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พระราชบัญญัติ 
สถาบันคุมครองเงินฝาก 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสถาบันคุมครองเงินฝาก 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
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มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันคุมครองเงินฝาก 

“สถาบันการเงิน”  หมายความวา  ธนาคารพาณิชย  บริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร

ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึนตามที่กําหนด 

ในพระราชกฤษฎีกา 

“เ งินฝาก”  หมายความวา   เ งินที่สถาบันการเงินรับฝากจากประชาชนหรือบุคคลใด   

โดยมีความผูกพันที่จะตองจายคืนแกผูฝากเงิน 

“คณะกรรมการควบคุม”  หมายความวา  คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินตามกฎหมาย 

วาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนคุมครองเงินฝาก 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสถาบันคุมครองเงินฝาก 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบันคุมครองเงินฝาก 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา พนักงานของสถาบันคุมครองเงินฝากซึ่งผูอํานวยการ

สถาบันคุมครองเงินฝากแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึนธนาคารใดสมควรจะใหมีการคุมครอง 

เงินฝากของธนาคารตามพระราชบัญญัตินี้  ใหตราพระราชกฤษฎีกากําหนดใหธนาคารนั้นเปนสถาบัน

การเงิน 

มาตรา ๕ ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจหนาที่ กํากับดูแลโดยทั่วไป 

ซ่ึงกิจการของสถาบันและรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้   และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง 

และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๑ 
สถาบันคุมครองเงินฝาก 

 

 

สวนที่  ๑ 
การจัดต้ังและทุน 

 

 

มาตรา ๖ ใหจัดต้ังสถาบันข้ึนเรียกวา  “สถาบันคุมครองเงินฝาก”  มีฐานะเปนนิติบุคคล  

โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(๑) คุมครองเงินฝากในสถาบันการเงิน 

(๒) เสริมสรางความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน 

(๓) ดําเนินการกับสถาบันการเงินที่ถูกควบคุมตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

และชําระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา ๗ ในการดําเนินการตามวัตถุประสงคตามมาตรา  ๖  ใหสถาบันมีอํานาจและหนาที่

ดังตอไปนี้ 

(๑) บริหารจัดการกองทุน  ทุน  และทรัพยสินของสถาบัน 

(๒) เรียกเก็บเงินที่สถาบันการเงินนําสงเขากองทุนตามมาตรา  ๔๙  และจายเงินใหแกผูฝากเงิน

ตามมาตรา  ๕๓ 

(๓) มทีรัพยสิทธิตาง ๆ  รวมทั้งกอต้ังสิทธิหรือทํานิติกรรมใด ๆ  ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 

(๔) ออกต๋ัวเงิน  พันธบัตร  หรือตราสารทางการเงินอื่น   ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี 

(๕) ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาลค้ําประกันทั้งตนเงินและดอกเบี้ย 

หรือลงทุนในหลักทรัพยอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี 

(๖) ฝากเงินในสถาบันการเงิน  ธนาคารแหงประเทศไทย  หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ

จัดต้ัง ข้ึน   เฉพาะเพื่อ จัดการงานตามปกติธุระ   ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑ   วิธีการและเงื่อนไขที่ 

คณะกรรมการกําหนด 
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(๗) ทํากิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดการใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 

ของสถาบัน 

มาตรา ๘ ใหสถาบันต้ังสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียงและจะตั้ง

สาขาหรือสํานักงานผูแทน  ณ  ที่ใดในราชอาณาจักรก็ได 

มาตรา ๙ ทุนของสถาบันประกอบดวย 

(๑) เงินทุนที่รัฐบาลจัดสรรให 

(๒) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของสถาบัน 

(๓) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูมอบให 

(๔) ดอกผลของกองทุนที่คณะกรรมการจัดสรรใหตามมาตรา  ๔๘ 

(๕) ดอกผลหรือรายไดจากเงินหรือทรัพยสินของสถาบัน 

มาตรา ๑๐ ใหกําหนดทุนประเดิมของสถาบันเปนวงเงินไมเกินหนึ่งพันลานบาท 

มาตรา ๑๑ ใหสถาบันเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย

วาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 

รายไดของสถาบันไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน 

มาตรา ๑๒ กิจการของสถาบันไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  

กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ  กฎหมายวาดวยการประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงินทดแทน   

ทั้งนี้  สถาบันตองจัดใหมีขอบังคับ  หรือระเบียบกําหนดใหผูอํานวยการ  พนักงาน  และลูกจางของ

สถาบัน  ไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  

กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ  กฎหมายวาดวยการประกันสังคม  และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

 

สวนที่  ๒ 

การเงิน  การบัญชี  และการสอบบัญช ี
 

 

มาตรา ๑๓ สถาบันตองวางและถือไวซ่ึงระบบการบัญชีที่เหมาะสมแกกิจการและใหมี 

การตรวจสอบภายในเปนประจํา 

มาตรา ๑๔ สถาบันตองจัดทํางบการเงินสงผูสอบบัญชีภายในหกสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 
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ปบัญชีของสถาบันใหเปนไปตามปปฏิทิน 

มาตรา ๑๕ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี  ทําการตรวจสอบรับรอง

บัญชีและการเงินทุกประเภทของสถาบัน 

มาตรา ๑๖ ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของ

สถาบัน  และเพื่อการนี้  ใหมีอํานาจสอบถามผูอํานวยการ  พนักงาน  หรือลูกจางของสถาบันดวย 

มาตรา ๑๗ ผูสอบบัญชีตองตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของสถาบัน   

และจัดทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสถาบันภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 

ใหสถาบันประกาศงบการเงินที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแลวตามวรรคหนึ่ง

ในราชกิจจานุเบกษาภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 

มาตรา ๑๘ ใหสถาบันจัดทํารายงานประจําปเสนอรัฐมนตรีภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน 

นับแตวันส้ินปบัญชี  รายงานนี้ใหกลาวถึงผลงานของสถาบันในปที่ลวงมาแลว  พรอมทั้งคําชี้แจง

เกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ  โครงการ  และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา 

 

สวนที่  ๓ 

คณะกรรมการ 
 

 

มาตรา ๑๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะกรรมการสถาบันคุมครองเงินฝาก”  

ประกอบดวย  ประธานกรรมการ   ผูแทนกระทรวงการคลัง   ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย   

และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคน  เปนกรรมการ  โดยในจํานวนนี้ 

ตองเปนผูทรงคุณวุฒิดานการเงินการคลังและดานกฎหมายอยางนอยดานละหนึ่งคน   และให

ผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ 

ให รัฐมนตรีเสนอชื่อประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตอคณะรัฐมนตรี 

เพื่อพิจารณาแตงต้ัง 

มาตรา ๒๐ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง   

มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป 
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ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนดสองป   ใหประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ออกจากตําแหนงเปนจํานวนกึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลาก   หากจํานวนที่คํานวณไดมี เศษใหปดทิ้ง   

และใหถือวาการออกจากตําแหนงโดยการจับสลากดังกลาวเปนการพนจากตําแหนงตามวาระแรก 

ใหประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอยูในตําแหนง

เพื่อดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับ 

หนาที่ 

ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกได   

แตจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได 

มาตรา ๒๑ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 

มาตรา ๒๒ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองไมมีลักษณะตองหาม  

ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง 

หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง  เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป 

(๒) เปนผูถือหุนในสถาบันการเงินเกินกวารอยละหา 

(๓) เปนหรือเคยเปนกรรมการ  ที่ปรึกษา  หรือมีตําแหนงหนาที่ใด ๆ  ในสถาบันการเงิน   

เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป 

(๔) เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ   

หรือสถาบันการเงิน  เพราะทุจริตตอหนาที่  หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง 

(๕) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  แมจะมีการรอการลงโทษ  เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

มาตรา ๒๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๒๐  ประธานกรรมการ 

และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง  เมื่อ 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีมีมติใหออกตามคําแนะนําของรัฐมนตรีเนื่องจากทุจริตตอหนาที่   

มีความประพฤติเส่ือมเสีย  บกพรองตอหนาที่  หรือหยอนความสามารถ  โดยตองแสดงเหตุผลในการ 

ใหออกอยางชัดแจง 

(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๑  หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๒   

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระใหผูที่ไดรับ

แตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทน  อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของประธานกรรมการหรือกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงตนแทน 

มาตรา ๒๔ การประชุมของคณะกรรมการ  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงเปนองคประชุม 

ในการประชุมของคณะกรรมการ  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  

ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป 

ซ่ึงกิจการของสถาบัน   ภายในขอบวัตถปุระสงคตามมาตรา  ๖  อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) กําหนดหลักเกณฑ  และวิธีการนําสงเงินเขากองทุนตามมาตรา  ๔๙  และเงินเพิ่ม 

ตามมาตรา  ๕๐ 

(๒) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการมอบอํานาจตามมาตรา   ๓๓   และการรักษาการแทน 

ในตําแหนงผูอํานวยการตามมาตรา  ๓๕ 

(๓) ออกขอบังคับใหสถาบันการเงินใชขอความ  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณเพื่อแสดงวา

เปนสถาบันการเงินที่เงินฝากไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา  ๓๘ 

(๔) กําหนดรายละเอียดของประเภทเงินฝากที่ไดรับการคุมครองตามมาตรา  ๕๑ 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการยื่นคําขอรับเงินและการใชสิทธิของผูฝากเงิน

ตามมาตรา  ๕๒ 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๖) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการจายเงินใหแกผูฝากเงินตามมาตรา  ๕๓ 

(๗) อนุมัติรายงานประจําปของสถาบัน 

(๘) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุของสถาบัน 

(๙) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคลของสถาบัน 

(๑๐) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อใหมีการตราพระราชกฤษฎีกาและออกกฎกระทรวง 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๑) รายงานผลการดําเนนิงานของสถาบันตอรัฐมนตรีเปนรายไตรมาส 

(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสถาบัน 

มาตรา ๒๖ คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ  หรือที่ปรึกษาคณะกรรมการ

เพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 

ใหนําความในมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๓  และมาตรา  ๒๔   มาใชบั ง คับแกการแต ง ต้ังและ 

การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๗ การลงทุนตามมาตรา  ๗  (๕)  ตองลงทุนในหลักทรัพยที่มีความมั่นคงสูง 

ไมตํ่ากวารอยละหกสิบของการลงทุนทั้งหมด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การลงทุนตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบุคคลใดดําเนินการแทนตามความ

เหมาะสมก็ได  ทั้งนี้  คุณสมบัติของผูที่ไดรับมอบหมาย  วิธีดําเนินการ  และคาใชจายในการดําเนินการ

ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

สวนที่  ๔ 

ผูอํานวยการ 
 

 

มาตรา ๒๘ ใหคณะรัฐมนตรีแตงต้ังผูอํานวยการโดยคําแนะนําของรัฐมนตรี  ผูอํานวยการมี

วาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงต้ังอีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได 

มาตรา ๒๙ ผูอํานวยการตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๒๑ 
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(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติแตงต้ัง 

(๓) สามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา 

มาตรา ๓๐ ผูอํานวยการตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๒ 

มาตรา ๓๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา   ๒๘  ใหผูอํานวยการ 

พนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีมีมติใหออกตามคําแนะนําของรัฐมนตรีเนื่องจากทุจริตตอหนาที่   

มีความประพฤติเส่ือมเสีย  บกพรองตอหนาที่  หรือหยอนความสามารถ  โดยตองแสดงเหตุผลในการ 

ใหออกอยางชัดแจง 

ในกรณีที่มีความจําเปนรีบดวนที่จะตองเสริมสรางความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน

คณะรัฐมนตรีอาจมีมติใหออกดวยคําแนะนําของรัฐมนตรีตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 

(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๙  หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๓๐   

มาตรา ๓๒ ผูอํานวยการมีอํานาจและหนาที่บริหารภารกิจของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้  

ตลอดจนดําเนินการตามนโยบาย  ขอบังคับ  หรือระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  และมีอํานาจหนาที่

บังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสถาบัน 

มาตรา ๓๓ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ใหผูอํานวยการเปนผูแทนของสถาบัน  

เพื่อการนี้  ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได  แตตองเปนไปตาม

ขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๔ ใหสถาบันมีรองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการตามจํานวนที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร 

รองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการมีฐานะเปนพนักงานของสถาบันและมีอํานาจ 

และหนาที่ตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย 

มาตรา ๓๕ เมื่ อผูอํ านวยการไมสามารถปฏิบั ติหนาที่ ไดหรือเมื่อ ตําแหนงว างลง 

ใหรองผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการเปนผูรักษาการแทนในตําแหนงผูอํานวยการ  ถาไมมีบุคคล



หนา   ๒๒ 
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ดังกลาวหรือบุคคลดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหคณะกรรมการแตงต้ังกรรมการหรือพนักงาน 

คนใดคนหนึ่งของสถาบันเปนผูรักษาการแทนในตําแหนงผูอํานวยการแลวแตกรณี  ทั้งนี้  ตามขอบังคับ

ที่คณะกรรมการกําหนด 

 

สวนที่  ๕ 

ประโยชนตอบแทนและความคุมครองการปฏิบัติงาน 
 

 

มาตรา ๓๖ ใหประธานกรรมการ   กรรมการ  และผูอํานวยการไดรับประโยชนตอบแทน

ตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

ใหอนุกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตามที่คณะกรรมการ

กําหนด 

มาตรา ๓๗ ใหนํากฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่มาใชบังคับกับ 

การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการ  กรรมการ  อนุกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ  

ผูอํานวยการ  พนักงาน  และลูกจางของสถาบัน 

 

หมวด  ๒ 

การดําเนินการเกี่ยวกับสถาบันการเงิน 
 

 

มาตรา ๓๘ คณะกรรมการมีอํานาจออกขอบังคับกําหนดใหสถาบันการเงินใชขอความ  

เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ  เพื่อแสดงวาเปนสถาบันการเงินที่ เงินฝากไดรับการคุมครองตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๙ เพื่อประโยชนในการติดตามฐานะและการดําเนินงานของสถาบันการเงิน   

ใหธนาคารแหงประเทศไทยหรือหนวยงานอื่นที่กํากับดูแลสถาบันการเงิน  และสถาบันมีหนาที่ 

สงรายงานการตรวจสอบหรือขอมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงินใหแกกันและกันตามที่ไดรับการรองขอ 

มาตรา ๔๐ ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการติดตามฐานะหรือการดําเนินงาน 

ของสถาบันการเงิน  สถาบันมีอํานาจสั่งใหสถาบันการเงินย่ืนรายงานลับ  โดยมีรายการตามที่สถาบัน



หนา   ๒๓ 
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กําหนด  หรือย่ืนเอกสารใด  ทั้งนี้  จะใหย่ืนตามระยะเวลาหรือเปนคร้ังคราว และจะใหทําคําชี้แจงเพื่อ

อธิบายหรือขยายความแหงรายงานหรือเอกสารนั้นก็ได 

รายงานและเอกสารที่ย่ืนหรือคําชี้แจงตามวรรคหนึ่ง  สถาบันการเงินตองทําใหครบถวน 

และตรงตอความเปนจริง 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา  สถาบันการเงินใดมีฐานะหรือการดําเนินงาน 

ที่มีลักษณะอนัอาจกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของประชาชน  สถาบันอาจรองขอใหธนาคาร

แหงประเทศไทยหรือหนวยงานอื่นที่กํากับดูแลสถาบันการเงินทําการตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพย  

หนี้สิน  ฐานะหรือการดําเนินงานของสถาบันการเงินเปนการทั่วไปหรือเฉพาะเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง 

ที่เกี่ยวของก็ได 

ใหธนาคารแหงประเทศไทยหรือหนวยงานอื่นที่กํากับดูแลสถาบันการเงินดําเนินการตามที่

สถาบันรองขอ   และในการนี้สถาบันอาจเขารวมทําการตรวจสอบดวยก็ได 

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานตอสถาบันวา  สถาบันการเงินใดมีฐานะหรือ 

การดําเนินงานอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของประชาชน  ใหสถาบัน

แจงใหธนาคารแหงประเทศไทยหรือหนวยงานอื่นที่กํากับดูแลสถาบันการเงินนั้นทราบเพื่อพิจารณา

ดําเนนิการตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป 

ใหสถาบันมีอํานาจจัดสงผูแทนเขารวมปรึกษาหารือกับธนาคารแหงประเทศไทย  หรือหนวยงานอื่น

ที่กํากับดูแลสถาบันการเงิน   และรับทราบรายละเอียดขอมูลตาง ๆ  เกี่ยวกับมาตรการที่ไดดําเนินการไปแลว

หรือจะดําเนินการกับสถาบันการเงินตอไป 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหกรรมการ  พนักงาน หรือลูกจางของสถาบันการเงิน  ผูสอบบัญชี

ของสถาบันการเงิน  และผูรวบรวมหรือประมวลขอมูลของสถาบันการเงินดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 

หรือดวยเคร่ืองมืออื่นใด  ตลอดจนบุคคลผูครอบครองหรือรูขอมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงินมาใหถอยคํา   

หรือสงสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี  เอกสารหรือหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับกิจการ  สินทรัพย   และหนี้สิน

ของสถาบันการเงินที่อยูในครอบครองของบุคคลดังกลาว 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเนื่องจากไมสามารถหาขอมูลไดโดยทางอื่น  ใหพนักงานเจาหนาที่ 

มีอํานาจสั่งใหบุคคลซ่ึงเคยดํารงตําแหนงหรือเคยปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  และพนจากการดํารง



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ตําแหนงหรือการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไมเกินหาปมาใหถอยคํา  หรือสงสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี  

เอกสารหรือหลักฐานอื่นอันเกี่ ยวกับกิจการ   สินทรัพย   และหนี้ สินของสถาบันการเงินที่อ ยู 

ในครอบครองของบุคคลดังกลาว 

มาตรา ๔๔ ใหสถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

การกระทําความผิดและการลงโทษบุคคลซ่ึงกระทําความผิด  รวมทั้งขอมูลอื่นที่ไดรับเนื่องจากการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ธนาคารแหงประเทศไทยมี คํา ส่ังควบคุมสถาบันการเงินใด 

ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  และไดแจงคําส่ังดังกลาวใหสถาบันทราบแลวใหสถาบันเสนอ

รายชื่อบุคคลตอธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการในคณะกรรมการควบคุม

ตามที่กฎหมายดังกลาวบัญญัติไว 

มาตรา ๔๖ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  

หมวด  ๓ 

การคุมครองเงินฝาก 
 

 

สวนที่  ๑ 

กองทุนคุมครองเงินฝาก 
 

 

มาตรา ๔๗ ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนในสถาบันกองทุนหนึ่ง  เรียกวา  “กองทุนคุมครองเงินฝาก” 

กองทุนประกอบดวย 

(๑) เงินที่สถาบันการเงินนําสงตามมาตรา  ๔๙  และเงินเพิ่มตามมาตรา  ๕๐ 

(๒) ดอกผลของกองทุน 

(๓) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับจากการชําระบัญชีตามหมวด  ๔ 

(๔) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูมอบให 

(๕) เงินที่สถาบันกูยืมมาเพื่อการจายเงินใหแกผูฝากเงิน 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

เงินกองทุนจะนําออกใชไดเพียงเพื่อ 

(๑) การจัดสรรใหแกสถาบันตามมาตรา  ๔๘ 

(๒) การจายเงินใหแกผูฝากเงินตามมาตรา  ๕๓ 

(๓) การจายเปนคาบริหารจัดการกองทุนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

(๔) การจายคืนตนเงินกูและดอกเบี้ย 

มาตรา ๔๘ ในแตละป  ใหคณะกรรมการจัดสรรเงินไมเกินกึ่งหนึ่งของดอกผลของกองทุน

หลังหักคาบริหารจัดการกองทุนตามมาตรา  ๔๗  วรรคสาม  (๓)  แลว  ใหแกสถาบันไดตามความจําเปน 

มาตรา ๔๙ ใหสถาบันการเงินนําสงเงินเขากองทุนตามอัตราที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  

แตตองไมเกินรอยละหนึ่งตอปของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ไดรับการคุมครอง 

หลักเกณฑและวิธีการในการคํานวณยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่

คณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ในการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดอัตราเงินนําสงเขากองทุนคร้ังแรกใหกําหนดอัตราเงิน

นําสงเขากองทุนเปนอัตราเดียว  สําหรับคร้ังตอไปจะกําหนดอัตราดังกลาวใหแตกตางกันตามประเภท

หรือฐานะการดําเนินงานของสถาบันการเงินก็ได 

มิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการนําสงเงินเขากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน

การเงินตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย  มาใชบังคับแกสถาบันการเงินที่ไดสงเงิน 

เขากองทุนตามมาตรานี้แลว 

มาตรา ๕๐ สถาบันการเงินใดไมนําสงเงินเขากองทุนหรือนําสงไมครบภายในระยะเวลา 

ที่กําหนด  ตองเสียเงินเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละสองตอเดือนของจํานวนเงินที่ไมนําสง  หรือนําสง 

ไมครบ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่สถาบันการเงินใดไมนําสงเงินเขากองทุนหรือนําสงไมครบ  และไมเสียเงินเพิ่ม 

ตามวรรคหนึ่ง  ใหสถาบันมีอํานาจออกคําส่ังเรียกใหสถาบันการเงินนั้นชําระเงินดังกลาวภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

ใหถือวาเงินที่ตองสงเขากองทุนและเงินเพิ่มเปนหนี้อันมีบุริมสิทธิลําดับตอจากหนี้ภาษีอากร

ของสถาบันการเงินนั้น 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

สวนที่  ๒ 

เงินฝากที่ไดรับการคุมครอง 
 

 

มาตรา ๕๑ เงินฝากที่ไดรับการคุมครอง  ไดแก  เงินฝากทุกประเภทของสถาบันการเงิน 

ที่นํามาคํานวณยอดเงินฝากถัวเฉลี่ย  และดอกเบี้ยคางจายที่เกิดจากเงินฝากนั้นจนถึงวันที่สถาบันการเงิน

ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงินภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองเปนเงินฝากและดอกเบี้ยที่เปนเงินบาท  และ 

(๒) ตองเปนเงินฝากในบัญชีเงินฝากภายในประเทศ  และไมใชเงินฝากในบัญชีประเภทบัญชี

เงินบาทของบุคคลที่มีถ่ินที่อยูนอกประเทศตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 

ใหคณะกรรมการประกาศรายละเอียดประเภทเงินฝากที่ไดรับการคุมครองตามวรรคหนึ่ง 

ในราชกิจจานุเบกษา 

 

สวนที่  ๓ 

การจายเงินแกผูฝากเงิน 
 

 

มาตรา ๕๒ เมื่อสถาบันการเงินใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบัน

การเงินแลว  ใหคณะกรรมการควบคุมหรือผูแทนนิติบุคคลของสถาบันการเงินนั้น  แลวแตกรณี   

สงมอบเงินและทรัพยสินตลอดจนเอกสารทั้งปวงใหแกสถาบันในฐานะผูชําระบัญชีภายในเจ็ดวัน 

นับแตวันที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ใหสถาบนัประกาศกําหนดใหผูฝากเงินมาย่ืนขอรับเงินภายในสี่สิบวันนับแตวันที่สถาบันการเงิน

ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ผูฝากเงินจะตองย่ืนคําขอและแสดงพยานหลักฐานเพื่อขอรับเงินภายในเกาสิบวันนับแตวันที่

สถาบันประกาศกําหนดใหมาย่ืนคําขอรับเงิน  ถามีความจําเปน  ใหรัฐมนตรีส่ังขยายระยะเวลาออกไป

ไดไมเกินสองคร้ัง  คร้ังละไมเกินเกาสิบวัน 
ในกรณีที่ผูฝากเงินรายใดมิไดมาย่ืนขอรับเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคสาม   

ใหถือวาสิทธิในการไดรับเงินดังกลาวเปนอันระงับส้ินไป  เวนแตกรณีมีเหตุสุดวิสัยและผูฝากเงิน 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ไดมาย่ืนขอรับเงินภายในเกาสิบวันนับแตวันที่เหตุสุดวิสัยนั้นส้ินสุดลงแตผูฝากเงินยังคงมีสิทธิย่ืนขอรับ
ชําระหนี้ดังกลาวจากกองทรัพยสินของสถาบันการเงินตามกระบวนการชําระบัญชีที่กําหนดไวในหมวด  ๔ 

การย่ืนคําขอรับเงินและการใชสิทธิของผูฝากเงิน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๓ ภายในระยะเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ย่ืนคําขอ  ใหสถาบันจายเงิน
ใหแกผูฝากเงินที่ย่ืนคําขอแตละรายในแตละสถาบันการเงินตามจํานวนเงินฝากที่ปรากฏในบัญชีของ 
ผูฝากทุกบัญชีรวมกัน  หากเงินฝากทุกบัญชีรวมกันมีจํานวนเกินกวาหนึ่งลานบาท  ใหจายเงิน 
เปนจํานวนหนึ่งลานบาท 

ในกรณีที่ผูฝากเงินมีหนี้คางชําระสถาบันการเงินใดเปนจํานวนเงินแนนอนใหสถาบันหักเงิน 
ที่คางชําระดังกลาวออกจากจํานวนยอดเงินฝากทุกบัญชีรวมกันทั้งหมดในสถาบันการเงินนั้นกอน 

ใหสถาบันจายเงินใหแกผูฝากเงินผูมีชื่อเปนเจาของบัญชีหรือทายาทเทานั้นในกรณีมีชื่อบุคคล
หลายคนรวมกันเปนเจาของบัญชี  ใหสถาบันจายเงินใหแกผูมีชื่อเปนเจาของบัญชีแตละคนตามสวน 
ที่บุคคลนั้นมีสิทธิในบัญชีเงินฝากตามหลักฐานการฝากเงินที่สถาบันการเงินนั้นมีอยูอยางชัดแจง   
หากไมอาจทราบจํานวนเงินฝากที่แตละคนมีสวนในบัญชีนั้น  ใหถือวาผูฝากเงินดังกลาวมสีวนเทากัน 

การจายเงินตามมาตรานี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๕๔ การกําหนดจํานวนเงินที่จายใหแกผูฝากเงินใหสูงกวาที่กําหนดไวในมาตรา  ๕๓  

วรรคหนึ่ง  เปนการทั่วไป  หรือใหแกผูฝากเงินประเภทหนึ่งประเภทใดเพื่อความเปนธรรม  ใหกระทําได
โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๕๕ ใหสถาบันเขารับชวงสิทธิของผูฝากเงินเทากับจํานวนเงินที่ไดจายไปแลว   
และมีสิทธิไดรับชําระหนี้ในจํานวนเงินนั้นจากเจาพนักงานพิทักษทรัพย  หรือผูชําระบัญชี   แลวแตกรณี
โดยมีบุริมสิทธิเหนือเจาหนี้สามัญของสถาบันการเงินนั้นทั้งหมด 

 
หมวด  ๔ 

การชําระบัญชีสถาบันการเงิน 
 

 

มาตรา ๕๖ เมื่อสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาตแลว  ใหสถาบันเปนผูชําระบัญชี
สถาบันการเงิน  และการใดที่เปนอํานาจหนาที่ของที่ประชุมผูถือหุนใหเปนอํานาจหนาที่ของสถาบัน 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่สถาบันเห็นวา  เงินฝากของสถาบันการเงินที่มีการชําระบัญชีมีภาระ

ดอกเบี้ยสูงเกินสมควรและไมเปนธรรม  สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจปรับลด

อัตราดอกเบี้ยดังกลาวได  ทั้งนี้  ตองประกาศใหผูฝากเงินทราบกอน  และจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยได

เมื่อพนระยะเวลาเจ็ดวันนับแตวันประกาศ 

มาตรา ๕๘ ในกรณีที่สถาบันเห็นวา  ความผูกพันตามสัญญาของสถาบันการเงินที่มีการ

ชําระบัญชีมีภาระเกินควรกวาประโยชนที่จะพึงได  สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

อาจทําความตกลงกับเจาของทรัพยสิน   คูสัญญา  หรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อลดภาระดังกลาวได 

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่สถาบันเห็นวา  สัญญาจางผูบริหารของสถาบันการเงินที่มีการชําระ

บัญชีมีเง่ือนไขที่ไมเหมาะสม  หรือกําหนดคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนสูงเกินสมควร  หรือสถาบัน

การเงินดังกลาวไดรับความเสียหายจากการบริหารหรือการละเลย  ไมปฏิบัติตามหนาที่ของผูบริหาร

สถาบันการเงิน  ใหสถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  มีอํานาจเลิกจาง  ระงับหรือลดการจาย

คาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนตาง ๆ  แกผูบริหารดังกลาวได 

มาตรา ๖๐ เมื่อรัฐมนตรีส่ังเพิกถอนใบอนุญาตของสถาบนัการเงินใดหากสถาบันในฐานะ

ผูชําระบัญชีไดขายหรือโอนสินทรัพย  หนี้สิน  หรือภาระผูกพันของสถาบันการเงินนั้นไปใหบุคคลอื่น  

มิใหนํามาตรา  ๒๓๗  และมาตรา  ๓๐๖  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   และมาตรา  ๑๑๔  

และมาตรา  ๑๑๕  แหงพระราชบัญญัติลมละลาย   พุทธศักราช  ๒๔๘๓  มาใชบังคับ  แลวแตกรณี 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  หากมีความเสียหายเกิดข้ึนแกบุคคลใดใหสถาบันการเงิน 

ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต   และบุคคลที่ รับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพย  หนี้ สิน   หรือภาระผูกพัน   

รวมกันรับผิดชอบชดใชคาเสียหายที่เกิดข้ึนนั้น 

มาตรา ๖๑ ในการขายหรือโอนสินทรัพยของสถาบันการเงินตามมาตรา  ๖๐  หากมีการ

ขายหรือโอนสินทรัพยที่มีหลักประกันอยางอื่นที่มิใชสิทธิจํานอง  สิทธิจํานํา  หรือสิทธิอันเกิดข้ึน   

แตการค้ําประกันซ่ึงยอมตกแกผูรับโอนตามมาตรา  ๓๐๕  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว  

ใหหลักประกันนั้นตกแกบุคคลที่รับซ้ือหรือรับโอน 

มาตรา ๖๒ ในการขายหรือโอนสินทรัพย  หนี้สิน  หรือภาระผูกพันตามมาตรา  ๖๐   

ถามีการฟองบังคับสิทธิเรียกรองเปนคดีอยูในศาล  ใหบุคคลที่รับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพย  หนี้สิน   

หรือภาระผูกพันเขาสวมสิทธิเปนคูความแทนในคดีดังกลาว  และอาจนําพยานหลักฐานใหมมาแสดง



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

คัดคานเอกสารที่ไดย่ืนไวแลว  ถามคานพยานที่สืบมาแลวและคัดคานพยานหลักฐานที่ไดสืบไปแลวได

แตหากการคัดคานหรือถามคานพยานดังกลาวจะกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกคูความ  ศาลอาจ 

ไมอนุญาตก็ได  และในกรณีที่ศาลไดมีคําพิพากษาบังคับตามสิทธิเรียกรองนั้นแลว  ก็ใหเขาสวมสิทธิ 

เปนเจาหนี้ตามคําพิพากษานั้นได 

มาตรา ๖๓ ในกรณีที่ไดจายเงินใหแกผูฝากเงินแลว  สถาบันในฐานะผูชําระบัญชีมีอํานาจ

จัดการทรัพยสินตาง ๆ  เพื่อชําระหนี้แกสถาบันสําหรับเงินที่จายไปดังกลาว  รวมทั้งแกเจาหนี้อื่นที่มี

บริุมสิทธิในลําดับเหนือกวาตน  และหากมีเงินเหลือ  จะจายใหแกเจาหนี้สามัญตามสัดสวนที่เปนธรรม  

และดวยความยินยอมของเจาหนี้ดังกลาว  กอนที่จะย่ืนคํารองขอตอศาลขอใหส่ังใหสถาบันการเงินนั้น

ลมละลายก็ได 

เมื่อศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาด  ใหสถาบันมอบเงินและทรัพยสินตลอดจนเอกสารทั้งปวง

ใหเจาพนักงานพิทกัษทรัพย และใหสถาบันพนจากอํานาจและหนาที่ในฐานะผูชําระบัญชีต้ังแตบัดนั้น

เปนตนไป  และกระบวนการชําระบัญชีตอไปใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 

มาตรา ๖๔ นับแตวันที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต  จนถึงวันที่ศาลมีคําส่ัง

พิทักษทรัพยเด็ดขาดตามคําขอของสถาบันตามมาตรา  ๖๓ 

(๑) หามมใิหผูใดฟองสถาบันการเงินนั้นเปนคดีลมละลาย  รวมตลอดจนฟองรองบังคับคดี

เกี่ยวกับทรัพยสินของสถาบันการเงินนั้น 

(๒) ใหศาลงดการพิจารณาคดีที่มีผูฟองสถาบันการเงินนั้นสําหรับสิทธิเรียกรองใด ๆ    

ตอศาลไวกอน 

 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๖๕ ผูใดนอกจากสถาบันการเงิน  ใชขอความ  เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ  เพื่อแสดงวา

ธุรกิจของตนเปนสถาบันการเงินที่เงินฝากไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้  ตองระวางโทษจําคุก 

ไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาท

ตลอดเวลาที่ยังฝาฝน 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนนิติบุคคล  กรรมการ  ผูจัดการหรือบุคคลใด 

ซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่งดวย   

เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น 

มาตรา ๖๖ สถาบันการเงินใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๔๐  ตองระวางโทษปรับ 

ไมเกินหาแสนบาท  และปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน 

กรรมการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งมีอํานาจรับผิดชอบในการดําเนินงานของสถาบันการเงิน  

ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่งดวย  เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทํา

ความผิดนั้น 

มาตรา ๖๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงส่ังตามมาตรา  ๔๓

หรือใหถอยคํา  สงสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นตามที่บัญญัติไวในบทบัญญัติ

ดังกลาวอันเปนเท็จ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

และปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน 

มาตรา ๖๘ คณะกรรมการควบคุมหรือผูแทนนิติบุคคลของสถาบันการเงินผูใดไมปฏิบัติ

ตามมาตรา  ๕๒  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

และปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน 

มาตรา ๖๙ ผูใดลวงรูกิจการของสถาบันการเงินใดเนื่องจากการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ 

ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้  หรือลวงรูขอมูลใดจากการเปดเผยของบุคคลที่มีอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้  

อันเปนกิจการหรือขอมูลที่เปนความลับ  หรือตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไมเปดเผย  ถาผูนั้นนําไปเปดเผย

ตอบุคคลอื่น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ความในวรรคหนึ่ง  มิใหนํามาใชบังคับแกการเปดเผยในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) การเปดเผยตามอํานาจหนาที่ 

(๒) การเปดเผยเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 

(๓) การเปดเผยเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) การเปดเผยเพื่อประโยชนในการแกไขฐานะและการดําเนินการของสถาบันการเงินนั้น

หรือสถาบันการเงินโดยรวม 

(๕) การเปดเผยแกผูสอบบญัชีของสถาบันการเงิน 



หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๖) การเปดเผยแกทางการ  หรือหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศที่ทําหนาที่กํากับ

ดูแลการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินนั้น 

(๗) การเปดเผยเมื่อไดรับความเห็นชอบจากเจาของขอมูลเปนหนังสือ 

มาตรา ๗๐ ความผิดตามหมวดนี้  หากมิไดฟองคดีตอศาลหรือมิไดมีการเปรียบเทียบโดย

คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา  ๗๑  ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่วินิจฉัยวา 

มีการกระทําความผิด  หรือภายในหาปนับแตวันที่มีการกระทําความผิด  เปนอันขาดอายุความ 

มาตรา ๗๑ ความผิดตามมาตรา   ๖๕   มาตรา   ๖๖   มาตรา   ๖๗   และมาตรา   ๖๘   

ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังมีอํานาจเปรียบเทียบได 

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแตงต้ังตามวรรคหนึ่ง  ใหมีจํานวนสามคนซึ่งคนหนึ่ง

ตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบไดเปรียบเทียบ  และผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวน 

และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแลว  ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๒ เมื่อมีการจัดต้ังสถาบันคุมครองเงินฝากขึ้นแลว  ใหยกเลิกการประกันผูฝากเงิน

ของสถาบันการเงินโดยรัฐบาลที่มีอยูกอนการจัดต้ังสถาบันคุมครองเงินฝาก  และในสี่ปแรกของการ

บังคับใชพระราชบัญญัตินี้  ใหจายเงินแกผูฝากเงิน  ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา  ๕๓   

โดยกําหนดจาํนวนเงินที่ใหความคุมครองไมเกินจํานวน  ดังนี้ 

(๑) ปที่หนึ่ง  เต็มตามจํานวนเงินที่ปรากฏในบัญชี 

(๒) ปที่สอง  หนึ่งรอยลานบาท 

(๓) ปที่สาม  หาสิบลานบาท 

(๔) ปที่ส่ี  สิบลานบาท 



หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ทั้งนี้  ในชวงส่ีปแรกของการบังคับใชพระราชบัญญัตินี้  หากภาวะเศรษฐกิจและระบบการเงิน

เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญอันเปนเหตุใหตองกําหนดจํานวนเงินที่ใหความคุมครองเงินฝากเพิ่มข้ึน 

จากที่กําหนดในวรรคหนึ่งใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีการฝากเงินกับสถาบันการเงิน 

เปนประโยชนในการออมเงินแกประชาชนผูฝากเงินในอนาคต  และเปนประโยชนตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ  

ในปจจุบันการคุมครองเงินฝากเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดใหรัฐบาลคุมครองเงินฝากในสถาบนัการเงนิ 

เต็มจํานวน  ซ่ึงหลักการดังกลาวเปนผลใหเกิดภาระทางการคลังแกรัฐมากเกินไป  อีกท้ังยังไมมีกลไกดําเนินการ 

ท่ีเหมาะสม  ดังนั้น  เพ่ือลดภาระทางการคลังของรัฐดังกลาว  สมควรนําระบบการคุมครองเงินฝากแบบจาํกดัวงเงนิ

มาใช  พรอมท้ังกําหนดกลไกตาง ๆ  ในการคุมครองเงินฝากอยางเปนระบบ  ซ่ึงจะสงผลตอความเชื่อม่ัน 

ของประชาชนตอระบบสถาบันการเงินอันจะเปนการสนับสนุนการออมเงินในประเทศ  และเสริมสรางความมัน่คง

และความมีเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินในภาพรวม  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


