เปิดรับฟังความคิดเห็นของร่างพระราชบัญญัติการกากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. ....
ด้วยสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) ได้รับมอบหมำยให้ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งหน่วยงำน
และแนวทำงในกำรกำกับดูแลผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินที่ยังไม่อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลจำกหน่วยงำนใด ๆ สศค. จึงได้
ยกร่ำงพระรำชบัญญัติกำรกำกับดูแลผู้ให้บริกำรทำงกำรเงิน พ.ศ. ... (ร่ำง พ.ร.บ.ฯ) ขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำง
กำรจัดทำและกำรเสนอร่ำงกฎหมำยตำมบทบัญญัติมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560
สศค. จึงขอนำเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติกำรกำกับดูแลผู้ให้บริกำรทำงกำรเงิน พ.ศ. ... เพื่อเปิดรับฟังควำมคิดเห็นต่อไป
ดังนี้
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ เป็นกฎหมำยว่ำด้วยกำรกำกับดูแลผู้ให้บริกำรทำงกำรเงิน โดยครอบคลุมบริกำรทำง
กำรเงินที่ให้สินเชื่อ ได้แก่ สินเชื่อรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) และสินเชื่อที่มีกำรรับ
สมุดคู่มือจดทะเบียนรถเป็นประกันกำรชำระหนี้ (สินเชื่อทะเบียนรถ) และบริกำรทำงกำรเงินที่มีลักษณะคล้ำยกำรให้
สินเชื่อ ได้แก่ กำรให้เช่ำซื้อ กำรให้เช่ำแบบลีสซิ่ง และแฟคตอริ่ง ซึ่งมีบทบำทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และมีควำมเกี่ยวข้องกับประชำชนผู้ใช้บริกำร
๑.๒ บริกำรทำงกำรเงินดังกล่ำวยังไม่อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลจำกภำครัฐ ดังนั้น เพื่อประโยชน์
ในกำรกำกับดูแลผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินให้มีมำตรฐำน และคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บริกำรทำงกำรเงิน จึงจัดตั้ง
คณะกรรมกำรกำกับดูแลผู้ให้บริกำรทำงกำรเงิน และมีสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลผู้ให้บริกำรทำงกำรเงิน
2. สาระสาคัญของร่าง พ.ร.บ.ฯ
ร่ำง พ.ร.บ.ฯ ดังกล่ำวแบ่งเป็น ๓ หมวด ๗5 มำตรำ โดยสรุปสำระสำคัญได้ ดังนี้
2.1 กาหนดนิยามของผู้ให้บริการทางการเงินที่จะได้รับการกากับดูแลภายใต้ร่าง พ.ร.บ.ฯ
ร่ำง พ.ร.บ.ฯ ครอบคลุมผู้ประกอบธุรกิจผู้ให้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ผู้ประกอบธุรกิจ
ให้สินเชื่อทะเบียนรถ ผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินประเภทให้เช่ำซื้อ ให้เช่ำแบบลีสซิ่ง และแฟคตอริ่ง โดยอำจเพิ่ม
ผู้ประกอบกิจกำรประเภทอื่นได้ตำมที่กำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ
2.2 หมวด ๑ คณะกรรมการกากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน สานักงานคณะกรรมการ
กากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน และเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน
2.2.๑ องค์ประกอบของคณะกรรมกำรฯ
(๑) ปลัดกระทรวงกำรคลังเป็นประธำนกรรมกำรโดยตำแหน่ง
(๒) กรรมกำรโดยตำแหน่งอีกจำนวน ๖ คน ได้แก่ ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย
เลขำธิกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค และเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริม
กำรประกอบธุรกิจประกันภัย
(๓) กรรมกำรจำกผู้ซึ่งมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำย ด้ำนเทคโนโลยี และ
ด้ำนบัญชี บริหำรธุรกิจกำรเงิน หรือเศรษฐศำสตร์ ด้ำนละ ๑ คน รวม ๓ คน ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังแต่งตั้ง
โดยควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่เป็นกรรมกำรหรือดำรงตำแหน่งใดของ
ผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินตำมร่ำง พ.ร.บ.ฯ เว้นแต่เป็นกำรดำรงตำแหน่งเนื่องจำกมีกฎหมำยบัญญัติไว้เฉพำะ
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และต้องไม่เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำร หรือผู้มีอำนำจในกำรจัดกำร หรือมีส่วนได้เสียอย่ำงมีนัยสำคัญในนิติบุคคล
ซึ่งมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจกำรของสำนักงำน
2.2.๒ คณะกรรมกำรฯ มีหน้ำที่ออกระเบียบและกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข
และแนวปฏิบัติในกำรประกอบธุรกิจ กำรพัฒนำกำรประกอบธุรกิจ กำรขอรับใบอนุญำต และกำรขึ้นทะเบียนของผู้ให้บริกำร
ทำงกำรเงิน รวมถึงกำหนดค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรขออนุญำต กำรขึ้นทะเบียน และค่ำธรรมเนียมอื่น
2.2.๓ กำรแต่งตั้งและคุณสมบัติของเลขำธิกำรฯ
(๑) ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือก เพื่อคัดเลือก
บุคคลที่สมควรได้รับเสนอชื่อเป็นเลขำธิกำรฯ จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๒ คน และเสนอชื่อต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง
เพื่อพิจำรณำ
(๒) เลขำธิกำรฯ ต้องไม่เป็นกรรมกำรหรือดำรงตำแหน่งใดของผู้ให้บริกำร
ทำงกำรเงินตำมร่ำง พ.ร.บ.ฯ เว้นแต่เป็นกำรดำรงตำแหน่งเนื่องจำกมีกฎหมำยบัญญัติไว้เฉพำะ และเลขำธิกำรฯ ต้อง
ไม่เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำร หรือผู้มีอำนำจในกำรจัดกำร หรือมีส่วนได้เสียอย่ำงมีนัยสำคัญในนิติบุคคลซึ่งมีประโยชน์
ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจกำรของสำนักงำนฯ
(๓) เลขำธิกำรฯ ซึ่งพ้นจำกตำแหน่งจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งใดของผู้ให้บริกำร
ทำงกำรเงินภำยในระยะเวลำ ๒ ปี นับแต่พ้นจำกตำแหน่ง
2.2.๔ ให้จัดตั้งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินเป็นหน่วยงำน
ของรัฐและไม่เป็นรัฐวิสำหกิจ
2.3 หมวด ๒ การกากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน
2.3.๑ ผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินประเภทให้สินเชื่อ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจพิโกไฟแนนซ์และ
ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อทะเบียนรถ จะกระทำได้เฉพำะนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหำชนจำกัด หรือ
นิติบุคคลอื่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศกำหนด โดยได้รับอนุญำตจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และ
คณะกรรมกำรฯ อำจประกำศกำหนดอำยุใบอนุญำตก็ได้
2.3.๒ ผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินประเภทที่มีลักษณะคล้ำยกำรให้สินเชื่อ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ
ให้เช่ำซื้อ ให้เช่ำแบบลีสซิ่ง และแฟคตอริ่ง ต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงำนฯ โดยคณะกรรมกำรฯ อำจประกำศกำหนด
อำยุกำรขึ้นทะเบียนก็ได้
2.3.๓ ผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินทั้ง ๒ ประเภท ดำเนินงำนตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมกำรฯ ประกำศกำหนด อำทิ มำตรฐำนกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม (Market conduct)
กำรเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริกำรทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผยข้อมูลของผู้ให้บริกำรทำงกำรเงิน โดยคณะกรรมกำรฯ
มีอำนำจสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง สั่งระงับกำรดำเนินกำร สั่งให้แก้ไข หรือเสนอให้สั่งเพิกถอนใบอนุญำตได้
2.3.๔ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอำนำจตรวจสอบกิจกำร สินทรัพย์ และหนี้สินของผู้ให้บริกำร
ทำงกำรเงิน ตลอดจนลูกหนี้และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริกำรทำงกำรเงิน
2.4 หมวด ๓ บทกาหนดโทษ
มีบทกำหนดโทษทำงปกครองสำหรับ (๑) ผู้ประกอบธุรกิจโดยมิได้รับขึ้นทะเบียน และ
(๒) ผู้ใดที่ไม่ปฏิบัติตำมที่หลักเกณฑ์ วิธีกำร หรือเงื่อนไขที่ประกำศกำหนด และมีบทกำหนดโทษทำงอำญำสำหรับ
(๑) ผู้ประกอบธุรกิจโดยมิได้รับอนุญำต และ (๒) ผู้ขัดขวำงหรือไม่ปฏิบัติตำมคำสั่ง หรือไม่อำนวยควำมสะดวกแก่
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำมร่ำง พ.ร.บ.ฯ
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2.5 บทเฉพาะกาล
กำหนดให้ผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินที่ต้องขออนุญำตหรือขึ้นทะเบียนยื่นคำขออนุญำตหรือ
ขึ้นทะเบียนแล้วแต่กรณีต่อสำนักงำนฯ ภำยใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่พระรำชบัญญัติมีผลบังคับใช้ และในวำระเริ่มแรก
ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่งปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ไปพลำงก่อน
3. การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
(1) ด้านเศรษฐกิจ
กลไกกำรอนุญำตและกำรขึ้นทะเบียนผู้ให้บริกำรทำงกำรเงิน ทำให้ภำครัฐเข้ำถึงข้อมูลสถิติของ
ผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ ในท้องที่ต่ำง ๆ ทั่วประเทศ โดยทำให้ภำครัฐทรำบปริมำณ
ธุรกรรมสินเชื่อสำหรับประชำชนรำยย่อยและนำมำใช้ประโยชน์ในกำรวิเครำะห์นโยบำยเศรษฐกิจกำรเงินได้ต่อไป
ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีฐำนข้อมูลดังกล่ำวปรำกฏอยู่ในหน่วยงำนใดของภำครัฐ
(2) ด้านสังคม
กำรตรำพระรำชบัญญัติเพื่อกำกับดูแลผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินยังช่วยควบคุมดูแลกำรให้บริกำร
ทำงกำรเงินหลำกหลำยประเภทที่ไม่เคยมีผู้กำกับดูแลให้มำอยู่ภำยใต้กำรกำกับอย่ำงเป็นระบบ มีมำตรฐำน และไม่เอำเปรียบ
ผู้บริโภค โดยผู้บริโภคจะได้รับควำมคุ้มครอง เช่น ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่ออย่ำงครบถ้วน มีเงื่อนไขสัญญำ
และกำรทำสัญญำที่เป็นธรรม มีอัตรำดอกเบี้ยที่ไม่สูงเกินส่วนอันสมควร มีกำรเปิดโอกำสให้ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร
โดยได้รับกำรตอบสนองเพื่อแก้ไขปัญหำในข้อร้องเรียนดังกล่ำวอย่ำงทันท่วงที เป็นต้น
นอกจำกนี้ กำรจัดตั้งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรให้บริกำรทำงกำรเงิน จะทำให้มี
หน่วยงำนภำครัฐที่รับผิดกำรรณรงค์ ส่งเสริม และประชำสัมพันธ์ ให้ประชำชนทั่วไปเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินในระบบของ
ผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงินได้อย่ำงมั่นใจ
ในกำรนี้ สศค. จึงขอเชิญชวนหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน รวมทั้งประชำชน ร่วมแสดงควำมคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อร่ำง พ.ร.บ.ฯ ระหว่ำงวันที่ 9 - 30 เมษำยน 2561 ทั้งนี้ สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นมำได้ทำง
โทรสำรหมำยเลข: ๐๒ 169 7138
Email: fidp@fpo.go.th

