ปฏิทนิ การส่ งงานสิ นเชื่อ
1.งานเงินกู้ฉุกเฉินทัว่ ไป
- หน่วยบริ การส่ งงบหน้าและเอกสารประกอบมายังสหกรณ์ฯ โดยผ่านระบบ CM COOP ONLINE
หรื อทางโทรสาร ภายในเวลา 10.30 น. ของทุกวันทาการ โดยหนังสื อสัญญาเงิ นกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยบริ การ,ประธานกรรมการหน่วยบริ การหรื อกรรมการหน่วยบริ การ
- สหกรณ์ ฯจะโอนเงิ นกู้ฉุกเฉิ นเข้าบัญชี ออมทรั พย์/ออมทรั พย์ ATM สหกรณ์ ฯ ของสมาชิ กผูก้ ู้
เท่านั้น โดยสมาชิ กสามารถกดเงินได้หลังเวลา 20.00 น. ของวันที่อนุ มตั ิสัญญา ถ้าส่ งคาขอกูห้ ลังเวลา 10.30 น.
ทางสหกรณ์ฯจะพิจารณาอนุมตั ิและโอนเงินให้ในวันทาการถัดไป
- หน่วยบริ การจะต้องส่ งสัญญาเงินกูข้ องสมาชิ กให้สหกรณ์ภายใน 7 วันทาการ หากไม่สามารถ
ส่ งทันตามที่กาหนด สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การให้เงิ นกูฉ้ ุ กเฉิ นทัว่ ไปหน่วยบริ การนั้นๆ จนกว่าจะดาเนิ นการให้
แล้วเสร็ จ
2. งานเงินกู้สามัญ
- รับคาขอกูเ้ พื่อตรวจสอบสิ ทธิ กแู้ ละภาระหนี้ภายนอก เพื่อออกสัญญาเงินกูภ้ ายใน 7 วันทาการ
หรื อมากกว่า ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั จานวนคาขอกูข้ องสมาชิก โดย ให้แนบรายการรับ-จ่ายเงินเดือน ที่สมาชิกผูก้ แู้ ละ
เจ้าหน้าที่การเงินหรื อผูบ้ งั คับบัญชาลงนามรับรอง โดยมียอดเรี ยกเก็บของสหกรณ์จากหน่วยงานต้นสังกัด
ยกเว้น สมาชิกที่เป็ นข้าราชการบานาญที่หกั เงินเดือนผ่านธนาคารกรุ งไทย และ สาเนาสมุดเงินฝากหรื อรายการ
เดินบัญชี(Statement) ที่เงินเดือนโอนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือน
- สหกรณ์ฯจ่ายเงินกู้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / ออมทรัพย์ ATM ให้ส่งสัญญา
เงินกูภ้ ายในเวลา 15.00 น. ทั้งนี้ หากสมาชิกขัดข้องสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
- กรณี สมาชิกมีความประสงค์ให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุ งไทย จากัด ให้ ส่งสั ญญาเงินกู้
ภายในเวลา 11.00 น. และแนบสาเนาหน้ าสมุดคู่ฝาก ที่ตอ้ งการโอนเงินเข้ามาพร้อมกับสัญญาเงินกู้
- การรับเช็คเงินกูส้ ามัญ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 15.00 น. ทุกวันทาการ
3. งานเงินกู้พเิ ศษ
- หน่วยบริ การส่ งคาขอกูพ้ ร้อมเอกสารประกอบของสมาชิกที่ดาเนินการในหน่วยเรี ยบร้อยแล้ว
ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน เพื่อตรวจสอบนาเสนอพิจารณาในเดือนนั้น ๆ
- ถ้าส่ งหลังวันที่ 7 ของเดือนจะดาเนินการพิจารณาคาขอกูใ้ นเดือนถัดไป

-24. เงินกู้กรณีเสนอเพือ่ พิจารณาเป็ นราย ๆ ไป
กรณี ที่สมาชิกมีความเดือดร้อน และยืน่ กูเ้ งิน โดยไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขการให้กู้
ให้สมาชิกบันทึกเสนอฝ่ ายจัดการ และให้นาคณะกรรมการเงินกูพ้ ิจารณาเป็ นรายๆ ไป
5. การกาหนดงวดชาระในการใช้ สิทธิก้ ใู นสั ญญาต่ อไป
ประเภทเงินกู้
สามัญทัว่ ไป

สั ญญาปัจจุบัน
เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป

ใช้ สิทธิก้ ูในสั ญญาต่ อไป
เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป

จานวนงวดทีช่ าระมาแล้ว
- 12 งวด หรื อ
- 6 งวด หรื อชาระเงินต้นครบ 50,000.-

สามัญทุนเรื อนหุ ้น

สามัญ ATM

เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป

เงินกูส้ ามัญ ATM

6 งวด

เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป

เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น

2 งวด

เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป

เงินกูโ้ ครงการ

3 งวด

สามัญทุนเรื อนหุ ้น

เงินกูส้ ามัญทุนเรื อนหุ ้น

2 งวด

สามัญทุนเรื อนหุ ้น

เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป

2 งวด

สามัญทุนเรื อนหุ ้น

เงินกูส้ ามัญ ATM

2 งวด

สามัญทุนเรื อนหุ ้น

เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น

2 งวด

สามัญทุนเรื อนหุ ้น

เงินกูโ้ ครงการ

2 งวด

สามัญ ATM

เงินกูส้ ามัญ

6 งวด

สามัญ ATM

เงินกูส้ ามัญ ATM

6 งวด

ปรับเพิ่มวงเงินกู้
สามัญ ATM

เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น

2 งวด

สามัญ ATM

เงินกูโ้ ครงการ

3 งวด

-3ประเภทเงินกู้
สามัญโครงการ

ฉุกเฉิน

สั ญญาปัจจุบัน

ใช้ สิทธิก้ ูในสั ญญาต่ อไป

จานวนงวดทีช่ าระมาแล้ว

สามัญโครงการ

เงินกูส้ ามัญ

3 งวด

สามัญโครงการ

เงินกูส้ ามัญ ATM

3 งวด

สามัญโครงการ

เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น

2 งวด

ฉุกเฉิน

สามัญ

2 งวด

ฉุกเฉิน

สามัญ ATM

2 งวด

ฉุกเฉิน

สามัญโครงการ

2 งวด

