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ชื่อองค์ความรู้ (คู่มือการปฏิบัติงาน)   เรื่อง : คู่มือการจัดท าแผนการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. 
ประจ าปี  
1.วัตถุประสงค์ 
   ใช้เป็นคู่มือและแนวทางการปฏิบัติในหน้าที่และงานที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนการตรวจสอบการบริหารงาน
กองทุนชุมชน ทบ.  

2.ขอบเขต 
   ยึดถือและด าเนินการตาม ระเบียบ ค าสั่ง คู่มือ และนโยบาย ที่เก่ียวข้อง  

3.ค าจ ากัดความ (ถ้ามี)                  
   -  

4. ขั้นตอนการปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ) 
    4.1 ศึกษาระเบียบ ค าสั่ง คู่มือ ผลการตรวจที่ผ่านมา และนโยบาย ทบ. ที่เก่ียวข้อง  
    4.2 วางแผนการตรวจกองทุนชุมชน ทบ. และการใช้งบประมาณ  
    4.3 ขออนุมัติแนวทางการตรวจและค าสั่งการตรวจกองทุนชุมชน ทบ. ประจ าปี ขออนุมัติ ผบ.ทบ.(ผ่าน กพ.ทบ.) 
    4.4 ขอรับการสนับสนุนคณะกรรมการจากหน่วยที่เก่ียวข้อง และจัดชุดตรวจ  
    4.5 ฝึกและสาธิตการตรวจให้กับกรรมการ และหน่วย/กองทุนชุมชน ทบ.  
    4.6 ส่งเอกสารแจ้งเตือนหน่วย/กองทุนชุมชน ทบ. ที่รับตรวจให้ทราบถึงการเข้าตรวจกองทุนชุมชน ทบ. และ 
         ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยที่เก่ียวข้อง  
    4.7 ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลกองทุนชุมชน ทบ. ตามท่ีก าหนด 
    4.8 สรุปผลการตรวจและรายงานให้ ผบ.ทบ.(ผ่าน กพ.ทบ.) ทราบ ตามท่ีก าหนด 
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5.แผนผังกระบวนการปฏิบัติ (Work Flow) 
 

 ล าดับ 
ขั้น 

ผังการปฏิบัติ ห้วงระยะเวลา 
การด าเนินการ 

แบบฟอร์ม 
ที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ  

 1 ศึกษาระเบียบ ค าสั่ง คู่มือ ผลการตรวจ
ที่ผ่านมา และนโยบาย ทบ. ที่เกี่ยวข้อง 

ต.ค. - กตป.จบ.  

 2 วางแผนการตรวจกองทุนชุมชน ทบ. 
และการใช้งบประมาณ  

ต.ค. - กตป.จบ.  

 3 ขออนุมัติแนวทางการตรวจและค าสั่ง
การตรวจกองทุนชุมชน ทบ. ประจ าปี 
ขออนุมัติ ผบ.ทบ.(ผ่าน กพ.ทบ.) 

ต.ค. - กตป.จบ.  

 4 ขอรับการสนับสนุนคณะกรรมการ              
จากหน่วยที่เก่ียวข้อง และจัดชุดตรวจ 

ต.ค. - กตป.จบ.  

 5 ฝึกและสาธิตการตรวจให้กับกรรมการ 
และหน่วย/กองทุนชุมชน ทบ.  

พ.ย.-ธ.ค. - กตป.จบ.  

 6 ส่งเอกสารแจ้งเตือนหน่วย/กองทุน
ชุมชน ทบ. ที่รับตรวจให้ทราบในการ
เข้าตรวจกองทุนชุมชน ทบ. และขอรับ
การสนับสนุนจากหน่วยที่เก่ียวข้อง  

ธ.ค. - กตป.จบ.  

 7 ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผล
กองทุนชุมชน ทบ. ตามที่ก าหนด 

ม.ค.-ส.ค. - กตป.จบ.  

 8 สรุปผลการตรวจและรายงานให้ ผบ.
ทบ.(ผ่าน กพ.ทบ.) ทราบ ตามท่ีก าหนด 

ม.ค.-ก.ย. - กตป.จบ.  

 
6.ระบบการติดตามประเมินผล  (ระบุวิธีการ/ห้วงระยะเวลาการติดตามประเมินผล) 
  6.1 การตรวจเยี่ยมโดยผู้บังคับบัญชา ประมาณ 5 ครั้ง/ปี  
  6.2 การประชุมมอบนโยบายและสั่งการ รวมทั้งรับทราบผลการตรวจตลอดจนปัญหาขัดข้องและข้อเสนอแนะ 
ประมาณ 1 ครั้ง/เดือน  

7.หน่วยที่เก่ียวข้อง (พร้อมระบุช่องทางการประสานงาน  เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ) 
   7.1 กองตรวจกิจการทั่วไป กรมจเรทหารบก (กตป.จบ.) โทร.98850 
   7.2 กองแผน กรมจเรทหารบก (กผน.จบ.) โทร.98840 
   7.3 กองธุรการ กรมจเรทหารบก (กธก.จบ.) โทร.98860 
   7.4 กรมก าลังพลทหารบก โทร. 87007   
   7.5 กรมการขนส่งทหารบก โทร.94660 
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8.ระเบียบ/ค าสั่งที่เก่ียวข้อง (ระบุชื่อระเบียบ/ค าสั่ง) 
   8.1 พรบ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2547 
   8.2 ระเบียบกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและ 
        ชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
   8.3 ค าสั่ง ทบ. ที่ 1256/55 ลง 30 ต.ค. 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานกองทุน  
        ชุมชน ทบ.  
   8.4 หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห 0401/4346 ลง 3 พ.ย. 60 เรื่อง ขออนุมัติออกค าสั่งการตรวจสอบการ 
        บริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. และแนวทางการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจ าปี 2561 
   8.5 ค าสั่ง ทบ. ที่ 685/25650 ลง 8 พ.ย. 2560 เรื่อง การตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจ าปี  
        2561 
   8.6 นโยบาย ทบ. ที่เก่ียวข้อง(หากมีเพ่ิมเติม) 
9.ภาคผนวก (ควรมีเอกสารแนบประกอบตามรายการล าดับ 1 - 3 โดยเฉพาะเอกสารล าดับที่ 1 และ 3) 
   9.1 พรบ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2547 
   9.2 ระเบียบกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและ 
        ชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
   9.3 ค าสั่ง ทบ. ที่ 1256/55 ลง 30 ต.ค. 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานกองทุน  
        ชุมชน ทบ.  
   9.4 หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห 0401/4346 ลง 3 พ.ย. 60 เรื่อง ขออนุมัติออกค าสั่งการตรวจสอบการ 
        บริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. และแนวทางการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจ าปี 2561 
   9.5 ค าสั่ง ทบ. ที่ 685/25650 ลง 8 พ.ย. 2560 เรื่อง การตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจ าปี  
        2561 

10.ข้อมูลผู้จัดท า 

   ยศ-ชื่อ-สกุล : พ.อ.สุวัช  สงิห์แก้ว  ต าแหน่ง : น.จร.ประจ า จบ. 

   สังกัด         : กองตรวจกิจการทั่วไป กรมจเรทหารบก  

11.ผู้ทบทวน  :   
 

                                           ลงนาม      พ.อ. 
                                                                  ( นฤดล  สุขมา ) 
                                          ผอ.กตป.จบ./ผู้บริหารสงูสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

12.ผู้อนุมัติ     :   
 

                                           ลงนาม     พล.ต.  
                                                                ( ประธาน  นิลพัฒน์ ) 
                                                  จก.จบ./ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 
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ล าดับ รายการ 
การแก้ไข 

ครั้งที่ วดป. ที่แก้ไข สิ่งที่แก้ไข ผู้บันทึก 
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æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘

æ.». ÚıÙ˜

¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë Òˆ ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙ˜

‡ªìπªï∑’Ë ı˘ „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√¡À“¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâ

ª√–°“»«à“

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√„Àâ¡’°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘
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´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ùı ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â

‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬

®÷ß∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢÷Èπ‰«â‚¥¬§”·π–π”·≈–¬‘π¬Õ¡¢Õß√—∞ ¿“

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¡“µ√“ Ò æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‡√’¬°«à“ çæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘

æ.». ÚıÙ˜é

¡“µ√“ Ú æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

‡ªìπµâπ‰ª

¡“µ√“ Û „πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

ç°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“πé À¡“¬§«“¡«à“ °Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“πÀ√◊Õ°Õß∑ÿπ™ÿ¡™π‡¡◊Õß ·≈â«·µà°√≥’

çÀ¡Ÿà∫â“πé À¡“¬§«“¡«à“ À¡Ÿà∫â“π∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬≈—°…≥–ª°§√Õß∑âÕß∑’Ë



Àπâ“ 2
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Û ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ¯ı °

ç™ÿ¡™π‡¡◊Õßé À¡“¬§«“¡«à“ ™ÿ¡™π„π‡¢µ‡∑»∫“≈ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‡¡◊Õßæ—∑¬“ À√◊Õ

‡¢µæ◊Èπ∑’ËÕ◊Ëπ ∑—Èßπ’È ‚¥¬¡’¢Õ∫‡¢µµ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

ç§≥–°√√¡°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“πé À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“πÀ√◊Õ§≥–°√√¡°“√

°Õß∑ÿπ™ÿ¡™π‡¡◊Õß ·≈â«·µà°√≥’

ç°√√¡°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“πé À¡“¬§«“¡«à“ °√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“πÀ√◊Õ

°√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√°Õß∑ÿπ™ÿ¡™π‡¡◊Õß ·≈â«·µà°√≥’

ç ¡“™‘°é À¡“¬§«“¡«à“  ¡“™‘°¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“πÀ√◊Õ ¡“™‘°¢Õß°Õß∑ÿπ™ÿ¡™π‡¡◊Õß

·≈â«·µà°√≥’

ç§≥–°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘

ç°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ °√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘

ç ”π—°ß“πé À¡“¬§«“¡«à“  ”π—°ß“π°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘

çºŸâÕ”π«¬°“√é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘

ç√—∞¡πµ√’é À¡“¬§«“¡«à“ √—∞¡πµ√’ºŸâ√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

¡“µ√“ Ù „Àâπ“¬°√—∞¡πµ√’√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–„Àâ¡’Õ”π“®ÕÕ°ª√–°“»

·≈–√–‡∫’¬∫‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

ª√–°“»·≈–√–‡∫’¬∫π—Èπ ‡¡◊ËÕ‰¥âª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“·≈â«„Àâ„™â∫—ß§—∫‰¥â

À¡«¥ Ò

°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π

¡“µ√“ ı „π·µà≈–À¡Ÿà∫â“πÀ√◊Õ™ÿ¡™π‡¡◊Õß„Àâ®—¥µ—Èß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π¢÷Èπ°Õß∑ÿπÀπ÷Ëß ‡√’¬°™◊ËÕ«à“

ç°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“πé À√◊Õ ç°Õß∑ÿπ™ÿ¡™π‡¡◊Õßé ·≈â«·µà°√≥’ ‚¥¬„Àâ§≥–ºŸâ®—¥µ—Èß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π

¬◊Ëπ¢Õ®—¥µ—Èß·≈–®¥∑–‡∫’¬π°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“πµàÕπ“¬∑–‡∫’¬π°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“πµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√

°”Àπ¥

°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π∑’Ë®¥∑–‡∫’¬πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß„Àâ¡’∞“π–‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈ ·≈–¡’«—µ∂ÿª√– ß§å¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‡ªìπ·À≈àß‡ß‘π∑ÿπÀ¡ÿπ‡«’¬π ”À√—∫°“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕæ—≤π“Õ“™’æ  √â“ßß“π  √â“ß√“¬‰¥â

‡æ‘Ë¡√“¬‰¥â ·≈–≈¥√“¬®à“¬ À√◊Õ ”À√—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈–æ—≤π“‰ª Ÿà°“√ √â“ß «— ¥‘¿“æ  «— ¥‘°“√

À√◊Õª√–‚¬™πå à«π√«¡Õ◊Ëπ„¥„Àâ·°àª√–™“™π„πÀ¡Ÿà∫â“πÀ√◊Õ™ÿ¡™π‡¡◊Õß



Àπâ“ 3
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Û ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ¯ı °

(Ú) ‡ªìπ·À≈àß‡ß‘π∑ÿπÀ¡ÿπ‡«’¬π‡æ◊ËÕ∫√√‡∑“§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ‡√àß¥à«π ”À√—∫ª√–™“™π„πÀ¡Ÿà∫â“π

À√◊Õ™ÿ¡™π‡¡◊Õß

(Û) √—∫Ω“°‡ß‘π®“° ¡“™‘°·≈–®—¥À“∑ÿπ®“°·À≈àß‡ß‘π∑ÿπÕ◊Ëπ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å

(Ù) „Àâ°Ÿâ¬◊¡‡ß‘π·°à°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“πÕ◊Ëπ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√ √â“ß§«“¡‡¢â¡·¢Áß„Àâ·°à‡»√…∞°‘®

¢ÕßÀ¡Ÿà∫â“πÀ√◊Õ™ÿ¡™π‡¡◊Õß

(ı) °√–∑”°“√„¥Ê ‡æ◊ËÕæ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ §ÿ≥¿“æ™’«‘µ  «— ¥‘¿“æ ·≈– «— ¥‘°“√¢Õß

 ¡“™‘°À√◊Õª√–™“™π„πÀ¡Ÿà∫â“πÀ√◊Õ™ÿ¡™π‡¡◊Õß √«¡∑—Èß‡ √‘¡ √â“ß§«“¡‡¢â¡·¢Áß∑“ß¥â“π‡»√…∞°‘®

·≈– —ß§¡¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“πµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

„π°√≥’∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬À√◊Õ√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫„¥ °”Àπ¥„Àâ°‘®°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“πµâÕß¥”‡π‘π°“√

À√◊ÕµâÕß‡ ’¬¿“…’Õ“°√À√◊Õ§à“∏√√¡‡π’¬¡ Õ—π‡ªìπ¿“√–∑’Ë‰¡à‡À¡“– ¡À√◊Õ‡°‘π ¡§«√ §≥–°√√¡°“√

Õ“®‡ πÕµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√„Àâ¡’°“√≈¥¿“√–¥—ß°≈à“«·°à°‘®°“√¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π

‰¥âµ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√

¡“µ√“ ˆ ∑ÿπ·≈–∑√—æ¬å ‘π„π°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“πª√–°Õ∫¥â«¬

(Ò) ‡ß‘π∑’Ë§≥–°√√¡°“√®—¥ √√„Àâ

(Ú) ‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ®“°√—∞∫“≈

(Û) ‡ß‘π∑’Ë ¡“™‘°π”¡“≈ßÀÿâπÀ√◊ÕΩ“°‰«â°—∫°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“πµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

(Ù) ‡ß‘πÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘πÕ◊Ëπ∑’Ë°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π‰¥â√—∫∫√‘®“§‚¥¬ª√“»®“°‡ß◊ËÕπ‰¢À√◊Õ¢âÕºŸ°æ—π„¥Ê

(ı) ¥Õ°º≈ √“¬‰¥â À√◊Õº≈ª√–‚¬™πå∑’Ë‡°‘¥®“°‡ß‘πÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘π¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π

¡“µ√“ ˜  ¡“™‘°·≈–°√√¡°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“πµâÕß‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡

µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

°“√§—¥‡≈◊Õ°°√√¡°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ§”π÷ß∂÷ß™“¬·≈–À≠‘ß„π —¥ à«π∑’Ë

„°≈â‡§’¬ß°—π

¡“µ√“ ¯ °“√®—¥µ—Èß °“√®¥∑–‡∫’¬π ·≈–°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡

√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

¡“µ√“ ˘ §≥–°√√¡°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ∫√‘À“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π √«¡∑—Èßµ√«® Õ∫ °”°—∫ ¥Ÿ·≈ ·≈–®—¥ √√¥Õ°º≈ √“¬‰¥âÀ√◊Õ

º≈ª√–‚¬™πå∑’Ë‡°‘¥®“°‡ß‘πÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘π¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π

(Ú) ÕÕ°ª√–°“» √–‡∫’¬∫ À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫ ‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π
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(Û) ®—¥µ—Èß ”π—°ß“π°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π À√◊Õ ”π—°ß“π°Õß∑ÿπ™ÿ¡™π‡¡◊Õß ·≈â«·µà°√≥’

(Ù) √—∫ ¡“™‘°·≈–®—¥∑”∑–‡∫’¬π ¡“™‘°

(ı) ®—¥À“∑ÿπ®“°·À≈àß‡ß‘π∑ÿπµ“¡ª√–°“»∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

(ˆ) æ‘®“√≥“‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡„Àâ·°à ¡“™‘°À√◊Õ°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“πÕ◊Ëπµ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢

∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

(˜) ∑”π‘µ‘°√√¡  —≠≠“ À√◊Õ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫¿“√–ºŸ°æ—π¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π

(¯) ®—¥∑”∫—≠™’¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“πµ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë§≥–°√√¡°“√

°”Àπ¥

(˘)  ”√«® ·≈–®—¥∑”¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ Õÿµ “À°√√¡§√—«‡√◊Õπ ·≈–«‘ “À°‘®

™ÿ¡™π „π‡¢µæ◊Èπ∑’ËÀ¡Ÿà∫â“πÀ√◊Õ™ÿ¡™π‡¡◊Õß µ≈Õ¥®π¢âÕ¡Ÿ≈·≈–°“√¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°Õß∑ÿπÕ◊ËπÊ

∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â«„πÀ¡Ÿà∫â“πÀ√◊Õ™ÿ¡™π‡¡◊Õß

(Ò) æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√„¥Ê ‡æ◊ËÕ «— ¥‘¿“æ  «— ¥‘°“√ À√◊Õª√–‚¬™πå à«π√«¡Õ◊Ëπ„¥¢Õß ¡“™‘°

·≈–À¡Ÿà∫â“πÀ√◊Õ™ÿ¡™π‡¡◊Õß

(ÒÒ) ¥”‡π‘π°“√Õ◊Ëπ„¥‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥√—∫·≈–‡°◊ÈÕ°Ÿ≈°—∫°Õß∑ÿπÕ◊ËπÊ ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â«„πÀ¡Ÿà∫â“πÀ√◊Õ

™ÿ¡™π‡¡◊Õß

(ÒÚ) µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π

(ÒÛ) √“¬ß“πº≈°“√¥”‡π‘π°“√ ªí≠À“·≈–Õÿª √√§ √«¡∑—Èß∞“π–°“√‡ß‘π¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π

„Àâ§≥–°√√¡°“√∑√“∫Õ¬à“ßπâÕ¬ªï≈–Àπ÷Ëß§√—Èß µ≈Õ¥®π√“¬ß“π‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«„Àâ ¡“™‘°∑√“∫µ“¡∑’Ë

§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

(ÒÙ) ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡ª√–°“» √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õ§” —Ëßµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√

°”Àπ¥À√◊Õ¡Õ∫À¡“¬

°“√¥”‡π‘π°“√„¥Ê µ“¡ (Ò) „Àâ„™â®à“¬®“°‡ß‘π√“¬‰¥â¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π ´÷Ëß¡‘„™à‡ß‘π∑’Ë‰¥â√—∫

®—¥ √√®“°°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘

¡“µ√“ Ò „π°√≥’∑’Ë¡’°“√‡≈‘°°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π„¥ „Àâ‚Õπ∫√√¥“°‘®°“√ ∑√—æ¬å ‘π  ‘∑∏‘ ·≈–

Àπ’È ‘π¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“ππ—Èπ ‰ª‡ªìπ¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘ µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë

§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

„π°√≥’∑’Ë°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π„¥¬ÿ∫√«¡°—∫°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“πÕ◊Ëπ‡æ◊ËÕ®—¥µ—Èß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π„À¡à À√◊Õ

¬ÿ∫√«¡°—∫°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“πÕ◊Ëπ „Àâ‚Õπ∫√√¥“°‘®°“√ ∑√—æ¬å ‘π  ‘∑∏‘ ·≈–Àπ’È ‘π¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“ππ—Èπ
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‰ª‡ªìπ¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π∑’Ë®—¥µ—Èß„À¡àÀ√◊Õ°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π∑’Ë‰ª√«¡ ·≈â«·µà°√≥’ ∑—Èßπ’È µ“¡√–‡∫’¬∫

∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

„π°√≥’∑’Ë°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π„¥·¬°°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π∫“ß à«π‡æ◊ËÕ®—¥µ—Èß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π„À¡à À√◊Õ

·¬°°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π∫“ß à«π‡æ◊ËÕ√«¡°—∫°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“πÕ◊Ëπ „Àâ‚Õπ∫√√¥“°‘®°“√ ∑√—æ¬å ‘π  ‘∑∏‘ ·≈–

Àπ’È ‘π∫“ß à«π¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“ππ—Èπ ‰ª‡ªìπ¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π∑’Ë®—¥µ—Èß„À¡àÀ√◊Õ°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π∑’Ë‰ª√«¡

·≈â«·µà°√≥’  ∑—Èßπ’È  µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

À¡«¥ Ú

°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘

¡“µ√“ ÒÒ „Àâ®—¥µ—Èß°Õß∑ÿπ¢÷Èπ°Õß∑ÿπÀπ÷Ëß ‡√’¬°«à“ ç°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘é

‚¥¬‡ªìπÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞¡’∞“π–‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈·≈–¡’«—µ∂ÿª√– ß§å¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‡ªìπ·À≈àß‡ß‘π∑ÿπ‡æ◊ËÕ®—¥ √√„Àâ°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π ”À√—∫°“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕæ—≤π“Õ“™’æ  √â“ßß“π

 √â“ß√“¬‰¥â ‡æ‘Ë¡√“¬‰¥â ·≈–≈¥√“¬®à“¬ À√◊Õ ”À√—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈–æ—≤π“‰ª Ÿà°“√ √â“ß «— ¥‘¿“æ

 «— ¥‘°“√ À√◊Õª√–‚¬™πå à«π√«¡Õ◊Ëπ„¥„Àâ·°àª√–™“™π„πÀ¡Ÿà∫â“πÀ√◊Õ™ÿ¡™π‡¡◊Õß

(Ú) ‡ªìπºŸâ®—¥À“·À≈àß‡ß‘π∑ÿπ·≈–ª√– “πß“π„π°“√°Ÿâ¬◊¡‡ß‘π√–À«à“ß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π

(Û)  àß‡ √‘¡·≈–æ—≤π“À¡Ÿà∫â“πÀ√◊Õ™ÿ¡™π‡¡◊Õß„Àâ¡’¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√®—¥√–∫∫·≈–

∫√‘À“√®—¥°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π¢Õßµπ‡Õß

(Ù)  π—∫ πÿπ°“√‡ √‘¡ √â“ß°√–∫«π°“√æ÷Ëßæ“µπ‡Õß¢ÕßÀ¡Ÿà∫â“πÀ√◊Õ™ÿ¡™π‡¡◊Õß∑—Èß„π¥â“π

°“√‡√’¬π√Ÿâ °“√ √â“ß·≈–æ—≤π“§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡‡æ◊ËÕ°“√·°â‰¢ªí≠À“ ·≈–‡ √‘¡ √â“ß»—°¬¿“æ·≈– àß‡ √‘¡

‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß„πÀ¡Ÿà∫â“πÀ√◊Õ™ÿ¡™π‡¡◊Õß

(ı)  π—∫ πÿπ°“√‡ √‘¡ √â“ß»—°¬¿“æ·≈–§«“¡‡¢â¡·¢Áß∑—Èß∑“ß‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡„Àâ·°àª√–™“™π

„πÀ¡Ÿà∫â“πÀ√◊Õ™ÿ¡™π‡¡◊Õß

¡“µ√“ ÒÚ ∑ÿπ·≈–∑√—æ¬å ‘π„π°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘

ª√–°Õ∫¥â«¬

(Ò) ‡ß‘πÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘π∑’Ë‰¥â√—∫‚Õπ¡“µ“¡¡“µ√“ ÛÒ

(Ú) ‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ®“°√—∞∫“≈
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(Û) ‡ß‘πÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘πÕ◊Ëπ∑’Ë°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘‰¥â√—∫∫√‘®“§‚¥¬ª√“»®“°

‡ß◊ËÕπ‰¢À√◊Õ¢âÕºŸ°æ—π„¥Ê

(Ù) ¥Õ°º≈ √“¬‰¥âÀ√◊Õº≈ª√–‚¬™πå∑’Ë‡°‘¥®“°‡ß‘πÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘π¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–

™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘

¡“µ√“ ÒÛ °‘®°“√¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘ ‰¡àÕ¬Ÿà„π∫—ß§—∫·Ààß°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬°“√§ÿâ¡§√Õß·√ßß“π °ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬·√ßß“π√—∞«‘ “À°‘® —¡æ—π∏å °ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬·√ßß“π —¡æ—π∏å

°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‡ß‘π∑¥·∑π ·≈–°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬ª√–°—π —ß§¡ ∑—Èßπ’È ºŸâÕ”π«¬°“√ ‡®â“Àπâ“∑’Ë ·≈–

≈Ÿ°®â“ß¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘µâÕß‰¥â√—∫ª√–‚¬™πåµÕ∫·∑π‰¡àπâÕ¬°«à“∑’Ë°”Àπ¥‰«â

„π°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√§ÿâ¡§√Õß·√ßß“π °ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ª√–°—π —ß§¡ ·≈–°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‡ß‘π∑¥·∑π

¡“µ√“ ÒÙ °Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘‰¡à‡ªìπ à«π√“™°“√À√◊Õ√—∞«‘ “À°‘®

µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬«‘∏’°“√ß∫ª√–¡“≥

¡“µ√“ Òı §à“„™â®à“¬„π°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘ „Àâ®à“¬

®“°‡ß‘π¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

√“¬‰¥â¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘„Àâ‡ªìπ¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß

·Ààß™“µ‘ ‚¥¬‰¡àµâÕßπ” àß‡ªìπ√“¬‰¥â¢Õß·ºàπ¥‘π

‡ß‘π¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘ à«π∑’Ë¬—ß¡‘‰¥â®—¥ √√„Àâ·°à°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π „Àâπ”

‰ªÀ“º≈ª√–‚¬™πå‰¥â‚¥¬°“√Ω“°°—∫∏π“§“√∑’Ë‡ªìπ√—∞«‘ “À°‘®À√◊Õ∏π“§“√æ“≥‘™¬å À√◊Õ ◊́ÈÕÀ≈—°∑√—æ¬å

¢Õß√—∞∫“≈ ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

∑√—æ¬å ‘πÕ◊Ëπ¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘„Àâπ”‰ªÀ“º≈ª√–‚¬™πǻ ÷Ëß‰¡à¡’≈—°…≥–

∑’Ë‡ ’Ë¬ßµàÕ§«“¡‡ ’¬À“¬‰¥âµ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

¡“µ√“ Òˆ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√§≥–Àπ÷Ëß ‡√’¬°«à“ ç§≥–°√√¡°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß

·Ààß™“µ‘é ‡√’¬°‚¥¬¬àÕ«à“ ç°∑∫.é ª√–°Õ∫¥â«¬

(Ò) π“¬°√—∞¡πµ√’À√◊ÕºŸâ∑’Ëπ“¬°√—∞¡πµ√’¡Õ∫À¡“¬‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√

(Ú) √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß°“√§≈—ß‡ªìπ√Õßª√–∏“π°√√¡°“√§π∑’ËÀπ÷Ëß

(Û) √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬‡ªìπ√Õßª√–∏“π°√√¡°“√§π∑’Ë Õß

(Ù) ª≈—¥ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ ª≈—¥°√–∑√«ß°“√§≈—ß ª≈—¥°√–∑√«ß°“√æ—≤π“ —ß§¡·≈–

§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å ª≈—¥°√–∑√«ß‡°…µ√·≈– À°√≥å ª≈—¥°√–∑√«ßæ“≥‘™¬å ª≈—¥°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬

ª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π ª≈—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ª≈—¥°√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√
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æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘ ‡≈¢“∏‘°“√π“¬°√—∞¡πµ√’ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß∫ª√–¡“≥

Õ∏‘∫¥’°√¡°“√æ—≤π“™ÿ¡™π  Õ∏‘∫¥’°√¡∫—≠™’°≈“ß ‡ªìπ°√√¡°“√‚¥¬µ”·Àπàß

(ı) ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘´÷Ëß¡“®“°ºŸâ·∑π°√√¡°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π®”π«π ‘∫ ’Ë§π

(ˆ) ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘Õ◊Ëπ®”π«πÀâ“§π

„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√

„Àâª√–∏“π°√√¡°“√·µàßµ—Èß°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘µ“¡ (ı) ·≈– (ˆ) µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–

«‘∏’°“√∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

°“√·µàßµ—Èß°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘µ“¡ (ı) „Àâ§”π÷ß∂÷ß™“¬·≈–À≠‘ß„π —¥ à«π∑’Ë„°≈â‡§’¬ß°—π

ª√–∏“π°√√¡°“√Õ“®·µàßµ—Èß∑’Ëª√÷°…“§≥–°√√¡°“√‰¥â

¡“µ√“ Ò˜ °√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ ¡’«“√–Õ¬Ÿà„πµ”·Àπàß§√“«≈– Õßªï ·≈–Õ“®‰¥â√—∫·µàßµ—ÈßÕ’°‰¥â

·µà‰¡à‡°‘π Õß«“√–µ‘¥µàÕ°—π

„π°√≥’∑’Ë°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘æâπ®“°µ”·Àπàß°àÕπ«“√– „Àâª√–∏“π°√√¡°“√·µàßµ—Èß°√√¡°“√

ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘·∑π ‚¥¬„Àâ¡’«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß‡∑à“°—∫«“√–∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà¢Õß°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘∑’Ëæâπ

®“°µ”·Àπàß

‡¡◊ËÕ§√∫°”Àπ¥µ“¡«“√–„π«√√§Àπ÷Ëß À“°¬—ß¡‘‰¥â¡’°“√·µàßµ—Èß°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘¢÷Èπ„À¡à

„Àâ°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘́ ÷Ëßæâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√–π—ÈπÕ¬Ÿà„πµ”·Àπàß‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ª®π°«à“°√√¡°“√

ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èß„À¡à‡¢â“√—∫Àπâ“∑’Ë

¡“µ√“ Ò¯ πÕ°®“°°“√æâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√–µ“¡¡“µ√“ Ò˜ °√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘

æâπ®“°µ”·Àπàß‡¡◊ËÕ

(Ò) µ“¬

(Ú) ≈“ÕÕ°

(Û) §≥–°√√¡°“√¡’¡µ‘„ÀâÕÕ°

(Ù) ‡ªìπ§π‰√â§«“¡ “¡“√∂À√◊Õ§π‡ ¡◊Õπ‰√â§«“¡ “¡“√∂

(ı) ‰¥â√—∫‚∑…®”§ÿ°‚¥¬§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ®”§ÿ° ‡«âπ·µà‡ªìπ‚∑… ”À√—∫§«“¡º‘¥∑’Ë‰¥â°√–∑”

‚¥¬ª√–¡“∑À√◊Õ§«“¡º‘¥≈Àÿ‚∑…

¡“µ√“ Ò˘ §≥–°√√¡°“√¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °”Àπ¥π‚¬∫“¬ ·≈–·π«∑“ß°“√∫√‘À“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘·≈–

 ”π—°ß“π
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(Ú) ®—¥À“‡ß‘π∑ÿπ¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘ ·≈–®—¥ √√‡ß‘π„Àâ·°à°Õß∑ÿπ

À¡Ÿà∫â“π

(Û) °”Àπ¥À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢‡°’Ë¬«°—∫°“√√—∫‡ß‘π °“√‡°Á∫√—°…“‡ß‘π ·≈–

°“√®à“¬‡ß‘π¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘

(Ù) °”Àπ¥À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢‡°’Ë¬«°—∫°“√π”∑√—æ¬å ‘π¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π

·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘‰ªÀ“º≈ª√–‚¬™πå

(ı) ÕÕ°√–‡∫’¬∫‡°’Ë¬«°—∫À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢„π°“√®—¥µ—Èß·≈–®¥∑–‡∫’¬π°Õß∑ÿπ

À¡Ÿà∫â“π

(ˆ) ÕÕ°√–‡∫’¬∫‡°’Ë¬«°—∫°“√§—¥‡≈◊Õ° §ÿ≥ ¡∫—µ‘ ≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß

·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß¢Õß°√√¡°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π √«¡∑—Èß°“√∫√‘À“√ß“π·≈–°“√ª√–™ÿ¡¢Õß

§≥–°√√¡°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π

(˜) ÕÕ°√–‡∫’¬∫‡°’Ë¬«°—∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡¢Õß ¡“™‘°

(¯) ÕÕ°√–‡∫’¬∫‡°’Ë¬«°—∫°“√‡≈‘° ¬ÿ∫√«¡ À√◊Õ·¬°°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π

(˘) ÕÕ°√–‡∫’¬∫‡°’Ë¬«°—∫°“√ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–°√√¡°“√ §≥–Õπÿ°√√¡°“√ ·≈–§≥–∑”ß“π

(Ò) ÕÕ°√–‡∫’¬∫‡°’Ë¬«°—∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘ ≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß °“√æâπ®“°

µ”·Àπàß °“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâÕ”π«¬°“√

(ÒÒ)  àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“ «‘®—¬ ·≈–æ—≤π“°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π

(ÒÚ)  àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ„Àâ¡’°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊Õ¢à“¬°Õß∑ÿπ„π∑ÿ°√–¥—∫

(ÒÛ) ·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

(ÒÙ) √“¬ß“πº≈°“√¥”‡π‘π°“√ ªí≠À“·≈–Õÿª √√§ √«¡∑—Èß®—¥∑”ß∫°“√‡ß‘π¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π

·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘„Àâ§≥–√—∞¡πµ√’∑√“∫Õ¬à“ßπâÕ¬ªï≈–Àπ÷Ëß§√—Èß

(Òı) µ‘¥µ“¡º≈·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈â«√“¬ß“π

µàÕ§≥–√—∞¡πµ√’

(Òˆ) ÕÕ°ª√–°“» √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õ§” —Ëß ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

(Ò˜) ªØ‘∫—µ‘°“√Õ◊Ëπ„¥µ“¡∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’ÈÀ√◊Õ°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ∫—≠≠—µ‘„Àâ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß

§≥–°√√¡°“√ À√◊Õµ“¡∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’¡Õ∫À¡“¬

„π°√≥’∑’Ë¡’°“√ÕÕ°√–‡∫’¬∫„À¡à‡°’Ë¬«°—∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡¢Õß°√√¡°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π

À√◊Õ ¡“™‘° ∂â“°√√¡°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“πÀ√◊Õ ¡“™‘°ºŸâ„¥¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘À√◊Õ≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡¢—¥°—∫

√–‡∫’¬∫„À¡à¥—ß°≈à“« „ÀâºŸâπ—Èπæâπ®“°°“√‡ªìπ°√√¡°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“πÀ√◊Õ ¡“™‘° ·≈â«·µà°√≥’
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¡“µ√“ Ú °√√¡°“√·≈–Õπÿ°√√¡°“√Õ“®‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡ §à“æ“Àπ– §à“‡∫’È¬‡≈’È¬ß §à“‡™à“∑’Ëæ—°

·≈–§à“„™â®à“¬Õ¬à“ßÕ◊Ëπ„π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ‚¥¬„Àâ®à“¬®“°‡ß‘π°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–

™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘ µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë√—∞¡πµ√’°”Àπ¥ ‚¥¬‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°°√–∑√«ß°“√§≈—ß

∑’Ëª√÷°…“Õ“®‰¥â√—∫§à“µÕ∫·∑π µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ ‚¥¬‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

®“°°√–∑√«ß°“√§≈—ß

¡“µ√“ ÚÒ „Àâ°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘¡’ ”π—°ß“π„À≠à ‡√’¬°«à“ ç ”π—°ß“π

°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘é ‡√’¬°‚¥¬¬àÕ«à“ ç ∑∫.é ·≈–Õ“®µ—Èß “¢“µ“¡§«“¡®”‡ªìπ°Á‰¥â

¡“µ√“ ÚÚ  ”π—°ß“π¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ¥”‡π‘π°“√µà“ßÊ ¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘

(Ú) ‡ªìπ ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√

(Û) ¥”‡π‘π°“√·≈–ª√– “πß“π°—∫ à«π√“™°“√·≈–Õß§å°“√µà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

(Ù) ¥”‡π‘π°“√À√◊Õ¡Õ∫À¡“¬„ÀâÀπà«¬ß“πÕ◊ËπÊ ¥”‡π‘π°“√„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π

·≈–√“¬ß“πº≈µàÕ§≥–°√√¡°“√

(ı) µ‘¥µ“¡º≈·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π

(ˆ) √“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πª√–®”ªï¢Õß ”π—°ß“π‡ πÕµàÕ§≥–°√√¡°“√

(˜) ªØ‘∫—µ‘°“√Õ◊Ëπ„¥µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√¡Õ∫À¡“¬

¡“µ√“ ÚÛ „Àâ§≥–°√√¡°“√‡ªìπºŸâ§—¥‡≈◊Õ°∫ÿ§§≈∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡

√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥„Àâ¥”√ßµ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈‚¥¬∑—Ë«‰ª

·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß ”π—°ß“π

ºŸâÕ”π«¬°“√Õ“®·µàßµ—Èß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√·≈–ºŸâ™à«¬ºŸâÕ”π«¬°“√ ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß

§≥–°√√¡°“√‡ªìπºŸâ™à«¬ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√À√◊Õ∫ÿ§§≈´÷ËßºŸâÕ”π«¬°“√¡Õ∫Õ”π“® ‡ªìππ“¬∑–‡∫’¬π°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π

‚¥¬„Àâ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“æπ—°ß“π·≈–≈Ÿ°®â“ß ·≈–√—∫º‘¥™Õ∫°“√∫√‘À“√°‘®°“√¢Õß

 ”π—°ß“π„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘ ·≈–µ“¡°ÆÀ¡“¬

√–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ ·≈–π‚¬∫“¬∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

„π°‘®°“√¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫∫ÿ§§≈¿“¬πÕ°„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√

‡ªìπºŸâ·∑π°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘
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π‘µ‘°√√¡∑’ËºŸâÕ”π«¬°“√°√–∑”‚¥¬ΩÉ“Ωóπ√–‡∫’¬∫À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥¬àÕ¡‰¡àºŸ°æ—π

°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘

„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√‰¥â√—∫‡ß‘π§à“®â“ß §à“µÕ∫·∑π ·≈–‡ß‘πÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß °“√æâπ®“°µ”·Àπàß °“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë ·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

¡“µ√“ ÚÙ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√∫√‘À“√ß“π¢Õß ”π—°ß“π √—∞¡πµ√’Õ“®¢Õ„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞

¡“ªØ‘∫—µ‘ß“π‡ªìπæπ—°ß“πÀ√◊Õ≈Ÿ°®â“ß„π ”π—°ß“π‡ªìπ°“√™—Ë«§√“«‰¥â ∑—Èßπ’È ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°

ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“À√◊Õπ“¬®â“ß¢ÕßºŸâπ—Èπ ·≈â«·µà°√≥’

‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞ºŸâ„¥‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘„Àâ¡“ªØ‘∫—µ‘ß“π‡ªìπæπ—°ß“πÀ√◊Õ≈Ÿ°®â“ß¢Õß ”π—°ß“πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß

„Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√À√◊ÕÕÕ°®“°ß“π‰ªªØ‘∫—µ‘ß“π„¥Ê ·≈–„Àâπ—∫‡«≈“

√–À«à“ß∑’Ë¡“ªØ‘∫—µ‘ß“π„π ”π—°ß“π  ”À√—∫°“√§”π«≥∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠À√◊Õª√–‚¬™πåµÕ∫·∑πÕ◊Ëπ

∑”πÕß‡¥’¬«°—π‡ ¡◊ÕπÕ¬ŸàªØ‘∫—µ‘√“™°“√À√◊ÕªØ‘∫—µ‘ß“π‡µÁ¡‡«≈“¥—ß°≈à“« ·≈â«·µà°√≥’

¡“µ√“ Úı „π°√≥’‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞µ“¡¡“µ√“ ÚÙ ¢Õ°≈—∫‡¢â“√—∫√“™°“√À√◊ÕªØ‘∫—µ‘ß“π

„π —ß°—¥‡¥‘¡¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“∑’ËÕπÿ¡—µ‘ „ÀâºŸâπ—Èπ¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫°“√∫√√®ÿ·≈–·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß·≈–

√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπµ“¡¢âÕµ°≈ß∑’Ë∑”‰«â„π°“√Õπÿ¡—µ‘µ“¡¡“µ√“ ÚÙ

À¡«¥ Û

°“√∫—≠™’·≈–°“√µ√«® Õ∫

¡“µ√“ Úˆ ¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“Àπ÷Ëß√âÕ¬¬’Ë ‘∫«—ππ—∫·µà«—π ‘Èπªï∫—≠™’„Àâ ”π—°ß“π®—¥∑”ß∫°“√‡ß‘π

· ¥ß∞“π–°“√‡ß‘π·≈–∑”√“¬ß“π· ¥ßº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘

µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥‡æ◊ËÕ‡ πÕµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’

¡“µ√“ Ú˜ „Àâ§≥–°√√¡°“√·µàßµ—ÈßºŸâµ√«® Õ∫ ‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√∫√‘À“√

®—¥°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π‰¥âµ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ „π°“√π’È

„Àâ§≥–°√√¡°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π¡’Àπâ“∑’ËÕ”π«¬§«“¡ –¥«°„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâµ√«® Õ∫

„ÀâºŸâµ√«® Õ∫µ“¡«√√§Àπ÷Ëß®—¥ àßº≈ª√–°Õ∫°“√·≈–ß∫°“√‡ß‘π„Àâ ”π—°ß“π ·≈–· ¥ß§«“¡‡ÀÁπ

¿“¬„πÀ° ‘∫«—ππ—∫·µà«—π ‘Èπªï∫—≠™’
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¡“µ√“ Ú¯ „Àâ¡’°“√µ√«® Õ∫¿“¬„π‡°’Ë¬«°—∫°“√‡ß‘π °“√∫—≠™’ ·≈–°“√æ— ¥ÿ¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π

·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘·≈â«√“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫„Àâ§≥–°√√¡°“√∑√“∫Õ¬à“ßπâÕ¬ªï≈–Àπ÷Ëß§√—Èß

„Àâ ”π—°ß“π®—¥∑”∫—≠™’°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

°“√ªî¥∫—≠™’„Àâ°√–∑”ªï≈–Àπ÷Ëß§√—Èßµ“¡√Õ∫ªïß∫ª√–¡“≥ ·≈–„Àâ®—¥ àßß∫°“√‡ß‘π„Àâ ”π—°ß“π

°“√µ√«®‡ß‘π·ºàπ¥‘πµ√«® Õ∫·≈–· ¥ß§«“¡‡ÀÁπ¿“¬„πÀπ÷Ëß√âÕ¬¬’Ë ‘∫«—ππ—∫·µà«—π ‘Èπªïß∫ª√–¡“≥

‡¡◊ËÕ ”π—°ß“π°“√µ√«®‡ß‘π·ºàπ¥‘πµ√«® Õ∫·≈–· ¥ß§«“¡‡ÀÁπ·≈â« „Àâ‡ πÕß∫°“√‡ß‘π¥—ß°≈à“«µàÕ

§≥–°√√¡°“√·≈–§≥–√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕ∑√“∫ ·≈–ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

À¡«¥ Ù

°“√°”°—∫·≈–§«∫§ÿ¡

¡“µ√“ Ú˘ „Àâ√—∞¡πµ√’¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë°”°—∫¥Ÿ·≈°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘

‚¥¬∑—Ë«‰ª‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬¢Õß√—∞∫“≈

À√◊Õ¡µ‘¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’

„π°√≥’∑’ËºŸâÕ”π«¬°“√‡ÀÁπ«à“°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π¥”‡π‘π°“√®—¥°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π„π≈—°…≥–∑’ËÕ“®‡ªìπ‡Àµÿ

„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°à°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π À√◊Õ°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡ª√–°“» √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫

À√◊Õ§” —Ëß¢Õß§≥–°√√¡°“√ „ÀâºŸâÕ”π«¬°“√‡ªìπºŸâæ‘®“√≥“ —Ëß√–ß—∫°“√®à“¬‡ß‘π¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π

À√◊Õ„Àâ°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π™¥„™âÀ√◊Õ„Àâ àß§◊π‡ß‘π∑’Ë‡∫‘°®à“¬‰ª·≈â« ‚¥¬„Àâ·®âß§” —Ëß‡ªìπÀπ—ß ◊Õ‰ª¬—ß°Õß∑ÿπ

À¡Ÿà∫â“π

À“°°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬°—∫§” —Ëßµ“¡«√√§ Õß „Àâ¡’ ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥åµàÕ§≥–°√√¡°“√

¿“¬„πÀ° ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫§” —Ëß¢ÕßºŸâÕ”π«¬°“√

∫∑‡©æ“–°“≈

¡“µ√“ Û „Àâ°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπµ“¡√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’«à“¥â«¬§≥–°√√¡°“√

°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÙ ‡ªìπ°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“πµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–

„Àâ¥”‡π‘π°“√®¥∑–‡∫’¬πµ“¡¡“µ√“ ı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È¿“¬„π√–¬–‡«≈“ “¡ªï π—∫·µà«—π∑’Ë

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫
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¡“µ√“ ÛÒ ‡¡◊ËÕ‰¥â¡’°“√®—¥µ—Èß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

„Àâ∂◊Õ«à“°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘ (Õß§å°“√¡À“™π)

∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπµ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“®—¥µ—Èß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘ (Õß§å°“√¡À“™π)

æ.». ÚıÙÙ ‡ √Á® ‘Èπ≈ß·≈â« ·≈–„Àâ√—∞¡πµ√’ºŸâ√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“¥—ß°≈à“«¥”‡π‘π°“√

µ“¡¡“µ√“ ÙÙ (Ú) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘Õß§å°“√¡À“™π æ.». ÚıÙÚ ‚¥¬ª√–°“»¬ÿµ‘°“√¥”‡π‘π°“√

¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘ (Õß§å°“√¡À“™π) „π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

„Àâ‚Õπ∫√√¥“°‘®°“√ ∑√—æ¬å ‘π  ‘∑∏‘ Àπ’È ‡ß‘πß∫ª√–¡“≥ √“¬‰¥â·≈–≈Ÿ°®â“ß¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π

·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘ (Õß§å°“√¡À“™π) ∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπµ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“®—¥µ—Èß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–

™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘ (Õß§å°“√¡À“™π) æ.». ÚıÙÙ ·≈–¢Õß ”π—°‡≈¢“∏‘°“√π“¬°√—∞¡πµ√’

„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπµ“¡√–‡∫’¬∫

 ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ «à“¥â«¬§≥–°√√¡°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÙ

‰ª‡ªìπ¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

„Àâ§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“®—¥µ—Èß

°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘ (Õß§å°“√¡À“™π) æ.». ÚıÙÙ ·≈–§≥–°√√¡°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π

·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ «à“¥â«¬§≥–°√√¡°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–

™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÙ ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‰ª®π°«à“®–¡’§≥–°√√¡°“√

µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

„Àâ°√√¡°“√°Õß∑ÿπµ“¡√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ «à“¥â«¬§≥–°√√¡°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–

™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÙ ´÷Ëß¥”√ßµ”·ÀπàßÕ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë

°√√¡°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“πµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È®π§√∫«“√–

„Àâ ¡“™‘°µ“¡√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ «à“¥â«¬§≥–°√√¡°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß

·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÙ ‡ªìπ ¡“™‘°µàÕ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

„π«“√–‡√‘Ë¡·√° „ÀâºŸâÕ”π«¬°“√¢Õß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“

®—¥µ—Èß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘ (Õß§å°“√¡À“™π) æ.». ÚıÙÙ ÷́Ëß¥”√ßµ”·Àπàß

Õ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËºŸâÕ”π«¬°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‰ª®π°«à“ —≠≠“®â“ß

ºŸâÕ”π«¬°“√µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“¥—ß°≈à“«®– ‘Èπ ÿ¥≈ß ·≈–‡¡◊ËÕ —≠≠“®â“ß ‘Èπ ÿ¥≈ß·≈â«„Àâ¥”‡π‘π°“√

§—¥‡≈◊Õ°ºŸâÕ”π«¬°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’ÈµàÕ‰ª
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„π√–À«à“ß¬—ß‰¡à¡’°“√§—¥‡≈◊Õ°ºŸâÕ”π«¬°“√µ“¡«√√§À° „Àâª√–∏“π°√√¡°“√·µàßµ—Èß∫ÿ§§≈„¥

∫ÿ§§≈Àπ÷ËßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë·∑πºŸâÕ”π«¬°“√‰ª®π°«à“ºŸâÕ”π«¬°“√∑’Ë‰¥â√—∫§—¥‡≈◊Õ°µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

®–‡¢â“√—∫Àπâ“∑’Ë

„Àâπ”∫√√¥“ª√–°“» √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õ§” —Ëß ∑’ËÕÕ°‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡√–‡∫’¬∫

 ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ «à“¥â«¬§≥–°√√¡°“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÙ

¡“„™â∫—ß§—∫°—∫°“√®—¥µ—Èß·≈–∫√‘À“√°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“πµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‚¥¬Õπÿ‚≈¡®π°«à“®–‰¥â¡’ª√–°“»

√–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õ§” —Ëß¢Õß§≥–°√√¡°“√∑’ËÕÕ°µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È°”Àπ¥‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

æ—πµ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√

π“¬°√—∞¡πµ√’
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À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ‘©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’Ë°“√‡ √‘¡ √â“ß°√–∫«π°“√æ÷Ëßæ“µπ‡Õß¢Õß

À¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß¥â«¬°“√„Àâ™ÿ¡™π‡ªìπºŸâ°”Àπ¥Õπ“§µ·≈–®—¥°“√À¡Ÿà∫â“πÀ√◊Õ™ÿ¡™πµ“¡¿Ÿ¡‘ªí≠≠“À√◊Õ∑ÿπ

∑“ß —ß§¡¢Õßµπ‡Õß„π¥â“π°“√‡√’¬π√Ÿâ °“√ √â“ß·≈–°“√æ—≤π“§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡‡æ◊ËÕ°“√·°â‰¢ªí≠À“ °“√ √â“ß»—°¬¿“æ

·≈–§«“¡‡¢â¡·¢Áß∑“ß¥â“π‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡¢Õßª√–™“™π·≈–Õß§å°√™ÿ¡™π„πÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß √«¡∑—Èß

°“√°√–µÿâπ‡»√…∞°‘®¢ÕßÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊ÕßÕ—π‡ªìπ‡»√…∞°‘®√–¥—∫∞“π√“°¢Õßª√–‡∑» µ≈Õ¥®π°“√‡ √‘¡ √â“ß

¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π∑“ß¥â“π‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡‚¥¬‡©æ“–°“√®—¥√–∫∫ «— ¥‘°“√„π™ÿ¡™π¡’§«“¡ ”§—≠·≈–‡ªìπ ‘Ëß®”‡ªìπ

®÷ß‰¥â®—¥µ—Èß°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ·À≈àß‡ß‘π∑ÿπ ”À√—∫®—¥ √√‡ß‘π∑ÿπÀ¡ÿπ‡«’¬π·°à°Õß∑ÿπ

À¡Ÿà∫â“π‡ªìπ°≈‰°„Àâª√–™“™π„πÀ¡Ÿà∫â“πÀ√◊Õ™ÿ¡™π‡¡◊Õßπ”‰ª„™â„π°“√æ—≤π“Õ“™’æ  √â“ßß“π  √â“ß√“¬‰¥â À√◊Õ

‡æ‘Ë¡√“¬‰¥â ·≈–≈¥√“¬®à“¬„πÀ¡Ÿà∫â“πÀ√◊Õ™ÿ¡™π‡¡◊Õß ·≈–‡æ◊ËÕ„Àâ°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π‡¡◊Õß·Ààß™“µ‘ √«¡∑—Èß

°Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π·≈–°Õß∑ÿπ™ÿ¡™π‡¡◊Õß  “¡“√∂æ—≤π“‡ªìπ ∂“∫—π°“√‡ß‘π™ÿ¡™π„πÕπ“§µ ‚¥¬¡’°√–∫«π∑—»πå¥â“π

°“√∫√‘À“√·≈–°“√æ—≤π“∑’Ë¡ÿàß √â“ß°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ ∑’Ë¡’√Ÿª·∫∫ «‘∏’°“√§‘¥ ·≈–¡ÿ¡¡Õß∑’Ë‡ªî¥°«â“ß¡’§ÿ≥∏√√¡ ·≈–

¡’°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π‚¥¬Õ“»—¬À≈—°¢Õß°“√‡Õ◊ÈÕÕ“∑√„π√Ÿª·∫∫°—≈¬“≥¡‘µ√ µ≈Õ¥®π¡’°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“§«“¡§‘¥

§«“¡‡¢â“„®„Àâ‡ªìπ√–∫∫„π≈—°…≥–¢Õß°“√∫Ÿ√≥“°“√∑ÿ°‡√◊ËÕß‡¢â“¥â«¬°—π·≈– π—∫ πÿπ„Àâ‡°‘¥‡§√◊Õ¢à“¬°Õß∑ÿπ„π∑ÿ°√–¥—∫

Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π·≈–µàÕ‡π◊ËÕß ®÷ß®”‡ªìπµâÕßµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È



 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
วาดวยการจัดต้ังและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

เพื่อใหการดําเนินการจัดต้ังและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  สอดคลอง  ตามหลักการ  

เหตุผล  และสาระสําคัญของพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

อาศัยความตามมาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๓๑  วรรคทายแหงพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  จึงออกระเบยีบ  

วาดวยการจัดต้ังและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ไวแทนดังนี้ 

หมวด  ๑ 

ขอความทั่วไป 
 

 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  

วาดวยการจัดต้ังและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  วาดวยการ

จัดต้ังและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒ - ๗)

ที่ออกตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๔๔  และแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒ - ๕) 

ขอ ๔ ใหประธานกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 

ขอ ๕ ในระเบียบนี้ 

“กองทุนหมูบาน”  หมายความวา  กองทุนหมูบาน  หรือกองทุนชุมชนเมือง  แลวแตกรณี 

“หมูบาน”  หมายความวา  หมูบานที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ 



 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 
 

“ชุมชนเมือง”  หมายความวา  ชุมชนในเขตเทศบาล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  หรือเขต

พื้นที่อื่น  ทั้งนี้  โดยมีขอบเขตตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

“คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการสนับสนุน  และ

ติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบานระดับจังหวัด  หรือกรุงเทพมหานคร 

“คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการสนับสนุนและ

ติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบานระดับอําเภอ  หรือเขต 

“คณะกรรมการกองทุนหมูบาน”  หมายความวา  คณะกรรมการกองทุนหมูบานหรือ

คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง  แลวแตกรณี 

“กรรมการกองทุนหมูบาน”  หมายความวา  กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมูบานหรือ

กรรมการในคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง  แลวแตกรณี 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

“ธนาคาร”  หมายความวา  ธนาคารที่คณะกรรมการกําหนดใหใชบริการในการดําเนินงาน

กองทุนหมูบาน 

“ครัวเรือน”  หมายความวา  ครอบครัวตามทะเบียนบาน  อันประกอบดวยบิดา  มารดา  สามี  

ภรรยา  บุตร  ญาติพี่นอง  เปนตน  อยูรวมกัน 
“หัวหนาครัวเรือน”  หมายความวา  ผูมีชื่อเปนเจาบานตามทะเบียนบาน 
“หุน”  หมายความวา  การออมทรัพยในรูปแบบหนึ่ง  โดยมูลคาของหุนใหเปนไป  ตามระเบียบ

หรือขอบังคับที่กองทุนหมูบานกําหนด 
“เงินฝากสัจจะ”  หมายความวา  เงินที่สมาชิกตกลงที่จะฝากหรือออมไวกับกองทุนหมูบาน  

โดยใหถือวาเงินออมเปนเงินสะสม  ใหเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับที่กองทุนหมูบานกาํหนด 
“เงินรับฝาก”  หมายความวา  เงินรับฝากประเภทตาง ๆ  นอกเหนือจากเงินออมตามที่กองทุน

หมูบานกําหนด 
“สมาชิก”  หมายความวา  สมาชิกของกองทุนหมูบาน  หรือสมาชิกของกองทุนชุมชนเมือง  

แลวแตกรณี   
“ที่ประชุมสมาชิก”  หมายความวา  ที่ประชุมใหญสามัญประจําปหรือที่ประชุมใหญวิสามัญ 



 หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 
 

“บัญชีกองทุนหมูบาน”  หมายความวา  บัญชีเงินฝากออมทรัพยภายใตชื่อกองทุนหมูบาน   
(ชื่อหมูบานหรือชื่อชุมชนเมือง)  หรือบัญชีที่  ๑  ซ่ึงกองทุนหมูบานเปดไวรองรับเงินจัดสรรจากรัฐบาล 

“บัญชีเงินสะสม”  หมายความวา  บัญชีเงินฝากออมทรัพยภายใตชื่อกองทุนหมูบาน  (ชื่อหมูบาน
หรือชื่อชุมชนเมือง )   หรือบัญชีที่   ๒   ซ่ึงกองทุนหมูบ านเปดไวรองรับเ งินฝากประเภทอื่น  
นอกเหนือจากเงินที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล   

“บัญชีเงินกูยืม”  หมายความวา  บัญชีเงินฝากออมทรัพยภายใตชื่อกองทุนหมูบาน  (ชื่อหมูบาน

หรือชื่อชุมชนเมือง)  หรือบัญชีที่  ๓  ซ่ึงกองทุนหมูบานเปดไวรองรับการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน 

“บัญชีเงินอุดหนุน”  หมายความวา  บัญชีเงินฝากออมทรัพยภายใตชื่อกองทุนหมูบาน  (ชื่อหมูบาน

หรือชื่อชุมชนเมือง)  หรือบัญชีที่  ๔  ซ่ึงกองทุนหมูบานเปดไวรองรับเงินอุดหนุน  หรือเงินบริจาค 

ขอ ๖ ในกรณีกองทุนหมูบานใดไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองแหงชาติ  เนื่องจากโดยสภาพขอเท็จจริงสุดวิสัยที่ดําเนินการได  ใหคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานรายงานปญหา  และเสนอระเบียบปฏิบัติ  เพื่อแกไขปญหาตอคณะอนุกรรมการ

สนับสนุนระดับอําเภอพิจารณา  และนําเสนอคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด  เพื่อพิจารณาให

ความเห็นชอบและประกาศใชเปนรายกรณี  ตอไป 

หมวด  ๒ 
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

 

 

ขอ ๗ ปรัชญาหรือหลักการสําคัญของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  คือ 

(๑) เสริมสรางสํานึกความเปนชุมชนและทองถิ่น 

(๒) ชุมชนเปนผูกําหนดอนาคต  และจัดการหมูบานและชุมชนดวยคุณคา  และภูมิปญญาของ

ตนเอง 

(๓) เกื้อกูลประโยชนตอผูดอยโอกาสในหมูบานและชุมชน 

(๔) เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชน  ราชการ  เอกชน  และประชาสงัคม 

(๕) กระจายอํานาจใหทองถิ่น  และพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน 

ขอ ๘ กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  มีวัตถุประสงค  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๔ 
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(๑) เปนแหลงเงินทุน  เพื่อจัดสรรใหกองทุนหมูบานสําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ  สรางงาน  

สรางรายได  เพิ่มรายได  และลดรายจาย  หรือสําหรับการสงเสริม  และพัฒนาไปสูการสรางสวัสดิภาพ  

สวัสดิการ  หรือประโยชนสวนรวมอื่นใดใหแกประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

(๒) เปนผูจัดหาแหลงเงินทุน  และประสานงานในการกูยืมเงินระหวางกองทุนหมูบาน 

(๓) สงเสริม  และพัฒนาหมูบาน  หรือชุมชนเมืองใหมีขีดความสามารถในการจัดระบบและ

บริหารจัดการกองทุนหมูบานของตนเอง 

(๔) สนับสนุนการเสริมสรางกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมูบานหรือชุมชนเมืองทั้งในดาน

การเรียนรู  การสรางและพัฒนาความคิดริเร่ิม  เพื่อการแกไขปญหา  และเสริมสรางศักยภาพ  และ

สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบาน  หรือชุมชนเมือง 

(๕) สนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพ  และความเขมแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมใหแก

ประชาชนในหมูบาน  หรือชุมชนเมือง 

ขอ ๙ ทุนและทรัพยสินในการดําเนินการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  

ประกอบดวย 

(๑) เงิน  หรือทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(๓) เงิน  หรือทรัพยสินอื่นที่กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติไดรับบริจาคโดยปราศจาก

เง่ือนไขหรือขอผูกพันใด ๆ 

(๔) ดอกผล  รายไดหรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองแหงชาติ 

ขอ ๑๐ ใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย  “กองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ”  กับธนาคาร  เพื่อสํารองจายและเตรียมจัดสรรใหแกกองทุนหมูบาน 

ใหธนาคารโอนเงินจาก  “บัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ”  เขาบัญชีกองทุน

หมูบานตามคําส่ังจายของคณะกรรมการ 

ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการจัดสรรเงินจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติไปยังบัญชี

กองทุนหมูบานและบัญชีกองทุนชุมชนเมืองตามขอ  ๑๒  แหงระเบียบนี้  บัญชีละหนึ่งลานบาท   



 หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ภายในระยะเวลาสามสิบวัน  นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ

จังหวัด 
ในกรณีคณะกรรมการไมสามารถจัดสรรเงินใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง

ใหขยายระยะเวลาตอไดอีกไมเกินสิบหาวัน 
ขอ ๑๒ ในการอนุมัติใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานเร่ิมเขาบริหารจัดการและเบิกจายเงิน

จากบัญชีกองทุนหมูบาน  หรือบัญชีกองทุนชุมชนเมืองใหคณะกรรมการพิจารณาในหลักการ  ดังนี้ 
(๑) ความพรอม  ความสนใจ  และการมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง  

รวมทั้งการแสดงออกอยางชัดเจนซึ่งความพรอมในการเขารวมบริหารจัดการกองทุนหมูบาน  และการ
ควบคุมดูแลกันเองในการใชประโยชนจากกองทุนหมูบานของประชาชนในหมูบาน  หรือชุมชนเมือง 

(๒) ความพรอมของคณะกรรมการกองทุนหมูบานที่เปนความพรอมของบุคคลดานความรู   
และประสบการณในการบริหารจัดการกองทุนทางสังคมของหมูบานหรือชุมชนเมือง  เชน  กลุมออมทรัพย  
ธนาคารหมูบาน  กองทุนอาชีพ  และกองทุนสวัสดิการ  และความพรอมในการเขาบริหารจัดการกองทุน
หมูบาน 

(๓) การบริหารจัดการกองทุนหมูบานที่สอดรับและเกื้อกูลกันในสวนเงินอุดหนุนจากกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  และกองทุนทางสงัคมหรือกองทุนที่หนวยงานราชการ  จัดต้ังข้ึน 

(๔) การมีระบบการตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุน
หมูบานโดยสมาชิก  และมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดําเนินกิจกรรมของกองทุนหมูบาน  ทั้งในดาน
เศรษฐกิจ  สังคม  และการพึ่งพาตนเอง  เพื่อความโปรงใสและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในหมวด  ๕  แหงระเบียบนี้  เมื่อคณะกรรมการจัดสรรเงินกองทุน
หมูบ านและชุมชนเมืองแหงชาติไปยังบัญชีกองทุนหมูบ านและบัญชีกองทุนชุมชน เมือง 
ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานดําเนินการบริหารจัดการกองทุนหมูบานตามระเบียบขอบังคับกองทุน
หมูบาน 

ขอ ๑๓ ในกรณีที่ผูอํานวยการเห็นวากองทุนหมูบานดําเนินการกองทุนหมูบานในลักษณะที่
อาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหมูบาน  หรือกองทุนหมูบานไมปฏิบัติตามประกาศ  ระเบียบ  
ขอบังคับ  หรือคําส่ังของคณะกรรมการ  ใหผูอํานวยการเปนผูพิจารณาสั่งระงับการจายเงินของกองทุน
หมูบานหรือใหกองทุนหมูบานชดใชหรือใหสงคืนเงินที่เบิกจายไปแลว  โดยใหแจงคําส่ังเปนหนังสือ 
ไปยังกองทุนหมูบาน  หากกองทุนหมูบานไมเห็นดวยกับคําส่ังตามวรรคหนึ่ง  ใหมีสิทธิอุทธรณตอ  
คณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังของผูอํานวยการ 
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หมวด  ๓ 
คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบาน 

 

 

ขอ ๑๔ ใหมีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด  ประกอบดวย  ผูวาราชการจังหวัด   
เปนประธาน  ปลัดจังหวัด  เปนรองประธาน  ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผูแทนธนาคารออมสิน  
ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  ผูแทนธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)   
คลังจังหวัด  ผูแทนสถาบันการศึกษาหรือศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด  ประชาสัมพันธจังหวัด  
ทองถิ่นจังหวัด  เกษตรจังหวัด  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด  ผูทรงคุณวุฒิจากองคกรประชาชนและอื่น ๆ  จํานวนหาคน  ผูแทนคณะกรรมการเครือขาย
กองทุนหมูบานระดับจังหวัดจํานวนหาคน  เปนอนุกรรมการ  พัฒนาการจังหวัด  เปนอนุกรรมการและ
เลขานุการ  หัวหนากลุมแผนงานและขอมูลสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  เปนอนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการคนที่หนึ่ง  พนักงานสํานักงาน  เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการคนที่สอง 

ใหประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด  ออกคําส่ังแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิจากองคกร
ประชาชนและอื่น ๆ  จํานวนหาคน  สําหรับผูแทนคณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบานระดับจังหวัด
จํานวนหาคน  ใหเครือขายกองทุนหมูบานเลือกกันเอง  แลวเสนอชื่อตอประธานคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับจังหวัด  เพื่อออกคําส่ังแตงต้ังตอไป 

ใหคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด  มีอํานาจหนาที่  ดังนี้   
(๑) รับข้ึนทะเบียนกองทุนหมูบานตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) สนับสนุนใหเกิดการเตรียมความพรอมของหมูบานและชุมชนเมือง  และใหความเห็นผล

การประเมินความพรอมของกองทุนหมูบาน  ซ่ึงผานการประเมินของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ
อําเภอรวมกับชุมชนตามระเบียบ  หรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด 

(๓) จัดทํายุทธศาสตร  แผนงาน  และงบประมาณการพัฒนา  และบูรณาการการขับเคลื่อนงาน
กองทุนหมูบาน 

(๔) เปนหนวยสนับสนุนการจัดการความรูใหกับกองทุนหมูบาน  ตลอดจนเครือขายกองทุน
หมูบานทุกระดับ 

(๕) ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนหมูบานในจังหวัด  ใหเปนไปตามระเบียบ
หรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด  เพื่อใหเกิดความโปรงใส  และบรรลุตามเปาหมาย  และ
วัตถุประสงค 
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(๖) ประสานความรวมมือ  เพื่อสนับสนุนดานวิชาการ  และการจัดการใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหา  และความตองการของกองทุนหมูบานในจังหวัด 

(๗) จัดทําระบบขอมูลเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับกองทุนหมูบานตาง ๆ  ในจังหวัดเพื่อ
เผยแพร  ประชาสัมพันธแกประชาชน  และสวนที่เกี่ยวของตาง ๆ  ทราบ 

(๘) รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนหมูบานในจังหวัดใหคณะกรรมการทราบตามระเบียบ  
หรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด 

(๙) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อชวยดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการสนับสนุน
ระดับจังหวัด 

(๑๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ขอ ๑๕ ใหมี คณะอนุ กรรมการสนับสนุนระ ดับก รุง เทพมหานคร   ประกอบด ว ย  

ปลัดกรุงเทพมหานคร  เปนประธาน  ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด  เปนรองประธาน  ผูแทนการเคหะแหงชาติ
ผูแทนสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  ๒  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
ผูแทนธนาคารออมสิน  ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  ผูแทนธนาคารกรุงไทย  
จํากัด  (มหาชน)  ผูอํานวยการสํานักการคลังกรุงเทพมหานคร  ผูทรงคุณวุฒิจากองคกรประชาชนและอื่น ๆ  
จํานวนหาคน   ผูแทนคณะกรรมการเครือขายกองทุนชุมชนเมืองกรุงเทพมหานครจํานวนหาคน   
เปนอนุกรรมการ  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร  เปนอนุกรรมการและเลขานุการ  
ผูอํ านวยการกองพัฒนาชุมชน   สํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครเปนอนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการคนที่หนึ่ง  พนักงานสํานักงาน  เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการคนที่สอง 

ใหประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานคร  ออกคําส่ังแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิ
จากองคกรประชาชนและอื่น ๆ  จํานวนหาคน  สําหรับผูแทนคณะกรรมการเครือขายกองทุนชุมชนเมือง
กรุงเทพมหานครจํานวนหาคน  ใหเครือขายกองทุนชุมชนเมืองเลือกกันเอง  แลวเสนอชื่อตอประธาน
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานคร  เพื่อออกคําส่ังแตงต้ังตอไป 

ใหคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานคร  มีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) รับข้ึนทะเบียนกองทุนหมูบานตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) สนับสนุนใหเกิดการเตรียมความพรอมของชุมชนเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร  และให

ความเห็นผลการประเมินความพรอมของกองทุนหมูบาน  ซ่ึงผานการประเมินของคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับเขตรวมกับชุมชนตามระเบียบ  หรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด 



 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 
 

(๓) จัดทํายุทธศาสตร  แผนงาน  และงบประมาณการพัฒนา  และบูรณาการ  การขับเคลื่อนงาน
กองทุนหมูบานในเขตกรุงเทพมหานคร 

(๔) เปนหนวยสนับสนุนการจัดการความรูใหกับกองทุนหมูบานในเขตกรุงเทพมหานคร  
ตลอดจนเครือขายกองทุนชุมชนเมืองทุกระดับ 

(๕) ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนหมูบานในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหเปนไป
ตามระเบียบ  หรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อใหเกิดความโปรงใส  และบรรลุตามเปาหมาย
และวัตถุประสงค 

(๖) ประสานความรวมมือ  เพื่อสนับสนุนดานวิชาการ  และการจัดการใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหา  และความตองการของกองทุนหมูบานในเขตกรุงเทพมหานคร 

(๗) จัดทําระบบขอมูลเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับกองทุนหมูบานตาง ๆ  ในเขต
กรุงเทพมหานคร  เพื่อเผยแพร  ประชาสัมพันธแกประชาชนและสวนที่เกี่ยวของตาง ๆ  ทราบ 

(๘) รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนหมูบานในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหคณะกรรมการ
ทราบตามระเบียบ  หรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด 

(๙) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อชวยดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการสนับสนุน
ระดับกรุงเทพมหานคร 

(๑๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ขอ ๑๖ ใหมีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ  ประกอบดวย  นายอําเภอ  เปนประธาน  

ปลัดอําเภอ  หัวหนากลุมหรือฝาย  บริหารงานปกครอง  เปนรองประธาน  ปลัดเทศบาลหรือ  ปลดัเมอืงพทัยา  
ทองถิ่นอําเภอ  เกษตรอําเภอ  ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  ผูแทนสถาบัน
การเงินที่เกี่ยวของ  ผูทรงคุณวุฒิจากองคกรประชาชนและอื่น  ๆ  จํานวนหาคน  ผูแทนคณะกรรมการ
เครือขายกองทุนหมูบานระดับอําเภอจํานวนหาคน  เปนอนุกรรมการ  พัฒนาการอําเภอเปนอนุกรรมการ
และเลขานุการ  เจาหนาที่สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอจํานวนหนึ่งคน   เปนอนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

ใหประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ  ออกคําส่ังแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิจากองคกร
ประชาชนและอื่น ๆ  จํานวนหาคน  สําหรับผูแทนคณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบานระดับอําเภอ
จํานวนหาคน  ใหเครือขายกองทุนหมูบานเลือกกันเอง  แลวเสนอชื่อตอประธานคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับอําเภอ  เพื่อออกคําส่ังแตงต้ังตอไป 
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ใหคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ  มีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) สนับสนุนการเตรียมความพรอมของกองทุนหมูบานในอําเภอดวยกระบวนการเรียนรู  

การมีสวนรวม  และการพึ่งพาตนเอง 
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับแผนยุทธศาสตร  แผนงานงบประมาณกองทุนหมูบานของ

จังหวัด 
(๓) จัดทําแผนงานและโครงการเพื่อบูรณาการการพัฒนากองทุนหมูบาน 
(๔) เปนหนวยจัดการความรูเพื่อบรูณาการการพัฒนากองทุนหมูบาน 
(๕) ติดตาม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนําการแกไขปญหา  ขอรองเรียน  ขอขัดแยงของกองทุน

หมูบาน 
(๖) รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนหมูบานในอําเภอใหคณะอนุกรรมการสนับสนุน

ระดับจังหวัดตามระเบียบหรือวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
(๗) ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดมอบหมาย 
ขอ ๑๗ ใหมีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับเขตกรุงเทพมหานคร   ประกอบดวย  

ผูอํานวยการเขต  เปนประธาน  ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด  เปนรองประธาน  ผูชวยผูอํานวยการเขต  
หัวหนาฝายการคลังเขต  ผูทรงคุณวุฒิจากองคกรประชาชนและอื่น ๆ  จํานวนหาคน  ผูแทนคณะกรรมการ
เครือขายกองทุนชุมชนเมืองระดับเขตจํานวนหาคน  เปนอนุกรรมการ  หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมเขต  เปนอนุกรรมการและเลขานุการ  นักพัฒนาชุมชนระดับ  ๖  ตามที่ผูอํานวยการเขต
มอบหมายจํานวนหนึ่งคน  เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ใหประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับเขต  ออกคําส่ังแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิจากองคกร
ประชาชนและอื่น ๆ  จํานวนหาคน  สําหรับผูแทนคณะกรรมการเครือขายกองทุนชุมชนเมืองระดับเขต
จํานวนหาคน  ใหเครือขายกองทุนชุมชนเมืองเลือกกันเอง  แลวเสนอชื่อตอประธานคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับเขต  เพื่อออกคําส่ังแตงต้ังตอไป 

ใหคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับเขตกรุงเทพมหานคร  มีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) สนับสนุนการเตรียมความพรอมของกองทุนหมูบานในระดับเขตดวยกระบวนการเรียนรู  

การมีสวนรวม  และการพึ่งพาตนเอง 
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับแผนยุทธศาสตร  แผนงานงบประมาณกองทุนหมูบาน 

ในระดับเขตกรุงเทพมหานคร 
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(๓) จัดทําแผนงานและโครงการ  เพื่อบูรณาการการพัฒนากองทุนหมูบานในระดับเขต
กรุงเทพมหานคร 

(๔) เปนหนวยจัดการความรู  เพื่อบูรณาการการพัฒนากองทุนหมูบานในระดับเขต
กรุงเทพมหานคร 

(๕) ติดตาม  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนําการแกไขปญหา  ขอรองเรียน  ขอขัดแยงของกองทุน
หมูบานในระดับเขตกรุงเทพมหานคร 

(๖) รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนหมูบานในเขตใหคณะอนุกรรมการสนับสนุน
ระดับกรุงเทพมหานครตามระเบียบ  หรือวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

(๗) ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานครมอบหมาย 
ขอ ๑๘ ใหประธานกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  แตงต้ังคณะอนุกรรมการ

สนับสนุน  และติดตามการดําเนินงานกองทุนชุมชนอื่นที่จะดําเนินการจัดต้ังเปนกองทุนหมูบานตามแต
กรณี  โดยใหมีอํานาจหนาที่ในลักษณะเดียวกัน  หรือเสมือนกับคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตาม
การดําเนินงานกองทุนหมูบานระดับอําเภอ  และคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงาน
กองทุนหมูบานระดับจังหวัด 

ในระยะเริ่มแรก  หากประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด  กรุงเทพมหานคร  
อําเภอ  และเขต  ที่ยังมิไดแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิจากองคกรประชาชนและอื่น ๆ  ผูแทนคณะกรรมการ
เครือขายกองทุนหมูบานเปนอนุกรรมการตามขอ   ๑๔   ขอ   ๑๕   ขอ   ๑๖   และขอ   ๑๗   ให
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับตาง ๆ  สามารถดําเนินการประชุมไดโดยใหถือวาครบองคประชุม
ตลอดจนมีอํานาจหนาที่ตามวรรคสามของขอ  ๑๔  ขอ  ๑๕  ขอ  ๑๖  และขอ  ๑๗  ได 

เพื่อสงเสริม  และสนับสนุนกลไกของทองถิ่นในการดําเนินการพัฒนา  การเรียนรูรวมกัน 
ในการบริหารการจัดการกองทุนดวยความสมัครใจ  ใหคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด  และ
กรุงเทพมหานครแตงต้ังคณะทํางาน  โดยคํานึงถึงผูแทนเครือขายกองทุนหมูบาน  ผูแทนกลุมหรือ
องคกรประชาชน  เครือขายชุมชน  ปราชญชาวบาน  ผูนําธรรมชาติ  ในทองถิ่นที่มีความรูหรือมี
ประสบการณ  ดานการพัฒนากองทุน  หรือพัฒนาชุมชนทองถิ่นในจํานวนตามความเหมาะสมของพื้นที่  
โดยใหมีบทบาทในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด  และ
กรุงเทพมหานคร 
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หมวด  ๔ 
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน 

 

 

ขอ ๑๙ ใหกองทุนหมูบานแตละกองทุน  มีคณะกรรมการกองทุนหมูบานจํานวนไมนอยกวา

เกาคนแตไมเกินสิบหาคน  ซ่ึงมาจากสมาชิกโดยการคัดเลือกกันเองจากบุคคลที่มีความรู  ความสามารถ

และมีความรับผิดชอบที่จะบริหารจัดการกองทุนหมูบาน  เปนที่ยอมรับของประชาชนในหมูบาน  และ

ชุมชนเมือง  และตองมีคุณสมบัติ  และไมมีลักษณะตองหามตามขอ  ๒๐ 

การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมูบานนั้นควรคํานึงถึงจํานวนกรรมการชายและหญิง 

ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน 

หลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือกกรรมการกองทุนหมูบานนั้น  ใหคณะกรรมการกองทุน

หมูบาน  ออกระเบียบขอบังคับกองทุนหมูบาน  ตามมติของที่ประชุมสมาชิก  โดยใหคํานึงถึงหลัก

ศาสนา  วัฒนธรรม  และจารีตประเพณีของแตละหมูบาน  หรือชุมชนเมือง 

ขอ ๒๐ กรรมการกองทุนหมูบาน  ตองมีคุณสมบัติ  และไมมีลักษณะตองหาม  ดังนี้ 

(๑) เปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานและอาศัยอยูในหมูบานหรือชุมชนเมืองติดตอกัน 

เปนระยะเวลาไมนอยกวาสองป  กอนวันที่ไดรับคัดเลือกเปนกรรมการกองทุนหมูบาน 

(๒) เปนผูบรรลุนิติภาวะโดยมีอายุครบย่ีสิบปบริบูรณ  หรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

(๓) เปนผูที่ไมมีความประพฤติบกพรองในศีลธรรมอันดีมีความรับผิดชอบ  เสียสละ  มีสวนรวม

ในกิจกรรมชุมชน  ไมติดการพนัน  ไมเกี่ยวของกับส่ิงเสพติด  และไมมีประวัติเสียหายทางดานการเงิน  

ตลอดจนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

(๔) ไมเปนบุคคลวิกลจริตที่ศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ  

หรือบุคคลลมละลาย 

(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

(๖) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  หรือความผิด

ตอทรัพยสิน  เวนแตความผิดฐานทําใหเสียทรัพย  หรือบุกรุก 
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(๗) ไมเคยถูกใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  หรือ  
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  เพราะกระทําความผิดวินัยอยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาที่  หรือสรางความ
เสียหายอยางรายแรงแกทางราชการ  องคกร  หรือหนวยงานที่สังกัด 

(๘) ไมเปนผูที่เคยพนจากตําแหนงคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  ตามขอ  ๒๓  (๓)  และ  (๔) 
ขอ ๒๑ คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  มีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) บริหารจัดการกองทุนหมูบาน  รวมทั้งตรวจสอบ  กํากับ  ดูแล  และจัดสรรดอกผล  รายได

หรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุนหมูบาน 
(๒) ออกประกาศ  ระเบียบ  หรือขอบังคับ  เกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมูบาน 
(๓) จัดต้ังสํานักงานกองทุนหมูบาน  หรือสํานักงานกองทุนชมุชนเมือง  แลวแตกรณี 
(๔) รับสมาชิกและจัดทําทะเบียนสมาชิก 
(๕) จัดหาทุนจากแหลงเงินทุนตามประกาศที่คณะกรรมการกําหนด 
(๖) พิจารณาเงินกูยืมใหแกสมาชิก  หรือกองทุนหมูบานอื่นตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ

เง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
(๗) ทํานิติกรรม  สัญญา  หรือดําเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุนหมูบาน 
(๘) จัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ

กําหนด 
(๙) สํารวจ  และจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมครัวเรือน  และวิสาหกิจ

ชุมชน  ในเขตพื้นที่หมูบานหรือชุมชนเมือง  ตลอดจนขอมูลและการดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนอื่น ๆ  ที่
มีอยูแลวในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

(๑๐) พิจารณาดําเนินการใด ๆ  เพื่อสวัสดิภาพ  สวัสดิการ  หรือประโยชนสวนรวมอ่ืนใดของ
สมาชิกและหมูบาน  หรือชุมชนเมือง 

(๑๑) ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดรับและเกื้อกูลกับกองทุนอื่น ๆ  ที่มีอยูแลวในหมูบาน  หรือ
ชุมชนเมือง 

(๑๒) ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินการของกองทุนหมูบาน 

(๑๓) รายงานผลการดําเนินการปญหา  และอุปสรรค  รวมทั้งฐานะการเงินของกองทุนหมูบาน

ใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  ตลอดจนรายงานเรื่องดังกลาวใหสมาชิกทราบตามที่

คณะกรรมการกําหนด 
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(๑๔) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามประกาศ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังตามที่คณะกรรมการ
กําหนดหรือมอบหมาย 

ดําเนินการใด ๆ  ตาม  (๑๐)  ใหใชจายจากเงินรายไดของกองทุนหมูบาน  ซ่ึงมิใชเงินที่ไดรับ
จัดสรรจากกองทุนหมูบาน  และชุมชนเมืองแหงชาติ 

ขอ ๒๒ กรรมการกองทุนหมูบาน  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป 
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรรมการกองทุนหมูบาน  ตามขอ  ๒๘  เขาดํารง

ตําแหนง  ใหกรรมการกองทุนหมูบานจับสลากออกจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการกองทุน
หมูบานทั้งหมด  กรรมการกองทุนหมูบานที่ถูกจับสลากออกไมถือวาพนตําแหนงตามวาระ  กรรมการ
กองทุนหมูบานที่พนตําแหนงอาจไดรับคัดเลือกอีกได   

ในกรณีที่กรรมการกองทุนหมูบานพนจากตําแหนงตามวรรคสอง  และพนจากตําแหนงตาม
วาระใหคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  ประกอบดวยกรรมการกองทุนหมูบานทั้งหมดเทาที่มีอยู 

จัดใหมีการคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการกองทุนหมูบาน  ซ่ึงพนจากตําแหนง  
ตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่กําหนดไวในขอ  ๑๙  ภายในระยะเวลาสามสิบวัน 

กรรมการกองทุนหมูบานซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับคัดเลือกอีกได  แตจะดํารง
ตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได  เวนแตในกรณีที่กรรมการกองทุนหมูบาน  ซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ  
ไดรับมติจากที่ประชุมสมาชิกโดยมีคะแนนเสียงสามในสี่รับรองใหเปนกรรมการกองทุนหมูบานตอ  
และมีความประสงคที่จะปฏิบัติงานตอไปใหมีสิทธิเปนกรรมการกองทุนหมูบานตอไปตามวาระ 

ใหกองทุนหมูบาน  จัดทํารายงานการประชุมและรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมูบานที่ไดรับ
การคัดเลือกเสนอใหคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ  หรือระดับเขตทราบ 

ขอ ๒๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว  กรรมการกองทุนหมูบาน  พนจาก
ตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  มีมติใหออกดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของ

จํานวนกรรมการกองทุนหมูบานทั้งหมดเทาที่มีอยู 

(๔) ที่ประชุมสมาชิกมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมด 
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(๕)  ลักษณะตองหามตามขอ  ๒๐  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗) 
(๖)  คณะกรรมการใหออก  เนื่องจากมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาขาดคุณสมบัติ  และมีลักษณะ

ตองหามตามขอ  ๒๐ 
ในกรณีที่กรรมการกองทุนหมูบานพนจากตําแหนงกอนวาระ  คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  

อาจแตงต้ังบุคคลจากสมาชิกเขาดํารงตําแหนงกรรมการกองทุนหมูบานแทนก็ได  และใหผูที่ไดรับ
แตงต้ังแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

ใหนําบทบัญญัติในขอ  ๒๒  วรรคส่ี  มาใชบังคับกับกรรมการกองทุนหมูบานซ่ึงพนจาก
ตําแหนงตาม  (๒)  และ  (๓) 

ขอ ๒๔ ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานเลือกกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ
กองทุนหมูบาน  รองประธานกรรมการกองทุนหมูบาน  เหรัญญิกกองทุนหมูบาน  และเลขานุการ
กองทุนหมูบาน 

ขอ ๒๕ การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  ตองมีกรรมการมาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการกองทุนหมูบานทั้งหมดเทาที่มีอยูในขณะนั้น  จึงจะเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการกองทุนหมูบานไมมาประชุม  หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรอง
ประธานกรรมการกองทุนหมูบานทําหนาที่ประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการกองทุนหมูบาน
และรองประธานกรรมการกองทุนหมูบานไมมาประชุม  หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการ
กองทุนหมูบานที่มาประชุมเลือกกรรมการกองทุนหมูบานคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการกองทุนหมูบานคนหนึ่งใหมีเสียง
หนึ่งในการลงคะแนน  ถาคะแนนเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง
ชี้ขาด 

กรรมการกองทุนหมูบานผูใดมีสวนไดสวนเสียเปนสวนตัวในเร่ืองใด  หามมิใหเขารวม
ประชุมเร่ืองนั้น 

หมวด  ๕ 
กองทุนหมูบานและสมาชิก 

 

 

ขอ ๒๖ กองทุนหมูบาน  มีวัตถุประสงค  ดังตอไปนี้ 
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(๑) เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ  สรางงาน  สรางรายได  

เพิ่มรายได  และลดรายจาย  หรือสําหรับการสงเสริมและพัฒนาไปสูการสรางสวัสดิภาพ  สวัสดิการ  

หรือประโยชนสวนรวมอื่นใดใหแกประชาชนในหมูบาน  หรือชุมชนเมือง 

(๒) เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียน  เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเรงดวนสําหรับประชาชนใน

หมูบาน  หรือชุมชนเมือง 

(๓) รับฝากเงินจากสมาชิกและจัดหาทุนจากแหลงเ งินทุนอื่น   เพื่อ ดํา เนินการตาม

วัตถุประสงค 

(๔) ใหกู ยืมเงินแกกองทุนหมูบานอื่น  เพื่อประโยชนในการสรางความเขมแข็งใหแก

เศรษฐกิจของหมูบาน  หรือชุมชนเมือง 

(๕) กระทําการใด ๆ  เพื่อพัฒนาองคความรู  คุณภาพชีวิต  สวัสดิภาพ  และสวัสดิการของ

สมาชิก  หรือประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง  รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจ

ของกองทุนหมูบานตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๒๗ กองทุนหมูบาน  ประกอบดวยเงินและทรัพยสิน  ดังนี้ 

(๑) เงินที่คณะกรรมการจัดสรรให 

(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   

(๓) เงินที่สมาชิกนํามาลงหุน  หรือฝากไวกับกองทุนหมูบานตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนด 

(๔) เงิน  หรือทรัพยสินอื่นที่กองทุนหมูบานไดรับบริจาคโดยปราศจากเงื่อนไข  หรือขอ

ผกูพันใด ๆ 

(๕) ดอกผล  รายได  หรือผลประโยชนที่เกิดจากเงิน  หรือทรัพยสินของกองทุนหมูบาน 

ขอ ๒๘ ในวาระเริ่มแรกในสวนของหมูบาน  ใหผูใหญบานเรียกประชุมหัวหนาครัวเรือน 

ในหมูบาน  ครัวเรือนละหนึ่งคน  เพื่อเปดเวทีชาวบานในการชี้แจง  ทําความเขาใจ  เตรียมความพรอม  และ

ดําเนินการเลือกคณะกรรมการกองทุนหมูบานจากผูที่มีคุณสมบัติตามขอ  ๒๐  โดยมีคณะอนุกรรมการ

สนับสนุนระดับอําเภอเปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา  ตลอดจนสนับสนุนใหการเลือกสรรดําเนินไปดวย

ความโปรงใส  บริสุทธิ์  ยุติธรรม 
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การประชุมตามวรรคหนึ่ง  ผูมาประชุมจะตองมีหัวหนาครัวเรือนจํานวนไมนอยกวาสามในสี่

ของครัวเรือนทั้งหมดในหมูบาน  ทั้งนี้  หัวหนาครัวเรือนอาจมอบหมายใหผูแทนครัวเรือนเขาประชุม

แทนได 

เมื่อที่ประชุมกําหนดวิธีการเลือกแลวเสร็จ  ใหผูใหญบาน  และคณะอนุกรรมการสนับสนุน

ระดับอําเภอสนับสนุนใหการเลือกคณะกรรมการกองทุนหมูบานเปนไปตามมติของเวทีชาวบาน 

ในสวนของชุมชนเมืองใหประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ  หรือระดับเขต

เปนผูทําหนาที่แทนผูใหญบานตามวรรคแรก 

ขอ ๒๙ คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  ตามขอ  ๒๘  ตองดําเนินการย่ืนขอจดทะเบียนจัดต้ัง

กองทุนหมูบานตอคณะกรรมการ  หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ  และเปดบัญชี

เงินฝากของกองทุนหมูบานใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันหลังจากไดรับเลือก 

ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานตามขอ  ๒๘  เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยบัญชีที่  ๑  ภายใต  

ชื่อบัญชี  “กองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองแลวแตกรณี  (ชื่อบานหรือชื่อชุมชน..............................

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

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

คณะกรรมการกองทุนหมูบานตามขอ  ๒๘  สามารถเปดบัญชีสะสมหรือบัญชีที่  ๒  บัญชีเงินกู

ยืมหรือบัญชีที่  ๓  บัญชีเงินอุดหนุนหรือบัญชีที่  ๔  ไดตามระเบียบ  หลักเกณฑ  เง่ือนไขและวิธีการ

ตามที่กองทุนหมูบานกําหนด 

ขอ ๓๐ สมาชกิ  ประกอบดวยบุคคลธรรมดาที่อาศัยอยูในหมูบานหรือชุมชนเมืองนั้น  และมี

คุณสมบัติ  และไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับของกองทุนหมูบาน 

การรับสมัครสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิก  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

เง่ือนไข  และวิธีการที่กองทุนหมูบานกําหนด  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงความตองการ  และการมีสวนรวมของ

ประชาชนในหมูบาน  หรือชุมชนเมืองเปนหลัก 

ขอ ๓๑ คณะกรรมการกองทุนหมูบานสามารถกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน  

ใหสมาชิกถือหุนของกองทุนหมูบาน  หรือมีเงินฝากสัจจะไวที่กองทุนหมูบาน 

ในการชําระคาหุน  สมาชิกอาจชําระเปนเงิน  ทรัพยสิน  หรือแรงงานตามหลักเกณฑ  และ

วิธีการที่กองทุนหมูบานกําหนดไวในระเบียบ  หรือขอบังคับของกองทุนหมูบาน 
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ขอ ๓๒ ใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปสมาชิก  อยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในกําหนด

ระยะเวลาสิบหาวัน  นับจากวันที่กรรมการกองทุนหมูบานพนจากตําแหนงตามวาระ  เพื่อพิจารณา 

ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  และรับรองกรรมการกองทุนหมูบานที่ไดรับเลือกใหม 

วิธีการในการเรียกประชุมใหเปนไปตามที่กองทุนหมูบานกําหนด  โดยคํานึงถึงจารีตประเพณี

ของแตละหมูบาน  หรือชุมชนเมือง 

ขอ ๓๓ นอกจากการประชุมใหญสามัญประจําปแลว  คณะกรรมการกองทุนหมูบานอาจเรียก

ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได  เมื่อมีเหตุที่ตองขอมติ  หรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิกตาม

ระเบียบนี้  หรือเมื่อคณะกรรมการกองทุนหมูบานจะเห็นสมควร 

จากกรณีตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานเรียกประชุมใหญวิสามัญภายใน

ระยะเวลาสิบหาวัน  นับแตวันที่ไดรับการรองขอเปนหนังสือจากสมาชิกซ่ึงเขาชื่อกันมีจํานวนไมนอย

กวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 

ขอ ๓๔ ในการประชุมสมาชิกตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

สมาชิกจะมอบอํานาจเปนหนังสือใหบุคคลอื่นมาประชุมแทนตนก็ได  แตผูรับมอบอํานาจนั้น

จะรับมอบอํานาจจากสมาชิกเกินกวาหนึ่งรายมิได 

การประชุมคราวใดมีสมาชิกมาประชุมไมครบองคประชุม  ใหนัดประชุมอีกคร้ังหนึ่งภายใน

สิบหาวันนับแตวันนัดประชุมคร้ังแรก  ในการประชุมคร้ังหลังถามิใชเปนการประชุมใหญสามัญ

ประจําป  เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดใหถือเปนองค

ประชุม 

ขอ ๓๕ สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน 

ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
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หมวด  ๖ 
การกูยืมเงินกองทุนหมูบาน 

 

 

ขอ ๓๖ สมาชิกที่ประสงคจะขอกู เ งินจากกองทุนหมูบานตองจัดทําคําขอกูโดยระบุ
วัตถุประสงคในการกูยืมเงินอยางชัดเจน  โดยใหย่ืนคําขอกูดังกลาวตอคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  
ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานพิจารณาเงินกู  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กองทุนหมูบานกําหนด 

ขอ ๓๗ คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีอํานาจในการอนุมัติเงินกูรายหนึ่งไมเกินจํานวน  
สองหมื่นบาท 

ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีมติเห็นควรอนุมัติเงินกูรายใดเกินกวาจํานวนที่
กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานเรียกประชุมสมาชิกเพื่อใหสมาชิกพิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาดตอไป  แตทั้งนี้การอนุมัติเงินกูรายหนึ่งตองไมเกินจํานวนหาหมื่นบาท 

การอนุมัติเงินกูฉุกเฉิน  หรือเงินยืมฉุกเฉินใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานอนุมัติไดรายหนึ่ง
จํานวนไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจากเงินที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาล  หรือบัญชีกองทุนหมูบาน  (บัญชีที่  ๑)  
ไปใชจาย  เพื่อการฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวน  โดยกองทุนหมูบานสามารถเบิกเงินฉุกเฉินจากบัญชี
กองทุนหมูบาน  (บัญชีที่  ๑)  มาเก็บรักษาไวเปนเงินสด  ตามระเบียบขอบังคับหรือขอกําหนดของ
กองทุนหมูบาน  โดยวงเงินสดที่เก็บรักษาประจําวันจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม  ซ่ึงมี
สมาชิกมาประชุมไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 

ขอ ๓๘ ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีมติอนุมัติเงินกูยืมตามคําขอทั้งหมด  หรือ
บางสวน  ใหบันทึกความเห็นในแบบคําขอกูยืมเงิน  พรอมทั้งสงสําเนาแบบคําขอกูยืมเงิน  ตลอดจน
เง่ือนไขและรายละเอียดในการอนุมัติเงินกู  แจงใหผูขอกูและธนาคารรับทราบโดยเร็ว 

ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานแตงต้ังผูแทนกรรมการกองทุนหมูบานอยางนอยสองคน 
เปนผูแทนคณะกรรมการกองทุนหมูบานในการทําสัญญากูยืมเงินกับผูขอกูที่ไดรับอนุมัติเงินกู 

ใหผูขอกูที่ไดรับอนุมัติเงินกู  เปดบัญชีออมทรัพยกับธนาคาร  และแจงหมายเลขบัญชีออมทรัพย
ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานรับทราบโดยเร็ว 

การโอนเงินเขาบัญชีผูกูตามวรรคสอง  ธนาคารจะเปนผูทําหนาที่โอนเงินเขาในบัญชี  ผูกูที่
ผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  ตามคําส่ัง  และเง่ือนไขของคณะกรรมการ
กองทุนหมูบาน 
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ขอ ๓๙ คณะกรรมการกองทุนหมูบานอาจเรียกหลักประกันเงินกู  ไมวาจะเปนบุคคล  หรือ

ทรัพยสินตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบ  หรือขอบังคับกองทุนหมูบาน 

ขอ ๔๐ ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานกําหนดอัตราดอกเบี้ย  หรือคาตอบแทนเงินฝาก  

และเงินกูเปนอัตราที่แนนอนตามความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก  โดยคํานึงถึงจารีตประเพณี  และ

สภาพเศรษฐกิจและสังคมในหมูบาน  และชุมชนเมืองเปนหลัก  และปดประกาศอัตราดอกเบี้ย  หรือ

คาตอบแทนดังกลาวอยางเปดเผย 

ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานเก็บรักษา  หรือเบิกจายดอกเบี้ย  หรือเงินตอบแทนจากผลกําไร

ตามเง่ือนไขและวิธีการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ดอกเบี้ย  และเงินตอบแทนจากผลกําไร  ที่เกิดข้ึนจากการนําเงินจากบัญชีกองทุนหมูบาน  

(บัญชีที่  ๑)  ไปใหสมาชิกกู  หรือยืมไปลงทุน  หรือ  เพื่อการฉุกเฉินจะตองนําเขาบัญชีกองทุนหมูบาน  

(บัญชีที่  ๑) 

(๒) ใหกองทุนหมูบาน  จัดทํางบการเงิน  ทุกหกเดือน  เพื่อจะไดรับทราบผลประกอบการ

ของกองทุนหมูบานโดยรวม 

(๓) ใหเบิกจายดอกเบี้ย  หรือเงินตอบแทนจากผลกําไรสะสมที่เกิดข้ึนมาใชจาย  หรือนําไปจาย  

และจัดสรร  ตามเง่ือนไข  หรือระเบียบที่แตละกองทุนหมูบานไดกําหนดขึ้น 

(๔) ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานทําหลักฐานการเบิกถอนดอกเบี้ย  หรือเงินตอบแทนจาก

ผลกําไรจากบัญชีกองทุนหมูบาน  (บัญชีที่  ๑)  รวมทั้งวัตถุประสงคในการเบิกถอนพรอมหลักฐาน  แลว

ปดประกาศใหสมาชิกกองทุนหมูบานไดรับทราบ  และตรวจสอบ  ณ  ที่ทําการกองทุนหมูบาน 

(๕) การเบิกจายดอกเบี้ยหรือเงินตอบแทนจากผลกําไรใหกองทุนหมูบานจัดทํางบ  การเงิน

ตามแบบที่สํานักงานกําหนด  เพื่อใหธนาคารเบิกจายตามระเบียบกองทุนหมูบาน 

ขอ ๔๑ การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู  หรือเงินยืมใหคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

พิจารณาตามความเหมาะสมแหงสัญญาเงินกูแตละราย  การชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย  หรือเงินยืม  

พรอมเงินตอบแทนจากผลกําไร  ใหผูกูชําระใหแลวเสร็จ  ตามวิธีการดังตอไปนี้ 

(๑) เงินกู  หรือเงินลงทุนทุกประเภท  ซ่ึงใหกูหรือยืมจากเงินและดอกเบี้ย  หรือผลอันเกิดจาก

เงินที่ไดรับจากการจัดสรร  หรือสมทบจากสํานักงาน  ใหผูกู  หรือผูยืมชําระใหแลวเสร็จภายในกําหนด

ระยะเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ทําสัญญา  ยกเวนเงินบัญชีอื่น 
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(๒) เงินกู  หรือเงินลงทุนทุกประเภท  ซ่ึงใหกู  หรือยืมเงิน  หรือดอก  หรือผลอันเกิดจากเงินกู  

หรือยืมจากสถาบันการเงิน  ใหผูกู  หรือผูยืมชําระคืนตามที่กําหนดไวในสัญญา 

สมาชิกที่ประสงคจะชําระคืนเงินกู  หรือเงินยืมทุกประเภทตองไปติดตอขอชําระคืนเงินกู  หรือ  

เงินยืมทุกประเภทกับคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  เพื่อตรวจสอบเงินงวด  (เงินตนพรอมดอกเบี้ย  

หรือเงินยืม  และเงินตอบแทนจากผลกําไร)  ที่จะตองสงชําระคืน 

ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานจัดทําหนังสือแจงความประสงคในการชําระคืนเงินกู  หรือ  

เงินยืมทุกประเภทของสมาชิกใหกับสมาชิกจํานวนสามฉบับ 

ใหสมาชิกนําเงิน  (เงินตนพรอมดอกเบี้ย  หรือเงินยืม  และเงินตอบแทนจากผลกําไร)  ไปฝาก

เขาบัญชีออมทรัพยของสมาชิก  พรอมทั้งทําหลักฐานการถอนเงิน  (ใบถอนเงิน)  มอบไวกับธนาคาร

เพื่อใหธนาคารถอนเงินจํานวนดังกลาว 

ใหธนาคารถอนเงินตามยอดเงิน  ซ่ึงระบุไวในหลักฐานการถอนเงิน  (ใบถอนเงิน)  แลวนําฝาก

เขาบัญชีกองทุนหมูบาน  (บัญชีที่  ๑) 

เมื่อธนาคารรับเงิน  และหลักฐานการถอนเงิน  (ใบถอนเงิน)  จากสมาชิกกองทุนแลวใหมอบ

หนังสือแจงความประสงคในการชําระคืนเงินกู  หรือเงินยืม  (ฉบับที่  ๑  และฉบับที่  ๒)  ใหกับสมาชิก  

เพื่อใหสมาชิกนําไปเก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ  และนําไปมอบใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานตาม

ระเบียบ  หรือขอบังคับของกองทุนหมูบานหนึ่งฉบับ  เพื่อเปนหลักฐานในการจัดทําบัญชี  หรือ  

ดําเนินการในสวนหนึ่งที่เกี่ยวของ  สวนอกีหนึ่งฉบับ  (ฉบับที่  ๓)  ใหธนาคารจัดเก็บไวเปนหลักฐาน 

ขอ ๔๒ กองทุนหมูบานสามารถดําเนินการตามขอ  ๔๑  หรืออาจสามารถกําหนดวิธีการชําระ

คืนเงินกู  หรือเงินยืม  โดยการชําระคืนตอคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  หรือชําระคืนโดยใชบริการ

ของธนาคารในการใหบริการในหมูบานหรือชุมชน  ทั้งนี้จะตองกําหนดขั้นตอน  วิธีการ  ตลอดจนการ

บริการที่โปรงใสเปนธรรมแกสมาชิก  ทั้งนี้โดยใหกําหนดไวในระเบียบ  ขอบังคับของกองทุนหมูบาน 

กองทุนหมูบานใดมีวิธีการชําระคืนนอกเหนือจากขอ  ๔๑  และขอ  ๔๒  วรรคแรก  สามารถ

ขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการได 

ขอ ๔๓ กองทุนหมูบานสามารถกูยืมเงินกับกองทุนอื่นได  เพื่อนําไปใหสมาชิกกูตอไปลงทุน

ในการสรางงาน  สรางอาชีพ  สรางรายได  ลดรายจาย  และบรรเทาเหตุจําเปนเรงดวน  หรือฉุกเฉินได  

ตามวิธีการดังตอไปนี้ 
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(๑) กองทุนหมูบานที่ใหกู  และกองทุนหมูบานที่ขอกูตองเรียกประชุมสมาชิกเปดเวที

ประชาคม  พรอมทั้งขอความเห็นชอบจากสมาชิก  โดยชี้แจงรายละเอียด  วัตถุประสงค  วงเงินขอกู  

เง่ือนไขของสัญญา  ตลอดจนประเด็นสําคัญอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  โดยตองมีผูมาประชุมไมนอยกวาสามในสี่

ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  และใหมีผูแทนคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ  หรือระดับเขต 

มาเปนผูสังเกตการณดวย 

(๒) จัดทําสัญญากูเงิน  และมีหนังสือถึงธนาคารที่เกี่ยวของ  เพื่อขอความรวมมือใหโอนเงิน

จากบัญชีกองทุนหมูบานที่ใหกู  (บัญชีที่  ๑)  ไปยังบัญชีกองทุนหมูบานที่ขอกู  (บัญชีที่  ๑) 

(๓) มีหนังสือแจงคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ  หรือระดับเขตอยางเปนทางการ  

ทั้งนี้  เพื่อคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ  หรือระดับเขตจะไดแจงใหคณะอนุกรรมการ

สนับสนุนระดับจังหวัด  หรือกรุงเทพมหานคร  และคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด  หรือ

กรุงเทพมหานครแจงใหสํานักงานไดทราบเปนลําดับ 

ขอ ๔๔ ในกรณีที่ผูกูผิดสัญญาไมชําระคืนตนเงินกูพรอมดอกเบี้ย  หรือคาตอบแทนตาม

เง่ือนไขที่กําหนดไวในสัญญากูยืมเงิน  ใหผูกูเสียเบี้ยปรับตามจํานวนที่ระเบียบ  หรือขอบังคับที่กองทุน

หมูบาน  กําหนดไวอยางแนนอนสําหรับจํานวนที่ขาด  หรือคางชําระเวนแตผูกูไดรับอนุญาตใหผอนผัน

การชําระหนี้ 

คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อาจพิจารณายกเลิกหรือปรับลดเบี้ยปรับใหแกผูกูรายหนึ่งรายใด 

ก็ไดเมื่อมีเหตุผลอันสมควร  และดวยความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิกดวยเสียงเกินกึ่งหนึ่ง  หรือ

ดําเนินการอื่น ๆ  ตามระเบียบที่กองทุนหมูบานกําหนด 

ขอ ๔๕ ในกรณีที่ผู กูมิไดเ ร่ิมดําเนินการตามวัตถุประสงคในการขอกู ยืมเงิน  หรือเมื่อมี

หลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูกูนําเงินไปใชนอกกรอบวัตถุประสงคโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร  ให

คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีอํานาจยกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ย  หรือคาตอบแทน 

ที่คางชําระคืนเต็มจํานวนไดโดยทันที 

กรณีที่บทบัญญัติตามความในหมวดนี้ขัด  หรือแยงกับหลักศาสนาของสมาชิกของกองทุน

หมูบาน  ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานสามารถกําหนดหลักเกณฑ  และรูปแบบในการใชประโยชน

จากเงินกองทุนหมูบาน  และการกําหนดผลตอบแทนใชคืนกองทุนหมูบาน  ใหสอดคลองกับหลัก

ศาสนาของสมาชิกนั้นได 
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หมวด  ๗ 
การทําบัญชีและการตรวจสอบ 

 

 

ขอ ๔๖ ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  และจัดทํารายการรับ - จายเงินกองทุนหมูบานอยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง
และแจงใหสมาชิกทราบ  รวมทั้งใหจัดทําสรุปผลการดําเนินงานประจําปรายงานตอคณะกรรมการ 
อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

คณะกรรมการกองทุนหมูบานตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
การเงิน  การบัญชี  และการพัสดุโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมในการตรวจสอบของสมาชิกเปนหลัก 

ใหคณะกรรมการแตงต้ังผูตรวจสอบ  เพื่อตรวจสอบ  และประเมินผลการบริหารจัดการ
กองทุนหมูบานและการดําเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมูบานไดตามที่เห็นสมควร  ในการนี้ 
ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานมีหนาที่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ 

ใหผูตรวจสอบตามวรรคสาม  จัดสงผลประกอบการและงบการเงินใหสํานักงาน  และแสดง
ความเห็นภายในหกสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี  (วันที่  ๓๑  ธันวาคมของทุกป) 

ขอ ๔๗ ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  จัดทํางบการเงินพรอมทั้งรายละเอียดประกอบตาม
แบบที่คณะกรรมการกําหนด  และสงใหผูตรวจสอบบัญชีที่คณะกรรมการกําหนดภายในระยะเวลา  
หนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีของทุกป 

ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  สรรหาผูตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมูบานเสนอตอ 
ที่ประชุมใหญสามัญประจําป  เพื่อขอความเห็นชอบในการทําหนาที่ตรวจสอบ  และประเมินผลการ 
ใชจายเงิน  และทรัพยสินของกองทุนหมูบาน  โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจาย
ดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค  ประหยัด  และไดผลตามเปาหมายเพียงใด  และใหทําบันทึกรายงาน
ผลการสอบบัญชีตอคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  พรอมทั้งจัดพิมพเผยแพรตอสมาชิก  และสาธารณชน 

ขอ ๔๘ การจัดสรรกําไรสุทธิ  เมื่อส้ินปบัญชีหากปรากฏวาปใดมีกําไรสุทธิคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานสามารถนํากําไรสุทธิมาจัดสรรตามระเบียบหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กองทุนหมูบาน
กําหนด 

การจัดสรรกําไรสุทธิบัญชีที่  ๑  ใหคํานึงถึงประโยชนของประชาชน  หมูบาน  และชุมชน  
โดยใหจัดสรรเปนเงินสมทบกองทุน  เงินประกันความเสี่ยง  และเงินอื่นตามระเบียบกองทุนหมูบาน  
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ทั้งนี้  หามมิใหจัดสรรกําไรสุทธิตามสวนการถือหุนของสมาชิก  สําหรับเงินสมทบกองทุนและเงิน
ประกันความเสี่ยงใหคงไวในบัญชีที่  ๑  คณะกรรมการกองทุนหมูบานอาจกําหนดหลักเกณฑ  เง่ือนไข  
วิธีการ  ในการจัดสรรกําไรสุทธิของบัญชีที่  ๑  เพิ่มเติม  เพื่อประโยชนของการบริหารจัดการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติได 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
วาดวยการจัดต้ังและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ   

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  
วาดวยการจัดต้ังและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๓๑  วรรคแปด  แหงพระราชบัญญัติกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมอืงแหงชาติ  ตามมติที่ประชุมคร้ังที่  ๓/๒๕๕๒  ลงวันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๒  จึงออกระเบียบไว  
ดังนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  
วาดวยการจัดต้ังและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความใน  (๑)  ของขอ  ๔๑  แหงระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองแหงชาติ  วาดวยการจัดต้ังและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“(๑)  เงินกู  หรือเงินลงทุนทุกประเภท  ซ่ึงใหกูหรือยืมจากเงินและดอกเบี้ยหรือผลอันเกิดจาก
เงินที่ไดรับจากการจัดสรร  หรือสมทบจากสํานักงาน   ใหผูกู  หรือผูยืมชําระใหแลวเสร็จภายใน 
กําหนดระยะเวลาไมเกินสองปนับแตวันที่ทําสัญญา  ยกเวนเงินบัญชีอื่น” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
กอรปศักด์ิ  สภาวสุ 

ประธานกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
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