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บทคดัย่อ 

ธนาคาร  กรุงไทยจ ากดั  (มหาชน)  เป็นสถาบนัการเงินท่ีอ านวยความสะดวกทั้งในเร่ือง

ของการท าธุรกรรมทางการเงิน การให้บริการฝากเงิน  การให้บริการสินเช่ือประเภทต่างๆ  การ

แลกเปล่ียนเงินตรา  การอ านวยความสะดวกในดา้นการให้บริการดา้นบตัรเครดิต  ซ่ึงมีให้เลือกใช้

บริการไดห้ลายรูปแบบ  นอกจากน้ีธนาคาร  กรุงไทย  จ  ากดั  (มหาชน)  มีการให้บริการดา้นการ

ประกนัภยั การประกันชีวิต ซ่ึงเป็นบริษทัเครือข่ายของธนาคารกรุงไทย  เช่น บริษทั  กรุงไทย

พาณิชย ์ จ  ากดั  (มหาชน) บริษทั แอกซ่า จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงดิฉันผูจ้ดัท าได้รับหมอบหมายให้

ปฏิบติังานทั้งในด้านแผนกของการให้สินเช่ือบริการลูกคา้โดยปฏิบติังานท าหน้าท่ีเก่ียวกบัการ

บนัทึกข้อมูลของลูกค้า การแสกนเอกสารของลูกค้า การจดัแฟ้มสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยั สินเช่ือ

อเนกประสงคส์ าหรับขา้ราชการ และการคียข์อ้มูลลูกคา้ท่ีผา่นการพิจารณาแลว้เขา้ไปท่ีระบบงาน

ของธนาคาร  ตลอดจนการเขียนเอกสารต่างๆ เช่น ใบค าขอสินเช่ือแทนลูกคา้  ใบสมคัรบตัรเครดิต 

ตลอดจนการพิมพห์นงัสือค ้าประกนั 

ส่วนในแผนกบริการลูกคา้ก็ได้รับมอบหมายให้ปฏิบติังานในเร่ืองของการเขียนใบฝาก 

ถอน โอนเงินแทนลูกคา้ ดูแลลูกคา้ท่ีมาติดต่อในเร่ืองต่างๆ การเรียงสลิปฝาก-ถอน การคดัแยก

ประเภทของสลิป การรวมยอดแต่ละประเภท การเช็คยอด ซ่ึงธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มี

ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกับการเงิน  การลงทุน เงินกู้ประเภทต่างๆ และการออมเงิน  โดยเฉพาะการกู้

สินเช่ือ ซ่ึงประเภทของสินเช่ือก็มีอยูห่ลายประเภท ไม่วา่จะเป็น สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั สินเช่ือธุรกิจ 

แต่ท่ีจะศึกษาใหเ้ขา้ใจถึงขั้นตอนการขอสินเช่ือซ่ึงเป็นขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทา้ยของการนดั

เซ็นสัญญาวา่มีวธีิการ หรือเอกสารอะไรบา้ง คือสินเช่ืออเนกประสงคส์ าหรับขา้ราชการ ซ่ึงตอ้งการ

ศึกษาเพื่อน าความรู้เก่ียวกบัการใหบ้ริการไปใชก่้อนการท างานจริงใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด   
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Abstract 

 Krung Thai Bank Public Company Limited is a financial institution facilities both in 

terms of the financial transactions, deposit the loan to the various facilities in the foreign currency 

exchange, credit card services that are available for a variety of configurations in addition of 

Krung Thai Bank Public Company Limited is available at the insurance company, a life insurance 

company which is a network of Krung Thai Bank, Krung Thai commercial Company Limited (the 

"Company) AXA (Thailand) Public Company Limited, which I have been assigned to perform 

their duties, and in the reception of the loan customer service operations by the customer's 

information about the recording, the documentation of the customer file is a multi-purpose loan 

housing loan for civil servants and the key customer information through the system, and then go 

to the work of the Bank as well as the written documents such as the request for credit instead of 

customer credit card application as well as the type of letter of guarantee 

 The Customer Service Department has been assigned to work on the subject of writing a 

transfer money instead of customer care for the customers that come in contact, the sort slip 

deposit slip of classification of the total sales of each type of check, Krung Thai Bank Public 

Company Ltd. is the product of the amount of Investment Loans and different types of savings 

bonds, especially the type of loan, it is available in several types of loans that will not be housing 

loan business loan, but the study will be to understand the process of Loan - The first step to the 

final shots signed a contract or document that is how What is multi-purpose loan for government 

officials who want to learn to use the knowledge about the service before the actual work to 

maximize the benefits 

 


