
 
 

 

 

ฉบบัท่ี 109/2562                                          วนัท่ี 29 กนัยายน 2562 
 

คณะกรรมการพฒันาระบบสถาบันการเงินประชาชนออกประกาศก าหนดองค์กรการเงินชุมชน  
ธนาคารผู้ประสานงาน และหลกัเกณฑ์การด าเนินงานเบือ้งต้นของสถาบันการเงินประชาชน 

___________________________________ 
 

นายพรชยั ฐีระเวช ท่ีปรึกษาดา้นเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลงั เปิดเผยว่า 
หลังจากพระราชบญัญติัสถาบนัการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ.ฯ) ได้มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562  
ได้มีการประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบสถาบนัการเงินประชาชน (คณะกรรมการฯ)  คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี  
29 สิงหาคม 2562 และต่อมาคณะกรรมการฯ ไดอ้อกประกาศจ านวน 5 ฉบบั เพื่อก าหนดองคก์รการเงินชุมชน ธนาคาร
ผูป้ระสานงาน และหลักเกณฑ์การด าเนินงานเบ้ืองต้นของสถาบนัการเงินประชาชนเพื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ.ฯ  
ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 และมีผลบงัคบัใช้นับตั้งแต่วนัท่ี 19 กนัยายน 2562  
เป็นตน้มา ประกาศคณะกรรมการฯ จ านวน 5 ฉบบัดงักล่าวมีสาระส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

1.ก าหนดใหก้ลุ่มออมทรัพย/์กลุ่มสัจจะ กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต สถาบนัการเงินชุมชน และวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีใหบ้ริการทางการเงินและไม่เป็นนิติบุคคล เป็นองคก์รการเงินชุมชนตาม พ.ร.บ.ฯ และให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน เป็นธนาคารผูป้ระสานงานตาม พ.ร.บ.ฯ 

2. ก าหนดกรอบอตัราดอกเบ้ีย/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม และค่าบริการโอนเงินและรับช าระเงินของ
สถาบนัการเงินประชาชน  

3.ก าหนดให้สถาบันการเงินประชาชนพิจารณาฝากเงิน/กู้ยืมเงินในกรณีท่ีมีความจ าเป็นกับธนาคาร 
ผูป้ระสานงานเป็นอนัดบัแรก โดยในกรณีท่ีไม่มีธนาคารผูป้ระสานงานท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ีหรือธนาคารผูป้ระสานงาน 
ไม่อาจใหบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสม สถาบนัการเงินประชาชนสามารถฝากเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งอ่ืนได ้

4. ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการให้บริการทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของสถาบนัการเงินประชาชน ดงัน้ี 

  4.1  สถาบนัการเงินประชาชนตอ้งจดัให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ธนาคารผูป้ระสานงานไดจ้ดัท าและพฒันาข้ึน ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ย Software ส าหรับใช้ในการให้บริการทางการเงินของ
สถาบนัการเงินโดยเฉพาะ และระบบเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างสถาบนัการเงินประชาชนกบั
ธนาคารผูป้ระสานงาน 

      4.2 สถาบนัการเงินประชาชนตอ้งบนัทึกขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลการท าธุรกรรมของสมาชิก และขอ้มูล
การฝากเงินและกูย้มืเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน รวมถึงตอ้งประมวลผลขอ้มูลและจดัท ารายงานงบการเงิน โดยสามารถ
สรุปยอดเป็นรายวนั รายเดือน และรายปี และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีธนาคารผูป้ระสานงานไดจ้ดัท าและพฒันาข้ึน  
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4.3 สถาบนัการเงินประชาชนตอ้งมีการควบคุมดูแลให้มีการรักษาความปลอดภยั ความถูกตอ้ง
เช่ือถือได้ของข้อมูล และความพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมีการดูแลข้อมูลลับ นอกจากน้ี การเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศจะตอ้งมีการควบคุมการเขา้ถึงระบบและฐานขอ้มูล โดยตอ้งก าหนดให้มีการพิสูจน์และยืนยนั
ตวัตนก่อนเพื่อเป็นการรักษาความลบัและความปลอดภยัของระบบและขอ้มูล  

ทั้งน้ี รองโฆษกกระทรวงการคลงั กล่าวทิ้งทา้ยวา่ ถึงแมว้า่ตอนน้ียงัไม่มีการเปิดให้ยื่นขอจดทะเบียน
เป็นสถาบนัการเงินประชาชนกับธนาคารผูป้ระสานงานอย่างเป็นทางการ เน่ืองจากอยู่ระหว่างการออกประกาศคณะ
กรรมการฯ และประกาศนายทะเบียนสถาบนัการเงินประชาชนเพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์การด าเนินงานของสถาบนัการเงิน
ประชาชนใหค้รบถว้นและสอดคลอ้งตาม พ.ร.บ.ฯ และการเตรียมความพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารผู ้
ประสานงานแต่องคก์รการเงินชุมชนท่ีมีคุณสมบติัตามกฎหมาย เช่น มีทุนท่ีช าระแลว้ไม่ต ่ากวา่ 5 แสนบาท มีการจดัท า
งบการเงินประจ าปีต่อเน่ืองกนัเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี มีผลการด าเนินงานเป็นก าไรต่อเน่ืองกนัเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
เป็นตน้  ท่ีมีความสนใจจะยื่นค าขอจดทะเบียนเป็นสถาบนัการเงินประชาชนสามารถติดต่อกบัธนาคารผูป้ระสานงานไว้
เบ้ืองตน้ก่อนได ้ 
 

____________________________________ 
 

ส านกันโยบายพฒันาระบบการเงินภาคประชาชน ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  
โทร. 0-2169-7127 ถึง 36 ต่อ 131 

 



ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 
เรื่อง  ก าหนดกรอบอตัราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน  คา่ธรรมเนียม  และค่าบริการ   

ของสถาบนัการเงนิประชาชน   
พ.ศ.  2562 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  (3)  และมาตรา  44  (4)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
การเงินประชาชน  พ.ศ.  2562  คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนจึงออกประกาศ
ก าหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน  ค่าธรรมเนียม  และค่าบริการของสถาบันการเงินประชาชน  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 อัตราดอกเบี้ยจากเงินฝากทุกประเภทสูงสุดที่สถาบันการเงินประชาชนอาจให้ได้ 
ต้องไม่เกินร้อยละ  4.5  ต่อปี   

ส าหรับกรณีสถาบันการเงินประชาชนที่ให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม   
อัตราผลตอบแทนจากเงินฝากทุกประเภทสูงสุดที่สถาบันการเงินประชาชนอาจให้ได้ต้องไม่เกิ น 
ร้อยละ  4.5  ต่อปี 

การก าหนดอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนจากเงินฝากของผู้ฝากเงินแต่ละประเภท  
รวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ  ให้สถาบันการเงินประชาชนก าหนดโดยค านึงถึงความชัดเจน  โปร่งใส   
และเท่าเทียมกันส าหรับเงินฝากของผู้ฝากเงินประเภทเดียวกัน 

ข้อ 2 อัตราดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อ  ค่าปรับ  ค่าบริการ  หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ   
ที่สถาบันการเงินประชาชนอาจเรียกเก็บได้  รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ  15  ต่อปี   

ส าหรับกรณีสถาบันการเงินประชาชนที่ให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม   
อัตราก าไรจากการให้สินเชื่อ  ค่าปรับ  ค่าบริการ  หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ  ที่สถาบันการเงินประชาชน
อาจเรียกเก็บได้  รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ  15  ต่อปี 

นอกจากอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราก าไร  ค่าปรับ  ค่าบริการ  หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ  ตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง  สถาบันการเงินประชาชนอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ตามที่ได้จ่ายไปจริง
และพอสมควรแก่เหตุ  ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน  80  บาทต่อรายต่อเดือน 

ข้อ 3 ค่าธรรมเนียมในการให้บริการโอนเงินที่สถาบันการเงินประชาชนอาจเรียกเก็บได้  
ตามอัตราที่คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนก าหนด  ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน  40  บาทต่อรายการ 

ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมในการให้บริการรับช าระเงินที่สถาบันการเงินประชาชนอาจเรียกเก็บได้
ตามอัตราที่คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนก าหนด  ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน  10  บาทต่อรายการ 

ข้อ 5 สถาบันการเงินประชาชนต้องจัดให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ที่ท าการ
ของสถาบันการเงินประชาชน  โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดสัญญา  หรือข้อตกลงที่เป็นรูปแบบ
มาตรฐานส าหรับสมาชิก  ผู้ฝากเงิน  หรือประชาชน  เงื่อนไขต่าง ๆ  ของสัญญาหรือข้อตกลง   

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๒



อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนจากเงินฝาก  อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราก าไรจากการให้สินเชื่อ  
ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และสามารถมอบเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่สมาชิก   ผู้ฝากเงิน   
หรือประชาชนได้เมื่อมีการร้องขอ  เพ่ือให้สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ได้ตรงตามความต้องการ   

ท้ังนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ประสงค์  พูนธเนศ 

ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๒



ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการให้บริการทางการเงนิโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของสถาบนัการเงนิประชาชน   
พ.ศ.  2562 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  (7)  มาตรา  42  และมาตรา  ๔6  (4)  แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันการเงินประชาชน  พ.ศ.  2562  คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 
จึงออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการให้บริการทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ในการให้บริการทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันการเงินประชาชน
ต้องจัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ธนาคารผู้ประสานงานได้จัดท า  
และพัฒนาขึ้น 

ข้อ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ  ต้องประกอบด้วยรายการ  ดังต่อไปนี้   
(1) โปรแกรมคอมพิวเตอร์   (Software)  ซึ่งเป็นโปรแกรมส าหรับใช้ในการให้บริการ 

ทางการเงินของสถาบันการเงินโดยเฉพาะ 
(2) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างข้อมูลของสถาบันการเงินประชาชน

และฐานข้อมูลของธนาคารผู้ประสานงานได้ 
ข้อ 3 สถาบันการเงินประชาชนต้องบันทึกข้อมูลทั่วไป  และข้อมูลการท าธุรกรรม 

ของสมาชิกสถาบันการเงินประชาชน  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ธนาคารผู้ประสานงานได้จัดท า 
และพัฒนาขึ้น  ทั้งนี้  รายละเอียดของข้อมูลให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ข้อ 4 สถาบันการเงินประชาชนต้องบันทึกข้อมูลการฝากเงินและกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ธนาคารผู้ประสานงานได้จัดท า
และพัฒนาขึ้น  ทั้งนี้  รายละเอียดของข้อมูลให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ข้อ 5 สถาบันการเงินประชาชนต้องประมวลผลข้อมูลและจัดท ารายงานงบการเงินของ
สถาบันการเงินประชาชน  โดยสามารถสรุปยอดเป็นรายวัน  รายเดือน  และรายปี  โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ธนาคารผู้ประสานงานได้จัดท าและพัฒนาขึ้น 

ข้อ 6 เทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องมีการควบคุมดูแลให้มีการรักษาความปลอดภัย   
ความถูกต้อง  เชื่อถือได้ของข้อมูล  และความพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนมีการดูแลข้อมูลลับ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานอื่นที่เป็นที่ยอมรับ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 7 การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงินประชาชน  จะต้องมีการควบคุม
การเข้าถึงระบบและฐานข้อมูล  โดยต้องก าหนดให้มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนก่อน  ทั้งนี้  เพ่ือเป็น 
การรักษาความลับและความปลอดภัยของระบบและข้อมูล 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๒



กระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของระบบหรือ
ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้   

ท้ังนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ประสงค์  พูนธเนศ 

ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๒



ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์การฝากเงินหรือกู้ยมืเงนิเพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของสถาบนัการเงนิประชาชน   

พ.ศ.  2562 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  9  (4)  และมาตรา  26  (4)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
การเงินประชาชน  พ.ศ.  2562  คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนจึงออกประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์การฝากเงินหรือกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ให้สถาบันการเงินประชาชนพิจารณาฝากเงินกับธนาคารผู้ประสานงานเป็นอันดับแรก 
ในกรณีที่ไม่มีธนาคารผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ในการด าเนินงานของสถาบันการเงิน

ประชาชน  หรือธนาคารผู้ประสานงานไม่อาจให้บริการได้อย่างเหมาะสม  ให้สถาบันการเงินประชาชน
สามารถฝากเงินกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  หรือสถาบันการเงินของรัฐ 
ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นแห่งอื่นได้ 

ข้อ 2 ในกรณีที่มีความจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงาน  ให้สถาบันการเงิน
ประชาชนพิจารณากู้ยืมเงินจากธนาคารผู้ประสานงานเป็นอันดับแรก 

ในกรณีที่ไม่มีธนาคารผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ในการด าเนินงานของสถาบันการเงิน
ประชาชน  หรือธนาคารผู้ประสานงานไม่อาจให้บริการได้อย่างเหมาะสม  ให้สถาบันการเงินประชาชน
สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  หรือสถาบันการเงินของรัฐ
ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นแห่งอื่นได้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ประสงค์  พูนธเนศ 

ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๒



ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 
เรื่อง  ก าหนดองค์กรการเงนิชุมชน   

พ.ศ.  2562 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  3  และมาตรา  9  (2)  แห่งพระราชบญัญตัิสถาบันการเงนิประชาชน  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนจึงออกประกาศก าหนดองค์กร
การเงินชุมชน  ดังต่อไปนี้   

1. กลุ่มออมทรัพย์  หรือกลุ่มสัจจะ   
๒. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
๓. สถาบันการเงินชุมชน 
๔. วิสาหกิจชุมชนที่ให้บริการทางการเงินและไม่เป็นนิติบุคคล 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ประสงค์  พูนธเนศ 

ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๒



ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 
เรื่อง  ก าหนดธนาคารผูป้ระสานงาน   

พ.ศ.  2562 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  9  (2)  และมาตรา  45  แห่งพระราชบญัญตัิสถาบันการเงนิ
ประชาชน  พ.ศ.  2562  คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนจึงออกประกาศก าหนด
ธนาคารผู้ประสานงาน  ดังต่อไปนี้ 

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   
2. ธนาคารออมสิน 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ประสงค์  พูนธเนศ 

ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๒


