สาระสาคัญเกี่ยวกับ
สถาบันการเงินประชาชน
องค์กรการเงินชุมชนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์
ในการส่งเสริมการออมทรัพย์ และให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก
รวมทั้งส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต
และสวัสดิการของสมาชิกและประชาชนในพื้นที่ สามารถยื่นคาขอ
จดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนตามพระราชบัญญัติสถาบัน
การเงินประชาชน พ.ศ. 2562 ได้ตามความสมัครใจ
สถาบันการเงินประชาชนสามารถทาหน้าที่เป็นธนาคารของชุมชน
ซึ่งให้บริการรับฝากเงินจากสมาชิก ประชาชน และวิสาหกิจชุมชน
ให้สินเชื่อแก่สมาชิก และเป็นตัวแทนการรับชาระเงินและรับโอนเงิน
ของสมาชิกและประชาชน โดยมีพื้นที่ในการดาเนินงานไม่เกินเขตตาบล
หรือแขวงที่ตั้งของสถาบันการเงินประชาชนและเขตหมู่บ้านที่ติดกับ
ตาบลหรือแขวงอันเป็นที่ตั้งดังกล่าว
การจดทะเบียนเป็ นสถาบั นการเงิ นประชาชนเป็ นการยกระดับองค์กร
การเงินชุมชนให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่มีธนาคารผู้ประสานงาน
เป็นพี่เลี้ยงช่วยจัดทาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
การให้บริการทางการเงิน เป็นตัวกลางในการทาธุรกรรมทางการเงิน
และช่วยตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการ ซึ่งการมีพี่เลี้ยง
ดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนและสนับสนุนให้สถาบันการเงินประชาชน
สามารถดาเนินการเป็นธนาคารของชุ มชนที่ มีประสิ ทธิ ภาพและ
เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของสมาชิกและประชาชนในพื้นที่

ธนาคารผู้ประสานงานของสถาบันการเงินประชาชน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารออมสิน

ประเภทและคุณสมบัติขององค์กรการเงินชุมชน
ที่สามารถยื่นคาขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน
ประเภทองค์กรการเงินชุมชน
1) กลุ่มออมทรัพย์หรือกลุ่มสัจจะ

2) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

3) สถาบันการเงินชุมชน

4) วิสาหกิจชุมชนที่ให้บริการ
ทางการเงินและไม่เป็นนิติบุคคล

คุณสมบัติ
• ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกด้วยมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
สมาชิกทั้งหมด ให้ยื่นคาขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน
• มีการจัดทางบการเงินประจาปีต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
นับถึงวันที่ยื่นคาขอจดทะเบียน
• มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
• มีทุนที่ชาระแล้ว เป็นจานวนไม่ต่ากว่า 5 แสนบาท
• มีผลการดาเนินงานเป็นกาไรต่อเนือ่ งกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
นับถึงวันที่ยื่นคาขอจดทะเบียน และในวันที่ยื่นคาขอจดทะเบียน
ต้องไม่มีผลการดาเนินงานขาดทุนสะสม

เอกสารและหลักฐานที่องค์กรการเงินชุมชนต้องใช้
สาหรับการยื่นขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน
• คาขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน
• รายงานการประชุมสมาชิกซึ่งลงมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเพื่อดาเนินการยื่นคาขอจดทะเบียน พร้อมด้วย
รายชื่อสมาชิกทั้งหมด และรายงานการประชุมสมาชิกซึ่งตั้งผู้แทน
ไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อดาเนินการยื่นคาขอจดทะเบียน พร้อมสาเนา
• ทะเบียนสมาชิกพร้อมลายมือชื่อและทะเบียนหุ้นที่แต่ละคนจะถือ
เมื่อได้จดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน
• ร่างข้อบังคับตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการเงิน
ประชาชน พ.ศ. 2562
• งบการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี
• รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี
• หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทางาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

หลักเกณฑ์การดาเนินงานเบื้องต้นที่สถาบันการเงินประชาชน
ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินประชาชน
➢ ให้อัตราดอกเบี้ยจากเงินฝากทุกประเภทสูงสุดได้ไม่เกิน 4.5% ต่อปี
➢ เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อ ค่าปรับ ค่าบริการ
หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ รวมกันแล้วได้ไม่เกิน 15% ต่อปี
➢ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ได้ตามที่ได้จ่ายไปจริง
และพอสมควรแก่เหตุ แต่ต้องไม่เกิน 80 บาท/ราย/เดือน
➢ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการโอนเงินได้ตามอัตรา
ที่คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนกาหนด แต่ต้องไม่เกิน
40 บาท/รายการ
➢ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการรับชาระเงินได้ตามอัตรา
ที่คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนกาหนด แต่ต้องไม่เกิน
10 บาท/รายการ
➢ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ธนาคารผู้ประสานงานได้จัดทาและ
พัฒนาขึ้นเพื่อการให้บริการทางการเงิน การบันทึกข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลการทาธุรกรรมของสมาชิก การบันทึกข้อมูลการฝากเงิน
และกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดาเนินงาน และการประมวลผลข้อมูล
และจัดทารายงานงบการเงินที่สามารถสรุปยอดเป็นรายวัน
รายเดือน และรายปี
➢ ให้สินเชื่อแก่สมาชิกบุคคลหนึ่งบุคคลใดและครอบครัวได้ไม่เกิน
10% ของส่วนของผู้ถือหุ้น
➢ ดารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ในอัตราไม่นอ้ ยกว่า 10%
➢ ดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยรายเดือนไม่ต่ากว่า 4.5%
ของยอดเงินรับฝากและเงินกู้ยืม
➢ จัดชั้นสินทรัพย์เป็นประเภทสูญ สงสัยจะสูญ สงสัย ต่ากว่ามาตรฐาน
กล่าวถึงเป็นพิเศษ/ควรระวังเป็นพิเศษ และปกติ โดยกันเงินสารอง
ในอัตรา 100% 100% 50% 20% 2% และ 0% ตามลาดับ
➢ มีอัตราส่วนหนี้สินไม่เกิน 1.5 เท่าของเงินกองทุน
ศึกษารายละเอียดของประกาศต่าง ๆ
ได้ที่ pfi.fpo.go.th

กระบวนการยื่นคาขอจดทะเบียน
เป็นสถาบันการเงินประชาชน
•

องค์กรการเงิน •
ชุมชน
•
•

กลุ่มออมทรัพย์ หรือกลุ่มสัจจะ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
สถาบันการเงินชุมชน
วิสาหกิจชุมชนที่ให้บริการทางการเงิน

ยื่นคาขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารผู้ประสานงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารออมสิน

ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
กรณีเอกสารครบถ้วน

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน

รับรองความครบถ้วนของเอกสาร
และนาเสนอเอกสารที่ครบถ้วนพร้อม
ความเห็นประกอบภายใน 30 วัน

ภายใน 15 วัน แจ้งให้องค์กรการเงิน
ชุมชนที่ยื่นคาขอส่งเอกสารเพิ่มเติม
(ผู้อานวยการสานักงาน
โดยองค์กรการเงินชุมชนต้องส่ง
เศรษฐกิจการคลัง)
เอกสารเพิ่มเติมให้ธนาคาร
ผู้ประสานงานภายใน 15 วัน
พิจารณาคาขอจดทะเบียนภายใน 60 วัน
นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน และมี นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่จัดส่ง
เอกสารเพิ่มเติมภายในเวลา
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ธนาคาร
ที่กาหนด จะถือว่าคาขอ
ผู้ประสานงานและองค์กรการเงินชุมชน
ที่ยื่นคาขอรับทราบ
จดทะเบียนนั้นเป็นอันสิ้นสุด

นายทะเบียน

กรณีรับจดทะเบียน
องค์กรการเงินชุมชน
ที่ยื่นคาขอเป็นสถาบัน
การเงินประชาชนและ
มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมายนับแต่วันที่
ได้รับจดทะเบียน

กรณีไม่รับจดทะเบียน
องค์กรการเงินชุมชนที่ได้รับแจ้งผลว่า
ไม่ได้รับจดทะเบียนมีสิทธิยื่นอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินประชาชน
ผ่านนายทะเบียนภายใน 60 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล
ส่วนบริหารและพัฒนาสถาบันการเงินประชาชน
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด และพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน
ธนาคารออมสิน (อาคาร 100 ปี ชั้น 10)
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 1115 หรือ 02 299 8000 ต่อ 155473-6
อีเมล PFI.section2019@gmail.com

สถาบันการเงินประชาชน

กลุ่มงานพัฒนากองทุนหมู่บ้านและองค์กรการเงินชุมชน
สานักสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและองค์กรการเงินชุมชน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (ชั้น 9)
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02 558 6555 ต่อ 6813 หรือ 6815

ส่วนกลยุทธ์และพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
สานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน (สพช.)
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
เลขที่ 73 อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ (ชั้น 4) ถนนพระรามที่ 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 169 7127 ถึง 36 ต่อ 137 โทรสาร 02 169 7138
เว็บไซต์ pfi.fpo.go.th
อีเมล pfi2562@gmail.com

ยกระดับองค์กรการเงินชุมชน
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน
และการให้ความรู้ทางการเงิน
เชื่อมโยงระบบการเงินของชุมชน
เข้ากับระบบการเงินของประเทศ

