เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชสถาบันการเงินชุมชน พ.ศ. ....
ด้วยสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังขอเสนอ เรื่อง ร่ำงพระรำชสถำบันกำรเงินชุมชน พ.ศ. .... ของสภำ
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศที่ได้ปรับปรุงตำมควำมเห็นของสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง เนื่องจำกกำรเข้ำถึงบริกำร
ทำงกำรเงินอย่ำงทั่วถึงเป็นเป้ำหมำยสำคัญของภำครัฐ อันจะช่วยสร้ำงโอกำสที่เท่ำเทียมกันทำงด้ำนกำรเงินแก่
ประชำชน ลดควำมเหลื่อมลำโดยรวมของประเทศ อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกองค์กรกำรเงินระดับฐำนรำกที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันส่วนมำก ยังให้บริกำรทำงกำรเงินได้ไม่ครบถ้วน ขำดควำมยั่งยืนในกำรดำเนินกำร จำกกำรเน้นกำรพึ่งพำตัว
บุคคลเป็นหลัก ทำให้ไม่สำมำรถดำเนินกำรต่อไปเมื่อต้องเปลี่ยนบุคคลผู้เป็นแกนนำ ขำดควำมมั่นคงจำกข้อจำกัด
ด้ำนกำรจัดกำร ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และด้ำนบัญชี บำงส่วนยังขำดสภำพควำมเป็นนิติบุคคล ส่วนในระดับ
ภำพรวม ภำครัฐยังไม่มีทิศทำงที่ชัดเจนในกำรขับเคลื่อนระดับนโยบำยเรื่องนีอย่ำงต่อเนื่อง ไม่สำมำรถบูรณำกำร
กำรทำงำนระหว่ำงหน่วยงำนให้เกิดควำมสอดคล้อง ยังไม่ได้เข้ำไปกำกับดูแลอย่ำงใกล้ชิด ส่งผลให้กำรพัฒนำระบบ
กำรเงินระดับฐำนรำกของไทยในช่วงที่ผ่ำนมำขำดควำมคืบหน้ำ ประชำชนจำนวนมำกไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำง
กำรเงินที่มีคุณภำพอย่ำงครบถ้วน บำงส่วนต้องไปพึ่งพำแหล่งเงินนอกระบบและถูกเอำเปรียบ นอกจำกนี องค์กร
กำรเงินระดับฐำนรำกบำงส่วนที่มีอยู่ขำดกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม ซึ่งอำจเสียหำยและส่งผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจในวงกว้ำง โดยร่ำงพระรำชบัญญัติมีสำระสำคัญสรุปได้ ดังนี
หมวด 1 คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินชุมชน
1.1 กำหนดให้มีคณะกรรมกำรพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินชุมชน โดยมีปลัดกระทรวงกำรคลังเป็นประธำน
กรรมกำร มีกรรมกำรโดยตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ผู้อำนวยกำรธนำคำรออมสิน ผู้จัดกำรธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร ผู้จัดกำรธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยกำรสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน และมี
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตังโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จำกผู้มีควำมรู้ ควำม
เชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงินระดับชุมชน ด้ำนกำรพัฒนำชุมชน ด้ำนกฎหมำย และด้ำนเศรษฐกิจกำรเงิน
หรือกำรคลัง ด้ำนละหนึ่งคน และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร ผู้แทนจำก
ธนำคำรออมสิน และผู้แทนธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร
1.2 อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินชุมชน
1.2.1 ออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรจัดตัง กำรจดทะเบียน
กำรดำเนินกำรกำรเพิกถอนและกำรพ้นสภำพจำกกำรเป็นสถำบันกำรเงินชุมชน รวมทังให้ควำมเห็นชอบ พิจำรณำคำ
ขอยกเลิกและเพิกถอนสถำบันกำรเงินชุมชน ตำมข้อเสนอแนะของธนำคำรผู้ประสำนงำน
1.2.2 ประกำศกำหนดธนำคำรผู้ประสำนงำน
1.2.3 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
และกำหนดกรอบอัตรำดอกเบียค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร และผลตอบแทน ที่สถำบันกำรเงินชุมชนอำจเรียกเก็บจำก
กับสมำชิก
1.2.4 กำกับควำมมั่นคงของระบบสถำบันกำรเงินชุมชนโดยรวม ดูแลให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ให้มีกำรประสำนงำนและดำเนินกำรให้เป็นไปพระรำชบัญญัตินี รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ด้ำนควำมมั่นคงทำงกำรเงิน
ของสถำบันกำรเงินชุมชนและเรียกดูข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร

-21.2.5 เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับระบบสถำบันกำรเงินชุมชน
หมวด 2 โครงข่ายสถาบันการเงิน
2.1 ธนำคำรผู้ประสำนงำน ธนำคำรผู้ประสำนงำนมีหน้ำที่ดังต่อไปนี
2.1.1 สนับสนุนกำรจัดตังสถำบันกำรเงินชุมชน โดยเน้นพืนที่ที่มีศักยภำพและมีกำรดำเนินกำร
ให้บริกำรกำรเงินระดับชุมชนอย่ำงเข้มแข็ง รับคำขอจัดตัง และเลิกสถำบันกำรเงินชุมชนเพื่อนำเสนอคณะกรรมกำร
ทังนี ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศกำหนด
2.1.2 จัดทำและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับกำรให้บริกำรทำงกำรเงิน ระบบกำร
โอนเงิน ระบบบัญชี หรือระบบอื่นใดที่จำเป็น
2.1.3 พัฒนำศักยภำพและควำมพร้อม ทังในด้ำนระบบกำรเงิน กำรบัญชี และกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพของบุคลำกร เพื่อยกระดับมำตรฐำนให้แก่สถำบันกำรเงินชุมชน
2.1.4 ตรวจสอบและประเมินผลกำรดำเนินงำนของสถำบันกำรเงินชุมชน ทังในด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรและกำรบริหำรควำมเสี่ยง และจัดทำรำยงำนส่งคณะกรรมกำร รวมทังตรวจสอบและประเมินผลเพื่อทบทวน
กำรรับรองกำรจดทะเบียนกำรเป็นสถำบันกำรเงินชุมชนทุกสำมปี
2.1.5 ให้บริกำรทำงกำรเงินแก่สถำบันกำรเงินชุมชน
2.2 สถำบันกำรเงินชุมชน
2.2.1 สถำบันกำรเงินชุมชนมีอำนำจหน้ำที่ (1) ให้บริกำรกำรเงินระดับชุมชนกับสมำชิก และ
(2) กระทำกำรใด ๆ เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ คุณภำพชีวิต สวัสดิภำพ และสวัสดิกำรของสมำชิกและประชำชนในชุมชน
ทังนี กำรให้บริกำรกำรเงินของสถำบันกำรเงินชุมชนกับธนำคำรผู้ประสำนงำนและสถำบันกำรเงินอื่น ๆ ให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศกำหนด
2.2.2 ในกรณีที่สถำบันกำรเงินชุมชนไม่ประสงค์เป็นสถำบันกำรเงินชุมชนต่อไป ให้ยื่นคำขอยกเลิก
กำรจดทะเบียนต่อธนำคำรผู้ประสำนงำน
2.3 ระบบฐำนข้อมูลร่วม
2.3.1 ให้ธนำคำรผู้ประสำนงำนจัดทำระบบฐำนข้อมูลทั่วไปในด้ำนต่ำง ๆ ของกำรให้บริกำรทำง
กำรเงิน ข้อมูลสถำบันกำรเงินชุมชนที่ได้รับกำรรับรองจดทะเบียน รวมถึงข้อมูลธุรกรรมทำงกำรเงินของสมำชิกที่
สำมำรถเข้ำถึงเชื่อมโยงและตรวจสอบระหว่ำงธนำคำรผู้ประสำนงำน โดยมีสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังเป็นศูนย์กลำง
ในกำรรับข้อมูล
2.3.2 ให้ธนำคำรผู้ประสำนงำนและสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง มีสิทธิเข้ำถึงข้อมูลในระบบ
ฐำนข้อมูลร่วม เพื่อใช้ประกอบในกำรให้บริกำรทำงกำรเงินแก่สถำบันกำรเงินชุมชนในกำรประเมินผล ติดตำมและ
ตรวจสอบ รวมทังในกำรพัฒนำโครงข่ำยสถำบันกำรเงินชุมชนโดยรวม
หมวด 3 การกากับดูแลความมั่นคงทางการเงิน
3.1 ให้ธนำคำรผู้ประสำนงำน ดำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงของสถำบันกำรเงินชุมชนและโครงข่ำย
สถำบันกำรเงินชุมชนทุกไตรมำส และดำเนินกำรประเมินมำตรฐำนกำรให้บริกำรคุณภำพของสถำบันกำรเงินชุมชน

-3และโครงข่ำยสถำบันกำรเงินชุมชนเป็นประจำทุกปี และแจ้งผลกำรประเมินพร้อมข้อเสนอแนะให้กับ
คณะกรรมกำร สถำบันกำรเงินชุมชนและสมำชิกทรำบ
3.2 ธนำคำรผู้ประสำนงำน มีอำนำจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้บริหำร หรือผู้มีอำนำจ
ในกำรจัดกำรของสถำบันกำรเงินชุมชน หรือสมำชิก มำชีแจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจกำรของสถำบันกำรเงินชุมชน
หรือให้ส่งรำยงำนกำรประชุมหรือเอกสำรใด ๆ ของสถำบันกำรเงินชุมชนและสมำชิกที่จำเป็น
แก่กำรกำกับดูแลตำมพระรำชบัญญัตินีได้
3.3 ในกรณีที่ผู้บริหำร หรือผู้มีอำนำจในกำรจัดกำรของสถำบันกำรเงินชุมชนกระทำกำร หรืองดเว้น
กระทำกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน จนทำให้สูญเสียผลประโยชน์ของสถำบันกำรเงินชุมชนหรือสมำชิก หรือ
สถำบันกำรเงินชุมชนมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี หรือกิจกำรหรือฐำนะกำรเงิน ตำมรำยงำนกำรสอบ
บัญชีหรือตำมรำยงำนกำรตรวจสอบ ให้ธนำคำรผู้ประสำนงำนเสนอแนะให้ผู้บริหำร หรือผู้มีอำนำจในกำรจัดกำรของ
สถำบันกำรเงินชุมชนแก้ไขข้อบกพร่อง หรือระงับกำรปฏิบัติบำงส่วนที่เป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่องหรือเสื่อมเสีย
ผลประโยชน์ของสถำบันกำรเงินชุมชนหรือสมำชิก ทังนี หำกไม่ดำเนินกำรแก้ไขในระยะเวลำที่กำหนด ให้ธนำคำร
ผู้ประสำนงำนเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรเพื่อดำเนินกำรเพิกถอนสถำบันกำรเงินชุมชนดังกล่ำวออกจำกกำรเป็น
สถำบันกำรเงินชุมชน ทังนี หำกสถำบันกำรเงินชุมชนไม่เห็นด้วยกับกำรเพิกถอน ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำร
ภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
3.4 สถำบันกำรเงินชุมชนย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี (1) สถำบันกำรเงินชุมชนมีจำนวน
สมำชิกน้อยกว่ำสิบคน (2) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก (3) ล้มละลำย และ (4) คณะกรรมกำรพัฒนำระบบสถำบัน
กำรเงินชุมชนสั่งให้เลิก
3.5 คณะกรรมกำรพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินชุมชนมีอำนำจสั่งเลิกสถำบันกำรเงินชุมชนได้เมื่อปรำกฏว่ำ
(๑) สถำบันกำรเงินชุมชนไม่เริ่มดำเนินกิจกำรภำยในหนึ่งปีนับแต่วันที่จดทะเบียนหรือหยุดดำเนินกิจกำรติดต่อกัน
เป็นเวลำสองปีนับแต่วันที่หยุดดำเนินกิจกำร (๒) สถำบันกำรเงินชุมชนไม่ส่งสำเนำงบดุลและรำยงำนประจำปีตำมที่
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินกำหนด (๓) สถำบันกำรเงินชุมชนไม่อำจดำเนินกิจกำรให้เป็นผลดี หรือ
กำรดำเนินกิจกำรของสถำบันกำรเงินชุมชนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่สถำบันกำรเงินชุมชนหรือประโยชน์ส่วนรวม
3.3 กำหนดให้ธนำคำรที่ดินสำมำรถเพิกถอนสิทธิ์กำรใช้ประโยชน์ในที่ดินหำกผู้ได้รับสิทธิ์นันไม่ใช้ที่ดิน
ทำประโยชน์ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรฯ กำหนด
หมวด 4 กาหนดโทษ
4.1 กำหนดโทษในกรณีที่ผู้ใดไม่มำชีแจงข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสำรเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนหรือรำยงำน
กำรประชุมของสถำบันกำรเงินชุมชนตำมคำสั่งของธนำคำรผู้ประสำนงำน หรือผู้ใดขัดขวำงหรือไม่ให้คำชีแจงแก่
ธนำคำรผู้ประสำนงำน
4.2 กำหนดโทษในกรณีที่ผู้บริหำรหรือผู้มีอำนำจในกำรจัดกำรไม่เปิดเผยข้อมูลต่อธนำคำรผู้ประสำนงำน
หรือคณะกรรมกำรพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินชุมชน
บทเฉพาะกาล
สถำบันกำรเงินชุมชนใด ใช้เครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ หรือใช้คำว่ำ “สถำบันกำรเงินชุมชน” หรือ
“สมำชิกโครงข่ำยสถำบันกำรเงินชุมชน” หรือคำอื่นใดที่มีควำมหมำยในนัยเดียวกันนี ให้บริกำรกำรเงินระดับชุมชน

กับสมำชิกหรือกิจกำรอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันตำมพระรำชบัญญัตินีอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินีใช้บังคับ
ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตังเป็นสถำบันกำรเงินชุมชนภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินีใช้
บังคับ และในระหว่างการยื่นคาขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลนั้นประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไปได้จนกว่าจะ
ได้รับแจ้งการไม่รับจดทะเบียนจากคณะกรรมการ
ในกำรนี สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังจึงขอเชิญชวนหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน รวมทังประชำชนร่วมแสดง
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอต่อร่ำงกฎหมำยดังกล่ำว ทังนี สำมำรถแสดงควำมเห็นมำได้ทำง
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