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พระราชบัญญัติ 

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้   
เพื่อให้การคุ้มครองเงินฝากและการดําเนินงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และลดภาระทางการคลังของรัฐ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 
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มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  ของมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครอง
เงินฝาก  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๔)  กู้ยืมเงินโดยการทําสัญญากู้  ออกตั๋วเงิน  พันธบัตร  หรือตราสารทางการเงินอื่นใด   
เพื่อประโยชน์ของกองทุนในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากเงินและการดําเนินงานของสถาบัน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิก  (๕)  ของมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น  (๖/๑)  (๖/๒)  (๖/๓)  และ  (๖/๔)  ของมาตรา  ๒๕  
แหง่พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“(๖/๑) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นคําขอและตรวจสอบข้อมูล 
ตามมาตรา  ๕๓/๑ 

(๖/๒) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอรับเงินตามมาตรา  ๕๓/๒ 
(๖/๓) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการวางเงินต่อสํานักงานวางทรัพย์ตามมาตรา  ๕๓/๔ 
(๖/๔) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา  ๕๓/๕” 
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๑๑)  ของมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครอง

เงินฝาก  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๑๑)  รายงานผลการดําเนินงานของสถาบันต่อรัฐมนตรีเป็นรายครึ่งปี” 
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นวรรคสองของมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัต ิ

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
“ในกรณีมีเหตุจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมสําหรับการจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากเงิน

และการชําระบัญชีของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
ให้คณะกรรมการควบคุมและสถาบันมีหน้าที่ให้ความร่วมมือและแลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับสถาบันการเงิน
ที่ถูกควบคุมระหว่างกันได้” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกวรรคสอง  วรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคห้าของมาตรา  ๕๒   
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๓ ภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต  ให้สถาบันจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากเงินแต่ละรายในแต่ละสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ตามจํานวนเงินฝากที่ปรากฏในบัญชีของผู้ฝากเงินทุกบัญชีรวมกัน  หากเงินฝากทุกบัญชีรวมกันมีจํานวนเกินกว่า
หนึ่งล้านบาท  ให้จ่ายเงินเป็นจํานวนหนึ่งล้านบาท  ทั้งนี้  ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากเงินดังกล่าวให้สถาบัน
แจ้งเป็นหนังสือให้แก่ผู้ฝากเงินทราบด้วย 
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ในการจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง  หากผู้ฝากเงินมีหนี้ที่ถึงกําหนดชําระก่อนหรือในวันที่สถาบัน
การเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นจํานวนเงินแน่นอนกับสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต   
ให้สถาบันหักหนี้นั้นออกจากจํานวนยอดเงินฝากทุกบัญชีรวมกันทั้งหมดในสถาบันการเงินดังกล่าว 
ก่อนจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากเงิน 

การจ่ายเงินตามวรรคหนึ่งและการหักหนี้ตามวรรคสอง  ให้สถาบันใช้ข้อมูลเงินฝากและหน้ี 
ของผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ให้สถาบันจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากเงินผู้มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีหรือทายาทเท่านั้น  ในกรณีมีชื่อบุคคล
หลายคนร่วมกันเป็นเจ้าของบัญชี  ให้สถาบันจ่ายเงินให้แก่ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีแต่ละคนตามส่วนที่
บุคคลน้ันมีสิทธิในบัญชีเงินฝากตามหลักฐานการฝากเงินที่สถาบันการเงินนั้นมีอยู่อย่างชัดแจ้ง  หากไม่อาจ
ทราบจํานวนเงินฝากที่แต่ละคนมีส่วนในบัญชีนั้น  ให้ถือว่าผู้ฝากเงินดังกล่าวมีส่วนเท่ากัน 

การจ่ายเงินตามมาตรานี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด” 

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕๓/๑  มาตรา  ๕๓/๒  มาตรา  ๕๓/๓  
มาตรา  ๕๓/๔  และมาตรา  ๕๓/๕  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๕๓/๑ ในกรณีที่ผู้ฝากเงินรายใดไม่เห็นด้วยกับจํานวนเงินที่สถาบันจ่ายให้แก่ตน 
ตามมาตรา  ๕๓  ให้ผู้ฝากเงินย่ืนคําขอให้สถาบันตรวจสอบข้อมูลได้เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาสามสิบวัน
ตามมาตรา  ๕๓  วรรคหนึ่งแล้ว  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว   
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๓/๒ ในกรณีที่ผู้ฝากเงินรายใดมิได้รับเงินภายในกําหนดระยะเวลาตามมาตรา  ๕๓  
วรรคหนึ่ง  ให้ผู้ฝากเงินย่ืนคําขอรับเงินต่อสถาบันภายในสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่พ้นกําหนด
ระยะเวลาดังกล่าว  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๓/๓ ให้สถาบันพิจารณาคําขอตามมาตรา  ๕๓/๑  และมาตรา  ๕๓/๒  ให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ  เว้นแต่มีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกล่าว  ให้สถาบันมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฝากเงินทราบก่อนครบกําหนดเวลานั้น  ในการนี้  ให้ขยายระยะเวลา
พิจารณาคําขอออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว 

ในกรณีที่สถาบันพิจารณาคําขอไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่า
สถาบันเห็นด้วยกับคําขอ 

มาตรา  ๕๓/๔  ในกรณีที่ผู้ฝากเงินรายใดมิได้มาย่ืนคําขอรับเงินภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ตามมาตรา  ๕๓/๒  ให้สถาบันวางเงินเท่ากับจํานวนเงินที่ผู้ฝากเงินมีสิทธิได้ รับตามมาตรา  ๕๓   
ต่อสํานักงานวางทรัพย์  และให้ถือว่าการวางเงินดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากเงินตามมาตรา  ๕๓ 

ให้สถาบันประกาศโฆษณาไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สํานักงานใหญ่ของสถาบันการเงิน 
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต  และโฆษณาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสถาบันด้วย   
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บรรดาเงินที่วางไว้ต่อสํานักงานวางทรัพย์นั้น  ถ้าผู้ฝากเงินมิได้มารับเงินภายในสามปีนับแต่วันที่
สถาบันวางเงิน  ให้ตกเป็นของกองทรัพย์สินของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

การวางเงินต่อสํานักงานวางทรัพ ย์ให้ เป็นไปตามหลักเกณ ฑ์   วิธีการ  และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๓/๕ ในกรณีที่ผู้ฝากเงินรายใดไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบข้อมูลตามมาตรา  ๕๓/๑  
หรือผลการพิจารณาคําขอรับเงินตามมาตรา  ๕๓/๒  หรือจํานวนเงินที่วางไว้ต่อสํานักงานวางทรัพย์ 
ตามมาตรา  ๕๓/๔  ให้ผู้ฝากเงินมีสิทธิอุทธรณ์โดยทําเป็นหนังสือย่ืนต่อสถาบันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งผลดังกล่าว  หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศโฆษณา  แล้วแต่กรณี  และให้สถาบัน 
ส่งคําอุทธรณ์ต่อไปยังคณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์ดังกล่าว 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์   
ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฝากเงินทราบ
ก่อนครบกําหนดเวลานั้น  ในการนี้  ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคสอง  
ให้ถือว่าคณะกรรมการเห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด” 
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๕๖  แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน

คุ้มครองเงินฝาก  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
“เพื่อประโยชน์แก่การชําระบัญชี  ให้ถือว่าสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศตามกฎหมาย

ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย” 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครอง
เงินฝากกําหนดกระบวนการจ่ายเงินฝากคืนให้แก่ผู้ฝากเงิน  โดยให้ผู้ฝากเงินมีหน้าที่ ย่ืนคําขอและแสดง
พยานหลักฐานเพ่ือขอรับเงิน  อันก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ฝากเงินและทําให้การจ่ายเงินฝากคืนมีความล่าช้า  
ประกอบกับยังไม่มีความชัดเจนว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากมีอํานาจในการกู้ยืมเงินเพ่ือประโยชน์ของกองทุน
คุ้มครองเงินฝากในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากเงินและการดําเนินงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  สมควรปรับปรุง
กระบวนการจ่ายเงินฝากคืนให้แก่ผู้ฝากเงินให้เกิดความรวดเร็ว  รวมทั้งกําหนดอํานาจสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
ในการกู้ยืมเงินให้มีความชัดเจน  ตลอดจนเพ่ิมเติมการดําเนินงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่เก่ียวข้องใน
ขั้นตอนการควบคุมสถาบันการเงินและการชําระบัญชีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อันเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์
ของผู้ฝากเงินและให้การดําเนินงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
หลักการสากลซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเช่ือมั่นและเสถียรภาพในระบบสถาบันการเงิน  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 


