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สถาบนั
การเงิน

ความหมาย
ของสถาบนั
การเงิน

ประเภทของ
สถาบนั
การเงิน

ธนาคารกลาง

ความสมัพนัธ์
ระหวา่งหน่วย
เศรษฐกิจ
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สถาบนัการเงิน

แบบทดสอบก่อนเรียน
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เลือกค าตอบที่ถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว

1. ขอ้ใดคือความหมายของสถาบนัการเงิน

ก สถาบนัท่ีจา่ยดอกเบี้ ยใหแ้ก่ผูกู้ย้มื

ข สถาบนัท่ีใหกู้ย้มืโดยไม่คิดผลตอบแทน

ค สถาบนัท่ีระดมเงินออมจากนักธุรกิจต่างชาติ

ง สถาบนัท่ีท าธุรกิจในรูปแบบของการกูย้มืและใหกู้ย้มื
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2. สถาบนัการเงินใดมีหนา้ที่ในการออกธนบตัรและจดัพิมพ์

ก ธนาคารออมสิน

ข ธนาคารพาณิชย์

ค ธนาคารแหง่ประเทศไทย

ง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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3. หน่วยงานใดท าหนา้ที่ผลิตเหรียญกษาปณ์

ก กรมธนารกัษ์

ข กระทรวงพาณิชย์

ค กรมการคา้ภายใน

ง กระทรวงการต่างประเทศ
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4. ขอ้ใดไม่ใชห่นา้ที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ก รบัฝากเงินจากประชาชน

ข ใหกู้ย้มืแก่ธนาคารพาณิชย์

ค รบัฝากเงินและใหกู้ย้มืแก่หน่วยงานราชการ

ง เป็นตวัแทนของรฐับาลในองคก์ารระหวา่งประเทศต่าง ๆ
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5. ขอ้ใดคือลกัษณะของเงินฝากประจ  า

ก ผูฝ้ากจะไมไ่ดร้บัดอกเบ้ีย

ข ผูฝ้ากจะเบิก-ถอนเมือ่ใดก็ได้

ค ผูฝ้ากจะถอนไดเ้มื่อครบก าหนด

ง ผูฝ้ากจะถอนไดจ้ากเคร่ืองรบัจา่ยเงินอตัโนมติั
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6. ขอ้ใดไม่ใชบ่ริการของธนาคารพาณิชย์

ก โอนเงิน

ข รบัทวงหน้ี

ค ใหเ้ชา่ตูนิ้รภยั

ง รบัช าระค่าสินคา้และบริการต่าง ๆ
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7. การถอนเงินจากเครื่องรบัจา่ยเงินอตัโนมตั ิ(เอทีเอ็ม) 

เป็นการฝาก-ถอนเงินประเภทใด

ก เงินฝากประจ า

ข เงินฝากออมทรพัย์

ค เงินฝากกระแสรายวนั

ง เงินฝากเพื่อการลงทุน
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8. ไพลินตอ้งการกูย้มืเงินเพื่อน ามาปลกูบา้น โดยมีโฉนดที่ดิน

เป็นหลกัทรพัยค์  ้าประกนั ไพลินตอ้งตดิตอ่สถาบนัการเงินใด

ก โรงรบัจ าน า

ข บริษัทเงินทุน

ค ธนาคารแห่งประเทศไทย

ง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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9. สถาบนัการเงินใดท่ีท าหนา้ที่รบัฝากเงินและใหกู้ย้มืแก่ประชาชน
ทัว่ไป

ก โรงรบัจ าน า

ข ธนาคารแหง่ประเทศไทย

ค ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร

ง ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย
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10. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของ
หน่วยงานใด

ก ธนาคารพาณิชย์

ข กระทรวงการคลงั

ค ธนาคารแห่งประเทศไทย

ง กระทรวงการต่างประเทศ
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สถาบนัการเงิน
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ธนาคารท่ีนกัเรียนน่าจะรูจ้กั ?
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ธนาคารท าหนา้ท่ีอะไร ?

รบัฝากเงินจาก
ประชาชนใน
รูปแบบต่าง ๆ

บริการอื่น ๆ เช่น
โอนเงิน รบัช าระค่า
สินคา้และบริการ
แลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ

BANK

รบัฝากเงิน

กูย้มืเงินบริการอ่ืน ๆ

ใหป้ระชาชน
กูย้มืเงินเพ่ือ
น าไปใชใ้น
ดา้นต่าง ๆ
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ธนาคารส าคญัหรือไม่ อยา่งไร ?

ธนาคาร
มีความส าคญั

 เป็นแหล่งรบัฝากเงิน

 เป็นแหล่งกูย้มืเงิน

มีผลตอบแทนใหก้บัผูฝ้ากเงิน

อ านวยความสะดวกในดา้นการเงิน
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สถาบนัการเงิน เป็นองคก์ารท่ีด าเนินการเก่ียวกบัธุรกิจการเงินหรือ
การใหสิ้นเช่ือ สถาบนัการเงินมีความส าคญั ดงัน้ี

1. ความหมายของสถาบนัการเงิน

เป็นตวักลาง
ในการระดม
เงินออม

รบัภาระ
ความเส่ียง
บางส่วนแทน
ผูอ้อมและ
ผูกู้เ้งิน

สรา้ง
สภาพคล่อง
ใหสิ้นทรพัย์
ทางการเงิน
ต่าง ๆ 



เรื่องน่ารู ้ บริษัทแบงกส์ยามกมัมาจล ทุนจ  ากดั

ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 
(รชักาลท่ี 4) ประเทศไทยไดท้ าสนธิสญัญาทางการคา้
กบัประเทศองักฤษ ท่ีเรียกวา่ “สนธิสญัญาเบาวริ์ง” 
ใน พ.ศ. 2398  ต่อมาองักฤษและฝรัง่เศสไดน้ าระบบ
ธนาคารพาณิชยม์าใชแ้ละไดต้ั้งธนาคารฮ่องกงและ
เซ่ียงไฮข้ึ้นในไทยใน พ.ศ. 2431

เมื่อกิจการดา้นการเงินและการคลงัของประเทศกา้วหนา้ขึ้ น พระเจา้
น้องยาเธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทยั เสนาบดีกระทรวงพระคลงั
มหาสมบติั จึงทรงทดลองจดัตั้งและด าเนินงานธนาคารพาณิชยข์องไทย
ใน พ.ศ. 2447 เรียกวา่ บุคคลภัย์



เมื่อกิจการธนาคารพาณิชยภ์ายใตช่ื้อบุคคลภัยด์ าเนินการไดผ้ลดี
จึงทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตั้งเป็น “บริษัทแบงกส์ยาม 
กมัมาจล ทุนจ ากดั” และไดร้บัพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหร้บั
จดทะเบียนเป็นธนาคาร เมื่อวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2449 ปัจจุบนั
คือ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)

โรงกษาปณส์มยัรชักาลท่ี 4

เรื่องน่ารู ้ บริษัทแบงกส์ยามกมัมาจล ทุนจ  ากดั
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ประเภทของสถาบนัการเงิน

สถาบนัการเงินแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

สถาบนัการเงินที่ประกอบ
กิจการธนาคาร

สถาบนัการเงินที่ไม่ไดป้ระกอบ
กิจการธนาคาร

ด าเนินงานกระทบปริมาณเงิน 
กล่าวคือ มีบริการเงินฝากกระแส
รายวนั

จดัตั้งข้ึนเพื่อด าเนินธุรกิจเฉพาะ
สาขาของเศรษฐกิจท่ีระบุไวใ้น
กฎหมายควบคุมการด าเนินงาน
ของสถาบนัการเงินน้ัน ๆ

2. ประเภทของสถาบนัการเงิน
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สถาบนัการเงินที่ประกอบกิจการธนาคาร

สถาบนัการเงินท่ีด าเนินงานกระทบปริมาณเงิน กล่าวคือ 
มีบริการเงินฝากกระแสรายวันท่ีเจ ้าของบัญชีสามารถ
เบิกหรือโอนเป็นเงินสดโดยการใช้เช็ค สถาบันการเงิน
ประเภทธนาคารท่ีส าคัญของไทย แบ่งได้หลายประเภท
ตามวตัถุประสงคข์องการก่อตั้ง

สถาบนัการเงินที่ประกอบกิจการธนาคาร
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สถาบนัการเงินที่ประกอบกิจการธนาคาร

ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความส าคัญมาก 
เน่ืองจากเป็นสถาบันท่ีควบคุมธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและ
หลกัทรพัย ์และสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ และยงัออกมาตรการทางการเงิน
เพื่อควบคุมเศรษฐกิจของประเทศอีกดว้ย

550
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สถาบนัการเงินที่ประกอบกิจการธนาคาร

ธนาคารพาณิชย ์เป็นสถาบนัการเงินภาคเอกชนท่ีมีความส าคัญท่ีสุด
ในประเทศไทย เพราะมีปริมาณเงินฝากและจ านวนเงินใหกู้สู้งเมื่อเทียบ
กบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยมีหลายแห่ง เช่น 
ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์
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ธนาคารพาณิชยใ์หบ้ริการในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี

สถาบนัการเงินที่ประกอบกิจการธนาคาร

รบัฝากเงิน

• เงินฝากกระแส
รายวนั

• เงินฝากออมทรพัย์
• เงินฝากประจ า

กูย้มื

• ใหกู้ย้มืโดยตรง
• ใหเ้บิกเงินเกิน

บญัชี
• ซ้ือลดตัว๋เงิน

บริการอ่ืน ๆ

• โอนเงิน
• เรียกเก็บเงิน
• ใหเ้ชา่ตูนิ้รภยั
• รบัช าระคา่สินคา้

และบริการต่าง ๆ
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สถาบนัการเงินที่ประกอบกิจการธนาคาร

ธนาคารที่มีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ
• ด าเนินการตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะอยา่ง
• เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร
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ธนาคารออมสิน ท าหน้าท่ีระดมเงินออมของ 
ผูอ้อมรายยอ่ยโดยการขายพนัธบตัรรฐับาล
และสลากออมสิน แลว้น าเงินมาใหร้ฐับาลและ
รฐัวสิาหกิจกูเ้ป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบนัไดใ้หสิ้นเช่ือ
บุคคลทัว่ไปเพิ่มข้ึน

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ท าหน้าท่ีจดัหาเงินทุนดว้ยการระดมเงินฝาก
จากประชาชน และการกูย้มืทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อน ามา
ปล่อยสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัแก่ประชาชน

สถาบนัการเงินที่ประกอบกิจการธนาคาร
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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร ท าหน้าท่ีรบัฝากเงิน
จากประชาชนทัว่ไปและใหสิ้นเช่ือแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ
สหกรณก์ารเกษตร เพ่ือส่งเสริมการพฒันาภาคเกษตรกรรม

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
มีขอบเขตอ านาจในการท าธุรกิจอยา่งกวา้งขวางจึง
สามารถใหสิ้นเช่ือไดทุ้กรูปแบบ แต่จะไมร่บัฝากเงิน
จากประชาชน

สถาบนัการเงินที่ประกอบกิจการธนาคาร
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ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
เป็นธนาคารสากลท่ีด าเนินการตามหลกั
ศาสนาอิสลามโดยไมผู่กพนักบัดอกเบ้ียและ
ไมเ่ก่ียวขอ้งกบักิจการท่ีขดัต่อหลกัศาสนา
อิสลาม และใหบ้ริการแก่ประชาชนทัว่ไป
โดยไมจ่ ากดัศาสนา

สินคา้จากอุตสาหกรรมการแปรรูป

สถาบนัการเงินที่ประกอบกิจการธนาคาร

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม ท าหนา้ท่ีใหสิ้นเช่ือ
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม
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สถาบนัการเงินที่ไม่ไดป้ระกอบกิจการธนาคาร

สถาบนัการเงิน
ที่ไม่ไดป้ระกอบกิจการธนาคาร

สถาบนัการเงินท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือด าเนินธุรกิจ
เฉพาะสาขาของเศรษฐกิจท่ีระบุไวใ้นกฎหมาย
ควบคุมการด าเนินงานของสถาบนัการเงิน
น้ัน ๆ เช่น บริษัทเงินทุน บริษัทหลกัทรพัย์
จดัการกองทุนรวม สหกรณก์ารเกษตร 
สหกรณอ์อมทรพัย ์บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
โรงรบัจ าน า 
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ระดมเงินออมจากประชาชนโดยการออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน
จ าหน่าย แลว้น าไปใหกู้ย้มืและลงทุนในหลกัทรพัย์

ระดมทุนโดยการจดัตั้งกองทุนรวมและขายหน่วยลงทุน
ใหผู้ท่ี้ตอ้งการและน าเงินไปลงทุน

จดัตั้งโดยเกษตรกร มีวตัถุประสงคท่ี์จะร่วมกนั
ในกิจกรรมดา้นการผลิตและการตลาด

บริษทัเงินทนุ

บริษทั
หลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุนรวม

สหกรณ์
การเกษตร

สถาบนัการเงินที่ไม่ไดป้ระกอบกิจการธนาคาร
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ระดมเงินออมจากสมาชิกในรูปของค่าหุน้และเงินฝาก 
ผลก าไรส่วนหน่ึงจา่ยคืนผูถื้อหุน้ในรูปของเงินปันผล 
บางส่วนจา่ยเป็นสวสัดิการใหแ้กส่มาชิก

ใหกู้ย้มืโดยวิธีการรบัจ านองอสงัหาริมทรพัยแ์ละการรบั
ซ้ืออสงัหาริมทรพัยต์ามสญัญาขายฝาก

ใหกู้ย้มืแก่ประชาชนในวงเงินไมม่ากนัก โดยตอ้งมี
สินทรพัยม์าค ้าประกนัเงินกูเ้รียกวา่ จ าน า

สหกรณ์
ออมทรพัย์

บริษทั
เครดิตฟองซิเอร์

โรงรบัจ  าน า

สถาบนัการเงินที่ไม่ไดป้ระกอบกิจการธนาคาร
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ใหบ้ริการทางการเงินเพื่อพฒันาอุตสาหกรรมตาม
นโยบายของรฐับาลและเพื่อพฒันาตลาดทุนของประเทศ

ช่วยเหลือทางดา้นการเงินแก่กิจการอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 
ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการท่ีผลิตสินคา้เพื่อส่งเสริมการพฒันา
เศรษฐกิจท่ีมีสินทรพัยถ์าวรสุทธิไม่เกิน 50 ลา้นบาท

บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรม
ขนาดยอ่ม

สถาบนัการเงินที่ไม่ไดป้ระกอบกิจการธนาคาร

ชว่ยเหลืออุตสาหกรรมขนาดยอ่มท่ีมีโครงการท่ีดี
แต่มีหลกัทรพัยค์ ้าประกนัไมเ่พียงพอ ใหไ้ดร้บัสินเชื่อ
จากสถาบนัการเงินเพิ่มมากขึ้ น

บรรษทัประกนั
สินเช่ืออุตสาหกรรม

ขนาดยอ่ม
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เกมค าถาม-ค าตอบ

สถาบนัการเงินท าหนา้ท่ีอะไร

• เป็นตวักลางระหวา่งผูใ้หกู้แ้ละผูข้อกู ้

• อ านวยความสะดวกในเร่ืองการเคล่ือนยา้ยของเงิน

ผลตอบแทนท่ีผูใ้หกู้ไ้ดร้บัคืออะไร

• ดอกเบ้ียเงินฝาก
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สรุปความรู ้

 สถาบนัการเงินเป็นองคก์ารท่ีด าเนินการเก่ียวกบัธุรกิจการเงินหรือ
การใหสิ้นเช่ือ แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ สถาบนัการเงินท่ีประกอบ
กิจการธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีไมไ่ดป้ระกอบกิจการธนาคาร

 สถาบนัการเงินท่ีประกอบกิจการธนาคารแบ่งเป็นธนาคารพาณิชย์
และธนาคารท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ส่วนสถาบันการเงินท่ี ไม่ได้
ประกอบกิจการธนาคารเป็นสถาบนัการเงินท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อด าเนิน
ธุรกิจเฉพาะสาขาของเศรษฐกิจท่ีระบุไวใ้นกฎหมายควบคุมการ
ด าเนินงานของสถาบนัการเงินน้ัน ๆ


