เปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมของร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ....
ด้วยสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) ได้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติสถำบันกำรเงินประชำชน พ.ศ. ....
ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักกำรเมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561 และส่งให้สำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำพิจำรณำต่อไป ทั้งนี้ ร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำแล้ว ซึ่งได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขหลักกำรบำงประกำรจำกร่ำงเดิมที่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะรัฐมนตรี ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรจัดทำและเสนอร่ำงกฎหมำย ตำมบทบัญญัติ มำตรำ ๗๗
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 กระทรวงกำรคลังจึงขอนำเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติ
สถำบันกำรเงินประชำชน พ.ศ. .... เพื่อเปิดรับฟังควำมคิดเห็น ดังนี้
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยสถำบันกำรเงินประชำชน โดยกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินอย่ำงทั่วถึง
เป็นเป้ำหมำยสำคัญของภำครัฐ อันจะช่วยสร้ำงโอกำสที่เท่ำเทียมกันด้ำนกำรเงินแก่ประชำชน ลดควำมเหลื่อมล้ำ
โดยรวมของประเทศ องค์กรกำรเงินชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบันยังขำดควำมยั่งยืนในกำรดำเนินกำร เนื่องจำกเน้น
กำรพึ่งพำตัวบุคคลเป็นหลัก ทำให้ไม่สำมำรถดำเนินกำรต่อไปเมื่อต้องเปลี่ยนบุคคลผู้เป็นผู้นำ ขำดควำมมั่นคง
จำกข้อจำกัดด้ำนกำรจัดกำร ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และด้ำนบัญชี
๑.๒ ให้มีสภำพเป็นนิติบุคล ทำให้ภำครัฐมีทิศทำงที่ชัดเจนในกำรขับเคลื่อนระดับนโยบำย
อย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถบูรณำกำรกำรทำงำนระหว่ำงหน่วยงำนให้เกิดควำมสอดคล้อง ส่งผลต่อกำรพัฒนำ
องค์กรกำรเงินชุมชน ดังนั้น เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชนในชุมชน วำงกรอบนโยบำย
และแนวทำงกำรดำเนินกำรที่ชัดเจนสำหรับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรส่งเสริมและกำกับดูแลองค์กรกำรเงินชุมชน
ให้เข้มแข็งและพัฒนำให้เป็นสถำบันกำรเงินประชำชน เพื่อให้กำรดำเนินงำนของสถำบันกำรเงินประชำชนเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีมำตรฐำนเดียวกัน และมีควำมยั่งยืนอันนำไปสู่กำรพึ่งพำตนเองภำยในชุมชน ที่มีผลต่อ
แรงขับเคลื่อนที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงทำงกำรเงินที่อำจเกิดขึ้นต่อระบบกำรเงิน
ในชุมชน
2. สาระสาคัญของร่าง พ.ร.บ.ฯ
ร่ำง พ.ร.บ.ฯ ดังกล่ำวแบ่งเป็น 7 หมวด 80 มำตรำ โดยสรุปสำระสำคัญได้ ดังนี้
2.1 กาหนดนิยามภายใต้ร่าง พ.ร.บ.ฯ
ร่ำง พ.ร.บ.ฯ จะกล่ำวถึงนิยำมขององค์กรกำรเงินชุมชน สถำบันกำรเงินประชำชน บริกำร
ทำงกำรเงิน ธนำคำรผู้ประสำนงำน สมำชิก คณะกรรมกำร สำนักงำน นำยทะเบียน และรัฐมนตรี
2.2 หมวด ๑ คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
2.2.๑ องค์ประกอบของคณะกรรมกำรฯ
(๑) ปลัดกระทรวงกำรคลัง เป็นประธำนกรรมกำร
(๒) กรรมกำรโดยตำแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยกำรสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ
(๓) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยควำมเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีจำกผู้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงินระดับชุมชน ด้ำนกำรพัฒนำชุมชน
ด้ำนกฎหมำย ด้ำนเศรษฐกิจ กำรเงิน หรือกำรคลัง ด้ำนกำรบัญชี ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงหรือกำรประกันภัย
และด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนละหนึ่งคน
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ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังเป็นกรรมกำร
และเลขำนุกำร และข้ำรำชกำรในสำนักงำนซึ่งผู้อำนวยกำรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร
จำนวนไม่เกินสองคน
2.2.2 คณะกรรมกำรมีหน้ำที่และอำนำจเสนอแนะนโยบำยและแนวทำงในกำร
พัฒนำเกี่ยวกับระบบสถำบันกำรเงินประชำชนต่อคณะรัฐมนตรี กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำน
ของสถำบันกำรเงินประชำชน และออกระเบียบ ประกำศ หรือคำสั่งเพื่อดำเนินกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้
2.2.3 ให้สำนักงำนทำหน้ำที่เป็นสำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรรับผิดชอบ
งำนธุรกำร งำนวิชำกำร และกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับงำนของคณะกรรมกำร
2.3 หมวด ๒ สถาบันการเงินประชาชน
ส่วนที่ 1 กำรจัดตั้งและจดทะเบียน
1) ให้สถำบันกำรเงินประชำชนมีวัตถุประสงค์ในกำรส่งเสริมกำรออมทรัพย์
แก่สมำชิก และให้บริกำรทำงกำรเงินแก่สมำชิก รวมทั้งส่งเสริมหรือสนับสนุนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ คุณภำพชีวิต
และสวัสดิกำรของสมำชิกและประชำชนในพื้นที่ในกำรดำเนินงำนของสถำบันกำรเงินประชำชน
2) องค์กรกำรเงินชุมชนที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นสถำบันกำรเงินประชำชน
ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสมำชิกขององค์กรกำรเงินชุมชนด้วยมติไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนสมำชิกทั้งหมด
ที่มีอยู่ขององค์กรกำรเงินชุมชนนั้น และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) มีกำรจัดทำงบกำรเงินประจำปีต่อเนื่องกันเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสองปี
นับถึงวันยื่นคำขอจดทะเบียน
(2) มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรทำงำนมำแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี
(3) มีทุนที่ชำระแล้ว เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่ำห้ำแสนบำท
(4) มีผลกำรดำเนินงำนเป็นกำไรต่อเนื่องกันเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสองปี
นับถึงวันยื่นคำขอจดทะเบียน และในวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนต้องไม่มีผลกำรดำเนินงำนขำดทุนสะสม
3) ให้ที่ประชุมสมำชิกองค์กรกำรเงินชุมชนตั้งผู้แทนจำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคน
เพื่อดำเนินกำรยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นสถำบันกำรเงินประชำชนต่อธนำคำรผู้ประสำนงำน เพื่อนำเสนอต่อนำยทะเบียน
ให้นำยทะเบียนพิจำรณำคำขอจดทะเบียน และออกใบสำคัญรับจดทะเบียนให้แก่สถำบันกำรเงินประชำชนนั้น
สถำบันกำรเงินประชำชนที่ได้จดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัตินี้แล้ว ให้มีฐำนะเป็นนิติบุคคล
ส่วนที่ 2 กำรดำเนินงำนและกำรกำกับดูแล
1) ให้สถำบันกำรเงินประชำชนกระทำกิจกำรได้ภำยในขอบเขต
แห่งวัตถุประสงค์ รวมถึงรับฝำกเงิน ให้สินเชื่อแก่สมำชิก เป็นตัวแทนกำรรับชำระเงินและโอนเงิน ฝำกเงินหรือกู้ยืมเงิน
เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของสถำบันกำรเงินประชำชน เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ หรือผลตอบแทน ค่ำธรรมเนียม
และค่ำบริกำรอื่น ๆ ซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหำริมทรัพย์ในบำงกรณี ส่งเสริมหรือสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่สมำชิก
หรือประชำชนในพื้นที่ในกำรดำเนินงำน และกระทำกิจกำรอย่ำงอื่นบรรดำที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในกำรจัดให้สำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์ของสถำบันกำรเงินประชำชนตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
2) ให้คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนจัดให้มีกำรประชุมสมำชิก
เป็นกำรประชุมใหญ่สำมัญปีละหนึ่งครั้ง
3) กำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสถำบันกำรเงินประชำชน ให้จัดสรร
เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของกำไรสุทธิ จนกว่ำทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุน
ของสถำบันกำรเงินประชำชนหรือมำกกว่ำนั้นตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสถำบันกำรเงินประชำชน
4) ให้สถำบันกำรเงินประชำชนจัดทำทะเบียนสมำชิกและทะเบียนหุ้น
โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ธนำคำรผู้ประสำนงำนจัดทำขึ้น
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5) กำรดำเนินงำนและกำรกำกับดูแลสถำบันกำรเงินประชำชนในเรื่อง
กำรให้กู้และกำรให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รำยใหญ่ กำรดำรงเงินกองทุน กำรบริหำรสินทรัพย์และกำรดำรงสินทรัพย์
สภำพคล่อง และเรื่องอื่น ๆ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศกำหนด
ส่วนที่ 3 กำรสนับสนุนและประสำนงำน
1) ให้ธนำคำรผู้ประสำนงำนมีหน้ำที่สนับสนุนและประสำนงำนกำร
ดำเนินงำนของสถำบันกำรเงินประชำชน จัดทำรำยงำนกำรดำเนินงำนของธนำคำรผู้ประสำนงำนในส่วนที่เกี่ยวกับ
สถำบันกำรเงินประชำชนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ เสนอต่อคณะกรรมกำร รวมถึงประเมินควำมเสี่ยง
และมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำรของสถำบันกำรเงินประชำชนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ และแจ้งผลกำรประเมิน
พร้อมข้อเสนอแนะให้กับสถำบันกำรเงินประชำชนและนำยทะเบียนทรำบ
ส่วนที่ 4 กำรจัดทำบัญชีและสอบบัญชี
1) ให้สถำบันกำรเงินประชำชนจัดทำบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป และเก็บรักษำบัญชีและเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีไว้ที่สำนักงำนของสถำบันกำรเงินประชำชนภำยใน
ระยะเวลำที่นำยทะเบียนกำหนด
2) ให้สถำบันกำรเงินประชำชนจัดทำงบกำรเงินประจำปีทุกรอบปีทำงบัญชี
ของสถำบันกำรเงินประชำชน และให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงควำมเห็นแล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุม
ใหญ่ของสถำบันกำรเงินประชำชน และให้ส่งสำเนำรำยงำนประจำปีและงบกำรเงินประจำปีซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้
อนุมัติแล้วไปยังนำยทะเบียน และผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมใหญ่สำมัญเลือกตั้งทุกปีจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
โดยผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ำรับตำแหน่งอีกก็ได้
2.4 หมวด ๓ การตรวจสอบสถาบันการเงินประชาชน
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำสถำบันกำรเงินประชำชนใดกระทำกำรฝ่ำฝื น
พระรำชบัญญัตินี้ หรือกระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่สมำชิกหรือประชำชน
ให้นำยทะเบียนแต่งตั้งข้ำรำชกำรในสำนักงำนหรือบุคคลภำยนอกเป็นผู้ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบสถำบันกำรเงิน
ประชำชนนั้น
2.5 หมวด 4 การแก้ไขฐานะของสถาบันการเงินประชาชน
ในกรณีที่คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนกระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำร
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน จนทำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสถำบันกำรเงินประชำชนหรือสมำชิก หรือในกรณีที่
สถำบันกำรเงินประชำชนมีข้อบกพร่องอันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสถำบันกำรเงินประชำชนหรือสมำชิก
ให้นำยทะเบียนมีอำนำจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติกำรแก้ไข ระงับหรือหยุดกำรปฏิบัติ และมีคำสั่งถอดถอน
กรรมกำรสถำบันกำรเงินประชำชนคนใดคนหนึ่งหรือทุกคน หรือผู้จัดกำรสถำบันกำรเงินประชำชนได้
2.6 หมวด 5 การเลิกสถาบันการเงินประชาชน
สถำบันกำรเงินประชำชนย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้
(๑) มีเหตุตำมที่กำหนดในข้อบังคับของสถำบันกำรเงินประชำชน
(๒) ที่ประชุมใหญ่ลงมติไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของสมำชิกทั้งหมดให้เลิก
(๓) ล้มละลำย
(๔) นำยทะเบียนสั่งให้เลิก
(๕) ทุนที่ชำระแล้วต่ำกว่ำห้ำแสนบำทเป็นระยะเวลำติดต่อกันเกินกว่ำหนึ่งรอบปีบัญชี
สถำบันกำรเงินประชำชนที่ถูกสั่งเลิก มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำร โดยทำเป็นหนังสือ
ยื่นต่อนำยทะเบียนภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง และให้นำยทะเบียนส่งคำอุทธรณ์ต่อไปยังคณะกรรมกำร
โดยไม่ชักช้ำ โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรให้เป็นที่สุด และเมื่อสถำบันกำรเงินประชำชนใดเลิกไปด้วยเหตุหนึ่ง
เหตุใด ให้จัดกำรชำระบัญชีตำมบทบัญญัติในหมวด ๖ ว่ำด้วยกำรชำระบัญชี
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2.7 หมวด 6 การชาระบัญชี
2.7.1 กำรชำระบัญชีสถำบันกำรเงินประชำชนที่ล้มละลำยนั้น ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยล้มละลำย
2.7.2 กำรชำระบัญชีสถำบันกำรเงินประชำชนที่เลิกเพรำะเหตุนำยทะเบียนสั่งให้เลิก
ให้นำยทะเบียนแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
2.7.3 กำรชำระบัญชีสถำบันกำรเงินประชำชนที่เลิกเพรำะเหตุอื่นนอกจำกล้มละลำย
หรือนำยทะเบียนสั่งให้เลิก ให้ที่ประชุมใหญ่ของสถำบันกำรเงินประชำชนเลือกตั้งผู้ชำระบัญชีขึ้นทำกำรชำระบัญชี
2.7.4 กำรชำระบัญชีสถำบันกำรเงินประชำชนที่เลิกเพรำะเหตุอื่นนอกจำกล้มละลำย
ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์อันว่ำด้วยกำรชำระบัญชีห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้ำงหุ้นส่วน
จำกัด และบริษัทจำกัด มำใช้บังคับกับกำรชำระบัญชีของสถำบันกำรเงินประชำชนโดยอนุโลม
2.8 หมวด 7 บทกาหนดโทษ
มีบทกำหนดโทษสำหรับ (1) ห้ำมผู้ใดนอกจำกสถำบันกำรเงินประชำชนใช้ชื่อ
หรือคำแสดงชื่อในทำงธุรกิจว่ำ “สถำบันกำรเงินประชำชน” หรือคำอื่นใดที่มีควำมหมำยเช่นเดียวกัน (2) ผู้ทที่ ำให้
เสียหำย ทำลำย ซ่อนเร้น เอำไปเสีย หรือทำให้สูญหำย หรือไร้ประโยชน์ ซึ่งเอกสำรใด ๆ (3) ผู้ทขี่ ัดขวำงผู้ตรวจสอบ
ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ (4) ผู้ทลี่ ่วงรู้กิจกำรของสถำบันกำรเงินประชำชนเนื่องจำกกำรปฏิบัติตำม
อำนำจหน้ำที่ที่กำหนดในกฎหมำยอันเป็นกิจกำรที่ตำมปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย และผู้นั้นนำไปเปิดเผย
แก่บุคคลอื่น (5) ผู้ทลี่ ่วงรู้หรือได้มำซึ่งควำมลับของสถำบันกำรเงินประชำชน โดยเหตุที่เป็นผู้มีอำนำจในกำรจัดกำร
พนักงำน หรือลูกจ้ำง ของสถำบันกำรเงินประชำชนนั้น และเปิดเผยควำมลับนั้นในประกำรที่น่ำจะก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่บุคคลอื่นหรือประชำชน และ (6) กรณีที่ผู้กระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล
ถ้ำกำรกระทำควำมผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจำกกำรสั่งกำรหรือกำรกระทำของกรรมกำร หรือผู้จัดกำร หรือผู้มีอำนำจ
ในกำรจัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่ำวมีหน้ำที่
ต้องสั่งกำรหรือกระทำกำร และละเว้นไม่สั่งกำรหรือไม่กระทำกำรจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำควำมผิด
2.9 บทเฉพาะกาล
ในวำระเริ่มแรก ให้คณะกรรมกำรพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินประชำชนประกอบด้วย
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรโดยตำแหน่งตำมมำตรำ ๕ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ไปพลำงก่อนจนกว่ำ
จะมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมพระรำชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
พระรำชบัญญัติสถำบันกำรเงินประชำชน พ.ศ. .... จะเป็นกลไกสำคัญที่พัฒนำระบบกำรเงิน
ระดับฐำนรำก โดยกำรส่งเสริมให้องค์กรกำรเงินชุมชนมำจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลภำยใต้ชื่อสถำบันกำรเงิน
ประชำชน ซึ่งจะได้รับกำรส่งเสริมศักยภำพ กำรสนับสนุนด้ำนกำรดำเนินงำน และกำรกำกับดูแลที่เหมำะสม
สำมำรถให้บริกำรทำงกำรเงินแก่ประชำชนได้อย่ำงมั่นคงและมีคุณภำพ ทั้งนี้ สถำบันกำรเงินประชำชนจะทำให้
ประชำชนที่อยู่ในชุมชนสำมำรถใช้บริกำรทำงกำรเงินขั้นพื้นฐำนจำกสถำบันกำรเงินในระบบได้สะดวกมำกขึ้น
ทั้งในด้ำนกำรออม ด้ำนสินเชื่อ ด้ำนกำรโอนเงินและชำระเงิน ทำให้ลดกำรพึ่งพำกำรเงินนอกระบบ รวมถึงได้รับ
กำรจัดสวัสดิกำรที่เหมำะสม อีกทั้งกำรสนับสนุนให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งทุนเพื่อใช้ในกำรประกอบอำชีพ
ได้สะดวกมำกขึ้น จะส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้ และกำรพัฒนำเศรษฐกิจในชุมชนให้มีศักยภำพมำกยิ่งขึ้น
ในกำรนี้ สศค. จึงขอเชิญชวนหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน รวมทั้งประชำชน ร่วมแสดงควำมคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อร่ำง พ.ร.บ.ฯ ระหว่ำงวันที่ 22 พฤศจิกำยน - 7 ธันวำคม 2561 ทัง้ นี้ สำมำรถแสดง
ควำมคิดเห็นมำได้ทำง
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