ผังกระบวนการสินเชื่อธนาคารประชาชน

(1) ผังกระบวนการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน บุคคลค้ําประกัน วงเงินใหสินเชื่อไมเกิน 1 ลานบาท อนุมัติโดยคณะกรรมการสินเชื่อสาขา
ลูกคา

ผูขายและใหบริการ/ผูวิเคราะห
•
•
•
•
•

1
ติดตอยื่นกู

•
•
•
•
•
•
•

ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
(ถามี)

7

ติดตอลูกคา
นําเสนอและขายผลิตภัณฑ
ใหผูกูเปดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร
วิเคราะหความเปนไปไดในการขอสินเชื่อ
เบื้องตน
บันทึกขอมูลสินเชื่อเบื้องตน
Scan เอกสารเขาระบบสงหนังสือ
ตรวจสอบ Blacklist Whitelist
Terrorists PEP ฟอกเงิน
สํารวจสถานที่ประกอบการของผูกู
ยินยอมใหตรวจสอบขอมูลเครดิต
รับผลการตรวจสอบเครดิตบูโร
ออกรับเงินฝาก และดูแลลูกคา

- แจงผลการอนุมัติและเงื่อน
ไขการใหเงินกูใหลูกคาทราบ
- ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข (ถามี)

ผูวิเคราะห

ผูรับรองราคาประเมิน

ผูอนุมัติ

ผูปฏิบัติงานพิธีการ

ผูจายเงิน

2
- บันทึกขอมูลผูกู
(Full Application)
- จัดทํา Credit Scoring
- จัดทําแบบวิเคราะหสินเชื่อ

3

5

4
นําเสนอขออนุมัติ

อนุมัติสินเชื่อ

6

8
จัดทําเอกสารนิติกรรมสัญญา

รับนัดลงนาม
ในสัญญาและเตรียมเอกสาร

10

11

9
ลงนามในสัญญา

นัดหมายทําสัญญา

สอบทานความถูกตองและยืนยัน
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของลูกคา

12

กรณีจายเงินกูงวดเดียว

กรณีจายเงินกู หลายงวด

จัดทําบันทึกเสนอ
ขออนุมัติจายเงินกู

13

- ตรวจสอบความถูกตอง
14
และครบถวนของเอกสารกอน
จายเงินกู
- จัดทําบันทึกเสนอขออนุมัติ
จายเงินกู
- ควบคุมการใชวงเงินสินเชื่อ

15
- ใหลูกคาทําประกัน (ถามี)
- จายเงินกู

ลูกคา

สาขา (Account Owner)

สาขา

-

คณะกรรมการสินเชื่อสาขา

สาขา

สาขา

1. แบบคําขอสินเชื่อ แบบสัมภาษณ และ
แบบสอบถาม KYC
2. เอกสารประกอบ ไดแก สําเนาบัตร
ประชาชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนา
Slip เงินเดือน สําเนาบัญชีเงินฝาก
ภาพถายสถานที่ประกอบการ และ
เอกสารเกี่ยวกับหลักประกัน

1. หนังสือยินยอมใหตรวจสอบเครดิตบูโร
2. หนังสือยินยอมใหหกั บัญชีเงินฝาก

1. แบบวิเคราะหสนิ เชื่อ
2. รายงานผล Credit Scoring
3. แบบเสนอขออนุมัติสนิ เชื่อ

-

บันทึกอนุมัติสินเชื่อ

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

-

ระบบงาน LOR , CBS , NCB Branch ,
Blacklist และระบบงาน PA Online (กรณีทํา
ประกันภัยกับทิพยฯ)

-

-

ระบบงาน LOR

ระบบงาน LOR

สัญญากูยืมเงิน
หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเพื่อชําระหนี้
บันทึกตอทายสัญญา (ถามี)
สัญญาค้ําประกันตามประเภทหลักประกัน
(สัญญาอุปกรณ)

อส.20
สช.6
อส.75 (กรณีมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม)
ทะเบียนสินเชื่อควบคุมการจายเงินกู
Pay in (กรณีทําประกันภัยกับทิพยฯ)

ระบบงาน LOR
ระบบงาน CBS
ระบุ PD Teller

2

(2) ผังกระบวนการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อสังหาริมทรัพยค้ําประกัน วงเงินใหสินเชื่อไมเกิน 3 ลานบาท อนุมัติโดยคณะกรรมการสินเชื่อสาขา
ลูกคา

ผูขายและใหบริการ

1
ติดตอยื่นกู

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
(ถามี)

รับนัดลงนาม
ในสัญญาและเตรียมเอกสาร

9

12

ติดตอลูกคา
นําเสนอและขายผลิตภัณฑ
ใหผูกูเปดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร
วิเคราะหความเปนไปไดในการขอสินเชื่อ
เบื้องตน
นําสงเอกสารใหบริษัทประเมินราคาฯ/
ตรวจงวดงาน
บันทึกขอมูลสินเชื่อเบื้องตน
Scan เอกสารเขาระบบสงหนังสือ
ตรวจสอบ Blacklist Whitelist
Terrorists PEP ฟอกเงิน
สํารวจสถานที่ประกอบการของผูกู
ยินยอมใหตรวจสอบขอมูลเครดิต
รับผลการตรวจสอบเครดิตบูโร
ออกรับเงินฝาก และดูแลลูกคา

- แจงผลการอนุมัติและเงื่อน
ไขการใหเงินกูใหลูกคาทราบ
- ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข (ถามี)

นัดหมายทําสัญญา
และจดจํานอง

ผูวิเคราะห
2

ผูรับรองราคาประเมิน

สงบริษัทประเมินราคา

บันทึกขอมูลผูกู
(Full Application)

- จัดทํา Credit Scoring
- จัดทําแบบวิเคราะหสินเชื่อ

3

- รับเอกสารประเมินราคา
จากบริษัทประเมินฯ
- รับรองราคาประเมิน

ผูอนุมัติ

ผูปฏิบัติงานพิธีการ

ผูจายเงิน

4

5

6
นําเสนอขออนุมัติ

อนุมัติสินเชื่อ

7

10

8
จัดทําเอกสารนิติกรรมสัญญา

13

11

- ลงนามในสัญญา
- จดจํานอง
กรณีจายเงินกู หลายงวด
กรณีจายเงินกูงวดเดียว

- นําสงบริษัทประเมิน
ตรวจสอบงวดงาน
- สอบทานความถูกตองและ
ยืนยันการปฏิบัติตามเงื่อนไขของลูกคา

15

14
สงบริษัทประเมินราคา

จัดทําบันทึกเสนอ
ขออนุมัติจายเงินกู

- รับเอกสารประเมินราคาจาก
บริษัทประเมินฯ
- รับรองราคาประเมิน

16

- ตรวจสอบความถูกตอง
17
และครบถวนของเอกสารกอน
จายเงินกู
- จัดทําบันทึกเสนอขออนุมัติ
จายเงินกู
- ควบคุมการใชวงเงินสินเชื่อ

18
- ใหลูกคาทําประกันอัคคีภัย
- จายเงินกู

ลูกคา

สาขา (Account Owner)

สาขา

หนวยประเมินราคาและพิธีการ
คณะกรรมการสินเชื่อสาขา
สินเชื่อ – เขต
คณะกรรมการรับราคาประเมินหลักทรัพยเขต

สาขา

สาขา

1. แบบคําขอสินเชื่อ แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม
KYC
2. เอกสารประกอบ ไดแก สําเนาบัตรประชาชน สําเนา
ทะเบียนบาน สําเนา Slip เงินเดือน สําเนาบัญชีเงิน
ฝาก ภาพถายสถานที่ประกอบการ และเอกสาร
เกี่ยวกับหลักประกัน

1. หนังสือยินยอมใหตรวจสอบเครดิตบูโร
2. หนังสือยินยอมใหหกั บัญชีเงินฝาก

1. แบบวิเคราะหสนิ เชื่อ
2. รายงานผล Credit Scoring
3. แบบเสนอขออนุมัติสนิ เชื่อ

1. เอกสารรับรองราคาประเมิน
2. โฉนดที่ดิน หรือ เอกสารแสดงความเปนเจาของ
หลักประกัน

บันทึกอนุมัติสินเชื่อ

1.
2.
3.
4.

1. อส.20
2. สช.6
3. อส.75 (กรณีมีการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียม)
4. ทะเบียนสินเชื่อควบคุมการจายเงินกู
5. Pay in (กรณีทําประกันภัยกับทิพยฯ)

-

ระบบงาน LOR , CBS , NCB Branch , Black list
และระบบงาน PA Online (กรณีทําประกันภัยกับ
ทิพยฯ)

ระบบงาน LOR

ระบบงาน LOR และ CMS

ระบบงาน LOR

ระบบงาน LOR

สัญญากูยืมเงิน
หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเพื่อชําระหนี้
บันทึกตอทายสัญญา (ถามี)
สัญญาค้ําประกันตามประเภทหลักประกัน
(สัญญาอุปกรณ)

ระบบงาน LOR
ระบบงาน CBS
ระบุ PD Teller

3

(3) ผังกระบวนการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เงินฝาก/สลากออมสินค้ําประกัน วงเงินใหสินเชื่อไมเกิน 3 ลานบาท อนุมัติโดยคณะกรรมการสินเชื่อสาขา
ลูกคา

ผูขายและใหบริการ/ผูวิเคราะห
•
•
•
•
•

1
ติดตอยื่นกู

•
•
•
•
•
•
•

ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
(ถามี)

7

ติดตอลูกคา
นําเสนอและขายผลิตภัณฑ
ใหผูกูเปดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร
วิเคราะหความเปนไปไดในการขอสินเชื่อ
เบื้องตน
บันทึกขอมูลสินเชื่อเบื้องตน
Scan เอกสารเขาระบบสงหนังสือ
ตรวจสอบ Blacklist Whitelist
Terrorists PEP ฟอกเงิน
สํารวจสถานที่ประกอบการของผูกู
ยินยอมใหตรวจสอบขอมูลเครดิต
รับผลการตรวจสอบเครดิตบูโร
ออกรับเงินฝาก และดูแลลูกคา

- แจงผลการอนุมัติและเงื่อน
ไขการใหเงินกูใหลูกคาทราบ
- ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข (ถามี)

ผูวิเคราะห

ผูรับรองราคาประเมิน

ผูอนุมัติ

ผูปฏิบัติงานพิธีการ

ผูจายเงิน

2
- บันทึกขอมูลผูกู
(Full Application)
- จัดทํา Credit Scoring
- จัดทําแบบวิเคราะหสินเชื่อ

3

5

4
นําเสนอขออนุมัติ

อนุมัติสินเชื่อ

6

8
จัดทําเอกสารนิติกรรมสัญญา

รับนัดลงนาม
ในสัญญาและเตรียมเอกสาร

10

11

9
ลงนามในสัญญา

นัดหมายทําสัญญา

สอบทานความถูกตองและยืนยัน
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของลูกคา

12

กรณีจายเงินกูงวดเดียว

กรณีจายเงินกู หลายงวด

จัดทําบันทึกเสนอ
ขออนุมัติจายเงินกู

13

- ตรวจสอบความถูกตอง
14
และครบถวนของเอกสารกอน
จายเงินกู
- จัดทําบันทึกเสนอขออนุมัติ
จายเงินกู
- ควบคุมการใชวงเงินสินเชื่อ

15
- ใหลูกคาทําประกัน (ถามี)
- จายเงินกู

ลูกคา

สาขา (Account Owner)

สาขา

-

คณะกรรมการสินเชื่อสาขา

สาขา

สาขา

1. แบบคําขอสินเชื่อ แบบสัมภาษณ และ
แบบสอบถาม KYC
2. เอกสารประกอบ ไดแก สําเนาบัตร
ประชาชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนา
Slip เงินเดือน สําเนาบัญชีเงินฝาก
ภาพถายสถานที่ประกอบการ และ
เอกสารเกี่ยวกับหลักประกัน

1. หนังสือยินยอมใหตรวจสอบเครดิตบูโร
2. หนังสือยินยอมใหหกั บัญชีเงินฝาก

1. แบบวิเคราะหสนิ เชื่อ
2. รายงานผล Credit Scoring
3. แบบเสนอขออนุมัติสนิ เชื่อ

-

บันทึกอนุมัติสินเชื่อ

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

-

ระบบงาน LOR , CBS , NCB Branch ,
Blacklist และระบบงาน PA Online (กรณีทํา
ประกันภัยกับทิพยฯ)

-

-

ระบบงาน LOR

ระบบงาน LOR

สัญญากูยืมเงิน
หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเพื่อชําระหนี้
บันทึกตอทายสัญญา (ถามี)
สัญญาค้ําประกันตามประเภทหลักประกัน
(สัญญาอุปกรณ)

อส.20
สช.6
อส.75 (กรณีมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม)
ทะเบียนสินเชื่อควบคุมการจายเงินกู
Pay in (กรณีทําประกันภัยกับทิพยฯ)

ระบบงาน LOR
ระบบงาน CBS
ระบุ PD Teller

4

(4) ผังกระบวนการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน บุคคลค้ําประกัน วงเงินใหสินเชื่อไมเกิน 2 ลานบาท อนุมัติโดยคณะกรรมการสินเชื่อเขต
ลูกคา

ผูขายและใหบริการ

•
•
•
•
•

1
ติดตอยื่นกู

•
•
•
•
•
•
•

ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
(ถามี)

7

ติดตอลูกคา
นําเสนอและขายผลิตภัณฑ
ใหผูกูเปดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร
วิเคราะหความเปนไปไดในการขอสินเชื่อ
เบื้องตน
บันทึกขอมูลสินเชื่อเบื้องตน
Scan เอกสารเขาระบบสงหนังสือ
ตรวจสอบ Blacklist Whitelist
Terrorists PEP ฟอกเงิน
สํารวจสถานที่ประกอบการของผูกู
ยินยอมใหตรวจสอบขอมูลเครดิต
รับผลการตรวจสอบเครดิตบูโร
ออกรับเงินฝาก และดูแลลูกคา

- แจงผลการอนุมัติและเงื่อน
ไขการใหเงินกูใหลูกคาทราบ
- ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข (ถามี)

ผูวิเคราะห

ผูรับรองราคาประเมิน

ผูอนุมัติ

ผูปฏิบัติงานพิธีการ

ผูจายเงิน

2
- บันทึกขอมูลผูกู
(Full Application)
- จัดทํา Credit Scoring
- จัดทําแบบวิเคราะหสินเชื่อ

3

5

4
นําเสนอขออนุมัติ

อนุมัติสินเชื่อ

6

8
จัดทําเอกสารนิติกรรมสัญญา

รับนัดลงนาม
ในสัญญาและเตรียมเอกสาร

10

11

9
ลงนามในสัญญา

นัดหมายทําสัญญา

สอบทานความถูกตองและยืนยัน
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของลูกคา

12

กรณีจายเงินกูงวดเดียว

กรณีจายเงินกู หลายงวด

จัดทําบันทึกเสนอ
ขออนุมัติจายเงินกู

13

- ตรวจสอบความถูกตอง
14
และครบถวนของเอกสารกอน
จายเงินกู
- จัดทําบันทึกเสนอขออนุมัติ
จายเงินกู
- ควบคุมการใชวงเงินสินเชื่อ

15
- ใหลูกคาทําประกัน (ถามี)
- จายเงินกู

ลูกคา

สาขา (Account Owner)

หนวยวิเคราะหสนิ เชื่อ-เขต

-

คณะกรรมการสินเชื่อเขต

หนวยประเมินราคาและพิธีการสินเชื่อ – เขต

สาขา

1. แบบคําขอสินเชื่อ แบบสัมภาษณ และ
แบบสอบถาม KYC
2. เอกสารประกอบ ไดแก สําเนาบัตร
ประชาชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนา
Slip เงินเดือน สําเนาบัญชีเงินฝาก
ภาพถายสถานที่ประกอบการ และ
เอกสารเกี่ยวกับหลักประกัน

1. หนังสือยินยอมใหตรวจสอบเครดิตบูโร
2. หนังสือยินยอมใหหกั บัญชีเงินฝาก

1. แบบวิเคราะหสนิ เชื่อ
2. รายงานผล Credit Scoring
3. แบบเสนอขออนุมัติสนิ เชื่อ

-

บันทึกอนุมัติสินเชื่อ

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

-

ระบบงาน LOR , CBS

• ระบบงาน LOR , NCB Branch ,
Black list และระบบงาน PA
Online (กรณีทําประกันภัยกับ
ทิพยฯ)

-

ระบบงาน LOR

ระบบงาน LOR

สัญญากูยืมเงิน
หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเพื่อชําระหนี้
บันทึกตอทายสัญญา (ถามี)
สัญญาค้ําประกันตามประเภทหลักประกัน
(สัญญาอุปกรณ)

อส.20
สช.6
อส.75 (กรณีมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม)
ทะเบียนสินเชื่อควบคุมการจายเงินกู
Pay in (กรณีทําประกันภัยกับทิพยฯ)

ระบบงาน LOR
ระบบงาน CBS
ระบุ PD Teller

5

(5) ผังกระบวนการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อสังหาริมทรัพยค้ําประกัน วงเงินใหสินเชื่อไมเกิน 5 ลานบาท อนุมัติโดยคณะกรรมการสินเชื่อเขต
ลูกคา

ผูขายและใหบริการ

1
ติดตอยื่นกู

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
(ถามี)

รับนัดลงนาม
ในสัญญาและเตรียมเอกสาร

9

12

ติดตอลูกคา
นําเสนอและขายผลิตภัณฑ
ใหผูกูเปดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร
วิเคราะหความเปนไปไดในการขอสินเชื่อ
เบื้องตน
บันทึกขอมูลสินเชื่อเบื้องตน
Scan เอกสารเขาระบบสงหนังสือ
ตรวจสอบ Blacklist Whitelist
Terrorists PEP ฟอกเงิน
สํารวจสถานที่ประกอบการของผูกู
ยินยอมใหตรวจสอบขอมูลเครดิต
รับผลการตรวจสอบเครดิตบูโร
ออกรับเงินฝาก และดูแลลูกคา

- แจงผลการอนุมัติและเงื่อน
ไขการใหเงินกูใหลูกคาทราบ
- ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข (ถามี)

นัดหมายทําสัญญา
และจดจํานอง

ผูวิเคราะห

ผูรับรองราคาประเมิน

ผูอนุมัติ

ผูปฏิบัติงานพิธีการ

ผูจายเงิน

2

• นําสงเอกสารใหบริษัท
ประเมินราคาฯ
• บันทึกขอมูลผูกู
(Full Application)

- จัดทํา Credit Scoring
- จัดทําแบบวิเคราะหสินเชื่อ

3
สงบริษัทประเมินราคา

4

- รับเอกสารประเมินราคา
จากบริษัทประเมินฯ
- รับรองราคาประเมิน

5

6
นําเสนอขออนุมัติ

อนุมัติสินเชื่อ

7

10

8
จัดทําเอกสารนิติกรรมสัญญา

13

11

- ลงนามในสัญญา
- จดจํานอง
กรณีจายเงินกู หลายงวด
กรณีจายเงินกูงวดเดียว

- นําสงบริษัทประเมิน
ตรวจสอบงวดงาน
- สอบทานความถูกตองและ
ยืนยันการปฏิบัติตามเงื่อนไขของลูกคา

ลูกคา

สาขา (Account Owner)

1. แบบคําขอสินเชื่อ แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม 1. หนังสือยินยอมใหตรวจสอบเครดิตบูโร
KYC
2. หนังสือยินยอมใหหกั บัญชีเงินฝาก
2. เอกสารประกอบ ไดแก สําเนาบัตรประชาชน สําเนา
ทะเบียนบาน สําเนา Slip เงินเดือน สําเนาบัญชีเงิน
ฝาก ภาพถายสถานที่ประกอบการ และเอกสาร
เกี่ยวกับหลักประกัน
-

15

14
สงบริษัทประเมินราคา

จัดทําบันทึกเสนอ
ขออนุมัติจายเงินกู

- รับเอกสารประเมินราคาจาก
บริษัทประเมินฯ
- รับรองราคาประเมิน

16

- ตรวจสอบความถูกตอง
17
และครบถวนของเอกสารกอน
จายเงินกู
- จัดทําบันทึกเสนอขออนุมัติ
จายเงินกู
- ควบคุมการใชวงเงินสินเชื่อ

18
- ใหลูกคาทําประกันอัคคีภัย
- จายเงินกู

หนวยวิเคราะหสนิ เชื่อ-เขต

หนวยประเมินราคาและพิธีการ
คณะกรรมการสินเชื่อเขต
สินเชื่อ – เขต
คณะกรรมการรับราคาประเมินหลักทรัพยเขต

หนวยประเมินราคาและพิธีการ
สินเชื่อ – เขต

สาขา

1. แบบวิเคราะหสนิ เชื่อ
2. รายงานผล Credit Scoring
3. แบบเสนอขออนุมัติสนิ เชื่อ

1. เอกสารรับรองราคาประเมิน
2. โฉนดที่ดิน หรือ เอกสารแสดงความเปนเจาของ
หลักประกัน

บันทึกอนุมัติสินเชื่อ

1.
2.
3.
4.

1. อส.20
2. สช.6
3. อส.75 (กรณีมีการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียม)
4. ทะเบียนสินเชื่อควบคุมการจายเงินกู
5. Pay in (กรณีทําประกันภัยกับทิพยฯ)

ระบบงาน LOR และ CMS

ระบบงาน LOR

ระบบงาน LOR

ระบบงาน LOR , CBS , NCB Branch , Black list
ระบบงาน LOR
และระบบงาน PA Online (กรณีทําประกันภัยกับทิพย
ฯ)

สัญญากูยืมเงิน
หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเพื่อชําระหนี้
บันทึกตอทายสัญญา (ถามี)
สัญญาค้ําประกันตามประเภทหลักประกัน
(สัญญาอุปกรณ)

ระบบงาน LOR
ระบบงาน CBS
ระบุ PD Teller

6

(6) ผังกระบวนการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เงินฝาก/สลากออมสินค้ําประกัน วงเงินใหสินเชื่อไมเกิน 5 ลานบาท อนุมัติโดยคณะกรรมการสินเชื่อเขต
ลูกคา

ผูขายและใหบริการ

•
•
•
•
•

1
ติดตอยื่นกู

•
•
•
•
•
•
•

ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
(ถามี)

7

ติดตอลูกคา
นําเสนอและขายผลิตภัณฑ
ใหผูกูเปดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร
วิเคราะหความเปนไปไดในการขอสินเชื่อ
เบื้องตน
บันทึกขอมูลสินเชื่อเบื้องตน
Scan เอกสารเขาระบบสงหนังสือ
ตรวจสอบ Blacklist Whitelist
Terrorists PEP ฟอกเงิน
สํารวจสถานที่ประกอบการของผูกู
ยินยอมใหตรวจสอบขอมูลเครดิต
รับผลการตรวจสอบเครดิตบูโร
ออกรับเงินฝาก และดูแลลูกคา

- แจงผลการอนุมัติและเงื่อน
ไขการใหเงินกูใหลูกคาทราบ
- ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข (ถามี)

ผูวิเคราะห

ผูรับรองราคาประเมิน

ผูอนุมัติ

ผูปฏิบัติงานพิธีการ

ผูจายเงิน

2

- บันทึกขอมูลผูกู
(Full Application)
- จัดทํา Credit Scoring
- จัดทําแบบวิเคราะหสินเชื่อ

3

5

4
นําเสนอขออนุมัติ

อนุมัติสินเชื่อ

6

8
จัดทําเอกสารนิติกรรมสัญญา

รับนัดลงนาม
ในสัญญาและเตรียมเอกสาร

10

11

9
ลงนามในสัญญา

นัดหมายทําสัญญา

สอบทานความถูกตองและยืนยัน
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของลูกคา

12

กรณีจายเงินกูงวดเดียว

กรณีจายเงินกู หลายงวด

จัดทําบันทึกเสนอ
ขออนุมัติจายเงินกู

13

- ตรวจสอบความถูกตอง
14
และครบถวนของเอกสารกอน
จายเงินกู
- จัดทําบันทึกเสนอขออนุมัติ
จายเงินกู
- ควบคุมการใชวงเงินสินเชื่อ

15
- ใหลูกคาทําประกัน (ถามี)
- จายเงินกู

ลูกคา

สาขา (Account Owner)

หนวยวิเคราะหสนิ เชื่อ-เขต

-

คณะกรรมการสินเชื่อเขต

หนวยประเมินราคาและพิธีการสินเชื่อ –
เขต

สาขา

1. แบบคําขอสินเชื่อ แบบสัมภาษณ และ
แบบสอบถาม KYC
2. เอกสารประกอบ ไดแก สําเนาบัตร
ประชาชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนา
Slip เงินเดือน สําเนาบัญชีเงินฝาก
ภาพถายสถานที่ประกอบการ และ
เอกสารเกี่ยวกับหลักประกัน

1. หนังสือยินยอมใหตรวจสอบเครดิตบูโร
2. หนังสือยินยอมใหหกั บัญชีเงินฝาก

1. แบบวิเคราะหสนิ เชื่อ
2. รายงานผล Credit Scoring
3. แบบเสนอขออนุมัติสนิ เชื่อ

-

บันทึกอนุมัติสินเชื่อ

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

-

ระบบงาน LOR , CBS

• ระบบงาน LOR , NCB Branch ,
Black list และระบบงาน PA Online
(กรณีทําประกันภัยกับทิพยฯ)

-

ระบบงาน LOR

ระบบงาน LOR

สัญญากูยืมเงิน
หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเพื่อชําระหนี้
บันทึกตอทายสัญญา (ถามี)
สัญญาค้ําประกันตามประเภทหลักประกัน
(สัญญาอุปกรณ)

อส.20
สช.6
อส.75 (กรณีมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม)
ทะเบียนสินเชื่อควบคุมการจายเงินกู
Pay in (กรณีทําประกันภัยกับทิพยฯ)

ระบบงาน LOR
ระบบงาน CBS
ระบุ PD Teller

7

(7) ผังกระบวนการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน บุคคลค้ําประกัน วงเงินใหสินเชื่อไมเกิน 3 ลานบาท อนุมัติโดยคณะกรรมการสินเชื่อสายงานกิจการสาขา 1-6
ลูกคา

ผูขายและใหบริการ

•
•
•
•
•

1
ติดตอยื่นกู

•
•
•
•
•
•
•

ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
(ถามี)

7

ติดตอลูกคา
นําเสนอและขายผลิตภัณฑ
ใหผูกูเปดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร
วิเคราะหความเปนไปไดในการขอสินเชื่อ
เบื้องตน
บันทึกขอมูลสินเชื่อเบื้องตน
Scan เอกสารเขาระบบสงหนังสือ
ตรวจสอบ Blacklist Whitelist
Terrorists PEP ฟอกเงิน
สํารวจสถานที่ประกอบการของผูกู
ยินยอมใหตรวจสอบขอมูลเครดิต
รับผลการตรวจสอบเครดิตบูโร
ออกรับเงินฝาก และดูแลลูกคา

- แจงผลการอนุมัติและเงื่อน
ไขการใหเงินกูใหลูกคาทราบ
- ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข (ถามี)

ผูวิเคราะห

ผูรับรองราคาประเมิน

ผูอนุมัติ

ผูปฏิบัติงานพิธีการ

ผูจายเงิน

2
- บันทึกขอมูลผูกู
(Full Application)
- จัดทํา Credit Scoring
- จัดทําแบบวิเคราะหสินเชื่อ

3

5

4
นําเสนอขออนุมัติ

อนุมัติสินเชื่อ

6

8
จัดทําเอกสารนิติกรรมสัญญา

รับนัดลงนาม
ในสัญญาและเตรียมเอกสาร

10

11

9
ลงนามในสัญญา

นัดหมายทําสัญญา

สอบทานความถูกตองและยืนยัน
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของลูกคา

12

กรณีจายเงินกูงวดเดียว

กรณีจายเงินกู หลายงวด

จัดทําบันทึกเสนอ
ขออนุมัติจายเงินกู

13

- ตรวจสอบความถูกตอง
14
และครบถวนของเอกสารกอน
จายเงินกู
- จัดทําบันทึกเสนอขออนุมัติ
จายเงินกู
- ควบคุมการใชวงเงินสินเชื่อ

15
- ใหลูกคาทําประกัน (ถามี)
- จายเงินกู

ลูกคา

สาขา (Account Owner)

หนวยวิเคราะหสนิ เชื่อ-เขต

-

คณะกรรมการสินเชื่อ
สายงานกิจการสาขา 1-6

หนวยประเมินราคาและพิธีการสินเชื่อ – เขต

สาขา

1. แบบคําขอสินเชื่อ แบบสัมภาษณ และ
แบบสอบถาม KYC
2. เอกสารประกอบ ไดแก สําเนาบัตร
ประชาชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนา
Slip เงินเดือน สําเนาบัญชีเงินฝาก
ภาพถายสถานที่ประกอบการ และ
เอกสารเกี่ยวกับหลักประกัน

1. หนังสือยินยอมใหตรวจสอบเครดิตบูโร
2. หนังสือยินยอมใหหกั บัญชีเงินฝาก

1. แบบวิเคราะหสนิ เชื่อ
2. รายงานผล Credit Scoring
3. แบบเสนอขออนุมัติสนิ เชื่อ

-

บันทึกอนุมัติสินเชื่อ

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

-

ระบบงาน LOR , CBS

• ระบบงาน LOR , NCB Branch ,
Black list และระบบงาน PA Online
(กรณีทําประกันภัยกับทิพยฯ)

-

ระบบงาน LOR

ระบบงาน LOR

สัญญากูยืมเงิน
หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเพื่อชําระหนี้
บันทึกตอทายสัญญา (ถามี)
สัญญาค้ําประกันตามประเภทหลักประกัน
(สัญญาอุปกรณ)

อส.20
สช.6
อส.75 (กรณีมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม)
ทะเบียนสินเชื่อควบคุมการจายเงินกู
Pay in (กรณีทําประกันภัยกับทิพยฯ)

ระบบงาน LOR
ระบบงาน CBS
ระบุ PD Teller

8

(8) ผังกระบวนการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อสังหาริมทรัพยค้ําประกัน วงเงินใหสินเชื่อไมเกิน 10 ลานบาท อนุมัติโดยคณะกรรมการสินเชื่อสายงานกิจการสาขา 1-6
ลูกคา

ผูขายและใหบริการ

1
ติดตอยื่นกู

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
(ถามี)

รับนัดลงนาม
ในสัญญาและเตรียมเอกสาร

9

12

ติดตอลูกคา
นําเสนอและขายผลิตภัณฑ
ใหผูกูเปดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร
วิเคราะหความเปนไปไดในการขอสินเชื่อ
เบื้องตน
บันทึกขอมูลสินเชื่อเบื้องตน
Scan เอกสารเขาระบบสงหนังสือ
ตรวจสอบ Blacklist Whitelist
Terrorists PEP ฟอกเงิน
สํารวจสถานที่ประกอบการของผูกู
ยินยอมใหตรวจสอบขอมูลเครดิต
รับผลการตรวจสอบเครดิตบูโร
ออกรับเงินฝาก และดูแลลูกคา

- แจงผลการอนุมัติและเงื่อน
ไขการใหเงินกูใหลูกคาทราบ
- ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข (ถามี)

นัดหมายทําสัญญา
และจดจํานอง

ผูวิเคราะห

ผูรับรองราคาประเมิน

ผูอนุมัติ

ผูปฏิบัติงานพิธีการ

ผูจายเงิน

2

• นําสงเอกสารใหบริษัท
ประเมินราคาฯ
• บันทึกขอมูลผูกู
(Full Application)

- จัดทํา Credit Scoring
- จัดทําแบบวิเคราะหสินเชื่อ

3
สงบริษัทประเมินราคา

4

- รับเอกสารประเมินราคา
จากบริษัทประเมินฯ
- รับรองราคาประเมิน

5

6
นําเสนอขออนุมัติ

อนุมัติสินเชื่อ

7

10

8
จัดทําเอกสารนิติกรรมสัญญา

13

11

- ลงนามในสัญญา
- จดจํานอง
กรณีจายเงินกู หลายงวด
กรณีจายเงินกูงวดเดียว

- นําสงบริษัทประเมิน
ตรวจสอบงวดงาน
- สอบทานความถูกตองและ
ยืนยันการปฏิบัติตามเงื่อนไขของลูกคา

ลูกคา

สาขา (Account Owner)

1. แบบคําขอสินเชื่อ แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม 1. หนังสือยินยอมใหตรวจสอบเครดิตบูโร
KYC
2. หนังสือยินยอมใหหกั บัญชีเงินฝาก
2. เอกสารประกอบ ไดแก สําเนาบัตรประชาชน สําเนา
ทะเบียนบาน สําเนา Slip เงินเดือน สําเนาบัญชีเงิน
ฝาก ภาพถายสถานที่ประกอบการ และเอกสาร
เกี่ยวกับหลักประกัน
-

15

14
สงบริษัทประเมินราคา

จัดทําบันทึกเสนอ
ขออนุมัติจายเงินกู

- รับเอกสารประเมินราคาจาก
บริษัทประเมินฯ
- รับรองราคาประเมิน

16

- ตรวจสอบความถูกตอง
17
และครบถวนของเอกสารกอน
จายเงินกู
- จัดทําบันทึกเสนอขออนุมัติ
จายเงินกู
- ควบคุมการใชวงเงินสินเชื่อ

18
- ใหลูกคาทําประกันอัคคีภัย
- จายเงินกู

หนวยวิเคราะหสนิ เชื่อ-เขต

หนวยประเมินราคาและพิธีการ
คณะกรรมการสินเชื่อ
สินเชื่อ – เขต
สายงานกิจการสาขา 1-6
คณะกรรมการรับราคาประเมินหลักทรัพยเขต

หนวยประเมินราคาและพิธีการ
สินเชื่อ – เขต

สาขา

1. แบบวิเคราะหสนิ เชื่อ
2. รายงานผล Credit Scoring
3. แบบเสนอขออนุมัติสนิ เชื่อ

1. เอกสารรับรองราคาประเมิน
2. โฉนดที่ดิน หรือ เอกสารแสดงความเปนเจาของ
หลักประกัน

บันทึกอนุมัติสินเชื่อ

1.
2.
3.
4.

1. อส.20
2. สช.6
3. อส.75 (กรณีมีการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียม)
4. ทะเบียนสินเชื่อควบคุมการจายเงินกู
5. Pay in (กรณีทําประกันภัยกับทิพยฯ)

ระบบงาน LOR และ CMS

ระบบงาน LOR

ระบบงาน LOR

ระบบงาน LOR , CBS , NCB Branch , Black list
ระบบงาน LOR
และระบบงาน PA Online (กรณีทําประกันภัยกับทิพย
ฯ)

สัญญากูยืมเงิน
หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเพื่อชําระหนี้
บันทึกตอทายสัญญา (ถามี)
สัญญาค้ําประกันตามประเภทหลักประกัน
(สัญญาอุปกรณ)

ระบบงาน LOR
ระบบงาน CBS
ระบุ PD Teller

9

(9) ผังกระบวนการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เงินฝาก/สลากออมสินค้ําประกัน วงเงินใหสินเชื่อไมเกิน 20 ลานบาท อนุมัติโดยคณะกรรมการสินเชื่อสายงานกิจการสาขา 1-6
ลูกคา

ผูขายและใหบริการ

•
•
•
•
•

1
ติดตอยื่นกู

•
•
•
•
•
•
•

ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
(ถามี)

7

ติดตอลูกคา
นําเสนอและขายผลิตภัณฑ
ใหผูกูเปดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร
วิเคราะหความเปนไปไดในการขอสินเชื่อ
เบื้องตน
บันทึกขอมูลสินเชื่อเบื้องตน
Scan เอกสารเขาระบบสงหนังสือ
ตรวจสอบ Blacklist Whitelist
Terrorists PEP ฟอกเงิน
สํารวจสถานที่ประกอบการของผูกู
ยินยอมใหตรวจสอบขอมูลเครดิต
รับผลการตรวจสอบเครดิตบูโร
ออกรับเงินฝาก และดูแลลูกคา

- แจงผลการอนุมัติและเงื่อน
ไขการใหเงินกูใหลูกคาทราบ
- ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข (ถามี)

ผูวิเคราะห

ผูรับรองราคาประเมิน

ผูอนุมัติ

ผูปฏิบัติงานพิธีการ

ผูจายเงิน

2
- บันทึกขอมูลผูกู
(Full Application)
- จัดทํา Credit Scoring
- จัดทําแบบวิเคราะหสินเชื่อ

3

5

4
นําเสนอขออนุมัติ

อนุมัติสินเชื่อ

6

8
จัดทําเอกสารนิติกรรมสัญญา

รับนัดลงนาม
ในสัญญาและเตรียมเอกสาร

10

11

9
ลงนามในสัญญา

นัดหมายทําสัญญา

สอบทานความถูกตองและยืนยัน
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของลูกคา

12

กรณีจายเงินกูงวดเดียว

กรณีจายเงินกู หลายงวด

จัดทําบันทึกเสนอ
ขออนุมัติจายเงินกู

13

- ตรวจสอบความถูกตอง
14
และครบถวนของเอกสารกอน
จายเงินกู
- จัดทําบันทึกเสนอขออนุมัติ
จายเงินกู
- ควบคุมการใชวงเงินสินเชื่อ

15
- ใหลูกคาทําประกัน (ถามี)
- จายเงินกู

ลูกคา

สาขา (Account Owner)

หนวยวิเคราะหสนิ เชื่อ-เขต

-

คณะกรรมการสินเชื่อ
สายงานกิจการสาขา 1-6

หนวยประเมินราคาและพิธีการสินเชื่อ –
เขต

สาขา

1. แบบคําขอสินเชื่อ แบบสัมภาษณ และ
แบบสอบถาม KYC
2. เอกสารประกอบ ไดแก สําเนาบัตร
ประชาชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนา
Slip เงินเดือน สําเนาบัญชีเงินฝาก
ภาพถายสถานที่ประกอบการ และ
เอกสารเกี่ยวกับหลักประกัน

1. หนังสือยินยอมใหตรวจสอบเครดิตบูโร
2. หนังสือยินยอมใหหกั บัญชีเงินฝาก

1. แบบวิเคราะหสนิ เชื่อ
2. รายงานผล Credit Scoring
3. แบบเสนอขออนุมัติสนิ เชื่อ

-

บันทึกอนุมัติสินเชื่อ

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

-

ระบบงาน LOR , CBS

• ระบบงาน LOR , NCB Branch ,
Black list และระบบงาน PA Online
(กรณีทําประกันภัยกับทิพยฯ)

-

ระบบงาน LOR

ระบบงาน LOR

สัญญากูยืมเงิน
หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเพื่อชําระหนี้
บันทึกตอทายสัญญา (ถามี)
สัญญาค้ําประกันตามประเภทหลักประกัน
(สัญญาอุปกรณ)

อส.20
สช.6
อส.75 (กรณีมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม)
ทะเบียนสินเชื่อควบคุมการจายเงินกู
Pay in (กรณีทําประกันภัยกับทิพยฯ)

ระบบงาน LOR
ระบบงาน CBS
ระบุ PD Teller
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