
ค ำสั่งนำยทะเบียนสถำบันกำรเงินประชำชน 
ท่ี  1/2565 

เรื่อง  ก ำหนดรำยละเอียดของข้อมูลที่สถำบันกำรเงินประชำชนตอ้งบนัทึกโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ  3  และข้อ  4  แห่งประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำระบบสถำบัน 
กำรเงินประชำชน  เรื่อง  ก ำหนดหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขกำรให้บริกำรทำงกำรเงินโดยใช้เทคโนโลยี 
สำรสนเทศของสถำบันกำรเงินประชำชน  (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2565  นำยทะเบียนสถำบันกำรเงินประชำชน
จึงออกค ำสั่งก ำหนดรำยละเอียดของข้อมูลที่สถำบันกำรเงินประชำชนต้องบันทึกโดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกค ำสั่งนำยทะเบียนสถำบันกำรเงินประชำชน  ท่ี  1/2563  เรื่อง  ก ำหนด
รำยละเอียดของข้อมูลที่สถำบันกำรเงินประชำชนต้องบันทึกโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ   ลงวันที่    
7  มกรำคม  พ.ศ.  2563 

ข้อ 2 ข้อมูลและควำมถี่ที่สถำบันกำรเงินประชำชนต้องบันทึกโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ   
ให้มีรำยละเอียดอย่ำงน้อยตำมเอกสำรที่แนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ 18  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
พรชัย  ฐรีะเวช 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 
นำยทะเบียนสถำบนักำรเงนิประชำชน 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๕



เอกสารแนบท้ายค าสั่ง 
 

 
 

รายละเอียดข้อมูลและความถี่ที่สถาบันการเงินประชาชนต้องบันทึกโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ธนาคารผู้ประสานงานได้จดัท าและพัฒนาขึ้น 

 
1. ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก วิสาหกิจชุมชน และประชาชนในพื้นที่ด าเนินงาน 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก  
1) เลขทะเบียนสมาชิก รายเดือน 
2) เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/เลขบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/ 

เลขบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
รายเดือน 

3) ชื่อ - นามสกุลของสมาชิก รายเดือน 
4) วัน เดือน ปีเกิด รายเดือน 
5) อายุ รายเดือน 
6) สัญชาติ รายเดือน 
7) เพศ รายเดือน 

8) สถานภาพ รายเดือน 

9) ที่อยู่ตามบัตรประชาชน รายเดือน 

10) ที่อยู่ปัจจุบัน  รายเดือน 

11) เบอร์โทรศัพท์ รายเดือน 

12) อาชีพ รายเดือน 

13) สถานที่ท างาน  

13.1) ชื่อสถานที่ท างาน รายเดือน 

13.2) สถานที่ตั้งของที่ท างาน รายเดือน 

13.3) เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน รายเดือน 

14) จ านวนรายได้ต่อเดือน รายเดือน 

15) จ านวนหนี้สินรวม รายเดือน 

16) ภาระหนี้สินที่ต้องช าระต่อเดือน รายเดือน 

17) วันที่เข้าเป็นสมาชิก รายเดือน 

18) มูลค่าหุ้นสะสมของสมาชิก รายเดือน 

19) จ านวนหุ้นสะสมของสมาชิก รายเดือน 

20) มูลค่าต่อหนึ่งหุ้น รายเดือน 

21) กลุ่มการเงินหรือกลุ่มอาชีพที่สังกัด (ถ้ามี)  รายเดือน 

22) ลายมือชื่อ  รายเดือน 
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1. ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก วิสาหกิจชุมชน และประชาชนในพื้นที่ด าเนินงาน (ต่อ) 
1.1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก (ต่อ)  

23) ข้อมูลสมาชิกครอบครัวที่เป็นสมาชิกสถาบันการเงินประชาชน  
23.1) จ านวนสมาชิกครอบครัวที่เป็นสมาชิกสถาบันการเงินประชาชน รายเดือน 
23.2) เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/เลขบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/

เลขบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนของสมาชิก 
ในครอบครัวที่เป็นสมาชิกสถาบันการเงินประชาชน 

รายเดือน   

 

23.3) ชื่อ – นามสกุลสมาชิกครอบครัวที่เป็นสมาชิกสถาบันการเงินประชาชน รายเดือน 

23.4) ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง รายเดือน 

24) จ านวนรายได้ต่อเดือนของครัวเรือน รายเดือน 
25) หมายเหตุ (ถ้ามี) รายเดือน 

1.2 ข้อมูลทั่วไป (วิสาหกิจชุมชน)   

1) รหัสทะเบียนวิสาหกิจชุมชน รายเดือน 
2) เลขนิติบุคคล (ถ้ามี) รายเดือน 
3) ชื่อวิสาหกิจชุมชน รายเดือน 
4) วันที่จดทะเบียน รายเดือน 

5) ที่อยู่วิสาหกิจชุมชน รายเดือน 

6) เบอร์โทรศัพท์ รายเดือน 

7) ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน 
ที่ฝากเงิน 

รายเดือน 

8) จ านวนรายได้ต่อเดือน รายเดือน 
1.3 ข้อมูลทั่วไป (ประชาชนในพื้นที่ด าเนินงาน)  

1) เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/เลขบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/ 
เลขบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 

รายเดือน 

2) ชื่อ - นามสกุลเจ้าของบัญชี รายเดือน 
3) วัน เดือน ปีเกิด รายเดือน 
4) อายุ รายเดือน 
5) สัญชาติ รายเดือน 
6) เพศ รายเดือน 
7) สถานภาพ รายเดือน 
8) ที่อยู่ตามบัตรประชาชน รายเดือน 
9) ที่อยู่ปัจจุบัน รายเดือน 
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1. ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก วิสาหกิจชุมชน และประชาชนในพื้นที่ด าเนินงาน (ต่อ) 
1.3 ข้อมูลทั่วไป (ประชาชนในพื้นที่ด าเนินงาน)  

10) เบอร์โทรศัพท์ รายเดือน 
11) อาชีพ รายเดือน 
12) สถานที่ท างาน  

12.1) ชื่อสถานที่ท างาน รายเดือน 
12.3) สถานที่ตั้งของที่ท างาน รายเดือน 
12.4) เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน รายเดือน 

13) จ านวนรายได้ต่อเดือน รายเดือน 
2. ข้อมูลการท าธุรกรรมการซื้อ ขาย โอนหุ้นของสมาชิก   

2.1 การซื้อหุ้นของสมาชิก   

1) เลขทะเบียนสมาชิก รายเดือน 
2) เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/เลขบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/ 

เลขบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
รายเดือน 

3) ชื่อ - นามสกุลของสมาชิก รายเดือน 
4) วันที่ซื้อหุ้น รายเดือน 
5) เลขธุรกรรมซื้อหุ้น รายเดือน 
6) มูลค่าหุ้นที่ซื้อต่อครั้ง รายเดือน 
7) จ านวนหุ้นที่ซื้อต่อครั้ง รายเดือน 
8) มูลค่าหุ้นสะสม  รายเดือน 
9) จ านวนหุ้นสะสม รายเดือน 
10) ผู้ท าธุรกรรมซื้อหุ้น (กรณีผู้ท าธุรกรรมซื้อหุ้นแทน)  

10.1) เลขบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ท าธุรกรรมซื้อหุ้น รายเดือน 
10.2) ชื่อ - นามสกุลของผู้ท าธุรกรรมซื้อหุ้น รายเดือน 
10.3) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ท าธุรกรรมซื้อหุ้น (ถ้ามี) รายเดือน 

11) เอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) รายเดือน 

2.2 การขายหุ้นของสมาชิก  

1) เลขทะเบียนสมาชิก รายเดือน 
2) เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/เลขบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/ 

เลขบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
รายเดือน 

3) ชื่อ - นามสกุลของสมาชิก รายเดือน 
4) วันที่ขายหุ้น รายเดือน 
5) เลขธุรกรรมขายหุ้น รายเดือน 
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2. ข้อมูลการท าธุรกรรมการซื้อ ขาย โอนหุ้นของสมาชิก (ต่อ)  

2.2 การขายหุ้นของสมาชิก (ต่อ)  

6) มูลค่าหุ้นที่ขายต่อครั้ง รายเดือน 

7) จ านวนหุ้นที่ขายต่อครั้ง รายเดือน 

8) มูลค่าหุ้นสะสม  รายเดือน 
9) จ านวนหุ้นสะสม รายเดือน 
10) ผู้ท าธุรกรรมขายหุ้น (กรณีผู้ท าธุรกรรมขายหุ้นแทน)  

10.1) เลขบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ท าธุรกรรมขายหุ้น รายเดือน 
10.2) ชื่อ - นามสกุลของผู้ท าธุรกรรมขายหุ้น รายเดือน 
10.3) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ท าธุรกรรมขายหุ้น (ถ้ามี) รายเดือน 

11) เอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) รายเดือน 

2.3 การโอนหุ้นของสมาชิก  

1) เลขทะเบียนสมาชิกผู้โอนหุ้น รายเดือน 
2) เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/เลขบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/ 

เลขบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
รายเดือน 

3) ชื่อ - นามสกุลของสมาชิกผู้โอนหุ้น รายเดือน 
4) วันที่โอนหุ้น รายเดือน 
5) เลขธุรกรรมโอนหุ้น รายเดือน 
6) มูลค่าหุ้นที่โอนต่อครั้ง รายเดือน 
7) จ านวนหุ้นที่โอนต่อครั้ง รายเดือน 
8) มูลค่าหุ้นสะสมของสมาชิกผู้โอนหุ้น รายเดือน 
9) จ านวนหุ้นสะสมของสมาชิกผู้โอนหุ้น รายเดือน 

10) เลขทะเบียนสมาชิกผู้รับโอนหุ้น รายเดือน 
11) เลขบัตรประจ าตัวประชาชนของสมาชิกผู้รับโอนหุ้น รายเดือน 
12) ชื่อ - นามสกุลของสมาชิกผู้รับโอนหุ้น รายเดือน 
13) มูลค่าหุ้นสะสมของสมาชิกผู้รับโอนหุ้น รายเดือน 
14) จ านวนหุ้นสะสมของสมาชิกผู้รับโอนหุ้น รายเดือน 
15) ผู้ท าธุรกรรมโอนหุ้น (กรณีผู้ท าธุรกรรมโอนหุ้นแทน)  

15.1) เลขบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ท าธุรกรรมโอนหุ้น รายเดือน 
15.2) ชื่อ - นามสกุลของผู้ท าธุรกรรมโอนหุ้น รายเดือน 
15.3) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ท าธุรกรรมโอนหุ้น (ถ้ามี) รายเดือน 

16) เอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) รายเดือน 
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3. ข้อมูลการท าธุรกรรมทางการเงิน (ฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน ช าระเงิน)   

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก   

1) ชื่อบัญชี รายเดือน 

2) เลขท่ีบัญชี รายเดือน 

3) ประเภทบัญชี รายเดือน 

4) วันที่เปิดบัญชี รายเดือน 

5) วันที่ปิดบัญชี รายเดือน 
6) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก รายเดือน 
7) จ านวนเงินฝากรวมต่อเดือน รายเดือน 

8) ระยะเวลาฝากเงิน รายเดือน 
9) วันครบก าหนด รายเดือน 
10) ก าหนดจ านวนเงินฝากต่อเดือน รายเดือน 

11) ก าหนดจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก รายเดือน 

12) ก าหนดจ่ายเงินคืนเงินฝาก รายเดือน 

13) จ านวนเงินฝากคงเหลือ  รายเดือน 

14) ข้อมูลผู้มีอ านาจจัดการบัญชี (ถ้ามี)  

14.1) เลขบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจจัดการบัญชี รายเดือน 
14.2) ชื่อ - นามสกุลผู้มีอ านาจจัดการบัญชี รายเดือน 
14.3) ที่อยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจจัดการบัญชี รายเดือน 
14.4) เบอร์โทรศัพท์ผู้มีอ านาจจัดการบัญชี รายเดือน 
14.5) ต าแหน่ง (กรณีวิสาหกิจชุมชน) ผู้มีอ านาจจัดการบัญชี รายเดือน 
14.6) อ านาจการจัดการที่ผู้มีอ านาจสามารถด าเนินการได้ รายเดือน 

15) ลายมือชื่อเจ้าของบัญชี/ผู้มีอ านาจจัดการบัญชี รายเดือน 
16) เอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) รายเดือน 

3.2 การให้บริการฝากเงิน  

1) เลขท่ีบัญชี  รายเดือน 
2) ชื่อบัญชี รายเดือน 
3) หมายเลขธุรกรรมการฝากเงิน รายเดือน 
4) วันที่ท าธุรกรรมฝากเงิน รายเดือน 
5) จ านวนเงินทีฝ่าก รายเดือน 
6) จ านวนเงินฝากคงเหลือ รายเดือน 
7) เลขบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ท าธุรกรรมฝากเงิน รายเดือน 
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3. ข้อมูลการท าธุรกรรมทางการเงิน (ฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน ช าระเงิน) (ต่อ) 
3.2 การให้บริการฝากเงิน (ต่อ)  

8) ชื่อ - นามสกุลของผู้ท าธุรกรรมฝากเงิน รายเดือน 
9) ลายมือชื่อของผู้ฝากเงิน รายเดือน 
10) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ท าธุรกรรมฝากเงิน (ถ้ามี) รายเดือน 
11) เอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) รายเดือน 

3.3 การให้บริการถอนเงิน  

1) เลขท่ีบัญชี รายเดือน 
2) ชื่อบัญชี รายเดือน 
3) หมายเลขธุรกรรมการถอนเงิน รายเดือน 
4) วันที่ท าธุรกรรมถอนเงิน รายเดือน 
5) จ านวนเงินที่ถอน รายเดือน 
6) จ านวนเงินฝากคงเหลือ รายเดือน 
7) เลขบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ท าธุรกรรมถอนเงิน รายเดือน 
8) ชื่อ - นามสกุลของผู้ท าธุรกรรมถอนเงิน รายเดือน 
9) ลายมือชื่อของผู้ถอนเงิน รายเดือน 
10) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ท าธุรกรรมถอนเงิน (ถ้ามี) รายเดือน 
11) เอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) รายเดือน 

3.4 การให้บริการโอนเงิน  

3.4.1 การให้บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร/สถาบันการเงินประชาชน 
1) เลขบัญชีที่โอนเงิน รายเดือน 
2) ชื่อบัญชีผู้โอนเงิน รายเดือน 
3) หมายเลขธุรกรรมการโอนเงิน รายเดือน 
4) จ านวนเงินโอน รายเดือน 
5) เลขบัญชีผู้รับโอนเงิน รายเดือน 
6) ชื่อธนาคาร/สถาบันการเงินประชาชนของผู้รับโอนเงิน รายเดือน 
7) ชื่อผู้รับโอนเงิน รายเดือน 
8) ค่าธรรมเนียมการโอน รายเดือน 
9) วัน เวลา ที่รับโอนเงิน รายเดือน 
10) เลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ท าธุรกรรมโอนเงิน รายเดือน 
11) ชื่อ - นามสกุลผู้ท าธุรกรรมโอนเงิน รายเดือน 
12) ลายมือชื่อผู้ท าธุรกรรมโอนเงิน รายเดือน 
13) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ท าธุรกรรมโอนเงิน (ถ้ามี) รายเดือน 
14) เอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) รายเดือน 
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3. ข้อมูลการท าธุรกรรมทางการเงิน (ฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน ช าระเงิน) (ต่อ) 
3.4 การให้บริการโอนเงิน (ต่อ)  

3.4.2 การให้บริการโอนเงินภายในสถาบันการเงินประชาชน 
1) เลขบัญชีที่โอนเงิน รายเดือน 

2) ชื่อบัญชีผู้โอนเงิน รายเดือน 

3) หมายเลขธุรกรรมการโอนเงิน รายเดือน 

4) จ านวนเงินโอน รายเดือน 
5) เลขบัญชีผู้รับโอนเงิน รายเดือน 

6) ชื่อผู้รับโอนเงิน รายเดือน 
7) ค่าธรรมเนียมการโอน รายเดือน 
8) วัน เวลา ที่รับโอนเงิน รายเดือน 
9) เลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ท าธุรกรรมโอนเงิน รายเดือน 
10) ชื่อ-นามสกุลผู้ท าธุรกรรมโอนเงิน รายเดือน 
11) ลายมือชื่อผู้ท าธุรกรรมโอนเงิน รายเดือน 
12) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ท าธุรกรรมโอนเงิน (ถ้ามี) รายเดือน 

13) เอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) รายเดือน 

3.5 การให้บริการช าระเงิน   

1) หมายเลขธุรกรรมการช าระเงิน รายเดือน 

2) ประเภทของการช าระเงิน รายเดือน 

3) ชื่อสินค้าและบริการที่ช าระ รายเดือน 
4) จ านวนเงินที่ช าระ รายเดือน 
5) ค่าธรรมเนียมการช าระเงิน รายเดือน 

6) วัน เวลา ที่รับช าระเงิน รายเดือน 

7) บัญชีที่ช าระเงิน รายเดือน 

8) ชื่อผู้เรียกเก็บเงิน รายเดือน 

9) บัญชีผู้เรียกเก็บเงิน รายเดือน 

10) เลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ท าธุรกรรมช าระเงิน รายเดือน 

11) ชื่อ - นามสกุลผู้ท าธุรกรรมช าระเงิน รายเดือน 

12) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ท าธุรกรรมช าระเงิน (ถ้ามี) รายเดือน 
13) เอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) รายเดือน 
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4. ข้อมูลการท าธุรกรรมกู้เงินของสมาชิก  

4.1 การกู้เงินของสมาชิกและการค้ าประกันของสมาชิก  

1) เลขทะเบียนสมาชิก รายเดือน 
2) เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/เลขบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/ 

เลขบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
รายเดือน 

3) ชื่อ - นามสกุลของสมาชิก รายเดือน 
4) หมายเลขสัญญาการกู้เงิน รายเดือน 
5) ประเภทเงินกู้ รายเดือน 
6) วัตถุประสงค์การกู้เงิน รายเดือน 
7) จ านวนเงินกู ้ รายเดือน 
8) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ รายเดือน 
9) ระยะเวลาในการกู้ รายเดือน 
10) จ านวนงวดในการช าระ รายเดือน 
11) จ านวนเงินก าหนดช าระต่องวด รายเดือน 
12) วันที่ก าหนดช าระ รายเดือน 
13) ค่าบริการ (ถ้ามี) รายเดือน 
14) ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) รายเดือน 
15) ค่าปรับ (ถ้ามี) รายเดือน 
16) หลักประกัน/ทรัพย์ที่วางไว้เป็นประกัน (ถ้ามี)  

16.1) รายละเอียดบุคคลค้ าประกัน (ถ้ามี)  
- เลขทะเบียนสมาชิกของผู้ค้ าประกัน รายเดือน 
- เลขบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ค้ าประกัน รายเดือน 
- ชื่อ - นามสกุลผู้ค้ าประกัน รายเดือน 
- ที่อยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชน รายเดือน 

- เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ รายเดือน 
- อาชีพ รายเดือน 
- สถานที่ท างาน รายเดือน 
- รายได้ต่อเดือน รายเดือน 
- หนี้สินต่อเดือน รายเดือน 
- จ านวนภาระค้ าประกัน  รายเดือน 

16.2) รายละเอียดโฉนดที่ดิน (กรณีจดจ านอง) (ถ้ามี)  
- ต าแหน่งที่ดิน รายเดือน 
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4. ข้อมูลการท าธุรกรรมกู้เงินของสมาชิก (ต่อ)  

4.1 การกู้เงินของสมาชิกและการค้ าประกันของสมาชิก (ต่อ)  

- โฉนดที่ดินเลขที่ รายเดือน 

- เนื้อท่ี รายเดือน 
- ราคาประเมินที่ดิน รายเดือน 
- เลขบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของโฉนดที่ดิน รายเดือน 

- ชื่อ - นามสกุลผู้เป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน รายเดือน 

- ที่อยู่เจ้าของโฉนดที่ดิน รายเดือน 
- ความเกี่ยวข้องกับผู้กู้ รายเดือน 
- เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ รายเดือน 

16.3) รายละเอียดหลักประกันทางธุรกิจ (ถ้ามี)  

- ประเภทหลักประกันทางธุรกิจ รายเดือน 

- รายละเอียดทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน รายเดือน 

- เหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ รายเดือน 

- จ านวนเงินสูงสุดที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน รายเดือน 

- หมายเลขสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ รายเดือน 

- วัน เดือน ปี เวลาที่จดทะเบียน รายเดือน 
- เลขบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ให้หลักประกัน/เลขนิติบุคคล 

ผู้ให้หลักประกัน 
รายเดือน 

- ชื่อ - นามสกุลผู้ให้หลักประกัน รายเดือน 
- ที่อยู่ผู้ให้หลักประกัน รายเดือน 

- ความเกี่ยวข้องกับผู้กู้ รายเดือน 

- เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ รายเดือน 

17) วันที่เริ่มขอสินเชื่อ รายเดือน 

18) วันรับเงินกู้ รายเดือน 

19) ช่องทางการรับเงิน รายเดือน 

20) เลขบัญชีเงินฝากของสมาชิกเพ่ือรับเงินกู้ รายเดือน 

21) จ านวนเงินต้นคงค้าง รายเดือน 

22) จ านวนดอกเบี้ยคงค้าง รายเดือน 
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4. ข้อมูลการท าธุรกรรมกู้เงินของสมาชิก (ต่อ)  

4.1 การกู้เงินของสมาชิกและการค้ าประกันของสมาชิก (ต่อ)   

23) จ านวนเงินที่ผิดนัดช าระทั้งหมด รายเดือน 

24) จ านวนเดือนที่ผิดนัดช าระทั้งหมด รายเดือน 

25) สถานะของสินเชื่อ รายเดือน 

26) วันที่สิ้นสุดสัญญา/ปิดสัญญา รายเดือน 

27) ระดับชั้นสินเชื่อ รายเดือน 
28) ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง รายเดือน 
29) วงเงินกู้ยืมคงเหลือทั้งหมดของสมาชิกในครอบครัว รายเดือน 
30) ลายมือชื่อผู้กู้ รายเดือน 

31) เอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) รายเดือน 
32) หมายเหตุ (ถ้ามี) รายเดือน 

4.2 การปรับโครงสร้างหนี้/เปลี่ยนสัญญา/กู้วนซ้ า  

1) เลขทะเบียนสมาชิก รายเดือน 
2) เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/เลขบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/ 

เลขบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
รายเดือน 

3) ชื่อ - นามสกุลของสมาชิก รายเดือน 
4) หมายเลขสัญญาการกู้เงิน รายเดือน 
5) หมายเลขสัญญาอ้างอิง รายเดือน 

6) วันที่ปรับโครงสร้างหนี้/เปลี่ยนสัญญา รายเดือน 

7) ประเภทเงินกู้ รายเดือน 

8) วัตถุประสงค์การกู้เงิน รายเดือน 

9) จ านวนเงินกู้ รายเดือน 

10) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ รายเดือน 
11) ระยะเวลาในการกู้ รายเดือน 
12) จ านวนงวดในการช าระ รายเดือน 
13) จ านวนเงินก าหนดช าระต่องวด รายเดือน 
14) วันที่ก าหนดช าระ รายเดือน 
15) ค่าบริการ (ถ้ามี) รายเดือน 
16) ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) รายเดือน 
17) ค่าปรับ (ถ้ามี) รายเดือน 
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4. ข้อมูลการท าธุรกรรมกู้เงินของสมาชิก (ต่อ)  

4.2 การปรับโครงสร้างหนี้/เปลี่ยนสัญญา/กู้วนซ้ า (ต่อ)  

18) หลักประกัน/ทรัพย์ที่วางไว้เป็นประกัน (ถ้ามี)  

18.1) รายละเอียดบุคคลค้ าประกัน (ถ้ามี)  

- เลขทะเบียนสมาชิกของผู้ค้ าประกัน รายเดือน 

- เลขบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ค้ าประกัน รายเดือน 

- ชื่อ - นามสกุลของผู้ค้ าประกัน รายเดือน 

- ที่อยู่ตามบัตรประชาชน รายเดือน 
- เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ รายเดือน 
- อาชีพ รายเดือน 
- สถานที่ท างาน รายเดือน 

- รายได้ต่อเดือน รายเดือน 

- หนี้สินต่อเดือน รายเดือน 

- จ านวนภาระค้ าประกัน  รายเดือน 

18.2) รายละเอียดโฉนดที่ดิน (กรณีจดจ านอง) (ถ้ามี)  
- ต าแหน่งที่ดิน รายเดือน 

- โฉนดที่ดินเลขที่ รายเดือน 

- เนื้อท่ี รายเดือน 

- ราคาประเมินที่ดิน รายเดือน 

- เลขบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของโฉนดที่ดิน รายเดือน 

- ชื่อ - นามสกุลผู้เป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน รายเดือน 

- ที่อยู่เจ้าของโฉนดที่ดิน รายเดือน 

- ความเกี่ยวข้องกับผู้กู้ รายเดือน 

- เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ รายเดือน 

18.3) รายละเอียดหลักประกันทางธุรกิจ (ถ้ามี)  
- ประเภทหลักประกันทางธุรกิจ รายเดือน 

- รายละเอียดทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน รายเดือน 
- เหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกัน 

ทางธุรกิจ 
รายเดือน 

- จ านวนเงินสูงสุดที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน รายเดือน 
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4. ข้อมูลการท าธุรกรรมกู้เงินของสมาชิก (ต่อ)  

4.2 การปรับโครงสร้างหนี้/เปลี่ยนสัญญา/กู้วนซ้ า (ต่อ)  

- หมายเลขสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ รายเดือน 

- วัน เดือน ปี เวลาที่จดทะเบียน รายเดือน 
- เลขบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ให้หลักประกัน/เลขนิติบุคคลผู้ให้

หลักประกัน 
รายเดือน 

- ชื่อ - นามสกุลผู้ให้หลักประกัน รายเดือน 

- ที่อยู่ผู้ให้หลักประกัน รายเดือน 

- ความเกี่ยวข้องกับผู้กู้ รายเดือน 

- เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ รายเดือน 

19) วันที่เริ่มขอสินเชื่อ รายเดือน 

20) วันรับเงินกู้ รายเดือน 

21) ช่องทางการรับเงิน รายเดือน 

22) เลขบัญชีเงินฝากของสมาชิกเพ่ือรับเงินกู้ รายเดือน 

23) จ านวนเงินต้นคงค้าง รายเดือน 

24) จ านวนดอกเบี้ยคงค้าง รายเดือน 
25) จ านวนเงินที่ผิดนัดช าระทั้งหมด รายเดือน 
26) จ านวนเดือนที่ผิดนัดช าระทั้งหมด รายเดือน 

27) สถานะของสินเชื่อ รายเดือน 

28) ระดับชั้นสินเชื่อ รายเดือน 
29) ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง รายเดือน 
30) วงเงินกู้ยืมคงเหลือทั้งหมดของสมาชิกในครอบครัว รายเดือน 
31) ลายมือชื่อผู้กู้ รายเดือน 
32) เอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) รายเดือน 
33) หมายเหตุ (ถ้ามี) รายเดือน 

4.3 รายละเอียดการช าระเงินกู้  
1) เลขทะเบียนสมาชิก รายเดือน 
2) เลขบัตรประจ าตัวประชาชนของสมาชิก รายเดือน 
3) ชื่อ - นามสกุลของสมาชิก รายเดือน 
4) หมายเลขสัญญาการกู้เงิน รายเดือน 
5) หมายเลขธุรกรรมช าระเงินกู้ รายเดือน 
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4. ข้อมูลการท าธุรกรรมกู้เงินของสมาชิก (ต่อ)  

4.3 รายละเอียดการช าระเงินกู้ (ต่อ)  
6) วันที่ท าธุรกรรมช าระเงินกู้ รายเดือน 

7) จ านวนเงินที่ช าระคืน รายเดือน 

8) จ านวนเงินกู้ (เงินต้น) คงค้าง รายเดือน 

9) เลขบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ท าธุรกรรมช าระเงินกู้ รายเดือน 

10) ชื่อ - นามสกุลของผู้ท าธุรกรรมช าระเงินกู้ รายเดือน 

11) ลายมือชื่อของผู้ท าธุรกรรมช าระเงินกู้ รายเดือน 

12) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ท าธุรกรรมช าระเงินกู ้(ถ้ามี) รายเดือน 

13) เอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) รายเดือน 
4.4 รายละเอียดค่าติดตามทวงถามหนี้รายบุคคลของสมาชิก (ถ้ามี)  

1) เลขทะเบียนสมาชิก รายเดือน 

2) เลขบัตรประจ าตัวประชาชนของสมาชิก รายเดือน 

3) ชื่อ - นามสกุลของสมาชิก รายเดือน 

4) ค่าติดตามทวงถามหนี้  รายเดือน 

5) วันที่จ่ายค่าติดตามทวงถามหนี้  รายเดือน 
4.5 สวัสดิการที่ให้กับสมาชิก  

1) ชื่อ - นามสกุลของผู้ได้รับสวัสดิการ รายเดือน 

2) ประเภทสวัสดิการที่ให้กับสมาชิก รายเดือน 

3) จ านวนเงินที่ได้รับสวัสดิการ รายเดือน 

4) วันที่ได้รับสวัสดิการ รายเดือน 

5) บัญชีที่ได้รับสวัสดิการ (ถ้ามี) รายเดือน 

6) ยอดรวมของสวัสดิการที่ได้รับ รายเดือน 

4.6 สวัสดิการที่ให้กับประชาชนในพื้นที่ด าเนินงาน  

1) ประเภทสวัสดิการที่ให้กับประชาชน รายเดือน 

2) จ านวนเงินที่ให้สวัสดิการ รายเดือน 

3) ยอดรวมของสวัสดิการที่ได้รับ รายเดือน 

5. ข้อมูลการฝากเงินและการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการด าเนนิงานของสถาบันการเงินประชาชน  
1) ชื่อสถาบันการเงินประชาชน รายไตรมาส 
2) จ านวนเงินฝากของสถาบันการเงินประชาชน  รายไตรมาส 
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5. ข้อมูลการฝากเงินและการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการด าเนนิงานของสถาบันการเงินประชาชน (ต่อ) 

3) จ านวนเงินกู้ที่สถาบันการเงินประชาชนกู้ยืมจากธนาคาร รายไตรมาส 
4) จ านวนดอกเบี้ยคงค้าง รายไตรมาส 
5) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก รายไตรมาส 
6) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ รายไตรมาส 
7) ก าไร/ขาดทุนที่เกิดจากการรับฝากและให้กู้ยืมของสถาบันการเงินประชาชน รายไตรมาส 

6. ข้อมูลจ านวนสมาชิก และการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน 

6.1 ภาพรวมข้อมูลจ านวนสมาชิก   

1) จ านวนสมาชิกทั้งหมด (ยอดยกมาจากงวดก่อน) รายเดือน 

2) จ านวนสมาชิกใหม่ รายเดือน 

3) จ านวนสมาชิกที่ลาออก/พ้นสภาพทั้งสิ้น รายเดือน 

4) จ านวนสมาชิกสุทธิ  รายเดือน 
6.2 ข้อมูลการท าธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้น 

1) จ านวนบัญชีสมาชิกท่ีซื้อหุ้น รายเดือน 
2) จ านวนธุรกรรมซื้อหุ้น รายเดือน 
3) จ านวนหุ้นที่ซื้อ รายเดือน 
4) มูลค่าหุ้นที่ซื้อทั้งหมด รายเดือน 
5) จ านวนบัญชีสมาชิกท่ีขายหุ้น รายเดือน 
6) จ านวนธุรกรรมขายหุ้น รายเดือน 
7) จ านวนหุ้นที่ขาย รายเดือน 
8) มูลค่าหุ้นที่ขายทั้งหมด รายเดือน 
9) จ านวนบัญชีสมาชิกท่ีโอนหุ้น รายเดือน 
10) จ านวนธุรกรรมโอนหุ้น รายเดือน 
11) จ านวนหุ้นที่โอน รายเดือน 
12) มูลค่าหุ้นที่โอนทั้งหมด รายเดือน 

13) จ านวนหุ้นสะสมสุทธิทั้งหมด รายเดือน 

14) มูลค่าหุ้นสะสมสุทธิทั้งหมด รายเดือน 

6.3 ภาพรวมข้อมูลผู้เปิดบัญชีเงินฝาก   
1) จ านวนผู้เปิดบัญชีเงินฝากใหม่  

- สมาชิก รายเดือน 
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6. ข้อมูลจ านวนสมาชิก และการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน (ต่อ) 

6.3 ภาพรวมข้อมูลผู้เปิดบัญชีเงินฝาก (ต่อ)   
- ไม่ใช่สมาชิก  

- ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินงาน รายเดือน 

- วิสาหกิจชุมชน รายเดือน 

2) จ านวนผู้ปิดบัญชีเงินฝาก รายเดือน 

- สมาชิก รายเดือน 
- ไม่ใช่สมาชิก  

- ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินงาน รายเดือน 

- วิสาหกิจชุมชน รายเดือน 

3) จ านวนผู้เปิดบัญชีเงินฝากสุทธิ  

- สมาชิก รายเดือน 
- ไม่ใช่สมาชิก  

- ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินงาน รายเดือน 

- วิสาหกิจชุมชน รายเดือน 

4) จ านวนการเปิดบัญชีเงินฝากใหม่  
- สมาชิก รายเดือน 
- ไม่ใช่สมาชิก  

- ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินงาน รายเดือน 
- วิสาหกิจชุมชน รายเดือน 

5) จ านวนการปิดบัญชีเงินฝาก  
- สมาชิก รายเดือน 
- ไม่ใช่สมาชิก  

- ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินงาน รายเดือน 
- วิสาหกิจชุมชน รายเดือน 

6) จ านวนบัญชีเงินฝากสุทธิ  

- สมาชิก รายเดือน 
- ไม่ใช่สมาชิก  

- ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินงาน รายเดือน 
- วิสาหกิจชุมชน รายเดือน 

7) จ านวนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด  
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6. ข้อมูลจ านวนสมาชิก และการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน (ต่อ) 

6.3 ภาพรวมข้อมูลผู้เปิดบัญชีเงินฝาก (ต่อ)   
- สมาชิก รายเดือน 
- ไม่ใช่สมาชิก  

- ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินงาน รายเดือน 
- วิสาหกิจชุมชน รายเดือน 

8) รายละเอียดบัญชีเงินฝากแต่ละประเภท  

- จ านวนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (บัญชี) รายเดือน 
- จ านวนเงินฝากออมทรัพย์ (บาท) รายเดือน 
- จ านวนบัญชีเงินฝากประจ า (บัญชี) รายเดือน 
- จ านวนเงินฝากประจ า (บาท) รายเดือน 
- อ่ืน ๆ (ถ้ามี)  รายเดือน 

6.4 ข้อมูลการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน   

1) จ านวนธุรกรรมฝากเงิน  
- สมาชิก รายเดือน 
- ไม่เป็นสมาชิก  

- ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินงาน รายเดือน 

- วิสาหกิจชุมชน  รายเดือน 
2) จ านวนเงินฝาก  

- สมาชิก รายเดือน 
- ไม่เป็นสมาชิก  

- ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินงาน รายเดือน 

- วิสาหกิจชุมชน  รายเดือน 

3) จ านวนธุรกรรมถอนเงิน  

- สมาชิก รายเดือน 
- ไม่เป็นสมาชิก  

- ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินงาน รายเดือน 

- วิสาหกิจชุมชน  รายเดือน 

4) จ านวนเงินที่ถอน  
- สมาชิก รายเดือน 
- ไม่เป็นสมาชิก  
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6. ข้อมูลจ านวนสมาชิก และการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน (ต่อ) 

6.4 ข้อมูลการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน (ต่อ)   
- ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินงาน รายเดือน 

- วิสาหกิจชุมชน  รายเดือน 

5) จ านวนธุรกรรมการโอนเงิน  

- สมาชิก รายเดือน 

- ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินงาน รายเดือน 

6) จ านวนเงินที่โอน  

- สมาชิก รายเดือน 

- ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินงาน รายเดือน 

7) จ านวนธุรกรรมการช าระเงิน  

- สมาชิก รายเดือน 

- ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินงาน รายเดือน 

8) จ านวนเงินที่ช าระ  

- สมาชิก รายเดือน 
- ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินงาน รายเดือน 

6.5 ข้อมูลการกู้เงินของสมาชิก  
1) จ านวนสมาชิกกู้ยืมเงินทั้งหมด (ราย) รายเดือน 

2) จ านวนสมาชิกที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อใหม่ (ราย) รายเดือน 

3) จ านวนสมาชิกมีสินเชื่อคงค้างสุทธิ (ราย) รายเดือน 

4) จ านวนสมาชิกที่ปรับโครงสร้างหนี้สะสม (ราย) รายเดือน 
6.6 การอนุมัติสินเชื่อ   

1) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ท้ังหมด รายเดือน 
2) ข้อมูลสินเชื่ออนุมัติสะสม   

2.1) สินเชื่อแบบมีหลักประกัน  
- จ านวนสัญญา รายเดือน 
- จ านวนเงิน (บาท) รายเดือน 

2.2) สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน  
- จ านวนสัญญา รายเดือน 
- จ านวนเงิน (บาท) รายเดือน 
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6. ข้อมูลจ านวนสมาชิก และการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน (ต่อ) 

6.6 การอนุมัติสินเชื่อ (ต่อ)   
2.3) สินเชื่ออนุมัติสะสมทั้งสิ้น (สัญญา) รายเดือน 

2.4) สินเชื่ออนุมัติสะสมทั้งสิ้น (ราย) รายเดือน 

2.5) จ านวนเงินสะสมทั้งสิ้น (บาท) รายเดือน 

3) ข้อมูลสินเชื่อใหม่  

3.1) สินเชื่อแบบมีหลักประกัน  

- จ านวนสัญญา รายเดือน 
- จ านวนราย รายเดือน 
- จ านวนเงิน (บาท) รายเดือน 

3.2) สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน  

- จ านวนสัญญา รายเดือน 
- จ านวนราย รายเดือน 
- จ านวนเงิน (บาท) รายเดือน 

3.3) สินเชื่อใหม่รวมทั้งสิ้น (สัญญา) รายเดือน 

3.4) สินเชื่อใหม่รวมทั้งสิ้น (ราย) รายเดือน 

3.5) จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น (บาท) รายเดือน 

4) ข้อมูลสินเชื่อรวมคงค้าง  

4.1) สินเชื่อรวมคงค้างทั้งสิ้น (สัญญา) รายเดือน 

4.2) สินเชื่อรวมคงค้างทั้งสิ้น (ราย) รายเดือน 

4.3) จ านวนเงินคงค้างรวมทั้งสิ้น (บาท)  
- สินเชื่อรวมคงค้าง (จ าแนกตามชั้นหนี้) รายเดือน 

(1) หนี้ปกติ (ไม่ค้างช าระหรือค้างช าระไม่เกิน 1 เดือน)     
(1.1) สินเชื่อแบบมีหลักประกัน  

- จ านวนสัญญา รายเดือน 

- จ านวนเงิน (บาท) รายเดือน 

(1.2) สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน  
- จ านวนสัญญา รายเดือน 

- จ านวนเงิน (บาท) รายเดือน 
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6. ข้อมูลจ านวนสมาชิก และการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน (ต่อ) 

6.6 การอนุมัติสินเชื่อ (ต่อ)   
จ านวนสัญญารวมทั้งสิ้น  รายเดือน 

จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น (บาท) รายเดือน 
(2) หนี้ควรระวังเป็นพิเศษ (ค้างช าระเกิน 1 เดือน 

แต่ไม่เกิน 3 เดือน) 
    

(2.1) สินเชื่อแบบมีหลักประกัน  

- จ านวนสัญญา รายเดือน 

- จ านวนเงิน (บาท) รายเดือน 

(2.2) สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน  
- จ านวนสัญญา รายเดือน 

- จ านวนเงิน (บาท) รายเดือน 

จ านวนสัญญารวมทั้งสิ้น  รายเดือน 

จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น (บาท) รายเดือน 
(3) หนี้ต่ ากว่ามาตรฐาน (ค้างช าระเกิน 3 เดือน 

แต่ไม่เกิน 6 เดือน) 
 
      

(3.1) สินเชื่อแบบมีหลักประกัน  
- จ านวนสัญญา รายเดือน 

- จ านวนเงิน (บาท) รายเดือน 

(3.2) สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน  

- จ านวนสัญญา รายเดือน 

- จ านวนเงิน (บาท) รายเดือน 

จ านวนสัญญารวมทั้งสิ้น  รายเดือน 

จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น (บาท) รายเดือน 
(4) หนี้สงสัย (ค้างช าระเกิน 6 เดือนแต่ 

ไม่เกิน 12 เดือน) 
 
    

(4.1) สินเชื่อแบบมีหลักประกัน  
- จ านวนสัญญา รายเดือน 

- จ านวนเงิน (บาท) รายเดือน 

(4.2) สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน  
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6. ข้อมูลจ านวนสมาชิก และการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน (ต่อ) 

6.6 การอนุมัติสินเชื่อ (ต่อ)   
- จ านวนสัญญา รายเดือน 

- จ านวนเงิน (บาท) รายเดือน 

จ านวนสัญญารวมทั้งสิ้น  รายเดือน 

จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น (บาท) รายเดือน 

(5) หนี้สงสัยจะสูญ (ค้างช าระเกิน 12 เดือน)  
(5.1) สินเชื่อแบบมีหลักประกัน  

- จ านวนสัญญา รายเดือน 

- จ านวนเงิน (บาท) รายเดือน 

(5.2) สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน  

- จ านวนสัญญา รายเดือน 

- จ านวนเงิน (บาท) รายเดือน 

จ านวนสัญญารวมทั้งสิ้น  รายเดือน 

จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น (บาท) รายเดือน 

(6) หนี้สูญ  
(6.1) สินเชื่อแบบมีหลักประกัน  

- จ านวนสัญญา รายเดือน 

- จ านวนเงิน (บาท) รายเดือน 
(6.2) สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน  

- จ านวนสัญญา รายเดือน 

- จ านวนเงิน (บาท) รายเดือน 

จ านวนสัญญารวมทั้งสิ้น  รายเดือน 

จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น (บาท) รายเดือน 

5) ข้อมูลการตัดหนี้สูญทั้งหมด      
5.1) สินเชื่อแบบมีหลักประกัน  

- จ านวนสัญญา รายเดือน 

- จ านวนเงิน (บาท) รายเดือน 

5.2) สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน  

- จ านวนสัญญา รายเดือน 
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6. ข้อมูลจ านวนสมาชิก และการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน (ต่อ) 

6.6 การอนุมัติสินเชื่อ (ต่อ)   
- จ านวนเงิน (บาท) รายเดือน 

ตัดหนี้สูญสะสมทั้งสิ้น (สัญญา) รายเดือน 

จ านวนเงินสะสมทั้งสิ้น (บาท) รายเดือน 

6.7 ข้อมูลทั่วไปของสถาบันการเงินประชาชน   
1) ชื่อสถาบันการเงินประชาชน รายเดือน 
2) เลขทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน รายเดือน 
3) วันที่ได้รับจดทะเบียน รายเดือน 
4) พื้นที่ด าเนินงาน รายเดือน 
5) ที่ตั้งของสถาบันการเงินประชาชน รายเดือน 
6) เบอร์โทรศัพท์ รายเดือน 
7) ธนาคารผู้ประสานงานที่รับผิดชอบ รายเดือน 
8) รายชื่อกรรมการแรกตั้ง รายเดือน 
9) รายชื่อกรรมการ รายเดือน 

10) รายชื่อผู้จัดการ รายเดือน 

11) จ านวนสมาชิกแรกตั้ง  รายเดือน 

12) จ านวนสมาชิกปัจจุบัน รายเดือน 

13) มูลค่าหุ้นแรกตั้ง   รายเดือน 

14) มูลค่าหุ้นปัจจุบัน  รายเดือน 

15) จ านวนหุ้นแรกตั้ง รายเดือน 

16) จ านวนหุ้นปัจจุบัน รายเดือน 
6.8 รายได้/รายจ่ายของการให้บริการทางการเงินของสถาบันการเงินประชาชน  

1) จ านวนเงินให้กู ้ รายเดือน 
2) จ านวนเงินฝาก รายเดือน 
3) อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ รายเดือน 
4) อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก รายเดือน 
5) รายได้จากดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ รายเดือน 
6) รายได้จากค่าบริการการให้กู้ รายเดือน 
7) รายได้จากค่าธรรมเนียมการให้กู้ รายเดือน 
8) รายได้จากค่าปรับการให้กู้ รายเดือน 
9) รายได้จากการทวงถามหนี้ รายเดือน 
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6. ข้อมูลจ านวนสมาชิก และการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน (ต่อ) 

6.8 รายได้/รายจ่ายของการให้บริการทางการเงินของสถาบันการเงินประชาชน (ต่อ) 
10) รายได้ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน รายเดือน 
11) รายได้ค่าธรรมเนียมการรับช าระเงิน รายเดือน 
12) รายได้อ่ืน ๆ จากการให้บริการทางการเงิน รายเดือน 
13) รายจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝาก รายเดือน 
14) รายจ่ายอื่น ๆ จากการให้บริการทางการเงิน รายเดือน 
15) ก าไร/ขาดทุนที่เกิดจากการให้บริการทางการเงิน รายเดือน 

6.9 สวัสดิการที่ให้กับสมาชิก   
1) ข้อมูลสวัสดิการที่ให้กับสมาชิก (แยกตามประเภทสวัสดิการ)  

1.1) จ านวนเงินที่สมาชิกได้รับสวัสดิการ รายเดือน 

1.2) จ านวนสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการ รายเดือน 
2) ยอดรวมของสวัสดิการที่สมาชิกได้รับ รายเดือน 

6.10 สวัสดิการที่ให้กับประชาชนในพื้นที่ด าเนินงาน   
1) ข้อมูลสวัสดิการที่ให้กับประชาชน (แยกตามประเภทสวัสดิการ)  

1.1) จ านวนเงินที่ประชาชนได้รับสวัสดิการ รายเดือน 
1.2) จ านวนประชาชนที่ได้รับสวัสดิการ  รายเดือน 

2) ยอดรวมของสวัสดิการที่ประชาชนได้รับ รายเดือน 

7. ระบบข้อมูลทางบัญชี  

7.1 งบแสดงฐานะการเงิน   
รายการสินทรัพย์  
1) เงินสด รายเดือน 
2) เงินฝากธนาคาร รายเดือน 
3) ลูกหนี้เงินให้กู้ รายเดือน 
4) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รายเดือน 
5) ที่ดิน รายเดือน 
6) อาคาร รายเดือน 
7) ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร รายเดือน 
8) อุปกรณ์ส านักงาน รายเดือน 
9) ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน รายเดือน 
10) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน รายเดือน 
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7. ระบบข้อมูลทางบัญช ี(ต่อ)  

7.1 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)   
11) ค่าตัดจ าหน่ายสะสม-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน รายเดือน 
12) สินทรัพย์อื่น ๆ รายเดือน 
13) รวมมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด รายเดือน 
รายการหนี้สิน  
14) เจ้าหนี้เงินกูท้ีจ่ะครบก าหนดภายใน 1 ปี รายเดือน 
15) เจ้าหนี้เงินกูท้ีจ่ะครบก าหนดมากกว่า 1 ปี รายเดือน 
16) เงินรับฝาก รายเดือน 
17) เงินเบิกเกินบัญชี รายเดือน 
18) ภาษีค้างจ่าย รายเดือน 
19) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายเดือน 
20) หนี้สินอื่น รายเดือน 

21) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน รายเดือน 
22) รวมหนี้สิน รายเดือน 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  
23) เงินค่าหุ้น รายเดือน 

24) ทุนส ารอง รายเดือน 

25) เงินส ารองอ่ืน รายเดือน 
26) ก าไร (ขาดทุน) สุทธิประจ างวด                                                                       รายเดือน 
27) ก าไร (ขาดทุน) สะสม รายเดือน 
28) เงินปันผล รายเดือน 
29) เงินเฉลี่ยคืน รายเดือน 
30) เงินรางวัล รายเดือน 
31) เงินสวัสดิการ รายเดือน 
32) รวมส่วนของผู้ถือหุ้น รายเดือน 
33) รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น รายเดือน 

7.2 งบก าไรขาดทุน   
1) ดอกเบี้ยรับเงินฝากจากสถาบันการเงิน รายเดือน 

2) ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้จากสมาชิก รายเดือน 

3) ค่าบริการการให้กู้แก่สมาชิก รายเดือน 

4) ค่าธรรมเนียมให้กู้แก่สมาชิก รายเดือน 
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7. ระบบข้อมูลทางบัญช ี(ต่อ)  

7.2 งบก าไรขาดทุน (ต่อ)   
5) ค่าปรับจากการให้กู้แก่สมาชิก รายเดือน 

6) รายได้จากการทวงถามหนี้ รายเดือน 

7) รายได้ค่าธรรมเนียมการโอน รายเดือน 

8) รายได้ค่าธรรมเนียมรับช าระเงิน รายเดือน 

9) รายได้อ่ืน ๆ จากการให้บริการทางการเงิน รายเดือน 

10) รวมรายได้จากการให้บริการทางการเงิน รายเดือน 

11) รายได้อ่ืน ๆ รายเดือน 

12) รวมรายได้ รายเดือน 

13) ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก รายเดือน 

14) ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้จากสถาบันการเงิน รายเดือน 

15) ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการทางการเงิน รายเดือน 

16) รวมค่าใช้จ่ายจากการให้บริการทางการเงิน รายเดือน 

17) ค่าตัดจ าหน่ายหนี้สูญ รายเดือน 

18) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รายเดือน 

19) เงินเดือน/ค่าตอบตอบแทนกรรมการ รายเดือน 

20) เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้จัดการ พนักงาน และลูกจ้าง รายเดือน 

21) ค่าใช้จ่ายส านักงาน  รายเดือน 

22) ค่าอบรม รายเดือน 

23) ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รายเดือน 

24) ค่าเบี้ยประกันภัย รายเดือน 
25) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รายเดือน 

26) รวมค่าใช้จ่าย รายเดือน 
27) ก าไรสุทธิประจ างวด รายเดือน 

7.3 งบกระแสเงินสด   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  

1) ก าไรสุทธิประจ างวด รายเดือน 
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
จากกิจกรรมด าเนินงาน 
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7. ระบบข้อมูลทางบัญช ี(ต่อ)  

7.3 งบกระแสเงินสด (ต่อ)   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  
2) ค่าเสื่อมราคา รายเดือน 
3) ค่าตัดจ าหน่าย รายเดือน 
4) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ รายเดือน 
5) ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน รายเดือน 
6) ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน รายเดือน 
7) ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ 

หนี้สินด าเนินงาน 
รายเดือน 

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  

8) ลูกหนี้เงินให้กู้ รายเดือน 
9) สินทรัพย์อ่ืน ๆ รายเดือน 
หนี้สินด าเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)  
10) เจ้าหนี้เงินกู้ รายเดือน 
11) หนี้สินหมุนเวียนอื่น รายเดือน 
12) หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น รายเดือน 
13) เงินรับฝาก รายเดือน 
14) เงินเบิกเกินบัญชี รายเดือน 
15) ภาษีค้างจ่าย รายเดือน 
16) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายเดือน 
17) เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน รายเดือน 

18) เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร รายเดือน 
19) เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รายเดือน 
20) เงินสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน รายเดือน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

21) เงินสดจ่ายปันผล รายเดือน 
22) เงินเฉลี่ยคืนจ่ายคืน รายเดือน 
23) เงินรับช าระค่าหุ้น รายเดือน 
24) เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน รายเดือน 
25) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ รายเดือน 
26) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด รายเดือน 
27) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด รายเดือน 
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7. ระบบข้อมูลทางบัญช ี(ต่อ)  

7.4 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ างวด   
1) ก าไร (ขาดทุน) สุทธิประจ างวด รายปี 
2) ก าไร (ขาดทุน) สะสม รายปี 
3) ทุนส ารอง รายปี 
4) เงินปันผล รายปี 
5) เงินเฉลี่ยคืน รายปี 
6) เงินรางวัล รายปี 
7) เงินสวัสดิการ รายปี 
8) เงินส ารองอ่ืน รายปี 

7.5 ข้อมูลแสดงอัตราส่วนทางการเงินและการจัดชั้น การกันเงินส ารองของสถาบันการเงินประชาชน 
1) การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง รายเดือน 
2) การด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ รายเดือน 
3) อัตราส่วนหนี้สินต่อเงินกองทุน รายเดือน 
4) การให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายใหญ่ รายเดือน 
5) การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส ารอง  

- ชั้นสูญ รายเดือน 
- ชั้นสงสัยจะสูญ รายเดือน 

- ชั้นสงสัย รายเดือน 

- ชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน รายเดือน 
- ชั้นควรระวังเป็นพิเศษ รายเดือน 
- ชั้นปกติ รายเดือน 

6) จ านวนเงินกันส ารองที่ควรจะตั้งเผื่อหนี้สูญ (รวม) รายเดือน 
7) จ านวนเงินกันส ารองที่มีอยู่จริง รายเดือน 

 


