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 บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบบัที่..) พ.ศ. .... 

 
โดย  อิสร์กุล อุณหเกตุ 

 
สาระสําคัญของร่างกฎหมาย 

 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 29 อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485  
เพ่ือให้กองทุนเพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินทําหน้าที่ในการให้การช่วยเหลือทาง
การเงินแก่สถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินต่อไป 

 
ประเด็นวิเคราะห์ 

 การให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงิน 

 การคุ้มครองผู้ฝากเงิน 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรเร่งพิจารณาการตรากฎหมายเกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินที่ประสบ
ภาวะวิกฤติทางการเงิน 

 ควรพิจารณาอัตราที่เหมาะสมในการเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงิน ทั้งการเรียกเก็บเงินเพ่ือเข้า
บัญชีกองทุนฯ  และการเรียกเก็บเงินเพ่ือเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากตามพระราชบัญญัติสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 

 ควรกําหนดระยะเวลาเพ่ือลดจํานวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองลง 
  

โครงการวิเคราะหแ์ละติดตามร่างกฎหมาย  
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บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... 
 
1 บทนํา 
 

ในปี 2551 ประเทศไทยมีการออกกฎหมายสําคัญท่ีเกี่ยวเน่ืองกับสถาบันการเงินอย่างน้อย 3 ฉบับ  
ได้แก่  (1) พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  (2) พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551  และ (3) พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551  กฎหมายท้ังสามฉบับน้ีมุ่ง
สร้างกติกาว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย กับสถาบันการเงิน  ซ่ึงรวมไปถึงการ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน  โดยมุ่งหวังที่จะใช้สถาบันคุ้มครอง
เงินฝาก เพ่ือเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน แทนที่กองทุนเพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน 

 
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) จัดต้ังขึ้นเม่ือปี 2528  ตามพระราช

กําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 พ.ศ. 2528  เพ่ือเป็นกลไก
หน่ึงในการให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน  อย่างไรก็ตาม  
เพ่ือให้สถาบันคุ้มครองเงินฝากเข้ามาเป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันการเงิน ผู้ฝากเงิน หรือ
เจ้าหน้ีของสถาบันการเงิน แทนที่กองทุนฯ ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น  พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 จึงตัดอํานาจของกองทุนฯ ในการ (ก) ให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน  (ข) ซ้ือ หรือเข้าถือ
หุ้นในสถาบันการเงิน  และ (ค)  ซ้ือ ซ้ือลด หรือรับช่วงซ้ือลดตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของสถาบันการเงิน1  
ท้ังนี้  พระราชบัญญัติฉบับนี้ กําหนดให้กองทุนฯ ยังคงมีอํานาจในการดําเนินการท้ังสามข้อข้างต้น  หากยังไม่
มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 
ภายในช่วง 4 ปีหลังจากพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เริ่มมีผลบังคับใช้2  

 
พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เริ่มมีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2551 

ดังน้ัน  ช่วงเวลา 4 ปีที่กล่าวมาข้างต้นจึงสิ้นสุดลงเม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2555  โดยท่ียังไม่มีการตรากฎหมาย
เกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน  ด้วยเหตุน้ี  
กระทรวงการคลังจึงได้พิจารณาร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย และกองทุนฯ ก่อนที่จะเสนอให้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา 29 อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485  เพ่ือให้กองทุนฯ ทํา
หน้าที่ในการให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงินต่อไป  โดยเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 8 ตุลาคม 2555 

 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2555  

ปัจจุบัน  ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
  

                                                            
1 มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
2 มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
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2 กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
 

กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจัดต้ังขึ้นตามพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 พ.ศ. 2528  โดยมีวัตถุประสงค์  “เพ่ือให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยสามารถดําเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือในทางการเงิน เพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน ให้มีความม่ันคงและเสถียรภาพ  โดยเฉพาะเม่ือมีวิกฤติการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นในระบบสถาบันการเงิน  
และโดยท่ีเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเป็นรีบด่วน ในอันท่ีจะรักษาความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ”3 

  
 อํานาจของกองทุนฯ 

มาตรา 29 อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485  กําหนดอํานาจใน
การดําเนินการของกองทุนฯ ไว้ทั้งสิ้น 10 ข้อ4 (รวมถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมในปี 25405) ต่อมา  พระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตัดอํานาจของกองทุนฯ เหลือเพียง 6 ข้อ6  (ดูภาคผนวก 1)  
ท้ังน้ี  อํานาจของกองทุนฯ ท่ีถูกตัดออกไป ได้แก่ 

(ก) ให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินโดยมีหรือไม่มีประกันตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการจัดการกองทุนกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

(ข) ซ้ือหรือเข้าถือหุ้นในสถาบันการเงิน 
(ค) ซ้ือ ซ้ือลด หรือรับช่วงซ้ือลดตราสารแสดงสิทธิในหน้ี หรือรับโอนสิทธิเรียกร้องของสถาบัน

การเงิน  และ 
(ง) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสมควรแก่กรณีสําหรับผู้ฝากเงิน หรือเจ้าหนี้ของสถาบัน

การเงินท่ีต้องเสียหาย เน่ืองจากสถาบันการเงินดังกล่าวประสบวิกฤตการณ์ทางการเงินอย่าง
ร้ายแรง 

ท้ังนี้  พระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดให้กองทุนฯ ยังคงมีอํานาจในการดําเนินการในข้อ (ก) (ข) และ 
(ค)  หากยังไม่มีการตรากฎหมายเก่ียวกับการให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินที่ประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน ภายในช่วง 4 ปีหลังจากพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เริ่มมีผลบังคับ
ใช้7 

 
อย่างไรก็ตาม  ช่วงเวลา 4 ปีท่ีกล่าวมาข้างต้นสิ้นสุดลงเม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2555  โดยที่ยังไม่มีการ

ตรากฎหมายเก่ียวกับการให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน  
กระทรวงการคลังจึงเสนอร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญ 
คือ การแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 29 อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485  โดย

                                                            
3 หมายเหตุท้ายพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 พ.ศ. 2528   
4 มาตรา 29 อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 พ.ศ. 2528 
5 มาตรา 29 อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 
6 มาตรา 29 อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
7 มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
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นําอํานาจของกองทุนฯ ในการดําเนินการในข้อ (ก) (ข) และ (ค) ข้างต้นกลับมา  เพ่ือให้กองทุนฯ ทําหน้าที่ใน
การให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงินต่อไป 

 
 ภาระหนี้ของกองทุนฯ 

วิกฤติการณ์ในระบบการเงินและสถาบันการเงินท่ีเกิดขึ้นในช่วงปี 2540  ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีรัฐบาล 
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ มีมติตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ให้กองทุนฯ ดําเนินการประกันเงินฝากให้กับ
ผู้ฝากเงิน และรับประกันหนี้ของเจ้าหน้ีของสถาบันการเงิน  มาตรการน้ีเป็นท่ีรู้จักกันในช่ือ “มาตรการ 5 
สิงหาคม 2540”  การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินนี้สร้างภาระทางการเงินแก่กองทุนฯ อย่าง
มหาศาล (ดูตารางที่ 1)  เน่ืองจากกองทุนฯ ต้องกู้ยืมเงินมาเพ่ือใช้ในการดําเนินการ  โดยเกือบท้ังหมดเป็นการ
กู้ยืมระยะส้ันจากตลาดเงิน  ต่อมา ในปี 2543  รัฐบาลนายชวน หลีกภัย จึงต้องออกพระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังในการออกพันธบัตรกู้เงิน เพ่ือชดเชยความเสียหายให้กับกองทุนฯ จํานวน 5 แสนล้านบาท 
(FIDF 1)  เม่ือฐานะการเงินของกองทุนฯ ไม่ดีขึ้น  จึงต้องมีการออกพันธบัตรกู้เงินอีก 2 ครั้ง ในปี 2543 (FIDF 
2) และปี 2545 (FIDF 3) ในวงเงินจํานวน 1.12 และ 7.8 แสนล้านบาท8 ตามลําดับ  รวมหน้ีการออก
พันธบัตรท้ังสามครั้งประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท9 

 
ตารางท่ี 1 การประมาณการความเสียหายจากการดําเนินมาตรการของกองทุนฯ 

หน่วย: ล้านบาท 
ประเภทความเสียหาย จํานวนเงิน 

1. การช่วยเหลือผู้ฝากเงิน 554,149 
2. การฟ้ืนฟูกิจการด้วยการเข้าเพ่ิมทุน 164,139 
3. การฟ้ืนฟูกิจการด้วยการบริหารหน้ีด้อยคุณภาพ 650,750 
4. ค่าดอกเบ้ียจ่าย และค่าใช้จ่ายอ่ืนสุทธิ 27,412 

(หลังหักเงินนําส่งและเงินได้อ่ืนๆ)  
ความเสียหายท้ังสิ้นสุทธิ 1,401,450 

ที่มา: เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย  
<http://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutionsDevelopmentFund/Manage_Debt/Pages/History_Debt_FIDF.aspx> 

 
  

                                                            
8 กระทรวงการคลังออกพันธบัตรกู้เงิน FIDF 3 จริงประมาณ 6.9 แสนล้านบาท จากวงเงินที่กําหนดไว้ 7.8 แสนล้านบาท 
9 สามารถดูรายละเอียดการออกพันธบัตรกู้เงิน เพ่ือชดเชยความเสียหายให้กับกองทุนฯ ในช่วงปี 2541-2545 ได้จากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย < http://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutionsDevelopmentFund/Manage_Debt/Pages/Managemen_Debt.aspx> 
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ในส่วนของวิธีการชําระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียเงินกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายให้กับกองทุนฯ นั้น  พระ
ราชกําหนดท้ัง 2 ฉบับกําหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยชําระคืนเงินต้น10  ขณะท่ีกระทรวงการคลังชําระ
ดอกเบี้ย11  ท้ังน้ี  นับจากปี 2541 ท่ีรัฐบาลออกพันธบัตรกู้เงินจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2554 นั้น  ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยใช้คืนหน้ีเงินกู้ ได้เพียงประมาณ 1.63 แสนล้านบาท  หน้ีเงินต้นท่ีแทบไม่ลดลงน้ีทําให้
กระทรวงการคลังมีภาระดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง  โดยชําระดอกเบ้ียรวมแล้วประมาณ 6.7 แสนล้านบาท 
หรือกว่าคร่ึงหน่ึงของวงเงินกู้รวมทั้งหมด (ดูตารางที่ 2) 

 
ตารางท่ี 2 การชําระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยของกองทุนฯ ณ ส้ินปีงบประมาณ 2554 

หน่วย: ล้านบาท 
 วงเงินกู ้ วงเงินชําระคืนแล้ว ยอดการชําระดอกเบ้ียสะสม 

FIDF 1 500,000 36,725 393,535 
FIDF 2 112,000 112,000 13,789 
FIDF 3 693,327 14,501 263,178 
รวม 1,305,327 163,226 670,502 

ที่มา: สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลัง 

 
หนี้เงินกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนฯ ท่ียังคงค้างอยู่ประมาณ 1.14 ล้านล้านบาทนี้ เป็น

ภาระทางการคลังท่ีรัฐบาลทุกรัฐบาลพยายามหาทางแก้ไข เนื่องจากจากเหตุผลสําคัญ 2 ประการ (1) ยอด
เงินกู้ที่แทบไม่ลดลงเลยนับต้ังแต่การออกพันธบัตรกู้เงิน (ดูภาพที่ 1) ทําให้ภาระดอกเบ้ียของกระทรวงการคลัง
สูงถึงปีละกว่า 6 หม่ืนล้านบาท และ (2) ภาระดอกเบี้ยจากหน้ีกองทุนฯ ดังกล่าวสร้างข้อจํากัดในการก่อหน้ี
สาธารณะอ่ืนๆ   จนกระทั่ ง ในที่สุด  จึง มีการออกพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้ เงินกู้ ท่ี
กระทรวงการคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555  ในสมัย
รัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร  ซ่ึงบทวิเคราะห์ฉบับน้ีจะกล่าวถึงพระราชกําหนดดังกล่าวในส่วนต่อไป 

 
  

                                                            
10 มาตรา 8 แห่งพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2541  และมาตรา 8 และ 9 แห่ง พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2545 
11 มาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2541  และมาตรา 10 แห่ง พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 พ.ศ. 2545 
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ภาพท่ี 1 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ ส้ินปีงบประมาณ 2541-2554 
 

 
ที่มา: สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 

 
3 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
 

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551  เพ่ือให้
สถาบันคุ้มครองเงินฝากทําหน้าที่คุ้มครองเงินฝากของประชาชนในสถาบันการเงิน  โดยนําระบบคุ้มครองเงิน
ฝากแบบจํากัดวงเงินมาใช้แทนที่การคุ้มครองเงินฝากแบบเต็มจํานวน12  ทั้งน้ี  แนวคิดหลักที่สนับสนุนการนํา
ระบบคุ้มครองเงินฝากแบบจํากัดวงเงินมาใช้มี 2 ประการ  ได้แก่  (1) การคุ้มครองเงินฝากแบบเต็มจํานวน
สร้างภาระทางการคลังอย่างมหาศาล  การคุ้มครองเงินฝากแบบจํากัดวงเงินที่มีระบบการเรียกเก็บเงินจาก
สถาบันการเงินจึงคล้ายระบบ “ประกัน” ที่ช่วยจํากัดขนาดภาระผูกพันของรัฐบาล  และ  (2) การคุ้มครองเงิน
ฝากแบบจํากัดวงเงินจะช่วยลดปัญหาคุณธรรมวิบัติ (moral hazard)  เนื่องจากการค้ําประกันเงินฝากแบบ
เต็มจํานวนจะทําให้ทั้งผู้ฝากเงิน และผู้บริหารสถาบันการเงิน คํานึงถึงความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบัน
การเงินน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  กล่าวคือ  ผู้ฝากเงินจะมองผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียเงินฝากเป็นหลัก  โดย
ละเลยปัจจัยเกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันการเงิน  เน่ืองจากม่ันใจว่าจะได้รับเงินฝากคืนเต็มจํานวน หาก
สถาบันการเงินเกิดปัญหา  และทําให้ผู้บริหารสถาบันการเงินมีแรงจูงใจที่จะดําเนินกิจการอย่างสุ่มเสี่ยง  เพ่ือ
หวังผลกําไรท่ีมากขึ้น 
 
  

                                                            
12 การคุ้มครองเงินฝากแบบเต็มจํานวนที่ใช้อยู่ในขณะนั้น เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2540 ที่กําหนดให้กองทุนเพื่อการ
ฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ประกันเงินฝากเต็มจํานวนให้แก่ผู้ฝากเงินของสถาบันการเงิน 
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 อํานาจของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
อํานาจหน้าท่ีที่สําคัญของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 

2551 มีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ ได้แก่ (1) เรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินเพ่ือส่งเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก 
(2) ชําระบัญชีสถาบันการเงินท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต และ (3) จ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากเงินเม่ือสถาบันการเงินถูก
เพิกถอนใบอนุญาต  อํานาจหน้าที่ที่สําคัญท่ีจะกล่าวถึงในท่ีน้ี คือ การเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินเพ่ือส่ง
เข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก และการจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากเงินเม่ือสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต13 

 
o การเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินเพ่ือส่งเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก 

หน้าท่ีสําคัญประการหน่ึงของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก คือ การเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินเพ่ือส่ง
เข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก  โดยพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 กําหนดให้สถาบัน
การเงินต้องนําส่งเงินเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากตามอัตราท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  แต่ต้องไม่เกินร้อย
ละ 1 ต่อปีของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีท่ีได้รับการคุ้มครอง14  ท้ังน้ี  อัตราการนําส่งเงินของสถาบัน
การเงินเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากเม่ือเร่ิมแรกเท่ากับร้อยละ 0.4 ต่อปีของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีท่ี
ได้รับการคุ้มครอง  ก่อนที่จะลดลงเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปี ภายหลังการประกาศใช้พระราชกําหนดปรับปรุง
การบริหารหน้ีเงินกู้ท่ีกระทรวงการคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
พ.ศ. 2555 

 
พระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหน้ีเงินกู้ท่ีกระทรวงการคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู

และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555  (พระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ฯ) เป็นพระราช
กําหนดฉบับหน่ึงในพระราชกําหนดจํานวน 4 ฉบับท่ีออกในช่วงเดือนมกราคม 2555  เพ่ือฟ้ืนฟูประเทศหลัง
นํ้าท่วม15  การออกพระราชกําหนดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดภาระงบประมาณของรัฐบาลในการชําระ
ดอกเบ้ียเงินกู้ที่กู้มาเพ่ือชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนฯ  โดยกําหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกเก็บ
เงินจากสถาบันการเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ  เพ่ือให้กองทุนฯ นําไปใช้ชําระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียของทั้ง FIDF 1 
และ FIDF 316 

 
การเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินตามพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหน้ีเงินกู้ฯ ท่ีกล่าวมา

ข้างต้นทําให้มีการเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงิน 2 ส่วน ได้แก่ (1) การเรียกเก็บเงินเพ่ือเข้าบัญชีกองทุนฯ17  
และ (2) การเรียกเก็บเงินเพ่ือเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 

                                                            
13 นับตั้งแต่การจัดตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝากในปี 2551 ยังไม่มีสถาบันการเงินใดถูกเพิกถอนใบอนุญาต  สถาบันคุ้มครองเงินฝากจึงยังไม่ได้ทํา
หน้าที่ในการชําระบัญชีสถาบันการเงิน 
14 มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 
15 พระราชกําหนดอีก 3 ฉบับที่ออกพร้อมกัน  ได้แก่ 
(1) พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการนํ้าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 
(2) พระราชกําหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 และ 
(3) พระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555 
16 มาตรา 4 แห่งพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหน้ีเงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2555 
17 มาตรา 8 แห่งพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหน้ีเงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2555 
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255118  ท้ังนี้  พระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหน้ีเงินกู้ฯ กําหนดการเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินทั้ง 
2 ส่วนรวมกัน ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีท่ีได้รับการคุ้มครอง19 

 
ภายหลังจากการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับดังกล่าว  ในเดือนพฤษภาคม 2555  ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยจึงออกประกาศกําหนดให้สถาบันการเงินนําส่งเงินอัตราร้อยละ 0.46 ต่อปีของเงินฝากถัวเฉลี่ย
ของบัญชีท่ีได้รับการคุ้มครองเพ่ือเข้าบัญชีกองทุนฯ20  ต่อมา  ในเดือนมิถุนายน 2555  กระทรวงการคลังจึง
เสนอให้ออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดอัตราการนําส่งเงินของสถาบันการเงินเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก
เสียใหม่  โดยลดลงจากเดิมท่ีอัตราร้อยละ 0.4 ต่อปีของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครอง21 
เหลือร้อยละ 0.01 ต่อปี22  รวมเงินท้ังหมดท่ีเรียกเก็บจากสถาบันการเงินเท่ากับร้อยละ 0.47 ต่อปีของยอดเงิน
ฝากถัวเฉล่ียของบัญชีท่ีได้รับการคุ้มครอง 

 
การลดอัตราการเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินเพ่ือส่งเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากภายหลังการ

ประกาศใช้พระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ฯ รวมถึงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่กําหนดให้
สถาบันการเงินนําส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  ทําให้จํานวนเงินท่ี
สถาบันการเงินนําส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากลดลงจากประมาณ 2.7 – 3 หม่ืนล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2552 - 
2554 เหลือเพียงประมาณ 3 พันล้านบาทในปี 2555 ซ่ึงส่งผลให้ระดับเงินกองทุนคุ้มครองเงินฝากคงที่ท่ีระดับ
ประมาณ 1 แสนล้านบาท (ดูภาพที่ 2) 
 
  

                                                            
18 มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 
19 มาตรา 8 แห่งพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหน้ีเงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2555 
20 ข้อ 4.2 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 3/2555 เรื่อง การกําหนดอัตราเงินนําส่ง หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการส่งเงินนําส่ง และ
การนําส่งเงินเพ่ิมเข้าบัญชีสะสมเพ่ือการชําระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
21 มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนดอัตราเงินนําส่งเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2552 
22 มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนดอัตราเงินนําส่งเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2555 
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ภาพที่ 2 เงินนําส่งของของสถาบันการเงิน และเงินกองทุนคุ้มครองเงินฝาก 2551-2555 
 

 
ที่มา: รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
หมายเหตุ:  * อัตราการนําส่งเงินของสถาบันการเงินเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก ลดลงเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปีของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ย
ของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2555 เป็นต้นไป 

 
o การจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากเงินเมื่อสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551  กําหนดว่า  เม่ือสถาบันการเงินถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต  ให้สถาบันคุ้มครองเงินฝากจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากเงินตามจํานวนเงินที่ได้รับความคุ้มครอง  ทั้งน้ี  ใน
บทเฉพาะกาล23 กําหนดให้จํานวนเงินที่ได้รับความคุ้มครองจะค่อยๆ ลดลง จากการคุ้มครองเต็มจํานวนตามที่
ปรากฏในบัญชี จนเหลือไม่เกิน 1 ล้านบาท ต้ังแต่ปีที่ห้านับจากพระราชบัญญัติเริ่มมีผลบังคับใช้24  อย่างไรก็
ตาม  จํานวนเงินที่ได้รับความคุ้มครองน้ีถูกแก้ไขโดยพระราชกฤษฎีกา 2 ฉบับในปี 2552 และ 255525  โดยให้
เหตุผลว่าจะเป็นการส่งเสริมเสถียรภาพของระบบการเงิน และสร้างความเช่ือม่ันแก่ผู้ฝากเงิน  การแก้ไข
จํานวนเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองดังกล่าว ทําให้ปัจจุบัน (มิถุนายน 2556)  จํานวนเงินฝากที่ได้รับความ
คุ้มครองยังคงอยู่ที่ไม่เกิน 50 ล้านบาท แทนที่จะเป็นไม่เกิน 1 ล้านบาทตามที่กําหนดไว้ในบทเฉพาะกาล (ดู
ตารางท่ี 3) 

 

                                                            
23 มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 
24 พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เริ่มมีผลบังคับใช้เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2551  ดังนั้น  ตามบทเฉพาะกาล จํานวนเงินที่ได้รับ
ความคุ้มครองจะลดเหลือไม่เกิน 1 ล้านบาท นับตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2555 
25 พระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเพิ่มข้ึน พ.ศ. 2552  และพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากที่ได้รับการ
คุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 
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ตารางท่ี 3  จาํนวนเงินฝากท่ีได้รับความคุ้มครอง 

 
จํานวนเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง 

พ.ร.บ. 2551* พ.ร.ฎ. 2552** พ.ร.ฎ. 2555*** 
11 สิงหาคม 2551 – 10 สิงหาคม 2552 เต็มจํานวน เต็มจํานวน 

 
11 สิงหาคม 2552 – 10 สิงหาคม 2553 ไม่เกิน 100 ล้านบาท เต็มจํานวน 
11 สิงหาคม 2553 – 10 สิงหาคม 2554 ไม่เกิน 50 ล้านบาท เต็มจํานวน 
11 สิงหาคม 2554 – 10 สิงหาคม 2555 ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท 
11 สิงหาคม 2555 – 10 สิงหาคม 2556 

ไม่เกิน 1 ล้านบาท  

ไม่เกิน 50 ล้านบาท 
11 สิงหาคม 2556 – 10 สิงหาคม 2557 ไม่เกิน 50 ล้านบาท 
11 สิงหาคม 2557 – 10 สิงหาคม 2558 ไม่เกิน 50 ล้านบาท 
11 สิงหาคม 2558 – 10 สิงหาคม 2559 ไม่เกิน 25 ล้านบาท 

หมายเหตุ:  * พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 
  ** พระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเพ่ิมข้ึน พ.ศ. 2552 

*** พระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 

 
4 ประเด็นวิเคราะห์ 
 

ก่อนหน้าการออกกฎหมายสําคัญท่ีเกี่ยวเน่ืองกับสถาบันการเงิน 3 ฉบับในปี 2551 กองทุนเพ่ือการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถูกใช้เป็นกลไกหลักที่ถูกใช้เพ่ือการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่อง 
(liquidity) และความสามารถในการชําระหนี้ (solvency) ของสถาบันการเงิน  รวมไปถึงการช่วยเหลือผู้ฝาก
เงินซ่ึงเป็นเจ้าหน้ีของสถาบันการเงิน  สาระสําคัญส่วนหนึ่งของการออกกฎหมายท้ัง 3 ฉบับดังกล่าวข้างต้น
เป็นการจํากัดบทบาทของกองทุนฯ  เพ่ือวางกรอบการดําเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถาบันการเงินและผู้
ฝากเงิน  โดยลดบทบาทของกองทุนฯ ในการให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงิน  และใช้สถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก เพ่ือเป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือผู้ฝากเงิน  ในกรณีท่ีสถาบันการเงินประสบวิกฤติทาง
การเงิน 

 
ในรายงานฉบับนี้จะวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... และ

กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องใน 2 ประเด็นหลัก  ได้แก่  หนึ่ง การให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงิน 
และ สอง การคุ้มครองผู้ฝากเงิน 

 
 การให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงิน 

การออกพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เป็นความพยายามในการจัด
ระเบียบการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและความสามารถในการชําระหน้ีของสถาบันการเงิน  โดยตัดอํานาจของ
กองทุนฯ ตามมาตรา 29 อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ในการ (ก) ให้
กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน  (ข) ซ้ือ หรือเข้าถือหุ้นในสถาบันการเงิน  และ (ค)  ซ้ือ ซ้ือลด หรือรับช่วงซ้ือลด
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของสถาบันการเงิน  แต่กําหนดให้อํานาจดังกล่าวยังคงอยู่ในลักษณะคล้าย “บท
เฉพาะกาล” ซ่ึงจะส้ินสุดลงเม่ือมีการตรากฎหมายเก่ียวกับการให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินท่ี
ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน  อย่างไรก็ตาม  เม่ือยังไม่มีการตรากฎหมายดังกล่าวออกมา  การวางกรอบ
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นโยบายว่าด้วยการแก้ปัญหาสภาพคล่องและความสามารถในการชําระหน้ีของสถาบันการเงิน จึงเป็นภารกิจที่
ยังตกค้างอยู่จนถึงปัจจุบัน 

 
การออกร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพ่ือคืนอํานาจในการให้การ

ช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ให้แก่กองทุนฯ เป็นสิ่งท่ีขัดแย้งกับ
เจตนารมณ์เดิมเม่ือครั้งออกพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  ดังน้ัน หาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อันได้แก่ กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นว่า  การออกร่าง
พระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้เป็นเพียงเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  เม่ือการตรากฎหมายตามท่ีบัญญัติไว้ใน
มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 เสร็จสิ้นไม่ทันตามท่ีกําหนด 
จึงยังคงมีความจําเป็นท่ีจะต้องตรากฎหมายเกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินท่ี
ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน  ท้ังนี้  สิ่งสําคัญที่ต้องคํานึงถึงในการตรากฎหมายเกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่สถาบันการเงินมีอย่างน้อย 3 ประการ  ดังน้ี 

(1) การพิจารณาทางเลือกต่างๆ ว่าหน่วยงานใดควรเป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ 
(2) ปัญหาสภาพคล่อง (liquidity) และความสามารถในการชําระหน้ี (solvency) ของสถาบัน

การเงินมีความทับซ้อนกันและแยกออกจากกันยาก  อย่างไรก็ตาม  การแก้ไขปัญหาท้ังสอง
ต้องการการดําเนินการที่แตกต่างกัน  แต่ท่ีผ่านมาไม่เคยมีการกําหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนว่าจะ
ดําเนินการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินในลักษณะใด เม่ือใด  และ 

(3) การสร้างหลักเกณฑ์ท่ีแน่ชัดเกี่ยวกับการดําเนินการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงิน  
เน่ืองจากที่ผ่านมาการให้การช่วยเหลือมีลักษณะเป็นการใช้ดุลพินิจ (discretion) มากกว่าที่จะ
อิงอยู่กับกฎกติกาที่ชัดเจน (rules) 

 
 การคุ้มครองผู้ฝากเงิน 

การจัดต้ังสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เป็นการ
เปลี่ยนแปลงแรงจูงใจ (incentive) ของผู้ฝากเงิน  โดยนําการคุ้มครองเงินฝากแบบจํากัดวงเงินมาใช้ เพ่ือให้ผู้
ฝากเงินคํานึงถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงินมากขึ้น  แทนท่ีจะคุ้มครองเงินฝากแบบเต็มจํานวน
ดังเดิม  ซ่ึงเคยนําไปสู่ภาระหนี้จํานวนมหาศาลของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  
อย่างไรก็ตาม  การแก้ไขจํานวนเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง ผ่านการออกพระราชกฤษฎีกา 2 ฉบับในปี 
2552 และ 2555  ทําให้แรงจูงใจของผู้ฝากเงินไม่เปลี่ยนแปลงตามเจตนารมณ์เดิมเม่ือครั้งออกพระราชบัญญัติ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก  และทําให้สถาบันคุ้มครองเงินฝากมีความเสี่ยงท่ีจะต้องแบกรับภาระในการให้ความ
คุ้มครองบัญชีเงินฝากเหล่าน้ีเพ่ิมขึ้น 

 
หากพิจารณาจากจํานวนเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ (ดูตารางที่ 4) จะพบว่า  การแก้ไขจํานวน

เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองจากไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 50 ล้านบาท  ส่งผลให้ขอบเขตการคุ้มครอง
เงินฝากเพ่ิมขึ้นเพียง 1.2 ล้านบัญชี หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 1.45 ของจํานวนบัญชีท้ังหมด แต่ครอบคลุม
จํานวนเงินเพ่ิมขึ้นถึง 4.48 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.4 ของจํานวนเงินฝากทั้งหมด 

 
  



12 

ตารางท่ี 4 จํานวนเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ ณ ส้ินป ี2555 

จํานวนเงินในบัญช ี
จํานวนบัญช ี จํานวนเงิน 

จํานวนบัญช ี ร้อยละ จํานวนเงิน (ล้านบาท) ร้อยละ 
ไม่เกิน 50,000 บาท 70,916,495 86.406 346,631 3.432 

50,001 - 100,000 บาท 3,587,114 4.371 254,717 2.522 
100,001 - 200,000 บาท 2,819,890 3.436 392,349 3.885 
200,001 - 500,000 บาท 2,425,712 2.956 766,958 7.595 

500,001 - 1,000,000 บาท 1,117,390 1.361 809,341 8.014 
1,000,001 - 10,000,000 บาท 1,110,603 1.353 2,836,669 28.089 
10,000,001 - 25,000,000 บาท 62,213 0.076 946,249 9.370 
25,000,001 - 50,000,000 บาท 19,625 0.024 701,514 6.947 
50,000,001 - 100,000,000 บาท 8,419 0.010 593,807 5.880 
100,000,001 - 200,000,000 บาท 3,614 0.004 508,306 5.033 
200,000,001 - 500,000,000 บาท 2,017 0.002 620,649 6.146 
ต้ังแต่ 500,000,000 บาทข้ึนไป 925 0.001 1,321,585 13.087 

รวม 82,074,017 100 10,098,775 100 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
หากพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับเงินกองทุนคุ้มครองเงินฝากแล้วจะพบว่า  ภายหลังการประกาศใช้

พระราชกฤษฎีกากําหนดอัตราเงินนําส่งเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2555  ระดับเงินกองทุนคุ้มครองเงิน
ฝากจะคงท่ีอยู่ประมาณ 1 แสนล้านบาท  ซ่ึงคิดเป็นเพียงประมาณร้อยละ 1 ของจํานวนเงินฝากท้ังหมด หรือ
ประมาณร้อยละ 3.89 ของเงินฝากท่ีได้รับความคุ้มครองเท่าน้ัน  ระดับเงินกองทุนนี้อาจไม่เพียงพอท่ีจะ
จ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากเงิน  แม้กระท่ังในกรณีสถาบันการเงินท่ีประสบปัญหาจนถึงขั้นต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาต
เป็นสถาบันการเงินขนาดกลาง  จึงมิพักต้องพูดถึงกรณีท่ีเป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ หรือกรณีท่ีเกิด
วิกฤติการณ์สถาบันการเงิน 

 
แม้ว่าภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจมิได้สูงอย่างท่ีกล่าวมาข้างต้น หากไม่มีสถาบันการเงินใดประสบ

ปัญหาจนถึงขั้นต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตในอนาคตอันใกล้  อย่างไรก็ตาม  การเพ่ิมจํานวนเงินฝากท่ีได้รับ
ความคุ้มครองมีผู้ได้รับประโยชน์เพ่ิมขึ้นไม่มากนัก เม่ือเทียบกับภาระความเสี่ยงที่กองทุนคุ้มครองเงินฝากท่ี
ต้องแบกรับ  ท้ังยังอาจเป็นการทําลายระบบการคุ้มครองเงินฝากท่ีออกแบบมาไว้ดีแล้วอีกด้วย 
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5 ข้อเสนอแนะ 
 

ผู้ทําการศึกษามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

(1) ควรเร่งพิจารณาการตรากฎหมายเก่ียวกับการให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินที่
ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพ่ือลดบทบาทของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  
โดยอาจต้องบัญญัติระยะเวลาที่ชัดเจนในร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) 
พ.ศ. .... 

(2) ควรพิจารณาอัตราที่เหมาะสมในการเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงิน 2 ส่วน ท้ังการเรียกเก็บเงิน
เพ่ือเข้าบัญชีกองทุนฯ  และการเรียกเก็บเงินเพ่ือเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากตามพระราชบัญญัติ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551  เพ่ือสร้างสมดุลระหว่างการเร่งชําระหนี้กองทุนฯ และ
ภาระความเสี่ยงท่ีกองทุนคุ้มครองเงินฝากต้องแบกรับ 

(3) การเพ่ิมจํานวนเงินฝากท่ีได้รับความคุ้มครองเป็นการทําลายระบบการคุ้มครองเงินฝาก  ใน
อนาคตจึงควรกําหนดระยะเวลาเพ่ือลดจํานวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองลง  เพ่ือให้ทั้งผู้ฝาก
เงิน และผู้บริหารสถาบันการเงิน คํานึงถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงินอย่างท่ีควร
จะเป็น 
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ภาคผนวก 1  สรุปการแก้ไขอํานาจกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
มาตรา 29 อฏัฐ แห่ง พระราชบัญญัตธินาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 

 
พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเตมิ 2528 พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) 2540 พ.ร.บ. ธปท. (ฉบับที่ 4) 2551 

มาตรา ๒๙ อัฏฐ  ให้กองทุนมีอํานาจ
กระทํากิจการต่าง ๆ ภายในขอบ
วัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๒๙ 
ตรี และอํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

มาตรา ๒๙ อัฏฐ  ให้กองทุนมีอํานาจ
กระทํากิจกรรมต่าง ๆ ภายในขอบ
วัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๒๙ 
ตรี และอํานาจเช่นว่านี้ ให้รวมถึง 

มาตรา ๒๙ อัฏฐ ให้กองทุนมีอํานาจ
กระทํากิจการต่าง ๆ ภายในขอบ
วัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๒๙ 
ตรี และอํานาจเช่นว่านี้ ให้รวมถึง 

มาตรา ๑๙ ...กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินมีอํานาจ
ดําเนินการดังต่อไปนี้ เพียงเท่าที่จําเป็น 
เพื่อแก้ไขฟื้นฟูสถาบันการเงนิตามความ
จําเป็นเร่งด่วน 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง
หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ สร้าง ซื้อ จัดหา 
ขาย จําหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่า
ซื้อ ยืม ให้ยืม รับจํานํา รับจํานอง 
แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดําเนินการ
ใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร ตลอดจนรบัทรัพย์สินที่มี
ผู้อุทิศให้ 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง
หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ สร้าง ซื้อ จัดหา 
ขาย จําหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่า
ซื้อ ยืม ให้ยืม รับจํานํา รับจํานอง 
แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดําเนินการ
ใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทัง้ในและนอก
ราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มี
ผู้อุทิศให ้

(๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง
หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ สร้าง ซื้อ จัดหา 
ขาย จําหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่า
ซื้อ ยืม ให้ยืม รับจํานํา รับจํานอง 
แลกเปลี่ยน โอน รบัโอน หรือดําเนินการ
ใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มี
ผู้อุทิศให้ 

 

(๒) ให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินโดยมี
ประกันตามควร 

(๒) ให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินโดยมี
หรือไม่มีประกันตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดการ
กองทุนกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

 

(๑) ให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินโดยมี
หรือไม่มีประกันตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการจัดการ
กองทุนของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินกําหนดโดย
อนุมัติรัฐมนตรี 
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พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเตมิ 2528 พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) 2540 พ.ร.บ. ธปท. (ฉบับที่ 4) 2551 
(๓) ค้ําประกัน หรือรับรอง รับอาวัล 
หรือสอดเข้าแก้หน้าในตั๋วเงิน 

(๓) ค้ําประกันหรือรับรอง รับอาวัล หรือ
สอดเข้าแก้หน้าในตั๋วเงิน 

(๒) ค้ําประกันหรือรับรอง รับอาวัล หรือ
สอดเข้าแก้หน้าในตั๋วเงิน 

 

(๔) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินตาม
ควรแก่กรณีสําหรับผู้ฝากเงินหรือผู้ให้
กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินที่ต้องเสียหาย
เนื่องจากสถาบันการเงินดังกล่าวประสบ
วิกฤติการณ์ทางการเงินอย่างร้ายแรง 

(๔) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินตาม
สมควรแก่กรณีสําหรับผู้ฝากเงิน หรือ
เจ้าหนี้ของสถาบันการเงินที่ต้องเสียหาย 
เนื่องจากสถาบันการเงินดังกล่าวประสบ
วิกฤตการณ์ทางการเงินอย่างร้ายแรง 

  

(๕) มีเงินฝากไว้ในสถาบันการเงินตามที่
คณะกรรมการจัดการกองทุนเห็นว่า
จําเป็นและสมควร 

(๕) มีเงินฝากไว้ในสถาบันการเงินตามที่
คณะกรรมการจัดการกองทุนเห็นว่า
จําเป็นและสมควร 

(๓) มีเงินฝากไว้ในสถาบันการเงินตามที่
คณะกรรมการจัดการกองทุนเห็นว่า
จําเป็นและสมควร 

 

(๖) ซื้อหรือเข้าถือหุ้นในสถาบันการเงิน (๖) ซื้อหรือเข้าถือหุ้นในสถาบันการเงิน  (๒) ซื้อหรือเข้าถือหุ้นในสถาบันการเงิน 
(๗) ซื้อ ซื้อลดหรือรับช่วงซื้อลดตราสาร
แสดงสิ ท ธิ ในห นี้  หรื อรั บ โอนสิท ธิ
เรียกร้องของสถาบันการเงิน 

(๗) ซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตราสาร
แสดงสิท ธิ ในห นี้  หรื อ รั บ โอนสิท ธิ
เรียกร้องของสถาบันการเงิน 

 
(๓) ซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตราสาร
แสดงสิ ท ธิ ในหนี้  หรื อรั บ โอนสิท ธิ
เรียกร้องของสถาบันการเงิน 

(๘ )  กู้ หรื อ ยืม เ งิน  ออก ตั๋ว เงิ นและ
พันธบัตร 

(๘ )  กู้ หรื อ ยืม เงิน  ออก ตั๋ว เงิ นและ
พันธบัตร 

(๔ )  กู้ หรื อ ยืม เงิน  ออก ตั๋ว เงิ นและ
พันธบัตร 

 

(๙) ลงทุนเพื่อนํามาซึ่งรายได้ตามที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการ จัดการ
กองทุน 

(๙) ลงทุนเพื่อนํามาซึ่งรายได้ตามที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการจัดการ
กองทุน 

(๕) ลงทุนเพื่อนํามาซึ่งรายได้ตามที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการ จัดการ
กองทุน 

 

(๑๐) ทํากิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือ
เนื่ อ ง ใ นการ จั ดการ ใ ห้สํ า เ ร็ จ ต าม
วัตถุประสงค์ของกองทุน 

(๑๐) ทํากิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือ
เ นื่ อ ง ในการจั ดการ ให้ สํ า เ ร็ จ ต าม
วัตถุประสงค์ของกองทุน 

(๖) ทํากิจการทั้งปวงที่ เกี่ยวกับหรือ
เกี่ยวเนื่องในการจัดการให้สําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน 
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จัดทําโดย 

 
 
โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย 
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และสถาบันพระปกเกล้า 
 
 
 
เว็ปไซต์: http://thailawwatch.org 
Facebook: https://www.facebook.com/thailawwatch.org 
 
 


