ผังกระบวนการ
สินเชื่อภายใตโครงการแกไขหนี้นอกระบบวงเงินใหสินเชื่อไมเกิน 200,000 บาท

(1) ผังกระบวนการสินเชื่อภายใตโครงการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ บุคคลค้ําประกัน (เงินเดือนประจํา) วงเงินไมเกิน 200,000 บาท อนุมัติโดยคณะกรรมการสินเชื่อสาขา/สํานัก
ลูกคา

พนักงานธุรกิจสาขา (งานใหคําปรึกษาและลงทะเบียน)

1
ติดตอยื่นกู

• ลูกคามาติดตอ
• ใหคําปรึกษาแกหนี้นอกระบบ
• รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสารรับลงทะเบียน นร.1
• บันทึกลงทะเบียนในระบบงานกระทรวงการคลัง

2

พนักงานธุรกิจสาขา (วิเคราะหสินเชื่อ)

ผูรับรองราคาประเมิน

• ลูกคายื่นคําขอกูพรอมเอกสารครบถวน
• ตรวจสอบ Blacklist, Whitelist, Terrorists, PEP, ฟอกเงิน
• สงหนังสือยินยอมใหตรวจสอบขอมูลเครดิต ใหฝายสนับสนุน
บริการสินเชื่อ
• ตรวจสอบเอกสารรายไดของผูกู
• วิเคราะหความเปนไปไดเบื้องตน
• บันทึกขอมูลสินเชื่อเบื้องตน
• Scan เอกสารเขาระบบ
• รับผลการตรวจสอบเครดิตบูโร
• จัดทําแบบวิเคราะหสินเชื่อ และ Credit Scoring

ผูอนุมัติ

4
• สงขอมูลลูกคาใหคณะอนุกรรมการไกลเกลีย่ ฯ
หรือคณะกรรมการฟนฟูฯ แลวแตกรณี
• สงคืนเรื่องใหลูกคา
7
ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
(ถามี)

- แจงผลการอนุมัติและเงือ่ นไขการใหเงินกูให
ลูกคาทราบ
- ใหผูกูเปดบัญชีเงินฝากเผือ่ เรียก 3 เทา
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข (ถามี)

ผูจายเงิน

5

นําเสนอขออนุมัติ

6.1

ผูปฏิบัติงานพิธีการ

3

พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
ไมอนุมัติ

6.2
อนุมัติ
8
จัดทําเอกสารนิติกรรมสัญญา

รับนัดลงนาม
ในสัญญาและเตรียมเอกสาร

10

11

9
ลงนามในสัญญา

นัดหมายทําสัญญา
12

กรณีจายเงินกูงวดเดียว

กรณีจายเงินกู หลายงวด

สอบทานความถูกตองและยืนยัน
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของลูกคา

13
จัดทําบันทึกเสนอขออนุมัติจายเงินกู
- ตรวจสอบความถูกตอง และครบถวนของ
เอกสาร กอนจายเงินกู
- จัดทําบันทึกเสนอขออนุมัติจายเงินกู
- ควบคุมการใชวงเงินสินเชื่อ

ลูกคา

สาขา/สํานัก (Account Owner)

1. แบบคําขอสินเชื่อ แบบสัมภาษณ 1. หนังสือยินยอมใหตรวจสอบเครดิตบูโร
และแบบสอบถาม KYC
2. เอกสารประกอบ ไดแก สําเนา
บัตรประชาชน สําเนาทะเบียน
บาน สําเนา Slip เงินเดือน
สําเนาบัญชีเงินฝาก ภาพถาย
สถานที่ประกอบการ (กรณีมี
สถานที่ประกอบการ) และ
เอกสารเกี่ยวกับหลักประกัน
ระบบงาน LOR , CBS , NCB Branch , Black list และ
ระบบงาน PA Online (กรณีทําประกันภัยกับทิพยฯ)

14
- ใหลูกคาทําประกัน MRTA (ถามี)
- จายเงินกู

สาขา/สํานัก

คณะกรรมการสินเชื่อสาขา/สํานัก

สาขา/สํานัก

สาขา/สํานัก

1.แบบวิเคราะหสินเชือ่
2. รายงานผล Credit Scoring
3. แบบเสนอขออนุมัติสินเชื่อ

บันทึกอนุมัติสินเชื่อ

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

ระบบงาน LOR

ระบบงาน LOR

หมายเหตุ: สินเชือ่ ภายใตโครงการแกไขหนี้นอกระบบ มีแผนการออกผลิตภัณฑรองรับโครงการฯ ภายในวงเงินไมเกิน 200,000 บาท

สัญญากูยืมเงิน
หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเพื่อชําระหนี้
บันทึกตอทายสัญญา (ถามี)
สัญญาค้ําประกันตามประเภทหลักประกัน
(สัญญาอุปกรณ)

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

ระบบ LOPs
ระบบ CBS
ระบบ PD Teller

15

(2) ผังกระบวนการสินเชื่อภายใตโครงการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ บุคคลค้ําประกัน (รายไดอิสระ) วงเงินไมเกิน 200,000 บาท อนุมัติโดยคณะกรรมการสินเชื่อสาขา/สํานัก
ลูกคา

พนักงานธุรกิจสาขา (งานใหคําปรึกษาและลงทะเบียน)

1
ติดตอยื่นกู

• ลูกคามาติดตอ
• ใหคําปรึกษาแกหนี้นอกระบบ
• รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสารรับลงทะเบียน นร.1
• บันทึกลงทะเบียนในระบบงานกระทรวงการคลัง

2

พนักงานธุรกิจสาขา (วิเคราะหสินเชื่อ)

ผูรับรองราคาประเมิน

• ลูกคายื่นคําขอกูพรอมเอกสารครบถวน
• ตรวจสอบ Blacklist, Whitelist, Terrorists, PEP, ฟอกเงิน
• สงหนังสือยินยอมใหตรวจสอบขอมูลเครดิต ใหฝายสนับสนุน
บริการสินเชื่อ
• ตรวจสอบเอกสารรายไดของผูกู
• ตรวจสอบกิจการหรือ แหลงที่มาของรายไดของผูก ู
• วิเคราะหความเปนไปไดเบื้องตน
• บันทึกขอมูลสินเชื่อเบื้องตน
• Scan เอกสารเขาระบบ
• รับผลการตรวจสอบเครดิตบูโร
• จัดทําแบบวิเคราะหสินเชื่อ และ Credit Scoring

ผูอนุมัติ

4
• สงขอมูลลูกคาใหคณะอนุกรรมการไกลเกลีย่ ฯ
หรือคณะกรรมการฟนฟูฯ แลวแตกรณี
• สงคืนเรื่องใหลูกคา
7
ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
(ถามี)

- แจงผลการอนุมัติและเงือ่ นไขการใหเงินกูให
ลูกคาทราบ
- ใหผูกูเปดบัญชีเงินฝากเผือ่ เรียก 3 เทา
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข (ถามี)

ผูจายเงิน

5

นําเสนอขออนุมัติ

6.1

ผูปฏิบัติงานพิธีการ

3

พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
ไมอนุมัติ

6.2
อนุมัติ
8
จัดทําเอกสารนิติกรรมสัญญา

รับนัดลงนาม
ในสัญญาและเตรียมเอกสาร

11

9

10

ลงนามในสัญญา

นัดหมายทําสัญญา

สอบทานความถูกตองและยืนยัน
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของลูกคา

12

กรณีจายเงินกูงวดเดียว

กรณีจายเงินกู หลายงวด

13
จัดทําบันทึกเสนอขออนุมัติจายเงินกู
- ตรวจสอบความถูกตอง และครบถวนของ
เอกสาร กอนจายเงินกู
- จัดทําบันทึกเสนอขออนุมัติจายเงินกู
- ควบคุมการใชวงเงินสินเชื่อ

ลูกคา

สาขา/สํานัก (Account Owner)

1. แบบคําขอสินเชื่อ แบบสัมภาษณ 1. หนังสือยินยอมใหตรวจสอบเครดิตบูโร
และแบบสอบถาม KYC
2. เอกสารประกอบ ไดแก สําเนา
บัตรประชาชน สําเนาทะเบียน
บาน สําเนา Slip เงินเดือน
สําเนาบัญชีเงินฝาก ภาพถาย
สถานที่ประกอบการ (กรณีมี
สถานที่ประกอบการ) และ
เอกสารเกี่ยวกับหลักประกัน
ระบบงาน LOR , CBS , NCB Branch , Black list และ
ระบบงาน PA Online (กรณีทําประกันภัยกับทิพยฯ)

14
- ใหลูกคาทําประกัน MRTA (ถามี)
- จายเงินกู

สาขา/สํานัก

คณะกรรมการสินเชื่อสาขา/สํานัก

สาขา/สํานัก

สาขา/สํานัก

1.แบบวิเคราะหสินเชือ่
2. รายงานผล Credit Scoring
3. แบบเสนอขออนุมัติสินเชื่อ

บันทึกอนุมัติสินเชื่อ

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

ระบบงาน LOR

ระบบงาน LOR

หมายเหตุ: สินเชือ่ ภายใตโครงการแกไขหนี้นอกระบบ มีแผนการออกผลิตภัณฑรองรับโครงการฯ ภายในวงเงินไมเกิน 200,000 บาท

สัญญากูยืมเงิน
หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเพื่อชําระหนี้
บันทึกตอทายสัญญา (ถามี)
สัญญาค้ําประกันตามประเภทหลักประกัน
(สัญญาอุปกรณ)

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

ระบบ LOPs
ระบบ CBS
ระบบ PD Teller

15

(3) ผังกระบวนการสินเชื่อภายใตโครงการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ เงินฝาก/สลากฯค้ําประกัน วงเงินไมเกิน 200,000 บาท อนุมัติโดยคณะกรรมการสินเชื่อสาขา/สํานัก
ลูกคา

พนักงานธุรกิจสาขา (งานใหคําปรึกษาและลงทะเบียน)

ติดตอยื่นกู

ผูรับรองราคาประเมิน

• ลูกคายื่นคําขอกูพรอมเอกสารครบถวน
• ตรวจสอบ Blacklist, Whitelist, Terrorists, PEP,
ฟอกเงิน , DBD (กรณีเงินฝาก)
• สงหนังสือยินยอมใหตรวจสอบขอมูลเครดิต ใหฝาย
สนับสนุนบริการสินเชื่อ
• ตรวจสอบเอกสารรายไดของผูกู
• วิเคราะหความเปนไปไดเบื้องตน
• บันทึกขอมูลสินเชื่อเบื้องตน
• Scan เอกสารเขาระบบ
• รับผลการตรวจสอบเครดิตบูโร
• จัดทําแบบวิเคราะหสินเชื่อ และ Credit Scoring

2
• ลูกคามาติดตอ
• ใหคําปรึกษาแกหนี้นอกระบบ
• รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสารรับลงทะเบียน
นร.1
• บันทึกลงทะเบียนในระบบงาน
กระทรวงการคลัง

1

ผูวิเคราะห

ผูอนุมัติ

4
• สงขอมูลลูกคาใหคณะอนุกรรมการไกลเกลีย่ ฯ
หรือคณะกรรมการฟนฟูฯ แลวแตกรณี
• สงคืนเรื่องใหลูกคา

นําเสนอขออนุมัติ

6.1

ผูปฏิบัติงานพิธีการ

ผูจายเงิน

3

พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

5

ไมอนุมัติ

6.2
ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
(ถามี)

7

- แจงผลการอนุมัติและเงือ่ นไขการใหเงินกูให
ลูกคาทราบ
- ใหผูกูเปดบัญชีเงินฝากเผือ่ เรียก 3 เทา
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข (ถามี)

อนุมัติ
8
จัดทําเอกสารนิติกรรมสัญญา

รับนัดลงนาม
ในสัญญาและเตรียมเอกสาร

10

11

9
นัดหมายทําสัญญา

ลงนามในสัญญา
12

กรณีจายเงินกูงวดเดียว

กรณีจายเงินกู หลายงวด

สอบทานความถูกตองและยืนยัน
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของลูกคา

13
จัดทําบันทึกเสนอขออนุมัติจายเงินกู
- ตรวจสอบความถูกตอง และครบถวนของ
เอกสาร กอนจายเงินกู
- จัดทําบันทึกเสนอขออนุมัติจายเงินกู
- ควบคุมการใชวงเงินสินเชื่อ

14
- ใหลูกคาทําประกัน MRTA (ถามี)
- จายเงินกู

ลูกคา

สาขา/สํานัก (Account Owner)

สาขา/สํานัก

คณะกรรมการสินเชื่อสาขา/สํานัก

สาขา/สํานัก

สาขา/สํานัก

1. แบบคําขอสินเชื่อ แบบสัมภาษณ
และแบบสอบถาม KYC
2. เอกสารประกอบ ไดแก สําเนา
บัตรประชาชน สําเนาทะเบียน
บาน สําเนา Slip เงินเดือน
สําเนาบัญชีเงินฝาก ภาพถาย
สถานที่ประกอบการ และเอกสาร
เกี่ยวกับหลักประกัน

1. หนังสือยินยอมใหตรวจสอบเครดิตบูโร

1.แบบวิเคราะหสินเชือ่
2. รายงานผล Credit Scoring
3. แบบเสนอขออนุมัติสินเชื่อ

บันทึกอนุมัติสินเชื่อ

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

ระบบงาน LOR , CBS , NCB Branch , Black list และ
ระบบงาน PA Online (กรณีทําประกันภัยกับทิพยฯ)

ระบบงาน LOR

ระบบงาน LOR

ระบบงาน LOR

หมายเหตุ: สินเชือ่ ภายใตโครงการแกไขหนี้นอกระบบ มีแผนการออกผลิตภัณฑรองรับโครงการฯ ภายในวงเงินไมเกิน 200,000 บาท

สัญญากูยืมเงิน
หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเพื่อชําระหนี้
บันทึกตอทายสัญญา (ถามี)
สัญญาค้ําประกันตามประเภทหลักประกัน
(สัญญาอุปกรณ)

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

ระบบ LOPs
ระบบ CBS
ระบบ PD Teller

15

(4) ผังกระบวนการสินเชื่อภายใตโครงการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ อสังหาริมทรัพยค้ําประกัน วงเงินไมเกิน 200,000 บาท อนุมัติโดยคณะกรรมการสินเชื่อสาขา/สํานัก
ลูกคา

พนักงานธุรกิจสาขา (งานใหคําปรึกษาและลงทะเบียน)

ผูวิเคราะห

ผูรับรองราคาประเมิน

ผูอนุมัติ

ผูปฏิบัติงานพิธีการ

ผูจายเงิน

สงบริษัทประเมินราคา
3
• ลูกคายื่นคําขอกูพรอมเอกสารครบถวน
• ตรวจสอบ Blacklist, Whitelist, Terrorists, PEP,
ฟอกเงิน
• สงหนังสือยินยอมใหตรวจสอบขอมูลเครดิต ใหฝาย
สนับสนุนบริการสินเชื่อ
• ตรวจสอบเอกสารรายไดของผูกู และวิเคราะหความ
เปนไปไดเบื้องตน
• บันทึกขอมูลสินเชื่อเบื้องตน และScan เอกสารเขาระบบ
• รับผลการตรวจสอบเครดิตบูโร
• นําสงเอกสารใหบริษัทประเมินราคาฯ/ ตรวจงวดงาน
• จัดทําแบบวิเคราะหสินเชื่อ และ จัดทํา Credit Scoring

2
• ลูกคามาติดตอ
• ใหคําปรึกษาแกหนี้นอกระบบ
• รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสารรับลงทะเบียน
นร.1
• บันทึกลงทะเบียนในระบบงาน
กระทรวงการคลัง

1
ติดตอยื่นกู

- รับเอกสารประเมินราคา
จากบริษัทประเมินฯ
- รับรองราคาประเมิน

4

5
• สงขอมูลลูกคาใหคณะอนุกรรมการ
ไกลเกลี่ยฯ หรือคณะกรรมการฟนฟูฯ
แลวแตกรณี
• สงคืนเรื่องใหลูกคา
8
ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
(ถามี)

- แจงผลการอนุมัติและเงือ่ นไข
การใหเงินกูใหลูกคาทราบ
- ใหผูกูเปดบัญชีเงินฝากเผือ่ เรียก 3 เทา
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข (ถามี)

นําเสนอขออนุมัติ

7.1

พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

6

ไมอนุมัติ

7.2
อนุมัติ

จัดทําเอกสารนิติกรรมสัญญา
รับนัดลงนาม
ในสัญญาและเตรียมเอกสาร

11

10
กรณีจายเงินกู หลายงวด

ลูกคา

สาขา/สํานัก (Account Owner)

1. แบบคําขอสินเชื่อ แบบสัมภาษณ
1. หนังสือยินยอมใหตรวจสอบเครดิตบูโร
และแบบสอบถาม KYC
2. เอกสารประกอบ ไดแก สําเนาบัตร
ประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
สําเนา Slip เงินเดือน สําเนาบัญชี
เงินฝาก ภาพถายสถานที่ประกอบการ
และเอกสารเกี่ยวกับหลักประกัน
ระบบงาน LOR , CBS , NCB Branch , Black list และ
ระบบงาน PA Online (กรณีทําประกันภัยกับทิพยฯ)

กรณีจายเงินกูงวดเดียว

14

13
- นําสงบริษัทประเมิน
ตรวจสอบงวดงาน
- สอบทานความถูกตองและ
ยืนยันการปฏิบัติตามเงื่อนไขของลูกคา

สงบริษัทประเมินราคา

12

- ลงนามในสัญญา
- จดจํานอง

นัดหมายทําสัญญาและจดจํานอง

9

จัดทําบันทึกเสนอ
ขออนุมัติจายเงินกู

- รับเอกสารประเมินราคาจาก
บริษัทประเมินฯ
- รับรองราคาประเมิน

15
16

17

- ตรวจสอบความถูกตอง และครบถวน
ของเอกสาร กอนจายเงินกู
- จัดทําบันทึกเสนอขออนุมัติจายเงินกู
- ควบคุมการใชวงเงินสินเชื่อ

- ใหลูกคาทําประกัน MRTA (ถามี)
- จายเงินกู

สาขา/สํานัก

หนวยประเมินราคาและพิธีการสินเชื่อ-เขต/ คณะกรรมการสินเชื่อสาขา/สํานัก
สํานัก
คณะกรรมการรับราคาประเมินหลักทรัพยเขต/
สํานัก

สาขา/สํานัก

สาขา/สํานัก

1.แบบวิเคราะหสินเชือ่
2. รายงานผล Credit Scoring
3. แบบเสนอขออนุมัติสินเชื่อ

1. เอกสารรับรองราคาประเมิน
2. โฉนดที่ดนิ หรือ เอกสารแสดงความเปน
เจาของหลักประกัน

บันทึกอนุมัติสินเชื่อ

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

ระบบงาน LOR

ระบบงาน LOR และ CMS

ระบบงาน LOR

ระบบงาน LOR

หมายเหตุ: สินเชือ่ ภายใตโครงการแกไขหนี้นอกระบบ มีแผนการออกผลิตภัณฑรองรับโครงการฯ ภายในวงเงินไมเกิน 200,000 บาท

สัญญากูยืมเงิน
หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเพื่อชําระหนี้
บันทึกตอทายสัญญา (ถามี)
สัญญาค้ําประกันตามประเภทหลักประกัน
(สัญญาอุปกรณ)

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

ระบบ LOPs
ระบบ CBS
ระบบ PD Teller

(5) ผังกระบวนการสินเชื่อภายใตโครงการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ หลักประกันรวมกับบุคคลค้ําประกัน วงเงินไมเกิน 200,000 บาท อนุมัติโดยคณะกรรมการสินเชื่อสาขา/สํานัก
ลูกคา

พนักงานธุรกิจสาขา (งานใหคําปรึกษาและลงทะเบียน)

ผูวิเคราะห

ผูรับรองราคาประเมิน

ผูอนุมัติ

ผูปฏิบัติงานพิธีการ

ผูจายเงิน

สงบริษัทประเมินราคา
3
• ลูกคายื่นคําขอกูพรอมเอกสารครบถวน
• ตรวจสอบ Blacklist, Whitelist, Terrorists, PEP,
ฟอกเงิน
• สงหนังสือยินยอมใหตรวจสอบขอมูลเครดิต ใหฝาย
สนับสนุนบริการสินเชื่อ
• ตรวจสอบเอกสารรายไดของผูกู และวิเคราะหความ
เปนไปไดเบื้องตน
• บันทึกขอมูลสินเชื่อเบื้องตน และScan เอกสารเขาระบบ
• รับผลการตรวจสอบเครดิตบูโร
• นําสงเอกสารใหบริษัทประเมินราคาฯ/ ตรวจงวดงาน
• จัดทําแบบวิเคราะหสินเชื่อ และ จัดทํา Credit Scoring

2
• ลูกคามาติดตอ
• ใหคําปรึกษาแกหนี้นอกระบบ
• รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสารรับลงทะเบียน
นร.1
• บันทึกลงทะเบียนในระบบงาน
กระทรวงการคลัง

1
ติดตอยื่นกู

- รับเอกสารประเมินราคา
จากบริษัทประเมินฯ
- รับรองราคาประเมิน

4

5

8
ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
(ถามี)

• สงขอมูลลูกคาใหคณะอนุกรรมการ
ไกลเกลี่ยฯ หรือคณะกรรมการฟนฟูฯ
แลวแตกรณี
• สงคืนเรื่องใหลูกคา

7.1

- แจงผลการอนุมัติและเงือ่ นไข
การใหเงินกูใหลูกคาทราบ
- ใหผูกูเปดบัญชีเงินฝากเผือ่ เรียก 3 เทา
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข (ถามี)

7.2

นําเสนอขออนุมัติ

พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

6

ไมอนุมัติ

อนุมัติ

จัดทําเอกสารนิติกรรมสัญญา
รับนัดลงนาม
ในสัญญาและเตรียมเอกสาร

11

10
กรณีจายเงินกู หลายงวด

ลูกคา

สาขา/สํานัก (Account Owner)

1. แบบคําขอสินเชื่อ แบบสัมภาษณ
1. หนังสือยินยอมใหตรวจสอบเครดิตบูโร
และแบบสอบถาม KYC
2. เอกสารประกอบ ไดแก สําเนาบัตร
ประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
สําเนา Slip เงินเดือน สําเนาบัญชี
เงินฝาก ภาพถายสถานที่ประกอบการ
และเอกสารเกี่ยวกับหลักประกัน
ระบบงาน LOR , CBS , NCB Branch , Black list และ
ระบบงาน PA Online (กรณีทําประกันภัยกับทิพยฯ)

กรณีจายเงินกูงวดเดียว

14

13
- นําสงบริษัทประเมิน
ตรวจสอบงวดงาน
- สอบทานความถูกตองและ
ยืนยันการปฏิบัติตามเงื่อนไขของลูกคา

สงบริษัทประเมินราคา

12

- ลงนามในสัญญา
- จดจํานอง

นัดหมายทําสัญญาและจดจํานอง

9

จัดทําบันทึกเสนอ
ขออนุมัติจายเงินกู

- รับเอกสารประเมินราคาจาก
บริษัทประเมินฯ
- รับรองราคาประเมิน

15
16

17

- ตรวจสอบความถูกตอง และครบถวน
ของเอกสาร กอนจายเงินกู
- จัดทําบันทึกเสนอขออนุมัติจายเงินกู
- ควบคุมการใชวงเงินสินเชื่อ

- ใหลูกคาทําประกัน MRTA (ถามี)
- จายเงินกู

สาขา/สํานัก

หนวยประเมินราคาและพิธีการสินเชื่อ-เขต/ คณะกรรมการสินเชื่อสาขา/สํานัก
สํานัก
คณะกรรมการรับราคาประเมินหลักทรัพยเขต/
สํานัก

สาขา/สํานัก

สาขา/สํานัก

1.แบบวิเคราะหสินเชือ่
2. รายงานผล Credit Scoring
3. แบบเสนอขออนุมัติสินเชื่อ

1. เอกสารรับรองราคาประเมิน
2. โฉนดที่ดนิ หรือ เอกสารแสดงความเปน
เจาของหลักประกัน

บันทึกอนุมัติสินเชื่อ

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

ระบบงาน LOR

ระบบงาน LOR และ CMS

ระบบงาน LOR

ระบบงาน LOR

หมายเหตุ: สินเชือ่ ภายใตโครงการแกไขหนี้นอกระบบ มีแผนการออกผลิตภัณฑรองรับโครงการฯ ภายในวงเงินไมเกิน 200,000 บาท

สัญญากูยืมเงิน
หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเพื่อชําระหนี้
บันทึกตอทายสัญญา (ถามี)
สัญญาค้ําประกันตามประเภทหลักประกัน
(สัญญาอุปกรณ)

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

ระบบ LOPs
ระบบ CBS
ระบบ PD Teller

