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สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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หัวข้อการบรรยาย

สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน

หน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและสิทธทิี่ควรทราบ
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สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงนิ
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สิทธิที่จะ...ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 

ข้อมูลอะไรสง. ต้องให้ข้อมูลอย่างไร

สิทธิท่ีจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเป็นอย่างไร

สง. ต้องให้ข้อมูลอย่างไร ข้อมูลอะไร

 ถูกต้อง ไม่ปกปิดหรือ
บิดเบือนข้อเท็จจริง

 ครบถ้วนและเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจ

 ประเภทของผลิตภัณฑ์ 

 ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

ข้อมูลศึกษาเพิ่มเติม:
1. หลักเกณฑ์ปฏิบัตเิร่ืองดอกเบี้ย 
ส่วนลด ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับส าหรับ
ธนาคารพาณิชย์ (ที่ สนส. 80/2551) 
http://www2.bot.or.th/fipcs/Documents/
FPG/2551/ThaiPDF/25510370.pdf
2. แนวนโยบายการก ากับการขายผลิตภัณฑ์ 
Cross Selling (ว. 1889/2555)
http://www2.bot.or.th/fipcs/Documents/
FPG/2555/ThaiPDF/25550315.pdf
3. แนวนโยบายการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ 
(ว. 1294/2556)
http://www2.bot.or.th/fipcs/Documents/
FPG/2556/ThaiPDF/25560255.pdf

http://www2.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2551/ThaiPDF/25510370.pdf
http://www2.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2555/ThaiPDF/25550315.pdf
http://www2.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2555/ThaiPDF/25550315.pdf
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ใน Fact Sheet มีข้อมูลอะไรบ้าง

ลักษณะส าคัญ
ของผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน

ค่าบริการ

ค่าธรรมเนียม

ข้อก าหนดและ
เงื่อนไขต่าง ๆ 

ที่ควรรู้

Fact Sheet เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ท่ีเราควรรู้ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการให้ตรงกับความต้องการ

Fact Sheet คืออะไร
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เข้าใจผลิตภัณฑ์มากขึ้น

เห็นข้อดี ข้อด้อย
และความเสี่ยงชัดเจน

เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้BANK A BANK B

VS

Fact Sheet

อ่าน Fact Sheet แล้วดีอย่างไร
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ความจริง

สินเชื่อบางประเภท 
ธนาคารก าหนดให้ท าประกันภัย 
แต่เรามีสิทธิเลือกท าประกันภัย

กับบริษัทใดก็ได้

สิทธิที่จะ...เลือกใช้ได้อย่างอิสระ 

คุณเคยเจอแบบนี้ที่ธนาคารไหม?

ถ้าไม่ท าประกันภัยกับบริษัท
ที่ธนาคารเสนอมา

ก็จะไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ
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สิทธิที่จะ...ร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม

 ให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 
ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด

 คิดดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
ไม่ถูกต้อง

 พฤติกรรมอื่น ๆ ของพนักงาน
ที่เป็นการเอาเปรียบลูกค้า

พฤติกรรมอย่างไร...ไม่เป็นธรรม
ศคง. สคบ. 
คปภ. สศค.

กลต.



Call Center ของสถาบันการเงินต่าง ๆ 
เมื่อเกิดปัญหาควรติดต่อ...
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www.1213.or.th/สื่อและโปรแกรมค านวณ/
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เวลาท าการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (8.30 – 16.30 น.)
นอกเวลาท าการ บริการตอบรับ 24 ชั่วโมง

เว็บไซต์ www.1213.or.th
เลือกหัวข้อ > การร้องเรียน

ติดต่อด้วยตนเองที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ส านักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)
• ส านักงานภาค (เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา)

จดหมาย
• ภาคกลาง: 273 ถ.สามเสน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
• ภาคเหนือ: 68/3 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: 393 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
• ภาคใต้: 472 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

เมื่อไม่ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม 
สามารถขอรับค าปรึกษาหรือร้องเรียนที่ ศคง.
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กิจกรรม “ฝากใจไว้...กับใครด”ี
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1. วัลลภถูกพนักงานขายประกันเชิดเงินท ำให้ประกันขำดอำยุ

2. กำนดำถูกชักชวนหรือหลอกลวงให้ลงทุนในหุ้นโดยผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้รับ
อนุญำต

3. สำยรุ้งถูกบังคับให้ท าบัตรเดบิตพ่วงประกัน

4. น้ำชำติถูกหลอกให้สมัครขายไม้หอมแต่จริงๆ เป็นแชร์ลูกโซ่

5. สำยรุ้งเช่ำซื้อรถยนต์และถูกบริษัทเช่าซื้อท าสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

กิจกรรม “ฝากใจไว้...กับใครดี”
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หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ
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ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทวงถามหนี้ สามารถร้องเรียนได้ที่...

ที่มำ : ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.)

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ

กรมการปกครอง
โทร. 0 2356 9590

0 2356 9545

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 1359

ที่ท าการ
ปกครองจังหวัด

กองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล

สถานีต ารวจ ที่ว่าการอ าเภอ
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สิทธิที่จะ...ได้รับการพิจารณาค่าชดเชย

หากเข้าไปใช้บริการของสถาบันการเงิน
แล้วได้รับความเสียหาย คุณจะได้รับ
การชดเชยความเสียหายนั้น ถ้าเป็น
ความบกพร่องของสถาบันการเงิน

รู้หรือไม่ว่า...

ถ้าถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินล่ะ
คุณคิดว่าจะได้รับชดเชย

ความเสียหายจากสถาบันการเงิน
หรือไม่
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สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ใช้บริการทางการเงิน

ได้รับข้อมูล
ทีถู่กต้อง

เลือกใชผ้ลิตภัณฑ์
และบริการ

ไดอ้ย่างอิสระ
 ใช้สิทธิของตนตามความเหมาะสม

 มีความมั่นใจมากขึ้น

 ช่วยป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ

 เข้าใจเงื่อนไขและรู้วิธีการร้องเรียน
ร้องเรียน

เพื่อความเป็นธรรม

ได้รับพิจารณา
ค่าชดเชย

หากเกิดความเสียหาย

ผู้ใช้บริการทางการเงินมสีิทธทิี่จะ...

รู้จักสิทธิแล้วดีอย่างไร
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หน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน
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1. ประเมินฐานะการเงิน

2. ตั้งเป้าหมายทางการเงิน

3. จัดท าแผนสู่เป้าหมาย

4. ปฏิบัติตามแผน

5. ตรวจสอบและปรับปรุงแผน

มุ่งสู่ความมั่นคงทางการเงิน

หน้าที่...วางแผนทางการเงิน



 บริการทางการเงินรูปแบบใหม่

 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 

 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

 ภัยทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ
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หน้าที่...ติดตามข่าวสารทางการเงิน

ข่าวสารทางการเงินที่ควรติดตาม
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หน้าที่...ท าความเข้าใจและเปรียบเทียบข้อมูล

 อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
 สามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ ศคง. www.1213.or.th

หรือเว็บไซต์แบงก์ชาติ www.bot.or.th

 เงื่อนไข ค่าปรับ และข้อจ ากัดต่าง ๆ

 บริการและช่องทางการใช้บริการ
 เว็บไซต์และแผ่นพับของสถาบันการเงินที่ใช้บริการ

เปรียบเทียบข้อมูลอะไร..ก่อนใช้บริการ



กิจกรรม “จ่ายหรือไม่...เท่าไรดี”
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ตัวอย่าง : การใช้ ATM / บัตรเดบิต  ถอนเงิน/ถามยอด

ธนาคาร A
-กรุงเทพฯ 

ตู้ธนาคาร A
-กรุงเทพฯ 

หมำยเหตุ : - เป็นข้อมูลส่วนใหญ่ อย่ำงไรก็ดี ควรตรวจสอบข้อมูลของธนำคำรท่ีท่ำนใช้บริกำรอีกครั้ง

ธนาคารเดียวกัน

เขตเดียวกัน

ข้ามเขต

ธนาคาร A
-กรุงเทพฯ 

ตู้ธนาคาร A
-ชลบุรี 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv4OfbrNHLAhWUwI4KHeAnBk0QjRwIBw&url=http://www.clipshrine.com/arrow-pointing-down-10771-medium.html&bvm=bv.117218890,d.c2E&psig=AFQjCNGtkWbdx3CBvQzhOHferiRHztWxXA&ust=1458634925730758
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv4OfbrNHLAhWUwI4KHeAnBk0QjRwIBw&url=http://www.clipshrine.com/arrow-pointing-down-10771-medium.html&bvm=bv.117218890,d.c2E&psig=AFQjCNGtkWbdx3CBvQzhOHferiRHztWxXA&ust=1458634925730758


กิจกรรม “จ่ายหรือไม่...เท่าไรดี”
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ตัวอย่าง : การใช้ ATM / บัตรเดบิต  ถอนเงิน/ถามยอด

ธนาคาร A
-กรุงเทพฯ 

ตู้ธนาคาร B
-กรุงเทพฯ 

หมำยเหตุ : - เป็นข้อมูลส่วนใหญ่ อย่ำงไรก็ดี ควรตรวจสอบข้อมูลของธนำคำรท่ีท่ำนใช้บริกำรอีกครั้ง

ต่างธนาคาร

เขตเดียวกัน

ข้ามเขต

ธนาคาร A
-กรุงเทพฯ 

ตู้ธนาคาร B
-ชลบุรี 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv4OfbrNHLAhWUwI4KHeAnBk0QjRwIBw&url=http://www.clipshrine.com/arrow-pointing-down-10771-medium.html&bvm=bv.117218890,d.c2E&psig=AFQjCNGtkWbdx3CBvQzhOHferiRHztWxXA&ust=1458634925730758
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv4OfbrNHLAhWUwI4KHeAnBk0QjRwIBw&url=http://www.clipshrine.com/arrow-pointing-down-10771-medium.html&bvm=bv.117218890,d.c2E&psig=AFQjCNGtkWbdx3CBvQzhOHferiRHztWxXA&ust=1458634925730758


กิจกรรม “จ่ายหรือไม่...เท่าไรดี”
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ตัวอย่าง : การใช้ ATM / บัตรเดบิต  การโอนเงิน

ธนาคาร A
-กรุงเทพฯ 

บัญชีธนาคาร A
-กรุงเทพฯ 

หมำยเหตุ : - เป็นข้อมูลส่วนใหญ่ อย่ำงไรก็ดี ควรตรวจสอบข้อมูลของธนำคำรท่ีท่ำนใช้บริกำรอีกครั้ง

เขตเดียวกัน

ข้ามเขต

ธนาคาร A
-กรุงเทพฯ 

บัญชีธนาคาร A
-ชลบุรี 

ธนาคารเดียวกัน

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv4OfbrNHLAhWUwI4KHeAnBk0QjRwIBw&url=http://www.clipshrine.com/arrow-pointing-down-10771-medium.html&bvm=bv.117218890,d.c2E&psig=AFQjCNGtkWbdx3CBvQzhOHferiRHztWxXA&ust=1458634925730758
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv4OfbrNHLAhWUwI4KHeAnBk0QjRwIBw&url=http://www.clipshrine.com/arrow-pointing-down-10771-medium.html&bvm=bv.117218890,d.c2E&psig=AFQjCNGtkWbdx3CBvQzhOHferiRHztWxXA&ust=1458634925730758


กิจกรรม “จ่ายหรือไม่...เท่าไรดี”
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ตัวอย่าง : การใช้ ATM / บัตรเดบิต  การโอนเงิน

ธนาคาร A
-กรุงเทพฯ 

บัญชีธนาคาร B

หมำยเหตุ : - เป็นข้อมูลส่วนใหญ่ อย่ำงไรก็ดี ควรตรวจสอบข้อมูลของธนำคำรท่ีท่ำนใช้บริกำรอีกครั้ง

…?
ต่างธนาคาร

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv4OfbrNHLAhWUwI4KHeAnBk0QjRwIBw&url=http://www.clipshrine.com/arrow-pointing-down-10771-medium.html&bvm=bv.117218890,d.c2E&psig=AFQjCNGtkWbdx3CBvQzhOHferiRHztWxXA&ust=1458634925730758
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv4OfbrNHLAhWUwI4KHeAnBk0QjRwIBw&url=http://www.clipshrine.com/arrow-pointing-down-10771-medium.html&bvm=bv.117218890,d.c2E&psig=AFQjCNGtkWbdx3CBvQzhOHferiRHztWxXA&ust=1458634925730758
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การเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
www.1213.or.th/ข้อมูลเปรียบเทียบ
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โปรแกรมเปรียบเทียบค่าธรรมเนียม
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โปรแกรมเปรียบเทียบค่าธรรมเนียม
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ความถูกต้องก่อนท า
รายการเสมอ เช่น 
- ช่ือ-นามสกุล 
- เลขที่บัญชี 
- จ านวนเงิน 
- อื่น ๆ

• หลักฐานการรบั-จ่าย
เงินทุกคร้ัง 

• ท าลายทุกครั้งก่อนทิ้ง 
เพราะมีข้อมูลส่วนตัว
ของคุณอยู่ด้วย

• รายการทางการเงนิ
เสมอ เช่น ตรวจสอบ
สลิปการใช้จ่ายกับ
ใบเรียกเก็บหนี้

• หากพบข้อผิดพลาด
ติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที

การตรวจสอบ จัดเก็บ และตรวจทานความถูกต้องของการท ารายการทางการเงิน 
จะช่วยลดและแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างทันท่วงที

33

หน้าที่...ตรวจทานความถูกต้องทุกครั้ง

ตรวจสอบ จัดเก็บ ตรวจทาน
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เพ่ือป้องกันมิจฉาชีพน าข้อมูลจากใบบันทึกรายการ (สลิป ATM) 
ไปใช้ในทางที่ผิด ขอแนะน า 3 วิธีควรท าหลังกดเงินจากตู้ ATM ดังนี้
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 ต้องระบุประเภทหนี้ / วงเงินค้ าประกันให้ชัดเจน 

 ผู้ค้ าประกันจะรับผิดชอบเฉพาะส่วนที่
ก าหนดไว้ (ขยายความรับผิดไม่ได้)

 ก าหนดให้เป็นลูกหนีร้่วมไม่ได้

 ต้องเรียกช าระหนี้จากลูกหนี้กอ่น

 ถ้าเจ้าหนี้ลดหนีใ้ห้ ก็ต้องลดภาระค้ าประกนัด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม: พระรำชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ (ฉบับที่ 21) 

พึงระวัง!!! การค้ าประกัน
ที่ไม่มีก าหนดระยะเวลาผูกพัน
ที่ชัดเจน เช่น วงเงินเบิกเงินบญัชี 
(Overdraft หรือ O/D) เพราะ
คุณจะไม่รู้ว่าสัญญาสิ้นสุดเมื่อไหร่

จะค้ าประกันใคร...ต้องตรวจทานความถูกต้อง

สาระส าคัญของสัญญาค้ าประกัน
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“ก่อหนี้เท่าที่จ่ายไหว”
“เป็นหนี้ต้องช าระ”

เครดิตบูโร (บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด)
มีหน้ำที่จัดเก็บ รักษำ รวบรวม ประมวลผลข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติกำรขอสินเชื่อ ประวัติกำรช ำระหนี้
และกำรค้ำงช ำระ

ประวัติไม่ด.ี..ท าอย่างไร
 ติดต่อสถำบันกำรเงิน 

เพื่อหำแนวทำงแก้ไข
 สร้ำงประวัติสินเชื่อใหม่

หน้าที่...เป็นหนี้ต้องช าระ



หน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน

 อนำคตทำงกำรเงินไม่จนตรอก

 เลือกใช้บริกำรได้อย่ำงเหมำะสม 
สอดคล้องกับรำยได้และเงื่อนไข
ในชีวิตของตนเอง

 ลดควำมเสี่ยงและข้อผิดพลำด
ที่อำจเกิดขึ้น

 รอดพ้นจำกภัยทำงกำรเงิน

ผู้ใช้บริการทางการเงินมีหน้าที่...
ท าหน้าที่แล้วดีอย่างไร

วางแผนทางการเงิน

เข้าใจรายละเอียดและ
เปรียบเทียบข้อมูลก่อนเลือกใช้

ติดตามข่าวสารทางการเงิน

เป็นหนี้ต้องช าระ

ตรวจทานความถูกต้อง
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ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและสิทธิที่ควรทราบ
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 เงินฝากกระแสรายวันสามารถใช้ร่วมกับเช็คได้
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เหมาะกับผู้ที่เบิกถอนบ่อยครั้ง
 บัญชีเงินฝากแบบขั้นบันไดส่วนใหญ่ดอกเบี้ยจะสูงสุดในงวดแรกและค่อย ๆ ลดลง
 ดอกเบี้ยเงินฝากประจ าถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
 ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝากออมทรัพย์ ถ้ายอดเกิน 20,000 บาทตลอดปีภาษีนั้น  

จะต้องเสียภาษีเงินได้
 รับจ้างเปิดบัญชีมีความผิด มีโทษจ าคุก 20 ปี
 การถอนเงินฝากประจ าก่อนก าหนดอาจต้องเสียค่าปรับ
 ถ้ายอดเงินในบัญชีเงินฝากต่ ากว่าเกณฑ์และไม่เคลื่อนไหว ธนาคารจะเก็บค่ารักษาบัญชี
 ถ้าแบงก์ล้ม เงินที่ฝากไว้จะไม่ได้คืน
 ประกันแบบสะสมทรัพย์ถือเป็นบัญชีเงินฝากประเภทหนึ่ง
 การออมในรูปของประกัน เหมาะส าหรับเงินเย็น
 ถ้าบริษัทประกันล้ม ลูกค้าที่ซื้อประกันจะไม่ได้เงินคืน
 การซื้อ LTF สามารถซื้อได้ปีละไม่เกิน 15 กองทุน
 การขาย LTF/RMF ตามก าหนด ต้องน าก าไรจากการขายมาเสียภาษีเงินได้

กิจกรรม “รู้จริงปะ”
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
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เงินฝาก



= 100,000× 1.5% × 150/365)
= 616.44 บาท

เดือนที่ 10 (30 วัน)

เดือนที่ 8 - 9 (60 วัน) 

เดือนที่ 6 - 7 (60 วัน)

เดือนที่ 1 – 5 (150 วัน)

ด/บ. 1.5%

ด/บ. 2.5%

ด/บ. 3%

ด/บ. 15%

= 100,000 × 2.5% × (60/365)
= 410.96
ดอกเบี้ยสะสม = 1,027.40 บาท
(616.44+410.96)

= 100,000 × 3% × (60/365)
= 493.15 บาท
ดอกเบี้ยสะสม 1,520.55 บาท
(1,027.40+493.15)

= 100,000 × 15% × (30/365)
= 1,232.88 บาท

ดอกเบี้ยทั้งสิ้น 2,753.43 บาท
(1520.55 + 1,232.88)

ตัวอย่าง : โปรโมชั่นระบุ “บัญชีเงินฝากประจ า 10 เดือน รับดอกเบี้ยสูงสุด 15%”
ค านวณดอกเบี้ยรับ นาย ก. ฝากเงิน 100,000 บาท 

1

2

3

4

เงินฝากแบบขั้นบันได (Step Up)
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ผลตอบแทนที่ได้รับจริง
ได้รับดอกเบี้ย  = 2,753.43 บาท

หักภาษีเงินได้ 15%
= 2,753.43 × (15/100)
= 413.01 บาท

ผลตอบแทนที่ได้รับจริง 
= 2,340.42 บาท  

(2,753.43 – 413.01)

อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงต่อปี
ของทั้งโครงการเพียง

= [(2,340.42 ÷ 100,000) ÷ 10] × 12 

= 0.0281 หรือ 2.81%

ธนาคารต้องแจ้ง
ให้ลูกค้าทราบ



โทษตามกฎหมายส าหรับการรับจ้างเปิดบัญชี...

พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542
ต้องระวางโทษจ าคุก 1 -10 ปี   ปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท 
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• อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน

• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% ในกรณี
 ดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชเีงินฝากประจ า 
 ดอกเบี้ยที่ไดร้ับจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกนิ 

20,000 บาท

• เงื่อนไขในการถอนเงิน

ต้องรู้อะไร...เมื่อไปฝากเงิน

รู้
หรือไม่
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• ค่าธรรมเนียมและเบี้ยปรับ

 ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝาก (กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหว  
หรือมียอดคงเหลือต่ ากว่าท่ีก าหนด)

 ค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต

 ค่าธรรมเนียมและเบี้ยปรับอื่น ๆ เช่น 
การปิดบัญชีหรือถอนก่อนครบก าหนด 
การรับฝากเหรียญ การขอส าเนา Statement

ต้องรู้อะไร...เมื่อไปฝากเงิน
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การเรียกดูข้อมูลค่าธรรมเนียม
www.1213.or.th/ข้อมูลเปรียบเทียบ
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การเรียกดูข้อมูลค่าธรรมเนียม

www.1213.or.th/ข้อมูลเปรียบเทียบ/อัตราค่าธรรมเนียมของสถาบันการเงิน



ผู้ฝากเงิน ได้รับกำรคุ้มครองเงินฝำก โดยเฉพำะผู้ฝำกรำยย่อยซึ่ง
เป็นผู้ฝำกส่วนใหญ่ในระบบ
สถาบันการเงิน แข่งขันเสรีตำมกลไกตลำด มีต้นทุนทำงกำรเงิน    
ท่ีเหมำะสม และเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงิน ตลอดจนเสริมสร้ำง   
ควำมมั่นคงและเสถียรภำพของระบบสถำบันกำรเงิน
รัฐบาล ลดภำระกำรใช้เงินภำษีของประชำชนเพื่อจ่ำยคืนผู้ฝำก    
ไม่ต้องออกมำตรกำรแก้ไขเพ่ิมเติม
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การคุ้มครองเงินฝาก

1. เก็บเงินน าส่งจากสถาบันการเงิน
ไว้เป็นกองทุนคุ้มครองเงินฝำก

2. จ่ายคืนเงินฝากให้แก่ผู้ฝาก
เมื่อสถำบันกำรเงินถูกปิดกิจกำร

บทบาทหน้าที่ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ประโยชน์ของการคุ้มครองเงินฝาก

www.dpa.or.th



การคุ้มครองเงินฝาก

เงินฝากที่ไดร้ับ
ความคุ้มครอง

เงินฝากที่เป็นเงินบาท : กระแสรำยวัน ออมทรัพย์ 
ประจ ำ บัตรเงินฝำก และใบรับฝำกเงิน  

ผลิตภัณฑ์และ

เงินฝากที่ไม่ไดร้ับ
ความคุ้มครอง

เงินฝากในบัญชีเงินบำทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ 
เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง 
เงินฝากระหว่ำงสถำบันกำรเงิน
เงินฝากในสหกรณ์
เงินลงทุนในตรำสำรต่ำงๆ 

คุ้มครองอะไรบ้าง วงเงินคุ้มครอง

ส่วนที่เกินวงเงินคุ้มครองได้รับคืนภายหลังกระบวนการช าระบัญชี

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล
กองทุนต่ำงๆ มูลนิธิ วัด สมำคม สหกรณ์ ประกันภัย บริษัทประกันชีวิต ถือว่ำเป็น  
นิติบุคคล จะได้รับควำมคุ้มครองตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ เท่ำเทียมกับบุคคลธรรมดำ

ผู้ฝากที่ได้รับการคุ้มครอง คุ้มครองผู้ฝากเงิน
ในสถาบันการเงินใดบ้าง

ธนาคารพาณิชย์ (รวมสาขาธนาคารต่างประเทศ) (31)
บริษัทเงินทุน (2)
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (3)
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ผลิตภัณฑ์คล้ายเงินฝาก
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ลักษณะของประกันแบบสะสมทรัพย์

• ไม่ใชบ่ัญชีเงินฝากแต่เป็นประกันชีวิต

• จ่ายเงินคืนเมื่อครบก าหนดสัญญา หรือจ่ายให้ผู้รับ 
ผลประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต

• ไม่ไดร้ับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงนิฝาก

• หากเลิกสัญญาก่อนก าหนดจะได้รับค่าเวนคืน 
กรมธรรม์ แตน่้อยกว่าเบี้ยประกันที่จ่ายไป

ประกันแบบสะสมทรัพย์...ไม่ใช่บัญชีเงินฝาก
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ตัวอย่าง :  โปรโมชั่นระบุ “เก็บออมอย่างคุ้มค่า 15/6” 
โดยลูกค้าช าระเบี้ยประกันเพียง 6 ปี คุ้มครอง 15 ปี เงินคืนเงินสูงสุดถึง 

ตัวอย่าง ผู้เอำประกันภัยเพศหญงิ อำยุ 30 ปี ทุนประกัน 300,000 บำท
ผลตอบแทนที่สถำบันกำรเงินน ำเสนอดังนี้ 

จ านวนเงินคืน 771,000 บาท
หัก เบี้ยประกันจ่าย 612,000 บาท

คงเหลือ          159,000 บาท
บวก ลดหย่อนภาษี        60,000 บาท

กรณี ฐำนภำษี 10% = [(100,000 ×10%)×6] 

รายรับทั้งสิ้น      219,000 บาท
ผลตอบแทนทั้งสิ้น =
[(219,000÷ 612,000) ÷15]×100

หรือ ต่อปี

ค านวณผลประโยชน์ที่ได้รับ

ประกันแบบสะสมทรัพย์
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• ท าความเข้าใจเงื่อนไขของกรมธรรม์ก่อนซื้อ

• เลือกแบบกรมธรรม์ที่มั่นใจว่าจ่ายไหวจนครบก าหนดสัญญา

• ตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์

• เก็บรักษากรมธรรม์ให้ดี

• ช าระเบี้ยให้ตรงเวลา และเก็บหลักฐานการจ่ายเงินทกุครัง้ 

ข้อควรท า...เมื่อซ้ือประกัน
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ถ้าบริษัทประกันชีวิตล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ผูเ้อาประกันจะได้รับเงินคืนหรือไม่?

เมื่อบริษัทประกันชีวิตล้มละลายหรอืถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต หากจ านวนเงินทีผู่้เอาประกันชีวิต หรือ
ผู้รับประโยชน์ไดร้ับช าระหนี้จากทรัพย์สนิของบรษิัท
ไมพ่อ ยังมีสิทธิได้รับช าระหนี้สว่นที่ขาดจากกองทุน
ประกันชีวิต แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1 ล้านบาท
ต่อราย หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัย (คปภ.) 
ก าหนด

รู้ไว้ให้ฉุกคิด...เมื่อซ้ือประกัน
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กองทุนรวม
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กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
(Retirement Mutual Fund : RMF)
• ลงทุนสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี  

แต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี (รวมกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ ประกันชีวิตแบบบ านาญ และ กบข.)

• ลงทุนขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้ที่ต้อง
เสียภาษี หรือ 5,000 บาท (แล้วแต่จ านวนใดจะ
ต่ ากว่า) และต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี (เว้นได้ 1 ปี)

• ถือไวไ้ม่น้อยกว่า 5 ปี (นับวันชนวัน) และต้องอายุ
ครบ 55 ปี จึงสามารถขายได้

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(Long-Term Equity Fund : LTF)
• ลงทุนสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้อง

เสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี
• ต้องถือไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน จึงสามารถ

ขายได้
• ลงทุนเท่าไรก็ได้ และไม่จ าเป็นต้องลงทุน
ต่อเนื่องทุกปี 

* ประกำศอธิบดีกรมสรรพำกร ฉบับท่ี 257-259 ก ำหนดให้กำรซื้อหน่วยลงทุน LTF และ RMF จะได้รับกำรยกเว้นภำษีภำยใต้เง่ือนไขว่ำ
ต้องซื้อไม่เกิน 15% ของ “เงินได้ที่ต้องเสียภาษี” จำกเดิมก ำหนดไว้ 15% ของ “เงินได้พึงประเมิน” ในปีภำษีนั้น 

*ครม. ขยายสิทธิประโยชน์ LTF ต่อถึงปี 2562 

LTF / RMF 
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ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

ความรู้
เกี่ยวกับกำรลงทุน

เป้าหมาย
ทำงกำรเงินอายุ

สภาพคล่อง
ที่ต้องกำร

ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนลงทุน



56ทีม่า: www.aommoney.com

ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวัง

ความเสี่ยงและผลตอบแทน



ที่มำ : TSI  และ AFET

เงินฝาก
และ

ตราสารหนี้
70%

หุ้น 30%

รับความเสี่ยงได้ น้อย

เงินฝาก
และ

ตราสารหนี้
50%

หุ้น
50%

รับความเสี่ยงได้ ปานกลาง

เงินฝาก
และ

ตราสารหนี้
30%หุ้น 70%

รับความเสี่ยงได้ สูง
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การจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation)



• หากมีผู้ชักชวนลงทนุในรูปแบบที่ไม่คุ้นเคย หรือให้อัตราผลตอบแทนที่สูง
ผิดปกติ ควรตรวจสอบว่าธุรกิจนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

 ตรวจสอบเบื้องต้นได้จาก website ของ ก.ล.ต. www.sec.or.th

• สอบถาม SEC Help Center โทร. 1207

ทีม่า : ก.ล.ต. 58

ข้อควรระวัง

http://www.sec.or.th/


• www.start-to-invest.com

• www.tsi-thailand.org

• www.settrade.com

• www.wealthmagik.com

• www.thaimutualfund.com

• www.morningstarthailand.com
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Website  แนะน า
เรื่องการลงทุน

http://www.start-to-invest.com/
http://www.tsi-thailand.org/
http://www.settrade.com/
http://www.wealthmagik.com/
http://www.thaimutualfund.com/
http://www.morningstarthailand.com/


www.1213.or.th

www.facebook.com/hotline1213

http://www.1213.or.th/
http://www.facebook.com/hotline1213

