บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน
พ.ศ. ....
_____________
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินประชาชน
เหตุผล
โดยทีส่ ถาบันการเงินประชาชนมีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการบริการ
การเงินระดับชุมชนของสถาบันการเงินประชาชนเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สมาชิก
เพื่อแก้ปัญหาด้านการเงินของคนในชุมชน โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการของระบบการเงิน
ดังนั้น เพื่อให้สถาบันการเงินประชาชนได้รับการพัฒนาและเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันการเงิน
ประชาชน โดยให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนที่มีความเป็นอิสระและคล่องตัว
ในการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันการเงินประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และทาให้สถาบันการเงินประชาชน
อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
สถาบันการเงินประชาชน
พ.ศ. ....
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โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินประชาชน
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“บริการการเงินระดับชุมชน” หมายความว่า การรับฝากเงิน การให้สินเชื่อ การเช่าซื้อ
การรับจานา การรับจานอง การรับชาระเงิน การโอนเงิน หรือการอื่นใดที่เป็นการให้บริการการเงินในระดับ
ชุมชนตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“องค์กรการเงินระดับชุมชน” หมายความว่า องค์กรการเงินระดับชุมชนที่ให้บริการการเงิน
ระดับชุมชน และไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนตามพระราชบัญญัตินี้
“สถาบันการเงินประชาชน” หมายความว่า องค์กรการเงินระดับชุมชนที่ให้บริการการเงิน
ระดับชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้
“โครงข่ายสถาบันการเงินประชาชน” หมายความว่า โครงข่ายที่ประกอบด้วย ธนาคาร
ผู้ประสานงาน และสถาบันการเงินประชาชน
“ธนาคารผู้ประสานงาน” หมายความว่า ธนาคารที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
โดยมีหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและประสานงานการดาเนินการของสถาบันการเงินประชาชน
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“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ หน่วยงานอิสระของรัฐ
และหน่วยงานอื่นของรัฐ
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสถาบันการเงินประชาชน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
มาตรา 5 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ประชาชน” ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
(2) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย อธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชน ผู้อานวยการสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผู้อานวยการธนาคารออมสิน ผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และผู้อานวยการ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
จากผู้มคี วามรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการเงินระดับชุมชน ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านกฎหมาย
และด้านเศรษฐกิจ การเงิน หรือการคลัง ด้านละหนึ่งคน
ให้ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้แทนจากธนาคาร
ออมสิน และผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้แทนสถาบันการเงินประชาชน ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด สามารถเข้าร่วมชี้แจงตามวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องได้
มาตรา 6 คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะนโยบายและแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับระบบสถาบันการเงินประชาชน
ต่อคณะรัฐมนตรี
(2) กากับดูแล ตรวจสอบ และส่งเสริมสถาบันการเงินประชาชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(3) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้ง การจดทะเบียน
การดาเนินการ การเพิกถอน การพ้นสภาพ รวมถึงประเภทหรือลักษณะของสถาบันการเงินประชาชนตามมาตรา 3
(4) ออกระเบียบกาหนดคุณสมบัติของสมาชิก
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(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบคาขอการจดทะเบียน ยกเลิก และเพิกถอนการเป็น
สถาบันการเงินประชาชน ตามข้อเสนอแนะของธนาคารผู้ประสานงาน
(6) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง
(7) กาหนดกรอบอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และผลตอบแทนของสถาบัน
การเงินประชาชน
(8) มอบหมายหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ตรวจสอบสถาบันการเงินประชาชน
(9) รายงานผลการดาเนินการให้คณะรัฐมนตรีและสาธารณชนทราบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
มาตรา 7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินกว่าเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(๙) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากองค์กรเพราะทุจริตต่อหน้าที่
(๑๐) ไม่เป็นข้าราชการ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ
(11) ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการจัดการ หรือสมาชิกสถาบันการเงินประชาชน
มาตรา 8 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการคนใหม่ ซึ่งต้องแต่งตั้งภายในหนึ่งร้อย
ยี่สิบวันนับจากวันที่ครบวาระ
มาตรา 9 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระกรรมการตามมาตรา 8 กรรมการพ้น
จากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7
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(๔) รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย
บกพร่อง ไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่างลงภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่กรรมการออก เว้นแต่วาระการดารง
ตาแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการขึ้นดารงตาแหน่งแทนก็ได้ ให้กรรมการผู้ได้รับ
เลือกให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรานี้ ให้ถือว่าคณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่เหลืออยู่ และให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้โดยจะต้องมี
กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่าสองคน
มาตรา ๑0 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา 11 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย และอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือดาเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
การประชุมคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานให้นาความในมาตรา ๑0 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
หมวด 2
โครงข่ายสถาบันการเงินประชาชน
ส่วนที่ 1
ธนาคารผู้ประสานงาน
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มาตรา 12 ให้ธนาคารผู้ประสานงานมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตามมาตรา 6 (3) (4) (5) (6) และ (7)
(2) สนับสนุน ช่วยเหลือ และแนะนาการจัดตั้งสถาบันการเงินประชาชน โดยเน้นพื้นที่ที่มี
ศักยภาพและมีการดาเนินการให้บริการการเงินระดับชุมชนอย่างเข้มแข็ง
(3) รับคาขอจัดตั้ง เลิก หรือเพิกถอนจากสถาบันการเงินประชาชนเพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(4) จัดทาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการให้บริการทางการเงิน
ระบบการโอนเงิน ระบบบัญชี หรือระบบอื่นใดที่จาเป็น
(5) พัฒนาศักยภาพและความพร้อม ทั้งในด้านระบบการเงิน การบัญชี และการเสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคลากร เพื่อยกระดับมาตรฐานให้แก่สถาบันการเงินประชาชน
(6) ให้บริการทางการเงินแก่สถาบันการเงินประชาชน
(7) เป็นตัวกลางในการทาธุรกรรมทางการเงินระหว่างสถาบันการเงินประชาชน
(8) จัดทาระบบข้อมูล รวมถึงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของสมาชิก
(9) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวกับ
สถาบันการเงินประชาชน
(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
กรณีที่ธนาคารผู้ประสานงานมีมากกว่าหนึ่งแห่ง ให้ธนาคารผู้ประสานงานแบ่งพื้นที่ระหว่างกัน
ให้เหมาะสมและให้มีอานาจในการเชื่อมโยงและเข้าถึงข้อมูลตาม (8) และตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน
ของสถาบันการเงินประชาชนและสมาชิก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 13 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการดาเนินการใดจะเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน ให้ธนาคารผู้ประสานงานสนับสนุนทางการเงินต่อการดาเนินการ
ดังกล่าวได้
มาตรา ๑4 ให้ธนาคารผู้ประสานงานจัดทาบัญชีเฉพาะสาหรับการดาเนินการตามนโยบาย
ที่รัฐบาลมอบหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินประชาชนโดยแยกบัญชีดังกล่าวออกจากบัญชีการดาเนินงานต่าง ๆ
ตามปกติ
ส่วนที่ 2
สถาบันการเงินประชาชน
มาตรา 15 ให้สถาบันการเงินประชาชนจัดตั้งขึ้นเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
และจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ และต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้บริการทางด้านการเงินระดับ
ชุมชนแก่สมาชิก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
สถาบันการเงินประชาชนที่ได้จัดตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ง ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
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มาตรา 16 กรรมการสถาบันการเงินประชาชน หรือผู้มีอานาจในการจัดการ ต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(2) ได้รับโทษจาคุกโดยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดฐานลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 17 คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารสถาบันการเงินประชาชน รวมทั้งตรวจสอบ กากับ ดูแล และจัดสรรดอกผล รายได้
หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของสถาบันการเงินประชาชน รวมถึงการจัดทาบัญชีของสถาบัน
การเงินประชาชน
(๒) ออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารสถาบันการเงินประชาชน
(3) รับสมาชิกและจัดทาทะเบียนสมาชิก
(4) ทานิติกรรม สัญญา หรือดาเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของสถาบันการเงินประชาชน
(5) ติดตามและประเมินผลการดาเนินการของสถาบันการเงินประชาชน
(6) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งตามที่คณะกรรมการ
กาหนดหรือมอบหมาย
มาตรา 18 ห้ามผู้ใดนอกจากสถาบันการเงินประชาชนใช้ชื่อหรือคาแสดงชื่อในธุรกิจทาง
การเงินว่า “สถาบันการเงินประชาชน” หรือ “สมาชิกโครงข่ายสถาบันการเงินประชาชน”
มาตรา 19 ทุนหรือทรัพย์สินของสถาบันการเงินประชาชนประกอบด้วย
(๑) เงินที่สมาชิกนามาลงหุ้นหรือฝากไว้กับสถาบันการเงินประชาชน
(๒) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่สถาบันการเงินประชาชนได้รับบริจาคโดยปราศจากเงื่อนไข
หรือข้อผูกพันใด ๆ
(๓) ดอกผล รายได้ หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของสถาบันการเงิน
ประชาชน
มาตรา 20 ให้สถาบันการเงินประชาชนมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ให้บริการการเงินระดับชุมชนกับสมาชิก
(2) กระทาการใด ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพ และสวัสดิการของ
สมาชิกและประชาชนในชุมชน
(3) ปฏิบัติงานอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงินประชาชนตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
การรับจานาและการรับจานองต้องเป็นการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อเท่านั้น
และการรับชาระเงินและการโอนเงินต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ให้สถาบันการเงินประชาชนให้บริการการเงินระดับชุมชนกับสมาชิกผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ธนาคารผู้ประสานงานจัดทาขึ้นตามมาตรา 12 (4) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 21 การให้บริการการเงินของสถาบันการเงินประชาชนกับธนาคารผู้ประสานงาน
และสถาบันการเงินอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 22 ในกรณีทสี่ ถาบันการเงินประชาชนไม่ประสงค์เป็นสถาบันการเงินประชาชน
ต่อไป ให้ยื่นคาขอยกเลิกการจดทะเบียนต่อธนาคารผู้ประสานงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
เมื่อธนาคารผู้ประสานงานได้รับคาขอยกเลิกการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้ธนาคาร
ผู้ประสานงานเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกการจดทะเบียน
เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกการจดทะเบียนแล้ว ให้ถือว่าการเป็น
สถาบันการเงินประชาชนเป็นอันสิ้นสุดลง
ส่วนที่ 3
ระบบฐานข้อมูลร่วม
มาตรา ๒3 ให้ธนาคารผู้ประสานงานจัดทาระบบฐานข้อมูลทั่วไปในด้านต่าง ๆ ของการ
ให้บริการทางการเงินระดับชุมชน ข้อมูลสถาบันการเงินประชาชนที่ได้รับการรับรองจดทะเบียน รวมถึงข้อมูล
ธุรกรรมทางการเงินของสมาชิกที่สามารถเข้าถึงเชื่อมโยงและตรวจสอบระหว่างธนาคารผู้ประสานงานได้
ตามมาตรา ๑2 (8)
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานเศรษฐกิจการคลังทาหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางในการรับข้อมูลจากธนาคารผู้ประสานงาน
มาตรา ๒4 ให้ธนาคารผู้ประสานงานและสานักงานเศรษฐกิจการคลัง มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล
ในระบบฐานข้อมูลร่วม เพื่อใช้ประกอบในการให้บริการทางการเงินแก่สถาบันการเงินประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาโครงข่ายสถาบันการเงินประชาชนโดยรวม
หน่วยงานอื่นของภาครัฐ สามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลร่วมเป็นรายกรณี โดยการ
พิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ
หมวด 3
การกากับดูแลความมั่นคงทางการเงิน
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มาตรา 25 ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับจากวันสิ้นปี ให้สถาบันการเงินประชาชนจัดทา
งบแสดงฐานะการเงิน เปิดเผย งบแสดงฐานะการเงินและรายงานผลการดาเนินการประจาปีต่อสมาชิก
และสาธารณชน รวมทั้งจัดส่งให้กับผู้ตรวจสอบ
ให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการประเมินความเสี่ยงของสถาบันการเงินประชาชนและโครงข่าย
สถาบันการเงินประชาชนทุกไตรมาส และดาเนินการประเมินมาตรฐานการให้บริการคุณภาพของสถาบัน
การเงินประชาชนและโครงข่ายสถาบันการเงินประชาชนเป็นประจาทุกปี และแจ้งผลการประเมินพร้อม
ข้อเสนอแนะให้กับธนาคารผู้ประสานงาน สถาบันการเงินประชาชนและสมาชิกทราบ
มาตรา 26 ผู้ตรวจสอบมีอานาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสถาบัน
การเงินประชาชนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด เมื่อตรวจสอบแล้ว
ให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อธนาคารผู้ประสานงาน
มาตรา 27 ให้ผู้ตรวจสอบมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มี
อานาจในการจัดการของสถาบันการเงินประชาชน หรือสมาชิก มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสถาบัน
การเงินประชาชน หรือให้ส่งรายงานการประชุมหรือเอกสารใด ๆ ของสถาบันการเงินประชาชนและสมาชิกที่
จาเป็นแก่การกากับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้ได้
มาตรา 28 เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ตรวจสอบมีอานาจเข้าไปตรวจสอบ
ในสานักงานของสถาบันการเงินประชาชน ในระหว่างเวลาทางานของสถาบันการเงินประชาชนได้ และให้ผู้ซึ่ง
เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกหรือช่วยเหลือหรือให้คาชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร
มาตรา 29 ในกรณีทผี่ ู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการจัดการของสถาบันการเงินประชาชน
กระทาการ หรืองดเว้นกระทาการในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จนทาให้สูญเสียผลประโยชน์ของสถาบันการเงิน
ประชาชนหรือสมาชิก หรือสถาบันการเงินประชาชนมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือ
ฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบเสนอแนะให้
ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการจัดการของสถาบันการเงินประชาชนแก้ไขข้อบกพร่อง หรือระงับการปฏิบัติ
บางส่วนที่เป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่องหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสถาบันการเงินประชาชนหรือสมาชิก
ทั้งนี้ หากไม่ดาเนินการแก้ไขในระยะเวลาที่กาหนด ให้ธนาคารผู้ประสานงานแนะต่อคณะกรรมการเพื่อดาเนินการ
เพิกถอนสถาบันการเงินประชาชนดังกล่าวออกจากการเป็นสถาบันการเงินประชาชนตามระราชบัญญัตินี้
หากสถาบันการเงินประชาชนไม่เห็นด้วยกับการเพิกถอนตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
มาตรา 30 สถาบันการเงินประชาชนย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้
(1) สถาบันการเงินประชาชนมีจานวนสมาชิกน้อยกว่าสิบคน
(2) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก
(3) ล้มละลาย
(4) คณะกรรมการสั่งให้เลิกตามมาตรา 31
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ให้สถาบันการเงินประชาชนที่เลิกตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แจ้งให้ผู้ตรวจสอบและธนาคาร
ผู้ประสานงานทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เลิก
มาตรา 31 คณะกรรมการมีอานาจสั่งเลิกสถาบันการเงินประชาชนได้เมื่อปรากฏว่า
(๑) สถาบันการเงินประชาชนไม่เริ่มดาเนินกิจการภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่จดทะเบียนหรือ
หยุดดาเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลาสองปีนับแต่วันที่หยุดดาเนินกิจการ
(๒) สถาบันการเงินประชาชนไม่ส่งสาเนางบดุลและรายงานประจาปีต่อผู้ตรวจสอบ ตามมาตรา 25
(๓) สถาบันการเงินประชาชนไม่อาจดาเนินกิจการให้เป็นผลดี หรือการดาเนินกิจการของ
สถาบันการเงินประชาชนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันการเงินประชาชนหรือประโยชน์ส่วนรวม
มาตรา 32 ในกรณีที่มีการเลิกหรือเพิกถอนสถาบันการเงินประชาชนให้มีการชาระบัญชี
สถาบันการเงินประชาชนและให้นาบทบัญญัติในบรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ ว่าด้วยการชาระบัญชีห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัด และบริษัทจากัด มาใช้บังคับแก่การชาระบัญชีสถาบันการเงินประชาชนโดยอนุโลม
หมวด 4
บทกาหนดโทษ
มาตรา 33 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑8 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนหรือ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่
มาตรา 34 ผู้ใดไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงานหรือรายงาน
การประชุมของสถาบันการเงินประชาชนตามคาสั่งของผู้ตรวจสอบตามมาตรา 27 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้คาชี้แจงแก่ผู้ตรวจสอบ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท
มาตรา 35 ในกรณีที่สถาบันการเงินท้องถิ่นกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการสถาบันการเงินท้องถิ่น หรือผู้มีอานาจในการจัดการของสถาบันการเงินท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้อนุมัติ
ให้สถาบันการเงินท้องถิ่นดาเนินการหรืองดเว้นการดาเนินการหรือเป็นผู้ดาเนินการ หรือรับผิดชอบในการ
ดาเนินการนั้น ได้กระทาผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใด ๆ โดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี
และปรับไม่เกินห้าแสนบาท
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓6 ขณะที่ยังไม่ได้สรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 5 (3)
ให้คณะกรรมการเท่าที่มีอยู่ ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน ทั้งนี้ ให้ดาเนินการคัดเลือก
และแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา 5 (3) ในเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓7 ในระหว่างที่ยังไม่มีสถาบันการเงินประชาชนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้แทน
องค์กรการเงินระดับชุมชน ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด สามารถเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการตามวาระการประชุมได้
ผู้รับสนองพระราชโองการ

..........................................
นายกรัฐมนตรี

