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บทคดัย่อ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ทรงเห็นคุณประโยชน์ของการ       

ออมทรัพย ์เพื่อให้ประชาชนรู้จกัการประหยดั การเก็บออม มีสถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสิ์นเงินทอง

ของประชาชน ให้ปลอดภยัจากโจรผูร้้าย จึงทรง ริเร่ิมจดัตั้ งคลังออมสินทดลองข้ึนและจดัท า

ผลิตภณัฑ์เงินฝากของธนาคารออมสิน เพื่อให้ลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเงินฝากน้ี มีความมัน่ใจไดว้่าจะ

ไดรั้บความคุม้ครองและมีผลตอบแทนใหก้บัผูท้  าธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมสินเช่ือ 

ในการศึกษาการปฏิบติังานเงินฝากของธนาคารออมสิน สาขา กระทุ่มแบน ใชว้ิธีการศึกษา

เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบทุติยภูมิ ไดแ้ก่ หนงัสือคู่มือการปฏิบติังาน และรายละเอียดขอ้มูลต่างๆของ

ธนาคาร ไดแ้ก่ เอกสารการขอเปิดบญัชี KYC เอกสารเง่ือนไขการเปิดบญัชี เอกสารผลิตภณัฑ์เงิน

ฝาก 

จากการศึกษาผลิตภณัฑเ์งินฝากของธนาคารออมสิน สาขากระทุ่มแบน         ไดแ้ก่ การเปิด

บญัชีประจ ารายเดือน แบบประจ า 3 เดือน แบบประจ า 6 เดือน แบบประจ า 12 เดือน แบบเผื่อเรียก 

แบบเผื่อเรียกพิเศษเป็นตน้ และจากการศึกษาท าให้พบว่าการเปิดบญัชีแต่ละประเภทมีประโยชน์ 

คือ ท าให้ผูฝ้ากลดความเส่ียงทางการใช้เงินและรู้จกัวิธีการวางแผนทางการเงินให้ตนเองและ

ครอบครัวได ้และมีการติดบอร์ดประชาสัมพนัธ์เพื่อใหผู้ท่ี้มาท าธุรกรรมทราบถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีจะ

ไดรั้บในการฝากเงินออมทรัพยแ์ต่ละประเภท 
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Abstract 

His Majesty King Vajiravudh (King Rama VI) of Thailand had foreseen the 

benefits of making his people know how to save their money by providing proper 

places for keeping their financial assets to be safe from local crimes. He therefore 

established the Savings Office under the Royal Treasury in 1913 ,and later transformed 

it into the Government Savings Bank(GSB), where some bank products and financial 

services  have been set up to convince Thai people to start depositing their money as 

well as doing loan transactions. 

My co-operative study at the deposit department of Government Saving Bank, 

Krathum Baen Branch has been done by collecting the secondary data i.e. GSB’s work 

instruction manual ,and its related banking documents such as KYC(Know Your 

Client) form, account opening request form, terms and conditions for opening a bank 

account  ,banking  (deposit) product catalogues   

The result of this study indicated that the popular deposit products of  GSB’s  

Krathum Baen Branch are monthly fixed deposit account, 3-month fixed deposit 

account, 6-month fixed deposit account, 12-month fixed deposit account, saving 

deposit account, and special saving deposit account etc. The result also indicated that 

the bank clients could reduce some financial risks and learn financial planning method 

for both themselves and their families.  The details were posted on bulletin board to 

notice the persons proceeding transactions to be acknowledged in interest rate they 

would receive in each type of saving deposit. 

 


