ระบบบริการสหกรณทางโทรศัพท

ระบบบริการสหกรณทางโทรศัพท

KU Coop Phone

ระบบบริการสหกรณทางโทรศัพท บริการดีๆ 24 ชั่วโมง ที่มอบความสะดวกใหแกสมาชิก เหมือนไป สอ.มก.ดวยตัวเอง
ไมวาสมาชิกจะอยูที่ไหน เมื่อไหร สามารถสอบถามขอมูล และบริการ
เพียงแคโทรมาที่ โคออปโฟน 0-2942-8950-3 เบอรภายใน 2095-8 ตลอด 24 ชั่วโมง ฟรี!

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด
ติดตอสอบถาม

วิทยาเขตบางเขน: 0-2579-5561-4 ภายใน 2091-4 วิทยาเขตกําแพงแสน: 034-282-238 ภายใน 3852
http://www.coop.ku.ac.th Email: ku.scco@ku.ac.th

ขั้นตอนการใชงาน
ระบบบริการสหกรณทางโทรศัพทอัตโนมัติ
โทรเขาสายใน
2095 - 8

หรือ

โทรสายนอก
0-2942-8950 - 3

“สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สวัสดีคะ
ยินดีตอนรับเขาสูระบบตอบรับขอมูลอัตโนมัติ”

กด 1

กด 1 สอบถามขอมูลสมาชิกสหกรณและขอกูฉุกเฉิน
กด 2 รับฟงขาวสารสหกรณและขอรับเอกสารทางโทรสาร

ระบุเลขสมาชิกและรหัสผาน*

กด 1 สอบถามขอมูล
กด 2 ขอกูฉุกเฉิน
กด 3 เปลี่ยนแปลงรหัสผาน

กด 1

กด 2

กด 1 ทําการกูเงิน
กด 2 ตรวจสอบผลการกู

กด 1 สอบถามขอมูลหุน
กด 2 สอบถามเงินกู
กด 3 สอบถามยอดติดลบ
กด 4 สอบถามเงินปนผลและ
เงินเฉลี่ยคืน
กด 5 สอบถามเงินฝากคงเหลือ
กด 6 สอบถามการรับเงินสวัสดิการ
กด 1 สอบถามคาหุน
กด 2 สอบถามสิทธิ์การซื้อหุนเพิ่ม
กด 1 สอบถามเงินกูคงเหลือ
กด 2 สอบถามสิทธิ์การการกู
กด 3 สอบถามสิทธิ์การค้ําประกัน
กด 4 สอบถามการอนุมัติเงินกู
กด 5 สอบถามยอดใบเสร็จ

*ในกรณีที่สมาชิกยังไมลงทะเบียนใชระบบโทรศัพท
ระบบจะทําการสอบถาม หมายเลขประจําตัวประชาชน และ วันเกิด ของสมาชิก
เพื่อทําการลงทะเบียนใหใชงานไดในทันที

กด 1

กด 2

กด 2

กด 01 คําขอกูเงิน
กด 02 หนังสือค้ําประกัน
กด 03 ขอเปลี่ยนแปลงการค้ํา
ประกันเงินกู
กด 04 ใบสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณ
กด 05 ใบลาออกจากการเปนสมาชิก
กด 06 คําขอรับทุนสวัสดิการกรณี
สมาชิกกึงแกกรรม
กด 07 ขอซื้อหุนเพิ่ม
กด 08 หนังสือกูเงิน
กด 09 หนังสือยินยอมคูสมรส
กด 10 หนังสือโอนสิทธิเรียกรอง
กด 11 แบบขอชําระหุนและหนี้ดัวยวิธี
หักเงินฝาก
กด 12 คําขอรับเงินคาหุนในกรณี
สมาชิกตาย
กด 13 คําขอเปลี่ยนแปลงคาหุน
รายเดือนและงวดการชําระหนี้
กด 14 หนังสือเจตนาตั้งผูรับโอน
ผลประโยชน
กด 15 คําขอรับสวัสดิการ

ระบบการกูเพื่อเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพท
1. การทําสัญญากู

(ตองทําที่สํานักงาน สอ.มก.)

1.ยื่นคําขอกูและสัญญากูเงินเพื่อเหตุ
ฉุกเฉินทางโทรศัพทอัตโนมัติตอเนื่อง

เอกสารประกอบ
1. หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนเดือนสุดทาย
กอนยื่นคําขอกู
2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ
3.สําเนาทะเบียนบาน
4.หนังสือเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือเปลี่ยนชื่อสกุล (ถามี)

2.เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐาน

เอกสารไมผาน

เอกสารผาน

3.เจาหนาที่พิจารณาและอนุมัติวงเงินกู

บันทึกขอมูลเขาระบบคอมพิวเตอร

วงเงินกูที่จะไดรับอนุมัติ
3 เทาของเงินเดือนคงเหลือรับปจจุบันของสมาชิก
แตไมเกิน 90% ของมูลคาหุน ทั้งนี้ สูงสุดไมเกิน
60,000 บาท และตองมีเงินเหลือรับอยางต่ํา 10%
ของเงินเดือน

4. เจาหนาที่บันทึกขอมูลคําขอกูและทําสัญญาการขอกูเขาระบบคอมพิวเตอร
สัญญาจะมีผลไปตลอดจนกวาสมาชิกจะมาขอยกเลิก

หลักเกณฑการกูและการกูใหม
หลักเกณฑการกูฉุกเฉินทางโทรศัพทเหมือนกับการกูฉุกเฉินปกติทุกประการ กลาวคือ กูไดไมเกิน 3 เทาเงินเดือนคงเหลือรับ (ตองมีเงินเหลือรับ 10% ของเงินเดือน)
งวดชําระคืนสูงสุดไมเกิน 3 งวด โดยที่สมาชิกไมตองเขียนเอกสารเพื่อ ยื่นคําขอกูและทําสัญญาเงินกูใหม
สัญญากูมีอายุ 1 ปและอาจไดรับอนุมัติตออายุไดอีกปตอป
หนังสือสัญญาเงินกูฉุกเฉินทางโทรศัพทมีอายุ 1 ป ในระหวาง 1 ป เมื่อสัญญากูครบ 1 ป ถาสหกรณไมบอกเลิกสัญญากูฉุกเฉินทางโทรศัพทของสมาชิก
ใหถือวาสัญญากูมีผล บังคับ ใชตอไปอีกคราวละ 1 ป ตลอดไปโดยมีเงื่อนไขและขอตกลงคงเดิมทุกประการ
การจายเงินกู
สหกรณจะโอนเงินกูใหทางบัญชีเงินฝากสหกรณที่เชื่อมตอกับเอทีเอ็มตามที่สมาชิกระบุไวในสัญญา โดยที่
หากสมาชิกโทรเขามาขอกูกอน 10.00 น. สหกรณจะโอนเงินใหภายใน 12.00 น.
หากสมาชิกโทรเขามาขอกูกอน 13.00 น. สหกรณจะโอนเงินใหภายใน 14.00 น.
การตรวจสอบ
สมาชิกสามารถตรวจสอบผลการกูไดผานระบบโทรศัทพ หลังเวลา 12.00 น. และ 14.00 น.

2. การกู

1. สมาชิกขอกูผานระบบโทรศัพท

2. ระบบบันทึกขอมูลการขอกูของสมาชิกเขา Database Server
IVR Server

3. เจาหนาที่ออกรายงานการขอกูและตรวจสอบขอมูล

ถูกตอง

4. บันทึกขอมูลการกูเขาระบบ Database Server
พรอมปรับปรุงสถานะการขอกู
DB Server

5. หากเปนไปตามเงื่อนไข สหกรณโอนเงินกูใหสมาชิกเขาบัญชีสหกรณที่เชื่อมตอกับ
ATM ซึ่งสมาชิกสามารถถอนเงินผานตู ATM ของธนาคารไทยพาณิชยไดทันที
ตามเงื่อนไขการรับเงินกูฉุกเฉิน

