ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว
เรื่องเสร็จที่ ๑๘๗๐/๒๕๖๑
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินประชาชน
เหตุผล
โดยที่การให้บริการทางการเงินในระดับชุมชนมักดาเนินการโดยองค์กรการเงินชุมชน
ซึง่ ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลทาให้มีข้อจากัดในการดาเนินงาน เนื่องจากเน้นการพึ่งพาตัวบุคคล
เป็นหลัก รวมทั้งขาดความมั่นคงในด้านการจัดการ ด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านการบัญชี
สมควรยกระดับองค์กรการเงินชุมชนเป็นสถาบันการเงินประชาชนซึง่ มีฐานะเป็นนิติบุคคล
โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนทาหน้าที่วางกรอบนโยบาย
และแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจนในการส่งเสริมและกากับดูแลสถาบันการเงินประชาชน
เพื่อให้มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน อันจะทาให้การดาเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน และมีความยั่งยืนในการพึ่งพาตนเองภายในชุมชน
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
สถาบันการเงินประชาชน
พ.ศ. ....
..........................................
..........................................
..........................................
............................................................................................................................. .....
..........................................................
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินประชาชน
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๒
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อให้การกากับดูแลสถาบันการเงินประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความยั่งยืน
ในการดาเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
............................................................................................................................. .....
..........................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“องค์กรการเงินชุมชน” หมายความว่า คณะบุคคลที่รวมตัวกันจัดตั้งขึ้น
เพื่อเก็บออมเงินสะสมรวมกันโดยมีการบริหารจัดการกันเอง และมีการให้บริการทางการเงิน
ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด

๒
“สถาบันการเงินประชาชน” หมายความว่า องค์กรการเงินชุมชนซึ่งได้จดทะเบียน
เป็นสถาบันการเงินประชาชนตามพระราชบัญญัตินี้
“บริการทางการเงิน” หมายความว่า การรับฝากเงิน การให้สินเชื่อ
การเป็นตัวแทนการรับชาระเงินและการโอนเงิน หรือการให้บริการทางการเงินอื่นใดตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
“ธนาคารผู้ประสานงาน” หมายความว่า ธนาคารหรือสถาบันการเงินซึ่งทำหน้าที่
สนับสนุนและประสานงานการดาเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสถาบันการเงินประชาชน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ประชาชน
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินประชาชน” ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
และผู้อานวยการสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการเงินระดับชุมชน
ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ การเงิน หรือการคลัง ด้านการบัญชี
ด้านการบริหารความเสี่ยงหรือการประกันภัย และด้านเทคโนโลยี ด้านละหนึ่งคน
ให้ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นกรรมการและเลขานุการ
และข้าราชการในสานักงานซึ่งผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังแต่งตั้งจานวนไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๓
มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
(๙) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๑๐) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงินประชาชน
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่างภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตาแหน่ง
เท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวัน จะไม่แต่งตั้ง
กรรมการขึ้นใหม่แทนก็ได้
ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสาม ให้ถือว่า
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่เหลืออยู่ และให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ได้โดยจะต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยอย่างน้อยสามคน
มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๖
(๔) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ

๔
มาตรา ๙ คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายและแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับระบบสถาบันการเงิน
ประชาชนต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) กาหนดองค์กรการเงินชุมชนตามมาตรา ๓ และกาหนดธนาคารผู้ประสานงาน
ตามมาตรา ๓ ประกอบกับมาตรา ๔๕
(๓) กาหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม และค่าบริการ
ของสถาบันการเงินประชาชน
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์การฝากเงินหรือกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดาเนินงานตามมาตรา ๒๖
(๕) กาหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของกรรมการสถาบันการเงินประชาชน
ตามมาตรา ๒๘ (๗)
(๖) กาหนดอัตราขั้นสูงของเงินที่จ่ายเป็นเงินรางวัลของกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน
หรือลูกจ้าง ของสถาบันการเงินประชาชน ตามมาตรา ๔๐ (๓)
(๗) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้บริการทางการเงินโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรา ๔๒
(๘) กาหนดหลักเกณฑ์ที่จาเป็นต่อการดาเนินงานและการกากับตามมาตรา ๔๔
(๙) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาจัดทารายงานการดาเนินงาน
ของธนาคารผู้ประสานงานตามมาตรา ๔๗
(๑๐) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงิน
และข้อมูลทั่วไปของสถาบันการเงินประชาชนตามมาตรา ๔๘
(๑๑) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการตรวจสอบสถาบันการเงิน
ประชาชนของผู้ตรวจสอบและกาหนดแบบให้ผู้ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบตามมาตรา ๕๖
(๑๒) วินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๕
(๑๓) รายงานผลการดาเนินการของสถาบันการเงินประชาชนให้คณะรัฐมนตรีทราบ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๑๔) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอานาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การประชุมของคณะอนุกรรมการให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๕
มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการอาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคา หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๑๓ ให้สานักงานทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
รับผิดชอบงานธุรการ งานวิชาการ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานของคณะกรรมการ
หมวด ๒
สถาบันการเงินประชาชน
มาตรา ๑๔ ให้ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นนายทะเบียน
ให้นายทะเบียนมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนา กากับดูแล และตรวจสอบสถาบันการเงินประชาชน
(๒) ออกระเบียบหรือคาสั่งเพื่อให้มีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
และเพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสถาบันการเงินประชาชน
(๓) กระทาการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้กาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจ
ของนายทะเบียน หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ส่วนที่ ๑
การจัดตั้งและจดทะเบียน
มาตรา ๑๕ ให้สถาบันการเงินประชาชนมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม
การออมทรัพย์แก่สมาชิก และให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก รวมทั้งส่งเสริมหรือสนับสนุน
การพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต และสวัสดิการของสมาชิกและประชาชนในพื้นที่ในการดาเนินงาน
ของสถาบันการเงินประชาชน
สถาบันการเงินประชาชนต้องมีทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าเท่า ๆ กัน โดยสมาชิก
แต่ละคนต้องถือหุ้นอย่างน้อยคนละหนึ่งหุ้นซึ่งเป็นหุ้นที่ต้องชาระครั้งเดียวเต็มมูลค่า
มาตรา ๑๖ องค์กรการเงินชุมชนที่จะยื่นคาขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงิน
ประชาชน ต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกขององค์กรการเงินชุมชนด้วยมติไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ขององค์กรการเงินชุมชนนั้น และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีการจัดทางบการเงินประจาปีต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันยื่น
คาขอจดทะเบียน
(๒) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางานมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๓) มีทุนที่ชาระแล้ว เป็นจานวนไม่ต่ากว่าห้าแสนบาท

๖
(๔) มีผลการดาเนินงานเป็นกาไรต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันยื่นคาขอ
จดทะเบียน และในวันที่ยื่นคาขอจดทะเบียนต้องไม่มีผลการดาเนินงานขาดทุนสะสม
สมาชิกต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีภูมิลาเนาหรือประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง
ในพื้นที่ในการดาเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนนั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่
สมัครเป็นสมาชิก รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของสถาบันการเงิน
ประชาชน
มาตรา ๑๗ ให้ทปี่ ระชุมสมาชิกองค์กรการเงินชุมชนตั้งผู้แทนจานวนไม่น้อยกว่า
สามคนเพื่อดาเนินการยื่นคาขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนต่อธนาคารผู้ประสานงาน
พร้อมด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนารายงานการประชุมสมาชิกซึ่งลงมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดที่มีอยู่ขององค์กรการเงินชุมชน พร้อมด้วยสาเนารายชื่อสมาชิกทั้งหมดขององค์กรการเงิน
ชุมชนนั้น
(๒) ทะเบียนสมาชิกพร้อมลายมือชื่อและทะเบียนหุ้นที่แต่ละคนจะถือ
เมื่อได้จดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนแล้ว
(๓) ร่างข้อบังคับตามมาตรา ๒๓
เมื่อธนาคารผู้ประสานงานได้รับคาขอจดทะเบียนและเอกสารตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้เสนอคาขอจดทะเบียนและเอกสารนั้นต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณา
แบบคาขอ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ ให้เป็นไปตามที่
นายทะเบียนกาหนด
มาตรา ๑๘ เมื่อนายทะเบียนได้รับคาขอจดทะเบียนจากธนาคารผู้ประสานงานแล้ว
ให้นายทะเบียนพิจารณาคาขอจดทะเบียน หากเห็นว่าองค์กรการเงินชุมชนตามที่ขอจดทะเบียนมี
คุณสมบัติตามมาตรา ๑๖ คาขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา ๑๗ และการจัดตั้ง
สถาบันการเงินประชาชนตามที่ขอจดทะเบียนจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชน โดยนาความเห็นที่ธนาคาร
ผู้ประสานงานเสนอมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนและออก
ใบสาคัญรับจดทะเบียนให้แก่สถาบันการเงินประชาชนนั้น
สถาบันการเงินประชาชนที่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งไม่รับจดทะเบียน ให้แจ้งคาสั่งพร้อมด้วย
เหตุผลเป็นหนังสือไปยังองค์กรการเงินชุมชนนั้นโดยไม่ชักช้า
องค์กรการเงินชุมชนมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คาสั่งไม่รับจดทะเบียนต่อคณะกรรมการ
โดยยื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

๗
มาตรา ๒๐ เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนสถาบันการเงินประชาชนใดแล้ว
ให้ผู้แทนองค์กรการเงินชุมชนตามมาตรา ๑๗ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชน
นั้นไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนตามมาตรา ๒๑
ให้ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนสมาชิกตามมาตรา ๑๗ และได้ชาระค่าหุ้นตามจานวน
ที่จะถือครบถ้วนแล้ว เป็นสมาชิกสถาบันการเงินประชาชนตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
สถาบันการเงินประชาชน
ในกรณีที่มีผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสถาบันการเงินประชาชนภายหลังวันที่นายทะเบียน
รับจดทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน ให้ถือว่าเป็นสมาชิกเมื่อได้ชาระค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือ
ครบถ้วนแล้ว
มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนตามมาตรา ๒๐ นัดสมาชิก
มาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
สถาบันการเงินประชาชน เพื่อตั้งคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนและมอบหมายการทั้งปวง
ให้แก่คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชน
มาตรา ๒๒ สถาบันการเงินประชาชนย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ
และความรับผิดที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรการเงินชุมชนเดิมที่ได้จดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน
นั้นทั้งสิ้น
มาตรา ๒๓ ข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชนอย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ซึ่งต้องมีคาว่า “สถาบันการเงินประชาชน” นาหน้า
(๒) ที่ตั้งสานักงานของสถาบันการเงินประชาชน
(๓) พื้นที่ในการดาเนินงาน ซึ่งต้องไม่เกินเขตตาบลหรือแขวงที่ตั้งของสถาบัน
การเงินประชาชน และเขตหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ที่ติดกับตาบลหรือแขวง
อันเป็นที่ตั้งของสถาบันการเงินประชาชน
(๔) ทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าของหุ้น การชาระค่าหุ้น การขายและการโอนหุ้น
ตลอดจนการจ่ายคืนค่าหุ้น
(๕) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการดาเนินงาน การบัญชี และการเงินของสถาบันการเงิน
ประชาชน
(๖) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การพ้นจากสมาชิกภาพ
ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
(๗) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
(๘) การเลือกตั้ง การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และการประชุม
ของคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชน
(๙) การส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
(๑๐) ธนาคารผู้ประสานงานที่ให้การสนับสนุน

๘
มาตรา ๒๔ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทาได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่
และต้องนาข้อบังคับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนได้จดทะเบียนแล้วให้มีผลใช้บังคับได้
ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยการเปลี่ยนชื่อสถาบันการเงินประชาชน
ให้สถาบันการเงินประชาชนคืนใบสาคัญรับจดทะเบียน และให้นายทะเบียนออกใบสาคัญ
รับจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อให้แก่สถาบันการเงินประชาชนด้วย
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและการเปลี่ยนชื่อของสถาบันการเงินประชาชนนั้น
ย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิหรือความรับผิดใด ๆ ของสถาบันการเงินประชาชนที่มีต่อ
บุคคลภายนอก
ให้นามาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับกับการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๕ ห้ามผู้ใดนอกจากสถาบันการเงินประชาชนใช้ชื่อหรือคาแสดงชื่อ
ในทางธุรกิจว่า “สถาบันการเงินประชาชน” หรือคาอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน
ส่วนที่ ๒
การดาเนินงานและการกากับดูแล
มาตรา ๒๖ ให้สถาบันการเงินประชาชนกระทากิจการได้ภายในขอบเขต
แห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๕ ซึ่งรวมถึง
(๑) รับฝากเงินจากสมาชิกและประชาชนในพื้นที่ในการดาเนินงาน รวมทั้งวิสาหกิจ
ชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ในการดาเนินงาน
(๒) ให้สินเชื่อแก่สมาชิก
(๓) เป็นตัวแทนการรับชาระเงินและโอนเงินของสมาชิกและประชาชน
(๔) ฝากเงินหรือกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดาเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๕) เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ หรือผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น ๆ
(๖) ซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) เพื่อใช้เป็นสถานที่ดาเนินการหรือใช้ประโยชน์ตามสมควร
(ข) เป็นการได้มาจากการชาระหนี้ หรือจากการประกันต้นเงินที่ให้กู้ยืมไป
แต่ต้องจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวภายในห้าปีนับแต่วันที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตกเป็นของสถาบัน
การเงินประชาชน เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้จาหน่ายภายในกาหนดเวลาอื่น
(๗) ส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่
ในการดาเนินงานโดยใช้เงินที่ได้จากการจัดสรรกาไรของสถาบันการเงินประชาชน ทั้งนี้ ตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชน
(๘) กระทากิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงินประชาชนตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

๙
มาตรา ๒๗ ให้สถาบันการเงินประชาชนมีคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชน
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินสิบสี่คน
ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
กรรมการสถาบันการเงินประชาชนมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี
นับแต่วันเลือกตั้ง กรรมการสถาบันการเงินประชาชนซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน เว้นแต่ได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่สมาชิกโดยมีคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ให้เป็นกรรมการต่อไปได้อีกวาระหนึ่ง
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการสถาบันการเงินประชาชนแทนตาแหน่งที่ว่าง
ก่อนครบวาระ ให้กรรมการสถาบันการเงินประชาชนที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
มาตรา ๒๘ กรรมการสถาบันการเงินประชาชน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบปี
(๓) เป็นสมาชิกของสถาบันการเงินประชาชน
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) มีคุณสมบัติหรือไม่มลี ักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๒๙ ในการดาเนินงานของสถาบันการเงินประชาชนนั้น กรรมการสถาบัน
การเงินประชาชนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของสถาบัน
การเงินประชาชน ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของสถาบันการเงินประชาชน และต้องรับผิดชอบร่วมกันในการบริหารงานสถาบันการเงินประชาชนนั้น
ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การชาระค่าหุ้นนั้น ได้ชาระกันจริง
(๒) จัดให้มีและรักษาไว้ให้เรียบร้อย ซึ่งบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารที่กฎหมาย
กาหนดไว้
(๓) การให้สถาบันการเงินประชาชนเรียกประชุมใหญ่ตามที่กาหนดไว้
ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๐ ให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนเป็นผู้ดาเนินกิจการ
และเป็นผู้แทนสถาบันการเงินประชาชนในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้
คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ทาการแทน หรือจะทาสัญญาให้บุคคลภายนอกเป็นผู้จัดการก็ได้

๑๐
มาตรา ๓๑ ค่าตอบแทนของกรรมการสถาบันการเงินประชาชนและผู้จัดการ
สถาบันการเงินประชาชนให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมใหญ่กาหนด
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนจัดให้มีการประชุมสมาชิก
เป็นการประชุมใหญ่สามัญ ปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสถาบัน
การเงินประชาชนนั้น
การประชุมใหญ่คราวอื่นให้เรียกว่า ประชุมใหญ่วิสามัญ
มาตรา ๓๓ เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนจะเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้
ในกรณีที่สถาบันการเงินประชาชนขาดทุนถึงครึ่งหนึ่งของจานวนทุนที่ชาระแล้ว
คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยไม่ชักช้า แต่ไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่ทราบเพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบถึงการขาดทุนนั้น
มาตรา ๓๔ สมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด
หรือจานวนตามที่กาหนดในข้อบังคับจะลงลายมือชื่อทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการสถาบัน
การเงินประชาชน ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นต้องระบุว่าประสงค์
ให้เรียกประชุมเพื่อการใด
ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ให้คณะกรรมการสถาบัน
การเงินประชาชนเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับหนังสือร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าว ให้นายทะเบียนมีอานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๓๕ ให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนมีหน้าที่แจ้งคาบอกกล่าว
เรียกประชุมใหญ่ให้สมาชิกทุกคนทราบ
หลักเกณฑ์และวิธีการบอกกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันการเงิน
ประชาชน
มาตรา ๓๖ การประชุมใหญ่ของสถาบันการเงินประชาชน ต้องมีสมาชิกมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกอาจมอบอานาจให้บุคคลในครอบครัวมาประชุม
แทนตนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนกาหนด
มาตรา ๓๗ ในการประชุมใหญ่ของสถาบันการเงินประชาชน ถ้าสมาชิกมาประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมและมิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ให้นัดประชุมใหญ่
อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ เมื่อมีสมาชิก
มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมด ก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม

๑๑
มาตรา ๓๘ ประธานกรรมการสถาบันการเงินประชาชนเป็นประธาน
ของที่ประชุมใหญ่ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการสถาบันการเงินประชาชนหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกซึ่งมาประชุมเลือกสมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
มาตรา ๓๙ ในการประชุมใหญ่ของสถาบันการเงินประชาชน สมาชิกหนึ่งคน
ให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง
ชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(๑) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชน
(๒) การเลือกกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งในวาระที่สองให้เป็นกรรมการต่อไปอีก
หนึ่งวาระตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง
มาตรา ๔๐ การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีของสถาบันการเงินประชาชน
ให้จัดสรรเป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกาไรสุทธิ จนกว่าทุนสารองนั้นจะมีจานวนถึง
หนึ่งในสิบของจานวนทุนของสถาบันการเงินประชาชนหรือมากกว่านั้นตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ของสถาบันการเงินประชาชน
กาไรสุทธิประจาปีที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนสารอง ที่ประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้
ภายใต้ข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชน ดังต่อไปนี้
(๑) จ่ายเป็นเงินปันผลแก่สมาชิกตามจานวนหุ้นที่ถือ
(๒) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนที่สมาชิกได้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ประชาชนในระหว่างปี
(๓) จ่ายเป็นเงินรางวัลแก่กรรมการสถาบันการเงินประชาชน ผู้จัดการ พนักงาน
หรือลูกจ้างของสถาบันการเงินประชาชนไม่เกินร้อยละของเงินที่จ่ายเป็นเงินปันผลแก่สมาชิกตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๔) จ่ายเป็นเงินสนับสนุนหรือส่งเสริมการจัดสวัสดิการตามที่กาหนดในข้อบังคับ
(๕) เป็นเงินสารองอื่น
มาตรา ๔๑ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่แล้ว สถาบันการเงินประชาชน
อาจโอนทุนสารองตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของสถาบันการเงิน
ประชาชนนั้นได้
มาตรา ๔๒ ให้สถาบันการเงินประชาชนให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ธนาคารผู้ประสานงานจัดทาขึ้นตามมาตรา ๔๖ (๔)
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด

๑๒
มาตรา ๔๓ ให้สถาบันการเงินประชาชนจัดทาทะเบียน ดังต่อไปนี้ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ธนาคารผู้ประสานงานจัดทาขึ้นตามมาตรา ๔๖ (๔) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่นายทะเบียนกาหนด
(๑) ทะเบียนสมาชิก ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ
(ก) ชื่อ และที่ตั้งสถาบันการเงินประชาชน
(ข) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิก
(ค) วันที่เข้าเป็นสมาชิก
(๒) ทะเบียนหุ้น ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ
(ก) ชื่อ และที่ตั้งสถาบันการเงินประชาชน
(ข) ชื่อของสมาชิกที่ถือหุ้น มูลค่าหุ้น จานวนหุ้น และเงินค่าหุ้นที่ชาระแล้ว
(ค) วันที่ชาระค่าหุ้น
มาตรา ๔๔ การดาเนินงานและการกากับดูแลสถาบันการเงินประชาชนในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๑) การให้กู้และการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายใหญ่
(๒) การดารงเงินกองทุน
(๓) การบริหารสินทรัพย์และการดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
(๔) เรื่องอื่น ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงานและการกากับดูแล
ส่วนที่ ๓
การสนับสนุนและประสานงาน
มาตรา ๔๕ ให้คณะกรรมการประกาศกาหนดผู้ทาหน้าที่เป็นธนาคาร
ผู้ประสานงาน
มาตรา ๔๖ ให้ธนาคารผู้ประสานงานมีหน้าที่สนับสนุนและประสานงาน
การดาเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน และมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ประชาชนต่อคณะกรรมการ
(๒) สนับสนุน ช่วยเหลือ และแนะนาการจัดตั้งสถาบันการเงินประชาชน โดยเน้น
พื้นที่ที่มีศักยภาพและมีการดาเนินการให้บริการทางการเงินอย่างเข้มแข็ง
(๓) รับคาขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนจากองค์กรการเงินชุมชน
พร้อมทั้งจัดทาความเห็นประกอบการพิจารณา เพื่อนาเสนอต่อนายทะเบียนตามมาตรา ๑๗
(๔) จัดทาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการให้บริการทางการเงิน
ระบบทะเบียน ระบบการโอนเงิน ระบบบัญชี ระบบความปลอดภัย หรือระบบอื่นใดสาหรับสถาบัน
การเงินประชาชน

๑๓
(๕) จัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูล วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลธุรกรรม
ซึ่งรวมถึงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของสมาชิก สาหรับสถาบันการเงินประชาชน
(๖) จัดทาและพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบมาตรฐาน
การให้บริการของสถาบันการเงินประชาชน
(๗) พัฒนาศักยภาพและความพร้อม ทั้งในด้านระบบการเงิน การบัญชี
และการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร เพื่อยกระดับมาตรฐานให้แก่สถาบันการเงินประชาชน
(๘) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวกับสถาบัน
การเงินประชาชน ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง และมาตรฐานการให้บริการของสถาบันการเงิน
ประชาชน
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๔๗ ให้ธนาคารผู้ประสานงานจัดทารายงานผลการดาเนินงานในส่วนที่
เกี่ยวกับสถาบันการเงินประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ เสนอต่อคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๔๘ ให้ธนาคารผู้ประสานงานประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ
ทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปของสถาบันการเงินประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๔๙ ให้ธนาคารผู้ประสานงานประเมินความเสี่ยงและมาตรฐานคุณภาพ
การให้บริการของสถาบันการเงินประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ และแจ้งผลการประเมินพร้อม
ข้อเสนอแนะให้กับสถาบันการเงินประชาชนและนายทะเบียนทราบ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการประเมินความเสี่ยง
และมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนกาหนด
มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอานาจ
ในการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรา ๔๖ (๕) และมาตรา ๔๘ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ส่วนที่ ๔
การจัดทาบัญชีและสอบบัญชี
มาตรา ๕๑ ให้สถาบันการเงินประชาชนจัดทาบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สถานที่ตั้งของสถาบันการเงิน
ประชาชนภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกาหนด
การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน

๑๔
มาตรา ๕๒ ให้สถาบันการเงินประชาชนจัดทางบการเงินประจาปีทุกรอบปีบัญชี
ของสถาบันการเงินประชาชน
งบการเงินประจาปีนั้นต้องทาให้แล้วเสร็จและให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้วนาเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสถาบันการเงินประชาชนภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสถาบันการเงินประชาชนนั้น
มาตรา ๕๓ ให้สถาบันการเงินประชาชนจัดทารายงานประจาปีแสดงผล
การดาเนินงานของสถาบันการเงินประชาชนเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบการเงินประจาปี
และให้ส่งสาเนารายงานประจาปีและงบการเงินประจาปีซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติแล้วไปยัง
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่นั้น
มาตรา ๕๔ ให้สถาบันการเงินประชาชนเก็บรักษางบการเงินประจาปี
ตามมาตรา ๕๒ และรายงานประจาปีตามมาตรา ๕๓ พร้อมทั้งข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชน
และกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินประชาชนไว้ที่สถาบันการเงินประชาชน เพื่อให้สมาชิกตรวจดูได้
มาตรา ๕๕ ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญเลือกตั้งทุกปีจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกตัง้ กลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
หมวด ๓
การตรวจสอบสถาบันการเงินประชาชน
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสถาบันการเงินประชาชนใดกระทาการ
ฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทาการหรืองดเว้นกระทาการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่สมาชิกหรือประชาชน ให้นายทะเบียนแต่งตั้งข้าราชการในสานักงานหรือบุคคลภายนอก
เป็นผู้ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบสถาบันการเงินประชาชนนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ให้ผู้ตรวจสอบมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ตั้งของสถาบันการเงินประชาชนเพื่อตรวจสอบในระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทาการของสถาบันการเงินประชาชนได้
และเมื่อได้เข้าไปและลงมือทาการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว ถ้ายังดาเนินการไม่เสร็จจะกระทาต่อไป
ในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทาการของสถานที่นั้นได้
(๒) ออกคาสั่งเป็นหนังสือให้กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของสถาบัน
การเงินประชาชน มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสถาบันการเงินประชาชน หรือให้ส่งรายงาน
การประชุมหรือเอกสารใด ๆ ของสถาบันการเงินประชาชนที่จาเป็นแก่การตรวจสอบได้

๑๕
(๓) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องในสถาบันการเงินประชาชน
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบซึ่งต้องไม่เกินหกสิบวัน ในการออกคาสั่งยึดหรืออายัดดังกล่าว
จะต้องระบุเหตุผล ความจาเป็น และสิทธิของผู้ถูกยึดหรืออายัดนั้น
ให้ผู้ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการ
และนายทะเบียนตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๕๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕๖ ผู้ตรวจสอบต้องแสดง
บัตรประจาตัวที่นายทะเบียนเป็นผู้ออกแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวผู้ตรวจสอบให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกาหนด
มาตรา ๕๘ ให้ผู้ตรวจสอบเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๔
การแก้ไขฐานะของสถาบันการเงินประชาชน
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนกระทาการหรืองดเว้น
กระทาการในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จนทาให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสถาบันการเงินประชาชน
หรือสมาชิก หรือในกรณีที่สถาบันการเงินประชาชนมีข้อบกพร่องอันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสถาบันการเงินประชาชนหรือสมาชิก ให้นายทะเบียนมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนแก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการ
และระยะเวลาที่นายทะเบียนกาหนด
(๒) ให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนระงับการปฏิบัติในส่วนที่เป็นเหตุ
ให้เกิดข้อบกพร่องหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสถาบันการเงินประชาชนหรือสมาชิก
(๓) ให้กรรมการสถาบันการเงินประชาชนผู้เป็นต้นเหตุดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่
เป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน
กาหนด
(๔) มีคาสั่งถอดถอนกรรมการสถาบันการเงินประชาชนคนใดคนหนึ่งหรือทุกคน
หรือผู้จัดการสถาบันการเงินประชาชน โดยให้ถือว่าคาสั่งดังกล่าวเป็นมติที่ประชุมใหญ่
มาตรา ๖๐ ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชน
พ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้นายทะเบียนตั้งคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนชั่วคราว มีอานาจ
หน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชน และให้อยู่ในตาแหน่งไม่เกิน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้ง
ก่อนที่จะพ้นจากตาแหน่งให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนชั่วคราวจัดให้มี
การประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการสถาบันการเงินประชาชนขึ้นใหม่ทั้งคณะตามวิธีการที่กาหนด
ในข้อบังคับ

๑๖
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งให้กรรมการสถาบันการเงินประชาชน
บางคนพ้นจากตาแหน่ง ให้คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนส่วนที่เหลือเรียกประชุมใหญ่
เลือกตั้งผู้เป็นกรรมการสถาบันการเงินประชาชนแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการ
สถาบันการเงินประชาชนพ้นจากตาแหน่ง ถ้ามิได้เลือกตั้งหรือเลือกตั้งผู้เป็นกรรมการสถาบันการเงิน
ประชาชนไม่ได้ตามกาหนดเวลา ให้ถือว่าคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนประกอบด้วย
กรรมการสถาบันการเงินประชาชนทั้งหมดเท่าที่เหลืออยู่ และให้คณะกรรมการสถาบันการเงิน
ประชาชนดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้โดยจะต้องมีกรรมการสถาบันการเงินประชาชนอย่างน้อย
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการสถาบันการเงินประชาชนทั้งหมด
มาตรา ๖๒ คาสั่งใด ๆ ตามมาตรา ๕๙ หรือมาตรา ๖๐ ให้ผู้มีส่วนได้เสียอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคาสั่ง
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
มาตรา ๖๓ สถาบันการเงินประชาชนใดมีผลการดาเนินงานขาดทุนติดต่อกัน
เกินสามปี หรือขาดทุนเกินร้อยละยี่สิบของจานวนทุน ให้สถาบันการเงินประชาชนนั้นเสนอโครงการ
เพื่อแก้ไขฐานะและการดาเนินงานต่อนายทะเบียน เพื่อขอความเห็นชอบภายในระยะเวลาหกสิบวัน
นับแต่วันที่ทราบ
โครงการตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) แผนดาเนินงาน
(๒) ขั้นตอนที่ทาให้ลดผลขาดทุนของสถาบันการเงินประชาชน
(๓) ระยะเวลาที่จะดาเนินการให้สาเร็จตามโครงการ
เมื่อนายทะเบียนได้รับโครงการแล้ว จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้
ความเห็นชอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับโครงการ และให้แจ้งสถาบันการเงินประชาชนทราบ
ภายในเวลาดังกล่าว ในการนี้ จะกาหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนเวลาไว้ด้วยก็ได้
ในกรณีที่สถาบันการเงินประชาชนไม่เสนอโครงการภายในกาหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง หรือโครงการที่เสนอไม่ได้รับความเห็นชอบ หรือไม่ดาเนินการตามโครงการ หรือดาเนินการ
ไม่เป็นไปตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบหรือตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนเวลาที่นายทะเบียนกาหนด
ตามวรรคสอง ให้นายทะเบียนมีอานาจสั่งให้สถาบันการเงินประชาชนนั้นดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามที่เห็นสมควร หรือสั่งเลิกสถาบันการเงินประชาชนนั้น
หมวด ๕
การเลิกสถาบันการเงินประชาชน
มาตรา ๖๔ สถาบันการเงินประชาชนย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้
(๑) มีเหตุตามที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชน
(๒) ที่ประชุมใหญ่ลงมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสมาชิกทั้งหมดให้เลิก

๑๗
(๓) ล้มละลาย
(๔) นายทะเบียนสั่งให้เลิกตามมาตรา ๖๓
(๕) ทุนที่ชาระแล้วต่ากว่าห้าแสนบาทเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งรอบปีบัญชี
ให้สถาบันการเงินประชาชนที่เลิกตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แจ้งให้นายทะเบียนทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เลิก
ให้นายทะเบียนปิดประกาศการเลิกสถาบันการเงินประชาชนไว้ทสี่ ถานที่ตั้ง
ของสถาบันการเงินประชาชน
มาตรา ๖๕ สถาบันการเงินประชาชนที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา ๖๓ มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการ โดยทาเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
และให้นายทะเบียนส่งคาอุทธรณ์ต่อไปยังคณะกรรมการโดยไม่ชักช้า
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
มาตรา ๖๖ เมื่อสถาบันการเงินประชาชนใดเลิกไปด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดตามที่ระบุ
ไว้ในมาตรา ๖๔ ให้จัดการชาระบัญชีตามบทบัญญัติในหมวด ๖ ว่าด้วยการชาระบัญชี
หมวด ๖
การชาระบัญชี
มาตรา ๖๗ การชาระบัญชีสถาบันการเงินประชาชนที่ล้มละลายนั้น ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
มาตรา ๖๘ การชาระบัญชีสถาบันการเงินประชาชนทีเ่ ลิกเพราะเหตุนายทะเบียน
สั่งให้เลิก ให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ชาระบัญชี
มาตรา ๖๙ การชาระบัญชีสถาบันการเงินประชาชนที่เลิกเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ล้มละลายหรือนายทะเบียนสั่งให้เลิก ให้ทปี่ ระชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ชาระบัญชีขึ้นทาการชาระบัญชีภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่เลิกสถาบันการเงินประชาชน
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไม่เลือกตั้งผู้ชาระบัญชีภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ชาระบัญชีขึ้นทาการชาระบัญชี
เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกมีจานวนไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะแต่งตั้งผู้ชาระบัญชีคนใหม่แทนผู้ชาระ
บัญชีซึ่งได้รับเลือกตั้งหรือซึ่งได้แต่งตั้งไว้ก็ได้
มาตรา ๗๐ การชาระบัญชีสถาบันการเงินประชาชนที่เลิกเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ล้มละลาย ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการชาระบัญชีห้างหุ้นส่วน

๑๘
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัด และบริษัทจากัด มาใช้บังคับกับการชาระบัญชีของสถาบันการเงิน
ประชาชนโดยอนุโลม
ในระหว่างการชาระบัญชี ให้ถือว่าสถาบันการเงินประชาชนนั้นยังคงอยู่ตราบเท่า
เวลาที่จาเป็นเพื่อการชาระบัญชี
มาตรา ๗๑ ผู้ชาระบัญชีที่นายทะเบียนแต่งตั้งอาจได้รับค่าตอบแทนตามที่
นายทะเบียนกาหนด
ผู้ชาระบัญชีที่ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งอาจได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมใหญ่
กาหนด
หมวด ๗
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๗๒ ในหมวดนี้
“ผู้มีอานาจในการจัดการ” หมายความว่า
(๑) กรรมการของสถาบันการเงินประชาชน
(๒) ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งสถาบันการเงินประชาชนแต่งตั้ง มอบหมาย
หรือทาสัญญาให้มีอานาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
(๓) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอานาจควบคุมหรือครอบงากรรมการ หรือการจัดการ
ของสถาบันการเงินประชาชน ให้ปฏิบัติตามคาสั่งของตนในการกาหนดนโยบายหรือการดาเนินงาน
ของสถาบันการเงินประชาชน
มาตรา ๗๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่
มาตรา ๗๔ ผู้ใดขัดขวางผู้ตรวจสอบซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้ตรวจสอบซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๖ ผู้ใดทาให้เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทาให้สูญหาย
หรือไร้ประโยชน์ ซึ่งเอกสารใด ๆ อันผู้ตรวจสอบได้ยึด อายัด รักษาไว้ หรือสั่งให้ส่งเพื่อเป็น
พยานหลักฐานหรือเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าผู้ตรวจสอบจะรักษาเอกสารนั้นไว้เอง
หรือสั่งให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นส่งหรือรักษาไว้ก็ตาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

๑๙
มาตรา ๗๗ ผู้ใดล่วงรู้กิจการของสถาบันการเงินประชาชนเนื่องจากการปฏิบัติตาม
อานาจหน้าที่ที่กาหนดในกฎหมายอันเป็นกิจการที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้นนาไป
เปิดเผยแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การเปิดเผยตามหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
(๒) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชี
(๔) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่
ในการกากับดูแลสถาบันการเงินประชาชนนั้น
(๕) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของธนาคารผู้ประสานงาน
ที่ให้การสนับสนุนสถาบันการเงินประชาชนนั้น
(๖) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะการดาเนินงานของสถาบันการเงิน
ประชาชน
(๗) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินประชาชน
(๘) การเปิดเผยความลับของลูกค้าสถาบันการเงินประชาชนที่ถูกเปิดเผย
ต่อสาธารณชนแล้ว
(๙) การเปิดเผยความลับของลูกค้าของสถาบันการเงินประชาชนซึ่งลูกค้าดังกล่าว
ให้ความยินยอมแล้ว
(๑๐) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
มาตรา ๗๘ ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของสถาบันการเงินประชาชนโดยเหตุ
ที่เป็นผู้มีอานาจในการจัดการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของสถาบันการเงินประชาชนนั้น และเปิดเผย
ความลับนั้นในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการเปิดเผยตามกรณีในมาตรา ๗๗ วรรคสอง
มาตรา ๗๙ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล
ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือผู้มีอานาจในการจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณี
ที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุ
ให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๐ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ประชาชนประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการโดยตาแหน่งตามมาตรา ๕ ปฏิบัติหน้าที่

๒๐
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
...............................
นายกรัฐมนตรี

