
 
 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน เมือ่ท าธุรกรรมถอน โอน โอนเพื่อช าระ ณ สาขา 
ส าหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา 

 
พนักงาน Floor Manager สอบถามความต้องการของลูกค้า 

แยกตาม
ประเภท 

ธุรกรรม 
ถอน โอน โอนเพ่ือช าระ ธุรกรรมอ่ืน ๆ 

แจ้งลูกค้าวา่ธุรกรรมต้องใช้บัตรประชาชน 

 

 

กดบัตรคิวและให้บริการตามขั้นตอนตามปกติ 

 

ส่งต่อ  
Counter 

ลูกค้าน าบัตรประชาชนมา 

 

 

ลูกค้าไม่ได้น าบัตรประชาชนมา 

 

 

(c) ลูกค้าไม่ได้น าบตัรประชาชน 

และบตัรอื่นที่สามารถยืนยันตวัตน  
ตามระเบียบของธนาคารมาเลย 

 

 

(B) ยืนยันตัวตนด้วยบัตรอื่น 

 

 ปฏิเสธด้วยวาจาสุภาพ พร้อมแจ้งให้
น าบัตรประชาชนมาท าธุรกรรมทุกครั้ง 

 

 

 

เชิญลูกค้าไปที่ช่องบริการทีส่าขาจัดไว ้

 

 

(A) ตรวจสอบ ท ารายการ  
พร้อมถ่ายส าเนาเอกสาร 

 

 

1 

2 
3 

4 
5 

พนักงาน Floor Manager กล่าวต้อนรับ
พร้อมสอบถามความต้องการลูกค้า และแยก
ประเภทธุรกรรม ดังนี้ ถอน โอน ช าระบิล 

ธุรกรรม ถอน โอน โอนเพื่อช าระ 
พนักงานแจ้งลูกค้าว่าธุรกรรมดังกล่าวต้องใช้บัตร
ประชาชน 

ธุรกรรมอื่น ๆ 
พนักงานกดบัตรคิวให้ลูกค้าและให้บริการตาม
ขั้นตอนปกติ 

กรณีลูกค้าน าบัตรประชาชนมา 
พนักงานเชิญลูกค้าไปใช้บริการที่ช่องบริการที่
สาขาจัดไว้ให้ 

(A) ตรวจสอบบัตรประชาชน ท ารายการ
ธุรกรรม พร้อมถ่ายส าเนาบัตรประชาชนไว้เป็น
หลักฐาน 

กรณีลูกค้าไมน่ าบัตรประชาชนมา 
(B) กรณีลูกค้ายืนยันตัวตนด้วยบัตรอ่ืน 

โดยเป็นบัตรที่ออกจากหน่วยงานราชการ มีรูป
ถ่ายและเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
ตามระเบียบของธนาคาร 

(C) กรณีลูกค้าไม่ได้น าบัตรประชาชน
และบัตร อ่ืนที่ยืนยันตัวตนตามระเบียบของ
ธนาคารมาเลย จะไม่สามารถท าธุรกรรมได้ ให้
ปฏิเสธด้วยวาจาสุภาพ 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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ขั้นตอนการจดัท าบัตรอิเลก็ทรอนิกส ์
 

ข้ันตอน รายละเอียด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ. พื้นท่ีขาย พนักงานของธนาคารแนะน าตนเอง 
- โดยแจ้งชื่อ นามสกุลและแสดงใบอนญุาตนายหนา้ประกัน
วินาศภัย (ผายมือแสดงข้อมูลใบอนุญาตนายหนา้ฯ ที่ป้าย
อะคริลิค A4) 
สอบถามความต้องการของลูกค้า 

- น าเสนอบัตรเดบติทุกประเภท เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า 
 
อธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์และข้อควรระวัง 

- กรณีลูกค้าไม่เจาะจงผลติภัณฑ์ : ใช้ Product Catalog ใน
การน าเสนอบัตรทุกประเภท และ Sales Sheet อธิบาย
รายละเอียดบัตรทีลู่กค้าสนใจ 

- กรณีลูกค้าเจาะจงผลิตภัณฑ์ : ใช้ Sales Sheet อธิบาย
รายละเอียดบัตรทีลู่กค้าสนใจ 

 
1. ลูกค้าผู้ถือบัตรติดต่อขอท าบัตรได้ทีส่าขาที่ให้บริการบัตร
อิเล็กทรอนิกส์โดยกรอกแบบฟอร์มใบค าขอใช้บริการฯ 
 
 
 
2. เจ้าหน้าที่สาขา ท าการผูกบญัชีคู่บตัรผ่านหนา้จอบนระบบ 
WebCSR ตามขั้นตอนของธนาคาร และให้ลูกค้าเลือกรหัสผ่านคู่
บัตรด้วยตนเอง 
 
 
3. เจ้าหน้าที่สาขา ท ารายการรับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ
รายปีปีแรกทันที บนระบบ PD Teller  
 
 
 
4. ส่งมอบบัตร , Sale sheet และข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้
บริการให้ลูกค้า พร้อมแจ้งลักษณะบัตรและการใช้งานเบื้องต้น  
 
 
** การเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่มีประกันภัยรวมอยู่ 
พนักงานต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ พร้อมทั้งแจ้งชื่อบริษัทผู้รับ
ประกันภัยด้วย 

 

เร่ิมต้น 

1. ลูกค้าติดต่อที่สาขาของ
ธนาคารกรอกแบบฟอร์มฯ  

2. ท ารายการผูกบัญชีคูบ่ัตร และเลือก
รหัสผ่านคู่บัตรบนระบบ WebCSR 

3. รับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ
รายปีปีแรกที่ระบบ PD Teller 

4. ส่งมอบบัตร, Sale sheet และ
ข้อตกลงและเง่ือนไขการใชบ้ริการให้

ลูกค้า 

สิ้นสุดกระบวนการ 



 

 

 

 
 

มาตรฐานการปฎิบัติงาน การเสนอขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย 

 

 

 

 

เจา้หน้าท่ีสินเชื่อ 

1.   แนะน าตัวเอง และ ให้ขอ้มูลเบื้องต้น 

 สอบถามความต้องการและอธบิายขั้นตอนสินเชื่อ 

2. น าเสนอผลิตภัณฑ์โดยใชเ้อกสารประกอบการขาย  

 พนักงานอธิบายขอ้มูลอย่างชดัเจนโปรง่ใส โดยใช้

เอกสารประกอบการขาย พรอ้มส่งมอบเอกสารให้ลกูค้า

เมื่อส้ินสุดการน าเสนอทุกครัง้ 

3. การสมคัรสินเชื่อ  

 พนักงานรบัเอกสาร และ ตรวจสอบความถูกต้อง

ครบถ้วน 

 พนักงานแนะน าการกรอกใบค าขอสินเชื่อ อธิบายขอ้มูล

และเงื่อนไข ก่อนลงลายมอืชื่อ 

 4. อธบิายเรื่องการให้ความยินยอม 

 อธิบายสิทธิลูกค้าในการให้ความยินยอมในการเปิดเผย

ข้อมูลต่างๆ 

5. แจง้ขอ้มูลการท าประกันภัยเพ่ือคุ้มครองสินเชื่อ 

 น าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันฯ โดยผู้มีใบอนุญาตนายหน้า

ประกันฯ ตามขั้นตอนของธนาคาร 

6. ส่งเอกสารให้หนว่ยงานพิจารณาสินเชื่อ 

7. การท าสัญญาและการบรกิารหลังการขาย  

 สอบถามวนัเริม่ต้นช าระสินเชื่อ 

 แนะน าให้ลูกค้าอ่านสัญญา และพนักงานอธิบายข้อ

สัญญาให้แก่ลูกค้า ก่อนลูกค้าลงลายมือชื่อ 

 แจง้ชอ่งทางการติดต่อธนาคารท่ีหมายเลข  

Call Center 02 111 1111 และ 

เวบ็ไซต์ https://www.krungthai.com 
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ส่งเอกสารให้หน่วยงานพิจารณาสินเชื่อ

สินเชื่อ 

แนะน าตัวเอง และ ให้ขอ้มูลเบื้อนต้น 

น าเสนอผลิตภัณฑ์ 

โดยใช้เอกสารประกอบ 

การสมัครสินเชื่อ 

สนใจ : แนะน าการกรอกใบสมคัร  

และ รบัและตรวจเอกสาร 

อธิบายเรื่องการให้ความยินยอม 

ไม่สนใจ 

แจง้ขอ้มูลการท าประกันภัยเพ่ือคุ้มครองสินเชื่อ 

 

เมื่อได้รบัการอนุมติั : แจง้ผลเพ่ือท าสัญญาสินเชื่อ 

และ แจง้บรกิารหลังการขาย 

1 

2 

4 

5 

6 

3 

https://www.krungthai.com/


มาตรฐานการปฏิบัติงาน เม่ือเกิดข้อขัดข้องจากการถอนเงินที่เคร่ือง  
ATM/RCM/3IN1 ธนาคารกรุงไทย 

พนักงานตรวจสอบรายการขัดข้องจากการถอนเงิน 

ลูกค้าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ลูกค้าไม่ร้องเรียน 

รอทราบผลตรวจนับเงินก่อน 
จึงปรับปรุงคืนเงินเข้าบัญชีลูกค้า 

พบ Error จากการท ารายการ 

ตรวจสอบ
รายการ 

แจ้งผลกลับไปยังช่องทาง 
ที่ลูกค้าร้องเรียน 

ชีแ้จงลูกค้าเพื่อทราบ/ 
ท าหนังสือตอบลูกค้า 

แยกตาม
ประเภท 

1 

2 3 

ไม่พบ Error จากการท ารายการ 

ปรับปรุงเงินคืนเข้าบัญชีลูกค้า 

4 5 

1 พนักงานทีมสนับสนุนชอ่งทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ตรวจสอบรายการ
ขดัข้องจากการถอนเงนิท่ีเคร่ือง 
ATM/RCM/3IN1 ธนาคารกรุงไทย 

2 ลูกค้าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ 
พนักงานจะตรวจสอบการท ารายการ
ตามท่ีลกูค้าร้องเรียนทันทีท่ีได้รับเร่ือง
จากชอ่งทางต่าง ๆ  

4 กรณีตรวจสอบพบ Error 
พนักงานตรวจสอบรายการพบ Error 
จากการถอนเงนิ จะปรับปรุงเงนิเข้า
บญัชีลกูค้าผา่นระบบ 

5 กรณีตรวจสอบไม่พบ Error 
พนักงานตรวจสอบรายการไม่พบ Error 
จากการถอนเงนิ จะแจ้งผลกลบัไปยัง
ชอ่งทางท่ีลกูค้าร้องเรียน หรือท าหนังสือ
ตอบลกูค้า เพ่ือชีแ้จงลกูค้าเพ่ือทราบ  

3 ลูกค้าไม่ร้องเรียน 
พนักงานจะต้องรอทราบผลการตรวจ
นับเงนิก่อน จงึจะตรวจสอบรายการ
และปรับปรุงคืนเงนิเข้าบญัชีลกูค้า 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน เม่ือเกิดข้อขัดข้องจากการฝากเงินที่เคร่ือง  
ADM/RCM/3IN1 ธนาคารกรุงไทย 

พนักงานตรวจสอบรายการขัดข้องจากการฝากเงิน 

ลูกค้าร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง  ๆ ลูกค้าไม่ร้องเรียน 

รอทราบผลตรวจนับเงินก่อน 
จึงปรับปรุงคืนเงินเข้าบัญชีลูกค้า 

ตรวจสอบ
รายการ 

ชีแ้จงลูกค้าเพื่อทราบ/ 
ท าหนังสือตอบลูกค้า 

แยกตาม
ประเภท 

1 

2 3 

ไม่พบ Error จากการท ารายการ 
และจ านวนเงินติดไม่สอดคล้อง 

ปรับปรุงเงินคืนเข้าบัญชีลูกค้า 

4 5 

1 พนักงานทีมสนับสนุนชอ่งทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ตรวจสอบรายการ
ขดัข้องจากการฝากเงนิท่ีเคร่ือง 
ADM/RCM/3IN1 ธนาคารกรุงไทย 

2 ลูกค้าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ 
พนักงานจะตรวจสอบการท ารายการ
ตามท่ีลกูค้าร้องเรียนทันทีท่ีได้รับเร่ือง
จากชอ่งทางต่าง ๆ  

3 ลูกค้าไม่ร้องเรียน 
พนักงานจะต้องรอทราบผลการตรวจ
นับเงนิก่อน จงึจะตรวจสอบรายการ
และปรับปรุงคืนเงนิเข้าบญัชีลกูค้า 

4 กรณีตรวจสอบพบ Error 
พนักงานตรวจสอบรายการพบ Error  
จากการฝากเงนิ และรายงานเงนิติด  
เพ่ือปรับปรุงเงนิเข้าบัญชีลกูค้าผา่นระบบ 

5 กรณีตรวจสอบไม่พบ Error 
พนักงานตรวจสอบรายการไม่พบ Error 
จากการฝากเงนิ หรือจ านวนเงนิไม่
สอดคล้อง จะแจ้งผลกลบัไปยังชอ่งทางท่ี
ลกูค้าร้องเรียน หรือท าหนังสือตอบลกูค้า 
เพ่ือชีแ้จงลกูค้าเพ่ือทราบ  

พบ Error จากการท ารายการ 
และจ านวนเงินติดสอดคล้อง 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน รับเร่ืองร้องเรียนการโอนเงินผิดบัญชีระหว่างธนาคาร 

พนักงานรับเร่ืองร้องเรียนการโอนเงินผดิบัญชีระหว่างธนาคาร 

แยกตาม
ประเภท 

1 1 พนักงานทีมสนับสนุนชอ่งทาง
อิเลก็ทรอนิกส์รับเร่ืองร้องเรียนการ
โอนเงนิผดิบญัชีระหวา่งธนาคาร 

2 โอนเงนิผดิบัญชีจาก
ธนาคารกรุงไทยไปต่างธนาคาร 
พนักงานรับเร่ืองร้องเรียนจาก
ชอ่งทางต่างๆ เชน่ Call Center  เพ่ือ
สง่รายการขอคืนเงนิผา่นระบบITMX, 
PCC และรอรับแจ้งผลการขอคืนเงนิ
ภายใน 30 วนัท าการผา่นทางระบบ 
รับแจ้งผล กรณีไม่ได้รับเงนิคืน 
(a) แจ้งสาขาเพ่ือแจ้งผลการขอคืน

เงนิให้ลกูค้าทราบ 
 

รับแจ้งผล กรณีได้รับเงนิคืน 
(b)   แจ้งสาขาเพ่ือสง่รายละเอียด

การปรับปรุงคืนเงนิให้ลกูค้า 

5 โอนเงนิผดิบัญชีจากต่างธนาคาร
มาท่ีธนาคารกรุงไทย 
พนักงานรับเร่ืองร้องเรียนจากระบบ
ITMX, PCC และสง่เร่ืองให้สาขา
ติดต่อลกูค้าเจ้าของบญัชีเพ่ือยินยอม
หักบญัชีคืนเงนิผู้โอน ภายใน
ระยะเวลา 30 วนัท าการ 
แจ้งผลกลับ กรณีไม่คืนเงนิ  
เน่ืองจากตามตัดบญัชีลกูค้าไม่ได้ 
(a) แจ้งผลให้ต่างธนาคารทราบ

พร้อมเหตุผล 
แจ้งผลกลับ กรณีคืนเงนิ  
เน่ืองจากตามตัดบญัชีลกูค้าได้ 
(b)    แจ้งผลให้ต่างธนาคารทราบเพ่ือ
ท าการคืนเงนิ 

รับเร่ืองร้องเรียนจาก
ช่องทางต่างๆ 

โอนเงินผดิบัญชีจากต่างธนาคาร
มาที่ธนาคารกรุงไทย 

5 

รับเร่ืองร้องเรียนจากระบบ ITMX,PCC 
และตรวจสอบหลักฐาน  

ส่งต่อให้สาขาติดต่อลูกค้าเจ้าของบัญชี
เพื่อยินยอมหักบัญชีคืนเงินผู้โอน 

และแจ้งผลกลับภายใน 30 วันท าการ 

โอนเงินผดิบัญชีจาก
ธนาคารกรุงไทยไปต่างธนาคาร 

2 

ส่งรายการขอคืนเงินผ่านระบบ 
ITMX , PCC รอทราบผล
ภายใน 30 วันท าการ 

รับแจ้งผล 
แจ้งผล
กลบั 

(a) แจ้งสาขาเพื่อแจ้ง
ผลการขอคืนเงินให้

ลูกค้าทราบ 

(b) แจ้งสาขาเพื่อส่ง
รายละเอียดการปรับปรุง

คืนเงินให้ลูกค้า 

(a) แจ้งผลให้ต่างธนาคาร
ทราบพร้อมเหตุผล 

(b) แจ้งผลให้ต่างธนาคาร
ทราบเพื่อท าการคืนเงิน 

กรณีไม่ได้รับเงินคืน  กรณีได้รับเงินคืน 
3 4 

กรณีไม่คืนเงิน กรณีคืนเงิน 

3 

6 7 

4 

6 

7 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน รับเร่ืองร้องเรียนลูกค้าถอนเงินที่เคร่ือง ATM ต่างธนาคารไม่ได้รับเงิน 

ตรวจสอบความถกูต้องของเลขบัญช ี
2 

1 พนักงานทีมสนับสนุนชอ่งทาง
อิเลก็ทรอนิกส์รับเร่ืองร้องเรียนลกูค้า
บตัรธนาคารกรุงไทย ถอนเงนิท่ี
เคร่ือง ATM ต่างธนาคารไม่ได้รับเงนิ 
จากชอ่งทางต่างๆ 

2 ตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัญชี  
พนักงานจะตรวจสอบความถูกต้องของ
เลขบญัชีท่ีรับเร่ืองเข้ามา 

3 ส่งเร่ืองให้ต่างธนาคารท าการตรวจสอบ 
พนักงานสง่รายการเร่ืองร้องเรียนให้ต่าง
ธนาคารตรวจสอบ และรับแจ้งผลกลบัผา่น
ระบบ ITMX ระยะเวลาตรวจสอบตามรอบการ
ตรวจนับเงนิของแต่ละธนาคาร 

4 กรณีเคร่ืองจ่ายเงนิถูกต้อง  
พนักงานจะแจ้งผลกลบัผู้เก่ียวข้องเพ่ือ
แจ้งผลให้ลกูค้าทราบ 

5 กรณีได้รับเงนิคืน 
พนักงานจะปรับปรุงคืนเงนิเข้าบญัชี
ลกูค้าธนาคารกรุงไทย 

พนักงานรับเร่ืองร้องเรียนลูกค้าถอนเงินที่ 
เคร่ือง ATM ต่างธนาคารไม่ได้รับเงิน 

1 

ส่งเร่ืองให้ต่างธนาคารท าการตรวจสอบ 
และแจ้งผลกลับผ่านระบบ ITMX  

ระยะเวลาตามรอบตรวจนับเงินของแต่ละธนาคาร 

3 

รับแจ้งผลการ
ตรวจสอบ 

เคร่ืองจ่ายเงินถกูต้อง 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องแจ้งลูกค้า 

ได้รับเงินคืน โดยธนาคารกรุงไทย
จะปรับปรุงเงินเข้าบัญชีลูกค้า 

4 5 


