน

4 เดือน

- สงเกียรติบัตรใหกับผูที่ไดรับทุนเรียนดีทุกคน
4. สมาชิกขอลาออก
- ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิก ตองไมมภี าระค้ําประกัน ไมติดบังคับคดี
- ทํารายการปดเงินรับฝากทุกบัญชี
- ทํารายการปดบัญชีทุนเรือนหุน บัญชีเงินกูทุกประเภท ประกันชีวิต เงินที่เหลือ
ตั้งเปนเงินรอจายคืน
- ทําหนังสือขออนุมัติประธานดําเนินการ โดยผาน หัวหนาฝาย รองผูจัดการ
ผูจัดการ ตามลําดับขั้น
- ประธานดําเนินการอนุมตั ิการลาออกตรงตามขอบังคับ
ทําหนังสืออนุมตั ิประธานดําเนินการ เพื่อจายเช็คคืนใหกับสมาชิกตามที่
สมาชิกแจงความประสงค
- จัดทําขอมูลขึ้นแผนสงธนาคาร และนําสงฝายการเงินเพื่อดําเนินการในสวนของ
การสงธนาคาร
- ไดรับแจงจากฝายการเงินโอนเงินสําเร็จ จัดทําสลิปสงฝายบัญชี
- สงหนังสือแจงใหสมาชิกทราบรายละเอียดเกี่ยวกับรายการปดบัญชีและเงิน
คงเหลือ

2 วัน

มาตรฐานระยะเวลาในการใหบริการ
ขั้นตอนการติดตอธุรกรรม(ฝายสวัสดิการ)ดานประกันชีวิตกลุม
ขั้นตอน

ระยะเวลา

การสมัครทําประกันรายใหม
-กรอกแบบฟอรมใบคําขอเอาประกันชีวิตกลุม
45 วัน
-กรอกหนังสือแจงความประสงคทําประกันชีวิตกลุม โดยระบุอัตราเบีย้ ที่
ตองการจะทํา
-แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
-หลังจากยื่นเอกสารแลว รอบริษัทประกันตอบรับการทําประกัน
การปรับเพิ่ม/ลด ทุนประกันชีวิตกลุม
-กรอกแบบฟอรมใบคําขอเอาประกันชีวิตกลุม
45 วัน
-กรอกหนังสือแจงความประสงคทําประกันชีวิตกลุม โดยระบุอัตราเบี้ยที่
ตองการจะทํา
-แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
-หลังจากยื่นเอกสารแลว รอบริษัทประกันตอบรับการทําประกัน
หมายเหตุ ตัวอยางการยื่นเอกสารและรอบริษัทตอบรับการทําประกัน 45 วัน
· ยื่นเอกสาร วันที่ 1-15 พฤษภาคม บริษัทจะตอบรับการทําประกันในวันที่ 1 มิถุนายน
· ยื่นเอกสาร วันที่ 16 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน บริษัทจะตอบรับการทําประกันในวันที่ 1 กรกฏาคม
· ยื่นเอกสาร วันที่ 16 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม บริษัทจะตอบรับการทําประกันในวันที่ 1 สิงหาคม

มาตรฐานระยะเวลาในการใหบริการ
ขั้นตอนการติดตอธุรกรรม(ฝายสวัสดิการ)ดานเงินสินไหมทดแทน
ขั้นตอน
กรณีสมาชิกเสียชีวิต
1.ทายาทติดตอขอยื่นเอกสาร เพื่อขอรับเงินสินไหมทดแทน จากบริษัทประกัน
ชีวิต
1.1 รับเอกสารจากทายาท แลวตรวจสอบขอมูลรายละเอียดของสมาชิก
1.2 ทําหนังสือปะหนาเพื่อใหฝายลาออกปดยอด หุน หนี้ และเงินฝาก
1.3 ทําหนังสือถึงบริษัทประกันฯ เพื่อขอรับเงินสินไหมทดแทนใหสมาชิก
1.4 บริษัทประกัน นําเงินสงใหสหกรณฯ แลวนําฝากเขาบัญชีสหกรณฯ
1.5 หากสมาชิกมีหนี้ นําเงินสินไหมทดแทน มาชําระหนี้คงคาง สวนที่เหลือโอน
คืนใหทายาทที่สมาชิกระบุไว
1.6 ทําสลิปสงบัญชี
1.8 ทําหนังสือถึงทายาท ผูรับโอนประโยชน
1.9 เมื่อไดรับหนังสือจากทายาทเพื่อขอรับเงินสินไหม ตรวจสอบรายละเอียด
และความถูกตอง
1.10 ทําหนังสือเพื่อโอนเงินใหกับทายาท เสนอ รองผูจัดการ ผูจัดการ และ
กรรมการ
เอกสารประกอบ กรณีเสียชีวิตจากการ “เจ็บปวย”
- สําเนาใบมรณะบัตร
- สําเนาบัตรประชาชนผูตาย
- สําเนาทะเบียนบานผูตาย ที่ประทับตรา “ตาย”
- หนังสือรับรองการตาย (กรณีเสียชีวิตที่ โรงพยาบาล)
- ใบรับแจงการตาย (กรณีเสียชีวิตที่บาน)
เอกสารประกอบ กรณีเสียชีวิตจาก “อุบัติเหตุ”
- สําเนาใบมรณะบัตร
- สําเนาบัตรประชาชนผูตาย
- สําเนาทะเบียนผูตาย ที่ประทับตรา “ตาย”
- รายงานประจําวันเกี่ยวกับคดี
- ใบรายงานการชันสูตรพลิกศพ

ระยะเวลา

1 วัน
3 วัน
1 เดือน
2 วัน
2 วัน
1 วัน
7 วัน
1 วัน
2 วัน

ขั้นตอนการติดตอธุรกรรม(ฝายสวัสดิการ)ดานหนังสือผูรับโอนประโยชน
ขั้นตอน
1. รับหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนจากสมาชิก
1.1 ตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน ชื่อผูรับโอน
ประโยชน เปอรเซ็น ที่อยู และพยาน
1.2 รันนับเบอร วันที่ ในหนังสือผูรับประโยชน
1.3 ปอนขอมูลเขาในระบบ Excel เพื่อเรียงลําดับกอน-หลัง
1.4 ปอขอมูลเขาในระบบประกัน เพื่อนําไปสแกน
1.5 ตรวจสอบรายละเอียดที่สแกน แลวปอนขอมูลอีกรอบเพื่อดึงขึ้น App
1.6 ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง
หมายเหตุ
· ระยะเวลาในการทําขอมูลขึ้นอยูกับจํานวนเอกสารที่ไดรับทางไปรษณีย

ระยะเวลา
1 วัน
1 วัน
1 วัน
2 วัน
2 วัน
1 วัน

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
Royal Forest Department Savings and Credit Cooperative Limited

ฝายบริหารงานทั่วไป

มาตรฐานระยะเวลาในการใหบริการ
ขั้นตอนการติดตอขอหนังสือรับรอง (ฝายบริหารงานทั่วไป)
ขั้นตอน
ระยะเวลา
1. กดบัตรคิว ชองบริการฝาก-ถอน หรือบริการอืน่ ๆ
รอเรียกคิว
2. สมาชิกกรอกแบบฟอรมคําขอหนังสือรับรอง
5 นาที
3. เจาหนาที่ประจําเคานเตอร รับคําขอ/ตรวจสอบเอกสาร/ประสานฝายที่เกี่ยวของ
5 นาที
4. เจาหนาทีฝ่ ายที่รับผิดชอบ รับคําขอเพื่อดําเนินการคนหาขอมูลผูขอ/พิมพหนังสือ
รับรอง/ตรวจสอบความถูกตอง/เสนอผูจัดการลงนาม
20 นาที
หมายเหตุ
· ระยะเวลาดําเนินการ : ภายใน 30 นาที/1 คําขอ
· หากไมไดรับบริการ ภายในกําหนดเวลากรุณาติดตอรองผูจัดการสวนบริหาร นางภาราดา หินออน

ขั้นตอนการติดตอขอใชหองประชุม (ฝายบริหารงานทั่วไป)
ขั้นตอน
ระยะเวลา
1. กดบัตรคิวบริการอื่น ๆ หรือชองบริการฝาก-ถอน
รอเรียกคิว
2. เจาหนาที่ประจําเคานเตอร ติดตอสอบถาม/ประสานฝายที่เกี่ยวของ
2 นาที
2. เจาหนาทีฝ่ ายทีร่ ับผิดชอบ แจงระเบียบการใช/อัตราคาบํารุง/ตรวจสอบ วัน เวลา
5 นาที
3. ผูขอใชหองประชุมกรอกแบบฟอรมคําขอใชหองประชุม
2 นาที
4. เจาหนาที่ลงวัน เวลา การจองหองประชุมในปฏิทินสหกรณฯ (กรณีหองวาง)
1 นาที
5. ผูขอใชหองประชุมทําหนังสือขอความอนุเคราะหยกเวนคาธรรมเนียมการใช
ขึ้นอยูกับผูขอจองหอง
หองประชุม (กรณีขอใชหองประชุมเพื่อประโยชนของทางราชการ)
6. เสนอผูจัดการหรือประธานกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาอนุญาต
1-2 วัน (ทําการ)
หมายเหตุ
· กรณีขอลดหยอน ยกเวนคาธรรมเนียมการใชหองประชุม ตองมีหัวหนาสวนราชการเปนผูลงนามขอใช
หองประชุม
· ใหยื่นแบบฟอรมขอใชหองประชุมลวงหนากอนวันจัดกิจกรรมไมนอยกวา 5 วันทําการ

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
Royal Forest Department Savings and Credit Cooperative Limited

ฝายเงินกูพิเศษ

มาตรฐานระยะเวลาในการใหบริการ
ขั้นตอนการติดตอธุรกรรมฝายเงินกูพ ิเศษ
ขั้นตอน
1.สมาชิกกดบัตรคิว
2.ตรวจเอกสารประกอบการยื่นกูเ งินตามวัตถุประสงค
3.วิเคราะหความสามรถในการชําระหนี้ และคํานวณสิทธิ์การกูเงินเบื้องตนรวมทั้ง
ตรวจสอบการรอนสิทธิตางของหลักทรัพยประกัน
4.รวมเอกสารเกี่ยวกับหลักทรัพยประกันเพื่อสงบริษัทประเมิน พรอมเก็บ
คาธรรมเนียมประเมินราคา
5.ประสานบริษัทประเมิน เพื่อนัดผูเ กี่ยวของนําชี้หลักทรัพย รวบรวมขอมูล
หลักทรัพยพรอมจัดทํารูปเลมและสงรายงานการประเมินใหสหกรณ ประกอบ
รายงานวิเคราะหสนิ เชื่อ
6. เมื่อไดรับรายงานประเมินหลักทรัพยจาก บ.ประเมิน ใหตรวจสอบพรอมจัดทํา
รายงานวิเคราะหสนิ เชื่อผานผูจัดการสหกรณฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการเงินกู เพื่อ
อนุมัติเงินกู
7. เสนอคณะกรรมการเงินกู เพื่อพิจารณา

ระยะเวลา
รอเรียกคิว
5 นาที
15 นาที
5 นาที

กทม. ประมาณ 7 วัน
และ ตางจังหวัด
ประมาณ 10 วัน
ใชเวลาประมาณ 5 วัน
(ตามกําหนดการประชุม
เงินกู)
ใชเวลาประมาณ1-10
วัน (ตามกําหนดการ
ประชุมเงินกู)
8. แจงผลการพิจารณาสินเชื่อและเงื่อนไขตางๆใหผูกูทราบ เพื่อใหผูกปู ฏิบัติตาม (หลังจากคณะกรรมการ
เงื่อนไข พรอมนัดวันทํานิติกรรม
ประชุม)
9. ดําเนินการดานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ.สํานักงานที่ดิน พรอมจายเงินกู
1 วัน
ตามระเบียบและมติกรรมการ
10.นําขอมูลการกูเขาระบบคอมพิวเตอรของสหกรณ จัดเก็บ-รักษา เอกสาร
ตนฉบับสัญญานําเอกสารสําคัญทั้งหมด เชน สัญญากูกูยืม, โฉนด, สัญญาจํานอง
ฯลฯ เก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย ( RECALL ) และโดยคณะกรรมการเงินกูจ ะนัด
ตรวจสอบเอกสารตางๆ ( 6 เดือนตอ 1 ครั้ง ) พรอมจัดสงใหทาง บ.รีคอล จัดเก็บ
11.จัดทําแฟมผูกูรายตัว สําเนาเอกสารพรอมจัดเก็บ รายงานวิเคราะห , รายงาน
การประเมินฯ ฯลฯ และสําเนาเอกสารตางๆ เพื่อสงใหทาง บ.รีคอล จัดเก็บ
หมายเหตุ
· ขั้นตอนที่ 1-4 ใชระยะเวลาตอ 1 ราย
· ขั้นตอนที่ 10-11 ใชระยะเวลาของการทํางานใน 1วัน (ทําพรอมกันหลายสัญญาในแตละขั้นตอน)

ขั้นตอนการติดตอธุรกรรมฝายเงินกูพิเศษ
เอกสารประกอบการกูพ ิเศษ
เอกสารประกอบการกู
1. คําขอกูเงินพิเศษ
2. เอกสารสวนตัว
สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการ ผูกู / คูสมรส
ทะเบียนบานของ ผูกู / คูสมรส
สําเนาทะเบียนสมรส ,ใบหยา ,ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถามี)
3. เอกสารทางการเงิน
เอกสารแสดงรายได เชน ใบรับรองเงินเดือนผูกู /คูสมรส ,รายไดอื่น และใบแจงยอดเงิน
เดือน ( สลิปเงินเดือน )ฉบับลาสุดและ กอนยื่นกูประมาณ 2-3 เดือน
เอกสารการเดินบัญชีธนาคารยอนหลัง 6 เดือน ( บัญชีสะสมทรัพย หรือกระแสรายวัน หรือเงิน
ฝากประจํา โดยถายเอกสารตั้งแตหนาบัญชีแรก ถึงวันที่ปจจุบัน )
4. เอกสารหลักประกัน
สําเนาเอกสารสิทธิที่ดิน ( เอกสารสิทธิ์หองชุด ,โฉนดที่ดิน ,น.ส.3ก. ) ขนาดเทาตนฉบับ
สัญญาจะซื้อจะขาย( พรอมเอกสารผูจะซื้อผูจะขายเชนสําเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบาน )
แผนผัง หรือแผนพับโบรชัวรโครงการ หรือแผนที่ตั้งที่ดินที่ใชเปนหลักทรัพยประกัน โดยสังเขป
หนังสือรับรองราคาประเมิน จากสํานักงานที่ดิน
-

กรณีปลูกสราง /ตอเติม /ดัดแปลงอาคาร มีเอกสารเพิ่ม ดังนี้
ใบขออนุญาต ปลูกสราง /ตอเติม /ดัดแปลงอาคาร จากทางสวนราชการ
สําเนาแบบแปลนการกอสราง (พิมพเขียว) และรูปถายภาพบานปจจุบันในกรณีตอเติมอาคาร
รายละเอียดคาใชจายในการปลูกสราง/ตอเติม/ดัดแปลงอาคารพรอมสัญญาจางเหมากอสราง(ถามี)
กรณีไถถอนจํานองมีเอกสารเพิ่ม ดังนี้

-

สัญญากูยืมเงินจากสถาบันการเงิน และสัญญาจํานอง
หลักฐานการผอนชําระหนี(้ STATEMENT ) และหนังสือรับรองประเภทหนี้ และยอดหนี้จาก
ธนาคาร หรือใบเสร็จรับเงินของธนาคารที่แสดงยอดหนี้คงเหลือกอนยื่นกู
หลักฐานการเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคาร เชน สัญญาซื้อขายซึ่งทําที่สํานักงานที่ดิน ( ท.ด.13 ),
คําขอเลขที่บาน ( ทร 15)

ขั้นตอนการติดตอธุรกรรมอื่น ๆ ของฝายเงินกูพ ิเศษ
ขั้นตอน
1.ยื่นคําขอเบิกเงินกูตามงวด ในกรณีกูเงินปลูกสรางบาน
· ตรวจเอกสารและจายเงินกูเขาบัญชี (ถาผลการกอสรางเปนไปตามงวด
งานที่กําหนดไว)
2.หนังสือรับรองการเบิกคาเชาซื้อตามสิทธิฯ
3.หนังสือรับรองดอกเบี้ยประจําปเพื่อลดหยอนภาษี
4.ดําเนินการดานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ.สํานักงานที่ดิน กรณีไถถอนจาก
จํานอง ,ปลอดจํานอง,เพิ่มชื่อคูสมรสผูถือกรรมสิทธิ์ระหวางจํานอง ,รังวัดสอบเขต
(นัดลวงหนา 10 วันทําการ)

ระยะเวลา
1 วันทําการ
1 วันทําการ
1 วันทําการ

