ฉบับที่ 109/2562

วันที่ 29 กันยายน 2562

คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนออกประกาศกาหนดองค์ กรการเงินชุมชน
ธนาคารผู้ประสานงาน และหลักเกณฑ์ การดาเนินงานเบือ้ งต้ นของสถาบันการเงินประชาชน
___________________________________
นายพรชัย ฐี ระเวช ที่ปรึ กษาด้านเศรษฐกิ จการเงิ น ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า
หลังจากพระราชบัญญัติสถาบันการเงิ นประชาชน พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ.ฯ) ได้มี ผลบังคับใช้เมื่ อวันที่ 28 สิ งหาคม 2562
ได้มี การประชุ มคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงิ นประชาชน (คณะกรรมการฯ) ครั้ งที่ 1/2562 เมื่ อวันที่
29 สิ งหาคม 2562 และต่อมาคณะกรรมการฯ ได้ออกประกาศจานวน 5 ฉบับ เพื่อกาหนดองค์กรการเงินชุ มชน ธนาคาร
ผูป้ ระสานงาน และหลักเกณฑ์การดาเนิ นงานเบื้ องต้นของสถาบันการเงิ นประชาชนเพื่ อให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ.ฯ
ซึ่ งได้ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 และมี ผลบังคับใช้นับตั้งแต่วนั ที่ 19 กันยายน 2562
เป็ นต้นมา ประกาศคณะกรรมการฯ จานวน 5 ฉบับดังกล่าวมีสาระสาคัญสรุ ปได้ ดังนี้
1.กาหนดให้กลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มสัจจะ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ต สถาบันการเงินชุ มชน และวิสาหกิ จ
ชุมชนที่ให้บริ การทางการเงินและไม่เป็ นนิติบุคคล เป็ นองค์กรการเงินชุมชนตาม พ.ร.บ.ฯ และให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิ น เป็ นธนาคารผูป้ ระสานงานตาม พ.ร.บ.ฯ
2. กาหนดกรอบอัตราดอกเบี้ย/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนี ยม และค่าบริ การโอนเงินและรับชาระเงินของ
สถาบันการเงินประชาชน
3.ก าหนดให้ สถาบันการเงิ นประชาชนพิ จารณาฝากเงิ น/กู้ยื มเงิ นในกรณี ที่ มี ความจ าเป็ นกับธนาคาร
ผูป้ ระสานงานเป็ นอันดับแรก โดยในกรณี ที่ไม่มีธนาคารผูป้ ระสานงานที่รับผิดชอบในพื้นที่หรื อธนาคารผูป้ ระสานงาน
ไม่อาจให้บริ การได้อย่างเหมาะสม สถาบันการเงินประชาชนสามารถฝากเงินกับสถาบันการเงินแห่งอื่นได้
4. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื่ อนไขการให้บริ การทางการเงิ นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถาบันการเงินประชาชน ดังนี้
4.1 สถาบันการเงินประชาชนต้องจัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ธนาคารผูป้ ระสานงานได้จดั ทาและพัฒนาขึ้น ซึ่ งต้องประกอบด้วย Software สาหรับใช้ในการให้บริ การทางการเงินของ
สถาบันการเงิ นโดยเฉพาะ และระบบเชื่ อมโยงข้อมูลที่ สามารถเชื่ อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันการเงิ นประชาชนกับ
ธนาคารผูป้ ระสานงาน
4.2 สถาบันการเงินประชาชนต้องบันทึกข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลการทาธุ รกรรมของสมาชิ ก และข้อมูล
การฝากเงินและกูย้ มื เงินเพื่อใช้ในการดาเนิ นงาน รวมถึงต้องประมวลผลข้อมูลและจัดทารายงานงบการเงิน โดยสามารถ
สรุ ปยอดเป็ นรายวัน รายเดือน และรายปี และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ธนาคารผูป้ ระสานงานได้จดั ทาและพัฒนาขึ้น

-24.3 สถาบันการเงิ นประชาชนต้องมีการควบคุ มดูแลให้มี การรั กษาความปลอดภัย ความถูกต้อง
เชื่ อถื อได้ข องข้อมู ล และความพร้ อมใช้ง านได้อย่า งต่ อเนื่ อง ตลอดจนมี การดู แลข้อมู ลลับ นอกจากนี้ การเข้าถึ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องมีการควบคุ มการเข้าถึ งระบบและฐานข้อมูล โดยต้องกาหนดให้มีการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนก่อนเพื่อเป็ นการรักษาความลับและความปลอดภัยของระบบและข้อมูล
ทั้งนี้ รองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวทิ้งท้ายว่า ถึงแม้วา่ ตอนนี้ ยงั ไม่มีการเปิ ดให้ยื่นขอจดทะเบียน
เป็ นสถาบันการเงิ นประชาชนกับธนาคารผูป้ ระสานงานอย่างเป็ นทางการ เนื่ องจากอยู่ระหว่างการออกประกาศคณะ
กรรมการฯ และประกาศนายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชนเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนิ นงานของสถาบันการเงิน
ประชาชนให้ครบถ้วนและสอดคล้องตาม พ.ร.บ.ฯ และการเตรี ยมความพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารผู้
ประสานงานแต่องค์กรการเงินชุ มชนที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย เช่น มีทุนที่ชาระแล้วไม่ต่ากว่า 5 แสนบาท มีการจัดทา
งบการเงินประจาปี ต่อเนื่ องกันเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี มีผลการดาเนิ นงานเป็ นกาไรต่อเนื่ องกันเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
เป็ นต้น ที่มีความสนใจจะยื่นคาขอจดทะเบียนเป็ นสถาบันการเงิ นประชาชนสามารถติดต่อกับธนาคารผูป้ ระสานงานไว้
เบื้องต้นก่อนได้
____________________________________
สานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0-2169-7127 ถึง 36 ต่อ 131

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
เรื่อง กาหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม และค่าบริการ
ของสถาบันการเงินประชาชน
พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ (3) และมาตรา 44 (4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
การเงินประชาชน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนจึงออกประกาศ
กาหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม และค่าบริการของสถาบันการเงินประชาชน
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 อัต ราดอกเบี้ยจากเงินฝากทุกประเภทสูงสุด ที่สถาบันการเงินประชาชนอาจให้ได้
ต้องไม่เกินร้อยละ 4.5 ต่อปี
ส าหรั บ กรณี ส ถาบั น การเงิ น ประชาชนที่ ใ ห้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ตามหลั ก ศาสนาอิ ส ลาม
อั ต ราผลตอบแทนจากเงิ น ฝากทุ ก ประเภทสู ง สุ ด ที่ ส ถาบั น การเงิ น ประชาชนอาจให้ ไ ด้ ต้ อ งไม่ เ กิ น
ร้อยละ 4.5 ต่อปี
การกาหนดอัต ราดอกเบี้ยหรืออัต ราผลตอบแทนจากเงินฝากของผู้ ฝากเงินแต่ละประเภท
รวมทั้ ง เงื่ อ นไขต่ า ง ๆ ให้ ส ถาบั น การเงิ น ประชาชนก าหนดโดยค านึ ง ถึ ง ความชั ด เจน โปร่ ง ใส
และเท่าเทียมกันสาหรับเงินฝากของผู้ฝากเงินประเภทเดียวกัน
ข้อ 2 อั ต ราดอกเบี้ ย จากการให้ สิ น เชื่ อ ค่ า ปรั บ ค่ า บริ ก าร หรื อ ค่ า ธรรมเนี ย มใด ๆ
ที่สถาบันการเงินประชาชนอาจเรียกเก็บได้ รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี
ส าหรั บ กรณี ส ถาบั น การเงิ น ประชาชนที่ ใ ห้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ตามหลั ก ศาสนาอิ ส ลาม
อัตรากาไรจากการให้สินเชื่อ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่สถาบันการเงินประชาชน
อาจเรียกเก็บได้ รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี
นอกจากอัตราดอกเบี้ยหรืออัตรากาไร ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง สถาบันการเงินประชาชนอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ตามที่ได้จ่ายไปจริง
และพอสมควรแก่เหตุ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 80 บาทต่อรายต่อเดือน
ข้อ 3 ค่าธรรมเนียมในการให้บริการโอนเงินที่สถาบันการเงินประชาชนอาจเรียกเก็บ ได้
ตามอัตราที่คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนกาหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 40 บาทต่อรายการ
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมในการให้บริการรับชาระเงินที่สถาบันการเงินประชาชนอาจเรียกเก็บได้
ตามอัตราที่คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนกาหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ
ข้อ 5 สถาบันการเงินประชาชนต้องจัดให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทาการ
ของสถาบันการเงินประชาชน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดสัญญา หรือข้อตกลงที่เป็นรูปแบบ
มาตรฐานส าหรั บ สมาชิ ก ผู้ ฝ ากเงิ น หรื อ ประชาชน เงื่ อ นไขต่ า ง ๆ ของสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลง

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

อัต ราดอกเบี้ยหรืออัต ราผลตอบแทนจากเงินฝาก อัต ราดอกเบี้ยหรืออัต รากาไรจากการให้สินเชื่ อ
ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า ปรั บ และสามารถมอบเอกสารเกี่ ย วกับ ข้อมู ล ดังกล่า วให้แก่ สมาชิ ก ผู้ ฝ ากเงิน
หรือประชาชนได้เมื่อมีการร้องขอ เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ได้ตรงตามความต้องการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
ประสงค์ พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้บริการทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถาบันการเงินประชาชน
พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ (7) มาตรา 42 และมาตรา ๔6 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบั น การเงิ น ประชาชน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น ประชาชน
จึงออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้บริการทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในการให้บริการทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการเงินประชาชน
ต้องจัด ให้ มีอุปกรณ์คอมพิว เตอร์เพื่อรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ธนาคารผู้ประสานงานได้จัด ทา
และพัฒนาขึ้น
ข้อ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้
(1) โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ (Software) ซึ่ ง เป็ น โปรแกรมส าหรั บ ใช้ ใ นการให้ บ ริ ก าร
ทางการเงินของสถาบันการเงินโดยเฉพาะ
(2) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างข้อมูลของสถาบันการเงินประชาชน
และฐานข้อมูลของธนาคารผู้ประสานงานได้
ข้อ 3 สถาบั น การเงิ น ประชาชนต้ อ งบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป และข้ อ มู ล การท าธุ ร กรรม
ของสมาชิกสถาบันการเงินประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ธนาคารผู้ประสานงานได้จัดทา
และพัฒนาขึ้น ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อมูลให้เป็นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
ข้อ 4 สถาบัน การเงิน ประชาชนต้องบันทึกข้อมูลการฝากเงินและกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการ
ดาเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ธนาคารผู้ประสานงานได้จัดทา
และพัฒนาขึ้น ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อมูลให้เป็นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
ข้อ 5 สถาบัน การเงินประชาชนต้องประมวลผลข้อมูลและจัด ทารายงานงบการเงินของ
สถาบันการเงินประชาชน โดยสามารถสรุปยอดเป็นรายวัน รายเดือน และรายปี โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ธนาคารผู้ประสานงานได้จัดทาและพัฒนาขึ้น
ข้อ 6 เทคโนโลยี ส ารสนเทศจะต้ อ งมี ก ารควบคุ ม ดู แ ลให้ มี ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย
ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล และความพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการดูแลข้อมูลลับ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานอื่นที่เป็นที่ยอมรับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 7 การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงินประชาชน จะต้องมีการควบคุม
การเข้าถึงระบบและฐานข้อมูล โดยต้องกาหนดให้มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนก่อน ทั้งนี้ เพื่อเป็น
การรักษาความลับและความปลอดภัยของระบบและข้อมูล

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

กระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของระบบหรือ
ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
ประสงค์ พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การฝากเงินหรือกู้ยมื เงินเพื่อใช้ในการดาเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน
พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9 (4) และมาตรา 26 (4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
การเงินประชาชน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนจึงออกประกาศ
ก าหนดหลัก เกณฑ์ ก ารฝากเงิน หรือกู้ ยื มเงินเพื่ อใช้ ใ นการดาเนิ นงานของสถาบันการเงินประชาชน
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้สถาบันการเงินประชาชนพิจารณาฝากเงินกับธนาคารผู้ประสานงานเป็นอันดับแรก
ในกรณีที่ไม่มีธนาคารผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ในการดาเนินงานของสถาบันการเงิน
ประชาชน หรือธนาคารผู้ประสานงานไม่อาจให้บริการได้อย่างเหมาะสม ให้สถาบันการเงินประชาชน
สามารถฝากเงินกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือสถาบันการเงินของรัฐ
ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นแห่งอื่นได้
ข้อ 2 ในกรณี ที่ มี ความจาเป็ นและเพื่ อประโยชน์ใ นการดาเนิ นงาน ให้ ส ถาบั นการเงิน
ประชาชนพิจารณากู้ยืมเงินจากธนาคารผู้ประสานงานเป็นอันดับแรก
ในกรณีที่ไม่มีธนาคารผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ในการดาเนินงานของสถาบันการเงิน
ประชาชน หรือธนาคารผู้ประสานงานไม่อาจให้บริการได้อย่างเหมาะสม ให้สถาบันการเงินประชาชน
สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือสถาบันการเงินของรัฐ
ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นแห่งอื่นได้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
ประสงค์ พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
เรื่อง กาหนดองค์กรการเงินชุมชน
พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 3 และมาตรา 9 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน
พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการพัฒ นาระบบสถาบันการเงินประชาชนจึงออกประกาศกาหนดองค์กร
การเงินชุมชน ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มออมทรัพย์ หรือกลุ่มสัจจะ
๒. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๓. สถาบันการเงินชุมชน
๔. วิสาหกิจชุมชนที่ให้บริการทางการเงินและไม่เป็นนิติบุคคล
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
ประสงค์ พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
เรื่อง กาหนดธนาคารผูป้ ระสานงาน
พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9 (2) และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการเงิน
ประชาชน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนจึงออกประกาศกาหนด
ธนาคารผู้ประสานงาน ดังต่อไปนี้
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2. ธนาคารออมสิน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
ประสงค์ พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน

