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พระราชบัญญัติ
สถาบันการเงินประชาชน
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินประชาชน
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การกากับดูแลสถาบันการเงินประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความยั่งยืนในการดาเนินงาน
ของสถาบันการเงินประชาชน ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัตสิ ถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“องค์กรการเงินชุมชน” หมายความว่า คณะบุคคลที่รวมตัวกันจัดตั้งขึน้ เพื่อเก็บออมเงินสะสม
รวมกันโดยมีการบริหารจัดการกันเอง และมีการให้บริการทางการเงิน ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
“สถาบั น การเงิ น ประชาชน” หมายความว่า องค์ ก รการเงิ นชุม ชนซึ่ งได้จ ดทะเบียนเป็น
สถาบันการเงินประชาชนตามพระราชบัญญัตินี้
“บริการทางการเงิน” หมายความว่า การรับฝากเงิน การให้สินเชื่อ การเป็นตัวแทนการรับชาระเงิน
และการโอนเงิน หรือการให้บริการทางการเงินอื่นใดตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“ธนาคารผู้ประสานงาน” หมายความว่า ธนาคารหรือสถาบันการเงินซึ่งทาหน้าที่สนับสนุน
และประสานงานการดาเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสถาบันการเงินประชาชน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
มาตรา ๕ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินประชาชน” ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้อานวยการสถาบัน พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และ
ผู้อานวยการสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
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(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
จากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการเงินระดับชุมชน ด้านการพัฒนาชุมชน
ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ การเงิน หรือการคลัง ด้านการบัญชี ด้านการบริหารความเสี่ยงหรือ
การประกันภัย และด้านเทคโนโลยี ด้านละหนึ่งคน
ให้ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการใน
สานักงานซึ่งผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังแต่งตั้งจานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(๙) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน
เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๑๐) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงินประชาชน
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนัน้ อยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
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ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นวาระ ให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่างภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวัน จะไม่แต่งตั้ง
กรรมการขึ้นใหม่แทนก็ได้
ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสาม ให้ถือว่าคณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่เหลืออยู่ และให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้โดยจะต้อง
มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยอย่างน้อยสามคน
มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๖
(๔) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ
หย่อนความสามารถ
มาตรา ๙ คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายและแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับระบบสถาบันการเงินประชาชนต่อ
คณะรัฐมนตรี
(๒) กาหนดองค์กรการเงินชุมชนตามมาตรา ๓ และกาหนดธนาคารผู้ประสานงานตามมาตรา ๓
ประกอบกับมาตรา ๔๕
(๓) กาหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม และค่าบริการของสถาบัน
การเงินประชาชน
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์การฝากเงินหรือกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดาเนินงานตามมาตรา ๒๖
(๕) กาหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของกรรมการสถาบันการเงินประชาชนตามมาตรา
๒๘ (๗)
(๖) กาหนดอัตราขั้นสูงของเงินที่จ่ายเป็นเงินรางวัลของกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้าง ของสถาบันการเงินประชาชน ตามมาตรา ๔๐ (๓)
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(๗) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้บริการทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามมาตรา ๔๒
(๘) กาหนดหลักเกณฑ์ที่จาเป็นต่อการดาเนินงานและการกากับดูแลตามมาตรา ๔๔
(๙) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาจัดทารายงานการดาเนินงานของธนาคาร
ผู้ประสานงานตามมาตรา ๔๗
(๑๐) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินและข้อมูล
ทั่วไปของสถาบันการเงินประชาชนตามมาตรา ๔๘
(๑๑) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการตรวจสอบสถาบันการเงินประชาชนของ
ผู้ตรวจสอบและกาหนดแบบให้ผู้ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบตามมาตรา ๕๖
(๑๒) วินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๕
(๑๓) รายงานผลการดาเนินการของสถาบันการเงินประชาชนให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
(๑๔) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้กาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การประชุมของคณะอนุกรรมการให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
อาจเชิ ญ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาให้ ถ้ อ ยค า หรื อ ให้ ส่ ง เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ประกอบ
การพิจารณาได้
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มาตรา ๑๓ ให้สานักงานทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการรับผิด ชอบ
งานธุรการ งานวิชาการ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานของคณะกรรมการ
หมวด ๒
สถาบันการเงินประชาชน
มาตรา ๑๔ ให้ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือผู้ซึ่งผู้อานวยการสานักงาน
เศรษฐกิจการคลังมอบหมายเป็นนายทะเบียน
ให้นายทะเบียนมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนา กากับดูแล และตรวจสอบสถาบันการเงินประชาชน
(๒) ออกระเบียบหรือคาสั่งเพื่อให้มีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินกิจการของสถาบันการเงินประชาชน
(๓) กระทาการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้กาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของนายทะเบียน
หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ส่วนที่ ๑
การจัดตั้งและจดทะเบียน
มาตรา ๑๕ ให้สถาบันการเงินประชาชนมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมทรัพย์แก่สมาชิก
และให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก รวมทั้งส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต
และสวัสดิการของสมาชิกและประชาชนในพื้นที่ในการดาเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน
สถาบันการเงินประชาชนต้องมีทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าเท่า ๆ กัน โดยสมาชิกแต่ละคน
ต้องถือหุ้นอย่างน้อยคนละหนึ่งหุ้นซึ่งเป็นหุ้นที่ต้องชาระครั้งเดียวเต็มมูลค่า
มาตรา ๑๖ องค์กรการเงิน ชุมชนที่จะยื่นคาขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก ขององค์กรการเงินชุมชนด้วยมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
สมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ขององค์กรการเงินชุมชนนั้น และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีการจัดทางบการเงินประจาปีต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันยื่นคาขอ
จดทะเบียน
(๒) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางานมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๓) มีทุนที่ชาระแล้ว เป็นจานวนไม่ต่ากว่าห้าแสนบาท
(๔) มีผลการดาเนิ น งานเป็น กาไรต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันยื่นคาขอ
จดทะเบียน และในวันที่ยื่นคาขอจดทะเบียนต้องไม่มีผลการดาเนินงานขาดทุนสะสม
สมาชิกต้องเป็ นบุคคลธรรมดาและมีภูมิลาเนาหรือประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในพื้นที่ใน
การดาเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนนั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่สมัครเป็นสมาชิก
รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชน
มาตรา ๑๗ ให้ ที่ประชุมสมาชิกองค์กรการเงินชุมชนตั้งผู้แทนจานวนไม่น้อยกว่าสามคน
เพื่อดาเนินการยื่นคาขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนต่อธนาคารผู้ประสานงาน พร้อมด้วย
เอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนารายงานการประชุมสมาชิกซึ่งลงมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมด
ที่มีอยู่ขององค์กรการเงินชุมชน พร้อมด้วยสาเนารายชื่อสมาชิกทั้งหมดขององค์กรการเงินชุมชนนั้น
(๒) ทะเบี ย นสมาชิกพร้อ มลายมือ ชื่อและทะเบีย นหุ้นที่แต่ละคนจะถือ เมื่อได้จดทะเบียน
เป็นสถาบันการเงินประชาชนแล้ว
(๓) ร่างข้อบังคับตามมาตรา ๒๓
เมื่อธนาคารผู้ประสานงานได้รับคาขอจดทะเบียนและเอกสารตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เสนอคาขอ
จดทะเบียนและเอกสารนั้นต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
แบบคาขอ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนกาหนด
มาตรา ๑๘ เมื่ อ นายทะเบี ย นได้ รั บ ค าขอจดทะเบี ย นจากธนาคารผู้ ป ระสานงานแล้ ว
ให้ น ายทะเบี ย นพิ จ ารณาคาขอจดทะเบีย น หากเห็ นว่ าองค์ก รการเงิ นชุ ม ชนตามที่ ขอจดทะเบียน
มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๖ คาขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา ๑๗ และการจัดตั้ง
สถาบันการเงินประชาชนตามที่ขอจดทะเบียนจะเป็นประโยชน์แก่ชุม ชน โดยนาความเห็นที่ธนาคาร
ผู้ประสานงานเสนอมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบสาคัญ
รับจดทะเบียนให้แก่สถาบันการเงินประชาชนนั้น
สถาบันการเงินประชาชนที่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งไม่รับจดทะเบียน ให้แจ้งคาสั่งพร้อมด้วยเหตุผล
เป็นหนังสือไปยังองค์กรการเงินชุมชนนั้นโดยไม่ชักช้า
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องค์กรการเงินชุมชนมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คาสั่งไม่รับจดทะเบียนต่อคณะกรรมการ โดยยื่นอุทธรณ์
ต่อนายทะเบียนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
มาตรา ๒๐ เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนสถาบันการเงินประชาชนใดแล้ว ให้ผู้แทนองค์กร
การเงินชุมชนตามมาตรา ๑๗ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนนั้นไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนตามมาตรา ๒๑
ให้ ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนสมาชิกตามมาตรา ๑๗ และได้ชาระค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือ
ครบถ้วนแล้ว เป็นสมาชิกสถาบันการเงินประชาชนตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนสถาบันการเงิน
ประชาชน
ในกรณีที่มีผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสถาบันการเงินประชาชนภายหลังวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
สถาบันการเงินประชาชน ให้ถือว่าเป็นสมาชิกเมื่อได้ชาระค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนตามมาตรา ๒๐ นัดสมาชิกมาประชุมกัน
เป็น การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนสถาบัน
การเงิน ประชาชน เพื่อตั้งคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนและมอบหมายการทั้งปวงให้แก่
คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชน
มาตรา ๒๒ สถาบันการเงินประชาชนย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิด
ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรการเงินชุมชนเดิมที่ได้จดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนนั้นทั้งสิ้น
มาตรา ๒๓ ข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชนอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ซึ่งต้องมีคาว่า “สถาบันการเงินประชาชน” นาหน้า
(๒) ที่ตั้งสานักงานของสถาบันการเงินประชาชน
(๓) พื้นที่ในการดาเนินงาน ซึ่งต้องไม่เกินเขตตาบลหรือแขวงที่ตั้งของสถาบันการเงินประชาชน
และเขตหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ที่ติดกับตาบลหรือแขวงอันเป็นที่ตั้งของ
สถาบันการเงินประชาชน
(๔) ทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าของหุ้น การชาระค่าหุ้น การขายและการโอนหุ้น ตลอดจน
การจ่ายคืนค่าหุ้น
(๕) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการดาเนินงาน การบัญชี และการเงินของสถาบันการเงินประชาชน
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(๖) คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้า มของสมาชิก วิ ธี รั บ สมาชิ ก การพ้ น จากสมาชิ ก ภาพ
ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
(๗) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
(๘) การเลือกตั้ง การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการ
สถาบันการเงินประชาชน
(๙) การส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
(๑๐) ธนาคารผู้ประสานงานที่ให้การสนับสนุน
มาตรา ๒๔ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทาได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และต้องนา
ข้อบังคับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ ลงมติ
เมื่อนายทะเบียนได้จดทะเบียนแล้วให้มีผลใช้บังคับได้
ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยการเปลี่ยนชื่อสถาบันการเงินประชาชน ให้สถาบัน
การเงินประชาชนคืนใบสาคัญรับจดทะเบียน และให้นายทะเบียนออกใบสาคัญรับจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อ
ให้แก่สถาบันการเงินประชาชนด้วย
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและการเปลี่ยนชือ่ ของสถาบันการเงินประชาชนนัน้ ย่อมไม่กระทบกระเทือน
ถึงสิทธิหรือความรับผิดใด ๆ ของสถาบันการเงินประชาชนที่มีต่อบุคคลภายนอก
ให้นามาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๕ ห้ามผู้ใดนอกจากสถาบันการเงินประชาชนใช้ชื่อหรือคาแสดงชื่อในทางธุรกิจว่า
“สถาบันการเงินประชาชน” หรือคาอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน
ส่วนที่ ๒
การดาเนินงานและการกากับดูแล
มาตรา ๒๖ ให้สถาบันการเงินประชาชนกระทากิจการได้ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๑๕ ซึ่งรวมถึง
(๑) รับฝากเงินจากสมาชิกและประชาชนในพื้นที่ในการดาเนินงาน รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ในการดาเนินงาน
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(๒) ให้สินเชื่อแก่สมาชิก
(๓) เป็นตัวแทนการรับชาระเงินและโอนเงินของสมาชิกและประชาชน
(๔) ฝากเงิ น หรื อ กู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ ใช้ ใ นการด าเนิ น งานของสถาบั น การเงิ น ประชาชน ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๕) เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ หรือผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น ๆ
(๖) ซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) เพื่อใช้เป็นสถานที่ดาเนินการหรือใช้ประโยชน์ตามสมควร
(ข) เป็นการได้มาจากการชาระหนี้ หรือจากการประกันต้นเงินที่ให้กู้ยืมไปแต่ตอ้ งจาหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวภายในห้าปีนับแต่วันที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตกเป็นของสถาบันการเงินประชาชน
เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้จาหน่ายภายในกาหนดเวลาอื่น
(๗) ส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่ สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่ในการดาเนินงาน
โดยใช้เงินที่ได้จากการจัดสรรกาไรของสถาบันการเงินประชาชน ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของ
สถาบันการเงินประชาชน
(๘) กระทากิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
สถาบันการเงินประชาชนตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๗ ให้สถาบันการเงินประชาชนมีคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ ไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งจากสมาชิก
กรรมการสถาบันการเงินประชาชนมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง กรรมการ
สถาบันการเงินประชาชนซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
เว้นแต่ได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่สมาชิกโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ให้เป็นกรรมการต่อไปได้
อีกวาระหนึ่ง
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการสถาบันการเงินประชาชนแทนตาแหน่งที่ว่างก่อนครบวาระ
ให้กรรมการสถาบันการเงินประชาชนที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๒๘ กรรมการสถาบันการเงินประชาชน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
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(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบปี
(๓) เป็นสมาชิกของสถาบันการเงินประชาชน
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) มีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๒๙ ในการดาเนินงานของสถาบันการเงินประชาชนนั้น กรรมการสถาบันการเงิน
ประชาชนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของสถาบันการเงิน
ประชาชน ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
สถาบันการเงินประชาชน และต้องรับผิด ชอบร่วมกันในการบริหารงานสถาบันการเงินประชาชนนั้น
ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การชาระค่าหุ้นนั้น ได้ชาระกันจริง
(๒) จัดให้มีและรักษาไว้ให้เรียบร้อย ซึ่งบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารที่กฎหมายกาหนดไว้
(๓) การให้สถาบันการเงินประชาชนเรียกประชุมใหญ่ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๐ ให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนเป็นผู้ดาเนินกิจการและเป็นผู้แทน
สถาบันการเงินประชาชนในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการสถาบันการเงิน
ประชาชนจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนทาการแทน หรือจะทาสัญญาให้บคุ คลภายนอก
เป็นผู้จัดการก็ได้
มาตรา ๓๑ ค่าตอบแทนของกรรมการสถาบันการเงินประชาชนและผู้จัดการสถาบันการเงิน
ประชาชนให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมใหญ่กาหนด
มาตรา ๓๒ ให้ ค ณะกรรมการสถาบั น การเงิ น ประชาชนจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม สมาชิ ก เป็ น
การประชุมใหญ่สามัญ ปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสถาบันการเงิน
ประชาชนนั้น
การประชุมใหญ่คราวอื่นให้เรียกว่า ประชุมใหญ่วิสามัญ
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มาตรา ๓๓ เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนจะเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญเมื่อใดก็ได้
ในกรณีที่สถาบันการเงินประชาชนขาดทุนถึงครึ่งหนึง่ ของจานวนทุนที่ชาระแล้ว คณะกรรมการ
สถาบันการเงินประชาชนต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยไม่ชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ที่ทราบ
เพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบถึงการขาดทุนนั้น
มาตรา ๓๔ สมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดหรือจานวน
ตามที่กาหนดในข้อบังคับจะลงลายมือชื่อทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชน
ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด
ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ให้คณะกรรมการสถาบันการเงิน
ประชาชนเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับหนังสือร้องขอ ถ้าคณะกรรมการ
สถาบันการเงินประชาชนไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียน
มีอานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๓๕ ให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนมีหน้าที่แจ้งคาบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่
ให้สมาชิกทุกคนทราบ
หลักเกณฑ์และวิธีการบอกกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชน
มาตรา ๓๖ การประชุมใหญ่ของสถาบันการเงินประชาชน ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกอาจมอบอานาจให้บุคคลในครอบครัวมาประชุมแทนตนได้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนกาหนด
มาตรา ๓๗ ในการประชุมใหญ่ของสถาบันการเงินประชาชน ถ้าสมาชิกมาประชุมไม่ครบ
องค์ประชุมและมิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ เมื่อมีสมาชิกมาประชุม
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมด ก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม
มาตรา ๓๘ ประธานกรรมการสถาบันการเงินประชาชนเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่ ในกรณี
ที่ไม่มีประธานกรรมการสถาบันการเงินประชาชนหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้สมาชิกซึ่งมาประชุมเลือกสมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
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มาตรา ๓๙ ในการประชุมใหญ่ของสถาบันการเงินประชาชน สมาชิกหนึ่งคนให้มีหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนน
มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิกซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
(๑) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชน
(๒) การเลือกกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง ในวาระที่สองให้เป็นกรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ
ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง
มาตรา ๔๐ การจั ด สรรกาไรสุท ธิประจาปีของสถาบันการเงิ นประชาชน ให้ จั ด สรรเป็น
ทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกาไรสุทธิ จนกว่าทุนสารองนั้นจะมีจานวนถึงหนึ่งในสิบของจานวนทุน
ของสถาบันการเงินประชาชนหรือมากกว่านั้นตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชน
กาไรสุทธิประจาปีที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนสารอง ที่ประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้ภายใต้
ข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชน ดังต่อไปนี้
(๑) จ่ายเป็นเงินปันผลแก่สมาชิกตามจานวนหุ้นที่ถือ
(๒) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนที่สมาชิกได้กู้ยืมจากสถาบันการเงินประชาชน
ในระหว่างปี
(๓) จ่ายเป็นเงินรางวัลแก่กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของสถาบันการเงิน
ประชาชนไม่เกินร้อยละของเงินที่จ่ายเป็นเงินปันผลแก่สมาชิกตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๔) จ่ายเป็นเงินสนับสนุนหรือส่งเสริมการจัดสวัสดิการตามที่กาหนดในข้อบังคับ
(๕) เป็นเงินสารองอื่น
มาตรา ๔๑ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่แล้ว สถาบันการเงินประชาชนอาจโอนทุนสารอง
ตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของสถาบันการเงินประชาชนนั้นได้
มาตรา ๔๒ ให้สถาบันการเงินประชาชนให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ธนาคารผู้ประสานงานจัดทาขึ้นตามมาตรา ๔๖ (๔) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
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มาตรา ๔๓ ให้สถาบันการเงินประชาชนจัดทาทะเบียนดังต่อไปนี้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ธนาคารผู้ประสานงานจัดทาขึ้นตามมาตรา ๔๖ (๔) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่นายทะเบียนกาหนด
(๑) ทะเบียนสมาชิก ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ
(ก) ชื่อ และที่ตั้งสถาบันการเงินประชาชน
(ข) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิก
(ค) วันที่เข้าเป็นสมาชิก
(๒) ทะเบียนหุ้น ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ
(ก) ชื่อ และที่ตั้งสถาบันการเงินประชาชน
(ข) ชื่อของสมาชิกที่ถือหุ้น มูลค่าหุ้น จานวนหุ้น และเงินค่าหุ้นที่ชาระแล้ว
(ค) วันที่ชาระค่าหุ้น
มาตรา ๔๔ การดาเนินงานและการกากับดูแลสถาบันการเงินประชาชนในเรื่องดังต่อไปนี้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๑) การให้กู้และการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายใหญ่
(๒) การดารงเงินกองทุน
(๓) การบริหารสินทรัพย์และการดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
(๔) เรื่องอื่น ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงานและการกากับดูแล
ส่วนที่ ๓
การสนับสนุนและประสานงาน
มาตรา ๔๕ ให้คณะกรรมการประกาศกาหนดผู้ทาหน้าที่เป็นธนาคารผู้ประสานงาน
มาตรา ๔๖ ให้ธนาคารผู้ประสานงานมีหน้าที่สนับสนุ นและประสานงานการดาเนินงานของ
สถาบันการเงินประชาชน และมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนต่อ
คณะกรรมการ
(๒) สนั บสนุ น ช่ว ยเหลือ และแนะนาการจัดตั้งสถาบันการเงินประชาชน โดยเน้นพื้นที่
ที่มีศักยภาพและมีการดาเนินการให้บริการทางการเงินอย่างเข้มแข็ง
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(๓) รับคาขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนจากองค์กรการเงินชุมชนพร้อมทั้งจัดทา
ความเห็นประกอบการพิจารณา เพื่อนาเสนอต่อนายทะเบียนตามมาตรา ๑๗
(๔) จัดทาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการให้บริการทางการเงิน ระบบทะเบียน
ระบบการโอนเงิน ระบบบัญชี ระบบความปลอดภัย หรือระบบอื่นใดสาหรับสถาบันการเงินประชาชน
(๕) จัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูล วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมซึ่งรวมถึงข้อมูล
ธุรกรรมทางการเงินของสมาชิก สาหรับสถาบันการเงินประชาชน
(๖) จัดทาและพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบมาตรฐานการให้บริการของ
สถาบันการเงินประชาชน
(๗) พัฒนาศักยภาพและความพร้อม ทั้งในด้านระบบการเงิน การบัญชีและการเสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคลากร เพื่อยกระดับมาตรฐานให้แก่สถาบันการเงินประชาชน
(๘) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง และมาตรฐานการให้บริการของสถาบันการเงินประชาชน
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๔๗ ให้ธนาคารผู้ประสานงานจัดทารายงานผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบัน
การเงินประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ เสนอต่อคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๔๘ ให้ธนาคารผู้ประสานงานประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงิน
และข้อมูลทั่วไปของสถาบันการเงินประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๔๙ ให้ธนาคารผู้ประสานงานประเมินความเสี่ยงและมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
ของสถาบันการเงินประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ และแจ้งผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะให้กับ
สถาบันการเงินประชาชนและนายทะเบียนทราบ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการประเมินความเสี่ยงและมาตรฐานคุณภาพ
การให้บริการ ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนกาหนด
มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอานาจในการเข้าถึง
ข้อมูลตามมาตรา ๔๖ (๕) และมาตรา ๔๘ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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ส่วนที่ ๔
การจัดทาบัญชีและสอบบัญชี
มาตรา ๕๑ ให้สถาบันการเงินประชาชนจัดทาบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สถานที่ตั้งของสถาบันการเงินประชาชนภายใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนกาหนด
การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
มาตรา ๕๒ ให้สถาบันการเงินประชาชนจัดทางบการเงินประจาปีทุกรอบปีบัญชีของสถาบัน
การเงินประชาชน
งบการเงินประจาปีนั้นต้องทาให้แล้วเสร็จและให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
นาเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสถาบันการเงินประชาชนภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปี
ทางบัญชีของสถาบันการเงินประชาชนนั้น
มาตรา ๕๓ ให้สถาบันการเงินประชาชนจัดทารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของ
สถาบันการเงินประชาชนเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบการเงินประจาปี และให้ส่งสาเนา
รายงานประจาปีและงบการเงินประจาปีซงึ่ ที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัตแิ ล้วไปยังนายทะเบียนภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่นั้น และเผยแพร่เป็นการทั่วไป
มาตรา ๕๔ ให้สถาบันการเงินประชาชนเก็บรักษางบการเงินประจาปีตามมาตรา ๕๒ และ
รายงานประจาปีตามมาตรา ๕๓ พร้อมทั้งข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชนและกฎหมายว่าด้วย
สถาบันการเงินประชาชนไว้ที่สถาบันการเงินประชาชน เพื่อให้สมาชิกตรวจดูได้
มาตรา ๕๕ ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญเลือกตั้งทุกปีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกตั้งกลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
หมวด ๓
การตรวจสอบสถาบันการเงินประชาชน
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสถาบันการเงินประชาชนใดกระทาการฝ่ าฝืน
พระราชบัญญัตินี้ หรือกระทาการหรืองดเว้นกระทาการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกหรือ
ประชาชน ให้นายทะเบียนแต่งตั้งข้าราชการในสานักงานหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบ
สถาบันการเงินประชาชนนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
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ให้ผู้ตรวจสอบมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ตั้งของสถาบันการเงินประชาชนเพื่อตรวจสอบในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
จนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทาการของสถาบันการเงินประชาชนได้ และเมื่อได้เข้าไปและ
ลงมือทาการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว ถ้ายังดาเนินการไม่เสร็จจะกระทาต่อไปในเวลากลางคืนหรื อ
นอกเวลาทาการของสถานที่นั้นได้
(๒) ออกคาสั่งเป็นหนังสือให้กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของสถาบันการเงิน
ประชาชน มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสถาบันการเงินประชาชน หรือให้ส่งรายงานการประชุม
หรือเอกสารใด ๆ ของสถาบันการเงินประชาชนที่จาเป็นแก่การตรวจสอบได้
(๓) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องในสถาบันการเงินประชาชนเพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบซึ่งต้องไม่เกิน หกสิบวัน ในการออกคาสั่งยึด หรืออายัด ดังกล่าวจะต้องระบุเหตุผล
ความจาเป็น และสิทธิของผู้ถูกยึดหรืออายัดนั้น
ให้ผู้ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการและนายทะเบียนตามแบบ
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๕๗ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามมาตรา ๕๖ ผู้ ต รวจสอบต้ อ งแสดงบั ต รประจ าตัว
ที่นายทะเบียนเป็นผู้ออกแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวผู้ตรวจสอบให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกาหนด
มาตรา ๕๘ ให้ผู้ตรวจสอบเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๔
การแก้ไขฐานะของสถาบันการเงินประชาชน
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนกระทาการหรืองดเว้นกระทาการ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จนทาให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสถาบันการเงินประชาชนหรือสมาชิก
หรือในกรณีที่สถาบันการเงินประชาชนมีข้อบกพร่องอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันการเงิน
ประชาชนหรือสมาชิก ให้นายทะเบียนมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนแก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลา
ที่นายทะเบียนกาหนด
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(๒) ให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนระงับการปฏิบัติในส่วนที่เป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่อง
หรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสถาบันการเงินประชาชนหรือสมาชิก
(๓) ให้กรรมการสถาบันการเงินประชาชนผู้เป็นต้นเหตุดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกาหนด
(๔) มีคาสั่งถอดถอนกรรมการสถาบันการเงินประชาชนคนใดคนหนึ่งหรือทุกคนหรือผู้จัดการ
สถาบันการเงินประชาชน โดยให้ถือว่าคาสั่งดังกล่าวเป็นมติที่ประชุมใหญ่
มาตรา ๖๐ ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนพ้นจากตาแหน่ง
ทั้งคณะ ให้นายทะเบียนตั้งคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนชั่วคราว มีอานาจหน้าที่และสิทธิ
เช่นเดียวกับคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชน และให้อยู่ในตาแหน่งไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้ง
ก่อนที่จะพ้นจากตาแหน่งให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนชั่วคราวจัดให้มีการประชุมใหญ่
เพื่อเลือกตั้งกรรมการสถาบันการเงินประชาชนขึ้นใหม่ทั้งคณะตามวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับ
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งให้กรรมการสถาบันการเงินประชาชนบางคนพ้นจาก
ตาแหน่ง ให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนส่วนที่เหลือเรียกประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้เป็นกรรมการ
สถาบันการเงินประชาชนแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการสถาบันการเงินประชาชนพ้นจาก
ตาแหน่ง ถ้ามิได้เลือกตั้ งหรือเลือกตั้งผู้เป็นกรรมการสถาบันการเงินประชาชนไม่ได้ตามกาหนดเวลา
ให้ถือว่าคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนประกอบด้วยกรรมการสถาบันการเงินประชาชนทั้งหมด
เท่าที่เหลืออยู่ และให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้โดยจะต้อง
มีกรรมการสถาบันการเงินประชาชนอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการสถาบันการเงินประชาชนทั้งหมด
มาตรา ๖๒ คาสั่งใด ๆ ตามมาตรา ๕๙ หรือมาตรา ๖๐ ให้ผู้มีส่วนได้เสียอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคาสั่ง
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
มาตรา ๖๓ สถาบันการเงินประชาชนใดมีผลการดาเนินงานขาดทุนติดต่อกันเกินสามปี หรือ
ขาดทุนเกินร้อยละยี่สิบของจานวนทุน ให้สถาบันการเงินประชาชนนั้นเสนอโครงการเพื่อแก้ไขฐานะและ
การดาเนินงานต่อนายทะเบียน เพื่อขอความเห็นชอบภายในระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ทราบ
โครงการตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) แผนดาเนินงาน
(๒) ขั้นตอนที่ทาให้ลดผลขาดทุนของสถาบันการเงินประชาชน
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(๓) ระยะเวลาที่จะดาเนินการให้สาเร็จตามโครงการ
เมื่อนายทะเบียนได้รับโครงการแล้ว จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับโครงการ และให้แจ้งสถาบันการเงินประชาชนทราบภายในเวลาดังกล่าว
ในการนี้ จะกาหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนเวลาไว้ด้วยก็ได้
ในกรณีที่สถาบันการเงินประชาชนไม่เสนอโครงการภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือโครงการ
ที่เสนอไม่ได้รับความเห็นชอบ หรือไม่ดาเนินการตามโครงการ หรือดาเนินการไม่เป็นไปตามโครงการที่ได้รับ
ความเห็นชอบหรือตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนเวลาที่นายทะเบียนกาหนดตามวรรคสอง ให้นายทะเบียน
มีอานาจสั่งให้สถาบันการเงินประชาชนนั้นดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร หรือสั่งเลิก
สถาบันการเงินประชาชนนั้น
หมวด ๕
การเลิกสถาบันการเงินประชาชน
มาตรา ๖๔ สถาบันการเงินประชาชนย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้
(๑) มีเหตุตามที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชน
(๒) ที่ประชุมใหญ่ลงมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสมาชิกทั้งหมดให้เลิก
(๓) ล้มละลาย
(๔) นายทะเบียนสั่งให้เลิกตามมาตรา ๖๓
(๕) ทุนที่ชาระแล้วต่ากว่าห้าแสนบาทเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งรอบปีบัญชี
ให้สถาบันการเงินประชาชนที่เลิกตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่เลิก
ให้นายทะเบียนปิดประกาศการเลิกสถาบันการเงินประชาชนไว้ที่สถานที่ตั้งของสถาบันการเงิน
ประชาชน
มาตรา ๖๕ สถาบั น การเงิ น ประชาชนที่ ถู ก สั่ ง เลิ ก ตามมาตรา ๖๓ มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการ โดยทาเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง และ
ให้นายทะเบียนส่งคาอุทธรณ์ต่อไปยังคณะกรรมการโดยไม่ชักช้า
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คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
มาตรา ๖๖ เมื่ อ สถาบั น การเงิ น ประชาชนใดเลิ ก ไปด้ ว ยเหตุ ห นึ่ ง เหตุ ใ ดตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
มาตรา ๖๔ ให้จัดการชาระบัญชีตามบทบัญญัติในหมวด ๖ การชาระบัญชี
หมวด ๖
การชาระบัญชี
มาตรา ๖๗ การชาระบัญชีสถาบันการเงินประชาชนที่ล้มละลายนั้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยล้มละลาย
มาตรา ๖๘ การชาระบัญชีสถาบันการเงินประชาชนที่เลิกเพราะเหตุนายทะเบียนสั่งให้เลิก
ให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ชาระบัญชี
มาตรา ๖๙ การชาระบัญชีสถาบันการเงินประชาชนที่เลิกเพราะเหตุอื่ นนอกจากล้มละลาย
หรือนายทะเบียนสั่งให้เลิก ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ชาระบัญชีขึ้นทาการชาระบัญชีภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่เลิกสถาบันการเงินประชาชน
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไม่เลือกตั้งผู้ชาระบัญชีภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนแต่งตั้ง
ผู้ชาระบัญชีขึ้นทาการชาระบัญชี
เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกมีจานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกทั้งหมด
ร้องขอต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะแต่งตั้งผู้ชาระบัญชีคนใหม่แทนผู้ชาระบัญชีซึ่งได้รับเลือกตั้งหรือ
ซึ่งได้แต่งตั้งไว้ก็ได้
มาตรา ๗๐ การชาระบัญชีสถาบันการเงินประชาชนที่เลิกเพราะเหตุอื่นนอกจากล้มละลาย
ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการชาระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนจากัด และบริษัทจากัด มาใช้บังคับกับการชาระบัญชีของสถาบันการเงินประชาชนโดยอนุโลม
ในระหว่างการชาระบัญชี ให้ถือว่าสถาบันการเงินประชาชนนั้นยังคงอยู่ตราบเท่าเวลาที่จาเป็น
เพื่อการชาระบัญชี
มาตรา ๗๑ ผู้ชาระบัญชีที่นายทะเบียนแต่งตั้งอาจได้รับค่าตอบแทนตามที่นายทะเบียนกาหนด
ผู้ชาระบัญชีที่ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งอาจได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมใหญ่กาหนด
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หมวด ๗
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๗๒ ในหมวดนี้
“ผู้มีอานาจในการจัดการ” หมายความว่า
(๑) กรรมการของสถาบันการเงินประชาชน
(๒) ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งสถาบันการเงินประชาชนแต่งตั้ง มอบหมาย หรือทาสัญญาให้มีอานาจ
ในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
(๓) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอานาจควบคุมหรือครอบงากรรมการ หรือการจัดการของสถาบัน
การเงินประชาชน ให้ปฏิบัติตามคาสั่งของตนในการกาหนดนโยบายหรือการดาเนินงานของสถาบันการเงิน
ประชาชน
มาตรา ๗๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่
มาตรา ๗๔ ผู้ใดขัดขวางผู้ตรวจสอบซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้ตรวจสอบซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๖ ผู้ใดทาให้เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทาให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์
ซึ่งเอกสารใด ๆ อันผู้ตรวจสอบได้ยึด อายัด รักษาไว้ หรือสั่งให้ส่งเพื่อเป็นพยานหลักฐานหรือเพื่อบังคับการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าผู้ตรวจสอบจะรักษาเอกสารนั้นไว้เอง หรือสั่งให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นส่งหรือ
รักษาไว้ก็ตาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๗ ผู้ใดล่วงรู้กิจการของสถาบันการเงินประชาชนเนื่องจากการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่
ที่กาหนดในกฎหมายอันเป็นกิจการที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้นนาไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การเปิดเผยตามหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
(๒) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
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(๓) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชี
(๔) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแล
สถาบันการเงินประชาชนนั้น
(๕) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของธนาคารผู้ประสานงานที่ให้การสนับสนุน
สถาบันการเงินประชาชนนั้น
(๖) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะการดาเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน
(๗) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินประชาชน
(๘) การเปิดเผยความลับของลูกค้าสถาบันการเงินประชาชนที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
(๙) การเปิ ด เผยความลั บ ของลู ก ค้ า ของสถาบั น การเงิ น ประชาชนซึ่ ง ลู ก ค้ า ดั ง กล่ า วให้
ความยินยอมแล้ว
(๑๐) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
มาตรา ๗๘ ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของสถาบันการเงินประชาชนโดยเหตุที่เป็นผู้มีอานาจ
ในการจัดการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของสถาบันการเงินประชาชนนั้น และเปิดเผยความลับนั้นใน
ประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการเปิดเผยตามกรณีในมาตรา ๗๗ วรรคสอง
มาตรา ๗๙ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้เป็นนิตบิ ุคคล ถ้าการกระทาความผิด
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้อง
สั่งการหรือกระทาการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด
ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๐ ในวาระเริม่ แรก ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนประกอบด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการโดยตาแหน่งตามมาตรา ๕ ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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มาตรา ๘๑ เมื่อครบกาหนดสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังพิจารณาความจาเป็นและความเหมาะสม เกี่ยวกับบุคคลในหน่วยงานของรัฐซึ่งทาหน้าที่
นายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชนตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เห็นควรให้บุคคลในหน่วยงานของรัฐอื่นใดทาหน้าที่นายทะเบียน ให้เสนอแนวทางการดาเนินการ การโอน
ภารกิจ งบประมาณ ทรัพย์สิน และหนี้สิน ภาระผูกพัน และบุคลากรไปยังหน่วยงานของรัฐอื่นนั้นต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การให้บริการทางการเงินในระดับชุมชน
มักดาเนินการโดยองค์กรการเงินชุมชนซึ่งไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลทาให้มีข้อจากัดในการดาเนินงาน เนื่องจาก
เน้นการพึ่งพาตัวบุคคลเป็นหลัก รวมทั้งขาดความมั่นคงในด้านการจัดการ ด้านการบริหารความเสี่ยง และ
ด้านการบัญชี สมควรยกระดับองค์กรการเงินชุมชนเป็นสถาบันการเงินประชาชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุ คคล
โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนทาหน้าที่วางกรอบนโยบายและแนวทางการดาเนินงาน
ที่ชัดเจนในการส่งเสริมและกากับ ดูแลสถาบันการเงินประชาชน เพื่อให้ มีการพัฒ นาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
อันจะทาให้การดาเนินงานของสถาบันการเงินประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน และ
มีความยั่งยืนในการพึ่งพาตนเองภายในชุมชน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

