บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติการกากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน
พ.ศ. ....
-----------------------หลักการ

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการกากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน

เหตุผล
โดยที่ปัจจุบันมีผู้ให้บริการทางการเงินที่ให้สินเชื่อ เช่น สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้
การกากับ หรือดาเนินธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายกับการให้สินเชื่อ เช่น การให้เช่าซื้อ การให้เช่าแบบลีสซิ่ง และ
แฟคตอริ่ง ซึ่งการให้บริการทางการเงินดังกล่าวมีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และมีความเกี่ยวข้อง
กับประชาชนผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ดี การประกอบธุรกิจให้บริการทางการเงินบางประเภทยังไม่อยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลจากภาครัฐ ทาให้การประกอบธุรกิจอาจขาดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการกากับ
ดูแลผู้ให้บริการทางการเงินอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บริการ
ทางการเงิน จึงจาเป็นต้องมีการกากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินให้มีมาตรฐาน โดยให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการกากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินและสานักงานคณะกรรมการกากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินที่มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัวเพื่อทาหน้าที่ในการกากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจให้บริการทางการเงินขึ้นเป็นการเฉพาะ
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ร่าง
พระราชบัญญัติ
การกากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. ....
............................................
............................................
............................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการกากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน
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มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติการกากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. ....
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
เว้นแต่บทบัญญัติแห่งหมวด 2 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“ผู้ให้บริการทางการเงิน” หมายความว่า ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทให้สินเชื่อ ผู้ให้บริการ
ทางการเงินประเภทที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ และผู้ประกอบกิจการประเภทอื่นตามที่กาหนดใน
พระราชกฤษฎีกา
“ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทให้สินเชื่อ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อรายย่อย
ระดับจังหวัดภายใต้การกากับ ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน หรือผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่ออื่นตามที่
กาหนดในพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
“ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ” หมายความว่า บุคคลที่
ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ ให้เช่าแบบลีสซิ่ง และแฟคตอริ่งเป็นทางการค้าปกติ หรือผู้ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะ
คล้ายการให้สินเชื่ออื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
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“สินเชื่อ” หมายความว่า การให้กู้ยืมเงิน การรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงินหรือตราสาร
เปลี่ยนมืออื่นใดที่มีหรือไม่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน
“ผู้ประกอบธุรกิจผู้ให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับ” หมายความว่า บุคคล
ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดโดยมีวงเงินรวมสินเชื่อไม่เกิดห้าหมื่นบาทต่อลูกหนี้แต่ละราย และ
มีระยะเวลาการให้สินเชื่อตามที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจได้ตกลงกัน
“ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน” หมายความว่า บุคคลที่ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อที่มี
การรับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถที่ใช้ในการเกษตรกรรมเป็นประกันการชาระหนี้
“ให้เช่าซือ้ ” หมายความว่า การให้เช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
“ให้เช่าแบบลีสซิ่ง” หมายความว่า การให้เช่าทรัพย์สินในลักษณะที่เป็นสัญญาเช่าโดยผู้ประกอบ
ธุรกิจจัดหาทรัพย์สินตามความประสงค์ของผู้เช่ามาจากผู้ผลิต ผู้จาหน่าย หรือบุคคลอื่น หรือเป็นทรัพย์สินที่ยึดได้
จากผู้เช่ารายอื่น เพื่อให้ผู้เช่าได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น ทั้งนี้ ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนดเพียงฝ่าย
เดียวไม่ได้ และเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า สิทธิในการซื้อทรัพย์สินที่เช่าขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้ประกอบธุรกิจและผู้เช่า
“แฟคตอริ่ง” หมายความว่า การให้สินเชื่อแก่ลูกค้าและได้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องที่เป็นลูกหนี้
การค้าของลูกค้า
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับดูแลผู้ให้บริการทาง
การเงิน
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 การประกอบกิจการใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการ
ทางการเงิน คณะกรรมการอาจเสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกาหนดให้การประกอบกิจการประเภทนั้น
อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง โดยจะกาหนด
หลักเกณฑ์ในการกากับดูแลการประกอบกิจการดังกล่าวด้วยก็ได้
รัฐมนตรีอาจประกาศกาหนดให้ผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งมีกฎหมายกากับดูแลอยู่แล้วเป็นการเฉพาะ
ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ก็ได้
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มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศตามวรรคหนึ่งเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด 1
บททั่วไป
_______________________
ส่วนที่ 1
คณะกรรมการกากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน
_______________________
มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการกากับดูแลผู้ให้บริการทาง
การเงิน” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เลขาธิการคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสามคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี และด้านบัญชี
บริหารธุรกิจการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ ด้านละหนึ่งคนเป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา 7 ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่กาหนดนโยบายการกากับและส่งเสริม ตลอดจนกากับ
ดูแลการประกอบกิจการทางการเงิน อานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(1) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดตามพระราชบัญญัตินี้
(2) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติในการกากับส่งเสริมหรือพัฒนาการ
ประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการทางการเงิน
(3) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับอนุญาตและขึ้นทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจของผู้ให้บริการทางการเงิน
(4) กาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับคาขออนุญาต คาขอรับใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจของผู้ให้บริการทางการเงิน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
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(5) ออกระเบียบว่าด้วยการจัดองค์กร การเงิน การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป
การพัสดุ การตรวจสอบภายใน รวมตลอดทั้งการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ ของสานักงาน
(6) วินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองของเลขาธิการ
(7) กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
การใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
(8) อนุมัติแผนการดาเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงิน และงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
สานักงาน
(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
(10) ควบคุมการบริหารงานและการดาเนินการของสานักงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดใด ๆ ที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป เมื่อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา 8 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตามมาตรา 6 ต้องมีสัญชาติไทย และไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(3) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(4) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี
(5) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(6) เป็นกรรมการหรือดารงตาแหน่งใดของผู้ให้บริการทางการเงิน เว้นแต่เป็นการดารงตาแหน่ง
เนื่องจากมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ
(7) เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสาคัญ
ในนิติบุคคลซึ่งมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของสานักงาน
มาตรา 9 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตามมาตรา 6 มีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละสามปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
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ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แทนตาแหน่งที่ว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าเก้าสิบวัน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่ง
ที่ว่างอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรานี้ ให้ถือว่าคณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่เหลืออยู่ และให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยจะต้องมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยอย่างน้อยหนึ่งคน
มาตรา 10 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตาม
มาตรา 6 พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) อายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 8
(5) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(6) รัฐมนตรีให้ออกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย
อย่างร้ายแรงหรือบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรง โดยต้องแสดงเหตุผลในการให้ออกอย่างชัดแจ้ง
มาตรา 11 การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา 6 ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา 12 ในการประชุมคณะกรรมการตามมาตรา 6 ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใด
มีส่วนได้เสียในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา ให้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ
การแจ้ง การพิจารณา และการมีคาสั่งเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของประธานกรรมการหรือ
กรรมการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกาหนด
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มาตรา 13 ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้นาระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกาหนดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ
มาใช้บังคับกับการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา 14 ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุม
และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่รัฐมนตรีกาหนด และให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสานักงาน
ส่วนที่ 2
สานักงานคณะกรรมการกากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน
_______________________
มาตรา 15 ให้จัดตั้งสานักงานคณะกรรมการกากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินขึ้นเป็นหน่วยงาน
ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงคุ้มครองผู้ใช้บริการให้ได้รับบริการอย่างเป็นธรรม
ให้สานักงานมีฐานะเป็นนิติบุคคล
มาตรา 16 ให้สานักงานมีสานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงและจะตั้งสาขา
หรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อื่นใดก็ได้
มาตรา 17 กิจการของสานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและ
ลูกจ้างของสานักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
มาตรา 18 ให้สานักงานมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเลขาธิการ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเลขาธิการมอบหมาย
(2) กากับ ส่งเสริม และพัฒนาการประกอบกิจการของผู้ให้บริการทางการเงินตามนโยบายและ
มติของคณะกรรมการ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกาหนด
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยเพื่อส่งเสริม พัฒนาและกากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน
(4) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
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(5) ก่อตั้งสิทธิหรือทานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
(6) ทาความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ ในกิจการ
ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของสานักงาน
(7) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงาน
(8) ลงทุนหาผลประโยชน์ในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการทางการเงินตามข้อบังคับที่
คณะกรรมการกาหนด
(9) เรียกเก็บและรับค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดจากการ
ดาเนินงาน
(10) จัดทารายงานประจาปีแสดงผลงานและอุปสรรคในการดาเนินงานของคณะกรรมการและ
สานักงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(11) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงาน
มาตรา 19 ทุนและทรัพย์สินในการดาเนินงานของสานักงานประกอบด้วย
(1) เงินประเดิมจากรัฐบาล
(2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(3) ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัตินี้
(4) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(5) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสานักงาน
มาตรา 20 บรรดารายได้ทั้งปวงที่สานักงานได้รับจากการดาเนินงานในปีหนึ่ง ๆ ให้ตกเป็นของ
สานักงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการดาเนินงาน
รายได้ตามวรรคหนึ่งไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา 21 ทรัพย์สินของสานักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและบุคคลใดจะ
ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับสานักงานในเรื่องทรัพย์สินของสานักงานมิได้
มาตรา 22 ให้สานักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีจากบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 23
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มาตรา 23 ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งเลขาธิการ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
คณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการจานวนเจ็ดคน เพื่อทาหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็น
เลขาธิการเป็นจานวนไม่น้อยกว่าสองคน และให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะกรรมการคัดเลือกเป็น
เลขานุการ
คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งเคยดารงตาแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อานวยการสานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเลขาธิการ
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งไม่เกินตาแหน่งละหนึ่งคน
กรรมการคัดเลือกต้องไม่เป็นข้าราชการประจา ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียที่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะที่ได้รับการแต่งตั้งและใน
ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการคัดเลือก
ให้ประธานกรรมการคัดเลือกและกรรมการคัดเลือกได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ตามที่รัฐมนตรีกาหนด และให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสานักงาน
มาตรา 24 ให้คณะกรรมการคัดเลือกกาหนดระเบียบว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการ
คัดเลือก การเสนอชื่อ การพิจารณา และการคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
โดยระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกาหนดให้มีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ และลักษณะการมีส่วนได้เสียที่อาจขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการอย่างเพียงพอ
ระเบียบตามวรรคหนึ่งให้มีผลใช้บังคับต่อไปแม้คณะกรรมการคัดเลือกที่กาหนดระเบียบดังกล่าว
จะพ้นจากตาแหน่งแล้ว
การแก้ไขเพิ่มเติม การยกเลิก หรือการกาหนดระเบียบขึ้นใหม่จะกระทาได้ก็แต่โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการคัดเลือกทั้งหมด ให้คณะกรรมการคัดเลือก
เปิดเผยระเบียบที่กาหนดขึ้นตามมาตรานี้ในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
มาตรา 25 การประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
สองในสามของกรรมการคัดเลือกทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
มาตรา 26 การแต่งตั้งเลขาธิการเพื่อดารงตาแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการคัดเลือกเสนอ
รายชื่อบุคคลตามมาตรา 23 วรรคหนึ่งต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อนครบวาระเป็นเวลาอย่างน้อยเก้าสิบวัน
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ในกรณีที่เลขาธิการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกตามมาตรา 23 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เลขาธิการพ้นจากตาแหน่ง
ให้คณะกรรมการคัดเลือกทั้งคณะพ้นจากตาแหน่ง เมื่อการดาเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการเสร็จสิ้น
มาตรา 27 เลขาธิการต้องมีสัญชาติไทยและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีอายุเกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(4) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสานักงาน
(6) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี
(7) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(8) เป็นกรรมการหรือดารงตาแหน่งใดของผู้ให้บริการทางการเงิน เว้นแต่เป็นการดารงตาแหน่ง
เนื่องจากมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ
(9) เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอานาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสาคัญใน
นิติบุคคลซึ่งมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของสานักงาน
มาตรา 28 เลขาธิการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละห้าปีและอาจได้รับแต่งตั้งได้อีกไม่เกิน
หนึ่งวาระ
มาตรา 29 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ เลขาธิการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 27
(4) คณะกรรมการมีมติให้ออกเพราะบกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
อย่างร้ายแรง
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มาตรา 30 เลขาธิการซึ่งพ้นจากตาแหน่งจะต้องไม่ดารงตาแหน่งใดของผู้ให้บริการทางการเงิน
ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่พ้นจากตาแหน่ง
มาตรา 31 ในกิจการของสานักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของ
สานักงาน และเพื่อการนี้ เลขาธิการจะมอบอานาจให้พนักงานกระทากิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้
ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 32 เลขาธิการรับผิดชอบการบริหารจัดการกิจการและการดาเนินการของสานักงานให้
บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา 15 ตลอดจนให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการตาม
มาตรา 6 กาหนด
ให้เลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการดาเนินกิจการทั้งปวง
ของสานักงาน
ในการบริหารกิจการของสานักงาน เลขาธิการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
มาตรา 33 ให้เลขาธิการได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่
คณะกรรมการกาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
มาตรา 34 ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีอิสระที่สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของสานักงาน
มาตรา 35 ให้ผู้สอบบัญชีรายงานผลการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้สานักงานเผยแพร่งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีรับทราบ
มาตรา 36 ให้สานักงานจัดทารายงานประจาปีซึ่งแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
เสนอคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับจากวันสิ้นปี
บัญชี
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หมวด 2
การกากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน
_______________________
ส่วนที่ 1
ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทให้สินเชื่อ
_______________________
มาตรา 37 ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทให้สินเชื่อจะกระทาได้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัท
จากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด หรือนิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด โดยได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ในการอนุญาตรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการจะกาหนดเงื่อนไข
ตามที่เห็นสมควรก็ได้ แล้วแต่กรณี
การขออนุญาต การอนุญาต ตลอดจนการเสียค่าธรรมเนียม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข และอัตราที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 38 คณะกรรมการอาจประกาศกาหนดอายุใบอนุญาตก็ได้ ทั้งนี้ การขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อได้ยื่นคาขอดังกล่าวแล้ว ให้ประกอบ
กิจการต่อไปได้จนกว่าสานักงานจะมีคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 39 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ ให้ผู้ให้บริการ
ทางการเงินประเภทให้สินเชื่อยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย
ถูกทาลาย หรือชารุดดังกล่าว
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 40 ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทให้สินเชื่อต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต
แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทาการ
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มาตรา 41 ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทให้สินเชื่ออาจมีสานักงานสาขาได้ แต่ต้องได้รับ
ใบอนุญาตให้มีสานักงานสาขาจากสานักงาน
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มีสานักงานสาขาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 42 ใบอนุญาตให้มีสานักงานสาขาตามมาตรา 41 ให้มีอายุตามอายุของใบอนุญาต
ในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุและไม่มีการขอต่ออายุ หรือสานักงานมีคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ถือว่าใบอนุญาต
ให้มีสานักงานสาขาเป็นอันสิ้นผลไปด้วย ในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุและมีการยื่นคาขอต่ออายุแล้ว ให้ใบอนุญาต
ให้มีสานักงานสาขามีผลต่อไปจนกว่าสานักงานจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ส่วนที่ 2
ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ
_______________________
มาตรา 43 ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อต้องขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อกับสานักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มี
การประกอบธุรกิจ
การขึ้นทะเบียน ตลอดจนการเสียค่าธรรมเนียม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลาและวิธีการ
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 44 คณะกรรมการอาจประกาศกาหนดอายุการขึ้นทะเบียนก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อครบกาหนด
ระยะเวลาแล้ว ให้ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อมาต่ออายุการขึ้นทะเบียนใหม่
ภายในสามสิบวัน
ส่วนที่ 3
การดาเนินกิจการของผู้ให้บริการทางการเงิน
_______________________
มาตรา 45 ให้การดาเนินงานของผู้ให้บริการทางการเงินเป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) การประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการทางการเงิน
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(2) มาตรฐานการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม
(3) การจาหน่ายและโอนหนี้
(4) การเก็บรักษาและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
(5) การตรวจสอบและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบการให้บริการที่น่าเชื่อถืออย่าง
สม่าเสมอ
(6) การปฏิบัติตามแผน นโยบาย มาตรการและระบบต่าง ๆ
(7) การปฏิบัติเมื่อมีการร้องเรียน หรือมีข้อโต้แย้งจากผู้ใช้บริการและการดาเนินการ รวมทั้ง
กรอบเวลาเพื่อหาข้อยุติ
(8) การจัดทาบัญชีและรายงาน
(9) การเปิดเผยข้อมูลของผู้ให้บริการทางการเงิน
(10) การกาหนดนโยบาย แผนงาน และการประชาสัมพันธ์
(11) เรื่องอื่น ๆ ตามความเหมาะสมในการควบคุมดูแลผู้ให้บริการทางการเงินแต่ละประเภท
มาตรา 46 การกาหนดอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นของ
ผู้ให้บริการทางการเงิน ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
มาตรา 47 กรรมการ ผู้จัดการ หรือพนักงานผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ให้บริการทางการเงิน
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(2) เคยได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดย
ทุจริต
(3) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือพนักงานผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ให้บริการทางการเงิน
ประเภทให้สินเชื่อที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 56 วรรคสองหรือมาตรา 57
(4) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการตามมาตรา 6 ประกาศกาหนด
มาตรา 48 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจตรวจสอบกิจการ สินทรัพย์และหนี้สินของผู้ให้บริการ
ทางการเงิน ตลอดจนลูกหนี้และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการทางการเงินเป็นการทั่วไปหรือเป็นการเฉพาะก็ได้
อานาจหน้าที่ดังกล่าว ให้รวมถึง
(๑) สั่งให้กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างของผู้ให้บริการทางการเงิน ผู้สอบบัญชีของผู้ให้บริการ
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ทางการเงิน และผู้รวบรวมหรือประมวลข้อมูลของผู้ให้บริการทางการเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือด้วยอุปกรณ์
อื่นใด มาให้ถ้อยคาเกี่ยวกับกิจการ สินทรัพย์และหนี้สินของผู้ให้บริการทางการเงิน ส่งสาเนาหรือแสดงข้อมูล บัญชี
เอกสาร ดวงตรา หรือหลักฐานอื่น
(๒) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการทางการเงิน หรือในสถานที่ประกอบธุรกิจ
ของผู้ให้บริการธุรกิจที่เป็นการสนับสนุนแก่ผู้ให้บริการทางการเงิน เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติของผู้ให้บริการ
ทางการเงินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการประกอบธุรกิจอันเป็น
การฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือมีหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการกระทาดังกล่าวในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
จนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทาการของสถานที่นั้น และเมื่อได้เข้าไปและลงมือทาการตรวจสอบ
ดังกล่าวแล้ว ถ้ายังดาเนินการไม่เสร็จจะกระทาต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทาการของสถานที่นั้นได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากสานักงาน
(๔) ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน เอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดาเนินคดี ในการออกคาสั่งยึดหรืออายัดดังกล่าวจะต้องระบุเหตุผล ความจาเป็น
และสิทธิของผู้ถูกยึดหรืออายัดนั้น
(5) เข้าไปตรวจสอบฐานะหรือการดาเนินงานในสถานที่ประกอบการของลูกหนี้หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ให้บริการทางการเงิน รวมทั้งสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคาหรือแสดงข้อมูล บัญชี เอกสาร ดวงตรา
หรือหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับกิจการ สินทรัพย์ และหนี้สิน ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทาความผิด
โดยทุจริตในการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการทางการเงิน
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
มอบหมายให้บุคคลใดทาหน้าที่เพื่อช่วยเหลือตนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งต่อสานักงานตามแบบที่สานักงาน
ประกาศกาหนด
มาตรา 49 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 48 วรรคหนึ่งและบุคคลตาม
มาตรา 48 วรรคสอง ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา 50 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 48 พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวที่
สานักงานเป็นผู้ออกแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่สานักงานประกาศกาหนด
มาตรา 51 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
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มาตรา 52 ให้ผู้ให้บริการทางการเงินจัดทาบัญชีเพื่อแสดงผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
ที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสถาบันวิชาชีพที่ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 53 ให้ผู้ให้บริการทางการเงินจัดทางบการเงินทุกรอบระยะเวลาสิบสองเดือนอันเป็น
รอบปีบัญชีของผู้ให้บริการทางการเงินนั้นตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกาหนด และต้องมีการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตด้วย
ให้ผู้ให้บริการทางการเงินนาส่งงบการเงินที่จัดทาขึ้นตามวรรคหนึ่งให้สานักงานภายในห้าเดือน
นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี
งบการเงินที่ส่งให้สานักงานตามวรรคสอง ผู้ให้บริการทางการเงินต้องทาให้ครบถ้วนและตรงต่อ
ความเป็นจริง ในกรณีที่สานักงานเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือไม่ชัดเจน
หรือในกรณีที่สานักงานเห็นว่าจาเป็นหรือสมควร ให้สานักงานมีอานาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีหรือผู้ชานาญการ
เฉพาะด้านเพื่อดาเนินการตรวจสอบและรายงานผลให้สานักงานทราบ โดยผู้ให้บริการทางการเงินรายนั้นเป็น
ผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
มาตรา 54 ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางการเงินรายใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด หรือตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งให้แก้ไขหรือให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ในการนี้คณะกรรมการอาจพิจารณาสั่งระงับการดาเนินการของผู้ให้บริการทางการเงินทั้งหมดหรือ
บางส่วนจนกว่าผู้ให้บริการทางการเงินรายนั้นจะดาเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนดก็ได้
มาตรา 55 เมื่อปรากฏหลักฐานต่อสานักงานว่าผู้ให้บริการทางการเงินใดมีฐานะหรือมีการ
ดาเนินงานอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน ให้สานักงานมีอานาจสั่ง
ให้ผู้ให้บริการทางการเงินนั้นแก้ไขฐานะหรือการดาเนินงานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
มาตรา 56 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าผู้ให้บริการทางการเงินใดมีฐานะหรือการดาเนินงาน
อยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน ให้คณะกรรมการมี
อานาจสั่งให้ผู้ให้บริการทางการเงินนั้นดาเนินการแก้ไขการบริหารงานให้ถูกต้อง หรือดาเนินการอื่นใดภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด ในการนี้ คณะกรรมการจะกาหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้ผู้ให้บริการทางการเงินต้อง
ปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะ หรือการดาเนินงานของผู้ให้บริการทางการเงินดังกล่าวได้
ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทให้สินเชื่อรายใดไม่ดาเนินการแก้ไขหรือไม่สามารถแก้ไขการ
ดาเนินงานดังกล่าวได้ ให้รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
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ส่วนที่ 4
การเพิกถอนและการเลิกประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการทางการเงิน
_______________________
มาตรา 57 ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจพิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ของผู้ให้บริการทางการเงินประเภทให้สินเชื่อ หากปรากฏว่าผู้ให้บริการทางการเงินประเภทให้สินเชื่อรายนั้น
กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ไม่ประกอบธุรกิจหรือหยุดประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกาหนด
(2) ฝ่าฝืนมาตรา 47
(3) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกาหนดหรือตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทาความผิด
ซ้าอีกจนเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผู้ใช้บริการโดยรวม หรือต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ
มาตรา 58 ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางการเงินรายใดประสงค์จะเลิกกิจการ ให้ผู้ให้บริการทางการ
เงินรายนั้นแจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันเลิกให้บริการ และให้ส่งคืนใบอนุญาต
หรือใบแทนอนุญาต หรือแจ้งการเลิกจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลิกการประกอบกิจการ
คณะกรรมการมีอานาจสั่งให้ผู้ให้บริการทางการเงินที่ประสงค์จะเลิกกิจการตามวรรคหนึ่งต้อง
ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการ แล้วแต่กรณี
มาตรา 59 ให้รัฐมนตรีมีอานาจกากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสานักงาน เพื่อการนี้จะสั่งให้
สานักงานชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นหรือทารายงานเสนอ และมีอานาจสั่งยับยั้งการกระทาของสานักงาน
ที่เห็นว่าขัดต่อนโยบายของรัฐบาล
ในกรณีที่คณะกรรมการหรือสานักงานต้องเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี ให้สานักงานนาเรื่อง
เสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี
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หมวด 3
บทกาหนดโทษ
_______________________
ส่วนที่ 1
โทษทางปกครอง
_______________________
มาตรา 60 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครองคณะหนึ่งจานวนสามคน
ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสานักงาน และผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด
เป็นกรรมการ มีอานาจในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง โดยให้สานักงานแต่งตั้งพนักงานของสานักงาน
คนหนึ่งเป็นเลขานุการ
ให้สานักงานเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทาความผิดที่มีโทษทางปกครองเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครองเพื่อพิจารณา
การพิจารณาและการมีคาสั่งลงโทษทางปกครอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนด
มาตรา 61 ในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง คณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทาง
ปกครองต้องคานึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระทา ความเสียหายที่เกิดจากการกระทานั้น ตลอดจนความหนักเบาของ
โทษที่จะใช้กับผู้ถูกลงโทษ
มาตรา 62 ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมชาระค่าปรับทางปกครอง ให้นา
บทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ และใน
กรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดาเนินการบังคับตามคาสั่ง หรือมีแต่ไม่สามารถดาเนินการบังคับทางปกครองได้ ให้สานักงาน
มีอานาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับชาระค่าปรับ ในการนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคาสั่งให้ชาระค่าปรับนั้น
ชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลปกครองมีอานาจพิจารณาพิพากษา และบังคับให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินขาย
ทอดตลาดเพื่อชาระค่าปรับได้
มาตรา 63 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 43 ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท
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มาตรา 64 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 45 ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสาม
แสนบาท
ส่วนที่ 2
โทษทางอาญา
_______________________
มาตรา 65 ผู้ใดประกอบธุรกิจโดยมิได้รับอนุญาตตามมาตรา 37 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 66 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง หรือไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 67 ผู้ใดให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย
แก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 68 ผู้ใดถอน ทาให้เสียหาย ทาลาย หรือทาให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมายซึ่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใดในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 69 ผู้ใดทาให้เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทาให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่ง
ทรัพย์สินหรือเอกสารใด ๆ อันพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึด อายัด รักษาไว้ หรือสั่งให้ส่งเพื่อเป็นพยานหลักฐานหรือ
เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะรักษาทรัพย์สินหรือเอกสารนั้นไว้เอง หรือสั่งให้
ผู้นั้นหรือผู้อื่นส่งหรือรักษาไว้ก็ตาม ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึง
สามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 70 ผู้ใดล่วงรู้กิจการของผู้ให้บริการทางการเงินเนื่องจากการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ที่
กาหนดในกฎหมายหรือเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ที่ปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดใน
กฎหมายอันเป็นกิจการที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้นนาไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของ
บุคคลนั้นหรือของตนเอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การเปิดเผยตามหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
(๒) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) การเปิดเผยแก่หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศที่มีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแล
ผู้ประกอบธุรกิจนั้น
(๔) การเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานในประเทศและ
ต่างประเทศที่มีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจตามข้อตกลงที่มีระหว่างกัน
(๕) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะการดาเนินงานของผู้ให้บริการทางการเงิน
(๖) การเปิดเผยความลับของผู้ใช้บริการซึ่งผู้ใช้บริการให้ความยินยอมแล้ว
(๗) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
มาตรา 71 ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้ให้บริการทางการเงินโดยเหตุที่เป็นกรรมการ
ผู้ซึ่งมีอานาจจัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของผู้ให้บริการทางการเงิน และเปิดเผยความลับนั้นในประการที่น่าจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการเปิดเผยตามกรณีในมาตรา 70 วรรคสอง
มาตรา 72 ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของ
นิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการ
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา 73 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งมีอานาจเปรียบเทียบได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ให้มีจานวนสามคนและคนหนึ่ง
ต้องเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ไม่เกิน
สามสิบวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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บทเฉพาะกาล
_______________________
มาตรา 74 ให้ผู้ให้บริการทางการเงินที่ประกอบธุรกิจผู้ให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้
การกากับตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 58 (เรื่องสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับ) และผู้ที่ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ ให้เช่าแบบลีสซิ่ง
และแฟคตอริ่งในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะประกอบธุรกิจต่อไป ให้ยื่นคาขออนุญาตหรือ
ขึ้นทะเบียนแล้วแต่กรณี ต่อสานักงานภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับนับแต่วันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ เมื่อได้
ยื่นคาขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ดาเนินกิจการต่อไปได้
มาตรา 75 ในวาระเริ่มแรกให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นประธานกรรมการ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เลขาธิการ
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นกรรมการ และผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่คณะกรรมการกากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน และให้
ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังทาหน้าที่เลขาธิการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งดาเนินการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 6 เป็นกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
........................................
นายกรัฐมนตรี

