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พระราชบัญญตั ิ
สถานสินเชื่อทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๑๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
เปนปที่ ๓๐ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสถานสินเชื่อทองถ่ิน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสถานสินเชื่อทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๑๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สถานสินเชื่อทองถ่ิน” หมายความวา สถานสินเชื่อทองถ่ินที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบการสินเชื่อทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ 
“การสินเชื่อทองถ่ิน” หมายความวา การใหสินเชื่อระยะส้ันดวยวิธีการรับจํานํา

ส่ิงของ หรือตราสาร หรือดวยการใหเงินลวงหนาโดยมีหลักประกันเปนเงินเดือน เงินบําเหน็จ
บํานาญ เบี้ยหวัด หรือเงินรายไดอยางอ่ืนที่มีลักษณะประจํา 

“เจาพนักงานการสินเชื่อทองถ่ิน” หมายความวา เจาพนักงานผูมีอํานาจหนาที่
เก่ียวกับการสินเชื่อทองถ่ินที่รัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  สถานสินเชื่อทองถ่ิน จะจัดตั้งข้ึนไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากรัฐมนตร ี
ผูขออนุญาตจัดตั้งสถานสินเชื่อทองถ่ินจะตองเปนหนวยราชการบริหารสวน

ทองถ่ินแหงหนึ่งหรือหลายแหงรวมกัน  ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๒/ตอนที่ ๓๕/ฉบับพิเศษ หนา ๔/๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขออนุญาตจัดตั้งสถานสินเชื่อทองถ่ิน และการอนุญาตใหจัดตั้งสถานสินเชื่อ
ทองถ่ินใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การอนุญาตใหจัดตั้งสถานสินเชื่อทองถ่ิน ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๕  การอนุญาตใหจัดตั้งสถานสินเชื่อทองถ่ินใหใชไดตลอดไปเวนแต

สถานสินเชื่อทองถ่ินนั้นถูกส่ังเลิกตามมาตรา ๒๔ 
 
มาตรา ๖  หามมิใหบุคคลใดนอกจากสถานสินเชื่อทองถ่ินใชช่ือหรือคําแสดงชื่อ

ในธุรกิจวาสถานสินเชื่อทองถ่ิน หรือคําอ่ืนใดที่มีความหมายคลายคลึงกัน 
 
มาตรา ๗  ในการดําเนินการสินเชื่อทองถ่ิน หนวยราชการบริหารสวนทองถ่ินที่

ไดรับอนุญาตจะตองจัดใหมีเงินจํานวนหนึ่งเรียกวา “กองทุนสินเชื่อทองถ่ิน” เพ่ือเปนทุนใชจาย
โดยเฉพาะสําหรับการนี้ 

กองทุนสินเชื่อทองถ่ินไดแก 
(๑) เงินที่หนวยราชการบริหารสวนทองถ่ินจัดสรรใหเปนทุนประเดิมในขณะเริ่ม

ดําเนินการหรือจัดสรรเพิ่มเติมเปนคราว ๆ 
(๒) เงินกูที่หนวยราชการบริหารสวนทองถ่ินกูมาเพื่อดําเนินการสินเชื่อทองถ่ิน 
(๓) เงินรายไดที่เกิดจากการดําเนินการสินเชื่อทองถ่ิน 
(๔) เงินรายไดอ่ืน เชน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือเงินที่มีผูอุทิศใหแกหนวย

ราชการบริหารสวนทองถ่ิน เพ่ือกิจการสินเชื่อทองถ่ิน 
 
มาตรา ๘  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการสินเชื่อทองถ่ิน หนวยราชการบริหาร

สวนทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ซื้อหรือขายตราสารในการดําเนินการสินเชื่อทองถ่ิน 
(๒) กูยืมเงินโดยทําสัญญากูยืมเงินตามจํานวน และเง่ือนไขตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
(๓) ออกตั๋วสัญญาใชเงินตามจํานวนและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
มาตรา ๙  เวนแตในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไวเปนอยางอ่ืน กิจการของ

สถานสินเชื่อทองถ่ินในสวนที่เก่ียวกับกิจการโรงรับจํานํา ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยโรงรับ
จํานํา แตขอจํากัดจํานวนโรงรับจํานําในเขตทองที่หนึ่ง ๆ ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํา
กําหนดตามกฎหมายวาดวยโรงรับจํานําไมใหใชบังคับแกการขอตั้งสถานสินเชื่อทองถ่ิน 

ใหเจาพนักงานการสินเชื่อทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้เปนเจาพนักงานตรวจโรง
รับจํานํา ตามกฎหมายวาดวยโรงรับจํานําสําหรับกิจการของสถานสินเชื่อทองถ่ิน ในสวนที่เก่ียวกับ
กิจการโรงรับจํานํา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐  การใหสินเชื่อระยะส้ันของสถานสินเชื่อทองถ่ินดวยการรับจํานําตรา
สาร หรือการใหเงินลวงหนาโดยมีหลักประกันเปนเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ เบี้ยหวัด หรือ
เงินรายไดอยางอ่ืนที่มีลักษณะประจํา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และจํานวนที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง 

เงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ เบี้ยหวัดหรือเงินรายไดอยางอ่ืนที่มีลักษณะประจํา
ที่สถานสินเชื่อทองถ่ินอาจรับเปนหลักประกันได จะตองเปนเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ เบี้ย
หวัดหรือเงินรายไดอยางอ่ืน ที่จายโดยกระทรวงทบวงกรมองคการของรัฐและหนวยราชการ
บริหารสวนทองถ่ินหรือหนวยงานอื่นที่ระบุไวในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๑  เมื่อการใหสินเชื่อของสถานสินเชื่อทองถ่ินเปนไปตามมาตรา ๑๐ 

และไมปรากฏวาสถานสินเชื่อทองถ่ินไดกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงแลว สถานสินเชื่อ
ทองถ่ินมีสิทธิไดรับชําระหนี้จากเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ เบี้ยหวัดหรือเงินรายไดอยางอ่ืนซึ่ง
ไดนํามาเปนหลักประกันการใหสินเชื่อนั้น และเมื่อสถานสินเชื่อทองถ่ินรองขอใหหนวยงานซึ่ง
จะตองจายเงินใหแกผูไดรับสินเชื่อชําระหนี้นั้นใหสถานสินเชื่อทองถ่ิน ในทันทีที่หนี้ถึงกําหนด
ชําระ 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่สถานสินเชื่อทองถ่ินฟองเรียกใหผูไดรับสินเชื่อชําระหนี้

เพราะการใหสินเชื่อตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสิทธิเรียกรองของผูไดรับสินเชื่อในเงินเดือน เงิน
บําเหน็จบํานาญ เบี้ยหวัดหรือเงินรายไดอยางอ่ืน ซึ่งไดนํามาเปนหลักประกันการใหสินเชื่อ ไมอยู
ในความรับผิดแหงการบังคับคดี มีจํานวนเทากับอัตราเงินเดือนข้ันต่ําสุดของขาราชการพลเรือน 
แตศาลจะกําหนดจํานวนเงินใหสูงกวานั้นก็ได เมื่อไดคํานึงถึงฐานะทางครอบครัว จํานวนบุพการี 
และผูสืบสันดานซึ่งอยูในความอุปการะของผูไดรับสินเชื่อ 

 
มาตรา ๑๓  หนวยราชการบริหารสวนทองถ่ินตองจัดใหมีขอบังคับกองทุน

สินเชื่อทองถ่ิน ซึ่งตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี ้
(๑) สถานที่ตั้งของสถานสินเชื่อทองถ่ิน 
(๒) ช่ือของสถานสินเชื่อทองถ่ิน 
(๓) รายไดและรายจายของกองทุนสินเชื่อทองถ่ิน 
(๔) อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการบริหารสถานสินเชื่อทองถ่ิน 
(๕) อํานาจและหนาที่ของผูจัดการสถานสินเชื่อทองถ่ิน 
(๖) รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ขอบังคับตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน และตอง

เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๔  สํานักงานของสถานสินเชื่อทองถ่ินตองตั้งอยูในเขตทองที่ของหนวย

ราชการบริหารสวนทองถ่ินที่ไดรับอนุญาต ในกรณีที่หนวยราชการบริหารสวนทองถ่ินหลายแหง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เปนผูไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการสถานสินเชื่อทองถ่ินรวมกัน สํานักงานของสถานสินเชื่อ
ทองถ่ินจะตั้งอยูในเขตทองที่ของหนวยราชการบริหารสวนทองถ่ินที่ไดรับอนุญาตใดก็ได 

 
มาตรา ๑๕  สถานสินเชื่อทองถ่ินอาจเปดสาขาได แตตองไดรับอนุญาตจาก

รัฐมนตรีกอน และในการอนุญาต รัฐมนตรีจะอนุญาตโดยมีเง่ือนไขก็ได 
การขอเปดสาขา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๖  สถานสินเชื่อทองถ่ินตองจัดใหมีคณะกรรมการบริหาร เพ่ือ

รับผิดชอบในการบริหารกองทุนสินเชื่อทองถ่ินและในการดําเนินกิจการสถานสินเชื่อทองถ่ิน 
คณะกรรมการบริหารประกอบดวย หัวหนาฝายบริหารของหนวยราชการบริหาร

สวนทองถ่ินเปนประธานกรรมการ และมีกรรมการอื่นมีจํานวนหกคน เกาคน หรือสิบสองคน 
แลวแตจะกําหนดไวในขอบังคับกองทุนสินเชื่อทองถ่ิน 

ในกรณีที่หนวยราชการบริหารสวนทองถ่ินหลายแหงเปนผูไดรับอนุญาตให
ดําเนินกิจการสถานสินเชื่อทองถ่ินรวมกัน ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยราชการบริหารสวน
ทองถ่ินที่มีสวนในกองทุนสินเชื่อทองถ่ินมากที่สุดเปนประธานกรรมการ ถามีสวนในกองทุน
สินเชื่อทองถ่ินเทากัน ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยราชการบริหารสวนทองถ่ินที่มีประชากรมาก
ที่สุดในเขตเปนประธานกรรมการ 

กรรมการบริหารของสถานสินเชื่อทองถ่ินใหผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดที่
สํานักงานสถานสินเชื่อทองถ่ินตั้งอยูเปนผูแตงตั้งตามคําแนะนําของสภาทองถ่ินตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี ้

จํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริหาร ใหสภาทองถ่ินคัดเลือกจากบรรดา
สมาชิกสภาทองถ่ิน 

จํานวนอีกหนึ่งในสาม ใหสภาทองถ่ินคัดเลือกจากบุคคลซึ่งเปนผูจัดการหรือ
ผูรับผิดชอบการดําเนินกิจการสาธารณกุศลในเขตทองที่ของหนวยราชการบริหารสวนทองถ่ินที่
ไดรับอนุญาต 

จํานวนอีกหนึ่งในสาม ใหสภาทองถ่ินคัดเลือกจากบุคคลผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขต
ทองที่ของหนวยราชการบริหารสวนทองถ่ินที่ไดรับอนุญาต 

 
มาตรา ๑๗  กรรมการบริหารของสถานสินเชื่อทองถ่ินตองออกจากตําแหนงเปน

จํานวนหนึ่งในสามของทุก ๆ ป  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับกองทุนสินเชื่อ
ทองถ่ิน 

กรรมการที่พนจากตําแหนงอาจไดรับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ตอไปอีกได 

 
มาตรา ๑๘  กรรมการบริหารไมไดรับเงินเดือนหรือเงินโบนัส แตอาจไดรับคา

เบี้ยประชุมกรรมการตามสมควรเทาที่กําหนดไวในขอบังคับกองทุนสินเชื่อทองถ่ิน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙  การประชุมของคณะกรรมการบริหารตองมีกรรมการมาประชุมไม
นอยกวาก่ึงจํานวนของกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม และในการวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับ
การดําเนินกิจการของสถานสินเชื่อทองถ่ิน ใหถือเสียงขางมากเปนประมาณ เวนแตกรณีที่
ขอบังคับกองทุนสินเชื่อทองถ่ินจะไดกําหนดเสียงขางมากไวเปนพิเศษ 

 
มาตรา ๒๐  ใหสถานสินเชื่อทองถ่ินมีผูจัดการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการบริหาร

แตงตั้งโดยความเห็นชอบของสภาทองถ่ิน 
 
มาตรา ๒๑  ผูจัดการสถานสินเชื่อทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวใน

ขอบังคับกองทุนสินเชื่อทองถ่ินและอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร 
 
มาตรา ๒๒  นอกจากที่ไดบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ

กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขทั่วไปสําหรับการดําเนินกิจการ การเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินกองทุน
สินเชื่อทองถ่ิน การใชจายเงินกองทุนสินเชื่อทองถ่ิน การดํารงทุนสํารอง การทําบัญชี การสอบ
บัญชี การควบคุมสถานสินเชื่อทองถ่ิน ตลอดจนการชําระบัญชีเมื่อสถานสินเชื่อทองถ่ินเลิกกิจการ 
และสําหรับการอื่น ๆ ตามความจําเปน 

การกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขตาง ๆ ดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําเปน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๓  เมื่อปรากฏวาสถานสินเชื่อทองถ่ินหยุดทําการหรือมีเหตุอันควรเชื่อ

ไดวาสถานสินเชื่อทองถ่ินมีฐานะไมมั่นคง ปลัดกระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งควบคุมสถานสินเชื่อ
ทองถ่ินได 

เมื่อปลัดกระทรวงการคลังไดส่ังควบคุมสถานสินเชื่อทองถ่ินแลว ใหปลัด
กระทรวงการคลังแจงคําส่ังนั้นไปยังกระทรวงมหาดไทยและใหเจาหนาที่การสินเชื่อทองถ่ินแจง
คําส่ังเปนหนังสือใหแกสถานสินเชื่อทองถ่ินทราบ 

การควบคุมจะกระทําโดยการแตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมการสินเชื่อทองถ่ินคนหนึ่ง
หรือหลายคนเขาดําเนินกิจการสถานสินเชื่อทองถ่ินเสียเองแทนหนวยราชการบริหารสวนทองถ่ินที่
ไดรับอนุญาตหรือจะเขาตรวจตราดูแลใหหนวยราชการบริหารสวนทองถ่ินที่ไดรับอนุญาต ดําเนิน
กิจการสถานสินเชื่อทองถ่ินใหถูกตองเรียบรอยก็ได 

การควบคุมสถานสินเชื่อทองถ่ินจะกระทําโดยกําหนดระยะเวลาควบคุมหรือไมก็
ไดและเมื่อเขาควบคุมแลว จะเลิกการควบคุมเมื่อใดก็ได  ทั้งนี้ แลวแตปลัดกระทรวงการคลังจะ
เห็นสมควร 

 
มาตรา ๒๔  ถารัฐมนตรีเห็นวา สถานสินเชื่อทองถ่ินไมอาจดําเนินกิจการตอไป

ได ก็ใหส่ังเลิกสถานสินเชื่อทองถ่ินนั้นเสีย และใหมีการชําระบัญชีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การสั่งเลิกสถานสินเชื่อทองถ่ินใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๕  เจาพนักงานตรวจสถานสินเชื่อทองถ่ินซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง มีอํานาจ
ส่ังใหผูจัดการ พนักงานหรือลูกจางของสถานสินเชื่อทองถ่ินใหถอยคํา หรือแสดงสมุดบัญชี 
เอกสารและหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับกิจการและสินทรัพยของสถานสินเชื่อทองถ่ินได และใหมี
อํานาจเขาตรวจกิจการและสินทรัพยของสถานสินเชื่อทองถ่ินในระหวางเวลาทํางานปกต ิ

 
มาตรา ๒๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไม

เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๒๗  ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานตรวจสถานสินเชื่อทองถ่ินที่ส่ังตาม

มาตรา ๒๕ หรือขัดขวางมิใหเจาหนาที่ตรวจสถานสินเชื่อทองถ่ินเขาตรวจกิจการและสินทรัพยของ
สถานสินเชื่อทองถ่ินตามมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๘  ผูจัดการหรือผูรับผิดชอบในกิจการสถานสินเชื่อทองถ่ินผูใดฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน 
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๙  ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานการสินเชื่อ
ทองถ่ิน เจาพนักงานตรวจสถานสินเชื่อทองถ่ินและเจาหนาที่ควบคุมสถานสินเชื่อทองถ่ิน และ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
สัญญา  ธรรมศักดิ ์
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันนี้ ผูยากจน
เปนจํานวนมากตองเดือดรอนเพราะหาแหลงเงินกูในยามที่ตนมีความตองการไมได กิจการโรงรับ
จํานําตามกฎหมายโรงรับจํานําก็ยังไมมีขอบเขตกวางขวางพอเพียง จึงสมควรจัดใหมีการสินเชื่อ
ทองถ่ินขึ้น ซึ่งนอกจากจะใหสินเชื่อโดยการรับจํานําส่ิงของแลวการสินเชื่อทองถ่ินยังอาจใหสินเชื่อ
ดวยการใชสิทธิเรียกรองในเงินเดือนและเงินบําเหน็จบํานาญของผูจํานําเปนประกันได การสินเชื่อ
ทองถ่ินจะดําเนินการโดยองคการบริหารสวนทองถ่ิน ดวยการจัดตั้งเปนสถานสินเชื่อทองถ่ินมี
สภาพเปนนิติบุคคล และอยูในความดูแลของกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยดังนั้น  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/แกไข 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 


