สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูปัตตานี จํากัด
ขันตอนและระยะเวลาการให้ บริการของแต่ ละฝ่ าย
งานบริการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ด้ านการรับรู้และดูแลเรื( องร้ องเรียน
1. การยืนยันการรับเรื องร้องเรี ยนผ่านช่องทางการร้องเรี ยนต่างๆ
• การร้องเรี ยนผ่านช่องทาง Website

1 วันทําการ

• การร้องเรี ยนผ่านช่องทาง Facebook

1 วันทําการ

• การร้องเรี ยนผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

1 วันทําการ

• การร้องเรี ยนเป็ นลายลักษร์ อกั ษร จดหมาย/บันทึกข้อความ

10 วันทําการ

• การร้องเรี ยนผ่านกรรมการดําเนินการ/เจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ

ทันที

ด้ านการเงิน
1. การปรับสมุดเงินฝาก

ทันที

2. การทําธุรกรรมฝาก-ถอน

ไม่เกิน 5 นาที (ตามระยะเวลาบัตรคิว)

3. การรับชําระหนีCจากสมาชิก

5 นาที

4. การจ่ายเงินกูแ้ ก่สมาชิก
้ ุกเฉิน
• เงินกูฉ

ไม่เกิน 10 นาที (ตามระยะเวลาบัตรคิว)

้ ามัญ
• เงินกูส

ไม่เกิน 10 นาที (ตามระยะเวลาบัตรคิว)

้ ิเศษ
• เงินกูพ

ไม่เกิน 10 นาที (ตามระยะเวลาบัตรคิว)

5. การรับซืCอหุน้ จากสมาชิก

10 นาที

6. การจ่ายสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก

10 นาที

ด้ านสิ นเชื( อ
1. การอนุมตั ิเงินกู้
้ ุกเฉิน
• เงินกูฉ

5 นาที

้ ามัญ/เงินกูพ้ ิเศษ
• เงินกูส
- สมาชิกยืนคําขอกู้ และเจ้าหน้าทีตรวจสอบสิ ทธิMการกูข้ องผูก้ ู้

5 นาที

ผูค้ C าํ ประกัน และตรวจสอบความถูกต้องรวมทัCงความสมบูรณ์
ของสัญญากู้
-เจ้าหน้าทีจ่ายเงินกูป้ ระเภทต่างๆ

1 วันถัดจากวันทีเอกสารคําขอกูส้ มบูรณ์

2. การเปลียนผูค้ C าํ ประกันสิ นเชือ

ทันทีหลังจากเอกสารครบถ้วน

3. การให้ขอ้ มูลบริ การด้านสิ นเชือ

10 นาที

4. การไถ่ถอนหลักประกันเงินกู้

1 วันทําการ

งานบริการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ด้ านธุรการ/เอกสาร/สวัสดิการสหกรณ์ ฯ
1. การรับสมัครสมาชิก
2. ออกบัตรสมาชิก
3. การโอน/ย้ายสหกรณ์

45 วัน นับจากวันสมาชิกยืนเอกสารครบถ้วน
45 วัน
30 วัน นับจากวันสมาชิกยืนเอกสารครบถ้วน

4. การขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม
• รับ/ตรวจสอบเอกสารผูถ้ ึงแก่กรรมและทายาทผูร้ ับเงินสงเคราะห์

30 นาที

• ทายาทรับทุนเรื อนหุ น
้

**กรณี สหกรณ์ฯยังไม่ประมวลเรี ยกเก็บหนีC

ภายใน 5 วัน

ประจําเดือน
**กรณี สหกรณ์ฯประมวลเรี ยกเก็บหนีC

ภายใน 30 วันทําการ

ประจําเดือนแล้ว
• ทายาทรับสวัสดิการสงเคราะห์

**เงินกองทุนสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม (500,000 บาท)

45 วัน

5. การออกหนังสื อรับรองหนีC

5 นาที

6. ทําหนังสื อส่ งให้หน่วยงานต่างๆ

1 วัน

ด้ านสวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ
1. การรับสมัครสมาชิก/รับสิ ทธิคุม้ ครอง

60 วัน

2. การลาออก

5 นาที

3. การโอน/ย้ายสหกรณ์ฯ

10 นาที

4. การขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม
5. การจ่ายบัตรสมาชิก

90 วัน นับแต่วนั ทียืนเอกสารครบถ้วน
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีสมาชิกได้รับสิ ทธิคุม้ ครอง

ด้ านประมวลผล/ข้ อมูล
1. การแก้ไข/เปลียนแปลงข้อมูลสมาชิก

5 นาที

2. การจ่ายใบเสร็ จชําระหนีCประจําเดือน

ภายในวันที 18 ของเดือนนัCนๆ

3. การออกหนังสื อรับรองเงินฝากเป็ นภาษาต่างประเทศ

1 ชัวโมง

4. การขอตรวจสอบสถานะบัญชี (เช่น เงินต้นคงเหลือ
ยอดชําระหนีCประจําเดือน)
•

ทางวาจา สหกรณ์จะแจ้งข้อมูล สถานะบัญชี/เงินต้นคงเหลือ/

ยอดชําระหนีCประจําเดือน/วันครบกําหนดชําระ ให้สมาชิกทราบ
นับจากสมาชิกพิสูจน์ตวั ตนกับสหกรณ์ครบถ้วนถูกต้อง

ทันที

งานบริการ

ระยะเวลาดําเนินการ

5. การขอตรวจสอบสถานะบัญชี (เช่น เงินต้นคงเหลือ
ยอดชําระหนีCประจําเดือน)
• ลายลักษณ์อกั ษร สหกรณ์จะแจ้งข้อมูล สถานะบัญชี/เงินต้นคงเหลือ

15 วันทําการ

ยอดชําระหนีCประจําเดือน/วันครบกําหนดชําระ ให้สมาชิกทราบ
6. สอบถามข้อมูล/ปรับโครงสร้างหนีC
7. การทําธุรกรรมเงินกูฉ้ ุกเฉิน ATM ธนาคารกรุ งไทย/เงินกูส้ ามัญธนชาต

10 นาที
7 วันทําการ

ผ่านตู ้ ATM เกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถทํารายการได้
** ระยะเวลาดําเนินการ ให้นบั แต่วนั ทําการ ถัดจากวันทีสหกรณ์ได้รับแจ้ง หรื อได้รับหนังสื อ หรื อใบคําขอทีมีขอ้ มูล พร้อมเอกสาร
ประกอบการดําเนินการทีครบถ้วนจากสมาชิก (แล้วแต่กรณี )
หมายเหตุ ระยะเวลาการให้บริ การทีกําหนดข้างต้น เป็ นเพียงเกณฑ์มาตรฐานในการให้บริ การของสหกรณ์ และเป็ นความมุง่ มัน
ของสหกรณ์ทีจะให้บริ การอย่างมีประสิ ทธิภาพและตอบสนองความต้องการของสมาชิก เพือให้สมาชิกได้รับบริ การทีสะดวก
รวดเร็ ว และทราบถึงการดําเนินงานของสหกรณ์ มาตรฐานการให้บริ การดังกล่าวจะต้องคํานึงถึงความถูกต้องและครบถ้วน
ของข้อเท็จจริ งอย่างไรก็ตามในบางกรณี อาจมีเหตุจาํ เป็ นทีไม่สามารถดําเนินการได้ตามเวลาทีกําหนดไว้ สหกรณ์จึงขอสงวนสิ ทธิM
เปลียนแปลงระยะเวลาการให้บริ การได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จาํ เป็ นต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าในกรณี การให้บริ การ
เกิดความล่าช้า ความคลาดเคลือน และ/หรื อบกพร่ องไม่วา่ กรณี ใด สหกรณ์ไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อสมาชิก ผูใ้ ช้บริ การ
หรื อบุคคลอืนๆ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม

