
พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน 
พ.ศ. 2562



โครงสร้างของพระราชบัญญัติ
สถาบันการเงนิประชาชน พ.ศ. 2562

หมวด 1
คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน

หมวด 2
สถาบันการเงินประชาชน

หมวด 3
การตรวจสอบสถาบันการเงินประชาชน

• ก ำหนดให้คณะกรรมกำรพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน 
ประชำชนประกอบด้วย
- ปลัดกระทรวงกำรคลังเป็นประธำน
- กรรมกำรโดยต ำแหน่ง : อธิบดี พช. อธิบดี กสส. 
ผู้ว่ำกำร ธปท. ผู้อ ำนวยกำร พอช. และผู้อ ำนวยกำร สทบ. 
- กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน : ด้ำนกำรเงินระดับชุมชน    
ด้ำนกำรพัฒนำชุมชน ด้ำนกฎหมำย ด้ำนเศรษฐกิจ
กำรเงิน หรือกำรคลัง ด้ำนกำรบัญชี ด้ำนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงหรือกำรประกันภัย และด้ำนเทคโนโลยี
- ผู้อ ำนวยกำร สศค. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร

• ส่วนที่ 1 : ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดตั้งและกำรจดทะเบียน
เป็นสถำบันกำรเงินประชำชน
• ส่วนที่ 2 : ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรด ำเนินงำนและ
กำรก ำกับดูแลของสถำบันกำรเงินประชำชน 
• ส่วนที่ 3 : ก ำหนดหน้ำที่ธนำคำรผู้ประสำนงำน
ในกำรสนับสนุนและประสำนงำนกำรด ำเนินงำนของ
สถำบันกำรเงินประชำชน 
• ส่วนที่ 4 : ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรจัดท ำบัญชีและ
กำรสอบบัญชีของสถำบันกำรเงินประชำชน

• ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรตรวจสอบสถำบันกำรเงิน
ประชำชน โดยให้อ ำนำจนำยทะเบียนแตง่ตั้ง
ผู้ตรวจสอบสถำบันกำรเงินประชำชนในกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยว่ำสถำบันกำรเงินประชำชนกระท ำ
ควำมผิด

หมวด 4
การแก้ไขฐานะของสถาบันการเงิน

ประชาชน

หมวด 5
การเลิกสถาบันการเงินประชาชน

หมวด 6
การช าระบัญชี

หมวด 7
บทก าหนดโทษ

• ก ำหนดให้นำยทะเบียนมีอ ำนำจสั่ง
ให้สถำบันกำรเงินประชำชนด ำเนินกำร
แก้ไขข้อบกพร่อง/สั่งให้คณะกรรมกำร
สถำบันกำรเงินประชำชนพ้นจำก
ต ำแหน่ง

• ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรเลกิสถำบัน
กำรเงินประชำชน 
• ให้สิทธสิถำบันกำรเงินประชำชนในกำร
ยื่นขออุทธรณ์ตอ่คณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบสถำบันกำรเงินประชำชนในกรณี
ที่ถูกสั่งเลิก 

• ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรช ำระบัญชี
เมื่อสถำบันกำรเงินประชำชนเลิก
กิจกำร

• ก ำหนดโทษส ำหรับผู้ที่กระท ำกำร     
ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยนี้
เป็นโทษทำงอำญำ
• ก ำหนดโทษส ำหรับผู้ที่ขัดขวำง        
หรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้ตรวจสอบ
• ก ำหนดโทษเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูล

พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 มีทั้งหมด 81 มาตรา แบ่งออกเป็น 7 หมวด ดังน้ี 
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โครงสร้างของระบบสถาบันการเงนิประชาชน

คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบนั
การเงินประชาชน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : ด้านการเงินระดับชุมชน/ การพัฒนา
ชุมชน/ กฎหมาย/ เศรษฐกิจ การเงิน หรือการคลัง/ การบัญชี/ 
การบริหารความเสี่ยงหรือการประกันภัย/ เทคโนโลยี 

ประธาน : ปลัดกระทรวงการคลัง

กรรมการโดยต าแหน่ง : กรมการพัฒนาชุมชน/ กรมส่งเสริมสหกรณ์/ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย/ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ/ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ผู้อ านวยการ สศค.
- เลขานุการและกรรมการ

ยื่นเอกสาร
ขอจดทะเบียน

องค์กรการเงินชุมชน

คุณสมบัติ
- มีทุนช ำระแล้วไม่น้อยกว่ำ 

500,000 บำท
- ท ำงบกำรเงินและมีก ำไร

ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
- มีกำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศไม่น้อยกว่ำ 1 ปี

รูปแบบธุรกรรม

ฝากเงิน สินเชื่อ ช าระเงิน/โอนเงิน

สถาบันการเงินประชาชน

คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนสมาชิก เลือกตั้ง

นายทะเบียน (สศค.)ธนาคารผู้ประสานงาน

เสนอเอกสาร
ขอจดทะเบียนที่ตรวจแล้ว

Off-site 
monitoring

ผู้ตรวจสอบ
แต่งตั้ง

On-site 
monitoring

กรณีเกิดเหตุวิกฤติเชื่อมโยงระบบ IT

- เป็นพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาด้านการด าเนินงาน

- จัดท าระบบ IT ระบบมาตรฐานการให้บริการ และระบบประเมินความเสี่ยง

ขอบเขต: ให้บริการเฉพาะสมาชิกที่อยู่ในต าบลและเขตหมู่บ้านที่ติดกัน

ก าหนดหลักเกณฑ์ด้านการด าเนินงานและด้านการก ากับดูแลของสถาบันการเงินประชาชน



องค์ประกอบ

• ปลัดกระทรวงกำรคลัง (ประธำน)
• อธิบดี พช. อธิบดี กสส. ผู้ว่ำกำร ธปท. ผู้อ ำนวยกำร 

พอช. และผู้อ ำนวยกำร สทบ. (กรรมกำร)
• ผู้อ ำนวยกำร สศค. (กรรมกำรและเลขำนุกำร)

กรรมการ
โดยต าแหน่ง

• ด้ำนกำรเงินระดับชุมชน (นำยมรกต พิธรัตน์) 
• ด้ำนกำรพัฒนำชุมชน (นำยสุพัฒน์ เอ้ียวฉำย)
• ด้ำนกฎหมำย (นำยนิพนธ์ ฮะกีมี)
• ด้ำนเศรษฐกิจ กำรเงิน หรือกำรคลัง (นำยนรินทร์ กัลยำณมิตร) 
• ด้ำนกำรบัญชี (นำงสำวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ) 
• ด้ำนบริหำรควำมเสี่ยงหรือกำรประกันภัย (นำยสุรพล โอภำสเสถียร)
• ด้ำนเทคโนโลยี (นำยผยง ศรีวณิช)

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

- เสนอแนะนโยบำยในกำรพัฒนำสถำบันกำรเงินประชำชน
- ก ำหนดเกณฑ์ในด้ำนกำรด ำเนินงำนและก ำกับดูแล
- วินิจฉัยอุทธรณ์ค ำสั่งของนำยทะเบียน

หน้าที่
และอ านาจ

หมวด 1
คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
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หมวด 2
สถาบันการเงินประชาชน

ผู้อ านวยการ
ส านักงานเศรษฐกิจการคลังนายทะเบียน 
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หมวด 2
สถาบันการเงินประชาชน

ส่วนที่ 1
กำรจัดตั้ง

และกำรจดทะเบียน

ส่วนที่ 2
กำรด ำเนินงำน

และกำรก ำกับดูแล

ส่วนที่ 3
กำรสนับสนุน

และกำรประสำนงำน

ส่วนที่ 4
กำรจัดท ำบัญชี
และสอบบัญชี
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หมวด 2
ส่วนที่ 1 การจัดตั้งและการจดทะเบียน

เพื่อส่งเสริมกำรออมทรัพย์และให้บริกำรทำงกำรเงินแก่สมำชิก รวมท้ัง
ส่งเสริมกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ คุณภำพชีวิต และสวัสดิกำรของสมำชิก
และประชำชนในพื้นท่ีในกำรด ำเนินงำนของสถำบันกำรเงินประชำชน

วัตถุประสงค์

ทุน คือ สิ่งท่ีแสดงถึงควำมเป็นเจ้ำของ

แบ่งเป็นหุ้นมูลค่ำเท่ำ ๆ กัน โดยสมำชิกแต่ละคนต้องถือหุ้น
อย่างน้อยคนละหนึ่งหุ้น ซึ่งเป็นหุ้นท่ีต้องช ำระครั้งเดียวเต็มมูลค่ำ

สถำบันกำรเงิน
ประชำชนต้องมทีุน

เงื่อนไขที่จะสามารถมาจดทะเบียนได้
ได้รับควำมเห็นชอบจำกสมำชิกไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
มีทุนช ำระแล้วไม่ต่ ากว่า 500,000 บาท
ท ำงบกำรเงิน+มีก ำไรต่อเนื่อง ไม่ต่ ากว่า 2 ปี
มีกำรใช้ระบบ IT ในกำรท ำงำนไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ใครเป็นสมาชิกได้บ้าง ?
• ต้องเป็นบุคคลธรรมดำที่มีภูมิล ำเนำหรือประกอบ

อำชีพเป็นหลักแหล่งในพื้นที่ในกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรกำรเงินชุมชนน้ันเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
นับแต่วันที่สมัครเป็นสมำชิก

• ต้องมีคุณสมบัติและไมม่ีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อบังคับ
ของสถำบันกำรเงินประชำชน
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หมวด 2
ส่วนที่ 1 การจัดตั้งและการจดทะเบียน (ต่อ)

กระบวนการในการย่ืนขอจดทะเบียน :
1. ที่ประชุมสมำชิกองค์กรกำรเงินชุมชนต้ังผู้แทนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อด ำเนินกำรยื่นค ำขอจดทะเบียน
2. ยื่นเอกสำรขอจดทะเบียนได้ที่สำขำของธนำคำรผู้ประสำนงำนในพื้นที่
3. ให้ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนสมำชิกซึ่งช ำระหุ้นตำมจ ำนวนที่จะถือหุ้นครบถว้นแลว้เป็นสมำชิกนับแต่วันที่ได้รับอนุญำตจดทะเบียน
4. นัดสมำชิกประชุมใหญ่สำมัญครั้งแรกภำยใน 30 วันนับแต่วันนำยทะเบียนรับจดทะเบียน เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชน

ยื่นเอกสำรที่ใช้ขอจดทะเบียน :
1) ค ำขอจดทะเบียนเป็นสถำบันกำรเงินประชำชน
2) รำยงำนกำรประชุมสมำชิกซึ่งลงมติไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 
ของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเพ่ือด ำเนินกำรยื่นค ำขอ พร้อมด้วย
รำยชื่อสมำชิกท้ังหมด และรำยงำนกำรประชุมสมำชิกซึ่งต้ัง
ผู้แทนเพื่อด ำเนินกำรยื่นค ำขอจดทะเบียน พร้อมส ำเนำ
3) ทะเบียนสมำชิกพร้อมลำยมือชื่อและทะเบียนหุ้นที่แต่ละคน
จะถือเมื่อได้จดทะเบียนเป็นสถำบันกำรเงินประชำชน
4) ร่ำงข้อบังคับตำมมำตรำ 23 แห่งพระรำชบัญญัติสถำบัน
กำรเงินประชำชน พ.ศ. 2562
5) งบกำรเงินย้อนหลังอย่ำงน้อย 2 ปี
6) รำยงำนกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชีย้อนหลังอย่ำงน้อย 2 ปี
7) หลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำมีกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในกำรท ำงำนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี

นายทะเบียนองค์กรการเงินชุมชน

ตรวจสอบควำมถูกต้อง :
- ตรวจสอบควำมครบถ้วน
ของเอกสำร
- รับรองควำมครบถ้วน
ของเอกสำรประกอบกำร
จดทะเบียน
- ให้ควำมเห็นของธนำคำร
ผู้ประสำนงำน

ธนาคารผู้ประสานงาน

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

ออกใบส ำคัญ
รับจดทะเบียน

พร้อมมี
หนังสือแจ้งผล
กำรพิจำรณำ

มีหนังสือแจ้งผล
กำรพิจำรณำ

องค์กรกำรเงินชุมชน
มีสิทธิ์ย่ืนอุทธรณ์
ต่อนำยทะเบียน
ภำยใน 60 วัน
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โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปน้ี
(1) ชื่อ ซึ่งต้องมีค ำว่ำ “สถำบันกำรเงินประชำชน” น ำหน้ำ
(2) ที่ตั้งส ำนักงำนและพื้นที่ในกำรด ำเนินงำน 
(3) ทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่ำของหุ้น กำรช ำระค่ำหุ้น กำรขำยและกำรโอนหุ้น ตลอดจนกำรจ่ำยคืนค่ำหุ้น 
(4) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน กำรบัญชี และกำรเงินของสถำบันกำรเงินประชำชน
(5) กำรสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำร
(6) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของสมำชิก วิธีรับสมำชิก กำรพ้นจำกสมำชิกภำพ

ตลอดจนสิทธิและหน้ำที่ของสมำชิก รวมถึงข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรประชุมใหญ่ของสมำชิก 
(7) กำรเลือกต้ัง กำรด ำรงต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่ง และกำรประชุมของคณะกรรมกำร 
(8) ธนำคำรผู้ประสำนงำนที่ให้กำรสนับสนุน

หมวด 2
ส่วนที่ 1 การจัดตั้งและการจดทะเบียน (ต่อ)

สถำบันกำรเงินประชำชนจะต้องมีข้อบังคับ
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หมวด 2
ส่วนที่ 2 การด าเนินงานและการก ากับดูแล

ธุรกรรมที่สถาบันการเงินประชาชนสามารถท าได้
- รับฝำกเงินจำกสมำชิก ประชำชน และวิสำหกิจชุมชน
- ให้สินเชื่อแก่สมำชิก
- เป็นตัวแทนรับช ำระเงินและโอนเงินของสมำชิกและประชำชน
- ฝำกเงิน/กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำน
- เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ หรือผลตอบแทน ค่ำธรรมเนียม และค่ำบริกำรอื่น ๆ
- ซื้อ/มีไว้ซึ่งอสังหำริมทรัพย ์ในกรณีเป็นสถำนทีด่ ำเนินกำร/ได้มำจำกกำรช ำระหนี้หรือจำกประกัน

ต้นเงินที่ให้กู้ยืมไป
- จัดสวัสดิกำรแก่สมำชิกหรือประชำชนโดยใช้เงินที่ได้จำกกำรจัดสรรก ำไร
- กระท ำกิจกำรอื่นใดตำมวัตถุประสงค์ของสถำบันกำรเงินประชำชนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง

ท้ังนี้ กำรให้บริกำรทำงกำรเงินต้องใช้ระบบ IT
ท่ีธนำคำรผู้ประสำนงำนพัฒนำและจัดท ำขึ้น
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หมวด 2
ส่วนที่ 2 การด าเนินงานและการก ากับดูแล (ต่อ)

(1) มีสัญชำติไทย
(2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 30 ปี
(3) เป็นสมำชิกของสถำบันกำรเงินประชำชน
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำยหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต
(5) ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิด
ท่ีได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(6) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(7) มีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ำมอื่นตำมท่ีคณะกรรมกำรพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
ประชำชนประกำศก ำหนด 

คุณสมบัติของคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชน

- ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจำกสมำชิก
- มีวำระต ำแหน่งครำวละ 2 ปี และอำจได้รับเลือกอีกได้

แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่ได้รับมติ
จำกที่ประชุมใหญ่สมำชิกโดยคะแนนเสียงต้อง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ให้เป็นได้อีกวำระหนึ่ง

- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม
- รับผิดชอบบริหำรงำนของสถำบันกำรเงินประชำชน
- ค่าตอบแทนเป็นไปตำมท่ีท่ีประชุมใหญ่ก ำหนด

ประกอบด้วย
- ประธานกรรมการ 1 คน
- กรรมการอื่น 4 – 14 คน

คณะกรรมการสถาบัน
การเงินประชาชน
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คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงานสถาบันการเงินประชาชนตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของสถำบันกำรเงินประชำชน รวมถึง
(1) กำรช ำระค่ำหุ้นนั้น ได้ช ำระกันจริง
(2) จัดให้มีและเก็บรักษำสมุดบัญชีและเอกสำรท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้
(3) กำรให้สถำบันกำรเงินประชำชนเรียกประชุมใหญ่

- การประชุมใหญ่สามัญ เป็นกำรประชุมสมำชิก ปีละ 1 ครั้ง ภำยใน 120 วันนับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชีของสถำบันกำรเงินประชำชน
- กำรประชุมใหญ่ครำวอื่น เรียกว่ำ ประชุมใหญ่วิสามัญ

- ในกรณีท่ีสถำบันกำรเงินประชำชนขำดทุนถึงครึ่งหนึ่งของจ ำนวนทุนท่ีช ำระแล้ว คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนต้องเรียก
ประชุมใหญ่วิสำมัญภำยใน 30 วันนับแต่วันท่ีทรำบเพื่อแจ้งให้สมำชิกทรำบถึงกำรขำดทุนดังกล่ำว

หมวด 2
ส่วนที่ 2 การด าเนินงานและการก ากับดูแล (ต่อ)

- ต้องมีสมำชิกมำประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมำชิกท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- สมำชิก 1 คน ต่อ 1 เสียงในกำรลงคะแนน
- มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ประธำนกำรประชุมเป็นเสียงชี้ขำด (ยกเว้นกรณี
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสถำบันกำรเงินประชำชน และกำรเลือกกรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งในวำระ
ท่ีสองให้เป็นอีกหนึ่งวำระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของสมำชิกท้ังหมด)

การประชุมใหญ่
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ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิ
ทุนส ารอง

ก าไรสุทธิ
ที่เหลือ

• เงินปันผล ตำมจ ำนวนท่ีสมำชิกถือหุ้น
• เงินเฉลี่ยคืน ตำมส่วนท่ีสมำชิกได้กู้ยืมในระหว่ำงปี
• เงินรำงวัลแก่กรรมกำรและเจ้ำหน้ำท่ี ไม่เกินร้อยละของ

เงินท่ีจ่ำยเป็นเงินปันผลแก่สมำชิกตำมท่ีคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบสถำบันกำรเงินประชำชนประกำศก ำหนด

• เงินสนับสนุนสวัสดิกำร ตำมท่ีก ำหนดในข้อบังคับ
• เงินส ำรองอื่น

ก ำไรสุทธิของสถำบันกำรเงินประชำชน

กำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีของ
สถำบันกำรเงินประชำชน
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หมวด 2
ส่วนที่ 2 การด าเนินงานและการก ากับดูแล (ต่อ)



หมวด 2
ส่วนที่ 3 การสนับสนุนและประสานงาน

ธนาคารผู้ประสานงาน 0

คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนได้ออกประกาศแต่งตั้ง
ใหธ้นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารออมสนิ 

เป็นธนาคารผู้ประสานงานของสถาบันการเงินประชาชน

1. สนับสนุน ช่วยเหลือ และแนะน ำกำรจัดตั้งสถำบันกำรเงินประชำชน
2. รับค ำขอจดทะเบียนเป็นสถำบันกำรเงินประชำชนจำกองค์กรกำรเงินชุมชน
3. จัดท ำและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับสถำบันกำรเงินประชำชน
4. จัดท ำและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงและระบบมำตรฐำนกำรให้บริกำรให้กับสถำบันกำรเงินประชำชน

รวมถึงพัฒนำศักยภำพและควำมพร้อมด้ำนระบบกำรเงินและกำรบัญชี และศักยภำพบุคลำกร
5. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันกำรเงินประชำชน และประเมินควำมเส่ียงและ

มำตรฐำนกำรให้บริกำรของสถำบันกำรเงินประชำชน
6. ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับกำรให้บริกำรทำงกำรเงินและข้อมูลทั่วไปของสถำบันกำรเงิน

ประชำชน
7. รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินประชำชน และนำยทะเบียน

หน้าที่
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หมวด 2
ส่วนที่ 4 การจัดท าบัญชีและสอบบัญชี

สถำบันกำรเงินประชำชนต้องจัดท ำบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป1

สถำบันกำรเงินประชำชนต้องเก็บรักษำบัญชีและเอกสำรประกอบกำรลงบัญชี2

สถำบันกำรเงินประชำชนตอ้งจัดท ำงบกำรเงินทกุรอบปบีัญชี และให้ผู้ตรวจสอบบัญชี
ตรวจเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสถำบนักำรเงินประชำชนภำยใน 120 วันนับแตว่ันสิ้นปีบญัชี

สถำบันกำรเงินประชำชนต้องจัดท ำรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือน ำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่
พิจำรณำอนุมัติในครำวที่เสนองบกำรเงินประจ ำปี ก่อนจัดส่งส ำเนำให้นำยทะเบียนและเผยแพร่เป็นกำรทั่วไป

ผู้ตรวจสอบบัญชีสถำบันกำรเงินประชำชนต้องเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต 
ซึ่งได้รับเลือกตั้งจำกท่ีประชุมใหญ่สำมัญ

5

3

4
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หมวด 3
การตรวจสอบสถาบันการเงินประชาชน

ถ้ามีเหตุอันสมควร นายทะเบียนจะแต่งตั้งผู้ตรวจสอบเข้าไปตรวจสอบสถาบันการเงินประชาชน1

ออกค าสั่งให้กรรมการ/ผู้จัดการ/พนักงานของสถาบนัการเงินประชาชนมาชี้แจงข้อเท็จจริง
หรือส่งเอกสารมาให้ตรวจสอบ

ยึด/อายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ (ไม่เกิน 60 วัน)

ผู้ตรวจสอบมีอ านาจที่จะเข้าไปตรวจสอบ ณ สถานที่ตั้งของสถาบันการเงินประชาชน 2
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1. ให้คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนด ำเนินกำรแก้ไข
ข้อบกพร่องตำมวิธีกำรและระยะเวลำท่ีก ำหนด

2. สั่งระงับกำรปฏิบัติที่มีส่วนท ำให้เกิดข้อบกพร่องหรือท ำให้
เส่ือมเสียผลประโยชน์ หรือให้กรรมกำรของสถำบันกำรเงิน
ประชำชนหยุดปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นกำรชั่วครำว/พ้นจำกต ำแหน่ง

3. ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถอุทธรณ์ค ำส่ังนำยทะเบียน
ต่อคณะกรรมกำรพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินประชำชนได้

4. สถำบันกำรเงินประชำชนท่ีขำดทุนติดต่อกันเกิน 3 ปี หรือ
ขำดทุนเกิน 20% ของจ ำนวนทุน ต้องเสนอโครงกำรเพื่อแก้ไข
ฐำนะและกำรด ำเนินงำนให้นำยทะเบียนพิจำรณำภำยใน 
60 วัน

“กรณีสถาบันการเงินประชาชนมีข้อบกพร่อง
จากการด าเนินการจนท าให้เกดิความเสียหาย 
นายทะเบียนสามารถด าเนินการ ดังนี้”

หมวด 4
การแก้ไขฐานะของสถาบันการเงินประชาชน
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หมวด 5
การเลิกสถาบันการเงินประชาชน

การเลิกสถาบันการเงินประชาชน

(1) มีเหตุตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับของสถำบันกำรเงินประชำชน

(2) ที่ประชุมใหญ่ลงมติไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของสมำชิกทั้งหมดให้เลิก

(3) ล้มละลำย

(4) นำยทะเบียนสั่งให้เลกิ 

(5) ทุนท่ีช ำระแล้วต่ ำกว่ำ 5 แสนบำทเป็นระยะเวลำติดต่อกันเกินกว่ำ 1 รอบปีบัญชี

18

สถาบันการเงินประชาชนที่ถกูสัง่เลกิมสีิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พัฒนาระบบสถาบนัการเงินประชาชน



หมวด 6
การช าระบัญชี

การช าระบัญชี

1.  กรณีท่ีสถำบันกำรเงินประชำชนถูกสั่งให้เลิก 
นำยทะเบียนเป็นผู้แต่งตั้งผู้ช ำระบัญชี

2.  กรณีท่ีสถำบันกำรเงินประชำชนล้มละลำย ให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยล้มละลำย

3.  หำกเลิกด้วยสำเหตุอื่น ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ง
ผู้ช ำระบัญชีขึ้นมำภำยใน 30 วัน
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หมวด 7
บทก าหนดโทษ

บทก าหนดโทษ (กรณีดังต่อไปนี้)

ใช้ชื่อสถาบันการเงินประชาชนโดยไม่ไดร้ับอนุญาต1

ขัดขวางการปฏิบัติงาน/ฝ่าฝืนค าสั่งของผู้ตรวจสอบ2

ซ่อนหรือท าลายเอกสารหลักฐานที่ผู้ตรวจสอบสัง่อายัด/รักษาไว้3

เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต4

บทลงโทษ

จ าคุก ปรับ
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