
 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
ฉบับที่  ๑๔ 

วาดวยการจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุนหมูบาน 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

เพื่อใหการจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  ตามพระราชบัญญัติกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เปนไปอยางเหมาะสม  มีประสิทธิภาพและสอดคลอง 

กับระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๐  วาดวยการรับจดทะเบียน

เปนนิติบุคคลของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ขอ  ๘ (๑)  ขอ  ๙  อาศัยอํานาจตามความ

ในมาตรา  ๕  มาตรา  ๘  มาตรา  ๑๙ (๕)  และมาตรา  ๒๓  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  จึงไดออก

ระเบียบไวดังนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  

วาดวยการจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุนหมูบาน  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหผูอํานวยการสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  เปนผูรักษาการ

ตามระเบียบนี้ 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 

“กองทุนหมูบาน”  หมายความวา  กองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมือง  แลวแตกรณี 

 “หมูบาน”  หมายความวา  หมูบานที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ 

“ชุมชนเมือง”  หมายความวา  ชุมชนในเทศบาล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  หรือเขตพื้นที่อื่น  

ทั้งนี้  โดยมีขอบเขตตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

“คณะกรรมการกองทุนหมูบาน”  หมายความวา  คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  หรือ

คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง  แลวแตกรณี 

“กรรมการกองทุนหมูบาน”  หมายความวา  กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  หรือ

กรรมการในคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง  แลวแตกรณี 



 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

“สมาชิก”  หมายความวา  สมาชิกของกองทุนหมูบาน  หรือสมาชิกของกองทุนชุมชนเมือง  

แลวแตกรณี 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

“นายทะเบียนกองทุนหมูบาน”  หมายความวา  ผูอํานวยการ  หรือบุคคลซ่ึงผูอํานวยการมอบ

อํานาจ 

“หนังสือสําคัญ”  หมายความวา  หลักฐานที่นายทะเบียนกองทุนหมูบานออกใหกองทุน

หมูบานที่ไดรับการจดทะเบียนถูกตอง 

“คณะกรรมการเครือขาย”  หมายความวา  คณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบาน  ระดับ

จังหวัด  คณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบานระดับอําเภอ  คณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบาน

ระดับตําบล 

“คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา   คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด   และ

คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ 

 

หมวด  ๑ 

นายทะเบียนกองทุนหมูบาน 
 

 

ขอ ๕ ใหผูอํานวยการเปนนายทะเบียนกองทุนหมูบาน 

ขอ ๖ ใหนายทะเบียน  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

(๑) มอบอํานาจใหบุคคลทําหนาที่แทนนายทะเบียน   และ/หรือผูชวยนายทะเบียน 

เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ไดตามที่เห็นสมควร 

(๒) กําหนดคุณสมบัติ  หลักเกณฑ  สถานที่  เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดต้ังและจดทะเบียน

นิติบุคคลกองทุนหมูบาน 

(๓) ออกประกาศ  คําส่ังตาง ๆ  รวมทั้งแตงต้ังพนักงานเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 



 หนา   ๓๙ 
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(๔) รายงานผลการดํ า เนินการจัด ต้ั งและจดทะเบียนนิ ติบุคคลกองทุนหมู บ านตอ

คณะกรรมการ 

(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 

หมวด  ๒ 
การจัดต้ังกองทุนหมูบาน 

 

 

ขอ ๗ ใหคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการเครือขายใหการสนับสนุนสรางความเขาใจ

และสรางการเรียนรูในการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน  ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  วาดวยการจัดต้ังและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  และระเบียบอื่น ๆ 

ขอ ๘ ในการจัดต้ังกองทุนหมูบาน  ใหผูใหญบานเรียกประชุมหัวหนาครัวเรือนในหมูบาน  

ครัวเรือนละหนึ่งคน  เพื่อเปดเวทีชาวบานในการชี้แจง  ทําความเขาใจเตรียมความพรอมและดําเนินการ

เลือกคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  โดยมีอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอเปนผูใหคําแนะนํา  

ตลอดจนสนับสนุนใหการเลือกสรรดําเนินไปดวยความโปรงใส  บริสุทธิ์  ยุติธรรม 

การประชุมตามวรรคหนึ่ง  ผูเขามาประชุมจะตองมีหัวหนาครัวเรือนจํานวนไมนอยกวาสามในสี่

ของครัวเรือนทั้งหมดในหมูบาน  ทั้งนี้  หัวหนาครัวเรือนอาจมอบอํานาจใหผูแทนครัวเรือนเขาประชุม

แทนได 

เมื่อที่ประชุมกําหนดวิธีการเลือกแลวเสร็จ  ใหผูใหญบานและคณะอนุกรรมการสนับสนุน

ระดับอําเภอสนับสนุนใหการเลือกคณะกรรมการกองทุนหมูบานเปนไปตามมติของเวทีชาวบาน 

ในสวนของชุมชนเมือง  ใหประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ  หรือระดับเขต  

เปนผูทําหนาที่แทนผูใหญบานตามวรรคแรก 

ขอ ๙ คุณสมบัติ  วาระการดํารงตําแหนง  และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกองทุน

หมูบานใหนําบทบัญญัติตามขอ  ๑๙  ขอ  ๒๐  ขอ  ๒๑  แหงระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองแหงชาติ  วาดวยการจัดต้ังและบริหารกองทนุหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

มาใชบังคับโดยอนุโลม 



 หนา   ๔๐ 
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ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานจัดทําระเบียบ  ขอบังคับกองทุนหมูบาน  เสนอตอเวที

ประชาคมรับรอง 

ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  รับสมัครสมาชิก  และเปดบัญชีกองทุนหมูบาน  

(บัญชีที่  ๑)  ภายใตชื่อบัญชี  “กองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองแลวแตกรณี  (ชื่อบานหรือ 

ชื่อชุมชน...........................หมูที่............ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต............................

จังหวัด.....................)”  ไวกับธนาคาร  เพื่อรับโอนเงินที่ไดรับจัดสรรจากคณะกรรมการ  และเปดบัญชี

เงินสะสม  (บัญชีที่  ๒)  เพื่อรองรับเงินฝากของสมาชิก 
 

หมวด  ๓ 
การจัดการความรูและการพิจารณาความพรอม 

 

 

ขอ ๑๑ ใหคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการเครือขาย  ใหการสนับสนุนคณะกรรมการ

กองทุนหมูบาน  ในการเรียนรูดานปรัชญา  วัตถุประสงค  และการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน  เพื่อให

เกิดความรู  ความเขาใจ  และทักษะอันเปนพื้นฐานความพรอมของการบริหารจัดการกองทุนและ 

การจดทะเบียนกองทุนหมูบานตอนายทะเบียน 

ขอ ๑๒ ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาความพรอมของกองทุนหมูบาน  ใหคํานึงถึงหลักการ  

ดังนี้ 

(๑) ความพรอม   ความเขาใจ   และการมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานรวมทั้ ง 

การแสดงออกอยางชัดเจนซึ่ งความพรอมในการเขารวมบริหารจัดการกองทุนหมูบ านและ 

การควบคุมดูแลกันเองในการใชประโยชนจากกองทุนหมูบานของประชาชนในกองทุนหมูบาน 

(๒) ความพรอมของคณะกรรมการกองทุนหมู บ านที่ เปนความพรอมของบุคคล 

ดานความรูและประสบการณในการบริหารกองทุนทางสังคมของหมูบาน  เชน  กลุมออมทรัพย  

ธนาคารหมูบาน  กองทุนอาชีพและกองทุนสวัสดิการ  และความพรอมในการเขาบริหารจัดการกองทุน

หมูบาน 

(๓) การบริหารจัดการกองทุนหมูบานที่สอดรับและเกื้อกูลกันในสวนเงินอุดหนุนจาก 

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติและกองทุนทางสังคมหรือกองทุนที่หนวยงานราชการจัดต้ังข้ึน 



 หนา   ๔๑ 
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(๔) การมีระบบการตรวจสอบระบบบัญชีและการประเมินผลการปฏิบั ติงานของ

คณะกรรมการกองทุนหมูบานโดยสมาชิก  และมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดําเนินกิจกรรมของกองทุน

หมูบาน  ทั้งในดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการพึ่งพาตนเอง  เพื่อความโปรงใสและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(๕) บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและสมาชิกในการกู เ งินเกี่ ยวกับระเบียบของ

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  วาดวยการจัดต้ังและบริหารกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และระเบียบของกองทุนหมูบาน  เพื่อใหทราบถึงหลักการบริหาร

จัดการกองทุนหมูบานที่ถูกตอง 

(๖) กองทุนหมูบานมีการเรียนรูดานการออมเงิน   สวัสดิการ  สวัสดิภาพ  เพื่อพัฒนา 

คุณภาพชีวิตของสมาชิกและประชาชนในหมูบาน 

ขอ ๑๓ กองทุนหมูบานที่ผานการเตรียมความพรอม  ตามมาตรฐาน  หลักเกณฑและวิธีการ

ของนายทะเบียนที่กําหนด  ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานหรือผูที่ไดรับมอบหมายยื่นขอจัดต้ังและ 

จดทะเบียนกองทุนหมูบานตอนายทะเบียน  ณ  สถานที่ที่นายทะเบียนกําหนด  พรอมแนบเอกสาร

หลักฐานประกอบคําขอย่ืนจดทะเบียน  ดังนี้ 

(๑) ชื่อกองทนุหมูบานและรหัสกองทุนหมูบาน 

(๒) สําเนาสมุดบัญชีกองทุนหมูบาน  (บัญชีที่  ๑)  และบัญชีเงินสะสม  (บัญชีที่  ๒) 

(๓) สําเนาระเบียบ  หรือขอบังคับของกองทุนหมูบาน 

(๔) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 

(๕) บัญชีรายชื่อสมาชิกกองทุนหมูบาน 

(๖) สําเนารายงานการประชุมเวทีประชาคม 

(๗) แผนการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของกองทุนหมูบาน 

(๘) แผนที่แสดงที่ต้ังของที่ทําการกองทุนหมูบาน 

นอกจากเอกสารหลักฐานประกอบคําขอทะเบียนดังกลาวแลว  กองทุนหมูบานจะตองแนบ

เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามที่นายทะเบียนกําหนด 

ขอ ๑๔ เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอพรอมเอกสารหลักฐานที่ถูกตอง  ครบถวนแลวให

พิจารณาการขอจัดต้ังและจดทะเบียนใหเสร็จภายใน  ๓๐  วัน  นับต้ังแตวันที่ไดรับคําขอและใหปดประกาศ

รายชื่อกองทุนหมูบานที่ไดรับการจัดต้ังและจดทะเบียน  ณ  สํานักงานรับจัดต้ังและจดทะเบียนนั้น 



 หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

กรณีนายทะเบียนตรวจพบวาเอกสารหลักฐานการจัดต้ังและจดทะเบียนไมถูกตอง  ซ่ึงนาย

ทะเบียนตรวจสอบแลวเห็นวาเปนการผิดพลาดที่มิใชในสาระสําคัญ  ใหนายทะเบียนมีอํานาจแกไข 

ขอ ๑๕ กองทุนหมูบานใดขาดเอกสารหลักฐานที่ เปนสาระสําคัญอยางหนึ่งอยางใด   

ใหนายทะเบียนแจงใหผูย่ืนคําขอจดทะเบียนทราบภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันที่ตรวจพบเพื่อแกไข 

ใหครบถวนถูกตอง 

ขอ ๑๖ ใหนายทะเบียนออกหนังสือสําคัญแสดงการเปนนิติบุคคลใหแกกองทุนหมูบาน 

ที่ไดรับการจัดต้ังและจดทะเบียนแลว 
 

หมวด  ๔ 
การจัดสรรเงินกองทุนหมูบาน 

 

 

ขอ ๑๗ เมื่ อกองทุนหมูบ านที่ ได รับการจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุนหมูบ านแลว   

ใหคณะกรรมการจัดสรรเงินจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  ไปยังบัญชีกองทุนหมูบาน

แหงระเบียบนี้  บัญชีละหนึ่งลานบาทภายในระยะเวลาสามสิบวัน  นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือ 

จากคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด 

ในกรณีคณะกรรมการไมสามารถจัดสรรเงินใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง

ใหขยายระยะเวลาตอไดอีกไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๘ กองทุนหมูบาน  เมื่อไดรับจัดสรรเงินแลว  เงินหนึ่งลานบาทที่คณะกรรมการจัดสรร

ใหนั้น  ใหถือวาเปนเงินของรัฐที่มอบหมายใหกองทุนหมูบานเปนผูบริหารจัดการ  ภายใตระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนด 
 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

สุรพงษ  สืบวงศลี 
ประธานกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 


