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บทที่ 2
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
2.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ธนาคารกรุ ง ไทย สาขาเซ็ นทรั ล ปิ่ นเกล้า ตั้ง อยู่ใ นห้า ง ซึ่ ง มี ร้า นค้า มากมาย ท าให้มี ผูม้ าขอ
บริ การด้านสิ นเชื่ อจานวนมาก การบริ การโดยการให้ขอ้ มูล ของสิ นเชื่ อ และ การขอสมัครสิ นเชื่ อนั้น
เป็ นไปอย่างดี เพราะมีพนักงานจานวนมากพอที่จะรับบริ การ พอขอสิ นเชื่ อได้แล้ว เอกสารต่างๆจะต้อง
นาไปถ่ายเอกสารอีกหลายชุด เพื่อ นาไปเก็บในแฟ้ มในซองของธนาคารและให้ลูกค้า เอกสารมีจานวน
มากเกิ นไป เพราะมีผมู ้ าขอสิ นเชื่ อทุกวันการเก็บเอกสารนั้นเป็ นหน้าที่ของนักศึกษาฝึ กงาน ซึ่ งรุ่ นนี้ มี
กระผมเพี ย งคนเดี ย ว เอกสารมี จานวนมากเกิ น จึ ง ท าให้ไ ม่ ส ามารถท าได้เสร็ จตามเวลาที่ ก าหนด
เอกสารจะไม่ค่อยตรงกับในข้อมูลที่เก็บไว้ และที่เก็บเอกสารก็มีจานวนน้อยกว่าลูกค้าที่มาขอสิ นเชื่ อ
การส่ งประเมินราคาหลักทรัพย์เป็ นการส่ งหลักทรัพย์ของลูกค้าเพื่อประเมินว่าสามารถขอสิ นเชื่ อได้
จานวนเท่าใด ในตอนแรกที่ทาการส่ งนั้นมีขอ้ ผิดพลาดหลายอย่างเพราะขาดความรู ้ ความเข้าใจเพราะ
การส่ งนั้นมีข้ นั ตอนที่หลากหลาย จึงต้องใช้เวลาในการเรี ยนรู้ การบริ การด้านลีสซิ่ งเป็ นการบริ การเช่า
ซื้ อสิ นค้า อุ ป โภคบริ โภค มี ลู กค้ามาขอบริ ก ารจานวนมาก มี ท้ งั ลู กค้าที่ สมัค รบริ ก ารผ่า นและสมัค ร
บริ การผ่าน นักศึกษาจะโดนลูกค้าตาหนิวา่ สมัครบริ การให้ยงั ไงถึงไม่ผา่ น เป็ นต้น

ดังนั้น
มีนาคม 2556

การปฏิบตั ิงานในโครงการสหกิจศึกษาของทางมหาวิทยาลัยสยาม

ตั้งแต่วนั ที่ 4

ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ซึ่งได้หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า จะได้รับหน้าที่ในการ

ปฎิบตั ิงานครั้งนี้ หลากหลายด้าน เพื่อเป็ นการเรี ยนรู ้ ทาให้ได้ประสบการณ์จริ ง จากการทางานสถานที่
จริ ง และจากการได้เข้าร่ วมโครงการสหกิจในครั้งนี้ งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิคืองานด้านบริ การ
ด้านสิ นเชื่อซึ่ งทาให้เกิดความสะดวกสบายในการทางานของพนักงานและเจ้าหน้าที่มากขึ้น
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2.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
2.2.1 เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในการให้บริ การด้านลีสซิ่ ง ของ ธนาคารกรุ งไทย
2.2.2 เพื่อศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดแฟ้ มเอกสารของธนาคารกรุ งไทย
2.2.3เพื่อศึกษาการปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนของการให้บริ การด้านสิ นเชื่อและให้ทราบถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขปั ญหา

2.3 ขอบเขตของโครงงาน
2.3.1 ขั้นตอนการดาเนินงานฝ่ ายสิ นเชื่อได้แก่การเตรี ยมเอกสารสาหรับลูกค้าที่มาขอสิ นเชื่อกับ
ธนาคาร
2.3.2 การให้คาแนะนาลูกค้าในการเลื อกสิ นเชื่ อให้เหมาะสมกับประเภทของสิ นเชื่ อที่ลูกค้า
ต้องการ
2.3.3 ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน วันที่ 4 มีนาคม 2556 ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2556
2.3.4 เวลาการปฏิบตั ิงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-17.00 น.

2.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
2.4.1.ทาให้ทราบถึงขั้นตอนในการดาเนินงานฝ่ ายสิ นเชื่อของธนาคารกรุ งไทย สาขาเซ็นทรัล
ปิ่ นเกล้า
2.4.2 ทาให้ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการอนุมตั ิการให้สินเชื่ อ
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2.4.3.ทาให้ทราบถึงปั ญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขการดาเนิ นงานของฝ่ ายสิ นเชื่อ
2.4.4.เสริ มสร้างทักษะในการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
2.4.5. เรี ยนรู ้โปรแกรมต่างๆ ที่องค์กรนามาใช้ในการทางาน

2.5 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
2.5.1.รวบรวมข้อมูลโครงการจากการสอนงานของพนักงานที่ปรึ กษาและเจ้าหน้าที่ท่าน อื่นๆ
ในการให้บริ การด้านต่างๆ ของธนาคารและการหาข้อมูลจากเว็บไซต์ ของธนาคารกรุ งไทยและเว็บไซต์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.5.2.วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการปฏิบตั ิงาน และการสอบถามข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ
2.5.3สรุ ปผลและเสนอวิธีการแก้ไขปั ญหา
2.5.4จัดทาเอกสารประกอบการทาโครงงาน เรี ยบเรี ยงข้อมูลต่างๆที่ได้มา พร้อมรับคาแนะนา
จากพนักงานที่ปรึ กษา

ขั้นตอนการดาเนินงาน

มีนาคม 2556

เมษายน 2556

1.รวบรวมข้อมูลโครงงาน
2.วิเคราะห์ขอ้ มูล
3.สรุ ปผลและเสนอวิธีแก้ไขปั ญหา
4.จัดทาเอกสารประกอบโครงงาน
ตารางที่2.1 ขั้นตอนและการดาเนินงาน

พฤษภาคม 2556 มิถุนายน 2556
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2.6 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
เครื่ อง Computer
เครื่ อง Printer
เครื่ อง Scanner
ถ่ายรู ป
ซอฟแวร์
โปรแกรม Microsoft word
โปรแกรม Microsoft PowerPoint

2.7 รายละเอียดของโครงการ
การปฏิบัติงานการบริการด้ านสิ นเชื่อ
2.7.1 การบริการด้ านลีสซิ่ง (เช่าซื้ อสิ นค้าอุปโภค)
เช่าซื้ อสิ นค้าอุปโภค [Consumer Finance] เป็ นบริ การเช่าซื้ อสิ นค้าอุปโภคประเภท
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า, โทรศัพท์มือถือ, มอเตอร์ไซค์, คอมพิวเตอร์ และอื่นๆอีกมากมาย
ผูท้ ี่จะมารับบริ การด้านลีสซิ่ งต้องรู ้ก่อนว่าจะต้องนาเอกสารอะไรมาบ้าง แล้วนามาให้ตรวจว่า
เอกสารที่นามาครบถ้วนหรื อไม่ ถ้านามาไม่ครบจะให้มาใช้บริ การในครั้งต่อไป แต่ถา้ นามาครบแต่
จานวนไม่พอ นักศึกษาฝึ กงาน ก็จะนาไปถ่ายสาเนาให้พอเพียงแก่ความต้องการ ลูกค้าที่มารับบริ การ
ต้องนาเอกสารมาให้นกั ศึกษาตรวจสอบว่ามีเอกสารครบตามเงื่อนการรับสมัครหรื อไม่
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เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน
2. สลิปเงินเดือนล่าสุ ด หรื อ Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
3. สาเนาสมุดเงินฝากที่เงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุ งไทย (หากต้องการยืน่ ขอสิ นเชื่อเป็ นสิ นค้า
ประเภทมือถือ คอมพิวเตอร์ และรถจักรยานยนต์ จะต้องมีบญั ชีออมทรัพย์ที่เปิ ดมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 3 เดือน)
(ใช้อย่างละ2ชุด ยกเว้น รถจักรยานยนต์ใช้อย่างละ 4 ชุด)

ขั้นตอนการรับสมัครเคทีบีสินเชื่อ(ลิสซิ่ง)
1. นาใบสมัครบริ การ KTB ลิสซิ่ งมาให้ลูกค้ากรอกข้อมูล (ลูกค้าจะกรอกข้อมูล ต่างๆ เช่น ที่อยู่ อายุ
สถานะภาพการเงิน เลขบัญชี อื่นๆ และ เซ็นลายชื่อในการให้ความยินยอมเปิ ดเผยข้อมูล และยินยอม
หักเงินในบัญชี )
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รู ปที่2.1 ใบสมัครเช่าซื้ อลีสซิ่ ง/สิ นค้าอุปโภคบริ โภค
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รู ปที่ 2.2 หนังสื อให้การยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลเครดิต / ธนาคารกรุ งไทย
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รู ปที่ 2.3 หนังสื อให้การยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลเครดิต /กรุ งไทยลีสซิ่ ง
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รู ปที่ 2.4 หนังสื อยินยอมให้หกั เงินในบัญชี / ธนาคารกรุ งไทย
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รู ปที่ 2.5 หนังสื อยินยอมให้หกั เงินในบัญชี / กรุ งไทยลีสซิ่ ง

17

รู ปที่ 2.6 หนังสื อให้ความยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลเครดิต / ส่ งในระบบ
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รู ปที่ 2.7 ใบสมัครการเช่าซื้ อรถจักรยานยนต์
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2. นาเอกสารของลูกค้ามาตรวจว่ามีครบจานวนหรื อไม่
2.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการจานวน 2 ชุด
(รถจักรยานยนต์ใช้ 4 ชุด)
2.2 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ชุด (รถจักรยานยนต์ใช้ 4 ชุด)
2.3 เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) จานวน 1 ชุด ได้แก่ สลิปเงินเดือนต้นฉบับ
(เดือนล่าสุ ด) หรื อ สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง อย่างน้อย 6 เดือน
2.4 เอกสารที่ใช้ในการชาระเงินโดยการหักบัญชี จานวน 1 ชุด ได้แก่ สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุ งไทยหน้าแรกและหนังสื อให้ความยินยอมหักบัญชีธนาคารกรุ งไทย
**ในกรณี ที่บตั รข้าราชการที่ไม่มีเลขที่บตั รประชาชนให้ใช้ควบคู่กบั สาเนาทะเบียนบ้านเพิม่ อีก
1 ชุด
3. เข้าระบบ Intranet ของธนาคารกรุ งไทย เข้าที่ผลิตภัณฑ์และบริ การ – ขายผลิตภัณฑ์ – สมัคร Online บจก.เคทีบี ลิสซิ่ ง - ระบบสิ นเชื่อเช่าซื้ อสิ นค้าอุปโภค -ใส่ รหัสพนักงานและรหัสผ่านของพนักงาน
4. คียข์ อ้ มูลลูกค้าในระบบ
5. สแกนเอกสาร สาเนาบัตรประชาชน และหนังสื อให้ความยินยอมตรวจสอบข้อมูลเครดิต บมจ.ลิสซิ่ ง
6. ตรวจสอบสถานะ พิมพ์ใบนาส่ ง ระบบจะขึ้นว่าในขณะนั้นลูกค้าอยูใ่ นสถานะใด
7. จัดเรี ยงเอกสารตามใบนาส่ ง เพื่อขออนุมตั ิ
8. ส่ ง Fax ไปที่ศูนย์ธุรกิจให้เช่าซื้ อ บมจ. กรุ งไทย
9. รอตรวจสอบสถานะของลูกค้า
10. เช็คสถานะของลูกค้าว่า “อนุมตั ิ” หรื อ “ไม่อนุมตั ิ”
11. เมื่อเช็คสถานะว่า อนุมตั ิแล้ว ให้ติดต่อลูกค้าเพื่อมารับเอกสาร
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12. ตัวแทน/ร้านค้า ในเครื อ บริ ษทั ลิสซิ่ ง จะติดต่อไปทางลูกค้า และ นัดวันเพื่อจะส่ งสิ นค้ากันเอง
13. ส่ งเอกสารตัวจริ งไปให้ศูนย์ธุรกิจเช่าซื้ อ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ศูนย์ธุรกิจให้เช่าซื้ อ

รู ปที่ 2.8 นาข้อมูลในเอกสารใบสมัครของลูกค้ามาใส่ ลงในระบบ
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จุดเด่นของบริ การ
1. ซื้ อถูกซื้ อง่าย ผ่อนสบายกว่า
2. เงื่อนไขที่ดีกว่าท้องตลาด อาทิเช่น ราคาสิ นค้า, ระยะเวลาการผ่อนชาระที่ยาวกว่า,อัตรา
ดอกเบี้ยที่ถูกกว่าท้องตลาด
3. ทราบผลอนุมตั ิได้ทนั ที
4. ไม่ตอ้ งมีผคู ้ ้ าประกัน
5. ผูเ้ ช่าซื้ อสามารถใช้บริ การและผ่อนชาระค่างวดผ่านเคาน์เตอร์ ของธนาคารกรุ งไทยได้
ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

2.7.2. การส่ งแบบประเมินราคาหลักทรัพย์
เป็ นส่ วนหนึ่งของบริ การการขอสิ นเชื่ อเพื่อที่อยูอ่ าศัย ผูท้ ี่จะมาขอสิ นเชื่อนี้จะต้องเตรี ยมเอกสา
มาด้วย
2.7.2.1.เอกสารประกอบ
1.ทะเบียนบ้าน
2.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3.สัญญาซื้ อขาย
4.โฉนด (เช่น ที่ดิน ห้องชุด) ที่ตอ้ งการจะซื้ อ
พนัก งานที่ มี ลู ก ค้า มาขอสิ นเชื่ อเพื่ อที่ อยู่อาศัยจะนาเอกสารดัง กล่ าวมาให้นัก ศึ ก ษาเพื่ อให้
นักศึกษานาเอกสารดังกล่าวไปใส่ ในระบบประเมินราคาของธนาคาร จากนั้นนักศึกษาจะนามาทาใน
ระบบ
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2.7.2.2.ขั้นตอนการทา (ทาในระบบธนาคาร)
1.จัดเก็บข้อมูลใบคาร้องขอให้หน่วยงานประเมิน/ผูป้ ระเมินภายใน ทาการ
ประเมินราคาหลักทรัพย์ เกี่ยวกับ
นักศึกษาจะกรอกข้อมูลต่างๆ
-ข้อมูลผูข้ อสิ นเชื่อ ที่อยู่ เบอร์ ติดต่อ
-ที่อยูข่ องโฉนด
-แสกนเอกสารต่างๆที่ระบุไว้พร้อมทั้งโฉนด
-เลือกหน่วยงานผูป้ ระเมิน
2.ระบบจะแจ้งผูป้ ระเมิน เพื่อทาการประเมินราคาหลักทรัพย์ เพื่อจัดเก็บข้อมูล
ผลการประเมินราคา ที่ได้จากการออกสารวจหลักทรัพย์ ข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ รายละเอียดมูลค่า
ทรัพย์ รู ปภาพทรัพย์ เป็ นต้น
3.นักศึกษาฝึ กงานจะติดตามสถานะของการดาเนินงานของการประเมินราคาจัดเก็บ
ข้อมูลผลการรับรองราคาหลักประกัน พร้ อมทั้งเงื่ อนไขในการรั บรองราคา นาส่ งไปให้พนักงานผูท้ ี่
รับผิดชอบต่อไป
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2.7.3.การจัดเก็บแฟ้มเอกสารสิ นเชื่อ
การจัดเก็ บ เอกสาร เป็ น กระบวนการในการจาแนก จัดเก็ บ เอกสารให้เป็ นระเบี ย บเพื่ อให้
ความสาคัญของการเก็บเอกสาร และเอกสารใช้เป็ นหลักฐานสาคัญที่ตอ้ งเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบหรื อ
ดู ข ้อมู ล เก่ า ๆของลู ก ค้า เช่ น เคยขอสิ นเชื่ อ มาหรื อเปล่ า หรื อ มาขอสิ นเชื่ อจ านวนเท่ า ใด เป็ นต้น
ธนาคารต้องมีการเก็บเอกสารที่ดี เพื่อรวบรวมเอกสารให้เป็ นหมวดหมู่ เป็ นระเบียบ เอกสารไม่ชารุ ด
เสี ยหาย สะดวกต่อการค้นหาเมื่อต้องการใช้ การจัดเก็บเอกสารนั้นจะเป็ นหน้าที่ของนักศึกษาฝึ กงาน
หน้า ที่ คือ นาเอกสารที่ ลู กค้า นั้นขอสิ นเชื่ อผ่านแล้วไปจัดแฟ้ มให้เป็ นระเบี ยบโดยขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1.นาเอกสารแต่ละชุ ดไปถ่ายเอกสารไว้ 3ชุ ด เพื่อให้ลูกค้า1ชุ ด ธนาคาร2ชุ ด เก็บไว้ที่แฟ้ มกับ
ซอง
2.นาเอกสารมาแยกเป็ นหมวดหมู่ เช่น เอกสารเกี่ยวกับคดีความ เอกสารเกี่ยวกีบการพิจารณา
สิ นเชื่อ เอกสารเกี่ยวกับสัญญา
3.นาแฟ้ มเอกสารมา แล้วนาเอกสารมาเจาะรู เพื่อใส่ แฟ้ ม เสร็ จแล้วต้องทาชื่อหน้าแฟ้ มโดยการ
พิมพ์ชื่อในWordแล้วปลิ้น แปะลงหน้าแฟ้ มเอกสาร
4.จัดหาที่อยูใ่ ห้แฟ้ มเอกสาร โดยการไปที่ห้องเอกสารแล้วเปิ ดดูทุกตูว้ า่ มีที่ใดว่างแล้วนาแฟ้ ม
ใหม่ไปวาง
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รู ปที่ 2.9 การจัดแฟ้มเอกสาร
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2.7.4. การทา อ.ส.4.ข.
อ.ส. 4 ข. เป็ นแบบฯ ที่ชาระอากรแสตมป์ เป็ นตัวเงิน สาหรับตราสารบางลักษณะใช้กบั ธนาคาร
บริ ษทั เงินทุน บริ ษทั หลักทรัพย์ บริ ษทั เครดิตฟองซิ เอร์ และบริ ษทั ประกันภัย ให้ชาระเดือนละ 2 งวด
งวดที่ 1 ค่าอากรแสตมป์ ที่ตอ้ งชาระหรื อได้รับเป็ นตัวเงิน ตั้งแต่วนั ที่ 1-15 ของเดือน ให้นาไปยื่นแบบฯ
ชาระภายในวันที่ 22 ของเดือนเดียวกัน และงวดที่ 2 ค่าอากรแสตมป์ ที่ตอ้ งชาระหรื อได้รับเป็ นตัวเงิ น
ตั้งแต่วนั ที่ 16 ถึงวันสุ ดท้ายของเดือน ให้ยนื่ แบบฯ ชาระภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
งาน ที่ ได้รับมอบหมายให้ท าก็ คือ การท า อ.ส.4.ข. ให้ผูท้ ี่ มาขอสิ นเชื่ อ โดยการกรอกชื่ อผู้
ชอสิ นเชื่ อ ประเภทสิ นเชื่ อ จานวนเงิ นที่ขอสิ นเชื่ อ จานวนผูค้ ล้ าประกัน และจานวนอากรแสตมป์ ที่
ต้อ งช าระ หลัก เกณฑ์ ใ นการเสี ย คื อ ขอสิ น เชื่ อ 10,000 บาทจะต้อ งเสี ย อากรณ์ แ สตมป์ 5 บาท
(10,000/5 = 2000) และต้องบวก คู่ฉบับ 5บาท ถ้ามีผคู ้ ล้ าประกัน (1คน) จะต้อง บวก 10 บาท และ คู่
ฉบับ อีก 5บาท นัน่ ก็คือ ผูค้ ล้ าประกัน 1คน ต้องเสี ย 15 บาท 2ต้องเสี ยคน 30บาท

ตัวอย่าง นาย กรุ งศรี มาขอสิ นเชื่อธนวัฏ 50000 บาท มีผคู ้ ล้ าประกัน 1 คน
วิธีคิด
ในการกรอก

50,000/2,000 = 25 คู่ฉบับ=5บาท ผูค้ ล้ า =10 บาท
สัญญาต้าฉบับ + คู่ฉบับ (25+5=30บาท)
สัญญาคล้ าประกัน + คู่ฉบับ (10+5=15 บาท)

ดังนั้น นาย กรุ งศรี ต้องชาระอากรแสตมป์ จานวนทั้งสิ้ น 45 บาท
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รู ปที่ 2.10 แบบฟอร์ม อ.ส.4.ข.

