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พระราชบัญญัติ
สถาบันคุมครองเงินฝาก
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสถาบันคุมครองเงินฝาก
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ให ตราพระราชบัญญั ติขึ้นไวโดยคํ าแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้เี รียกวา “พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ เมื่ อ พ น กํ า หนดหนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต วั น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันคุมครองเงินฝาก
“สถาบันการเงิน” หมายความวา ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร
ตามกฎหมายวาด วยธุ รกิจสถาบัน การเงิน หรือ ธนาคารที่ มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ งขึ้น ตามที่กํ าหนด
ในพระราชกฤษฎีกา
“เงิ น ฝาก” หมายความว า เงิ น ที่ ส ถาบั น การเงิ น รั บ ฝากจากประชาชนหรื อ บุ ค คลใด
โดยมีความผูกพันที่จะตองจายคืนแกผูฝากเงิน
“คณะกรรมการควบคุม” หมายความวา คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินตามกฎหมาย
วาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน
“กองทุน” หมายความวา กองทุนคุมครองเงินฝาก
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถาบันคุมครองเงินฝาก
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถาบันคุมครองเงินฝาก
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา พนักงานของสถาบัน คุมครองเงิน ฝากซึ่งผูอํานวยการ
สถาบันคุมครองเงินฝากแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ธนาคารที่ มี กฎหมายเฉพาะจั ด ตั้ ง ขึ้ น ธนาคารใดสมควรจะให มีก ารคุ ม ครอง
เงินฝากของธนาคารตามพระราชบัญญัตินี้ ใหตราพระราชกฤษฎีกากําหนดใหธนาคารนั้นเปนสถาบัน
การเงิน
มาตรา ๕ ให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง มี อํ า นาจหน า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลโดยทั่ ว ไป
ซึ่ ง กิ จ การของสถาบั น และรั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และให มี อํ า นาจออกกฎกระทรวง
และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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หมวด ๑
สถาบันคุมครองเงินฝาก
สวนที่ ๑
การจัดตั้งและทุน
มาตรา ๖ ใหจัดตั้งสถาบันขึ้นเรียกวา “สถาบันคุมครองเงินฝาก” มีฐานะเปนนิติบุคคล
โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) คุมครองเงินฝากในสถาบันการเงิน
(๒) เสริมสรางความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน
(๓) ดําเนิน การกั บสถาบั น การเงิน ที่ ถูกควบคุมตามกฎหมายวา ดวยธุ รกิจสถาบัน การเงิ น
และชําระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๗ ในการดําเนินการตามวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ ใหสถาบันมีอํานาจและหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) บริหารจัดการกองทุน ทุน และทรัพยสินของสถาบัน
(๒) เรียกเก็บเงินที่สถาบันการเงินนําสงเขากองทุนตามมาตรา ๔๙ และจายเงินใหแกผูฝากเงิน
ตามมาตรา ๕๓
(๓) มีทรัพยสิทธิตาง ๆ รวมทั้งกอตั้งสิทธิหรือทํานิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(๔) ออกตั๋วเงิน พันธบัตร หรือตราสารทางการเงิน อื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี
(๕) ลงทุน ในพัน ธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน ทั้งตน เงิน และดอกเบี้ย
หรือลงทุนในหลักทรัพยอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี
(๖) ฝากเงินในสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จั ด ตั้ ง ขึ้ น เฉพาะเพื่ อ จั ด การงานตามปกติ ธุ ร ะ ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการกําหนด
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(๗) ทํา กิจ การทั้ง ปวงที่เ กี่ ยวกับ หรือ เกี่ ย วเนื่อ งในการจัด การให สํา เร็จ ตามวัต ถุป ระสงค
ของสถาบัน
มาตรา ๘ ใหสถาบันตั้งสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียงและจะตั้ง
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
กฎหมายวาดวยแรงงานสัม พัน ธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงิน ทดแทน
ทั้งนี้ สถาบันตองจัดใหมีขอบังคับ หรือระเบียบกําหนดใหผูอํานวยการ พนักงาน และลูกจางของ
สถาบัน ไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุม ครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
สวนที่ ๒
การเงิน การบัญชี และการสอบบัญชี
มาตรา ๑๓ สถาบัน ตอ งวางและถือ ไวซึ่ งระบบการบั ญชี ที่เ หมาะสมแกกิ จการและให มี
การตรวจสอบภายในเปนประจํา
มาตรา ๑๔ สถาบันตองจัดทํางบการเงินสงผูสอบบัญชีภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
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ปบัญชีของสถาบันใหเปนไปตามปปฏิทิน
มาตรา ๑๕ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี ทําการตรวจสอบรับรอง
บัญชีและการเงินทุกประเภทของสถาบัน
มาตรา ๑๖ ผูส อบบัญ ชี มีอํ านาจตรวจสอบสรรพสมุด บั ญชี แ ละเอกสารหลั ก ฐานของ
สถาบัน และเพื่อการนี้ ใหมีอํานาจสอบถามผูอํานวยการ พนักงาน หรือลูกจางของสถาบันดวย
มาตรา ๑๗ ผูส อบบั ญ ชีต อ งตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต อ งบการเงิน ของสถาบั น
และจัดทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสถาบันภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
ใหสถาบันประกาศงบการเงินที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแลวตามวรรคหนึ่ง
ในราชกิจจานุเบกษาภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
มาตรา ๑๘ ใหส ถาบั น จัด ทํารายงานประจํ าปเ สนอรัฐ มนตรีภายในหนึ่ง รอยหาสิ บวั น
นับ แตวัน สิ้น ปบัญชี รายงานนี้ใ หกลาวถึงผลงานของสถาบัน ในปที่ลวงมาแลว พรอมทั้งคําชี้แ จง
เกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา
สวนที่ ๓
คณะกรรมการ
มาตรา ๑๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสถาบันคุมครองเงินฝาก”
ประกอบด ว ย ประธานกรรมการ ผู แ ทนกระทรวงการคลั ง ผู แ ทนธนาคารแห ง ประเทศไทย
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวาสามคนแตไมเกิน หาคน เปน กรรมการ โดยในจํานวนนี้
ต อ งเป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด า นการเงิ น การคลั ง และด า นกฎหมายอย า งน อ ยด า นละหนึ่ ง คน และให
ผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ
ให รั ฐ มนตรี เ สนอชื่ อ ประธานกรรมการและกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต อ คณะรั ฐ มนตรี
เพื่อพิจารณาแตงตั้ง
มาตรา ๒๐ ประธานกรรมการและกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง
มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
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ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนดสองป ให ป ระธานกรรมการและกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ออกจากตํ า แหน ง เป น จํ า นวนกึ่ ง หนึ่ ง โดยวิ ธี จั บ สลาก หากจํ า นวนที่ คํ า นวณได มี เ ศษให ป ด ทิ้ ง
และใหถือวาการออกจากตําแหนงโดยการจับสลากดังกลาวเปนการพนจากตําแหนงตามวาระแรก
ใหประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอยูในตําแหนง
เพื่อดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับ
หนาที่
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได
แตจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได
มาตรา ๒๑ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ
มาตรา ๒๒ ประธานกรรมการและกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต อ งไม มี ลั ก ษณะต อ งห า ม
ดังตอไปนี้
(๑) เปน หรือเคยเปน ผูดํ ารงตําแหนงทางการเมือง ผูดํ ารงตําแหนงใดในพรรคการเมือ ง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป
(๒) เปนผูถือหุนในสถาบันการเงินเกินกวารอยละหา
(๓) เปน หรือเคยเปน กรรมการ ที่ปรึกษา หรือมีตําแหนงหนาที่ใด ๆ ในสถาบัน การเงิน
เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป
(๔) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐ วิสาหกิจ
หรือสถาบันการเงิน เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือประพฤติช่วั อยางรายแรง
(๕) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
มาตรา ๒๓ นอกจากการพน จากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๐ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ
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(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ ห อ อกตามคํ า แนะนํ า ของรั ฐ มนตรี เ นื่ อ งจากทุ จ ริ ต ต อ หน า ที่
มีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ โดยตองแสดงเหตุผลในการ
ใหออกอยางชัดแจง
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๑ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๒
ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระใหผูที่ไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน
มาตรา ๒๔ การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
ในการประชุมของคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมีอํา นาจและหนา ที่วางนโยบายและควบคุม ดูแ ลโดยทั่วไป
ซึ่งกิจการของสถาบัน ภายในขอบวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการนําสงเงิน เขากองทุน ตามมาตรา ๔๙ และเงิน เพิ่ ม
ตามมาตรา ๕๐
(๒) ออกข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การมอบอํ า นาจตามมาตรา ๓๓ และการรั ก ษาการแทน
ในตําแหนงผูอํานวยการตามมาตรา ๓๕
(๓) ออกขอบังคับใหสถาบันการเงินใชขอความ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณเพื่อแสดงวา
เปนสถาบันการเงินที่เงินฝากไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา ๓๘
(๔) กําหนดรายละเอียดของประเภทเงินฝากที่ไดรับการคุมครองตามมาตรา ๕๑
(๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคําขอรับเงินและการใชสิทธิของผูฝากเงิน
ตามมาตรา ๕๒
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(๖) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินใหแกผูฝากเงินตามมาตรา ๕๓
(๗) อนุมัติรายงานประจําปของสถาบัน
(๘) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุของสถาบัน
(๙) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคลของสถาบัน
(๑๐) เสนอความเห็ น ตอรัฐ มนตรี เพื่อ ใหมีการตราพระราชกฤษฎีกาและออกกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๑) รายงานผลการดําเนินงานของสถาบันตอรัฐมนตรีเปนรายไตรมาส
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสถาบัน
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือที่ปรึกษาคณะกรรมการ
เพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
ใหนําความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ มาใช บั ง คั บ แก ก ารแต ง ตั้ ง และ
การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗ การลงทุน ตามมาตรา ๗ (๕) ตองลงทุน ในหลักทรัพยที่ มีความมั่น คงสู ง
ไมต่ํากวารอยละหกสิบของการลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
การลงทุนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบุคคลใดดําเนินการแทนตามความ
เหมาะสมก็ได ทั้งนี้ คุณสมบัติของผูที่ไดรับมอบหมาย วิธีดําเนินการ และคาใชจายในการดําเนินการ
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
สวนที่ ๔
ผูอํานวยการ
มาตรา ๒๘ ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งผูอํานวยการโดยคําแนะนําของรัฐมนตรี ผูอํานวยการมี
วาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได
มาตรา ๒๙ ผูอํานวยการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
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(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติแตงตั้ง
(๓) สามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา
มาตรา ๓๐ ผูอํานวยการตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๒
มาตรา ๓๑ นอกจากการพ น จากตํา แหนง ตามวาระตามมาตรา ๒๘ ให ผูอํ า นวยการ
พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ ห อ อกตามคํ า แนะนํ า ของรั ฐ มนตรี เ นื่ อ งจากทุ จ ริ ต ต อ หน า ที่
มีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ โดยตองแสดงเหตุผลในการ
ใหออกอยางชัดแจง
ในกรณี ที่มีความจําเปน รีบด วนที่จะตองเสริม สร างความมั่นคงของระบบสถาบัน การเงิ น
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
รองผู อํ า นวยการและผู ช ว ยผู อํ า นวยการมี ฐ านะเป น พนั ก งานของสถาบั น และมี อํ า นาจ
และหนาที่ตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย
มาตรา ๓๕ เมื่ อ ผู อํ า นวยการไม ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ห รื อ เมื่ อ ตํ า แหน ง ว า งลง
ใหรองผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการเปนผูรักษาการแทนในตําแหนงผูอํานวยการ ถาไมมีบุคคล
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ดังกลาวหรือบุคคลดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการหรือพนักงาน
คนใดคนหนึ่งของสถาบันเปนผูรักษาการแทนในตําแหนงผูอํานวยการแลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามขอบังคับ
ที่คณะกรรมการกําหนด
สวนที่ ๕
ประโยชนตอบแทนและความคุมครองการปฏิบัติงาน
มาตรา ๓๖ ใหประธานกรรมการ กรรมการ และผูอํานวยการไดรับประโยชนตอบแทน
ตามที่รัฐมนตรีกําหนด
ใหอนุกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตามที่คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๓๗ ใหนํ ากฎหมายวา ดวยความรั บผิ ดทางละเมิด ของเจ าหน าที่ ม าใชบั งคั บกั บ
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ผูอํานวยการ พนักงาน และลูกจางของสถาบัน
หมวด ๒
การดําเนินการเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
มาตรา ๓๘ คณะกรรมการมีอํานาจออกขอบังคับกําหนดใหสถาบัน การเงินใชขอความ
เครื่ อ งหมาย หรื อ สั ญ ลั ก ษณ เพื่ อ แสดงว า เป น สถาบั น การเงิ น ที่ เ งิ น ฝากได รั บ การคุ ม ครองตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๙ เพื่อประโยชนใ นการติ ดตามฐานะและการดํ าเนิน งานของสถาบัน การเงิ น
ให ธนาคารแหง ประเทศไทยหรือ หนว ยงานอื่ น ที่ กํา กั บดู แ ลสถาบัน การเงิ น และสถาบั น มี หน า ที่
สงรายงานการตรวจสอบหรือขอมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงินใหแกกันและกันตามที่ไดรับการรองขอ
มาตรา ๔๐ ในกรณี จํ า เป น เพื่ อ ประโยชน ใ นการติ ด ตามฐานะหรื อ การดํ า เนิ น งาน
ของสถาบันการเงิน สถาบันมีอํานาจสั่งใหสถาบันการเงินยื่นรายงานลับ โดยมีรายการตามที่สถาบัน
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กําหนด หรือยื่นเอกสารใด ทั้งนี้ จะใหยื่นตามระยะเวลาหรือเปนครั้งคราว และจะให ทํ าคํ า ชี้ แ จงเพื่ อ
อธิบายหรือขยายความแหงรายงานหรือเอกสารนั้นก็ได
รายงานและเอกสารที่ยื่น หรือคําชี้แ จงตามวรรคหนึ่ ง สถาบัน การเงิน ตองทํ าใหครบถว น
และตรงตอความเปนจริง
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา สถาบันการเงินใดมีฐานะหรือการดําเนินงาน
ที่มีลักษณะอันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของประชาชน สถาบันอาจรองขอใหธนาคาร
แหงประเทศไทยหรือหนวยงานอื่นที่กํากับดูแลสถาบันการเงินทําการตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพย
หนี้ สิน ฐานะหรื อ การดํ าเนิน งานของสถาบัน การเงิ น เปน การทั่ ว ไปหรื อเฉพาะเรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่ ง
ที่เกี่ยวของก็ได
ใหธนาคารแหงประเทศไทยหรือหนวยงานอื่นที่กํากับดูแลสถาบันการเงินดําเนินการตามที่
สถาบันรองขอ และในการนี้สถาบันอาจเขารวมทําการตรวจสอบดวยก็ได
มาตรา ๔๒ ในกรณี ที่ ป รากฏหลั ก ฐานต อ สถาบั น ว า สถาบั น การเงิ น ใดมี ฐ านะหรื อ
การดําเนินงานอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของประชาชน ใหสถาบัน
แจงใหธนาคารแหงประเทศไทยหรือหนวยงานอื่นที่กํากับดูแลสถาบันการเงินนั้นทราบเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป
ใหสถาบันมีอํานาจจัดสงผูแทนเขารวมปรึกษาหารือกับธนาคารแหงประเทศไทย หรือหนวยงานอื่น
ที่กํากับดูแลสถาบันการเงิน และรับทราบรายละเอียดขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับมาตรการที่ไดดําเนินการไปแลว
หรือจะดําเนินการกับสถาบันการเงินตอไป
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของสถาบันการเงิน ผูสอบบัญชี
ของสถาบัน การเงิน และผูรวบรวมหรือประมวลขอมูลของสถาบัน การเงิน ดวยเครื่องคอมพิวเตอร
หรือดวยเครื่องมืออื่นใด ตลอดจนบุคคลผูครอบครองหรือรูขอมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงินมาใหถอยคํา
หรือสงสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับกิจการ สินทรัพย และหนี้สิน
ของสถาบันการเงินที่อยูในครอบครองของบุคคลดังกลาว
ในกรณีที่มีเหตุจําเปน เนื่องจากไมสามารถหาขอมูลไดโดยทางอื่น ใหพนักงานเจาหนาที่
มีอํานาจสั่งใหบุคคลซึ่งเคยดํารงตําแหนงหรือเคยปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง และพนจากการดํารง
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ตําแหนงหรือการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไมเกินหาปม าใหถอยคํา หรือสงสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี
เอกสารหรื อ หลั ก ฐานอื่ น อั น เกี่ ย วกั บ กิ จ การ สิ น ทรั พ ย และหนี้ สิ น ของสถาบั น การเงิ น ที่ อ ยู
ในครอบครองของบุคคลดังกลาว
มาตรา ๔๔ ใหสถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
การกระทําความผิดและการลงโทษบุคคลซึ่งกระทําความผิด รวมทั้งขอมูลอื่นที่ไดรับเนื่องจากการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๕ ในกรณี ที่ ธ นาคารแห ง ประเทศไทยมี คํ า สั่ ง ควบคุ ม สถาบั น การเงิ น ใด
ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน และไดแจงคําสั่งดังกลาวใหสถาบันทราบแลวใหสถาบันเสนอ
รายชื่อบุคคลตอธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการควบคุม
ตามที่กฎหมายดังกลาวบัญญัติไว
มาตรา ๔๖ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๓
การคุมครองเงินฝาก
สวนที่ ๑
กองทุนคุมครองเงินฝาก
มาตรา ๔๗ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นในสถาบันกองทุนหนึ่ง เรียกวา “กองทุนคุมครองเงินฝาก”
กองทุนประกอบดวย
(๑) เงินที่สถาบันการเงินนําสงตามมาตรา ๔๙ และเงินเพิ่มตามมาตรา ๕๐
(๒) ดอกผลของกองทุน
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับจากการชําระบัญชีตามหมวด ๔
(๔) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูมอบให
(๕) เงินที่สถาบันกูยืมมาเพื่อการจายเงินใหแกผูฝากเงิน
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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
หลักเกณฑแ ละวิ ธีการในการคํา นวณยอดเงิน ฝากถัว เฉลี่ ยตามวรรคหนึ่ง ใหเ ปน ไปตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดอัตราเงินนําสงเขากองทุนครั้งแรกใหกําหนดอัตราเงิน
นําสงเขากองทุนเปนอัตราเดียว สําหรับครั้งตอไปจะกําหนดอัตราดังกลาวใหแตกตางกันตามประเภท
หรือฐานะการดําเนินงานของสถาบันการเงินก็ได
มิใ หนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการนําสงเงิน เขากองทุน เพื่อการฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน ตามกฎหมายว า ดว ยธนาคารแห ง ประเทศไทย มาใชบั ง คับ แก ส ถาบัน การเงิ น ที่ ไ ดส งเงิ น
เขากองทุนตามมาตรานี้แลว
มาตรา ๕๐ สถาบันการเงินใดไมนําสงเงินเขากองทุนหรือนําสงไมครบภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ตองเสียเงิน เพิ่มในอัตราไมเกิน รอยละสองตอเดือนของจํานวนเงินที่ไมนําสง หรือนําสง
ไมครบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่สถาบัน การเงิน ใดไมนําสงเงิน เขากองทุน หรือนําสงไมครบ และไมเสียเงิน เพิ่ม
ตามวรรคหนึ่ ง ให สถาบัน มี อํา นาจออกคํา สั่งเรียกใหส ถาบัน การเงิน นั้น ชํ าระเงิน ดัง กลา วภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ใหถือวาเงินที่ตอ งสงเขากองทุนและเงินเพิ่มเปนหนี้อันมีบุริมสิทธิลําดับตอจากหนี้ภาษีอากร
ของสถาบันการเงินนั้น
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สวนที่ ๒
เงินฝากที่ไดรับการคุมครอง
มาตรา ๕๑ เงินฝากที่ไดรับการคุมครอง ไดแก เงินฝากทุกประเภทของสถาบันการเงิน
ที่นํามาคํานวณยอดเงินฝากถัวเฉลี่ย และดอกเบี้ยคางจายที่เกิดจากเงินฝากนั้นจนถึงวันที่สถาบันการเงิน
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงินภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ตองเปนเงินฝากและดอกเบี้ยที่เปนเงินบาท และ
(๒) ตองเปนเงินฝากในบัญชีเงินฝากภายในประเทศ และไมใชเงินฝากในบัญชีประเภทบัญชี
เงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ใหคณะกรรมการประกาศรายละเอียดประเภทเงิน ฝากที่ไดรับการคุม ครองตามวรรคหนึ่ง
ในราชกิจจานุเบกษา
สวนที่ ๓
การจายเงินแกผูฝากเงิน
มาตรา ๕๒ เมื่อสถาบันการเงินใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบัน
การเงิ น แล ว ใหคณะกรรมการควบคุม หรือ ผูแ ทนนิ ติบุ คคลของสถาบั น การเงิน นั้น แลว แต กรณี
สงมอบเงิน และทรัพยสิน ตลอดจนเอกสารทั้งปวงใหแ กสถาบัน ในฐานะผูชําระบัญชีภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ใหสถาบันประกาศกําหนดใหผูฝากเงินมายื่นขอรับเงินภายในสี่สิบวันนับแตวันที่สถาบันการเงิน
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ผูฝากเงินจะตองยื่นคําขอและแสดงพยานหลักฐานเพื่อขอรับเงินภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
สถาบันประกาศกําหนดใหมายื่นคําขอรับเงิน ถามีความจําเปน ใหรัฐมนตรีสั่งขยายระยะเวลาออกไป
ไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินเกาสิบวัน
ในกรณี ที่ ผู ฝ ากเงิ น รายใดมิ ไ ด ม ายื่ น ขอรั บ เงิน ภายในระยะเวลาที่กํ า หนดตามวรรคสาม
ใหถือวาสิทธิใ นการไดรับเงิน ดังกลาวเปน อัน ระงับสิ้น ไป เวน แตกรณีมีเหตุสุดวิสัยและผูฝากเงิน
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ไดมายื่นขอรับเงินภายในเกาสิบวันนับแตวันที่เหตุสุดวิสัยนั้นสิ้นสุดลงแตผูฝากเงินยังคงมีสิทธิยื่นขอรับ
ชําระหนี้ดังกลาวจากกองทรัพยสินของสถาบันการเงินตามกระบวนการชําระบัญชีที่กําหนดไวในหมวด ๔
การยื่นคําขอรับเงินและการใชสิทธิของผูฝากเงิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๕๓ ภายในระยะเวลาไมเกินสามสิบวัน นับแตวัน ที่ยื่น คําขอ ใหสถาบันจายเงิน
ใหแกผูฝากเงินที่ยื่นคําขอแตละรายในแตละสถาบันการเงินตามจํานวนเงินฝากที่ปรากฏในบัญชีของ
ผู ฝ ากทุ ก บั ญ ชี ร วมกั น หากเงิ น ฝากทุ ก บั ญ ชี ร วมกั น มี จํ า นวนเกิ น กว า หนึ่ ง ล า นบาท ให จ า ยเงิ น
เปนจํานวนหนึ่งลานบาท
ในกรณีที่ผูฝากเงินมีหนี้คางชําระสถาบันการเงินใดเปนจํานวนเงินแนนอนใหสถาบันหักเงิน
ที่คางชําระดังกลาวออกจากจํานวนยอดเงินฝากทุกบัญชีรวมกันทั้งหมดในสถาบันการเงินนั้นกอน
ใหสถาบันจายเงินใหแกผูฝากเงินผูมีชื่อเปนเจาของบัญชีหรือทายาทเทานั้นในกรณีมีชื่อบุคคล
หลายคนรวมกัน เปนเจาของบัญชี ใหสถาบัน จายเงิน ใหแกผูมีชื่อเปนเจาของบัญชีแ ตละคนตามสวน
ที่บุคคลนั้น มี สิทธิ ใ นบัญ ชีเงิน ฝากตามหลักฐานการฝากเงิน ที่สถาบัน การเงิ น นั้น มี อยูอ ยางชั ดแจ ง
หากไมอาจทราบจํานวนเงินฝากที่แตละคนมีสวนในบัญชีนั้น ใหถือวาผูฝากเงินดังกลาวมีสวนเทากัน
การจายเงินตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๕๔ การกําหนดจํานวนเงินที่จายใหแกผูฝากเงินใหสูงกวาที่กําหนดไวในมาตรา ๕๓
วรรคหนึ่ง เปนการทั่วไป หรือใหแกผูฝากเงินประเภทหนึ่งประเภทใดเพื่อความเปนธรรม ใหกระทําได
โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕๕ ใหสถาบัน เขารับช วงสิทธิของผูฝากเงิน เทากั บจํานวนเงิน ที่ไดจ ายไปแล ว
และมีสิทธิไดรับชําระหนี้ในจํานวนเงินนั้นจากเจาพนักงานพิทักษทรัพย หรือผูชําระบัญชี แลวแตกรณี
โดยมีบุริมสิทธิเหนือเจาหนี้สามัญของสถาบันการเงินนั้นทั้งหมด
หมวด ๔
การชําระบัญชีสถาบันการเงิน
มาตรา ๕๖ เมื่อสถาบันการเงิน ถูกเพิกถอนใบอนุญาตแลว ใหสถาบัน เปนผูชําระบัญชี
สถาบันการเงิน และการใดที่เปนอํานาจหนาที่ของที่ประชุมผูถือหุนใหเปนอํานาจหนาที่ของสถาบัน
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มาตรา ๕๗ ในกรณีที่สถาบันเห็นวา เงินฝากของสถาบันการเงินที่มีการชําระบัญชีมีภาระ
ดอกเบี้ยสูงเกินสมควรและไมเปนธรรม สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจปรับลด
อัตราดอกเบี้ยดังกลาวได ทั้งนี้ ตองประกาศใหผูฝากเงินทราบกอน และจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยได
เมื่อพนระยะเวลาเจ็ดวันนับแตวันประกาศ
มาตรา ๕๘ ในกรณีที่สถาบัน เห็นวา ความผูกพัน ตามสัญญาของสถาบัน การเงินที่มีการ
ชําระบัญชีมีภาระเกิน ควรกวาประโยชนที่จะพึงได สถาบัน โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
อาจทําความตกลงกับเจาของทรัพยสิน คูสัญญา หรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อลดภาระดังกลาวได
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่สถาบันเห็นวา สัญญาจางผูบริหารของสถาบันการเงินที่มีการชําระ
บัญชีมีเงื่อนไขที่ไมเหมาะสม หรือกําหนดคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนสูงเกินสมควร หรือสถาบัน
การเงิน ดังกลาวไดรับความเสียหายจากการบริหารหรือการละเลย ไมปฏิบัติตามหนาที่ของผูบริหาร
สถาบันการเงิน ใหสถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอํานาจเลิกจาง ระงับหรือลดการจาย
คาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนตาง ๆ แกผูบริหารดังกลาวได
มาตรา ๖๐ เมื่อรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของสถาบันการเงินใดหากสถาบันในฐานะ
ผูชําระบัญชีไดขายหรือโอนสินทรัพย หนี้สิน หรือภาระผูกพันของสถาบันการเงินนั้นไปใหบุคคลอื่น
มิใหนํามาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๓๐๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และมาตรา ๑๑๔
และมาตรา ๑๑๕ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาใชบังคับ แลวแตกรณี
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมีความเสียหายเกิดขึ้น แกบุคคลใดใหสถาบัน การเงิน
ที่ ถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต และบุ ค คลที่ รั บ ซื้ อ หรื อ รั บ โอนสิ น ทรั พ ย หนี้ สิ น หรื อ ภาระผู ก พั น
รวมกันรับผิดชอบชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น
มาตรา ๖๑ ในการขายหรือโอนสินทรัพยของสถาบันการเงินตามมาตรา ๖๐ หากมีการ
ขายหรือโอนสิน ทรัพยที่มีหลักประกัน อยางอื่น ที่มิใ ชสิทธิจํานอง สิทธิจํานํา หรือสิทธิอัน เกิดขึ้น
แตการค้ําประกันซึ่งยอมตกแกผูรับโอนตามมาตรา ๓๐๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว
ใหหลักประกันนั้นตกแกบุคคลที่รับซื้อหรือรับโอน
มาตรา ๖๒ ในการขายหรื อ โอนสิ น ทรั พ ย หนี้ สิ น หรื อ ภาระผู ก พั น ตามมาตรา ๖๐
ถามีการฟองบังคับสิทธิเรียกรองเปน คดีอยูในศาล ใหบุคคลที่รับซื้อหรือรับโอนสิน ทรัพย หนี้สิน
หรือภาระผูกพันเขาสวมสิทธิเปนคูความแทนในคดีดังกลาว และอาจนําพยานหลักฐานใหมมาแสดง
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คัดคานเอกสารที่ไดยื่นไวแลว ถามคานพยานที่สืบมาแลวและคัดคานพยานหลักฐานที่ไดสืบไปแลวได
แตหากการคัด คานหรือถามคานพยานดัง กลาวจะกอใหเกิด ความไมเปน ธรรมแกคูความ ศาลอาจ
ไมอนุญาตก็ได และในกรณีที่ศาลไดมีคําพิพากษาบังคับตามสิทธิเรียกรองนั้นแลว ก็ใหเขาสวมสิทธิ
เปนเจาหนี้ตามคําพิพากษานั้นได
มาตรา ๖๓ ในกรณีที่ไดจายเงินใหแกผูฝากเงินแลว สถาบันในฐานะผูชําระบัญชีมีอํานาจ
จัดการทรัพยสินตาง ๆ เพื่อชําระหนี้แกสถาบันสําหรับเงินที่จายไปดังกลาว รวมทั้งแกเจาหนี้อื่นที่มี
บุริมสิทธิในลําดับเหนือกวาตน และหากมีเงินเหลือ จะจายใหแกเจาหนี้สามัญตามสัดสวนที่เปนธรรม
และดวยความยินยอมของเจาหนี้ดังกลาว กอนที่จะยื่นคํารองขอตอศาลขอใหสั่งใหสถาบันการเงินนั้น
ลมละลายก็ได
เมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด ใหสถาบันมอบเงินและทรัพยสินตลอดจนเอกสารทั้งปวง
ใหเจาพนักงานพิทกั ษทรัพย และใหสถาบันพนจากอํานาจและหนาที่ในฐานะผูชําระบัญชีตั้งแตบัดนั้น
เปนตนไป และกระบวนการชําระบัญชีตอไปใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยลมละลาย
มาตรา ๖๔ นับแตวัน ที่สถาบั น การเงิ น ถูก เพิ กถอนใบอนุ ญาต จนถึง วัน ที่ศ าลมีคํ าสั่ ง
พิทักษทรัพยเด็ดขาดตามคําขอของสถาบันตามมาตรา ๖๓
(๑) หามมิใหผูใดฟองสถาบันการเงินนั้นเปนคดีลมละลาย รวมตลอดจนฟองรองบังคับคดี
เกี่ยวกับทรัพยสินของสถาบันการเงินนั้น
(๒) ให ศ าลงดการพิ จ ารณาคดี ที่ มี ผู ฟ อ งสถาบั น การเงิ น นั้ น สํ า หรั บ สิ ท ธิ เ รี ยกร อ งใด ๆ
ตอศาลไวกอน
หมวด ๕
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๕ ผูใดนอกจากสถาบันการเงิน ใชขอความ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ เพื่อแสดงวา
ธุรกิจของตนเปนสถาบันการเงินที่เงินฝากไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสองป หรื อปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้ งจํ าทั้ งปรับ และปรับอี กไมเกินวันละหาพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝน
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ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปน นิติบุคคล กรรมการ ผูจัดการหรือบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนิน งานของนิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวใ นวรรคหนึ่งดวย
เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น
มาตรา ๖๖ สถาบันการเงินใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน
กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งมีอํานาจรับผิดชอบในการดําเนินงานของสถาบันการเงิน
ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวใ นวรรคหนึ่งดวย เวน แตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทํา
ความผิดนั้น
มาตรา ๖๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 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) การเปดเผยแกผูสอบบัญชีของสถาบันการเงิน
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(๖) การเปดเผยแกทางการ หรือหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศที่ทําหนาที่กํากับ
ดูแลการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินนั้น
(๗) การเปดเผยเมื่อไดรับความเห็นชอบจากเจาของขอมูลเปนหนังสือ
มาตรา ๗๐ ความผิดตามหมวดนี้ หากมิไดฟองคดีตอศาลหรือมิไดมีการเปรียบเทียบโดย
คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา ๗๑ ภายในหนึ่งปนับ แตวัน ที่พนักงานเจาหนาที่วินิจฉัยวา
มีการกระทําความผิด หรือภายในหาปนับแตวันที่มีการกระทําความผิด เปนอันขาดอายุความ
มาตรา ๗๑ ความผิด ตามมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘
ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได
คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหมีจํานวนสามคนซึ่งคนหนึ่ง
ตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เมื่อ คณะกรรมการเปรียบเที ยบไดเ ปรีย บเทียบ และผูต องหาไดชํา ระคาปรับ ตามจํา นวน
และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๒ เมื่อมีการจัดตั้งสถาบันคุมครองเงินฝากขึ้นแลว ใหยกเลิกการประกันผูฝากเงิน
ของสถาบันการเงินโดยรัฐบาลที่มีอยูกอนการจัดตั้งสถาบันคุมครองเงิน ฝาก และในสี่ปแรกของการ
บัง คั บ ใช พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให จ า ยเงิ น แก ผู ฝ ากเงิ น ตามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดไว ใ นมาตรา ๕๓
โดยกําหนดจํานวนเงินที่ใหความคุมครองไมเกินจํานวน ดังนี้
(๑) ปที่หนึ่ง เต็มตามจํานวนเงินที่ปรากฏในบัญชี
(๒) ปที่สอง
หนึ่งรอยลานบาท
(๓) ปที่สาม
หาสิบลานบาท
(๔) ปที่สี่
สิบลานบาท

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ทั้งนี้ ในชวงสี่ปแรกของการบังคับใชพระราชบัญญัตินี้ หากภาวะเศรษฐกิจและระบบการเงิน
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญอันเปนเหตุใหตองกําหนดจํานวนเงิน ที่ใหความคุมครองเงินฝากเพิ่มขึ้น
จากที่กําหนดในวรรคหนึ่งใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใชพระราชบั ญญัติ ฉบั บนี้ คือ โดยที่ก ารฝากเงิ นกั บสถาบั นการเงิ น
เปนประโยชนในการออมเงินแกประชาชนผูฝากเงินในอนาคต และเปนประโยชนตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ในปจจุบันการคุมครองเงินฝากเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดใหรัฐบาลคุมครองเงินฝากในสถาบันการเงิน
เต็มจํานวน ซึ่งหลักการดังกลาวเปนผลใหเกิดภาระทางการคลังแกรัฐมากเกินไป อีกทั้งยังไมมีกลไกดําเนินการ
ที่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อลดภาระทางการคลังของรัฐดังกลาว สมควรนําระบบการคุมครองเงินฝากแบบจํากัดวงเงิน
มาใช พรอมทั้งกําหนดกลไกตาง ๆ ในการคุมครองเงิ นฝากอยางเปนระบบ ซึ่ งจะส งผลตอความเชื่อมั่ น
ของประชาชนตอระบบสถาบันการเงินอันจะเปนการสนับสนุนการออมเงินในประเทศ และเสริมสรางความมัน่ คง
และความมีเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินในภาพรวม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

