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พระราชบัญญัติคุมครองเงินฝาก 

 
 
 

โดย ฝายกฎหมาย   สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
 
1. หลักการและเหตุผลของกฎหมาย 
 

ในระบบการเงินการธนาคาร ส่ิงที่สําคัญที่สุดในการดํารงสถาบันการเงินคือความเชื่อม่ันของประชาชนตอสถาบันการเงิน 
สําหรับประเทศไทย ในคราวเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ป 2540 ที่มีสถาบันการเงินหลายแหงปดกิจการลง ประชาชนผูฝากเงินกับสถาบัน
การเงินแหถอนเงิน ดังนั้น เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูฝากเงิน จึงตองมีการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน” และเริ่มมีการประกันเงินฝาก โดยรัฐบาลในขณะนั้นมีมติใหผูฝากเงินไดรับความคุมครองเต็มจํานวน แตการคุมครองเงินฝาก
ในสถาบันการเงินที่กลาวนี้ ยังไมมีกฎหมายรองรับที่ชัดเจน 

 

การริเริ่มจัดทํากฎหมายเพื่อใหมีการจัดตั้งสถาบันคุมครองเงินฝาก มีมานานกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 แตเดิมใชชื่อวา 
สถาบันประกันเงินฝาก เพิ่งมาเปลี่ยนเปนชื่อ สถาบันคุมครองเงินฝากใหตรงกับวัตถุประสงค เพื่อสรางความเชื่อม่ันใหแกผูฝากเงินไมให
ตื่นตระหนก เมื่อมีขาวสถาบันการเงินมีปญหา และเปนการลดภาระภาครัฐในการดูแลผูฝากเงินในกรณีสถาบันการเงินประสบปญหา
ดังเชนที่ผานมา 

 

ขณะนี้ พระราชบัญญัติ สถาบันคุมครองเงินฝากฯ ไดผานการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแหงชาติแลว จะมีผลบังคับใชเมื่อ
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประมาณเดือนกุมภาพันธ 2551) ทั้งนี้โดยมีหลักการสําคัญของการจัดตั้งสถาบันคุมครองเงินฝาก คือ 

1)  มีองคกรที่เปนอิสระชัดเจนทําหนาที่ดูแลและคุมครองผูฝากเงิน 
2)  ผูฝากเงินทุกรายจะไดรับการจายเงินคืนโดยเร็วตามจํานวนที่คุมครอง หากสถาบันการเงินถูกปดกิจการ 
3)  เสริมสรางความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินจนเปนที่แนใจไดวา ผูฝากเงินจะไมตื่นตระหนกและไมเรง 

ถอนเงินฝากในกรณีสถาบันการเงินมีปญหา 
4)  สงเสริมใหผูฝากเงินคํานึงถึงความมั่นคงและผลประกอบการของสถาบันการเงินนอกเหนือจากมุงไปที่ดอกเบี้ยเงินฝาก 
5)  เสริมมาตรการกํากับดูแลความมั่นคงอยางครบวงจรใหแกสถาบันการเงินเพื่อดําเนินการอยางระมัดระวัง และไมเปนภาระ

ดานภาษีประชาชน 
 

2. ผลกระทบตอประชาชนผูฝากเงิน 
 

2.1 เงินฝากที่คุมครอง 
- เงินฝากทุกประเภทที่เปนเงินบาทของสถาบันการเงินในประเทศ โดยไมรวม Non-resident Baht Account 
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- ดอกเบี้ยคางจายจนถึงวันที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
- วงเงินคุมครองตอราย 1 ลานบาท ตอสถาบันการเงิน (รวมทุกบัญชี) 
- กรณีวงเงินอาจตราเปนพระราชกฤษฎีกาเพิ่มวงเงินคุมครองใหกับผูฝากเงินประเภทใด เพื่อความเปนธรรม เขน กรณีบริษัท 
หนวยงาน หรือนิติบุคคลตางๆ ที่จําเปนตองมีเงินฝากหมุนเวียน ในอนาคตอาจมีการเพิ่มวงเงินคุมครอง 

 

2.2 การยื่นขอรับเงินและการจายเงิน 
- ยื่นคําขอรับเงินภายใน 90 วันนับแตวันที่สถาบันคุมครองเงินฝากประกาศ (รัฐมนตรีส่ังขยายไดอีก 2 ครั้งๆละไมเกิน 90 วัน) 
หรือ 90 วันนับแตเหตุสุดวิสัยส้ินสุดลง 

- สถาบันคุมครองเงินฝากจะชําระเงินภายใน 30 วันนับแตวันที่ยื่นคําขอโดยหักหนี้คางชําระกอนจึงจายเงินที่เหลือแกผูฝาก 
- ผูฝากที่มิไดยื่นคําขอ หรือไดรับความคุมครองไมครบ มีสิทธิขอรับจากสถาบันการเงินในกระบวนการชําระบัญชี 
 

2.3 เมื่อครบกําหนดเวลาตามบทเฉพาะกาลแลว สถาบันคุมครองเงินฝากจะคุมครองวงเงิน 1ลานบาท/ราย/สถาบันการเงิน 
ดังนั้น ธนาคารแหงประเทศไทยแนะนําวา การฝากเงินควรกระจายไปฝากหลายๆสถาบันการเงิน โดยในปจจุบันมีสถาบัน
การเงินที่รับฝากเงินในประเทศไทย 43 แหง 
 

2.4 บทเฉพาะกาล 
- เมื่อจัดตั้งสถาบันคุมครองเงินฝากแลว ใหยกเลิกการประกันเงินฝากโดยกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 
- ใน 4 ปแรกของการบังคับใชกฎหมาย จะคุมครองเงินฝากสูงกวา 1 ลานบาท โดยจะทยอยลดวงเงินที่คุมครอง (เริ่มใช
หลังจากประกาศในราชกิจจาฯ 180 วัน โดยปที่ 1 คุมครองเต็มจํานวน, ปที่ 2 คุมครองไมเกิน 100 ลานบาท, ปที่ 3 คุมครอง
ไมเกิน 50 ลานบาท, ปที่ 4 คุมครองไมเกิน 10 ลานบาท, ปที่ 5 คุมครองไมเกิน 1 ลานบาท) 
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