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ระบบคุมครองเงินฝาก

เปนระบบที่มีองคกรโดยเฉพาะ เพื่อใหความคุมครอง
 

ผูฝากในสถาบันการเงินที่อยูภายใตระบบ โดยจะทําหนาที่จายคนื
 

เงินใหผูฝากตามวงเงินที่กําหนดอยางรวดเร็ว เมื่อสถาบันการเงิน
 

ถูกปดกิจการ โดยผูฝากไมตองรอการชําระบญัชี

รูจัก “ระบบคุมครองเงินฝาก”
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“สถาบันคุมครองเงินฝาก”
ราว 107 ประเทศทัว่โลกตั้งสถาบนัประกันเงินฝากแลว 

20 ประเทศอื่น ๆ มีแผนจะจัดตั้ง หรือ กําลังศึกษาระบบ
 

ดูแลผูฝาก 

องคกรที่ดูแลการจายเงินคืนใหผูฝาก
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ไทย
 คาซัคสถาน                    
 ญี่ปุน
 ไตหวัน
 เกาหลี
 ฮองกง
 สิงคโปร
 มาเลเซีย

 เวียดนาม
 ฟลิปปนส
 อินโดนีเซีย
 อินเดีย
 บังคลาเทศ
 ศรีลังกา
 ลาว

 เนปาล

 จีน
 กัมพูชา
 พมา

สถาบันประกันเงินฝากในแถบเอเชีย
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วงเงินคุมครองของประเทศตาง ๆ
ประเทศ วงเงินคุมครองปจจุบัน เทียบเปน USD

เทียบเปนบาท (ลาน

 บาท)

เทา ตอ GDP Per 

capita

สิงคโปร1/ 50,000 ดอลลารสงิคโปร 39,900 1.21 0.85

ฮองกง1/ 500,000 ดอลลารฮองกง 64,700 1.96 2.05

อเมริกา 250,000  ดอลลารอเมรกิา 250,000 7.61 5.24

แคนาดา 100,000  ดอลลารแคนาดา 101,700 3.07 2.10

ญี่ปุน 10 ลานเยน 103,400 3.15 2.67

เกาหลีใต 50 ลานวอน 45,300 1.38 2.12

มาเลเซีย1/ 250,000 ริงกิต 83,300 2.54 9.48

เวียดนาม 50 ลานดอง 2,500 0.07 2.28

ไตหวัน 3,000,000 ดอลลารไตหวัน 101,700 3.10 5.13

อินโดนเีซีย2/ 2,000 ลานรเูปย 242,900 7.39 74.33

ไทย 1 ลานบาท 30,400 1.00 6.74

* ขอมูล ณ ม.ีค.

 2554

1/ ชวงวิกฤตการณทางการเงินป 2551

 

สิงคโปร ฮองกง  และมาเลเซีย ใหความคุมครองเต็มจํานวน จนถึงสิ้นป 2553
2/ อินโดนีเซียเพิ่มวงเงินคุมครองชั่วคราวเปน 2,000 ลานรูเปย ตั้งแต 13 ต.ค. 51 และอเมริกาเพิ่มวงเงินคุมครองเปน USD 250,000
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•กอนป 2540 ไมมีระบบประกันเงินฝากแบบ explicit

• ในป 2540 เกดิวิกฤติทางการเงิน ประชาชนเรงถอนเงินฝาก 

และตางชาติเรียกคืนเงินใหกูที่ใหกับสถาบันการเงิน

-
 

ครม. มีมติใหประกันเงินฝากและเจาหนี้เต็มจํานวน โดยให
 



กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

(FIDF) ดูแลการประกันเงินฝาก
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การประกันเงินฝากของประเทศไทยในอดีต
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การประกันเงินฝากของ FIDF มีขอจาํกัด ดงันี้

o ประกันเงินฝากตามมติ ครม.ไมชดัเจนเหมือนกรณีที่ม
 

ี

กฎหมายบัญญัตโิดยเฉพาะ

o ประกันเงินฝากเตม็จํานวน เปนภาระทางการคลังแกรัฐมาก

o สถาบันการเงินและผูฝากอาจเสี่ยงมากขึ้นจากการเกิด 

Moral Hazard

o กระบวนการชําระบัญชีใชเวลานาน สินทรัพยของสถาบัน
 

การเงินที่ปดจึงเสือ่มมลูคา
7

การประกันเงินฝากของประเทศไทยในอดีต
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มีกฎหมายกําหนดชัดเจน

มีกลไกในการสรางวินัยทางการเงิน

ลดภาระภาครัฐ/ภาษีประชาชน

เพิ่มความนาเชื่อถือใหกับระบบสถาบันการเงิน

มีกลไกดูแลผูฝากเงินโดยเฉพาะผูฝากเงินรายยอยในกรณีที่

สถาบันการเงินถูกปดกิจการ

มีกลไกเพิ่มเตมิในการติดตามฐานะและการดําเนินการอยาง  

สม่ําเสมอ

ทําไมตองมีระบบคุมครองเงินฝากในประเทศไทย



สถาบันคุมครองเงินฝาก

o เปนกลไกในการดูแลผูฝากเงิน โดยเฉพาะผูฝากเงินรายยอย

o เปนองคประกอบพื้นฐานของตาขายความมั่นคงทางการ
 

เงิน (Financial Safety net) 

oสรางความมั่นใจใหแกผูฝาก และลดความเสีย่งในการเกิด
 

ปญหา Bank Run ตอเนื่องไปถึงสง. อื่นเมื่อสถาบัน
 

การเงินลม

ระบบคุมครองเงินฝาก
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o เปนการสรางวินัยทางการเงิน (Financial Discipline)

–
 

ผูฝากที่มีเงินฝากจํานวนสูง : ใหความสําคัญในการติดตาม
 

ฐานะ ผลการดําเนินงานของสถาบันการเงิน

–
 

สถาบันการเงิน :

•
 

สถาบันการเงิน มวีนิัย และพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน

•
 

สถาบันการเงิน ไมสามารถใชอัตราดอกเบี้ยในการแขงขันกันไดอีก
 ตอไป  แตจะเปนการแขงขันกันในรปูแบบของบริการ และประเภทของ

 ผลติภณัฑ

•
 

สถาบันการเงิน จะดําเนนิธุรกจิอยางมอือาชพีและมคีวามระมัดระวัง 

ระบบคุมครองเงินฝาก

Presenter�
Presentation Notes�
และมีความระมัดระวัง�
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หนาที่สําคัญของสถาบันคุมครองเงินฝาก

• คุมครองเงินฝากของผูฝาก โดยจะจายคนืเงินฝากตาม
 

จํานวนที่ฝากไว แตไมเกินจํานวนที่คุมครอง
• ชําระบญัชสีถาบันการเงินที่ถูกปดกิจการ

• ติดตามฐานะและการดําเนินงานของสถาบันการเงิน

• ประสานงานกับหนวยงานของรัฐเพื่อรวมกันดูแลระบบ
 

สถาบันการเงิน

Presenter�
Presentation Notes�

�
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องคกรและการบริหาร

 สถาบนัคุมครองเงินฝากเปนนิตบิคุคลซึ่งเปนหนวยงาน
ของรัฐ ไมเปนสวนราชการ  ไมเปนรัฐวิสาหกิจ  
วัตถุประสงคของสถาบันคุมครองเงินฝาก

1.
 

คุมครองเงินฝากในสถาบนัการเงิน

2.
 

สรางความมั่นคงและเสถียรภาพระบบสถาบัน  
การเงิน

3.
 

ดําเนินการกับสถาบันการเงินที่ถูกควบคมุ   
และ

 
ชําร

 
บญัชสีถาบันการเงินที่ถกเพิกถอน
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คณะกรรมการ  มีจํานวน 7 - 9 คน  ประกอบดวย

- ประธานกรรมการ  

- ผูแทนกระทรวงการคลัง  

- ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย 

- ผูทรงคุณวุฒิ  3 - 5 คน (ดานการเงินการคลัง และดานกฎหมาย

อยางนอยดานละ 1 คน)

- ผูอํานวยการสถาบัน

ประธาน / กรรมการผูทรงคุณวุฒิ / ผูอํานวยการ

-
 

รมต. เสนอให  ครม. แตงตั้ง

-
 

มีวาระดํารงตําแหนง  4  ป  ติดตอกนัไมเกนิ 2 วาระ
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• คณะกรรมการสถาบันคุมครองเงินฝาก (ขอมูล ณ ต.ค.
 

53)
 

1. นายนริศ          ชัยสูตร                                   ประธานกรรมการ

2. นางสาวจุฬารัตน  สุธีธร                                 กรรมการผูแทน
 กระทรวงการคลัง

3. นายสรสิทธิ์     สุนทรเกศ                              กรรมการผูแทนธนาคาร
 แหงประเทศไทย



สถาบันคุมครองเงินฝาก

4. นายถาวร  พานชิพันธ                                   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
(ดานกฎหมาย)

5. นายศานิต  รางนอย                                      กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
(ดานการเงนิการคลัง)

6. นางสุกัญญา    จันทรปรรณิก                         กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ดาน

 การเงินการคลัง)
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7. นายสิงหะ        นิกรพนัธุ                               กรรมการและเลขานุการ
ผูอํานวยการสถาบัน

• คณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดนโยบาย และอนุมตัขิอบังคับ 
ระเบียบ และหลักเกณฑที่สําคัญของสถาบัน
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การคุมครองผูฝากเงิน

o คุมครองอตัโนมตัิ ตามวงเงินที่กฎหมายกําหนด
o สถาบันการเงินภายใตการคุมครอง 

 ธนาคารพาณิชย รวมสาขาธนาคารตางประเทศ 
 บริษัทเงินทุน 
 บริษัทเครดติฟองซิเอร

o ประเภทเงินฝากที่คุมครอง 
 เงินฝากทุกประเภทที่เปนเงินบาทของสถาบันการเงินในประเทศ 
ไดแก   เงินฝากออมทรัพย ประจํา บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน



สถาบันคุมครองเงินฝาก
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ชวงเงินฝาก จํานวนบญัชี จํานวนเงนิ

ราย % ลานบาท %

<
 

1,000,000 56,997,533 98.51 1,542,898 22.17

1,000,001-50,000,000 847,584 1.46 3,189,919 45.84

50,000,001 ขึ้นไป 11,719 0.02 2,226,693 31.99

รวม 57,856,836 100.00 6,959,511 100.00

สัดสวนบัญชี/เงินฝากทุกประเภทของสถาบันการเงิน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2553

o วงเงนิคุมครอง : 1 ลานบาท (เริม่ 11 ส.ค.
 

2555)

การคุมครองผูฝากเงิน

เงินฝากสวนที่เกิน 1 ลานบาท ยื่นขอรับคืนจากสถาบันคุมครองเงินฝาก - ในฐานะผูชําระ
 บัญชี



สถาบันคุมครองเงินฝาก
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13 ก.พ. 51

 ประกาศราชกิจจานุเบกษา

180 วัน

กองทนุเพื่อการฟนฟูฯ สถาบันคุมครองเงินฝาก

เต็มจํานวน เต็มจํานวน เต็มจํานวน
50 ลบ.

1 ลบ.

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 
5

เริ่มใช   11 ส.ค. 51
11 ส.ค. 52

11 ส.ค. 53 11 ส.ค. 54

1111  สส..คค..
 

5555

การทยอยลดวงเงินคุมครอง
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ความรูความเขาใจของประชาชนที่มีตอการลดวงเงินคุมครอง

การประเมนิผลกระทบของการลดวงเงนิคุมครอง 

การเตรียมการของ สง. เพื่อรองรับการลดวงเงินคุมครอง

มาตรการตาง ๆ ในการรองรับผลกระทบที่อาจเกดิขึ้น 

ประเด็นพิจารณา / ขอกังวล เกี่ยวกับการลดวงเงินคุมครอง 



สถาบันคุมครองเงินฝาก
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กองทุนคุมครองเงินฝาก ประกอบดวย

• เงินที่สถาบนัการเงินนําสง
•ดอกผลของกองทุน
• เงินหรอืทรัพยสินที่ไดจากการชําระบญัชีสถาบนัการเงินที่ถูก

 เพิกถอนใบอนุญาต

 กองทุนคุมครองเงินฝากจะนํามาใชสําหรับจายคืนผูฝาก หาก

เกดิกรณีสถาบันการเงินลม

กองทุนคุมครองเงินฝาก



สถาบันคุมครองเงินฝาก
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สง. สมาชิก

กองทุนคุมครองเงินฝากกองทุนคุมครองเงินฝาก

ผูฝากเงิน

เงินนําสงเงินนําสง

จายเงินจายเงิน



สถาบันคุมครองเงินฝาก
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การจายเงินแกผูฝาก

o สถาบันคุมครองเงินฝากประกาศใหมายื่นขอรับเงินภายใน 40 วัน นับแต
 



วันที่สง. ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

o ผูฝากยื่นขอรับเงินภายใน 90 วัน นับแตวันประกาศ

o จายคืนผูฝากแตละรายไมเกิน 1 ลานบาทภายใน 30 วัน นับแตวันยื่นคําขอ

o ในกรณีผูฝากมีหนี้คางชําระเปนจํานวนที่แนนอน จะตองหักเงินที่คางชําระ
 ออกจากยอดเงินฝากกอน 

o หากผูฝากมีเงินฝากเกินวงเงินคุมครอง หรือไมไดยื่นคําขอตามเวลาท
 

ี่

กําหนด ผูฝากยังคงมีสิทธิยื่นขอรับเงินฝากคืนตามกระบวนการชําระบัญชี



สถาบันคุมครองเงินฝาก
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ภายใน 40 วนั
นบัตั้งแต สง. ถูก   
เพิกถอนใบอนุญาต 

หากผู ฝากมิไดมายืน่ขอรับเงินภายใน

ระยะเวลาที่ DPA กาํหนดใหยืน่ขอรับ

เงินจากผู ชาํระบญัชี  

ผู ฝากยืน่คาํขอและแสดง

หลกัฐานขอรับเงิน 

ภายใน 30 วนันบัแต

วนัที่ยืน่ขอ 

ภายใน 90 วนันบัแต           

วนัประกาศหรือวนัที่        

เหตุสุดวสิัยสิ้นสุด * 

DPA ประกาศใหผู ฝาก   

เงินมายืน่ขอรับเงิน 

   

  

               

 

 

                                                                                                      

                                        

                

            

 

   

 

 

 

DPA จายเงินใหแกผู ฝาก

ที่ยืน่คาํขอภายในวงเงิน

ที่กฎหมายกาํหนด 

ผูฝากที่ไมไดยืน่ขอรับคนืเงนิฝากตามกาํหนด และผูฝากที่มเีงนิฝาก

เกนิวงเงนิคุมครอง ยงัคงมสีิทธิยืน่ขอรับเงนิฝากคนื              

ตามกระบวนการชําระบัญชี 

*  กรณีผู ฝากมีเหตุสุดวสิัย ไมสามารถยืน่ขอรับเงินตามกาํหนดเวลา ใหยืน่ขอไดภายใน 90 วนั นบัแตเหตุสุดวสิัยสิ้นสุดลง     

ทั้งนี้ DPA จะพิจารณาเหตุสุดวสิัยเป็นรายกรณี 

สถาบนัการเงินถกู   

เพิกถอนใบอนุญาต 
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หากผูฝากจะมีเงินฝากหลายบญัช ีหรือในหลายสาขา
 

ของสถาบันการเงินแหงเดียวกัน ใหนําเงินฝากในทุกบัญช
 

ี

ของผูฝากแตละรายมารวมกันกอน

บญัชีเดี่ยว 

บญัชีรวม

บญัชีเพื่อ 

การคุมครองตอรายตอสถาบันการเงิน
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มีเงินฝาก 3  บัญชีที่ธนาคารพาณิชย  ณ วันที่ถูกเพิกถอนใบอนญุาต

-
 

บัญชีกระแสรายวัน
 

55,000
 

บาท

-
 

บัญชีออมทรัพย  100,000
 

บาท

-
 

บัญชีประจํา 1 ป
 

 850,000
 

บาท

-
 

ดอกเบี้ยคางถึงวันเพิกถอน
 

10,000
 

บาท

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น
 

1,015,0001,015,000
 

บาทบาท

จะไดรับจากสถาบันคุมครองเงินฝาก
 

1,000,000
 

บาท

เรียกชาํระตามกระบวนการชําระบัญช
 

ี 15,000
 
บาท

กรณีตัวอยาง  1
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มีเงินฝาก 2  บัญชีที่ธนาคารพาณิชย ณ วันที่ถูกเพิกถอนใบอนญุาต

-
 

บัญชีกระแสรายวัน (สามี)
 

55,000
 

บาท

-
 

บัญชี (รวมสามีภรรยา) ประจํา 1 ป
 

 1,800,000
 

บาท

-
 

ดอกเบี้ยคางถึงวันเพิกถอน
 

20,000
 

บาท

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น      1,875,0001,875,000
 

บาทบาท

สามี       ( 55,000 + 900,000 + 10,000 )
 

965,000
 

บาท

ภรรยา   (
 

900,000 + 10,000 )
 

910,000  บาท

กรณีตัวอยาง  2
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มีเงินฝาก 1  บัญชีที่ธนาคารพาณิชย  ณ วันที่ถูกเพิกถอนใบอนญุาต

-
 

บัญชี (รวมสามีภรรยา) ประจํา 1 ป
 

 2,800,000
 

บาท

-
 

ดอกเบี้ยคางถึงวันเพิกถอน
 

40,000
 

บาท

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น                                                              2,840,0002,840,000
 

บาทบาท

สวนของ  สาม
 

ี 1,420,000
 

บาท

สวนของ
 
ภรรยา   1,420,000  บาท

แตละคนไดรับจากสถาบันคุมครองเงินฝาก  1,000,000
 

บาท
 

สวนที่เหลือรอการเฉลี่ยทรัพยจากการชําระบัญชี

กรณีตัวอยาง  3
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ขอมลูองคกร

-วิสัยทัศน พันธกิจ
-โครงสรางองคกร
-คณะกรรมการ
-ผลการดําเนินงาน

Presenter�
Presentation Notes�
เริ่มจาก Menu ข้อมูลองค์กร ที่ท่านสามารถเข้าไปดู วิสัยทัศน์ พันธกิจ  โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการสถาบันฯ นอกจากนี้ท่านยังสามารถ Download รายงานประจำปีของสถาบันคุ้มครองเงินฝากได้จาก sub menu ผลการดำเนินงานได้อีกด้วย�



สถาบันคุมครองเงินฝาก

33

กฎหมาย

-พ.ร.บ. /พ.ร.ก.

-พระราชกฤษฎีกา
-กฎกระทรวง
-คําสั่ง หลักเกณฑ
-กฎหมายอื่นๆ

Presenter�
Presentation Notes�
Menu กฎหมาย 
ท่านสามารถ Download กฎหมายทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากได้ เช่น 
พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551
พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2552   
พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเพิ่มขึ้น พ.ศ.2552  �
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อาคารอีสทวอเตอร ชั้น 17
 

-
 

18
 

เลขที่ 1
 

 วิภาวดีรังสิต ซอย 5
 

เขตจตุจักร
 

 กรุงเทพฯ 10900
 

โทรศัพท 0-2272-0400

www.dpa.or.th

ติดตอสถาบันคุมครองเงินฝาก
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