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ค ำน ำ 

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในถือเป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญ 
ท่ีช่วยให้การบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นไปอย่าง
รอบคอบ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ อันจะน าไปสู่การสร้างความ
เข้มแข็งยั่งยืนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  

ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้ให้ความส าคัญต่อ
การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
จึงได้จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองขึ้น โดยความร่วมมือของธนาคารออมสิน เพื่อให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้รับทราบแนวทางการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืน อีกทางหนึ่ง 
เนื้อหาคู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วย หลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ด้านการบริหารจัดการ และด้านการเงินและการบัญชี   

ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ในการท่ีจะน าเนื้อหา ไปปรับใช้
กับการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ี
จะท าหน้าท่ีในการแนะน าให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต่อไป  
 
 
 

(นายนที  ขลิบทอง) 
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

         
 

 
 

 



 

สำรบัญ 

       
หน้ำ 

 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคมุภำยในกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
ส่วนที่ ๑  หลักกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
  หลักการและเหตุผล 1 
  วัตถุประสงค ์ 1 
  การเตรยีมความพร้อมจดัท าระบบการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 2 
  ความหมายการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน 3 
  ประโยชน์ของการควบคุมภายใน 4 
  การควบคุมภายในท่ีด ี 4 
 

ส่วนที่  ๒ กำรบริหำรควำมเสี่ยง  
  การก าหนดวัตถุประสงค์(ภารกิจ/กิจกรรม) 7 
  การระบุความเสี่ยง 7 
  การจัดระดับและการประเมินความเสีย่ง 8 
  การบริหารจัดการความเสี่ยง 9 
  การรายงาน 11 
 

ส่วนที่ ๓  กำรควบคุมภำยในกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
   กำรควบคุมภำยในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 12 
 - ด้านการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 13 
  -  ด้านการปฏบิัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 16 
 -  ด้านการรับสมัครสมาชิก 20 
  - ด้านการประชุม 21 
  -  ด้านสินเช่ือ   25 
 -  ด้านการติดตามหนี ้ 30 
  -  ด้านการจดัเก็บเอกสาร/การส่งมอบงานและเอกสาร 34 
 -  ด้านการตรวจสอบภายใน 39 
 -  ด้านการจัดสรรก าไร 41 
 -  ด้านการรายงาน 42 
   กำรควบคุมภำยในด้ำนกำรเงินและกำรบัญชี 45 
 -  ด้านการรับเงิน 45 
 -  ด้านการจ่ายเงิน 48 
 -  ด้านการเก็บรักษาเงินและการน าฝากเงิน 52 
 -  ด้านการจัดท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 54 

ภำค ผนวก  



 
 
 
 
 
 
 
 การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  เป็นการบริหารจัดการที่เกิดจากการ
รวมตัวของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง โดยการคัดเลือกตัวแทนจากสมาชิก เพ่ือท า
หน้าที่ในการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือให้
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นศูนย์กลางทางการเงินของหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
สามารถเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุน ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย หรือส าหรับการส่งเสริมและการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิ
ภาพ สวัสดิการ หรือประโยชน์อื่นใดแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน  

 เพื่อให้การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 
ประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ สามารถรองรับภารกิจในการเป็นศูนย์กลาง
ทางการเงินให้กับหมู่บ้านหรือชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินงานหรือการบริหาร
จัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 
 
 

 ๑. เพ่ือให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความเข้าใจในเรื่อง
การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่ส าคัญ ตามแนวทางที่
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนด 
 ๒. เพ่ือให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการจัดการบริหารความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายในท่ีสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม  
 ๓. เพ่ือน าข้อมูลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม
ภายในมาใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการของกองทนุ
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ต่อไป 

ส่วนที่ ๑ 
หลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

หลักการและเหตุผล 
 

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๑ 



 

 
 
 ในการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งหวังที่จะให้กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองได้มีระบบการควบคุมการด าเนินงานอย่างรอบคอบ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และท าให้ภารกิจของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นไปตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยผ่านกระบวนการจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกภารกิจและทุกด้าน ท้ังด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงินและ
การบัญชี   

 ดังนั้น การจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องจัดเตรียมข้อมูล
การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ผ่านมา ตลอดจนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักการส าคัญของการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ดังนี้  
 1.  ปรัชญาหรือหลักการส าคัญของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 2.  วัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 3.  กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 

- พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม 

- ระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
โดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองควรก าหนดระเบียบข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองเพื่อถือปฏิบัติ เช่น ระเบียบเกี่ยวกับการรับจ่าย และการเก็บรักษาเงินสด ระเบียบ
เกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก ระเบียบเกี่ยวกับการรับเงินฝาก เป็นต้น และจะต้องไม่ขัด
ต่อระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและ
บริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 4.  แหล่งที่มาของเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 5.  คุณสมบัติและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 6.  กิจกรรมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 7.  ระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

การเตรียมความพร้อมในการจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๒ 



 

 
 
 ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ  
ในความหมายและค าจ ากัดความของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ชัดเจนและเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญต่อการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป็นส่วนเสริมให้มีกรอบแนวคิดที่ตรงกันการประสานแนวทางการปฏิบัติของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ การกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์        
ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) 
หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การก าหนดกลยุทธ์ มาตรการ และแผนงาน ในการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน   ที่ยังไม่มีกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่
เพียงพอ และเพ่ือมุ่งหวังให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบรรลุผลตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

 การควบคุมภายใน หมายถึง นโยบาย วิธีการ
ปฏิบัติ หรือการกระท าใดๆซึ่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองได้ก าหนดขึ้น เพื่อช่วยให้การด าเนินกิจกรรม
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจเท่าที่จะ
สามารถท าได้ว่าการด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึ งการปฏิบั ติ ต ามน โยบายของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การป้องกัน
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันและการตรวจพบการทุจริตและข้อผิดพลาด  ความถูกต้องและ
ความครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการจัดท าข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้อย่างไร 

การควบคุมภายใน ถือเป็นกระบวนการควบคุมแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ รวมทั้งก าหนดวิธีการควบคุมรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์ให้มีประสิทธิผล 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องสร้างระบบการควบคุมภายในขึ้น เพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
สร้างความโปร่งใส และตรวจสอบได้  

ความหมายของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๓ 



 

 

 
 ประโยชน์ของการควบคุมภายใน อาจพิจารณาได้ ๓ แนวทาง ดังนี้ 

 ๑.  ประโยชน์ส าหรับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 การควบคุมภายในที่ดีจะเป็นเครื่องมือช่วยให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง มีความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
นโยบายที่ก าหนดไว้  การรายงานต่างๆ ได้จัดท าขึ้นถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลาที่ก าหนด 
ตลอดจนมีการป้องกันความผิดพลาด การทุจริต หรือการสูญหายของทรัพย์สินไว้อย่างรัดกุม 
 ๒.  ประโยชน์ส าหรับพนักงานและผู้สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 
 การควบคุมภายในเป็นเครื่องชี้น าแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเปน็ไปตามระเบยีบ  
ข้อบังคับและนโยบายที่ก าหนดไว้  อีกทั้งยังเป็นเครื่องช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและผู้สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 ๓.  ประโยชน์ส าหรับผู้ตรวจบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน 
 ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการก าหนดขอบเขต   
การปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน  ดังนั้น กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองใดที่มีการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยให้การท างานของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้
ตรวจสอบภายในรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 การควบคุมภายในที่ทุกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองควรก าหนดไว้ มีดังนี้ 

 ๑. การจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งแยกหน้าที่ เป็นการก าหนดโครงสร้างองค์กร
และการแบ่งแยกหน้าที่ด้านต่างๆ ไว้ชัดเจน โดยยึดหลักส าคัญคือ การไม่ให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งปฏิบัติงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงคนเดียวตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด เพราะจะเป็นการเปิด
โอกาสให้มีการทุจริตได้ง่าย หรือหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก็ไม่สามารถทราบ หรือแก้ไขให้ทัน
สถานการณ์ได้ ดังนั้นหากมีความจ าเป็นต้องให้บุคคลเดียวกันท าหน้าที่ซ้ าซ้อนกันก็ควรแยก
หน้าที่ด้านการเงินกับการบัญชีให้ชัดเจน 
 ๒. การอนุมัติการจ่ายและรายการบัญชี มีการควบคุมโดยมีการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานและงบประมาณ เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการควบคุมเอกสารประกอบ
รายการบัญชีและแบบพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหมายเลขก ากับเพื่อให้สามารถควบคุมได้ 

ประโยชน์ของการควบคุมภายใน 
 

การควบคุมภายในที่ดี 
 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๔ 



 

 ๓. แนวทางปฏิบัติงานที่ดี โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การมอบหมายงาน 
รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่ง และก าหนดนโยบายต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน เป็น
ลายลักษณ์อักษรเพ่ือป้องกันความเข้าใจที่อาจคลาดเคลื่อน ท าให้เกิดการโต้แย้งหรือปัดความ
รับผิดชอบได้ 
 ๔. ก าหนดบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังการจัดระบบการควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืง 
 

 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 
 
 
 
 
 

(๑) ก าหนดวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 
 

(๒) ระบุความเสี่ยง 

 
 
 

จัดท ารายละเอียด ภารกิจ แผนงาน 
(ด้านการบรหิาร/บัญช)ี 

 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

จัดท าแผนงานและการ
ประเมินความเสี่ยง 

สมาชิก 

(๓) การจัดระดับและ
การประเมินความเสี่ยง 

(๔) การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 

(๕) การรายงาน 

 
 
 
 
 

ระบปุริมาณ/จ านวน 

เฝ้าระวังความเสี่ยง/ 
ลดโอกาส/เพิ่มทักษะ/ 

ก าหนดแนวทาง/กระจาย/ 
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

รายงานผลการด าเนินงาน 
(ผ่านผูส้อบบัญชีกองทุนหมุ่บ้าน

และชุมชนเมือง) 

นายทะเบียน 
ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๕ 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) 
ก าหนด

วัตถุประสงค์ 
 

(๔) 
การบริหาร

จัดการความ
เสี่ยง 

 

(๕) 
การรายงาน 

 

 (๒)  
ระบุ 

ความเสี่ยง 
 

(๓)  
จัดระดับ/

ประเมินความ
เสี่ยง 

 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
(Risk  Management  

Process) 
 

แผนภาพแสดงการบรหิารความเสี่ยงของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๖ 



 

 
 
 
 
   

 
 

การบริหารความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการ และแผนงานในการปฏิบัติงาน   
เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่ อาจจะเกิดขึ้นจาก
การด าเนินงานที่ยังไม่มีกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยั งไม่เพียงพอ โดย
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถก าหนดขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงได้ ดังนี้ 

      ๑. การก าหนดวัตถุประสงค์ (ภารกิจ/กิจกรรม) 
  การก าหนดและท าความเข้าใจในวัตถุประสงค์  ภารกิจ  หรือกิจกรรมของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งการก าหนด
วัตถุประสงค์สามารถก าหนดได้จากภารกิจ หรือกิจกรรมที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
ด าเนินการ โดยการก าหนดภารกิจ  หรือกิจกรรมที่ชัดเจนจะช่วยให้การระบุความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน  
  การก าหนดวัตถุประสงค์  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประชุมเพ่ือ
ก าหนดและจัดท ารายละเอียดภารกิจ กิจกรรม แผนงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่
จะต้องด าเนินการ เช่น แผนด้านการบริหารจัดการ และด้านการเงินและการบัญชี 

  ๒. การระบุความเสี่ยง 
  การระบุความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการของการด าเนินงานตามภารกิจ กิจกรรม และแผนงานของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่
อาจมีผลกระทบ  ต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยการระบุความ
เสี่ยงต้องค านึงถึง 
  (๑) สภาพแวดล้อมภายนอกของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ หรือเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
  (๒) สภาพแวดล้อมภายใน เช่น  โครงสร้างการบริหารจัดการ ระเบียบ ข้อบังคับของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รูปแบบการบริหารและการจัดการ เป็นต้น 

ส่วนที่ ๒ 
การบริหารความเสี่ยง 

 

การบริหารความเสี่ยง 
 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๗ 



 

  การระบุความเสี่ยง ควรเน้นการสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลความสูญเสียที่เกิดขึ้น หรือที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในรูปของความถี่ และ
ความรุนแรง ข้อมูลการด าเนินงาน ทั้งด้านการบริหารจัดการ  ด้านการเงินและการบัญชี  
(ข้อมูลความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และความสูญเสียที่เกิดขึ้นในอดีต) 

  ๓. การจัดระดับและการประเมินความเสีย่ง 
  การจัดระดับและการประเมินความเสี่ยง เป็นขั้นตอนของการพิจารณาและการให้
น้ าหนักของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่ของความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ ว่าจะมีมากน้อยเพียงใด  

  การจัดระดับและการประเมินความเสี่ยง ให้จัดเรียงล าดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถี่ และความรุนแรงของผลกระทบ โดยก าหนดจัดเรียงตามล าดับจากระดับสูงมาก สูง  
ปานกลาง ต่ า ทั้งนี้  การก าหนดเกณฑ์สามารถก าหนดเกณฑ์ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง สภาพแวดล้อม และดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะสมกับภารกิจหรือกิจกรรม
ที่มีข้อมูลของตัวเลขหรือจ านวนเงิน ส่วนงาน/กิจกรรมที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือ
จ านวนเงินที่ชัดเจนได้ ให้ก าหนดเกณฑ์เป็นเชิงคุณภาพในลักษณะของการพรรณนา 
 

 การประเมินความเสี่ยง 
 
 
 

 เกณฑ์ประเมินระดับความเสี่ยงและความหมาย 
คะแนน ระดับความเสี่ยง ความหมาย 
๑๑-๑๖ สูง เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูง ผลกระทบสูงและมีความเสียหาย

รุนแรง จึงควรได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้ความเสี่ยงลดลง 
หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๖-10 ปานกลาง เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูง ผลกระทบไม่รุนแรง แต่อาจ
ส่งผลเสียหายตามมาหากไม่แก้ไขหรือควบคุมความเสี่ยง จึ งต้องมี
การพิจารณาหามาตรการควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น หรือให้
ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

1-5 ต่ า เป็นความเสี่ยงที่กองทุนฯ สามารถรับได้ เนื่องจากมีผลกระทบไม่
รุนแรงและมีโอกาสเกิดต่ า และมีการควบคุมภายในที่พอเพียง 

ระดับความเสี่ยง = คะแนนโอกาสเกิด X คะแนนผลกระทบ 
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 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

 ๔. การบริหารจัดการความเสี่ยง  
การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการน ากลยุทธ์ มาตรการ และแผนงาน ในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานที่ยังไม่มีกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่
เพียงพอ และเพ่ือมุ่งหวังให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบรรลุผลตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

 การบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงได้หลายวิธี และ
สามารถปรับเปลี่ยนหรือน ามาผสมผสานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในการจัดการ
กับความเสี่ยง ดังนี้ 
 (๑) การยอมรับความเสี่ยง เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าใน
การจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพราะอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมาก
แต่อย่างไรก็ตามหากมีความจ าเป็นที่ต้องใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงวิธีนี้ จ าเป็นต้องมีการ
ติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอ 
 (๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือการ
ออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน เช่น การเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติ งานของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การก าหนดแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้
ชัดเจน 
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 (๓) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง เป็นการกระจาย หรือถ่ายโอน
ความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่ง หรือรับความรับผิดชอบไป เช่น  การท าประกันภัย/ประกัน
ทรัพย์สินกับบริษัทประกัน หรือ การจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น 
งานรักษาความปลอดภัย 
 (๔) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก เป็น
การตัดสินใจยกเลิก กิจกรรม แผนงานที่จะก่อให้เกิดความเสียหายนั้นไป 

 การเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อาจเลือกการ
ควบคุมอย่างเดียว แต่สามารถควบคุมได้หลายความเสี่ยง หรืออาจเลือกควบคุมหลายวิธี
ร่วมกันเพ่ือควบคุมความเสี่ยงส าคัญเพียงเรื่องเดียว ดังนั้น เมื่อกองทุนหมู่บ้านและชุ มชน
เมืองทราบความเสี่ยงที่มีอยู่จากการประเมินความเสี่ยง และประเมินการควบคุมแล้วให้
พิจารณาความเป็นไปได้ และต้นทุนของแต่ละทางเลือก เพื่อตัดสินใจเลือกมาตรการลดความ
เสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา มีดังนี้  

 (๑) พิจารณาว่าจะยอมรับความเสี่ยง หรือจะก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จะเป็นผู้
ก าหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 (๒) การพิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดการให้มีมาตรการ
ควบคุมกับผลประโยชน์ที่จะได้จากประสิทธิผลจากมาตรการดังกล่าว ว่าคุ้มค่าหรือไม่ 
 (๓) กรณีการเลือกก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง ให้ก าหนดวิธีการ
ควบคุม ในแผนการบริหารความเสี่ยง 
 (๔) ส าหรับในรอบปีถัดไปให้พิจารณาจากผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงในครั้ง
ก่อนที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือไม่ได้ด าเนินการ หากพบว่ามีความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ่
การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้น ามาพิจารณาก าหนดเป็นความเสี่ยงที่
ต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ต่อไป 
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 การจัดการความเสี่ยง ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ร่วมกัน
พิจารณาเสนอแนวทางเพื่อจัดการกับความเสี่ยงท่ีมีอยู่   โดยอาจก าหนดล าดับ
ความส าคัญในการจัดการความเสี่ยงได้  ดังนี้ 
 (๑) ความเสี่ยงระดับสูง ให้เป็นความเสี่ยงท่ีควรจัดการเป็นอันดับแรก 
 (๒) ความเสี่ยงระดับปานกลาง ให้เป็นความเสี่ยงท่ีควรได้รับการจัดการเป็นอันดับ
รองลงมา 
 (๓) ความเสี่ยงระดับต่ า ให้เป็นความเสี่ยงท่ีอาจสามารถรับเอาไว้เองได้  
 
 ๕. การรายงาน 
 การรายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงท่ียัง
เหลืออยู่หรือไม่ หากยังมีเหลืออยู่ให้พิจารณาว่า มีอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด 
และมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เสนอต่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
เพื่อให้ทราบและร่วมกันพิจารณาก าหนดแผนและบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงท่ีมีอยู่ต่อไป  
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 การจัดวางระบบควบคุมภายในนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองได้มีการด าเนินงานตลอดจนเอกสารหลักฐานประกอบการด าเนินงาน
ครบถ้วนตามขั้นตอนท่ีกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ  และแนวทางท่ีส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนด และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงประกอบการ
ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
 ท้ังนี้  ในการควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  จะต้องมีการ
ด าเนินการควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม  โดยอาจแบ่งได้  ๒  ด้านใหญ่ๆ  
ดังนี้ 

 (๑) การควบคุมภายในด้านการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 การควบคุมภายในด้านการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จะมี
รายละเอียดครอบคลุมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ สมาชิก การประชุม สินเชื่อ 
ระบบเอกสาร ฯลฯ รวม  ๑๐  ด้าน 

 (๒) การควบคุมภายในด้านการเงินและการบัญชี 
 การควบคุมภายในด้านการเงินและการบัญชี จะมีรายละเอียดครอบคลุมในส่วน
ท่ีเกี่ยวข้อง รวม ๔ ด้าน ได้แก่ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดท า
บัญชีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
การควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

การควบคุมภายใน 
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหาร
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ข้อ ๑๙ ให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละกองทุน มี
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจ านวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน ซึ่งมาจากสมาชิก
โดยการคัดเลือกกันเองจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีความรับผิดชอบที่จะบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้าน เป็นที่ยอมรับของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง และต้องมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒๐ 

การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนั้นควรค านึงถึงจ านวนกรรมการชายและ
หญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้านนั้น ให้คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน ออกระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน ตามมติของที่ประชุมสมาชิก โดยให้
ค านึงถึงหลักศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

ข้อ ๒๐ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
(๑) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองติดต่อกัน

เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
(๒) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะโดยมีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ หรือบรรลุนิติภาวะโดยการ

สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(๓) เป็นผู้ที่ไม่มีความประพฤติบกพร่องในศีลธรรมอันดีมีความรับผิดชอบ เสียสละ  

มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน ไม่ติดการพนัน ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด และไม่มีประวัติเสียหาย
ทางด้านการเงินตลอดจนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

(๔) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถหรือบุคคลล้มละลาย 

การควบคุมภายในด้านการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

๑ . การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
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(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(๖) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ
ความผิดต่อทรัพย์สิน เว้นแต่ความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ หรือบุกรุก 

(๗) ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพราะกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการ องค์กร หรือหน่วยงานที่สังกัด 

(๘) ไม่เป็นผู้ที่เคยพ้นจากต าแหน่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามข้อ ๒๓ (๓)  
และ (๔) 

ข้อ ๒๒ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 
เมื่อครบก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามข้อ ๒๘  

เข้าด ารงต าแหน่ง ให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านจับสลากออกจ านวนกึ่งหนึ่งของจ านวน
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้งหมด กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ถูกจับสลากออกไม่ถือว่าพ้น
ต าแหน่งตามวาระ กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่พ้นต าแหน่งอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ 

ในกรณีที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านพ้นจากต าแหน่งตามวรรคสอง  และพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ประกอบด้วยกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

จัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๙ ภายในระยะเวลาสามสิบวัน 

กรรมการกองทุนหมู่บ้านซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ แต่จะ
ด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งพ้น
จากต าแหน่งตามวาระได้รับมติจากที่ประชุมสมาชิกโดยมีคะแนนเสียงสามในสี่รับรองให้เป็น
กรรมการกองทุนหมู่บ้านต่อและมีความประสงค์ที่จะปฏิบัติงานต่อไปให้มีสิทธิเป็นกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านต่อไปตามวาระ 

ให้กองทุนหมู่บ้าน จัดท ารายงานการประชุม
แ ล ะ ร า ย ชื่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น ห มู่ บ้ า น 
ที่ ได้ รับการคัดเลือกเสนอให้คณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับอ าเภอ หรือระดับเขตทราบ 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๑๔ 



 

ข้อ ๒๓ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการกองทนุหมู่บ้าน มีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงเกนิกวา่สองในสาม

ของจ านวนกรรมการกองทนุหมูบ่้านทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่
(๔) ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจ านวน

สมาชิกทั้งหมด 
(๕) ลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒๐ (๔) (๕) (๖) และ (๗) 
(๖) คณะกรรมการให้ออก เนื่องจากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าขาดคุณสมบัติ และ 

มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒๐ 
ในกรณีที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ คณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้านอาจแต่งตั้งบุคคลจากสมาชิกเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการกองทุนหมู่บ้านแทนกไ็ด้ และ
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ให้น าบทบัญญัติในข้อ ๒๒ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับกรรมการกองทุนหมู่บ้านซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตาม (๒) และ (๓) 
  

การควบคุมภายในด้านการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
๑. กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  ๒  ปี  

และกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ต้องจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าด ารง
ต าแหน่งแทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภายในระยะเวลาสามสิบวันนับจาก
วันที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหมดวาระ  โดยกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสอง
วาระติดต่อกันมิได้  เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน  ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ
ได้รับมติจากที่ประชุมสมาชิกโดยมีคะแนนเสียงสามในสี่รับรองให้เป็นกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อ 

 กรณีที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อาจแต่งตั้งบุคคลจากสมาชิกเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก็ได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังแทนอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๑๕ 



 

๒. ในการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องมีการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะรับการคัดเลือกเป็นกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองว่าเป็นไประเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ  ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ข้อ ๒๐ หรือไม่ 

๓. ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จัดท ารายงานการประชุม
และรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการคัดเลือกเสนอให้
คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับ
อ าเภอ หรือระดับเขตทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 
ปัญหา/ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นหากไม่มีการด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
(๑) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่มีการประชุมเพ่ือคัดเลือกกรรมการกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองตามวาระ ส่งผลให้เกิดการผูกขาดการเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง และไม่เป็นไปตามหลักปรัชญาหรือหลักการส าคัญของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองในการพัฒนาตามหลักการประชาธิปไตยพ้ืนฐาน 

(๒) ปัญหาร้องเรียนในเรื่องการเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 
 
 
 

 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ว่าด้วยการจัดตั้ง
และบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ข้อ ๒๑ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งตรวจสอบ ก ากับ ดูแล และจัดสรรดอกผล 
รายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน 

(๒) ออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้าน 
(๓) จัดตั้งส านักงานกองทุนหมู่บ้าน หรือส านักงานกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี 
(๔) รับสมาชิกและจัดท าทะเบียนสมาชิก 
(๕) จัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนตามประกาศที่คณะกรรมการก าหนด 

๒ . การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๑๖ 



 

(๖) พิจารณาเงินกู้ยืมให้แก่สมาชิก หรือกองทุนหมู่บ้านอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

(๗) ท านิติกรรม สัญญา หรือด าเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุนหมู่บ้าน 
(๘) จัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการก าหนด 
(๙) ส ารวจ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมครัวเรือน และ

วิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนที่หมู่บ้านหรือชุมชนเมือง ตลอดจนข้อมูลและการด าเนินการ
เกี่ยวกับกองทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

(๑๐) พิจารณาด าเนินการใด ๆ เพื่อสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชน์ส่วนรวมอื่น
ใดของสมาชิกและหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง 

 
(๑๑) ด าเนินการอื่นใดเพ่ือให้สอดรับและเกื้อกูลกับกองทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วใน

หมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 
(๑๒) ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการของกองทุนหมู่บ้าน 
(๑๓) รายงานผลการด าเนินการปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของ

กองทุนหมู่บ้านให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตลอดจนรายงานเรื่องดังกล่าว
ให้สมาชิกทราบตามที่คณะกรรมการก าหนด 

(๑๔) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งตามที่
คณะกรรมการก าหนดหรือมอบหมาย 

ด าเนินการใด ๆ ตาม (๑๐) ให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งมิใช่เงินท่ี
ได้รับจัดสรรจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

ข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธาน
กรรมการกองทุนหมู่บ้านรองประธานกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน และเลขานุการ 
กองทุนหมู่บ้าน 

ข้อ ๓๘ วรรคสอง  ให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านแต่งตั้งผู้แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านอย่าง
น้อยสองคนเป็นผู้แทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านใน
การท าสัญญากู้ยืมเงินกับผู้ขอกู้ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ 

 
 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๑๗ 



 

 การควบคุมภายในด้านการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 
 ๑. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจ
ในอ านาจหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ว่าด้วย
การจัดตั้งและบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๑ ว่า
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  มีอ านาจหน้าที่อะไรบ้าง  อะไรที่เป็นอ านาจที่
สามารถด าเนินการได้  อะไรที่เป็นหน้าที่ที่ต้องด าเนินการบ้าง 
 ๒. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จะต้องจัดท าโครงสร้างการ
บริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือก าหนดต าแหน่ง และแบ่ง
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งให้ชัดเจน โดยให้มีการจัดท าเป็นบันทึก
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  พร้อมทั้งจัดท าแผนผังโครงสร้างติดประกาศไว้ ณ 
ที่ท าการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

๓. คณะกรรมการกองทุนหมูบ่า้นและชุมชนเมอืง คัดเลือกกรรมการดว้ยกันเพ่ือแต่งตั้งเป็น 
(๑) ประธานกรรมการกองทนุหมูบ่้านและชุมชนเมือง 
(๒) รองประธานกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชมุชนเมือง 
(๓) เหรญัญิกกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
(๔) เลขานกุารกองทนุหมู่บา้นและชุมชนเมอืง 
(๕) ผู้แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการท าสัญญากู้ยืมเงินกับ

สมาชิก (อย่างน้อย ๒ คน)  
(๖) ผู้แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินบัญชี

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (เงื่อนไขจ านวนกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองผู้มี
อ านาจสั่งจ่ายให้เป็นไปตามที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก าหนด) 

(๗) กรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองผู้มีอ านาจรับรองงบการเงิน
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

(๘) กรรมการในต าแหน่งอื่นๆ
ตามความเหมาะสมของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 

 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๑๘ 



 

 
 
 
 

 
 

ท้ังนี้  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองตามต าแหน่งจะต้องจัดท าบันทึกการประชุมไว้เป็น
หลักฐานด้วยทุกครั้ง 

 
 

 
 ๔. ในการก าหนดต าแหน่ง และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งตาม
โครงสร้างการบริหารงาน ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก าหนดตามความ
เหมาะสมของแต่ละกองทุน  โดยอาจใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

(๑) สอดคล้องกับจ านวนของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มี
อยู ่

(๒) สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ และความถนัดของกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 

(๓) สอดคล้องกิจกรรม/ภารกิจของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
(๔) กระจายอ านาจหน้าที่ และให้มีการสอบยัน  หรือการตรวจสอบระหว่างกัน  

เพื่อความถูกต้องตามขั้นตอนการด าเนินงานและความถูกต้องของข้อมูล   
(๕) ไม่มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติงานทั้งกระบวนการเพียงผู้เดียว 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่ง ตำม (๑) (๒) (๓) (๔) สำมำรถได้รับแต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่ใน (๕) 
 (๖) หรือ (๗) อีกก็ได ้
 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๑๙ 



 

ปัญหา/ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นหากไม่ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
(๑) การมีส่วนร่วมในการท างานของกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้อย 

(กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองท างานเพียง ๒-๓ คน) 
(๒) กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนด  หรือ

ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงกับต าแหน่ง 
(๓) การท างานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่มีการสอบยัน 

หรือ การตรวจสอบระหว่างกันท าให้เกิดความผิดพลาดในการด าเนินงาน  
(๔) มีความผิดพลาดหรือเกิดการทุจริตจากการท่ีมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการเพียงผู้เดียว 
 
 
 
 

 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ว่าด้วยการจัดตั้ง
และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ข้อ ๓๐ สมาชิก ประกอบด้วยบุคคลธรรมดาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองนั้น 
และมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

การรับสมัครสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิก  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่กองทุนหมู่บ้านก าหนด ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความต้องการ และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน หรือชุมชนเมืองเป็นหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ . การรับสมัครสมาชิกกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมือง 
 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๒๐ 



 

การควบคุมภายในด้านการรับสมัครสมาชิก 
๑. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

จะต้องก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
และการสิ้นสุดสภาพของการเป็นสมาชิกกองทนุ
หมู่บ้านและชุมชนเมืองไว้ ในระเบียบของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

๒. การรับสมัครสมาชิกของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ก าหนดไว้ และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและ
เงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิกก่อนการรับสมาชิก 

๓. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องมีแบบฟอร์มการสมัครเข้า
เป็นสมาชิกและจัดท าทะเบียนสมาชิกไว้ที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

๔. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก
เข้าใจในระเบียบ/ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือให้ทราบถึงเงื่อนไขและ
สิทธิหน้าที่ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 
ปัญหา/ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นหากไม่มีการด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
- มีความไม่ชัดเจนเรื่องคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

และน าไปสู่การร้องเรียนและการพิสูจน์ความเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 
 
 
๔.๑  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้ วยการ

จัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
ข้อ ๒๕ การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต้องมีกรรมการมาประชุม

เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์
ประชุม  

4. การประชุม 
 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๒๑ 



 

ถ้าประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมถ้าประธานกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน และรองประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้   ให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มาประชุมเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้านคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการกองทุนหมู่บ้านคน
หนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

กรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนตัวในเรื่องใด ห้ามมิให้
เข้าร่วมประชุมเรื่องนั้น 

 
การควบคุมภายในด้านการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมอืง 

๑. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองควรจัดท าแผนการประชุมและประชุม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรายงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลการด าเนินงาน
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่กรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแต่ละต าแหน่งรับผิดชอบ   

๒. ในการประชุมคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองควรจัดท าระเบียบวาระการประชุม  และจะต้องลงลายมือชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม โดยในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม และในการประชุม
หากกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนตัวในเรือ่งใดหา้มมิ
ให้เข้าร่วมประชุมเรื่องนั้น 

๓. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องจัดท าบันทึกการ
ประชุมและรับรองรายงานการประชุมทุกครั้งไว้เป็นหลักฐาน  

 
ปัญหา/ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นหากไม่ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
(๑) กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบางคนไม่รับรู้ รับทราบข้อมูลการ

ด าเนินงาน  เนื่องจากไม่มีการรายงานข้อมูลการด าเนินงาน  ส่งผลให้ไม่มีการตรวจสอบ  
หรือสอบทานการท างานของกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองซึ่งอาจน าไปสู่ความ
เสียหาย หรือทุจริตได้ 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๒๒ 



 

(๒) การประชุมไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด  และน าไปสู่การร้องเรียนเรื่อง
ผลของการประชุมและการไม่รับรองผลการประชุม 

(๓) กรณีไม่มีการบันทึกการประชุมส่งผลให้ไม่มีหลักฐานในการยืนยันมติที่
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ผู้แทนนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔.๒  การประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ว่าด้วยการ

จัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
ข้อ ๓๒  ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีสมาชิก  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ภายในก าหนดระยะเวลาสิบห้าวัน  นับจากวันที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ  เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  และรับรอง
กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ 

วิธีการในการเรียกประชุมให้เป็นไปตามที่กองทุนหมู่บ้านก าหนด  โดยค านึงถึง
จารีตประเพณีของแต่ละหมู่บ้าน  หรือชุมชน 

ข้อ ๓๓  นอกจากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีแล้ว  คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้  เมื่อมีเหตุที่ต้องขอมติ  หรือขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมสมาชิก ตามระเบียบนี้  หรือเมื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะเห็นสมควร 

หมายเหตุ   คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง เป็นผู้แทนนิติบุคคลของ
 กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง  ดังนั้น กำรด ำเนินงำนที่ผู้แทนนิติบุคล 
 (คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน) จะต้องด ำเนินกำรแทนนิติบุคคลหรือกองทุน
 หมู่บ้ำนและชุมชนเมืองนั้นจะต้องได้รับมติเสียงส่วนใหญ่จำกที่ประชุมของ
 ผู้แทนนิติบุคคล (คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง) เสียก่อนจึง
 จะสำมำรถด ำเนินกำรได้ 
 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๒๓ 



 

จากกรณีตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญภายในระยะเวลาสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากสมาชิกซึ่ง
เข้าชื่อกันมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 

ข้อ ๓๔  ในการประชุมสมาชิกต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

สมาชิกจะมอบอ านาจเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนตนก็ได้  แต่ผู้รับ
มอบอ านาจนั้นจะรับมอบอ านาจจากสมาชิกเกินกว่าหนึ่งรายมิได้ 

การประชุมคราวใดมีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม  ให้นัดประชุมอีก
ครั้งหนึ่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันนัดประชุมครั้งแรก  ในการประชุมครั้งหลังถ้ามิใช่เป็นการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชกิ
ทั้งหมดให้ถือเป็นองค์ประชุม 

ข้อ ๓๕  สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสยีงหนึง่เปน็

เสียงชี้ขาด  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
 

การควบคุมภายในด้านการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
๑. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องจัดให้มีการประชุม

ใหญ่สามัญประจ าปี ทุกปี เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีให้สมาชิกได้รับทราบและ
รับรอง 

๒. กรณีมีเรื่องหรือมีข้อพิจารณาที่จะต้องน าเข้าที่ประชุมสมาชิกเพื่อพิจารณา 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอาจเรียกประชุมวิสามัญกไ็ด้ 

๓.  ในการประชุมจะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์
ประชุมและในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองควรจัดท าระเบียบ
วาระการประชุม  และการลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม 

๔. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องจัดท าบันทึกการ
ประชุมและรับรองรายงานการประชุมทุกครั้งไว้เป็นหลักฐาน  

 
 
 
 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๒๔ 



 

ปัญหา/ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นหากไม่ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
(๑) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เพื่อ

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีให้สมาชิกได้รับทราบและรับรอง  และท าให้สมาชิกขาด
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงาน  และให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน  และอาจ
น าไปสู่ปัญหาการร้องเรียนจากสมาชิก   

(๒) การประชุมไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด และอาจน าไปสู่การร้องเรียน
เรื่องผลของการประชุมและการไม่รับรองผลการประชุม 

(๓) กรณีไม่มีการบันทึกการประชุม  ส่งผลให้ไม่มีหลักฐานยืนยันมติที่ประชุม
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 
 
 
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ง
และบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ข้อ ๓๖  สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านต้องจัดท าค าขอกู้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินอย่างชัดเจน โดยให้ยื่นค าขอกู้ดังกล่าวต่อคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านพิจารณาเงินกู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กองทุน
หมู่บ้านก าหนด 
 ข้อ ๓๘  ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีมติอนุมัติเงินกู้ยืมตามค าขอ
ทั้งหมด หรือบางส่วน ให้บันทึกความเห็นในแบบค าขอกู้ยืมเงิน  พร้อมส่งส าเนาแบบค าขอ
กู้ยืมเงิน  ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดในการอนุมัติเงินกู้  แจ้งให้ผู้ขอกู้และธนาคาร
รับทราบโดยเร็ว 
 ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่งตั้งผู้แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านอย่างน้อย
สองคนเป็นผู้แทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการท าสัญญากู้ยืมเงินกับผู้ขอกู้ที่ได้รับ
อนุมัติเงินกู้ 
 ให้ผู้ขอกู้ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้  เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร  และแจ้งหมายเลข
บัญชีออมทรัพย์  ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรับทราบโดยเร็ว 
 การโอนเงินเข้าบัญชีผู้กู้ตามวรรคสอง  ธนาคารจะเป็นผู้ท าหน้าที่โอนเงินเข้าในบัญชี 
ผู้กู้ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามค าสั่ง  และเงื่อนไขของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

5. สินเชื่อ 
 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๒๕ 



 

๒. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ว่าด้วยการจัดตั้ง
และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ ๒๕๕๒) ระบุว่า “เงินกู้ หรือเงินลงทุนทุกประเภท ซึ่งให้กู้หรือยืมจากเงินและดอกเบี้ย
หรือผลอันเกิดจากเงินที่ได้รับจากการจัดสรร หรือสมทบจากส านักงาน ให้ผู้กู้ หรือผู้ยืมช าระ
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาไม่เกินสองปี   นับแต่วันที่ท าสัญญา ยกเว้นเงินบัญชี
อื่น” 

๓. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ง
และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ ๒๕๕๕) ก าหนดไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๓๗ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีอ านาจในการอนุมัติเงินกู้รายหนึ่งไม่เกิน
จ านวนสามหมื่นบาท 

ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีมติเห็นควรอนุมัติเงินกู้รายใดเกินกว่า
จ านวนที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเรียกประชุมสมาชิกเพ่ือให้
สมาชิกพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดต่อไปแต่ทั้งนี้การอนุมัติเงินกู้รายหนึ่งต้องไม่เกินจ านวนเจ็ดหมื่น
ห้าพันบาท 

การอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน หรือเงินยืมฉุกเฉินให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอนุมัติได้ราย
หนึ่งจ านวนไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล หรือบัญชีกองทุน
หมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) ไปใช้จ่ายเพื่อการฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน โดยกองทุนหมู่บ้านสามารถ
เบิกเงินฉุกเฉินจากบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) มาเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด ตามระเบียบ
ข้อบังคับหรือข้อก าหนดของกองทุนหมู่บ้านโดยวงเงินสดที่เก็บรักษาประจ าวันจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุม ซึ่งมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่  ของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด 

ข้อ ๓๙ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอาจเรียกหลักประกันเงินกู้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล 
หรือทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบ หรือข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน 

 ข้อ ๔๐ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ก าหนดอัตราดอกเบี้ย หรือค่าตอบแทนเงินฝากและ
เงินกู้เป็นอัตราที่แน่นอนตามความเห็นชอบจากที่
ประชุมสมาชิก โดยค านึงถึงจารีตประเพณี และสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในหมู่บ้าน และชุมชนเมืองเป็น
หลัก และปิดประกาศอัตราดอกเบี้ย หรือค่าตอบแทน
ดังกล่าวอย่างเปิดเผย  

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๒๖ 



 

2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
มาตรา ๖๕๓  การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืม

เป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นส าคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ 
ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะน าสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมี

หลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็น
หลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว 

3. พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475  ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
มาตรา 3 บุคคลใด 
(ก) ให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมาย ก าหนดไว้ หรือ  
(ข) เพ่ือปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราท่านบัญญัติไว้ในกฎหมาย บังอาจก าหนด

ข้อความอันไม่จริงในเรื่องจ านวนเงินกู้หรืออื่น ๆ ไว้ในหนังสือ สัญญา หรือตราสารที่เปลี่ยน
มือได้ หรือ  

(ค) นอกจากดอกเบี้ย ยังบังอาจก าหนดจะเอา หรือรับเอา ซึ่งก าไรอื่น  เป็นเงินหรือ
สิ่งของ หรือโดยวิธีเพิกถอนหนี้ หรืออื่น ๆ จนเห็นได้ชัด ว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วน
อันสมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืม  

ท่านว่าบุคคลนั้นมีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ต้องระวาง โทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งป ีหรือปรับไม่เกินพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
 การควบคุมภายในด้านสินเชื่อ 

๑. ในการพิจารณาบุคคลที่ประสงค์จะกู้เงินกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองจะต้องพิจารณาให้กับบุคคลที่เป็นสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองเท่านั้น  โดยการอนุมัติเงินกู้ยืมจาก
บัญชีที่ ๑ นั้น  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมี
อ านาจ ดังนี้ 

(๑) วงเงินกู้ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีอ านาจอนุมัติเงินกู้
ให้สมาชิกรายหนึ่งไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หากเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาท
เรียกประชุมสมาชิกเพื่อให้สมาชิกพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดเพื่ออนุมัติต่อไป  และหากการอนุมัติ
เงินกู้ฉุกเฉิน หรือเงินยืมฉุกเฉิน ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอนุมัติได้ราย
หนึ่งจ านวนไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล หรือบัญชีกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง (บัญชีที่ ๑) 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๒๗ 



 

(๒) การก าหนดระยะเวลาการกู้หรือเงินยืมบัญชีที่ ๑  ให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองพิจารณาตามความเหมาะสมแห่งสัญญาเงินกู้แต่ละรายแตท่ัง้นีจ้ะตอ้ง
ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ท าสัญญา  
 ๒. ในการก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองก าหนดอัตราดอกเบี้ย หรือค่าตอบแทนเงินกู้เป็นอัตราที่แน่นอนตามความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมสมาชิก ทั้งนี้ควรมีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แยกออกจากกัน (บัญชีที่ ๑  
บัญชีที่ ๒  และบัญชีอื่นๆ)  โดยให้ค านึงถึงต้นทุนและเงื่อนไขของเงินทุน และข้อจ ากัดในการ
ด าเนินงานของแต่ละบัญชีที่แตกต่างกัน และในการกู้ยืมเงินนั้นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองอาจเรียกหลักประกันเงินกู้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบ หรือข้อบังคับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 ๓.  ในการพิจารณาโครงการและอนุมัติเงินกู้ยืมนั้น เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงในหนี้
ค้างช าระนั้นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอาจพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประวัติ (อุปนิสัย/ความน่าเชื่อถือ ฯลฯ ) ความช านาญในการประกอบอาชีพ 
(๒) หลักประกัน 
(๓) ความสามารถในการช าระหนี้ 

- ประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
- ภาวะตลาด 
- วัตถุดิบ 
- ท าเลที่ตั้ง 

(๔) เงินทุนของผู้กู้ 
(๕) เหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้/ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน 

๔. เมื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพิจารณาอนุมัติเงินกู้ตามค าขอ
แล้ว คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องให้สมาชิกจัดท าสัญญาเงินกู้และ
สัญญาค้ าประกันหรือเรียกหลักทรัพย์ค้ าประกันตามควรแก่สัญญา โดยมีหลักการส าคัญ ดังนี้ 

(๑) ในสัญญากู้หรือสัญญาค้ าประกันหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
ข้อความหรือตัวเลข ในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาค้ าประกัน จะต้องได้รับความยินยอมจากทั้ง
สองฝ่าย โดยมีการลงลายมือชื่อก ากับข้อความ หรือตัวเลขที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง  มิ
เช่นนั้นข้อความหรือตัวเลขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย   

(๒) ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความหรือตัวเลขในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาค้ า
ประกันห้ามใช้ยางลบหรือหมึกลบความผิดเป็นอันขาด ให้ด าเนินการโดยใช้วิธีขีดฆ่า   แก้ไข
ข้อความหรือตัวเลขให้ถกูต้องแล้วลงลายมือชื่อก ากับไว้ 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๒๘ 



 

(๓) ในการก าหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมเงินนั้น ห้ามมิให้ก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายก าหนดไว้คือจะก าหนดอัตราดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี 
หรือในอัตราร้อยละ ๑.๒๕ ต่อเดือน  หากมีการก าหนดดอกเบี้ยเกินอัตราที่ก าหนดดังกล่าว 
ผลคือดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะทั้งหมด ผู้ให้กู้คงเรียกให้ผู้กู้ช าระได้เพียงแต่เงินต้นเท่านั้น และ

อาจมีความผิดทางอาญาฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ซึ่งมีความผิด
ตาม พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475   
 ๕. ในการจ่ายเงินกู้หรือเงินยืมให้กับสมาชิกผู้กู้   ให้
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประสานธนาคาร
เพือ่ด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกผู้กู้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรปฏิบัติส าหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 

๑. จะต้องไม่ลงลำยมือชื่อลงในกระดำษเปล่ำให้แก่ผู้ให้กู้ยืมโดยเด็ดขำด  
๒. ในสัญญำเงินกู้และสัญญำค้ ำประกัน จะต้องใส่จ ำนวนเงินในช่องว่ำงในสัญญำกู้ยืม

เงินและสัญญำค้ ำประกันนั้น และจะต้องลงจ ำนวนเงินที่กู้กันจริงเท่ำนั้น โดยเขียนตัวหนังสือ
ก ำกับตัวเลขจ ำนวนเงินดังกล่ำวด้วยเสมอ เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ให้กู้ยืมเงินเติมตัวเลขให้แตกต่ำง
ไปจำกควำมเป็นจริง ตัวอย่ำงเช่น ข้ำพเจ้ำกู้ยืมเงิน จ ำนวน -๒๐,๐๐๐- (สองหมื่นบำทถ้วน)  

๓. หนังสือสัญญำเงินกู้และสัญญำค้ ำประกัน ต้องท ำอย่ำงน้อย ๒ ฉบับ โดยคณะกรรมกำร
กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองเก็บไว้หนึ่งฉบับ และสมำชิกผู้กู้เงินเก็บไว้อีกหนึ่งฉบับ 

๔. สมำชิกผู้กู้เงินจะต้องตรวจสอบจ ำนวนเงินที่ตนกู้ให้เท่ำกับจ ำนวนที่ตนขอกู้ไปตำม
สัญญำให้ครบถ้วนเสมอหำกมิฉะนั้นแล้วก็จะเป็นปัญหำ กล่ำวคือหำกได้เงินไม่ครบแต่สมำชิกผู้
กู้ได้ลงลำยมือชื่อในสัญญำให้แก่คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแล้ว อำจมี
ปัญหำตำมมำภำยหลัง 

๕. พยำนในสัญญำเงินกู้นั้น สมำชิกผู้กู้ควรให้พยำนฝ่ำยของตนร่วมลงลำยมือชื่อใน
สัญญำอย่ำงน้อย ๑ คน  

๖. ต้องกรอกข้อควำมในสัญญำเงินกู้ และสัญญำค้ ำประกันให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดย
เฉพำะที่เป็นตัวเลข 

๗. ต้องเรียกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่ช ำระ โดยให้คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและ
ชุมชนเมือง   ท ำหนังสือลงลำยมือชื่อว่ำได้รับเงินคืนแล้วเป็นจ ำนวนเท่ำใด หรือได้รับคืน
ครบถ้วนแล้ว 
 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๒๙ 



 

 การตรวจสอบความสมบูรณ์ในสัญญากู้เงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ควรด าเนินการ ดังน้ี 
 ๑. ต้องมีลายมือชื่อของผู้กู้ 
 ๒. ต้องมีการระบุถึงจ านวนเงินที่กู้ โดยมีการเขียนตัวหนังสือก ากับ 
 ๓. ต้องมีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยและก าหนดเวลาช าระคืน 
 ๔. ต้องมีวันที่ท าสัญญา 
 ๕. ต้องมีการระบุว่าได้รับเงินแล้ว 

 

ปัญหา/ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นหากไม่มีการด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
(๑) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอนุมัติวงเงินกู้ยืมไม่เป็นไปตาม

ระเบียบ (เกินวงเงินที่ก าหนด) ท าให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบางส่วนขาด
โอกาสในการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  เนื่องจากเงินทุนไม่เพียงพอส าหรับการ
กู้ยืมและอาจส่งผลให้เกิดปัญหาร้องเรียนได้ 

(๒) ปัญหาหนี้ค้างช าระอันเนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
พิจารณาเงินกู้ยืมโดยไม่มีหลักเกณฑ์ท าให้เกิดความเสี่ยง/โอกาสหนี้ค้างช าระสูง 

(๓) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่ได้ให้ความส าคัญกับการท า
สัญญาเงินกู้ / สัญญาค้ าประกัน ท าให้ไม่มีหลักฐาน หรือมีแต่ไม่สามารถฟ้องร้องด าเนินคดีได้ 
ส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้เสีย 

 
 
 

 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ว่าด้วยการจัดตั้ง

และบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
ข้อ ๔๔ ในกรณีที่ผู้กู้ผิดสัญญาไม่ช าระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย หรือค่าตอบแทน

ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน ให้ผู้กู้เสียเบี้ยปรับตามจ านวนที่ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับที่กองทุนหมู่บ้าน ก าหนดไว้อย่างแน่นอนส าหรับจ านวนที่ขาด หรือค้างช าระเว้นแต่
ผู้กู้ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผันการช าระหนี้ 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน อาจพิจารณายกเลิกหรือปรับลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้กู้ราย
หนึ่งรายใดก็ได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควร และด้วยความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิกด้วยเสียง
เกินกึ่งหนึ่งหรือด าเนินการอื่น ๆ ตามระเบียบที่กองทุนหมู่บ้านก าหนด 

6. การติดตามหนี้ 
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ข้อ ๔๕ ในกรณีที่ผู้กู้มิได้เริ่มด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการขอกู้ยืมเงิน หรือเมื่อมี
หลักฐาน   อันควรเชื่อได้ว่าผู้กู้น าเงินไปใช้นอกกรอบวัตถุประสงค์โดยปราศจากเหตุผลอัน
สมควร ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีอ านาจยกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินกู้พร้อม
ดอกเบี้ย หรือค่าตอบแทนที่ค้างช าระคืนเต็มจ านวนได้โดยทันที 

2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   
มาตรา ๖๘๖ เมื่อลูกหนี้ผิดนัด ให้เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ าประกันภายใน 

หกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเจ้าหนี้จะเรียกให้ผู้ค้ า
ประกันช าระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวจะไปถึงผู้ค้ าประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ค้ าประกันที่
จะช าระหนี้เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระ 

ในกรณีที่เจ้าหนี้มิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ค้ า
ประกันหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระตดิพันอนั
เป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

เมื่อเจ้าหนี้มีสิทธิ์เรียกให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้หรือผู้ค้ าประกันมีสิทธิช าระหนี้ได้ตาม
วรรคหนึ่งผู้ค้ าประกันอาจช าระหนี้ทั้งหมดหรือใช้สิทธิช าระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการ
ช าระหนี้ที่ลูกหนี้มีอยู่กับเจ้าหนี้ก่อนการผิดนัดช าระหนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่ตนต้องรับผิดก็
ได้ และให้น าความในมาตรา ๗๐๑ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในระหว่างที่ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการช าระหนี้ของลูกหนี้
ตามวรรคสามเจ้านี้จะเรียกดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นเพราะเหตุที่ลูกหนี้ผิดนัดในระหว่างนั้นมิได้ 

การช าระหนี้ของผู้ค้ าประกันตามมาตรานี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของผู้ค้ าประกัน
ตามมาตรา ๖๙๓  

มาตรา ๗๐๐  ถ้าค้ าประกันหนี้อันจะต้องช าระ ณ เวลามีก าหนดแน่นอน และเจ้าหนี้
ยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ไซร้ ท่านว่าผู้ค้ าประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิด  เว้นแต่ผู้ค้ า
ประกันจะได้ตกลงด้วยในการผ่อนเวลานั้น 

ข้อตกลงที่ผู้ค้ าประกันท าไว้ล่วงหน้าก่อนเจ้าหนี้ผ่อนเวลาอันมีผลเป็นการยินยอมให้
เจ้าหนี้ผ่อนเวลา ข้อตกลงนั้นใช้บังคับมิได้ 
  

 การควบคุมภายในด้านการติดตามหน้ี 
๑. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต้องมีการติดตามการใช้เงินของ

สมาชิก ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้หรือไม่ 
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๒. ถ้าสมาชิกผู้กู้มิได้เริ่มด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการขอกู้ยืมเงินหรือเมื่อมี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้กู้น าเงินไปใช้นอกกรอบวัตถุประสงค์โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีอ านาจยกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินกู้พร้อม
ดอกเบี้ยที่ค้างช าระคืนได้เต็มจ านวนโดยทันที   

๓. ก่อนถึงก าหนดการช าระคืนเงินกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองควร
แจ้งให้สมาชิกทราบถึงก าหนดวันครบสัญญาก่อนล่วงหน้า
ประมาณ ๓ เดือน เพื่อให้สมาชิกมีเวลาในการเตรียมเงินมาช าระ
คืน  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ถึงผลกระทบ  ผลเสียของการไม่
ช าระหนี้เงินกู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้ทั้งสมาชิกผู้กู้
และผู้ค้ าประกันทราบ 

๔. คิดเบี้ยปรับกับสมาชิกผู้กู้ที่ผิดนัดได้ ตามจ านวนที่ระเบียบหรือข้อบังคับที่กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองก าหนดไว้ เพ่ือเป็นบทลงโทษกับสมาชิกที่ผิดนัด และป้องกันการท า
ตามอย่างกัน เว้นแต่ผู้กู้ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผันการช าระหนี้ 

๕. หากสมาชิกผู้กู้ผิดนัดไม่ช าระคืนเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ไม่ว่าโดย
เจตนาหรือไม่เจตนา  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีหนังสือบอกกล่าวไปยัง
ผู้กู้และผู้ค้ าประกันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ าประกันภายในก าหนดระยะเวลาหก
สิบวันนับจากวันที่ผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ ผู้ค้ าประกันจะหลุดพ้นจากการรับผิดในดอกเบี้ยและค่า
สินไหมทดแทน  

๖. ในการท าหนังสือทวงถามสมาชิกผู้กู้และผู้ค้ าประกันเป็นลายลักษณ์อักษรจะต้อง
มีข้อความที่แสดงให้เห็นว่าใครเป็นหนี้เท่าใด ค้างช าระเท่าใด โดยส่งไปรษณีย์ตอบรับ (ใบสี
เหลือง) เพื่อให้มีหลักฐานว่าได้รับจดหมายทวงถาม และควรส่งให้ผู้ค้ าประกันโดยวิธีเดียวกัน
นี้ด้วย 

๗. หากผู้กู้ ไม่สามารถช าระคืนเงินได้ด้วยเหตุ ผลอันสมควรประการใดก็ตาม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอาจพิจารณาผ่อนผันการช าระคืนเงินให้กับ
ลูกหนี้ได้เป็นรายๆ ไป  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และ
ต้องท าหนังสือรับสภาพหนี้ไว้เป็นหลักฐานในการขอ  ผ่อนผัน ทั้งนี้จะต้องมีการท าสัญญาค้ า
ประกันขึ้นใหม่ส าหรับการประกันหนี้ที่มีการตกลงรับสภาพหนี้นั้น หรือให้ผู้ค้ าประกันตกลง
ด้วยในการผ่อนผันการช าระหนี้เป็นลายลักษณ์อักษร จึงจะท าให้ผู้ค้ าประกันไม่หลุดพ้นจาก
ความรับผิด ตาม ป.พ.พ.มาตรา 700 วรรคสอง  
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 ๘. หากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทวงถามด้วยวาจา และหนังสือ
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว สมาชิกผู้กู้และผู้ค้ าประกันยังไม่ช าระคืนเงินกู้ให้กับกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้มีมติให้ฟ้องร้อง
ด าเนินคดีกับสมาชิกผู้กู้และผู้ค้ าประกัน ก็สามารถด าเนินการได้โดย 

(๑) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองลงมติมอบอ านาจให้ผู้แทน
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นผู้ด าเนินการฟ้องร้องด าเนินคดี   

(๒) การฟ้องร้องด าเนินคดี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถด าเนินการ
ได้โดยให้ผู้แทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับมอบอ านาจยื่นค าร้อง
เพ่ือไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้ที่ฝ่ายอ านวยความเป็นธรรม  ณ  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทุกอ าเภอที่ผู้พิพาทมีภูมิล าเนาอยู่หรือประสานขอความช่วยเหลือจากส านักงาน
อัยการจังหวัดทุกจังหวัดในการติดตามหนี้หรือแต่งตั้งทนายความเพ่ือด าเนินการฟ้องร้อง
ด าเนินคดีเองโดยตรง 

 
กรณีที่สมาชิกผู้กู้ย้ายที่อยู่  ควรด าเนินการ ดังน้ี 

 ๑. กรณีที่สมาชิกผู้กู้ย้ายที่อยู่ หรือหนีออกจากหมู่บ้านหรือชุมชน
ไปแล้วไม่ยอมช าระหนี้ กรณีเช่นนี้ถือว่าสมาชิกผู้กู้ผิดนัดไม่ช าระหนี้แล้ว
จึงก่อให้เกิดสิทธิแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่จะบังคับให้ผู้ค้ า
ประกันให้ช าระหนี้แทน  (กรณีเรียกเอากับผู้ค้ าประกันได้ ให้เจ้าหนี้เรียกผู้ค้ าประกันมาช าระ
หนี้แทน ถ้าเรียกเอากับผู้ค้ าประกันไม่ได้ให้เรียกทายาทผู้กู้มาท าสัญญารับช าระหนี้แทนผู้กู้
หรือให้ส่งหนังสือติดตามทวงถามแบบไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้กู้และผู้ค้ าประกัน เรยีกใหช้ าระ
หนี้ หากไม่ช าระภายในก าหนดต้องด าเนินการฟ้องคดี) 
 ๒. หากสมาชิกผู้กู้ย้ายที่อยู่หนีออกจากหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่ว่าจะย้ายทะเบียน
บ้านด้วยหรือไม่ก็ตาม ก็ไม่พ้นความรับผิด  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
สามารถสืบหาที่อยู่ของลูกหนี้ได้โดยการไปขอคัดทะเบียนราษฎร์จากที่ว่าการอ าเภอทุกแห่ง  
 

กรณีสมาชิกผู้กู้ตาย   
๑. กรณีที่สมาชิกผู้กู้ตาย  สิทธิและหน้าที่ถือเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท หน้าที่ใน

การช าระเงินกู้ถือเป็นมรดกจึงตกทอดแก่ทายาทเช่นกัน  เจ้าหนี้ควรจะเรียกทายาท เช่น พ่อ 
แม่ ลูก หรือ พ่ี น้อง ของผู้ตายเข้ามาท าสัญญายอมรับผิดชดใช้หนี้แทนผู้ตาย   
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๒. หากไม่มีทายาทผู้ใดยินยอมรับผิดช าระหนี้แทนผู้ตาย คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองควรฟ้องทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่
คณะกรรมการกองทุนได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของสมาชิกผู้กู้ 

 
 กรณีผู้ค้ าประกันคนใดคนหน่ึงตาย 

ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันคนใดคนหนึ่งตาย คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองควรด าเนินการให้สมาชิกผู้กู้หาผู้ค้ า
ประกันคนใหม่แทนหรือฟ้องร้องไปยังทายาทของผู้ค้ าประกันท่ี
เสียชีวิตให้มารับผิดชดใช้หนี้ภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้รู้ถึง
ความตายของผู้ค้ าประกัน แต่ทายาทไม่จ าเป็นต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดแก่ตน 

 
ปัญหา/ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นหากไม่มีการด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
(๑) ปัญหาหนี้ค้างช าระหากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่ด าเนินการแก้ไขปัญหา

อย่างจริงจัง หรือเด็ดขาด จะท าให้เกิดปัญหาหนี้ค้างช าระที่เพิ่มขึ้นในปีต่อๆไป  เนื่องจากเกิด
การเรียนแบบของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

(๒) ปัญหาหนี้ค้างช าระจะส่งผลให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่มีเงินทุน
หมุนเวียนเพียงพอต่อความต้องการเงินทุนของสมาชิก 

 
 

 
 

 ๗.๑  การจัดเก็บเอกสาร 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ว่าด้วยการ

จัดตั้งและบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
ข้อ ๒๑ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งตรวจสอบ ก ากับ ดูแล และจัดสรรดอก

ผล รายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน 
(๒) ออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้าน 

7. การจัดเก็บเอกสาร/การสง่มอบงานและเอกสาร 
 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๓๔ 



 

(๓) จัดตั้งส านักงานกองทุนหมู่บ้าน หรือส านักงานกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่
กรณี 

(๔) รับสมาชิกและจัดท าทะเบียนสมาชิก 
(๕) จัดหาทนุจากแหล่งเงนิทุนตามประกาศที่คณะกรรมการก าหนด 
(๖) พิจารณาเงินกู้ยืมให้แก่สมาชิก หรือกองทุนหมู่บ้านอื่นตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
(๗) ท านิติกรรม สัญญา หรือด าเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุน

หมู่บ้าน 
(๘) จัดท าบญัชขีองกองทนุหมู่บ้านตามหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการก าหนด 
(๙) ส ารวจ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมครัวเรือน 

และวิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนที่หมู่บ้านหรือชุมชนเมือง ตลอดจนข้อมูลและการด าเนินการ
เกี่ยวกับกองทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

(๑๐) พิจารณาด าเนินการใด ๆ เพ่ือสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชน์
ส่วนรวมอื่นใดของสมาชิกและหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง 

(๑๑) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดรับและเกื้อกูลกับกองทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วใน
หมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

(๑๒) ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการของกองทุนหมู่บ้าน 
(๑๓) รายงานผลการด าเนินการปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของ

กองทุนหมู่บ้านให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตลอดจนรายงานเรื่องดังกล่าว
ให้สมาชิกทราบตามที่คณะกรรมการก าหนด 

(๑๔) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งตามที่
คณะกรรมการก าหนดหรือมอบหมาย 

ด าเนินการใด ๆ ตาม (๑๐) ให้ใช้จ่าย
จากเงินรายได้ของกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งมิใช่เงินที่ได้รับ
จัดสรรจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 
 
 
 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๓๕ 



 

การควบคุมภายในด้านการจัดเก็บเอกสาร 
๑. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องจัดให้มีการจัดท า

ระบบการจัดเก็บเอกสารทะเบียนพัสดุของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วย  โดยแยกตาม
ลักษณะงานให้เป็นหมวดหมู่ของเอกสาร  ทั้งนี้ ในการจัดเก็บและรักษาเอกสารของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง  จะต้องค านึงถึงความปลอดภัย  และควรมีการมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบในการดูแลเอกสาร และผู้ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการจัดเก็บเอกสาร 

๒. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ควรมีการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบเอกสาร หรือระบบการจัดเก็บและรักษาเอกสารเป็นประจ า และต่อเนื่อง 

๓. เอกสารที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง  เช่น หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ฯลฯ  ควรมีการจัดท าส าเนา
เก็บไว้ที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 
เทคนิคในการจัดเก็บเอกสาร  
๑. ไม่ควรจัดเก็บเอกสารรวมกันทั้งหมด ควรมีการแยกเป็นหมวดหมู่ตาม

ลักษณะงาน 
๒. การรับผิดชอบในการจัดเก็บและรักษาเอกสาร ควรให้ผู้ที่รับผิดชอบในงาน

นั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บและรักษาเอกสาร   
๓. มีการก าหนดรหัสเอกสารบนหัวกระดาษเสมอ เพื่อป้องกันการแยกประเภท

เอกสารผิด และการน าออกมาใช้ผิด 
๔. ดูเนื้อหาของเอกสารอีกครั้งก่อนจัดเก็บ เพื่อป้องกัน

การจดัเก็บเอกสารที่ผดิพลาด 
๕. มีการบ ารุงรักษาเอกสารที่จะเก็บให้อยู่ในสภาพที่ดี

อยู่เสมอ 
๖. ควรทบทวนระบบการจดัเกบ็เอกสารอย่างสม่ าเสมอ  
 
ปัญหา/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการด าเนินการตามแนวทางที่

ก าหนด 
(๑) เอกสารกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมืองสญูหาย 
(๒) เอกสารกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมืองช ารดุ/เสียหาย 
 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๓๖ 



 

๗.๒  การส่งมอบงานและเอกสาร 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
1. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ว่าด้วยการ

จัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
ข้อ ๒๒ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 
เมื่อครบก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามข้อ 

๒๘ เข้าด ารงต าแหน่ง ให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านจับสลากออกจ านวนกึ่งหนึ่งของจ านวน
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้งหมด กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ถูกจับสลากออกไม่ถือว่าพ้น
ต าแหน่งตามวาระ กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่พ้นต าแหน่งอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ 

ในกรณีที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านพ้นจากต าแหน่งตามวรรคสอง และพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ประกอบด้วยกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

จัด ให้ มี การคั ด เลื อกบุ คคลเข้ าด า รง
ต าแหน่งแทนกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๙ 
ภายในระยะเวลาสามสิบวันกรรมการกองทุนหมู่บ้านซึ่ง
พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ แต่จะ
ด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ เว้นแต่ในกรณี

ที่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระได้รับมติจากที่ประชุมสมาชิกโดยมี
คะแนนเสียงสามในสี่รับรองให้เป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านต่อและมีความประสงค์ที่จะ
ปฏิบัติงานต่อไปให้มีสิทธิเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านต่อไปตามวาระ ให้กองทุนหมู่บ้าน 
จัดท ารายงานการประชุมและรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเสนอ
ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอ หรือระดับเขตทราบ 

 
2. ประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก ่
มาตรา ๑๘๘ ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น 

เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่งพินัยกรรมหรือ
เอกสารใดของผู้อื่น ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
หรือประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๓๗ 



 

การควบคุมภายในด้านการส่งมอบงานและเอกสาร 
๑. ก าหนดให้มีการจัดท าบัญชีเอกสารและ

ทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ตลอดจนสรุปผลการด าเนินงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองท่ี
พ้นจากต าแหน่ง (ทั้งพ้นก่อนหมดวาระและครบตามวาระ) 
ส่งมอบให้กับประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

๒. กรณีที่ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองพ้นจากต าแหน่ง ให้ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
(คนเดิม) รับมอบงานและเอกสารจากกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่พ้นจาก
ต าแหน่ง  แล้วจึงจะด าเนินการสรุป และส่งมอบให้กับประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง (คนใหม่) ต่อไป 

๓. กรณีที่ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่ได้พ้นจาก
ต าแหน่ง ให้ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรับมอบงานและเอกสารจาก
กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่พ้นจากต าแหน่ง  แล้วจึงด าเนินการส่งมอบต่อ
ให้กับกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  (คนใหม่)  ที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่นั้นๆ 

๔. ในการส่งมอบและรับมอบ  ควรมีการตรวจนับ  ตรวจสอบเอกสารก่อนการ 
ส่งมอบและรับมอบ  และในการส่งมอบและรับมอบทุกครั้งควรมีการลงลายมือชื่อผู้ส่งมอบ  
รับมอบ และพยานด้วย 

5. เมื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ชุดเก่า) ซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ หรือพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอื่น จะต้องด าเนินการส่งมอบงานและ
เอกสารของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่อยู่ในความครอบครองให้กับคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ชุดใหม่) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  (ชุดเก่า)  ไม่ยอมส่งมอบงานและเอกสารของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ชุดใหม่) โดยไม่มีเหตุอัน
สมควรหรือมีเจตนาทุจริตปกปิดการกระท าผิดของตน อาจมีความผิด
อาญาฐานท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหาย
หรือไร้ประโยชน์ ซึ่งเอกสาร ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่
ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188  โดย

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๓๘ 



 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ชุดใหม่) อาจมีหนังสือทวงถามเป็นลายลักษณ์
อักษรก่อน  หากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  (ชุดเก่า)  ยังเพิกเฉยอีก  อาจ
มอบอ านาจให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองคนใดคนหนึ่งไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ
พนักงานสอบสวน เนื่องจากสัญญากู้ สัญญาค้ าประกัน สมุดบัญชี ฯลฯ ถือว่าเป็นเอกสารของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 
ปัญหา/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
(๑) กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง(ชุดเดิม)ไม่ส่งมอบเอกสารท าให้

กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ชุดใหม่) ไม่มีเอกสารหรือข้อมูลส าหรับด าเนินงาน 
(๒) เอกสารของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสูญหาย 
(๓) กรณีเกิดความเสียหาย  หรือเงินขาดบัญชี  แต่กองทุนหมู่บ้านไม่สามารถ

ค้นหา  หรือตรวจพบได้หรือพบความเสียหาย  หรือเงินขาดบัญชีภายหลัง แต่ไม่สามารถหา
ผู้รับผิดชอบได้ (กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ชุดเดิม) กับกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง (ชุดใหม่)) เนื่องจากไม่ได้มีการส่งมอบงานและเอกสาร 

 

 
 
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ  ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ข้อ ๔๖  วรรคสอง ก าหนดว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การเงิน การบัญชี และการพัสดุโดยค านึงถึงการ
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบของสมาชิกเป็นหลัก 
 
 การควบคุมภายในด้านการตรวจสอบภายใน 
 ๑. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ต้องมีการก าหนดแนวทางและเงื่อนไข ในการ
ตรวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ทั้งนี้  สามารถก าหนดไว้ในระเบียบ 
ข้อบังคับ  หรือประกาศของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก็ได้ 

8. การตรวจสอบภายใน 
 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๓๙ 



 

๒. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยจ านวนและ
องค์ประกอบของผูต้รวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ให้เป็นไปตามที่กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองก าหนด แต่ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของ
สมาชิกเป็นหลัก  เพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกปี   
 ๓. ในการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้ด าเนินการตรวจสอบ
ตามแนวทางและเงื่อนไขที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ก าหนด แต่จะต้องด าเนินการตรวจสอบท้ัง  ๔  ด้าน ดังนี้ 

(๑) ด้านการบริหารจัดการ   
(๒) ด้านการเงิน   
(๓) ด้านการบัญชี   
(๔) ดา้นการพัสดุ 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อ านวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบให้กับผู้ตรวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 ๔. ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้แจ้งผลการตรวจสอบ
พร้อมข้อเสนอแนะให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับทราบ เพ่ือน าไป
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน ตลอดจนติดประกาศผลการตรวจสอบให้สมาชิกได้รับทราบ 
 ๕. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองน าข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบมา
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น 
 

ปัญหา/ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นหากไม่มีการด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
 (๑) สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อันจะน าไปสู่การขาดส านึกในการเป็นเจ้าของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง 
 (๒) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองขาดการตรวจสอบ ท าให้ มีโอกาสในการเกิด
ข้อผิดพลาดและเกิดการทุจริตได้   
 (๓) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ขาดข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอันจะน าไปสู่
การท าให้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองลดลง 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๔๐ 



 

 
 
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ  ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ข้อ ๔๘ การจัดสรรก าไรสุทธิ เมื่อสิ้นปีบัญชีหากปรากฏว่าปีใดมีก าไรสุทธิ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามารถน าก าไรสุทธิมาจัดสรรตามระเบียบหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กองทุนหมู่บ้านก าหนด 

การจัดสรรก าไรสุทธิบัญชีที่ ๑ ให้ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน หมู่บ้าน และ
ชุมชนโดยให้จัดสรรเป็นเงินสมทบกองทุน เงินประกันความเสี่ยง และเงินอื่นตามระเบียบ
กองทุนหมู่บ้านทั้งนี้ ห้ามมิให้จัดสรรก าไรสุทธิตามส่วนการถือหุ้นของสมาชิก ส าหรับเงิน
สมทบกองทุนและเงินประกันความเสี่ยงให้คงไว้ในบัญชีที่ ๑ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
อาจก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขวิธีการ ในการจัดสรรก าไรสุทธิของบัญชีที่ ๑ เพ่ิมเติม เพ่ือ
ประโยชน์ของการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ 

 

การควบคุมภายในด้านการจัดสรรก าไร 
๑. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ 

และเงื่อนไขการจัดสรรผลก าไรประจ าปีไว้ในระเบียบของกองทนุหมูบ่า้น
และชุมชนเมือง การจัดสรรก าไรสุทธิบัญชีที ่๑ ให้ค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชน หมู่บ้าน และชุมชนโดยให้จัดสรรเป็นเงินสมทบกองทุน เงิน
ประกันความเสี่ยง และเงินอื่นๆตามระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทั้งนี้ ห้ามมิให้
จัดสรรก าไรสุทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของสมาชิก  

๒. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการ
จัดสรรผลก าไรประจ าปีของแต่ละบัญชีที่แยกออกจากกัน (บัญชีที่ ๑  บัญชีที่ ๒  และบัญชี
อื่นๆ)  เนื่องจากต้นทุน  เงื่อนไขของเงินทุน ค่าตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้  และ
ข้อจ ากัดในการด าเนินงานของแต่ละบัญชีที่แตกต่างกัน   

๓. จัดท างบการเงินประจ าปี (๑ มกราคม  - ๓๑ ธันวาคมของทุกปี) และจัดส่งให้
ผู้ตรวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนด  ตรวจสอบและ
รับรองงบการเงินก่อนจึงจะสามารถเบิกจ่ายผลก าไรประจ าปีเพื่อจัดสรรตามระเบียบได้ 

9. การจัดสรรก าไร 
 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๔๑ 



 

๔. จัดสรรผลก าไรประจ าปีให้เป็นไปตามระเบียบที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ก าหนด และจะต้องมีการจัดท าเอกสาร รายรับ-รายจ่าย และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี )  
ประกอบการเบิกจ่ายผลก าไรทุกครั้ง 

๕. ติดประกาศและประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการเบิกจ่ายผลก าไรประจ าปีให้
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับทราบเป็นประจ าทุกปี 

 
ปัญหา/ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นหากไม่มีการด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 

 (๑) ไม่มีการจัดสรรผลก าไรประจ าปีตามระเบียบ 
 (๒) การจัดสรรผลก าไรประจ าปี  ไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 
 (๓) สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอาจร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสในการ
จัดสรรผลก าไรของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 (๔) คณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ต้องรับผิดชอบและต้องจ่ายเงิน
ชดเชยความเสียหายแกก่องทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง  เนื่องจากการจดัสรรผลก าไรประจ าปี  
ไม่เป็นไป ตามทีร่ะเบียบก าหนด 
 (๕) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ไม่มีการจัดท าและจัดเก็บเอกสาร
การเบิกจ่ายผลก าไรประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายผลก าไรประจ าปีได้ 
 
 
 
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ว่าด้วยการจัดตั้ง

และบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
ข้อ ๒๑ คณะกรรมการกองทุนหมูบ่้าน มีอ านาจหนา้ที ่ดังนี ้

   (๑๓) รายงานผลการด าเนินการปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของ
กองทุนหมู่บ้านให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตลอดจนรายงานเรื่องดังกล่าวให้
สมาชิกทราบตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๔๐ วรรคสอง (๔) ก าหนด ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองท า
หลักฐานการเบิกถอนดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผลก าไรจากบัญชีกองทุนหมู่บ้าน  
(บัญชีที่ ๑) รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเบิกถอนพร้อมหลักฐาน แล้วปิดประกาศให้สมาชิก
กองทุนหมู่บ้านได้รับทราบ และตรวจสอบ ณ ที่ท าการกองทุนหมู่บ้าน 

10. การรายงาน 
 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๔๒ 



 

 ข้อ ๔๖ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และจัดท ารายการรับ - จ่ายเงินกองทุน
หมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและแจ้งให้สมาชิกทราบ  รวมทั้งให้จัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปีรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

ข้อ ๔๗ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จัดท างบการเงินพร้อมทั้งรายละเอียด
ประกอบตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด และส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่คณะกรรมการ
ก าหนดภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี ให้คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน สรรหาผู้ตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมู่บ้านเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี เพ่ือขอความเห็นชอบในการท าหน้าที่ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน โดย
ให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมาย
เพียงใด และให้ท าบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีต่อ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน พร้อมทั้งจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อ
สมาชิก และสาธารณชน 

 
การควบคุมภายในด้านการรายงาน 
๑. ก าหนดให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรายงานผลการด าเนินการ ปัญหา และ

อุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตลอดจนรายงานเรื่องดังกล่าว
ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทราบด้วย 

๒. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องระบุวัตถุประสงค์ และจัดท า
หลักฐานการเบิกถอนผลก าไรประจ าปี พร้อมทั้ง ปิดประกาศให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองได้รับทราบ และตรวจสอบ ณ ที่ท าการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

๓. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองควรจัดให้มีการจัดท าบัญชีของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และจัดท ารายการรับ–การจ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและแจ้งให้สมาชิกทราบ 

 
 
  

ส ำนักงำนกองทนุหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๔๓ 



 

๔. ภายหลังจากการตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของผู้
ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนด) และผู้ตรวจสอบ
ภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว  ให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองติดประกาศผลการตรวจสอบแล้วแต่กรณีให้สาธารณชนและสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับทราบ 

 
ปัญหา/ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นหากไม่มีการด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 

 (๑) สมาชิก ขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อัน
จะน าไปสู่การขาดส านึกในการเป็นเจ้าของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 (๒) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองขาดการตรวจสอบ ท าให้มีโอกาสในการเกิด
ข้อผิดพลาดและเกิดการทุจริตได้   
 (๓) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ขาดข้อเสนอแนะการด าเนินงานจากสมาชิกอัน
จะน าไปสู่การท าให้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองลดลง 
 -  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ไม่รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค 
รวมทั้งฐานะทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามที่ระเบียบก าหนด  ท าให้
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติขาดข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๔๔ 



 

 
 
 
 

 
     รายการรับเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 - รบัเงนิทุนจดัสรรจากรัฐบาล 
 -  รบัช าระคนืเงนิกู ้

- รับเงินออมจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง (ค่าหุ้น สัจจะสะสม  เงินรับฝาก) 

 -  รบัเงนิบริจาค 
 -  รบัเงนิอุดหนนุ จากหน่วยงาน หรอืองคก์รอืน่ 
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ว่าด้วยการจัดตั้ง

และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมท่ี
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ข้อ ๓๑ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามารถก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริม
สนับสนุนให้สมาชิกถือหุ้นของกองทุนหมู่บ้าน หรือมีเงินฝากสัจจะไว้ที่กองทุนหมู่บ้าน 

ในการช าระค่าหุ้น สมาชิกอาจช าระเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่กองทุนหมู่บ้านก าหนดไว้ในระเบียบ หรือข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน 

ข้อ ๔๑ (๒) เงินกู้ หรือเงินลงทุนทุกประเภท ซึ่งให้กู้ หรือยืมเงิน หรือดอก หรือผล 
อันเกิดจากเงินกู้หรือยืมจากสถาบันการเงิน ให้ผู้กู้ หรือผู้ยืมช าระคืนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

สมาชิกที่ประสงค์จะช าระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมทุกประเภทต้องไปติดต่อขอช าระคืน
เงินกู้ หรือเงินยืมทุกประเภทกับคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน เพ่ือตรวจสอบเงินงวด (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
หรือเงินยืม และเงินตอบแทนจากผลก าไร) ที่จะต้องส่ง
ช าระคืน 

ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดท าหนังสือ
แจ้งความประสงค์ในการช าระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมทุก
ประเภทของสมาชิกให้กับสมาชิกจ านวนสามฉบับ 

การควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี 
 

1. การรับเงิน 
 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๔๕ 



 

ให้สมาชิกน าเงิน (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หรือเงินยืม และเงินตอบแทนจากผลก าไร) 
ไปฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิก พร้อมทั้งท าหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) มอบไว้
กับธนาคารเพื่อให้ธนาคารถอนเงินจ านวนดังกล่าว 

ให้ธนาคารถอนเงินตามยอดเงิน ซึ่งระบุไว้ในหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) แล้วน า
ฝากเข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) 

เมื่อธนาคารรับเงิน และหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) จากสมาชิกกองทุนแล้ว
ให้มอบหนังสือแจ้งความประสงค์ในการช าระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม (ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒) 
ให้กับสมาชิกเพ่ือให้สมาชิกน าไปเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ  และน าไปมอบให้
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบ หรือข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านหนึ่งฉบับ เพ่ือ
เป็นหลักฐานในการจัดท าบัญชี หรือด าเนินการในส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนอีกหนึ่งฉบับ 
(ฉบับที่ ๓) ให้ธนาคารจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๔๒ กองทุนหมู่บ้านสามารถด าเนินการตามข้อ ๔๑ หรืออาจสามารถก าหนด
วิธีการช าระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม โดยการช าระคืนต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ
ช าระคืนโดยใช้บริการของธนาคารในการให้บริการในหมู่บ้านหรือชุมชน ทั้งนี้จะต้องก าหนด
ขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนการบริการที่โปร่งใสเป็นธรรมแก่สมาชิก ทั้งนี้โดยให้ก าหนดไว้ใน
ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน 

กองทุนหมู่บ้านใดมีวิธีการช าระคืนนอกเหนือจากข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒ วรรคแรก 
สามารถขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการได้ 

 
การควบคุมภายในด้านการรับเงิน 
๑. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องมอบหมายหรือแต่งตั้ง

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองคนหนึ่งคนใดเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเงิน   
๒. ในการรับเงินทุกประเภท ผู้รับผิดชอบในการรับเงินจะต้องออกใบส าคัญรับเงินหรือ

ใบเสร็จรับเงินให้กับผู้จ่ายเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน 
๓. ในการรับเงินทุกประเภท คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้อง

จัดท าทะเบียนการรับเงินแต่ละประเภท 
 
 
 
 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๔๖ 



 

๔. ภายหลังการรับเงินแล้ว ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
ตรวจสอบการรับเงินและเอกสารการรับเงิน (สมุดใบส าคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงิน) อีกครั้ง  
และให้น าเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทันที  หากไม่สามารถ
น าฝากได้ในวันนั้น  ให้น าฝากในวันท าการถัดไป (ในการรับช าระคืนเงินกู้  ดอกเบี้ยและเงิน
ตอบแทนจากผลก าไร ที่เกิดขึ้นจากการน าเงินจากบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (บัญชี
ท่ี ๑) ไปให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกู้ จะต้องน าเข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง (บัญชีที่ ๑)) 

๕. หลังจากได้ด าเนินการน าเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแล้วคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  จะต้องด าเนินการตรวจสอบการน า
เงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทันที  (หลักฐานการน าฝากเงิน
และสมุดบัญชีเงินฝากของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง)  เพ่ือป้องกันการน าเงินไปใช้เป็น
การส่วนตัว 

๖. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องมีการควบคุมการรับเงิน โดย
แยกเป็น ๒ ด้าน ดังนี้ 
  (๑) การควบคุมด้านเงินฝากธนาคาร 
        - การเปิดบัญชีธนาคาร เป็นไปตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และ
ต้องมีการก าหนดผู้มีอ านาจในการลงนามหรือผู้รับมอบอ านาจโดยถูกต้อง 

- การฝากเงินทุกครั้งต้องมีสมุดคู่ฝากและสมุดประจ าตัวสมาชิก 
(เฉพาะที่ออกสมุด) 

     -  จดัท างบพิสูจน์ยอดเงนิฝากธนาคารอยา่งนอ้ยเดือนละ ๑ ครั้ง  
     -  มีการเก็บรักษาสมุดคูฝ่าก ใบน าฝาก ไว้อย่างเป็นระบบ 

  (๒) การควบคุมด้านเงินสด 
       -  ออกหลักฐานการรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงินสด 
       -  มีระบบใบส าคัญรับและท าทะเบียนคุมใบส าคัญรับ 
       -  ใบส าคญัรบัเงินควรเรยีงตามล าดบัเลขทีแ่ละลงลายมือชือ่ผู้รบัเงินทกุครัง้ 
       -  มีการจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินที่เบิกใช้และยังไม่เบิกใช้ 
       -  ใบเสร็จรับเงินที่ถูกยกเลิกได้น ามาแนบติดไว้กับส าเนาและเขียนค าว่า  
“ยกเลิก” ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 

     -  ต้องมีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินสดรับทุกครั้ง 
     -  มีการตรวจสอบเงินสดเป็นครั้งคราว โดยไม่บอกล่วงหน้าเพ่ือเป็นการ

ตรวจสอบวงเงินที่มีอยู่ว่าตรงกับบัญชีที่บันทึกไว้หรือไม่ 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๔๗ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ปัญหา/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
 การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดและ
เกิดการทุจริตได้ (การน าเงินไปใช้ส่วนตัว การยักยอกเงิน เงินขาดบัญชี) 
 
 
 
 
    รายการจา่ยเงินของกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 -  จ่ายเงินกู้ให้กบัสมาชกิกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 -   จ่ายเงินจดัสรรจากผลก าไรประจ าป ี
 -   จ่ายเงินค่าบริหารจัดการ (การจดัซื้อวัสดุการด าเนนิงาน  ค่าด าเนินการอืน่ๆในการ
บริหารจัดการ) 
 -   จ่ายคืนเงินออมให้กบัสมาชิกกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง  (ค่าหุ้น  สัจจะสะสม  
เงินรบัฝาก) 
 
 
 

2. การจ่ายเงิน 
 

หมายเหตุ    - กรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง ผู้ได้รับมอบหมำยหรือแต่งตั้งให้
รับผิดชอบในกำรรับเงิน  และออกใบส ำคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินให้กับผู้
จ่ำยเงิน จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ได้รับมอบหมำยหรือแต่งตั้งให้รับผิดชอบ
ในกำรตรวจสอบกำรรับเงินและเอกสำรกำรรับเงิน   

 - กรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง ผู้ได้รับมอบหมำยหรือแต่งตั้งให้
รับผิดชอบให้น ำเงินฝำกเข้ำบัญชีเงินฝำกของกองทุนหมู่บ้ำน จะต้องไม่เป็น
บุคคลเดียวกับผู้ได้รับมอบหมำยหรือแต่งตั้งให้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบกำร
น ำเงินฝำกเข้ำบัญชีเงินฝำกของกองทุนหมู่บ้ำน 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๔๘ 



 

 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ   ว่าด้วยการจัดตั้ง

และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
ข้อ ๓๘  ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีมติอนุมัติเงินกู้ยืมตามค าขอ

ทั้งหมด หรือบางส่วน ให้บันทึกความเห็นในแบบค าขอกู้ยืมเงิน  พร้อมส่งส าเนาแบบค าขอ
กู้ยืมเงิน  ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดในการอนุมัติเงินกู้  แจ้งให้ผู้ขอกู้และธนาคาร
รับทราบโดยเร็ว 
 ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่งตั้งผู้แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านอย่างน้อย
สองคนเป็นผู้แทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการท าสัญญากู้ยืมเงินกับผู้ขอกู้ที่ได้รับ
อนุมัติเงินกู้ 
 ให้ผู้ขอกู้ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้  เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร  และแจ้งหมายเลข
บัญชีออมทรัพย์ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรับทราบโดยเร็ว 

การโอนเงินเข้าบัญชีตามวรรคสอง  ธนาคารจะเป็นผู้ท าหน้าที่โอนเงินเข้าในบัญชีผู้กู้
ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก 

ข้อ ๔๐ วรรคสอง ระบุให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเก็บรักษา หรือเบิกจ่าย
ดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผลก าไรตามเงื่อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากผลก าไร ที่เกิดขึ้นจากการน าเงินจากบัญชีกองทุน
หมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) ไปให้สมาชิกกู้ หรือยืมไปลงทุน หรือเพ่ือการฉุกเฉินจะต้องน าเข้าบัญชี
กองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) 

 (๒) ให้กองทุนหมู่บ้าน จัดท างบการเงิน ทุกหกเดือน เพ่ือจะได้รับทราบผล
ประกอบการของกองทุนหมู่บ้านโดยรวม 

(๓) ให้เบิกจ่ายดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผลก าไรสะสมที่เกิดขึ้นมาใช้จ่าย หรือ
น าไปจ่ายและจัดสรร ตามเงื่อนไข หรือระเบียบที่แต่ละกองทุนหมู่บ้านได้ก าหนดขึ้น 

(๔) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านท าหลักฐานการเบิกถอนดอกเบี้ย หรือเงินตอบ
แทนจากผลก าไรจากบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเบิกถอน
พร้อมหลักฐาน แล้วปิดประกาศให้สมาชิกกองทุน
หมู่บ้านได้รับทราบ และตรวจสอบ ณ ที่ท าการกองทุน
หมู่บ้าน 

 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๔๙ 



 

(๕) การเบิกจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินตอบแทนจากผลก าไรให้กองทุนหมู่บ้านจัดท างบ 
การเงินตามแบบที่ส านักงานก าหนด เพ่ือให้ธนาคารเบิกจ่ายตามระเบียบกองทุนหมู่บ้าน
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามค าสั่ง และเงื่อนไขของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 

 
 การควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน 

๑. ในการจ่ายเงินทุกครั้ง ทุกประเภท  จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้อง
มอบหมายหรือแต่งตั้งกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบ ในการจ่ายเงิน  และออก
ใบส าคัญการจ่ายเงิน 

๒. ในการสั่งจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องจัดท าหนังสือส าคัญการสั่งจ่ายเงิน และบันทึกรายการ
จ่ายเงินในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงิน 

๓. ในการจ่ายคืนเงินค่าหุ้น เงินฝากสัจจะ เงินรับฝาก ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องออกใบส าคัญการจ่ายเงิน พร้อมทั้ง
บันทึกรายการจ่ายเงินในทะเบียนการจ่ายเงิน และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองลง
ลายมือชื่อในการรับเงินทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐาน   

๔. ภายหลังการสั่งจ่ายเงินกู้  หรือการจ่ายเงินทุกครั้ง  ให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองด าเนินการตรวจสอบการโอนเงิน หรือการจ่ายเงินทันที (ตรวจสอบ
จากฐานหนังสือส าคัญการสั่งจ่ายเงิน  (ใบสั่งจ่ายเงิน)  สมุดบัญชีเงินฝากของกองทุนหมู่บ้าน  
ใบส าคัญการจ่ายเงิน ทะเบียนการจ่ายเงิน ฯลฯ)   

๕. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องมีการควบคุมการจ่ายเงิน 
โดยแยกเป็น    ๒ ด้าน ดังนี้ 

(1) การควบคุมด้านเงินฝากธนาคาร 
     -  การเบิกถอนเงิน เปน็ไปตามระเบียบ/หลักเกณฑท์ี่ก าหนด  
     -  การถอนเงินทกุครัง้ตอ้งมีสมดุคู่ฝากและสมดุประจ าตัวสมาชิก 

(เฉพาะที่ออกสมดุ) 
     -  มีการก าหนดให้สมาชิกลงลายมือชื่อรบัเงนิทุกครั้งเมื่อมีการถอนเงนิ 
     -  จดัท างบพิสูจน์ยอดเงนิฝากธนาคารอยา่งนอ้ยเดือนละ ๑ ครั้ง  
     -  มีการเก็บรักษาสมุดคูฝ่าก ใบถอนเงินฝาก ไว้อย่างเรียบร้อย 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๕๐ 



 

  (2) การควบคมุดา้นเงินสด 
       -  การจ่ายเงินจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ทุกครั้ง 

     -  ออกหลักฐานการจ่ายเงินทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินสด  
       -  มีระบบใบส าคัญจ่ายและท าทะเบียนคุมใบส าคัญจ่าย 
       -  เมื่อมีการจ่ายเงินต้องประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” บนเอกสารหลักฐาน
ทุกใบ 
       -  มีการควบคุมการจ่ายค่าใช้จ่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไว้อย่าง
เหมาะสม 

     -  ต้องมีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินสดทุกครั้ง 
     -  มีการตรวจสอบเงินสดเป็นครั้งคราว โดยไม่บอกล่วงหน้าเพ่ือเป็นการ

ตรวจสอบวงเงินที่มีอยู่ว่าตรงกับบัญชีที่บันทึกไว้หรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหา/ผลกระทบท่ีอาจเกดิขึ้นหากไม่มีการด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
 (๑) การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาด
และเกิดการทุจริตได้ (การน าเงินไปใช้ส่วนตัว การยักยอกเงิน เงินขาดบัญชี) 
 (๒) การจ่ายเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ไม่เป็นไปตามระเบียบ  หรือ
เงื่อนไขที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก าหนด 
 
 
 

หมายเหตุ   กรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน ผู้ได้รับมอบหมำยหรือแต่งตั้งให้รับผิดชอบในกำร
สั่งจ่ำยเงิน  หรือจ่ำยเงิน  และออกใบส ำคัญกำรจ่ำยเงิน จะต้องไม่เป็นบุคคล
เดียวกับผู้ได้รับมอบหมำยหรือแต่งตั้งให้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบกำรโอน
เงิน หรือกำรจ่ำยเงิน และเอกสำรกำรจ่ำยเงิน   

 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๕๑ 



 

 
 
  
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ว่าด้วยการจัดตั้ง
และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ข้อ ๓๑ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามารถก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริม
สนับสนุนให้สมาชิกถือหุ้นของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือมีเงินฝากสัจจะไว้ที่กองทุน
หมู่บ้านในการช าระค่าหุ้น สมาชิกอาจช าระเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก าหนดไว้ในระเบียบ หรือข้อบังคับของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ข้อ ๓๗ วรรคสาม ระบุว่า  การอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน หรือเงินยืมฉุกเฉินให้
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอนุมัติได้รายหนึ่งจ านวนไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพัน
บาทจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล หรือบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) ไปใช้จ่าย เพ่ือ
การฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน โดยกองทุนหมู่บ้านสามารถเบิกเงินฉุกเฉินจากบัญชีกองทุน
หมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) มาเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด ตามระเบียบข้อบังคับหรือข้อก าหนดของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยวงเงินสดที่เก็บรักษาประจ าวันจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบ
จากที่ประชุม ซึ่งมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 

ข้อ ๔๐ วรรคสอง ระบุว่า ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเก็บรักษา 
หรือเบิกจ่ายดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผลก าไรตามเงื่อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดอกเบี้ย และเงินตอบแทนจากผลก าไร ที่เกิดขึ้นจากการน าเงินจากบัญชีกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง (บัญชีที่ ๑) ไปให้สมาชิกกู้ หรือยืมไปลงทุน หรือ เพ่ือการฉุกเฉิน
จะต้องน าเข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (บัญชีที่ ๑) 

(๒) ให้กองทุนหมู่บ้าน จัดท างบการเงิน ทุกหกเดือน เพ่ือจะได้รับทราบผล
ประกอบการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยรวม 

(๓) ให้เบิกจ่ายดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผลก าไรสะสมที่เกิดขึ้นมาใช้จ่าย หรือ
น าไปจ่ายและจัดสรร ตามเงื่อนไข หรือระเบียบที่แต่ละกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้
ก าหนดขึ้น 

 

3. การเก็บรักษาเงินและการน าฝากเงิน 
 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๕๒ 



 

(๔) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านท าหลักฐานการเบิกถอนดอกเบี้ย หรือเงินตอบ
แทนจากผลก าไรจากบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเบิกถอน
พร้อมหลักฐาน แล้วปิดประกาศให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้รับทราบ และตรวจสอบ ณ ที่ท า
การกองทุนหมู่บ้าน 

(๕) การเบิกจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินตอบแทนจากผลก าไร
ให้กองทุนหมู่บ้านจัดท างบ การเงินตามแบบที่ส านักงานก าหนด 
เพื่อให้ธนาคารเบิกจ่ายตามระเบียบกองทุนหมู่บ้าน 

 
 การควบคุมภายในด้านการเก็บรักษาเงิน 

๑. ในการเก็บรักษาเงินสด  คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  โดยมติที่ประชุมจะต้องมีการก าหนดรายละเอียด ดังนี้ 

-  วงเงินท่ีจะให้ถือเป็นเงินสด   
-  ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาเงินสด   
-  ระยะเวลาในการเก็บรักษาเงินสด  

ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงความปลอดภัยเป็นประการส าคัญ 
๒. ส าหรับการเก็บรักษาเงินสด เพ่ือการฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน โดยกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถเบิกเงินฉุกเฉินจากบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
(บัญชีที่ ๑) มาเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด ตามระเบียบข้อบังคับหรือข้อก าหนดของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยวงเงินสดที่เก็บรักษาประจ าวันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุม ซึ่งมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 

๓. ในการจัดเก็บรักษาเงินสด  กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองผู้รับผิดชอบ
จะต้องจัดท าบัญชี  จัดท าทะเบียนเงินสด  และจะต้องมีการมอบหมายและแต่งตั้งกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตรวจสอบการเก็บรักษาเงินสด  และเอกสารประกอบการเก็บ
รักษาเงินสด 

 
 

 
 
 

หมายเหตุ    กรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง ผู้ ได้รับมอบหมำยหรือแต่งตั้งให้
รับผิดชอบ ในกำรเก็บรักษำเงินสด จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ได้รับมอบหมำย
หรือแต่งตั้งให้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบกำรเก็บรักษำเงินสด และเอกสำร
ประกอบกำรเก็บรักษำเงินสด 

 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๕๓ 



 

ปัญหา/ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นหากไม่มีการด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
 (๑) การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาด
และเกิดการทุจริตได้ (การน าเงินไปใช้ส่วนตัว การยักยอกเงิน เงินขาดบัญชี) 
 (๒) การเก็บรักษาเงินสดของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่เป็นไปตามระเบียบ 
หรือเงื่อนไขที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก าหนด 
 
 
 

 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ว่าด้วยการจัดตั้งและ

บริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
ข้อ ๔๐ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านก าหนดอัตราดอกเบี้ย หรือค่าตอบแทนเงิน

ฝากและเงินกู้เป็นอัตราที่แน่นอนตามความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก  โดยค านึงถึงจารีต
ประเพณี และสภาพเศรษฐกิจและสังคมในหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นหลัก และปิดประกาศ
อัตราดอกเบี้ย หรือค่าตอบแทนดังกล่าวอย่างเปิดเผย 

ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเก็บรักษา หรือเบิกจ่ายดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทน
จากผลก าไร ตามเงื่อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดอกเบี้ย และเงินตอบแทนจากผลก าไร ที่เกิดขึ้นจากการน าเงินจากบัญชีกองทุน
หมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) ไปให้สมาชิกกู้ หรือยืมไปลงทุน หรือ เพ่ือการฉุกเฉินจะต้องน าเข้าบัญชี
กองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) 

(๒) ให้กองทุนหมู่บ้าน จัดท างบการเงิน ทุกหกเดือน เพ่ือจะได้รับทราบผลประกอบการ
ของกองทุนหมูบ่้านโดยรวม 

(๓) ให้เบิกจ่ายดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผลก าไรสะสมที่เกิดขึ้นมาใช้จ่าย หรือ
น าไปจ่ายและจัดสรร ตามเงื่อนไข หรือระเบียบที่แต่ละกองทุนหมู่บ้านได้ก าหนดขึ้น 

(๔) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านท าหลักฐานการเบิกถอนดอกเบี้ย หรือเงินตอบ
แทนจากผลก าไรจากบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเบิกถอน
พร้อมหลักฐาน แล้วปิดประกาศให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้รับทราบ และตรวจสอบ ณ ที่ท า
การกองทุนหมู่บ้าน 

4. การจัดท าบัญชี 
 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๕๔ 



 

(๕) การเบิกจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินตอบแทนจากผล
ก าไรให้กองทุนหมู่บ้านจัดท างบ การเงินตามแบบที่
ส านักงานก าหนด เพ่ือให้ธนาคารเบิกจ่ายตามระเบียบ
กองทุนหมู่บ้าน 

ข้อ ๔๖ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดท าบัญชี
ข อ ง กอ ง ทุ นห มู่ บ้ า น ต า มห ลั ก เ กณ ฑ์ และ วิ ธี ก า ร ที่
คณะกรรมการก าหนด และจัดท ารายการรับ - จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละหนึ่ง
ครั้งและแจ้งให้สมาชิกทราบ รวมทั้งให้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีรายงานต่อ
คณะกรรมการอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง 

ข้อ ๔๗ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จัดท างบการเงินพร้อมทั้งรายละเอียด
ประกอบตามแบบ ที่คณะกรรมการก าหนด และส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่คณะกรรมการ
ก าหนดภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี 
 การควบคุมภายในด้านการจัดท าบัญชี 

๑. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องจัดให้มีการจัดท าบัญชีและ
งบการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และมาตรฐานที่
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนด 

 (๑) จัดท ารายการรับ – จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างน้อย
เดือนละหนึ่งครั้ง และแจ้งให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทราบ 

(๒) จัดท างบการเงิน ทุกหกเดือน เพ่ือจะได้รับทราบผลประกอบการของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยรวม 

(๓) จัดท างบการเงินประจ าปีพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบส่งให้ผู้ตรวจสอบ
บัญชีภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี 

๒. ในการจัดท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในแต่ละรอบปี  คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องมอบหมายและแต่งตั้งผู้จัดท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง (เป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือไม่ก็ได้) 

๓. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องมอบหมายและแต่งตั้ง
กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นผู้รับรองบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
(เป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านเท่านั้นและควรเป็นประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง หรือกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ด้านบัญชี) 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๕๕ 



 

๔. ควรมีการรายงานผลการจัดท าบัญชี หรืองบการเงินให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับทราบทุกครั้ง  ก่อนการรายงานให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ทราบ  หรือก่อนการส่งให้ผู้ตรวจภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือผู้
ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด าเนินการตรวจสอบ 

๕. จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีควรจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ และเรียงล าดับ
ก่อนหลังตามวันที่เกิดรายการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปัญหา/ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นหากไม่มีการด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
 (๑) การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาด
และเกิดการทุจริตได้ (การน าเงินไปใช้ส่วนตัว การยักยอกเงิน เงินขาดบัญชี) 
 (๒) การจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และมาตรฐานที่ก าหนด 
 (๓)  กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่สามารถส่งมอบงาน หรือส่งมอบ
เอกสารได้ เนื่องจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่ได้มีการจัดท าบัญชี หรืองบการเงิน 

หมายเหตุ   ผู้ได้รับมอบหมำยหรือแต่งตั้งให้จัดท ำบัญชีกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
 จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ได้รับมอบหมำยหรือแต่งตั้งให้เป็นผู้รับรองบัญชี
 กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๕๖ 



 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
 

แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมภายใน 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผล 

การควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ..................................................... หมู่ที่ .................... 
ต าบล ............................ อ าเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................. 

-------------------------------------------------------------------------- 
ให้ท ำเครื่องหมำย   ในข้อควำมที่เป็นไปตำมข้อเท็จจริงของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
 
      
 
๑.  การประชุมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 ๑.๑ กำรจัดประชุมตำมระเบียบฯ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 

 มี    ไม่มี 
๑.๒ กำรจัดท ำบันทึกรำยงำนกำรประชุม 

 มี    ไม่มี 
๑.๓ กำรประชุมตำมเป็นไปตำมระเบียบฯ ข้อบังคับและเงื่อนไข  

 มี    ไม่มี 
 

๒.  การพิจารณาให้สินเช่ือ (เงินกู้) ให้สมาชิก 

 บัญชี ๑ บัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล 

 ๒.๑ กำรอนุมัติเงินกู้ให้สมำชิกเป็นไปตำมระเบียบฯ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้ำนและ
ชุมชนเมือง 

 มี    ไม่มี 
 ๒.๒ กำรจัดท ำเอกสำรสัญญำเงินกู้ สัญญำค  ำประกันเงินกู้  

 มี    ไม่มี 
 ๒.๓ สัญญำค  ำประกันเงินกู้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชน
เมืองก ำหนด 

 มี    ไม่มี 

 

 

ด้านการบริหารจัดการ 



 บัญชีที่ ๒ บัญชีเงินสัจจะออมทรัพย์/หุ้น/เงินรับฝาก 

๒.๑ กำรอนุมตัิเงินกู้ให้สมำชิกเป็นไปตำมระเบียบฯ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้ำนและ
ชุมชนเมือง 
 มี    ไม่มี 

 ๒.๒ กำรจัดท ำเอกสำรสัญญำเงินกู้ สัญญำค  ำประกันเงินกู้  
 มี    ไม่มี 

๒.๓ สัญญำค  ำประกันเงินกู้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
ก ำหนด 
 มี    ไม่มี 

 ๒.๔ กำรปล่อยเงินกู้ให้ผ่ำนบัญชีเงินฝำกธนำคำรรำยตัวของสมำชิก 
 มี    ไม่มี 

 

บัญชี ๓ บัญชีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

๒.๑ กำรอนุมัติเงินกู้ให้สมำชิกเป็นไปตำมระเบียบฯ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้ำนและ
ชุมชนเมือง 
 มี    ไม่มี 

 ๒.๒ กำรจัดท ำเอกสำรสัญญำเงินกู้ สัญญำค  ำประกันเงินกู้  
 มี    ไม่มี 

๒.๓ สัญญำค  ำประกันเงินกู้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
ก ำหนด 
 มี    ไม่มี 

๒.๔ กำรปล่อยเงินกู้ให้ผ่ำนบัญชีเงินฝำกรำยตัวของสมำชิก 
 มี    ไม่มี 

บัญชีที่ ๔ บัญชเีงินอุดหนุน/รับบริจาค 

๒.๑ กำรอนุมัติเงินกู้ให้สมำชิกเป็นไปตำมระเบียบฯ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้ำนและ
ชุมชนเมือง 
 มี    ไม่มี 

 ๒.๒ กำรจัดท ำเอกสำรสัญญำเงินกู้ สัญญำค  ำประกันเงินกู้  
 มี    ไม่มี 

๒.๓ สัญญำค  ำประกันเงินกู้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
ก ำหนด 
 มี    ไม่มี 

๒.๔ กำรปล่อยเงินกู้ให้ผ่ำนบัญชีเงินฝำกธนำคำรรำยตัวของสมำชิก 
 มี    ไม่มี 



๓.  การจัดเก็บเอกสาร หลักฐานทางการเงิน และการส่งมอบเอกสารหรือมอบหมายงาน  
     กรณีมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 ๓.๑ กำรจัดเก็บเอกสำร หลักฐำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ 
 มี    ไม่มี 

 ๓.๒ กำรส่งมอบเอกสำรหรือมอบหมำยงำน 
 มี    ไม่มี 
 

๔.  การก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 ๔.๑ กำรจัดท ำโครงสร้ำงคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
 มี    ไม่มี 

๔.๒ กำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
 มี    ไม่มี 

 ๔.๓ คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ที่ก ำหนด 
 มี    ไม่มี 

 
๕. การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

๕.๑ กำรจัดประชุมเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองตำมระเบียบ
ที่ก ำหนด 
 มี    ไม่มี 

๕.๒ กำรคัดเลือกคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองเป็นไปตำมระเบียบที่
ก ำหนด 
 มี    ไม่มี 
 

๖. การติดตามเรง่รัดหนี้สินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
๖.๑ แต่งตั งคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองติดตำมเร่งรัดหนี สินกองทุน

หมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
 มี    ไม่มี 

 ๖.๒ กำรจัดระบบ ขั นตอนกำรติดตำมเร่งรัดหนี สินกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
 มี    ไม่มี 
 
 
 



๗. การแต่งตั้งผูต้รวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามระเบยีบฯ ที่ก าหนด 

 ๗.๑ กำรแต่งตั งผู้ตรวจสอบภำยในกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
 มี    ไม่มี 

 ๗.๒ กำรตรวจสอบภำยในของผู้ตรวจสอบภำยในฯ เป็นไปตำมระเบียบฯที่ก ำหนด 
 มี    ไม่มี 
 

๘. การรับสมัครสมาชิกกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมือง 
๘.๑ กำรก ำหนดคุณสมบัติของสมำชิกกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองตำมระเบียบ

ข้อบังคับ 
 มี    ไม่มี 

๘.๒ กำรเปิดรับสมัครสมำชิกกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองเป็นไปตำมระเบียบฯ 
ข้อบังคับ 
 มี    ไม่มี 
 

๙. การรายงานผลการด าเนินงานกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมือง  
๙.๑ คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองจัดท ำงบกำรเงินพร้อมรำยละเอียดส่ง

ให้ผู้ตรวจสอบตรวจสอบตำมระเบียบฯ ที่ก ำหนด 
 มี    ไม่มี 

๙.๒ คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองจัดท ำรำยงำนผลกำรสอบบัญชีกองทุน
หมู่บ้ำนและชุมชนเมืองเสนอต่อคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน 
 มี    ไม่มี 
 

๑๐. การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 
๑๐.๑ กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรจัดสรรก ำไรประจ ำปีในระเบียบฯ 

ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
 มี    ไม่มี 

๑๐.๒ กำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีเป็นไปตำมระเบียบฯ ข้อบังคับที่ก ำหนด 
 มี    ไม่มี 

 ๑๐.๓ เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยผลก ำไรประจ ำปี 
 มี    ไม่มี 
 
 



     
 
 

๑๑. การรับช าระคืนเงินจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 บัญชี ๑ บัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล 
 ๑๑.๑ กำรออกหลักฐำนกำรรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน)  

 มี    ไม่มี 
 ๑๑.๒ กำรน ำเงินฝำกเข้ำบัญชีกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง (บัญชี ๑) 

 มี    ไม่มี 
 ๑๑.๓ ผู้มีหน้ำที่รับช ำระคืนเงินได้ปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ 

 มี    ไม่มี 

บัญชี ๒ บัญชีเงินสัจจะออมทรัพย์/หุ้น/เงินรับฝาก 
 ๑๑.๑ กำรออกหลักฐำนกำรรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน)  

 มี    ไม่มี 
 ๑๑.๒ กำรน ำเงินฝำกเข้ำบัญชีกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง (บัญชี ๒) 

 มี    ไม่มี 
 ๑๑.๓ ผู้มีหน้ำที่รับช ำระคืนเงินปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ 

 มี    ไม่มี 

บัญชี ๓ บัญชีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
 ๑๑.๑ กำรออกหลักฐำนกำรรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน)  

 มี    ไม่มี 
 ๑๑.๒ กำรน ำเงินฝำกเข้ำบัญชีกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง (บัญชี ๓) 

 มี    ไม่มี 
 ๑๑.๓ ผู้มีหน้ำที่รับช ำระคืนเงินปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ 

 มี    ไม่มี 
 

๑๒. การจ่ายเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 ๑๒.๑  การจ่ายเงินกู้ยืม 

  บัญชี ๑ บัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล 
(๑) กำรจัดท ำสัญญำเงินกู้ยืมและสัญญำค  ำประกัน 

 มี    ไม่มี 

ด้านการเงินและการบัญชี 



(๒) หนังสือส ำคัญจ่ำยเงินให้สมำชิก  
 มี    ไม่มี 

  (๓) กำรตรวจสอบหลักฐำนกำรจ่ำยเงินกู้ยืม 
 มี    ไม่มี 

  (๔) บันทึกรำยงำนกำรประชุมอนุมัติเงินกู้ 
 มี    ไม่มี 

บัญชี ๒ บัญชีเงินสัจจะออมทรัพย์/หุ้น/เงินรับฝาก 
(๑) กำรจัดท ำสัญญำเงินกู้ยืมและหนังสือค  ำประกัน 

 มี    ไม่มี 
(๒) หนังสือส ำคัญจ่ำยเงินให้สมำชิก  

 มี    ไม่มี 
  (๓) กำรตรวจสอบหลักฐำนกำรจ่ำยเงินกู้ยืม 

 มี    ไม่มี 
(๔) บันทึกรำยงำนกำรประชุมอนุมัติเงินกู้ 

 มี    ไม่มี 

บัญชี ๓ บัญชีเงินกู้จากสถาบันการเงิน 
(๑) กำรจัดท ำสัญญำเงินกู้ยืมและหนังสือค  ำประกัน 

 มี    ไม่มี 
(๒) หนังสือส ำคัญจ่ำยเงินให้สมำชิก  

 มี    ไม่มี 
  (๓) กำรตรวจสอบหลักฐำนกำรจ่ำยเงินกู้ยืม 

 มี    ไม่มี 
 ๑๒.๒  กำรจ่ำยเงินค่ำบริหำรจัดกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 

 มี    ไม่มี 
 ๑๒.๓  กำรจัดสรรผลก ำไรประจ ำปี  

 มี    ไม่มี 
 
๑๓. การเก็บรักษาเงินสดและการน าฝากเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

  บัญชี ๑ บัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล 
๑๓.๑ ระบบกำรตรวจสอบ 

 มี    ไม่มี 



๑๓.๒ ควำมปลอดภัยในกำรจัดเก็บเงินสด 
 มี    ไม่มี 

๑๓.๓ กำรปฏิบัติตำมระเบียบฯ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
 มี    ไม่มี 

บัญชี ๒ บัญชีเงินสัจจะออมทรัพย์/หุ้น/เงินรับฝาก 
๑๓.๑ ระบบกำรตรวจสอบ 

 มี    ไม่มี 
๑๓.๒ ควำมปลอดภัยในกำรจัดเก็บเงินสด 

 มี    ไม่มี 
๑๓.๓ กำรปฏิบัติตำมระเบียบฯ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 

 มี    ไม่มี 

บัญชี ๓ บัญชีเงินจากสถาบันการเงิน 
๑๓.๑ ระบบกำรตรวจสอบ 

 มี    ไม่มี 
๑๓.๒ ควำมปลอดภัยในกำรจัดเก็บเงินสด 

 มี    ไม่มี 
๑๓.๓ กำรปฏิบัติตำมระเบียบฯ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 

 มี    ไม่มี 
๑๓.๔ เงินฉุกเฉิน 

 มี    ไม่มี 
๑๓.๕ เงินรับช ำระคืนจำกสมำชิก 

 มี    ไม่มี 
 

๑๔. การรับเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

บัญชี ๑ บัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล 
๑๔.๑ ระบบกำรตรวจสอบและกำรรับช ำระคืนเงิน 

 มี    ไม่มี 
๑๔.๒ ควำมปลอดภัยในกำรรับช ำระคืนเงิน 

 มี    ไม่มี 
๑๔.๓ กำรปฏิบัติตำมระเบียบฯ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 

 มี    ไม่มี 



 
บัญชี ๒ บัญชีเงินสัจจะออมทรัพย์/หุ้น/เงินรับฝาก 
๑๔.๔ ระบบกำรตรวจสอบและกำรรับช ำระคืนเงิน 

 มี    ไม่มี 
๑๔.๕ ควำมปลอดภัยในกำรรับช ำระคืนเงิน 

 มี    ไม่มี 
๑๔.๖ กำรปฏิบัติตำมระเบียบฯ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 

 มี    ไม่มี 

บัญชี ๓ บัญชีเงินกู้จากสถาบันการเงิน 
๑๔.๗ ระบบกำรตรวจสอบและกำรรับช ำระคืนเงิน 

 มี    ไม่มี 
๑๔.๘ ควำมปลอดภัยในกำรรับช ำระคืนเงิน 

 มี    ไม่มี 
๑๔.๙ กำรปฏิบัติตำมระเบียบฯ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 

 มี    ไม่มี 

บัญชี ๔ บัญชีเงินอุดหนุน/บริจาค 
๑๔.๑๐ ระบบกำรตรวจสอบและกำรรับช ำระคืนเงิน 

 มี    ไม่มี 
๑๔.๑๑ ควำมปลอดภัยในกำรรับช ำระคืนเงิน 

 มี    ไม่มี 
๑๔.๑๒ กำรปฏิบัติตำมระเบียบฯ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 

 มี    ไม่มี 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ..............................
..................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 



แบบแผนการจัดระบบการควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ........................................................... หมู่ท่ี ....................  

ต าบล ............................. อ าเภอ/เขต ................................ จังหวัด ............................... 

--------------------------------------------------------------------------  
๑. ด้านการบริหารจัดการ 

ที ่ กิจกรรม ปัญหา 
แนวทางการ 

ควบคุมภายใน 
๑ การประชุม ๑. ไมม่ีกำรจดัประชุมตำมระเบียบฯ 

๒. ไมม่ีกำรบันทึกกำรประชุม 
๓. กำรประชุมไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขและระเบียบฯ 

(สมำชิกมำไม่ครบ) 

 

๒ สินเชื่อ 
     บัญชีท่ี ๑  
     บัญชีท่ี ๒ (ผ่ำน
บัญช/ีไม่ผ่ำนบญัช)ี 
     บัญชีท่ี ๓ (ผ่ำน
บัญช/ีไม่ผ่ำนบญัช)ี 

๑. คุณภำพสินเชื่อ (หนี ค้ำงช ำระ) 
๒. กู้เงินซ  ำซ้อน 
๓. กำรปล่อยกู้ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์, เงื่อนไข 
   - ระยะเวลำกำรช ำระหนี  
   - วงเงินกู ้
   - เงื่อนไขกำรกู้ยืม 
๔. เอกสำรกำรกู้ยมื (สัญญำเงินกู/้ค  ำประกัน) 
๕. กำรค  ำประกันไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด 
๖. ไมม่ีกำรจดัท ำสรุปรำยงำนลูกหนี เงินกู้ 

 

๓ การจัดเก็บเอกสาร/
การส่งมอบงานและ
เอกสาร 

๑. ไมม่ีกำรจดัท ำระบบกำรจดัเก็บเอกสำร 
๒. ไมม่ีกำรส่งมอบงำนและเอกสำรเมื่อมีกำร

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรกองทุนฯ 

 

๔ การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 

๑. ไมม่ีกำรจดัท ำโครงสร้ำงและหน้ำท่ีของ
คณะกรรมกำร 

๒. คณะกรรมกำรไม่ปฏิบัตติำมบทบำทหน้ำที่ท่ี
ก ำหนด 

 

๕ การคัดเลือก
คณะกรรมการ 

๑. คณะกรรมกำรไมม่ีกำรจดัประชุมเพื่อ
ด ำเนินกำรคดัเลือกคณะกรรมกำรตำมที่
ระเบียบก ำหนด 

๒. กำรด ำเนินกำรกำรประชุมเพื่อคัดเลือก
คณะกรรมกำรไม่เป็นไปตำมระเบยีบ 

 

๖ การติดตามหนี ้
 

๑. ไมส่ำมำรถตดิตำมหนี ได ้
    - ตำย 
    - ย้ำยหนี  
    - เหตุสดุวิสัย 
๒. ไมม่ีระบบกำรติดตำมหนี  (ระบบงำน/วิธีปฏิบัต)ิ 
๓. ไมม่ีทะเบยีนคุมข้อมลูกำรติดตำมหนี  

 



ที ่ กิจกรรม ปัญหา 
แนวทางการ

ควบคุมภายใน 
๗ การตรวจสอบภายใน 

(ข้อ ๔๖ วรรค ๒) 
๑. ไมม่ีกำรตรวจสอบภำยในตำมระเบียบ 
๒. กำรตรวจสอบภำยในไม่เป็นไปตำมระเบียบ 

 

๘ การรับสมาชิก กำรรับสมำชิกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขและคณุสมบัติ
ที่ก ำหนด 

 

๙ การรายงาน กำรรำยงำนไม่เป็นไปตำมระเบียบ  
๑๐ การจัดสรรผลก าไร กำรจัดสรรก ำไรไมเ่ป็นไปตำมระเบียบ 

ไม่มเีอกสำรกำรเบิกจำ่ยผลก ำไร 
 

 

๒. ด้านการเงินและการบัญช ี
 

ที่ กิจกรรม ปัญหา 
การควบคุมภายใน 

มี ไม่ม ี
๑๑ การรับเงิน 

- กำรรับช ำระคืนเงิน 
- เงินออม 
  (หุ้น,สัจจะ,เงินฝำก) 
- เงินบริจำค 
- เงินต่อยอด 

๑. กำรน ำเงินไปใช้ส่วนตัว 
๒. ไม่น ำเงินฝำกธนำคำรตำมระเบยีบ 
๓. ไม่มีหลักฐำนกำรรับเงินจำกผู้ฝำก/ผู้กู ้
๔. กำรเก็บรักษำเงินสด (เงินออม, เงินกู้ฉุกเฉิน) 
 

  

๑๒ การจ่ายเงิน 
 - เงินกู้ 
   บัญชีท่ี ๑  
   บัญชีท่ี ๒ (ผ่ำนบัญชี/
ไม่ผำ่นบัญชี) 
   บัญชีท่ี ๓ (ผ่ำนบัญชี/
ไม่ผำ่นบัญชี) 
   - จ่ำยเงินตำม
ระเบียบกำรจดัสรร 
   -จ่ำยค่ำบริหำร
จัดกำร 

๑. ไมม่ีหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน (สัญญำเงินกู/้ค  ำ
ประกัน) 

๒. ไมเ่ป็นไปตำมระเบยีบ (บัญชี ๑ ไมผ่่ำนบัญชี) 
๓. ไมม่ีกำรตรวจสอบหลักฐำนกำรจ่ำยเงินกู้ตำม

มติที่ประชุม 
๔. จัดสรรผลก ำไรไม่เป็นไปตำมระเบียบฯ 
 

  

๑๓ การเก็บรักษาเงิน/การ
น าฝาก 
   - เงินฉุกเฉิน 
   - เงินรับช ำระคืน 
      บัญชีท่ี ๑ 
      บัญชีท่ี ๒    

๑. สถำนท่ีในกำรเก็บรักษำไม่มีควำมปลอดภัย 
๒. ไมเ่ป็นไปตำมระเบยีบฯ 

  



 

 
 

ตัวอย่าง 
 

เอกสารประกอบ 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ของ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ตัวอย่าง) 
โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 
 
 
 
 

   
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายธุรการ      
(เลขานุการ) 

ฝ่ายการเงิน      
(เหรัญญิก) 

ฝ่ายสินเชื่อ    
(กฎหมาย) 

ประชาสัมพันธ์ 

ปฏิคม 

การเงิน 

การบัญชี 

พิจารณาเงินกู้ 

นิติกรรมสัญญา 

ติดตามหนี้สิน 

รองประธาน 

ประธาน 



(ตัวอย่าง) 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมือง 

กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง.........................................หมู่ที.่............ต าบล.............................. 
อ าเภอ.......................................จังหวัด............................................ 

ครั้งที.่.........../.................. 
วัน...................ที.่.......เดือน......................พ.ศ. ................... เวลา................. น. 

ณ  ...................................................................................... 
________________________________ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 

มติที่ประชุม ..................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ถ้ามี) 
 .....................................................................................................................  
................................................................................................................................................. .......... 

มติที่ประชุม ..................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (เรื่องเพื่อทบทวน) 
 .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 

มติที่ประชุม ..................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
 ๔.๑ ............................................................................................................. 
............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ....................................................... 

มติที่ประชุม ..................................... 
 ๔.๒ ............................................................................................................. 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 

มติที่ประชุม ..................................... 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ ............................................................................................................. 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 

มติที่ประชุม ..................................... 
 ๕.๒ ............................................................................................................. 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  

มติที่ประชุม ..................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 

มติที่ประชุม ..................................... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ตัวอย่าง) 
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง............................................หมู่ที.่............ต าบล............................ 
อ าเภอ.......................................จังหวัด............................................ 

ครั้งที.่.........../ .............. 
วัน...................ที.่.......เดือน......................พ.ศ. ................ เวลา................. น. 

ณ  ...................................................................................... 
 

ผู้มาประชุม 
1.นาย/นาง/นางสาว.................................................. ต าแหน่ง    ประธานกรรมการกองทุนฯ 
2. นาย/นาง/นางสาว................................................ ต าแหน่ง    รองประธานกรรมการกองทุนฯ 
3. นาย/นาง/นางสาว................................................ ต าแหน่ง    เหรัญญิกกองทุนฯ   
4. นาย/นาง/นางสาว................................................ ต าแหน่ง    เลขานุการกองทุนฯ 
5. นาย/นาง/นางสาว................................................ ต าแหน่ง    ..................................................  
6. นาย/นาง/นางสาว................................................ ต าแหน่ง    .................................................. 
7. นาย/นาง/นางสาว................................................ ต าแหน่ง    .................................................. 
8. นาย/นาง/นางสาว................................................ ต าแหน่ง    .................................................. 
9. นาย/นาง/นางสาว................................................ ต าแหน่ง    .................................................. 
10. นาย/นาง/นางสาว.............................................. ต าแหน่ง    .................................................. 
11. นาย/นาง/นางสาว.............................................. ต าแหน่ง    .................................................. 
12. นาย/นาง/นางสาว.............................................. ต าแหน่ง    .................................................. 
13. นาย/นาง/นางสาว.............................................. ต าแหน่ง    .................................................. 
14. นาย/นาง/นางสาว.............................................. ต าแหน่ง    .................................................. 
15. นาย/นาง/นางสาว.............................................. ต าแหน่ง    .................................................. 
 

ผู้ไม่มาประชุม  (ถ้ามี) 
1.นาย/นาง/นางสาว.................................................. ต าแหน่ง    .................................................. 
2.นาย/นาง/นางสาว.................................................. ต าแหน่ง    .................................................. 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
1.นาย/นาง/นางสาว.................................................. ต าแหน่ง    .................................................. 
2.นาย/นาง/นางสาว.................................................. ต าแหน่ง    .................................................. 
 
เริ่มประชุมเวลา   ..................น. 



ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 .....................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................. 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ถ้ามี) 
 .....................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (เรื่องเพื่อทบทวน) 
 .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
 ๔.๑ ............................................................................................................. 
............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ....................................................... 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.๒ ............................................................................................................. 
................................................................ ...........................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ .............................................................................................................  
.......................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. .............................. 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 ๕.๒ .............................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 



 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา .............................. น. 
 
 
 
 
    (ลงชื่อ)    .......................................     ผู้จดรายงานการประชุม  
      (.......................................) 
        ต าแหน่ง เลขานุการกองทุนหมู่บ้านฯ 
 
 

       
    (ลงชื่อ)   .......................................   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (.......................................) 
    ต าแหน่ง  ประธานกองทุนหมู่บ้านฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ตัวอย่าง) 
ค าสั่งกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง............................................... 

ที.่....................... /.......................... 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 
 
 ตามท่ี.................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... ......................
........................................................................................................................ ..............................นั้น 

จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  ดังนี้     
๑. ..........................................................................ต าแหน่ง............................................... 
๒. ..........................................................................ต าแหน่ง............................................... 
๓. ..........................................................................ต าแหน่ง............................................... 
๔. ..........................................................................ต าแหน่ง............................................... 
๕. ..........................................................................ต าแหน่ง............................................... 
๖. ..........................................................................ต าแหน่ง............................................... 
๗. ..........................................................................ต าแหน่ง............................................... 
๘. ..........................................................................ต าแหน่ง............................................... 
๙. ..........................................................................ต าแหน่ง............................................... 
๑๐. ..........................................................................ต าแหน่ง............................................... 
๑๑. ..........................................................................ต าแหน่ง............................................... 
๑๒. ........................................................................ ..ต าแหน่ง............................................... 
๑๓. ..........................................................................ต าแหน่ง............................................... 
๑๔. ..........................................................................ต าแหน่ง............................................... 
๑๕. ..........................................................................ต าแหน่ง............................................... 
 

 
    สั่ง ณ วันที่..........เดือน.................................พ.ศ. ...................... 
 
 
     (..........................................................................) 
    ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง.......................... 
 



(ตัวอย่าง) 
ประกาศกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ....................................................... 

เรื่อง..................................................... 
 

 
  ตามท่ี............(หรือด้วย).......................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ....................................................... 
 
  (ฉะนั้น จึง)..............................................................................................................  
.......................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. .............................. 
 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ ณ วันที่...................เดือน.......................พ.ศ. ..................................  
 
 
 
      (..............................................................) 
    ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง............................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

(ตัวอย่าง) 
ใบสมัครสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง.....................................หมู่ที.่..........ต าบล...................................... 
อ าเภอ.............................................จังหวัด.............................................. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     วันท่ี...............เดือน.........................  พ.ศ.  ................. 
1.  ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว).....................................นามสกุล..........................อายุ................ปี 
2.  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/อื่นๆ  หมายเลข.................................................... 
3.  วัน  เดือน  ปีเกิด ...........................................................วุฒิการศกึษา ....................................... 
4.  ประกอบอาชีพ......................................................... 
5.  สถานภาพ  (      ) โสด      (       ) สมรส        (      ) หย่าร้าง 
6.  ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี...................หมู่ที.่.........ต าบล.................................  อ าเภอ.......................... 
     จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย์ .................................  โทรศัพท.์............................. 
7.  ข้าพเจ้าฯ ขอสมัครเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน……………………หมู่ที.่........ต าบล............... 
     อ าเภอ..........................  จังหวัด.................................. 

ประเภท    (     ) กลุ่ม/องค์กรชุมชน         (       )  บุคคลธรรมดา   
8.  ข้าพเจ้าฯ เข้าใจหลักการ วัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านฯ เปน็อย่างดี และยินยอมปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและ 
     ระเบียบข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน..............................................  ทุกประการโดยเคร่งครัด 
9.  ข้าพเจ้าฯ ได้ช าระเงินค่าสมัคร/ค่าธรรมเนียม ประเภท 
      (      ) กลุ่ม/องค์กร........................จ านวน...................บาท       (      )  หุ้น..................บาท 
      (      ) บุคคลธรรมดา  จ านวน  ........................บาท     (      )  สัจจะ/เดือน..................บาท 
๑๐. ข้าพเจา้ฯ ขอตั้งผูร้ับผลประโยชน์อันพึงได้จากกองทุนหมู่บ้านฯ เมื่อข้าพเจ้าถึงแกก่รรม โดยมอบให้แก ่
 1).......................................................................เกีย่วข้องเป็น............................................. 
 2).......................................................................เกีย่วข้องเป็น............................................. 
 
     (ลงช่ือ).............................................................ผูส้มัคร 
             (........................................................) 
 
     (ลงช่ือ).............................................................พยาน 
             (........................................................) 
ส าหรับกองทุนหมู่บ้าน             (     )  อนุมัติ 

           (     )  ไม่อนุมัติเพราะ............................................................................ 
 

(ลงช่ือ)............................................................... 
      (...................................................) 

ต าแหน่ง .............................................................. 

 
เลขที่สมาชิก ............................................. 
(ส าหรับกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองกรอก) 



(ตัวอย่าง) 
ทะเบียนสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง.........................หมู่ที.่..........ต าบล.......................... 

อ าเภอ.............................................จังหวัด.............................................. 
 

 
เลขที่

สมาชิก 
ชื่อ – สกุล บ้านเลขที่ หมายเลขบัตร

ประชาชน 
เลขที่บัญชี
เงินฝาก
ธนาคาร 

เบอร์
โทรศัพท์ 

หมาย
เหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



(ตัวอย่าง) 
ระเบียบวาระการประชุมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง............................................หมู่ที.่............ต าบล.............................. 
อ าเภอ.......................................จังหวัด............................................ 

ครั้งที.่.........../ .................. 
วัน...................ที.่.......เดือน......................พ.ศ. ................... เวลา................. น. 

ณ  ...................................................................................... 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ถ้ามี) 
 ..................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (เรื่องเพื่อทบทวน) 
 .....................................................................................................................  
........................................................................... ................................................................................ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ   
 ๔.๑ ............................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ....................................................... 
 ๔.๒ .................................................................... ......................................... 
..................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ .............................................................................................................  
.......................................................................................................................... ................................. 
 ๕.๒ .............................................................................................................  
........................................................................................................... ................................................ 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 



(ตัวอย่าง) 
บันทึกรายงานการประชุมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง.........................................หมู่ที.่............ต าบล................................. 
อ าเภอ.......................................จังหวัด............................................ 

ครั้งที.่.........../ .............. 
วัน...................ที.่.......เดือน......................พ.ศ. ................ เวลา................. น. 

ณ  ...................................................................................... 
 
 

เริ่มประชุมเวลา   ..................น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ถ้ามี) 
 .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (เรื่องเพื่อทบทวน) 
 .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
 ๔.๑ ............................................................................................................. 
............................................................................................................................. .............................. 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๔.๒ ............................................................................................................. 
............................................................................................................................. .............................. 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ ............................................................................................................. 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 ๕.๒ ............................................................................................................. 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา .............................. น. 
 
 
 
 
 (ลงชื่อ)  ..............................................   ผู้จดรายงานการประชุม 
           (..............................................) 
 ต าแหน่ง  เลขานุการกองทุนหมู่บ้านฯ 
 
 

       
 (ลงชื่อ)  ................................................  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (.................................................) 
 ต าแหน่ง  ประธานกองทุนหมู่บ้านฯ 

 

 
 



(ตัวอย่าง) 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมือง 

กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง .............................. หมู่ท่ี............ ต าบล .................. 
อ าเภอ ................................................ จังหวัด ................................................... 
วันท่ี ...................... เดือน ................................... พ.ศ. .................................... 

ณ ........................................................................................ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



(ตัวอย่าง) 
หนังสือมอบอ านาจให้เข้าประชุมแทน 

 
                              เขียนที.่......................................................... 

วันที่............เดือน....................พ.ศ. ................... 
 
               โดยหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ ข้าพเจ้า.................................................... อายุ ...... ปี 
อยู่บ้านเลขที่......... หมู่ที่....... ต าบล/แขวง................................. อ าเภอ/เขต........................ 
จังหวัด......................... บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่ ..........................................................
โทรศัพท์........................ ............ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน.....................................     
หมู่ที่..............ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต..........................จังหวัด............................
ขอมอบอ านาจให้นาย/นาง/นางสาว ............................................... อายุ......ปี  อยู่บ้านเลขที่......... 
ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต............................จังหวัด............................บัตรประจ าตวั
ประชาชน เลขที.่.............................................. มีอ านาจกระท าการแทนข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้   

1. เข้าร่วมประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน..................................... ต าบล/แขวง
..........................  อ าเภอ/เขต..........................จังหวัด.......................... ตามวัน  เวลา  และสถานที่ 
ที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ก าหนด 
 2. ออกคะแนนเสียงลงมติแทนข้าพเจ้าในเรื่องที่เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านฯ ในกรณีที่มีการ
ขอมติจากท่ีประชุม 

3. ปฏิบัติการอ่ืนๆ ตามที่ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ              
และตามระเบียบกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน............................... ต าบล/แขวง.......................................  
อ าเภอ/เขต................................จังหวัด............................... ก าหนดไว้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 

       การใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้า
ได้กระท าด้วยตนเองทุกประการ เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ       

 
ลงชื่อ...................................... ผู้มอบอ านาจ ลงชื่อ.....................................ผู้รับมอบอ านาจ 
       (....................................)        (.....................................)         
                                              

    ลงชื่อ.......................................พยาน  ลงชื่อ......................................พยาน 
          (......................................)                            (......................................)   
  
หมายเหต ุ:  ผู้รับมอบอ านาจสามารถรับมอบอ านาจเข้าประชุมแทน ได้เพียง 1 คนเท่านั้น 



 

(ตัวอย่าง) 
สัญญากู้ยืมเงิน 

 
ท าท่ี................................................................ 

 
วันท่ี...............เดือน......................พ.ศ. .................... 

 สัญญานี้ท าขึ้นระหว่างกองทุน.................................................................เลขท่ี.................. หมู่ที.่.............
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/แขวง ............................................จังหวัด....................................... 
โดย ๑.นาย/นาง/นางสาว.................................... ๒.นาย/นาง/นางสาว............................................เปน็ผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนกองทุน ซึ่งต่อไปนีใ้นสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ให้กู้” ฝ่ายหนึ่งกับ นาย/นาง/นางสาว
....................................... อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที.่.......ต าบล/แขวง.....................อ าเภอ/เขต..........................
จังหวัด...................................บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.........................................อายุ..............ปี ซึ่งต่อไปนี้
จะเรยีกว่า “ผู้กู”้ ฝ่ายหนึ่ง โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน ดังต่อไปนี้  
 ๑. ผู้กู้ตกลงกู้เงินจากผู้ให้กู้และผู้ให้กู้ตกลงให้ผู้กู้ กู้เงินได้เป็นจ านวน..............................................บาท 
(......................................................) โดยผู้กูไ้ดร้ับเงินจ านวนดังกล่าวจากผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วนในวันท าสัญญานี้
เรียบร้อยแล้ว 
 ๒. ผู้กู้ตกลงจ่ายดอกเบี้ยแกผู่้ให้กู้ในอัตราร้อยละ.....................บาทตอ่ปีของเงินต้นดังกล่าวในข้อ ๑ 
 ๓. ผู้กู้สัญญาว่าจะใช้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวในข้อ ๑ และ ๒ คืนให้แก่ผู้ให้กู้ภายในก าหนด
ระยะเวลา .............. เดือน/ปี นับแต่วันท าสัญญา โดยจะช าระเงินคืนเป็นรายงวด/ปี ทุกวันที่..............ของเดือน 
งวดละ ............................บาทต่อเดือนต่อปี จนครบถ้วน 
 ๔. หากผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ให้ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญาและยินยอมช าระเงินกู้ 
ตามสัญญาพร้อมดอกเบี้ยและเบี้ยปรับตามระเบียบ ข้อบังคับ ของผู้ให้กู้ คืนแก่ผู้ให้กู้ทันที และผู้กู้ยินยอมชดใช้
ค่าเสียหายทั้งปวงที่ผู้ให้กู้ต้องเสียไปในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อให้ผู้กู้ช าระหนี้คืนแก่ผู้ให้กู้ตามสัญญานี้ 
 สัญญานี้ได้ท าข้ึนสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างยึดถือไว้คนละฉบับและ
ทั้งสองฝ่ายได้ลงช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน  
 

ลงช่ือ.................................................ผู้กู ้
                 (...............................................) 
 
ลงช่ือ.....................................................ผู้ให้กู้ ลงช่ือ......................................................ผู้ให้กู้ 
      (..................................................)        (......................................................) 
 
ลงช่ือ.....................................................พยาน ลงช่ือ.....................................................พยาน 
      (..................................................)        (......................................................) 

เลขที่............./............. 



 

(ตัวอย่าง) 
สัญญาค้ าประกัน 

 
ท าท่ี................................................................ 

     วันท่ี...............เดือน......................พ.ศ. .................... 

 สัญญานี้ท าขึ้นระหว่าง ๑. นาย/นาง/นางสาว.....................................................  อยู่บ้านเลขท่ี.............    
หมู่ที่...............ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด.................................       
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี................................................................................................อาย.ุ.....................ปี  
๒. นาย/นาง/นางสาว..........................................................................อยู่บ้านเลขที.่......................หมู่ที.่..............
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด.............................บัตรประจ าประชาชน
เลขท่ี...............................อาย.ุ.......ปี ซึ่งต่อไปนี ้เรียกว่า “ผู้ค้ าประกนั” กับกองทุน.............................................
เลขท่ี...............หมู่ที.่..........ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด.......................
โดย ๑. นาย/นาง/นางสาว............................................ ๒.นาย/นาง/นางสาว......................................................
เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนกองทุน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้กู้” ตกลงกันดังนี้ คือ 
 ๑. ตามที ่นาย/นาง/นางสาว..............................................................................ผู้กู้ ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้ไป         
เป็นจ านวนเงิน.....................................บาท (............................................................................) ตามสัญญากู้เงิน
ฉบับลงวันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ. ................... ผู้ค้ าประกันยินยอมค้ าประกันการช าระหนี้เงินกู้
ดังกล่าว หาก นาย/นาง/นางสาว.............................................................ผู้กู้ ไม่ยอมช าระเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ย
ตามสัญญาดังกล่าวให้แก้ผู้ให้กู้ ผู้ค้ าประกันยินยอมรับช าระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย เบี้ยปรับ และค่าเสียหาย   ตาม
ข้อตกลงในสัญญาเงินกู้ ตลอดจนภาระติดพันต่างๆ ให้แก่ผู้ให้กู้จนครบถ้วน 
 ๒. ผู้ค้ าประกันยินยอมรับผิดร่วมกันกับผู้กู้ในฐานะลูกหนี้ร่วม 
 ๓. ถ้าผู้ให้กู้ยอมผ่อนผันระยะเวลาการช าระหนี้ให้แก่ผู้กู้ ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันยินยอมในการผ่อนผัน
เวลาดังกล่าวทุกครั้งไป โดยผู้ให้กู้ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบก่อนแต่อย่างใดและมิให้ถือเอาการให้ผ่อนผัน
เช่นนั้น เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ าประกัน 
 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความดังกล่าวแล้วเห็นว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้า
พยาน   

 ลงช่ือ................................................ผู้ค้ าประกัน ลงช่ือ..................................................ผู้ค้ าประกัน 
       (...............................................)          (.................................................) 

 ลงช่ือ.....................................................ผู้ให้กู้ ลงช่ือ..................................................ผู้ให้กู้ 
       (...................................................)          (.................................................) 

 ลงช่ือ.....................................................พยาน ลงช่ือ..................................................พยาน 
       (...................................................)          (.................................................) 

เลขที่............./............. 



(ตัวอย่าง) 
หนังสือแจ้งให้ช าระหน้ี 

 

ท าท่ี................................................................ 

     วันท่ี...............เดือน......................พ.ศ. .................... 

เรื่อง ให้ช าระหนี้เงินกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง 

เรียน (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................ในฐานะผู้กู ้

อ้างถึง 1.  สัญญากู้เงินกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน................................................................................................... 
     เลขท่ี............/............... ลงวันที.่.............เดือน...........................พ.ศ. .................... 

          2. สัญญาค้ าประกันท่ีแนบท้ายสัญญาเงินกู้ในอ้างถึง 1 

    ตามที่  นาย/นาง/นางสาว.................................................................................(ผู้กู)้ ได้ท าสัญญากู้ยืม
เงินจากกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน.......................................................................................... ไปเป็นจ านวนเงิน
...............................บาท (.................................................................) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ..................บาทต่อปี 
มีก าหนดช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดภายในก าหนด.........................เดือน/ปี ซึ่งมูลหนี้จ านวนดังกล่าว
ครบก าหนดช าระคืนแล้ว      ในวันท่ี.................เดือน...........................พ.ศ. ................................. 

    โดยมูลหนี้ดังกล่าวมี 1. นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................      
2. นาย/นาง/นางสาว.............................................................เป็นผู้ค้ าประกัน โดยยินยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม 
ซึ่งรายละเอียดทราบแล้วนั้น 

    บัดนี้ ได้ครบก าหนดช าระเงินคืนแล้ว ปรากฏว่าท่านยังคงค้างช าระเงินกองทุหมู่บ้าน/ชุมชน  
เป็นเงินต้น...........................บาท ดอกเบี้ย...........................บาท ค่าปรับ .................... บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
..........................................บาท (............................................................................) 

 ฉะนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าในฐานะผู้แทนของกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ขอให้ท่านน าเงิน
จ านวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดที่ค้างช าระไปช าระคืนให้แกก่องทุนหมู่บ้าน/ชุนชมเมืองหรือช าระผ่านบัญชี
ออมทรัพย์ของธนาคาร........................ช่ือบัญชี....................................................................................... เลขที่
บัญช.ี.......................................................ภายในเวลา...............วัน/เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากพ้น
ก าหนดกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง จะด าเนินคดีตามกฎหมาย เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกองทุนหมู่บ้าน/
ชุมชน ต่อไป 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

    ลงช่ือ....................................................... 
            (......................................................) 

ต าแหน่ง................................................................. 



(ตัวอย่าง) 
หนังสือแจ้งให้ผู้ค้ าประกันช าระหน้ี 

 
ท าท่ี................................................................ 

     วันท่ี...............เดือน......................พ.ศ. .................... 

เรื่อง แจ้งให้ช าระหนี้แทนผู้กู ้

เรียน (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................ผูค้้ าประกัน 

อ้างถึง  1. สัญญากู้เงินกองทุน.................................................................ฉบับเลขท่ี.............../.............. 
    ลงวันท่ี........เดือน....................พ.ศ. .........................ระหวา่ง กองทุน...............................................    

    ผู้ให้กู้  กับ นาย/นาง/นางสาว....................................................ผูกู้ ้

  2. สญัญาค้ าประกันต่อท้ายสญัญากู้ ตามที่อ้างถึงใน 1. 

 ตามที่ท่านได้ท าหนังสือสญัญาค้ าประกัน ตามที่อ้างถึงใน 2  เพื่อค้ าประกันหน้ีเงินกู้ตามที่อ้างถึง
ระหว่างกองทุน.................................................ผู้ให้กู้  กับ นาย/นาง/นางสาว........................................................
ผู้กู้รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่อ้างถึง ใน 1 และ 2 นั้น กองทุนหมู่บ้าน ขอแจ้งว่า 

 ข้อ 1) บัดนี้ สัญญากู้ดังกล่าว ได้ครบก าหนดแล้วเมื่อวันที่.........เดือน................พ.ศ. ...................... 
ปรากฏว่า นาย/นาง/นางสาว.......................................................ผู้กู้  ยังค้างช าระเงินต้น.............................บาท  
และดอกเบีย้...................บาท รวมเป็นเงิน..............................บาท  (..............................................................) 
 ข้อ 2) ท่านในฐานะผู้ค้ าประกัน ตามสัญญากู้ดังกล่าว ต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม  จึงขอให้ท่าน
ช าระมูลหนี้จ านวนดังกล่าวแทนลูกหนี้ผู้ผิดนัด และช าระดอกเบี้ยส าหรับช่วงเวลา นับแต่วันที่สัญญาครบก าหนด 
หรือผิดนัด ถึงวันท่ีช าระอีกส่วนหนึ่ง จึงขอให้ท่านน าเงินที่ค้างช าระดังกล่าวไปช าระด้วยตนเองกับกองทุนหมู่บ้าน 
หรือช าระผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคาร..............................................ของกองทุนภายในเวลา...................วัน/เดือน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้  
 ข้อ 3) เมื่อครบก าหนดตามระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าท่านยังไม่ปฏิบัติตามในข้อ ๒  กองทุน
หมู่บ้านจะด าเนินการตามกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุนหมู่บ้านฯ ต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

              ลงช่ือ.....................................................ผู้แทนกองทุน 
(......................................................) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ลงช่ือ.........................................................ผู้รับหนังสือ 
(......................................................) 

ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ................. เดือน ............................ พ.ศ. ................. 



(ตัวอย่าง) 
หนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง 

 
ท าท่ี................................................................ 

     วันท่ี...............เดือน......................พ.ศ. .................... 
 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า...............................................อาย.ุ............ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ......................... 
หมู่ที่................. ต าบล/แขวง................................ อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด............................... 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี...................................... ต าแหน่ง..................................ขอท าหนังสือฉบบันี้ไว้กับ
กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง...................................................................... เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า  
 ๑. ข้าพเจ้าได้กู้เงินกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง.....................................................................หมู่ที.่..........
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด..........................................
ไปตามสัญญาเงินกู้ ฉบับลงวันท่ี...............เดือน.......................พ.ศ. ............... จ านวน..................................บาท 
(..........................................................) มีก าหนดช าระคืน รายเดือน/ปี บัดนี้ข้าพเจ้าคา้งช าระเงินกู้..........งวด/ปี 
เป็นเงินจ านวน................................บาท (................................................................) 
 ๒. ข้าพเจ้าจะขอผ่อนช าระเงินต้นที่ยังคงค้างจ านวนดังกล่าวเป็นรายงวดๆ ละ...............................บาท
ดอกเบี้ย.........................บาท ก าหนดระยะเวลา.....................เดือน/ปี โดยขอผ่อนช าระงวดแรก วันท่ี................
เดือน....................... พ.ศ. ................ และงวดสุดท้ายภายในวันท่ี..............เดือน..................... พ.ศ. ...................
จนกว่าจะช าระเสร็จสิ้น 
 ๓. ในการนี้ ข้าพเจ้าได้น า........................................................................................................................ 
..................................................................................................................... มาเป็นหลักประกันในการช าระหนี ้
 หากข้าพเจ้าผิดนัดไม่ช าระเงินจ านวนดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ข้าพเจ้ายินยอมเสีย
ดอกเบี้ยเงินต้นที่ค้างอยู่ในอัตราร้อยละ.............ต่อเดือน/ปี ตลอดทั้งเรียกค่าเสียหายต่าง ๆ อันจะมีขึ้นจากการ  
ที่ข้าพเจ้าฯ ไม่ปฏิบัติตามหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ทุกประการ 
 ข้าพเจ้าได้อ่านและมีความเขา้ใจในหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ทุกประการ จึงไดล้งลายมือช่ือไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยาน 
 

 ลงช่ือ................................................ผู้รับสภาพหนี ้ลงช่ือ..................................................กรรมการ 
       (...............................................)                          (................................................) 
 

 ลงช่ือ................................................ผู้ค้ าประกัน ลงช่ือ..................................................กรรมการ 
       (...............................................)                          (................................................) 
 

 ลงช่ือ................................................ผู้ค้ าประกัน ลงช่ือ..................................................กรรมการ 
       (...............................................)                          (................................................) 



(ตัวอย่าง) 
หนังสือรับสภาพหนี้ทางอาญา 

 
ท าท่ี................................................................ 

วันท่ี...............เดือน......................พ.ศ. .................... 
 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า................................................อาย.ุ.............ปี อยู่บ้านเลขท่ี ........................ 
ต าบล/แขวง............................... อ าเภอ/เขต............................จังหวัด......................... บัตรประจ าตัวประชาชน 
เลขท่ี...................................... ต าแหน่ง......................................ขอท าหนังสือฉบับนี้ไว้กับคณะกรรมการกองทุน
.................................................. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าได้น าเงินกองทุน.............................................               
ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด............................ที่อยู่ในความครอบครอง
ไปใช้ส่วนตัวจ านวน..............................บาท (............................................................) 
 ๑. ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้เงินจ านวนดังกล่าวพร้อมอัตราดอกเบีย้ร้อยละ......................ต่อเดือน/ปี      
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น..................................บาท (...........................................) โดยขอผ่อนช าระกับกองทุนหมู่บ้าน/
ชุมชนเมือง เป็นรายงวดๆ ละ...................... บาท (............................................) และจะช าระใหเ้สรจ็สิน้ท้ังหมด
ภายในระยะเวลา...............เดือน/ปี นับแต่วันท าสัญญา งวดแรกช าระวันท่ี ......... เดือน..................พ.ศ. ........... 
และจะช าระงวดต่อไปทุกวันท่ี ....................... ของเดือนถัดไปทุกเดอืนจนกว่าจะช าระเสรจ็สิ้นโดยเดอืนสุดท้าย
จะช าระเงินส่วนท่ีเหลือท้ังหมด 
 ๒. ในการนี้ ข้าพเจ้าได้น า............................................................................................................ มาเป็น
หลักประกันในการช าระหนี ้
 ๓. อน่ึงในกรณีที่มูลหนี้เกิดจากการยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้านฯ ไม่อาจท าให้คดีอาญาระงับด้วยการท า
หนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ได้จนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้นและถอนค าแจ้งความร้องทุกข์แล้วเท่านั้น 
 ๔. หากข้าพเจ้าผิดนัดไม่ช าระเงินดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุน
หมู่บ้านฯ ด าเนินคดีข้าพเจ้าในความผิดฐานยักยอกทรัพย์ได้ตลอดทั้งค่าเสียหายต่างๆ  อันจะเกิดมีขึ้นจากการที่
ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ทุกประการ 
 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ทุกประการ   
จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

ลงช่ือ...................................................ผูร้ับสภาพหน้ี 
    (.................................................) 
 

 ลงช่ือ................................................ผู้ค้ าประกัน ลงช่ือ..................................................ผู้ค้ าประกัน 
       (................................................)          (.................................................) 

 ลงช่ือ.....................................................พยาน ลงช่ือ..................................................พยาน 
       (...................................................)          (.................................................) 



(ตัวอย่าง) 
แบบสรุปบัญชีเอกสารและทะเบียนคุมทรัพยส์ิน 

 
1. บัญชีเอกสาร 

 
ที ่ รายการ จ านวน หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
2. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



(ตัวอย่าง) 
บันทึกการส่งมอบงานและเอกสาร 

กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน....................................................หมู่ที.่...........ต าบล
................................... 

อ าเภอ...........................................จังหวัด............................. 
 
 บันทึกนี้ได้ท าข้ึนเมื่อวันท่ี..........เดอืน......................พ.ศ. ..................... ณ กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง
......................................... หมู่ที่.............ต าบล......................อ าเภอ..............................จังหวัด............................... 
ระหว่าง..........................................................คณะกองทุนหมู่บ้าน (ชุดเก่า) ........................................................... 
ตามรายงานการประชุม ครั้งท่ี................./.............................วันท่ี.............เดือน.....................พ.ศ. ........................ 
ซึ่งครบวาระการด ารงต าแหน่งตามข้อบังคับกองทุนเมื่อวันท่ี............เดือน......................พ.ศ. ................................
ผู้ส่งมอบฝ่ายหนึ่ง กับ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน (ชุดใหม่) ........................................................ตามรายงาน
การประชุม ครั้งท่ี................./...............วันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .......................... 
ซึ่งได้รับการเลือกจากสมาชิกให้เปน็คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน (ชุดใหม่) ผู้รับมอบอีกฝ่ายหนึ่ง 
ผู้ส่งมอบได้ส่งมอบงาน/เอกสารและทรัพย์สิน  ตามรายการต่อไปน้ี 
 

ที ่ รายการทีส่่งมอบ จ านวน หมายเหตุ 
    
    
    
    
    
    
    

 
 ผู้รับมอบได้ตรวจสอบรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และรับมอบไว้ ทั้งผู้ส่งมอบ
และผู้รับมอบ จึงลงลายมือช่ือให้ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน รวม ๒ คน ณ วันท่ีซึ่งระบุไว้ข้างต้น 
 บันทึกนี้ได้ท าขึ้น ๓ ชุด มีข้อความอย่างเดียวกัน ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบถือไว้คนละ ๑ ชุด เก็บไว้
ประจ ากองทุนหมู่บ้าน...................................................................................ไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด 
  
    ลงช่ือ ................................................ ผูส้ง่มอบ      ลงช่ือ ............................................... ผู้รบัมอบ 
 (..............................................)   (.............................................) 
ต าแหน่ง  ประธานกองทุนหมู่บ้าน (ชุดเก่า)  ต าแหน่ง  ประธานกองทุนหมู่บ้าน (ชุดใหม่) 
 
 ...............................................พยาน     ................................................พยาน 
 (.............................................)    (..............................................) 
ต าแหน่ง...............................................   ต าแหน่ง............................................... 



(ตัวอย่าง) 
หนังสือแจ้งเตือนการส่งมอบงานและเอกสารของกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมือง 

 
ท าท่ี................................................................ 

     วันท่ี...............เดือน......................พ.ศ. .................... 
 
เรื่อง ขอให้ส่งมอบเอกสารของกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน.......................................................... 

เรียน นาย/นาง/นางสาว...................................................... (อดีตประธานกองทุนหมู่บ้าน)  

อ้างถึง มติที่ประชุมสมาชิกการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน (ชุดใหม่) 

 ตามที่อ้างถึง  กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน...............................................หมู่ที.่...........ต าบล........................... 
อ าเภอ.............................จังหวัด...........................ไดม้ีการคดัเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน (ชุดใหม่) แทน
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน (ชุดเก่า) เมื่อวันท่ี..........เดือน.......................พ.ศ. ...................... ซึ่งรายละเอยีด
ทราบแล้ว นั้น 

 โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน........................................... 
ขอให้ท่านส่งมอบเอกสารทั้งหมดของกองทุนหมู่บ้าน.................................................... ที่อยู่ในความครอบครอง
ของท่าน และอดีตคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ มอบให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  ภายในก าหนด 
............วัน/เดือน  นับต้ังแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับน้ี  หากพ้นก าหนดท่านยังเพิกเฉยและไม่ปฏิบัติตาม  
กองทุนหมู่บ้านฯ จะด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป  เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
กองทุนหมู่บ้านฯ และให้กองทุนหมู่บ้านฯ สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  พ.ศ. 2547  

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการโดยด่วน 

 

                      ขอแสดงความนับถือ 

 

 (.........................................................) 
 ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน................................... 

 
 
 
หมายเหตุ : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188  ก าหนดไว้ว่า ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย 
หรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่น ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่
ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท  หรือ  ทั้งจ าทั้งปรับ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังการจัดระบบการควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืง 
 

 
 

กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 

(๑) ก ำหนดวัตถุประสงค์ 

 

ระบุปรมิำณ/จ ำนวน 

สมาชิก (๒) ระบคุวำมเสี่ยง 

(๓) กำรจัดระดับและกำร
ประเมินควำมเสี่ยง 

 

นายทะเบียน 

 

ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำน
มำ 

จัดท ำรำยละเอยีด ภำรกจิ 
แผนงำน (ด้ำนกำรบริหำร/บัญชี) 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน    
(ผ่ำนผูส้อบบัญชีกองทุนหมู่บ้ำน

และชุมชนเมือง) 

จัดท ำแผนงำนและกำร
ประเมินควำมเสี่ยง 

(๔) กำรบริหำรจัดกำร   
ควำมเสี่ยง 

 

เฝ้ำระวังควำมเสี่ยง/         
ลดโอกำส/เพ่ิมทักษะ/  

ก ำหนดแนวทำง/กระจำย/
หลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง 

 

(๕) กำรรำยงำน 



(ตัวอย่าง) 
สัญญากู้ยืมเงิน 

ท ำท่ี................................................................... 

วันท่ี..............เดือน...........................พ.ศ. ................ 

 สัญญำกู้ยืมเงินน้ีท ำขึ้นระหว่ำงกองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชนเมือง................................................................................... 
ตั้งอยู่เลขท่ี...............................หมู่ท่ี................. ต ำบล/แขวง.................................... อ ำเภอ/เขต.......................................... 
จังหวัด......................................โดยมี นำย/นำง/นำงสำว ...................................................... และ/หรือ นำย/นำง/นำงสำว
..............................................เป็นผู้แทนกองทุนฯ ซ่ึงต่อไปน้ีในสัญญำจะเรียกว่ำ “ผู้ให้กู้” ฝ่ำยหนึ่ง กับ นำย/นำง/นำงสำว
..............................................อำยุ...............ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี............................หมู่ท่ี........... ต ำบล/แขวง................................ 
อ ำเภอ/เขต............................. จังหวัด............................ เลขประจ ำตัวประชำประชำชน…………………….........…………………  
ซ่ึงต่อไปน้ีในสัญญำเรียกว่ำ “ผู้กู้” อีกฝ่ำยหน่ึง คู่สัญญำท้ังสองฝ่ำยได้ตกลงท ำสัญญำกันมีข้อควำมดังต่อไปน้ี 
 ๑. ผู้ให้กู้ตกลงให้ผู้กู้  กู้ยืมเงินไป จ ำนวน...................................บำท (..................................................................)       
โดยผู้ให้กู้ได้ส่งมอบเงินและผู้กู้ได้รับเงินจ ำนวนดังกล่ำวจำกผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ในวันท่ีท ำสัญญำกู้ยืมเงิน 
  ๒. ระยะเวลำกำรกู้ยืมก ำหนดเวลำ..............................เดือน/ปี  นับแต่วันท่ีท ำสัญญำ โดยผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้  
คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ.............................บำทต่อปี ของยอดเงินตำมข้อ ๑ 
  ๓. ผู้กู้ ตกลงจะช ำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยดังกล่ำวคืน ตำมเงื่อนไข ดังน้ี 

๓.๑ ผู้กู้จะช ำระคืน ภำยในวันท่ี............. เดือน......................... พ.ศ. ...................... หรือ     
    ๓.๒ ผู้กู้ตกลงจะช ำระเงินเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนเป็นรำยงวด จ ำนวน............. งวด ในทุกวันท่ี.............ของ
เดือน/ปี งวดละ...............................บำท จนครบถ้วน 
  ๔. กรณีท่ีผู้กู้ผิดนัดไม่ช ำระเงินกู้และดอกเบี้ยตำมงวดช ำระภำยในก ำหนดนับแต่วันครบก ำหนดงวดช ำระ                 
ผู้กู้ยินยอมให้คิดดอกเบี้ยผิดนัดเป็นอัตรำร้อยละ  ๑๕  ต่อปี ของเงินต้นคงค้ำงทั้งหมดจนกว่ำช ำระเสร็จสิ้น 
  ๕. กรณีท่ีผู้กู้ให้หลักทรัพย์ค้ ำประกันกล่ำวคือ จ ำนอง หรือจ ำน ำ ในทรัพย์สินดังน้ี................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................................
...............................................................................................................................................................................................  
(อสังหำริมทรัพย์จะน ำมำจ ำนองให้ใช้บังคับได้ตำมกฎหมำย เมื่อได้ท ำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี
และสังหำริมทรัพย์จะน ำมำจ ำน ำได้เม่ือส่งมอบทรัพย์สินของผู้กู้ให้กับผู้ให้กู้) 
  ผู้กู้ขอรับรองว่ำทรัพย์สินดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นทรัพย์สินของผู้กู้หรือบุคคลอื่นและผู้อื่นยินยอมให้จ ำนองทรัพย์สิน
น้ันและจะไม่น ำไปจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือท ำให้เส่ือมรำคำหรือลดน้อยถอยลง 
  ๖. หำกผู้กู้ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำน้ีแม้เพียงข้อใดข้อหน่ึง ให้ถือว่ำผู้กู้ผิดสัญญำและยินยอมช ำระเงินกู้ตำมสัญญำ
พร้อมท้ังดอกเบี้ย ตำมข้อ ๔ และเบี้ยปรับตำมระเบียบ ข้อบังคับ ของผู้ให้กู้ คืนแก่ผู้ให้กู้ทันทีและผู้กู้ยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำย  
ท้ังปวงท่ีผู้ให้กู้ต้องเสียไปในกำรฟ้องร้องบังคับคดีเพ่ือให้ผู้กู้ช ำระหน้ีคืนให้แก่ผู้ให้กู้ตำมสัญญำน้ี 

  สัญญำน้ีได้ท ำขึ้นสองฉบับมีข้อควำมถูกต้องตรงกัน โดยคู่สัญญำท้ังสองฝ่ำยเห็นว่ำถูกต้องตำมวัตถุประสงค์แล้ว  
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้กู้ 
                 (...............................................) 
 

 ลงชื่อ.....................................................ผู้ให้กู้ ลงชื่อ......................................................ผู้ให้กู้ 
       (..................................................)        (......................................................) 
 
 ลงชื่อ.....................................................พยำน ลงชื่อ.....................................................พยำน 
       (..................................................)        (......................................................) 

เลขที่............./............. 



(ตัวอย่าง) 
สัญญาค ้าประกัน 

 
ท ำท่ี................................................................ 

     วันท่ี...............เดือน......................พ.ศ. .................... 

   สัญญำนี้ท ำขึ้นระหว่ำงกับ กองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชน..................................................................................... 
ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี........................ ที่ท ำกำรตั้งอยู่ท่ี....................หมู่ที.่..........ต ำบล/แขวง................................ 
อ ำเภอ/เขต............................จังหวัด............................ โดยมี  ๑. นำย/นำง/นำงสำว............................................. 
และ/หรือ  ๒. นำย/นำง/นำงสำว ........................................................ เป็นผู้แทนของกองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชนเมือง  
ในกำรท ำสัญญำค้ ำประกันครั้งนี้  ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญำจะเรยีกว่ำ “ผูใ้ห้กู้” ฝ่ำยหนึ่ง กับ 

๑. นำย/นำง/นำงสำว........................................................อำย.ุ...........ปี สัญชำติ................อยู่บ้ำนเลขที่
..................... หมู่ที.่........ต ำบล/แขวง................................อ ำเภอ/เขต................................จังหวัด......................... 
รหัสไปรษณีย์..................... โทรศพัท์.....................................เลขประจ ำตัวประชำชน.............................................  

๒. นำย/นำง/นำงสำว........................................................อำย.ุ...........ปี สัญชำติ................อยู่บ้ำนเลขที่
..................... หมู่ที.่........ต ำบล/แขวง................................อ ำเภอ/เขต................................จังหวัด......................... 
รหัสไปรษณีย์..................... โทรศพัท์.....................................เลขประจ ำตัวประชำชน.............................................  

๑. นำย/นำง/นำงสำว........................................................อำย.ุ...........ปี สัญชำติ................อยู่บ้ำนเลขที่
..................... หมู่ที.่........ต ำบล/แขวง................................อ ำเภอ/เขต................................จังหวัด......................... 
รหัสไปรษณีย์..................... โทรศพัท์.....................................เลขประจ ำตัวประชำชน............................................. 
ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้ รวมเรยีกว่ำ “ผู้ค้ ำประกัน” ฝ่ำยหนึ่ง โดยทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงกันมีข้อควำมดังต่อไปนี้ คือ 
   ๑. ตำมที่ นำย/นำง/นำงสำว ..............................................................ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญำเรียกว่ำ “ผู้กู้” 
ได้กู้เงินจำกผู้ให้กู้ไปเป็นจ ำนวน ................................................บำท (....................................................................) 
ตำมสัญญำกู้เงินฉบับลง วันท่ี……...…เดือน..........................พ.ศ. ..................... นั้น ผู้ค้ ำประกันยอมเข้ำค้ ำประกัน      
กำรกู้เงินดังกล่ำว โดยถ้ำผู้กู้ไม่ยอมช ำระเงินกู้ตำมสัญญำดังกล่ำวให้แก่ผู้ให้กู้ หรือผู้กู้เป็นบุคคลล้มละลำย หรือถึง
แก่ควำมตำย หรือกลำยเป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถ ผู้ค้ ำประกันยอมรับช ำระเงินกู้ดังกล่ำวพร้อมดอกเบี้ย 
ค่ำเสียหำยในกำรผิดนัดช ำระหนี้ ค่ำภำระติดพันต่ำงๆ ตลอดจนค่ำธรรมเนียมในกำรฟ้องร้องบังคับคดีให้แก่ผู้ให้กู้ 
จนครบถ้วน โดยผู้ค้ ำประกันได้ทรำบข้อผูกพันของผู้กู้ท่ีมีต่อผู้ให้กู้ ทุกประกำรดีแล้ว 
 ๒. ถ้ำผู้ให้กู้ต่ออำยุสัญญำให้แก่ผู้กู้ หรือมีกำรท ำหนังสือรับสภำพหนี้หรือตกลงกันลดหนี้ หรือ
เปลี่ยนแปลงหนี้ใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลง หรือเปลี่ยนแปลงหลักประกัน หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย 
ถ้ำผู้ค้ ำประกันยินยอมตกลงด้วยกับกำรกระท ำน้ันๆ ผู้ค้ ำประกันยังคงมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ให้กู้ 
  ๓. เมื่อผู้กู้ผิดนัดผู้ให้กู้ต้องมีหนังสือบอกกล่ำวไปยังผู้ค้ ำประกัน ภำยใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด 
และไม่ว่ำกรณีจะเป็นประกำรใด ผู้ให้กู้จะเรียกให้ผู้ค้ ำประกันช ำระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่ำวจะไปถึง  
ผู้ค้ ำประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้ ำประกันท่ีจะช ำระหนี้เมื่อหนี้ถึงก ำหนดช ำระ  และในกรณีที่ผู้ให้กู้มิได้มีหนังสือ
บอกกล่ำวไป ยังผู้ค้ ำประกันภำยใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด ให้ผู้ค้ ำประกันหลุดพ้นจำกควำมรับผิดใน
ดอกเบี้ย และค่ำสินไหมทดแทน ตลอดจนค่ำภำระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รำยนั้นบรรดำที่เกิดขึ้นภำยหลัง 
จำกพ้นก ำหนดเวลำ ๖๐ วัน นับแต่วันที่ ผู้กู้ผิดนัด 
 

เลขที.่............/............. 



-๒- 
 

 ๔. ในกรณีที่ผู้ให้กู้กระท ำกำรใดๆ อันมีผลเป็นกำรลดจ ำนวนหนี้ที่มีกำรค้ ำประกัน รวมทั้งดอกเบี้ย  
ค่ำสินไหมทดแทน หรือค่ำภำระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รำยนั้น ถ้ำผู้กู้ได้ช ำระตำมที่ได้ลดแล้วก็ดี หรือผู้กู้
ช ำระหนี้ตำมที่ได้ลดดังกล่ำวไม่ครบถ้วนแต่ผู้ค้ ำประกันได้ช ำระหนี้ส่วนที่เหลือนั้นแล้วก็ดี  หรือผู้กู้ ไม่ช ำระหนี้
ตำมที่ได้ลดดังกล่ำวแต่ผู้ค้ ำประกันได้ช ำระตำมที่ได้ลดนั้นแล้วก็ดี  ทั้งนี้ไม่ว่ำจะล่วงเลยก ำหนดเวลำช ำระหนี้
ตำมที่ได้ลดดังกล่ำวแล้วหรือไม่ ก็ตำมให้ผู้ค้ ำประกันเป็นอันหลุดพ้นจำกกำรค้ ำประกัน 
  ๕. ผู้ค้ ำประกันยอมรับว่ำอำยุควำมสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ผู้กู้ ย่อมเป็นโทษแก่ผู้ค้ ำประกันด้วย 
  ๖. ในกรณีที่ผู้ค้ ำประกันได้เปลี่ยนแปลงช่ือตัว ช่ือสกุล หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่  หรือย้ำยทะเบียนบ้ำน  
ผู้ค้ ำประกันจะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้หรือคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชนเมือง ทรำบโดยเร็ว 
  ๗. บรรดำหนังสือติดตำมทวงถำม บอกกล่ำว หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ผู้ค้ ำประกัน ให้ส่งทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  
  ในกรณีที่ผู้ค้ ำประกันย้ำยไปจำกถ่ินท่ีอยู่โดยมิได้แจ้งให้ผู้ให้กู้ หรือไม่พบผู้รับหรือเนื่องจำกส่งไม่ได้ ไม่พบ
สถำนท่ีที่ระบุไว้ข้ำงต้นก็ดี ให้ถือว่ำผู้ค้ ำประกันได้ทรำบหนังสือติดตำมทวงถำม บอกกล่ำวหรือหนังสืออื่นใดของ
ผู้ให้กู้ โดยชอบแล้ว  

  ผู้ค้ ำประกันและคู่สัญญำผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยได้อ่ำนข้อควำมในสัญญำผู้ค้ ำประกันโดยตลอดแล้ว เห็นว่ำ
ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมประสงค์ จึงได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำนต่อหน้ำพยำน  ณ  วัน เดือน ปี ที่ ระบุ
ข้ำงต้น 
 
 

ลงช่ือ................................................ผู้ค้ ำประกัน 
            (...............................................) 
 
 ลงช่ือ...............................................ผู้ค้ ำประกัน ลงช่ือ...............................................ผู้ค้ ำประกัน 
                   (.............................................)                   (............................................) 

 
 ลงช่ือ.............................................พยำน         ลงช่ือ...............................................พยำน      
                   (...........................................)                         (.............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (ตัวอย่าง) 
หนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ช้าระหนี  

เงินกู้กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

ท ำท่ี........................................................ 

                               วันท่ี.............เดือน...................พ.ศ. .................. 
 
เรื่อง ให้ช ำระหนี้เงินกูก้องทุนหมู่บ้ำน/ชุมชน………………………………………………………………………………………… 
เรียน นำย/นำง/นำงสำว...................................................................................................................ในฐำนะผูกู้้ 
อ้ำงถึง สญัญำกู้เงินกองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชน...........................................................................................................
 สัญญำเลขท่ี........................... ฉบบัลงวันท่ี..............เดือน...........................พ.ศ..................... 

           ตำมสญัญำทีอ่้ำงถึง ท่ำนได้ท ำสญัญำกู้ยมืเงินจำกกองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชน......................................... 
หมู่ที.่..............ต ำบล....................................อ ำเภอ.............................................จังหวัด........................................... 
ไปเป็นเงินจ ำนวน................................บำท (...............................................) อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ...........บำทต่อปี
มีก ำหนดช ำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในวันท่ี.................เดือน.........................................พ.ศ. ..............................
ซึ่งรำยละเอียดท่ำนทรำบดีอยู่แล้วนั้น 

            บัดนี้ได้ครบก ำหนดช ำระเงินจ ำนวนดังกล่ำวแล้ว ปรำกฏว่ำท่ำนยังคงค้ำงช ำระเงินกองทุหมู่บ้ำน/ 
ชุมชนฯ เป็นเงินต้น..........................................บำท ดอกเบี้ย.............................บำท เบี้ยปรับ............................บำท                    
รวมเป็นเงินที่ยังค้ำงช ำระทั้งสิ้น.......................................บำท (.................................................................................) 
เป็นเหตุท ำให้กองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชนฯ ได้รับควำมเสียหำย 

 ฉะนั้นโดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้แทนของกองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชนฯ จึงขอให้ท่ำนน ำเงิน
จ ำนวนดังกล่ำวที่ยังคงค้ำงช ำระไปช ำระให้แก่กองทุนหมู่บ้ำน/ชุนชมฯ หรือให้ช ำระผ่ำนบัญชีออมทรัพย์ของ                              
ธนำคำร.......................................................................ช่ือบัญช.ี................................................................................... 
เลขท่ีบัญช.ี...........................................................................เมื่อท่ำนได้โอนเงินเพื่อช ำระหนี้แล้วให้น ำหลักฐำนกำร
ช ำระหนี้มำแจ้งให้กรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชนฯ ทรำบ ภำยในก ำหนดเวลำ..........................วัน/เดือน นับแต่
วันท่ีท่ำนได้รับหนังสือฉบับนี้ หำกพ้นก ำหนดนี้แล้วท่ำนยังคงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตำมท่ำนอำจเสียสิทธิในกำรกู้ยืมเงิน
และไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนรวมทั้งสวัสดิกำรอื่นๆที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนของกองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชนฯ 

  จึงเรียนมำเพื่อทรำบและด ำเนินกำรโดยเร่งด่วน 

 
            ขอแสดงความนับถือ 
 
         ลงช่ือ .................................................. 
               (..................................................) 
      ต าแหน่ง................................................... 
           โทร. ................................................... 



 (ตัวอย่าง) 
หนังสือบอกกล่าว 

ท าท่ี ............................................................. 

 วันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ................... 

เรื่อง ผู้กู้ผิดนดัช าระหนี้เงินกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน............................................................................................ 

เรียน นาย/นาง/นางสาว.................................................................................. ในฐานะผู้ค้ าประกัน 
 นาย/นาง/นางสาว.................................................................................. ในฐานะผู้ค้ าประกัน 

นาย/นาง/นางสาว.................................................................................. ในฐานะผู้ค้ าประกัน 

อ้างถึง สัญญาค้ าประกันการกู้ยมืเงินกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน................................................................................
 สญัญาเลขท่ี..................................ฉบับลงวันท่ี.......................เดือน.............................พ.ศ...................... 

ตามสญัญาที่อ้างถึง ท่านได้ท าสัญญาค้ าประกันการกู้ยมืเงินจากกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน.......................... 
..............................หมู่ที.่.............ต าบล..............................อ าเภอ...................................จังหวดั.............................. 
ในรายของ นาย/นาง/นางสาว.........................................................ผูกู้้ เป็นเงินจ านวน....................................บาท                     
(......................................................) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ................ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเงินต้นพรอ้มดอกเบี้ย
ภายในก าหนด วันท่ี....................... เดือน.............................พ.ศ..................ซึ่งรายละเอียดท่านทราบดอียู่แล้ว นั้น 
 บัดนี้ไดค้รบก าหนดช าระเงินจ านวนดังกล่าวแล้ว  ปรากฏว่า นาย/นาง/นางสาว..................................... 
ผู้กู้ ผิดนดัไมไ่ด้ช าระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน............................................................
หมู่ที.่..................ต าบล...............................อ าเภอ................................จังหวัด...................................เปน็เหตุท าให้
กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนฯ ไดร้ับความเสยีหาย 
 ฉะนั้นโดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าในฐานะผู้แทนของกองทุนหมู่บ้าน /ชุมชนฯ  จึงขอบอกกล่าว                
เรื่องการผิดนัดช าระหนี้เงินกู้มายังท่านในฐานะผู้ค้ าประกันที่มีส่วนต้องรับผิดชอบในหนี้จ านวนดังกล่าวด้วย     
และขอให้ท่านพร้อมผู้กู้ไปติดต่อเจรจาการช าระหนี้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนฯ ภายในวันที่
..............เดือน................................พ.ศ.................. หรือภายใน............วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือบอกกล่าว
ฉบับน้ีหากพ้นก าหนดนี้แล้วท่านยังคงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม ทางกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนฯ ก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป เพื่อรักษาผลประโยชน์และป้องกันความเสียหายที่จะเกิด
ขึ้นกับกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและหวังว่าคงได้รับความร่วมมือด้วยดี 
            ขอแสดงความนับถือ 
 
         ลงช่ือ .................................................. 
               (..................................................) 
      ต าแหน่ง................................................... 
           โทร. ................................................... 
หมายเหตุ :  ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนฯ ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ าประกันภายใน ๖๐ วัน  
นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด  หากพ้นก าหนดนี้แล้วผู้ค้ าประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่า
ภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้ บรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นก าหนดเวลา ๖๐ วัน  นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด 


