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ข้อมูลคำถามคำตอบที่พบบ่อย เรื่องการคุ้มครองเงินฝาก 
 

1 การคุ้มครองเงินฝากคืออะไร หากไม่มีการคุ้มครองเงินฝากจะเป็นอย่างไร 
การคุ้มครองเงินฝาก คือ มาตรการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชน เพ่ือสร้างหลักประกันให้กับ
ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินตามกฎหมายสถาบันคุ้มครองเงินฝากว่า หากสถาบันการเงินถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต ผู้ฝากเงินจะได้รับเงินตามวงเงินคุ้มครองภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว สำหรับเงินฝากส่วน
ที่เกินวงเงินคุ้มครอง ผู้ฝากเงินมีโอกาสได้รับเพิ่มเติมจากกระบวนการชำระบัญชีสถาบันการเงินที่ 
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยการขายสินทรัพย์ของสถาบันการเงินดังกล่าว และนำเงินที่ได้มาจัดสรร
ให้แก่เจ้าหนี้ของสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงผู้ฝากเงินที่มจีำนวนเงินฝากเกินวงเงินคุ้มครองด้วย 
สำหรับการจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากเงินนั้น จะใช้เงินจากกองทุนคุ้มครองเงินฝากท่ีเรียกเก็บจากสถาบัน
การเงินสมาชิก โดยไม่ได้ใช้เงินภาษีของประชาชน และไม่เป็นภาระแก่งบประมาณของประเทศ 
หากไม่มีการคุ้มครองเงินฝาก ผู้ฝากเงินจะต้องไปเรียกร้องจากสถาบันการเงินด้วยตนเองในกรณีท่ี
สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต และอาจต้องฟ้องร้องดำเนินคดีเพ่ือให้ได้รับเงินที่ฝากไว้คืน  
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบสถาบันการเงินของประเทศ และอาจนำไปสู่เหตุการณ์ 
ที่ประชาชนแห่ไปถอนเงินออกจากสถาบันการเงินจนทำให้สถาบันการเงิน เกิดภาวะวิกฤติเทีเ่รียว่า 
Bank run อันจะทำความเสียหายให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพ่ือให้ 
ผู้ฝากเงินมั่นใจได้ว่าหากเกิดวิกฤตสถาบันการเงินในครั้งต่อไป จะไม่กระทบต่อเงินฝากท่ีผู้ฝากเงิน 
มีอยู่ในสถาบันการเงิน และผู้ฝากเงินจะได้รับเงินแน่นอน จึงได้มีการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝากขึน้
โดยพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551  

2.  สถาบันคุ้มครองเงินฝาก คือใคร มีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง  

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครอง
เงินฝาก พ.ศ. 2551 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 และเป็นหนึ่งในหน่วยงานตาข่ายความมั่นคง
ทางการเงินที่ดูแลระบบสถาบันการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย 

- กระทวงการคลัง :  พิจารณาการออกใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาตของสถาบันการเงิน 
- ธนาคารแห่งประเทศไทย :  กำกับ ดูแล ตรวจสอบ สั่งแก้ไขปัญหา สั่งควบคุม สั่งปิดสถาบัน

การเงิน 
- สถาบันคุ้มครองเงินฝาก :  จ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากเงิน ชำระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาต และเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน 

สคฝ. มีหน้าที่หลัก คือ 

• จ่ายเงินแก่ผู้ฝากเงินภายในวงเงินคุ้มครองตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ในกรณีท่ีสถาบัน
การเงินสมาชิกที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองถูกเพิกถอนใบอนุญาต*  

• ชำระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต* เพ่ือรวบรวมเงินมาชำระคืนหนี้สินของ
สถาบันการเงินนั้น ซึ่งรวมถึงเงินฝากส่วนที่เกินวงเงินคุ้มครองด้วย     



* การเพิกถอนใบอนุญาต  คือ การเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน ตามเงื่อนไข
ที่กำหนดไว้ในกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน ซ่ึงจะออกเป็นคำสั่งโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง  

3. การกำหนดวงเงินคุ้มครองพิจารณาจากอะไร ทำไมต้องคุ้มครอง 1 ล้านบาท ในปี 2564 
• ทำไมไม่คุ้มครองเต็มจำนวน 

หากคุ้มครองเต็มจำนวนต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก ยกตัวอย่างกรณวีิกฤตเศรษฐกิจปี 2540  
ทีป่ระเทศไทยมีการคุ้มครองเงินฝากเต็มจำนวน ทำให้ประเทศไทยมีภาระหนี้สินมากกว่า  
1 ล้านล้านบาท การกำหนดวงเงินคุ้มครองเงินฝากจึงเน้นให้ครอบคลุมเงินฝากของผู้ฝาก 
รายย่อย ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศและเป็นไปตามหลักการสากล โดยปัจจุบันมีมากกว่า 
140 ประเทศทีน่ำหลักการนี้มาใช้  

• ทำไมถึงคุ้มครองเงินฝากทีจ่ำนวนเงิน 1 ล้านบาท   
วงเงินคุ้มครองที่ 1 ล้านบาท ครอบคลุมเงินฝากเต็มจำนวนของผู้ฝากเงินคิดเป็นร้อยละ 98.03 
ของผู้ฝากทั้งหมด (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2564) ซึ่งหมายความว่า หากเกิดกรณีสถาบันการเงิน
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ฝากเงิน 98 คน จาก 100 คน จะได้รับเงินฝากคืนทั้งจำนวน อย่างไร 
ก็ดี หากจะมีการกำหนดวงเงินคุ้มครองที่สูงกว่า 1 ล้านบาท ก็ไม่ได้ทำให้จำนวนผู้ฝากที่ได้รับ
เงินฝากคืนเต็มจำนวนสูงกว่าร้อยละ 98 ของผู้ฝากท้ังหมดเป็นนัยสำคัญ แต่กลับเพ่ิมภาระ
จำนวนเงินที่ต้องใช้ในการจ่ายคืนกลับขึ้นสูงมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ฝากจำนวนน้อยเท่านั้น 
ที่จะได้รับประโยชน์ 

• เพ่ิงเริ่มคุ้มครองปีนี้ใช่หรือไม่ / ทำไมถึงคุ้มครอง 1 ล้านบาท ในปี 2564 / เป็นเพราะสถาบัน
การเงินไม่มั่นคงใช่หรือไม่  
การคุ้มครองเงินฝากที่ 1 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้ใน มาตรา 53 แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 แต่เพ่ือให้ผู้ฝากเงินไดม้ีการปรับตัวจากเดิม
ที่เคยมีการคุ้มครองแบบเต็มจำนวนเป็นการจำกัดจำนวน กฎหมายจึงได้มีบทเฉพาะกาลเตรียม
ไว้ โดยกำหนดวงเงินคุ้มครองให้ลดหลั่นลงไปในแต่ละปี อีกทั้งที่ผ่านมายังมีการออกพระราช
กฤษฎีกากำหนดจำนวนวงเงินคุ้มครองให้เป็นแบบขั้นบันไดก่อนที่จะถึงวงเงินคุ้มครองตามที่
กฎหมายกำหนด และในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 นี้  จะเป็นวันที่ผู้ฝากเงินจะได้รับการคุ้มครอง
เงินฝากที่วงเงิน 1 ล้านบาท ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวก็ยังครอบคลุมผู้ฝากรายย่อย ซึ่งเป็นคนส่วน
ใหญ่ของประเทศมากกว่าร้อยละ 98 มากกว่าเกณฑ์ที่ใช้ทั่วไปของสถาบันประกันเงินฝาก
ต่างประเทศ (กำหนดไว้มากกว่าร้อยละ 90) 
 

4. ใครเป็นผู้ได้รับการคุ้มครอง   
ผู้ฝากเงินที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่ว่าเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติที่เปิดบัญชีเป็น 
สกุลเงินบาทกับสถาบันการเงิน (สง.) ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสถาบันคุ้มครองเงิน
ฝาก จะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติทันทีที่เปิดบัญชีเงินฝาก โดยไม่ต้องดำเนินการใด ๆ 
เพ่ือให้ได้รับความคุ้มครอง  

 



5. ฝากเงินกับสถาบันการเงินไหนได้รับความคุ้มครอง 

สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ไทย 19 แห่ง  สาขา
ธนาคารต่างประเทศ 11 แห่ง บริษัทเงินทุน 2 แห่ง และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 3 แห่ง รวม
ทั้งสิ้น 35 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564) สามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันการเงินที่
อยู่ภายใต้ความคุ้มครองได้ที่ https://www.dpa.or.th/articles/view/list-of-insured-
financial-institutions 

 

6. ผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบใดที่ได้รับความคุ้มครอง 
• ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ 1. เงินฝากกระแสรายวัน 2. เงินฝากออมทรัพย์   

3. เงินฝากประจำ 4. บัตรเงินฝาก และ 5. ใบรับฝากเงิน 
• ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือเงินฝากบางประเภทที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง เช่น เงินฝากประเภท 

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เงินฝากในสหกรณ์ พันธบัตร หุ้นกู้ หน่วยลงทุน (SSF, RMF) 
แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงิน เงินอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ประกันประเภทออมทรัพย์ ที่ออกโดย
บริษัทประกัน 

• กรณบีัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ผูกไว้กับบัญชีกองทุนหรือประกัน  
 - บัญชีเงินฝากที่ผูกไว้กับบัญชีกองทุนหรือประกัน จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะใน
ส่วนของเงินฝากออมทรัพย์ 

• กรณบีัญชีเงินฝากประเภทพิเศษ  เช่น บัญชีเงินฝากประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก หรือบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ที่มีการประกันชีวิต/ประกันภัยแนบมาด้วย        
 - บัญชีเงินฝากตามประเภทที่กำหนดไว้ จะได้รับความคุ้มครองทั้งในกรณีที่มีหรือไม่มี
สมุดคู่ฝาก สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แถมประกัน จะได้รับความคุ้มครองในส่วนของเงิน
ฝากออมทรัพย์ แต่ส่วนที่เป็นความคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ใช่เงินฝากจึงไม่ได้รับความคุ้มครอง
จากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก อย่างไรก็ตาม การกำกับดูแลและการให้ความคุ้มครองในส่วนของ
ระบบการประกันภัยเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งสามารถเข้าดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้จาก www.oic.or.th หรือ สายด่วน 
คปภ. หมายเลข 1186 

• กรณบีัญชีเงินฝากเพ่ือบริจาคเงินสำหรับสาธารณกุศล        
 - ได้รับการคุ้มครอง หากประเภทของเงินฝากและสถาบันการเงินที่รับฝากนั้น  
อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามที่กฎหมายสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

• กรณเีงินฝากในนามคณะบุคคล นิติบุคคล รวมทั้งเงินฝากของกองทุนต่าง ๆ มูลนิธิ วัด สมาคม 
สหกรณ์ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต  
 - ได้รับการคุ้มครอง หากประเภทของเงินฝากและสถาบันการเงินที่ฝากนั้น  
อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามที่กฎหมายสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
 
 
 

https://www.dpa.or.th/articles/view/list-of-insured-financial-institutions
https://www.dpa.or.th/articles/view/list-of-insured-financial-institutions


• กรณบีัญชีเงินฝากของชาวต่างชาติที่ฝากในประเทศไทย        
 - ได้รับการคุ้มครองต่อเมื่อเป็นบัญชีเงินฝากภายในประเทศที่เป็นสกุลเงินบาท  
ในประเภทที่ให้ความคุ้มครอง ไม่คุ้มครองเงินฝากใน “บัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอก
ประเทศ” ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 

• กรณฝีากเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์  
สถาบันคุ้มครองเงินฝากไม่คุ้มครองเงินฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์ เนื่องจากสหกรณ์ไม่ได้เป็น
สถาบันการเงินตามกฎหมายสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  

• กรณฝีากเงินกับ SFI   
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลาม ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล คือ กระทรวงการคลัง อยู่แล้ว จึงไม่
อยู่ภายใต้กฎหมายสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่ปัจจุบันกำหนดให้คุ้มครองสถาบันการเงินตาม
กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน คือ ธพ. บง. และบค.  

 
7. ลักษณะของการคุ้มครองเป็นอย่างไร 

คุ้มครอง 1 รายผู้ฝากต่อสถาบันการเงิน 1 แห่ง (ไม่ใช่ต่อ 1 บัญชี) โดยคำว่า “รายผู้ฝาก” หมายถึง 
ผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากตามเอกสารการเปิดบัญชี ซึ่งในกรณีที่ผู้ฝากเงินมีบัญชีเงินฝาก
หลายบัญชีที่เปิดอยู่กับสถาบันการเงิน 1 แห่ง จะต้องนำเงินฝาก (คือ เงินต้นและดอกเบี้ย) ในทุก
สาขาและทุกบัญชีของสถาบันการเงินแห่งนั้นมารวมคำนวณ จำนวนเงินสุทธิไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ผู้
ฝากเงินจะได้คืนตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมาย และผู้ฝากเงินจะได้รับเงินส่วนที่ไม่เกินวงเงินคุ้มครอง
ในระยะเวลาที่แน่นอน 

โดยมีหลักการในการคำนวณเงินฝากที่จะได้รับคืน ดังนี้ 
1. การเปิดบัญชีเงินฝากไว้ภายใต้ สง. เดียว  (เช่น  นาย ก. ฝากเงินไว้ที่ สง. A)  

1.1 บัญชีเดี่ยวของ นาย ก.  (ทุกสาขา ทุกบัญชีที่มี จะถูกนำมาคำนวณรวมกัน) 
1.2 บัญชีร่วมของนาย ก. กับ นาง ข. (หากกำหนดสัดส่วนไว้จะจ่ายคืนตามสัดส่วนที่

  กำหนดร่วมกันไว้ หากไม่ได้กำหนดไว้จะจ่ายคืนในอัตราส่วนเท่ากัน) 
1.3 บัญชีเพ่ือ หรือ บัญชีโดย หากมีการเปิดบัญชีเพ่ือ หรือ บัญชีโดยให้กับบุคคลอื่น โดย 

นาย ก. เป็นเจ้าของบัญชี (ต้องดูจากหลักฐานว่า นาย ก. เป็นผู้เปิดบัญชี) 
1.4 นาย ก. จะได้รับเงินฝากคืน จากการนำข้อ 1.1 – 1.3 มารวมกัน 

2. การคุ้มครองเงินฝาก  
2.1 หากจำนวนเงินฝากรวมตามข้อ 1 น้อยกว่าวงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาท นาย ก. จะ

ได้รับเงินเต็มจำนวน 
2.2 หากจำนวนเงินฝาก มากกว่าวงเงินคุ้มครอง นาย ก. จะได้รับเงิน 1 ล้านบาท ภายใน 

30 วัน โดยส่วนที่เกินกว่าวงเงินคุ้มครอง มีโอกาสได้รับคืนเพ่ิมเติมเมื่อ สคฝ. 
ดำเนินการชำระบัญชีสถาบันการเงินดังกล่าว 

 
 



3. การหักหนี้ที่มีกับสถาบันการเงิน 
3.1 หากผู้ฝากเงินมีหนี้ถึงกำหนดชำระอยู่กับสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ก่อน

การจ่ายเงิน จะมีการคำนวณจำนวนเงินฝากทีผู่้ฝากเงินมีสิทธิจะได้รับ โดย สคฝ. จะ
นำมาหักกับจำนวนหนี้ที่ถึงกำหนดชำระก่อนหรือในวันที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต เช่น นาย ก. มีสินเชื่อบ้านวงเงิน 3 ล้านบาท และจะต้องชำระค่างวดทุก
เดือน ๆ ละ 18,000 บาท หาก นาย ก. ไม่ได้ชำระค่างวดมา 2 งวด ก่อนสถาบัน
การเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต หนี้ถึงกำหนดชำระของนาย ก. จะเท่ากับ 36,000 บาท 
   

 ตัวอย่าง หากธนาคาร A ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นาย ก. ซึ่งยังมีเงินฝากกับธนาคาร A  ณ วันที่ธนาคารถูกเพิกถอนใบอนุญาตจำนวน   
2 บัญชี บัญชีที่หนึ่ง  2 ล้านบาท และบัญชีที่สอง 8 แสนบาท สคฝ. จะนำยอดเงินทั้ง 2 บัญชีที่นาย ก. เป็น
เจ้าของมารวมกัน ซึ่งได้เท่ากับ 2.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับวงเงินคุ้มครองที่ 1 ล้านบาท นาย ก. จะได้รับเงินจาก 
สคฝ. ก่อนเป็นจำนวน 1 ล้านบาท ภายใน 30 วัน ส่วนที่เหลืออีก 1.8 ล้าน จะอยู่ภายใต้การดำเนินการชำระ
บัญชีของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ซ่ึงผู้ฝากเงินมีโอกาสได้รับคืนต่อไป 

 
 ทั้งนี้ เงินฝากของสถาบันการเงินอ่ืน ๆ จะไม่ถูกนำมาคำนวณรวมด้วย จะใช้เฉพาะยอดเงินฝาก

ของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเท่านั้น แต่หากเกิดกรณีที่มีสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
มากกว่า 1 สถาบันการเงิน จะคำนวณวงเงินคุ้มครองแยกกันเป็นรายสถาบันการเงิน 

 

8. หากมีเงินฝากเกินกว่า 1 ล้านบาท ควรกระจายเงินฝากหรือไม่ และเงินฝากที่มีอยู่ก่อนที่จะปรับ
ลดวงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาท ในวันที่ 11 ส.ค. 64 จะได้รับการคุ้มครองอย่างไร  

การกำกับดูแลสถาบันการเงินทั้ง 35 แห่ง ที่อยู่ภายใต้กฎหมายสถาบันคุ้มครองเงินฝาก มีธนาคาร
แห่งประเทศไทยทำหน้าที่กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ฐานะและการดำเนินงานของสถาบัน
การเงินมีเสถียรภาพ ผู้ฝากเงินจึงสามารถม่ันใจในการใช้บริการกับสถาบันการเงินดังกล่าวได้  
ทั้งนี้ การกระจายเงินฝากก็เป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ผู้ฝากเงินสามารถทำได้ ซึ่งควร
พิจารณาควบคู่กับความมั่นคง ผลตอบแทน และบริการที่จะได้รับจากสถาบันการเงินที่จะฝากเงิน
ไปพร้อมกัน สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน สถาบันคุ้มครองเงินฝากจะทำหน้าที่จ่ายเงินให้กับผู้ฝาก
เฉพาะในกรณีสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายสถาบันคุ้มครองเงินฝากถูกเพิกถอนใบอนุญาต
เท่านั้น  ซึ่งจำนวนเงินที่นำมาใช้คำนวณเพ่ือการจ่าย จะคำนวณจากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่
สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต  

9. ส่วนเกินกว่าวงเงินคุ้มครองมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน อย่างไร  
• เงินฝากส่วนที่เกินวงเงินคุ้มครอง สถาบันคุ้มครองเงินฝากจะจ่ายเงินแก่ผู้ฝากเงินอย่างไร         

 - เจ้าหนี้ (ซึ่งรวมถึงผู้ฝากเงิน) จะต้องมายื่นหนังสือทวงหนี้ต่อผู้ชำระบัญชี (สถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก) และเมื่อผู้ชำระบัญชีรวบรวมทรัพย์สินและหนี้สินของสถาบันการเงินที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้แล้วจะเฉลี่ยคืนหนี้แก่เจ้าหนี้ตามสัดส่วนและลำดับที่กฎหมาย
กำหนด 
 
 



 
• เงินฝากส่วนที่เกินวงเงินคุ้มครอง จะได้รับคืนเต็มจำนวนหรือไม่         

 - การจัดสรรเงินเพื่อคืนหนี้ให้แก่เจ้าหนี้นั้น จะเป็นการเฉลี่ยตามสัดส่วนและลำดับของ
เจ้าหนี้ โดยจะข้ึนอยู่กับจำนวนทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ชำระบัญชีรวบรวมและจำหน่ายจ่าย
โอนได้  
 

• การจ่ายเงินผู้ฝากในส่วนที่เกินวงเงินคุ้มครอง ใช้เวลานานเท่าใด             
 - ระยะเวลาการจ่ายเงินขึ้นอยู่กับทรัพย์สินและหนี้สินของ สง. ว่ามีมากน้อยเพียงใด 
โดยผู้ชำระบัญชี (สถาบันคุ้มครองเงินฝาก) จะรีบดำเนินการให้มกีารชำระหนี้แก่เจ้าหนี้  
(ซึ่งรวมถึงผู้ฝากเงิน) ตามลำดับและตามสัดส่วนแห่งหนี้ เพ่ือให้เจ้าหนี้ทั้งหลายได้รับเงิน
โดยเร็ว และได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด 
 

_____________________________ 

 


