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การไปสหกิ จที่ธนาคารออมสิ นสาขาบางแค ได้รับผิดชอบในหน้าที่ผชู ้ ่ วยพนักงานหน่ วย
บริ หารคดี และจากการที่ปฏิบตั ิหน้าที่พบปั ญหาที่เกิดคือ เอกสารของลูกหนี้แต่ละสาขามีจานวนมาก
เช่ น แฟ้ มลู ก หนี้ เอกสารประกอบการกู้เงิ น เอกสารในการดาเนิ นคดี ค าฟ้ องและคาพิพากษาการ
จัดเก็บยังไม่เป็ นระเบียบ ทาให้ยากต่อการค้นหา เพราะการจัดเก็บเอกสารได้รวมเอกสารหลายสาขา
ไว้ดว้ ยกันรวมถึงสถานที่ในการจัดเก็บไม่เพียงพอ
ดังนั้นจึงได้ทาโครงงานเรื่ อง การจัดเก็บแฟ้ มเอกสารของธนาคารออมสิ นสาขาเขตบางแค
เพื่อช่ วยในการจัดเก็บเอกสารให้เป็ นระเบียบและค้นคว้าได้ง่ายขึ้น โดยใช้ระบบเรี ยงตามตัวอักษร
และทาการจัดแฟ้ มเป็ นแนวตั้งพร้ อมกับแยกเป็ นหมวดสาขาทั้งหมด 11 สาขา ทาให้เกิ ดความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยค้นคว้าได้รวดเร็ วหรื อมีประสิ ทธิ ภาพในการค้นหามากขึ้น
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Abstract
The author conducted a cooperative study at Government Saving Bank: Bangkae Branch
and was assigned to the department of legal management. From the field experience, I detected a
difficulty while collecting debtor documents which are a large number and also have various type
of documents from one debtor such as loan document, legal lawsuit document and some of the
adjudication document. The documents as mention above are not properly organized and create
difficulty to search for the right document moreover, the document are separated in various
branches and the storage room for document are not enough to cover all document.
In this case, the author conducted a project to create a system to store all of the above
documents of Government Saving Bank: Bangkae Branch. The author sought to collect all
document and have a system for them to save time for searching the right document and easier to
search for them. By using alphabetically collect and stack up then separated in 11 branches, it is
found that creation of order in the document can save up space resulting in a more efficient way to
search the document.
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