
 
พระราชบัญญัติ 

ธุรกิจสถาบนัการเงนิ  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๘  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปทีี่  ๓  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้   

เพ่ือให้การก ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคง

ทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ 

ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๒๐/๑  มาตรา  ๑๒๐/๒  และมาตรา  ๑๒๐/๓  
ของหมวด  ๗  การก ากับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๑๒๐/๑ นอกจากหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดในมาตรา  ๑๒๐  วรรคสอง  และ 
ในกฎหมายจัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้นถือปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติเพิ่มเติมจากที่กฎหมายจัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจก าหนดในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ  ผู้จัดการ  และผู้มีอ านาจในการจัดการ  
อ านาจหน้าที่ของกรรมการ  และการขอความเห็นชอบการด ารงต าแหน่งของกรรมการที่มิใช่กรรมการ
โดยต าแหน่งและผู้มีอ านาจในการจัดการ 

(๒) การด ารงเงินกองทุนและสินทรัพย์ 
(๓) การลงทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
(๔) การก ากับดูแลความเสี่ยงและการคุ้มครองผู้บริโภค 
(๕) ข้อห้ามในการให้สินเชื่อ 
(๖) การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส ารอง 
(๗) การบริหารสินทรัพย์และการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 
(๘) การจัดท าบัญชีและการรายงาน 
มาตรา ๑๒๐/๒ ในกรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจใดมีฐานะหรือการด าเนินงานอยู่ในลักษณะ

อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของรัฐ  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีเสนอผู้มีอ านาจตามกฎหมายจัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาด าเนินการในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจแก้ไขฐานะหรือการด าเนินงาน  หรือระงับการด าเนินการทั้งหมด
หรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวภายในเวลาที่ก าหนด 

(๒) สัง่ให้ผู้จัดการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจหยุดการปฏิบัติหน้าที่
ภายในเวลาที่ก าหนด 

(๓) ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจลดทุนหรือเพ่ิมทุน 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



มาตรา ๑๒๐/๓ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแต่งตั้งพนักงาน

ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ตรวจการสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพ่ือตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

เป็นการทั่วไปหรือเป็นการเฉพาะก็ได้ 

ให้น าบทบัญญั ติมาตรา  ๘๕  ยกเว้น  (๓)  (๔)  และ  (๖)  มาตรา  ๘๖  มาตรา  ๘๗   

มาตรา  ๘๘  มาตรา  ๑๓๔  มาตรา  ๑๓๕  มาตรา  ๑๓๖  และมาตรา  ๑๓๘  มาใช้บั งคับกับ 

การตรวจสอบกิจการ  สินทรัพย์  และหนี้สินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  บริษัทลูก  และบริษัทที่อยู่ใน 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๒๕  แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน   

พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๒๕ สถาบันการเงินใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  

มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๐  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๗  หรือมาตรา  ๘๔  

หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ ข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามมาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  

มาตรา  ๔๐  วรรคสาม  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  หรือมาตรา  ๘๔  ต้องระวางโทษ 

ปรับไม่เกินห้าแสนบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่า 

จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง” 

มาตรา ๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๓๑/๑  แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๑๓๑/๑ กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหรือไม่ควบคุมดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

ตามมาตรา  ๑๒๐  หรือมาตรา  ๑๒๐/๑  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท” 

มาตรา ๖ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๕๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๑๕๕/๑ ให้น าบทบัญญัติมาตรา  ๑๕๔  และมาตรา  ๑๕๕  มาใช้บังคับกับการล่วงรู้

และเปิดเผยข้อมูลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ” 

มาตรา ๗ ให้ ยกเลิกความในวรรคหนึ่ งของมาตรา  ๑๕๖  แห่ งพระราชบัญญั ติ 

ธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



“มาตรา ๑๕๖ ความผิดตามมาตรา  ๑๒๒  มาตรา  ๑๒๔  มาตรา  ๑๒๕  มาตรา  ๑๒๘  

มาตรา  ๑๓๑/๑  มาตรา  ๑๓๒  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๓๙  ให้คณะกรรมการที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง 

มีอ านาจเปรียบเทียบได้” 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพ่ือก าหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์ ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจถือปฏิบัติหรือปฏิบัติ เพ่ิมเติมและแต่งตั้ งผู้ตรวจการ 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจเพ่ือตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  และแก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษกรณีที่มี  
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  เพ่ือให้การก ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ  ท าให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีความมั่นคงทางการเงินและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑


