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ค าน า  
 

โดยที่การให้บริการทางการเงินในระดับชุมชนมักด าเนินการโดยองค์กรการเงินชุมชนซึ่งไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล
ท าให้มีข้อจ ากัดในการด าเนินงาน เนื่องจากเน้นการพึ่งพาตัวบุคคลเป็นหลัก รวมทั้งขาดความมั่นคงในด้านการจัดการ 
ด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านการบัญชี สมควรยกระดับองค์กรการเงินชุมชน เป็นสถาบันการเงินประชาชน
ซึ่งมีฐานะเปน็นิติบคุคล โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนท าหน้าที่วางกรอบนโยบายและแนวทาง 
การด าเนินงานที่ชัดเจนในการส่งเสริมและก ากับดูแลสถาบันการเงินประชาชน เพื่อให้มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
อันจะท าให้การด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน และมีความยั่งยืน
ในการพึ่งพาตนเองภายในชุมชน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก 
หน้า ๔๕ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ และก าหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๑๒๐ วัน นับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ เร่ิมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ส านักกฎหมาย ได้ตระหนักถึงภารกิจส าคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา 
ทั้งในด้านนิติบญัญัติ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ตลอดจนหน้าที่และอ านาจ
ในด้านอื่น ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงได้ด าเนินการรวบรวมและจัดพิมพ์กฎหมาย
ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว พร้อมทั้งสรุปสาระส าคัญ ประวัติ และความเป็นมา
ในกระบวนการตราพระราชบัญญัตดิังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และเพื่อประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องในวงงานด้านนิติบัญญัติ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารอันเป็นประวัติศาสตร์งานด้านนิติบัญญัติฉบับนี้ จักเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า
ของสมาชิกวุฒิสภา ส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจโดยทั่วไป
ตามสมควร 

 ส านักกฎหมาย  
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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๖.๒ การตั้งคณะกรรมการสถาบนัการเงนิประชาชนชั่วคราว ......................  (๑๕) 
๖.๓ การเลือกตัง้กรรมการสถาบนัการเงนิประชาชน 
 แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง .........................................................  (๑๖) 
๖.๔ การอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนที่สัง่ใหแ้ก้ไขฐานะ ..........................  (๑๖) 
๖.๕ การเสนอโครงการเพื่อแกไ้ขฐานะและการด าเนนิงาน .........................  (๑๖) 

๗. การเลกิสถาบันการเงินประชาชน (หมวด ๕) ................................................  (๑๖) 
๗.๑ เหตุทีท่ าให้สถาบนัการเงนิประชาชนเลิกด าเนนิการ ............................  (๑๖) 
๗.๒ การอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนที่สัง่ให้เลกิ .....................................  (๑๗) 
๗.๓ การช าระบญัชีเมื่อเลิกสถาบนัการเงนิประชาชน .................................  (๑๗) 

๘. การช าระบัญชี (หมวด ๖) ..............................................................................  (๑๗) 
๘.๑ การช าระบญัชีสถาบนัการเงนิประชาชนที่ล้มละลาย ...........................  (๑๗) 
๘.๒ การช าระบญัชีสถาบนัการเงนิประชาชนที่นายทะเบียนสัง่ให้เลิก ........  (๑๗) 
๘.๓ การช าระบญัชีสถาบนัการเงนิประชาชนที่เลิกเพราะเหตอุื่น................  (๑๗) 
๘.๔ ค่าตอบแทนของผู้ช าระบญัชี ...............................................................  (๑๘) 

๙. บทก าหนดโทษ (หมวด ๗) .............................................................................  (๑๘) 
๙.๑ บทนิยามของค าวา่ “ผู้มีอ านาจในการจัดการ” ....................................  (๑๘) 
๙.๒ การฝ่าฝนืข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ชื่อสถาบันการเงินประชาชน .............  (๑๘) 
๙.๓ การขดัขวางผู้ตรวจสอบ .......................................................................  (๑๘) 
๙.๔ การไม่ปฏิบตัิตามค าสั่งของผู้ตรวจสอบ ...............................................  (๑๘) 
๙.๕ การท าให้เสียหายหรือท าลายเอกสารที่ผู้ตรวจสอบได้ยึดหรืออายัดไว้ ...  (๑๘) 
๙.๖ การเปิดเผยความลับของสถาบันการเงินประชาชน ..............................  (๑๙) 
๙.๗ ผู้มีอ านาจในการจัดการเปิดเผยความลับ .............................................  (๑๙) 
๙.๘ ความรับผดิของนติิบคุคล .....................................................................  (๑๙) 
 
 



ง 
 

สารบัญ 
          

                                                                                                              หน้า 

๑๐. บทเฉพาะกาล ................................................................................................  (๒๐) 
๑๐.๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 
 ในวาระแรก .........................................................................................  (๒๐) 
๑๐.๒ การพิจารณาให้บุคคลในหนว่ยงานของรัฐอืน่ท าหน้าที่นายทะเบียน ...  (๒๐) 

 ข. ประวัติและความเป็นมาในกระบวนการตราพระราชบญัญัต ิ
  สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ......................................................................  (๒๑) 

 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบญัญตัิ  
    สถาบนัการเงนิประชาชน พ.ศ. ....  .........................................................................  (๒๒) 

 ความเปน็มาของรา่งพระราชบัญญตัิสถาบนัการเงนิประชาชน พ.ศ. ....  ................  (๒๘) 

 หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๕๐๓/๔๐๙๘๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัิสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ....  .......................................  (๒๕) 

 ร่างพระราชบัญญัติสถาบนัการเงินประชาชน พ.ศ. ....  
 พร้อมดว้ยบันทึกหลกัการและเหตุผล (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ..........................  (๒๖) 

 บันทึกวิเคราะห์สรปุสาระส าคัญของร่างพระราชบญัญตั ิ
สถาบนัการเงนิประชาชน พ.ศ. ....  .........................................................................  (๔๗) 

 แผนการจดัท ากฎหมายล าดบัรองและกรอบระยะเวลา  
ตามร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงนิประชาชน พ.ศ. ....  ....................................  (๕๓) 

 หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเปน็ในการตราพระราชบญัญตัิ (Checklist) ...  (๕๘) 

 รายงานผลการรับฟังความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตั ิ
สถาบนัการเงนิประชาชน พ.ศ. ....  .........................................................................  (๗๙) 

 สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเสนอร่างพระราชบญัญตั ิ
สถาบนัการเงนิประชาชน พ.ศ. ....  .........................................................................  (๘๗) 

ค.  การพิจารณาร่างพระราชบญัญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ....  
  สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ..............................................................................................  (๘๙) 

 ประกาศสภานิตบิัญญตัแิหง่ชาติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
  ร่างพระราชบัญญัติสถาบนัการเงินประชาชน พ.ศ. .... ...........................................   (๙๘) 

 



จ 
 

สารบัญ 
          

                                                                                                              หน้า 

 รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
  สถาบนัการเงนิประชาชน พ.ศ. .... สภานติิบัญญัตแิห่งชาติ ....................................  (๑๐๐) 

 หนังสอืของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
 สถาบนัการเงนิประชาชน พ.ศ. .... สภานติิบัญญัตแิห่งชาติ  

 ที่ สว(สนช)(กมธ ๒) ๐๐๑๐/๓๑๗ ลงวนัที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิสถาบันการเงนิประชาชน  
พ.ศ. .... ออกไปเปน็กรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน ..............................................................   (๑๙๓) 

 หนังสอืส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา  
 ปฏิบัตหิน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ  
 ท่ี สว(สนช) ๐๐๐๗/๗๗๗ ลงวันที ่๑๒ กมุภาพันธ ์๒๕๖๒  
 เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัิสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ....  ..................................   (๑๙๔) 

 หนังสอืส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา  
 ปฏิบัตหิน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ  
 ที่ สว(สนช) ๐๐๐๗/๘๒๙ ลงวันที ่๑๔ กมุภาพันธ ์๒๕๖๒ 
 เรื่อง ข้อสงัเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญตั ิ
 สถาบนัการเงนิประชาชน พ.ศ. ....  .........................................................................   (๑๙๕) 

 หนังสอืส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่นร ๐๕๐๓/๑๗๓๔๑ 
 ลงวันที ่๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรือ่ง รายงานผลการด าเนนิการตามข้อสงัเกตของ 
 คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบนัการเงินประชาชน พ.ศ. ....  .    (๑๙๙) 

ง. แผนภูมิแสดงกระบวนการตราพระราชบัญญัติตามบทเฉพาะกาล 
 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐  
 (ในระหว่างที่สภานิตบิัญญตัิแห่งชาติ ท าหน้าทีร่ัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวฒุิสภา) ....  (๒๐๕) 

จ. แผนภูมิแสดงกระบวนการตราพระราชบัญญัติ  
 ตามหมวด ๗ รฐัสภา ส่วนที่ ๔ บทท่ีใช้แก่สภาทั้งสอง 
 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ ....................................  (๒๐๙) 

 























































 (๑) 

ก. 
 

 
 
 
  

  

 
พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

 
 

เหตุผลในการประกาศใช้ 

โดยที่การให้บรกิารทางการเงินในระดับชุมชนมักด าเนินการโดยองค์กรการเงินชุมชนซึ่งไม่มีสถานะ
เป็นนิติบุคคลท าให้มีข้อจ ากัดในการด าเนินงาน เนื่องจากเน้นการพึ่งพาตัวบุคคลเป็นหลัก รวมทั้ง
ขาดความมั่นคงในด้านการจัดการ ด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านการบัญชี สมควรยกระดับ
องค์กรการเงินชุมชนเป็นสถาบันการเงินประชาชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีคณะกรรมการพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินประชาชนท าหน้าที่วางกรอบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน
ในการส่งเสรมิและก ากบัดูแลสถาบันการเงินประชาชน เพ่ือให้มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน อันจะท าให้
การด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน และมี
ความยั่งยืนในการพ่ึงพาตนเองภายในชุมชน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

วันใช้บังคับ 

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๑๒๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก หน้า ๔๕ เมื่อวันอังคารท่ี ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๒ จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป) 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปสาระส าคัญ 
ของพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 



 (๒) 

สาระส าคัญของพระราชบัญญัต ิ
 

 

๑.  บทนิยาม 
 

“องค์กรการเงินชุมชน” หมายความว่า คณะบุคคลที่รวมตัวกันจัดตั้งขึ้นเพ่ือเก็บออมเงิน
สะสมรวมกันโดยมีการบริหารจัดการกันเอง และมีการให้บริการทางการเงิน ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

“สถาบันการเงินประชาชน” หมายความว่า องค์กรการเงินชุมชนซึ่งได้จดทะเบียนเป็นสถาบัน
การเงินประชาชนตามพระราชบัญญัตินี้ 

“บริการทางการเงิน” หมายความว่า การรับฝากเงิน การให้สินเชื่อ การเป็นตัวแทนการรับช าระเงิน
และการโอนเงิน หรือการให้บริการทางการเงินอื่นใดตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“ธนาคารผู้ประสานงาน” หมายความว่า ธนาคารหรือสถาบันการเงินซึ่งท าหน้าที่สนับสนุน
และประสานงานการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน 

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสถาบันการเงินประชาชน 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

๒.  ผู้รักษาการ 
 

ก าหนดให้ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

โดยกฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

 

๓.  คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน (หมวด ๑) 
 

๓.๑  องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ก าหนดให้ “คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน” ประกอบด้วย 
(๑)  ปลัดกระทรวงการคลัง เปน็ประธานกรรมการ 
(๒)  กรรมการโดยต าแหนง่ จ านวน ๕ คน ได้แก่ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมส่งเสริม

สหกรณ์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
และผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 
 



 (๓) 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๗ คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
จากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการเงินระดับชุมชน ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านกฎหมาย 
ด้านเศรษฐกิจ การเงิน หรือการคลัง ด้านการบัญชี ด้านการบริหารความเสี่ยงหรือการประกันภัย และ
ด้านเทคโนโลยี ด้านละ ๑ คน 

ทั้งนี้ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการ
ในส านักงานซึ่งผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลังแต่งตั้งจ านวนไม่เกิน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๒  คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิ
ก าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไมต่่ ากว่า ๓๕ ป ีแต่ไม่เกิน ๗๐ ป ี
(๓)  ไม่เปน็บคุคลวกิลจรติหรือจติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๔)  ไม่เปน็คนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 
(๕)  ไม่เปน็บคุคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต 
(๖)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗)  ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๘)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ

หรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
(๙)  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน

เอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(๑๐) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงินประชาชน 

๓.๓  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิ
ก าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับแต่งตั้ง

อีกได้แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระไม่ได้ และเมื่อครบก าหนดตามวาระดังกล่าว หากยัง
มิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น
อยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างภายใน ๑๒๐ วัน โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง ๑๒๐ วัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการ
ขึ้นใหม่แทนก็ได้ และในระหวา่งที่ยังมิไดม้ีการแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่เหลืออยู่ และให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้โดยจะต้องมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยอย่างน้อย ๓ คน 

 



 (๔) 

๓.๔  การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ก าหนดให้นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒพ้ินจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๓.๒ 
(๔)  รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย 

หรือหย่อนความสามารถ 

๓.๕  หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 
ก าหนดใหค้ณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  เสนอแนะนโยบายและแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับระบบสถาบันการเงินประชาชน

ต่อคณะรัฐมนตรี 
(๒)  ก าหนดองค์กรการเงินชุมชนตามขอ้ ๒ และก าหนดธนาคารผู้ประสานงานตามข้อ ๒

ประกอบกับข้อ ๔.๓.๑ 
(๓)  ก าหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม และค่าบริการของสถาบัน

การเงินประชาชน 
(๔)  ก าหนดหลักเกณฑ์การฝากเงินหรือกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการด าเนินงานตามข้อ ๔.๒.๑ 
(๕) ก าหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของกรรมการสถาบันการเงินประชาชน

ตามข้อ ๔.๒.๓ (๗) 
(๖) ก าหนดอัตราขั้นสูงของเงินที่จ่ายเป็นเงินรางวัลของกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน 

หรือลูกจ้างของสถาบันการเงินประชาชน ตามข้อ ๔.๒.๑๓ (๓) 
(๗) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้บริการทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศตามข้อ ๔.๒.๑๔ 
(๘) ก าหนดหลักเกณฑ์ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานและการก ากับดูแลตามข้อ ๔.๒.๑๖ 
(๙) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาจัดท ารายงานการด าเนินงานของธนาคาร

ผู้ประสานงานตามข้อ ๔.๓.๒ 
(๑๐)  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงิน

และข้อมูลทั่วไปของสถาบันการเงินประชาชนตามข้อ ๔.๓.๓ 
(๑๑)  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการตรวจสอบสถาบันการเงินประชาชน

ของผู้ตรวจสอบและก าหนดแบบให้ผู้ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบตามข้อ ๕.๑ 
(๑๒)  วินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนตามข้อ ๔.๑.๕ ข้อ ๖.๔ และข้อ ๗.๒ 
(๑๓)  รายงานผลการด าเนินการของสถาบันการเงินประชาชนให้คณะรัฐมนตรีทราบ

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
(๑๔)  ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๕)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ

คณะกรรมการ 



 (๕) 

๓.๖ การประชุมคณะกรรมการ 
ก าหนดให้การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ทั้งนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

๓.๗ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
ก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการ” เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ

อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยการประชุมของคณะอนุกรรมการให้น าบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการในข้อ ๓.๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

๓.๘ การเชิญบุคคลมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสาร 
ก าหนดให้ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

อาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบ 
การพิจารณาได้ 

๓.๙ ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
ก าหนดให้ “ส านักงานเศรษฐกิจการคลงั” ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ

รับผิดชอบงานธุรการ งานวิชาการ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานของคณะกรรมการ 
 

 

๔.  สถาบันการเงินประชาชน (หมวด ๒) 
 

ก าหนดให้ “ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง” หรือผู้ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ
การคลังมอบหมายเป็นนายทะเบียน โดยมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะน า ก ากับดูแล และตรวจสอบสถาบันการเงินประชาชน 
(๒)  ออกระเบียบหรือค าสั่งเพ่ือให้มีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และเพ่ือประโยชน์

ในการด าเนินกิจการของสถาบันการเงินประชาชน 
(๓)  กระท าการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของนายทะเบียน

หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

๔.๑  การจดัตั้งและจดทะเบยีน (ส่วนที ่๑) 

๔.๑.๑ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันการเงินประชาชน 
ก าหนดให้สถาบันการเงินประชาชนมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมทรัพย์

แก่สมาชิกและให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก รวมทั้งส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพ
ชีวิต และสวัสดิการของสมาชิกและประชาชนในพ้ืนที่ในการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน 

ทั้งนี้ สถาบันการเงนิประชาชนตอ้งมีทุนซึง่แบ่งเป็นหุ้น มูลค่าเท่า ๆ กัน โดยสมาชิก
แต่ละคนต้องถือหุ้นอย่างน้อยคนละ ๑ หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ต้องช าระครั้งเดียวเต็มมูลค่า 



 (๖) 

๔.๑.๒ คุณสมบัติขององค์กรการเงินชุมชนที่จะยื่นค าขอจดทะเบียน 
ก าหนดให้ “องค์กรการเงินชุมชน” ที่จะยื่นค าขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงิน

ประชาชนต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกขององค์กรการเงินชุมชนด้วยมติไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ 
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ขององค์กรการเงินชุมชนนั้น และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

(๑)  มีการจัดท า “งบการเงินประจ าปี” ต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
นับถึงวันยื่นค าขอจดทะเบียน 

(๒)  มีการใช้ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ในการท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ป ี
(๓)  มี “ทุนที่ช าระแล้ว” เป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(๔)  มี “ผลการด าเนินงานเป็นก าไร” ต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

นับถึงวันยื่นค าขอจดทะเบียน และในวันที่ยื่นค าขอจดทะเบียนต้องไมม่ีผลการด าเนนิงานขาดทุนสะสม 
ทั้งนี้ สมาชิกต้องเป็น “บุคคลธรรมดา” และมี “ภูมิล าเนา” หรือ “ประกอบ

อาชีพ” เป็นหลักแหล่งในพ้ืนที่ในการด าเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนน้ันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๑ ปี นับแต่วันที่สมัครเป็นสมาชิก รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของ
สถาบันการเงินประชาชน 

๔.๑.๓ ขั้นตอนและเอกสารในการยื่นค าขอจดทะเบียน 
 ก าหนดให้ที่ประชุมสมาชิกองค์กรการเงินชุมชนตั้งผู้แทนจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน 

เพื่อด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนต่อธนาคารผู้ประสานงาน พร้อมด้วย
เอกสาร ดังต่อไปน้ี 

(๑)  “ส าเนารายงานการประชุมสมาชิก” ซึ่งลงมติไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ขององค์กรการเงินชุมชน พร้อมด้วย “ส าเนารายชื่อสมาชิก” ทั้งหมดขององค์กร
การเงินชุมชนนั้น 

(๒)  “ทะเบียนสมาชิก” พร้อมลายมือชื่อและทะเบียนหุ้นที่แต่ละคนจะถือ
เมื่อได้จดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนแล้ว 

(๓)  “ร่างข้อบังคับ” ตามข้อ ๔.๑.๘ 
เมื่อ “ธนาคารผู้ประสานงาน” ได้รับค าขอจดทะเบียนและเอกสารดังกล่าวแล้ว 

ให้เสนอค าขอจดทะเบียนและเอกสารน้ันต่อนายทะเบียน พร้อมด้วย “ความเห็น” เพ่ือประกอบ 
การพิจารณา โดยแบบค าขอ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอนั้น ให้เป็นไปตามที่
นายทะเบียนก าหนด 

๔.๑.๔ การพิจารณาค าขอจดทะเบียน 
 ก าหนดให้เมื่อนายทะเบียนได้รับค าขอจดทะเบียนจากธนาคารผู้ประสานงานแล้ว 

ให้ “นายทะเบียน” พิจารณาค าขอจดทะเบียน หากเห็นว่าองค์กรการเงินชุมชนตามที่ขอจดทะเบียน
มีคุณสมบัติตามข้อ ๔.๑.๒ ค าขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามข้อ ๔.๑.๓ และการจัดตั้ง
สถาบันการเงินประชาชนตามที่ขอจดทะเบียนจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชน โดยน าความเห็นที่ธนาคาร
ผู้ประสานงานเสนอมาประกอบการพิจารณาดว้ยแล้ว ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบส าคัญ
รับจดทะเบียนให้แก่สถาบันการเงินประชาชนนั้น  ทั้งนี้ สถาบันการเงินประชาชนที่ได้จดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้มีฐานะเป็น “นิติบุคคล” 



 (๗) 

๔.๑.๕ การด าเนินการกรณีมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียน 
 ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียน ให้แจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผล

เป็นหนังสือไปยังองค์กรการเงินชุมชนนั้นโดยไม่ชักช้า และองค์กรการเงินชุมชนมีสิทธิยื่น “อุทธรณ์
ค าสั่งไม่รับจดทะเบียน” ต่อคณะกรรมการ โดยยื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียนภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค าสั่ง ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

๔.๑.๖ การด าเนินการเมื่อได้รับจดทะเบียน 
 เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนสถาบันการเงินประชาชนใดแล้ว ให้ผู้แทนองค์กร

การเงินชุมชนตามข้อ ๔.๑.๓ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนน้ันไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนตามข้อ ๔.๑.๗ 

 ทั้งนี้ ให้ “ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนสมาชิก” ตามข้อ ๔.๑.๓ และได้ “ช าระค่าหุ้น” 
ตามจ านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว เป็นสมาชิกสถาบันการเงินประชาชนตั้งแต่วันที่นายทะเบียน
รับจดทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน ส่วนผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสถาบันการเงินประชาชนภายหลัง
วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน ให้ถือว่าเป็นสมาชิกเมื่อได้ช า ระค่าหุ้น
ตามจ านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 

๔.๑.๗ การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก 
 ก าหนดให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนตามข้อ ๔.๑.๖ นัดสมาชิก

มาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
สถาบันการเงินประชาชน เพ่ือ “ตั้งคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชน” และ “มอบหมายการทั้งปวง” 
ให้แก่คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชน 

 ทั้งนี้ สถาบันการเงินประชาชนย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิด
ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรการเงินชุมชนเดิมที่ได้จดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนนั้นทั้งสิ้น 

๔.๑.๘ ข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชน 
 ก าหนดให้ข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชนอย่างน้อยตอ้งมีรายการ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ชื่อ ซึ่งต้องมีค าว่า “สถาบันการเงินประชาชน” น าหน้า 
(๒)  ที่ตั้งส านักงานของสถาบันการเงินประชาชน 
(๓)  พ้ืนที่ในการด าเนินงาน ซึ่งต้องไม่เกินเขตต าบลหรือแขวงที่ตั้งของสถาบัน

การเงินประชาชนและเขตหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ที่ติดกับต าบลหรือแขวง
อันเป็นที่ตั้งของสถาบันการเงินประชาชน 

(๔)  ทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าของหุ้น การช าระค่าหุ้น การขายและการโอนหุ้น 
ตลอดจนการจ่ายคืนค่าหุ้น 

(๕) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินงาน การบัญชี และการเงินของสถาบันการเงิน
ประชาชน 

(๖)  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การพ้นจากสมาชิกภาพ 
ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

(๗)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 



 (๘) 

(๘)  การเลือกตั้ง การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของ
คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชน 

(๙)  การส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการ 
(๑๐)  ธนาคารผู้ประสานงานที่ให้การสนับสนุน 

๔.๑.๙ การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชน 
 ก าหนดให้การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ จะกระท าได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ 

และต้องน าข้อบังคับที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ท่ีประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนได้จดทะเบียนแล้วให้มีผลใช้บังคับได้ 

 ในกรณีที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับโดยการเปลี่ยนชื่อสถาบันการเงินประชาชน 
ให้สถาบันการเงินประชาชนคืนใบส าคัญรับจดทะเบียน และให้นายทะเบียนออกใบส าคัญรับจดทะเบียน
การเปลี่ยนชื่อให้แก่สถาบันการเงินประชาชนด้วย 

 ทั้งนี้ การแก้ไขเพ่ิมเตมิขอ้บงัคับและการเปลี่ยนชื่อของสถาบันการเงินประชาชนนั้น 
ย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิหรือความรับผิดใด ๆ ของสถาบันการเงินประชาชนที่มีต่อบุคคลภายนอก 

 อนึ่ง ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารในการยื่นค าขอจดทะเบียน
ตามข้อ ๔.๑.๓ การพิจารณาค าขอจดทะเบียนตามข้อ ๔.๑.๔ และการด าเนินการกรณีมีค าสั่งไม่รับ
จดทะเบียนตามข้อ ๔.๑.๕ มาใช้บังคับกับการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับโดยอนุโลม 

๔.๑.๑๐ ข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ชื่อสถาบันการเงินประชาชน 
  ก าหนดห้ามผู้ใดนอกจากสถาบันการเงินประชาชน “ใช้ชื่อ” หรือ “ค าแสดงชื่อ” 

ในทางธุรกิจว่า “สถาบันการเงินประชาชน” หรือค าอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน 

๔.๒  การด าเนินงานและการก ากับดูแล (สว่นที ่๒) 

๔.๒.๑ การด าเนินกิจการของสถาบันการเงินประชาชน 
ก าหนดให้สถาบันการเงินประชาชนกระท ากิจการได้ภายในขอบเขตแห่ ง

วัตถุประสงคต์ามข้อ ๔.๑.๑ ซึ่งรวมถึง 
(๑) รับฝากเงินจากสมาชิกและประชาชนในพื้นท่ีในการด าเนินงาน รวมท้ัง

วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีในการด าเนนิงาน 
(๒)  ให้สินเชื่อแก่สมาชิก 
(๓)  เป็นตัวแทนการรับชาระเงินและโอนเงินของสมาชิกและประชาชน 
(๔) ฝากเงนิหรอืกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการดาเนินงานของสถาบนัการเงนิประชาชน 

ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
(๕)  เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู ้หรือผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น ๆ 
(๖)  ซื้อหรือมไีวซ้ึ่งอสงัหาริมทรพัย์ ในกรณดีังตอ่ไปนี ้

(ก)  เพื่อใช้เป็นสถานทีด่าเนินการหรือใชป้ระโยชนต์ามสมควร 
(ข)  เป็นการได้มาจากการช าระหนี ้หรือจากการประกนัต้นเงินที่ให้กู้ยมืไป

แตต่้องจ าหน่ายอสังหารมิทรัพย์ดังกล่าวภายใน ๕ ปี นบัแต่วนัที่อสังหารมิทรัพย์นัน้ตกเปน็ของสถาบัน
การเงินประชาชน เว้นแตไ่ดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้จ าหนา่ยภายในก าหนดเวลาอืน่ 



 (๙) 

(๗)  ส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพ้ืนที่
ในการด าเนินงานโดยใช้เงินที่ได้จากการจัดสรรก าไรของสถาบันการเงินประชาชน ทั้งนี้ ตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชน 

(๘)  กระท ากิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของสถาบันการเงินประชาชนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๔.๒.๒ คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชน 
ก าหนดให้สถาบันการเงินประชาชนมี “คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชน” 

ประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า ๔ คน แต่ไม่เกิน ๑๔ คน 
ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 

ทั้งนี้ กรรมการสถาบันการเงินประชาชนมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๒ ปี 
นับแต่วันเลือกตั้ง และกรรมการสถาบันการเงินประชาชนซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ 
แต่ต้องไม่เกนิ ๒ วาระติดตอ่กัน เว้นแต่ไดร้ับมติจากที่ประชุมใหญ่สมาชิกโดยมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 
๓ ใน ๔ ให้เป็นกรรมการต่อไปได้อีกวาระหนึ่ง 

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการสถาบันการเงินประชาชนแทนต าแหน่งที่ว่าง
ก่อนครบวาระ ให้กรรมการสถาบันการเงินประชาชนที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน 

๔.๒.๓ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสถาบันการเงินประชาชน 
ก าหนดให้กรรมการสถาบันการเงินประชาชน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๓๐ ปี 
(๓) เป็นสมาชิกของสถาบันการเงินประชาชน 
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) มีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

๔.๒.๔ การปฏิบัติหน้าทีก่รรมการสถาบันการเงินประชาชน 
ก าหนดให้ในการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชนนั้น กรรมการสถาบัน

การเงินประชาชนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของสถาบัน
การเงินประชาชน ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของสถาบันการเงินประชาชน และต้องรับผิดชอบร่วมกันในการบริหารงานสถาบันการเงินประชาชนนั้น 
ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 

 
 



 (๑๐) 

(๑) การช าระคา่หุน้นัน้ ได้ช าระกนัจรงิ 
(๒) จดัให้มแีละรักษาไว้ให้เรยีบร้อย ซึ่งบรรดาสมดุบญัชแีละเอกสารทีก่ฎหมาย

ก าหนดไว ้
(๓) การให้สถาบันการเงินประชาชนเรียกประชุมใหญ่ตามที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัตินี้ 

๔.๒.๕ การด าเนินกจิการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 
ก าหนดให้ “คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชน” เป็น “ผู้ด าเนินกิจการ” และ

เป็น “ผู้แทนสถาบันการเงินประชาชน” ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการ
สถาบันการเงินประชาชนจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนท าการแทน หรือจะท าสัญญา
ให้บุคคลภายนอกเป็นผู้จัดการก็ได้ 

๔.๒.๖ ค่าตอบแทนของกรรมการสถาบันการเงินประชาชน 
ก าหนดให้ค่าตอบแทนของกรรมการสถาบันการเงินประชาชนและผู้จัดการสถาบัน

การเงินประชาชนให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมใหญ่ก าหนด 

๔.๒.๗ การประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญของสถาบันการเงินประชาชน 
ก าหนดให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนจัดให้มีการประชุมสมาชิก

เป็น “การประชุมใหญ่สามัญ” ปีละ ๑ ครั้ง ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสถาบันการเงิน
ประชาชนนั้น ส่วนการประชุมใหญ่คราวอื่นให้เรียกว่า “ประชุมใหญ่วิสามัญ” 

๔.๒.๘ เหตุในการประชุมใหญ่วิสามัญ 
ก าหนดให้เมื่อ “มีเหตุอันสมควร” คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชน

จะเรียก “ประชุมใหญ่วิสามัญ” เมื่อใดก็ได้ แต่ในกรณีที่สถาบันการเงินประชาชน “ขาดทุนถึงครึ่งหน่ึง” 
ของจ านวนทุนที่ช าระแล้ว คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
โดยไม่ชักช้า แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบเพ่ือแจ้งให้สมาชิกทราบถึงการขาดทุนนั้น 

นอกจากนี้ สมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
หรือจ านวนตามที่ก าหนดในข้อบังคับจะลงลายมือชื่อ “ท าหนังสือร้องขอ” ต่อคณะกรรมการ
สถาบันการเงินประชาชนให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นต้องระบุว่าประสงค์
ให้เรียกประชุมเพ่ือการใด และให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับหนังสือร้องขอ ถ้าคณะกรรมการสถาบันการเงนิประชาชนไม่เรียกประชุมใหญ่
วิสามัญภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนมีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน
ระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

๔.๒.๙ การเรียกประชุมใหญ ่
ก าหนดให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนมีหน้าที่แจ้งค าบอกกล่าว

เรียกประชุมใหญ่ให้สมาชิกทุกคนทราบ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการบอกกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบันการเงินประชาชน 

 



 (๑๑) 

๔.๒.๑๐ องค์ประชุมของการประชุมใหญ่ 
ก าหนดให้การประชุมใหญ่ของสถาบันการเงินประชาชน ต้องมีสมาชิกมาประชุม 

“ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง” ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และในการประชุมใหญ่ สมาชิก
อาจมอบอ านาจให้บุคคลในครอบครัวมาประชุมแทนตนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่นายทะเบียนก าหนด 

อนึ่ง ถ้าสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมและมิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญ
ที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่
ครั้งแรก โดยในการประชุมครั้งหลังนี้ เมื่อมีสมาชกิมาประชุมไมน่้อยกวา่ ๑ ใน ๔ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 
ก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม 

๔.๒.๑๑ ประธานของทีป่ระชุมใหญ ่
ก าหนดให้ประธานกรรมการสถาบันการเงินประชาชนเป็นประธานของที่ประชุม

ใหญ่ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการสถาบันการเงินประชาชนหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกซึ่งมาประชุมเลือกสมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

๔.๒.๑๒ การออกเสียงลงคะแนนและมติของที่ประชุมใหญ ่
ก าหนดให้ในการประชุมใหญ่ของสถาบันการเงินประชาชน “สมาชิกหน่ึงคน

ให้มีหน่ึงเสียง” ในการลงคะแนน ส่วน “มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก” ของสมาชิก
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ีให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจ านวน
สมาชิกซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(๑) การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชน 
(๒) การเลือกกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งในวาระที่สองให้เป็นกรรมการต่อไป

อีกหนึ่งวาระตามข้อ ๔.๒.๒  

๔.๒.๑๓ การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
ก าหนดให้การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสถาบันการเงินประชาชน ให้จัดสรร

เป็น “ทุนส ารอง” ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของก าไรสุทธิ จนกว่าทุนส ารองน้ันจะมีจ านวนถึง ๑ ใน ๑๐ 
ของจ านวนทุนของสถาบันการเงินประชาชนหรือมากกว่านั้นตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสถาบัน
การเงินประชาชน 

ทั้งนี้ ก าไรสุทธิประจ าปีที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนส ารอง ที่ประชุมใหญ่
อาจจัดสรรได้ภายใต้ข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชน ดังต่อไปน้ี  

(๑) จ่ายเป็นเงินปันผลแก่สมาชิกตามจ านวนหุ้นที่ถือ 
(๒) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนที่สมาชิกได้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ประชาชนในระหว่างปี 
(๓) จ่ายเป็นเงินรางวัลแก่กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของสถาบัน

การเงินประชาชนไม่เกินร้อยละของเงินที่จ่ายเป็นเงินปันผลแก่สมาชิกตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 



 (๑๒) 

(๔) จ่ายเป็นเงินสนับสนุนหรือส่งเสริมการจัดสวัสดิการตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 
(๕) เป็นเงินส ารองอื่น 
อนึ่ง เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่แล้ว สถาบันการเงินประชาชนอาจโอน

ทุนส ารองดังกล่าวเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของสถาบันการเงินประชาชนนั้นได้ 

๔.๒.๑๔ การให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
ก าหนดให้สถาบันการเงินประชาชน “ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก” โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ธนาคารผู้ประสานงานจัดท าขึ้นตามข้อ ๔.๓.๑ (๔) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

๔.๒.๑๕ การจัดท าทะเบียน 
ก าหนดให้สถาบันการเงินประชาชน “จัดท าทะเบียน” ดังต่อไปนี้ โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ธนาคารผู้ประสานงานจัดท าขึ้นตามข้อ ๔.๓.๑ (๔) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ท่ีนายทะเบียนก าหนด 

(๑) ทะเบียนสมาชิก ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ 
(ก) ชื่อ และที่ตั้งสถาบันการเงินประชาชน 
(ข) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิก 
(ค) วันที่เข้าเป็นสมาชิก 

(๒) ทะเบียนหุ้น ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ 
(ก) ชื่อ และที่ตั้งสถาบันการเงินประชาชน 
(ข) ชื่อของสมาชิกที่ถือหุ้น มูลค่าหุ้น จ านวนหุ้น และเงินค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 
(ค) วันที่ช าระค่าหุ้น 

๔.๒.๑๖ การด าเนินงานและการก ากับดูแล 
ก าหนดให้การด าเนินงานและการก ากับดูแลสถาบันการเงินประชาชนในเรื่อง

ดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
(๑) การให้กู้และการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายใหญ่ 
(๒) การด ารงเงินกองทุน 
(๓) การบริหารสินทรัพย์และการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 
(๔) เรื่องอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานและการก ากับดูแล 

๔.๓  การสนับสนุนและประสานงาน (ส่วนที่ ๓) 

๔.๓.๑ หน้าที่ของธนาคารผู้ประสานงาน 
ก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนประกาศก าหนด

ผู้ท าหน้าที่เป็น “ธนาคารผู้ประสานงาน” ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนและประสานงานการด าเนินงานของ
สถาบันการเงินประชาชน และมีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(๑) ให้ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ประชาชนต่อคณะกรรมการ 



 (๑๓) 

(๒) สนับสนุน ช่วยเหลือ และแนะน าการจัดตั้งสถาบันการเงินประชาชน โดยเน้น
พ้ืนทีท่ี่มีศักยภาพและมีการดาเนินการให้บริการทางการเงินอย่างเข้มแข็ง 

(๓) รับค าขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนจากองค์กรการเงินชุมชน
พร้อมทั้งจัดท าความเห็นประกอบการพิจารณา เพื่อน าเสนอต่อนายทะเบียนตามข้อ ๔.๑.๓ 

(๔) จัดท าและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการให้บริการทางการเงิน 
ระบบทะเบียน ระบบการโอนเงิน ระบบบัญชี ระบบความปลอดภัย หรือระบบอื่นใดส าหรับสถาบัน
การเงินประชาชน 

(๕) จัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูล วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลธุรกรรม
ซึ่งรวมถึงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของสมาชิก ส าหรับสถาบันการเงินประชาชน 

(๖) จัดท าและพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบมาตรฐาน
การให้บริการของสถาบันการเงินประชาชน 

(๗) พัฒนาศักยภาพและความพร้อม ทั้งในด้านระบบการเงิน การบัญชีและ
การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร เพ่ือยกระดับมาตรฐานให้แก่สถาบันการเงินประชาชน 

(๘) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวกับ
สถาบันการเงินประชาชน ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง และมาตรฐานการให้บริการของสถาบัน
การเงินประชาชน 

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

๔.๓.๒ การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
ก าหนดให้ธนาคารผู้ประสานงาน “จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน” ในส่วนที่

เกี่ยวกับสถาบันการเงินประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ เสนอต่อคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

๔.๓.๓ การประมวลผลข้อมูล 
ก าหนดให้ธนาคารผู้ประสานงาน “ประมวลผลข้อมูล” เกี่ยวกับการให้บริการ

ทางการเงินและข้อมลูทั่วไปของสถาบันการเงินประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

๔.๓.๔ การประเมินความเสี่ยงและมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ 
ก าหนดให้ธนาคารผู้ประสานงาน “ประเมินความเสี่ยงและมาตรฐานคุณภาพ

การให้บริการ” ของสถาบันการเงินประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ และแจ้งผลการประเมิน
พร้อมข้อเสนอแนะให้กับสถาบันการเงินประชาชนและนายทะเบียนทราบ  โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข และระยะเวลาในการประเมินความเสี่ยงและมาตรฐานคุณภาพการให้บริการนั้น ให้เป็นไป
ตามที่นายทะเบียนก าหนด 

๔.๓.๕ การเข้าถึงข้อมูล 
ก าหนดใหค้ณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจในการ

เข้าถงึข้อมูลตามข้อ ๔.๓.๑ (๕) และขอ้ ๔.๓.๓ เพื่อประโยชน์ในการปฏบิัตกิารตามพระราชบัญญัตนิี้ 



 (๑๔) 

๔.๔  การจดัท าบัญชีและสอบบญัชี (ส่วนที่ ๔) 

๔.๔.๑ การจัดท าบัญช ี
ก าหนดให้สถาบันการเงนิประชาชน “จัดท าบัญชี” ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป และ “เก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี” ไว้ที่สถานที่ตั้งของสถาบันการเงินประชาชน
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนก าหนด ทั้งนี้ การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชี
ท่ีสมบูรณ์โดยครบถ้วน 

๔.๔.๒ การจัดท างบการเงินประจ าปี 
ก าหนดให้สถาบันการเงินประชาชน “จัดท างบการเงินประจ าปี” ทุกรอบปีบัญชี

ของสถาบันการเงินประชาชน โดยต้องท าให้แล้วเสร็จและให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็น
แล้วน าเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสถาบันการเงินประชาชนภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันสิ้นปี
ทางบัญชีของสถาบันการเงินประชาชนนั้น 

๔.๔.๓ การจัดท ารายงานประจ าปี 
ก าหนดให้สถาบันการเงินประชาชน “จัดท ารายงานประจ าป”ี แสดงผลการด าเนินงาน

ของสถาบันการเงินประชาชนเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบการเงินประจ าปี และให้ส่งส าเนา
รายงานประจ าปีและงบการเงินประจ าปีซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติแล้วไปยังนายทะเบียนภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่นั้น และเผยแพร่เป็นการทั่วไป 

๔.๔.๔ การเก็บรักษาเอกสาร 
ก าหนดให้สถาบันการเงินประชาชนเก็บรักษางบการเงินประจ าปีตามข้อ ๔.๔.๒ 

และรายงานประจ าปีตามข้อ ๔.๔.๓ พร้อมทั้งข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชนและกฎหมายว่าด้วย
สถาบันการเงินประชาชนไว้ที่สถาบันการเงินประชาชน เพื่อให้สมาชิกตรวจดูได้ 

๔.๔.๕ การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี 
ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ “เลือกตั้งทุกปี” จากผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกตั้งกลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
 

 

๕.  การตรวจสอบสถาบันการเงินประชาชน (หมวด ๓) 
 

๕.๑  หน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจสอบ 
ก าหนดให้กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสถาบันการเงินประชาชนใด “กระท าการฝ่าฝืน”

พระราชบัญญัตินี้ หรือ “กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ” ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกหรือ
ประชาชน ให้นายทะเบียนแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานเศรษฐกิจการคลังหรือบุคคลภายนอก
เป็น “ผู้ตรวจสอบ” เพ่ือตรวจสอบสถาบันการเงินประชาชนน้ัน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนด ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  เข้าไปในสถานที่ตั้งของสถาบันการเงินประชาชนเพ่ือตรวจสอบในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
จนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาท าการของสถาบันการเงินประชาชนได้ และเมื่อได้เข้าไปและลงมือ
ท าการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว ถ้ายังด าเนินการไม่เสร็จจะกระท าต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาท าการ
ของสถานที่นั้นได้ 



 (๑๕) 

(๒)  ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของสถาบันการเงิน
ประชาชน มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสถาบันการเงินประชาชน หรือให้ส่งรายงานการประชุม
หรือเอกสารใด ๆ ของสถาบันการเงินประชาชนที่จ าเป็นแก่การตรวจสอบได้ 

(๓)  ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องในสถาบันการเงินประชาชนเพ่ือประโยชน์
ในการตรวจสอบซึ่งต้องไม่เกิน ๖๐ วัน และในการออกค าสั่งยึดหรืออายัดดังกล่าวจะต้องระบุเหตุผล 
ความจ าเป็น และสิทธิของผู้ถูกยึดหรืออายัดนั้น 

ทั้งนี้ ให้ผู้ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการและนายทะเบียน
ตามแบบที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

๕.๒  บัตรประจ าตัวผู้ตรวจสอบ 
ก าหนดให้ในการปฏิบัติหนา้ที่ตามข้อ ๕.๑ ผู้ตรวจสอบตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัที่นายทะเบียน

เป็นผู้ออกแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบัตรประจ าตวัผู้ตรวจสอบให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบยีนประกาศก าหนด 

๕.๓  การเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอื่น 
ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
 

๖.  การแก้ไขฐานะของสถาบันการเงินประชาชน (หมวด ๔) 
 

๖.๑  การด าเนินการกรณีสถาบันการเงินประชาชนมีข้อบกพร่อง 
ในกรณีที่ “คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนกระท าการหรืองดเว้นกระท าการ” 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จนท าให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสถาบันการเงินประชาชนหรือสมาชิก 
หรือในกรณีที่ “สถาบันการเงินประชาชนมีข้อบกพร่อง” อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันการเงิน
ประชาชนหรือสมาชิก ให้นายทะเบียนมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชน “แก้ไขข้อบกพร่อง” ตามวิธีการและ
ระยะเวลาที่นายทะเบียนก าหนด 

(๒) ให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชน “ระงับการปฏิบัติ” ในส่วนที่เป็นเหตุให้เกิด
ข้อบกพร่องหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสถาบันการเงินประชาชนหรือสมาชิก 

(๓) ให้กรรมการสถาบันการเงินประชาชนผู้เป็นต้นเหตุดังกล่าว “หยุดปฏิบัติหน้าที่” 
เป็นการชั่วคราว เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนก าหนด 

(๔) มีค าสั่ง “ถอดถอน” กรรมการสถาบันการเงินประชาชนคนใดคนหนึ่งหรือทุกคน
หรือผู้จัดการสถาบันการเงินประชาชน โดยให้ถือว่าค าสั่งดังกล่าวเป็นมติที่ประชุมใหญ่  

๖.๒  การตั้งคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนชั่วคราว 
ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชน “พ้นจากต าแหน่ง

ทั้งคณะ” ให้นายทะเบียนตั้ง “คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนชั่วคราว” ซึ่งมีอ านาจหน้าที่และสิทธิ
เช่นเดียวกับคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชน และให้อยู่ในต าแหน่งไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันที่แต่งตั้ง 
ทั้งนี้ ก่อนที่จะพ้นจากต าแหน่งให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนชั่วคราวจัดให้มีการประชุมใหญ่
เพื่อเลือกตั้งกรรมการสถาบันการเงินประชาชนขึ้นใหม่ทั้งคณะตามวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับ 



 (๑๖) 

๖.๓  การเลือกตั้งกรรมการสถาบันการเงินประชาชนแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่ง 
ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งให้กรรมการสถาบันการเงินประชาชน “บางคนพ้นจากต าแหน่ง” 

ให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนส่วนที่เหลือ “เรียกประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้เป็นกรรมการ
สถาบันการเงินประชาชนแทน” ภายในเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่กรรมการสถาบันการเงินประชาชน
พ้นจากต าแหน่ง ถ้ามิได้เลือกตั้งหรือเลือกตั้งผู้เป็นกรรมการสถาบันการเงินประชาชนไม่ได้ตามก าหนดเวลา
ให้ถือว่าคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนประกอบด้วยกรรมการสถาบันการเงินประชาชนทั้งหมด
เท่าที่เหลืออยู่ และให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้โดยจะต้องมี
กรรมการสถาบันการเงินประชาชนอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสถาบันการเงินประชาชนทั้งหมด 

๖.๔  การอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนที่สั่งให้แก้ไขฐานะ 
ก าหนดให้ค าสั่งใด ๆ  ของนายทะเบียนตามข้อ ๖.๑ หรือข้อ ๖.๒ ให้ “ผู้มีส่วนได้เสีย” อุทธรณ์

ต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิประชาชนได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง 
โดยค าวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นที่สุด 

๖.๕  การเสนอโครงการเพ่ือแก้ไขฐานะและการด าเนินงาน 
ก าหนดให้สถาบันการเงินประชาชนใด “มีผลการด าเนินงานขาดทุนติดต่อกันเกิน ๓ ปี” 

หรือ “ขาดทุนเกินร้อยละ ๒๐ ของจ านวนทุน” ให้สถาบันการเงินประชาชนน้ัน “เสนอโครงการ” 
เพ่ือแก้ไขฐานะและการด าเนินงานต่อนายทะเบียน เพื่อขอความเห็นชอบภายในระยะเวลา ๖๐ วัน 
นับแต่วันที่ทราบ โดยโครงการดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(๑) แผนด าเนินงาน 
(๒) ขั้นตอนที่ท าให้ลดผลขาดทุนของสถาบันการเงินประชาชน 
(๓) ระยะเวลาที่จะด าเนินการให้ส าเร็จตามโครงการ 
เมื่อนายทะเบียนได้รับโครงการแล้ว จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ

ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับโครงการ และให้แจ้งสถาบันการเงินประชาชนทราบภายในเวลาดังกล่าว 
ในการนี้ จะก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนเวลาไว้ด้วยก็ได้ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่สถาบันการเงินประชาชนไม่เสนอโครงการภายในก าหนดเวลา หรือโครงการ
ที่เสนอไม่ได้รับความเห็นชอบ หรือไม่ด าเนินการตามโครงการ หรือด าเนินการไม่เป็นไปตามโครงการ
ที่ได้รับความเห็นชอบหรือตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนเวลาที่นายทะเบียนก าหนด ให้นายทะเบียนมีอ านาจ 
“สั่งให้สถาบันการเงินประชาชนนั้นด าเนินการ” อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร หรือ “สั่งเลิก” 
สถาบันการเงินประชาชนนั้น 

 
 

๗.  การเลกิสถาบันการเงินประชาชน (หมวด ๕) 
 

๗.๑  เหตุที่ท าให้สถาบันการเงินประชาชนเลิกด าเนินการ 
ก าหนดให้สถาบันการเงินประชาชนย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีเหตุตามที่ก าหนดในข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชน 
(๒) ที่ประชุมใหญ่ลงมติไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของสมาชิกทั้งหมดให้เลิก 



 (๑๗) 

(๓) ล้มละลาย 
(๔) นายทะเบียนสั่งให้เลิกตามข้อ ๖.๕ 
(๕) ทุนที่ช าระแล้วต่ ากว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า ๑ รอบปีบัญชี 
ทั้งนี้ ให้สถาบันการเงินประชาชนที่เลิกตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แจ้งให้นายทะเบียนทราบ

ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เลิก และให้นายทะเบียนปิดประกาศการเลิกสถาบันการเงินประชาชนไว้
ที่สถานที่ตั้งของสถาบันการเงินประชาชน 

๗.๒  การอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนท่ีสั่งใหเ้ลิก 
ก าหนดให้สถาบันการเงนิประชาชนที่ถูกสั่งเลิกตามข้อ ๖.๓ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

พัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับค าสั่ง และให้นายทะเบียนส่งค าอุทธรณ์ต่อไปยังคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
โดยไม่ชักช้า ท้ังนี้ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นที่สุด 

๗.๓   การช าระบัญชีเมื่อเลิกสถาบันการเงินประชาชน 
ก าหนดให้เมื่อสถาบันการเงินประชาชนใดเลิกไปด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗.๑ 

ให้จัดการช าระบัญชีตามบทบัญญัติในข้อ ๘ การช าระบัญชี 
 

 

๘.  การช าระบัญช ี(หมวด ๖) 
 

๘.๑  การช าระบัญชีสถาบันการเงินประชาชนทีล่้มละลาย 
ก าหนดให้การช าระบัญชีสถาบันการเงินประชาชนที่ล้มละลาย ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยล้มละลาย 

๘.๒  การช าระบัญชีสถาบันการเงินประชาชนท่ีนายทะเบียนสั่งให้เลิก 
ก าหนดให้การช าระบัญชีสถาบันการเงินประชาชนที่เลิกเพราะเหตุนายทะเบียนสั่งให้เลิก 

ให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ช าระบัญชี 

๘.๓  การช าระบัญชีสถาบันการเงินประชาชนท่ีเลิกเพราะเหตุอื่น 
ก าหนดให้การช าระบัญชีสถาบันการเงินประชาชนที่เลิกเพราะเหตุอื่นนอกจากล้มละลาย

หรือนายทะเบียนสั่งให้เลิก ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ช าระบัญชีขึ้นท าการช าระบัญชีภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่เลิกสถาบันการเงินประชาชน ถ้าที่ประชุมใหญ่ไม่เลือกตั้งผู้ช าระบัญชีภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีขึ้นท าการช าระบัญชี 

เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรอืเมื่อสมาชิกมีจ านวนไมน่้อยกวา่ ๒ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมด
ร้องขอต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีคนใหม่แทนผู้ช าระบัญชีซึ่งได้รับเลือกตั้ง
หรือซึ่งได้แต่งตั้งไว้ก็ได้ 

ทั้งนี้ การช าระบัญชีสถาบันการเงินประชาชนที่เลิกเพราะเหตุอื่นนอกจากล้มละลาย
ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน



 (๑๘) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทจ ากัด มาใช้บังคับกับการช าระบัญชีของสถาบันการเงินประชาชนโดยอนุโลม 
และในระหว่างการช าระบัญชี ให้ถือว่าสถาบันการเงินประชาชนนั้นยังคงอยู่ตราบเท่าเวลาที่จ า เป็น
เพ่ือการช าระบัญชี 

๘.๔  ค่าตอบแทนของผู้ช าระบัญชี 
ก าหนดให้ผู้ช าระบัญชีที่นายทะเบียนแต่งตั้งอาจได้รับค่าตอบแทนตามที่นายทะเบียน

ก าหนด ส่วนผู้ช าระบัญชีที่ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งอาจได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมใหญ่ก าหนด 
 

 

๙.  บทก าหนดโทษ (หมวด ๗) 
 

๙.๑  บทนิยามของค าว่า “ผู้มีอ านาจในการจัดการ” 
ก าหนดให้ในหมวดนี้ “ผู้มีอ านาจในการจัดการ” หมายความว่า 
(๑) กรรมการของสถาบันการเงินประชาชน 
(๒) ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งสถาบันการเงินประชาชนแต่งตั้ง มอบหมาย หรือท าสัญญา

ให้มีอ านาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ 
(๓) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอ านาจควบคุมหรือครอบง ากรรมการ หรือการจัดการ

ของสถาบันการเงินประชาชน ให้ปฏิบัติตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโยบายหรือการด าเนินงาน
ของสถาบันการเงินประชาชน 

๙.๒  การฝ่าฝืนข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ชื่อสถาบันการเงินประชาชน 
ก าหนดให้ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ชื่อสถาบันการเงินประชาชน

ตามข้อ ๔.๑.๑๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และปรับอีกไม่เกินวันละ ๕,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 

๙.๓  การขัดขวางผู้ตรวจสอบ 
ก าหนดให้ผู้ใดขัดขวางผู้ตรวจสอบซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษ

จ าคกุไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

๙.๔  การไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ตรวจสอบ 
ก าหนดให้ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ตรวจสอบซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

๙.๕  การท าให้เสียหายหรือท าลายเอกสารทีผู่้ตรวจสอบได้ยึดหรืออายัดไว ้
ก าหนดให้ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์

ซึ่งเอกสารใด ๆ  อันผู้ตรวจสอบไดย้ึด อายัด รักษาไว้ หรือสั่งให้ส่งเพ่ือเป็นพยานหลักฐานหรือเพ่ือบังคับการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าผู้ตรวจสอบจะรักษาเอกสารนั้นไว้เอง หรือสั่งให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นส่งหรือ
รักษาไว้ก็ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 



 (๑๙) 

๙.๖  การเปิดเผยความลับของสถาบันการเงินประชาชน 
ก าหนดให้ผู้ใดล่วงรู้กิจการของสถาบันการเงินประชาชนเนื่องจากการปฏิบัติตามอ านาจ

หน้าที่ที่ก าหนดในกฎหมายอันเป็นกิจการที่ “ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย” ถ้าผู้นั้นน าไปเปิดเผย
แก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

อย่างไรก็ด ีมิให้ใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณี ดังต่อไปน้ี 
(๑) การเปิดเผยตามหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 
(๒) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) การเปดิเผยแก่ผู้สอบบญัชี 
(๔) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ

ดูแลสถาบันการเงินประชาชนนั้น 
(๕) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของธนาคารผู้ประสานงานที่ให้การสนับสนุน

สถาบันการเงินประชาชนนั้น 
(๖) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขฐานะการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน 
(๗) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินประชาชน 
(๘) การเปิดเผยความลับของลูกค้าสถาบันการเงินประชาชนที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว 
(๙) การเปิดเผยความลับของลูกค้าของสถาบันการเงินประชาชน ซึ่งลูกค้าดังกล่าว

ให้ความยินยอมแล้ว 
(๑๐) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

๙.๗  ผู้มีอ านาจในการจัดการเปิดเผยความลับ 
ก าหนดให้ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของสถาบันการเงินประชาชนโดยเหตุที่เป็น  

“ผู้มีอ านาจในการจัดการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของสถาบันการเงินประชาชน” นั้น และเปิดเผย
ความลับนั้น “ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือประชาชน” ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ อย่างไรก็ดี มิให้ใช้บังคับกับ
การเปิดเผยตามกรณีในข้อ ๙.๖ วรรคสอง 

๙.๘  ความรับผิดของนิติบุคคล 
ก าหนดให้ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท า

ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจ
ในการจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

 
 
 
 
 



 (๒๐) 

 

๑๐.  บทเฉพาะกาล 
 

๑๐.๑  องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนในวาระแรก 
ก าหนดให้ในวาระเริ่มแรก ให้ “คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน” 

ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการโดยต าแหน่งตามข้อ ๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๑๒๐ วัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

๑๐.๒  การพิจารณาใหบุ้คคลในหน่วยงานของรัฐอื่นท าหน้าที่นายทะเบียน  
ก าหนดให้ “เมื่อครบก าหนด ๓ ปี” นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาความจ าเป็นและความเหมาะสม เกี่ยวกับบุคคลในหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งท าหน้าที่นายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชนตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังเห็นควรให้บุคคลในหน่วยงานของรัฐอื่นใดท าหน้าที่นายทะเบียน ให้เสนอแนวทาง 
การด าเนินการ การโอนภารกิจ งบประมาณ ทรัพย์สิน และหนี้สิน ภาระผูกพัน และบุคลากรไปยัง
หน่วยงานของรัฐอื่นนั้นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

 
 
  



 (๒๑) 

ข. 
 
 
 

 

 

 

 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน 

พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตร ีเป็นผู้เสนอ) 

______________ 
 
 

หลักการ 

ให้มีกฎหมายว่าดว้ยสถาบนัการเงินประชาชน 
 
 

เหตุผล 

โดยที่การให้บรกิารทางการเงินในระดับชุมชนมักด าเนินการโดยองค์กรการเงินชุมชนซึ่งไม่มีสถานะ
เป็นนิติบุคคลท าให้มีข้อจ ากัดในการด าเนินงาน เนื่องจากเน้นการพึ่งพาตัวบุคคลเป็นหลัก รวมทั้ง
ขาดความมั่นคงในด้านการจัดการ ด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านการบัญชี สมควรยกระดับ
องค์กรการเงินชุมชนเป็นสถาบันการเงินประชาชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีคณะกรรมการพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินประชาชนท าหน้าที่วางกรอบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน
ในการส่งเสรมิและก ากบัดูแลสถาบันการเงินประชาชน เพ่ือให้มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน อันจะท าให้
การด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน และมี
ความยั่งยืนในการพ่ึงพาตนเองภายในชุมชน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

 

ประวัติและความเป็นมา 
ในกระบวนการตราพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 (๒๒) 

ความเป็นมา 
ของร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน 

พ.ศ. .... 
 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ชุดที่มี 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพ่ือให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ *

* 

ทั้งนี้ บทบัญญัติมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ได้ก าหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น
และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน
คณะรัฐมนตรี โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงิน
ประชาชน พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๑๕ วัน ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 
และระหวา่งวนัที ่๒๒ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๑๖ วัน หลังผ่านการตรวจพิจารณา
จากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว อันเป็นการด าเนินการตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย †

** โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
(๑)  ผู้เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น 

 ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ และหน่วยงานที่มีพันธกิจเกี่ยวกับ
องค์กรการเงินระดับเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน 
พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

                                                        
*กลุ่มงานกฎหมาย ๒ ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ, เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ...., อ.พ. ๙๕/๒๕๖๑. 
**

†รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ บัญญัติว่า 
“มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็น

หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ ์หรือท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระ
แก่ประชาชน และด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ  ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่าย
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับ
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ าเป็น พึงก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงก าหนดโทษอาญา
เฉพาะความผิดร้ายแรง”.  



 (๒๓) 

กระทรวงการคลัง โดย “หน่วยงานภาครัฐ” ได้แก่ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ส านักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมการพัฒนาชุมชน 
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
ส่วน “หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ” ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  

(๒)  การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชน 
มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนโดยทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของ

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง คือ www.fpo.go.th และ Email: financialbills@fpo.go.th รวมทั้งเว็บไซต์
ของภาครัฐเพ่ือการรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมาย www.lawamendment.go.th จ านวน ๒ ครั้ง 
โดยครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๑๕ วัน และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ 
๒๒ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๑๖ วัน  

(๓)  วิธีการรับฟังความคิดเห็น 
  ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน 

พ.ศ. .... จากช่องทางการเชิญหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ และหน่วยงานที่มีพันธกิจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบนัการเงินประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเหน็ รวมทั้งมีการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนโดยทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง คือ www.fpo.go.th 
และ Email: financialbills@fpo.go.th รวมทั้งเว็บไซต์ของภาครัฐเพ่ือการรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมาย 
www.lawamendment.go.th‡

* 

โดยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้มีการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. และมีมติ ดังนี้§** 

๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... ที่มีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินประชาชนเพื่อรับรองสถานะองค์กรการเงินระดับ
ชุมชนให้มีสภาพเป็นนิติบุคคล และบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการเงิน
ให้แก่ชุมชนฐานรากเพ่ือช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมโดยการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงิน
อย่างทั่วถึง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เช่น ในการพิจารณา
จัดตั้งสถาบันการเงนิประชาชนควรเลือกองค์กรการเงินชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดี 
มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และมีความพร้อมที่จะปรับตัวไปสู่สถาบันการเงินประชาชน และในการ
ปล่อยสินเชื่อให้กับคนในชุมชนควรมีการสร้างรายได้หรือพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่
ของคนในชุมชน รวมทั้งควรวางหลักเกณฑ์ วิธีการ ตลอดจนเงื่อนไขในการให้บริการทางการเงินควบคู่
ไปกับการก ากับดูแลความมั่นคงทางการเงินที่ชัดเจน และควรให้มีการเพ่ิมประเด็นในร่างมาตรา ๑๒ (๘) 
เรื่อง อ านาจและหน้าที่ของธนาคารผู้ประสานงานเกี่ยวกับการจัดท ารายงานสถานการณ์ ผลการด าเนินงาน

                                                        
*‡โปรดดู รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... เอกสารแนบหน้า (๗๙). 

**§โปรดดู สรุปมติคณะรฐัมนตรีวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑, ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (http://www.cabinet.soc.go.th). 



 (๒๔) 

ของสถาบันการเงินชุมชน และการประเมินความเสี่ยง เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

๒.  รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

ต่อมา ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑*** คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งให้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน 

นอกจากนี้ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐๗ ††

** ก าหนดให้
ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องแบ่งเป็นมาตรา และต้องมีบันทึกหลักการ
และเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ รวมทั้งบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ตลอดจนกรณีที่มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ 
ให้เสนอมาพร้อมกับบันทึกดังกล่าว และถ้าต้องจัดท ากฎหมายล าดับรองตามร่างพระราชบัญญัติ
ให้เสนอแผนการจัดท ากฎหมายล าดับรองที่แสดงกรอบเวลาและสาระส าคัญมาพร้อมกันด้วย คณะรัฐมนตรี
จึงได้เสนอ “บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ....” 
“บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ....” “แผนการจัดท า
กฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลาตามร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ....” 
และ “หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)” รวมทั้ง “รายงาน
ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ....” ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเพื่อพิจารณา***‡‡ 

 ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... ได้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๘/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเรื่องด่วน 

    

                                                        
***โปรดดู สรุปมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑, ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี (http://www.cabinet.soc.go.th). 

††

**ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐๗ ก าหนดว่า 
“ข้อ ๑๐๗ ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภาต้องแบ่งเป็นมาตรา และต้องมีบันทึกประกอบดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 
(๒) เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
(๓) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
ในกรณีที่มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ ให้เสนอมาพร้อมกับ

บันทึกประกอบตามวรรคหนึ่ง และถ้าต้องจัดท ากฎหมายล าดบัรองตามรา่งพระราชบัญญัตใิห้เสนอแผนการจัดท ากฎหมายล าดับรอง
ที่แสดงกรอบเวลาและสาระส าคัญมาพร้อมกันด้วย 

ฯลฯ       ฯลฯ”.  
***

‡‡โปรดดู ร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ....” ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี เอกสารแนบ
หน้า (๒๕) - (๘๗). 

































































































































 (๘๙) 

ค. 
 

 
 
 
  

  

 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ได้รับการบรรจุ
ระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๘/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาและลงมติ
ในวาระท่ีหน่ึง ขั้นรับหลักการ โดยได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา 
ด้วยคะแนนเสียง ๑๔๔ เสียง  ไม่เห็นด้วย (ไม่มี)  งดออกเสียง ๑๑ เสียง  ไม่ลงคะแนนเสียง ๓ เสียง  
โดยมีสมาชิกแสดงตนเพ่ือลงมติจ านวน ๑๕๘ คน และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหน่ึง 
จ านวน ๑๗ คน เพ่ือพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ โดยก าหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ 
วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้
พิจารณา ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑๗ วรรคหนึ่ง*๑   

 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... 
จ านวน ๑๗ คน ประกอบด้วย**๒  

(๑) นายวรพล  โสคติยานุรกัษ ์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
(๒) พลเรือเอก อมรเทพ  ณ บางช้าง เป็นรองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั คนที่หนึ่ง 
(๓) พลอากาศเอก ตรีทศ  สนแจ้ง  เป็นรองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั คนที่สอง 
(๔) นายพรชัย  ฐีระเวช***๓  เป็นเลขานุการคณะกรรมาธกิารวิสามญั 

                                                        
๑   *ข้อบังคับการประชุมสภานิติบญัญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑๗ ก าหนดว่า  

“ข้อ ๑๑๗ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติขั้นคณะกรรมาธิการที่สภาตั้งขึ้น สมาชิกผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างพระราชบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการภายในก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่
สภามีมติก าหนดเวลาแปรญัตติ เว้นแต่สภาจะได้ก าหนดเวลาแปรญัตติเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ หากวันสุดท้ายของก าหนดเวลาแปรญัตติ
เป็นวันหยุดท าการตามประกาศเป็นทางการหรือตามประเพณี ให้นับวันที่เริ่มท าการใหม่ต่อจากวันที่หยุดท าการนั้นเป็นวันสุดท้าย
ของก าหนดเวลาแปรญัตติ 

การแปรญัตติ โดยปกติต้องแปรเป็นรายมาตรา และให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก าหนด 
การแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิม ต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น”. 

๒**โปรดดู ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบั น
การเงินประชาชน พ.ศ. .... เอกสารแนบหน้า (๙๘). 

๓***เป็นกรรมาธิการที่ได้รับการเสนอรายชื่อจากคณะรัฐมนตรี. 

 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน 
พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
 



 (๙๐) 

(๕) นายวิทยา  ผวิผ่อง   เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามญั 
(๖) พลเอก ยุทธศิลป์  โดยชื่นงาม   เป็นทีป่รึกษาคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 
(๗) พลเอก วชิิต  ศรีประเสรฐิ   เป็นทีป่รึกษาคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 
(๘)  นายสถติย์  ลิม่พงศ์พันธุ ์   เป็นทีป่รึกษาคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 
(๙)  ศาสตราจารย์สมชัย  ฤชุพันธ ์   เป็นทีป่รึกษาคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 

(๑๐)  พลเอก อรุณ  สมตน  เป็นทีป่รึกษาคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 
(๑๑)  นายกติติศกัดิ ์ รัตนวราหะ  เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๒)  พลเอก ดนัย  มีชูเวท  เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๓)  นายธรรมรักษ์  หมื่นจักร*๔  เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๔) นายพจน์  อร่ามวฒันานนท ์  เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๕)  นายสุชาติ  ตระกูลเกษมสุข  เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๖)  นายสุพันธุ ์ มงคลสธุ ี  เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 
(๑๗)  นางสาวอดุมลักษณ ์ บญุสวา่ง*  เป็นกรรมาธกิารวิสามญั 

โดยกรรมาธิการวิสามัญฯ ในล าดับที่ (๔) (๑๓) และ (๑๗) เป็นการเสนอรายชื่อจากคณะรัฐมนตรี 
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๓ วรรคสาม**

๕ 

ทั้งนี้ บทบัญญัติมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ได้ก าหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น
และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน 
ในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... จึงได้น าผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสถาบัน
การเงินประชาชน พ.ศ. .... ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในชั้นการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี มาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงิน
ประชาชน พ.ศ. .... ฉบับน้ี ๖

***  

อนึ่ง เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... ฉบับนี้ ท่ีประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่
สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะครบก าหนด

                                                        
๔*เป็นกรรมาธิการที่ได้รับการเสนอรายชื่อจากคณะรัฐมนตรี. 
**ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๓ วรรคสาม ก าหนดว่า  

“ในการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ให้คณะรัฐมนตรี เสนอรายช่ือได้ไม่เกินหนึ่งในห้า
ของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมด แต่ในการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อกระท ากิจการในเรื่องอื่น ๆ ให้ประกอบด้วยบุคคลที่มิได้
เป็นสมาชิกมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามแต่ไม่เกินก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมด”. 

***
๖โปรดดู ข้อมูลสรุปผลการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในช้ันการพิจารณา

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เอกสารแนบหน้า (๑๐๖). 



 (๙๑) 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แต่โดยที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังมีเนื้อหาสาระส าคัญ
และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลายประการซึ่งจะต้องพิจารณาให้เกิดความละเอียดรอบคอบ 
จึงขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน*

๗  
ดังนั้น ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ (นายวรพล  โสคติยานุรักษ์) จึงได้รายงาน
ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เพื่อพิจารณาขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปอีก  ๓๐ วัน ซึ่งที่ประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปอีก 
๓๐ วัน ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙๘ วรรคหน่ึง (๑)**

๘ 
นับตั้งแต่วันศุกร์ท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ซึ่งครบก าหนดในวันเสาร์ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๒) 

เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... 
พิจารณาเสร็จแล้ว ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... ฉบับนี้ พร้อมด้วยรายงาน
การพิจารณาของคณะกรรมาธกิารฯ ต่อประธานสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
และได้รบัการบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเรื่องด่วน โดยที่ประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาในวาระที่สอง เริ่มต้นด้วยชื่อร่างพระราชบัญญัติ ค าปรารภ 
แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราจนจบรา่ง แล้วพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหน่ึง ตามข้อบังคับ
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๒ และข้อ ๑๒๓***๙ 

                                                        
*โปรดดู หนังสือของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน 
เอกสารแนบหน้า (๑๙๓). 

๘**ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙๘ วรรคหนึ่ง (๑) ก าหนดว่า  
“ข้อ ๙๘ ถ้ามีมติของสภาให้คณะกรรมาธิการใดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง 

หรือศึกษาเรื่องใดให้เสร็จภายในก าหนดเวลาใด หากคณะกรรมาธิการเห็นว่าจะด าเนินการดังกล่าวไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
ประธานคณะกรรมาธิการหรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนต้องรายงานให้ประธานสภาทราบโดยด่วน แล้วให้ด าเนินการต่อไป ดังนี้ 

(๑)  ในกรณีที่เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ประธานสภาเสนอต่อที่ประชุมสภา  ในการนี้ ที่ประชุมสภา
อาจลงมติให้ขยายเวลาที่ก าหนดไว้ได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน หรือให้ตั้งคณะกรรมาธิการใหม่แทนคณะเดิม 
หรือให้ด าเนินการอย่างอื่นสุดแต่ที่ประชุมสภาจะเห็นสมควร” 

๙***ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๒ และข้อ ๑๒๓ ก าหนดว่า 
“ข้อ ๑๒๒ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้สภาพิจารณาเริ่มต้นด้วยช่ือร่าง 

ค าปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา และให้สมาชิกอภิปรายได้เฉพาะถ้อยค าหรือข้อความที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข
เพิ่มเติม ส่วนกรณีที่มีการสงวนค าแปรญัตติหรือการสงวนความเห็นให้อภิปรายได้เฉพาะผู้แปรญัตติที่ได้สงวนค าแปรญัตติ
หรือกรรมาธิการที่ได้สงวนความเห็นไว้เท่าน้ัน ทัง้นี้ เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 

การพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราตามวรรคหนึ่ง ให้สภาพิจารณาและลงมติเรียงตามล าดับมาตราทีละมาตราจนจบร่าง 
เว้นแต่ประธานเห็นสมควรหรือสมาชิกร้องขอ จะพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราจนจบร่างไปก่อน แล้วจึงย้อนกลับไปลงมติ 
ทีละมาตราในภายหลังก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ประธานอาจก าหนดให้ลงมติในมาตราใดหรือในประเด็นใดก่อนก็ได้ 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม ให้พิจารณาเรียงตามล าดับมาตราที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติมในกฎหมายเดิมด้วย และให้น าความในวรรคหนึ่ง และวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม” 



 (๙๒) 

เมื่อจบการพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราแล้ว ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้พิจารณาต่อไปในวาระที่สาม โดยลงมติในวาระที่สามเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย 
ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๕*

๑๐ ด้วยคะแนนเสียง ๑๓๖ เสียง  
ไม่เห็นชอบ (ไม่มี)  งดออกเสียง ๒ เสียง  และไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง  โดยมีสมาชิกแสดงตน
เพื่อลงมติจ านวน ๑๓๙ คน พร้อมทั้งเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
เพ่ือส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 

เมื่อร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบให้
ประกาศใช้เป็นกฎหมายจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วนั้น ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๗**

๑๑ ได้ก าหนดให้เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ไปยังนายกรัฐมนตรี เพ่ือด าเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๘๑ ประกอบมาตรา ๑๔๕ ๑๒

*** ได้ก าหนดให้ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะ
น าร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติแล้ว ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้
เป็นกฎหมายต่อไป ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจาก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถ้าไม่มีกรณีต้องด าเนินการตามมาตรา ๑๔๘ ให้น าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว  

                                                                                                                                                                          
“ข้อ ๑๒๓ เมื่อได้พิจารณาตามข้อ ๑๒๒ จนจบร่างแล้ว ให้สภาพิจารณาทั้งรา่งเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งและในการพิจารณา

ครั้งนีส้มาชิกอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าได้ แต่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความใดมิได้นอกจากเนื้อความที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่ 
ในการพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งตามวรรคหนึ่งนั้น หากปรากฏว่าเนื้อความในร่างนั้นมีความผิดพลาด  

หรือมีความจ าเป็นอันสมควรอย่างยิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความในร่างนั้น ให้ประธานหารือที่ประชุมสภาว่าสมควรพิจารณา
ทบทวนหรือไม่ หากที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  
ก็ให้ทบทวนเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความในร่างนั้นได้”. 

*
๑๐ข้อบังคับการประชุมสภานิติบญัญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๕ ก าหนดว่า  
“ข้อ ๑๒๕ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สาม ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายหรือไม่ 
การพิจารณาในวาระนี้ไม่มีการอภิปราย”. 

**ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๗ ก าหนดว่า  
“ข้อ ๑๒๗ ร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาลงมติในวาระที่สาม สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย  ให้เลขาธิการส่ง

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อด าเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญ”. 
***รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๑๔๕ บัญญัติวา่ 

“มาตรา ๘๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ จะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดย
ค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบ
ของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้น าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย 
ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป” 

“มาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับ
ร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ถ้าไม่มีกรณีต้องด าเนินการตามมาตรา ๑๔๘ ให้น าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน
ยี่สิบวันนับแต่วันพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว”. 



 (๙๓) 

ในการนี้ เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน 
พ.ศ. .... ฉบับดังกล่าว ไปยังนายกรัฐมนตรี เพ่ือน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒*๑๓ และไม่มีกรณี
ต้องด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘๑๔

** แต่อย่างใด 

อนึ่ง เน่ืองจากในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีไว้ ดังน้ี 

๑.  เนื่องจากสถาบันการเงินประชาชน ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้เป็นสถาบันการเงิน
ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ควรพิจารณา
ก าหนดแนวทางรองรับการป้องกันการฟอกเงินในสถาบันการเงินประชาชนที่อาจเกิดขึ้น และควรมีแนวทาง
ที่มิให้น าสถาบันการเงินประชาชนไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม อันไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

๒. ในการสอบบัญชีของสถาบันการเงินประชาชนต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเพ่ือให้
เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบบัญชีของสถาบันการเงินประชาชน  ควรก าหนดวาระการสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายเดียวติดต่อกันเกิน ๕ ปี โดยต้องเว้นติดต่อกัน ๒ ปี 
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องส่งเสริมและพัฒนาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือรองรับให้เพียงพอต่อการปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป 

 

                                                        
*

๑๓โปรดดู หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ สว(สนช) 
๐๐๐๗/๗๗๗ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติเห็นสมควรประกาศใช้
เป็นกฎหมาย เอกสารแนบหน้า (๑๙๔). 

**
๑๔รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘ บัญญัติว่า 
“มาตรา ๑๔๘ ก่อนท่ีนายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์

ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๘๑ 
(๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ

ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า 

(๒) หากนายกรัฐมนตรเีห็นว่ารา่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
และประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า 

ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้ 

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส าคัญ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่มิใช่กรณีตามวรรคสาม 
ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรีด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑”.  



 (๙๔) 

๓. ในการตรวจสอบสถาบันการเงินประชาชน กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ากระท าการฝ่าฝืน
พระราชบญัญตัิ หรือกระท าการหรืองดเว้นกระท าการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกหรือประชาชน 
โดยนายทะเบียนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบเพ่ือท าการตรวจสอบแล้ว เนื่องจากการตรวจสอบมีความส าคัญต่อ
การพิจารณาของคณะกรรมการและนายทะเบียน ประกอบกับสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสถาบันการเงินประชาชนในวงกว้างได้ ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจะต้องเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยเร็ว 

๔. เนื่องจากร่างพระราชบัญญัตนิี้ก าหนดใหผู้้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ท าหน้าที่เป็น
นายทะเบียน จึงเห็นควรให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพิจารณาจัดสรรอัตราก าลังเพ่ิม
ให้กับส านักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อรองรับการด าเนินการดังกล่าว 

๕. รัฐควรมีแนวทางการส่งเสริมและมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันการเงินประชาชน เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการออมและการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของประชาชนโดยรวม 

๖. ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือให้องค์กรการเงินชุมชนยกระดับเป็น
สถาบันการเงินประชาชนมีสถานะเป็นนิติบุคคล อันจะท าให้การด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน และมีความยั่งยืนในการพึ่งพาตนเองภายในชุมชน 
ซึ่งการด าเนินการจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ในเนื้อหาของกฎหมายจึงได้ก าหนดให้
ออกกฎหมายล าดับรองในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของกฎหมาย
ล าดับรองดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ผู้แทนส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ด าเนินการยกร่างกฎหมายล าดับรองประกอบด้วย ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ประชาชน ประกาศและค าสั่งนายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาและรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง และการชี้แจงแสดงความคิดเห็น
จากผู้แทนของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน ๑๘ ฉบับ ดังนี้ 

(๑) ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง องค์กรการเงิน
ชุมชน ตามความในร่างมาตรา ๓ และร่างมาตรา ๙ (๒) 

(๒) ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง การก าหนด
ผู้ท าหน้าที่เป็นธนาคารผู้ประสานงาน ตามความในร่างมาตรา ๙ (๒) และร่างมาตรา ๔๕ 

(๓) ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง การก าหนด
กรอบอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม และค่าบริการ ของสถาบันการเงินประชาชน 
ตามความในร่างมาตรา ๙ (๓) 

(๔) ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง  หลักเกณฑ์
การฝากหรือกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน ตามความในร่างมาตรา ๙ (๔) 
และร่างมาตรา ๒๖ (๔) 

(๕) ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
รางวัลแก่กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของสถาบันการเงิน ตามความในร่างมาตรา ๙ (๖) และ
ร่างมาตรา ๔๐ (๓) 



 (๙๕) 

(๖) ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการให้บริการทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความในร่างมาตรา ๙ (๗) และ
ร่างมาตรา ๔๒ 

(๗) ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใหกู้้และการใหส้ินเชื่อแก่ลูกหนี้รายใหญ่ การด ารงเงินกองทุน การบริหาร
สินทรัพย์และการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง และเรื่องอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการก ากับดูแลสถาบันการเงิน
ประชาชน ตามความในร่างมาตรา ๙ (๘) และร่างมาตรา ๔๔ 

(๘) ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะเวลาในการจัดท ารายงานการด าเนินงานของธนาคารผู้ประสานงาน ตามความในร่างมาตรา ๙ (๙) 
และร่างมาตรา ๔๗ 

(๙) ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประมวลผลขอ้มูลเกีย่วกับการให้บรกิารทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของสถาบันการเงินประชาชน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของธนาคารผู้ประสานงาน ตามความในร่างมาตรา ๙ (๑๐) และร่างมาตรา ๔๘ 

(๑๐) ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข ในการตรวจสอบสถาบนัการเงินประชาชนของผู้ตรวจสอบและแบบรายงานการตรวจสอบ 
ตามความในร่างมาตรา ๙ (๑๑) และร่างมาตรา ๕๖ 

(๑๑) ร่างประกาศนายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง แบบค าขอ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการยื่นค าขอจดทะเบียน เพ่ือจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินประชาชน ตามความในร่างมาตรา ๑๗  

(๑๒) ร่างประกาศนายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การมอบอ านาจของสมาชิกในการประชุมใหญ่ ตามความในร่างมาตรา ๓๖  

(๑๓) ร่างประกาศนายทะเบียนสถาบนัการเงินประชาชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น ตามความในร่างมาตรา ๔๓   

(๑๔) ร่างประกาศนายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 
และระยะเวลาในการประเมินความเสี่ยงและมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ตามความในร่างมาตรา ๔๙ 

(๑๕) ร่างประกาศนายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง การเก็บรักษาบัญชีและเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีของสถาบันการเงินประชาชน ตามความในร่างมาตรา ๕๑    

(๑๖) ร่างประกาศนายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง การก าหนดแบบบัตรประจ าตัว
ผูต้รวจสอบสถาบันการเงินประชาชน ตามความในร่างมาตรา ๕๗  

(๑๗) ร่างค าสั่งนายทะเบยีนสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง แต่งตั้งผู้ช าระบัญชี กรณีนายทะเบียน
สั่งให้เลิกสถาบันการเงินประชาชน ตามความในร่างมาตรา ๖๘ และร่างมาตรา ๗๑ 

(๑๘) ร่างค าสั่งนายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง แต่งตั้งผู้ช าระบัญชี กรณีสถาบัน
การเงินประชนที่เลิก และยังไม่เลือกตั้งผู้ช าระบัญชี ตามความในร่างมาตรา ๖๙ และร่างมาตรา ๗๑ 

โดยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรน าร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินประชาชน ร่างประกาศและร่างค าสั่งนายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชนข้างต้นประกอบ 
การพิจารณาออกกฎหมายล าดับรองต่อไป 



 (๙๖) 

ซึ่งในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาและลงมติเห็นด้วยกับข้อสังเกต
ดังกล่าว จึงมีหนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ที่ สว(สนช) ๐๐๐๗/๘๒๙ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... เพ่ือส่งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป*

๑๕  ตามนัยแห่งข้อบังคับ
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙๗ วรรคสอง**

๑๖  

โดยการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
รับทราบรายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... ซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 
โดยมีข้อเสนอแนะในประเด็นที่ว่าสถาบันการเงินตามร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้เป็ นสถาบันการเงิน
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินแจ้งว่าอยู่ระหว่างเสนอแก้ไขเพ่ิมเตมิรา่งพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “สถาบันการเงิน” อันจะมีผล
ให้สถาบันการเงินประชาชนมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป 
ส่วนการตรวจสอบบัญชีของสถาบันการเงินประชาชนควรก าหนดวาระของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้น 
สภาวิชาชีพบัญชีเห็นด้วยกับการก าหนดวาระของผู้สอบบัญชี ส าหรับในกรณีการตรวจสอบสถาบันการเงิน
ประชาชนนั้น กระทรวงการคลังได้ก าหนดแนวทางการตรวจสอบไว้ในร่างกฎหมายล าดับรองแล้ว 
และในส่วนของการพิจารณาจัดสรรอัตราก าลังคนเพ่ือรองรับการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัตินี้ 
ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งว่าต้องด าเนินการตามมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) โดยให้กระทรวงการคลังจัดท าเหตุผลและความจ าเป็นในการขออัตราก าลังเพ่ิม 
โครงสร้างและรายละเอียดต าแหน่งที่ต้องการเสนอคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคน
ภาครัฐเพ่ือพิจารณา นอกจากนี้ ในกรณีที่รัฐควรมีแนวทางส่งเสริมมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมนั้น 
สถาบันการเงินประชาชนก าหนดให้มีภาระทางภาษีอย่างน้อย ๒ ช่วง คือ การจัดตั้งที่มีการโอนทรัพย์สิน
ให้แก่สถาบันการเงินประชาชน องค์กรการเงินชุมชนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ
การด าเนินงานซึ่งสถาบันการเงินประชาชนไม่ได้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จึงไม่ต้องเสียภาษี
เงินได้นิติบุคคล แต่หากกระท ากิจการตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวต้องเสียภาษี 
และหากสมาชิกไดร้ับเงนิหรือผลประโยชน์จากสถาบันการเงนิประชาชน ก็ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

                                                        
๑๕*โปรดดู หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติฯ เอกสารแนบ

หน้า (๑๙๕). 
๑๖**ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙๗ ก าหนดว่า  

“ข้อ ๙๗ ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ถ้าคณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่คณะรัฐมนตรี 
ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องควรทราบหรือควรปฏิบัติ ให้บันทึกข้อสังเกต
หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อให้สภาพิจารณา 

ในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ให้ประธานสภาส่งรายงานและข้อสังเกต
หรือข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง”. 



 (๙๗) 

ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรการเงินชุมชนจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน เห็นควรพิจารณา
ยกเว้นภาษีอากรและค่าธรรมเนยีมดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป* ๑๗ 

ซึ่งในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมวุฒิสภา ได้รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ....  
ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๑๗๓๔๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ....๑๘

**
    

พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ 
ตอนที่ ๕๖ ก  หน้า ๔๕ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 
๑๒๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพุธที่ 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 
 

    
 
  
 

 

 

 

 
 

 
 

                                                        
*

๑๗โปรดดู สรุปมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒, ส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี (http://www.cabinet.soc.go.th). 
๑๘**โปรดดู หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฯ เอกสารแนบหน้า (๑๙๙). 

































































































































































































































พระราชบัญญัติ
สถาบันการเงินประชาชน

พ.ศ. ๒๕๖๒

“รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติ จะตราขึ้น

เปนกฎหมายไดก็แตโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา”

(บทบัญญัติมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐)

พรอมทั้งสรุปสาระสำคัญ  ประวัติ  

ความเปนมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตรา

พระราชบัญญัติดังกลาวของสภานิติบัญญัติแหงชาติ

(ก.ป. ๒๒๙/๒๕๖๒)

ออกแบบโดย : สำนักการพิมพ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๐ ๒๘๓๑ ๙๔๑๙, ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๑ - ๒, ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๕ 9001:2015


