
 
 

 

ค าถาม – ค าตอบ 
การจดทะเบียนเป็นนิตบิุคคลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 
1. กองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง จะย่ืนค าขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ที่ใด 
ตอบ กองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง ยื่นค าขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ ดังนี้ 

1. กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองในจังหวัดให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายในฐานะนายทะเบียนกองทุน
หมู่บ้าน โดยให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับต าบล 

2. กองทุนชุมชนเมืองในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในฐานะนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน โดยให้ยื่นค าขอ 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

3. กองทุนชุมชนเมือง (ชุมชนอ่ืนๆ) ให้ยื่นที่ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ทั้งนี้ 
เมื่อยื่นค าขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วให้กองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง รอผลการพิจารณาของ
นายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านต่อไป 

2. กองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง ที่ประสงค์จะจดทะเบียนที่ไม่ทราบรหัสกองทุนจะท าอย่างไร 
ตอบ ประสานขอจากประธานกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับต าบล / คณะอนุกรรมการสนับสนุน
ระดับอ าเภอ 

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารต้องถ่ายส าเนาทุกหน้าหรือไม่ 
ตอบ กรณีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารต้องถ่ายส าเนาทุกบัญชีและทุกหน้าบัญชี 

4. บัญชีอ่ืน ๆ หมายถึงบัญชีอะไรบ้าง 
ตอบ หมายถึงบัญชีเงินออมสัจจะหรือบัญชีหุ้นของสมาชิก / บัญชีเงินโอนในการขยายวงเงินกู้ / บัญชีรายรับ
จากดอกเบี้ยและบัญชีเงินฝากธนาคารอ่ืน ๆ ของกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง 

5. บัญชีที่ 1 ของกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง ที่ย้ายธนาคารจะจดทะเบียนเป็นกองทุนเป็น 
นิติบุคคลได้หรือไม่ 
ตอบ ได้ แต่ต้องให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง ท าหนังสือแจ้งไปยัง
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอ / จังหวัด และ สทบ. เพ่ือท าการแก้ไขพ้ืนที่การให้บริการของธนาคาร 

6. ระเบียบขอ้บังคับของกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง ควรมีองค์ประกอบว่าด้วยเรื่องอะไรบ้าง
และสาระส าคัญอะไรบ้าง 
ตอบ ระเบียบกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง ควรมีองค์ประกอบว่าด้วยเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง 
2. สมาชิก   3. เงินทุน 
4. การเงิน/บัญชี   5. การควบคุมและตรวจสอบ 

 

 



 

 
7. วัตถุประสงค์ในระเบียบข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง จ าเป็นต้องเหมือนกับ
วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 หรือไม่ 
ตอบ ไม่จ าเป็นต้องเหมือนกับวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพ.ศ. 2547  
ทุกข้อ ซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง อาจปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพของหมู่บ้าน
หรือชุมชนนั้น ทั้งนี ้ต้องไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 

8. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง ซึ่งด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
มีไม่ครบ 9 ถึง 15 คน ควรแก้ไขอย่างไร 
ตอบ ให้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง ที่ยังด ารง
ต าแหน่งและด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้ง
และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อที่ 22 วรรค 4  
"จัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ 19 ภายในระยะเวลา 30 วัน" 

9. กรณีที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง  พ้นวาระการด ารง
ต าแหน่งแล้วหากไม่มีผู้ใดเข้าเป็นกรรมการและกรรมการชุดเก่าจะเป็นกรรมการต่อไปได้หรือไม่ 
ตอบ ให้เปิดประชุมสมาชิกและด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 22 
วรรค 5 " กรรมการกองทุนหมู่บ้านซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระที่ได้รับคัดเลือก แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสอง
วาระติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระได้รับมติจากการ
ประชุมประชาคม โดยมีคะแนนเสียงสามในสี่ รับรองให้เป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ กรรมการกองทุน
ชุมชนเมืองต่อและมีความประสงค์ท่ีจะปฏิบัติงานต่อไป ให้มีสิทธิเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านต่อไปตามวาระ" 

10. การตรวจสอบกระบวนการได้มาของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ คณะกรรมการกองทุนชุมชน
เมือง ควรตรวจสอบอย่างไร 
ตอบ ตรวจสอบมติของสมาชิกในการประชุมใหญ่ที่ลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ 
คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง และมติในการเลือกเพ่ิมเติม 

11. การตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกว่าปัจจุบันมีภูมิล าเนาเดิมอยู่ในหมู่บ้าน / ชุมชน หรือไม่ 
ควรตรวจสอบอย่างไร 
ตอบ ควรตรวจสอบกับทะเบียนบ้านที่ส านักทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอหรือเทศบาล 

12. ในบัญชีรายช่ือสมาชิกจ าเป็นต้องลงลายมือชื่อของสมาชิกหรือไม่ 
ตอบ ใช้ส าเนาบัญชีรายชื่อในทะเบียนสมาชิกทีเ่ป็นปัจจุบันได้ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ 
ประธานคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง จะต้องเป็นผู้รับรองได้ 

13. เม่ือเรียกประชุมสมาชิกเพื่อขอมติในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุน
ชุมชนเมือง หากสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมจะแก้ไขอย่างไร 
ตอบ ในการขอมติที่ประชุมสมาชิกเพ่ือจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง สามารถเรียกประชุม
วิสามัญสมาชิก ตามข้อ 33 และข้อ 34 ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไข 



 

 
เพ่ิมเติม ซึ่งต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมหรือ
สมาชิกจะมอบอ านาจเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนตนได้ หากการประชุมคราวใดมีสมาชิกมาประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมให้นัดประชุมอีกครั้งภายใน 15 วันนับแต่วันประชุมครั้งแรกและในการประชุมครั้งหลัง 
ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เมื่อมีสมาชิกประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 
ก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม 

14. ในบันทึกรายงานการประชุมควรระบุถึงสาระส าคัญใดบ้าง 
ตอบ ระบุถึงองค์ประชุมและผู้มาประชุมที่มีการลงลายมือชื่อและมติของที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ควรมี ดังนี้ 

1. มติรับรองการจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล 
2. มติรับรองแผนการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
3. มติแต่งตั้งและรับมอบหมายให้เป็นผู้ยื่นแบบค าขอจดทะเบียนนิติบุคคล 

15. กรณีหนี้ค้างช าระไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินกู้ทั้งหมดหมายความว่าอย่างไร หากหนี้ค้างช าระ 
เกินร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาและจะด าเนินการแก้ไขอย่างไร
เพื่อให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ 
ตอบ หนี้ค้างช าระ หมายถึง หนี้ที่เกินก าหนดอายุสัญญา (1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ขึ้นอยู่กับระเบียบข้อบังคับของ
กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง) ที่มิได้ช าระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนกองทุน หากกองทุนใดมีหนี้ค้าง
ช าระเกินร้อยละ 15 คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับต าบล หรือ ระดับกลุ่ม สามารถพิจารณา
จากความสามารถการด าเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง 
อีกร้อยละ 5 ซึ่งรวมไม่เกินร้อยละ 20 หากกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง มีหนี้ที่ค้างช าระเกิน 
ร้อยละ 15 หรือร้อยละ 20 กองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมืองสามารถด าเนินการปรับปรุงโครงสร้าง
หนี้ค้างช าระโดยท าหนังสือรับสภาพหนี้หรือวิธีช าระหนี้บางส่วน 

16. การปิดงบดุลและงบก าไรขาดทุนควรปิดเฉพาะเงินบัญชีที ่1 บัญชีเดียวหรือบัญชีอ่ืนด้วยหรือไม่ 
ตอบ การปิดงบดุลและงบก าไรขาดทุนควรปิดทุกบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง 

17. กรณีเงินขาดบัญชีหมายถึงอย่างไรและเม่ือมีกรณีที่เงินขาดบัญชีจะจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน หรือ 
กองทุนชุมชนเมือง เป็นนิติบุคคลได้หรือไม่ 
ตอบ เงินขาดบัญชีหมายถึงบัญชีลูกหนี้ของกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง ซึ่งรวมกับเงินคงเหลือ 
ในบัญชีเงินฝากธนาคารน้อยกว่าเงินที่ กทบ.จัดสรรให้ซึ่งอาจเกิดจากการยักยอกเงินหรือกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน หรือ กรรมการกองทุนชุมชนเมือง ที่รับช าระเงินคืนจากสมาชิกแล้วไม่น าฝากธนาคาร (เงินขาดบัญชี
ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้) 

18. กรณีที่มีการยักยอกเงินกองทุนหมู่บา้น หรือ กองทุนชุมชนเมือง จะจดทะเบียนนิติบุคคลได้หรือไม่ 
ตอบ มีการยักยอกจะจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง เป็นนิติบุคคลไม่ได้เว้นแต่จะชดใช้
เงินคืนกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง ได้ก่อนจดทะเบียน 

 

 



 

 

19. การตรวจและรับรองงบดุลจ าเป็นต้องให้ผู้ สอบบัญชีอนุญาตหรือผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
เป็นผู้ตรวจสอบหรือไม่หรือกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบเป็นผู้ตรวจและ
รับรองงบดุลและบัญชีการเงินของกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง ได้ 
ตอบ การตรวจสอบบัญชีให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แต่งตั้ง
ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลการใช้จ่ายเงินพร้อมทั้งรายงานผลการสอบบัญชีต่อ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง ได ้

20. แผนการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง เม่ือจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว
ต้องมีแผนประกอบด้วยหรือไม่ 
ตอบ ต้องมีแผนประกอบการด าเนินงานเมื่อจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง เป็นนิติบุคคล
เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นสถาบันการเงินในอนาคต 

21. ที่ตั้งที่ท าการกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง ใช้อาคารอเนกประสงค์ได้หรือไม่ 
ตอบ ได้ แต่ต้องได้รับการรับรองจากก านันหรือผู้ใหญ่บ้านให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นที่ท าการกองทุนหมู่บ้าน 
หรือ กองทุนชุมชนเมือง และมีเลขที่บ้าน รวมถึงควรหาสถานที่เก็บเอกสารของกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุน
ชุมชนเมือง ให้เป็นสัดส่วน 

22. ที่ตั้งที่ท าการกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง เป็นบ้านเช่าได้หรือไม่ 
ตอบ ได้ แต่ต้องระบุในสัญญาเช่าว่าเช่าเพ่ือใช้เป็นที่ตั้งที่ท าการกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง และ
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองบ้านลงลายมือชื่อยินยอม 

23. ที่ตั้งที่ท าการกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง ใช้บ้านของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ 
คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง เป็นที่ท าการกองทุนได้หรือไม่ 
ตอบ ที่ตั้งที่ท าการของกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง สามารถใช้ที่อยู่ของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน หรือ คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง คนใดคนหนึ่งได้และต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของบ้านให้
ใช้บ้านตนเป็นที่ท าการกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง 

24. แผนที่ตั้งของที่ท าการกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง จะต้องก าหนดพิกัดที่ตั้งหรือเป็นแผนที่
สังเขปที่ทราบถึงที่ตั้งของกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง  
ตอบ การจัดแผนที่ตั้งของที่ท าการกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง สามารถจัดท าแผนที่ตั้งสังเขป  
ที่ตั้งของที่ท าการกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง และสามารถติดต่อกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุน
ชุมชนเมืองได ้

25. การด าเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะยึดอะไรเป็นหลักการหรือกระบวนการของการจดทะเบียน
นิติบุคคล 
ตอบ การจดทะเบียนต้องยึดเอาหลักการและกระบวนการจดทะเบียนตามประกาศนายทะเบียนกองทุน
หมู่บ้านเป็นเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติของการด าเนินการ กรณีกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง มีปัญหา
หรือไม่สามารถด าเนินการตามประกาศนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านได้ด้วยเหตุสุดวิสัย ต้องเสนอปัญหาสู่การ
พิจารณาเพื่อการแก้ไขเป็นราย ๆ ไป 

 



 

 

26. ส าเนางบดุลและงบก าไรขาดทุนปีท่ีผ่านมานั้นรวมถึงบัญชีที่ 1 บัญชีที่ 2 และบัญชทีี่ 3 หรือไม่ 
ตอบ การปิดบัญชีงบดุลและงบก าไรขาดทุนควรปิดทุกบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง 
หากแต่นัยของประกาศในกรณีส าเนางบดุลและงบก าไรขาดทุนให้ความส าคัญเฉพาะบัญชี1 (บัญชีที่ ๑ เงิน 
1 ล้านบาท และในกรณีได้รับการเพิ่มทุนระยะที ่1 ระยะที่ 2 และระยะที่ 3) ส าหรับบัญชีที่ 2 และบัญชีที่ 3 
ขอให้แสดงส าเนาเอกสารสถานะการเงินทางบัญชี (ส าเนารายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝากธนาคารหรือ
ส าเนาสมุดบัญชี) มาประกอบการพิจารณาก็พอ 

27. หากกรณีสมาชิกไม่สามารถช าระหนี้ตามก าหนดเวลาตามสัญญาแต่ได้มีการรับสภาพหนี้และได้รั บ
พิจารณาผ่อนผันหนี้ตลอดจนในกรณีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในศาลหรือศาลได้พิพากษาคดีแล้ว 
อยู่ระหว่างการบังคับคดีนั้นถือว่าเป็นหนี้ค้างช าระหรือไม่ 
ตอบ กรณีดังกล่าวมิให้ถือว่าเป็นหนี้ค้างช าระตามนัยที่ก าหนดไว้ในประกาศ 

28. กรณีที่กองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง มีเงินขาดบัญชีหนี้ค้างช าระตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ในประกาศพิจารณาจากบัญชีใด 
ตอบ ในกรณีดังกล่าวพิจารณาเฉพาะแต่บัญชีที ่1 เท่านั้น 

29. กรณีกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือผู้กระท าความผิดฐานยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุน
ชุมชนเมือง ได้ยอมจ านนเป็น "ลูกหนี้" อันเกิดด้วยมูลเหตุจากการกระท าความผิดอาญา โดยแสดงเจตนา
ท าเป็นหนังสือรับสภาพหนี้หรือรับสภาพความรับผิดและตกลงช าระหนี้กับกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุน
ชุมชนเมือง จะสามารถด าเนินการจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง เป็นนิติบุคคลได้
หรือไม่ (ทั้งที่มีการจัดหาหลักประกันและไม่มีหลักประกัน) 
ตอบ ในเบื้องต้นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านควรด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานว่ามีการ
กระท าความผิดฐานยักยอกเงินเพ่ือป้องกันปัญหาเกี่ยวกับอายุความ พร้อมทั้งให้ผู้กระท าความผิด (กรณี
ปรากฏตัวผู้กระท าความผิด) ท าหนังสือรับสภาพหนี้หรือรับสภาพความผิดและอย่างน้อยควรมีข้อความ  
สงวนสิทธิ์ในการด าเนินคดีอาญา หากผู้กระท าความผิดไม่ปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าว คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านสามารถขอให้พนักงานสอบสวนยกคดีอาญาเกี่ยวด้วยความผิดฐานยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้าน หรือ 
กองทุนชุมชนเมือง ขึ้นมาเพ่ือสอบสวนด าเนินคดีต่อไป ส่วนในการด าเนินคดีทางแพ่งนั้นคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านสามารถใช้หนังสือดังกล่าวเพ่ือเป็นหลักฐานในการด าเนินคดีทางแพ่งได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้นหลักฐานที่
ควรใช้ประกอบการจดทะเบียนให้ใช้หนังสือรับสภาพหนี้หรือรับสภาพความผิดและบันทึกรายงานประจ าวัน
เกี่ยวกับคดี ประกอบกับให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านท าแผนการติดตามหนี้ดังกล่าว ใช้เป็นเอกสาร
ประกอบในการยื่นจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

30 กรณีผู้กระท าความผิดฐานยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง ท าหนังสือรับสภาพหนี้
หรือรับสภาพความรับผิดคดีอาญาไว้ท าให้คดีอาญาระงับไปหรือไม่ 
ตอบ เมื่อผู้กระท าความผิดท าหนังสือรับสภาพหนี้หรือรับสภาพความรับผิดหากมีข้อความที่เป็นการสงวนสิทธิ
ในการด าเนินคดีอาญากับผู้กระท าความผิดไว้ย่อมไม่ท าให้คดีอาญาระงับ ดังนั้นในหนังสือรับสภาพหนี้หรือ 
รับสภาพความผิดควรระบุข้อความดังเช่น "ในกรณีมีมูลหนี้เกิดจากการยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้าน หรือ 
กองทุนชุมชนเมือง ไม่ท าให้การด าเนินคดีอาญาระงับด้วยการท าหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้เว้นแต่จะช าระหนี้
เสร็จสิ้นเท่านั้น" 



 

 
31. กองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง อยู่ในระหว่างขั้นตอนการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดฐาน
ยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้หรือไม่ (อยู่
ระหว่างรอหนังสือมอบอ านาจ อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเว้นวรรคอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล) 
ตอบ  1. ถ้าอยู่ระหว่างการรับมอบอ านาจให้ส่งส าเนาหนังสือขอรับมอบอ านาจเพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบ
ในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

2. ถ้าคดีนั้นในชั้นพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการให้ส่งส าเนาบันทึกรายงานประจ าวันเกี่ยวกับ
คดีพร้อมส าเนาค าฟ้องหรือเอกสารหลักฐานอ่ืนเพ่ือยืนยันว่าการด าเนินคดีดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนใด เพ่ือใช้เป็น
เอกสารประกอบในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

3. ถ้าคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลให้ส่งค าฟ้องหรือรายงานกระบวนพิจารณาเพ่ือใช้ส าหรับ
ประกอบในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ คณะกรรมการกองทุน
ชุมชนเมือง จัดท าแผนการติดตามคดียังกล่าวเพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

32. กรณีที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้กระท าความผิดฐานยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชน
เมือง รับโทษทางอาญาและการด าเนินคดีในทางแพ่งอยู่ในระหว่างการบังคับคดีหรือผ่อนช าระเงินคืน
ให้กับกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง ตามค าสั่งศาลสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้หรือไม่ 
ตอบ ถ้าคดีอยู่ในระหว่างการบังคับคดีให้คัดค าพิพากษาศาลและหลักฐานการบังคับคดีเช่นส าเนาการออก
หมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีและให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง
จัดท าแผนการติดตามคดีดังกล่าวเพ่ือใช้ส าหรับเป็นเอกสารประกอบการยื่นจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

33. กรณีกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง ได้ยื่นเอกสารจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไว้ก่อน แต่
พิจารณาไม่ทันกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง สามารถใช้เอกสารฉบับเดิมเยอะจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลได้หรือไม่ 
ตอบ ท่านพิจารณาว่าเอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะสามารถใช้ เอกสารฉบับเดิมหรือ 
มีความจ าเป็นต้องจัดท าเป็นเอกสารฉบับใหม่นั้นจะต้องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสาร ณ เวลา
ที่ยื่นค าขอจดทะเบียน หากเอกสารใดที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวนั้นต้องจัดท าเป็นเอกสารฉบับใหม่ 
เช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง ต้องใช้
เอกสารบัญชีรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง ฉบับใหม่หรือกรณี
ส าเนางบดุลให้จัดท างบดุลนี้ก่อนยื่นจดทะเบียนนิติบุคคล เป็นต้น 

34. กรณีกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง ไม่ประสงค์ที่จะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน หรือ สมาชิกกองทุนชุมชนเมือง ไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าประชุม 
ตอบ การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง จ าเป็นต้องส าเนารายงาน 
การประชุมที่มีมติการประชุมให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลโดยสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม
ดังนั้นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง ควรเรียกประชุมสมาชิกกองทุน
หมู่บ้าน หรือ สมาชิกกองทุนชุมชนเมือง เพ่ือรับทราบสาเหตุของการไม่ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลพร้อมทั้ง
ร่วมกันหารือแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการชี้แจงและท าความเข้าใจกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน หรือ สมาชิก
กองทุนชุมชนเมือง ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และข้อดีของการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลทั้งนี้เพ่ือให้มีมติของการ
ประชุมที่ได้จากการมีส่วนร่วมของสมาชิกอย่างชัดเจน 



 

 
35. กรณีกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง ไม่มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ คณะกรรมการ
กองทุนชุมชนเมือง บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง 
ตอบ อนุกรรมการสนับสนุน ระดับอ าเภอหรืออนุกรรมการสนับสนุน  ระดับเขตตรวจสอบรายชื่อ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง (ตามแบบ กทบ.2) และรายชื่อสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน หรือ รายชื่อสมาชิกกองทุนชุมชนเมือง เพ่ือเปิดเวทีประชาคมหรือคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน หรือ คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองชุดใหม่และด าเนินการขอมติที่ประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
หรือ สมาชิกกองทุนชุมชนเมือง ในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
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