เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการบัญชีเงินฝาก
ที่ไม่มกี ารเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ. ....
ตามที่สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเงินฝาก
ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากฯ) ตั้งแต่
วันที่ 24 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 เมษายน
๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดทาและเสนอร่างกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นั้น
สศค. ขอเรียนว่า หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น มีหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากฯ
ทั้งสิ้น 29 ราย รวมทั้ง สศค. ได้ติดตามประเด็นความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปผ่านสื่อต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งประเด็นความคิดเห็นส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน เช่น ไม่เข้าใจความหมายของบัญชีเงิน
ฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวที่สถาบันการเงินจะต้องนาส่งเข้าบัญชีฯ โดยมักเข้าใจผิดว่าเป็นบัญชีเงินฝาก
ทุกประเภท ไม่ทราบระยะเวลาการไม่เคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากตามนิยามของร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ เข้าใจว่าเป็นการริบเงินประชาชนเพื่อให้ภาครัฐนาไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น และ สศค. ได้ชี้แจง
ประเด็นความคิดเห็นเหล่านี้และได้เผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของ สศค. และเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่
23 มกราคม 2561
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในร่างกฎหมายฉบับนี้สามารถรับรู้เนื้อหาสาระสาคัญของ
ร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากฯ และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
มากขึ้น จึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากฯ อีกครั้ง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็น
โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินในบัญชีเงินฝากที่ไม่มี
การเคลื่อนไหวของเจ้าของบัญชีเงินฝากในสถาบันการเงินเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งสถาบันการเงิน
ยังไม่สามารถติดต่อเจ้าของบัญชีเงินฝากได้ จึงสมควรจัดให้มีระบบการสืบค้นข้อมูลบัญชีเงินฝาก
ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแบบรวมศูนย์ เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิเรียกร้อง (เจ้าของบัญชีเงินฝาก
ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว) หรือทายาทได้สืบค้นและขอรับเงินคืนได้ จึงสมควรจัดให้มีบัญชีเพื่อการบริหาร
จัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน โดยให้กรมบัญชีกลางบริหารจัดการ
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และจัดให้มีระบบการสืบค้นข้อมูลบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวสาหรับผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือทายาท
พร้อมทั้งอานวยความสะดวกในการคืนเงิน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
2. สาระสาคัญของร่างกฎหมาย
ร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากฯ แบ่งเป็น 4 หมวด รวมทั้งสิ้น 13 มาตรา
สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
2.1 การกาหนดนิยาม
2.1.1 บัญชีเงินฝาก หมายถึง บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ที่เป็นเงินบาทที่เปิดบัญชีกับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบัญชีเงินฝากประจา บัญชีเงินฝาก
เพื่อประกันการชาระหนี้กับสถาบันการเงิน บัญชีเงินฝากเพื่อประกันการชาระหนี้ของบุคคลอื่นตามคาสั่ง
ของเจ้าของบัญชีเงินฝาก เงินฝากที่ถูกยึดหรืออายัดซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินคดีหรือตามคาสั่งศาล หรือ
บัญชีเงินฝากอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
2.1.2 บัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว หมายถึง บัญชีเงินฝากที่ไม่มีการฝาก
ถอน หรือโอนเงินในบัญชีเงินฝากนั้นเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่รวมถึงการได้รับดอกเบี้ย
หักค่าธรรมเนียม หรือหักภาษี ณ ที่จ่ายของสถาบันการเงิน หรือการปรับสมุดบัญชี
2.1.3 การเริ่มนับวันที่บัญชีไม่เคลื่อนไหว ให้เริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคมของปีถัด
จากวันสุดท้ายที่บัญชีมีการเคลื่อนไหว
2.1.4 สถาบันการเงิน หมายถึง ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับ
เงินฝากประชาชน หรือนิติบุคคลอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
2.2 การนาส่งเงินในบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
2.2.1 ภายใน 3 เดือนก่อนวันสิ้นปีปฏิทิน ให้สถาบันการเงินตรวจสอบข้อมูลของ
เจ้าของบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินที่ครบกาหนดหรือจะครบกาหนดระยะเวลาเป็นบัญชีเงินฝาก
ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว และแจ้งเจ้าของบัญชีเงินฝากเพื่อดาเนินการฝาก ถอน หรือโอนเงิน หรือปิดบัญชี
นั้นภายในวันสิ้นปีปฏิทิน ทั้งนี้ หากเจ้าของบัญชีเงินฝากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้สถาบันการเงินดาเนินการปิดบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนั้น
2.2.2 ให้สถาบันการเงินนาส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
ให้กรมบัญชีกลาง
2.2.3 ให้สถาบันการเงินนาส่งเงินในบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเข้า “บัญชี
เพื่อการบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน” ที่กรมบัญชีกลางเปิดไว้
ตามที่ร่างกฎหมายฉบับนี้กาหนด ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
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2.2.4 สถาบันการเงินใดไม่นาส่งเงินเข้าบัญชี นาส่งเงินไม่ครบ หรือนาส่งเงินล่าช้า
กว่าระยะเวลาที่กาหนด ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ต่อเดือนของจานวนเงินที่ไม่นาส่งหรือ
นาส่งไม่ครบ
2.2.5 สถาบันการเงินไม่ต้องนาเงินในบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวที่ได้
ดาเนินการตามข้อ (2.2.1) – (2.2.3) แล้ว มารวมคานวณเป็นเงินนาส่งกองทุนคุ้มครองเงินฝากตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตาม
กฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ แล้วแต่กรณี
2.2.6 ให้สถาบันการเงินมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูล กรณีที่ผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือทายาทมาขอรับเงินคืน
2.3 การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน
2.3.1 กาหนดให้กรมบัญชีกลางเปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินเรียกว่า “บัญชีเพื่อ
การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับเงิน
และบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน
2.3.2 ให้กรมบัญชีกลางนาเงินของ “บัญชีเพื่อการบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มี
การเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน” ไปใช้จ่ายเพื่อ (1) จ่ายเข้าบัญชีเงินคงคลัง และ (2) จ่ายเงินให้แก่ผู้
มีสิทธิเรียกร้องหรือทายาท
2.3.3 ให้กรมบัญชีกลางจัดทาฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือทายาทสามารถ
สืบค้นข้อมูลบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวได้
2.4 การจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือทายาท
2.4.1 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือทายาทประสงค์จะขอรับเงินคืน ให้กรมบัญชีกลาง
ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและจานวนเงินที่พึงจะได้รับ โดยกรมบัญชีกลางจะแจ้งให้
สถาบันการเงินตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือทายาทภายใน 15 วันทาการ
นับแต่ได้รับคาขอ
2.4.2 เมื่อสถาบันการเงินได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางแล้ว ให้สถาบันการเงิน
ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตน และแจ้งผลการตรวจสอบให้กรมบัญชีกลางทราบภายใน 15 วันทา
การนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
2.4.3 เมื่อกรมบัญชีกลางได้รับแจ้งการตรวจสอบข้อมูลจากสถาบันการเงินถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว ให้กรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมายจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิเรียกร้อง
หรือทายาท แล้วแต่กรณี ทั้งจานวนโดยไม่มีดอกเบี้ย และผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือทายาทจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการจ่ายเงินนั้น
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3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การกาหนดให้สถาบันการเงินให้อานาจแก่ภาครัฐในการนาเงินในบัญชีเงินฝากที่ไม่มี
การเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและจัดทาระบบ
การค้นหาข้อมูลออนไลน์เพื่อสืบค้นบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวจะก่อให้เกิดประโยชน์ โดยเป็น
การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้มีสิทธิเรียกร้องและทายาทเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
และเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเรียกร้องและทายาทสามารถสืบค้นเพื่อขอรับเงินคืนได้
เนื่องจากหากเจ้าของบัญชีเงินฝากหรือทายาทตามกฎหมายต้องการสืบค้นข้อมูลเงินฝากที่ไม่มีการ
เคลื่อนไหวตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ก็สามารถทาได้ในทันที โดยไม่จาเป็นต้องติดต่อสอบถามเป็นรายสถาบัน
การเงิน
ในการนี้ สานักงานเศรษฐกิจการคลังจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึง
ประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายดังกล่าว ระหว่างวันที่
11 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้ทาง
Fax: 0 2618 3366 หรือ
Email: fpo.hearing@gmail.com
นอกจากนี้ สศค. จะจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการบัญชี
เงินฝากฯ ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สศค. จึงขอเชิญ
ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนเพื่อแสดงความจานงเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. การบริหาร
จัดการบัญชีเงินฝากฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.fpo.go.th หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

