
ประกาศนายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน 
เรื่อง  ก าหนดแบบค าขอ  หลักเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอจดทะเบยีน 

เป็นสถาบนัการเงนิประชาชน 
พ.ศ.  2562 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน  พ.ศ.  2562  
นายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชนจึงออกประกาศก าหนดแบบค าขอ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขในการยื่นค าขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 องค์กรการเงินชุมชนที่ประสงค์จะยื่นค าขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน  
ต้องยื่นค าขอจดทะเบียนโดยใช้แบบค าขอจดทะเบียนสถาบันการเงินประชาชนตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศและเอกสารดังต่อไปนี้  พร้อมรับรองความถูกต้อง  ต่อธนาคารผู้ประสานงาน 

(1) รายงานการประชุมสมาชิกซึ่งลงมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่
ขององค์กรการเงินชุมชนเพ่ือด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบียน  พร้อมด้วยรายชื่อสมาชิกทั้งหมดของ
องค์กรการเงินชุมชนนั้น  และรายงานการประชุมสมาชิกซึ่งตั้งผู้แทนเพ่ือด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบียน  
พร้อมส าเนา 

(2) ทะเบียนสมาชิกพร้อมลายมือชื่อและทะเบียนหุ้นที่แต่ละคนจะถือเมื่อได้จดทะเบียน 
เป็นสถาบันการเงินประชาชนแล้ว 

(3) ร่างข้อบังคับตามมาตรา  23  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน  พ.ศ.  2562 
(4) งบการเงินย้อนหลังอย่างน้อย  2  ปี 
(5) รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย  2  ปี 
(6) หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า   

๑  ป ี
ข้อ 2 เมื่อธนาคารผู้ประสานงานได้รับค าขอจดทะเบียนและเอกสารตามข้อ  1  ให้ธนาคาร

ผู้ประสานงานตรวจสอบความครบถ้วน  พร้อมทั้งรับรองความครบถ้วนของเอกสารนั้น  และน าเสนอ
เอกสารดังกล่าวพร้อมด้วยความเห็นของธนาคารผู้ประสานงานเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อนายทะเบยีน
ภายใน  30  วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน 

ในกรณีที่ธนาคารผู้ประสานงานพบว่าเอกสารตามวรรคหนึ่งไม่ครบถ้วน  ให้ธนาคารผู้ประสานงาน
แจ้งให้องค์กรการเงินชุมชนส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายใน  15  วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอจดทะเบียน 
เป็นสถาบันการเงินประชาชน  โดยให้องค์กรการเงินชุมชนส่งเอกสารเพ่ิมเติมดังกล่าวให้ธนาคาร 
ผู้ประสานงานภายใน  15  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  และเมื่อธนาคารผู้ประสานงานเห็นว่าเอกสาร
ครบถ้วนแล้ว  ให้ธนาคารผู้ประสานงานด าเนินการตามวรรคหนึ่งภายใน  30  วันนับแต่วันที่ได้รับ

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๖๒



เอกสารเพ่ิมเติม  ทั้งนี้  หากองค์กรการเงินชุมชนไม่จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้ธนาคารผู้ประสานงานภายใน
ก าหนดเวลาข้างต้น  ให้ค าขอจดทะเบียนที่ยื่นไว้นั้นเป็นอันสิ้นสุด 

เมื่อนายทะเบียนได้รับเอกสารครบถ้วนพร้อมด้วยความเห็นจากธนาคารผู้ประสานงานแล้ว   
ให้นายทะเบียนพิจารณาค าขอจดทะเบียนภายใน  60  วัน  และแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือ 
ให้ธนาคารผู้ประสานงานและผู้ยื่นค าขอทราบโดยไม่ชักช้า 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ลวรณ  แสงสนิท 

ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
นายทะเบียนสถาบนัการเงนิประชาชน 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๖๒



 
 

ค ำขอจดทะเบียนเป็นสถำบันกำรเงินประชำชน 
 

 เขียนที่.................................................................. 
      วันที่......... เดือน ............................... พ.ศ. ........ 

 ประเภทองค์กรการเงินชุมชนเดิม*………….………...............…… 
 ชื่อ............................................................................................ 
เรื่อง  ขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน...............................................................................................  
เรียน นายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน 

 ด้วยข้าพเจ้าและคณะบุคคลตามบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกที่ ได้ เสนอมาพร้อมนี้  
มีความประสงค์จะจัดตั้งสถาบันการเงินประชาชนขึ้น 1 แห่ง โดยใช้ชื่อว่า “สถาบันการเงินประชาชน
.....................................................................................................” ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี................... หมู่ที่......... 
ถนน...........................................ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต............................................
จังหวัด...........................................รหสัไปรษณีย์........................ .เบอร์โทรศัพท์.................................................... 
 โดยมีขอบเขตพ้ืนที่ในการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 1) พื้นที่ด าเนินงานหลัก (ต าบล/แขวง) …………………………….................................................. 
 2) เขตหมู่บ้านที่ติดกับพื้นท่ีด าเนินงานหลัก (ถ้ามี)……………………………................................. 

 ในระยะแรกตั้ งมีผู้ ซึ่ งจะเป็นสมาชิกรวม....................................คน  ถือหุ้นแรกตั้ ง 
จ านวน.........................หุ้น เป็นเงินค่าหุ้น.................................................................................บาท 
(...................................................................... .........................) และได้มีการคัดเลือกผู้แทนองค์กรการเงินชุมชน
จ านวน............คน (ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน) เพ่ือด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน 
ตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 แล้ว 

 ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรการเงินชุมชน จึงขอยื่นค าขอจดทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน 
พร้อมด้วยเอกสาร เพ่ือประกอบการขอจดทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน ดังต่อไปนี้ 
  1. รายงานการประชุมสมาชิกซึ่งลงมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่  
ขององค์กรการเงินชุมชนเพ่ือด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบียน พร้อมด้วยรายชื่อสมาชิกทั้งหมดขององค์กร
การเงินชุมชนนั้น และรายงานการประชุมสมาชิกซึ่งตั้งผู้แทนเพ่ือด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบียน พร้อมส าเนา 

  2.  ทะเบียนสมาชิกพร้อมลายมือชื่อและทะเบียนหุ้นที่แต่ละคนจะถือเมื่อได้จดทะเบียนเป็น
สถาบันการเงินประชาชนแล้ว 
  3. ร่างข้อบังคับตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 
  4. งบการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี 
  5. รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี 
  6. หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 
 
 
 
 

ใบค าขอเลขที่..................... 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศ 



                                                            -2- 
 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองความถูกต้อง  
ของเอกสารทุกรายการข้างต้น 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนให้ต่อไป 
 
 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  *  ประเภทขององค์กรการเงินชุมชนเดิมมีดังต่อไปนี ้
  1. กลุ่มออมทรัพย์ หรือกลุ่มสจัจะ 
   2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลติ  
   3. สถาบันการเงินชุมชน    
   4. วิสาหกิจชุมชนที่ให้บริการทางการเงินและไม่เป็นนิติบุคคล 
   ทั้งนี้ ในกรณีที่องค์กรการเงินชุมชุนตั้งผู้แทนมากกว่าสามคน ให้ผู้แทนที่เหลือระบุชื่อและนามสกุล พร้อมทั้ง 
ลงลายมือช่ือของตนแนบมาพร้อมใบค าขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. …………………………………………………………….... 
(..........................................................................) 
ต าแหน่ง................................................................. 
เบอร์โทรศัพท์........................................................ 

ผู้แทนองค์กรการเงินชุมชนคนที่ 1 

2. …………………………………………………………….... 
(..........................................................................) 
ต าแหน่ง................................................................. 
เบอร์โทรศัพท์........................................................ 

ผู้แทนองค์กรการเงินชุมชนคนที่ 2 

3. …………………………………………………………….... 
(..........................................................................) 
ต าแหน่ง................................................................. 
เบอร์โทรศัพท์........................................................ 

ผู้แทนองค์กรการเงินชุมชนคนที่ 3 



ประกาศนายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการมอบอ านาจของสมาชิก 

สถาบนัการเงนิประชาชนในการประชมุใหญ ่  
พ.ศ.  2562 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน  พ.ศ.  2562  
นายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชนจึงออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  
การมอบอ านาจของสมาชิกในการประชุมใหญ่  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในการประชุมใหญ่ของสถาบันการเงินประชาชน  สมาชิกอาจมอบอ านาจให้บุคคล  
ในครอบครัวมาประชุมแทนตนได้  ทั้งนี้  บุคคลผู้รับมอบอ านาจจะรับมอบอ านาจจากสมาชิกได้ไม่เกิน   
3  คน 

บุคคลในครอบครัวตามวรรคหนึ่ง  ได้แก่ 
(1) สามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย 
(2) บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย 
(3) มารดา 
(4) บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมที่บรรลุนิติภาวะ 
(5) พ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันที่บรรลุนิติภาวะ 
ข้อ 2 การมอบอ านาจให้มาประชุมใหญ่แทนตนตามข้อ  1  ต้องท าเป็นหนังสือ  และ 

ลงลายมือชื่อผู้มอบอ านาจ  ผู้รับมอบอ านาจ  และพยานสองคน  ตามแบบหนังสือมอบอ านาจ 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  พร้อมทั้งเตรียมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ 

ข้อ 3 ผู้รับมอบอ านาจต้องแสดงบัตรประจ าตวัประชาชน  พร้อมทั้งมอบหนังสือมอบอ านาจ
ให้สถาบันการเงินประชาชนก่อนเข้าร่วมในการประชุมใหญ่ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ลวรณ  แสงสนิท 

ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
นายทะเบียนสถาบนัการเงนิประชาชน 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๖๒



 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
 

การประชุมใหญ่ของสถาบันการเงินประชาชน................................................................ 
ณ วันที่........ เดือน..................................... พ.ศ. ........ เวลา..................................... 

 

เขียนที่............................................................ 
วันที่........ เดือน............................. พ.ศ. ....... 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า .................................................................................................. ................... 
เลขที่บัตรประชาชน..........................................อายุ............ปี เชื้อชาติ.............................สัญชาติ.. ...................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่..........................แขวง/ต าบล................................. ....เขต/อ าเภอ..............................  
จังหวัด............................................  เบอร์โทรศัพท์..................................................  

ได้มอบอ านาจให้ ชื่อ …………………....……..…………. สกลุ ....................................................................... 
เกี่ยวข้องเป็น...........................................................เลขที่บัตรประชาชน.........................................อายุ............ปี 
เชื้อชาติ.....................................สัญชาติ........................................อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่.........................
แขวง/ต าบล..................................................................................... เขต/อ าเภอ....... ...........................................
จังหวัด........................................... เบอร์โทรศัพท์............................................ เป็นผูร้ับมอบอ านาจของข้าพเจ้า 
โดยมีอ านาจเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสถาบันการเงินประชาชน.......................................................................... .  
ในวันและเวลาดังกล่าวแทนข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการกระท าที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท านั้น ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นการกระท า 
ของข้าพเจ้าและเพ่ือเป็นหลักฐานรับรองหนังสือฉบับนี้ ผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจต่างได้ลงลายมือชื่อไว      
เปน็ส าคัญต่อหน้าพยาน 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้มอบอ านาจ     ลงชื่อ..................................................ผู้รับมอบอ านาจ 
     (.......................................................) ตัวบรรจง             (.......................................................) ตัวบรรจง 
 
ลงชื่อ....................................................... พยาน           ลงชื่อ....................................................... พยาน 
     (........................................................) ตัวบรรจง             (........................................................) ตัวบรรจง 
 
หมายเหตุ ทั้งนี ้ได้แนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจเพื่อใช้ในการนี้ด้วยแล้ว 

 
 
 
 
 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ 



ประกาศนายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการจดัท าทะเบียนสมาชกิและทะเบยีนหุ้น 

ของสถาบนัการเงนิประชาชน   
พ.ศ.  2562 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน  พ.ศ.  2562  
นายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชนจึงออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการจัดท า
ทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น  ดังต่อไปนี้ 

สถาบันการเงินประชาชนต้องจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
ที่ธนาคารผู้ประสานงานจัดท าขึ้น  ทั้งนี้  รูปแบบทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นให้เป็นไปตามเอกสาร  
แนบท้ายประกาศ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ลวรณ  แสงสนิท 

ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
นายทะเบียนสถาบนัการเงนิประชาชน 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๖๒



 

 
 

รูปแบบทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น 
 

ชื่อ สถาบันการเงินประชาชน........................................................ 
ที่ตั้ง............................................................................................. 

 
 

ชื่อ – สกุล สัญชาติ ที่อยู่ 
ปัจจุบัน 

สถานที่
ท างาน 

วันที่ 
เข้าเป็น
สมาชกิ 

 มูลค่า
หุ้น 

จ านวนหุ้น เงิน 
ค่าหุ้น 

ที่ช าระแล้ว 

วันที่ 
ช าระ 
ค่าหุ้น 

ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

           

           

           

           

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 


