คู่มือ
การสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการ
เพือ่ การฟืน้ ฟูและพัฒนาศักยภาพ
กองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง

หนังสือ

คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการ
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

บรรณาธิการ

นายศักดิ์ชัย อัศวินอานันท์ อธิบดีอัยการ
ส�ำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาตในกรณีใช้ในทางวิชาการโดยมิได้หารายได้หรือค้าก�ำไร
การพิมพ์ซำ�้ คัดลอก หรือดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใด
ของหนังสือเล่มนี้ให้ขออนุญาตจาก นายศักดิ์ชัย อัศวินอานันท์ หรือ
อธิบดีอัยการ ส�ำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

พิมพ์ที่

ส�ำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. ๐ ๒๕๘๗ ๓๑๓๗ ต่อ ๑๑๗ โทรสาร ๐ ๒๕๘๗ ๓๒๙๕

เพื่อจะได้

จากประสบการณ์จริง อันเป็นการร่วมบูรณาการที่เป็นรูปธรรม ซึ่งการท้างานร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน
ดังกล่าวก่อให้เกิดองค์ความรู้และแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ต่อการแก้ไขปัญหา เพื่อฟื้นฟูและยกระดับการบริหาร
จัด การกองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมือง คณะท้างานของส้านัก งานอัย การสูงสุดจึงได้ร่วมกั บ ส้ านัก งาน
ในด้าานกฎหมายและด้
นกฎหมาย
กองทุ นหมู่บ้านและชุม ชนเมื องแห่งชาติจัดจัท้ดท�าคูำคู่มม่ ืออื ในด้
านการบริหารจัดการกองทุ น
หมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเป็นทั้งข้อมูลและเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อน้าไปใช้ขับเคลื่อนในภารกิจของกองทุนหมู่บ้านและชุ มชนเมือง อีกทั้งเป็นการ
เผยแพร่ค วามรู้ก องทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแก่ป ระชาชนทั่วไป ซึ่งที่สุดแล้วก็เพื่ อการพัฒ นากิจการ
กองทุนหมูบ่ ้านและชุมชนเมือง อันเป็นฐานรากด้านเศรษฐกิจของประเทศได้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
คู่มือที่ได้ร่วมกันจัดท้าขึ้นระหว่างส้านักงานอัยการสู งสุดและส้านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมทั้งหมดจ้านวน ๔ เล่ม ดังนี้
1. คู่มือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. คู่มอื การท้าสัญญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
3. คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุน
หมูบ่ ้านและชุมชนเมือง
4. คู่มอื ปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบ่ ้านและชุมชนเมือง
“คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริห ารจัดการเพื่อการฟื้ นฟูและพั ฒ นาศัก ยภาพกองทุ น
หมูบ่ ้านและชุมชนเมือง” เล่มนี้ จัดท้าขึ้นเพื่อให้กองทุนหมูบ่ ้านและชุมชนเมืองได้มีองค์ความรู้และเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามเกณฑ์การประเมินผลที่ส้านักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุ ม ชนเมื อ งแห่ งชาติ ก้ า หนด ซึ่ งหวั ง ว่า คู่ มื อ เล่ ม นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ พ นั ก งานอั ย การ เจ้ า หน้ า ที่
ส้ านั ก งานกองทุ น หมู่บ้ านและชุม ชนเมื อ งแห่ งชาติ และคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ านและชุมชนเมื อ ง
สามารถน้าไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ต่อไป
ส้านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ส้านักงานอัยการสูงสุด
มิเมษายน
ถุนายน พ.ศ.
พ.ศ. 2560
๒๕๖๐

และการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม

และการบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
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๒๔๓
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บทที่ ๑ บทนํา
๑. นโยบายการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ตามบทบัญญัติในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ กํ า หนดให้ ใ นแต่ ล ะหมู่ บ้ า นหรื อ ชุ ม ชนเมื อ งจั ด ตั้ ง กองทุ น หมู่ บ้ า นขึ้ น กองทุ น หนึ่ ง
เรียกชื่อว่า กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี โดยให้คณะผู้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน
ยื่นขอจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านต่อนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกําหนด โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งและ
จดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๐ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
ประกาศนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน เรื่อง การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคลได้
กําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไว้ดังนี้
๑. ชื่อและรหัสกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่ถูกต้องและเป็นกองทุน
หมู่บ้าน หรือกองทุนชุมชนเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และแก้ไข
เพิ่มเติม
๒. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่รับโอนเงิน ๑ ล้านบาท และบัญชีเงินฝากอื่นๆ
ที่เป็นบัญชีเดิมและบัญชีปัจจุบันครบถ้วนทุกหน้าสมุดที่มีข้อมูล
๓. สําเนาระเบียบ หรือข้อบัง คับ ของกองทุนหมู่ บ้านหรือกองทุน ชุมชนเมือง
ที่เป็นปัจจุบันและมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สมาชิก เงินทุน การเงิน
การบัญชี และการควบคุม ตรวจสอบ
๔. บัญชีรายชื่อคณะกรรมการกองทุ นหมู่บ้ านหรื อกองทุ น ชุมชนเมื องที่ เ ป็น
ปัจจุบัน โดยมีกระบวนการได้มาซึ่งมีกรรมการและวาระการดํารงตําแหน่งที่เป็นไปตามระเบียบของ
กองทุนหมู่บ้านครบถ้วนทุกตําแหน่งและมีความโปร่งใส การเอาใจใส่ต่อกองทุนของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง
๕. บัญชีรายชื่อของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่เป็นปัจจุบัน
โดยระบุชื่อ สกุล และที่อยู่ที่ถูกต้อง
๖. สํ า เนาบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม ที่ มี ม ติ ก ารประชุ ม ให้ จ ดทะเบี ย นเป็ น
นิติบุคคลโดยสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม
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๗. สําเนางบดุล และงบกําไรขาดทุน ปีที่ผ่านมาของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุน
ชุมชนเมืองพร้อมรายละเอียด โดยมีความถูกต้องและครบถ้วนทางบัญชี มีหนี้ค้างชําระไม่เกินร้อยละ ๑๕
ของเงิ น จัด สรรทั้ง หมด ซึ่ งหากหนี้ ค้า งชํา ระเกินร้อยละ ๑๕ แต่ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ ๒๐ ต้ องพิ จ ารณาถึ ง
ความสามารถของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและต้องไม่มีเงินขาดบัญชี พร้อมงบดุลหลังจากการ
แก้ไขปัญหาหนี้ค้างชําระแล้ว
๘. แผนการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง เมื่อได้รับการ
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว ทั้งแผนบริหารจัดการกองทุน และแผนบริหารจัดการหนี้ หากมีหนี้ค้าง
ชําระหรือมีเงินขาดบัญชี
๙. แผนที่แสดงที่ต้งั ของสํานักงานกองทุนหมู่บ้านหรือสํานักงานกองทุนชุมชนเมือง
ที่แสดงชัดเจนและควรมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ หรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ หรือสัญญาเช่า เป็นต้น
สําหรับกองทุนหมู่บ้านที่ต้ังขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้ น คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชาติ ไ ด้ อ อกระเบี ย บ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๔ ว่าด้วยการจัดตั้งและจดทะเบียน
กองทุ น หมู่ บ้ า น พ.ศ. ๒๕๕๑ มี ส าระสํ า คั ญ ข้ อ ๑๓ กํ า หนดว่ า กองทุ น หมู่ บ้ า นที่ ผ่ า นการเตรี ย ม
ความพร้อมตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการของนายทะเบียนที่กําหนด ให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายยื่นขอจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านต่อนายทะเบียน ณ สถานที่
ที่นายทะเบียนกําหนด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอยื่นจดทะเบียน ดังนี้
ก. ชื่อกองทุนหมู่บ้านและรหัสกองทุนหมู่บ้าน
ข. สําเนาสมุดบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) และบัญชีเงินสะสม (บัญชีที่ ๒)
ค. สําเนาระเบียบ หรือข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน
ง. บัญชีรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
จ. บัญชีรายชื่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
ฉ. สําเนารายงานการประชุมเวทีประชาคม
ช. แผนการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้าน
ซ. แผนที่แสดงที่ต้งั ของที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน
ต่อมา เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕   คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ต่ อ มา เมื่ อ วั น ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง
แห่งชาติ ได้มีมติการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ให้มีการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
แห่งชาติ ได้มีมติการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ให้มีการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงาน
กองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองปี ๒๕๕๕  เพือ่ ค้นหาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และความต้องการในการพัฒนา
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองปี ๒๕๕๕ เพื่อค้นหาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และความต้องการในการพัฒนา
ของกองทุนหมู่บ้านแต่ละกองทุนเพื่อให้มีการด�ำเนินงานสู่มาตรฐานการบริหารจัดการกองทุนที่ดี โดย
ของกองทุ น หมู่ บ้ า นแต่ ล ะกองทุ น เพื่ อให้ มี การดํ าเนิ นงานสู่ มาตรฐานการบริ หารจั ดการกองทุ นที่ ดี โดย
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ก�ำหนดกรอบการประเมินในเรื่องศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้กําหนดกรอบการประเมินในเรื่องศักยภาพด้านการ
ด้บริ
านการบริ
ารจัดการ  
การเสริ
สร้างความเข้
ง และผลการด�าำเนิเนินนงานที
งานที่ผ่ ผ่า่ านมาของกองทุ
นหมู
่บ้าน่ บ้ า น
ห ารจั ดหการ
การเสริ
ม สร้ ามงความเข้
ม แข็มแข็
ง และผลการดํ
นมาของกองทุ
น หมู
ประกอบด้
น ๒๐ เกณฑ์
ดังนี้ ดังนี้
ประกอบด้ววยเกณฑ์
ยเกณฑ์การประเมิ
การประเมิ
น ๒๐ เกณฑ์
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คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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กรอบการประเมิน
กรอบการประเมิ
กรอบการประเมิ
น น
๑. ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการบริ
๑. ด้๑.านการบริ
หารจัหดารจั
การดการ

๒. ด้านการเสริมสร้าง
ด้านการเสริ
๒. ด้๒.านการเสริ
มสร้มางสร้าง
ความเข้มแข็ง
ความเข้
มแข็มงแข็ง
ความเข้

๓. ด้านผลการดําเนินงาน
๓. ด้๓.านผลการดํ
าเนินางาน
ด้านผลการดํ
เนินงาน

เกณฑ์การประเมิน
การประเมิ
เกณฑ์เกณฑ์
การประเมิ
น น
๑. ทีม่ าของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ทีม่ าของกรรมการกองทุ
้าน
๑.๒.ทีม่๑.
าของกรรมการกองทุ
นหมู่บน้าหมู
น น่บหมู
โครงสร้
างคณะกรรมการกองทุ
่บ้าน
๒.
โครงสร้
า
งคณะกรรมการกองทุ
น
หมู
้าน
๒.๓.โครงสร้
นหมู่บ้านน่บหมู
การส่างงคณะกรรมการกองทุ
มอบงาน คณะกรรมการกองทุ
่บ้าน
๓.
การส่
ง
มอบงาน
คณะกรรมการกองทุ
น
หมู
๓.๔.การส่
งมอบงาน ยคณะกรรมการกองทุ
นหมู่บน้าหมู
น ่บ่บ้า้านน
ที่มาของระเบี
บในการดําเนินงานกองทุ
ที่มาของระเบี
ยบในการดํ
าเนินงานกองทุ
นหมู่บ้าน
๔.๕.ที่ม๔.
าของระเบี
ยบในการดํ
าเนินงานกองทุ
ประชุ
มคณะกรรมการกองทุ
นหมู่บ้านนหมู่บ้าน
๕. ประชุ
มคณะกรรมการกองทุ่บน้าหมู
่บ้าน
๕.๖.ประชุ
มคณะกรรมการกองทุ
ประชุ
มสมาชิกกองทุนหมู่บน้าหมู
น น
๖. ประชุ
มสมาชิกกองทุ
่บ้าน
๖.๗.
ประชุ
มสมาชิ
นหมูาปี่บนข้าหมู
นองคณะกรรมการกองทุ
แผนปฏิ
บตั กิงกองทุ
านประจํ
นหมู่บ้าน
๗. แผนปฏิ
บตั ิงานประจําปีของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
๗.๘.แผนปฏิ
บตั ่ทิงําานประจํ
สถานที
การ าปีของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
๘. สถานที
่ทําการ
๘.๙.สถานที
การจั่ทดําทํการ
าบัญชีและงบการเงิน
๙. การจั
ญชีและงบการเงิ
๙.๑๐.
การจั
ดทําบัดงญทํตัชี้งาผูบัและงบการเงิ
น น
การแต่
้ตรวจสอบภายใน
๑๐. การแต่
้งผู้ตรวจสอบภายใน
๑๐. การแต่
งตั้งผูง้ตตัรวจสอบภายใน
๑๑.ระบบการจัดเก็บเอกสาร
๑๑.ระบบการจั
เก็บเอกสาร
๑๑.ระบบการจั
ดดเก็เก็
๑๑.
บดเอกสาร
เอกสาร
๑๒.ระบบการจั
การออมเงิ
นบของสมาชิ
กกองทุนหมู่บ้าน
๑๒. ๑๒.
การออมเงิ
นของสมาชิ
กกองทุ
นหมู่บน้าหมู
น ่บ้าน
การออมเงิ
นของสมาชิ
กกองทุ
๑๓. การมีส่วนร่วมของชุมชน
๑๓. ๑๓.
การมีการมี
ส่วนร่สว่วมของชุ
มชน มชน
นร่วมของชุ
๑๔. มีการจัดกระบวนการ พัฒนาองค์ความรู้แก่คณะกรรมการ
๑๔. ๑๔.
มีการจั
กระบวนการ
พัฒนาองค์
ความรูค้แวามรู
ก่คณะกรรมการ
มีกดารจั
ดกระบวนการ
พัฒนาองค์
้แก่คณะกรรมการ
ณะกรรมการ
กองทุนหมู่บกระบวนการพั
้านและสมาชิกโดยกองทุนหมู่บ้านเอง
กองทุกองทุ
นหมู่บน้าหมู
นและสมาชิ
กโดยกองทุ
นหมู่บน้าหมู
นเอง
่บ้านและสมาชิ
กโดยกองทุ
่บ้านเอง
๑๕. หนี้ค้างชําระ
๑๕. ๑๕.
หนี้ค้าหนี
งชํ้คาระ
้างชําระ
๑๖. อัตราส่วนของสมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน
๑๖. อั๑๖.
ตราส่
นของสมาชิ
กที่ได้กรับทีประโยชน์
จากเงิจนากเงิ
กองทุนนกองทุน
อัตวราส่
วนของสมาชิ
่ได้รับประโยชน์
๑๗. การนําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน
๑๗. ๑๗.
การนํการนํ
าเงินไปใช้
ามวัตามวั
ถุประสงค์
ของการกู
้ยืมเงิน้ยืมเงิน
าเงินตไปใช้
ตถุประสงค์
ของการกู
๑๘. การทุจริตทางการเงิน
๑๘. ๑๘.
การทุการทุ
จริตทางการเงิ
น น
จริตทางการเงิ
๑๙. สวัสดิการของสมาชิก
๑๙. ๑๙.
สวัสดิสวั
การของสมาชิ
ก ก
สดิการของสมาชิ
๒๐. ทุนสาธารณประโยชน์ต่อปี
๒๐. ทุ๒๐.
นสาธารณประโยชน์
ต่อปี ต่อปี
ทุนสาธารณประโยชน์

จากผลการประเมินศักยภาพกองทุนหมู่บ้าน พบว่าประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
จากผลการประเมิ
นศักนยภาพกองทุ
นหมู่บน้าหมู
น ่บพบว่
ประสิาประสิ
ทธิภาพในการดํ
าเนินงานของ
จากผลการประเมิ
ศักยภาพกองทุ
้าน าพบว่
ทธิภาพในการดํ
าเนินงานของ
กองทุ
น
หมู
่
บ
้
า
นหลายกองทุ
น
ไม่
เ
ป็
น
ไปตามมาตรฐานในการบริ
ห
ารจั
ด
การกองทุ
น
ที
่
ก
ํ
า
หนดไว้
แ
ละมี
เกณฑ์
กองทุ
นหมูน่บหมู
้านหลายกองทุ
นไม่เนป็ไม่
นไปตามมาตรฐานในการบริ
หารจัหดารจั
การกองทุ
นที่กํานหนดไว้
และมีเแกณฑ์
กองทุ
่บ้านหลายกองทุ
เป็นไปตามมาตรฐานในการบริ
ดการกองทุ
ที่กําหนดไว้
ละมีเกณฑ์
การประเมินนทีที่อ่อยู่ใยูนระดั
่ในระดับต้บอต้งปรั
องปรั
บปรุ
งรวมถึ
รวมถึ
งบางกองทุ
นงยัไม่งไม่
ไจด้ดทะเบี
จดทะเบี
ยนนิ
ตุคิบบุคลซึ
ุคคล
คลซึ
ส่ส่งงผลให้
การ
ซึง่ง่งผลให้
ผลให้
การประเมิ
บ
ปรุ
ง
ง
บางกองทุ
น
ยั
ไ
ด้
ย
นนิ
ต
ิ
บ
่
ง
ส่
ก
าร
การประเมินที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง รวมถึงบางกองทุนยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งส่งผลให้การ
บสนุสนุนนเงิเงินนทุทุนตามมาตรการกระตุ
นตามมาตรการกระตุ
้นเศรษฐกิ
จของรั
ฐบาลในระหว่
๒๕๕๕
- ๒๕๕๙
กองทุน่บหมู้าน่บ้าน
สนัสนับสนั
้นเศรษฐกิ
จของรั
ฐบาลในระหว่
างปีางปี
๒๕๕๕
- ๒๕๕๙
นั้นนัมี้นกนัมีองทุ
บสนุนเงินทุนตามมาตรการกระตุ
้นเศรษฐกิ
จของรั
ฐบาลในระหว่
างปี ๒๕๕๕
- ๒๕๕๙
้น มีนกหมู
องทุนหมู่บ้าน
และกองทุ
น
ชุ
ม
ชนเมื
อ
งจํ
า
นวนหนึ
ง
่
ที
ไ
่
ม่
ส
ามารถได้
ร
บ
ั
การสนั
บ
สนุ
น
เงิ
น
ทุ
น
จึ
ง
จะต้
อ
งเร่
ง
รั
ด
ให้
ค
วามช่
วยเหลื
อ
และกองทุ
นชุมนชนเมื
องจําอนวนหนึ
ง่ ทีไ่ ม่ง่ สทีามารถได้
รับการสนั
บสนุนบเงิสนุ
นทุนนเงิจึนงทุจะต้
งเร่งอรังเร่
ดให้งครัวามช่
ยเหลื
และกองทุ
ชุมชนเมื
งจํานวนหนึ
ไ่ ม่สามารถได้
รับการสนั
นจึองจะต้
ดให้คววามช่
วอยเหลือ
ละพัฒฒนาศั
นาศักยภาพกองทุ
กยภาพกองทุ
นหมู
่บนให้
้านให้
มารบริ
ีการบริ
หารจั
ดการที
่ดเีใป็ห้นเป็ไปตามระเบี
นไปตามระเบี
ยและมี
บ และมี
ความพร้
อม
ฟืฟื้น้นฟูฟืฟูแ้นและพั
น
หมู
่
บ
้
า
ม
ี
ก
ห
ารจั
ด
การที
่
ด
ี
ใ
ห้
ย
บ
ค
วามพร้
อ
ม
ฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านให้มีการบริหารจัดการที่ดีให้เป็นไปตามระเบียบ และมีความพร้อม
ในการขอรับบการสนั
การสนับสนุ
บสนุนเงินเงินทุนนทุนโครงการที
โครงการที
ได้
ในการขอรั
่สํา่สคัําญ่สคัําญได้
แก่แได้ก่แก่
ในการขอรับการสนั
บสนุนเงินทุน โครงการที
คัญ
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

3

4
๑. ปี 2555 สนับสนุนเงินทุนตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ระยะที่ ๓ โดยจัดสรรเงินเพิ่มทุน (บัญชีที่ ๑) ให้กองทุนละ ๑ ล้านบาท
๒. ปี 2558 มีโครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภายใต้
มาตรการสนั
นหมู
่บ้า่ นและชุ
มชนเมื
อง อ ง(วงเงิ
น น๔๐,๐๐๐
ล้านบาท)
มาตรการสนับบสนุ
สนุนนและพั
และพัฒฒนากองทุ
นากองทุ
น หมู
บ ้ า นและชุ
ม ชนเมื
(วงเงิ
๔๐,๐๐๐
ล้ า นบาท) และ
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้าน (วงเงิน ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท) ให้ธนาคารออมสินและธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสนับสนุนเงินกู้ยืมให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภายใต้เงื่อนไขดอกเบี้ย
อัตราพิเศษ
๓. ปี 2559 มีโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ จัดสรรเงินให้กองทุนหมู่บ้านกองทุนละ ๕ แสนบาท ภายใต้บัญชีประชารัฐ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงได้กําหนด
มาตรการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละกองทุน มีการพัฒนาศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านด้วยกระบวนการ
ฟื้นฟูและสร้างระบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านโดยการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อสอบทานความต้องการ ความพร้อมในการเพิ่มทุน ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุน
หมู่ บ้ า นระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ กรุ ง เทพมหานคร ระดั บ อํ า เภอหรื อ เขต สถาบั น การเงิ น และขอความ
อนุเคราะห์สํานักงานอัยการสูงสุดให้การสนับสนุนการดําเนินงานตามมาตรการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

๒. ความร่วมมือระหว่างสํานักงานอัยการสูงสุดกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
เมื่อ พ.ศ. 2547 ได้มีการตราพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
พ.ศ. 2547 กําหนดให้ในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน เรียกชื่อว่า “กองทุน
หมู่ บ้ า น” หรื อ “กองทุ น ชุ ม ชนเมื อ ง” โดยให้ ค ณะผู้ จั ด ตั้ ง ยื่ น คํ า ขอจดทะเบี ย นกองทุ น หมู่ บ้ า นต่ อ
นายทะเบียนตามระเบียบที่กําหนด ส่งผลให้กองทุนหมู่บ้านที่จดทะเบียนแล้ว มีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย พนักงานอัยการจึงมีอํานาจรับว่าต่างหรือแก้ต่างคดีแพ่งที่สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านผิดนัด
ไม่ชําระหนี้ตามสัญญาได้ ตามหนังสือตอบข้อหารือของสํานักงานอัยการสูงสุดที่ อส 0024.2/3299
ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2551 อย่างไรก็
งไรก็ตตาม
ามสํานักงานอัยการสูงสุดเห็นว่าเพื่อเป็นการลดปริมาณ
คดีที่จะนําขึ้นสู่ศาล และประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมศาลตามนโยบายของรัฐ อีกทั้ง
ยั ง เป็ น การบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นและลดภาระค่ า ใช้ จ่ า ยของสมาชิ ก ของกองทุ น หมู่ บ้ า นก่ อ นจะ
ดําเนินการฟ้องคดีต่อศาล ให้พนักงานอัยการดําเนินการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบกรมอัยการ
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ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาทชั้นพนักงานอัยการ พ.ศ. 2532 และระเบี ยบกรมอัยการว่ าด้วยการ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ. 2533 ทั้งนี้ ด้วยความสมัครใจของกองทุนหมู่บ้านกับสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน
ต่ออมา
มาได้ได้มมี กีการท�
ตกลงความร่ววมมื
มมืออระหว่
ระหว่าางงส�สํำา นั กงานอั
งานอัยยการสู
การสูงงสุสุดด กั บ
ารทํำาบับันนทึ ก ข้ อตกลงความร่
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทาง
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือ ไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาท แก่กรณีพิพาท
ที่เกิดขึ้นกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีกิจกรรมการให้บริการ ดังนี้
1. ให้คําปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
2. ให้ความช่วยเหลือในการทํานิติกรรมสัญญา บนพื้นฐานความเสมอภาคของ
ทุกฝ่าย และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่แท้จริงของการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
3. ช่ ว ยเหลื อ ไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทระหว่ า งกองทุ น หมู่บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งกั บ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
4. ให้ความช่วยเหลือทางด้านอรรถคดี โดยการรับว่าต่าง แก้ต่าง ให้แก่กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง

สํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด โดยสํ า นั ก งานคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายแก่
ประชาชน ได้บูรณาการประสานความร่วมมือกับสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในการ
“สัม มนาเชิ ง
ร่ ว มมื อ กั น ปกป้ อ งและรั ก ษาผลประโยชน์ ข องรั ฐ และประชาชน โดยได้ จั ด ทํ า โครงการ“สั
ปฏิบัติการพัฒนาแนวทางปกป้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนร่วมกับกองทุนหมู่บ้านและ
ชุ ม ชนเมื อ ง” เมื่ อ ระหว่ า งเดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2558 ถึ ง เดื อนมกราคม พ.ศ. 2559 จากการ
ดําเนินการโครงการดังกล่าว ข้อมูลพบว่าปัจจัยสําคัญในการที่จะยกระดับการบริหารกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสูญเสียน้อยที่สุดต่องบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลจัดสรร
เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านกลไกการบริหารของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คือ
การสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและการดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและคดี
กระบวนการทําสัญญากู้ยืมเงิน การติดตามหนี้สินที่ให้สมาชิกกองทุนกู้ยืมกลับคืนมาได้ โดยไม่ต้องนําคดี
ขึ้นสู่ศาล
หลังจากการสัมมนาดังกล่าวทําให้ได้รับทราบข้อมูลและปัจจัยในการที่กองทุนหมู่บ้าน
มีการบริหารจัดการที่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ไม่
ไม่เเป็ป็นนไปตามกฎหมาย
ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเงินทุนจัดสรรของรัฐบาลคิดเป็นเงิน
มากกว่าหมื่นล้านบาท สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจึงได้รวบรวมข้อมูล สถิติ
ปัญหาอันเป็นเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นหารือมายังสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อขอรับการสนับสนุนคณะทํางาน
ในการวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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6
สํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด จึ ง ได้ ส นั บ สนุ น คณะทํ า งานเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามคําสั่งสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ที่ 55/2559 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และสํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชนได้ ดําเนิน การ “โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดํ าเนิ นการของกองทุ นหมู่ บ้ านและชุ มชนเมื อง” โดยจั ด อบรมให้ กั บ พนั ก งานอั ย การที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ในสํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด/จังหวัดสาขา
ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ และอบรมให้แก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่จะต้องรับการ
ฟื้นฟูเพื่อขอเพิ่มทุนในพื้นที่ทั่วประเทศระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามหลักสูตร
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในกระบวนการทางกฎหมายและคดีเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” แบ่งเป็น ๖ พืพื้น้นทีที่ๆ่ พืละ
ความรู
้ประกอบด้
วย วย
้นที๑่ละวัน๑ เนื
วัน้อหาการให้
เนื้อหาการให้
ความรู
้ประกอบด้
๑. สถานะของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
๒. หลักเกณฑ์การขอเพิ่มทุน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านกฎหมาย
๓. กระบวนการบริหารจัดการทางนิติกรรมสัญญา การเร่งรัดติดตามหนี้ และ
กระบวนการดําเนินคดี และการบังคับคดี ถาม – ตอบ ปัญหา
๔. การพั ฒนาและปรับปรุงข้อบัง คับของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมื องให้มี
ธรรมาภิบาล
๕. คณะทํางานเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุม ชนเมื องร่ว มกับสํานั กงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมื องแห่งชาติลงพื้นที่ ศึกษาแนวทางการ
สนับสนุนการดําเนินงานในกระบวนการทางกฎหมายและคดีในการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เกี่ยวกับหนี้ค้างชําระ และกรณีเงินขาดบัญชี ณ กองทุนหมู่บ้านชะแล้
หมู่ ที่ 4 ตํ า บลชะแล้ อํ า เภอสิ ง หนคร จั ง หวั ด สงขลา เมื่ อ วั น ที่ 26 ตุ ล าคม พ.ศ. 2559 และนํ า
แนวทางการแก้ไขปัญหาไปใช้กับกองทุนหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูในเขตอําเภอท่าม่วง และอําเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน ๗ กองทุน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึง เดือนมกราคม 2560 จาก
กองทุนหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีท้งั หมด ๔๗ กองทุน
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คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

บทที่ ๒
บทที่ ๒หารจัดการของกองทุนหมู่บ้าน
สภาพปัญหา ข้อเสนอแนะในการบริ
สภาพปั
ญหา
ข้อเสนอแนะในการบริ
หารจัดการของกองทุ
นหมู
และชุ
มชนเมื
อง แนวทางแก้ไขและการให้
ความช่วยเหลื
อ ่บ้าน
และชุมชนเมือง แนวทางแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือ
จากการขับเคลื่อนการดําเนินงานมาตรการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของกองทุนหมู่บ้าน
จากการขั
เคลื่อนการดํ
งานมาตรการฟื
ฟูและพั
กยภาพของกองทุ
นหมูอ่ของ
บ้าน
และชุมชนเมืองของสํ
านักบงานกองทุ
นหมูาเนิ
่บ้านนและชุ
มชนเมือ้นงแห่
งชาติฒนาศั
(สทบ.)
และความร่วมมื
มชนเมืยการสู
องของสํ
นักงานกองทุ
นหมู
่บ้านและชุ
มชนเมื
องแห่
งชาติ (สทบ.) และความร่
อของ
สํและชุ
านักงานอั
งสุดาโดยสํ
านักงานคุ
้มครองสิ
ทธิและช่
วยเหลื
อทางกฎหมายแก่
ประชาชนได้วมมื
ประมวล
สํานักงานอั
งสุดโดยสํานักงานคุ
้มครองสิ
ทธิและช่วนยเหลื
ประมวล
สภาพปั
ญหายการสู
ข้อเสนอแนะในการบริ
หารจั
ดการของกองทุ
หมู่บอ้าทางกฎหมายแก่
นและชุมชนเมือปง ระชาชนได้
แนวทางแก้
ไขและ
สภาพปัคญ
หา ข้วอยเหลื
เสนอแนะในการบริ
ารจั
การของกองทุ
หมู่บม้าีแนและชุ
มชนเมืาอเนิงนงานให้
แนวทางแก้
ไขและ
การให้
วามช่
อเพื่อให้กองทุนหหมู
่บ้าดนและชุ
มชนเมือนงได้
นวทางการดํ
เป็นไปตาม
การให้ความช่
ยเหลื
กองทุ
นหมูห่บารจั
้านและชุ
องได้มีแนวทางการดํนาหมู
เนิน่บงานให้
เป็มนชนเมื
ไปตาม
กฎหมาย
ระเบียวบที
่เกี่ยอวข้เพือ่องให้และมี
การบริ
ดการสูม่มชนเมื
าตรฐานตามนโยบายกองทุ
้านและชุ
อง
กฎหมาย
แห่
งชาติ ดัระเบี
งนี้ ยบที่เกี่ยวข้อง และมีการบริหารจัดการสู่มาตรฐานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ดังนี้

๑. สภาพปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๑. สภาพปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
การดําเนินงานมาตรการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้
าเนินางานมาตรการฟื
้นฟูนแหมู
ละพั
นาศักยภาพของกองทุ
้านและชุ
จัดกลุ่มสภาพปัญการดํ
หาการดํ
เนินงานของกองทุ
่บ้าฒ
นตามเกณฑ์
การประเมินนไว้หมู๓่บกลุ
่ม ได้แมก่ชนเมืองได้
จัดกลุ่มสภาพปัญหาการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านตามเกณฑ์การประเมินไว้ ๓ กลุ่ม ได้แก่
1.1 กลุ่มที่ ๑ ปัญหาด้านการเงิน
1.1 กลุ๑.๑.1
่มที่ ๑ ปัมีหญนีหาด้
้ค้างชํานการเงิ
าระเกินนร้อยละ ๑๕ หมายความถึง ไม่มีการติดตามและ
๑.๑.1กหนี
มีห้ในีนการใช้
้ค้างชําเระเกิ
ร้อยละ
๑๕ งหมายความถึ
ตรวจสอบความสามารถของลู
งินคืนนตามสั
ญญาส่
ผลให้กองทุนงหมู่บ้าไม่นมีมหีกนีารติ
้ค้าดงชํตามและ
าระเกิน
งินคืน(บัตามสั
ร้ตรวจสอบความสามารถของลู
อยละ ๑๕ ของเงินทุนจัดสรรทีก่ไหนี
ด้ร้ใับนการใช้
จากรัฐเบาล
ญชีทญ
ี่ ๑)ญาส่งผลให้กองทุนหมู่บ้านมีหนี้ค้างชําระเกิน
ร้อยละ ๑๕ ของเงินทุนจั๑.1.๒
ดสรรที่ไกองทุ
ด้รับจากรั
ชีที่ ๑)ญชี หมายความถึง บัญชีลูกหนี้จริงที่มี
นหมูฐ่บบาล
้านมี(บั
เงินญขาดบั
๑.1.๒นคงเหลื
กองทุอนในบั
หมู่บญ้านมี
เงินขาดบัญชีนไม่คหมายความถึ
ชีลูกหนี
้จริงที่มี
หลักฐานตรวจสอบได้ และเงิ
ชีธนาคารรวมกั
รบตามเงินที่ไงด้รบัับญการจั
ดสรรจาก
กฐานตรวจสอบได้
และเงินคงเหลื
อในบั
ญกชียอกเงิ
ธนาคารรวมกั
นไม่ครบตามเงินนและสถานะลู
ที่ได้รับการจักดหนี
สรรจาก
รัหลั
ฐบาล
(บัญชีที่ ๑) กรรมการกองทุ
นหมู
่บ้านยั
น ไม่ทราบสถานะการเงิ
้
รัฐบาล (บัญชีที่ ๑) กรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บนยั
กยอกเงิน ไม่ทราบสถานะการเงิ
กหนี้ ง
๑.1.๓ กองทุ
นหมู
้านขาดความเคลื
่อนไหวในการดํานเนิและสถานะลู
นงาน หมายความถึ
๑.1.๓
กองทุนหมูน่บเป็้านนขาดความเคลื
นงาน หมายความถึ
หมายความถึ
ไม่มีการจัดทําบัญ๑.๑.๓
ชี และงบการเงิ
ระยะเวลาติดต่่ออนไหวในการดํ
กันไหวในการด�
นเกิน ๒ ปีาำเนิสถานะทางการเงิ
นของง
ไม่ดท�มำีกบัารจั
ทํ้าานไม่
บัญมชีีความเคลื
และงบการเงิ
นระยะเวลาติ
เกิหนารจั๒ดการทางการเงิ
ปี สถานะทางการเงิ
ไม่มีการจักองทุ
นเป็น่อระยะเวลาติ
ดต่อมกัีเอกสารการบริ
นเกินดต่๒อปีกันสถานะทางการเงิ
นของกองทุ
นหมูน่บของ
้าน
นญ
หมูชีด่บและงบการเงิ
นไหวนเป็และไม่
นของกองทุ
กองทุ
หมู่บ้าและไม่
นไม่มีคมวามเคลื
่อนไหว หารจั
และไม่
มีเอกสารการบริ
หารจัดการทางการเงิ
ไม่มีความเคลื
เี อกสารการบริ
ดการทางการเงิ
นของกองทุ
นหมู่บ้าน    นของกองทุน
หมู
่บ้า่อนนนไหว
หมู่บ้าน
1.2 กลุ่มที่ ๒ ปัญหาการบริหารจัดการด้านระบบเอกสาร การจัดการ และระบบการออม
1.2 กลุ่ม1.๒.๑
ที่ ๒ ปัญไม่หาการบริ
การด้านระบบเอกสาร
การจัด่ การ
มี ก ารจัหดารจั
ทํ า ดเอกสารการส่
ง มอบงานเมื
อ มี กและระบบการออม
ารเปลี่ ย นแปลง
คณะกรรมการกองทุนหมู1.๒.๑
่บ้าน ไม่ มี ก ารจั ด ทํ า เอกสารการส่ ง มอบงานเมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
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1.๒.๒ ประกาศ ระเบี ย บ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ ของกองทุ น หมู่ บ้ า น ไม่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านไม่ทราบรายละเอียดในประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ไม่มีการทบทวนแก้ไข
ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม
1.๒.๓ ไม่มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ทําให้สมาชิกไม่ทราบกิจกรรม จึงไม่มีส่วนร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
1.๒.๔ การจั ด ทํ า บั ญ ชี งบการเงิ น ไม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกําหนดตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๙ (๘)
1.๒.๕ ไม่ มี ก ารจั ดเก็บเอกสารของกองทุ นหมู่บ้ า น หรือการจั ดเก็ บเอกสาร
ไม่เป็นระบบ เอกสารการบริหารจัดการไม่ครบถ้วน
1.๒.๖ การออมเงินของสมาชิก (บัญชีที่ ๒) ไม่เคลื่อนไหว ไม่ต่อเนื่อง
1.๒.๗ ไม่เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยไม่มีการเปิดรับสมาชิก
เพิ่มเติมหลังจากการรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านครั้งแรก
1.๒.๘ ขาดการส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
1.๒.๙ ไม่มีสถานที่ทําการของกองทุ
1.๒.๑๐ ไม่มี การจัดสรรกําไรสุทธิมาจัดเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้ กับสมาชิ ก
กองทุนหมู่บ้าน
1.๒.๑๑ ไม่มีการจัดสรรกําไรสุทธิมาจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชน
1.3 กลุ่มที่ ๓ ปัญหาการบริหารจัดการด้านโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
1.๓.๑ ไม่มีการกําหนดโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือมีกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านจํานวนไม่ครบถ้วนตามระเบียบ
1.๓.๒ กระบวนการคั ด เลื อ กคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นไม่ เ ป็ น ไปตาม
ระเบียบ
1.๓.๓ ไม่มีระบบควบคุมและป้องกันการทุจริตของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
1.๓.๔ ไม่มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน
1.๓.๕ ไม่มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือมีการจัดการประชุม
แต่น้อยกว่าปีละ ๓ ครั้ง
1.๓.๖ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ไม่มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี
สมาชิกอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อแถลงผลการดําเนินงานให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านรับทราบ
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จากการรายงานข้อมูลสภาพปัญหาการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านตามมาตรการ
ฟื้น ฟู แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพของกองทุ น หมู่ บ้ านและชุ ม ชนเมื อ งนั้ น ได้ มี ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ในความ
ต้องการให้หน่วยงานให้ความช่วยเหลือ และมีรายละเอียดของปัญหา อุปสรรคที่สําคัญที่กองทุนหมู่บ้าน
ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขด้วยกองทุนหมู่บ้านเองได้ โดยสรุปได้ดังนี้
๑. กองทุนหมู่บ้านประสบปัญหาหนี้ค้างชําระเกิน ๑๐ ปี สาเหตุเนื่องจาก
๑.๑ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านไม่ชําระคืนเงินกู้ยืม
๑.๒ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่าขาดการติดตามทวงถาม
๑.๓ มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่เข้ามาบริหาร แต่ขาดข้อมูล
ลูกหนี้
๒. กองทุนหมู่บ้านมีปัญหาเงินขาดบัญชี สาเหตุเนื่องจาก
๒.๑ กรรมการกองทุนหมู่บ้านทุจริต เช่น รับชําระเงินคืนจากสมาชิกแล้ว
ไม่นําเงินเข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (กรรมการยักยอกเงิน), ,กรรมการกองทุ
กรรมการกองทุนนหมู
หมู่บ่บ้า้านเพิ
นเพิ่ม่มจ�จํำานวนเงินใน
สัญญากู้ยื มเงิ น ของสมาชิ ก โดยสมาชิ กไม่ ทราบและไม่ยินยอมแล้วกรรมการกองทุน หมู่บ้า นนํา เงิ น
ดังกล่าวไปใช้ส่วนตัว กรรมการกองทุนหมู่บ้านปลอมแปลงทําสัญญากู้ยืมเงินในนามสมาชิกแล้วนําเงินไป
ใช้เป็นการส่วนตัว เป็นต้น
๒.๒ ข้อมูลลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน หรือหนังสือรับสภาพหนี้ และเงิน
คงเหลือในบัญชีที่ 1 รวมกันแล้วน้อยกว่าเงินทุนทั้งหมดที่รัฐบาลจัดสรรให้
๒.๓ กรรมการกองทุนหมู่บ้านทําลายเอกสาร หรือเอาไปเสียซึ่งเอกสาร
ทําให้ไม่มีข้อมูลลูกหนี้
๒.๔ กองทุนหมู่บ้านบริหารจัดการโดยกรรมการเพียงคนเดียวเมื่อกรรมการ
เสียชีวิต เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หนีออกนอกพื้นที่ ทําให้กองทุนหมู่บ้านไม่มีข้อมูลการบริหารจัดการ
จึงไม่สามารถดําเนินงานต่อไปได้
๓. กองทุนหมู่บ้านมีปัญหาหยุดดําเนินการ สาเหตุเนื่องจาก
๓.๑ กรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นหนี้กองทุนเอง จึงไม่ดําเนินการเรียกคืนเงิน
จากสมาชิก
๓.๒ คณะกรรมการกองทุ น หมู่บ้าน และสมาชิ ก ร่ วมกันไม่ ชํา ระคืนเงิน
เพราะมีความเข้าใจว่าเป็นเงินหลวงให้เปล่าไม่จําเป็นต้องชดใช้คืน
๓.๓ คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ านเรี ย กคื น เงิ น จากสมาชิ ก แต่ ส มาชิ ก
ไม่ยอมชําระคืนเงิน กรรมการกองทุนหมู่บ้านจึงหยุดดําเนินการ เพราะไม่เข้าใจถึงวิธีการติดตามทวงหนี้
โดยชอบด้วยกฎหมาย
๓.๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศ ระเบียบ
หรือข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน เช่น ไม่เรียกประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือสมาชิก หรือเรียก
ประชุมไม่ได้ ไม่ติดตามเงินกู้ยืม ไม่ยอมรับชําระคืนเงินกู้จากสมาชิก ไม่จัดทําเอกสารการดําเนินงาน
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

9

10
๓.๕ เกิ ด ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งสมาชิ ก และกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า น
เนื่องจากปัญหาการเมืองท้องถิ่น ผลประโยชน์ และการสื่อสารไม่ตรงกัน ส่งผลให้มีการร้องเรียนไปยัง
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอและสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา
๔.๔.  คณะกรรมการ
คณะกรรมการกองทุ
ระบบบัญญชีชี
กองทุนนหมู
หมู่บ่บ้า้านขาดการเรี
นขาดการเรียยนรู
นรู้อ้อย่ย่าางต่
งต่ออเนืเนื่อ่องง เช่เช่นนระบบบั
ระเบียบ เอกสารทางการเงิ
เอกสารทางการเงินน
สรรคจากเหตุปปัจจััจยจัอืย่นอืๆ่นๆได้ได้แแก่ก่
๕.๕.  อุ
อุปปสรรคจากเหตุ
๕.๑ ลูกหนี้ย้ายออกจากหมู่บ้าน ไม่สามารถติดต่อได้
๕.๒ ลู ก หนี้ เ ป็ น เครื อ ญาติ กั บ กรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า น ทํ า ให้ เ กิ ด ความ
เกรงใจกัน
๕.๓ กรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่อยากติดตามหนี้ เนื่องด้วยคํานึงถึงฐาน
เสียงของตนในการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต่อไป
๕.๔ กรรมการกองทุนหมู่บ้านบางคนมีพฤติกรรมไม่ชําระหนี้เอง จึงไม่ใส่ใจ
ที่จะติดตามหนี้
๕.๕ การแยกหมู่บ้าน หรือ ชุมชนขึ้นใหม่ตามการแบ่งพื้นที่ของหน่วยงาน
ของกระทรวงมหาดไทยและมีการจัดตั้งและจดทะเบียนนิติบุคคลกองทุนตั้งใหม่ทําให้สมาชิกใช้สิทธิในการ
กู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้านแห่งใหม่ได้ โดยยังไม่ชําระคืนเงินให้แก่กองทุนเดิม

๒. ข้อเสนอแนะ และแนวทางการให้ความช่วยเหลือการดําเนินงาน
จากการด�าำเนินการ
จากการดํ
การ “โครงการพั
“โครงการพัฒฒนาความรู
นาความรู้ด้ ด้า้ านกฎหมายเพื
นกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
การของกองทุ นนหมู
หมู่ บ่บ้ า้านและชุ
นและชุมมชนเมื
ชนเมือง”
อง”ได้ได้สสรุรุปปข้ข้ออเสนอแนะ
ให้คความ
วาม
ด�ดํำาเนินการของกองทุ
เสนอแนะ และแนวทางแก้
และแนวทางแก้ไไขเพื
ขเพื่ อ่อให้
ช่วยเหลือในการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ตามเกณฑ์
ามเกณฑ์กการประเมิ
ารประเมินนตาม
ตาม
มาตรฐานการบริหหารจั
ดกองทุ
นที่ดี โดยจั
่มปัญดหากลุแนวทางแก้
ความช่
วยเหลือออกเป็
น ๒วแนวทาง
มาตรฐานการบริ
ารจั
ดการกองทุ
นทีด่ดกลุ
ี โดยจั
่มปัญหาไขและการให้
แนวทางแก้
ไขและการให้
ความช่
ยเหลือ
ได้แก่ ปันญ๒หา
แนวทางแก้
ความช่
วยเหลือทางด้
านกระบวนการทางกฎหมาย
และ
ออกเป็
แนวทาง
ได้แก่ ปัไญขและการให้
หา แนวทางแก้
ไขและการให้
ความช่
วยเหลือทางด้านกระบวนการทาง
กฎหมาย
และปัญหา
แนวทางแก้คไวามช่
ขและการให้
วามช่าวนการพั
ยเหลือฒ
ทางด้
ฒนาศักหยภาพการ
ปัญหา แนวทางแก้
ไขและการให้
วยเหลือคทางด้
นาศัากนการพั
ยภาพการบริ
ารจัดการ
ซึ่งมีหรารจั
ายละเอี
ยดของสภาพปั
ญหาย ดของสภาพปั
แนวทางการแก้
ไข และเอกสารประกอบการดํ
าเนินงานในการแก้ไข
บริ
ด การ
ซึ่ ง มี ร ายละเอี
ญ หา
แนวทางการแก้ ไ ข และเอกสารประกอบการ
้นตอนต่ไาขปั
งๆญดัหาตามขั
งนี้
ด�ปัำญเนิหาตามขั
นงานในการแก้
้นตอนต่างๆ ดังนี้
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๒.๑ ปัญหา แนวทางแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือทางด้านกระบวนการทางกฎหมาย
๒.๑.๑ ปัญหาหนี้ค้างชําระเกินร้อยละ ๑๕
 สภาพปัญหา
กองทุ น หมู่ บ้ า นมี ลู ก หนี้ ค้ า งชํ า ระหนี้ คิ ด เป็ น จํ า นวนเงิ น เกิ น ร้ อ ยละ ๑๕ ของ
เงินทุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ (บัญชีที่ ๑) เช่น กองทุนหมู่บ้านได้รับเงินจัดสรร ๑ ล้านบาท มีเงินค้างชําระได้
รายละ
ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ ๑๕ คิ ด เป็ น เงิ น จํ า นวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท แต่ พ บว่ า มี ลู ก หนี้ ค้ า งชํ า ระ ๑๐
๑๐ ราย
รายๆ
ละ
๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐บาท
บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐ จากเงินที่รัฐจัดสรรให้คือ ๑ ล้านบาท
ถือว่ามีหนี้ค้างชําระเกินร้อยละ ๑๕
ข้อสังเกตลักษณะของสมาชิกผู้กทู้ ี่อาจเกิดปัญหาหนี้ค้างชําระ/ลูกหนี้ผิดนัด
๑. สมาชิกผู้ก้ยู ืมเงินเริ่มมีการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้นล่าช้ากว่าระยะเวลา
ที่กํ า หนด เมื่ อ มี ก ารทวงถามจากคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นแล้ ว อาจได้ รั บ คําปฏิ เสธโดยอาศั ย
เหตุผลต่าง ๆ
๒. ได้รับการติดตามทวงหนี้จากสถาบันการเงินอืน่ เกีย่ วกับสินเชื่อทาง
การเงินบ่อยผิดปกติ
๓. สมาชิกเพิกเฉยเมื่อมีการทวงถามให้ชาํ ระหนี้และหลีกเลี่ยงที่จะพบปะ
กับกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
๔. ธุรกิจประเภทเดียวกันกับที่ผู้ก้ยู ืมเงินไปดําเนินการมีปัญหาการขาดทุน
๕. สมาชิกผู้ก้ยู ืมเงินนําเงินที่ได้ก้ไู ปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่แสดง
ไว้ในคําขอกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 แนวทางการแก้ไข
วิธีการที่ ๑ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทําระบบติดตามและตรวจสอบ
ความสามารถในการใช้เงินคืนตามสัญญา
ขั้นตอนที่ ๑ เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน
ก. รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินของสมาชิก เช่น
แบบคําขอกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สัญญากู้ยืมเงิน หนังสือรับสภาพหนี้ ใบสําคัญการ
ชําระคืนเงินของสมาชิก ทะเบียนคุมลูกหนี้ สมุดบัญชี งบการเงิน เป็นต้น
กรณีกองทุนหมู่บ้านที่มีปัญหาไม่มีข้อมูลลูกหนี้ รวมถึงเอกสารการ
ดํด�าำเนินงานของกองทุนหมู่บ้าให้
คณะกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บนประสานคณะอนุ
น  ให้
คณะกรรมการกองทุ
นหมู
้านประสานคณะอนุกกรรมการสนั
รรมการสนับบสนุ
สนุนนระดั
ระดับบ
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ระดับอําเภอ/เขต เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่ ธนาคาร
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สาขาที่รับผิดชอบ หรือพนักงาน สทบ. สาขาประจําจังหวัด เพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนในการ
จัดหาข้อมูล
แหล่งข้อมูลค้นหาได้จาก
๑. เอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งเก็บรักษาไว้ที่คณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับจังหวัด และสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา
๒. หนังสือสั่งจ่ายเงินกู้ยืม และกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้มีอํานาจ
เบิกจ่ายเงินซึ่งเก็บรักษาไว้ที่ธนาคารสาขาที่รับผิดชอบ
๓. เอกสารการขอเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านที่ผ่านมา ซึ่งเก็บรักษาไว้ที่
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด และสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา
๔. การจัดเก็บข้อมูลตามโครงการต้นกล้าอาชีพของกองทุนหมู่บ้าน
ซึ่งเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา
ข. แยกประเภทลูกหนี้ที่มีสัญญา และการชําระคืนเงินกู้ยืมตามกําหนด
กับประเภทค้างชําระทั้งที่มีเอกสารสัญญา และไม่มีเอกสารสัญญา
ค. จัดทําข้อมูลการชําระคืนเงินของลูกหนี้รายคนทั้งเงินต้น ดอกเบี้ย
และค่าปรับที่ต้องชําระทั้งหมด
ตอนที่ ่ ๒
ขัขั้น้นตอนที
๒ คณะกรรมการกองทุ
คณะกรรมการกองทุนนหมู
หมู่บ่บ้า้านเรี
นเรียยกประชุ
กประชุมมสมาชิ
สมาชิกกเพื
เพื่อ่อ
แจ้งก�กํำาหนดวันช�ชํำาระคืนเงินกู้และสถานที่ในการช�
นการชํำาระคืนเงินกู้
อเชิ
ประชุม  
ม และหนั
และหนังงสืสืออติติดดตามทวงถามบอกกล่
ตามทวงถามบอกกล่าวให้
                                          ก. ก.มีหมีนัหงนัสืงอสืเชิ
ญญประชุ
วให้
(ครัง้ ้งทีที่ ๑)
่ ๑)(ตามสั
(ตามสั
ญญากู
ญญาค้
ําประกั
นการกู
เงินงสื/ อหนั
สือรับสภาพหนี
งสือ
ช�ชํำาระหนี้ (ครั
ญญากู
ย้ มื ้ยเงิืมนเงิ/สันญ/สัญาค�
ำ้ ประกั
นการกู
ย้ มื เงิ้ยนืม/หนั
รับงสภาพหนี
/้ หนังสือ้ /รัหนั
บสภาพ
รับสภาพ
บผิงไปยั
ด ฯลฯ)
แจ้งแ้ ไปยั
หนี้แนละผู
้ําประกัมนและรั
ให้มาประชุ
ม และรั
บทราบข้
าระ
ความรั
บผิดความรั
ฯลฯ) แจ้
งลูกหนี
ละผูงค้ ลู�้ำกประกั
ให้ม้คาประชุ
บทราบข้
อมูลการช�
ำระคือนมูเงิลนการชํ
กูย้ มื ตาม
เงินกู้ย่ ๑ืมตามขั
ตอนที
งกล่สำ� าเนาหนั
วข้างต้งนสืต้ออไว้งมีเป็สนําหลั
เนาหนั
อไว้ว่าเป็จะใช้
นหลัวธิกกี ฐาน
ว่า
ขัคืน้ นตอนที
ทัง้ นีก้ ้นารส่
งหนั่ ๑งสืทัอ้งดันีง้กกล่ารส่
าวข้งหนั
างต้งนสืต้ออดังมี
กฐานงสืไม่
ารส่ไม่
งทาง
จะใช้วิธยีก์ลารส่
งทางไปรษณี
งทะเบี
ยนตอบรับ หรือคณะกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้านไปส่
งด้วยตั
วเองที
น
ไปรษณี
งทะเบี
ยนตอบรับย์ลหรื
อคณะกรรมการกองทุ
นหมู่บ้านไปส่งด้วยตั
วเองที
่บ้านของลู
กหนี
้ซึ่งต้่บอ้างมี
หลั
กฐานการรั
ของลู
กหนี้ซึ่งต้บอหนั
งมีงหสืลัอกไว้ฐานการรับหนังสือไว้
                        
ข.ข.คณะกรรมการกองทุ
คณะกรรมการกองทุนนหมู
หมู่บ่บ้า้านแจ้
นแจ้งให้ที่ประชุมสมาชิกรับทราบผล
การด�
สรรค และกํ
และก�าำหนดวันชํช�าำระคืนเงินกู้และสถานที
ละสถานที่ในการชํ
นการช�าำระคื
ระคืนเงิเงินนกูกู้ใ้ให้ห้ชชัดัดเจน
เจน
การดํำาเนินงาน ปัญหา อุอุปปสรรค
พร้อมทั้งให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้า้านจั
นจัดดทํท�าำรายงานการประชุ
รายงานการประชุมมบับันนทึทึกกรายละเอี
รายละเอียยดไว้
ดไว้ดด้ว้วยย กรณี
กรณี
ลูกหนี้ไม่มาประชุมให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านติดตามทวงถาม
โดยท�าำหนั
หนังงสืสืออบอกกล่
บอกกล่าาวว
ตามทวงถาม (ครั้งที่ ๒) โดยทํ
ทวงถามและแจ้งมติที่ประชุมสมาชิกให้ลูกหนี้ทราบด้วย
                                          ค.ค.หลั
หลังงจากสมาชิ
จากสมาชิกกลูลูกกหนี
หนี้มม้ าร่
าร่ววมประชุ
มประชุมมและคณะกรรมการกองทุ
และคณะกรรมการกองทุนนหมู
หมู่บบ่ ้าา้ นน
ได้
ระหนี้จจ้ ากสมาชิ
ากสมาชิกกลูลูกกหนี
หนี้แแ้ ล้ล้วว ให้
ให้คคณะกรรมการกองทุ
ณะกรรมการกองทุนนหมู
หมู่บบ่ ้าา้ นจั
นจัดดกลุ
กลุ่มม่ ประเภท
ประเภท
ได้รรบั ับข้ข้ออมูมูลลในการตกลงการช�
ในการตกลงการชําำระหนี
ลูลูกกหนี
ละสภาพปัญญหาของการชํ
หาของการช�าระคื
ำระคืนเงินเงิน นโดยการจั
โดยการจัดกลุ
ดกลุ่ม ่มดังดันีง้ นี้
หนี้ต้ตามสาเหตุ
ามสาเหตุแและสภาพปั
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๑ ่มกลุที่สมามารถชํ
ามารถชํ
ระเงิ
คืนทได้
ต้นอพร้
อมดอกเบี
้ยและ
ที่สามารถช�
ำาระคื
กลุ่มกลุที่ ม๑ที่ กลุ
าระเงิ
นคืนนเงิได้
้ังเงิทน้ังเงิต้นพร้
มดอกเบี
้ยและ
ลูก้นหนี
ต้นอพร้มดอกเบี
อมดอกเบี
้ยและเบี
บมาชํ
าระคื
คณะกรรมการกองทุ
เบี้ยเบี
ปรั้ยบปรัทันบทีทันเมืที่อเมื
ลูก่อหนี
ําเงิ้นํนาเงิต้นพร้
้ยและเบี
้ยปรั้ยบปรัมาชํ
าระคื
น ให้น คให้ณะกรรมการกองทุ
น น
่บ้าบนรั
เงินแไว้
ล้วออกใบเสร็
ทําการแทงเพิ
กถอน
อเวนคื
ญญากู
นการ
หมู่บหมู
้านรั
เงิบนไว้
ล้วแออกใบเสร็
จรับจเงิรับนเงิทํนาการแทงเพิ
กถอน
หรือหรื
เวนคื
นสัญนสัญากู
้ยืมเงิ้ยืนมเงิแล้น วแล้
ดําวเนิดํานเนิ
การ
เรียอบร้
ลงบัลงบั
ญชีญ
ให้ชีเรีให้ยบร้
ย อย
่ ๒ ่มกลุ
่รับสภาพหนี
้และขอผ่
าระหนี
ป็นงวดๆให้
เนินนการ
การ
กลุ่มกลุ
ที่ ม๒ทีกลุ
ที่รมับทีสภาพหนี
้และขอผ่
อนชํอานชํ
ระหนี
้เป็น้เงวดๆให้
ดําให้เนิดดํานำ� เนิ
การ
ตามวิ
ธีการที
ต่อไป
ตามวิ
ธีการที
่ ๒ ต่่ ๒อไป
่ ๓ ่มกลุ
ม่ประสงค์
ต่อได้ไม่ไม่
ได้แไม่
จ้งเหตุ
กลุ่มกลุ
ที่ ม๓ทีกลุ
ที่ไมม่ทีป่ไระสงค์
จะชํจาะชํ
ระคืาระคื
นเงินเงิตินดต่ติอดไม่
จ้งแเหตุ
ขัดข้ขอัดงข้อง
ทราบ
นการตามวิ
ธีการที
่ ๒ และ
ต่อไป
ให้ทให้
ราบ
ให้ดให้
ําเนิดํานเนิ
การตามวิ
ธีการที
่ ๒ และ
๓ ต่๓อไป
่ ๔่มกลุ
่ลูก้เหนี
วิตดให้
นการตามวิ
ธีการที
ต่อไป
กลุ่มกลุ
ที่ ่ม๔ทีกลุ
ที่ล่มูกทีหนี
งินกู้เงิ้เนสีกูย้เชีสีวยิตชีให้
ําเนิดนําเนิ
การตามวิ
ธีการที
่ ๒ ต่่ ๒อไป
ธีการที
่ ๒ การเจรจาประนอมหนี
้ และปรั
งโครงสร้
างหนี
วิธีกวิารที
่ ๒ การเจรจาประนอมหนี
้ และปรั
บปรุบงปรุ
โครงสร้
างหนี
้ ้
่อครบกํ
าหนดระยะเวลาตามหนั
สือบอกกล่
าวทวงถามและลู
เมื่อเมื
ครบกํ
าหนดระยะเวลาตามหนั
งสืองบอกกล่
าวทวงถามและลู
กหนีก้ไหนี
ด้ต้ไิดด้ต่ตอิดต่อ
ขอเจรจาไกล่
คณะกรรมการกองทุ
่บ้าานดํ
นการเจรจาหรื
ผ่อนนผั
นการชํ
าระหนี
ขอเจรจาไกล่
เกลีเ่ยกลี
แล้่ยวแล้
นั้นวนัให้้นคให้
ณะกรรมการกองทุ
นหมูน่บหมู
้านดํ
เนิานเนิ
การเจรจาหรื
อผ่ออนผั
การชํ
าระหนี
้ ้
ลูก้ หนี
้ โดยพิ
จารณาจากสาเหตุ
ี่ลูก้ไหนี
ม่สามารถชํ
าระหนี
้คืนตได้
ตามความเหมาะสมเป็
นรายกรณี
ให้แให้
ก่ลแูกก่หนี
โดยพิ
จารณาจากสาเหตุ
ที่ลูกทหนี
ม่ส้ไามารถชํ
าระหนี
้คืนได้
ามความเหมาะสมเป็
นรายกรณี
ไป ไป
ญหาและหาแนวทางในการช่
วยเหลื
ลูก้ใหนี
ห้สามารถชํ
าระหนี
้กองทุ
่บ้านได้
ย่านงเป็
นระบบ
เพื่อเพื
แก้่อไแก้
ขปัไญขปัหาและหาแนวทางในการช่
วยเหลื
อลูกอหนี
ห้ส้ใามารถชํ
าระหนี
้กองทุ
นหมูน่บหมู
้านได้
อย่าองเป็
ระบบ
1. กรณี
สามารถเจรจาตกลงประนี
ประนอมจํ
านวนหนี
้ตามสั
ญญา
ดอกเบี
1. กรณี
สามารถเจรจาตกลงประนี
ประนอมจํ
านวนหนี
้ตามสั
ญญา
ดอกเบี
้ย ้ย
และเบี
โ ดยการขอผ่
า ระควรมี
ร ะยะเวลาการชํ
า ระคื
ลูก้ รหนี
้ ร ายนั
และเบี
้ ย ปรั้ ยบปรัได้บโได้
ดยการขอผ่
อ นชํอานชํ
ระควรมี
ร ะยะเวลาการชํ
า ระคื
น เงิน เงิไม่นเไม่
กิ นเ กิ๒น ปี๒ ให้ปี ลให้
ู ก หนี
ายนั
้น ้น
ทํางหนั
รับสภาพหนี
ป็นกหลั
กฐานแก่
คณะกรรมการกองทุ
อหากมี
การตกลงให้
ชําระหนี
ทําหนั
สืองรัสืบอสภาพหนี
้ไว้เป็้ไว้นเหลั
ฐานแก่
คณะกรรมการกองทุ
นหมูน่บหมู
้าน่บ้าหรืน อหรื
หากมี
การตกลงให้
ชําระหนี
้ ้
บางส่
วนและส่
อขอผ่
าระคื
นรายงวด
ห้รใะบุ
ในหนั
สือชให้
ชัดเจน
ชําระเสร็
บางส่
วนและส่
วนทีว่เนที
หลื่เอหลื
ขอผ่
อนชํอานชํ
ระคื
นเป็นนเป็
รายงวด
ก็ให้ก็รใะบุ
นหนั
งสืองให้
ัดเจน
เช่นเช่ให้นชให้
ําระเสร็
จสิ้นจสิ้น
ภายในกี
จํานวนเงิ
ชําระในแต่
ละงวด
งวดแรกชํ
าระในวั
นใดให้
ชัดเจน
และงวดต่
อไปชํ
าระภายใน
ภายในกี
่งวด่งวด
จํานวนเงิ
นชํานระในแต่
ละงวด
งวดแรกชํ
าระในวั
นใดให้
ระบุรชะบุ
ัดเจน
และงวดต่
อไปชํ
าระภายใน
ระสถานที
ดใ่ ด และหากไม่
ชําระตามข้
อตกลงนี
้ลูก้ยหนี
้ยินยอมให้
คณะกรรมการกองทุ
ช�ชํำาระที
ส่ ถานที
วันทีวั่ในดทีชํ่ใดาระสถานที
่ใด ่ใและหากไม่
ชําระตามข้
อตกลงนี
้ลูกหนี
ินยอมให้
คณะกรรมการกองทุ
นหมูน่บหมู
้าน่บ้าน
นการตามกระบวนการทางกฎหมายต่
ไปนเป็
น หากจะมี
การลดดอกเบี
ลูก้ หนี้
ดําเนิดํานเนิ
การตามกระบวนการทางกฎหมายต่
อไปอเป็
ต้น ต้หากจะมี
การลดดอกเบี
้ย หรื้ย อหรื
เบีอ้ยเบี
ปรั้ยบปรั
แก่บลแก่
ูกหนี
รายใด
จํานวนเงิ
าใดให้
ขอมติ
ที่ประชุ
มสมาชิ
ความเห็
นชอบก่
รายใด
จํานวนเงิ
นเท่นาเท่
ใดให้
ขอมติ
ที่ประชุ
มสมาชิ
กให้กคให้
วามเห็
นชอบก่
อน อน
ก. กรณี
ป็น้ทหนี
ขาดอายุ
ความ
รับสภาพหนี
ก. กรณี
ที่เป็ทนี่เหนี
ี่ยัง้ทไม่ี่ยังขไม่
าดอายุ
ความ
ให้ทให้
ําเป็ทํานเป็
หนันงหนั
สืองรัสืบอสภาพหนี
้ ้
ข. กรณี
ป็น้ทหนี
้ที่ขาดอายุ
ความ
รับสภาพความรั
ข. กรณี
ที่เป็ทนี่เหนี
ี่ขาดอายุ
ความ
ให้ทให้
ําเป็ทํานเป็
หนันงหนั
สืองรัสืบอสภาพความรั
บผิดบผิด
ค. ในการทํ
าสัญาประนี
ญญาประนี
ประนอม
คณะกรรมการกองทุ
่บ้านควร
ค. ในการท�
ญาประนี
ระนอม
คณะกรรมการกองทุ
ในการทํ
าำสัญญ
ปประนอม
คณะกรรมการกองทุ
นหมูนนหมู
่บหมู
้านควร
ญเครื
ข่ายของกองทุ
่บ้านหรื
กงาน
สทบ.
สาขา
วยงานอื
กี่ยอวข้
ร่วมในการ
เชิญเชิเครื
อข่าอยของกองทุ
นหมูน่บหมู
้านหรื
อพนัอกพนั
งาน
สทบ.
สาขา
หรือหรื
หน่อวหน่
ยงานอื
่นที่เนกีที่ย่เวข้
งเข้อางเข้
ร่วามในการ
ประชุ
นพยาน
และแสดงถึ
งความเป็
นธรรมและโปร่
งใสในการเจรจาประนี
ประนอม
ประชุ
มเพืม่อเพื
เป็่อนเป็
พยาน
และแสดงถึ
งความเป็
นธรรมและโปร่
งใสในการเจรจาประนี
ประนอม
นี้ หากลู
วิตวแล้
้ค้ําประกั
อทายาทของลู
้ยินยอมชดใช้
ทั้งนีทั้ ้งหากลู
กหนีก้เหนี
สีย้เชีสีวยิตชีแล้
ผู้คว้ําผูประกั
นหรืนอหรื
ทายาทของลู
กหนีก้ยหนี
ินยอมชดใช้
หนี้ หนี้
ทํางหนั
ยินยอมชํ
าระหนี
้แทนลู
หากไม่
ีผู้ใดเข้
รับชดใช้
นี้แทน
คณะกรรมการกองทุ
ให้ทให้
ําหนั
สืองยิสืนอยอมชํ
าระหนี
้แทนลู
กหนีก้ หนี
แต่้ หแต่ากไม่
มีผู้ใมดเข้
ารับาชดใช้
หนี้แหทน
คณะกรรมการกองทุ
น น
่บ้าอนต้
องขอมติ
่ประชุ
ฟ้องทายาทของสมาชิ
ลูก้ทหนี
วิตชให้
ชําระหนี
้จากกองมรดก
หมู่บหมู
้านต้
งขอมติ
ในทีใ่ปนที
ระชุ
มเพืม่อเพื
ฟ้อ่ งทายาทของสมาชิ
กลูกกหนี
ี่เสี้ทยี่เชีสีวยิตชีให้
ําระหนี
้จากกองมรดก
ทั้งนีทั้ ้งนี้
ต้อางดํ
นการฟ้
องภายในอายุ
ความ
นับวแต่
รือควรรู
้ถึงการเสี
วิตของลู
ต้องดํ
เนิานเนิ
การฟ้
องร้อองร้
งภายในอายุ
ความ
๑ ปี๑นัปีบแต่
ันทีว่รัน้หู ทีรื่รอ้หู ควรรู
้ถึงการเสี
ยชีวยิตชีของลู
กหนีก้ หนี้
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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อนึ่งหนั
อนึง่ สืหนัอรังบสืสภาพหนี
อรับสภาพหนี
้ หนั้ งสืหนัอรังบสืสภาพความรั
อรับสภาพความรั
บผิดบและหนั
ผิด และหนั
งสือยิงสืนอยอมชํ
ยินยอมชํ
าระ าระ
หนี้แหนี
ทน้แต้ทน
องจัต้ดอให้
งจัมดีหให้ลัมกีหประกั
ลักประกั
นหรือนผูหรื้คอ้ําประกั
ผู้ค้ําประกั
นด้วยนด้วย
**ข้อ**ข้
เสนอแนะแนวทางการกํ
าหนดทางเลื
อกในการเจรจาประนี
ประนอม
โดย โดย
อเสนอแนะแนวทางการกํ
าหนดทางเลื
อกในการเจรจาประนี
ประนอม
พิจารณาเป็
นรายบุ
คคลคคล
พิจารณาเป็
นรายบุ
ก. ยืดก.ระยะเวลาการชํ
าระหนี
้ โดยการทํ
าหนังาสืหนัอรังบสืสภาพหนี
้ ้
ยืดระยะเวลาการชํ
าระหนี
้ โดยการทํ
อรับสภาพหนี
ข. ปรัข.บปรั
อัตบราดอกเบี
้ยและเบี
้ยปรับ้ยปรั
ให้เบหมาะสมกั
บปัญบหา
อัตราดอกเบี
้ยและเบี
ให้เหมาะสมกั
ปัญหา
ค. เจรจาเพื
่อการประเมิ
นราคาทรั
พย์สพินย์ทีส่จินะนํทีา่จมาชํ
ระหนี
้ ้
ค. เจรจาเพื
่อการประเมิ
นราคาทรั
ะนําามาชํ
าระหนี
2. กรณี
ไม่สามารถตกลงกั
นได้ นให้ได้คณะกรรมการกองทุ
นหมูน่บหมู
้านเรี
กประชุ
ม ม
2. กรณี
ไม่สามารถตกลงกั
ให้คณะกรรมการกองทุ
่บ้ายนเรี
ยกประชุ
คณะกรรมการกองทุ
นหมูน่บหมู
้าน่บเพื
นชอบให้
ดําเนิดนําการฟ้
องร้องดํ
ับลูกกับหนี
นราย
คณะกรรมการกองทุ
้าน่อขอความเห็
เพื่อขอความเห็
นชอบให้
เนินการฟ้
งร้าอเนิ
งดํนาคดี
เนินกคดี
ลูก้เป็หนี
้เป็นราย
กรณีกรณี
และมอบอํ
านาจให้
กรรมการกองทุ
นหมูน่บหมู
้านคนหนึ
่งคนใดหรื
อบุคอคลใดเป็
นผู้ดนําเนิ
ทนกองทุ
น น
และมอบอํ
านาจให้
กรรมการกองทุ
่บ้านคนหนึ
่งคนใดหรื
บุคคลใดเป็
ผู้ดนําคดี
เนินแคดี
แทนกองทุ
หมู่บหมู
้านในการฟ้
องคดีอตงคดี
ามมติ
ที่ประชุ
คณะกรรมการกองทุ
นหมูน่บหมู
้านและขอความเห็
นชอบจากที
่ประชุ่ปมระชุม
่บ้านในการฟ้
ตามมติ
ที่ปมระชุ
มคณะกรรมการกองทุ
่บ้านและขอความเห็
นชอบจากที
สมาชิสมาชิ
กใช้เกงินใช้ดอกผลกํ
าไรหรื
อดอกเบี
้ยจากการดํ
าเนินางานกองทุ
นหมูน่บหมู
้านมาสํ
ารองเพื
่อเป็น่อค่เป็านใช้ค่จา่าใช้ย จ่าย
เงินดอกผลกํ
าไรหรื
อดอกเบี
้ยจากการดํ
เนินงานกองทุ
่บ้านมาสํ
ารองเพื
ในการดํ
าเนินาการฟ้
องร้อองคดี
เช่น เช่
ค่านถ่าค่ยเอกสาร
ค่าฤชาธรรมเนี
ยม ค่ยามทนายความ
เป็นต้เป็นนและจั
ดทําดทํา
ในการดํ
เนินการฟ้
งร้องคดี
าถ่ายเอกสาร
ค่าฤชาธรรมเนี
ค่าทนายความ
ต้น และจั
รายงานการประชุ
มซึ่งบัมนซึทึ่งบักนรายละเอี
ยดดัยงกล่
รายงานการประชุ
ทึกรายละเอี
ดดัางวไว้
กล่าวไว้
๓. กรณี
ลู ก หนี
ต่ อดหลั
จากมี
ห นั งหสืนัองติสืดอตามทวงถาม
ครั้ ง ทีครั่ ๑้ ง ทีให้
๓. กรณี
ลู ก้ ไ ม่หนีม้าติ
ไ ม่ มดาติ
ต่ องหลั
ง จากมี
ติ ด ตามทวงถาม
่ ๑มี ให้ มี
(ตามสั
/สัญญาค้
ญาค�
ประกั
การกู
หนังสืหนัอติงสืดอตามทวงถามบอกกล่
าวให้าชวให้
ําระหนี
้ ครั้ง้ ทีครั่ ๒้งที(ตามสั
ญญากู
้ยญากู
ืมเงิ้ยน้ยืมืม/สัเงิเงิญ
ําประกั
นการกู
้ยืมเงิ้ยน้ยืม/ืมเงิเงินน/
ติดตามทวงถามบอกกล่
ชําระหนี
่ ๒ (ตามสั
ญญญากู
นนญาค้
ํา้ำประกั
นนการกู
สภาพหนี
หนังสืหนั
อรังบสืสืสภาพหนี
้ / หนั้ ง/้/สืหนั
อรังบสืสภาพความรั
บผิดบฯลฯ)
แจ้งไปยั
ลูกหนี
้ําประกั
นให้ทนราบอี
กครั้งกหนึ
ออรัรับบสภาพหนี
อรับสภาพความรั
ผิด ฯลฯ)
แจ้งงไปยั
งลูก้และผู
หนี้แ้คละผู
้ค้ําประกั
ให้ทราบอี
ครั่ง้ หนึ่ง
พร้อพร้
มรายละเอี
ยดมติยดมติ
ที่ประชุ
สมาชิ
กเพื่อกนัเพืด่อเจรจาประนี
ประนอมรวมถึ
งการทํ
าหนังาสืหนัอรังบสืสภาพหนี
้ ทั้งนี้ ้ ทั้งนี้
อมรายละเอี
ที่ปมระชุ
มสมาชิ
นัดเจรจาประนี
ประนอมรวมถึ
งการทํ
อรับสภาพหนี
การส่การส่
งหนังหนั
สืองติสืดอตามทวงถามควรใช้
วิธีกวารส่
ทางไปรษณี
ย์ลงทะเบี
ยนตอบรั
บ หรืบอหรื
คณะกรรมการ
ติดตามทวงถามควรใช้
ิธีกงารส่
งทางไปรษณี
ย์ลงทะเบี
ยนตอบรั
อคณะกรรมการ
กองทุกองทุ
นหมูน่บหมู
้านไปส่
งด้วยตั
่บ้านของลู
กหนีก้โดยมี
ใบตอบรั
บหนับงสืหนัอไว้
นหลั
ฐานกฐาน
หากครบกํ
าหนดาหนด
่บ้านไปส่
งด้วเองที
ยตัวเองที
่บ้านของลู
หนี้โดยมี
ใบตอบรั
งสืเอป็ไว้
เป็นกหลั
หากครบกํ
ระยะเวลานั
ดเจรจาและยั
งไม่ไงด้ไม่
รับได้การติ
ดต่อดจากลู
กหนีก้ หนี
ให้ค้ ณะกรรมการกองทุ
นหมูน่บหมู
้านส่่บ้างหนั
สืองสือ
ระยะเวลานั
ดเจรจาและยั
รับการติ
ต่อจากลู
ให้คณะกรรมการกองทุ
นส่งหนั
ติดตามทวงถามอี
กครั้งกหนึ
ติดตามทวงถามอี
ครั่ง้ หนึ่ง
และในกรณี
ลู ก หนี
ม่ ม้ ไาติ
ต่ อดเจรจาหรื
อ นํ าอเงินํนามาชํ
า ระให้
ก องทุ
น หมูน่ บหมู
้ า น่ บ้ า น
และในกรณี
ลู ก้ ไ หนี
ม่ มดาติ
ต่ อ เจรจาหรื
เงิ น มาชํ
า ระให้
ก องทุ
หลังจากส่
งหนังหนั
สือทวงถาม
๓ ครั๓้งแล้
ให้วคณะกรรมการกองทุ
นหมูน่บหมู
้านดํ่บ้านดํ
เนินาการทางกฎหมายเป็
น น
หลังจากส่
งสือทวงถาม
ครัว้งแล้
ให้คณะกรรมการกองทุ
เนินการทางกฎหมายเป็
รายกรณี
ไปตามความจํ
าเป็นาและเหมาะสม
เพื่อให้
ดแนวปฏิ
บัติขบองกองทุ
นหมูน่บหมู
้านที
ัดเจนในการ
รายกรณี
ไปตามความจํ
เป็นและเหมาะสม
เพืเ่อกิให้
เกิดแนวปฏิ
ัติของกองทุ
่บ้า่ชนที
่ชัดเจนในการ
บริหบริ
ารจัหดารจั
การกั
บลูกบหนี
ี่ผิด้ทเงืี่ผ่อิดนไขสั
ญญาหรื
อไม่ปอฏิไม่บปัตฏิิตบามสั
ญญาต่
อไป อให้ไปคณะกรรมการกองทุ
น น
ดการกั
ลูก้ทหนี
เงื่อนไขสั
ญญาหรื
ัติตามสั
ญญาต่
ให้คณะกรรมการกองทุ
้าน รวบรวมเอกสารหลั
กฐานต่
เพื่อยเตรี
หมู่บหมู
้าน่บรวบรวมเอกสารหลั
กฐานต่
างๆ าเพืงๆ่อเตรี
มฟ้ยอมฟ้
งคดีองคดี
่ง กรณี
นีหาย/ย้
ไม่ทราบที
ให้กรรมการกองทุ
อนึ่ง อนึ
กรณี
ลูกหนีลูก้หหนี
นีห้หาย/ย้
ายถิ่นายถิ
ไม่่นทราบที
่อยู่ท่อีจยูะติ่ทดี่จต่ะติอดได้ต่อให้ได้กรรมการกองทุ
น น
บสนุบนสนุ
ระดันบระดั
อํ าบเภอ/เขต
พนักพนั
งานกงาน
สทบ.สทบ.
สาขาประจํ
าจังหวั
/ ด/
่บ้านประสานคณะอนุ
กรรมการสนั
อํ าเภอ/เขต
สาขาประจํ
าจัดงหวั
หมู่บหมู
้านประสานคณะอนุ
กรรมการสนั
กรุงเทพมหานคร
เพื่อขอข้
มูลอลูมูกลหนีลูก้ตหนี
ามทะเบี
ยนราษฎร์
กรุงเทพมหานคร
เพื่ออขอข้
้ตามทะเบี
ยนราษฎร์
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15
วิธีการที่ ๓ การฟ้องร้องดําเนินคดี
วิธีการที
๓ การฟ้องร้องดําเนินหมู
คดี่บ้านรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อเตรียม
ให้ค่ ณะกรรมการกองทุ
ณะกรรมการกองทุ
่บ้ายนรวบรวมเอกสารหลั
กฐานต่
เพื่อเตรียม
ฟ้องร้องคดี และปรึกษากัให้บคพนั
กงานอัยการ สํานันกหมู
งานอั
การคุ้มครองสิทธิและช่
วยเหลืาองๆทางกฎหมาย
ฟ้องร้องคดี
กษากับจัพนั
ยการ
สํานั้นกๆงานอั
ยการคุ
้มครองสิ
ทธิตแ่อละช่
และการบั
งคับและปรึ
คดี (สคชจ.)
งหวักดงานอั
/จังหวั
ดสาขานั
เพื่อเตรี
ยมการฟ้
องคดี
ไป วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจ(สคชจ.)
ังหวัด/จัในขั
งจัหวั
(สคชจ.)
้นๆ เพื
ยมการฟ้
องคดี
ต่อไป ทธิและช่วยเหลือทาง
งหวั
ดน/จัพนั
งหวั
ดสาขานั
้นดต้สาขา
กงานอั
ยนัการ
สํา่อนัเตรี
กงานอั
ยการคุ
้มครองสิ
ในขั
พนั
งานอั
ยการ
การ
งานอัย้นยการคุ
การคุ้ม้มครองสิ
ครองสิ้งทสองฝ่
ทธิธิแและช่
ละช่
อทาง
กฎหมายและการบังคับคดี
(สคชจ.)
ประจํ
าจังยหวั
ด/จัส�งสํหวั
อาจประสานทั
ายเพืวยเหลื
่อเจรจาไกล่
ในขั
้น้นต้ต้นนพนั
กกงานอั
ำานันัดกกสาขานั
งานอั
กฎหมายและการบั
าสุจัดดงทีหวั
ด/จั๐๐๒๔.๒/๓๒๙๙
ง(สคชจ.)
หวัดสาขานันั้นอาจประสานทั
้งสองฝ่
ยเพื
่อ๒๕๕๑
เจรจาไกล่
กฎหมายและการบั
จั ง หวั
ดประจํ
/จั งงหวั
สาขา
อาจประสานทั
้ ง สองฝ่
า ยเพื
่ อ เจรจา
เกลี
่ยกัน ตามหนังสืงอคังสํคับาบคดี
นัคดี
ก(สคชจ.)
งานอั
ยการสู
่ อส
ลงวันที่ ๑๗
มีนาาคม
ถ้า
ไกล่
กัตามหนั
น ตามหนั
ส�กำงานอั
นัก็กไม่งานอั
ยการสู
ทีคดี
่ อส
๐๐๒๔.๒/๓๒๙๙
ที่ ๑๗
มีับนมอบอํ
าคม
่ยเกลี
กัสน่ยามารถตกลงกั
งสืองสํสืานอนัได้
งสุาดงเนิสุทีด่ นอส
๐๐๒๔.๒/๓๒๙๙
ลงวัลงวั
นทีน่น๑๗
๒๕๕๑
ถ้า
คูเกลี
่กรณี
ตย้อการสู
งฟ้
องดํ
หากไม่
สามารถตกลงกั
ได้
ให้มีผนู้ราคม
า๒๕๕๑
นาจมี
ถ้หนั
สามารถตกลงกั
้องฟ้
คดี่ทหากไม่
สามารถตกลงกั
ับมอบอ�
ำานาจ
คูา่กคูงรณี
สขอความอนุ
ามารถตกลงกั
นได้นจได้ากพนั
ก็ไม่ก็ตไม่้อกตงฟ้
องดํอยงด�
าเนิำนเนิคดี
ามารถตกลงกั
สื่กอรณี
เคราะห์
งานอั
การท้
อนงที
ี่รหากไม่
ับผิดสชอบ
ให้ว่าต่างคดีนในได้
ห้ได้ให้
หรืให้ผอู้รผผูับู้รมอบอํ
มอบอํานาจมี
มีจัหนัดหหาทนายความเพื
นังสืงสืออขอความอนุ
ขอความอนุเคราะห์
จากพนั
ากพนั
กงานอั
งานอั
ชอบให้
ให้วว่า่าต่ต่าางคดี
งคดีใให้ห้  หรือผู้รับมอบอ�
ยยการท้
มอบอํำานาจ
่อเคราะห์
ดําเนินจการฟ้
อกงร้
องคดี
ตการท้
่อไปอองทีงที่ท่ที่รี่รับับผิผิดดชอบ
จัดหาทนายความเพื่อด�ดํำาเนินการฟ้องร้องคดีต่อไป
“ การฟ้องคดีตามกฎหมาย ควรเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบังคับให้ชําระหนี้”
“ การฟ้อองคดี
งคดีตตามกฎหมาย
ามกฎหมายควรเป็
ควรเป็นนขัขั้น้นตอนสุ
ตอนสุดดท้ท้ายของการบั
ายของการบังคังคับบให้ให้ชช�ำระหนี
ําระหนี้”้”
“การฟ้
 เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามขัน้ ตอนต่างๆ ข้างต้น
 เอกสารประกอบการดํ
าเนินนหมู
งานในการแก้
ไขปัอญงหาตามขั
ข้างต้น
๑. คําขอกู้ยืมเงินกองทุ
่บ้านและชุมชนเมื
สัญญากูน้ ้ยตอนต่
ืมเงิน าสังๆ
ญญา

๑. ค้คํค�ําำประกั
ขอกูย้ นมื การกู
หมู
นและชุ
มชนเมื
ชนเมื
งสัญ
สัญ
ญากู
เงิ  สั
น้ผญ
ญดญา
เงินกองทุ
บ่ ่บา้ ้านและชุ
ญากู
ย้ มื ล้ยเงิูกืมนหนี
ำ้ ประกัน
้ยืมเงินนหมู
(และหนั
งสือมแจ้
งผู้คอ้ําองประกั
นกรณี
ิดสันัญาค�
ภายใน
ืมเงิล้ผนูกิดหนี
(และหนั
สือแจ้งผู๖๐วั
้ค้ําประกั
กรณี
ูกหนี
นันบการกู
แต่นลกรณี
ูก้ยหนี
นัด้ผ)ิดนัดงภายใน
การกู้ยืมเงิน (และหนังสือแจ้ค้๖๐
งําผูประกั
้ควั�้ำนประกั
น นับนแต่
ลูกลหนี
้ผิด้ผนัิดดนั) ดภายใน
๖๐งวัสืนอนัรับสภาพหนี
แต่ลูกหนี้ ผหนั
ิดนังดสื)อยินยอมชําระหนี้แทน หนังสือรับสภาพความรับผิด
๒. หนั
๒.
บสภาพหนีช้ ําหนั
งสือ้เยิงินกูยอมชํ
้แทน าหนั
รับสภาพความรั
๓. หนังสืสืออรัทวงถามให้
ระหนี
้ หนังาสืระหนี
อบอกกล่
วผูง้คสื้ําอประกั
นการกู้ยืมบเงิผินด
๓.
หนังสือทวงถามให้มชคณะกรรมการกองทุ
ําระหนี้เงินกู้ หนังสือนบอกกล่
๔. รายงานการประชุ
หมู่บ้านาวผู้ค้ําประกันการกู้ยืมเงิน
๔.
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้าน
๕.
รายงานการประชุ
นหมู
่บ้านยการให้ว่าต่างคดี
๖. หนั
งสือขอความอนุมเสมาชิ
คราะห์กกองทุ
จากพนั
กงานอั
๖.
ากพนั
ยการให้ว่าต่างคดี
๗. หนั
หนังงสืสืออขอความอนุ
มอบอํานาจเคราะห์
(กรณีกจารดํ
าเนิกนงานอั
การทางกฎหมาย)
๗.
หนังสือมอบอํ
านาจ
าเนินอการทางกฎหมาย)
๘. ตารางคํ
านวณทุ
นทรั(กรณี
พย์ที่ใกช้ารดํ
ในการฟ้
งร้องบังคับคดี (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
ย์ที่ใช้กในการฟ้
งคับคดี (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
และเบี้ยปรับ) ของลูกหนี้แ๘.ต่ลตารางคํ
ะรายที่จานวณทุ
ะใช้ยื่นฟ้นทรั
อง พ(กรณี
ารดําเนิอนงร้
คดีอตงบัามกฎหมาย)
และเบี้ยปรับ) ของลูกหนี้แต่ละรายที่จะใช้ยื่นฟ้อง (กรณีการดําเนินคดีตามกฎหมาย)
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เอกสารการดํ
เนิญ
นงานปั
เอกสารการดํ
เนินงานปั
หาหนี
้าระงชําระ้ค้างชําระ
เอกสารการดํ
าเนินางานปั
ญาหาหนี
้ค้างชํญ้คาหาหนี

ืมนเงิหมู
นนกองทุ
่บม้าชนเมื
นและชุ
คําขอกู
ืมกองทุ
เงิน้ยกองทุ
่บน้าหมู
นและชุ
มชนเมื
ง อง
คําขอกู
้ยืมคํเงิ้ยานขอกู
่บหมู
้านและชุ
อง มอชนเมื
าขอกู
้เลขที่................../.................
คํา้เขอกู
่................../.................
คําขอกู
ลขทีคํ้เ่.ลขที
................./.................

ทําที่ .......................................................
าที่ .......................................................
ทําที่ ทํ.......................................................
………………….…………………………………….
………………….…………………………………….
………………….…………………………………….
วัอนน.................................พ.ศ.............
ที่.........เดื
อน.................................พ.ศ.............
นที่.........เดื
อน.................................พ.ศ.............
................ ................
วันที่.วั........เดื

1.าข้นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................อายุ
าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................อายุ
...........ปี...........ปี
1. ข้า1.พเจ้ข้าพเจ้
นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................อายุ
...........ปี
 -
-า ตั ว ประชาชน
-
-เลขประจํ
ตั ว ประชาชน

-
- 
เลขประจํ
าเลขประจํ
ตั ว าประชาชน
อยู
่บ้า่.นเลขที
่ที่……..........ซอย.......................................ถนน..................................................
่บ้านเลขที
.............หมู
่ที่……..........ซอย.......................................ถนน..................................................
อยู่บ้าอยู
นเลขที
่..............หมู
ท่..............หมู
ี่……..........ซอย.......................................ถนน..................................................
ตําบล/แขวง.................................อํ
าเภอ/เขต....................................จั
งหวัด............................................
ตําบล/แขวง.................................อํ
าเภอ/เขต....................................จั
หวัด............................................
ตําบล/แขวง.................................อํ
าเภอ/เขต....................................จั
งหวัดง............................................
พท์..........................................อาชี
พ..........................................สมาชิ
หมูม่บชนเมื
พท์โทรศั
..........................................อาชี
พ..........................................สมาชิ
กกองทุ
หมู
โทรศัโทรศั
พท์..........................................อาชี
พ..........................................สมาชิ
กกองทุ
นหมูกน่บกองทุ
้าน/ชุ่บ้ามนน/ชุ
ชนเมื
อ้าน/ชุ
ง อมงชนเมือง
เลขที่.......................................................ปั
บกันเงิเป็นนกออมสั
สมาชิ
เงินจบออมสั
หมูม่บชนเมื
่.......................................................ปั
จุบนันสมาชิ
เป็จนจุสมาชิ
เงินออมสั
จะกั
บจกองทุ
หมู
เลขทีเลขที
่.......................................................ปั
จจุบันจเป็
จกจะกั
กองทุ
นจะกั
หมูบ่นกองทุ
้าน/ชุ่บ้ามนน/ชุ
ชนเมื
อ้าน/ชุ
ง อมงชนเมือง
เป็นเวลา....................ปี
อนนออม
มีนยออม
อดเงิ
จํานวน......................................บาท
เป็นเวลา....................ปี
..............เดื
มียอดเงิ
จํนาออม
นวน......................................บาท
เป็นเวลา....................ปี
..............เดื
อ..............เดื
น มีอยนอดเงิ
จํานวน......................................บาท
ชื่อคูนาย/นาง/นางสาว..................................................................................อายุ
่สมรส นาย/นาง/นางสาว..................................................................................อายุ
..............ปี
่อคู2.
่สมรส
..............ปี
2. ชื่อ2.คู่สชืมรส
นาย/นาง/นางสาว..................................................................................อายุ
..............ปี
รายได้.............................บาท/เดื
.............................บาท/เดื
รายได้รายได้
.............................บาท/เดื
อน อน อน
ตรจํานวน....................คน
่อบุา3.ชื
ตนวน....................คน
รจํ่อาบุนวน....................คน
3.ชื่อ3.ชื
บุตรจํ
คือ คือ คือ
๓.๑ .................................................................อายุ
.....................ปี
รายได้................บาท/เดื
.................................................................อายุ
.....................ปี
................บาท/เดื
๓.๑ ๓.๑
.................................................................อายุ
.....................ปี
รายได้รายได้
................บาท/เดื
อน อน อน
๓.๒ .................................................................อายุ
.....................ปี
รายได้................บาท/เดื
.................................................................อายุ
.....................ปี
................บาท/เดื
๓.๒ ๓.๒
.................................................................อายุ
.....................ปี
รายได้รายได้
................บาท/เดื
อน อน อน
๓.๓ .................................................................อายุ
.....................ปี
รายได้................บาท/เดื
.................................................................อายุ
.....................ปี
................บาท/เดื
๓.๓ ๓.๓
.................................................................อายุ
.....................ปี
รายได้รายได้
................บาท/เดื
อน อน อน
พงย์นีนส้ (เช่
น ที/เงิ่ดนิ /รถยนต์
/ญ
เงินชีฝากในบั
ญชีธนาคาร)
พินดัย์มีงสนีทิน้รัดั(เช่
ที้ ่ด(เช่นิ /รถยนต์
/เงินฝากในบั
ชีธนาคาร)
๔. มีท๔.รัพมีย์ทสรั๔.
ทีิน่ดดันนิงนี/รถยนต์
ฝากในบั
ธญ
นาคาร)
๔.๑ .........................................................................ราคา..................................บาท
.........................................................................ราคา..................................บาท
๔.๑ ๔.๑
.........................................................................ราคา..................................บาท
๔.๒ .........................................................................ราคา..................................บาท
.........................................................................ราคา..................................บาท
๔.๒ ๔.๒
.........................................................................ราคา..................................บาท
4.3 .........................................................................ราคา..................................บาท
.........................................................................ราคา..................................บาท
4.3 4.3
.........................................................................ราคา..................................บาท
ามี/รายจ่
ราายได้
าข้มีารพเจ้
ายได้
๕. ข้า๕.พเจ้ข้าาพเจ้
มี๕.
รายได้
/รายจ่
ย ดัาง/ยนีรายจ่
้ ดังนีา้ ย ดังนี้
รายได้ รายได้
รายได้

ย าย
รายจ่รายจ่
าย ารายจ่

กจํต่าอนวน.......................บาท
ปี จํานวน.......................บาท
เพื
่อการลงทุ
กจํต่าอนวน....................บาท
ปี จํานวน....................บาท
1. จากอาชี
พกต่หลัอปีกต่พจํอหลั
เพื่อ1.
การลงทุ
นในอาชี
1. จากอาชี
พ1.หลัจากอาชี
าปีนวน.......................บาท
1. เพื1.่อการลงทุ
นในอาชี
พหลันพกในอาชี
ต่หลัอปีกต่พจํอหลั
าปีนวน....................บาท
ปีจํานวน........................บาท
จํานวน........................บาท
จํานวน.....................บาท
่นๆ2.รวมต่
ปี จําอนวน........................บาท
2. ในครั
เรืในครั
จํานวน.....................บาท
2. อื2.
่นๆ อืรวมต่
ออืปี่นๆอรวมต่
2. ในครั
วเรื2.
อวนต่
อปีนต่วอเรืปีอนต่อปี จํานวน.....................บาท
เพืา่อระหนี
การชํ
จํานวน.....................บาท
เพื่อ3.
การชํ
่อปี ้ต่อปีจํานวน.....................บาท
จํานวน.....................บาท
3. เพื3.่อการชํ
าระหนี
้ต่อปี้ตาระหนี
ปีจํานวน....................บาท
จํานวน....................บาท
รวมรายจ่
จํานวน............................บาท
รวมรายจ่
จํานวน............................บาท
รวมรายได้
รวมรายได้
ตรวมรายได้
่อปีต่อปี จํตา่อนวน....................บาท
รวมรายจ่
ายต่
อายต่
ปี อปีายต่อจํปีานวน............................บาท
ลงชื่อ...................................................ผู
่อ...................................................ผู
ลงชื่อลงชื
...................................................ผู
้ขอกู ้ขอกู้ ้ขอกู้
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าเงิขอกู
้ยืมาเงิ๑/๓
น หน้า ๑/๓
นา ๑/๓
หน้
คําขอกูคํา้ยขอกู
ืมเงิน้ยคํืมหน้

คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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๖. ปัจจุบันข้าพเจ้ามีหนี้สิน........................................................................บาท
จจุบาามีันมีคข้หวามประสงค์
านีพเจ้
มีหนี้สขินอกู
........................................................................บาท
๖. ปัจจุ๗.บ๖.
ันข้ข้าปัาพเจ้
พเจ้
้สินา........................................................................บาท
้ยืมเงินกองทุน...........................................จํานวน.....................บาท
พเจ้ามีความประสงค์
้ยืม่อเงินํนนา...........................................จํ
กองทุเกีน่ย...........................................จํ
านวน.....................บาท
๗. (.....................................................)
ข้าพเจ้๗.ามีข้คาวามประสงค์
ขอกู้ยืมเงิขนอกู
กองทุ
านวน.....................บาท
เพื
ไปใช้
วกับ .....................................................................
17

(.....................................................)
เพื่อเรกีนํวม..........................เดื
ไปใช้
กี่ยวกับ .....................................................................
(.....................................................)
เพื่อนําไปใช้
่ยาวกั
บ เ.....................................................................
โดยกํ
าหนดชําระคืนเป็นเงินรายงวด/รายปี
อน/ปี โดยกําหนดชําระให้แล้วเสร็จ
จเงิจุอบนันนน.........................................พ.ศ.
ข้เป็
าพเจ้
นี้สิน........................................................................บาท
โดยกํานระคื
าทีหนดชํ
นเงิานมีหรายงวด/รายปี
รวม..........................เดื
อน/ปี
โดยกําระให้
าหนดชํ
โดยกําภายในวั
หนดชํ
น๖.เป็าปันระคื
รายงวด/รายปี
รวม..........................เดื
อน/ปี โดยกํ
าหนดชํ
แล้าวระให้
เสร็จแล้วเสร็จ
่..........เดื
................
๗. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุน...........................................จํานวน.....................บาท

นที้ยอ่.ืม.........เดื
ภายในวันภายในวั
ที๘.่..........เดื
น.........................................พ.ศ.
................
การกู
เงินครั้งอนีน.........................................พ.ศ.
้ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกั
น ดังนี้ ................
(.....................................................) เพื่อนําไปใช้เกี่ยวกับ .....................................................................
๘.๑
ประกั
น้ข้าคืพเจ้
อ าขอเสนอหลั
ครั้งานีขอเสนอหลั
๘. การกู้ย๘.
ืมเงิการกู
นบุครัค้ยคลค้
งืมนีเงิ
้ข้าํานพเจ้
กประกัน กดัประกั
งนี้ น ดังนี้
โดยกําหนดชําระคืนเป็นเงินรายงวด/รายปีรวม..........................เดือน/ปี โดยกําหนดชําระให้แล้วเสร็จ
(1)ําบุประกั
นาย/นาง/นางสาว
๘.๑
คคลค้
๘.๑ บุคคลค้
น ําคืประกั
อ น คือ........................................................สมาชิกเลขที่.............................
ภายในวันที่..........เดือน.........................................พ.ศ. ................
เลขประจํ
ตัวประชาชน..........................................................
และ กเลขที่.............................
(1) นาย/นาง/นางสาว
........................................................สมาชิ
กเลขที่.............................
(1) านาย/นาง/นางสาว
........................................................สมาชิ
๘. การกู้ยืมเงินครั้งนี้ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกัน ดังนี้
นาย/นาง/นางสาว .........................................................สมาชิ
กเลขที่.............................
า(2)
ตัวประชาชน..........................................................
เลขประจํเลขประจํ
าตัวประชาชน..........................................................
และ และ
๘.๑ บุคคลค้ําประกัน คือ
เลขประจํ
ตัวประชาชน...................................................................
(2) นาย/นาง/นางสาว
.........................................................สมาชิ
กเลขที
่.............................
(2) านาย/นาง/นางสาว
.........................................................สมาชิ
กเลขทีกเลขที
่.............................
(1) นาย/นาง/นางสาว
........................................................สมาชิ
่.............................
าทรั
ย์สินได้แก่...................................................................................................
เลขประจํ
าตัวพประชาชน..........................................................
และ
าจํตัาวนํประชาชน...................................................................
เลขประจํเลขประจํ
าตัว๘.๒
ประชาชน...................................................................
(2)พแพย์นาย/นาง/นางสาว
.........................................................สมาชิกเลขที่.............................
จําพจํนองทรั
ินินได้ได้แแก่ก่....................................................................................................
...................................................................................................
๘.๒ ๘.๓
จํา๘.๒
นําทรั
ย์าสนํินาทรั
ได้
ก่ย์ส.ส..................................................................................................
เลขประจํ
าตัวประชาชน...................................................................
หลักจํพประกั
น (อื
ๆ)ินได้
ได้แแก่ก่.....................................................................................................
....................................................................................................
าย์นองทรั
๘.๓ 8.4
จํา๘.๓
นองทรั
สินได้
แพก่ย์่น.ส...................................................................................................
๘.๒ จํานําทรัพย์สินได้แก่...................................................................................................

ก(อืประกั
นได้(อื
ๆ)
....................................................................................................
8.4ข้ าหลั
ก8.4
ประกั
่นจํๆ)
แก่่นพ.แ....................................................................................................
พเจ้
า เข้ หลั
านใจหลั
กานองทรั
เกณฑ์
้ ยื ม เงิ น การส่ ง ชํ า ระคื น เงิ น กู้ ข องกองทุ น หมู่ บ้ า น/
๘.๓
ย์สละเงื
ินได้ได้แแ่ก่อก่..นไขการกู
...................................................................................................
มชนเมื
งและสั
ญาเกณฑ์
ญาว่
ามหลั
เกณฑ์
หมู
่บกู้า้ ขนโดยเคร่
ครั
ด ่ บ้ า น/
หลัากแจะปฏิ
นบ่ อ(อืัตนไขการกู
่นแิตๆ)
ได้แ่ อก่ก.นไขการกู
....................................................................................................
ข้ าอาพเจ้
า เข้ก8.4
ใจหลั
กประกั
เกณฑ์
ละเงื
้ ยนไข
ื ม เงิของกองทุ
านระคื
น เงิ น กู้ ขงองกองทุ
น หมู่ บ้ า น/
ข้ าชุพเจ้
า เข้
ใจหลั
ละเงื
้ ยื ม เงิ นเงื่อการส่
งนชํการส่
า ระคื นงนชํเงิ
องกองทุ
น หมู
ข้ า พเจ้
าบใจหลั
ก เกณฑ์
แามหลั
ละเงื่ อเงื
เงิ น การส่
ระคื
น เงิ่บน้ากูนโดยเคร่
ข องกองทุ
น หมู
มชนเมืญองและสั
ญา เข้
ญาว่
บัตกิตเกณฑ์
กนไขการกู
เกณฑ์
เงื้ ย่อื มนไข
ของกองทุ
นหมู
ด ่ บ้ า น/
ชุมชนเมือชุงและสั
ญาว่
าจะปฏิ
ัตาจะปฏิ
ิตามหลั
่อนไข ของกองทุ
นหมูง่บชํ้าานโดยเคร่
ง้ครั
ด งครั

มชนเมื
องและสั
บัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ของกองทุนหมู่บ้านโดยเคร่งครัด
เฉพาะคณะกรรมการกองทุนชุหมู
บ่ ้าน/ชุ
มชนเมืญอญาว่
ง บันาทึจะปฏิ
กผลการลงมติ

เฉพาะคณะกรรมการกองทุ
องอบังนครั
ทึกผลการลงมติ
เฉพาะคณะกรรมการกองทุ
นหมูบ่ ้าน/ชุนมนหมู
ชนเมื
งน/ชุ
บัมนชนเมื
ทึชนเมื
กผลการลงมติ
มติคณะกรรมการกองทุ
หมูบ่ ่บ้าอน/ชุ
เฉพาะคณะกรรมการกองทุ
นา้ หมู
บ่ ม้าน/ชุ
มชนเมื
อง บั้งนทีทึ่.ก..............
ผลการลงมติ
เมื่อวันที่...........................................
ลงชื่อ.................................................ผู้ขอกู้
มติคณะกรรมการกองทุ
่บา้ นน/ชุ
อง ครั
ที่.้ง..............
มติคณะกรรมการกองทุ
หมู่บา้ น/ชุนมหมู
ชนเมื
อหมูง ่บมครั
้งทีม่...............
มติคนณะกรรมการกองทุ
า้ ชนเมื
น/ชุ
ชนเมื
อง้งครั
ที่...............
o มีมติให้กยู้ ืมเงินเต็มตามคําขอ
เมื่อวันที่...........................................
เมื่อวันที่...........................................
เมื่อวันที่...........................................
ลงชื
.................................................ผู
้ขอกู้ขอกู
้ ้ ้ขอกู้
ลงชื่อ.................................................ผู
(....................................................)
ลงชื
่อ่อ.................................................ผู
o มีมติให้กยู้ ืมoเงินมีมไม่ติใเห้ต็กมยู้ ตามคํ
า
ขอ
โดยให้
ก
้
ู
เ
พี
ย
ง..................บาท
ืมเงินเต็ามขอ
ตามคําขอ
ยู้ ืมเงินาขอ
เต็มตามคํ
o มีมติให้o
กยู้ ืมมีเงิมนติเต็ให้มกตามคํ
(....................................................)
เพราะ.....................................................................................
(....................................................)
(....................................................)
o
มี
ม
ติ
ใ
ห้
ก
ย
้
ู
ื
ม
เงิ
น
ไม่
เ
ตามคํ
าขอ โดยให้
ู้เพียง..................บาท
เงิน ไม่าขอ
เต็มโดยให้
ตามคํต็ามกขอ
กู้เพียกง..................บาท
o มีมติให้o
กยู้ ืมมีเงิมนติใไม่ห้กเต็ยู้ มืมตามคํ
ู้เพียโดยให้
ง..................บาท
o มีมติไม่อนุมัตใิ เพราะ.....................................................................................
ห้กู้ยืมเงินเพราะ...............................................
เพราะ.....................................................................................
เพราะ.....................................................................................
o มีมติไม่อนุมัตใิ ห้กู้ยืมเงินเพราะ...............................................
.............................................................................................
ใิ ห้กู้ยืมเงินเพราะ...............................................
o มีมติไม่o
อนุมมีัตมใิ ติห้ไกมู่้ยอืมนุเงิม.............................................................................................
นัตเพราะ...............................................
ลงชื่อ..................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
.............................................................................................
.............................................................................................
ลงชื่อ..................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
ลงชื่อ.................................................. กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/
ลงชื่อ.................................................. กรรมการกองทุนหมู
่บ้าน/่อ..................................................คู
ลงชื
่อ..................................................คู
้ในห้ยอม
ความยินยอม
ลงชื
่สมรสผู
(...................................................)
(กรณี
มวามยิ
ีค่สู มรส)
(...................................................)
(กรณี
ม้ใีคห้่ส่สู คมรสผู
มรส)
( ่อ..................................................
) กรรมการกองทุ
นชุมนชนเมื
ง อง
ลงชื
กรรมการกองทุ
หมู
น/
ลงชื่อ..................................................
หมู่บ้าน/
(
) นกรรมการกองทุ
นชุ่บมอ้าชนเมื
(...................................................)
(...................................................)
(กรณีมีค่สู(กรณี
มรส)มีค่สู มรส)
(กรณี
มีค (กรณีกรรมการกองทุ
มีค
(
) กรรมการกองทุ
(
) กรรมการกองทุ
นชุมชนเมือนง ชุมชนเมือง
(กรณี
ม
ค
ี
(กรณี
ม
ค
ี
ลงชื
อ
่
.................................................
กรรมการกองทุ
หมู่บ้าน/
ลงชื่อ................................................. กรรมการกองทุ
นหมู่บน้าน/
(
) กรรมการกองทุนชุมชนเมือง
(
) กรรมการกองทุ
นชุมชนเมือง
ลงชื่อ.................................................
กรรมการกองทุ
ลงชื่อ.................................................
กรรมการกองทุ
นหมู่บ้าน/ นหมู่บ้าน/
(
) กรรมการกองทุ
(
) กรรมการกองทุ
นชุมชนเมือนง ชุมชนเมือง
คําขอกู้ยืมเงิน หน้า ๒/๓

คําขอกู้ยืมเงิน หน้า ๒/๓

คํานขอกู
เงิน หน้า ๒/๓
คําขอกู้ยืมเงิ
หน้้ยาืม๒/๓

คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารประกอบคําขอกู้ยืมเงิน18
ดังนี้

ข้าพเจ้
สําเนาบั
าตัวประชาชนผู้ขอกูา้ ขอกู้ยืมเงินดังนี้
าได้ตยรประจํ
ื่นเอกสารประกอบคํ
สําเนาทะเบี
นบ้านผูา้ขตัอกู
้
สําเนาบัตยรประจํ
วประชาชนผู
้ขอกู้
สําเนาทะเบี
ยนสมรสผู
สําเนาทะเบี
ยนบ้านผู้ขอกู
้ขอกู้ (กรณี
้ มีค่สู มรส)

หนัสํงสืาเนาทะเบี
อยินยอมคู
่สมรสผู้ข้ขอกู
ยนสมรสผู
อกู้ (กรณี
้ (กรณีมมีคีค่สู ่สู มรส)
มรส)
สําเนาบั
าตัว่สประชาชนผู
้ําประกั
หนังสืตอรประจํ
ยินยอมคู
มรสผู้ขอกู้ ้ค(กรณี
มีคน่สู มรส)

สําเนาทะเบี
นบ้านผูา้คตั้วําประกั
น ้ค้ําประกัน
สําเนาบัตยรประจํ
ประชาชนผู
สําเนาทะเบี
ยนสมรสผู
สําเนาทะเบี
ยนบ้านผู้ค้ค้ําประกั
้ําประกันน(กรณีมีค่สู มรส)

หนัสํงสืาเนาทะเบี
อยินยอมคู
่สมรสผู้ค้ค้ํา้ําประกั
ยนสมรสผู
ประกันน(กรณี
(กรณีมมีคีค่สู ่สู มรส)
มรส)
สําเนาเอกสาร
โฉนดที
่ดิน/น.ส.
๓ ก./น น.ส.๓.
หนังสือยินยอมคู
่สมรสผู
้ค้ําประกั
(กรณีม....................................
ีค่สู มรส)

อื่นสํๆ.................................................
โฉนดที
่ดิน ๓นส.๓
ก./น.ส.๓
าเนาเอกสาร โฉนดที
่ดิน/น.ส.
ก./ น.ส.๓.
....................................
 อื่นๆ.................................................
ลงชื่อ...................................................................ผู้ขอกู้
(....................................................................)
ลงชื
่อ...................................................................ผู้ขอกู้
(....................................................................)

คําขอกู้ยืมเงิน หน้า ๓/๓
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สัญญากูสั้ยญืมญากู
เงิน หน้
้ยืมาเงิ๑/๓
น หน้า ๑/๓

สัญญากู
ืมเงิน้ยืมเงิน
สัญ้ยญากู
เลขที่................../...................
เลขที่................../...................

ทําที่............................................................
ทําที่............................................................
...................................................................
...................................................................
วันที่...........เดื
อน...........................
พ.ศ. ....................
วันที่...........เดื
อน...........................
พ.ศ. ....................

สัญญานี
้ทําญานี
ขึ้นระหว่
น................................................ตั
้งอยู่เลขที
่ที่...... ่ที่......
สัญ
้ทําขึ้นางกองทุ
ระหว่างกองทุ
น................................................ตั
้งอยู่.........หมู
่เลขที่.........หมู
ตําบล/แขวง...............................อํ
าเภอ/เขต.........................................จั
งหวัด........................................
ตําบล/แขวง...............................อํ
าเภอ/เขต.........................................จั
งหวัด........................................
โดย นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................
และนาย/นาง/นางสาว
โดย นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................
และนาย/นาง/นางสาว
.................................................................................ผู
้
ม
ี
อ
ํ
า
นาจกระทํ
า
การแทนซึ
่
ง
ต่
อ
ไปนี่งต่้ในสั
ญญา
.................................................................................ผู้มีอํานาจกระทําการแทนซึ
อไปนี
้ในสัญญา
จะเรียกว่
า
“ผู
้
ใ
ห้
ก
้
ู
”
ฝ่
า
ยหนึ
ง
่
กั
บ
นาย/นาง/นางสาว....................................................................อายุ
.
.............ปี
จะเรียกว่า “ผู้ให้ก้”ู ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว....................................................................อายุ..............ปี
เ ล ข ปเลขประจ�
- 
เรละขจํปารตัะวจํำปตัารตัวะประชาชน
วชปา รช ะนช า
ช น -
 -
-อยู่บ้านเลขที
.................หมู
่ที่..........ซอย.......................................ถนน...................................................
อยู่บ้า่.นเลขที
่..................หมู
่ที่..........ซอย.......................................ถนน...................................................
ตําบล/แขวง.............................อํ
า
เภอ/เขต...........................................จั
งหวัด........................................
ตําบล/แขวง.............................อํ
าเภอ/เขต...........................................จั
งหวัด........................................
โทรศัพโทรศั
ท์......................................ซึ
่
ง
ต่
อ
ไปนี
้
จ
ะเรี
ย
กว่
า
“ผู
้
ก
้
ู
”
อี
ก
ฝ่
า
ยหนึ
่
ง
โดยคู่ง่สโดยคู
ัญญาได้
กลงกัตนกลงกัน
พท์......................................ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้กู้” อีกฝ่ายหนึ
่สัญตญาได้
ดังต่อไปนี
ดังต่้ อไปนี้
๑. ผู้ กู้ ต๑.กลงกู
ื ม เงิ น้ ยจากผู
ห้ กู้ แ ละผู
กู้ ต กลงให้
ผู้ กู้ กู้ ยผื มู้ กเงิู้ กูน้ ยได้ื มตเงิามมติ
ี่ ป ระชุทมี่ ป ระชุ ม
ผู้ กู้ ต้ ยกลงกู
ื ม เงิ น้ ใจากผู
้ ใ ห้ ก้ ใู้ แห้ละผู
้ ใ ห้ กู้ ต กลงให้
น ได้ ตทามมติ
.................................
ครั้งที่...../........
ลงวันทีลงวั
่.............................
เป็นจําเป็
นวน......................บาท
.................................
ครั้งที่...../........
นที่.............................
นจํานวน......................บาท
(..............................................................)
โดยผู้กโดยผู
ู้ได้รับ้กเงิู้ไนด้จํราับนวนดั
กล่าวจากผู
้ให้กู้ถูก้ใต้ห้อกงครบถ้
วน วน
(..............................................................)
เงินจํางนวนดั
งกล่าวจากผู
ู้ถูกต้องครบถ้
แล้ ว ด้แล้
ว ยการโอนเงิ
น เข้ า บันญเข้ชีาขบัองผู
ซึ่ ง ผู้ ก้ กู้ ู้ ไซึด้่ งกผูู้ ย้ กื มู้ ไเงิ
ไปใช้
า ยหรืจอ่ าดํยหรื
า เนิอนดํการเกี
่ ย วกั บ ่ ย วกั บ
ว ด้ ว ยการโอนเงิ
ญ ชี้ กขู้ องผู
ด้ กนู้ ยเพืื ม่ อเงินํนาเพื
่ อ นํ จา ่ไปใช้
า เนิ น การเกี
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
รายละเอี
ยดปรากฏตามคํ
าขอกู้ยาืมขอกู
เงิน ้ยตามเอกสารแนบท้
าย ซึ่งให้
ญากูญ
้ฉบัญากู
บนี้ ้ฉบับนี้
รายละเอี
ยดปรากฏตามคํ
ืมเงิน ตามเอกสารแนบท้
ายถือซึเป็
่งให้นถส่ือวนหนึ
เป็นส่่งวของสั
นหนึญ
่งของสั
๒. ผู้กู้ต๒.กลงให้
ดอกเบีด้ยอกเบี
แก่ผู้ใ้ยห้แก่
กู้ในอั
อปี ของต้
เงินดังนกล่
ผู้กู้ตกลงให้
ผู้ให้ตกราร้
ู้ในอัอตยละ.............บาทต่
ราร้อยละ.............บาทต่
อปีนของต้
เงินาดัวงกล่าว
ตามข้อตามข้
๑ อ๑
๓. ผู้ก้สู ๓.ัญญาว่
ต้นพร้
้ยดังกล่้ยาวในข้
๑ และข้
๒ คืนอให้๒แก่คืผน้ใูให้ห้กแกู่้ ดัผง้ใู นีห้้ กู้ ดังนี้
ผู้ก้สู าัญจะใช้
ญาว่เงิานจะใช้
เงินอต้มดอกเบี
นพร้อมดอกเบี
ดังกล่อาวในข้
อ ๑อ และข้
 3.1ผู้ก3.1
้จู ะชํผูาระงวดเดี
ยวให้เสร็
จสิ้นเสร็
ภายในวั
นที่.......เดื
น......................พ.ศ.
..... .....
้ก้จู ะชําระงวดเดี
ยวให้
จสิ้นภายในวั
นทีอ่.......เดื
อน......................พ.ศ.

 3.2ผู้ ก3.2
ู้ จ ะชํผูา้ กระเป็
รายงวด
รวมจํ ารวมจํ
นวนทัา้ งนวนทั
สิ้ น ............งวด
ชํ า ระงวดละ
ู้ จ ะชํ านระเป็
น รายงวด
้ ง สิ้ น ............งวด
ชํ า ระงวดละ

.....................................บาท
ภายในวัภายในวั
นที่........ของเดื
อนจนครบถ้
วน โดยเริ
ชําระงวดแรกในวั
นที่..........
.....................................บาท
นที่........ของเดื
อนจนครบถ้
วน่มโดยเริ
่มชําระงวดแรกในวั
นที่..........
เดือน......................................................พ.ศ.
......................
และจะชํและจะชํ
าระให้แาล้ระให้
วเสร็แจล้ภายในวั
นที่..........
เดือน......................................................พ.ศ.
......................
วเสร็จภายในวั
นที่..........
เดือน.......................................................พ.ศ.
.....................
หากผู้กหากผู
ู้ไม่ชํา้กระเงิ
นงวดหนึ
่งงวดใด่งงวดใด
เดือน.......................................................พ.ศ.
.....................
ู้ไม่ชนําคืระเงิ
นคืนงวดหนึ
ถือว่าผูถื้กอ้ผู ว่ิดานัผูด้กทั้ผู ้งิดหมด
นัดทั้งหมด
๔. หากผู
ู้ไม่ปฏิ้กบู้ไัตม่ิตปามสั
หนึ่ง้ขข้้ออหนึ
ใด ่งให้
ือว่ให้
าผูถ้กือู้ผว่ิดาสัผูญ้กู้ผญานี
ระ าระ
๔.้กหากผู
ฏิบัตญิตญานี
ามสัญ้ข้อญานี
ข้อถใด
ิดสัญ้และยิ
ญานีน้แยอมชํ
ละยินายอมชํ
เงิ นกู้ ตเงิามสั
ญาพร้
มทั้ งดอกเบี
้ ยตามข้้ ยอตามข้
2. และเบี
ยปรั บในอั
อวั น/เดืออวัน/ปี
นกูญ
้ ตามสั
ญอญาพร้
อมทั้ งดอกเบี
อ 2. ้และเบี
้ ยปรัตบรา..................บาทต่
ในอั ตรา..................บาทต่
น/เดื อน/ปี
ตามระเบี
ย
บ
ข้
อ
บั
ง
คั
บ
ของผู
้
ใ
ห้
ก
้
ู
คื
น
แก่
ผ
้
ู
ใ
ห้
ก
้
ู
ท
ั
น
ที
โ
ดยมิ
พ
ั
ก
ต้
อ
งบอกกล่
า
วอี
ก
และผู
้
ก
้
ู
ย
ิ
น
ยอมชดใช้
ตามระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ ของผู้ ให้ กู้ คื นแก่ ผู้ ให้ กู้ ทั นที โ ดยมิ พั ก ต้ อ งบอกกล่ า วอี ก และผู้ กู้ ยิ นยอมชดใช้
ค่าเสียหายทั
้ใู ห้ก้ตู ่ผ้อ้ใูงเสี
องร้องบัองงร้คับองบั
คดีงคับคดี
ค่าเสีย้งปวงที
หายทั่ผ้งปวงที
ห้กย้ตู ไปในการฟ้
้องเสียไปในการฟ้

ลงชื
่อลงชื
.........................................................ผู
ลงชื
่อ..................................................................ผู
้ก้กู ู้ ้กู้
่อ..................................................................ผู

สัญญากู้ยืมเงิน หน้า ๑/๓
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๕. การกู้ ยื ม เงิ น ตามสั ญญานี้ ผู้ กู้ ไ ด้ จั ดให้ มี ห ลั ก ประกั น การชํ า ระหนี้ แ ละการปฏิ บั ติ
ตามสัญญาให้แก่ผ้ใู๕.ห้กการกู
้อู ย่างหนึ
งใดดังญต่ญานี
อไปนี้ ้ ผู้ กู้ ไ ด้ จั ดให้ มี ห ลั ก ประกั น การชํ า ระหนี้ แ ละการปฏิ บั ติ
้ ยื ม่งเงิอย่นาตามสั
คืองนาย/นาง/นางสาว..............................................................
ตามสัญญาให้แก่๕.๑
ผ้ใู ห้กบุ้อู คย่คลค้
างหนึําประกั
่งอย่านงใดดั
ต่อไปนี้
และนาย/นาง/นางสาว.....................................................
เข้าผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกันการชําระหนี้ครั้งนี้
๕.๑ บุคคลค้ําประกัน คือ นาย/นาง/นางสาว..............................................................
ตามสั
ญญาค้ําประกัน เลขที่............../.................ลงวันที่........เดื
..................
และนาย/นาง/นางสาว.....................................................
เข้าผูอกน...........................
พันตนเป็นผู้ค้ําประกัพ.ศ.
นการชํ
าระหนี้ครั้งนี้
๕.๒นจํเลขที
านําทรั
พย์สิน ได้แก่.........................................................................................
ตามสัญญาค้ําประกั
่............../.................ลงวั
นที่........เดือน........................... พ.ศ. ..................
๕.๓๕.๒
จดทะเบี
ดิ น โฉนด/หนั ง สื อ รั บ รองการทํ า ประโยชน์ ที่ ดิ น
จํานําทรัยพนจํ
ย์สาินนองที
ได้แก่.่........................................................................................
เลขที่....................................ตํ
าบล....................อํ
งหวัด.................................
๕.๓ จดทะเบี
ย นจํ า นองทีาเภอ...............................จั
่ ดิ น โฉนด/หนั ง สื อ รั บ รองการทํ
า ประโยชน์ ที่ ดิ น
๕.๔ หลักประกัาบล....................อํ
น (อื่นๆ) ได้แก่...............................................................
เลขที่....................................ตํ
าเภอ...............................จังหวัด.................................
๖. ระหว่
คับได้ผูแ้กกู่้ย.ิน..............................................................
ยอมให้ผู้ให้กู้ หรือตัวแทนผู้ให้กู้ตรวจสอบกิจการ
๕.๔างสัหลัญกญานี
ประกั้มนีผลบั
(อื่นงๆ)
โครงการ และเอกสารอื
่นๆ ตามวั
ถุประสงค์
้นั ได้อตัวแทนผู้ให้กู้ตรวจสอบกิจการ
๖. ระหว่
างสัญตญานี
้มีผลบักงารกู
คับ ้ยผูืม้กเงิู้ยนิ ตามสั
ยอมให้ญผญากู
ู้ให้ก้นู หรื
๗. ที่อยู่ที่ปนๆรากฏในสั
้ถือกเป็ารกู
นภู้ยมืมิลเงิํานเนาของผู
ู้ การส่
โครงการ และเอกสารอื
ตามวัตถุญปญานี
ระสงค์
ตามสัญ้กญากู
้น้นั งได้หนังสือบอกกล่าว ทวงถาม
จดหมาย หรื อ เอกสารอื
ง ผู้ กู้ ให้
ส่ ง ไปยั
ง กล่ า ว้กู้ และถื
ว่ างเป็
การส่ งาโดยชอบ
๗. ที่อ่ ยูน่ทใดไปยั
ี่ปรากฏในสั
ญญานี
้ถืองเป็ภูนมภูิ ลมํ าิลเนาดั
ําเนาของผู
การส่งอหนั
สือนบอกกล่
ว ทวงถาม
โดยถื
อ ว่ า ผู้ กหรื
ู้ ไ ด้ ทอ เอกสารอื
ราบข้ อ ความในเอกสารดั
า วนังบภูแต่
ที่ ห นังงกล่
สื อาบอกกล่
จดหมาย
่ น ใดไปยั ง ผู้ กู้ ให้งสกล่
่ ง ไปยั
มิ ลวํ าั นเนาดั
ว และถืาอวว่ทวงถาม
า เป็ น การส่จดหมาย
ง โดยชอบ
หรืโดยถื
อ เอกสารอื
ง ภูอมความในเอกสารดั
ิ ลํ า เนาของผู้ กู้ ไม่ วง่ ากล่
ผู้ กาู้ หวนัรื อบบุแต่ค คลอื
ํ า นั ก อยู่ ใานภู
มิ ลํ า เนาของผู
้ กู้
อ ว่ า ผู้ ก่ นู้ ไใดไปถึ
ด้ ท ราบข้
วั น ที่ หนนัใดที
ง สื่ พอ บอกกล่
ว ทวงถาม
จดหมาย
จะได้
หนังสือบอกกล่
าว ทวงถาม
จดหมาย้ กหรื
รือไม่่ นกใดที
็ตาม่ พํ า นั ก อยู่ ใ นภู มิ ลํ า เนาของผู้ กู้
หรืรอับเอกสารอื
่ น ใดไปถึ
ง ภู มิ ลํ า เนาของผู
ู้ ไม่อเอกสารนั
ว่ า ผู้ กู้ ห รื อ้นบุไว้คหคลอื
หากผู้กาู้เวปลีทวงถาม
่ยนแปลงภู
มิลําเนา
ู้จะต้องมี้นหไว้นัหงรืสืออไม่
แจ้กง็ตเปลี
จะได้รับหนังสือบอกกล่
จดหมาย
หรืผูอ้กเอกสารนั
าม ่ยนแปลงภูมิลําเนาไปยัง
ผู้ให้กู้ หรือได้บันทึกถ้อหากผู
ยคําการเปลี
่ยนแปลงภูมมิลิลําเนา
ําเนาไว้
กู้ หการที
ูกู้ไม่งดเปลี
ําเนิ่ยนนแปลงภู
การดังกล่
ให้ถือ ง
้กู้เปลี่ยนแปลงภู
ผู้กกู้จับะต้ผู้ใอห้งมี
นังสือ่ผ้แจ้
มิลาํวาเนาไปยั
ว่ าผูหนั
อ บอกกล่
จดหมาย
หรื อมเอกสารอื
ํ า เนาที
้ให้งกสืู้ หรื
อได้บันาทึวกถ้ทวงถาม
อยคําการเปลี
่ยนแปลงภู
ิลําเนาไว้ก่ นับใดที
ผู้ให้่ สก่ งู้ ไปยั
การทีง ผู่ผ้ กู้ ู้ ไตามภู
ม่ดําเนิมนิ ลการดั
งกล่่ ปารากฏ
ว ให้ถือ
ในสัว่ญ
ญานี
้ก้ไู ด้ทราบข้
ความในเอกสารดั
า หนั
ง สื้ อผูบอกกล่
า ว อทวงถาม
จดหมายงกล่
หรืาอวโดยชอบแล้
เอกสารอื่ นวใดที่ ส่ ง ไปยั ง ผู้ กู้ ตามภู มิ ลํ า เนาที่ ป รากฏ
้ ยื มอเงิความในเอกสารดั
น นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น ๓ งฉบั
มี ข้ อ ความถูวก ต้ อ งตรงกั น คู่ สั ญ ญาทั้ ง สองฝ่ า ย
ในสัญญานี้ ผูสั้กญ้ไู ด้ญากู
ทราบข้
กล่บาวโดยชอบแล้
ญญากู
นีั ด้จทํัดาท�ขึำบ้ นขึนี้น๓้ ถู๓กฉบั
บมี ขมี้ อขความถู
้อนความถู
ต้อองตรงกั
งตรงกันอนชืคู่ อคู่ สไว้
่สั ญัญเญาทั
ได้ อ่ า นและเข้ า ใจข้สัอญสัความตามสั
ต้ฉบั
อบงตรงกั
แล้ ว กจึกต้ง ลงลายมื
ป็ญาทั
น หลั้ ง้งสองฝ่
กสองฝ่
ฐานา ย
ญากู
้ ยื ม้ยเงิืมนเงิญนีน้ จญาฉบั
ต่อได้
หน้อา่ าพยาน
เก็บาไว้
ที่ผอู้ใความตามสั
ห้กู้ ๑ ฉบับ มอบให้
ผู้กบู้ ๑นี้ ถฉบั
ที่สํานักงานกองทุ
น
นและเข้
ใจข้
ญ ญาฉบั
ู ก ต้บอและส่
งตรงกังเก็น บแล้รักวษาไว้
จึ ง ลงลายมื
อ ชื่ อ ไว้ เ ป็นนหมู
หลั่บก้าฐาน
และชุ
ชนเมื
องแห่เก็งชาติ
านวนผ๑ู้กู้ ฉบั
บ บ และส่งเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานกองทุนหมู่บ้าน
ต่อมหน้
าพยาน
บไว้ทสาขา.................จํ
ี่ผู้ให้กู้ ๑ ฉบับ มอบให้
๑ ฉบั
และชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา.................จํานวน ๑ ฉบับ

ลงชื่อ.....................................ผู้กู้
ลงชื่อ............................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
ลงชื
่อ............................................คู
่สมรสผู
ห้ความยินยอม
(.............................................)
(กรณี
มีค่สู ้ใมรส)
คําเตืลงชื
อ(........................................)
น่อ.....................................ผู้กู้
(.............................................)
(กรณีมีค่สู มรส)
งครัด
คําเตือ(........................................)
น ๑. ผู้ก้มู ีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามสัญญากู้โดยเคร่
ลงชื่อ.....................................................ผู
้ใงมี
ห้กหู้ ญนัญากู
ลงชื
.....................................................ผู
้ให้ก๖๐
ู้ วั น
๒.๑.
เมื่ผูอ้กผู้มู ้ กีหู้ ผน้ิ ดานัที่ตด้อผูงปฎิ
้ ใ ห้บกัตู้ติต้อามสั
งสือ่อ้โบอกกล่
า วไปยั
ดยเคร่
งครั
ด งผู้ค้ํ า ประกัน ภายใน
ลงชืว่อั น.....................................................ผู
.....................................................ผู
ู้ นั ด )วั น
นั บ แต่
ที่ ผู้ กู้ ผ๒.
ิ ด นัเมืด่ อ(ถ้
ป็ห้นกหู้ รายงวดให้
มี ห นั งาสืวไปยั
อ บอกกล่
วทุ ก งวดที
่ ผู้ ก้ใหู้้ ผกิ ด๖๐
ผู้ กาู้กํผาิ ดหนดชํ
นั ด ผูา้ใ ห้ระหนี
กู้ ต้อ้ เ้ใงมี
นัลงชื
ง(.................................................)
สือ่อบอกกล่
งผู้ ค้ํ าาประกั
น ภายใน
(...............................................)
เพื่อนัให้
ผู้คว้ําั นประกั
้กู้ตามสัา ระหนี
ญญาหากผู
้ให้กู้มิได้มมีหี หนันังสืง สืออบอกล่
าวภายในเวลาดั
บ แต่
ที่ ผู้ กนู้ ผชํิ ดาระหนี
นั ด (ถ้้แทนผู
า กํ า หนดชํ
้ เ ป็ น รายงวดให้
บอกกล่
า วทุ ก งวดที่ ผงู้ กกล่
ู้ ผิ ดานัว ด )
ตําแหน่ง(...............................................)
.......................................
ตําแหน่(.................................................)
ง.......................................
ผู้ คเพื
้ํ า ประกั
ความรั
บ ผิ ด้กในดอกเบี
้ ย และค่้ใาห้สิกนู้มไหมทดแทนตลอดจนค่
า ภาระติ ดงพักล่นาว
่อให้ผู้คน้ําจะหลุ
ประกัดนพ้ชํานระหนี
้แทนผู
ู้ตามสัญญาหากผู
ิได้มีหนังสือบอกล่าวภายในเวลาดั
ตําแหน่ง.......................................
ตําแหน่ง.......................................
อันผูเป็้ คน้ํ าอุประกั
ปกรณ์นแจะหลุ
ห่งหนี้รดายนั
บรรดาที
ขึ้นภายหลั้ งยจากพ้
งกล่าว
พ้ น ้นความรั
บ ผิ่เกิดดในดอกเบี
และค่นากํสิาหนดเวลาดั
น ไหมทดแทนตลอดจนค่
า ภาระติ ด พั น
ลงชื่อ.....................................................พยาน ลงชื่อ.....................................................พยาน
อันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว
ลงชื
่อ.....................................................พยาน ลงชื
่อ.....................................................พยาน
(...............................................)
(.................................................)
สัญญากู้ยืมเงิน หน้า ๒/๓
(...............................................)
(.................................................)
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สัญญากู้ยืมเงิน หน้า ๓/๓

คําเตือน

๑. ผู้ก้มู ีหน้าที่ต้องปฎิ
ปฏิบัติ ตามสัญญากู้โดยเคร่งครัด
๒. เมื่อผู้ กู้ ผิ ดนั ด ผู้ใ ห้กู้ ต้องมี หนั งสือบอกกล่ า วไปยังผู้ค้ํ า ประกัน ภายใน ๖๐ วั น
นั บ แต่ วั น ที่ ผู้ กู้ ผิ ด นั ด (ถ้ า กํ า หนดชํ า ระหนี้ เ ป็ น รายงวดให้ มี ห นั ง สื อ บอกกล่ า วทุ ก งวดที่ ผู้ กู้ ผิ ด นั ด )
เพื่อให้ผู้ค้ําประกันชําระหนี้แทนผู้กู้ตามสัญญาหากผู้ให้กู้มิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในเวลาดังกล่าว
ผู้ค้ําประกันจะหลุดพ้นความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็น
อุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว
๓. หากผู้ ใ ห้ กู้ จ ะทํ า การผ่ อ นเวลาการชํ า ระหนี้ ใ ห้ กั บ ผู้ กู้ จะต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอม
จากผู้ ค้ํ า ประกั น ด้ ว ยทุ ก ครั้ ง (ให้ จั ด ทํ า บั น ทึ ก หลั ก ฐานเป็ น หนั ง สื อ ให้ ผู้ ค้ํ า ประกั น ลงนาม) มิ ฉ ะนั้ น
ผู้ค้ําประกัน จะหลุดพ้นจากความรับผิดและห้ามตกลงยินยอมให้มีการผ่อนเวลาไว้ล่วงหน้าเนื่องจาก
ไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย
4. กรณีผู้กู้ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้ผู้กู้พิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ และให้พยานลงลายมือ
ชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือนั้นอย่างน้อย ๒ คน
5. ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ง
และบริ ห ารกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2551 ข้ อ 38 วรรคสอง “กํ า หนดให้
คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นแต่ ง ตั้ ง ผู้ แ ทนกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นอย่ า งน้ อ ยสองคนเป็ น ผู้ แ ทน
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการทําสัญญากู้ยืมเงินกับผู้ขอกู้ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้”
ในการทําสัญญากู้แต่ละครั้งควรนํามติที่ประชุมคณะกรรมการที่แต่งตั้งผู้แทนกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านสองคนเป็นผู้แทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการทําสัญญากู้ยืมเงินกับผู้ขอกู้ที่ได้รับ
อนุมัติเงินกู้มาเป็นเอกสารประกอบในการทําสัญญากู้ทุกครั้ง
การให้กู้ยืมเงิน ในวงเงินไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ต้องได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
การให้กู้ยืมเงิน ในวงเงินเกินกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาท ต้องได้รับการอนุมัติ
จากมติที่ประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
ระยะเวลาการผ่ อนชํ าระหนี้ เป็ นไปตามระเบี ยบ ข้ อบั งคั บของกองทุ นหมู่ บ้ าน ทั้ ง นี้
ต้องไม่เกิน 2 ปีตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและ
บริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
6. การลดหนี้ ใ ห้ ผู้ กู้ โ ดยพลการเป็ น การทํ า ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ก องทุ น หมู่ บ้ า น
และต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว
7. ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ง
และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ข้อ ๔๕ วรรคแรก “ในกรณีที่ผู้กู้มิได้
เริ่มดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในการขอกู้ยืมเงิน หรือเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้กู้นําเงินไปใช้
นอกกรอบวัตถุประสงค์โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีอํานาจยกเลิก
สัญญาและเรียกคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย หรือค่าตอบแทนที่ค้างชําระคืนเต็มจํานวนได้โดยทันที”
สัญญากู้ยืมเงิน หน้า ๓/๓
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ญาค้
ําประกั
นการกู
สัญสัญ
ญาค้
ําประกั
นการกู
้ยืม้ยเงิืมนเงิน
เลขที่................../...................
เลขที่................../...................

ทําที่.........................................................
ทําที่.........................................................
................................................................
................................................................
วันที่...........เดือน.......................... พ.ศ. ...............
วันที่...........เดือน.......................... พ.ศ. ...............
สัญญานี้ทําขึ้นระหว่าง ๑. นาย/นาง/นางสาว........................................................................
นาย/นาง/นางสาว.......................................................................
สัญญานี้ทําขึ้นระหว่าง ๑.
นาย/นาง/นางสาว........................................................................
อายุ ...........ปี เลขประจํ าตั วประชาชน  - -- - 
อายุ ...........ปี เลขประจํ าตั วประชาชน  - -- - 
อยู่บ้านเลขที่.........หมู่ที่…….....ซอย......................ถนน..........................ตําบล/แขวง..................................
อยู่บ้านเลขที่.........หมู่ที่…….....ซอย......................ถนน..........................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด......................................โทรศัพท์........................................
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด......................................โทรศัพท์........................................
และ ๒. นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................อายุ...........ปี
และ ๒. นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................อายุ...........ปี
และ  นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน  - -- -  อยู่บ้านเลขที่.........
เลขประจําตัวประชาชน  - -- -  อยู่บ้านเลขที่.........
หมู่ที่……......ซอย.........................ถนน.................................ตําบล/แขวง.........................................
หมู่ที่……......ซอย.........................ถนน.................................ตําบล/แขวง.........................................
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด....................................โทรศัพท์.................................................
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด....................................โทรศัพท์.................................................
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ค้ําประกัน” กับกองทุน..............................................................
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ค้ําประกัน” กับกองทุน..............................................................
ตั้งอยู่เลขที่................. หมู่ที่........ ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.....................................
ตั้งอยู่เลขที่................. หมู่ที่........ ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.....................................
จังหวัด.......................................... โดย ๑. นาย/นาง/นางสาว.............................................................
จังหวัด.......................................... โดย นาย/นาง/นางสาว...............................................................และ
๑. นาย/นาง/นางสาว.............................................................
๒. นาย/นาง/นางสาว.................................................................เป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทน ซึ่งต่อไป
นาย/นาง/นางสาว.......................................................................
๒. นาย/นาง/นางสาว.................................................................เป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทน ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้ก้”ู โดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังนี้
ในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้ก้”ู โดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังนี้
๑. ตามที่ นาย/นาง/นางสาว................................................................................... ผู้กู้
๑. ตามที่ นาย/นาง/นางสาว................................................................................... ผู้กู้
ได้กู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ไปเป็นจํานวนเงิน.................................บาท (...................................................)
ได้กู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ไปเป็นจํานวนเงิน.................................บาท (...................................................)
ตามสัญญากู้ยืมเงิน เลขที่........../............ลงวันที่........เดือน.................................... พ.ศ. ......... ผู้ค้ําประกันยอม
ตามสัญญากู้ยืมเงิน เลขที่........../............ลงวันที่........เดือน.................................... พ.ศ. ......... ผู้ค้ําประกันยอม
เข้าผูกพันตนค้ําประกันการชําระหนี้เงินกู้ดังกล่าว หากนาย/นาง/นางสาว........................................... ผู้กู้
เข้าผูกพันตนค้ําประกันการชําระหนี้เงินกู้ดังกล่าว หากนาย/นาง/นางสาว........................................... ผู้กู้
ผิดสัญญาไม่ยอมชําระเงินตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ให้กู้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือผู้กู้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย
ผิดสัญญาไม่ยอมชําระเงินตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ให้กู้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือผู้กู้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย
หรือถึ งแก่ ค วามตาย หรื อ กลายเป็น คนไร้ ความสามารถ หรื อ ไปจากถิ่ น ที่อยู่ หรือหาตัวไม่ พ บ หรื อ
หรือถึ งแก่ ความตาย หรื อ กลายเป็น คนไร้ ความสามารถ หรื อ ไปจากถิ่น ที่ อยู่ หรือหาตั วไม่ พ บ หรื อ
ย้ ายภู มิ ลํ า เนาโดยมิ ไ ด้ แ จ้ ง ให้ ผู้ ใ ห้ กู้ ท ราบ ผู้ ค้ํา ประกัน ยอมรั บ ชํ าระหนี้ เ งิน กู้ ดั ง กล่ า วพร้ อ มดอกเบี้ ย
ย้ ายภูมิ ลํา เนาโดยมิ ไ ด้ แ จ้ ง ให้ ผู้ ใ ห้ กู้ ท ราบ ผู้ ค้ํา ประกั น ยอมรั บ ชํ าระหนี้ เ งิน กู้ดั ง กล่ า วพร้ อ มดอกเบี้ ย
เบี้ยปรับ และค่าเสียหาย เต็มตามข้อตกลงในสัญญากู้ยืมเงิน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้
เบี้ยปรับ และค่าเสียหาย เต็มตามข้อตกลงในสัญญากู้ยืมเงิน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้
ให้แก่ผ้ใู ห้ก้จู นครบถ้วน
ให้แก่ผ้ใู ห้ก้จู นครบถ้วน
๒. ที่อยู่ที่ปรากฏในสัญญานี้ถือเป็นภูมิลําเนาของผู้ค้ําประกันการส่งหนังสือบอกกล่าว
๒. ที่อยู่ที่ปรากฏในสัญญานี้ถือเป็นภูมิลําเนาของผู้ค้ําประกันการส่งหนังสือบอกกล่าว
ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปยังผู้ค้ําประกันให้ส่งไปยังภูมิลําเนาดังกล่าว และถือว่าเป็นการส่ง
ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปยังผู้ค้ําประกันให้ส่งไปยังภูมิลําเนาดังกล่าว และถือว่าเป็นการส่ง
โดยชอบ โดยถือว่าผู้ค้ําประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือบอกกล่าว ทวงถาม
โดยชอบ โดยถือว่าผู้ค้ําประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือบอกกล่าว ทวงถาม
จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปถึงภูมิลําเนาของผู้ค้ําประกันไม่ว่าผู้ค้ําประกันหรือบุคคลอื่นใดที่พํานัก
จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปถึงภูมิลําเนาของผู้ค้ําประกันไม่ว่าผู้ค้ําประกันหรือบุคคลอื่นใดที่พํานัก
อยู่ในภูมิลําเนาของผู้ค้ําประกันจะได้รับหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไว้หรือไม่ก็ตาม
อยู่ในภูมิลําเนาของผู้ค้ําประกันจะได้รับหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไว้หรือไม่ก็ตาม

22

สัญญาค้ําประกันการกู้ยืมเงิน หน้า ๑/๒
สัญญาค้ําประกันการกู้ยืมเงิน หน้า ๑/๒
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

23
หากผู้ค้ําประกันเปลี่ยนแปลงภู
23มิลําเนา ผู้ค้ําประกันจะต้องมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลง
ภูมิลําเนาไปยังผู้ให้กู้ หรือได้บันทึกถ้อยคําการเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาไว้กับผู้ให้กู้ การที่ผู้ค้ําประกัน
นเปลี
ผู้ค้ําประกัจดหมาย
นจะต้องมีหรื
หนัองสืเอกสารอื
อแจ้งเปลี่ย่ นนแปลง
ไม่ ดํ า เนิ น การดั ง กล่หากผู
า ว ให้้ค้ําถประกั
ื อว่ า หนั
ง สื่ยอนแปลงภู
บอกกล่มิลาําวเนาทวงถาม
ใดที่ ส่ง ไปยั ง
มิลําเนาไปยั
ู้ หรือ่ปได้
บันทึกถ้ญ
อยคํ
าการเปลี
่ยนแปลงภู
ิลําเนาไว้
กับผู้ให้กู้ การทีง่ผกล่
ู้ค้ําาประกั
น
ผู้คภู้ําประกั
นตามภูงมผู้ใิลห้ํากเนาที
รากฏในสั
ญานี
้ ผู้ค้ําประกั
นได้ทมราบข้
อความในเอกสารดั
วโดยชอบแล้
ว
ไม่ ดํ า เนิ น การดั ง กล่ า ว ให้ ถื อว่ า หนัง สื อ บอกกล่ า ว ทวงถาม จดหมาย หรื อเอกสารอื่ น ใดที่ ส่ง ไปยั ง
สัญญาค้ํ าประกัน นี้จัดทําขึ้ น 4 ฉบับ มี ข้อความถู กต้องตรงกั น คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ผู้ค้ําประกันตามภูมิลําเนาที่ปรากฏในสัญญานี้ ผู้ค้ําประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว
ได้อ่านและเข้าใจข้อความตามสัญญาฉบับนี้ถูกต้องตรงกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
สัญญาค้ํ าประกัน นี้จั ดทํ าขึ้ น 4 ฉบับ มี ข้อความถู กต้องตรงกั น คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
เก็บได้ไว้อท่านและเข้
ี่ผู้ ให้ กู้ า๑ใจข้ฉบั
บ มอบให้ ผู้ ค้ําประกันคนละ ๑ ฉบั บ และส่ งเก็บรั กษาไว้ ที่ สํานักงานกองทุ นหมู่ บ้ าน
อความตามสัญญาฉบับนี้ถูกต้องตรงกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
และชุ
ชาติ
สาขา.................จํ
านวน๑๑ฉบัฉบั
เก็บมไว้ชนเมื
ที่ผู้ ใอห้งแห่
กู้ ๑ งฉบั
บ มอบให้
ผู้ ค้ําประกันคนละ
บ บและส่ งเก็ บรั กษาไว้ ที่ สํานั กงานกองทุ นหมู่ บ้ าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา.................จํานวน ๑ ฉบับ

ลงชื่อ..................................ผู้ค�้ำประกัน
ลงชื่อ................................................ผู้ค้ําประกัน
(...............................................)
ลงชื่อ(..............................................)
................................................ผู้ค้ําประกัน
(..............................................)

ลงชื่อ..................................ผู้คำ�้ ประกัน
ลงชื่อ...............................................ผู้ค้ําประกัน
(...............................................)
ลงชื่อ...............................................ผู
้ค้ําประกัน
(...............................................)
(...............................................)

ลงชื่อ.................................คู่สมรสให้ความยินยอม ลงชื่อ.................................คู่สมรสให้ความยินยอม
ลงชื่อ...........................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม ลงชื่อ.....................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
ลงชื
่อ...........................................คู่สมรสผู
ลงชื่อ.....................................คู่สมรสผู
้ให้คมวามยิ
นยอม
(...............................................)
(กรณี้ใมห้คี วามยิ
ู่สมรส)นยอม (...............................................)
(กรณี
ีคู่สมรส)
(...............................................) (กรณีมีค่สู มรส)
(..................................................) (กรณีมีค่สู มรส)
(...............................................) (กรณีมีค่สู มรส)

(..................................................) (กรณีมีคู่สมรส)

ลงชื่อ......................................................ผู้ให้กู้
ลงชืลงชื
่อ................................................ผู
่อ................................................ผู้ใ้ให้ห้กกู้ ู้
(...................................................)
(........................................)
(........................................)
แหน่
.......................................................
ตําแหน่
ง.......................................
ตํต�าำแหน่
งง.......................................

ลงชื่อ......................................................ผู้ให้กู้
่อ...............................................ผู
ลงชืลงชื
่อ...............................................ผู
้ให้กู้ ้ให้กู้
(...................................................)
(..........................................)
(..........................................)
ต�ำตํแหน่
ตํางแหน่
ง.......................................
าแหน่
ง.......................................................
.......................................

ลงชื่อ่อ...........................................พยาน
......................................................พยาน
ลงชืลงชื
่อ...........................................พยาน
(........................................)
(...........................................................)
(........................................)

ลงชืลงชื
่อ......................................................พยาน
่อ...............................................พยาน
ลงชื
่อ...............................................พยาน
(.........................................)
(...........................................................)
(.........................................)

หมายเหตุ
ญาค้ําประกันฉบับนี้กําหนดให้มีผ้คู ้ําประกัน จํานวน 2 คน แต่ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน
หมายเหตุ
: สั: ญสัญญาค้
ําประกันฉบับนี้กําหนดให้มีผ้คู ้ําประกัน จํานวน 2 คน แต่ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน
แต่ละแห่งกําหนดจํานวนผู้ค้ําประกันไว้แตกต่างกัน การทําสัญญาค้ําประกันจะให้มีผู้ค้ําประกันจํานวนเท่าใดนั้น

แต่ละแห่งกําหนดจํานวนผู้ค้ําประกันไว้แตกต่างกัน การทําสัญญาค้ําประกันจะให้มีผู้ค้ําประกันจํานวนเท่าใดนั้น
ขึ้นอยู่รกะเบี
ยบ ยข้บอบัข้งอคับับงของกองทุ
นหมูน่บหมู
้านนั
ๆ ้นๆ
ับระเบี
คับของกองทุ
่บ้า้นนนั
ขึ้นอยู่ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านนั้นๆ
คําเตือน: ๑. เมื่อผู้กู้ผิดนัด ผู้ให้กู้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ําประกันภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด
คําเพื
เตื่ออให้นผ:ู้ค๑.้ําประกั
เมื่อผูน้กชําู้ผระหนี
ิดนัด้แทนผู
ผู้ใ ห้้กกู้ตู้ตามสั
้องมีญหญา
นังสืหากผู
อบอกกล่
้ําประกัาวภายในเวลาดั
นภายใน ๖๐งกล่
วันานัว บผู้แต่
วันที่ผนู้กู้ผิดนัด
้ให้กู้มิไาด้วไปยั
มีหนังงสืผูอ้ คบอกกล่
ค้ําประกั
เพื่อจะหลุ
ให้ผู้คด้ําพ้ประกั
นชําบระหนี
้แทนผู้ก้ยู้ตและค่
ามสัาญสินญา
หากผู้ให้กู้มิได้มีหนัางภาระติ
สือบอกกล่
ผู้ค้น้ําประกัน
นความรั
ผิดในดอกเบี
ไหมทดแทนตลอดจนค่
ดพันอัานวภายในเวลาดั
เป็นอุปกรณ์แห่งงกล่
หนีา้รวายนั
จะหลุ
ดพ้ น่เความรั
บผิดในดอกเบี
และค่าสิงนกล่ไหมทดแทนตลอดจนค่
าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้น
บรรดาที
กิดขึ้นภายหลั
งจากพ้นกํา้ ยหนดเวลาดั
าว
หากผู้ให้งกจากพ้
ู้จะทํานการผ่
อนเวลาการชํงากล่
ระหนี
บรรดาที่เกิดขึ๒.้นภายหลั
กําหนดเวลาดั
าว ้ให้กับผู้กู้ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ําประกันด้วยทุกครั้ง
(ให้จัดทํา๒.
บันทึหากผู
กหลัก้ใฐานเป็
งสือให้อนเวลาการชํ
ผู้ค้ําประกันลงนาม)
ประกั
นจะหลุ
ดพ้นจากความรั
บผิด้คและห้
ามตกลง
ห้กู้จะทํนหนั
าการผ่
าระหนีมิ้ใฉห้ะนั
กับ้นผูผู้ก้คู้ ้ําจะต้
องได้
รับความยิ
นยอมจากผู
้ําประกั
นด้วยทุกครั้ง
่วงหน้
ซึ่งนไม่ลงนาม)
มีผลบังคัมิบฉตามกฎหมาย
หลักอนเวลาไว้
ฐานเป็นลหนั
งสืาอโดยเด็
ให้ผู้คด้ําขาด
ประกั
ะนั้น ผู้ค้ําประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิด และห้ามตกลง
(ให้จยิัดนยอมให้
ทําบันมทึีกการผ่
๓. การลดหนี้ให้ผ้กู ู้โดยพลการเป็นการทําให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหมู่บ้าน และต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว
ยินยอมให้มีการผ่อนเวลาไว้ล่วงหน้าโดยเด็ดขาด ซึ่งไม่มีผลบังคับตามกฎหมายสัญญาค้ําประกันการกู้ยืม หน้า ๒/๒
๔. กองทุนหมู่บ้านผู้ให้ก้จู ะเรียกให้ผ้คู ้ําประกันชําระหนี้ได้ ต้องมีหนังสือบอกกล่าวถึงผู้ค้ําประกันก่อนเสมอ
๓. การลดหนี้ให้ผ้กู ้โู ดยพลการเป็นการทําให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหมู่บ้าน และต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว
สัญญาค้ําประกันการกู้ยืมเงิน หน้า ๒/๒
ําประกัาวถึ
นการกู
หน้าน๒/๒
๔. กองทุนหมู่บ้านผู้ให้ก้จู ะเรียกให้ผ้คู ้ําประกันชําระหนี้ได้ ต้องมีหนัสังญสือญาค้
บอกกล่
งผู้ค้ย้ําืมประกั
ก่อนเสมอ
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

23

สัญญาค้ําประกันการกู้ยืมเงิน หน้า ๒/๒
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หนังสือทวงถามให้ชําระหนี้เงินกู้
่................../...................
ทีเลขที
่..............................................

ทําที่.........................................................
................................................................
วันที่...........เดือน.......................... พ.ศ. ............

เรื่อง ให้ชําระหนี้กองทุนหมู่บ้าน
เรียน นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................................
ตามที่ ท่านได้ทําสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้าน.......................................................
ตามสัญญากู้ยืมเงิน เลขที่........../......................ลงวันที่........เดือน............................................. พ.ศ. ................
ซึ่งท่านเข้าผูกพันตนตามสัญญากู้ยืมเงินซึ่งได้ครบกําหนดชําระแล้ว และต่อมาท่านได้ผิดนัดชําระหนี้ต้งั แต่
วันที่......... เดือน.....................................พ.ศ.......... ซึ่งท่านจะต้องชําระเป็นเงินต้น............................บาท
และดอกเบี้ย...............................บาท และเบี้ยปรับ............................บาท รวมเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น
......................................บาท (...................................................................................) จึงขอให้ท่านนําเงิน
จํานวนดังกล่าวไปชําระแก่กองทุนหมู่บ้านภายใน....................วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือทวงถามฉบับนี้
หากท่ า นเพิ ก เฉย กองทุ นหมู่ บ้ า นมี ค วามจํ า เป็ น จะต้ อ งฟ้ อ งร้ อ งบั ง คั บ คดี กั บ ท่ า น
ตามกฎหมายต่อไป และท่านอาจจะต้องรับผิดในการชําระค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินคดีให้กับกองทุนหมู่บ้าน และท่านอาจจะเสียสิทธิในการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน
และสถาบันการเงินอื่นๆ อีกด้วย
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ .................................................................
(...................................................................)
ตําแหน่ง..................................................................
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คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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หนังสือบอกกล่าวผูค้ ้าประกันการกู้ยืมเงิน
ทีเลขที
่..............................................
่................../...................

ทาที่.........................................................
................................................................
วันที่...........เดือน.....................................เลขที
พ.ศ.่................../...................
.........

เรื่อง บอกกล่าวการผิดนัดชาระหนีข้ องลูกหนี้
เรียน นาย/นาง/นางสาว..........................................................................ผู้ค้าประกัน

เรื่อง ให้ชําระหนี้กองทุนหมู่บ้าน
ตามที่ ท่ า นได้ เ ข้ า ผู ก พั น ตนเป็ น ผู้ ค้ าประกั น การกู้ ยื ม เงิ น ของ นาย/นาง/นางสาว

................................................................................ผู้กู้จากกองทุน......................................................
ผู้ให้กู้
เรียน นาย/นาง/นางสาว
..........
ตามหนังสือค้าประกันการกู้ยืมเงิน เลขที่......../..............ลงวันที่.........เดือน.........................พ.ศ. ............

ตามที่ ท่านได้ท
และต่อมา นาย/นาง/นางสาว ............................................................................ได้ผิดนัดชาระหนี้เงินกู้
ตามสัญญากู้ยืมเงิน เลขที่........../
ตั้งแต่วันที่.................เดือน.......................................พ.ศ. ...................... ดังนั้น จึงขอให้ทซึ่า่งนในฐานะผู
ท่านเข้าผูก้ คพั้านตนตามสัญญาก
ประกันนาเงินไปชาระหนี้ เงินต้น ดอกเบีย้ เบีย้ ปรับ ค่าเสียหาย ตลอดจนค่าภาระติดพันอัวันทีเป็่.........
นอุปกรณ์
เดือน.......................
แห่งหนีร้ ายนี้ให้กับกองทุน.................................................................... ผู้ให้กู้ รวมเป็นเงิและดอกเบี
นจานวนทั้ย้งสิ.............................
้น
......................................บาท (.
..................................................บาท (.......................................................................) ภายใน ..........วัน
จํานวนดังกล่าวไปชําระแก่กองท
นับแต่ได้รับหนังสือบอกกล่าวนี้
หากท่ า นเพิ ก เ
หากท่านเพิก เฉย กองทุนหมู่บ้านมีความจ าเป็น จะต้องฟ้องร้องบังคับคดี
กับท่านตามอไป และท่านอา
ตามกฎหมายต่
กฎหมายต่อไป และท่านอาจจะต้องรับผิด ในการชาระค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ
ค่าใช้จ่ายต่าและ
งๆ ในการดําเนินคดีใ
และสถาบันการเงินอื่นๆ อีกด้วย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดาเนินคดีให้กับกองทุนหมูบ่ ้าน
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ...............................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง...............................................................

ค้าเตือน: กองทุนหมู่บา้ นจะเรียกให้ผู้ค้าประกันชาระหนีไ้ ด้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวถึงผู้ค้าประกันก่อนเสมอ
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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.....

นับ
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หนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง
หนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง
เลขที่................../...................
เลขที่................../...................

ทําที่.............................................................
ทําที่.............................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่............เดือน............................. พ.ศ. ...........
วันที่............เดือน............................. พ.ศ. ...........
โดยหนังสือฉบับนี้ระหว่างนาย/นาง/นางสาว..........................................................................
โดยหนังสือฉบับนี้ระหว่างนาย/นาง/นางสาว..........................................................................
อายุ ..........ปี เลขประจํ าตั วประชาชน  - -- - 
อายุ ..........ปี เลขประจํ าตั วประชาชน  - -- - 
อยู่บ้านเลขที่.......หมู่ที่…….....ซอย.....................ถนน.........................ตําบล/แขวง......................................
อยู่บ้านเลขที่.......หมู่ที่…….....ซอย.....................ถนน.........................ตํ
อําเภอ/เขต..................................จั
งหวัด.........................................โทรศัาพบล/แขวง......................................
ท์..........................................
อํ
า
เภอ/เขต..................................จั
ง
หวั
ด
.........................................โทรศั
พท์..........................................
ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ลูกหนี้” ฝ่ายหนึ่ง ได้ทําหนังสือฉบับนี้ไว้กับกองทุน.......................................................
อไปเรี
า “ลู
กหนี
ทําหนั
สือฉบับงต่นีอ้ไว้ไปนี
กับกองทุ
น.......................................................
ซึ่งต่ซึอ่งต่ไปเรี
ยกว่ยากว่“เจ้
าหนี
้” อี้”กฝ่ฝ่าายหนึ
ยหนึ่ง่ง ได้
โดยมี
ข้องความดั
้
ซึ่งต่อไปเรียกว่า “เจ้าหนี้” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อความดังต่อไปนี้
๑. ลูกหนี้ได้ก้ยู ืมเงินกองทุน.................................................ตั้งอยู่เลขที่..........หมู่ที่........
๑. ลูกหนี้ได้ก้ยู ืมาบล/แขวง.....................................
เงินกองทุน.................................................ตั
้งอยู่เลขที่..........หมู่ที่........
ถนน...........................................ตํ
อําเภอ/เขต...................................
ถนน...........................................ตํ
เภอ/เขต...................................
จังหวั
ด....................... ตามสัญญากู้ยาืมบล/แขวง.....................................
เงิน เลขที่......./.........ลงวันที่......เดือํอาน......................พ.ศ.
...........
ตามสัญญากู(......................................................)
้ยืมเงิน เลขที่......./.........ลงวันที่......เดือซึน......................พ.ศ.
...........
เป็นจัเงิงหวั
นต้ดน.......................
จํานวน........................บาท
่งบัดนี้ถึงกําหนดชําระแล้
ว
เป็นกเงิหนีนต้้ได้นคจํ้าางชํ
นวน........................บาท
่งบัดนี้ถึงกําหนดชําระแล้ว
และลู
าระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย(......................................................)
และเบี้ยปรับ รวมเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้นซึ............................บาท
และลูกหนี้ได้ค้างชําระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ รวมเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น............................บาท
(………………………………………………………..)
(………………………………………………………..)
๒. ลูกหนี้ตกลงจะชําระหนี้ตาม ข้อ 1 อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
๒. ลูกหนี้ตกลงจะชําระหนี้ตาม ข้อ 1 อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 2.1 ลูกหนี้จะชําระเงินงวดเดียวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่........เดือน................พ.ศ. ......
 2.1 ลูกหนี้จะชําระเงินงวดเดียวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่........เดือน................พ.ศ. ......
 2.2 ลูก หนี้ จ ะชํา ระเป็น รายงวด รวมทั้ง สิ้ น จํานวน.........งวด ชํา ระงวดละ
 2.2ภายในวั
ลู ก หนี้ จนะชํ
ระเป็ น รายงวด
รวมทั้ งวสิน้ นโดยเริ
จํ า นวน.........งวด
ชํ า ระงวดละ
.....................................บาท
ที่.า........ของเดื
อนจนครบถ้
่มชําระงวดแรกในวั
นที่.....
ภายในวัานระให้
ที่.........ของเดื
อนจนครบถ้
วน โดยเริ
่มชําระงวดแรกในวัน.....
ที่.....
เดือ.....................................บาท
น..........................พ.ศ. ....... และจะชํ
แล้วเสร็จภายในวั
นที่.......เดื
อน........................พ.ศ.
เดือกน..........................พ.ศ.
และจะชํ
หากลู
หนี้ไม่ชําระเงินคืนงวดหนึ.......
่งงวดใดถื
อว่าาลูระให้
กหนีแ้ผล้ิดวนัเสร็
ดทัจ้งภายในวั
หมด นที่.......เดือน........................พ.ศ. .....
หากลูกหนี้ไม่ช3.ําระเงิ
นคืนงวดหนึ
หนี้ผิดนนัการชํ
ดทั้งาหมด
ในการนี
้ ลูกหนี่ง้ไงวดใดถื
ด้จัดให้มอีหว่าลัลูกกประกั
ระหนี้และการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่
3. ในการนี
้ ลูก้ หนี้ได้จัดให้มีหลักประกันการชําระหนี้และการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่
เจ้าหนี้อย่างใดอย่างหนึ
่งดังต่อไปนี
เจ้าหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
3.๑ บุคคลค้ําประกัน คือนาย/นาง/นางสาว...........................................................
3.๑ บุคคลค้ําประกัน คือนาย/นาง/นางสาว...........................................................
และนาย/นาง/นางสาว.............................................................................
เข้าผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกัน
และนาย/นาง/นางสาว.............................................................................
าผูกพัอนน......................
ตนเป็นผู้ค้ําประกัน
การชําระหนี้ครั้งนี้ ตามสัญญาค้ําประกันการกู้ยืมเงิน เลขที่........../.........ลงวันทีเข้่.......เดื
าระหนี้ครัรายละเอี
้งนี้ ตามสัยญดปรากฏตามเอกสารแนบท้
ญาค้ําประกันการกู้ยืมเงิน าเลขที
พ.ศ.การชํ
..................
ย ่........../.........ลงวันที่.......เดือน......................
พ.ศ. .................. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
3.๒ จํานําทรัพย์สินได้แก่.............................................................................
3.๒ จํานําทรัพย์สินได้แก่.............................................................................
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หนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง หน้า ๑/๓
หนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง หน้า ๑/๓
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

27
๓.๓ จดทะเบี ย นจํา นองที่ ดิ น โฉนด/หนั
ง สื อ รั บ รองการทํา ประโยชน์ ที ่ ดิ น
27
เลขที่................................ตําบล............................อําเภอ..........................จังหวัด.................................
จดทะเบี
ย่นนจํ
าได้นองที
่ ดิ น โฉนด/หนั
สื อ รั บ รองการทํ
า ประโยชน์
ที่ ดิ น
ำนองที
ินโฉนด/หนั
งสือรับง รองการท�
ำประโยชน์
ที่ดิน
๓.๔๓.๓
หลักจดทะเบี
ประกัน ย(อืนจ�
ๆ)
แก่่ด...............................................................
เลขที่................................ตําบล............................อําเภอ..........................จังหวัด.................................
๔. หากลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามหนังสือนี้ข้อหนึ่งข้อใด ให้ถือว่าลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ท้ังหมด
๓.๔ญหลั
กประกั
(อื่นๆ) ได้
และยินยอมชําระเงินตามสั
ญาพร้
อมทัน้งดอกเบี
้ยผิแดก่นั...............................................................
ดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตลอดทั้งค่าเสียหาย
กหนี
ฏิบัติตามหนั
นี้ข้อหนึ
ใด ให้ถือาว่วอี
าลูกกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ท้ังหมด
ต่างๆ จากการไม่ปฏิ๔.
บัตหากลู
ิตามหนั
งสือ้ไม่รับปสภาพหนี
้ฉบับงสืนีอ้ โดยมิ
พัก่งต้ข้อองบอกกล่
และยินยอมชํ๕.าระเงิ
ญญาพร้อมทั
้ยผิดนัด้นในอั
7.5 ต่อกปีหนีตลอดทั
ค่าเสี
ที่อยูน่ทตามสั
ี่ปรากฏตามหนั
งสื้งอดอกเบี
รับสภาพหนี
ี้ถือเป็ตราร้
นภูมอิลยละ
ําเนาของลู
้ การส่ง้งหนั
งสืยอหาย
ต่างๆาวจากการไม่
ปฏิบัติตามหนั
สือรับสภาพหนี
้ โดยมิ
ักต้องงบอกกล่
าวอีงกล่
ก าว และถือว่าเป็น
บอกกล่
ทวงถาม จดหมาย
หรืองเอกสารอื
่นใดไปยั้ฉงบัลูบกนีหนี
้ให้สพ่งไปยั
ภูมิลําเนาดั

๕. อทีว่่อายูลู่ทกี่ปหนี
รากฏตามหนั
สือรับสภาพหนี้นี้ถือง กล่
เป็นาภูวนัมิลบําแต่
เนาของลู
การส่งหนั
การส่ ง โดยชอบ โดยถื
้ ไ ด้ ท ราบข้ องความในเอกสารดั
วัน ที่ ห นักงหนี
สื อ้ บอกกล่
า วงสือ
บอกกล่
าว ทวงถาม
จดหมาย่นหรื
อเอกสารอื
ใดไปยังลูกหนี
กหนี้ไม่้ให้ว่าสลู่งกไปยั
ทวงถาม
จดหมาย
หรือเอกสารอื
ใดไปถึ
งภูมิลํา่นเนาของลู
หนีง้หภูรืมอิลบุําคเนาดั
คลอืง่นกล่
ใดทีาว่พและถื
ํานักอยูอว่่ในาเป็น
ง โดยชอบ
โดยถื
ว่ างลูสืกอหนี
้ ไ ด้ ท ราบข้
อความในเอกสารดั
กล่ า วนั บ้นแต่
สื อบอกกล่ า ว
ภูมิลการส่
ําเนาของลู
กหนี้จะได้
รับอหนั
บอกกล่
าว ทวงถาม
จดหมาย หรืองเอกสารนั
ไว้หวรืันอทีไม่่ หกนั็ตงาม
ทวงถาม จดหมาย
หรืกอหนี
เอกสารอื
่นใดไปถึมงิลภูํามเนา
ิลําเนาของลู
รือบุ่ยคนแปลงภู
คลอื่นใดที
ํานักอยู่ใน
หากลู
้เปลี่ยนแปลงภู
ลูกหนี้จะต้กหนี
องมี้ไม่หวนั่างลูสืกอหนี
แจ้ง้หเปลี
มิล่พําเนาไป
ิลํา้ เนาของลู
หนังสือ่ยบอกกล่
าวมทวงถาม
อเอกสารนั
ไม่ก็ตงาม
ยังเจ้ภูามหนี
หรือได้บันกทึหนี
กถ้้จอะได้
ยคํราับการเปลี
นแปลงภู
ิลําเนาไว้กจดหมาย
ับเจ้าหนี้ หรื
การที
่ลูกหนี้ไม่้นดไว้ําหเนิรืนอการดั
กล่าว

กหนี้เปลีจดหมาย
่ยนแปลงภู
ําเนา ลูก่นหนีใดที
้จะต้่ส่งอไปยั
งมีหงนัลูงกสืหนี
อแจ้
งเปลีม่ยิลนแปลงภู
ิลําเนาไป
ให้ถือว่าหนังสือบอกกล่หากลู
าว ทวงถาม
หรืมอิลเอกสารอื
้ ตามภู
ําเนาที่ปมรากฏ
ทึกถ้ออความในเอกสารดั
ยคําการเปลี่ยนแปลงภู
มิลําเนาไว้กับวเจ้าหนี้ การที่ลูกหนี้ไม่ดําเนินการดังกล่าว
ในหนัยังเจ้
สือานีหนี้ ลู้ กหรืหนีอได้
้ได้บทันราบข้
งกล่าวโดยชอบแล้
ให้ถือว่าหนังหนั
สือบอกกล่
าว ทวงถาม
่นใดทีก่สต้่งอไปยั
งลูกนหนีคู้ ่ตามภู
มิล้งําสองฝ่
เนาที่ปารากฏ
งสือรับสภาพหนี
้นี้จัดจดหมาย
ทําขึ้น 3หรื
ฉบัอบเอกสารอื
มีข้อความถู
งตรงกั
สัญญาทั
ย
งสือานีใจข้
้ ลูกอหนี
้ได้ทราบข้อญความในเอกสารดั
งกล่าวโดยชอบแล้
ว อชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้า
ได้อในหนั
่านและเข้
ความตามสั
ญาฉบับนี้ถูกต้องตรงกั
นแล้ว จึงลงลายมื

สือบรับมอบให้
สภาพหนี
ี้จัด้ ๑ทําฉบั
ขึ้นบ3และส่
ฉบับงเก็
มีขบ้อรัความถู
น คู่สนัญหมู
ญาทั
สองฝ่าย
พยานเก็บไว้ที่เจ้าหนีหนั
้ ๑งฉบั
ลูก้นหนี
กษาไว้ทกี่สต้ําอนังตรงกั
กงานกองทุ
่บ้า้งนและ
ได้อ่าอนและเข้
าใจข้
อความตามสัญาญาฉบั
งแห่งชาติ
สาขา.................จํ
นวน ๑บนีฉบั้ถูกบต้องตรงกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้า
ชุมชนเมื
พยานเก็บไว้ที่เจ้าหนี้ ๑ ฉบับ มอบให้ลูกหนี้ ๑ ฉบับ และส่งเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา.................จํานวน ๑ ฉบับ
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับสภาพหนี้ ลงชื่อ.............................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(.....................................................)
้)
(...........................................)
(กรณีคมวามยิ
ีค่สู มรส)
่อ.............................................ผู(ลู้รกับหนี
้ ้ ลงชื
่สมรสให้
ลงชืลงชื
่อ.....................................................ผู
้รสภาพหนี
ับสภาพหนี
ลงชื่อ่อ.................................คู
.............................................คู
่สมรสผูน้ให้ยอม
ความยินยอม
  (...............................................) (ลูกหนี้)
(...........................................) (กรณีมีคู่สมรส)
(.....................................................) (ลูกหนี้)
(...........................................) (กรณีมีค่สู มรส)
ลงชื่อ........................................................เจ้าหนี้
ลงชื่อ.....................................................เจ้าหนี้
ลงชื่อ......................................................เจ้าหนี้
ลงชื่อ......................................................เจ้าหนี้
(.........................................................)
(.......................................................)
ลงชื่อ........................................................เจ้
า
หนี
้
ลงชื่อ(...................................................)
.....................................................เจ้าหนี้
(...................................................)
ตําแหน่ง...................................................
ตําแหน่ง.............................................
ต�(.........................................................)
ำแหน่ง.......................................................
ต�ำแหน่
ง.......................................................
(.......................................................)
ตําลงชื
แหน่่อง......................................................พยาน
...................................................
ตํ่อา......................................................พยาน
แหน่ง.............................................
ลงชื่อ.......................................................
พยาน
ลงชืลงชื
่อ......................................................
พยาน
(...........................................................)
(...........................................................)
(......................................................)
(.........................................................)
ลงชื่อ....................................................... พยาน
ลงชื่อ...................................................... พยาน
(......................................................)

หนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง หน้า ๒/๓

(.........................................................)

คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมูหนั
่บ้านและชุ
ชนเมือง ้ทางแพ่ง27
งสือรับมสภาพหนี
หน้า ๒/๓

คําเตือน:
คําเตือน:
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๑. เมื่อลูกหนี้ผิดนัด เจ้าหนี้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ําประกันภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่
ลูก่อหนี
ด เจ้านหนี
้องมีห้แทนลู
นังสือกบอกกล่
งผู้ค้ําประกั
น นับแต่
วันที่
ลูกหนี้ผ๑.ิดนัเมืด่อเพื
ให้ ้ผู้คิด้ํานัประกั
ชํา้ตระหนี
หนี้ตามสัาวไปยั
ญญาหากเจ้
าหนีน้มภายใน
ิได้มีหนั๖๐
งสือวับอกกล่
าวภายใน
ลูกเวลาดั
หนี้ผิดงนักล่
ด าเพืว ่อผูให้
ู้ค้ําประกั
นชําดระหนี
้แทนลูบผิกดหนีในดอกเบี
้ตามสัญ้ยญาหากเจ้
หนี้มิได้มีหนังสือบอกกล่
าวภายใน
้ค้ําผประกั
นจะหลุ
พ้นความรั
และค่าสินาไหมทดแทนตลอดจนค่
าภาระติ
ดพันอัน

เวลาดั
าว ผูแ้คห่้ําประกั
ดพ้น่เกิความรั
บผิดในดอกเบี
าสินไหมทดแทนตลอดจนค่
าภาระติดพันอัน
เป็นงอุกล่
ปกรณ์
งหนี้นน้นั จะหลุ
บรรดาที
ดขึ้นภายหลั
งจากพ้้ยนและค่
กําหนดเวลาดั
งกล่าว
เป็นอุปกรณ์แห่งหนี้น้นั บรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว
๒. หากเจ้าหนี้จะทําการผ่อนเวลาการชําระหนี้ให้กับลูกหนี้ จะต้องได้รับความยินยอมจาก
๒. นหากเจ้
าระหนี
้ จะต้นอลงนาม)
งได้รับความยิ
ผู้ค้ําประกั
ด้วยทุากหนี
ครั้จง ะทํ
(ให้าจการผ่
ัดทําบัอนนเวลาการชํ
ทึกหลักฐานเป็
นหนั้ใงห้สืกอับให้ลูผกู้คหนี
้ําประกั
มิฉะนั้นนยอมจาก
ผู้ค้ําประกัน
ผู้คจะหลุ
้ําประกัดพ้นนด้จากความรั
วยทุกครั้ง บ(ให้
ัดทําบัานมตกลงให้
ทึกหลักฐานเป็
งสือให้ลผูกู้คหนี
้ําประกั
ลงนาม)
ะนั้นซึผู่ง้คไม่้ํามประกั
ผิดจและห้
มีสิทธิผน่อหนั
นเวลาให้
้ไว้ล่วนงหน้
าโดยเด็มิดฉขาด
ีผลบันงคับ
จะหลุ
ดพ้นจากความรั
บผิดและห้
ผ่อ้ ผนเวลาให้
ูกหนี้ไแว้ล้ลว่วงหน้
าโดยเด็
ดขาด ซึ้ น่งมีไม่กมารขยายเวลา
ีผลบังคับ
ตามกฎหมาย
ข้ อตกลงที
่ ทํ าขึา้ นมตกลงให้
ภายหลังมทีีส่ลิทูกธิหนี
ิ ดนัดชําลระหนี
หากในข้
อตกลงนั
ตามกฎหมาย
่ลูกหนีอ้ ผนเวลาตามมาตรา
ิ ดนัดชําระหนี้ แล้ ว หากในข้
ตกลงนั
้ นมี การขยายเวลา ง
ชํ าระหนี้ ใ ห้ข้แอก่ตกลงที
ลู ก หนี้ ่ทมิํ าใขึห้้ นถภายหลั
ื อ ว่ า เป็งนทีการผ่
๗๐๐ อแห่
ง ประมวลกฎหมายแพ่
ชํ าและพาณิ
ระหนี้ ใ ห้ แชก่ย์ ลู ก หนี้ มิ ใ ห้ ถื อ ว่ า เป็ น การผ่ อ นเวลาตามมาตรา ๗๐๐ แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์

๓. การลดหนี้ให้ลูกหนี้โดยพลการเป็นการทําให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหมู่บ้าน และต้องรับ
การลดหนี
ผิดเป็น๓.
การส่
วนตัว ้ให้ลูกหนี้โดยพลการเป็นการทําให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหมู่บ้าน และต้องรับ
ผิดเป็นการส่วนตัว
4. การที่ ลู ก หนี้ จั ด ทํ า หนั ง สื อ รั บ สภาพหนี้ ต่ อ เจ้ า หนี้ เ ป็ น การทํ า ให้ อ ายุ ค วามสะดุ ด หยุ ด ลง
4. การที่ ลู ก หนี้ จั ดงและพาณิ
ทํ า หนั ง สืชอย์รั บมาตรา
สภาพหนี
้ ต่ อ เจ้ า(๑)
หนี้ เซึป็่งนเป็การทํ
า ให้
วามสะดุ
ด หยุ ด ลง
ตามประมวลกฎหมายแพ่
๑๙๓/๑๔
นผลให้
เริ่มอนัายุบคอายุ
ความใหม่
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) ซึ่งเป็นผลให้เริ่มนับอายุความใหม่

หนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง หน้า ๓/๓
หนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง หน้า ๓/๓
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คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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สัญญาค้าประกันการรับสภาพหนีทางแพ่ง
่......................./............................
ทีเลขที
่..............................................

ทาที่.............................................................
.............................................................
วันที่.............................................................

สัญญานีท้ าขึน้ ระหว่าง ๑. นาย/นาง/นางสาว.................................................................อายุ...........ปี
เลขประจาตัวประชาชน  - -- -  อยู่บ้านเลขที่.............................
หมู่ที…่ …...ซอย.....................ถนน........................ตาบล/แขวง.............................อาเภอ/เขต...............................
จังหวัด.......................โทรศัพท์.............................และ ๒. นาย/นาง/นางสาว.............................................................
อ า ยุ . . . . . . . . . . . . ปี เ ล ข ป ร ะ จ า ตั ว ป ร ะ ช า ช น  - -- - 
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่…….....ซอย......................ถนน.......................ตาบล/แขวง.............................
อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด...........................................โทรศัพท์.......................................
ซึ่งต่อไปนีใ้ นสัญญานีจ้ ะเรียกว่า“ผู้ค้าประกัน” ฝ่ายหนึ่ง กับ กองทุน..............................................................
ตั้งอยู่เลขที่........หมู่ที่....... ตาบล/แขวง........................อาเภอ/เขต.................................จังหวัด..........................
โดย นาย/นาง/นางสาว.......................................... และนาย/นาง/นางสาว.........................................................
ผู้มีอานาจกระทาการแทน ซึ่งต่อไปในสัญญานีจ้ ะเรียกว่า “เจ้าหนี้” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังนี้
๑. ตามที่ นาย/นาง/นางสาว............................................................................เป็นลูกหนี้
ทาหนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่งกับเจ้าหนี้ว่าจะชดใช้เงินที่ค้างชาระ จานวน.........................................บาท
โดยขอผ่อ นช าระเงินค้า งช าระพร้อ มดอกเบี้ยตามหนังสือ รับสภาพหนี้ทางแพ่ง เลขที่.........../...................
ลงวันที่…......เดือน.............................. พ.ศ. ......... ผู้ค้าประกันตกลงยอมเข้าผูกพันตนค้าประกันการชาระหนี้ตาม
หนังสือรับสภาพหนีท้ างแพ่งดังกล่าว หาก นาย/นาง/นางสาว..................................................................ลูกหนี้ผิด
นัดไม่ยอมชาระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่งนั้นไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือลูกหนี้ ตกเป็นบุคคลล้มละลาย
หรือถึงแก่ความตาย หรือกลายเป็นคนไร้ความสามารถ หรือไปจากถิ่นที่อยู่ หรือหาตัวไม่พบ หรือย้ายภูมิลาเนา
โดยมิได้แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ ผู้ค้าประกันจะชาระเงินที่ค้างชาระนั้น พร้อ มดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่า เสียหายต่า งๆ
(ถ้ามี) ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้น ให้เจ้าหนี้จนครบถ้วน
๒. ที่อยู่ที่ปรากฏในสัญญานี้ถือเป็นภูมิลาเนาของผู้ ค้าประกันการส่งหนังสือบอกกล่าว ทวง
ถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปยังผู้ค้าประกันให้สง่ ไปยังภูมิลาเนาดังกล่าว และถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ
โดยถือว่าผู้ค้าประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือ
เอกสารอื่นใดไปถึงภูมิลาเนาของผู้ค้าประกันไม่ว่าผู้ค้าประกันหรือบุคคลอื่นใดที่พานักอยู่ในภูมิลาเนาของผู้ค้า
ประกันจะได้รับหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไว้หรือไม่ก็ตาม
สัญญาค�ำ้ ประกันหนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง หน้า ๑/๒
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

29

30 สัญญาค้าประกันหนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง หน้า ๑/๒
30 สัญญาค้าประกันหนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง หน้า ๑/๒

หากผู้ค้าประกันเปลี่ยนแปลงภูมิลาเนา ผู้ค้าประกันจะต้องมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงภูมิลาเนา
หากผู้ค้าประกันเปลี่ยนแปลงภูมิลาเนา ผู้ค้าประกันจะต้องมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงภูมิลาเนา

ไปยั งเจ้า หนี้ หรือ ได้บันทึก ถ้ อ ยคาการเปลี่ยนแปลงภู มิล30
าเนาไว้กับ เจ้าหนี้ การที่ผู้ค้าประกันไม่ด าเนินการ
ไปยั งเจ้า หนี้ หรือ ได้บันทึก ถ้ อ ยคาการเปลี่ยนแปลงภู มิลาเนาไว้กับ เจ้าหนี้ การที่ผู้ค้าประกัน ไม่ด าเนิน การ

ดังกล่าว ให้ถือว่าหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใด ที่สง่ ไปยังผู้ค้าประกันตามภูมิลาเนาที่
ดังกล่าว ให้ถือว่าหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใด ที่สง่ ไปยังผู้ค้าประกันตามภูมิลาเนาที่

สั ญญาค้ํ า ประกั น นี้ จัด ทําขึ้ น 4 ฉบั บ มี ข้อ ความถูก ต้ อ งตรงกั น คู่สัญญาทั้ง สองฝ่ า ย
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เกิดขึน้ ภายหลั
ง
จากพ้
ก
าหนดเวลาดั
ง
กล่
หนั
ง
สื
อ
ทวงถามตามหนั
ง
สื
อ
สภาพหนี
ง
ดชําระหนี
ว หากในข้
อตกลงนั
มีการขยายเวลาชํ
าระหนี
ก่ล้ ูกมิหนี
เป็นการผ่
อนเวลาตามมาตรา
นัดชนัาระหนี
แ้ ล้ว้แล้หากในข้
อตกลงนั
้นมีก้นารขยายเวลาช
าระหนี
ใ้ ห้แก่้ใลหู้กแหนี
ให้้ ถมิือใว่ห้าถเป็ือว่นาการผ่
อนเวลาตามมาตรา
๗๐๐๗๐๐
งประมวลกฎหมายแพ่
งแห่
ประมวลกฎหมายแพ่
งและพาณิ
ชย์ ชย์ าระหนีใ้ ห้กบั ลูกหนี้ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้าประกันด้วยทุกครั้ง
๒.แห่หากเจ้
าหนีจ้ ะทาการผ่
องและพาณิ
นเวลาการช
เลขที
................./...................
ทาทีก่.นองทุ
..............................................
(ให้จั ดทาบั
นทึ่.๓.
ก หลั
ฐานเป็ใ้ ห้นล้ใหนั
อ้โให้
ผู้ค้าประกั
น ลงนาม)
ามตกลงยิ
ลน่วการส่
งหน้
โดย
๓.กการลดหนี
ลูกงโ้ สืหนี
ดยพลการเป็
นการทํ
กิดและห้
ความเสี
ยหายแก่
้าี กน ารผ่
และต้
งรั
ว
การลดหนี
ูกห้หนี
ดยพลการเป็
นการท
าให้าเกิให้ดเความเสี
ยหายแก่
กองทุนยอมให้
หมูนบ่ หมู
้าน่บมและต้
องรัออบนเวลาไว้
ผิดบเป็ผิดนเป็
การส่
วนตัววานตั

เด็ดขาดซึ่งไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย มิฉะนั้น ผู้ค้าประกันจะหลุดพ้นจากความรั
บผิดข้อตกลงที่ทาขึ้นภายหลังที่ลูกหนี้ผิด
.......................................................
งสือรับสภาพหนี
้ทางแพ่ง หน้า ๒/๒๗๐๐
นัดชาระหนีแ้ ล้ว หากในข้อตกลงนั้นมีการขยายเวลาชาระหนีใ้ ห้แก่ลูกหนีสั้ ญมิญาค้
ให้ถําือประกั
ว่าเป็นหนั
นการผ่
อนเวลาตามมาตรา
แห่งประมวลกฎหมายแพ่
และพาณิ
ชย์
คู่มืองการสร้
างมาตรฐานการบริ
หารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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หนังสือทวงถามตามหนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง
ทีเลขที
่...................................................
่................../...................

ทําที่...............................................
.......................................................
วันที่...........เดือน........................ พ.ศ. ...........

เรื่อง ให้ชําระหนี้กองทุนหมู่บ้านตามหนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง
เรียน นาย/นาง/นางสาว..................................................................................
ตามที่ท่านได้ทําหนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่งกับกองทุน....................................... เจ้าหนี้
รายละเอี ย ดตามหนั ง สื อ รั บ สภาพหนี้ ท างแพ่ ง เลขที่ . ................./.....................ลงวั น ที่ . ..........
เดือน...........................................พ.ศ. .....................ท่านทราบดีแล้วนั้น ปรากฏว่าท่านผิดนัดชําระหนี้
เป็นเหตุให้กองทุน........................................................................ ได้รับความเสียหาย จึงต้องรับผิดชําระ
หนี้ที่ ค้างชําระพร้อมดอกเบี้ย เบี้ยปรับ รวมทั้งค่าเสียหาย ตลอดจนค่าภาระติ ดพั นอั นเป็ นอุ ปกรณ์ แห่ งหนี้
รายนี้ให้กับกองทุน.................................................เจ้าหนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...................................บาท
(.................................................................................................) จึงขอให้ท่านชําระหนี้จํานวนดังกล่าว
พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดอีกร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ชําระหนี้เสร็จสิ้น โดยให้นําเงินไป
ชําระให้กับกองทุน........................................................................ ภายใน.......... วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือทวงถามฉบับนี้
หากท่ า นเพิ ก เฉย กองทุ น หมู่ บ้ า นมี ค วามจํ า เป็ น จะต้ อ งฟ้ อ งร้ อ งบั ง คั บ คดี กั บ ท่ า น
ตามกฎหมายต่อไปซึ่งท่านอาจจะต้องรับผิดในการชําระค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินคดีให้กับกองทุนหมู่บ้าน และท่านอาจจะเสียสิทธิในการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน
และสถาบันการเงินอื่นๆ อีกด้วย
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ......................................................................
(........................................................................)
ตําแหน่ง.........................................................................

คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

31

32

หนังสือบอกกล่าวผู้ค้ําประกันตามหนังสือรับสภาพหนีท้ างแพ่ง
่................../...................
ทีเลขที
่....................................................

ทําที่...............................................
.......................................................
วันที่...........เดือน..................................... พ.ศ. ...........

เรื่อง บอกกล่าวการผิดนัดชําระหนี้ของลูกหนี้
เรียน นาย/นาง/นางสาว......................................................................................ผู้ค้ําประกัน
อ้างถึง สัญญาค้ําประกันการรับสภาพหนี้ทางแพ่ง ราย นาย/นาง/นางสาว.........................................
เลขที่................/..................ลงวันที่............เดือน.....................................พ.ศ. ..................
ตามที่อ้างถึง ท่านได้เข้าผูกพันตนค้ําประกัน นาย/นาง/นางสาว.............................................
ลูกหนี้ผู้รับสภาพหนี้กับกองทุน................................................................................................... เจ้าหนี้
และต่อมา นาย/นาง/นางสาว ...........................................................................................ลูกหนี้ได้ผิดนัด
ชําระหนี้ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่.................เดือน...............................................พ.ศ. ..................... ท่านในฐานะ
ผู้ค้ําประกันจึงต้องรับผิดชําระหนี้ที่ค้างชําระพร้อมดอกเบี้ย เบี้ยปรับ รวมทั้งค่าเสียหาย ตลอดจนค่า
ภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้ ให้กับกองทุน............................................................................
เจ้าหนี้ รวมเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น.................................บาท (.................................................................)
จึงขอให้ท่านชําระหนี้จํานวนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดอีกร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนถึง
วันที่ชําระหนี้เสร็จสิ้นให้กับกองทุน.....................................................................ภายในกําหนด......... วัน
นับแต่ได้รับหนังสือบอกกล่าวฉบับนี้
หากท่ า นเพิ ก เฉย กองทุ นหมู่ บ้ า นมี ค วามจํ า เป็ น จะต้ อ งฟ้ อ งร้ อ งบั ง คั บ คดี กั บ ท่ า น
ตามกฎหมายต่ อ ไปซึ่ ง ท่ า นอาจจะต้ อ งรั บ ผิ ด ในการชํ า ระค่ า ฤชาธรรมเนี ย มศาล ค่ า ทนายความ
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินคดีให้กับกองทุนหมู่บ้าน
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ...................................................................
(...................................................................)
ตําแหน่ง.................................................................
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คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

33

33

หนังสือรับสภาพความรับผิด
หนังสือรับสภาพความรับผิด
เลขที่................../...................
เลขที่................../...................

ทําที่.................................................
ทําที่.................................................
.......................................................
.......................................................
วันที่........... เดือน............................. พ.ศ. ....................
วันที่........... เดือน............................. พ.ศ. ....................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................................................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................................................
อายุ ...........ปี เลขประจํ าตั วประชาชน  - -- - 
อายุ ...........ปี เลขประจํ าตั วประชาชน  - -- - 
อยู่บ้านเลขที่.........หมู่ที่........ซอย...........................ถนน...........................ตําบล/แขวง.............................
อยู่บ้านเลขที่.........หมู่ที่........ซอย...........................ถนน...........................ตําบล/แขวง.............................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์.............................................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์.............................................
ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ลูกหนี้” ฝ่ายหนึ่ง ได้ทําหนังสือฉบับนี้ไว้กับกองทุน......................................................
ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ลูกหนี้” ฝ่ายหนึ่ง ได้ทําหนังสือฉบับนี้ไว้กับกองทุน......................................................
เลขที่.........หมู่ที่....... ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต.......................จังหวัด..............................
เลขที่.........หมู่ที่....... ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต.......................จังหวัด..............................
โดย ๑. นาย/นาง/นางสาว..................................... ๒. นาย/นาง/นางสาว.................................................
โดย
โดย นาย/นาง/นางสาว...................................................และ  นาย/นาง/นางสาว..................................................
๑. นาย/นาง/นางสาว..................................... ๒. นาย/นาง/นางสาว.................................................
เป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทน ซึ่งต่อไปเรียกว่า “เจ้าหนี้” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อตกลงดังต่อไปนี้
เป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทน ซึ่งต่อไปเรียกว่า “เจ้าหนี้” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อตกลงดังต่อไปนี้
๑. ตามที่ลูกหนี้ได้ก้ยู ืมเงินกองทุน.........................................ตั้งอยู่เลขที่......... หมู่ที่.......
๑. ตามที่ลูกหนี้ได้ก้ยู ืมเงินกองทุน.........................................ตั้งอยู่เลขที่......... หมู่ที่.......
ถนน........................ ตําบล/แขวง......................... อําเภอ/เขต.......................... จังหวัด...........................
ถนน........................ ตําบล/แขวง......................... อําเภอ/เขต.......................... จังหวัด...........................
ตามสัญญากู้ยืมเงิน เลขที่.........../................... ลงวันที่.........เดือน......................................พ.ศ. ............
ตามสัญญากู้ยืมเงิน เลขที่.........../................... ลงวันที่.........เดือน......................................พ.ศ. ............
เป็นเงินจํานวน.............................บาท (......................................................) ซึ่งบัดนี้ถึงกําหนดชําระแล้ว
เป็นเงินจํานวน.............................บาท (......................................................) ซึ่งบัดนี้ถึงกําหนดชําระแล้ว
และลูกหนี้ได้ค้างชําระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ รวมเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น............................บาท
และลูกหนี้ได้ค้างชําระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ รวมเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น............................บาท
(.............................................................)
(.............................................................)
๒. ลู ก หนี้ ต กลงจะชํ า ระหนี้ ต าม ข้ อ 1 อย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 1 ปี
๒. ลู ก หนี้ ต กลงจะชํ า ระหนี้ ต าม ข้ อ 1 อย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 1 ปี
นับแต่วันทําหนังสือนี้ ดังนี้
นับแต่วันทําหนังสือนี้ ดังนี้
 2.1
กหนี้จะชําระเงินงวดเดียวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่........เดือน.................พ.ศ. ......
 ลู2.1
ลูกหนี้จะชําระเงินงวดเดียวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่........เดือน.................พ.ศ. ......
 2.2
กหนี้จะชําระเป็นรายงวด รวมทั้งสิ้น จํานวน.....งวด ชําระงวดละ.....บาท
 ลู2.2
ลูกหนี้จะชําระเป็นรายงวด รวมทั้งสิ้น จํานวน.....งวด ชําระงวดละ.....บาท
ภายในวันที่.......ของเดือนจนครบถ้วน โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่.....เดือน..........................พ.ศ. .....
ภายในวันที่.......ของเดือนจนครบถ้วน โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่.....เดือน..........................พ.ศ. .....
และจะชําระให้แล้วเสร็จภายในวันที่.......เดือน...........................พ.ศ. .............หากลูกหนี้ไม่ชําระเงิน
และจะชําระให้แล้วเสร็จภายในวันที่.......เดือน...........................พ.ศ. .............หากลูกหนี้ไม่ชําระเงิน
งวดหนึ่งงวดใดถือว่าลูกหนี้ผิดนัดทั้งหมด
งวดหนึ่งงวดใดถือว่าลูกหนี้ผิดนัดทั้งหมด
๓. ในการนี้ ลูกหนี้ได้จัดให้มีหลักประกันการชําระหนี้และการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่
๓. ในการนี้ ลูกหนี้ได้จัดให้มีหลักประกันการชําระหนี้และการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่
เจ้าหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
เจ้าหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๓.๑ บุคคลค้ําประกัน คือนาย/นาง/นางสาว..........................................................
นาย/นาง/นางสาว............................................................
๓.๑ บุคคลค้ําประกัน คืคืออนาย/นาง/นางสาว..........................................................
และนาย/นาง/นางสาว................................................................ เข้าผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกันการชําระหนี้ครั้งนี้
และ
นาย/นาง/นางสาว....................................................... เข้าผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกันการชําระหนี้ครั้งนี้
และนาย/นาง/นางสาว................................................................
ตามสัญญาค้ําประกันการรับสภาพความผิด เลขที่......../..........ลงวันที่.......เดือน..................พ.ศ. ...........
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หนั
หนังงสืสืออรัรับบสภาพความรั
สภาพความรับบผิผิดด หน้
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คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุ
น
หมู
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า
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นและชุ
ม
ชนเมื
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ง
หนังสือรับสภาพความรับผิด หน้า ๒/๓
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คําเตือน:
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การชําระคืนเงินตามหนังสือรับสภาพความรับผิดควรกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินไม่เกิน ๑ ปี

คํานัเตื
อน:
บแต่
วันที่ทําหนังสือรับสภาพความรับผิดหรือให้ประกัน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารติดตามหนี้

เงิหาการใช้
นตามหนังสสืิ ทอธิรัเบรีสภาพความรั
ผิดควรกําคหนดระยะเวลาชํ
าระคืนนหมู
เงิน่ บไม่
เกิน ๑สปีิ ท ธิ
ป้ องกัการชํ
นมิ ให้าเระคื
กิ ดปันญ
ยกร้ องเกิ นกํบาหนดอายุ
วาม เนื่ องจากกองทุ
้ านจะใช้
นับเรีแต่ยกร้
วันอทีง่ทําฟ้หนั
งสือลรัูกบหนี
สภาพความรั
บผิดงสืหรือรัอบให้สภาพความรั
ประกัน ทั้งนี้บเพืผิ่ดอประสิ
าพในการบริ
หารติาดหนด
ตามหนี
องให้
้รับผิดตามหนั
หรือให้ทปธิภระกั
นนี้ได้ภายในกํ
๒ ้ ปี
ป้ อนังกั
นมิวใันห้ทีเ่ กิทํดาปัหนัญงหาการใช้
สิ ทธิ เรี ยกร้บผิอดงเกิ
ความ เนื่ องจากกองทุ นงหมู
่ บ้ านจะใช้
ิ ท ธิ
บแต่
สือรับสภาพความรั
หรืนอกํให้าหนดอายุ
ประกันตามประมวลกฎหมายแพ่
และพาณิ
ชย์ สมาตรา
เรีย๑๙๓/๓๕
กร้อง ฟ้อประกอบ
งให้ลูกหนีมาตรา
้รับผิด๑๙๓/๒๘
ตามหนังสือรับสภาพความรับผิดหรือให้ประกันนี้ได้ภายในกําหนด ๒ ปี
นับแต่วันที่ ทําหนังสือรับสภาพความรับผิดหรือให้ประกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
๑๙๓/๓๕ ประกอบ มาตรา ๑๙๓/๒๘

หนังสือรับสภาพความรับผิด หน้า ๓/๓
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุ
มชนเมืองบผิด หน้า35
หนันงหมู
สือ่บรั้าบนและชุ
สภาพความรั
๓/๓
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สัญญาค้ําประกันการรับสภาพความรับผิด
เลขที่................../...................สัญญาค้ําประกันการรับสภาพความรับผิด
เลขที่................../...................

ทําที่.......................................................
ทํ.......................................................
าที่.......................................................
.......................................................
วันที่........... เดือน............................. พ.ศ. ....................
วันที่........... เดือน............................. พ.ศ. ....................
สัญญานี้ทําขึ้นระหว่าง 1. นาย/นาง/นางสาว......................................................................
สัญญานี
ขึ้นระหว่าง
1.นาย/นาง/นางสาว......................................................................
นาย/นาง/นางสาว......................................................................
-
-- - 
อายุ ...........ปี เลขประจํ
าตั้ทวําประชาชน
อยู่บอายุ
้านเลขที
่.........หมูเลขประจํ
่ที่…….....ซอย......................ถนน..........................ตํ
าบล/แขวง..................................
- 
...........ปี
าตั วประชาชน  - -อําเภอ/เขต.......................................จั
งหวัด.....................................โทรศัพาท์บล/แขวง..................................
.........................................
อยู่บ้านเลขที่.........หมู่ที่…….....ซอย......................ถนน..........................ตํ
และอํา2.
นาย/นาง/นางสาว..........................................................................อายุ
เลขประจําตัว
เภอ/เขต.......................................จั
งหวัด.....................................โทรศัพท์...........ปี
........................................
และ  นาย/นาง/นางสาว................................................................................
และ 2.
นาย/นาง/นางสาว..........................................................................อายุ
...........ปี
เลขประจํ
ประชาชน
- -- -  อยู่บ้านเลขที
่..............หมู
่ที่……..าตัว

ซอย......................ถนน.......................ตํ
าบล/แขวง........................อํ
ประชาชน  - --าเภอ/เขต.......................................
 อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่……..
จังหวั
ด......................................โทรศัพท์า.บล/แขวง........................อํ
...................................ซึา่งเภอ/เขต.......................................
ต่อไปนี้ในสัญญานี้จะเรียกว่า
ซอย......................ถนน.......................ตํ
“ผู้คจั้ํางประกั
น” ฝ่ายหนึ่ง กับ กับกองทุน................................................
ตั้งอยู่งต่่เลขที
่...............
หมู้จ่ทะเรี
ี่.........
หวัด......................................โทรศั
พท์....................................ซึ
อไปนี
้ในสัญญานี
ยกว่า
ตําบล/แขวง.....................................อํ
าเภอ/เขต.................................จั
งหวัตัด้ง..........................................
“ผู้ค้ําประกัน” ฝ่ายหนึ่ง กับ กับกองทุ
น................................................
อยู่เลขที่............... หมู่ที่.........
โดยตํานาย/นาง/นางสาว.........................................และนาย/นาง/นางสาว.................................................
บล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด..........................................
เป็นโดย
ผู้มีอนาย/นาง/นางสาว.........................................และนาย/นาง/นางสาว.................................................
ํานาจกระทําการแทน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรีและ
ยกว่านาย/นาง/นางสาว.................................................
“เจ้าหนี้”อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังนี้
๑. ตามที
่ นาย/นาง/นางสาว....................................................................
ทําหนังสืนอดังนี้
เป็นผู้มีอํานาจกระทํ
าการแทน
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “เจ้าหนี้”อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ได้
ายตกลงกั
รับสภาพความรับผิด๑.เลขที
่................./....................ลงวั
นที่....... เดือน................................. พ.ศ.
ตามที
่ นาย/นาง/นางสาว....................................................................
ได้ท.........
ําหนังสือ
ชดใช้
นที่ค้างชําระบเป็
นจํา่.นวน................................บาท
รับเงิสภาพความรั
ผิดนเงิเลขที
................/....................ลงวันที(...............................................................)
่....... เดือน................................. พ.ศ. .........
ผู้ค้ํชดใช้
าประกั
ําประกันการชําระหนี้ตามหนั
งสือดังกล่าว หาก นาย/นาง/นางสาว
เงินนทีตกลงยอมเข้
่ค้างชําระ เป็านผูเงิกพันจํนาตนค้
นวน................................บาท
(...............................................................)
.................................................................
สัญญาไม่
ยอมชํ
าระหนี
รับสภาพความรั
บผิด
ผู้ค้ําประกันตกลงยอมเข้าผูกพันตนค้ําประกัผินดการชํ
าระหนี
้ตามหนั
งสื้ตอามหนั
ดังกล่งาสืวอหาก
นาย/นาง/นางสาว
นบุคยคลล้
หรือถึงงสืแก่
หรือบผิด
ดังกล่
าวไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือผู้รับสภาพความรับผิผิดดตกเป็
.................................................................
สัญญาไม่
อมชํมาละลาย
ระหนี้ตามหนั
อรัคบวามตาย
สภาพความรั
กลายเป็
่นที่อยู่หรือบหาตั
วไม่พนบบุหรื
อย้ามยภูละลาย
มิลําเนาหรืโดยมิ
ได้แคจ้วามตาย
งให้เจ้าหนีหรื้ อ
ผิดตกเป็
คคลล้
อถึงแก่
ดังกล่นาคนไร้
วไม่วค่าวามสามารถ
ด้วยเหตุใดๆ หรื
หรืออไปจากถิ
ผู้รับสภาพความรั
ทราบ
ผู้ค้ําประกั
าระเงินที่คหรื
้างชํอไปจากถิ
าระนั้น ่พร้
มี) โดยมิ
ตลอดจนค่
ภาระ
กลายเป็
นคนไร้นคจะชํ
วามสามารถ
นทีอ่อมดอกเบี
ยู่หรือหาตั้ย วค่ไม่าเสี
พบยหายต่
หรือย้าางๆ
ยภูมิล(ถ้ําาเนา
ได้แจ้งาให้
เจ้าหนี้
ติดพัทราบ
นอันผูเป็้คน้ําอุประกั
ปกรณ์
แห่งาหนี
้น้นั นให้
เจ้าาระนั
หนี้จ้นนครบถ้
วน ้ย ค่าเสียหายต่างๆ (ถ้ามี) ตลอดจนค่าภาระ
นจะชํ
ระเงิ
ที่คก้าับงชํ
พร้อมดอกเบี
่อยู่ทแี่ปห่รากฏในสั
้ถือ้จเป็นครบถ้
นภูมิลวํานเนาของผู้ค้ําประกันการส่งหนังสือบอกกล่าว
ติดพันอันเป็น๒.
อุปทีกรณ์
งหนี้น้นั ให้ญ
กับญานี
เจ้าหนี
ทวงถาม จดหมาย หรื
่นใดไปยัญ
งผูญานี
้ค้ําประกั
งภูมิลําเนาดั
งกล่านวการส่
และถืงหนั
อว่างเป็
การส่ง าว
๒. อทีเอกสารอื
่อยู่ที่ปรากฏในสั
้ถือเป็นให้
นภูสม่งิลไปยั
ําเนาของผู
้ค้ําประกั
สือนบอกกล่
โดยชอบ
โดยถื
อว่าผู้ค้ําหรื
ประกั
นได้ทราบข้
อความในเอกสารดั
าวนังภูบมแต่ิลําวเนาดั
ันที่หนังกล่
งสือาวบอกกล่
ทวงถาม
จดหมาย
อเอกสารอื
่นใดไปยั
งผู้ค้ําประกันให้งสกล่
่งไปยั
และถืาอวว่าทวงถาม
เป็นการส่ง
จดหมาย
อเอกสารอื
ําเนาของผู
้ค้ําประกันไม่วง่ากล่
ผู้คา้ําวนั
ประกั
่นใดที่พาวํานัทวงถาม
กอยู่
โดยชอบหรืโดยถื
อว่าผู้ค่น้ําใดไปถึ
ประกันงภูได้มทิลราบข้
อความในเอกสารดั
บแต่นวหรื
ันทีอ่หบุนัคงคลอื
สือบอกกล่
ในภูจดหมาย
มิลําเนาของผู
้ค้ําประกัน่นจะได้
รับงหนั
บอกกล่า้คว ้ําทวงถาม
หรือเอกสารนั
ไว้ห่นรืใดที
อไม่่พก็ตํานัามกอยู่
หรือเอกสารอื
ใดไปถึ
ภูมงิลสืําอเนาของผู
ประกันไม่จดหมาย
ว่าผู้ค้ําประกั
นหรือบุค้นคลอื
ในภูมิลําเนาของผู้ค้ําประกันจะได้รับหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไว้หรือไม่ก็ตาม

สัญญาค้ําประกันการรับสภาพความรับผิด หน้า ๑/๓
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หากผู้ค้ําประกันเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนา ผู้ค้ําประกันจะต้องมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลง
ภูมิลําเนาไปยังเจ้าหนีหากผู
้ หรืหากผู
อ้คได้�้ำ้บคประกั
ทึกนถ้เปลี
อนยคํ
เนาไว้นนกจะต้
ับเจ้ออางมี
หนี
่ผแจู้้คง้ํงาเปลี
ประกั
น
่ยานแปลงภู
ม่ยิลนแปลงภู
่ย่ยนแปลง
้ําันประกั
เปลี
่ยการเปลี
นแปลงภู
ม�ำิลเนา  ผู
ําเนา มผู้คิ้ลค�ำํประกั
้ําาประกั
จะต้
งมีหห้ นัการที
นังงสืสืออแจ้
เปลี
นแปลง
ไม่ ดํ าภูเนิมินลํการดั
ง กล่งเจ้
า วาหนี
ให้ ถ้ หรื
ื อว่อาได้
หนับงันสืทึอกบอกกล่
ว ทวงถาม
จดหมาย
หรื อเอกสารอื
ง น
าเนาไปยั
ถ้อยคําาการเปลี
่ยนแปลงภู
มิลําเนาไว้
กับเจ้าหนี่ น้ ใดที
การที่ ส่่ผง ไปยั
ู้ค้ําประกั
ผู้ค้ําประกั
ตามภู
มิลํางเนาที
ญานี
้ค้ําประกัานวได้ทวงถาม
ทราบข้อความในเอกสารดั
งกล่าวโดยชอบแล้
ไม่ ดํ านเนิ
น การดั
กล่ า่ปวรากฏในสั
ให้ ถื อว่ าญหนั
ง สื้ อผูบอกกล่
จดหมาย หรื อเอกสารอื
่ น ใดที่ ส่งวไปยั ง
ญญาฉบั
บนี้จ่ปัดรากฏในสั
ทําขึ้น 4 ญฉบั
บ มี้ ขผู้อ้คความถู
น คู่สัญญาทั้งสองฝ่
ยได้อ่าน ว
ผู้ค้ําประกันสัตามภู
มิลําเนาที
ญานี
้ําประกันกได้ต้อทงตรงกั
ราบข้อความในเอกสารดั
งกล่าาวโดยชอบแล้
และเข้าใจข้อความตามหนั
งสือฉบั
งลงลายมื
่อไว้เป็นนหลั
หน้าพยาน
สัญญาฉบั
บนีบ้จนีัด้ถทํูกาต้ขึ้อนงตรงกั
4 ฉบับนแล้
มีขว้อจึความถู
กต้อชืงตรงกั
คู่สกัญฐานต่
ญาทัอ้งสองฝ่
ายได้อ่าน
เก็ บ ไว้และเข้
ที่ก องทุ
น หมู
่ บ้ า น ๑ ฉบั บงสืมอบให้
น คนละ
บ และส่
ษาไว้
ที่ สํา นัอกหน้งาน
าใจข้
อความตามหนั
อฉบับนีผ้ถู้ คูก้ําต้ประกั
องตรงกั
นแล้ว๑จึงฉบั
ลงลายมื
อชืง่อเก็ไว้บเป็รันกหลั
กฐานต่
าพยาน
กองทุเก็นหมู
ชนเมื
ชาติบ สาขา..............จํ
านวน
๑ ฉบั๑บ ฉบั บ และส่ ง เก็ บ รั ก ษาไว้ ที่ สํา นั ก งาน
บ ไว้่บท้าี่นและชุ
ก องทุ นมหมู
่ บ้ าอนงแห่
๑ งฉบั
มอบให้ ผู้ ค้ํา ประกั
น คนละ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา..............จํานวน ๑ ฉบับ
ลงชื่อ...................................................ผู้ค้ําประกัน
ลงชื่อ..................................ผู้ค้คําประกั
�้ำประกันน
ลงชื่อ...................................................ผู
(........................................................)
(...............................................)
(........................................................)

ลงชื่อ......................................................ผู้ค้ําประกัน
ลงชื่อ่อ......................................................ผู
..................................ผู้คำ�้ ประกัน ้ค้ําประกัน
ลงชื
(...............................................................)
(...............................................)
(...............................................................)

ลงชื่อ.................................คู
ความยิ
่อ.................................คู่ส่สมรสให้
นยอม
ลงชื่อ.........................................คู
่สมรสผู่สมรสให้
้ให้ความยิ
นยอมนยอม ลงชืลงชื
่อ........................................คู
มรสผูค้ให้วามยิ
ความยิ
นยอม
(...............................................)
มีคู่สมรส)
(...............................................)
(กรณี
ลงชื่อ.........................................คู
่สมรสผู
้ให้ความยิ
นยอม (.............................................)
ลงชื่อ........................................คู
่สมรสผู
ห้มรส)
ความยินยอม
(...................................................)
(กรณี
มีค่สู (กรณี
มรส)
(กรณี
มมีคีค่สู ้ใู่สมรส)

(...................................................) (กรณีมีค่สู มรส)
ลงชื่อ.........................................เจ้าหนี้
(...................................................)
ลงชื่อ............................................................เจ้าหนี้
ต�ำแหน่ง.......................................................
ลงชื่อ............................................................เจ้าหนี้
(..........................................................)

(..........................................................)
ตําแหน่ง......................................................
ลงชื่อ.........................................พยาน
ตําแหน่ง......................................................
(...................................................)

(.............................................) (กรณีมีค่สู มรส)
ลงชื่อ.........................................เจ้าหนี้
(...................................................)
ลงชือ่ ..............................................................เจ้าหนี้
ต�ำแหน่ง.......................................................
ลงชื
อ่ ..............................................................เจ้าหนี้
(.............................................................)

(.............................................................)
ตําแหน่ง.................................................................
ลงชื่อ.........................................พยาน
ตําแหน่ง.................................................................
(...................................................)

สัญญาค้ําประกันการรับสภาพความรับผิด หน้า ๒/๓
สัญญาค้ํานประกั
การรับมสภาพความรั
บผิ37
ด หน้า ๒/๓
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุ
หมู่บ้านนและชุ
ชนเมือง
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คําเตือน

38
๑. เมื่อผู้รับสภาพความรับผิดผิดนัด เจ้าหนี้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ําประกันภายใน

๖๐ วันคํนัาบเตืแต่อวนันที่ผู้รับสภาพความรับผิดผิดนัด เพื่อให้ผู้ค้ําประกันชําระหนี้แทนผู้รับสภาพความรับผิด

๑.าหนี
เมื่อ้มผูิได้้รัมบีหสภาพความรั
บผิาดวภายในเวลาดั
ผิดนัด เจ้าหนีง้ตกล่
้องมีาวผู
หนั้คง้ําสืประกั
อบอกกล่
าวไปยั
้ค้ําประกั
ตามสัญญา หากเจ้
นังสือบอกกล่
นจะหลุ
ดพ้งนผูความรั
บผินดภายใน
๖๐ ้ยวัและค่
น นับแต่
ที่ผู้รับสภาพความรับผิาดภาระติ
ผิดนัด ดเพืพั่อนให้อันผเป็
ู้ค้ํานประกั
นชําแระหนี
้รับสภาพความรั
ในดอกเบี
าสิวนันไหมทดแทนตลอดจนค่
อุปกรณ์
ห่งหนี้แทนผู
้น้ันบรรดาที
่เกิดขึ้น บผิด
ญนญา
หากเจ้าหนีง้มกล่
ิได้ามวีหนังสือบอกกล่าวภายในเวลาดังกล่าวผู้ค้ําประกันจะหลุดพ้นความรับผิด
ภายหลัตามสั
งจากพ้
กําหนดเวลาดั
ในดอกเบี
้ยและค่
าสิ้จนะทํ
ไหมทดแทนตลอดจนค่
ภาระติ
เป็้ นจะต้
อุปอกรณ์
งหนี้น้ันนบรรดาที
๒. หากเจ้
าหนี
าการผ่อนเวลาการชําาระหนี
้ให้ดกพัับนลูอักนหนี
งได้รแับห่ความยิ
ยอมจาก่เกิดขึ้น
ภายหลั
นกํ้ งาหนดเวลาดั
ผู้ค้ําประกั
นด้งวจากพ้
ยทุ กครั
(ให้จั ดทําบังนกล่
ทึกาวหลั กฐานเป็นหนั งสือให้ผู้ ค้ําประกันลงนาม) และห้ามตกลง
๒. ลหากเจ้
ะทําาการผ่
กับลูกหนี้ จะต้มิอฉงได้
นยอมจาก
ให้มีสิทธิผ่อนเวลาให้
ูกหนี้ไาว้หนี
ล่ว้จงหน้
โดยเด็อดนเวลาการชํ
ขาด ซึ่งไม่มาีผระหนี
ลบังคั้ใบห้ตามกฎหมาย
ะนัร้นับผูความยิ
้ค้ําประกั
น
ผู
้
ค
้
ํ
า
ประกั
น
ด้
ว
ยทุ
ก
ครั
้
ง
(ให้
จ
ั
ด
ทํ
า
บั
น
ทึ
ก
หลั
ก
ฐานเป็
น
หนั
ง
สื
อ
ให้
ผ
้
ู
ค
้
ํ
า
ประกั
น
ลงนาม)
และห้
า
จะหลุดพ้นจากความรับผิด ข้อตกลงที่ทําขึ้นภายหลังที่ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้แล้ว หากในข้อตกลงนั้นมตกลง
ให้มีสิทธิผ่อนเวลาให้
ล่ว้ งหน้
ซึ่งไม่
มีผลบังคับตามกฎหมาย
ฉะนั
้น ผู้ค้ําประกัน
มี ก ารขยายเวลาชํ
า ระหนี้ ใ ห้ลูกแหนี
ก่ ลู้ไกว้หนี
มิ ใ ห้าถโดยเด็
ื อ ว่ า เป็ดขาด
น การผ่
อ นเวลาตามมาตรา
๗๐๐ มิแห่
ง ประมวล
จะหลุงดและพาณิ
พ้นจากความรั
กฎหมายแพ่
ชย์ บผิด ข้อตกลงที่ทําขึ้นภายหลังที่ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้แล้ว หากในข้อตกลงนั้น
มี ก ารขยายเวลาชํ
้ ใ ห้ยแกให้
ก่ ลูกผหนี
้ มิ ใ ห้ ถนื อชําว่ระหนี
า เป็ น้ไการผ่
นเวลาตามมาตรา
ง ประมวล
๓. กองทุนหมูา่บระหนี
้านจะเรี
ู้ค้ําประกั
ด้ ต้อองมี
หนังสือบอกกล่าวถึ๗๐๐
งผู้ค้ําแห่
ประกั
น
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ก่อนเสมอ
๓. อกองทุ
นหมู
้านจะเรี
้ําประกังนสืชํอารัระหนี
้ได้ ต้องมีหบนัผิงดสืต้ออบอกกล่
าวถึงอผูมกั
้ค้ําบประกัน
๔. การฟ้
งร้องผู
้ค้ํา่บประกั
นให้ยรกให้
ับผิผดู้คตามหนั
บสภาพความรั
งฟ้องไปพร้
ลูกหนี้ชก่้นั อต้นเสมอ
น (ผู้รับสภาพความรับผิด) ตามหนังสือรับสภาพความรับผิดนั้น
๔. การฟ้องร้องผู้ค้ําประกันให้รับผิดตามหนังสือรับสภาพความรับผิดต้องฟ้องไปพร้อมกับ
ลูกหนี้ช้นั ต้น (ผู้รับสภาพความรับผิด) ตามหนังสือรับสภาพความรับผิดนั้น

สัญญาค้ําประกันการรับสภาพความรับผิด หน้า ๓/๓

38

ญญาค้
ําประกันนการรั
สภาพความรั
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒสันาศั
กยภาพกองทุ
หมู่บ้าบนและชุ
มชนเมือบง ผิด หน้า ๓/๓

39

หนังสือทวงถามหนี้ตามหนังสือรับสภาพความรับผิด
่................../...................
ทีเลขที
่..................................................

ทําที่....................................................
............................................................
วันที่...........เดือน............................. พ.ศ. ..................

เรื่อง ให้ชําระหนี้กองทุนหมู่บ้านตามหนังสือรับสภาพความรับผิด
เรียน นาย/นาง/นางสาว...................................................................
ตามที่ท่านได้ทําหนังสือรับสภาพความรับผิดกับกองทุน..................................... เจ้าหนี้
รายละเอี ย ดปรากฏตามหนั ง สื อ รั บ สภาพความรั บ ผิ ด เลขที่ . ............/...........ลงวั น ที่ ............
เดือน...................................................พ.ศ. ...............ท่านทราบดีแล้วนั้น ปรากฏว่าท่านผิดนัดชําระหนี้
เป็นเหตุให้กองทุน................................................. ได้รับความเสียหาย โดยท่านได้ค้างชําระเงินจํานวน
.........................................บาท (..............................................) จึงขอให้ท่านชําระหนี้จํานวนดังกล่าว
พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดอีกร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ชําระหนี้เสร็จสิ้น โดยให้นําเงินไป
ชําระให้กับกองทุน.................................................... ภายใน.............วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้
หากท่ า นเพิ ก เฉย กองทุ น หมู่ บ้ า นมี ค วามจํ า เป็ น จะต้ อ งฟ้ อ งร้ อ งบั ง คั บ คดี กั บ
ท่านตามกฎหมายต่อไป และท่านอาจจะต้องรับผิดในการชําระค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ
และค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ในการดํา เนิ น คดี ใ ห้ กับกองทุ น หมู่บ้ า น และท่านอาจจะเสียสิ ทธิในการกู้ยื ม เงิ น
กองทุนหมู่บ้าน และสถาบันการเงินอื่นๆ อีกด้วย
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ................................................................
(...............................................................)
ตําแหน่ง....................................................................

คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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40

หนังสือบอกกล่าวผู้ค้ําประกันตามหนังสือรับสภาพความรับผิด
่................../...................
ทีเลขที
่..................................................

ทําที่....................................................
............................................................
วันที่...........เดือน........................... พ.ศ. ...........

เรื่อง บอกกล่าวการผิดนัดชําระหนี้ของลูกหนี้
เรียน นาย/นาง/นางสาว...........................................ผู้ค้ําประกัน
อ้างถึง สัญญาค้ําประกันการรับสภาพความรับผิด รายนาย/นาง/นางสาว........................................
ราย นาย/นาง/นางสาว..............................................
เลขที่............../..............ลงวันที่..........เดือน....................................พ.ศ. .................
ตามที่อ้างถึง ท่านได้เข้าผูกพันตนค้ค�ํา้ำประกันนาย/นาง/นางสาว........................................
นาย/นาง/นางสาว........................................
ลูกหนี้ผู้รับสภาพความรับผิดกับกองทุน...................................................................เจ้าหนี้ และต่อมา
นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................ลูกหนี้ผู้รับสภาพความรับ
ผิดได้ผิดนัดชําระหนี้ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่............เดือน.............................................................พ.ศ. ..............
เป็นเหตุให้กองทุน.....................................................................................ได้รับความเสียหาย ท่านใน
ฐานะผู้ค้ําประกัน จึงต้องรับผิดชําระหนี้ที่ค้างชําระพร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งค่าเสียหาย ตลอดจนค่าภาระ
ติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้ ให้กับกองทุน.................................................................... เจ้าหนี้
รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น.................................บาท (..........................................................................)
จึงขอให้ท่านชําระหนี้จํานวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดอีกร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนถึง
วันที่ชําระหนี้เสร็จสิ้น โดยให้นําเงินไปชําระให้กับกองทุนภายในกําหนด.......................... วัน นับแต่ได้รับ
หนังสือบอกกล่าวฉบับนี้
หากท่ า นเพิ ก เฉย กองทุ น หมู่ บ้ า นมี ค วามจํ า เป็ น จะต้ อ งฟ้ อ งร้ อ งบั ง คั บ คดี กั บ ท่ า น
ตามกฎหมายต่ อ ไป และท่ า นอาจจะต้ อ งรั บ ผิ ด ในการชํ า ระค่ า ฤชาธรรมเนี ย มศาล ค่ า ทนายความ
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินคดี
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ..........................................................
(.........................................................)
ตําแหน่ง.........................................................

40

คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

41

หนังสือยินยอมชําระหนี้แทน
41

เลขที่................../...................

ทําที่....................................................
หนังสือยินยอมชําระหนี
้แทน
............................................................

เลขที่................../...................

าที่....................................................
วันที่...........เดือทํน...........................
พ.ศ. ...........
............................................................
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.........................................................................
วันที่...........เดือน........................... พ.ศ. ...........
อายุ ...........ปี เลขประจํ าตั วประชาชน  - -- - 
อยู่บ้านเลขที่..........หมู
่ที่......
าบล/แขวง..............................
โดยหนั
งสืซอย...........................ถนน...........................ตํ
อฉบับนี้ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.........................................................................
อํอายุ
าเภอ/เขต.....................................จั
งหวัด............................................โทรศั
พท์....................................
 - -- 
...........ปี เลขประจํ าตั วประชาชน
ขอทํ
งสือฉบั
บนี้ไว้ก่ทับี่.กองทุ
น....................................................................ตั
้งอยู่เลขที่.........หมู่ที่.......
อยู่บาหนั
้านเลขที
่..........หมู
..... ซอย...........................ถนน...........................ตํ
าบล/แขวง..............................
ตํอําบล/แขวง...............................อํ
าเภอ/เขต.........................................จั
งหวัด........................................
าเภอ/เขต.....................................จั
งหวัด............................................โทรศั
พท์....................................
โดย
และ 2. นาย/นาง/นางสาว.........................................
ขอทํ1.นาย/นาง/นางสาว.......................................
าหนังสือฉบับนี้ไว้กับกองทุน....................................................................ตั
้งอยู่เลขที่.........หมู่ที่.......
ผู้ตํมาีอบล/แขวง...............................อํ
ํานาจกระทําการแทน เพื่อเป็นหลั
ก
ฐานแสดงว่
า
าเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................
๑. ข้าพเจ้ายินยอมชําระหนี้แทน นาย/นาง/นางสาว......................................................
โดย 1.นาย/นาง/นางสาว.......................................
และ 2. นาย/นาง/นางสาว.........................................
โดย  นาย/นาง/นางสาว..............................................และ  นาย/นาง/นางสาว..............................................
ซึผู่งเป็
กหนี้เงินกูา้ขการแทน
องกองทุเพื
น....................................................................ตั
้งอยู่เลขที่.........หมู่ที่.......
้มีอนําลูนาจกระทํ
่อเป็นหลักฐานแสดงว่า
ตําบล/แขวง………………………
จังหวัด.......................... ตามสัญญากู้ยืมเงิน
๑. ข้าพเจ้าอํยิานเภอ/เขต............................
ยอมชําระหนี้แทน นาย/นาง/นางสาว......................................................
เลขที
่...... เดือน................................... พ.ศ. .............. ซึ้งอยู
่งปัจ่เลขที
จุบัน่.มี........หมู
หนี้ค้างชํ่ทาี่.......
ระ
ซึ่งเป็่............/.....................ลงวั
นลูกหนี้เงินกู้ของกองทุนนที....................................................................ตั
ดอกเบี
้ย และเบี้ยปรับ รวมเป็นอํเงิาเภอ/เขต............................
นจํานวนทั้งสิ้น..........................บาท
(..................................................)
ตําบล/แขวง………………………
จังหวัด..........................
ตามสัญญากู้ยืมเงิน
2. ข้าพเจ้าตกลงจะชํ
้ตาม ข้อ 1 อย่างใดอย่าพ.ศ.
งหนึ..............
่ง ดังนี้ ซึ่งปัจจุบันมีหนี้ค้างชําระ
เลขที่............/.....................ลงวั
นที่......าระหนี
เดือน...................................

บ 2.1
ข้านพเจ้
าระเงิ้งสิน้นงวดเดี
ยวให้เสร็จสิ้นภายในวั
นที่........เดือน..............พ.ศ. ......
ดอกเบี้ย และเบี้ยปรั
รวมเป็
เงินาจํจะชํ
านวนทั
..........................บาท
(..................................................)
2.
ข้าพเจ้
าระหนี
ข้อ 1 อย่
างใดอย่
่ง ดังนี้
2.2าตกลงจะชํ
ข้าพเจ้าจะชํ
าระเป็้ตนามรายงวด
รวมทั
้งสิ้น าจํงหนึ
านวน.....................งวด
ชําระงวดละ......................บาท
ภายในวั
ที่.................ของเดื
โดยเริ
่มชําระงวดแรก
 2.1 ข้าพเจ้
าจะชํานระเงิ
นงวดเดียวให้เสร็จอสินจนครบถ้
้นภายในวันทีวน่........เดื
อน..............พ.ศ.
......
ในวั น ที่ . ...........เดื อ
น..........................พ.ศ.
..............
า ระให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในวั น ที่
2.2 ข้าพเจ้าจะชําระเป็นรายงวด
รวมทัและจะชํ
้งสิ้น จํานวน.....................งวด
.........................เดื
อน...........................พ.ศ.
กหนี้ไอม่นจนครบถ้
ชําระเงินงวดหนึ
่งงวดใดถื
ว่าลูกหนี้
ชําระงวดละ......................บาท
ภายในวันที.............หากลู
่.................ของเดื
วน โดยเริ
่มชําอระงวดแรก
ผิในวั
ดนัดนทัที้งหมด
่ . ...........เดื อ น..........................พ.ศ. .............. และจะชํ า ระให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในวั น ที่
๓. ในการนี
้ ข้าพเจ้าได้จัดให้มีห.............หากลู
ลักประกันการชํ
าระหนี
ละการปฏิ
บัต่งิตงวดใดถื
ามสัญญาให้
ก่ ้
.........................เดื
อน...........................พ.ศ.
กหนี
้ไม่ชํา้แระเงิ
นงวดหนึ
อว่าลูกแหนี
กองทุ
งใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ทั้งาหมด
ผิดนันดอย่
บุคคลค้
ประกั
๓.๓.๑
ในการนี
้ ข้าําพเจ้
าได้นจคืัดอให้นาย/นาง/นางสาว..........................................................
มีหลักประกันการชําระหนี้และการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่
และ
นาย/นาง/นางสาว.................................................................
เข้าผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกันการชําระหนี้
กองทุ
นอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ครั้งนี้ตามสัญญาค้ําประกั
เงิน เลขที
นที่.......เดือน......................พ.ศ.......
๓.๑ นบุการกู
คคลค้้ยําืมประกั
น คือ่............/..............ลงวั
นาย/นาง/นางสาว..........................................................
รายละเอี
ยดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
และ นาย/นาง/นางสาว.................................................................
เข้าผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกันการชําระหนี้
๓.๒
จํ
า
นํ
า
ทรั
พ
ย์
ส
ิ
น
ได้
แ
ก่
.
.......................................................................
ครั้งนี้ตามสัญญาค้ําประกันการกู้ยืมเงิน เลขที่............/..............ลงวันที่.......เดือน......................พ.ศ.......
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
๓.๒ จํานําทรัพย์สินได้แก่........................................................................

หนังสือยินยอมชําระหนี้แทน หน้า ๑/๒
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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42
42
42
๓.๓
จดทะเบียนจํานองที่ดินโฉนด/หนังสือรับรองการทําประโยชน์ที่ดิน
๓.๓
จดทะเบียนจํานองที่ดินโฉนด/หนังสือรับรองการทําประโยชน์ที่ดิน
เลขที่........................................ตํ
านจ�
บล....................อํ
งหวัดประโยชน์
.................................
๓.๓
ยนจํา่ ดนองที
่ดาเภอ..........................จั
ินโฉนด/หนั
อรับรองการทํ
าประโยชน์
จดทะเบี
ำ นองที
ิ น โฉนด/หนั
ง สื อ รังบสืรองการท�
ที่ ดิ นที่ดิน
เลขที่........................................ตํจดทะเบี
ายบล....................อํ
าเภอ..........................จั
งหวัดำ.................................
๓.๔ หลักประกัน (อื่นๆ) ได้แก่...................................................................................
เลขที่........................................ตํ
าเภอ..........................จังหวัด.................................
๓.๔ หลักประกัานบล....................อํ
(อื่นๆ) ได้แก่...................................................................................
๔.๓.๔
หากข้
ากพเจ้
าไม่ปฏิบัติตามหนั
สือนี้ข้อหนึ่งข้อใด ให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดนัดชําระหนี้ท้ังหมด
หลั
ประกั
ได้แงก่สื.งอ..................................................................................
๔. หากข้
าพเจ้
าไม่ปนฏิบ(อืัต่นิตๆ)
ามหนั
นี้ข้อหนึ่งข้อใด ให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดนัดชําระหนี้ท้ังหมด
และยินยอมชําระเงิ
น
พร้
อ
มดอกเบี
้
ย
ผิ
ด
นั
ด
ในอั
ต
ราร้
๗.๕
ต่อปีถนือับว่แต่
วันผิดานัผิดดนัตลอดทั
้งค่าเสีหมด
ยหาย
๔.นหากข้
าพเจ้าไม่้ยปผิฏิดบนััตดิตในอั
ามหนั
งสืออยละ
นีอ้ขยละ
้อหนึ
่งข้อต่ใด
ดชําระหนี
และยินยอมชําระเงิ
พร้อมดอกเบี
ตราร้
๗.๕
อปีให้
นับแต่วาข้ันาผิพเจ้
ดนัด ตลอดทั
้งค่าเสี้ทย้ังหาย
ต่างๆยอมชํ
จากการไม่
ปฏิบัตมดอกเบี
ิตามหนัง้ยสืผิอดยินันดยอมชํ
าราร้
ระแทนฉบั
บนี้ โดยมิ
องบอกกล่
ว
าระเงิ
ในอัาตระแทนฉบั
อยละบนี๗.๕
ต่อพปีักพนต้ักับอต้แต่
วันผิดนัาดวาตลอดทั
้งค่าเสียหาย
ต่และยิ
างๆ นจากการไม่
ปฏินบพร้ัติตอามหนั
งสือยินยอมชํ
้ โดยมิ
งบอกกล่
่ที่ปรากฏตามหนั
งาสืระแทนฉบั
อยินยอมชํบานีระหนี
้แพทนฉบั
บนี้ ถือเป็าวนภูมิลําเนาของข้าพเจ้า
ต่างๆ จากการไม่๕.ป๕.ฏิทีบ่อทีัตยู่อิต่ทยูามหนั
ง
สื
อ
ยิ
น
ยอมชํ
้
โดยมิ
ก
ั
ต้
อ
งบอกกล่
ี่ปรากฏตามหนังสือยินยอมชําระหนี้แทนฉบับนี้ ถือเป็นภูมิลําเนาของข้าพเจ้า
ในการส่งหนัง๕.
สือทีบอกกล่
าว ทวงถาม งจดหมาย
หรือาระหนี
เอกสารอื
่นใดไปยั
าพเจ้
่งไปยังภูามพเจ้
ิลําเนา
่
อ
ยู
่
ท
สือยินยอมชํ
้แทนฉบั
บนีง้ ข้ถืงาอข้พเจ้
เป็
นาภูให้ามให้
ิสล่ํงาสไปยั
เนาของข้
ในการส่งหนังสือบอกกล่าี่ปวรากฏตามหนั
ทวงถาม จดหมาย
หรือเอกสารอื
่นใดไปยั
งภูมิลําเนาา
ดังกล่าวหนัและถื
ว่าเป็นาการส่
งโดยชอบ โดยถือหรื
ว่าข้เอกสารอื
าพเจ้าได้ท่นราบข้
องความในเอกสารดั
งกล่าวนับแต่
งสืออว่อบอกกล่
ว ทวงถาม
ใดไปยั
ข้าพเจ้าให้ส่งไปยั
ดัในการส่
งกล่าว งและถื
าเป็นการส่
งโดยชอบจดหมาย
โดยถือว่าข้าอพเจ้
าได้ทราบข้
อความในเอกสารดั
งกล่งภูามวนัิลํบาเนา
แต่
วั
น
ที
่
ห
นั
ง
สื
อ
บอกกล่
า
ว
ทวงถาม
จดหมาย
หรื
อ
เอกสารอื
่
น
ใดไปถึ
ง
ภู
ม
ิ
ล
ํ
า
เนาของข้
า
พเจ้
า
ไม่
ว
่
า
ข้
า
พเจ้
า
ดั
ง
กล่
า
ว
และถื
อ
ว่
า
เป็
น
การส่
ง
โดยชอบ
โดยถื
อ
ว่
า
ข้
า
พเจ้
า
ได้
ท
ราบข้
อ
ความในเอกสารดั
ง
กล่
า
วนั
บ
แต่
วันที่หนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปถึงภูมิลําเนาของข้าพเจ้าไม่ว่าข้าพเจ้า
อ บุงคสืคลอื
่ น ใดที่ พํ า นั ก อยู่ ใ นภูจดหมาย
มิ ลํ า เนาของข้
าพเจ้ าจะได้
รั บ หนั ง สื อําบอกกล่
า วาพเจ้
ทวงถาม
วันหรื
อบอกกล่
หรือาเอกสารอื
่นใดไปถึ
เนาของข้
าไม่วจดหมาย
่าข้จดหมาย
าพเจ้า
หรื
อทีบุ่หคนัคลอื
่ น ใดที่ พาํ าวนั กทวงถาม
อยู่ ใ นภู มิ ลํ า เนาของข้
พเจ้ าจะได้
รั บ หนังงภูสืมอิลบอกกล่
า ว ทวงถาม
้นไว้หรือไม่ก็ตาม
หรืหรื
บุอเอกสารนั
ค คลอื่ น้นใดที
หรื
ออเอกสารนั
ไว้หรื่ พอํ าไม่นักก็ตอยูาม่ ใ นภู มิ ลํ า เนาของข้ าพเจ้ าจะได้ รั บ หนั ง สื อ บอกกล่ า ว ทวงถาม จดหมาย
าามพเจ้ า เปลี่ ย นแปลงภู มิ ลํ า เนา ข้ า พเจ้ า จะต้ อ งมี ห นั ง สื อ แจ้ ง เปลี่ ย นแปลง
หรือเอกสารนั้นไว้หหากข้
รือหากข้
ไม่กา็ตพเจ้
า เปลี่ ย นแปลงภู มิ ลํ า เนา ข้ า พเจ้ า จะต้ อ งมี ห นั ง สื อ แจ้ ง เปลี่ ย นแปลง
ภูมิลําเนาไปยังกองทุ
นหมู
่บ้าานเปลี
หรื่ ยอได้
บันทึกถ้อิ ลยคํ
าการเปลี
่ยานแปลงภู
มิลํนัาเนาไว้
กับง เปลี
กองทุ
นหมู่บ้าน
หากข้
า
พเจ้
นแปลงภู
ํ าาเนา
ข้ า พเจ้
จะต้ อมงมี
ง สื อกแจ้
นแปลง
ภูมิลําเนาไปยังกองทุนหมู่บ้าน หรือได้
บันทึกถ้อมยคํ
การเปลี
่ยนแปลงภู
ิลําหเนาไว้
ับกองทุ
น่ ยหมู
่บ้าน
การที
่
ข
้
า
พเจ้
า
ไม่
ด
ํ
า
เนิ
น
การดั
ง
กล่
า
ว
ให้
ถ
ื
อ
ว่
า
หนั
ง
สื
อ
บอกกล่
า
ว
ทวงถาม
จดหมาย
หรื
อ
เอกสารอื
่นนใด
ภู
ม
ิ
ล
ํ
า
เนาไปยั
ง
กองทุ
น
หมู
่
บ
้
า
น
หรื
อ
ได้
บ
ั
น
ทึ
ก
ถ้
อ
ยคํ
า
การเปลี
่
ย
นแปลงภู
ม
ิ
ล
ํ
า
เนาไว้
ก
ั
บ
กองทุ
น
หมู
่
บ
้
า
การที่ข้าพเจ้าไม่ดําเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใด
ที่ส่ง่ขไปยั
งข้าาไม่พเจ้
าเนิตามภู
มิลกล่
ําเนาที
่ ปรากฏในหนั
อนี้ ข้าาพเจ้
าได้ทราบข้
อความในเอกสารดั
งกล่าว
้างพเจ้
ดา ําตามภู
นการดั
าว่ปให้
ถือว่าหนังงสืสืงออสืบอกกล่
วาได้
ทวงถาม
หรือเอกสารอื
ทีการที
่ส่ง ไปยั
ข้าพเจ้
มิลํางเนาที
รากฏในหนั
นี้ ข้าพเจ้
ทราบข้จดหมาย
อความในเอกสารดั
งกล่่นาใดว
ว า ตามภูมิลําเนาที่ปรากฏในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความในเอกสารดั งกล่าว
ที่สโดยชอบแล้
่ง ไปยังข้วาพเจ้
โดยชอบแล้
งสือฉบับนี้จัดทําขึ้น ๓ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน
โดยชอบแล้ว หนัหนั
งสือฉบับนี้จัดทําขึ้น ๓ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน
และเข้าใจข้อความตามหนั
อัดฉบั
องตรงกั
นความถู
แล้วจึงกลงลายมื
อชื่อไว้เป็นญาทั
หลัก้งฐานต่
อาหน้
าอพยาน
หนั
งสือฉบังบสืนีงอสื้จฉบั
ทํบานีขึบ้ถ้นนีูก้ถ๓ตู้กอต้ฉบั
บ มีขน้อแล้
ต้องตรงกั
สองฝ่
ยได้
่าน
และเข้าใจข้อความตามหนั
งตรงกั
วจึงลงลายมื
อชื่อนไว้คูเป็่สนัญหลั
กฐานต่
อหน้
าพยาน
มอบให้
กองทุนหมู่บ้าน ๑ ฉบั
บ ผู้รบับนีผิ้ถดูกชดใช้
หนี้แทนน๑แล้ฉบั
บงลงลายมื
และส่งเก็อบชืรั่อกไว้ษาไว้
ที่สํากนัฐานต่
กงานกองทุ
หมู่บ้าน
และเข้
ากใจข้
อหน้
านพยาน
มอบให้
องทุอนความตามหนั
หมู่บ้าน ๑ ฉบังบสือผู้ฉบั
รับผิดชดใช้ต้หอนีงตรงกั
้แทน ๑ ฉบัวบจึและส่
งเก็บรักษาไว้เป็ทนี่สําหลั
นักงานกองทุ
นหมู
่บ้าน
ม
ชนเมื
อ
งแห่
ง
ชาติ
สาขา.................จํ
า
นวน
๑
ฉบั
บ
และชุ
มอบให้
กองทุอนงแห่
หมู่บงชาติ
้าน ๑สาขา.................จํ
ฉบับ ผู้รับผิดชดใช้าหนวน
นี้แทน
๑ ฉบั
มชนเมื
๑ ฉบั
บ บ และส่งเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุ
และชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา.................จํานวน ๑ ฉบับ
ลงชื่อ.......................................................................ผู้รับผิดชําระหนี้แทน
ลงชื่อ.......................................................................ผู้รับผิดชําระหนี้แทน
(.....................................................................) ้รับผิดชําระหนี้แทน
ลงชื(.....................................................................)
่อ.......................................................................ผู
(.....................................................................)
ลงชื่อ......................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม (กรณีมีค่สู มรส)
ลงชื่อ......................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม (กรณีมีค่สู มรส)
(.........................................................................)
ลงชื(.........................................................................)
่อ......................................................คู
่สมรสผู้ให้ค(กรณี
วามยิมนีคยอม
(กรณีมีค่สู มรส)
ู่สมรส)
(.........................................................................)
ลงชืลงชื
่อ..........................................ผู
้แทนกองทุนหมู
นหมู่บ้าน ลงชื่อ่อ............................................ผู
้แทนกองทุ
น้าหมู
่อ.................................ผู้แ้แทนกองทุ
ทนกองทุ
.................................ผู้แทนกองทุ
นหมูน่บหมู
น่บ้า่บน้าน
ลงชื่อ..........................................ผู
นหมู่บ่บ้า้านน ลงชืลงชื
่อ............................................ผู
้แทนกองทุ
(....................................................)
ลงชื
่อ(......................................................)
..........................................ผู
้แทนกองทุนหมู่บ้าน ลงชื่อ............................................ผู
้แทนกองทุนหมู่บ้าน
(...............................................)
(...............................................)
(......................................................)
(....................................................)
ตําแหน่ง....................................................
ตําแหน่(....................................................)
ง............................................................
ตําแหน่ง(......................................................)
....................................................
ตํ
า
แหน่
ง
............................................................
ต�ำแหน่ง.....................................................
ต�ำแหน่ง.....................................................
ตําแหน่ง....................................................
ตําแหน่ง............................................................
ลงชื่อ..............................................................พยาน
ลงชื่อ..................................................................พยาน
ลงชื่อ..........................................................พยาน ลงชืลงชื
่อ..........................................................พยาน
ลงชื่อ..............................................................พยาน
่อ..................................................................พยาน
(...................................................................)
(................................................................)
ลงชื(...................................................................)
่อ..............................................................พยาน
ลงชื(................................................................)
่อ..................................................................พยาน
(...............................................................)
(...............................................................)
(...................................................................)
(................................................................)
หนังสือยินยอมชําระหนี้แทน หน้า ๒/๒
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หนันงหมู
สือ่บยิ้านนและชุ
ยอมชํมาระหนี
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุ
ชนเมือ้แงทน หน้า ๒/๒

หนังสือยินยอมชําระหนี้แทน หน้า ๒/๒
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สัญญาค้ําประกันการชําระหนี้แทน
สัญญาค้ําประกันการชํทําาระหนี
้แทน
เลขที่................../...................
ที่.......................................................
..............................................................
ทําที่.......................................................
วันที่..........................................................................
เดือน........................... พ.ศ. ...............
สัญญานี้ทําขึ้นระหว่าง 1. นาย/นาง/นางสาว......................................................อายุ
..........ปี
วันที่............ เดือน........................... พ.ศ. ................

เลขที่................../...................

สัญญานี
ําขึ้นระหว่าง 1.นาย/นาง/นางสาว...................................................
นาย/นาง/นางสาว......................................................อายุ
้ท-
-- -  อยู่บ้านเลขที...........ปี
่.........
เลขประจําตัวประชาชน

หมูเลขประจํ
่ที่…….....ซอย......................ถนน..........................ตํ
าบล/แขวง..................................อํ
เภอ/เขต
-  อยู่บ้าานเลขที
่.........
าตัวประชาชน  - -.....................................จั
งหวัด..........................................โทรศั
พท์.....................................และ
หมู่ที่…….....ซอย......................ถนน..........................ตํ
าบล/แขวง..................................อํ
าเภอ/เขต
๒......................................จั
นาย/นาง/นางสาว...........................................................................อายุ
เลขประจําตัวประชาชน
งหวัด..........................................โทรศั.พ..........ปี
ท์.....................................และ

๒.-
นาย/นาง/นางสาว...........................................................................อายุ
...........ปี
เลขประจําตั่ทวประชาชน
นาย/นาง/นางสาว............................................................................
-- -  อยู่บ้านเลขที
่.......................หมู
ี่…….....
ซอย......................ถนน.......................ตํ
า บล/แขวง...........................
อํ า เภอ/เขต
 - --  อยู่บ้านเลขที่.......................หมู
่ที่…….....

.......................................จั
งหวัด.......................................โทรศั
พท์..................................ซึ
่งำต่เภอ/ขต
อไป
ซอย.............................ถนน.................................ต�
บล/แขวง.................................................อ�
ซอย......................ถนน.......................ตํ
าำบล/แขวง...........................
อํ า เภอ/เขต
ในสั
ญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ค้ําประกั
ฝ่ายหนึ่ง กับกองทุน.......................................
ตั้งอยู่เลขที่...........
.......................................จั
งหวันด”.......................................โทรศั
พท์..................................ซึ
่งต่อไป
หมูในสั
่ที่..........
าเภอ/เขต...............................จั
งหวัด..................................
ญญานีตํ้จาบล/แขวง............................อํ
ะเรียกว่า “ผู้ค้ําประกัน” ฝ่ายหนึ
่ง กับกองทุน.......................................
ตั้งอยู่เลขที่...........
โดยหมูนาย/นาง/นางสาว........................................
และนาย/นาง/นางสาว.................................................
่ที่.......... ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต...............................จั
งหวัด..................................
เป็โดย
นผู้มนาย/นาง/นางสาว........................................
ีอํานาจกระทําการแทน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จและ
ะเรียนาย/นาง/นางสาว..................................................
กว่า “กองทุน”อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน
และนาย/นาง/นางสาว.................................................
ดังเป็
นี้ นผู้มีอํานาจกระทําการแทน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “กองทุ
“กองทุนน”อี
” อีกกฝ่ฝ่ายหนึ
ายหนึ่ง่งทัทั้งสองฝ่
้งสองฝ่าายตกลงกั
ยตกลงกันน
๑. ตามที่ นาย/นาง/นางสาว...................................................................... ได้ทําหนังสือ
ดังนี้
ยินยอมชําระหนี้แทนลู
กหนี้ เป็
นเงินจํานวน.........................บาท (........................................................)
๑. ตามที
่ นาย/นาง/นางสาว......................................................................
ได้ทําหนังสือ
ตามหนั
งสือายิระหนี
นยอมชํ
าระหนี
เลขที
ลงวันที่......
เดือน......................... พ.ศ. .......
ยินยอมชํ
้แทนลู
กหนี้แ้ ทน
เป็นเงิ
นจํา่........./................
นวน.........................บาท
(........................................................)
ผู้คตามหนั
้ําประกังนสืตกลงยอมเข้
าผูกพั้แทน
นตนค้
ําประกั
นการชําระหนีลงวั
้ตามหนั
งสือเดืยิอนน.........................
ยอมชําระหนี้แทนดัพ.ศ.
งกล่า.......
ว
อยินยอมชําระหนี
เลขที
่........./................
นที่......
หาก
อมชําระหนี
สือาว
ผู้ค้ํนาย/นาง/นางสาว...............................................................
าประกันตกลงยอมเข้าผูกพันตนค้ําประกันการชําระหนี้ตามหนัผิงดสืนัอดยิไม่นยยอมชํ
ระหนี้ต้แามหนั
ทนดังงกล่
ยินหาก
ยอมชํนาย/นาง/นางสาว...............................................................
าระหนี้แทน ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือผู้ยินยอมชําระหนี้แทนตกเป็
คลล้
มละลาย
อถึงแก่
ผิดนนับุดคไม่
ยอมชํ
าระหนีหรื
้ตามหนั
งสือ
ความตาย
อกลายเป็
นคนไร้
วามสามารถ
่นที่อยู้แ่ ทนตกเป็
หรือหาตันวบุไม่คพคลล้
บ หรื
อย้ายภูมหรืิลอําเนา
ยินยอมชํหรื
าระหนี
้แทน ไม่
ว่าด้วคยเหตุ
ใดๆ หรือหรื
ผู้ยอินไปจากถิ
ยอมชําระหนี
มละลาย
ถึงแก่
โดยมิ
ได้แจ้งให้หรื
กองทุ
นทราบนผูคนไร้
้ค้ําประกั
นจะชําระเงินหรืที่คอ้าไปจากถิ
งชําระนั่น้ ทีพร้
)
ความตาย
อกลายเป็
ความสามารถ
่อยูอ่ มดอกเบี
หรือหาตั้ยวค่ไม่าพเสีบยหายต่
หรือย้าางๆยภูม(ถ้ิลาํามีเนา
ตลอดจนค่
ดพันทราบ
อันเป็นผูอุ้คป้ํากรณ์
งหนีา้นระเงิ
้นั ให้นกทีับ่คกองทุ
นจนครบถ้
น
โดยมิได้แาจ้ภาระติ
งให้กองทุ
ประกัแนห่จะชํ
้างชําระนั
้น พร้อวมดอกเบี
้ย ค่าเสียหายต่างๆ (ถ้ามี)
2. ทีด่อพัยู่ทนีอั่ปนรากฏในสั
ญญานี
ือเป็
ภูมกิลับํากองทุ
เนาของผู
้ค้ําประกั
ตลอดจนค่าภาระติ
เป็นอุปกรณ์
แห่ง้ถหนี
้น้นั นให้
นจนครบถ้
วน นการส่งหนังสือบอกกล่าว
ทวงถาม จดหมาย 2.
หรืทีอเอกสารอื
่นใดไปยัญงผูญานี
้ค้ําประกั
งภูมิลําเนาดั
งกล่นาการส่
ว และถื
อว่งาสืเป็อนบอกกล่
การส่งาว
่อยู่ที่ปรากฏในสั
้ถือเป็นนให้ภูสม่งิลไปยั
ําเนาของผู
้ค้ําประกั
งหนั
โดยชอบ
อว่าผู้คหรื
้ําประกั
นได้ทราบข้
อความในเอกสารดั
ันที่หงนักล่
งสืาอวบอกกล่
ทวงถาม
ทวงถามโดยถื
จดหมาย
อเอกสารอื
่นใดไปยั
งผู้ค้ําประกันให้สง่งกล่
ไปยัาวนั
งภูบมแต่
ิลําวเนาดั
และถือาว่วาเป็
นการส่ง
โดยชอบ โดยถือว่าผู้ค้ําประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือบอกกล่าว ทวงถาม
สัญญาค้ําประกันยินยอมชําระหนี้แทน หน้า ๑/๓
สัญญาค้ําประกันยินยอมชําระหนี้แทน หน้า ๑/๓

คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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จดหมาย
หรือเอกสารอื
่นใดไปถึ
งภูมิลงําภูเนาของผู
้ค้ําประกั
ไม่ว่านผูไม่้ค้ําวประกั
หรือนบุหรื
คคลอื
ใดที่พนําใดที
นัก่พอยูํานั่ กอยู่
จดหมาย
หรือเอกสารอื
่นใดไปถึ
มิลําเนาของผู
้ค้ํานประกั
่าผู้ค้ํานประกั
อบุค่นคลอื
ในภูมิลในภู
ําเนาของผู
้ค้ําประกั
จะได้นรจะได้
ับหนัรงับสือหนับอกกล่
าว ทวงถาม
จดหมาย
หรือเอกสารนั
้นไว้หรื้นอไว้ไม่หกรื็ตอาม
มิลําเนาของผู
้ค้ํานประกั
งสือบอกกล่
าว ทวงถาม
จดหมาย
หรือเอกสารนั
ไม่ก็ตาม
หากผูหากผู
้ค้ําประกั
เปลี่ยนนแปลงภู
มิลําเนา
้ค้ําประกั
จะต้อนงมี
งสืหอแจ้
้ค้ํานประกั
เปลี่ยนแปลงภู
มิลผูําเนา
ผู้ค้ํานประกั
จะต้หอนังมี
นังสืงเปลี
อแจ้่ยงนแปลง
เปลี่ยนแปลง
ภูมิลําภูเนาไปยั
งกองทุงกองทุ
น หรือนได้หรืบันอทึได้กบถ้ันอทึยคํ
่ยนแปลงภู
มิลําเนาไว้
กับกองทุ
น การที
ู้ค้ําประกั
มิลําเนาไปยั
กถ้าอการเปลี
ยคําการเปลี
่ยนแปลงภู
มิลําเนาไว้
กับกองทุ
น ่ผการที
่ผู้ค้ํานประกัน
ไม่ ดํ า เนิ
ง กล่ างวกล่
ให้าถวื อให้
ว่ าถหนั
อ บอกกล่
า ว ทวงถาม
จดหมาย
หรื อเอกสารอื
่ น ใดทีน่ สใดที
่ ง ไปยั่ สง่ ไปยั ง
ไม่นดการดั
ํ า เนิ น การดั
ื อว่งาสืหนั
ง สื อ บอกกล่
า ว ทวงถาม
จดหมาย
หรื อเอกสารอื
ผู้ค้ําประกั
ตามภูนมตามภู
ิลําเนาที
รากฏในสั
ญญานีญ้ ญานี
ผู้ค้ําประกั
ได้ทราบข้
ความในเอกสารดั
งกล่าวโดยชอบแล้
ว ว
ผู้ค้ํานประกั
มิลํา่ปเนาที
่ปรากฏในสั
้ ผู้ค้ํานประกั
นได้ทอราบข้
อความในเอกสารดั
งกล่าวโดยชอบแล้
สัญญาฉบั
บนี้จัดบทํนีา้จขึัด้นทํ4าขึฉบั
กต้องตรงกั
น คู่สัญ
สองฝ่้งสองฝ่
ายได้อา่ายได้
น อ่าน
สัญญาฉบั
้น 4บ มีฉบัข้อบความถู
มีข้อความถู
กต้องตรงกั
น ญาทั
คู่สัญ้งญาทั
และเข้และเข้
าใจข้อาความตามหนั
งสือฉบังสืบอนีฉบั
้ถูกบต้นีอ้ถงตรงกั
นแล้วนจึงแล้ลงลายมื
อชื่อไว้อเชืป็่อนไว้หลัเป็กนฐานต่
อหน้าอพยาน
ใจข้อความตามหนั
ูกต้องตรงกั
วจึงลงลายมื
หลักฐานต่
หน้าพยาน
เก็ บ ไว้เก็ก บองทุ
หมู่ บน้ าหมู
น ่๑บ้ าฉบั
มอบให้
ผู้ ค้ํ า ประกั
น คนละ
๑ ฉบั๑บ ฉบั
และส่
ง เก็ บ รังกเก็ษาไว้
ี่ สํ า นัทกี่ สงาน
ไว้ กนองทุ
น ๑บ ฉบั
บ มอบให้
ผู้ ค้ํ า ประกั
น คนละ
บ และส่
บ รั กทษาไว้
ํ า นั ก งาน
กองทุนกองทุ
หมู่บน้าหมู
นและชุ
มชนเมืมอชนเมื
งแห่งอชาติ
านวน า๑นวน
ฉบับ๑ ฉบับ
่บ้านและชุ
งแห่งสาขา..............จํ
ชาติ สาขา..............จํ
ลงชื่อ.........................................................ผู
้ําประกั
ลงชื่อ.........................................................ผู
น ่อ...............................................................ผู
ลงชืลงชื
่อ...............................................................ผู
้ค้ํานประกัน
ลงชื่อ..................................ผู้ค�้ำ้คประกั
น้ค้ํานประกัลงชื
่อ..................................ผู้คำ�้ ประกัน้ค้ําประกั
(........................................................)
(...............................................)
(........................................................)

(............................................................)
(...............................................)
(............................................................)

ลงชื่อ..........................................คู
่สมรสผู่ส่สมรสผู
้ใมรสให้
ห้ความยิ
นวามยิ
ยอมนนยอม
ลงชื่อ.............................................คู
ห้คความยิ
วามยิ
ยอมนยอม
ลงชื่อ..........................................คู
้ให้คความยิ
ยอม
ลงชืลงชื
่อ.............................................คู
่ส้ใมรสผู
้ให้คนนวามยิ
ลงชื่อ.................................คู
่อ.................................คู่ส่สมรสผู
มรสให้
ยอม
(...............................................)
ีคู่สมรส) (...................................................)
(...............................................)
(กรณี
ีคมู่สีคมรส)
(...............................................)
(กรณีม(กรณี
ีค่สู (กรณี
มรส)
(กรณี
ม(กรณี
ีค่สู มมรส)
(...............................................)
มีค่สู มมรส)
(...................................................)
่สู มรส)
ลงชื่อ.....................................ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน

ลงชื่อ....................................ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน

(...................................................)
(...................................................)
ลงชื่อ...................................................ผู
้แทนกองทุ
นหมู่บน้าหมู
น ่บ้าลงชื
้แทนกองทุ
นหมู่บน้าหมู
น ่บ้าน
ลงชื่อ...................................................ผู
้แทนกองทุ
น อ่ ...........................................ผู
ลงชือ่ ...........................................ผู
้แทนกองทุ
ต�ำแหน่ง.......................................................
(..........................................................)
(..........................................................)

ต�ำ(........................................................)
แหน่ง.......................................................
(........................................................)

ตําแหน่ตํงา....................................................
แหน่ง....................................................
ลงชื่อ......................................................พยาน

ตําแหน่ตํงา...............................................
แหน่ง...............................................
ลงชื่อ......................................................พยาน

(...........................................................)
ลงชื่อ........................................................พยาน
ลงชื่อ........................................................พยาน

(.......................................................)
(.......................................................)

ลงชื่อ.........................................................พยาน
ลงชื(...........................................................)
่อ.........................................................พยาน
(.........................................................)
(.........................................................)

สัญญาค้
ยินยอมชํ
ระหนีา้แระหนี
ทน หน้้แทน
า ๒/๓
สัญําประกั
ญาค้ํานประกั
นยินายอมชํ
หน้า ๒/๓
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คําเตือน:

๑. เมื่อผู้ยินยอมชําระหนี้แทนผิดนัด กองทุนหมู่บ้านต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ําประกัน
ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ผ้ยู ินยอมชําระหนี้แทนผิดนัด เพื่อให้ผู้ค้ําประกันชําระหนี้แทนลูกหนี้ตามสัญญา
๑. เมื่อผู้ยินยอมชําระหนี้แทนผิดนัด กองทุนหมู่บ้านต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ําประกัน
หากเจ้าหนี้มิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในเวลาดังกล่าวผู้ค้ําประกันจะหลุดพ้นความรับผิดในดอกเบี้ยและ
ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ผ้ยู ินยอมชําระหนี้แทนผิดนัด เพื่อให้ผู้ค้ําประกันชําระหนี้แทนลูกหนี้ตามสัญญา
ค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้น
หากเจ้าหนี้มิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในเวลาดังกล่าวผู้ค้ําประกันจะหลุดพ้นความรับผิดในดอกเบี้ยและ
กําหนดเวลาดังกล่าว
ค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้น
๒. หากกองทุ น หมู่ บ้ า นจะทํ า การผ่ อ นเวลาการชํ า ระหนี้ ใ ห้ กั บ ผู้ ยิ น ยอมชํ า ระหนี้ แ ทน
กําหนดเวลาดังกล่าว
จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ําประกันด้วยทุกครั้ง (ให้จัดทําบันทึกหลักฐานเป็นหนังสือให้ผ้คู ้ําประกัน
๒. หากกองทุ น หมู่ บ้ า นจะทํ า การผ่ อ นเวลาการชํ า ระหนี้ ใ ห้ กั บ ผู้ ยิ น ยอมชํ า ระหนี้ แ ทน
ลงนาม) และห้ามตกลงยินยอมให้มีการผ่อนเวลาไว้ล่วงหน้าโดยเด็ดขาด ซึ่งไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย
จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ําประกันด้วยทุกครั้ง (ให้จัดทําบันทึกหลักฐานเป็นหนังสือให้ผ้คู ้ําประกัน
มิฉะนั้นผู้ค้ําประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิด
ลงนาม) และห้ามตกลงยินยอมให้มีการผ่อนเวลาไว้ล่วงหน้าโดยเด็ดขาด ซึ่งไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย
๓. กองทุนหมู่บ้านจะเรียกให้ผู้ค้ําประกันชําระหนี้ได้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวถึงผู้ค้ําประกันก่อน
มิฉะนั้นผู้ค้ําประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิด
เสมอ
๓. กองทุนหมู่บ้านจะเรียกให้ผู้ค้ําประกันชําระหนี้ได้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวถึงผู้ค้ําประกันก่อน
เสมอ

คําเตือน:

สัญญาค้ําประกันยินยอมชําระหนี้แทน หน้า ๓/๓
สัญนญาค้
นยอมชํ
ทน หน้า ๓/๓
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุ
หมู่บํา้าประกั
นและชุนมยิชนเมื
อง าระหนี้แ45
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หนังสือทวงถามตามหนังสือยินยอมชําระหนี้แทน
่................../...................
ทีเลขที
่...............................................

ทําที่.......................................................
..............................................................
วันที่............ เดือน........................... พ.ศ. ...............

เรื่อง ให้ชําระหนี้กองทุนหมู่บ้านตามหนังสือยินยอมชําระหนี้แทน
เรียน นาย/นาง/นางสาว..............................................................
ตามที่ ท่ า นได้ ทํ า หนั ง สื อ ยิ น ยอมชํ า ระหนี้ แ ทนกั บ กองทุ น ............................เจ้ า หนี้
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือยินยอมชําระหนี้แทน เลขที่................/.......................... ลงวันที่........
เดือน............................................พ.ศ....................... ท่านทราบดีแล้วนั้น ปรากฏว่าท่านผิดนัดชําระหนี้
เป็นเหตุให้กองทุน..................................................................... ได้รับความเสียหาย โดยท่านได้ค้างชําระ
รวมเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น...................................บาท (..........................................................................)
จึ ง ขอให้ ท่ า นชํ า ระหนี้ จํ า นวนดั ง กล่ า วพร้ อ มดอกเบี้ ย ผิ ด นั ด อี ก ร้ อ ยละ ๗.๕ ต่ อ ปี นั บ แต่ วั น ผิ ด นั ด
จนถึงวันที่ชําระหนี้เสร็จสิ้น โดยให้นําเงินไปชําระให้กับกองทุน...............................................................
ภายใน.......... วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือทวงถามฉบับนี้
หากท่ า นเพิ ก เฉย กองทุ น หมู่ บ้ า นมี ค วามจํ า เป็ น จะต้ อ งฟ้ อ งร้ อ งบั ง คั บ คดี กั บ
ท่านตามกฎหมายต่อไป และท่านอาจจะต้องรับผิดในการชําระค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินคดี
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ......................................................................
(...................................................................)
ตําแหน่ง...................................................................
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หนังสือบอกกล่าวผู้ค้ําประกันตามหนังสือยินยอมชําระหนี้แทน
ทีเลขที
่..................................................
่................../...................

ทําที่.......................................................
..............................................................
วันที่............ เดือน........................... พ.ศ. ...............

เรื่อง บอกกล่าวการผิดนัดชําระหนี้ของลูกหนี้
เรียน นาย/นาง/นางสาว.....................................................................ผู้ค้ําประกัน
อ้างถึง สัญญาค้ําประกันการชําระหนี้แทนราย นาย/นาง/นางสาว................................................
เลขที.่ ............/...............ลงวันที่............เดือน.................................พ.ศ. ................
ตามที่อ้างถึง ท่านได้เข้าผูกพันตนค้ําประกัน นาย/นาง/นางสาว.......................................
ผู้ยินยอมชําระหนี้แทนกับกองทุน........................................................................................ และต่อมา
นาย/นาง/นางสาว ................................................................ ได้ผิดนัดชําระหนี้ดังกล่าวตั้งแต่วันที่.......
เดือน..................................................พ.ศ........................... ท่านในฐานะผู้ค้ําประกันจึงต้องรับผิดชําระ
หนี้ที่ค้างชําระพร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งค่าเสียหาย ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้
ให้กับกองทุน................................................... เจ้าหนี้รวมเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น..............................บาท
(.................................................................................................) ภายใน....................วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือบอกกล่าวฉบับนี้
หากท่ า นเพิ ก เฉย กองทุ น หมู่ บ้ า นมี ค วามจํ า เป็ น จะต้ อ งฟ้ อ งร้ อ งบั ง คั บ คดี กั บ ท่ า น
ตามกฎหมายต่ อ ไป และท่ า นอาจจะต้ อ งรั บ ผิ ด ในการชํ า ระค่ า ฤชาธรรมเนี ย มศาล ค่ า ทนายความ
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินคดี
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ...................................................................
(......................................................................)
ตําแหน่ง.................................................................
คําเตือน: กองทุนหมู่บ้านจะเรียกให้ผ้คู า้ํ ประกันชําระหนี้ได้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวถึงผู้ค้ําประกันก่อนเสมอ
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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เหรัญญญิญิกก/กรรมการกองทุ
/กรรมการกองทุนน
เหรั
หมู่บ่บ้า้านนํ
นนําาเงิเงินนฝากเข้
ฝากเข้าาบับัญญชีชี
หมู
กองทุนนหมู
หมู่บ่บา้ า้ นน
กองทุ

เหรัญญญิญิกกรัรับบชํชําาระหนี
ระหนี้,ออกใบเสร็
้,ออกใบเสร็จจรัรับบเงิเงินน
เหรั
มอบให้สสมาชิ
มาชิกกเก็เก็บบไว้ไว้เวนคื
เวนคืนนหรืหรืออ
มอบให้
แทงเพิกกถอนสั
ถอนสัญญญากู
ญากู้ย้ยืมืมเงิเงินน
แทงเพิ

สมาชิกกนํนําาเงิเงินนมาชํ
มาชําาระหนี
ระหนี้ ้
สมาชิ

หนังงสืสืออรัรับบสภาพหนี
สภาพหนี้,้,
จัจัดดทํทําาหนั
หนดเวลาชําาระหนี
ระหนี้ ้
กํกําาหนดเวลาชํ

มาติดดต่ต่ออนันัดดชํชําาระหนี
ระหนี้ ้
มาติ

มาติดดต่ต่ออชํชําาระหนี
ระหนี้ ้
มาติ

คณะกรรมการกองทุนนหมู
หมู่บ่บ้า้านประชาสั
นประชาสัมมพัพันนธ์ธ์แแจ้จ้งงกํกําาหนด
หนด
คณะกรรมการกองทุ
เวลาสถานที
สถานที่ช่ชําําระหนี
ระหนี้ ้
วัวันนเวลา

แผนผังงการติ
การติดดตามการชํ
ตามการชําาระหนี
ระหนี้ ้
แผนผั
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การสคช.
สคช.
อัอัยยการ
ไกล่เกลี
เกลี่ย่ย
ไกล่

การจังงหวั
หวัดด/ /
อัอัยยการจั
การคดีศศาลแขวง
าลแขวง
อัอัยยการคดี
คดี
ดํดําาเนิเนินนคดี

คณะกรรมการกองทุนนหมู
หมู่บ่บ้า้านน
คณะกรรมการกองทุ
ประชุมมลงมติ
ลงมติดดําําเนิเนินนคดี
คดีตตามกฎหมาย
ามกฎหมาย
ประชุ

าติดดต่ต่ออชํชําาระหนี
ระหนี้ ้
ไม่ไม่มมาติ

ออกหนังงสืสืออทวงถาม
ทวงถาม
ออกหนั
หนดเวลาให้มมาติ
าติดดต่ต่ออชํชําาระหนี
ระหนี้ ้
กํกําาหนดเวลาให้

สมาชิกกไม่ไม่มมาชํ
าชําาระหนี
ระหนี้แ้และไม่
ละไม่แแจ้จ้งงเหตุ
เหตุขขดั ดั ข้ข้อองง
สมาชิ
ราบ
ให้ให้ททราบ

49
แผนการปฏิบัติงานการติดตามลูกหนี้กองทุ49
นหมู่บ้าน....................................................
แผนการปฏิ
ิงานการติดตามลูากเภอ.............................จั
หนี้กองทุนหมู่บ้าน....................................................
หมู
่ที่..........ตํบาัตบล....................อํ
งหวัด............................
หมู่ที่..........ตําบล....................อําเภอ.............................จังหวัด............................
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

จกรรม
1ที่ คณะกรรมการกองทุนกิหมู
่บ้านประชุมประจําเดือน

ระยะเวลาดําเนินการ

หมายเหตุ
หมายเหตุ

21 พิคณะกรรมการกองทุ
จารณาอนุมัติเงินกู้พร้นอหมู
มกั่บบ้าตินประชุ
ดตามลูมประจํ
กหนี้ทาี่ยเดืงั อน
ไม่ชําระหนี้ตามกําหนด
2 พิจารณาอนุมัติเงินกู้พร้อมกับติดตามลูกหนี้ที่ยงั
ระหนี
าหนด ้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้
3 จัดไม่เจ้ชําหน้
าที้ตอ่ ามกํ
บรมความรู
เพื่อให้ร้ถู ึงหลักการชําระหนี้ตามสัญญา
3 จัดเจ้าหน้าทีอ่ บรมความรู้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้
เพื่อสะดวกต่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเพือ่ ต่อไป
เพื่อให้ร้ถู ึงหลักการชําระหนี้ตามสัญญา
จะได้ก้ยู ืมเงินได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
เพื่อสะดวกต่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเพือ่ ต่อไป
จะได้กใ้ยู ห้ืมลเงิูกหนี
นได้้นสําะดวกมากยิ
่งขึว้นใช้จ่ายให้ตรง
4 รณรงค์
เงินกู้ทกี่ ้ไู ปแล้
ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ยืมเพื่อให้เกิดผลประโยชน์
4 รณรงค์ให้ลูกหนี้นําเงินกู้ทกี่ ้ไู ปแล้วใช้จ่ายให้ตรง
เช่น ใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นต้น เพือ่ ลูกหนี้
ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ยืมเพื่อให้เกิดผลประโยชน์
จะได้ชําระคืนเงินได้ตามกําหนด
เช่น ใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นต้น เพือ่ ลูกหนี้
จะได้ชําระคืนเงินได้ตามกําหนด

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

ลงชื่อ(.............................................. )ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
(.............................................. )
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ที่

ชื่อ-สกุล

ลงชื่อ.................................................................กรรมการกองทุนหมู่บ้าน

ขอรับรองว่าเป็นรายชื่อลูกหนี้ของกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ....................................................................จริง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานว่าได้ตรวจสอบถูกต้อง

ทะเบี
บัญชียรนคุ
ายชืม่อลูลูกกหนี
หนี้ก้กองทุ
องทุนนหมู
หมู่บ่บ้านน......................................หมู่ที่......................
ตําบล.........................อําเภอ............................จังหวัด......................
ข้อมูล ณ วันที่ .................................................
(บัญชีลูกหนี้เงินจัดสรร บัญชีที่ ๑)
วัน/เดือน/ปี
จํานวนเงินกู้ยืมตาม
รับชําระหนี้
รวม คงเหลือเงินคงค้าง
ทําสัญญา
สัญญา
เงินต้น
ดอกเบี้ย
ค่าปรับ
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ลายมือชื่อ
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-(ตัวอย่าง)ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน.......................................................
ครั้งที่............./.................
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ....................
ณ................................................................

ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง............................................................................................
๑.๒ เรื่อง...........................................................................................
ฯลฯ
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่.............../....................

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่องนโยบายสําคัญของรัรัฐบาล/กทบ./จั
บาล/ กทบ. /จังหวั
งหวัด/อ�
ด/อํำเภอ
าเภอ
๓.๒ เรื่องขั้นตอน แนวทางแก้ไข การฟืน้ ฟู กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องให้ดําเนินคดีแพ่งกับลูกหนี้ค้างชําระ พร้อมผู้ค้ําประกัน

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน....................................
ครั้งที่ .........../...................
วันที่.........เดือน........................ พ.ศ. .............
ณ .............................................
ผู้มาประชุม (รายชื่อตามใบลงทะเบียนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้เข้าร่วมประชุมแนบตามผนวกที่ ๔)
๑. .....................................................................................
ประธานกรรมการ
๒. ....................................................................................
รองประธานกรรมการ
๓. ..................................................................................
กรรมการ
๔. ...................................................................................
กรรมการ
๕. ....................................................................................
กรรมการ
๖. .....................................................................................
กรรมการ
๗. ....................................................................................
กรรมการ
๘. ...................................................................................
กรรมการ
๙. ....................................................................................
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ...................................................................................
๒. ..................................................................................
๓. ...................................................................................
๔. ...................................................................................
๕. ...................................................................................
๖. ...................................................................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. .....................................................................................
๒. ....................................................................................
๓. .....................................................................................
๔. .....................................................................................
เริ่มประชุมเวลา..........................น.
............................น.
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

53
53
53
53 53
.................................................................................................เป็
.................................................................................................เป็
นนประธานในที
นประธานในที
่ป่ประชุ
มมได้
.................................................................................................เป็
.................................................................................................เป็
นประธานในที
่ประชุ
ม่ปมได้ระชุ
ได้
.................................................................................................เป็
นประธานในที
ประธานในที
่ประชุ
ระชุ
ได้ ม ได้
53มตามระเบี
กล่
ากล่
วเปิ
ดกล่
วเปิดการประชุ
มมและดํ
าเนิ
และดํ
าเนินการประชุ
มมตามระเบี
ยยบวาระ
ยดับวาระ
ดัไปนี
้ ง้ ต่้ อ้ ไปนี้
กล่
กล่
าาวเปิ
ดการประชุ
ดการประชุ
มและดํ
ามาเนิ
นการประชุ
นการประชุ
มตามระเบี
ยบวาระ
ดังดัต่งดัต่งองต่อต่ไปนี
อไปนี
าวเปิ
วเปิ
ดาการประชุ
การประชุ
มและดํ
และดํ
านเนิ
เนิ
นการประชุ
การประชุ
มตามระเบี
ตามระเบี
ยบวาระ
บวาระ
อไปนี
ระเบี
ยยบวาระที
ย่ บวาระที
๑่ ๑่ ่ ๑๑เรืเรื่อเรืเรื
๑่องที
่ปงที
เรื
่อระธานแจ้
งที่ประธานแจ้
งให้
ทให้
ให้
มมททราบ
ี่ปมทราบ
ระชุมทราบ
ระเบี
ระเบี
ยบวาระที
บวาระที
อ่ งที
่ประธานแจ้
่ประธานแจ้
งให้
งงให้
ที่ปที่ปทระชุ
ี่ประชุ
มทราบ
ระเบี
ยระเบี
บวาระที
่องที
่ประธานแจ้
ี่ปงระชุ
ระชุ
ทราบ
.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
กล่
าวเปิ..............................................................................................................................................................
ดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ระเบี
ยบวาระที
่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................
มติ
ท
ี
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่
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มติ
ม
ท
ี
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ม
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มติ
มติ
ท
ท
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ป
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ี
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่
ระชุ
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ม
ม
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มติ
ท
ี
ป
่
ระชุ
ม
............................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................
ระเบี
ยยบวาระที
ย่ บวาระที
๒่ ๒่ ่ ๒๒รับรัรับรองรายงานการประชุ
รับรองรายงานการประชุ
มมครั
้งครั
ที้งที้ง่.้ง............../....................
มที่.ที............../....................
้งที่.............../....................
ระเบี
ระเบี
ยบวาระที
บวาระที
รองรายงานการประชุ
มมครัครั
่.่.ครั
............../....................
ระเบี
ยระเบี
บวาระที
รั่ บ๒
บรองรายงานการประชุ
รองรายงานการประชุ
............../....................
มติที่ประชุม
............................................................................................................................
เมืเมื
่อเมื
.........เดื
วันที่.อ.........เดื
อน..........................พ.ศ.
.............
.............
่อวั่อนวั่อวันทีวันทีน่.เมื
ที่.ที.........เดื
่.อ่..........เดื
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เมื
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.............
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ระเบี
ยบวาระที
่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่.............../....................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. .............
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................
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มติ
ทที่ปที่ปทระชุ
มมทมี่ปมทีระชุ
ม่ประชุ
มมทีมีมมี่ปมมีมมีระชุ
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รองหรื
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มติ
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อแก้
ไข)......................................................................
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ผผูนู้ค้คนตามสั
�้ำ้ํานตามสั
ประกั
นนญา
ตามสั
ํา้คประกั
้ํา้ํายประกั
ตามสั
ญ
ญา
ญา
ซึปรากฏรายชื
่งซึปรากฏรายชื
่งญา
ปรากฏรายชื
ผู้คประกั
ประกั
นประกั
ตามสั
ญ
ญา
่งญา
ปรากฏรายชื
ต่อไปนี
อไปนี
ไปนี
่อ๑.………………………………………………………………………………………………สมาชิ
งให้
ด๑.ําเนิ………………………………………………………………………………………………สมาชิ
นคดีแพ่งกับสมาชิกกองทุนที่ค้างชําระ พร้อมผู้ค้ําประกั
๑.เรื๑.๑.
กกกกน ก
………………………………………………………………………………………………สมาชิ
………………………………………………………………………………………………สมาชิ
………………………………………………………………………………………………สมาชิ
ตามที
่ส..………………………………………………………………………………………………ผู
มาชิก..………………………………………………………………………………………………ผู
กองทุนได้ค้างชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ้คตามสั
ญน้คญา
และมีน
..………………………………………………………………………………………………ผู
้คํา้คประกั
ํา้ค้ําประกั
น้ํานนประกั
..………………………………………………………………………………………………ผู
..………………………………………………………………………………………………ผู
้ําประกั
ประกั
ผู้ค้ําประกันตามสัญญา ซึ..………………………………………………………………………………………………ผู
่ง..………………………………………………………………………………………………ผู
ปรากฏรายชื
อ่ ต่อไปนี้
..………………………………………………………………………………………………ผู
้ค้คํา้คประกั
น้คน้ํานนประกัน
ํา้ค้ําประกั
..………………………………………………………………………………………………ผู
..………………………………………………………………………………………………ผู
้ําประกั
ประกั
………………………………………………………………………………………………สมาชิ
๒. ………………………………………………………………………………………………สมาชิ
๒.๑.
กกกก ก
๒.๒.
………………………………………………………………………………………………สมาชิ
๒.………………………………………………………………………………………………สมาชิ
………………………………………………………………………………………………สมาชิ
..………………………………………………………………………………………………ผู
…....…………………………………………………………………………………………ผู
…....…………………………………………………………………………………………ผู
้ค้คํา้คประกั
น้คน้ํานนประกัน
…....…………………………………………………………………………………………ผู
ํา้ค้ําประกั
…....…………………………………………………………………………………………ผู
…....…………………………………………………………………………………………ผู
้ําประกั
ประกั
..………………………………………………………………………………………………ผู
…....…………………………………………………………………………………………ผู
…....…………………………………………………………………………………………ผู
้ค้คํา้คประกั
น้คน้ํานนประกัน
…....…………………………………………………………………………………………ผู
ําค้ ้ําประกั
…....…………………………………………………………………………………………ผู
…....…………………………………………………………………………………………ผู
้ําประกั
ประกั
๒. ………………………………………………………………………………………………สมาชิก
…....…………………………………………………………………………………………ผู
้ค้ําอประกั
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๓. …………………………………………………………………………………………….…สมาชิก
…....…………………………………………………………………………………………ผู้ค้ําประกัน
…....…………………………………………………………………………………………ผู้ค้ําประกัน
๔. ……………………………………………………………………………………….………สมาชิก
…....…………………………………………………………………………………………ผู้ค้ําประกัน
…....…………………………………………………………………………………………ผู้ค้ําประกัน
๕. ………………………………………………………………………………………….……สมาชิก
…....…………………………………………………………………………………………ผู้ค้ําประกัน
…....…………………………………………………………………………………………ผู้ค้ําประกัน
ฯลฯ
กรรมการกองทุนหมู่บ้านได้ติดตามทวงถามด้วยวาจา และติดตามทวงถามเป็น
หนังสือกับสมาชิกที่ผิดนัดชําระหนี้และบอกกล่าวกับผู้ค้ําประกันแล้ว แต่เพิกเฉยไม่ดําเนินการใด จึงขอ
มติจากที่ประชุมพิจารณาดําเนินคดีแพ่งกับสมาชิก พร้อมผู้ค้ําประกันดังกล่าวข้างต้น โดยส่งเรื่องให้
พนักงานอัยการเพื่อดําเนินการไกล่เกลี่ย หรื
งร้อองบั
งบังงคัคับบตามสั
ตามสัญญญา
ญา โดยมอบหมายให้ นาย/นาง
หรืออฟ้ฟ้อองร้
นางสาว............................................................ตําแหน่ง...................................กรรมการกองทุนหมู่บ้าน
เป็นผู้มีอํานาจดําเนินการแทนกองทุนหมู่บ้าน และให้มีอํานาจลงลายมือชื่อในใบแต่งทนายความ ดําเนิน
การยอมรับบตามที
ตามที่ค่คู่คู่ความอี
วามอีกฝ่ายหนึ่ง
กระบวนการพิจารณาใดไปในทางจําหน่ายสิทธิของคู่ความนั้น เช่นการยอมรั
เรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ หรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา
หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ มีอํานาจรับชําระหนี้ และพิจารณาให้นําเงินกําไรสุทธิมาเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดี
ที่ประชุมได้ออกเสียง เห็นชอบ........................เสียง ไม่เห็นชอบ........................เสียง
งดออกเสียง........................เสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
๑. ให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
๒. หากไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดําเนินคดีแพ่งกับสมาชิก และ
ผู้ค้ําประกัน
๓. มอบหมายให้ น าย/นาง/นางสาว..............................................ตํ า แหน่ ง
....................................กรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้มีอํานาจดําเนินการแทน
กองทุนหมู่บ้านตามที่เสนอข้างต้น
๔. ให้นําเงินกําไรสุทธิมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
..............................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
มติที่ประชุม .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
ปิดประชุมเวลา...................................น.

(.....................................................)

(.....................................................)

เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน

ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

55

56
๒.๑.๒ ปัญหากองทุนหมู่บ้านมีเงินขาดบัญชี
 สภาพปัญหา
คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นไม่ ส ามารถชี้ แ จงให้ ท ราบได้ ว่ า เงิ น กองทุ น
ที่รัฐบาลจัดสรรให้ทั้งหมด หรือบางส่วนอยู่ที่ไหน ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาการทุจริตหรือการยักยอกเงิน
หรื อ ไม่ มี เ อกสารสั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น หรื อ หนั ง สื อ รั บ สภาพหนี้ เ พื่ อ ใช้ ยื น ยั น ลู ก หนี้ เมื่ อ ตรวจสอบจาก
เงินคงเหลือในบัญชี เงินสด และทะเบียนคุมลูกหนี้พร้อมเอกสารแล้ว พบว่ามีจํานวนเงินขาดไปไม่ครบ
ตามจํานวนเงินทุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ (บัญชีที่ ๑)
 แนวทางการแก้ไข
ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดําเนิน การตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน
เพื่อติดตามเรียกคืนเงิน หรือฟ้องร้องดําเนินคดีอาญากับผู้กระทําความผิดและวางมาตรการป้องกัน
ปัญหาในอนาคต
ขั้นตอนที่ ๑ การตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
ให้ ค ณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า น ดํ า เนิ น การรวบรวมหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทั้งหมด เพื่อทราบที่มาที่ไปของเงิน ประกอบด้วย ทะเบียนคุมลูกหนี้ สมุดบัญชีเงินฝาก รายงานการ
เคลื่อนไหวของบั ญชี เงิ น ฝากของกองทุน หมู่บ้ า นย้ อ นหลัง รายการตัด จ่ า ยโอนเงิ น จากบัญชีกองทุ น
หมู่บ้านเข้าบัญชีสมาชิก เอกสารหนังสือสั่งจ่าย สัญญากู้ยืมเงิน หนังสือรับสภาพหนี้ หนังสือรับสภาพ
ความรับผิด ใบเสร็จรับเงินคืนเงินกู้ยืมของสมาชิก หากกองทุนใดประสบปัญหาไม่สามารถหาข้อมูล
ลูกหนี้ได้ หรือมีข้อมูลลูกหนี้เพียงบางส่วน ให้ประสานขอข้อมูลสถานะทางการเงินและข้อมูลผู้กู้จาก
ธนาคารสาขาที่กองทุนหมู่บ้านเปิดบัญชีไว้ พัฒนากรอําเภอ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน หรือพนักงาน
สทบ. สาขาประจําจังหวัดเพื่อช่วยเหลือในการจัดทําเอกสารที่สําคัญ
ขั้นตอนที่ ๒ การติดตามเงินคืน
เมื่อมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตรวจสอบ
ข้อมูลสถานะลูกหนี้เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเสียก่อนจากนั้นให้จัดประชุมสมาชิกเพื่อกําหนดวันชําระคืนเงิน
และสถานที่ในการชําระเงิน และดําเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อติดตามเงินคืน
1. กรณีเงินขาดบัญชีเนื่องจากไม่ทราบสถานะลูกหนี้ แต่หลังจากสอบข้อเท็จจริง
แล้วปรากฏว่าเงินอยู่ที่สมาชิกลูกหนี้ที่ไม่มีสัญญาและยังไม่ชําระคืนเงินกู้ ให้ลูกหนี้รายนั้นมาทําหนังสือ
รับสภาพหนี้ให้ชําระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยและเบี้ยปรับคืนในงวดเดียวหรือผ่อนชําระหนี้เงินกู้พร้อม
ดอกเบี้ยและเบี้ยปรับภายในเวลาไม่เกิน ๒ ปี หรือกรณีที่หนี้ขาดอายุความให้ทําหนังสือรับสภาพความ
รับผิดโดยให้ชําระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยและเบี้ยปรับคืนในงวดเดียวหรือผ่อนชําระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ย
และเบี้ ย ปรับ ภายในเวลาไม่ เ กิ น ๑ ปี ไว้ เ ป็น หลัก ฐานแก่ ค ณะกรรมการกองทุ น หมู่บ้ า น โดยจั ดให้ มี
ผู้ค้ําประกันหนี้ดังกล่าวด้วย และหากไม่ชําระตามข้อตกลงนั้นให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีหนังสือ
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ทวงถามไปยังลูกหนี้และหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ําประกัน หากเพิกเฉยให้ดําเนินการตามกระบวนการ
ทางกฎหมายต่อไป
๒. กรณีเงินขาดบัญชีเนื่องจากกรรมการกองทุนหมู่บ้านเบียดบังเงินกองทุนไปใช้
ส่วนตัวอันเป็นความผิดอาญาฐานยักยอก ให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านรายนั้นทําหนังสือรับสภาพหนี้
ในความเสี ย หายที่ เกิ ด จากการกระทําความผิดทางอาญาไว้ เป็นหลัก ฐานแก่ ค ณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน โดยจัดให้มีผู้ค้ําประกันหนี้ดังกล่าวด้วย หรือหากมีการตกลงให้ชําระหนี้บางส่วนและหนี้ส่วน
ที่เหลือขอผ่อนชําระคืนเป็นรายงวดก็ระบุในหนังสือให้ชัดเจน เช่น ให้ชําระเสร็จสิ้นภายในกี่งวด จํานวน
เงินชําระในแต่ละงวด เป็นต้น หากกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ยักยอกได้ทําหนังสือรับสภาพหนี้ในความ
เสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดทางอาญาแล้วไม่ชําระหนี้ดังกล่าว ให้คณะกรรมการกองทุ น
หมู่บ้านมีหนังสือทวงถามไปยังกรรมการกองทุนหมู่บ้านรายนั้นและหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ําประกัน
หากเพิกเฉยให้
ยการคดี
ศาลแขวง/ส�
กงานอั
ยการคุท้มธิครอง
เฉยให้ปประสานส�
ระสานสํำานันักกงานอั
งานอัยยการจั
การจังงหวั
หวัดด/ส�/สํำานันักกงานอั
อัยการคดี
ศาลแขวง/สํ
านัำกนังานคุ
้มครองสิ
และ
ในการ
ง คั บ คดี
/จั งดหวั
คความช่
ววยเหลื
สิช่ ทว ยเหลื
ธิ แ ละช่อวทางกฎหมายและการบั
ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั
ง คั บจั งคดีหวัจั ดง หวั
/จั งดหวัสาขา/
ด สาขา/ให้ให้ให้
ความช่
วามช่
วยเหลื
ยเหลือออในการ
ในการ
ไกล่เเกลี
กลี่ย่ยหรื
หรืออด�ดํำเนิ
าเนิ
นคดี
ตามกระบวนการทางกฎหมายต่
กฎหมายต่
ไกล่
นคดี
ตามกระบวนการทางก�
ำหมายต่อไป อไป
ในความผิดดฐานยั
ฐานยักกยอกจะต้
ยอกจะต้องร้องทุกข์ให้ดํา�ำเนินคดีกับผู้ก้กระทํ
ทัทั้ง้งนีนี้ ้ ในความผิ
ระท�าำความผิ
ความผิดด
ซึ่งกรณีนี้จะต้องร้องทุกข์ภายในอายุความ ๓ เดือน นับแต่วันรู้ถึงการกระทําความผิดและรู้ตัวผู้กระทํา
ความผิด
ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดประชุมเพื่อขอมติให้ดําเนินคดี และแต่งตั้ง
ผู้รับมอบอํานาจในการดําเนินคดี เพื่อรวบรวมเอกสารในการตรวจสอบ เช่น ใบเสร็จรับเงิน สมุดบัญชี
หนังสือรับสภาพหนี้ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป
ขั้นตอนที่ ๓ การกําหนดมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต
ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดประชุมสมาชิกและคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านเพื่อกําหนดในระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านให้มีมาตรการในการป้องกันปัญหาเงินขาด
บัญชี เช่น กําหนดให้มีระบบติดตามตรวจสอบของกรรมการกองทุนหมู่บ้านด้วยกัน มีระบบการรายงาน
ผลการรั บ ชํ า ระหนี้ รายงานการนําฝากเงินเข้ าบั ญชี รายงานด้ า นเอกสารเกี่ ยวกั บ การรับ ชํา ระหนี้
จัดทําแผนการติดตามและพัฒนากองทุนให้ไม่มีเงินขาดบัญชี จัดทําระบบการตรวจสอบการดําเนินงาน
ทางด้านการเงินกองทุนหมู่บ้านรวมถึงวางมาตรการป้องกันการทุจริตของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านก้าวผ่านปัญหาและขับเคลื่อนดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
ต่อไป
 เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามขัน้ ตอนต่างๆ ข้างต้น
๑. ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านที่ระบุมาตรการในการป้องกันปัญหา
เงินขาดบัญชี
๒. จัดทําแผนผังระบบการติดตามการทุจริต
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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๓. หลักฐานหนังสือรับสภาพหนี้ในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิด
ทางอาญา เอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีในกรณีที่อยู่ในระหว่างกระบวนการเรียกคืนเงิน เช่น สําเนา
บันทึกการแจ้งความร้องทุกข์ หนังสือประนีประนอมยอมความการชําระคืนเงินของกรรมการกองทุน
หมู่บ้านที่ยักยอก
๔. หลักฐานหนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง
5.
ขาดบั
ชี ญชี
๕. แผนการติดตามและพัฒนาให้กองทุนไม่
หมูม่บีเงิ้านนไม่
มีเงิญ
นขาดบั
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เอกสารการดําเนินงานปัญหาเงินขาดบัญชี
เอกสารการดํ
าเนินญงานปั
เอกสารการดํ
าเนินงานปั
หาเงิญนหาเงิ
ขาดบันญขาดบั
ชี ญชี

หนังสือรับสภาพหนี้ในความเสียหายทีเ่ กิดจากการกระทําความผิดทางอาญา
อรับสภาพหนี
้ในความเสี
ยหายที
เ่ กิดจากการกระทํ
าความผิ
ดทางอาญา
หนังสืหนั
อรังบสืสภาพหนี
้ในความเสี
ยหายที
เ่ กิดจากการกระทํ
าความผิ
ดทางอาญา

เลขที่................../...................
เลขที่................../...................
เลขที่................../...................

ทําที่ .......................................................
.......................................................
ทําที่ .......................................................
ทําที่ .......................................................
.......................................................
.......................................................
วันที่............ เดือน............................. พ.ศ. .....................
วันที่............
เดือน.............................
พ.ศ. .....................
วันที่............
เดือน.............................
พ.ศ. .....................
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................
โดยหนั
บานีตั้ขาว้าประชาชน
พเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................
งสือเลขประจํ
ฉบังสืบอนีฉบั
้ข้าพเจ้
นาย/นาง/นางสาว............................................................................
อายุโดยหนั
...........ปี
 - -- - 
อายุ ...........ปี
เลขประจํ
าตั ่ทวประชาชน
 -
-อยู่บเลขประจํ
้านเลขที
่...........
หมู
ี่…….....ซอย.........................ถนน............................ตํ
าบล/แขวง..........................
อายุ ...........ปี
าตั วประชาชน
 -
- 
อํ่...........
าเภอ/เขต..................................จั
งหวัด.....................................โทรศั
พท์........................................
อยู่บ้านเลขที
่...........
่ที่…….....ซอย.........................ถนน............................ตํ
าบล/แขวง..........................
อยู่บ้านเลขที
หมู่ที่…หมู
….....ซอย.........................ถนน............................ตํ
าบล/แขวง..........................
ตําแหน่ง....................................ขอทํ
าหนังสือฉบับนี้ไว้กับกองทุ
อําเภอ/เขต..................................จั
งหวัด.....................................โทรศั
พท์........................................
อําเภอ/เขต..................................จั
งหวัด.....................................โทรศั
พท์น............................................................
.......................................
อยู่บ้านเลขที่........... หมูาหนั
่ที่…ง….....ซอย.....................................ถนน....................................................
แหน่ตั้ง....................................ขอทํ
้ไว้กับนกองทุ
น...........................................................
ตําแหน่ตํงา....................................ขอทํ
สืาอหนัฉบังสืบอนีฉบั
้ไว้กบับนีกองทุ
...........................................................
บล/แขวง......................................อํ
าเภอ/เขต........................................จังหวัด...................................
อยู่บตํ้านเลขที
่ที่…….....ซอย.....................................ถนน....................................................
ตั้งอยู่บตั้างนเลขที
่...........่...........
หมู่ที่…หมู
….....ซอย.....................................ถนน....................................................
เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าข้าาเภอ/เขต........................................จั
พเจ้าเภอ/เขต........................................จั
ได้นําเงินกองทุน.........................................ไปใช้
เป็นประโยชน์ส่วนตัว
ตําบล/แขวง......................................อํ
งหวัด...................................
ตําบล/แขวง......................................อํ
งหวัด...................................
าหลั
นวน...........................บาท
่อเป็กจํนฐานแสดงว่
กฐานแสดงว่
าข้าาได้พเจ้
นกองทุ
ําเงินนกองทุ
น.........................................ไปใช้
เป็นประโยชน์
เพื่อเป็เพื
นหลั
าข้าพเจ้
นําาเงิได้น(............................................................................)
.........................................ไปใช้
เป็นประโยชน์
ส่วนตัสว ่วนตัว
๑.(............................................................................)
ข้าพเจ้(............................................................................)
ายินยอมรับผิดชดใช้เงินจํานวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
จํานวน...........................บาท
จํานวน...........................บาท
นับแต่๑.วข้ันาทีพเจ้
่...........เดื
จํา้ยนวนเงิ
้งราร้
สิ้นอ...........................บาท
๑.
ข้าายิพเจ้
าอยิน...............................พ.ศ..............รวมเป็
นบยอมรั
บผิดเงิชดใช้
งินจํางนวนดั
งกล่อามดอกเบี
วพร้อนมดอกเบี
้ยนอัอทัตยละ
ยละ ต่๗.๕
นยอมรั
ผิดชดใช้
นจําเนวนดั
กล่าวพร้
อัตราร้
๗.๕
อปี ต่อปี
(.............................................................................)
วันที่...........เดื
อน...............................พ.ศ..............รวมเป็
นจํานวนเงิ
ทั้งสิ้น...........................บาท
นับแต่นัวันบทีแต่่...........เดื
อน...............................พ.ศ..............รวมเป็
นจํานวนเงิ
นทั้งสิ้น...........................บาท
๒. ข้าพเจ้าตกลงจะชําระหนี้ตาม ข้อ 1 ดังนี้
(.............................................................................)
(.............................................................................)
ข้าระหนี
พเจ้าาจะชํ
๒. ข้าาตกลงจะชํ
พเจ้2.1
าตกลงจะชํ
ดังจนีสิ้ ้นภายในวันที่.........เดือน..................พ.ศ. .........
๒. ข้าพเจ้
้ตระหนี
ามาระเงิ
ข้้ตอาม1นคืข้ดันองให้
นี1้ เสร็
าจะชํ
พเจ้นาาคืระเงิ
จะชํ
ระเงิ
คืภายในวั
นจเป็
รายงวด
โดยชํ
าระภายใน
าจะชํ
พเจ้าข้าระเงิ
นให้
สิ้นภายในวั
นทีงวดละ...................บาท
่.........เดื
อน..................พ.ศ.
.........
2.1 ข้2.1
าพเจ้ข้า2.2
นให้นาเคืสร็
จสินเ้นสร็
นที่.........เดื
อน..................พ.ศ.
.........
วันที่..........ของเดื
าระงวดแรกในวั
นที่..........เดือน.............................พ.ศ.
พเจ้าาระเงิ
จะชํวานระเงิ
นชํเป็
นรายงวด
งวดละ...................บาท
าระภายใน.........
2.2 ข้2.2
าพเจ้อข้นจนครบถ้
าาจะชํ
คืโดยเริ
นเป็นนคื่มรายงวด
งวดละ...................บาท
โดยชําโดยชํ
ระภายใน
รวมทัอ้งสินจนครบถ้
้นจําอนวน..............งวด
าไม่ชํานระเงิ
นนคืทีน่..........เดื
งวดหนึ
่งองวดใดถื
อว่าข้าพเจ้าผิด.........
นัดทั้ง.........
หมด
วันที่..........ของเดื
นจนครบถ้
วน ่มโดยเริ
่มชําาพเจ้
ระงวดแรกในวั
น.............................พ.ศ.
วันที่..........ของเดื
วน โดยเริ
ชํหากข้
าระงวดแรกในวั
ที่..........เดื
อน.............................พ.ศ.
3.หากข้
ในการนี
พเจ้
าไม่
ได้ชจนําัดคืระเงิ
ให้
มนีหคืลันกงวดหนึ
น่งงวดใดถื
การชํ
ละการปฏิ
ามสัญญาให้แก่
สิ้นจํานวน..............งวด
อพเจ้
ว่าข้า้แาผิพเจ้
นัดบทััต้งิตหมด
รวมทั้งรวมทั
สิ้นจํา้งนวน..............งวด
าหากข้
พเจ้้ ข้าาไม่พเจ้
ชําาระเงิ
นงวดหนึ
่งประกั
งวดใดถื
อว่าข้าาระหนี
ดนัดาผิทัด้งหมด
กองทุ3.นหมู
่บ้านอย่
างหนึ
่งดัมจงีหัดต่ลัให้
อกไปนี
3.
ในการนี
ได้
มประกั
ีหลั้ กนประกั
้และการปฏิ
บัติญ
ตามสั
ญญาให้
ในการนี
้ ข้างใดอย่
พเจ้้ ข้าาได้พเจ้
จัดาให้
การชํนาการชํ
ระหนีา้แระหนี
ละการปฏิ
บัติตามสั
ญาให้
แก่ แก่
ประกั
นอย่างใดอย่
ดัคลค้
งต่้ อําไปนี
้ น คือ นาย/นาง/นางสาว..........................................................
กองทุนกองทุ
หมู่บน้าหมู
นอย่่บา้ งใดอย่
างหนึ3.๑
่งาดังหนึ
งต่บุอ่งคไปนี
และนาย/นาง/นางสาว.........................................................
เข้าผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกันการชําระหนี้
บุคําคลค้
คือ นาย/นาง/นางสาว..........................................................
3.๑ บุ3.๑
คคลค้
ประกัํานประกั
คือ นนาย/นาง/นางสาว..........................................................
้งนี้ตามสัญญาค้ําประกัน เลขที่.........../....................วั
และนาย/นาง/นางสาว.........................................................
กพันนตนเป็
นผู้ค้ํานประกั
้
และครันาย/นาง/นางสาว............................................................
และนาย/นาง/นางสาว.........................................................
เข้าผูกนเข้พัทีาน่.ผู...........เดื
ตนเป็
ผู้คอ้ําน.............................พ.ศ.
ประกั
การชํนาการชํ
ระหนีา้ ระหนี..........
ยดปรากฏตามเอกสารแนบท้
าย นที่............เดื
้งนีญ
้ตรายละเอี
ามสั
ํานประกั
เลขที่.........../....................วั
นที่............เดื
อน.............................พ.ศ.
อน.............................พ.ศ.
....................
ครั้งนี้ตครัามสั
ญาค้ญําญาค้
ประกั
เลขทีน่.........../....................วั
3.๒ จํานํยาทรัาพยย์สินได้แก่...............................................................................
รายละเอี
ยดปรากฏตามเอกสารแนบท้
รายละเอี
ยดปรากฏตามเอกสารแนบท้
ำินทรั
ก่................................................................................
ยินนจํ
นองที
่ ดิ น โฉนด/หนั ง สื อ รั บ รองการทํ า ประโยชน์ ที่ ดิ น เลขที่
จํ3.๓
าพนํจ�ย์ำาน�ทรั
พได้ย์แพสก่ย์ิน.ส..............................................................................
ได้
แได้
ก่.าแ..............................................................................
3.๒ จํ3.๒
านําทรั
สจดทะเบี
....................................ตํ
าเภอ.....................จั
งหวัาดประโยชน์
....................
3.๓ จดทะเบี
นจํ า นองที
่ ดิ น โฉนด/หนั
อ รั บ รองการทํ
า ประโยชน์
ที่ ดิ น่ เลขที่
3.๓ จดทะเบี
ย นจําบล......................อํ
ายนองที
่ ดิ น โฉนด/หนั
ง สื อ รังบสืรองการทํ
ที่ ดิ น เลขที
หลักประกัาเภอ.....................จั
น (อื่นาเภอ.....................จั
ๆ) ได้แก่..................................................................................
....................................ตํ
า3.๔
บล......................อํ
งหวัด....................
....................................ตํ
าบล......................อํ
งหวัด....................
ได้แก่..................................................................................
3.๔
หลักนประกั
3.๔ หลั
กประกั
(อื่นนๆ)(อืได้่นแๆ)ก่..................................................................................
หนังสือรับสภาพหนี้ฯ ทางอาญา หน้า ๑/2

สือรันบหมู
สภาพหนี
้ฯ ทางอาญา
หน้า ๑/2
หนังกสืยภาพกองทุ
อหนั
รับงสภาพหนี
้ฯ่บ้าทางอาญา
หน้อาง ๑/2
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คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศั
นและชุ
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60
60 า ความผิ ด อาญาที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่
กรณี ที่ มู ล หนี้ เ กิ ด จากการกระทํ
กองทุนหมู่บ้านไม่ทําให้คดีอาญาระงับด้วยการทําหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ เว้นแต่ ได้มีการชําระหนี้
กรณี ที่ มู ล หนี้ เ กิ ด จากการกระทํ า ความผิ ด อาญาที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่
ตามหนังสือนี้ค รบถ้ว นแล้ว และได้มีก ารถอนคําร้องทุก ข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกัน โดยถูกต้อง
กองทุนหมู่บ้านไม่ทําให้คดีอาญาระงับด้วยการทําหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ เว้เว้นนแต่
แต่ได้
ได้มีการชํ
ารช�าำระหนี
ระหนี้ ้
ตามกฎหมาย
ตามหนังสือนี้ค รบถ้ว นแล้ว และได้มีก ารถอนคําร้องทุก ข์ ถอนฟ้ อ ง หรือยอมความกัน โดยถูก ต้ อง
หนังสือฉบับนี้จัดทําขึ้น ๓ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน
ตามกฎหมาย
และเข้าใจข้อความตามหนังสือฉบับนี้ถูกต้องตรงกันแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
หนังสือฉบับนี้จัดทําขึ้น ๓ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน
เก็บไว้ที่กองทุนหมู่บ้าน ๑ ฉบับ มอบให้ผู้รับสภาพหนี้ ๑ ฉบับ และส่งเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานกองทุน
และเข้าใจข้อความตามหนังสือฉบับนี้ถูกต้องตรงกันแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา................จํานวน ๑ ฉบับ
เก็บไว้ที่กองทุนหมู่บ้าน ๑ ฉบับ มอบให้ผู้รับสภาพหนี้ ๑ ฉบับ และส่งเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา................จํานวน ๑ ฉบับ
ลงชื่อ............................................... ผู้รับสภาพหนี้
ลงชื่อ...............................................
ผู้รับสภาพหนี้
(............................................)
(............................................)
ลงชื่อ....................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
ลงชื่อ....................................................คู
่สมรสผู
้ให้คมวามยิ
นยอม
(.................................................)
(กรณี
ีค่สู มรส)
(.................................................) (กรณีมีค่สู มรส)
ลงชื่อ......................................ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน ลงชื่อ...........................................ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน
ลงชื่อ......................................ผู
้แทนกองทุนหมู่บ้าน ลงชื่อ...........................................ผู
้แทนกองทุนหมู่บ้าน
(.................................................)
(....................................................)
(.................................................)
ตําแหน่ง.............................................

(....................................................)
ตําแหน่ง.............................................

ตําแหน่ง.............................................
ลงชื่อ............................................. พยาน

ตําแหน่ง.............................................
ลงชื่อ.............................................. พยาน

ลงชื่อ.............................................
พยาน
(...........................................)

ลงชื่อ..............................................
พยาน
(..........................................)

(...........................................)
คําเตือน:

(..........................................)

ความผิดฐานยักยอกและฉ้อโกงเป็นความผิดอันยอมความได้ต้องร้องทุกข์ภายในสามเดือน
นับแต่
วันที่รดู้เรืฐานยั
่องความผิ
ดและรูอ้ตโกงเป็
ัวผู้กระทํ
าความผิ
มิฉะนั้นคดีเป็ตน้ออังร้
นขาดอายุ
วาม หากไม่อรน้องทุกข์
ความผิ
กยอกและฉ้
นความผิ
ดอัดนยอมความได้
องทุกข์ภคายในสามเดื
งกล่า้ตวจะเป็
นการเสี
ยหายกั
นับแต่ภายในกํ
วันที่รู้เรืา่อหนดเวลาดั
งความผิดและรู
ัวผู้กระทํ
าความผิ
ด มิบฉกองทุ
ะนั้นนคดีหมูเป็่บน้าอันนขาดอายุความ หากไม่ร้องทุกข์
ฉะนั้นงกล่
กองทุ
นหมูน่บการเสี
้านต้อยงแจ้
งความร้
องทุ
กข์่บต้า่อนพนักงานสอบสวนในความผิดอาญาไว้ก่อน และ
ภายในกําหนดเวลาดั
าวจะเป็
หายกั
บกองทุ
นหมู
หากผูฉะนั
้กระทํ
าความผิ
ดได้
ําหนั
งสืองรัความร้
บสภาพหนี
หายที่เกิดจากการกระทํ
าความผิกด่อทางอาญาและ
้น กองทุ
นหมู
่บ้าทนต้
องแจ้
องทุก้ในความเสี
ข์ต่อพนักยงานสอบสวนในความผิ
ดอาญาไว้
น และ
ชําระหนี
้ตามหนั
้ดังกล่
าวครบถ้ยวหายที
นแล้ว่เกิก็ดสจากการกระทํ
ามารถถอนคําความผิ
าร้องทุดกทางอาญาและ
ข์เมื่อใดก็ได้ก่อนคดี
หากผูได้
้กระทํ
าความผิ
ดได้ทงําสืหนัอรังสืบอสภาพหนี
รับสภาพหนี
้ในความเสี
ถึงที่ส้ตุดามหนังสือรับสภาพหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ก็สามารถถอนคําร้องทุกข์เมื่อใดก็ได้ก่อนคดี
ได้ชําระหนี

คําเตือน:

ถึงที่สุด

60

หนังสือรับสภาพหนี้ฯ ทางอาญา หน้า ๒/2
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัหนั
ฒนาศั
่บ้านและชุมหน้
ชนเมื
อง
งสือกรัยภาพกองทุ
บสภาพหนีน้ฯหมูทางอาญา
า ๒/2

61

สัญญาค้ําประกันการรับสภาพหนี้ในความเสียหายทีเ่ กิดจากการกระทําความผิดทางอาญา
เลขที่......................./............................

ทําที่........................................................
.......................................................
วันที่......... เดือน................................ พ.ศ. .........

สัญญานี้ทําขึ้นระหว่าง ๑.นาย/นาง/นางสาว......................................................................
นาย/นาง/นางสาว.........................................................................

อายุ ...........ปี เลขประจํ าตั วประชาชน  - -- - 
อยู่บ้านเลขที่.........หมู่ที่…….....ซอย......................ถนน..........................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด...............................................โทรศัพท์...............................
และ ๒. นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................อายุ.....................ปี
และ  นาย/นาง/นางสาว...............................................................................................อายุ
...................ปี
เลขประจํ า ตั ว ประชาชน

 - -- - 

อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่…….....ซอย......................ถนน.......................ตําบล/แขวง...........................
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด...........................โทรศัพท์....................................ซึ่งต่อไปนี้
ในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ค้ําประกัน” กับกองทุน................................................... ตั้งอยู่เลขที่...............
หมู่ที่............. ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต...................................................
จังหวัด......................................... โดย ๑.
นาย/นาง/นางสาว..................................................................
นาย/นาง/นางสาว.................................................................และ
นาย/นาง/นางสาว...........................................................................
๒. นาย/นาง/นางสาว......................................................................เป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนซึ่งต่อไป
“กองทุนน”โดยทั
” โดยทั
้งสองฝ่
ายตกลงกั
ในสัญญานี้จะเรียกว่า“กองทุ
้งสองฝ่
ายตกลงกั
นดังนนีดั้ งนี้
๑. ตามที่ นาย/นาง/นางสาว.............................................................. ผู้รับสภาพหนี้
ยิ น ยอมชดใช้ เ งิ น อั น เนื่ อ งจากความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากการกระทํ า ความผิ ด ทางอาญาให้ กั บ
กองทุนเป็นจํานวนเงินต้น.........................................บาท (....................................................................)
ตามหนังสือรับสภาพหนี้ในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดทางอาญา เลขที่............./..........
ลงวันที่...........เดือน.......................................พ.ศ............. ผู้ค้ําประกันตกลงยอมเข้าผูกพันตนค้ําประกัน
การรับสภาพหนี้ดังกล่าว หาก นาย/นาง/นางสาว...................................................................ผู้รับสภาพหนี้
ผิ ดนั ด ไม่ ย อมชํ าระหนี้ ตามหนั งสื อรั บ สภาพหนี้ ไ ม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุ ใ ดๆ หรื อ ผู้ รั บ สภาพหนี้ ต กเป็ น บุ ค คล
ล้มละลาย หรือถึงแก่ความตาย หรือกลายเป็นคนไร้ความสามารถ หรือไปจากถิ่นที่อยู่ หรือหาตัวไม่พบ
หรือย้ายภูมิลําเนา โดยมิได้แจ้งให้กองทุนทราบ ผู้ค้ําประกันจะชําระเงินที่ค้างชําระนั้นพร้อมดอกเบี้ย
ค่าเสียหายต่างๆ (ถ้ามี) ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้น้นั ให้กับกองทุนจนครบถ้วน
2. ที่อยู่ที่ปรากฏในสัญญานี้ถือเป็นภูมิลําเนาของผู้ค้ําประกันการส่งหนังสือบอกกล่าว
ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปยังผู้ค้ําประกันให้ส่งไปยังภูมิลําเนาดังกล่าว และถือว่าเป็นการส่ง

หนังสือสัญญาค�ำ้ ประกันการรับสภาพหนี้ฯ
หนัทางอาญา
งสือสัญญาคํ
หน้า ประกั
๑/๒ นการรับสภาพหนี้ฯ
ทางอาญา
า ๑/2มชนเมือง
61
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุ
นหมูหน้
่บ้านและชุ

62
โดยชอบ โดยถือว่าผู้ค้ําประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดั
62 งกล่าวนับแต่วันที่หนังสือบอกกล่าว ทวงถาม
จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปถึงภูมิลําเนาของผู้ค้ําประกันไม่ว่าผู้ค้ําประกันหรือบุคคลอื่นใดที่พํานักอยู่
โดยถื้ค้ําอประกั
ว่าผู้คน้ําจะได้
ประกัรนับได้หนัทงราบข้
อความในเอกสารดั
งกล่าวนับหรื
แต่อวเอกสารนั
ันที่หนังสื้นอไว้
บอกกล่
ในภูมโดยชอบ
ิลําเนาของผู
สือบอกกล่
าว ทวงถาม จดหมาย
หรือไม่าวก็ตทวงถาม
าม
จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปถึงภูมิลําเนาของผู้ค้ําประกันไม่ว่าผู้ค้ําประกันหรือบุคคลอื่นใดที่พํานักอยู่
หากผู้ค้ําประกันเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนา
62 ผู้ค้ําประกันจะต้องมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลง
ในภูมิลําเนาของผู้ค้ําประกันจะได้รับหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไว้หรือไม่ก็ตาม
ภูมิลําเนาไปยังกองทุน หรือได้บันทึกถ้อยคําการเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาไว้กับกองทุน การที่ผู้ค้ําประกัน
โดยชอบ โดยถือว่าผู้ค้ําประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือบอกกล่าว ทวงถาม
ประกั
เปลีน่ยเปลี
นแปลงภู
มิล�ำมจดหมาย
เนา  ผู
�้ำ้คประกั
นจะต้
่ย่ยนแปลง
้คง้ําสืประกั
ิลําเนา้คผูหรื
้ําอประกั
นจะต้่นอใด
องมีงมีทีหห่สนันั่งงไปยั
งสืสืออแจ้
ไม่ดําเนินการดัจดหมาย
งกล่าวหากผู
ให้ถืหากผู
อ้คว่�้ำาหนั
อนบอกกล่
า่ยว นแปลงภู
ทวงถาม
เอกสารอื
งแจ้
ผู้คงงเปลี
้ําเปลี
ประกั
น
หรือเอกสารอื่นใดไปถึงภูมิลําเนาของผู้ค้ําประกันไม่ว่าผู้ค้ําประกันหรือบุคคลอื่นใดที่พํานักอยู่
เนาไปยั
งกองทุน หรื้ําประกั
อได้้ บนผูจะได้
ัน้คทึ้ําประกั
กรถ้ับอหนัยคํ
าการเปลี
นแปลงภู
มิลําเนาไว้
กาับวโดยชอบแล้
กองทุ้นนไว้การที
่ผู้ค้ําประกัน
ตามภูภูมลิลําําเนาที
นงได้
ราบข้าอ่ยวความในเอกสารดั
งกล่
ในภู่ปมรากฏในสั
ิลําเนาของผูญ้คญานี
สือทบอกกล่
ทวงถาม จดหมาย หรื
อเอกสารนั
หรือวไม่ก็ตาม
ไม่ดําเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใด ที่ส่งไปยังผู้ค้ําประกัน
สัญญาฉบับนี้จหากผู
ัดทํา้คขึ้ํานประกั
4 ฉบั
บ่ยมีนแปลงภู
ข้อความถู
กต้ผูอ้คงตรงกั
คู่สอัญ
อ่าน
นเปลี
มิลําเนา
้ําประกันนจะต้
งมีญาทั
หนังสื้งอสองฝ่
แจ้งเปลีา่ยยได้
นแปลง
ตามภูมิลภูํามเนาที
ป
่
รากฏในสั
ญ
ญานี
้
ผู
้
ค
้
า
ํ
ประกั
น
ได้
ท
ราบข้
อ
ความในเอกสารดั
ง
กล่
า
วโดยชอบแล้
ว
ิลําเนาไปยังญ
กองทุ
น หรืบอนีได้้ถบูกันต้ทึอกงตรงกั
ถ้อยคําการเปลี
การทีอ่ผหน้
ู้ค้ําประกั
น
และเข้าใจข้อความตามสั
ญาฉบั
นแล้วจึ่ยงนแปลงภู
ลงลายมืมิลอําชืเนาไว้
่อไว้เกป็ับนกองทุ
หลักนฐานต่
าพยาน
ดําเนิ่บน้าสัการดั
งฉบั
กล่าบว บให้
บอกกล่
จดหมาย
เอกสารอื
ผูสองฝ่
้ค้ําประกั
น น อ่าน
นีถ้จือัว่ดาทํหนั
4 ฉบันคนละ
บาว มีทวงถาม
ข้อ๑ความถู
กต้หรื
องตรงกั
คู่นใด
่สัญทีท่สญาทั
ายได้
เก็บไว้ที่กองทุไม่นหมู
นญ๑ญาฉบั
มอบให้
ผาู้คขึงสื้ํานอประกั
ฉบั
บ และส่
งอเก็
บรันกษาไว้
ี่ส่งําไปยั
นัก้งงงานกองทุ
ตามภู
มิลําเนาที่ปรากฏในสั
ญญานี
นได้ทราบข้วอจึความในเอกสารดั
งกล่าวโดยชอบแล้ว
าใจข้
อความตามสั
ญาฉบั
บนี้ ้ถผููก้คต้้ําประกั
อางตรงกั
หมู่บและเข้
้านและชุ
มชนเมื
องแห่งชาติญสาขา................จํ
นวน ๑นแล้
ฉบับ งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
นี้จัดทําผขึู้ค้น้ํา4ประกั
ฉบับนมีคนละ
ข้อความถู
กต้บองตรงกั
คู่สบัญรัญาทั
้งสองฝ่
อ่าน
เก็บไว้ที่กองทุนหมู่บ้านสัญ๑ญาฉบั
ฉบับ บมอบให้
๑ ฉบั
และส่นงเก็
กษาไว้
ที่สําานัยได้
กงานกองทุ
น
และเข้าใจข้อความตามสัญญาฉบับนี้ถูกต้องตรงกันแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
สาขา................จํ
าลงชื
นวน่อ๑............................................................ผู
ฉบับ
ลงชื่อ......................................................ผู
้ค้ําประกั
น
้ค้ําประกัน
เก็บไว้ที่กองทุนหมู่บ้าน ๑ ฉบับ มอบให้ผู้ค้ําประกันคนละ ๑ ฉบับ และส่งเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานกองทุน
(........................................................)
(...............................................................)
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา................จํานวน
๑ ฉบับ
ลงชื่อ......................................................ผู
้ค้ําประกั
ลงชื่อ..................................ผู
่อ............................................................ผู
้ค้ําประกัน
ลงชื่อ..................................ผู้ค�้ำประกั
น น
ลงชื
้คำ�้ ประกัน
(........................................................)
ลงชื่อ......................................................ผู
้ค้ํานประกั
ลงชื(...............................................................)
่อ............................................................ผู
ลงชื่อ............................................คู
่สมรสผู้ให้ความยิ
ยอมน ลงชื่อ.............................................คู
่สมรสผู้ให้้คค้ําประกั
วามยินนยอม
(...............................................)
(...............................................)
(........................................................)
(...............................................................)
(........................................................)
(กรณีมีค่สู มรส)
(.......................................................)
(กรณีมีค่สู มรส)
ลงชื่อ............................................คู
้ให้คความยิ
วามยินนยอม
ยอม ลงชื
ลงชื่อ่อ.................................คู
.............................................คู
ความยินยอม
ลงชื
่อ.................................คู่ส่สมรสผู
มรสให้
่สมรสให้่สคมรสผู
วามยิ้ในห้ยอม
ลงชื่อ............................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม ลงชื่อ.............................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(........................................................)
(กรณี
มีค่สู มรส) ลงชือ่ .................................................ผู
(.......................................................)
(กรณี
มีค่บ่สู ้ามรส)
ลงชื่อ........................................
...ผู้แทนกองทุ(กรณี
นหมู
้แ(กรณี
ทนกองทุ
นหมู
น
(........................................................)
(กรณี
่สู มรส)
(.......................................................)(กรณี
มรส)
(...............................................)
ม่บีค้ามู่สนีคมรส)
(...............................................)
มมีคีคู่สมรส)
(..........................................................)
(.......................................................)
ลงชืลงชื่อ.....................................ผู
้แทนกองทุ
นนหมู
....................................ผู้แทนกองทุ
นหมู
่อ........................................
...ผู้แ...ผู
ทนกองทุ
นหมู
่บ้า่บ่บน้า้านนตําแหน่
ลงชื
อ่อ่ .................................................ผู
.................................................ผู
้แทนกองทุ
ตําแหน่ลงชื
ง......................................................
่อ........................................
้แทนกองทุ
หมู
ลงชืง..................................................
้แทนกองทุ
นหมู่บ่บ้า้านนน หมู่บ้าน
(..........................................................)
(.......................................................)
(..........................................................)
(.......................................................)
(...................................................)
(...................................................)
ตําแหน่ง......................................................
ตําาแหน่
แหน่งง..................................................
าแหน่ง......................................................
..................................................
ลงชื่อตํ.......................................................พยาน
ต�ำแหน่ง....................................................... ลงชื่อตํ................................................................พยาน
ต�ำแหน่
ง.......................................................

(.........................................................)
(...............................................................)
ลงชื
......................................................พยาน
ลงชื
......................................................พยาน
ลงชื่อ.......................................................พยาน
ลงชื่อ................................................................พยาน
ลงชื่อ.......................................................พยาน
ลงชื่อ................................................................พยาน
(...............................................................)
คําเตือน: (.........................................................)
๑. เมื่อผู(...........................................................)
้ร(.........................................................)
ับสภาพหนี้ผิดนัด กองทุนหมู่บ้านต้องมีหนังสือบอกกล่(...........................................................)
าวไปยังผู้ค้ําประกันภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับ
(...............................................................)
สภาพหนี้ผิดนัดคํเพืา่อเตืให้อผน้คู : ๑.้ําประกั
าระหนี้แ้ผทนผู
ับสภาพหนี
้นี้ตอามสั
หากกองทุ
่บ้านมินภายใน
ได้มีหนั๖๐งสืวัอนบอกกล่
เมื่อผู้รนับชํสภาพหนี
ิดนัด ้รกองทุ
นหมู่บ้านต้
งมีหนัญงสืญา
อบอกกล่
าวไปยังนผูหมู
้ค้ําประกั
นับแต่วันาทีวภายใน
่ผู้รับ
วลาดั
้ค้ําประกั
ความรั
บาระหนี
ผิดนในดอกเบี
้ยอและค่
ไหมทดแทนตลอดจนค่
นอันวันเป็านัวภายใน
นบอุแต่
ปกรณ์
คํางกล่
เตืาอวนผู:สภาพหนี
๑.
เมื่อ้ผผูิด้รนนัับจะหลุ
ิดนัดนชํกองทุ
่บ้ารับนต้สภาพหนี
งมีหนั้นางี้ตสิสืามสั
อนบอกกล่
าวไปยังผูนหมู
้ค้ํา่บประกั
วันที่ผู้รับ
ดสภาพหนี
เพื่อให้ดผพ้้คู น้ํา้ผประกั
้แหมู
ทนผู
ญญา หากกองทุ
้านมิาภาระติ
ไนด้มภายใน
ีหนังดสือพั๖๐
บอกกล่
งกล่
ประกันนจะหลุ
ดพ้นน้แความรั
ด ในดอกเบี
าสิญา
นไหมทดแทนตลอดจนค่
ภาระติ
นอุปกรณ์
ห่งหนี
้รายนั้น้ผเวลาดั
่เากิวดผผูขึู้ค้ค้นํา้ําภายหลั
กํทนผู
าหนดเวลาดั
งกล่้นา้ยี้ตวและค่
สภาพหนี
ิดบรรดาที
นัดเพื
่อให้
ประกั
ชํงจากพ้
าระหนี
้รบับผิสภาพหนี
ามสัญ
หากกองทุนหมู่บ้าานมิ
ได้มดีหพันันงอัสืนอเป็บอกกล่
าวภายใน
แห่
บรรดาที
่เกิดดขึพ้้นานภายหลั
กําหนดเวลาดั
งกล่้ ใาห้วากสิั บนผูไหมทดแทนตลอดจนค่
น้นหมู
้ า นจะทํ
การผ่
าระหนี
้ รั บ สภาพหนี้ จะต้ อ งได้
รับ ความยิ
เวลาดั๒.
งกล่หากกองทุ
าวงหนี
ผู้ค้รายนั
้ําประกั
น่ บจะหลุ
ความรังอจากพ้
บนเวลาการชํ
ผิดนในดอกเบี
้ยและค่
าภาระติ
ดพันนอัยอมจาก
นเป็นอุปกรณ์
๒. หากกองทุ น หมู่ บ้ า นจะทํ าการผ่ อ นเวลาการชํ า ระหนี้ ให้ กับ ผู้ รั บ สภาพหนี้ จะต้ อ งได้ รับ ความยิ น ยอมจาก
ผู้ค้ําประกั
นด้้รวายนั
ยทุ้นกครั
้ง (ให้จ่เัดกิทํดาขึบั้นนภายหลั
ทึกหลังกจากพ้
ฐานเป็นนกํหนั
งสือให้ผู้คง้ํากล่
ประกั
แห่งหนี
บรรดาที
าหนดเวลาดั
าว นลงนาม) และห้ามตกลงยินยอมให้มีการผ่อนเวลา
ผู้ค้ําประกันด้วยทุกครั้ง (ให้จัดทําบันทึกหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ค้ําประกันลงนาม) และห้ามตกลงยินยอมให้มีการผ่อนเวลา
ว้ล่วงหน้าโดยเด็
่งไม่มดนีผขาด
ลบั
ฉะนั้นมิผูฉะนั
้ค้ํา้นประกั
นจะหลุ
หากกองทุ
หมูซึง่ บคั่ง้ าไม่บนจะทํ
อมินเวลาการชํ
าผูระหนี
้ ให้นกจะหลุ
ั บดผูพ้้ รนดั บพ้จากความรั
สภาพหนี
ไว้๒.
ลด่วขาด
งหน้าซึโดยเด็
มตามกฎหมาย
ีผลบังาคัการผ่
บตามกฎหมาย
้ค้ําประกั
นจากความรั้ บจะต้
บผิผิดด อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมจาก
๓. การลดหนี
ห้ผ้งการลดหนี
ู้ร(ให้
ับสภาพหนี
นการทํนหนั
านให้การทํ
หายแก่
กองทุ
นหมู
่บ้า่บนและต้
อองรั
การส่
นตั
ผู้ค้ําประกั
นด้วยทุก้ใครั
จัด้ใทํห้าผบั้รู ้โับดยพลการเป็
นสภาพหนี
ทึกหลัก้โดยพลการเป็
ฐานเป็
งเกิสืดอาความเสี
ให้
้ํายประกั
นลงนาม)
ามตกลงยิ
มวีกนตัวารผ่
๓.
ให้เกิผดู้คความเสี
ยหายแก่
กองทุ
นและห้
หมู
้านและต้
งรับบผิผินดดยอมให้
เป็เป็นนการส่
ว วอนเวลา
๔. ากองทุ
นจะเรี
ยีผกให้
าระหนี
นังมีงสืหอนันบอกกล่
งจากความรั
ผูง้คผูา้ํคประกั
นเสมอ
๔.่บ้ากองทุ
่บลบั
้านจะเรี
ยประกั
กให้ผนคู้ ชํ้ําประกั
นมิชํ้ไฉาด้ระหนี
งสืจะหลุ
อบอกกล่
า้ํ ประกันบก่ผิออดนเสมอ
ไว้ล่วงหน้
โดยเด็นดหมู
ขาด
ซึ่งไม่นมหมู
งผคัคู้ บ้ําตามกฎหมาย
ะนัต้้นอ้ไผูด้งมี้คต้ห้ําอประกั
ดาพ้วถึานวถึ
๓. การลดหนี้ให้ผ้รู ับสภาพหนี้โดยพลการเป็นการทําให้เกิดความเสียหายแก่กหนัองทุ
่บญาคํ
้านและต้
บผิบบสภาพหนี
ดสภาพหนี
เป็นการส่
หนั
อญ
สัญญาคํ
ประกัอนนงรั
การรั
้ฯ ้ฯวนตัว
งสืงอนสืสัหมู
าาประกั
การรั
ทางอาญาหน้
๒/2
ทางอาญา
๔. กองทุนหมู่บ้านจะเรียกให้ผคู้ ้ําประกันชําระหนี้ได้ ต้องมีหนังสือบอกกล่
าวถึงผูหน้้คาา้ํา๒/2
ประกั
นก่อนเสมอ
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คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุ
่บ้าญาคํ
นและชุ
มชนเมื
อง บสภาพหนี้ฯ
หนังสืนอหมูสัญ
าประกั
นการรั

ทางอาญา หน้า ๒/2
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หนังงสืสืออทวงถามตามหนั
ทวงถามตามหนังงสืสืออรัรับบสภาพหนี
สภาพหนี้ใ้ในความเสี
นความเสียยหายที
หายทีเ่ กิเ่ กิดดจากการกระทํ
จากการกระทําาความผิ
ความผิดดทางอาญา
ทางอาญา
หนั
เลขที
่................./..................
ที่..............................................
เลขที
่................./..................

่.............................................................
ทํทําาทีที่.............................................................
....................................................................
....................................................................
่...........เดืออน...............................
น...............................พ.ศ.
พ.ศ..................
.................
วัวันนทีที่...........เดื

ระหนี้ก้กองทุ
องทุนนหมู
หมู่บ่บ้า้านตามหนั
นตามหนังงสืสืออรัรับบสภาพหนี
สภาพหนี้ในความเสี
้ในความเสียยหายที
หายที่เกิ่เกิดดจากการกระทํ
จากการกระทําาความผิ
ความผิดดทางอาญา
ทางอาญา
เรืเรื่อ่องง ให้ให้ชชําําระหนี
นาย/นาง/นางสาว....................................................................................
เรีเรียยนน นาย/นาง/นางสาว....................................................................................
ตามที่ท่ท่า่านได้
นได้ททําําหนั
หนังงสืสืออรัรับบสภาพหนี
สภาพหนี้ในความเสี
้ในความเสียยหายที
หายที่เกิ่เกิดดจากการกระทํ
จากการกระทําาความผิ
ความผิดดทางอาญา
ทางอาญา
ตามที
กองทุนน....................................................ตามหนั
....................................................ตามหนังงสืสืออรัรับบสภาพหนี
สภาพหนี้ในความเสี
้ในความเสียยหายที
หายที่เกิ่เกิดดจากการกระทํ
จากการกระทําา
กักับบกองทุ
ความผิดดทางอาญา
ทางอาญาเลขที
เลขที่................/......................ลงวั
่................/......................ลงวันนทีที่...........เดื
่...........เดืออน...............................พ.ศ...............
น...............................พ.ศ...............
ความผิ
นทราบดีแแล้ล้ววนันั้น้น ปรากฏว่
ปรากฏว่าาท่ท่าานผิ
นผิดดนันัดดชํชําาระหนี
ระหนี้เป็้เป็นนเหตุ
เหตุให้ให้กกองทุ
องทุนน...................................................
...................................................
ท่ท่าานทราบดี
ความเสียยหายซึ
หายซึ่ง่งท่ท่าานต้
นต้อองชํงชําาระเป็
ระเป็นนเงิเงินนต้ต้นน........................บาท
........................บาทและดอกเบี
และดอกเบี้ย้ย.............................บาท
.............................บาท
ได้ได้รรับับความเสี
รวมเป็นนเงิเงินนจํจําานวนทั
นวนทั้ง้งสิสิ้น้น..................................บาท
..................................บาท(...........................................................................)
(...........................................................................)
รวมเป็
ขอให้ทท่า่านนํ
นนําาเงิเงินนจํจําานวนดั
นวนดังงกล่
กล่าาวไปชํ
วไปชําาระพร้
ระพร้ออมดอกเบี
มดอกเบี้ย้ยอีอีกกร้ร้ออยละ
ยละ๗.๕
๗.๕ต่ต่ออปีปีให้ให้กกับับกองทุ
กองทุนนหมู
หมู่บ่บ้า้านน
จึจึงงขอให้
ภายใน.............วันนนันับบแต่
แต่ววันันทีที่ได้่ได้รรับับหนั
หนังงสืสืออทวงถามฉบั
ทวงถามฉบับบนีนี้ ้
ภายใน.............วั
หากท่าานเพิ
นเพิกกเฉย
เฉย กองทุ
กองทุนนหมู
หมู่ บ่ บ้ า้ านมี
นมีคความจํ
วามจําาเป็เป็นนจะต้
จะต้อองฟ้
งฟ้อองร้งร้อองบั
งบังงคัคับบคดี
คดีกกั บั บท่ท่าานน
หากท่
ตามกฎหมายต่ออไปซึ
ไปซึ่ ง่ งท่ท่าานอาจจะต้
นอาจจะต้อองรังรับบผิผิดดในการชํ
ในการชําาระค่
ระค่าาฤชาธรรมเนี
ฤชาธรรมเนียยมศาล
มศาล ค่ค่าาทนายความ
ทนายความ
ตามกฎหมายต่
และค่าาใช้ใช้จจ่ า่ ายต่
ยต่าางๆงๆในการดํ
ในการดําาเนิเนินนคดี
คดีใให้ห้กกับั บกองทุ
กองทุนนหมู
หมู่ บ่ บ้ า้ านนและท่
และท่าานอาจจะเสี
นอาจจะเสียยสิสิททธิธิใในการกู
นการกู้ ย้ ยื มื มเงิเงินน
และค่
กองทุนนหมู
หมู่บ่บ้า้านและสถาบั
นและสถาบันนการเงิ
การเงินนอือื่น่นๆๆอีอีกกด้ด้ววยย
กองทุ
ขอแสดงความนับบถืถืออ
ขอแสดงความนั

ลงชื่อ่อ.......................................................................
.......................................................................
ลงชื
(.............................................................................)
(.............................................................................)
แหน่งง...............................................................................
...............................................................................
ตํตําาแหน่
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หนังหนั
สือบอกกล่
าวผู้คาวผู
้ําประกั
นตามหนั
งสือรังสืบอสภาพหนี
้ ้
งสือบอกกล่
้ค้ําประกั
นตามหนั
รับสภาพหนี
ในความเสี
ยหายที
่เกิดจากการกระทํ
าความผิ
ดทางอาญา
ในความเสี
ยหายที
่เกิดจากการกระทํ
าความผิ
ดทางอาญา
เลขทีเลขที
ที่................../...................
่..............................................
่................../...................

ทําที่.ทํ............................................................
าที่.............................................................
..................................................................
..................................................................
วันที่.วั..........เดื
อน...........................
พ.ศ. พ.ศ.
...................
นที่...........เดื
อน...........................
...................

เรื่อง เรืบอกกล่
าวการผิ
ดนัดชํดานัระหนี
้ของผู้ข้รองผู
บั สภาพหนี
้ในความเสี
ยหายที
่เกิดจากการกระทํ
าความผิ
ดทางอาญา
่อง บอกกล่
าวการผิ
ดชําระหนี
้รบั สภาพหนี
้ในความเสี
ยหายที
่เกิดจากการกระทํ
าความผิ
ดทางอาญา
เรียนเรีนาย/นาง/นางสาว..................................................................
ผู้ค้ําประกั
น น
ยน นาย/นาง/นางสาว..................................................................
ผู้ค้ําประกั
อ้างถึอ้งางถึ
สัญง ญาค้
ประกั
นการรันการรั
บสภาพหนี
้ในความเสี
ยหายที
เ่ กิดจากการกระทํ
าความผิ
ดทางอาญา
สัญําญาค้
ําประกั
บสภาพหนี
้ในความเสี
ยหายที
เ่ กิดจากการกระทํ
าความผิ
ดทางอาญา
ราย นาย/นาง/นางสาว..............................................ลงวั
นที่................................................
ราย นาย/นาง/นางสาว..............................................ลงวั
นที่................................................
ตามทีตามที
่อ้างถึ่อง้าท่งถึานได้
าผูกเข้พัานผูตนเป็
นผู้ค้ํานประกั
นการรั
บสภาพหนี
้ในความเสี
ยหายที
่เกิด ่เกิด
ง ท่าเข้นได้
กพันตนเป็
ผู้ค้ําประกั
นการรั
บสภาพหนี
้ในความเสี
ยหายที
จากการกระทํ
าความผิ
ดทางอาญา
นาย/นาง/นางสาว........................................................ผู
้รับสภาพหนี
้ ้
จากการกระทํ
าความผิ
ดทางอาญา
นาย/นาง/นางสาว........................................................ผู
้รับสภาพหนี
กับกองทุ
น..................................................................
ท่านทราบดี
แล้วนัแ้นล้วและต่
อมา อนาย/นาง/นางสาว
กับกองทุ
น..................................................................
ท่านทราบดี
นั้น และต่
มา นาย/นาง/นางสาว
.................................................................................ได้
ผิดนัดผการรั
บสภาพหนี
้ในความเสี
ยหายที
่เกิด ่เกิด
.................................................................................ได้
ิดนัดการรั
บสภาพหนี
้ในความเสี
ยหายที
จากการกระทํ
าความผิ
ดทางอาญาดั
งกล่างวกล่ตั้งาแต่
ที่........เดื
อน.......................................พ.ศ...............
จากการกระทํ
าความผิ
ดทางอาญาดั
ว ตัว้งันแต่
วันที่........เดื
อน.......................................พ.ศ...............
ดังนั้นดังท่นัา้นนในฐานะผู
้ค้ําประกั
นจึงต้นอจึงรังต้บอผิงรั
ดชํบาผิระหนี
้เงินต้้เนงิพร้
้ย รวมทั
้งค่าเสี้งค่ยหาย
ท่านในฐานะผู
้ค้ําประกั
ดชําระหนี
นต้อนมดอกเบี
พร้อมดอกเบี
้ย รวมทั
าเสียตลอดจน
หาย ตลอดจน
ค่าภาระติ
ดพันอัดนพัเป็นอันนอุเป็
ปกรณ์
นี้น้ันหให้
กองทุ
น......................................................
รวมเป็รวมเป็
นเงินจํนาเงินวนทั
้งสิ้น ้งสิ้น
ค่าภาระติ
นอุปหกรณ์
นี้นก้ันับให้
กับกองทุ
น......................................................
นจํานวนทั
...........................................บาท
จึงงขอให้
ทท่านนํ
งกล่
างวไปชํ
ระพร้
อมดอกเบี
้ยอีก้ยร้อี้ยอกอียละ
...........................................บาท
จึงขอให้
ทา่าเงิำนนํ
จํานวนดั
าาวไปชํ
าระพร้
อมดอกเบี
อ๗.๕
ยละ๗๕
๗.๕ต่อปี
.................................บาท  จึ
ขอให้
่านน�
เงินจํนาาจ�เงินวนดั
ำนนวนดั
งกล่
ากล่
วไปช�
ำระพร้
อมดอกเบี
ร้กอร้ยละ
ต่อปี ต่ให้อกปีับให้
กองทุ
นหมู่บน้าหมู
น ่บภายในกํ
าหนด................วั
น นับนแต่นัไบด้แต่
รับไหนั
อบอกกล่
าวฉบัาบวฉบั
นี้ บนี้
กับกองทุ
้าน ภายในกํ
าหนด................วั
ด้รงับสืหนั
งสือบอกกล่
หากท่หากท่
า นเพิากนเพิ
เฉยก เฉย
กองทุกองทุ
น หมู่นบหมู
้ า นมี่ บค้ า นมี
วามจํ
า เป็ นาจะต้
งฟ้ อองร้
บ คดี
บ ท่กา ันบ ท่ า น
ค วามจํ
เป็ นอจะต้
งฟ้อองบั
งร้งอคังบั
ง คั บกั คดี
ตามกฎหมายต่
อ ไปซึอ่ งไปซึ
ท่ า นอาจจะต้
อ งรั บอผิงรัดบในการชํ
า ระค่าาระค่
ฤชาธรรมเนี
ย มศาล
ค่ า ทนายความ
ตามกฎหมายต่
่ ง ท่ า นอาจจะต้
ผิ ด ในการชํ
า ฤชาธรรมเนี
ย มศาล
ค่ า ทนายความ
และค่และค่
าใช้จ่าายต่
าเนินคดี
กับใกองทุ
นหมู่บน้าหมู
น ่บ้าน
ใช้จา่างๆยต่ในการดํ
างๆ ในการดํ
าเนิในห้คดี
ห้กับกองทุ
ขอแสดงความนั
บถือ บถือ
ขอแสดงความนั
ลงชื่อลงชื
...................................................................
่อ ...................................................................
(......................................................................)
(......................................................................)
ตําแหน่
...........................................................................
ตํางแหน่
ง...........................................................................

คําเตืคํอานเตื: อกองทุ
นหมู่บน้าหมู
นจะเรี
ยกให้ยผกให้
ู้คา้ํ ประกั
นชําระหนี
้ได้ต้อ้ไงมี
งสืหอนับอกกล่
าวถึงาผูวถึ
้ค้ํางประกั
นก่อนเสมอ
น: กองทุ
่บ้านจะเรี
ผู้คา้ํ ประกั
นชําระหนี
ด้ตห้อนังมี
งสือบอกกล่
ผู้ค้ําประกั
นก่อนเสมอ
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-(ตัวอย่าง)ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน.......................................................
ครั้งที่............./.................
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ....................
ณ................................................................

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อองที
ทีป่ ทระชุ
มทราบ
(ถ้า(ถ้มี)ามี)
งทีป่ ่ประธานแจ้
ระธานแจ้งให้
งให้
ี่ประชุ
มทราบ
๑.๑ เรื่อง............................................................................................
๑.๒ เรื่อง...........................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่.............../....................

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่องนโยบายสําคัญของรัรัฐบาล/
กทบ. /จังหวั
งหวัดด/อ�/อํำเภอ
าเภอ
บาล/กทบ./จั
๓.๒ เรื่องขั้นตอน แนวทาง การฟืน้ ฟู กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องให้ดําเนินคดีอาญากับกรรมการกองทุนหมู่บ้านยักยอกทรัพย์

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน....................................
ครั้งที่ .........../...................
วันที่.........เดือน........................ พ.ศ. .............
ณ .............................................
ผู้มาประชุม (รายชื่อตามใบลงทะเบียนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้เข้าร่วมประชุมแนบตามผนวกที่ ๔)
๑. .....................................................................................
ประธานกรรมการ
๒. ....................................................................................
รองประธานกรรมการ
๓. ..................................................................................
กรรมการ
๔. ...................................................................................
กรรมการ
๕. ....................................................................................
กรรมการ
๖. .....................................................................................
กรรมการ
๗. ....................................................................................
กรรมการ
๘. ...................................................................................
กรรมการ
๙. ....................................................................................
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ...................................................................................
๒. ..................................................................................
๓. ...................................................................................
๔. ...................................................................................
๕. ...................................................................................
๖. ...................................................................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. .....................................................................................
๒. ....................................................................................
๓. .....................................................................................
๔. .....................................................................................
เริ่มประชุมเวลา..........................น.

66

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์
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6767
6767
.................................................................................................เป็
ประธานในที
ระชุ
มได้ได้ม ได้
.................................................................................................เป็
นนประธานในที
่ป่ประชุ
.................................................................................................เป็
.................................................................................................เป็
นประธานในที
นประธานในที
่ประชุ
ม่ปมระชุ
ได้
กล่
วเปิ
ดการประชุ
การประชุ
และดํ
การประชุ
ตามระเบี
บวาระ
ไปนี
าากล่
วเปิ
ดวเปิ
มมและดํ
าาเนิ
นานเนิ
การประชุ
มมตามระเบี
ยยบวาระ
้้ ้
กล่กล่
าวเปิ
ดาการประชุ
ดการประชุ
มและดํ
มาและดํ
เนิ
นเนิการประชุ
นการประชุ
มตามระเบี
มตามระเบี
ยบวาระ
ยบวาระ
ดังดัต่ดังองต่ต่ไปนี
ดัอองไปนี
ต่้ อไปนี
ระเบี
บวาระที
ระธานแจ้
มทราบ
ทราบ
ระเบี
ยยบวาระที
่อ่องที
ป่ปงที
ระธานแจ้
งงให้
ี่ปี่ประชุ
มระชุ
ระเบี
ยระเบี
บวาระที
ยบวาระที
่ ๑่ ๑่ ๑ เรื่ ๑เรื
่อเรืงที
เรืงที
่ป่อระธานแจ้
่ประธานแจ้
งให้
ทให้ี่ปทงทระชุ
ให้
ทระชุ
มี่ปทราบ
มทราบ
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
มติ
ม ม ............................................................................................................................
............................................................................................................................
ี่ปี่ประชุ
............................................................................................................................
มติมติ
ที่ปททมติ
ระชุ
ทระชุ
มี่ปมระชุ
............................................................................................................................
ระเบี
บวาระที
่ ๒รั่ บ๒รัรัรองรายงานการประชุ
รองรายงานการประชุ
มครั
ครั
ที่.............../....................
่.้ง............../....................
ระเบี
ยยบวาระที
บบรองรายงานการประชุ
ระเบี
ยระเบี
บวาระที
ยบวาระที
่ ๒่ ๒
รับรองรายงานการประชุ
ม มครั
้งมที้ง้ง่.ทีครั
............../....................
ที่.............../....................
ทีวั่..........เดื
น..........................พ.ศ.
.............
ออน..........................พ.ศ.
.............
เมืเมื
่อเมืวั่อ่อนวัเมืวัทีนน่อ.ที.........เดื
น่..........เดื
ที่..........เดื
อน..........................พ.ศ.
อน..........................พ.ศ.
.............
.............
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
มติ
ม ทีม่ปทีทีระชุ
มมมีมีติมม(ติรัติมี(บรั(มรัรองหรื
แก้
ข)......................................................................
ี่ปี่ประชุ
่ป่ประชุ
บติบรองหรื
ออแก้
มติมติ
ที่ปททมติ
ระชุ
ทระชุ
มี่ปมระชุ
ทีระชุ
ม่ปมีมระชุ
(รองหรื
รับรองหรื
อแก้
ไข)......................................................................
อไไข)......................................................................
แก้
ไข)......................................................................
ระเบี
บวาระที
่อทราบ
ทราบ
ระเบี
ยยบวาระที
่อ่องเพื
่องเพื
ระเบี
ยระเบี
บวาระที
ยบวาระที
่ ๓่ ๓่ ๓ ่ ๓เรืเรื
เรืงเพื
่อทราบ
่อเรืงเพื
่อ่อทราบ
๓.๑
................................................................................................................
๓.๑
................................................................................................................
๓.๑
................................................................................................................
๓.๑
................................................................................................................
๓.๒
................................................................................................................
๓.๒
................................................................................................................
๓.๒
................................................................................................................
๓.๒
................................................................................................................
มติ
ม ม ที่ปทีทีระชุ
มบรัรัทราบ
ทราบ
พร้
มมี
เสนอแนะ
ความคิ
................................
ี่ปี่ประชุ
่ป่ประชุ
บบมทราบ
ออพร้
มมี
้อ้อเสนอแนะ
ความคิ
ดดเห็
นดนเห็
................................
ทระชุ
ทีระชุ
รับทราบ
ข้อเสนอแนะ
ความคิ
น................................
มติมติ
ที่ปททมติ
ระชุ
มี่ปมระชุ
ม่ปรัมระชุ
พร้พร้
อมมี
ขอ้ ขขมมี
เสนอแนะ
ความคิ
ดเห็
นเห็................................
ระเบี
บวาระที
่อจพิพิารณา
ารณา
ระเบี
ยยบวาระที
่อ่องเพื
จ่อจารณา
ยบวาระที
เรืงเพื
พิ
จารณา
ระเบี
ยระเบี
บวาระที
่ ๔่ ๔่ ๔ ่เรื๔เรื
่อเรืงเพื
่อ่อพิ่องเพื
ดเนิ
าญากั
กรรมการกองทุ
หมู
่บนยั
นยั
ยอกทรั
่อ่องให้
ําําเนิ
นํานคดี
ออคดี
าญากั
บบกรรมการกองทุ
นนหมู
า้ า้ นยั
กกนยั
ยอกทรั
เรืงให้
ดคดี
เนิคดี
อาญากั
บกรรมการกองทุ
่บกา้ยอกทรั
กยอกทรั
เรืเรื
่อเรืงให้
ด่อําดงให้
นเนิ
อนาญากั
บกรรมการกองทุ
นหมู
่บนา้ ่บหมู
พย์พพย์ย์พย์
ตามที
รรมการกองทุ
หมู
น.....................................ได้
รวจสอบงบดุ
ตามที
่ก่กรรมการกองทุ
นนหมู
้า้าน.....................................ได้
ตตรวจสอบงบดุ
่กรรมการกองทุ
่บ้าน.....................................ได้
ตรวจสอบงบดุ
ตามที
่ตามที
กรรมการกองทุ
นหมู
่บน้า่บ่บหมู
น.....................................ได้
ตรวจสอบงบดุ
ล ลล ล
สมุ
ชีธญ
ธนาคาร
นาคาร
เอกสารรายละเอี
ดประกอบงบการเงิ
นเอกสารสั
เอกสารสั
ญญากู
ญากู
หนั
สภาพหนี
บับัญ
เอกสารรายละเอี
ยยดประกอบงบการเงิ
หนั
สืสืรัอบอรังรัสภาพหนี
ดธชีบันาคาร
ชีธนาคาร
เอกสารรายละเอี
ยดประกอบงบการเงิ
น เอกสารสั
ญ้ยญากู
ืมนเงิ
สืบบอสภาพหนี
รับสภาพหนี
สมุสมุ
ดบัดดสมุ
ญ
ชีญ
เอกสารรายละเอี
ยดประกอบงบการเงิ
น นเอกสารสั
ญญ
ญากู
ืม้ย้ยเงิืมืมนเงิเงิ้ยนหนั
งนสืงองหนั
้ ้้ ้
หนั
สภาพความรั
ดบและเอกสารอื
การดํ
หมู
น่บปรากฏว่
สืสืรัอบองรัรัสภาพความรั
่ยที่ยวกั
การดํ
นานงานของกองทุ
นนหมู
้า้านปรากฏว่
สืบบอสภาพความรั
รับสภาพความรั
ผิและเอกสารอื
ด และเอกสารอื
่เวกั
่ยบบวกั
บาการดํ
เนิงานของกองทุ
นงานของกองทุ
้าปรากฏว่
น ปรากฏว่
หนัหนั
งสืงองหนั
บผิบบดผิผิดและเอกสารอื
่นๆ่น่นๆทีๆ่เที่นกีที่เ่ๆยกี่เกีวกั
บกีการดํ
เนิาาเนิ
นเนิงานของกองทุ
นหมู
่บน้า่บ่บนหมู
า าา า
นวน.................................บาท
โดยมี
าเหตุ
นมีนขาดบั
าชีานวน.................................บาท
โดยมี
สสาเหตุ
ดดเจากนาย/นาง/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว
เขาดบั
งิ น ขาดบั
จํ า นวน.................................บาท
สเาเหตุ
กิจากนาย/นาง/นางสาว
ด จากนาย/นาง/นางสาว
มี เมีงิมีเนเงิงิขาดบั
ญญ
ชีญชีจํชีญ
าจํจํนวน.................................บาท
โดยมี
สโดยมี
าเหตุ
กิเดเกิกิจากนาย/นาง/นางสาว
.....................................ตํ
แหน่
............................................
ับาชํระหนี
ชํราาับระหนี
ระหนี
ากสมาชิ
กไม่
ด้ํานเงิ
นําไําด้เงิ
.....................................ตํ
าาแหน่
งง............................................
้จ้จากสมาชิ
.....................................ตํ
แหน่
ง............................................
ชํา้จระหนี
้จากสมาชิ
.....................................ตํ
าแหน่
งา............................................
ได้ได้
รได้ับรรชํับได้
ากสมาชิ
ก กไม่
ไไม่
ด้กไนได้ไม่
นเงินนนําเงิน
จําานวนดั
นวนดั
กล่
ชํรัาาบระหนี
ระหนี
ว้แแทนกองทุ
หมู
น.........................ฝากเข้
ชีธญ
ธนาคารของกองทุ
นาคารของกองทุ
งงกล่
วซึว่งซึรัาซึ่งบว่งรัรัชํบซึบาชํ่งระหนี
นนหมู
้า้าน.........................ฝากเข้
บับัญ
จํางนวนดั
ชํา้ไระหนี
้ไทนกองทุ
ว้แทนกองทุ
หมู
่บ้าน.........................ฝากเข้
ชีธนาคารของกองทุ
จําจํนวนดั
กล่
าวงาากล่
ว้้ไแ้ไว้ทนกองทุ
นหมู
่บน้า่บ่บน.........................ฝากเข้
าบัาาญ
ชีญาธชีบันาคารของกองทุ
น นน น
หมู
นตามระเบี
บแต่
เอาเงิ
ดังงนกล่
กล่
วไปใช้
นตั
โดยทุ
้า้านตามระเบี
ยด้ยดบั
เอาเงิ
วไปใช้
นนการส่
ววนตั
โดยทุ
ตนีต้รวจสอบ
่บ้านตามระเบี
ยแต่
เดบั
บีงเอาเงิ
ยงงดบั
งนเอาเงิ
งาากล่
าวไปใช้
เการส่
ป็นวการส่
ววนตั
วจโดยทุ
ไรวจสอบ
ด้ตรวจสอบ
หมูหมู
่บ้า่บ่บหมู
นตามระเบี
ยบยยบแต่
ไบด้ไเได้แต่
บีด้เยบีเไบีดบั
ดันนงดักล่
าดัวไปใช้
เป็เนป็เป็การส่
นตั
วโดยทุ
ริจจตริริตทัตจ้งทัริทันี้งต้ไงนีด้นีทั้ไต้ได้้งด้รวจสอบ
ยอดเงิ
ขาดบั
ชีญ
จากรายการงบดุ
และรายละเอี
ดประกอบงบการเงิ
นและหลั
และหลั
ฐานการกระทํ
ยอดเงิ
นนขาดบั
ญ
จากรายการงบดุ
ลลและรายละเอี
ยยดประกอบงบการเงิ
กกฐานการกระทํ
ยอดเงิ
นญ
ขาดบั
ชี จากรายการงบดุ
ลและรายละเอี
ยดประกอบงบการเงิ
น และหลั
กฐานการกระทํ
ยอดเงิ
นขาดบั
ชีญชีจากรายการงบดุ
ลและรายละเอี
ยดประกอบงบการเงิ
น นและหลั
กฐานการกระทํ
า าา า
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ความผิดดตรวจสอบจากใบเสร็
ตรวจสอบจากใบเสร็จจรัรับบเงิ
เงินนซึซึ่ ง่ งเหรั
เหรัญ
ญญิ
ญิกกออกให้
ออกให้แแก่ก่ สสมาชิ
ความผิ
มาชิกก ตามวั
ตามวันนเวลากระทํ
เวลากระท�าำความผิ
ความผิดด
แล้ววไม่
ไม่ไได้ด้นนำ� ําเงิเงินนซึซึง่ ่งรัรับบช�ชํำาระหนี
ระหนีไ้ ว้้ไว้แแทนกองทุ
ทนกองทุนนหมูดังบ่ กล่
าบัญชีาธบันาคารของกองทุ
แล้
า้ นดัาวฝากเข้
งกล่าวฝากเข้
ญชีธนาคารกองทุนนหมู
หมู่บบ่ ้าา้ นนและบั
และบันนทึทึกก
ยคํำายืยืนนยัยันนจากสมาชิ
จากสมาชิกกพร้
่บ้าน
ถ้ถ้ออยค�
พร้ออมพยานบุ
มพยานบุคคคลในการชํ
คลในการช�าำระคื
ระคืนนเงิเงินนกูกู้ข้ของสมาชิ
องสมาชิกกกักับบเหรั
เหรัญญญิญิกกกองทุ
แต่ยนังหมู
ปรากฏ
แต่ยัง่อปรากฏรายชื
เป็นำระอยู
ลูกหนี่ ้ค้างชําระอยู่
รายชื
เป็นลูกหนี้ค่อ้างช�
                    จึงขอให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านพิจารณาให้
ารณาให้มมีกี ารร้
ารร้อองทุ
งทุกกข์ข์ดดํา�ำเนิ
เนินนคดี
คดีกกับับ  
นาย/นาง/นางสาว.....................................ตําแหน่
ง........................................................ในความผิ
นาย/นาง/นางสาว..............................................ต�
ำแหน่
ง........................................................ในความผิด
โดยมอบอ�
อาญาฐานยักกยอกทรั
ยอก โดยมอบอํ
าำนาจให้
นนาย/นาง/นางสาว........................................................................
าย/นาง/นางสาว.................................................................
อาญาฐานยั
พย์ โดยมอบอ�
ำนาจให้
นาย/นาง/นางสาว.................................................................
งานสอบสวน
ต�ตํำาแหน่ง..................................................... เป็นผู้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน     
ที่ประชุมได้ออกเสียง เห็นชอบ..................เสียง ไม่เห็นชอบ......................เสียง
งดออกเสียง...................เสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมติเห็นชอบ
ให้ดด�ำําเนิ
เนินนคดี
คดีออาญากั
าญากับบนาย/นาง/นางสาว.....................................ฐานยั
กยอกพย์
๑๑. ให้
นาย/นาง/นางสาว..............................ฐานยักยอกทรั
๒. มอบอ�
มอบอํำานาจให้ นนาย/นาง/นางสาว...................................ต�
าย/นาง/นางสาว....................................ตํำาแหน่ง...................
..................
๒.
เป็นผู้ร้องทุกข์ดําเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
..............................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
มติที่ประชุม .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
ปิดประชุมเวลา...................................น.

(.....................................................)
เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน
ผู้จดรายงานการประชุม

68

(.....................................................)
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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-(ตัวอย่
มคณะกรรมการกองทุ
นหมูนบ่ หมู
า้ นให้
�ำเนิดนํ าคดี
งกัแบพ่กรรมการกองทุ
นหมูบ่ า้ นน
อย่าางงมติ
มติททปี่ ี่ ประชุ
ระชุ
มคณะกรรมการกองทุ
่บ้าดนให้
เนิแนพ่คดี
งกับกรรมการกองทุ
ทีหมู่ยัก่บยอกทรั
ย์ในกรณีทที่ที่ท�ำําหนั
ความผิดด
้านที่ยักพ
ยอกในกรณี
หนังงสืสืออรัรับบสภาพหนี
สภาพหนี้ใ้ในความเสี
นความเสียหายที่เกิดจากการกระท�
จากการกระทําำความผิ
ทางอาญาไว้
ทางอาญาไว้ และคดี
และคดีออาญาขาดอายุ
าญาขาดอายุคความร้
วามร้อองทุ
งทุกกข์ข์))--

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน.......................................................
ครั้งที่............./.................
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ....................
ณ................................................................

ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง............................................................................................
๑.๒ เรื่อง...........................................................................................
ฯลฯ
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่.............../....................

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่องนโยบายสําคัญของรัรัฐบาล/
กทบ. /จังงหวั
หวัด/อ�
/อํำาเภอ
บาล/กทบ./จั
๓.๒ เรื่องขั้นตอน แนวทางแก้ไข การฟืน้ ฟู กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องให้ดําเนินคดีแพ่งกับกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ไม่ชาํ ระหนี้ตามหนังสือ
รับสภาพหนี้ในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดทางอาญา และ
ผู้ค้ําประกัน

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน....................................
ครั้งที่ ................... /...................
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ....................
ณ ..................................................
ผู้มาประชุม (รายชื่อตามใบลงทะเบียนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้เข้าร่วมประชุมแนบตามผนวกที่ ๔)
๑. .....................................................................................
ประธานกรรมการ
๒. ....................................................................................
รองประธานกรรมการ
๓. ..................................................................................
กรรมการ
๔. ...................................................................................
กรรมการ
๕. ....................................................................................
กรรมการ
๖. .....................................................................................
กรรมการ
๗. ....................................................................................
กรรมการ
๘. ...................................................................................
กรรมการ
๙. ....................................................................................
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ...................................................................................
กรรมการ
๒. ..................................................................................
กรรมการ
๓. ...................................................................................
กรรมการ
๔. ...................................................................................
กรรมการ
๕. ...................................................................................
กรรมการ
๖. ...................................................................................
กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. .....................................................................................
ที่ปรึกษา
๒. ....................................................................................
ที่ปรึกษา
๓. .....................................................................................
ผู้สังเกตการณ์
๔. .....................................................................................
ผู้สังเกตการณ์
เริ่มมประชุ
ประชุมมเวลา..........................น
เวลา.................น.
..................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
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71 71
.................................................................................................เป็
ประธานในที
ระชุ
มได้ได้ม ได้
.................................................................................................เป็
นนประธานในที
่ป่ประชุ
.................................................................................................เป็
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น และหลั
กฐานการกระทํ
ยอดเงิ
นขาดบั
ชีญชีจากรายการงบดุ
ลและรายละเอี
ยดประกอบงบการเงิ
น นและหลั
กฐานการกระทํ
า าา า
…………………………………………………………………………………………ผู
้ค้ํานประกัน
…………………………………………………………………………………………ผู
้ค้ําประกั
…………………………………………………………………………………………ผู
้ค้ํานประกัน
…………………………………………………………………………………………ผู
้ค้ําประกั
๒. …………………………………………………………………………………กรรมการ
ฯลฯ
…………………………………………………………………………………………ผู้ค้ําประกัน
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ฯลฯ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้ติดตามทวงถามด้วยวาจา และติดตามทวงถามเป็น
หนั ง สื อ กั บ กรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นที่ผิ ด นัด ชํ า ระหนี้ แ ละบอกกล่ าวกั บ ผู้ ค้ํ าประกั น แล้ ว แต่ เ พิ ก เฉยไม่
ดําเนินการใด จึงขอมติจากที่ประชุมพิจารณาดําเนินคดีแพ่งกับกรรมการกองทุนหมู่บ้าน พร้อมผู้ค้ําประกัน
หรืออฟ้ฟ้องร้องบังคับตามสัญญา โดย
ดังกล่าวข้างต้น โดยส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดําเนินการไกล่เกลี่ย หรื
มอบหมายให้นนาย/นาง/นางสาว.............................................................
าย/นาง/นางสาว............................................................ตําแหน่ง.......................................
มอบหมายให้
กรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้มีอํานาจดําเนินการแทนกองทุนหมู่บ้าน และให้มีอํานาจลงลายมือชื่อในใบ
การยอมรับตามที่
แต่งทนายความ ดําเนินกระบวนการพิจารณาใดไปในทางจําหน่ายสิทธิของคู่ความนั้น เช่น การยอมรั
คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ หรือใช้สิทธิในการ
อุทธรณ์หรือฎีกา หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ มีอํานาจรับชําระหนี้ และพิจารณาให้นําเงินกําไรสุทธิ
มาเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ที่ประชุมได้ออกเสียง เห็นชอบ........................เสียง ไม่เห็นชอบ.......................เสียง
งดออกเสียง..............เสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
๑. ให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
๒. หากไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดําเนินคดีแพ่งกับกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและผู้ค้ําประกัน
๓. มอบหมายให้
าย/นาง/นางสาว...................................ตําแหน่ง........................
มอบหมายให้นนาย/นาง/นางสาว..................................
กรรมการกองทุ นหมู่บ้านเป็นผู้ มี อํานาจดํ าเนิ นการแทนกองทุ นหมู่ บ้านตามที่
เสนอข้างต้น
๔. ให้นําเงินกําไรสุทธิมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
..........................................................................................................

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

..........................................................................................................
..........................................................................................................

ปิดประชุมเวลา...................................น.
(......................................................)
(.....................................................)
เลขากองทุนหมู่บ้าน
เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน
ผู้จดรายงานการประชุม
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(......................................................)
(.....................................................)
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
-(ตัวอย่าง)-

ระเบียบกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชนเมือง................................................
หมู่ที่.........ตําบล.........................อําเภอ.........................จังหวัด.........................
(ฉบับที่......) พ.ศ. ....
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชนเมือง..................
หมู่ที่.........ตําบล..........................อําเภอ.........................จังหวัด.........................พ.ศ. ............ให้มีหมวด
ว่าด้วย มาตรการในการป้องกันปัญหาเงินขาดบัญชี เพื่อให้การดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน/กองทุน
ชุมชนเมืองมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตาม มาตรา ๙ (2) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๒๑ (๒) แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง และบริ ห ารกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชนเมือง...............................หมู่ที่.........ตําบล..........................
อําเภอ..............................จังหวัด..............................จึงวางระเบียบไว้ ดัดังงต่ต่ออไปนี
ไปนี้ ้นี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชนเมือง...............................
หมู่ที่.........ตําบล..........................อําเภอ.........................จังหวัด......................... (ฉบับที่....................)
พ.ศ. ............”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น หมวด ...... มาตรการในการป้องกันปัญหาเงินขาดบัญชี
ข้อ ...... ข้อ ....... ข้อ ....... ข้อ ....... ข้อ ....... ต่อจาก ข้อ......หมวด ..........................
แห่งระเบียบกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชนเมือง................................หมู่ที่.........ตําบล..............................
อําเภอ..........................................จังหวัด.......................................พ.ศ. ..........................
“หมวด..............
มาตรการในการป้องกันปัญหาเงินขาดบัญชี
ข้ อ .....ในกรณี ที่ ส มาชิ ก นํ า เงิ น มาชํ า ระ หรื อ ชดใช้ คื น เงิ น ให้ แ ก่ ก องทุ น หมู่ บ้ า น
คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นจะต้ อ งนํ า เงิ น จํ า นวนดั ง กล่ า วฝากเข้ า บั ญ ชี ก องทุ น หมู่ บ้ า น ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับชําระคืนเงิน หรือชดใช้คืนเงิน
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ข้อ....ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรายงานสถานะทางการเงิน รวมทั้งดอกผล รายได้
หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน

ให้ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้าน/สมาชิกทราบอย่างสม่ําเสมอ
ข้อ....ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดมีหน้าที่ติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกองทุนหมู่บ้านให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของกองทุน
หมู่บ้าน
ผู้ตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านตามวรรคหนึ่งต้องรายงานผลต่อ
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทราบผลการรายงาน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อประกอบการรายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
ข้อ......ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรายงานผลการรับชําระหนี้ ผลการนําเงินฝาก
เข้าบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ให้ที่ประชุมคณะกรรมกองทุ
นหมูน่บหมู
้านการทราบทุ
กรรมการกองทุ
่บ้านทราบทุกครั้งที่มี
การรับชําระหนี้
ข้อ..... ในกรณีที่กองทุนหมู่บ้านมีเงินขาดบัญชี หรือกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้ใดทุจริต
หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ก องทุ น หมู่ บ้ า น ไม่ ว่ า บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานใดเป็ น ผู้ ต รวจพบ
การกระทําดังกล่าวที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหมู่บ้าน ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้ที่
ทุจริต หรือผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหมู่บ้านชดใช้เงินหรือทรัพย์สินคืนให้แก่กองทุนหมู่บ้าน
ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ตรวจพบการกระทําผิดดังกล่าว
เมื่ อ ครบกํ า หนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว ปรากฏว่ า ยั ง ไม่ มี ก ารชดใช้ เ งิ น หรื อ
ทรัพย์สินคืนให้แก่กองทุนหมู่บ้าน ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเร่งรัดติดตามเพื่อให้มีการชดใช้เงิน
หรือทรัพย์สินคืน และให้มีมติให้ดําเนินคดีทางแพ่ง ทางอาญา แก่ผู้กระทําผิดและผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
รายงานผลการเร่งรัดติดตาม หรือผลการดําเนินคดีให้ที่ประชุมคณะกรรมการ/สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
ทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
ประกาศ ณ วันที่ ...........เดือน..................พ.ศ.............

ลงชื่อ.................................................................
(................................................................)
ตําแหน่ง ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
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๒.๑.๓ ปัญหากองทุนหมู่บ้านขาดความเคลื่อนไหวการดําเนินงาน
 สภาพปัญหา
กองทุ น หมู่ บ้ า นมี ปั ญ หาหยุ ด ดํ า เนิ น งานโดยมี ส าเหตุ ห ลายประการ ได้ แ ก่
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหมดวาระ หรือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีจํานวนไม่ครบตามระเบียบ
ทําให้เกิดปัญหาสะสมยาวนาน โดยอาจจะมีปัญหาหนี้ค้างชําระ เงินขาดบัญชี กองทุนหมู่บ้านไม่จัดทํา
บัญชีและงบการเงินเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน ๒ ปี และสถานะทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านไม่มี
ความเคลื่อนไหว รวมถึงไม่มีเอกสารการบริหารจัดการ
 แนวทางการแก้ไข
ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ยังดํารงตําแหน่งในวาระหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่
เร่งดําเนินการฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านโดยจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกเพื่อสร้าง
จิตสํานึกให้เห็นประโยชน์และความสําคัญที่แท้จริงของกองทุนหมู่บ้าน ให้ความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริม
ให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง และมีความมุ่งมั่นในการ
แก้ปัญหาให้สําเร็จ โดยประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดโดยเร่งด่วน
ขั้นตอนที่ ๑ กองทุนหมู่บ้านทบทวนการดําเนินงาน
ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ยังดํารงตําแหน่งในวาระหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่
ดําเนินการ ดังนี้
ก. รวบรวมเอกสารการดําเนินงานทั้งหมด และสรุปการดําเนินงานของกองทุน
หมู่บ้านทั้งด้านสถานะทางการเงิน สมาชิก การกู้ยืมเงิน การชําระคืนเงิน และระเบียบ ข้อบังคับกองทุน
หมู่บ้าน รวมถึงปัญหา อุปสรรค การดําเนินงาน
ข. กรณีมีขม้อีข้อมูมูลลทีที่ส่สามารถด�
ามารถดํำาเนิเนินนการต่
การต่ออไปได้
ไปได้ใให้ห้เเรีรียยกประชุมคณะกรรมการ
ข.  กรณี
กองทุ น หมู่บ้ า นเพื่อ ทบทวนการดํ าเนินงาน และเรี ยกประชุม สมาชิ ก เพื่อให้ ร่ วมรับ ทราบปัญ หาการ
ดําเนินงานที่ผ่านมาและร่วมดําเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ ให้มีการประชุมสมาชิกเพื่อเลือกคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านให้มีจํานวนครบตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ
ให้เหมาะสม
ค. การดํ า เนิ น งานบริ ห ารจั ด การกองทุ น หมู่ บ้ า นสามารถศึ ก ษาการ
ดําเนินงานได้จากคู่มือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คู่มือการทําสัญญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ขั้นตอนที่ ๒ การฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้าน
1. หากกองทุนหมู่บ้านไม่สามารถดําเนินงานได้เอง ให้ดําเนินการ ดังนี้
ก. กรณีที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีจํานวนไม่ครบตามระเบียบ ไม่มี
ข้อมูลสมาชิก ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ยังดํารงตําแหน่งในวาระ หรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ประสาน
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พนั ก งาน สทบ.สาขาประจํ า จั ง หวั ด คณะอนุ ก รรมการสนั บ สนุ น ระดั บ อํ า เภอ/เขต ระดั บ จั ง หวั ด /
กรุงเทพมหานคร และธนาคารสาขาที่กองทุนหมู่บ้านเปิดบัญชีไว้เพื่อขอข้อมูลในการดําเนินงาน
ข.  กรณี
ณะกรรมการกองทุนนหมู
หมู่บ่บ้า้านน แต่
แต่ททราบข้
ราบข้ออมูมูลลสมาชิ
สมาชิกก ให้ให้พพนันักกงาน
งาน
ข. กรณีทที่ไี่ไม่ม่มมีคีคณะกรรมการกองทุ
สทบ.สาขาประจ�าำจัจังงหวั
หวัดดรายงานข้
รายงานข้ออเท็เท็จจจริ
จริงงให้
ให้คคณะอนุ
ณะอนุกกรรมการสนั
รรมการสนับบสนุ
สนุนนระดั
ระดับบอํอ�าำเภอ/เขตดํ
เภอ/เขตด�าำเนิเนินนการจั
การจัดด
สทบ.สาขาประจํ
ให้มมีกีการประชุ
ารประชุมมเพื
เพื่อ่อคัคัดดเลื
เลืออกคณะกรรมการกองทุ
กคณะกรรมการกองทุนนหมู
หมู่บ่บ้า้านโดยอาจประสานขอความร่
นโดยอาจประสานขอความร่ววมมื
มมืออผูผู้ใ้ใหญ่
หญ่บบ้า้านน
ให้
ชุมชน กเรีกองทุ
ยกสมาชิ
้านเข้ามร่วแล้มประชุ
มแล้วรายงานผลให้
ณะอนุกรรมการสนั
บสนุ
เรีผู้นย�ำกสมาชิ
นหมูก่บกองทุ
้านเข้นาหมู
ร่ว่บมประชุ
วรายงานผลให้
คณะอนุกครรมการสนั
บสนุนระดั
บอํนาระดั
เภอบ
อ�ำเภอ/เขตทราบ
และจัยดบท�ำข้ระเบี
ข้อบังคับของกองทุ
นหมูเป็บ่ าน้ นให้
ดระบบการ บริหหารจั
ารจัดดการ
การ
ทราบ
และจัดทําระเบี
อบังยคับ ของกองทุ
นหมู่บ้านให้
ปัจจุเป็บนันปัจจุบนั จั  จัดระบบการบริ
ลดความเสี่ย่ยงตามปรั
งตามปรัชชญาเศรษฐกิ
ญาเศรษฐกิจจพอเพี
พอเพียยงง (ระบบการออม ระบบการติ
ระบบการติดดตามการกู
ตามการกู้ย้ยืมืมเงิเงินนของสมาชิ
ของสมาชิกก
ลดความเสี
ตามแนวค�
ระบบสวัสดิภาพ สวั
สวัสสดิดิกการ)
าร) ตามแนวคํ
ตามแนวค�ำาำพิพิพิพพพากษาศาลปกครองสู
ากศาลปกครองสูงงสุงสุสุดดดคดี
คดีหหมายเลขแดงที
มายเลขแดงที่ ่อ.๑๖๕๖/๒๕๕๙
อ.๑๖๕๖/๒๕๕๙
ระบบสวั
ากศาลปกครองสู
๑๕ สิสิงงหาคม
หาคม ๒๕๕๙
๒๕๕๙ระหว่
ระหว่าางงนางพ.
นางพ.ผู้ฟผู้ฟองคดี
้องคดีประธานอนุ
ประธานอนุกรรมการสนั
กรรมการสนับบสนุ
สนุนนระดั
ระดับบอํอ�าำเภอ
เภอ
ลงวันที่ ๑๕
(นายอ�าำเภอ น.) ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน ผู้ถูกฟ้องคดี
(นายอํ
ค. กรณี ที่ ไ ม่ม่มี คี ณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า้ านน และไม่
และไม่ททราบข้
ราบข้ออมูมูลลสมาชิ
สมาชิกก
ให้พพนันักกงาน
งาน สทบ.สาขาประจํ
สทบ.สาขาประจ�าำจัจังงหวั
หวัดดรายงานข้
รายงานข้ออเท็เท็จจจริ
จริงงให้ให้คคณะอนุ
ณะอนุกกรรมการสนั
รรมการสนับบสนุ
สนุนนระดั
ระดับบอํอ�าำเภอ/เขต
เภอ/เขต
ให้
�ำชุมชนมเรี
ลูกบ้านเพื่อสอบถาม
ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านนเรีผูย้นกประชุ
ลูกยบ้กประชุ
านเพื่อมสอบถามข้
เท็จจริง
ข้อเท็จจริงและขอความร่
วมมือ้ นในการฟื
กองทุ
นหมู่ อ่บลู้ากนเมื
ลูกบ้านแสดงตนว่
าเป็นกสมาชิ
ก รวมทั
้งจาก
และขอความร่
วมมือในการฟื
ฟูกองทุ้นนฟูหมู
่บ้านเมื
บ้า่อนแสดงตนว่
าเป็ นสมาชิ
รวมทั
้งจากการ
การตรวจสอบเอกสารที
กี่ยอวข้
องจนได้
รายชื
่อสมาชิ
ก ขให้อความร่
ขอความร่
วมมื
อสมาชิ
การประชุมมเพืเพื่อ่อ
ตรวจสอบเอกสารที
่เกี่ย่เวข้
งจนได้
รายชื
่อสมาชิ
ก ให้
วมมื
อสมาชิ
กทีก่มทีีอ่มยูีอ่จยูัด่จัดการประชุ
คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านให้ได้สัดส่วนตามระเบียบเพื่อดํด�าำเนินงานต่อไป
หากได้ดําเนินการตรวจสอบแล้วยังไม่ทราบข้อมูลและไม่สามารถดําเนินการอื่น
ใดได้อีกซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหมู่บ้าน ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ
จั ง หวั ด /กรุ ง เทพมหานคร หรื อ สํ า นั ก งานกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชาติ สาขา รายงาน
ข้อเท็จจริงต่อผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเพื่อให้พิจารณาสั่งระงับการ
จ่ายเงินของกองทุนหมู่บ้าน หรือให้กองทุนหมู่บ้านชดใช้หรือให้ส่งคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้วตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๓ และอาจเป็นเหตุให้กองทุนหมู่บ้านถูกเลิก ยุบรวม หรือแยก
บางส่วน ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ว่าด้วยการเลิก
ยุบรวม หรือแยกบางส่วน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙
2. ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ดําเนินการดังนี้
2.๑ ให้ จัด ทํา รายงานการประชุม และรายชื่อ คณะกรรมการกองทุ น
หมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่เสนอให้คณะอนุกรรมการสนับสนุน
ระดับอําเภอ/เขตทราบ และให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขตแจ้งให้ธนาคารสาขาที่กองทุน
หมู่บ้านที่เปิดบัญชีไว้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงผู้มีอํานาจเบิก-ถอนเงิน ต่อไป
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๒.๒ ทําหนังสือขอข้อมูลจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขต
หรื อ เครื อ ข่ า ยกองทุ น หมู่ บ้ า น หรื อ ธนาคารสาขาที่ ก องทุ น หมู่ บ้ า นเปิ ด บั ญ ชี ไ ว้ หรื อ สทบ.สาขา
เพื่อทราบรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่า
2.๓ ทําหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่าให้ส่งมอบ
เอกสารการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้าน
2.๔ ตรวจสอบสถานะการเงินกับธนาคารสาขาที่กองทุนหมู่บ้านเปิด
บัญชีไว้ พร้อมข้อมูลการสั่งจ่ายเงินจากบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่มีการจ่ายเงินไปยังสมาชิก และข้อมูลการ
ถอนเงินจากบัญชีสมาชิก กรณีที่ธนาคารสาขาดังกล่าวไม่สามารถตรวจสอบรายการความเคลื่อนไหว
ทางบัญชีได้เนื่องจากมีการทําลายเอกสารตามระเบียบของธนาคารไปแล้ว ให้ประสานไปยังสํานักงาน
ใหญ่ของธนาคารนั้นๆ แต่หากไม่ได้รับความร่วมมือก็ให้ประสานสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติเพื่อขอให้ประสานไปยังธนาคารดังกล่าวต่อไป
2.๕ หากได้ ข้ อ มู ล จากธนาคารว่ า ได้ มี ก ารโอนเงิ น จากบั ญ ชี ก องทุ น
หมู่บ้านให้กับสมาชิกรายใดแล้วให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดําเนินการ ดังนี้
2.5.๑ ทําหนังสือไปยังสมาชิกเพื่อตรวจสอบสถานะการเป็นหนี้ว่า
ปัจจุบันสมาชิกยังคงเป็นหนี้หรือไม่ จํานวนเงินเท่าใด และหากชําระหนี้แล้ว ชําระโดยวิธีใด ให้สมาชิก
แสดงหลักฐาน
2.5.2 ทําหนังสือไปยังคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่าเพื่อ
ตรวจสอบว่า ตามหลักฐานที่มีการโอนเงินให้กับสมาชิก สมาชิกได้ชําระหนี้ให้กับกองทุนแล้วหรือไม่
หากชํ า ระหนี้ แ ล้ ว ชํ า ระจํ า นวนเงิ น เท่ า ใด ด้ ว ยวิ ธี ใ ด ให้ ค ณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นชุ ด เก่ า แสดง
หลักฐาน
3. จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน บัญชีกองทุนหมู่บ้าน
บัญชีรายชื่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน บัญชีสมาชิกที่กู้ยืมเงินและค้างชําระ แสดงจํานวนเงินที่ได้รับการ
จัดสรร จํานวนเงินที่ปล่อยกู้ จํานวนเงินขาดบัญชี จํานวนเงินที่ได้รับชําระหนี้แล้ว พร้อมแผนพัฒนา
กองทุนหมู่บ้าน เช่น แผนการปล่อยกู้เงิน แผนการติดตามทวงถาม เป็นต้น
หากพบปัญหาหนี้ค้างชําระ/เงินขาดบัญชี/คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ยักยอกเงิน ให้ดําเนินการตามแนวทางแก้ไขในข้อที่ ๒.๑.๑ (หน้า ๑๑) และ ๒.๑.๒
(หน้า ๕๖)
นน
(หน้๒.๑.๒
า ๕๖)ข้าข้งต้
างต้
ขั้นตอนที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้าน
สํ านัก งานกองทุน หมู่บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชาติ (สทบ.) โดย สทบ. สาขา
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ธนาคารสาขาที่กองทุนหมู่บ้านเปิดบัญชีไว้ และคณะอนุกรรมการสนับสนุน
ระดับอําเภอ/เขต สนับสนุนการให้ความรู้ด้านการจัดทําบัญชี เอกสารการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระบบการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านได้รับการพัฒนาสามารถรับ
การสนับสนุนต่อไป
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อุปสรรค
1. สมาชิ ก ไม่ อ ยากเป็ น กรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า น เนื่ อ งจากเกรงว่ า จะต้ อ ง
รับผิดชอบปัญหาที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่าไม่ได้แก้ไข ทําให้การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านชุดใหม่ยาก
2. เอกสารการดําเนินงานต่างๆ สูญหาย ถูกทําลาย
๓. ไม่มีค่าตอบแทนการทํางานของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
๔. ไม่มีสถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน
๕. ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการทํางานกองทุนหมู่บ้าน
 เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามขัน้ ตอนต่างๆ ข้างต้น
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกทีร่ ่วมรับทราบและ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาด้วยกัน
๒. งบการเงินอย่างน้อย ๒ ปี
๓. แผนพัฒนากองทุนหมู่บ้าน อาทิ การส่งเสริมการออมเงิน (บัญชีที่ ๒) การจัด
สวัสดิการ การมีส่วนร่วมของสมาชิก เป็นต้น
๔. บัญชีรายชือ่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่
๕. บัญชีรายชือ่ สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
๖. ระเบียบ ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้านฉบับปรับปรุง แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน
๗. เอกสารทางการเงิน/การบัญชี
8. สมุดบัญชีเงินฝาก
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เอกสารการดํ
าเนิ
งานปัมญ
หาไม่มีค่อวามเคลื
เอกสารการดํ
าเนินงานปั
ญนหาไม่
ีความเคลื
นไหว ่อนไหว

แผนการพั
ฒนากองทุ
นหมู่บ้ามนและชุ
แผนการพั
ฒนากองทุ
นหมู่บ้านและชุ
ชนเมือมงชนเมือง
กองทุ
นหมู่บา้ น/กองทุ
นชุอมง.......................................................................
ชนเมือง.......................................................................
กองทุนหมู
่บา้ น/กองทุ
นชุมชนเมื
1. แผนการใช้
จา่ ยเงินของกองทุ
นหมู่บ้ามนและชุ
1. แผนการใช้
จา่ ยเงินของกองทุ
นหมู่บ้านและชุ
ชนเมือมงชนเมือง
้าน จ�ำนวน.........................................บาท
1.1กการให้
กู้ยืมกักบกองทุ
สมาชินกกองทุ
น หมู
จํา่บนวน.............................................บาท
1.1 การให้
ู้ยืมกับสมาชิ
จํานวน.............................................บาท
ประเภทของผู
ืม คคล.........................ราย
รายบุคคล.........................ราย
วงเงิน..................................บาท
ประเภทของผู
้ก้ยู ืม ้ก้ยู รายบุ
วงเงิน..................................บาท
่ม............................ราย
วงเงิน...................................บาท
รายกลุ่มรายกลุ
............................ราย
วงเงิน...................................บาท
กิจกรรมในการใช้
เงินกู้ การเกษตร
จํานวน....................ราย
วงเงิน.....................บาท
กิจกรรมในการใช้
เงินกู้ การเกษตร
จํานวน....................ราย
วงเงิน.....................บาท
จํานวน....................ราย
วงเงิน.....................บาท
ค้าขาย ค้าขาย จํานวน....................ราย
วงเงิน.....................บาท
อุตสาหกรรม
จํานวน....................ราย
วงเงิน.....................บาท
อุตสาหกรรม
จํานวน....................ราย
วงเงิน.....................บาท
การบริกจํารานวน....................ราย
จํานวน....................ราย
วงเงิน.....................บาท
การบริการ
วงเงิน.....................บาท
จํานวน....................ราย
วงเงิน.....................บาท
การศึกษาการศึกษา
จํานวน....................ราย
วงเงิน.....................บาท
จํานวน....................ราย
วงเงิน.....................บาท
ชําระหนี้ ชําระหนีจํ้ านวน....................ราย
วงเงิน.....................บาท
จํานวน....................ราย
วงเงิน.....................บาท
เหตุฉกุ เฉิเหตุ
น ฉกุ เฉิจํนานวน....................ราย
วงเงิน.....................บาท
จํานวน....................ราย
วงเงิน.....................บาท
อื่นๆ อื่นๆ จํานวน....................ราย
วงเงิน.....................บาท
1.2
การจัดระบบสวั
สวั
สมาชิ
กองทุ
นน/เพื
สวัสสดิ่อดิกสมาชิ
การเพื
ารเพืก่อ่อกองทุ
สมาชินกก/เพื
กองทุ
หมู่อ่บสาธารณประโยชน์
้าน/เพื่อสาธารณประโยชน์
1.2 การจั
ดระบบสวั
สดิภาพ สสวัดิภสาพ
ดิการเพื
่อสาธารณประโยชน์
จํานวน.............................................บาท
จํานวน.............................................บาท
สวัสอ่ดิสมาชิ
ภาพเพืกอ่ จํสมาชิ
ก จํานวน...................................................บาท
สวัสดิภาพเพื
านวน...................................................บาท
ก. ......................................................................................................................................................
ก. ......................................................................................................................................................
ข. ......................................................................................................................................................
ข. ......................................................................................................................................................
ค. ......................................................................................................................................................
ค. ......................................................................................................................................................
สวัส่อดิสมาชิ
การเพืก่อจํสมาชิ
ก จํานวน...................................................บาท
สวัสดิการเพื
านวน...................................................บาท
ก. ......................................................................................................................................................
ก. ......................................................................................................................................................
ข. ......................................................................................................................................................
ข. ......................................................................................................................................................
ค. ......................................................................................................................................................
ค. ......................................................................................................................................................
สาธารณประโยชน์
จํานวน...................................................บาท
สาธารณประโยชน์
จํานวน...................................................บาท
ก. ......................................................................................................................................................
ก. ......................................................................................................................................................
ข. ......................................................................................................................................................
ข. ......................................................................................................................................................
ค. ......................................................................................................................................................
ค. ......................................................................................................................................................
2. แผนการสร้
างระบบสวั
ดิภสาพ
สวัสดิสกมาชิ
ารแก่
สมาชิ
นรูปธรรม
2. แผนการสร้
างระบบสวั
สดิภาพ สสวั
ดิการแก่
กอย่
างเป็กอย่
นรูปางเป็
ธรรม
2.1 แผนการจั
สวัสดิ่อภสมาชิ
าพเพืก่อกองทุ
สมาชินกหมู
กองทุ
นหมูมบ่ ชนเมื
้าน/ชุอมงชนเมื
2.1 แผนการจั
ดสวัสดิภดาพเพื
บ่ ้าน/ชุ
ด้วยวิอธงีกด้ารวยวิธีการ
ก. ......................................................................................................................................................
ก. ......................................................................................................................................................
80
ข. ......................................................................................................................................................
ข. ......................................................................................................................................................
ค. ......................................................................................................................................................
2.2 รูปแบบการจัดสวัสดิภาพ
กองทุางมาตรฐานการบริ
นหมู่บ้าน/ชุมชนเมื
าเนิ่อนการฟื
การเอง
79
คู
่มือการสร้
หารจัอดงดํ
การเพื
้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
วิธีการ............................................ ระยะเวลา............................................
 กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองดําเนินการร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

80
ค. ......................................................................................................................................................
2.2 รูปแบบการจัดสวัสดิภาพ
 กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองดําเนินการเอง
วิธีการ............................................ ระยะเวลา............................................
 กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองดําเนินการร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
วิธีการ............................................ ระยะเวลา...........................................
 กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองดําเนินการร่วมกับองค์กรอื่นในชุมชน
วิธกี าร............................................ ระยะเวลา...........................................
2.3 แผนการจัดสวัสดิการเพื่อสมาชิกกองทุนหมู่บา้ น/ชุมชนเมือง ด้วยวิธีการ
ก. ......................................................................................................................................................
ข. ......................................................................................................................................................
ค. ......................................................................................................................................................
2.4 รูปแบบการจัดสวัสดิการ
 กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองดําเนินการเอง
วิธีการ............................................ ระยะเวลา............................................
 กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองดําเนินการร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
วิธีการ............................................ ระยะเวลา...........................................
 กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองดําเนินการร่วมกับองค์กรอื่นในชุมชน
วิธกี าร............................................ ระยะเวลา...........................................
3. แผนการเพิ่มการออมเงินเพื่อประกันความเสี่ยงและสร้างวินัยทางการเงิน
3.1 จํานวนเงินออม ในปัจจุบัน
ก. เงินหุ้น/สัจจะ..............................บาท
ข. เงินฝาก/เงินออม..............................บาท
3.2 เป้าหมายการเพิม่ การออม จํานวน..............................บาท
3.3 ระยะเวลาดําเนินการ............................................................................................................
3.4 วิธกี ารเพิ่มการออมเงินเพื่อประกันความเสี่ยงและสร้างวินัยทางการเงิน
ก. ......................................................................................................................................................
ข. ......................................................................................................................................................
ค. ......................................................................................................................................................
ง. ......................................................................................................................................................
จ. ......................................................................................................................................................

80

คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

81

4. แผนการขยายการรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
4.1 เป้าหมายสมาชิก ที่จะเพิ่มขึ้น……………..คน
4.2 ระยะเวลาดําเนินการ.................................................................................................
ด้วยวิธีการ (เช่น การรับสมัครสมาชิก, ลดดอกเบี้ยเงินกู้, จูงใจด้วยดอกเบี้ยเงินฝาก, จัดระบบ
สวัสดิการ, ฯลฯ
ก. ......................................................................................................................................................
ข. ......................................................................................................................................................
ค. ......................................................................................................................................................
ง. ......................................................................................................................................................
จ. ......................................................................................................................................................
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๒.๑.๔ ปัญหาไม่มีการจัดทําเอกสารการส่งมอบงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
 สภาพปัญหา
เมื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือหมดวาระลงแล้ว
ไม่มีการจัดทําเอกสารการส่งมอบงานระหว่างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่ากับคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านชุดใหม่ หรือมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบริหารงานเพียงชุดเดียวตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
เท่านั้น อาจทําให้เอกสารมีการสูญหายทําให้ขาดการติดตามการใช้คืนเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
 แนวทางการแก้ไข
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่าต้องจัดทําบันทึกการส่งมอบงาน เมื่อมีการ
เปลี่ ย นแปลงคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นให้ กับ คณะกรรมการกองทุน หมู่ บ้ า นชุดใหม่ที่ ไ ด้ รั บ การ
คัดเลือก หรือหากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่าได้รับคัดเลือกก็ต้องทําบันทึกส่งมอบงานไว้ด้วย
วิธีการ
๑. ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่าจัดทําเอกสารการส่งมอบงานเป็น
ลายลักษณ์อักษรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือตามแบบฟอร์มที่จัดทําไว้
เป็นแบบแผนการดําเนินงานที่เกิดขึ้นเป็นประจํา หากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่าได้รับคัดเลือก
เป็นชุดใหม่ก็จะต้องทําหลักฐานไว้ทุกครั้ง
๒. ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุ ดเก่ าเรี ยกประชุ มสมาชิกเพื่อคัดเลือก
คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นชุด ใหม่ และให้ ค ณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ านชุ ด เก่ า แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม
รับทราบเรื่องการส่งมอบงาน และจัดทํารายงานการประชุมสมาชิกเกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านชุดใหม่ และการส่งมอบงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทุกครั้ง
๓. ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านกําหนดระเบียบข้อบังคับให้มีการส่งมอบ
งานในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านโดยกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน
๔. ให้ ค ณะกรรมการกองทุน หมู่ บ้ า นชุ ดใหม่ ตรวจสอบเอกสารที่รั บ มอบให้
ถูกต้อง
 เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามขัน้ ตอนต่างๆ ข้างต้น
๑. บันทึกการส่งมอบงานระหว่างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่าและชุดใหม่
๒. รายงานการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทีม่ ีวาระการประชุมระบุเรื่องการ
คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่ และการส่งมอบงาน
๓. ระเบียบข้อบังคับที่ระบุให้มีการส่งมอบงานในกรณีทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน โดยกําหนดระยะเวลาทีช่ ัดเจน
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เอกสารการดํ
าเนินงานปัญาเนิ
หาไม่
มีการส่
งมอบงานฯ
เอกสารการดํ
นงานปั
ญหาไม่
มีการส่งมอบงานฯ

-(ตัวอย่าง)-(ตัวอย่าง)บันทึกการส่
บันงมอบงาน
ทึกการส่งมอบงาน
กองทุนหมูกองทุ
่บา้ นหรื
อกองทุ
นชุอมกองทุ
ชนเมือนง.........................................................
นหมู
่บา้ นหรื
ชุมชนเมือง.........................................................
หมู่ที่......ตํหมู
าบล............................อํ
าเภอ...........................จั
งหวัด.................................
่ที่......ตําบล............................อํ
าเภอ...........................จั
งหวัด.................................
บันทึกนี้ได้ทบัํานขึทึ้นกระหว่
นหมู่บ้าน..............................................................
นี้ได้ทาํางคณะกรรมการกองทุ
ขึ้นระหว่างคณะกรรมการกองทุ
นหมู่บ้าน..............................................................
โดยมี นาย/นาง/นางสาว..............................................เป็
นผู้แทนกองทุนผูน้แหมู
่บ้าน เรีนยหมู
กว่า่บ้า“ผูน ้สเรี่งยมอบ”
ฝ่า้สยหนึ
่ง ฝ่ายหนึ่ง
โดยมี นาย/นาง/นางสาว..............................................เป็
ทนกองทุ
กว่า “ผู
่งมอบ”
กับคณะกรรมการกองทุ
นหมู่บ้าน.....................โดยมี
นาย/นาง/นางสาว...........................................เป็
น
กับคณะกรรมการกองทุ
นหมู่บ้าน.....................โดยมี
นาย/นาง/นางสาว...........................................เป็
น
ผู้แทนกองทุผูน้แหมู
่บ้าน เรีนหมู
ยกว่่บา้าน“ผูเรี้รัยบกว่
มอบ”อี
ายหนึ่ง กผูฝ่้สา่งยหนึ
มอบได้
าที่ตามรายการ
ทนกองทุ
า “ผู้กรับฝ่มอบ”อี
่ง ผูส้ส่ง่งมอบงานในหน้
มอบได้ส่งมอบงานในหน้
าที่ตามรายการ
ต่อไปนี้

ต่อไปนี้
1. หนังสือ1.สําคัหนั
ญแสดงการจดทะเบี
ยนเป็นนิติบยุคนเป็
คลนนิจําตนวน…………ฉบั
บ
งสือสําคัญแสดงการจดทะเบี
ิบุคคล จํานวน…………ฉบั
บ
2. สมุดบั2.
นทึกสมุ
รายงานการประชุ
มคณะกรรมการกองทุ
นหมู่บ้าน จํนาหมู
นวน....................เล่
ม
ดบันทึกรายงานการประชุ
มคณะกรรมการกองทุ
่บ้าน จํานวน....................เล่
ม
3. สมุดบัน3.ทึกสมุ
รายงานการประชุ
มสมาชิกกองทุ
นหมูก่บกองทุ
้าน จํนาหมู
นวน....................เล่
ม
ดบันทึกรายงานการประชุ
มสมาชิ
่บ้าน จํานวน....................เล่
ม
4. ระเบีย4.
บข้อบัระเบี
งคับยของกองทุ
หมู่บ้านจํานนวน....................เล่
ม
บข้อบังคับนของกองทุ
หมู่บ้านจํานวน....................เล่
ม
5. สมุ ดบั5.
ญชี ทสมุ
ี่ 1ดเลขที
…………………..………ธนาคาร………………………สาขา………………………..
บั ญชี ท่ บี่ ัญ1ชีเลขที
่บัญชี …………………..………ธนาคาร………………………สาขา………………………..

เงินคงเหลือเงิณ
วันส่งมอบ
จํานวน ……...…………………….บาท
นคงเหลื
อ ณ วันส่ทีง่....................................
มอบ วันที่....................................
จํานวน ……...…………………….บาท
6. สมุ ด บั6.ญ ชีสมุ
ที่ 2ด บัเลขที
……………….……….ธนาคาร…………………………สาขา…………………..
ญ ชี ท่ บี่ ั 2ญ ชีเลขที
่ บั ญ ชี ……………….……….ธนาคาร…………………………สาขา…………………..
เงินคงเหลือเงิณ
วันส่งมอบ
จํานวน ……..……………………….บาท
นคงเหลื
อ ณ วันส่ทีง่................................
มอบ วันที่................................
จํานวน ……..……………………….บาท
7. สมุดบั7.
ญชีทสมุ
ี่ 3ดบัเลขที
……………….……..………ธนาคาร……………………สาขา……………………….
ญชีท่บี่ ัญ
3 ชีเลขที
่บัญชี……………….……..………ธนาคาร……………………สาขา……………………….
เงินคงเหลือเงิณ
วันส่งมอบ
จํานวน ……...……………………….บาท
นคงเหลื
อ ณ วันส่ทีง่...............................
มอบ วันที่...............................
จํานวน ……...……………………….บาท
8. สมุดบั8.
ญชีทสมุ
ี่ 4ดเลขที
…………….……..………ธนาคาร……………………สาขา………………………….
บัญชี่บทัญ
ี่ 4ชี…เลขที
่บัญชี……………….……..………ธนาคาร……………………สาขา………………………….
เงินคงเหลือเงิณ
วันส่งอมอบ
จํานวน ……...……………………….บาท
นคงเหลื
ณ วันส่ทีง่...............................
มอบ วันที่...............................
จํานวน ……...……………………….บาท
9. สมุดทะเบี
นคุดมทะเบี
บัญชียลนคุ
ูกหนี
ายตั
จํา้รนวน....................เล่
ม
9. ยสมุ
มบั้รญ
ชีลวูกหนี
ายตัว จํานวน....................เล่
ม
10. สมุดทะเบี
นคุดมทะเบี
หุ้น/สัยจนคุ
จะมบัหุญ้นชี/สัทจี่ จะ
2 จํบัาญ
นวน....................เล่
ม
10.ยสมุ
ชีที่ 2 จํานวน....................เล่
ม
11. สัญญากู
บัญชีที่ 1 จํบัาญ
นวน....................ฉบั
บ
11.้เงินสัและเอกสารประกอบ
ญญากู้เงินและเอกสารประกอบ
ชีที่ 1 จํานวน....................ฉบั
บ
12. สัญญากู
บัญชีที่ 2 จํบัาญ
นวน....................ฉบั
บ
12.้เงินสัและเอกสารประกอบ
ญญากู้เงินและเอกสารประกอบ
ชีที่ 2 จํานวน....................ฉบั
บ
13. สัญญากู
บัญชีที่ 3 จํบัาญ
นวน....................ฉบั
บ
13.้เงินสัและเอกสารประกอบ
ญญากู้เงินและเอกสารประกอบ
ชีที่ 3 จํานวน....................ฉบั
บ
14. หนังสือ14.
สั่งจ่หนั
ายเงิ
กกู้ บัสญมาชิ
ชีที่ ก1กู้ บัจําญนวน....................ชุ
ด
งสืนอกูสั้ห่งรืจ่อาเงิ
ยเงินโอนให้
นกู้หรือสเงิมาชิ
นโอนให้
ชีที่ 1 จํานวน....................ชุ
ด
15. หนังสือ15.
สั่งจ่หนั
ายเงิ
กกู้ บัสญมาชิ
ชีที่ ก2กู้ บัจําญนวน....................ชุ
ด
งสืนอกูสั้ห่งรืจ่อาเงิ
ยเงินโอนให้
นกู้หรือสเงิมาชิ
นโอนให้
ชีที่ 2 จํานวน....................ชุ
ด
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16. หนังสือสั่งจ่ายเงินกู้หรือเงินโอนให้สมาชิกกู้ บัญชีที่ 3 จํานวน....................ชุด
17.หนังสือการส่งใช้คืนเงินกู้ บัญชีที่ 1 จํานวน....................ชุด
18. หนังสือการส่งใช้คืนเงินกู้ บัญชีที่ 2 จํานวน....................ชุด
19. หนังสือการส่งใช้คืนเงินกู้ บัญชีที่ 3 จํานวน....................ชุด
20. ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน บัญชีที่ 1 จํานวน....................เล่ม
21. ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน ทีบั่ ญ
2ชีจํทาี่ นวน....................เล่
ม ม
๒ จ�ำนวน...................เล่
22. ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน บัญชีที่ 3 จํานวน....................เล่ม
23. ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน บัญชีที่ 4 จํานวน....................เล่ม
24. ใบสําคัญจ่ายเงิน บัญชีที่ 1 จํานวน....................เล่ม
25. ใบสําคัญจ่ายเงิน บัญชีที่ 2 จํานวน....................เล่ม
26. ใบสําคัญจ่ายเงิน บัญชีที่ 3 จํานวน....................เล่ม
27.ใบสําคัญจ่ายเงิน บัญชีที่ 4 จํานวน....................เล่ม
28. สมุดบัญชีรายรับ บัญชีที่ 1 จํานวน....................เล่ม
29. สมุดบัญชีรายรับ บัญชีที่ 2 จํานวน....................เล่ม
30. สมุดบัญชีรายรับ บัญชีที่ 3 จํานวน....................เล่ม
31. สมุดบัญชีรายจ่าย บัญชีที่ 1 จํานวน....................เล่ม
32. สมุดบัญชีรายจ่าย บัญชีที่ 2 จํานวน....................เล่ม
33. สมุดบัญชีรายจ่าย บัญชีที่ 3 จํานวน....................เล่ม
34. รายงานงบการเงิน บัญชีชุดที่ 1 จํานวน.................ชุด
35. รายงานงบการเงิน บัญชีชุดที่ 2 จํานวน.................ชุด
36. ทะเบียนคุมสมาชิก จํานวน...............ชุด
37. บัญชีคุมลูกหนี้ค้างชําระ จํานวน.............ชุด
38. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน จํานวน.............ชุด
39. หนังสือรับสภาพหนี้/ผ่อนชําระ

จํานวน......................ราย

40. ทรัพย์สิน คือ.....................................................................................................................
………………………………………………………………………………..................…………………………………………………..
41. อื่นๆ ระบุ.........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..................…………………………………..
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ผู้รับมอบได้ตรวจสอบรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าถูกต้อง และรับมอบไว้ ทั้งผู้ส่งมอบ
และผู้รับมอบ จึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน รวม 2 คน ณ วันที่ซึ่งระบุข้างต้น
บันทึกนี้ได้ทําขึ้น 3 ชุด มีข้อความอย่างเดียวกัน ผู้รับมอบและผู้ส่งมอบถือไว้คนละ 1 ชุด เก็บไว้
ประจํากองทุนหมู่บ้าน...............................................................หมู่ที่...............ไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด

ลงชื่อ........................................................ผู้ส่งมอบ

ลงชื่อ..........................................ผู้รับมอบ

(.................................................................)
(..................................................................)

(..................................................................)
(..................................................................)

ลงชื่อ......................................................พยาน

ลงชื่อ.....................................................พยาน

(......................................................................)

(.....................................................................)
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-(ตัวอย่าง)ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน....................................
ครั้งที่ ................... /.........................
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. .................
ณ ...........................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ...../........

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่
๔.๒ เรื่องการส่งมอบงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุ นหมู่บ้าน

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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รายงานการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน.......................................
หมูที่......ตําบล..............................อําเภอ.........................จังหวัด............................
ครั้งที่ .............. /.................
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ............
ณ ..............................................
ผู้มาประชุม……………..คน ผู้ไม่มาประชุม.......................คน
(รายชื่อตามเอกสารใบลงทะเบียนแนบโดยมีตัวอย่างตามภาคผนวก ๓)
ผู้มาประชุม
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๘. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๙. ……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๐. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ฯลฯ
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เริ่มประชุมเวลา..........................น.
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.................................................................................................เป็
.................................................................................................เป็
นประธานในที
นประธานในที
่ประชุ
ม ่ปได้
.................................................................................................เป็
นประธานในที
่ประชุ
มระชุ
ได้ ม ได้
กล่กล่
าวเปิ
กล่
ดการประชุ
าดวเปิ
ดการประชุ
มและดํ
ามเนิ
และดํ
เนินการประชุ
มตามระเบี
มตามระเบี
ยบวาระ
ยดับวาระ
งต่ดังอต่ไปนี
ง้ ต่อ้ ไปนี้
าวเปิ
การประชุ
มและดํ
านเนิการประชุ
นาการประชุ
มตามระเบี
ยบวาระ
อดัไปนี
ระเบี
ยบวาระที
ระเบี
ยบวาระที
่ ๑่ ๑เรื่อเรืงที
๑่องที
่ปเรื
ระธานแจ้
งที่ประธานแจ้
งให้งทให้ี่ปทระชุ
งี่ปให้
มททราบ
ี่ปมระชุ
มทราบ
ระเบี
ยบวาระที
่ป่อระธานแจ้
ระชุ
ทราบ
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
มติมติ
ที่ปทระชุ
มที่ปมระชุม ที่ปทีระชุ
มทีรั่ปมบระชุ
มรับทราบ
ี่ปมติระชุ
่ประชุ
รัทราบ
บทราบ
ระเบี
ยบวาระที
ระเบี
ยบวาระที
่ ๒ ่ ๒รับ่ รัรองรายงานการประชุ
๒บรองรายงานการประชุ
รับรองรายงานการประชุ
ม ครั
้งทีม้ง่.............../....................
้งที่.............../....................
ระเบี
ยบวาระที
ม ครั
ทีครั
่.............../....................
เมื่อเมืวั่อนวัทีเมื
นที่..........เดื
อน..........................พ.ศ.
อน..........................พ.ศ.
.............
.............
น่..........เดื
ที่อ่.วั.........เดื
อน..........................พ.ศ.
.............
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
มติมติ
ที่ปทระชุ
มที่ปมระชุ
ที่ปทีมระชุ
มทีมี่ปมมระชุ
มบติรองหรื
(รับอรองหรื
แก้
ไข)......................................................................
แก้ไข)......................................................................
ี่ปมติระชุ
่ประชุ
มีติม(รัติมบ(มีรัรองหรื
อแก้
ไอข)......................................................................
ระเบี
ยบวาระที
ระเบี
ยบวาระที
่ ๓ ่ ๓ ่ เรื๓่อเรืงเพื
่องเพื
่อทราบ
่อเรืทราบ
ระเบี
ยบวาระที
่องเพื
ทราบ
๓.๑ ................................................................................................................
๓.๑๓.๑
................................................................................................................
................................................................................................................
๓.๒ ................................................................................................................
๓.๒๓.๒
................................................................................................................
................................................................................................................
มรับพร้
ทราบ
พร้
ข้อเสนอแนะ
เห็น................................
มติมติ
ที่ปทระชุ
มที่ปมระชุม ที่ปทีระชุ
มทีรั่ปมบระชุ
อมมี
ข้อขอเสนอแนะ
ความคิ
ดความคิ
เห็ดนเห็................................
ี่ปมติระชุ
่ประชุ
รัทราบ
บทราบ
พร้
อมมี
้อมมี
เสนอแนะ
ความคิ
นด................................
ระเบี
ยบวาระที
๔่องเพื
่อพิจารณา
ระเบี
ยบวาระที
่ ๔่ ๔เรื่อเรืงเพื
่อเรืพิ่อจงเพื
ระเบี
ยบวาระที
พิารณา
จารณา
๔.๑
เรื่อดงการคั
เลือกคณะกรรมการกองทุ
บ่ ด้าใหม่
นชุดใหม่
๔.๑๔.๑
เรื่อเรื
งการคั
เลืดอเลืกคณะกรรมการกองทุ
นหมู
บ่ ้าบ่ นนชุ้าหมู
ดใหม่
่องการคั
อดกคณะกรรมการกองทุ
นหมู
นชุ
ด้วยกรรมการกองทุ
น้าหมู
นพ้
นงตํเนืางแหน่
งเนื่องจากครบวาระการดํ
ารงตํ
ด้วด้ยกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บนพ้
น่ตํบนา้ ตํแหน่
่อเนืงจากครบวาระการดํ
ารงตํ
าแหน่
ง างแหน่ง
วยกรรมการกองทุ
นหมู
นพ้
าแหน่
่องจากครบวาระการดํ
ารงตํ
แหน่
นั้ น คณะกรรมการกองทุ
นจึ
ง จั ด การประชุ
เพื
่ อกกรรมการกองทุ
คัอดกกรรมการกองทุ
เลื อ กกรรมการกองทุ
2 ปี2 ดัปีง2ดันั้งนปีนัคณะกรรมการกองทุ
น หมู
่ บ้ า่ บนนจึ้ าหมู
ง จั่ บดง้ าจัการประชุ
ม เพืม่ อเพืคั่ อดมคัเลื
น หมู
่ บ้ า่ บน้ าหมู
้ นดั งคณะกรรมการกองทุ
น หมู
นจึ
ด การประชุ
ดอเลื
น หมู
น ่ บ้ า น
้นแใหม่
แทนกรรมการกองทุ
้า้นนที
่พา้นแหน่
จากตํ
งมทีสมาชิ
่ปมระชุ
มัดีมอเลืติกกรรมการกองทุ
คอัดกกรรมการกองทุ
เลือกกรรมการกองทุ
ขึ้นขึใหม่
แขึทนกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้านที
่พ้น่บ่พจากตํ
ง ทีาง่ปแหน่
กมได้สมาชิ
นน น
้นใหม่
ทนกรรมการกองทุ
นหมู
่บน้าหมู
นที
จากตํ
าแหน่
ทีระชุ
่ประชุ
สมาชิ
กมได้ีมมติกีมคได้
ติัดคเลื
น จํานวน...................
คน ปรากฏรายชื
หมูหมู
่บ้า่บน้าหมู
จํนานวน...................
คนคนปรากฏรายชื
่อดั่องนีดั้ งนี่อ้ ดังนี้
จํ่บา้ นวน...................
ปรากฏรายชื
1. …………………………………………………………………………
1. 1.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………
2. 2.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………
3. 3.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………
4. 4.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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5. …………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………
8. …………………………………………………………………………
9. …………………………………………………………………………
10. …………………………………………………………………………
11. …………………………………………………………………………
12. …………………………………………………………………………
13. …………………………………………………………………………
14. …………………………………………………………………………
15. …………………………………………………………………………
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดังกล่าวได้ประชุมเลือกกรรมการด้วยกันเป็น ประธานกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน รองประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน และเลขานุการกองทุนหมู่บ้าน
ดังนี้
1. …………………………………………………………………ตําแหน่ง ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
2. …………………………………………………………………ตําแหน่ง รองประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
3. …………………………………………………………………ตําแหน่ง เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน
4. …………………………………………………………………ตําแหน่ง เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน
มติทีป่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติและรับรองการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่ และ
ให้รายงานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขตทราบ
๔.๒ เรื่องการส่งมอบงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่แล้ว จะต้องมีการส่ง
มอบงานในหน้าที่ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย ซึ่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเดิมขอส่ง
มอบงานในหน้าที่ให้กับคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อจะได้ดําเนินการต่อไปให้เป็นไปตามระเบียบ ดังบันทึก
การส่งมอบงานที่ได้ลงลายมือชื่อไว้แล้ว (เอกสารบันทึกการส่งมอบงานกองทุนหมู่บ้าน)
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบหมายให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่
เป็นผู้ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
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ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
..........................................................................................................

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

..........................................................................................................
..........................................................................................................

ปิดประชุมเวลา...................................น.

(......................................................)
(.....................................................)
เลขากองทุ
เลขานุ
การกองทุนนหมู
หมู่บ่บ้า้านน
ดรายงานการประชุมม
ผูผู้จ้จดรายงานการประชุ
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(......................................................)
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ประธานกรรมการกองทุ
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่บ้า่บน้าน
ประธานกรรมการกองทุ
นหมู
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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๒.๑.๕ ปัญหาระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บา้ นไม่เป็นปัจจุบัน /สมาชิก
กองทุนหมู่บา้ นไม่ทราบระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน /ไม่มีการ
ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน
 สภาพปัญหา
ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านไม่เป็นปัจจุบัน เนืเนื่อ่องจากคณะกรรมการ
งจากคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านไม่มีการทบทวนระเบียบและไม่มีการปรับปรุง แก้ไข ตามระเบี
ตามระเบียยบคณะกรรมการกองทุ
บคณะกรรมการกองทุนน
ดตัด้งและบริ
หารกองทุ
นหมูน่บหมู
้านและชุ
มชนเมื
องแห่องงแห่
ชาติ งพ.ศ.
หมู่บ้านและชุ
นและชุมมชนเมื
ชนเมือองแห่
งแห่งชาติ
งชาติว่าว่ด้าวด้ยการจั
วยการจั
ตั้งและบริ
หารกองทุ
่บ้านและชุ
มชนเมื
ชาติ
๒๕๕๑๒๕๕๑
และฉบัและฉบั
บแก้ไขเพิ
ม ่มหรื
บ ข้อยบับงคัข้บอทีบั่คงคัณะกรรมการกองทุ
นหมู่บน้าหมู
นแก้่บ้าไขเพิ
พ.ศ.
บแก้่มไเติ
ขเพิ
เติอมระเบี
หรือยระเบี
บที่คณะกรรมการกองทุ
นแก้่มไเติ
ขเพิมยั่มงเติไม่ม
งทีแ่ปจ้ระชุ
สมาชิ
กรับทราบ
ยัแจ้งไม่
งที่ปมระชุ
มสมาชิ
กรับทราบ
 แนวทางแก้ไข
คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
การดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมตามประเพณี วัฒนธรรมที่ยอมรับของสมาชิก
และปฏิบัติได้จริงแล้วปิดประกาศให้สมาชิกรับทราบอย่างทั่วถึง
วิธีการ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเพื่อ
ปรับปรุง แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับให้เป็นปัจจุบนั ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม
โดยหลักแล้ว การออกระเบียบข้อบังคับเป็นอํานาจของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน ตามข้อ 21 (๒) เว้นแต่เป็นการออกระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านจะต้องนําเข้าที่ประชุมสมาชิกเพื่อมีมติรับรอง คือ
๑. การออกระเบียบ ข้อบังคับที่จัดทําขึ้นในวาระเริ่มแรกของการจัดตั้งกองทุน
หมู่บ้าน ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับ ๑๔ ว่าด้วยการจัดตั้ง
และจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๙ วรรคสอง
๒.การออกระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การคั ด เลื อ กคณะกรรมการกองทุ น
หมู่บ้าน ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย การจัดตั้งและบริหาร
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ 19
๓. การออกระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การเก็ บ รั ก ษาเงิ น สดตามระเบี ย บ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามข้อ 37 วรรคสาม
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๔. การออกระเบี
การออกระเบี
บเกี่ ย วกั
่ยวกับบการก�
การกํำาหนดอั
หนดอัตตราดอกเบี
ราดอกเบี้ ย้ยหรื
หรือ เงิ น
ย บยบข้ อข้บัองบัคังบคัเกี
ค่าตอบแทนเงินฝากหรือเงินกู้ ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ 40
ทั้ ง นี้ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ กองทุ น หมู่ บ้ า นที่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ขแล้ ว ทุ ก ฉบั บ ให้ ปิ ด
ประกาศให้สมาชิกรับทราบ ณ สถานที่เปิดเผย เช่น ที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน ศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน เป็นต้น
 เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามขัน้ ตอนต่างๆ ข้างต้น
๑.
รายงานการประชุมมเกีเกี่ยวกั
่ยวกั
บการแก้
เปลี
่ยนแปลงระเบี
คับของ
๑.รายงานการประชุ
บการ
แก้ไขไขเปลี
่ยนแปลงระเบี
ยบยข้บอบัข้งอคับับงของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือรายงานการประชุมสมาชิกแล้วแต่กรณี
๒.ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านฉบับปรับปรุง แก้ไข
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เอกสารการดําเนินงานปัญหาระเบียบข้อบังคับฯ
เอกสารการดําเนินงานปัญหาระเบียบข้อบังคับฯ

-(ตัวอย่าง)-(ตัวอย่าง)ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระการประชุม
สมาชิก / คณะกรรมการกองทุนหมูบ่ ้าน.......................................................
สมาชิก / คณะกรรมการกองทุนหมูบ่ ้าน.......................................................
ครั้งที่............./.................
ครั้งที่............./.................
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ....................
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ....................
ณ................................................................
ณ................................................................

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง............................................................................................
๑.๑ เรื่อง............................................................................................
๑.๒ เรื่อง...........................................................................................
๑.๒ เรื่อง...........................................................................................
ฯลฯ
ฯลฯ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่.............../....................
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่.............../....................
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่อง.........................................................................................................
๓.๑ เรื่อง.........................................................................................................
๓.๒ เรื่อง.........................................................................................................
๓.๒ เรื่อง.........................................................................................................
ฯลฯ
ฯลฯ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องการทบทวน และเปลี่ยนแปลง แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน
เรื่องการทบทวน และเปลี่ยนแปลง แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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รายงานการประชุมสมาชิก /คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน.......................................
หมูที่......ตําบล..............................อําเภอ.........................จังหวัด............................
ครั้งที่ .............. /.................
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ............
ณ ..............................................
ผู้มาประชุม……………..คน ผู้ไม่มาประชุม.......................คน
(รายชื่อตามเอกสารใบลงทะเบียนแนบโดยมีตัวอย่างตามภาคผนวก ๓/4)
ผู้มาประชุม
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๘. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๙. ……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๐. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ฯลฯ
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เริ่มประชุมเวลา..........................น.
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.................................................................................................เป็
.................................................................................................เป็
นประธานในที
นประธานในที
่ประชุ
่ประชุ
มได้
มได้
กล่กล่
าวเปิ
าวเปิ
ดการประชุ
ดการประชุ
มและดํ
มและดํ
าเนิาเนิ
นการประชุ
นการประชุ
มตามระเบี
มตามระเบี
ยบวาระ
ยบวาระดังดัต่งอต่ไปนี
อไปนี
้ ้
ระเบี
ระเบี
ยบวาระที
ยบวาระที
่ ๑่ ๑เรื่อเรืงที
่องที
่ประธานแจ้
่ประธานแจ้
งให้งให้
ที่ปทระชุ
ี่ประชุ
มทราบ
มทราบ
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
มติมติ
ที่ปทระชุ
ี่ประชุ
มม

ที่ปทีระชุ
่ประชุ
มรัมบรัทราบ
บทราบ

ระเบี
ระเบี
ยบวาระที
ยบวาระที
่ ๒่ ๒ รับรัรองรายงานการประชุ
บรองรายงานการประชุ
ม มครัครั
้งที้ง่.ที............../....................
่.............../....................
เมืเมื
่อวั่อนวัทีน่.ที.........เดื
่..........เดื
อน..........................พ.ศ.
อน..........................พ.ศ..............
.............
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
มติมติ
ที่ปทระชุ
ี่ประชุ
ม ม ที่ปทีระชุ
่ประชุ
มมีมมมีติม(ติรับ(รัรองหรื
บรองหรื
อแก้
อแก้
ไข)......................................................................
ไข)......................................................................
ระเบี
ระเบี
ยบวาระที
ยบวาระที
่ ๓่ ๓ เรื่อเรืงเพื
่องเพื
่อทราบ
่อทราบ
๓.๑................................................................................................................
................................................................................................................
๓.๑
๓.๒................................................................................................................
................................................................................................................
๓.๒
ี่ประชุ
มติมติ
ที่ปทระชุ
มม

่ประชุ
บทราบพร้พร้
อมมี
้อเสนอแนะความคิ
ความคิ
ดเห็
น................................
ที่ปทีระชุ
มรัมบรัทราบ
อมมี
ข้อขเสนอแนะ
ดเห็
น................................

ระเบี
ยบวาระที
่องเพื
จารณา
ระเบี
ยบวาระที
่ ๔่ ๔เรื่อเรืงเพื
่อพิ่อจพิารณา
่องการทบทวนและเปลี
และเปลี
่ยนแปลงแก้แก้
ไขระเบี
บกองทุ
นหมู
เรื่อเรืงการทบทวน
่ยนแปลง
ไขระเบี
ยบยบข้อข้บัองบัคังบคักองทุ
นหมู
่บ้า่บน้าน
่องจากคณะกรรมการกองทุ
นหมู
้าน..................................ได้
ีการจั
เนื่อเนืงจากคณะกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บน..................................ได้
มีกมารจั
ดทํดาทํร่าร่งาง
ระเบี
บของกองทุ
นหมู
้านเพื
่อให้
สอดคล้
องกั
บระเบี
ยบคณะกรรมการกองทุ
นหมู
้านและ
ระเบี
ยบยบข้อข้บัองบัคังบคัของกองทุ
นหมู
่บ้า่บนเพื
่อให้
สอดคล้
องกั
บระเบี
ยบคณะกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บนและ
มชนเมื
องแห่
งชาติว่าว่ด้าวด้ยการจั
วยการจั
้งและบริ
หารกองทุ
นหมู
้านและชุ
มชนเมื
องแห่
งชาติพ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕๑
๒๕๕๑
ชุมชุชนเมื
องแห่
งชาติ
ดตัด้งตัและบริ
หารกองทุ
นหมู
่บ้า่บนและชุ
มชนเมื
องแห่
งชาติ
และฉบั
บแก้
ไขเพิ
รวมถึ
งกรณี
บปรุ
งแก้
ไขให้
นไปตามสถานการณ์
การบริ
หารงานกองทุ
และฉบั
บแก้
ไขเพิ
่มเติ่มเติ
ม มรวมถึ
งกรณี
ปรัปบรัปรุ
งแก้
ไขให้
เป็เนป็ไปตามสถานการณ์
การบริ
หารงานกองทุ
นน
งขอให้
สมาชิ
ก/คณะกรรมการกองทุ
นหมู
้านร่
วมกั
จารณาตามร่
างระเบี
บของ
หมูหมู
่บ้า่บน้านจึงจึขอให้
สมาชิ
ก/คณะกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บนร่
วมกั
นพินจพิารณาตามร่
างระเบี
ยบยบข้อข้บัองบัคังบคัของ
กองทุ
นหมู
กองทุ
นหมู
่บ้า่บน้าดันงดันีง้ นี้
ข้อข้ทีอ่ ที๑่ ๑
ระเบี
บกองทุ
อ ..............................................................................
ระเบี
ยบยข้บอข้บัองบัคังบคักองทุ
น ข้นอข้..............................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ข้อเสนอปรับแก้ไข เป็น ......................................................................................
..........................................................................................................................................................
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไข..............เสียง หรือไม่เห็นชอบ
............เสียง
ข้อที่ ๒
ระเบียบ ข้อบังคับกองทุน ข้อ ..............................................................................
.............................................................................................................................................................
ข้อเสนอปรับแก้ไข เป็น ......................................................................................
..........................................................................................................................................................
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไข..............เสียง หรือไม่เห็นชอบ
............เสียง
ฯลฯ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข ปรับปรุง..................และมอบหมายให้คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านดําเนินการออกระเบียบ ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน......................
หมู่ที่..........ฉบับปรับปรุง พ.ศ. .........และเมื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้
ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ปิดประกาศให้สมาชิกกองทุนหมู่บา้ นได้รับทราบอย่างทั่วถึง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
..........................................................................................................

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

..........................................................................................................
..........................................................................................................

ปิดประชุมเวลา...................................น.

(.....................................................)
(......................................................)
เลขานุกเลขากองทุ
ารกองทุนนหมู
หมู่บ่บ้า้านน
ผูผู้จ้จดรายงานการประชุ
ดรายงานการประชุมม
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(...................................................)
(......................................................)
ประธานกรรมการกองทุนนหมูหมู่บ่บ้าน้าน
ประธานกรรมการกองทุ
รวจรายงานการประชุมม
ผูผู้ต้ตรวจรายงานการประชุ
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๒.๑.๖ ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารของกองทุนหมู่บ้าน ไม่มีเอกสาร ไม่มีการจัดเก็บ
เอกสารอย่างเป็นระบบ เอกสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการมีไม่ครบถ้วน
 สภาพปัญหา
คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นขาดการมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงาน หรื อ มี
กรรมการกองทุนหมู่บ้านทํางานเพียงไม่กี่คน เอกสารการบริหารของกองทุนหมู่บ้านจะไปอยู่ที่บ้าน
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ทําให้เอกสารของกองทุนหมู่บ้านเกิด
การสูญหาย ชํารุด เสียหาย ไม่ครบถ้วน การจัดเก็บเอกสารของกองทุนหมู่บ้านไม่เป็นระบบ
 แนวทางแก้ไข
ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน หากตามกฎหมาย หรือระเบียบกําหนดให้
จะต้องมีการจัดทํา ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทําเอกสารไว้เป็นหลักฐานด้วย เช่น รายงานการ
ประชุมสมาชิก รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สัญญาต่างๆ หนังสือเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการต่างๆ และให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายดําเนินการจัดเก็บเอกสาร
ของกองทุนหมู่บ้านอย่างเป็นหมวดหมู่ และสามารถตรวจสอบได้
วิธวิีกธาร
ีการ
๑. ให้ความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านนและการจั
ทําและจั
บเอกสารอย่
นระบบและมี
ประสิ
ธิภาพ
การจัดท�ำดและจั
ดเก็ดบเก็
เอกสารอย่
างเป็างเป็
นระบบและมี
ประสิ
ทธิภทาพ
๒. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทําเอกสารสําคัญ พร้อมสําเนาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน เช่น สัญญากู้ยืมเงิน ให้จัดทําขึ้น ๓ ฉบับ มอบให้ผู้กู้ ๑ ฉบับ
ผู้ให้กู้ ๑ ฉบับ และส่งให้ สทบ.สาขา ๑ ฉบับ
๓. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทําระบบการจัดเก็บเอกสาร และทะเบียน
คุมเอกสารต่างๆ ของกองทุนหมู่บ้าน โดยแยกตามลักษณะงานให้เป็นหมวดหมู่
๔. ให้ ค ณะกรรมการกองทุน หมู่ บ้ า นมอบหมายให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ล
จัดเก็บเอกสาร และตรวจสอบการจัดเก็บเอกสาร
๕. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านควรมีการจัดทําแผนการจัดเก็บ การรักษาและ
การตรวจสอบเอกสารเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง

 เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนต่างๆ ข้างต้น
๑. ทะเบียนคุมการจัดเก็บเอกสาร
๒. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการกองทุน หมู่บ้ า นหรื อ บั น ทึ ก มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการดูแลเอกสาร และตรวจสอบการจัดเก็บเอกสาร
๓. แผนการจัดเก็บ การรักษาและการตรวจสอบเอกสาร
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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๑ ฉบับ

ส่งเก็บสทบ. สาขา

เข้าแฟ้มเอกสารจัดเข้าตูเ้ ก็บเอกสารและ
จัดทําดรรชนีเพื่อการสืบค้น

จัดทําทะเบียนแยก
ตามจํานวนสมาชิก

คณะกรรมการ
กองทุน ๑ ฉบับ

จัดทําทะเบียนแยกตาม
ปี พ.ศ.

ให้สมาชิก
๑ ฉบับ

เอกสารสัญญากู้ยืมเงิน
จัดทําต้นฉบับ 3 ฉบับ

การจัดเก็บเอกสาร

เอกสารการดําเนินงานปัญหาการจัดเก็บเอกสาร

เข้าแฟ้มเอกสาร จัดเข้าตูเ้ ก็บเอกสาร
และจัดทําดรรชนีเพื่อการสืบค้น

แยกตามเรื่อง

เอกสารรายงานการประชุม

จัดทําแยกตาม
ครั้งที่ และปี พ.ศ.

การจัดเก็บเอกสารของกองทุนหมู่บ้าน

98

99
99
ทะเบียนคุมการจัดเก็บเอกสาร
ทะเบียนคุมการจั
ชื่อ กองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชนเมือง
หมู่ทดี่เก็บตํเอกสาร
าบล
ชื่อ กองทุจันงหมู
หมู่ที่ ตําบล
อําเภอ
หวั่บด้าน/กองทุนชุมชนเมือง
รหัสแฟ้ม
๐๐๑

อําเภอ

สถานที่จัดเก็บ

รหัสแฟ้ม
ชื่อแฟ้ม
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน ๑
เป็๐๐๑
นนิติบุคคล

๐๐๒

ชื่อแฟ้ม

จังหวัด

ตู้ที่

หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน

เป็นนิติบุคคลม
สมุดบันทึกรายงานการประชุ

๐๐๓

๑ ตู้ที่
๑

๑

๐๐๒
สมุดนบัหมู
นทึ่บก้ารายงานการประชุ
ม
คณะกรรมการกองทุ
น

๑ ชั้นที่
๑

๑
๑

คณะกรรมการกองทุ
นหมู
สมุดบันทึกรายงานการประชุ
ม
๒ ่บ้าน
๐๐๓กกองทุนหมูสมุ
สมาชิ
่บ้าดนบันทึกรายงานการประชุม

สถานที่จลํัดาเก็
ดับบที่

ชั้นที่

๑
๒

๑
๑

๒
๑

๑

๒

ลําดับที่

๑

๐๐๔

กกองทุ
นหมู
ระเบียบ ข้อบังคับสมาชิ
ของกองทุ
นหมู
่บ้า่บน้าน ๒

.....

๐๐๔
ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุ
สมุ
ดบัญชีเงินฝาก(บช.1-4)
..... นหมู่บ้าน ๒ .....

๑ .....

๒

.....

.....ดทะเบียนคุมบัสมุ
ชีเ้รงินายตั
ฝาก(บช.1-4)
สมุ
ญชีดลบัูกญหนี
ว
.....

..... .....

..... .....

.....

.....

.....ดทะเบียนคุมหุสมุ
นคุชีม2บัญชีลูก.....
หนี้รายตัว
สมุ
้น/สัดจทะเบี
จะ บัยญ

..... .....

..... .....

.....

.....

สมุดทะเบียนคุมหุ้น/สัจจะ
.....บัญชี 2
สั.....
ญญากู้เงินและเอกสารประกอบ

..... .....

..... .....

.....

..... 1-๓)
(บช.

.....

.....

.....

.....

สัญญากู้เงินและเอกสารประกอบ

หนังสือสั่งจ่ายเงิน(บช.
กู้หรื1-๓)
อเงินโอนให้

.....

..... กกู้(บช.๑-๓)
หนังสือสั่งจ่ายเงินกู้หรือเงินโอนให้
สมาชิ
.....

้(บช.๑-๓)
หนังสือการส่งใช้คสมาชิ
ืนเงินกกูกู้(บช.๑-๓)

.....

๑

๒

.....
.....

.....

.....
.....

.....

.....

.....

..... จรับเงิน/ใบสํหนัาคังสืญอรัการส่
ใช้คืนเงินกู.....
้(บช.๑-๓)
ใบเสร็
บเงินง(บช.

..... .....

..... .....

.....

.....
๑-๔)

.....

.....

.....

ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน(บช.

.....

๑-๔)
ใบสําคัญจ่ายเงิน(บช.๑-๔)

.....

.....

.....

.....

.....ดบัญชีรายรับ(บช.๑-๓)
ใบสําคัญจ่ายเงิน(บช.๑-๔)
สมุ
.....

..... .....

..... .....

.....

.....

.....ดบัญชีรายจ่าย(บช.๑-๓)
สมุดบัญชีรายรับ(บช.๑-๓)
สมุ
.....

..... .....

..... .....

.....

.....

.....
าย(บช.๑-๓)
รายงานงบการเงิ
นสมุ(บัดญบัชีญชชีุดรทีายจ่
่ 1-๒)
.....

..... .....

..... .....

.....

.....

..... ยนคุมสมาชิรายงานงบการเงิ
น(บัญชี.....
ชุดที่ 1-๒)
ทะเบี
ก

..... .....

..... .....

.....

.....

บั.....
ญชีคุมลูกหนี้ค้าทะเบี
งชําระยนคุมสมาชิก

.....

..... .....

..... .....

.....

.....

..... ยนคุมทรัพย์บัสญิน ชีคุมลูกหนี้ค้างชําระ.....
ทะเบี

..... .....

..... .....

.....

.....

.....งสือรับสภาพหนี
ทะเบี
พย์สิน .....
หนั
้/หนัยงนคุ
สือมรัทรั
บสภาพ

..... .....

..... .....

.....

..... บผิด
ความรั

.....

.....

.....

หนังสือรับสภาพหนี้/หนังสือรับสภาพ
ความรับผิด
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100
บันทึกมอบหมายงานให้ผรู้ ับผิดชอบในการดูแลเอกสาร และตรวจสอบการจัดเก็บเอกสาร
ที่

เรื่อง

จํานวน

การปฏิบัติ

ลงลายมือชื่อ

แฟ้ม
1

สมุดทะเบียนคุมบัญชีลูกหนี้

1

นาย..............ตําแหน่ง.............

1

นาย..............ตําแหน่ง.............

1

นาย..............ตําแหน่ง.............

รายตัว
2

สมุดทะเบียนคุมหุ้น/สัจจะ
บัญชี 2

3

สัญญากู้เงินและเอกสาร
ประกอบ (บช. 1-๓)

100
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101
101
101
๒.๑.๗
สนุ
และให้
วามรู
สมาชิ
กองทุ
หมู่บ่บ่บ้า้า้านนน
๒.๑.๗ ปัปัปัญ
ญหาขาดการส่
หาขาดการส่งงงเสริ
เสริมมม สนั
สนับบบสนุ
สนุนนนและให้
และให้คคความรู
วามรู้ก้ก้กับับับสมาชิ
สมาชิกกกกองทุ
กองทุนนนหมู
หมู
๒.๑.๗
ญ
หาขาดการส่
เสริ
สนั

สภาพปั
สภาพปัญญญหา
หา

สภาพปั
หา
ไม่
และสนั
สนุ
การให้
วามรู
สมาชิ
กองทุนนน
ไม่มมมี กี กี กิ จิ จิ จกรรมด้
กรรมด้าาานการส่
นการส่งงงเสริ
เสริมมมและสนั
และสนับบบสนุ
สนุนนนการให้
การให้คคความรู
วามรู้ ก้้กกับัับบสมาชิ
สมาชิกกกกองทุ
กองทุ
ไม่
กรรมด้
นการส่
เสริ
หมู
เติ
ใหม่
ะช่
ยพั
ฒ
นาองค์
วามรู้ข้ข้ของ
อง
หมู่บ่บ่บ้า้า้านในแต่
นในแต่ลลละปี
ะปีซซซึ่งึ่งึ่งทํทํทําาาให้
ให้สสสมาชิ
มาชิกกกกองทุ
กองทุนนนหมู
หมู่บ่บ่บ้า้า้านขาดความรู
นขาดความรู้เ้เ้เพิพิพิ่ม่ม่มเติ
เติมมมใหม่
ใหม่ๆๆๆ ทีทีที่จ่จ่จะช่
ะช่วววยพั
ยพัฒ
ฒนาองค์
นาองค์คคความรู
วามรู
อง
หมู
นในแต่
ะปี
ให้
มาชิ
กองทุ
หมู
นขาดความรู
สมาชิ
นการพั
ฒ
นาอาชี
ความรู
นการบริ
าร
สมาชิกกกกองทุ
กองทุนนนหมู
หมู่บ่บ่บ้า้า้านนน เช่
ความรู้ด้ด้ด้า้า้านกฎหมาย
นกฎหมาย ความรู
ความรู้้ดด้ด้้าา้านการพั
นการพัฒ
ฒนาอาชี
นาอาชีพพพ ความรู
ความรู้ด้้ดด้า้้าานการบริ
นการบริหหหาร
าร
สมาชิ
กองทุ
หมู
เช่เช่นนน ความรู
ความรู
นกฎหมาย
ความรู
จัจัจัดดดการอาชี
นาให้
มาชิ
กองทุ
หมู
นมี
วามเป็
อยู่ท่ท่ที่ดี่ดี่ดีขีขีข้ึน้ึน้ึน
การอาชีพพพการต่
การต่อออยอดอาชี
ยอดอาชีพพพ หรื
หรืออออือือื่น่น่นๆๆๆ ทีทีที่ส่ส่สามารถพั
ามารถพัฒ
ฒนาให้
นาให้สสสมาชิ
มาชิกกกกองทุ
กองทุนนนหมู
หมู่บ่บ่บ้า้า้านมี
นมีคคความเป็
วามเป็นนนอยู
อยู
การอาชี
การต่
ยอดอาชี
หรื
ามารถพั
ฒ
และยั
จะได้
เมื
โยบายที
ประโยชน์
และยั่ง่ง่งยืยืยืนนนตลอดไป
ตลอดไป ทัทัทั้ง้ง้งนีนีนี้อ้อ้อาจรวมถึ
าจรวมถึงงงสิสิสิทททธิธิธิตตต่า่า่างๆ
งๆ ทีทีที่่สส่สมาชิ
มาชิกกกพึพึพึงงงจะได้
จะได้รรรับับับเมื
เมื่อ่อ่อมีมีมีนนนโยบายที
โยบายที่เ่่เเป็ป็ป็นนนประโยชน์
ประโยชน์ตตต่อ่อ่อ
และยั
ตลอดไป
าจรวมถึ
งๆ
มาชิ
สมาชิ
สมาชิกกกกองทุ
กองทุนนนหมู
หมู่บ่บ่บ้า้า้านนน
สมาชิ
กองทุ
หมู

 แนวทางแก้
แนวทางแก้ไไไขขข

แนวทางแก้
คณะกรรมการกองทุ
นต้อองมี
งมีกการดํ
ารดําาเนิ
เนินนการส่
การส่งงเสริ
เสริมมและสนั
และสนับบสนุ
สนุนนให้
ให้มมี ี
คณะกรรมการกองทุนนนหมู
หมู่่บบ่บ้้าา้านต้
คณะกรรมการกองทุ
หมู
การจั
วสารของกองทุนนหมู
หมู่บ่บ้า้านหรื
นหรืออชุชุมมชนเมื
ชนเมือองให้
งให้แแก่ก่
การจัดดดอบรมเผยแพร่
อบรมเผยแพร่คคความรู
วามรู้ ้ ้ หรื
หรือออการประชาสั
การประชาสัมมมพัพัพันนนธ์ธ์ธ์ขข่่าาวสารของกองทุ
การจั
อบรมเผยแพร่
วามรู
หรื
การประชาสั
สมาชิ
สมาชิกกกอย่
อย่าาางทั
งทั่ว่ว่วถึถึถึงงงและต่
และต่อออเนื
เนื่อ่อ่องงง
สมาชิ
อย่
งทั
และต่
เนื
วิวิวิธธธีกีกีการ
าร
าร
๑.
แผนการอบรมให้คความรู
๑. คณะกรรมการกองทุ
คณะกรรมการกองทุนนหมู
หมู่บ่บ้า้านจั
นจัดดประชุ
ประชุมมเพื
เพื่อ่อจัจัดดทํทําาแผนการอบรมให้
วามรู้ ้
แก่
มของคณะกรรมการกองทุนนหมู
หมู่บ่บ้า้านและ
แก่สสสมาชิ
มาชิกกกโดยให้
โดยให้เเเป็ป็นนไปตามความต้
ไปตามความต้อองการ
งการ และการมี
และการมีสส่ว่วนร่วมของคณะกรรมการกองทุ
นและ
แก่
มาชิ
โดยให้
สมาชิ
สมาชิกกกกองทุ
กองทุนนนหมู
หมู่บ่บ้า้านน
สมาชิ
กองทุ
หมู
๒.
วสารของกองทุนน
๒. ดํดําาเนิเนินนการจั
การจัดดอบรมและให้
อบรมและให้คความรู
วามรู้ห้หรืรืออประชาสั
ประชาสัมมพัพันนธ์ธ์ขข่า่าวสารของกองทุ
หมู
อบรมให้คความรู
หมู่บ่บ่บ้า้า้านหรื
นหรือออชุชุชุมมมชนเมื
ชนเมือองให้
งให้แแก่ก่สสมาชิ
มาชิกกในด้
ในด้าานต่
นต่าางง ๆๆ ตามแผนการดํ
ตามแผนการดําเนินงานการจัดอบรมให้
วามรู้แ้แก่ก่
หมู
นหรื
ชนเมื
สมาชิ
นนน ความรู
้ ท้ ทางด้
าานการพั
ฒฒนาอาชี
ด้ด้าานการจั
า บัชีญคชีรัควรัเรืวอเรืนอนโดยประสานกั
โดยประสานกับบ
เช่ความรู
ความรู
างด้
นการพั
นาอาชี
สมาชิกกกก เช่ นเช่
้ ท างด้
า นพั
ฒ นาอาชี
พ ด้พพา นการจั
ด ท� ำดบัทํญ
สมาชิ
เช่
โดยประสานกั
คณะอนุ
เกษตรอําาเภอ
คณะอนุกกกรรมการสนั
รรมการสนับบสนุ
สนุนนระดั
ระดับบอํอําาเภอ/เขต
เภอ/เขต เครื
เครืออข่ข่าายกองทุ
ยกองทุนนหมู
หมู่บ่บ้า้านน พัพัฒ
ฒนากรอํ
นากรอําาเภอ
เภอ หรื
หรืออเกษตรอํ
เภอ
คณะอนุ
รรมการสนั
๓.
บกองทุนนหมู
หมู่บ่บ้า้านน สิสิททธิธิ
๓. ดํดําาเนิเนินนการจั
การจัดดอบรมและให้
อบรมและให้คความรู
วามรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบกองทุ
และหน้
ทางกฎหมายและ
และหน้าาาทีทีที่ข่ข่ของสมาชิ
องสมาชิกก โดยประสานกั
โดยประสานกับบสํสําานันักกงานอั
งานอัยยการคุ
การคุ้ม้มครองสิ
ครองสิททธิธิแและช่
ละช่ววยเหลื
ยเหลืออทางกฎหมายและ
และหน้
องสมาชิ
การบังงงคัคัคับบบคดี
คดีจจจังังังหวั
หวัดด/จั/จังงหวั
หวัดดสาขา
สาขา
การบั
การบั
คดี
หวั
๔. ดํดําาเนิ
เนินนการจั
การจัดดอบรมและให้
อบรมและให้ค วามรู้ ด้ า นการเงิ น โดยประสานกั
๔.
โดยประสานกับบ
คณะอนุกกกรรมการสนั
รรมการสนับบสนุ
สนุนนระดั
ระดับบอํอําาเภอ/เขต
เภอ/เขต เครื
เครืออข่ข่าายกองทุ
ยกองทุนนหมู
หมู่บ่บ้า้านน พัพัฒ
ฒนากรอํ
นากรอําเภอ และพนั
คณะอนุ
และพนักกงาน
งาน
คณะอนุ
รรมการสนั
สทบ.
สทบ. สาขาประจํ
สาขาประจําาจัจังงหวั
หวัดด
การจัดดทํทําาแผนอบรม
แผนอบรม คณะกรรมการกองทุ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามารถดําาเนิ
ทัทั้ง้งนีนี้ ้ การจั
เนินนการ
การ
ขอมติทที่ปี่ประชุ
ระชุมมสมาชิ
สมาชิกกในเวที
ในเวทีกการประชุ
ารประชุมมใหญ่
ใหญ่สสามั
ามัญญประจํ
ประจําาปี โดยบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมไว้
ขอมติ
มาชิกกกองทุ
กองทุนนหมู
หมู่บ่บ้านได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมตามแผน
และนําาไปปิ
ไปปิดดประกาศประชาสั
ประกาศประชาสัมมพัพันนธ์ธ์ใให้ห้สสมาชิ
และนํ
มตามแผน
หนดไว้
ทีที่ก่กําําหนดไว้
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102
 เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามขัน้ ตอนต่างๆ ข้างต้น
๑. รายงานการประชุมสมาชิกที่มีมติที่ประชุมให้มีการดําเนินการจัดอบรมให้
ความรู้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง
ให้แก่สมาชิก
๒. แผนการดําเนินงานการจัดอบรมให้ความรู้
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เอกสารการดํ
าเนินงานปัาญเนิหาขาดการให้
ความรู้สมาชิ
ก ้สมาชิก
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เอกสารการดํ
นงานปัญหาขาดการให้
ความรู

-(ตัวอย่า-(ตั
ง)- วอย่าง)ระเบียบวาระการประชุ
มสมาชิกกองทุ
่บ้าน....................................
ระเบียบวาระการประชุ
มสมาชินกหมูกองทุ
นหมู่บ้าน....................................
ครั้งที่ ...................
/.........................
ครั้งที่ ...................
/.........................
วันที่...............เดื
อน........................
พ.ศ. .................
วันที่...............เดื
อน........................
พ.ศ. .................
ณ ...........................................................................................................
ณ ...........................................................................................................

ระเบียบวาระที
1
เรื
งให้ที่ประชุ
มทราบ
ระเบีย่ บวาระที
่ 1่องที่ประธานแจ้
เรื่องที่ประธานแจ้
งให้
ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที
2
เรื
ม ครั้งที่ ...../........
ระเบีย่ บวาระที
่ 2่องรับรองรายงานการประชุ
เรื่องรับรองรายงานการประชุ
ม ครั้งที่ ...../........
ระเบียบวาระที
๓
เรื
ระเบีย่ บวาระที
่ ๓่องเพื่อทราบ
เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที
๔
เรื
ระเบีย่ บวาระที
่ ๔่องเพื่อพิเรืจ่อารณา
งเพื่อพิจารณา
เรื่องการจัเรืด่อกิงการจั
จกรรมให้
วามรู้แก่คสวามรู
มาชิก้แกองทุ
นหมู
่บ้าน นหมู่บ้าน
ดกิคจกรรมให้
ก่สมาชิ
กกองทุ
ระเบียบวาระที
๕
เรื
ระเบีย่ บวาระที
่ ๕่องอื่นๆเรื(ถ้่อางอืมี)่นๆ (ถ้ามี)
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รายงานการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน....................................
ครั้งที่ ................... /...................
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ....................
ณ ........................................................... หมู่ที่ .......
ผู้มาประชุม……………..คน ผู้ไม่มาประชุม.......................คน
(รายชื่อตามเอกสารใบลงทะเบียนแนบโดยมีตัวอย่างตามภาคผนวก ๓)
ผู้มาประชุม
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๘. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๙. ……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๐. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ฯลฯ
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เริ่มประชุมเวลา..........................น.
น.
.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่.............../....................
เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. .............
............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)......................................................................
ระเบียบวาระที่ ๓

มติที่ประชุม

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ ................................................................................................................
๓.๒ ................................................................................................................
ที่ประชุมรับทราบ พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น................................

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
กองทุนกองทุ
หมู่บน้าน...................................หมู
่ที่............ยั
ไม่มมี กีกิ จิจกรรมการส่
กรรมการส่งงเสริ
เสริมมและ
และ
หมู่บ้ า น............................หมู
่ ที่.......ยั งงไม่
สนั
สมาชิกกกองทุ
กองทุนนหมู
หมู่บ่บ้า้านนเช่เช่นนความรู
ความรู้ท้ทางด้
างด้านการพั
านการพัฒฒนาอาชี
นาอาชีพพ ด้ด้าานการจั
นการจัดดท�ทํำา
สนับบสนุ
สนุนนการให้
การให้คความรู
วามรู้แ้สก่มาชิ
บับัญญชีชีคครัรัววเรืเรืออนน ความรู
ละหน้าาทีที่ ข่ของสมาชิ
องสมาชิกก
ความรู้ด้ ด้า้ านกฎหมาย
นกฎหมาย ระเบี
ระเบียยบบ ข้ข้ ออบับังงคัคับบกองทุ
กองทุนนหมู
หมู่บ่ บ้้าานน สิสิททธิธิแและหน้
ความรู
สมาชิ
่บ้านขาดความรู
้เพิ่มฒเตินาตนเองได้
มใหม่ๆ ที่จะช่
ความรูน้
ความรู้ด้ด้า้านการเงิ
นการเงินน ซึ่งดัท�งำนัให้
้นเพื
่อให้กสกองทุ
มาชิกนมีหมู
ความรู
้และสามารถพั
ซึ่งวทํยพั
าให้ฒสนาองค์
มาชิกกองทุ
ของสมาชิ
กกองทุนหมู้เพิ่บ่ม้าเติ
น มดัใหม่
งนั้นๆเพืที่อ่จให้ะช่สมาชิ
ความรู้แคละสามารถพั
ฒนาตนเองได้
ารกองทุ
หมู่บ้านขาดความรู
วยพักฒมีนาองค์
วามรู้ของสมาชิ
กกองทุนหมูเลขานุ
่บ้าน กเลขานุ
การน
หมู
่บ้านนหมู
จึง่บขอเสนอให้
มีการมีจมัดีกกิารมี
จกรรมให้
วามรู้แคก่วามรู
สมาชิ้แกก่กองทุ
่บ้านนหมู
ตามแผนการจั
ดกิจกรรมด
กองทุ
้าน จึงขอเสนอให้
จัดกิจคกรรมให้
สมาชินกหมู
กองทุ
่บ้าน ตามแผนการจั
ให้
วามรู้แก่คสวามรู
มาชิก้แกองทุ
นหมู
่บ้าน นดัหมู
งนี่บ้ ้าน ดังนี้
กิจคกรรมให้
ก่สมาชิ
กกองทุ
กิจกรรมที่ 1 ......................................................
วิธีการ .................................................................................
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ......................................................................
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ระยะเวลาดําเนินการ ....................................................................
ผู้ปฏิบัติ สมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
จกรรมที่ ๒ ......................................................
คู่มือการสร้กิ
างมาตรฐานการบริ
หารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
วิธีการ .................................................................................
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ......................................................................
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ผู้ปฏิบัติ สมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ ๒ ......................................................
วิธีการ .................................................................................
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ......................................................................
ระยะเวลาดําเนินการ ....................................................................
ผู้ปฏิบัติ สมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ 3
วิธีการ .................................................................................
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ......................................................................
ระยะเวลาดําเนินการ ....................................................................
ผู้ปฏิบัติ สมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ทั้งนี้ ใช้งบประมาณดําเนินการจากการจัดสรรกําไรสุทธิ...................................
.......................................................หรือ เงินบริจาค ..................................................................(ระบุ
แหล่งที่มาของเงินในการขอใช้เงินให้สมาชิกทราบ)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิก
...................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
..............................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
มติที่ประชุม .....................................................................................................................
...........................................................................................................................................
น.
ปิดประชุมเวลา...................................น.

(......................................................)
(................................................)
เลขากองทุนหมู่บ้าน
เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน
ผู้จดรายงานการประชุม
ผูจ้ ดรายงานการประชุม
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(......................................................)
(.........................................................)
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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ที่

กิจกรรม

กองทุนหมูบ่ ้าน
แนวทาง/วิธดี าํ เนินการ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

แผนการจัดอบรมสมาชิกกองทุนหมูบ่ า้ น ประจําปี
หมูท่ ี่
ตําบล
อําเภอ
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ระยะเวลาดําเนินการ

จังหวัด
ผูป้ ฏิบตั ิ
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อบรมการพัฒนาอาชีพ
...............

อบรมความรู้ด้านกฎหมาย
ระเบียบ และสิทธิและหน้าที่
ของสมาชิก

3

๔

๒

การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
กองทุนหมู่บ้านต้นแบบที่
บริหารจัดการดีเยี่ยม
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเกี่ยวกับกองทุน
หมู่บ้าน

กิจกรรม

๑

ที่

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

นําคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุน สามารถนําแนวการบริหารจัดการของ
หมู่บ้านศึกษาดูงานต้นแบบที่บริหารจัดการดีเยี่ยม กองทุนที่มกี ารบริหารจัดการดีเยี่ยมมา
ประยุกต์ใช้กับกองทุนหมู่บ้านของตัวเองได้
ปิดประกาศข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายกองทุนหมู่บ้าน -สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ตามป้ายประกาศ หรือประกาศ ความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนความเคลื่อนไหว
ตามหอกระจายเสียงของหมู่บ้าน ให้สมาชิกกองทุน เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน
หมู่บ้านได้รับทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์
-รับทราบนโยบายต่าง ๆ จาก สทบ. และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้าน
นําคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุน สมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
หมู่บ้านที่ประกอบอาชีพ........................................ ได้รับความรู้เพื่อนําไปพัฒนาอาชีพ ทําให้
เข้ารับการฝึกอบรม
เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สมาชิกได้รับความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหมู่บ้าน และสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก ตาม กองทุนหมู่บ้าน และสิทธิและหน้าที่ของตน
คู่มือแนวทางการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน
จํานวน 4 เล่ม ดังนี้
1. คู่มือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานกองทุนหมู่บ้าน(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560)
2. คู่มือการทําสัญญาของกองทุนหมู่บ้าน
3. คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อ
การฟื้นฟูฯ
4.คู่มือปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

แนวทาง/วิธดี าํ เนินการ

มิ.ย. ๖๐

ส.ค. 2560

ม.ค. ๒๕๖๐ – ธ.ค.
๒๕๖๐

อย่างน้อย ๑ ครั้ง ต่อปี
ก.ย. ๒๕๖๐

ระยะเวลา
ดําเนินการ

-(ตัวอย่าง)แผนการจัดอบรมสมาชิกกองทุนหมูบ่ า้ น ประจําปี ๒๕๖๐
กองทุนหมูบ่ ้าน...................... หมูท่ ี่ ................. ตําบล...................... อําเภอ................... จังหวัด......................
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- คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
- สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
-วิทยากรจาก....................
- คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
- สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
-วิทยากร.....................

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

- คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
- สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน

ผูป้ ฏิบตั ิ

109
109
๒.๑.๘
ญหากระบวนการคั
อกคณะกรรมการกองทุ
นหมู
้านไม่
นไปตามระเบี
๒.๑.๘
ปัญปัหากระบวนการคั
ดเลืดอเลืกคณะกรรมการกองทุ
นหมู
บ่ ้าบ่ นไม่
เป็นเป็ไปตามระเบี
ยบยบ
สภาพปั
ญหา

สภาพปั
ญหา
กองทุ
นหมู
้านไม่
ีการคั
อกคณะกรรมการกองทุ
นหมู
้นใหม่
กองทุ
นหมู
่บ้า่บนไม่
มีกมารคั
ดเลืดอเลืกคณะกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บนขึ้านขึ
้นใหม่
เมื่อเมืชุ่อดชุเก่ดาเก่า
ครบวาระ
กรรมการกองทุ
นหมู
ดํารงตํ
าแหน่
๒ วาระและได้
้นใหม่
ครบวาระ
หรืหรื
อมีอกมีรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บนที้านที
่ดํา่รงตํ
าแหน่
งเกิงนเกิ๒น วาระและได้
รับรคัับดคัเลืดอเลืกขึอกขึ
้นใหม่
แต่แต่
มติมติ
่ประชุ
มสมาชิ
บรองไม่
๓ ใน
๔ ตามระเบี
ยบที
่กําหนดไว้
ที่ปทีระชุ
มสมาชิ
กรับกรัรองไม่
ครบครบ
๓ ใน
๔ ตามระเบี
ยบที
่กําหนดไว้
แนวทางการแก้

แนวทางการแก้
ไข ไข
จัดมให้ีกมารประชุ
ีการประชุ
มสมาชิ
อกคณะกรรมการกองทุ
จํานวนไม่
้อยกว่
จัดให้
มสมาชิ
กเพืก่อเพืคั่อดคัเลืดอเลืกคณะกรรมการกองทุ
นหมูนหมู
่บ้าน่บ้าจํนานวนไม่
น้อนยกว่
า า
และไม่
จํานวนกรรมการชายและหญิ
งในสั
ซึ่งมาจาก
เก้าเก้คนาคนและไม่
เกินเกิสินบสิห้บาห้คนาคนให้มให้ีจมําีนวนกรรมการชายและหญิ
งในสั
ดส่ดวส่นทีวนที
่ใกล้่ใกล้
เคียเคีงกัยงกั
น นซึ่งมาจาก
สมาชิ
ก โดยการคั
อกจากบุ
คคลที
ีความรู
้ ความสามารถและมี
และมี
ความรั
ดชอบที
่จะบริ
หารกองทุ
สมาชิ
ก โดยการคั
ดเลืดอเลืกจากบุ
คคลที
่มีค่มวามรู
้ ความสามารถ
ความรั
บผิบดผิชอบที
่จะบริ
หารกองทุ
นน
บ้านและเป็
่ยอมรั
บของประชาชนในหมู
หมูหมู
่บ้า่นและเป็
นทีน่ยทีอมรั
บของประชาชนในหมู
่บ้า่นบ้าน
สําหรั
บกรรมการกองทุ
นหมู
่ดํารงตํ
าแหน่
๒ วาระและได้
สําหรั
บกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บนที้านที
่ดํารงตํ
าแหน่
งเกิงนเกิ๒น วาระและได้
รับรคัับดคัเลืดอเลืกอก
มาใหม่
ี่ประชุ
มสมาชิ
บรองไม่
๓ ใน
๔ ดให้ําเนิ
ดํานเนิการตามระเบี
นการตามระเบี
ยบที
่กําหนดไว้
มาใหม่
แต่แต่
มติมทติี่ปทระชุ
มสมาชิ
กรับกรัรองไม่
ครบครบ
๓ ใน
๔ ให้
ยบที
่กําหนดไว้
ระเบี
ยบคณะกรรมการกองทุ
นหมู
้านและชุ
มชนเมื
องแห่
งชาติ
วยการ
ระเบี
ยบคณะกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บนและชุ
มชนเมื
องแห่
งชาติ
ว่าด้ว่าวด้ยการ
ตั้งและบริ
หารกองทุ
นหมู
บ้านและชุ
มชนเมื
องแห่
งชาติ
2551
จัดจัตัด้งและบริ
หารกองทุ
นหมู
่บ้า่นและชุ
มชนเมื
องแห่
งชาติ
พ.ศ.พ.ศ.
2551
อ ๑๙วรรคสอง
วรรคสอง“การคั
“การคั
อ กคณะกรรมการกองทุ
น หมู
้ า นนั
ข้ อข้ ๑๙
ด เลืด อเลืกคณะกรรมการกองทุ
น หมู
่ บ้ า่ บนนั
้น ้น
ควรคํ
จํานวนกรรมการชายและหญิ
งในสั
ส่วนที
ควรคํ
านึงาถึนึงจํถึางนวนกรรมการชายและหญิ
งในสั
ดส่ดวนที
่ใกล้่ใกล้
เคียเคีงกัยนงกั” น”
อ ๒๒
วรรคสี
่ “กรรมการกองทุ
นหมู
นจากตํ
าแหน่
งตามวาระอาจ
ข้อข้๒๒
วรรคสี
่ “กรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บนซึ้านซึ
่งพ้่งนพ้จากตํ
าแหน่
งตามวาระอาจ
ารงตํ
าแหน่
นสองวาระติ
ในกรณี
ี่กรรมการกองทุ
ได้รได้ับรคัับดคัเลืดอเลืกอีอกอี
กได้กได้
แต่แต่
จะดํจาะดํรงตํ
าแหน่
งเกิงนเกิสองวาระติ
ดต่ดอต่กัอนกัมินได้มิได้เว้นเว้แต่นแต่
ในกรณี
ที่กทรรมการกองทุ
นน
นจากตํ
าแหน่
งตามวาระ
ับมติ
จากที
่ประชุ
มสมาชิ
กโดยมี
คะแนนเสี
ยงสามในสี
ับรองให้
หมูหมู
่บ้า่บน้าซึน่งพ้ซึ่งนพ้จากตํ
าแหน่
งตามวาระ
ได้รได้ับรมติ
จากที
่ประชุ
มสมาชิ
กโดยมี
คะแนนเสี
ยงสามในสี
่รับ่รรองให้
นกรรมการกองทุ
นหมู
บ้านต่
อ และมี
ความประสงค์
ี่จะปฏิ
ัติงานต่
นกรรมการกองทุ
เป็นเป็กรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่นต่
อ และมี
ความประสงค์
ที่จทะปฏิ
บัตบิงานต่
อไปอไป
ให้มให้ีสมิทีสธิิทเป็ธินเป็กรรมการกองทุ
นน
บ้านต่
อไปตามวาระ”
หมูหมู
่บ้า่นต่
อไปตามวาระ”
วิธีวิกธารีการ
๑. คให้ณะกรรมการกองทุ
คณะกรรมการกองทุ
นหมู
ดประชุ
มสมาชิ
นการคั
๑. ให้
นหมู
่บ้า่บนจั้านจั
ดประชุ
มสมาชิ
กเพืก่อเพืดํ่อาดํเนิานเนิการคั
ดเลืดอเลืกอก
กรรมการกองทุ
นหมู
้านและมี
การรั
บรองผลการคั
อกตามที
่ระเบี
าหนด
กรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บนและมี
การรั
บรองผลการคั
ดเลืดอเลืกตามที
่ระเบี
ยบกํยบกํ
าหนด
กการประชุ
มและรายชื
่อคณะกรรมการกองทุ
นหมู
ับการ
๒.จั๒.ดจัทํดาทํบัานบัทึนกทึการประชุ
มและรายชื
่อคณะกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บนที้านที
่ได้ร่ไัด้บรการ
อกเสนอให้
คณะอนุ
กรรมการสนั
บสนุ
นระดั
อําเภอ/เขตทราบ(ตามระเบี
(ตามระเบี
ยบคณะกรรมการกองทุ
คัดคัเลืดอเลืกเสนอให้
คณะอนุ
กรรมการสนั
บสนุ
นระดั
บอํบาเภอ/เขตทราบ
ยบคณะกรรมการกองทุ
นน
้านและชุ
มชนเมื
องแห่
งชาติ
วยการจั
ตั้งและบริ
หารกองทุ
นหมู
้านและชุ
มชนเมื
องแห่
งชาติ
่บ้า่บนและชุ
มชนเมื
องแห่
งชาติ
ว่าด้ว่าวด้ยการจั
ดตัด้งและบริ
หารกองทุ
นหมู
่บ้า่บนและชุ
มชนเมื
องแห่
งชาติ
หมูหมู
๒๕๕๑
อ ๒๒
วรรค
พ.ศ.พ.ศ.
๒๕๕๑
ข้อข้๒๒
วรรค
๖) ๖)
ประชุ
ม คณะกรรมการกองทุ
น หมู
้ า นเพื
่ อ แบ่
านาจหน้
าหนด
๓. ๓.
ประชุ
ม คณะกรรมการกองทุ
น หมู
่ บ้ า่ บนเพื
่อ แบ่
ง อํ งาอํนาจหน้
าทีา่ หทีรื่ หอรืกํอากํหนด
บทบาทภาระหน้
ก รรมการกองทุ
น หมู
้ า นแต่
ล ะคนรั
ด ชอบโดยชั
ด เจน
่ ง โครงสร้
า งของ
บทบาทภาระหน้
า ทีา่ ใ ห้ที่กใ ห้รรมการกองทุ
น หมู
่ บ้ า่ บนแต่
ล ะคนรั
บ ผิบดผิชอบโดยชั
ด เจน
ซึ่ งซึโครงสร้
า งของ
คณะกรรมการกองทุ
นหมู
บ้านจะประกอบด้
ย ประธานกรรมการกองทุ
นหมู
น รองประธานกรรมการ
คณะกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่นจะประกอบด้
วย วประธานกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บน้ารองประธานกรรมการ
กองทุ
นหมู
น เหรั
กกองทุ
นหมู
น เลขานุ
การกองทุ
นหมู
น และกรรมการกองทุ
นหมู
กองทุ
นหมู
่บ้าน่บ้าเหรั
ญญิญกญิกองทุ
นหมู
่บ้าน่บ้าเลขานุ
การกองทุ
นหมู
่บ้าน่บ้าและกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้าน่บ้าน
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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๔. จั ดทํ า แผนผั ง โครงสร้ า งคณะกรรมการกองทุ น หมู่บ้ า นปิ ด ประกาศอย่ า ง
เปิดเผย ณ ที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน
 เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามขัน้ ตอนต่างๆ ข้างต้น
๑. รายงานการประชุ ม สมาชิ ก กองทุ น หมู่ บ้ า นที่ ร ะบุ ก ารคั ด เลื อ กกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านแต่ละกรณี
ก. ครบกําหนดระยะเวลา ๒ ปี
ข. ครบกําหนดดํารงตําแหน่งติดต่อกัน ๒ วาระ
๒. บัญชีรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดปัจจุบัน และผังโครงสร้าง
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
๓. หนั ง สื อ รายงานผลการคั ด เลื อ กคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นไปยั ง
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขตเพื่อทราบ
๔. หนังสือแจ้งธนาคารเพื่อการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีอํานาจเบิกถอนเงิน
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ขั้นตอนกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ขั้นตอนกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
นหมู่บ้าน
ทําหนังสือคณะกรรมการกองทุ
เชิญประชุมไปยังสมาชิ
ก

ทําหนังสือเชิญประชุมไปยังสมาชิก

ประชุมประชุ
คัดเลืมอคักดเลือก
กรรมการกองทุ
กรรมการกองทุ
นหมู่บน้าหมู
น ่บ้าน

รายงานผลการคัดเลือกคณะกรรมการ

รายงานผลการคั
ดเลื่บ้าอนต่
กคณะกรรมการ
กองทุนหมู
อคณะอนุกรรมการ
นระดับอํการรมการ
เภอ/เขต
กองทุนหมู่บ้าสนั
นต่บอสนุคณะอนุ

สนับสนุนระดับอําเภอ/เขต

1. หนังสือเชิญประชุม
1. หนั
งสือยเชิ
ญประชุม
2.
ระเบี
บวาระการประชุ
ม
2. ระเบียบวาระการประชุม
3. หนังสือมอบอํานาจให้เข้าประชุมสมาชิก
3. หนังสือมอบอํานาจให้เข้าประชุมสมาชิก

1. ระเบี
ระเบียยบข้บข้อบัองบัคังบคักองทุ
บกองทุ
่บ้า่ยนเกี
บวิธดีกเลืารคั
นหมูน่บหมู
้านเกี
วกับ่ยวิวกั
ธีการคั
อก ดเลือก
กรรมการกองทุ
นหมู
่บ้าน่บ้าน
กรรมการกองทุ
นหมู
2. ระเบี
มสมาชิ
ก ก
2.
ระเบียยบวาระการประชุ
บวาระการประชุ
มสมาชิ
๓. จัดทํารายงานการประชุม+รายชื่อสมาชิกที่เข้าประชุม
๓.
จัดทํารายงานการประชุม+รายชื่อสมาชิกที่เข้าประชุม
๔. หนังสือมอบอํานาจให้เข้าประชุมสมาชิก
๔. หนังสือมอบอํานาจให้เข้าประชุมสมาชิก
1. รายงานการประชุม+รายชื่อสมาชิกที่เข้าประชุม
1.
รายงานการประชุ
ม+รายชื่อบสมาชิ
กทีบ่เข้อําประชุ
ม
2. หนั
งสือถึงคณะอนุกรรมการสนั
สนุนระดั
เภอ/เขต
3. บัหนั
นทึงกสืการส่
งมอบงานกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขต
2.
อถึงคณะอนุ
4. รายชื
3.
บันทึ่อกคณะกรรมการกองทุ
การส่งมอบงาน นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก
5. ผัรายชื
งโครงสร้
างคณะกรรมการกองทุนนหมู
หมู่บ่บ้า้านที
น ่ได้รับการคัดเลือก
4.
่อคณะกรรมการกองทุ
๖. รายชื่อผู้มีอํานาจเบิกถอนเงิน

5. ผังโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
๖. รายชื่อผู้มีอํานาจเบิกถอนเงิน
แจ้งธนาคารเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ผู้มีอํานาจเบิกถอนเงิน

แจ้งธนาคารเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ผู้มีอํานาจเบิกถอนเงิน

1. รายงานการประชุม+รายชื่อสมาชิกที่เข้าประชุม
2. หนังสือถึงธนาคารสาขาที่กองทุนหมู่บ้านเปิดบัญชีไว้
อมนําสมุดบัญชีเงิมน+รายชื
ฝาก ่อสมาชิกที่เข้าประชุม
1. พร้
รายงานการประชุ
3. รายชื
นาจเบิกถอนเงิน ่กองทุนหมู่บ้านเปิดบัญชีไว้
2.
หนังสื่ออผู้มถึีองําธนาคารสาขาที

พร้อมนําสมุดบัญชีเงินฝาก
3. รายชื่อผู้มีอํานาจเบิกถอนเงิน
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การคัการคั
ดเลือกคณะกรรมการกองทุ
นหมู่บน้าหมู
น ่บ้าน
ดเลือกคณะกรรมการกองทุ
ซึ่งพ้นซึจากตํ
าแหน่างแหน่
ตามวาระ
่งพ้นจากตํ
งตามวาระ

หนังสืหนั
อเชิงสืญอประชุ
ม ม
เชิญประชุ
ทําที่................................................................
ทําที่................................................................
วันที่.......เดื
อน....................พ.ศ.
..................
วันที่.......เดื
อน....................พ.ศ.
..................
เรื่อง เรื่อคังดเลืคัอดกกรรมการกองทุ
นหมู่บน้าหมู
นแทนกรรมการกองทุ
นหมู่บน้าหมู
นที่บพ่ ้า้นนที
ตําพ่ แหน่
ตามวาระ
เลือกกรรมการกองทุ
่บ้านแทนกรรมการกองทุ
้นตํางแหน่
งตามวาระ
เรียนเรียนาย/นาง/นางสาว..............................................................................
น นาย/นาง/นางสาว..............................................................................
สิ่งที่สสิ่ง่งมาด้
ย ว1.ย ระเบี
บวาระการประชุ
ม ม
จํานวน
1 1ฉบับ ฉบับ
ที่ส่งวมาด้
1. ยระเบี
ยบวาระการประชุ
จํานวน
2. หนั
อมอบอํ
านาจเข้
าร่วมประชุ
มสมาชิ
ก จํากนวน
1 1ฉบับ ฉบับ
2. งสืหนั
งสือมอบอํ
านาจเข้
าร่วมประชุ
มสมาชิ
จํานวน
(ตัวอย่(ตัาวงหนั
สือมอบอํ
านาจในภาคผนวกที
่ ๕) ่ ๕)
อย่างงหนั
งสือมอบอํ
านาจในภาคผนวกที
เนื่องด้เนืว่อยกรรมการกองทุ
นหมู่บน้าหมู
นชุ่บด้านชุ
นาย/นาง/นางสาว....................................
งด้วยกรรมการกองทุ
ด นาย/นาง/นางสาว....................................
ตําแหน่
ประธานกรรมการกองทุ
นหมู่บน้าหมู
นได้
้นจากตํ
าแหน่างแหน่
ตามวาระเนื
่องจากครบวาระการดํ
ารง ารง
ตํางแหน่
ง ประธานกรรมการกองทุ
่บ้าพนได้
พ้นจากตํ
งตามวาระเนื
่องจากครบวาระการดํ
ตําแหน่
สองปี
ซึ่งตามระเบี
ยบคณะกรรมการกองทุ
นหมู่บน้าหมู
นและชุ
มชนเมืมชนเมื
องแห่องงแห่
ชาติงว่ชาติ
าด้วว่ยการจั
ดตั้ง ดตั้ง
ตํางแหน่
งสองปี
ซึ่งตามระเบี
ยบคณะกรรมการกองทุ
่บ้านและชุ
าด้วยการจั
และบริ
หารกองทุ
นหมู่บน้าหมู
นและชุ
มชนเมืมชนเมื
องแห่องงแห่
ชาติงพ.ศ.
2551
ข้อ 22
“ต้องจั
และบริ
หารกองทุ
่บ้านและชุ
ชาติ พ.ศ.
2551
ข้อวรรคสาม
22 วรรคสาม
“ต้ดอให้
งจัมดีกให้ารมีการ
คัดเลืคัอดกบุ
าดํารงตํ
แหน่างแหน่
แทนกรรมการกองทุ
นหมู่บน้าหมู
นซึ่บ่ง้าพ้นซึ
นจากตํ
าแหน่างแหน่
ภายในสามสิ
บวัน”บวัน”
เลืคอคลเข้
กบุคคลเข้
าดําารงตํ
งแทนกรรมการกองทุ
่งพ้นจากตํ
งภายในสามสิ
ดังนั้นดัเพื
เลือดกบุเลืคอคลเข้
ดํารงตํ
แหน่างแหน่
แทนกรรมการกองทุ
นหมู่บน้าหมู
นซึ่บ่ง้าพ้นซึ
นจากตํ
าแหน่างแหน่
เป็นไป
งนั่อ้นให้เพืก่อารคั
ให้กดารคั
กบุคาคลเข้
าดําารงตํ
งแทนกรรมการกองทุ
่งพ้นจากตํ
งเป็นไป
ตามระเบี
ยบจึงยกํบจึ
าหนดให้
มีการจั
ประชุ
มสมาชิ
กในวักนในวั
ที่.........เดื
อน..............................
พ.ศ. พ.ศ.
....... .......
ตามระเบี
งกําหนดให้
มีกดารจั
ดประชุ
มสมาชิ
นที่.........เดื
อน..............................
เวลา................น.
ณ.......................................................................
รายละเอี
ยดตามสิ
่งที่ส่ง่งมาด้
ย 1วย 1
เวลา................น.
ณ.......................................................................
รายละเอี
ยดตามสิ
ที่ส่งวมาด้
ในการนี
้ จึงขอเรี
นเชิยญนเชิ
ท่านเข้
วมประชุ
มตามวั
น เวลา
และสถานที
่ดังกล่่ดาังวข้
ในการนี
้ จึงยขอเรี
ญท่าาร่นเข้
าร่วมประชุ
มตามวั
น เวลา
และสถานที
กล่าางต้วข้นางต้น
หรือมอบอํ
านาจให้
บุคคลอื
เข้าร่่นวเข้มประชุ
มแทนเป็
นหนังนสืหนั
อ รายละเอี
ยดตามสิ
่งที่ส่ง่งมาด้
ย 2วย 2
หรือมอบอํ
านาจให้
บุค่นคลอื
าร่วมประชุ
มแทนเป็
งสือ รายละเอี
ยดตามสิ
ที่ส่งวมาด้
จึงเรียจึนมาเพื
่อโปรดทราบและเข้
าร่วมประชุ
ม ม
งเรียนมาเพื
่อโปรดทราบและเข้
าร่วมประชุ
ขอแสดงความนั
บถือ บถือ
ขอแสดงความนั
(.....................................................)
(.....................................................)
ตําแหน่
..........................................................
ตํางแหน่
ง..........................................................
หมายเหตุ
ตามระเบี
ยบคณะกรรมการกองทุ
นหมู่บน้าหมู
นและชุ
มชนเมืมอชนเมื
งแห่งอชาติ
าด้วยการจั
ดตั้งและบริ
หารกองทุ
น น
หมายเหตุ
ตามระเบี
ยบคณะกรรมการกองทุ
่บ้านและชุ
งแห่งว่ชาติ
ว่าด้วยการจั
ดตั้งและบริ
หารกองทุ
หมู่บ้าหมู
นและชุ
มชนเมืมอชนเมื
งแห่งอชาติ
ข้อ ๓๔ข้อวรรค
๒ กําหนดไว้
ว่า “สมาชิ
กจะมอบอํ
านาจเป็
น น
่บ้านและชุ
งแห่งพ.ศ.
ชาติ ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๑
๓๔ วรรค
๒ กําหนดไว้
ว่า “สมาชิ
กจะมอบอํ
านาจเป็
หนังสือหนัให้งบสืุคอคลอื
มาประชุ
มแทนตนก็
านาจนัา้นนาจนั
จะรั้นบมอบอํ
านาจจากสมาชิ
กเกินกว่
ด้” ได้”
ได้ แต่ไผดู้้รับแต่มอบอํ
ให้บุค่นคลอื
่นมาประชุ
มแทนตนก็
ผู้รับมอบอํ
กเกิา น๑กว่รายมิ
า ๑ ไรายมิ
จะรับมอบอํ
านาจจากสมาชิ
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-(ตั-(ตั
วอย่
าง)วอย่
าง)ระเบี
ยบวาระการประชุ
มสมาชิ
กกองทุ
นหมู
่บ้า่บน....................................
ระเบี
ยบวาระการประชุ
มสมาชิ
กกองทุ
นหมู
้าน....................................
ครัครั
้งที้ง่ ...................
/.........................
ที่ ...................
/.........................
วันวัทีน่...............เดื
อน........................
พ.ศ.
.................
ที่...............เดื
อน........................
พ.ศ.
.................
ณณ
...........................................................................................................
...........................................................................................................

ระเบี
ยบวาระที
่ 1่ 1
ระเบี
ยบวาระที

เรื่อเรืงที
่ประธานแจ้
งให้งให้
ที่ปทระชุ
มทราบ
่องที
่ประธานแจ้
ี่ประชุ
มทราบ

ระเบี
ยบวาระที
่ 2่ 2
ระเบี
ยบวาระที

เรื่อเรืงรั่อบงรัรองรายงานการประชุ
ม ครั
้งที้ง่ ...../........
บรองรายงานการประชุ
ม ครั
ที่ ...../........

ระเบี
ยบวาระที
่ ๓่ ๓
ระเบี
ยบวาระที

เรื่อเรืงเพื
่อทราบ
่องเพื
่อทราบ

ระเบี
ยบวาระที
่ ๔่ ๔
ระเบี
ยบวาระที

เรื่อเรืงเพื
่อพิ่อจพิารณา
่องเพื
จารณา
๔.1๔.1
เรื่อเรืงการคั
ดเลืดอเลืกกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บนทดแทนกรรมการ
่องการคั
อกกรรมการกองทุ
นหมู
้านทดแทนกรรมการ
กองทุ
นหมู
่บ้า่บนที้านที
่พ้น่พตํ้นาตํแหน่
งตามวาระ
๒ ปี๒ ปี
กองทุ
นหมู
าแหน่
งตามวาระ
๔.๒๔.๒
เรื่อเรืงการลงมติ
รับรรองกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บนที้านที
ไ่ ด้รไ่ ด้บั รการคั
ดเลืดอเลืกอก
่องการลงมติ
ับรองกรรมการกองทุ
นหมู
บั การคั
ตามตาม
๔.๑๔.๑
รายที
่ดํา่ดรงตํ
าแหน่
งกังนกัมาแล้
ว ว2 วาระติ
ดต่ดอต่กัอนกัน
รายที
ํารงตํ
าแหน่
นมาแล้
2 วาระติ

ระเบี
ยบวาระที
่ ๕่ ๕
ระเบี
ยบวาระที

เรื่อเรืงอื
่นๆ่น(ถ้
่องอื
ๆ า(ถ้มีา)มี)
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รายงานการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน.......................................
หมูที่......ตําบล..............................อําเภอ.........................จังหวัด............................
ครั้งที่ .............. /.................
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ............
ณ ..............................................
ผู้มาประชุม……………..คน ผู้ไม่มาประชุม.......................คน
(รายชื่อตามเอกสารใบลงทะเบียนแนบโดยมีตัวอย่างตามภาคผนวก ๓)
ผู้มาประชุม
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๘. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๙. ……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๐. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ฯลฯ
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เริ่มประชุมเวลา..........................น.
น.
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.................................................................................................เป็
นประธานในที
่ประชุ
ม ได้
.................................................................................................เป็
นประธานในที
่ประชุ
ม ได้
าวเปิ
ดการประชุ
มและดํ
นการประชุ
มตามระเบี
ยบวาระ
อไปนี
กล่กล่
าวเปิ
ดการประชุ
มและดํ
าเนิานเนิการประชุ
มตามระเบี
ยบวาระ
ดังดัต่งอต่ไปนี
้ ้
ระเบี
ยบวาระที
่องที
่ประธานแจ้
ี่ประชุ
มทราบ
ระเบี
ยบวาระที
่ ๑่ ๑เรื่อเรืงที
่ประธานแจ้
งให้งให้
ที่ปทระชุ
มทราบ
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ี่ประชุ
มติมติ
ที่ปทระชุ
มม

่ประชุ
บทราบ
ที่ปทีระชุ
มรัมบรัทราบ

ระเบี
ยบวาระที
บรองรายงานการประชุ
ม ครั
ที่.............../....................
ระเบี
ยบวาระที
่ ๒่ ๒ รับรัรองรายงานการประชุ
ม ครั
้งที้ง่.............../....................
ที่..........เดื
อน..........................พ.ศ..............
.............
เมื่อเมืวั่อนวัทีน่..........เดื
อน..........................พ.ศ.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ี่ประชุ
่ประชุ
บรองหรื
อแก้
ไข)......................................................................
มติมติ
ที่ปทระชุ
ม ม ที่ปทีระชุ
มมีมมมีติม(รัติบ(รัรองหรื
อแก้
ไข)......................................................................
ระเบี
ยบวาระที
่องเพื
่อทราบ
ระเบี
ยบวาระที
่ ๓่ ๓ เรื่อเรืงเพื
่อทราบ
................................................................................................................
๓.๑๓.๑................................................................................................................
................................................................................................................
๓.๒๓.๒................................................................................................................
ี่ประชุ
มติมติ
ที่ปทระชุ
มม

่ประชุ
บทราบพร้พร้
อมมี
้อเสนอแนะความคิ
ความคิ
น................................
ที่ปทีระชุ
มรัมบรัทราบ
อมมี
ข้อขเสนอแนะ
ดเห็ดเห็
น................................

ระเบี
ยบวาระที
่องเพื
จารณา
ระเบี
ยบวาระที
่ ๔่ ๔เรื่อเรืงเพื
่อพิ่อจพิารณา
่องการคั
อกกรรมการกองทุ
นหมู
้านทดแทนกรรมการกองทุ
๔.1๔.1เรื่อเรืงการคั
ดเลืดอเลืกกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บนทดแทนกรรมการกองทุ
นน
้านที
าแหน่
งตามวาระ๒ ๒ปี ปี
หมูหมู
่บ้า่บนที
่พ้น่พตํ้นาตํแหน่
งตามวาระ
ว ยมี
ก รรมการกองทุ
น หมู
้ า นพ้
า แหน่
่ องจากครบวาระการดํ
ด้ วด้ยมี
ก รรมการกองทุ
น หมู
่ บ้ า่ บนพ้
น ตํนาตํแหน่
ง เนืง่ อเนืงจากครบวาระการดํ
ารงารง
าแหน่
น คณะกรรมการกองทุ
นหมู
้านจึ
ดการประชุ
อกกรรมการกองทุ
ตําตํแหน่
ง 2ง 2ปี ปีดังดันัง้นนั้คณะกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บนจึ
งจังดจัการประชุ
มเพืม่เพื
อคั่อดคัเลืดอเลืกกรรมการกองทุ
นน
้ า นขึ
้ น ใหม่
แ ทนกรรมการกองทุ
น หมู
้ า นที
้ น จากตํ
า แหน่
่ ป ระชุ
ม สมาชิ
หมูหมู
่ บ้ า่ บนขึ
้ น ใหม่
แ ทนกรรมการกองทุ
น หมู
่ บ้ า่ บนที
่ พ้ น่ พจากตํ
า แหน่
ง ทีง ่ ปทีระชุ
ม สมาชิ
ก ได้ก ได้
มี มมติี มคติั ดคเลืั ด อเลืกอ ก
กรรมการกองทุ
นหมู
านวน...................
ปรากฏรายชื
กรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บน้าจํนาจํนวน...................
คนคนปรากฏรายชื
่อดั่องดันีง้ นี้
…………………………………………………………………………
1. 1.…………………………………………………………………………
วยคะแนน.................................เสี
ด้วด้ยคะแนน.................................เสี
ยงยง
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2. …………………………………………………………………………
ด้วยคะแนน.................................เสียง
3. …………………………………………………………………………
ด้วยคะแนน.................................เสียง
4. …………………………………………………………………………
ด้วยคะแนน.................................เสียง
5. …………………………………………………………………………
ด้วยคะแนน.................................เสียง
6. …………………………………………………………………………
ด้วยคะแนน.................................เสียง
7. …………………………………………………………………………
ด้วยคะแนน.................................เสียง
8. …………………………………………………………………………
ด้วยคะแนน.................................เสียง
9. …………………………………………………………………………
ด้วยคะแนน.................................เสียง
10. …………………………………………………………………………
ด้วยคะแนน.................................เสียง
11. …………………………………………………………………………
ด้วยคะแนน.................................เสียง
12. …………………………………………………………………………
ด้วยคะแนน.................................เสียง
13. …………………………………………………………………………
ด้วยคะแนน.................................เสียง
14. …………………………………………………………………………
ด้วยคะแนน.................................เสียง
15. …………………………………………………………………………
ด้วยคะแนน.................................เสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมสมาชิกได้ลงมติเสียงข้างมากเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้านแทน
กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่พ้นวาระ ๒ ปี ตามจํานวนรายชื่อข้างต้น
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๔.๒
๔.๒เรืเรื่อ่องการลงมติ
งการลงมติรรับับรองกรรมการกองทุ
รองกรรมการกองทุนนหมู
หมู่บ่บ้า้านที
นที่ได้่ได้รรับับการคั
การคัดดเลืเลืออกตาม
กตาม๔.๑
๔.๑รายที
รายที่ ่
รงตําาแหน่
แหน่งมาแล้
งมาแล้วว 22วาระติ
วาระติดดต่ต่ออกักันน
ดํดําารงตํ
งจากกรรมการกองทุนนหมู
หมู่ บ่ บ้ า้ านที
นที่ ไ ด้่ ไ ด้รรั บั บการคั
การคัดดเลืเลืออกดั
กดังงกล่
กล่าาวข้วข้าางต้งต้นนจํจําานวน
นวน
เนืเนื่ อ่ องจากกรรมการกองทุ
.............รายคืคืออ
.............ราย
…………………………………………………………………………
1.1.…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
2.2.…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
3.3.…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
4.4.…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
5.5.…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
6.6.…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
7.7.…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
8.8.…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
9.9.…………………………………………………………………………
รงตําาแหน่
แหน่งงมาแล้
มาแล้วว๒๒วาระติ
วาระติดดต่ต่ออกักันนซึซึ่ ง่ งตามระเบี
ตามระเบียยบคณะกรรมการกองทุ
บคณะกรรมการกองทุนน
ได้ได้ดดํ าํ ารงตํ
หมู่บ่บ้า้านและชุ
นและชุมมชนเมื
ชนเมือองแห่
งแห่งชาติ
งชาติว่ว่าาด้ด้ววยการจั
ยการจัดดตัตั้ง้และบริ
งและบริหหารกองทุ
ารกองทุนนหมู
หมู่บ่บ้า้านและชุ
นและชุมมชนเมื
ชนเมือองแห่
งแห่งชาติ
งชาติ
หมู
พ.ศ.๒๕๕๑
๒๕๕๑ข้ข้ออ๒๒
๒๒วรรค
วรรค๔๔ กํกําหนดไว้
าหนดไว้วว่า่า“ต้“ต้อองได้
งได้รรับับมติ
มติจจากที
ากที่ป่ประชุ
ระชุมมสมาชิ
สมาชิกกโดยคะแนนเสี
โดยคะแนนเสียยงง๓๓ในใน๔๔
พ.ศ.
รองจึจึงสามารถเป็
งสามารถเป็นนกรรมการกองทุ
กรรมการกองทุนนหมู
หมู่บ่บ้านต่
้านต่ออได้ได้
รัรับบรอง
มติทที่ปี่ประชุ
ระชุมม ทีที่ป่ประชุ
ระชุมมสมาชิ
สมาชิกกโดยคะแนนเสี
โดยคะแนนเสียยงง๓๓ในใน๔๔มีมีมมติติรรับับรองให้
รองให้กกรรมการกองทุ
รรมการกองทุนนหมู
หมู่บ่บ้า้านน
มติ
นวนดังกล่
งกล่าาวเป็
วเป็นนกรรมการกองทุ
กรรมการกองทุนนหมู
หมู่บ่บ้า้านต่
นต่ออได้ได้
จํจําานวนดั
ระเบียยบวาระที
บวาระที่ ่ 55 เรืเรื่อ่องอืงอื่น่นๆๆ
ระเบี
..............................................................................................................
..............................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
มติทที่ปี่ประชุ
ระชุมม .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
มติ
ประชุมมเวลา...................................น.
เวลา...................................น.
ปิปิดดประชุ
(......................................................)
(................................................)
(................................................)
เลขากองทุนหมู่บ้าน
เลขานุ
การกองทุ
ารกองทุนนหมู
หมู่บ่บ้าน้านม
เลขานุ
ผู้จกดรายงานการประชุ
ดรายงานการประชุมม
ผูผู้จ้จดรายงานการประชุ

(......................................................)
(.........................................................)
(.........................................................)
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
หมู่บ่บ้าน้าน
ประธานกรรมการกองทุ
ผูประธานกรรมการกองทุ
้ตรวจรายงานการประชุนมนหมู
รวจรายงานการประชุมม
ผูผู้ต้ตรวจรายงานการประชุ
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-(ตัวอย่าง)ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน.......................................................
ครั้งที่............./.................
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ....................
ณ................................................................

ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง............................................................................................
๑.๒ เรื่อง...........................................................................................
ฯลฯ
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่.............../....................

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่อง........................................................................................................
๓.๒ เรื่อง........................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่ อ งการเลื อ กกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นเพื่ อ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประธาน
กรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า น รองประธานกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า น
เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน และตําแหน่งอื่นๆ
๔.2 เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้มีอํานาจเบิกถอนเงินในบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน

ระเบียบวาระที่ ๕
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เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

119
119
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน...................................
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุ
นหมู่บ้าน...................................
ครั้งที่.........../...............
ครัอ้งน...........................พ.ศ.
ที่.........../...............
วันที่...............เดื
..............
วันที่...............เดื
อน...........................พ.ศ. ..............
ณ....................................................
ณ....................................................
าประชุมม (รายชื
(รายชื่อ่อตามใบลงทะเบี
มแนบตามผนวกที
่ ๔)
ผูผู้ม้มาประชุ
ตามใบลงทะเบียยนคณะกรรมการกองทุ
นคณะกรรมการกองทุนนหมู
หมู่บ่บ้านผู
้านผู้เข้้เข้าร่าวร่มประชุ
วมประชุ
ม
ผู้มาประชุม (รายชื
่อตามใบลงทะเบียนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้เข้าร่วมประชุมแนบตามผนวกที่ ๔)
๑.่ ๔)
.....................................................................................
แนบตามผนวกที
๑.
๒. .....................................................................................
....................................................................................
๒.
๓. ....................................................................................
..................................................................................
๓.
..................................................................................
๔. ...................................................................................
๔.
๕. ...................................................................................
....................................................................................
๕.
....................................................................................
๖. .....................................................................................
๖.
๗. .....................................................................................
....................................................................................
๗.
....................................................................................
๘. ...................................................................................
๘.
...................................................................................
๙. ....................................................................................
๙.
๑๐.....................................................................................
...................................................................................
๑๐. ...................................................................................
๑๑.
..................................................................................
๑๑.
๑๒. ..................................................................................
...................................................................................
๑๒.
๑๓. ...................................................................................
๑๓.
๑๔. ...................................................................................
๑๔.
๑๕. ...................................................................................
๑๕. ...................................................................................
เริ่มประชุมเวลา..........................น.
เริ่ม่มประชุ
ประชุมมเวลา........................น.
เวลา..........................น.
เริ
.................................................................................................ผู้แทนกรรมการกองทุน
.................................................................................................ผู
้แทนกรรมการกองทุ
น ม
หมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในที่ประชุ
มโดยได้เปิดการประชุ
หมู
่บ้าานที
รับการคัดมเลืดัองกใหม่
และดํ
เนิ่ไนด้การประชุ
ต่อไปนีได้้ รับมอบหมายให้เป็นประธานในที่ประชุมโดยได้เปิดการประชุม
และดํ
เนินการประชุ
งต่่ปอระธานแจ้
ไปนี้ งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียาบวาระที
่ ๑ เรืม่อดังที

ระเบียบวาระที่ ๑ ตามที
เรื่องที่ก่ปรรมการกองทุ
ระธานแจ้งให้นทหมู
ี่ประชุ
มทราบ
่บ้านได้
พ้นตําแหน่งตามวาระลงเมื่อวันที่.......................
ตามที่กรรมการกองทุ
หมู้น่บใหม่
้านได้
พ้นตําแหน่งตามวาระลงเมื
่อวันที่.......................
จึงได้มีการคัดเลือกกรรมการกองทุ
นหมู่บ้านนขึ
ตามการประชุ
ม ครั้งที่............/............
เมื่อวันที่
จึงได้มีการคัดเลือกกรรมการกองทุ
่บ้านขึ้นใหม่ตนามการประชุ
้งที่.ด.........../............
...................................
ปรากฏรายชืน่อหมู
กรรมการกองทุ
หมู่บ้านที่ได้มรับครั
การคั
เลือก จึงต้องจัดเมื
ให้่อมวัีกนารที่
...................................
ปรากฏรายชื
่อกรรมการกองทุ
้านที่ไาด้รงตํ
รับการคั
อก จึงต้องจัดให้มีการน
ประชุมคณะกรรมการกองทุ
นหมู่บ้านเพื
่อให้มีการคัดเลืนอหมู
กกั่บนเองดํ
าแหน่ดงเลื
ประธานกรรมการกองทุ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้มีการคัดเลือกกันเองดํารงตําแหน่งประธานกรรมการกองทุน
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119

120

120

หมู่บ้าน รองประธานกรรมการกองทุ
นหมู่บ้าน นเหรั
กองทุ
นหมู
่บ้าน นเลขานุ
หมู่บ้าน นและ
หมู่บ้าน รองประธานกรรมการกองทุ
หมูญ่บ้าญินกเหรั
ญญิ
กกองทุ
หมู่บ้ากนารกองทุ
เลขานุกนารกองทุ
หมู่บ้าน และ
ตําแหน่งอืตํ่นาๆแหน่งอื่นๆ
มติที่ประชุมติมที่ประชุมที่ประชุมทีรับ่ปทราบ
ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที
2 เรื่อ่ งรั
ม ครั้งที่...../..........
ระเบีย่ บวาระที
2 บรองรายงานการประชุ
เรื่องรับรองรายงานการประชุ
ม ครั้งที่...../..........
-ไม่มี- -ไม่มีมติที่ประชุมติมที่ประชุม..............................................................................................................
..............................................................................................................
ระเบียบวาระที
๓ เรื่อ่ งเพื
ทราบ
ระเบีย่ บวาระที
๓ ่อเรื
่องเพื่อทราบ
-ไม่มี- -ไม่มีมติที่ประชุมติมที่ประชุม..............................................................................................................
..............................................................................................................
ระเบียบวาระที
๔ เรื่อ่งเพื
พิจ่อารณา
ระเบีย่ บวาระที
๔ ่อเรื
งเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อ๔.๑
งการเลื
กกรรมการกองทุ
นหมู่บ้านเพื
่อดํ่บา้ารงตํ
งประธาน
เรื่องการเลื
อกกรรมการกองทุ
นหมู
นเพืา่อแหน่
ดํารงตํ
าแหน่งประธาน
กรรมการกองทุ
นหมู่บ้านนรองประธานกรรมการกองทุ
นหมู่บ้านนหมู่บ้าน
กรรมการกองทุ
หมู่บ้าน รองประธานกรรมการกองทุ
เหรัญญิกเหรั
กองทุ
่บ้านนเลขานุ
หมู่บ้านนและตํ
งอื่นาแหน่
ๆ งอื่นๆ
ญญินกหมู
กองทุ
หมู่บ้านการกองทุ
เลขานุกนารกองทุ
หมู่บ้าานแหน่
และตํ
ตามระเบีตามระเบี
ยบคณะกรรมการกองทุ
นหมู่บ้านและชุ
องแห่
งชาติองแห่
ว่าด้งวชาติ
ย ว่าด้วย
ยบคณะกรรมการกองทุ
นหมู่บม้าชนเมื
นและชุ
มชนเมื
การจั
และบริหหนารกองทุ
ารกองทุ
หมู่บม่บ้าชนเมื
้านและชุ
มชนเมื
อพ.ศ.
งแห่
ง๒๕๕๑
ชาติพ.ศ.
พ.ศ.
๒๕๕๑ข้อ ข้กํ๒๔
อาหนดไว้
๒๔ ก�กํวำา่าหนดไว้
การจัดตั้งการจั
และบริ
หมู
่บ้านและชุ
องแห่
งชาติ
ข้๒๕๕๑
อ ๒๔
ดดตัตัห้ง้งารกองทุ
และบริ
นนหมู
นและชุ
มชนเมื
องแห่
งชาติ
หนดไว้ว่า
“ให้กรรมการกองทุ
นหมู่บ้านเลื
อกกรรมการด้
วยกันเป็นวประธานกรรมการกองทุ
นหมู่บ้าน นรองประธาน
“ให้กรรมการกองทุ
นหมู
่บ้านเลือกกรรมการด้
ยกันเป็นประธานกรรมการกองทุ
หมู่บ้าน รองประธาน
กรรมการกองทุ
นหมู่บ้าน นเหรั
กองทุ
นหมู
่บ้าน นเลขานุ
หมู่บ้าน”นหมู่บ้าน”
กรรมการกองทุ
หมูญ่บญิ
้านกเหรั
ญญิ
กกองทุ
หมู่บ้ากนารกองทุ
เลขานุกนารกองทุ
ที่ประชุมได้ที่ปพระชุ
ิจารณาและเลื
อกกรรมการด้
วยกันให้ดวาํ ยกั
รงตํนาให้แหน่
ง ดังานีแหน่
้ ง ดังนี้
มได้พิจารณาและเลื
อกกรรมการด้
ดาํ รงตํ
1. ……………………………………………………….…ตํ
าแหน่ง ประธานกรรมการกองทุ
นหมู่บ้าน นหมู่บ้าน
1. ……………………………………………………….…ตํ
าแหน่ง ประธานกรรมการกองทุ
2. ……………………………………………………….…ตํ
าแหน่ง รองประธานกรรมการกองทุ
นหมู่บ้าน นหมู่บ้าน
2. ……………………………………………………….…ตํ
าแหน่ง รองประธานกรรมการกองทุ
3. ……………………………………………………….…ตํ
าแหน่ง เหรั
ญญิงกเหรั
กองทุ
่บ้าน นหมู่บ้าน
3. ……………………………………………………….…ตํ
าแหน่
ญนญิหมู
กกองทุ
4. ……………………………………………………….…ตํ
าแหน่ง เลขานุ
หมู่บ้าน นหมู่บ้าน
4. ……………………………………………………….…ตํ
าแหน่กงารกองทุ
เลขานุกนารกองทุ
5. ……………………………………………………….…ตํ
าแหน่ง.............................................
5. ……………………………………………………….…ตํ
าแหน่ง.............................................
๖. ……………………………………………………….…ตํ
าแหน่ง.............................................
๖. ……………………………………………………….…ตํ
าแหน่ง.............................................
๗. ……………………………………………………….…ตํ
าแหน่ง.............................................
๗. ……………………………………………………….…ตํ
าแหน่ง.............................................
๘. ……………………………………………………….…ตํ
าแหน่ง.............................................
๘. ……………………………………………………….…ตํ
าแหน่ง.............................................
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๙. ……………………………………………………….…ตํ
าแหน่ง.............................................
121
๑๐.……………………………………………………….…ตํ
………………….………….…………………….…ตํ
แหน่งง.............................................
...........................................
๙.
๙. ……………………………………………………….…ตํ
าแหน่างาแหน่
.............................................
งง..............................................
๑๑.……………………………………………………….…ตํ
………………….…………….………………….…ตํ
๑๐.
………………….………….…………………….…ตํ
แหน่
...........................................
๑๐. ๙.
………………….………….…………………….…ตํ
าแหน่าางแหน่
...........................................
.............................................
121
๑๒. ………………….…………….………………….…ตํ
๑๑.
๑๑. ………………….…………….………………….…ตํ
าแหน่างาแหน่
..............................................
๑๐.
………………….………….…………………….…ตํ
แหน่งง..............................................
...........................................
๑๓.……………………………………………………….…ตํ
๑๒.
………………….………….…………………….…ตํ
ง.............................................
...........................................
๑๒. ๙.
………………….………….…………………….…ตํ
าแหน่าาแหน่
งแหน่
...........................................
ง..............................................
๑๑.
………………….…………….………………….…ตํ
๑๔. ………………….…………….………………….…ตํ
………………….………….…………………….…ตํ
แหน่งง..............................................
...........................................
๑๓.
๑๐.
………………….………….…………………….…ตํ
แหน่
...........................................
๑๓. ………………….…………….………………….…ตํ
าแหน่างาาแหน่
..............................................
๑๒.
๑๕. ………………….…………….………………….…ตํ
๑๔.
………………….………….…………………….…ตํ
ง...........................................
ง..............................................
๑๔. ๑๑.
………………….………….…………………….…ตํ
าแหน่าาแหน่
งแหน่
...........................................
๑๓.
๑๕. ………………….…………….………………….…ตํ
๑๒.
………………….………….…………………….…ตํ
แหน่งง..............................................
...........................................
๑๕. ………………….…………….………………….…ตํ
าแหน่างาแหน่
..............................................
๑๔.
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้านดํารงตําแหน่งดังกล่าวข้างต้น
๑๓.
๑๕. ………………….…………….………………….…ตําแหน่ง..............................................
ที่ปมระชุทีม่ประชุ
ทีและให้
่ปมระชุ
มีลืมอติกกรรมการกองทุ
เลือกกรรมการกองทุ
่บา้ารงตํ
นดํารงตํ
แหน่
งดัาเลืงวข้
กล่
างต้วข้นางต้น
มติที่ปมติ
ระชุ
มีมติปมเระธานกรรมการกองทุ
นนหมูหมู่บน่บ้าหมู
นดํ
แหน่าางแหน่
ดังกล่
้านรายงานผลการคั
อากคณะกรรมการ
๑๔. ………………….………….…………………….…ตํ
งด...........................................
มติที่ประชุและให้
ม ทีและให้
่ประชุ
มีม่บ๑๕.
ติ้าเนให้
ลื………………….…………….………………….…ตํ
อกกรรมการกองทุ
น่บหมู
้านดํ
ารงตํบาาแหน่
งดกคณะกรรมการ
ดัเลืงกล่
าวข้างต้น
ระธานกรรมการกองทุ
้านรายงานผลการคั
อกคณะกรรมการ
ระธานกรรมการกองทุ
่บน้าหมู
นรายงานผลการคั
กองทุ
นปมหมู
คณะอนุนกหมู
รรมการสนั
บ่บสนุ
นระดั
อํดแหน่
าเลื
เภอ/เขตทราบ
งอ..............................................
ระธานกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้านนรายงานผลการคั
ดเลือกคณะกรรมการ
กองทุ
่บ้าคนให้
คณะอนุ
กรรมการสนั
บระดั
สนุนบระดั
บอําเภอ/เขตทราบ
กองทุและให้
นหมู่บนป้าหมู
นให้
ณะอนุ
กรรมการสนั
บสนุ
อําเภอ/เขตทราบ
๔.2
ไขเปลี่ยนแปลงผู
นาจเบิ
ชีขางต้
องกองทุ
มติที่ประชุม ทีกองทุ
่ประชุ
มีเรืม่บ่อติ้างการแก้
เนให้
ลือกกรรมการกองทุ
นหมู้มบ่บีอสนุ
้าํานดํ
ารงตํบกาอํถอนเงิ
แหน่
งดันงในบั
กล่าญวข้
น นหมู่บ้าน
นมหมู
คณะอนุกรรมการสนั
นระดั
าเภอ/เขตทราบ
๔.2
เรื
ไขเปลี
้มนรายงานผลการคั
ํานาจเบิ
กถอนเงิ
ญ
ของกองทุ
เนื่องการแก้
งจากมี
ความจํ
า่ยเป็นแปลงผู
นนจะต้
กีอารแก้
ไขเปลี
่ยนนแปลงผู
ีอําชีนาจเบิ
ถอนเงิ
๔.2
เรื
่อปงการแก้
ไขเปลี
่ยนแปลงผู
้มีอ่บอํางมี
กถอนเงิ
ในบัดนญ
ชีอข้มกคณะกรรมการ
องกองทุ
นกหมู
่บน้าหมู
นน ่บ้าน
และให้
ระธานกรรมการกองทุ
หมู
้านาจเบิ
เลืในบั
ในบัญชีกองทุนหมู
่บ้าเนื
นเพราะได้
มคีกวามจํ
ารคั
เลือนกกคณะกรรมการกองทุ
หมู
่บ่ยา้านแปลงผู
นชุ้มดนใหม่
่ปขกระชุ
มกจึถอนเงิ
เนื
คดวามจํ
ารรมการสนั
เป็
นอจะต้
งมี้มบกีอสนุ
ารแก้
ไน่ยขเปลี
้มขึ้นีอญําทีชีนาจเบิ
น ่บ้าน
งจากมี
าไขเปลี
เป็
จะต้
งมีกอารแก้
ไําขเปลี
นแปลงผู
ีอในบั
ํานาจเบิ
ถอนเงิ
นงขอมติ
๔.2
เรื่บ่อ้างจากมี
งการแก้
่ยนแปลงผู
นาจเบิ
องกองทุ
นหมู
กองทุ
น่อหมู
นให้
คณะอนุ
นระดั
บกอํถอนเงิ
เภอ/เขตทราบ
เพื
เปลีชีกน่ยองทุ
นแปลงผู
ํานาจดั
กล่
คืาอเป็นจะต้องมีการแก้
ญ
่บ้ม้าีอนเพราะได้
มาีกดวจากเดิ
ารคั
ดวามจํ
เลืมอกคณะกรรมการกองทุ
นชุดขึ้นใหม่
มกจึถอนเงิ
งขอมติน
ในบัญในบั
ชีก่อองทุ
หมู
่บน้าหมู
นเพราะได้
มเนืีกง่อารคั
เลือคกคณะกรรมการกองทุ
นหมู่บไนขเปลี
้าหมู
นชุ่บด่ย้าใหม่
ที่ปข้มึ้นระชุ
ม่ปจึระชุ
งขอมติ
งจากมี
นแปลงผู
ีอําทีนาจเบิ
๔.2
งการแก้
กถอนเงิ
ในบัขึ้นญทีชี่ปขระชุ
องกองทุ
นหมู่บ้าน
เพื่ยอนแปลงผู
เปลี
นแปลงผู
้ม่บีอ้านเพราะได้
ํานาจดั
ง่อกล่
คือ่ยนแปลงผู้มีอํานาจเบิ
.………...................................................ตํ
า่บแหน่
…………………………
เพื่อเปลี
้มนีอหมู
ํานาจดั
งกล่เรืา1.วจากเดิ
ม คืดไอขเปลี
ในบั
ญชีก่ยองทุ
มาีกวจากเดิ
ารคั
เลืมอกคณะกรรมการกองทุ
นหมู
้านชุงดนใหม่
มจึงขอมติ
เนื2.………………………………………………………………ตํ
งจากมี
ความจํ
ขเปลีาง่ยแหน่
นแปลงผู
้มีอํานาจเบิกถอนเงิน
1.ง่อกล่
.………...................................................ตํ
ง …………………………
.………...................................................ตํ
…………………………
เพื่อเปลี่ยนแปลงผู้มีอํา1.นาจดั
าวจากเดิ
ม คืาอเป็นจะต้องมีการแก้าไแหน่
ในบัญชีกองทุนหมู่บ้านเพราะได้
มีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุานแหน่
หมูา่บงแหน่
้า…………………………
นชุงดใหม่
ขึ้น ที่ประชุมจึงขอมติ
2.………………………………………………………………ตํ
…………………………
2.………………………………………………………………ตํ
1. .………...................................................ตํ
3.………………………………………………………………ตํ
เพื่อเปลี่ยนแปลงผู้มีอํา3.………………………………………………………………ตํ
นาจดั
งกล่าวจากเดิ
3.………………………………………………………………ตํ
าแหน่างแหน่
…………………………
ง …………………………
เปลี่ย2.………………………………………………………………ตํ
นแปลงเป็
น ม คือ
1.
.………...................................................ตํ
าแหน่ง …………………………
เปลี่ย3.………………………………………………………………ตํ
นแปลงเป็
เปลี่ยนแปลงเป็
น น
าาแหน่
เปลี่ย2.………………………………………………………………ตํ
นแปลงเป็
น
1.
.………...................................................ตํ
แหน่งง …………………………
…………………………
3.………………………………………………………………ตํ
ง …………………………
1.
.………...................................................ตํ
1. .………...................................................ตํ
าแหน่างแหน่
…………………………
2.………………………………………………………………ตํ
เปลี่ย2.………………………………………………………………ตํ
นแปลงเป็
น
ง …………………………
2.………………………………………………………………ตํ
าแหน่างแหน่
…………………………
1.
.………...................................................ตํ
3.………………………………………………………………ตํ
3.………………………………………………………………ตํ
3.………………………………………………………………ตํ
าแหน่างแหน่
…………………………
2.………………………………………………………………ตํ
ง …………………………
1.
าแหน่งก…………………………
มติที่ประชุม ที่ประชุมมี3.………………………………………………………………ตํ
มติ.………...................................................ตํ
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอํานาจเบิ
ถอนเงินของกองทุน
แหน่
ที่ปมระชุทีม่ประชุ
ทีหมู
่ปมระชุ
มแติก้ใไห้ขเปลี
แก้ไขเปลี
่ยนแปลงกรรมการผู
้มาีอวข้ํานาจเบิ
ก…………………………
ถอนเงิ
ของกองทุ
มติที่ปมติ
ระชุ
ติมใมีห้2.………………………………………………………………ตํ
่ยนแปลงกรรมการผู
ํานาจเบิ
ถอนเงิ
นของกองทุ
น น
่บมี้ามน..............................ตามที
่ขอมติ้มดีอังกล่
าากงต้
นงและให้
ปนระธานกรรมการ
แหน่
มติที่ประชุหมู
ม ่บ้าทีหมู
่ป่บระชุ
มหมู
มี3.………………………………………………………………ตํ
ม่บติ้าในแจ้
ห้แก้งไรายชื
ขเปลี่อ่ยผูนแปลงกรรมการผู
ีอนวข้ํานให้
นาจเบิ
ก…………………………
ของกองทุ
้านน..............................ตามที
่ขดอมติ
กล่า้มางต้
าาและให้
งต้
น งและให้
ปนระธานกรรมการ
น..............................ตามที
ังกล่
าังวข้
ปถอนเงิ
ระธานกรรมการ
กองทุ
้ม่ขีออมติ
ํานาจเบิ
กดถอนเงิ
คณะอนุ
กรรมการสนั
บสนุนน
่บบ้า่บอํนน..............................ตามที
อมติกถอนเงิ
ด่อนังดํกล่
าคนวข้
างต้
นกรรมการสนั
และให้
ระธานกรรมการ
กองทุ
่บ้างนแจ้
้มีองธนาคารเพื
ํานาจเบิ
ให้
คณะอนุ
กรรมการสนั
กองทุหมู
นหมู
้าหมู
นแจ้
รายชืงรายชื
่อผู้มีอ่อําผูนาจเบิ
ก่ขถอนเงิ
ให้
บสนุนบสนุ่อน
ระดั
เภอ/เขตทราบและแจ้
าเนิ
นณะอนุ
การแก้
ไขเปลี
่ยปนแปลงรายชื
มติที่ประชุระดั
ม บทีกองทุ
มีม่บติ้ากในแจ้
ห้แก้งไรายชื
ขเปลี
่ยไป
้มเนินีอนําให้
นาจเบิ
กไขเปลี
นของกองทุ
ผูนแปลงกรรมการผู
้มงีอธนาคารเพื
ํานาจเบิ
ณะอนุ
กรรมการสนั
ระดั
ามหมู
เภอ/เขตทราบและแจ้
การแก้
่ยนแปลงรายชื
เภอ/เขตทราบและแจ้
่อดํกาถอนเงิ
เนิ่อดํนาการแก้
ไคขเปลี
่ยถอนเงิ
นแปลงรายชื
่อบสนุน่อน
ผูอํ่ป้มาระชุ
ีอบําอํนนาจเบิ
ถอนเงิ
นต่งอ่อธนาคารเพื
น..............................ตามที
่ขอมติด่อังดํกล่
าวข้
างต้น และให้
ระธานกรรมการ
ระดั
ากเภอ/เขตทราบและแจ้
าเนิ
นการแก้
ไขเปลี่ยปนแปลงรายชื
่อ
ผูนาจเบิ
้ม่บีอบํา้าอํนาจเบิ
กถอนเงิ
นต่อไป งธนาคารเพื
ผู้มีอําหมู
ถอนเงิ
นต่อไป
กองทุ
หมู่บ้ากนแจ้
งรายชื
ผู้มีอํานาจเบิกถอนเงิน ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุน
ผู้มีอํานนาจเบิ
ถอนเงิ
นต่อ่อไป
ระดับอําเภอ/เขตทราบและแจ้งธนาคารเพื่อดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
ผู้มีอํานาจเบิกถอนเงินต่อไป
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
..............................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
มติที่ประชุม .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
ปิดประชุมเวลา...................................น.

(......................................................)
(.....................................................)
เลขานุ
การกองทุ
นหมู
เลขากองทุ
นหมู
่บ้า่บน้าน
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
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(......................................................)
(.....................................................)
ประธานกรรมการกองทุ
ประธานกรรมการกองทุนนหมู
หมู่บ่บ้า้านน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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123
หนังสือรายงานการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
เขียนที่............................................................
............................................................
วันที่.........เดือน..............................พ.ศ. .........
เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน.....................................................
เรียน นายอําเภอ............................
ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ระดับอําเภอ........
..........
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ครั้งที่..../.........
จํานวน 1 ฉบับ
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ครั้งที่..../.........จํานวน 1 ฉบับ
ด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน...............................................................หมู่ที่..........
ตําบล...................................อําเภอ.............................................จังหวัด................................................
ชุดเดิมได้ประชุมสมาชิกและมีมติเสียงข้างมากคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่เข้ามา
บริหารงานกองทุนหมู่บ้านแทนคณะกรรมการชุดที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน.................คน ดังมี
รายชื่อต่อไปนี้
1. …………………………………………………………………ตําแหน่ง ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
2. ……………………………………………………………………ตําแหน่ง รองประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
3. …………………………………………………………………ตําแหน่ง เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน
4. ……………………………………………………………………ตําแหน่ง เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน
5. ……………………………………………………………………ตําแหน่ง .............................................................
6. ……………………………………………………………………ตําแหน่ง .............................................................
7. ……………………………………………………………………ตําแหน่ง .............................................................
8. ……………………………………………………………………ตําแหน่ง .............................................................
9. ……………………………………………………………………ตําแหน่ง .............................................................
10. ……………...…………………………………………………ตําแหน่ง .............................................................
11. ……………...…………………………………………………ตําแหน่ง .............................................................
12. ……………...…………………………………………………ตําแหน่ง .............................................................
13. ……………...…………………………………………………ตําแหน่ง .............................................................
14. ……………...…………………………………………………ตําแหน่ง .............................................................
15. ……………...…………………………………………………ตําแหน่ง .............................................................
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-๒
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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ทั้งนี้ได้มีมติเปลี่ยนแปลงผู้มีอํานาจเบิกถอนเงินกองทุนหมู่บ้าน จากเดิม คือ
๑..………...................................................ตําแหน่ง …………………………
2.………………………………………………………………ตําแหน่ง …………………………
3.………………………………………………………………ตําแหน่ง …………………………
เปลี่ยนแปลงเป็น
๑. .………...................................................ตําแหน่ง …………………………
2.………………………………………………………………ตําแหน่ง …………………………
3.………………………………………………………………ตําแหน่ง …………………………
จึงขอรายงานผลการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและแจ้งรายชื่อผู้มีอํานาจ
เบิกถอนเงินของกองทุนหมู่บ้าน.............................................มาเพื่อโปรดทราบ และขอให้แจ้งธนาคาร
เพื่อดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีอํานาจเบิกถอนเงินต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(.................................................................)
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน..........................
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หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้มีอํานาจเบิกถอนเงิน
เขียนที่............................................................
............................................................
วันที่.........เดือน..............................พ.ศ. .........
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอํานาจเบิกถอนเงินของกองทุนหมู่บ้าน.....................................................
เรียน ผู้จัดการธนาคาร.................................. สาขา.............................
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ครั้งที่..../.........
จํานวน 1 ฉบับ
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ครั้งที่..../.........จํานวน 1 ฉบับ
ด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน...............................................................หมู่ที่..........
ตําบล....................................อําเภอ............................................จังหวัด................................................
ชุดเดิมได้ประชุมสมาชิกและมีมติเสียงข้างมากคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่เข้ามา
บริ ห ารงานกองทุ น หมู่ บ้ า นแทนคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นชุ ด ที่ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระดั ง
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒
กองทุ น หมู่ บ้ า น..................................................ประสงค์ จ ะแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
ผู้มีอํานาจเบิกถอนเงินในบัญชีกองทุนหมู่บ้านดังกล่าว จากเดิม คือ
๑..………...................................................ตําแหน่ง …………………………
2.………………………………………………………………ตําแหน่ง …………………………
3.………………………………………………………………ตําแหน่ง …………………………
เปลี่ยนแปลงเป็น
๒. .………...................................................ตําแหน่ง …………………………
2.………………………………………………………………ตําแหน่ง …………………………
3.………………………………………………………………ตําแหน่ง …………………………
จึ ง ขอแจ้ ง รายชื่ อ ผู้ มี อํ า นาจลงลายมื อ ชื่ อ เบิ ก ถอนเงิ น บั ญ ชี ที่ ๑ กองทุ น หมู่ บ้ า น
.....................................มาเพื
่อโปรดทราบ
ธนาคารด�
การแก้ไไขเปลี
ขเปลี่ย่ยนแปลงรายชื
นแปลงรายชื่อ่อ
..........................มาเพื่อโปรดทราบ
และขอให้และขอให้
แจ้งธนาคารเพื
่อดําำเนินการแก้
ผู้มีอํานาจเบิกถอนเงินต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(............................................................................)
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน..........................
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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ประกาศกองทุนหมู่บา้ น.............................
เรื่อง รายชือ่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน.......................................
ตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้พ้นตําแหน่งตามวาระลงเมื่อวันที่.........................
จึงได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่ตามการประชุมครั้งที่............/..................
เมื่อวันที่...................................รายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้
1. …………………………………………………………………ตําแหน่ง ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
2. ……………………………………………………………………ตําแหน่ง รองประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
3. …………………………………………………………………ตําแหน่ง เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน
4. ……………………………………………………………………ตําแหน่ง เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน
5. ……………………………………………………………………ตําแหน่ง .............................................................
6. ……………………………………………………………………ตําแหน่ง .............................................................
7. ……………………………………………………………………ตําแหน่ง .............................................................
8. ……………………………………………………………………ตําแหน่ง .............................................................
9. ……………………………………………………………………ตําแหน่ง .............................................................
10. ……………...…………………………………………………ตําแหน่ง .............................................................
11. ……………...…………………………………………………ตําแหน่ง .............................................................
12. ……………...…………………………………………………ตําแหน่ง .............................................................
13. ……………...…………………………………………………ตําแหน่ง .............................................................
14. ……………...…………………………………………………ตําแหน่ง .............................................................
15. ……………...…………………………………………………ตําแหน่ง .............................................................
ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีอํานาจกระทําการ
แทนกองทุนหมู่บ้านในฐานะผู้แทนนิติบคุ คลตามระเบียบ ข้อบังคับ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปีตาม
ระเบียบและครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่......เดือน..................................พ.ศ. .........
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่...................เดือน.......................พ.ศ. ............เป็นต้นไป
(...................................................)
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน....................................
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๒.๑.๙ ปัญหาไม่มีระบบควบคุมและป้องกันการทุจริตของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
 สภาพปัญหา
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้ที่บริหารจัดการเกี่ยวกับเงินกองทุนหมู่บ้าน
หากกองทุนหมู่บ้านไม่มีระบบควบคุมและป้องกันการทุจริตของกรรมการกองทุนหมู่บ้านแล้ว อาจจะเกิด
ปัญหาของความไม่โปร่งใส ทําให้กองทุนหมู่บ้านได้รับความเสียหาย และเพื่อป้องกันการทุจริตอันเกิด
จากการกระทําของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจึงจําเป็นต้องมีระบบหรือมาตรการป้องกันการทุจริต
ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
 แนวทางแก้ไข
คณะกรรมการกองทุนนหมู
ดทํดาท�ระบบควบคุ
มและป้
องกัอนงกั
การทุ
จริตของ
คณะกรรมการกองทุ
หมู่บ่บ้านจั
้านจั
ำระบบควบคุ
มและป้
นการทุ
จริตของ
กรรมการ
กรรมการ และให้
และให้คคณะกรรมการกองทุ
ณะกรรมการกองทุนนหมู
หมู่บ่บ้า้านนํ
นน�าำไปปฏิ
ไปปฏิบบัตัติใิใช้ช้ออย่ย่าางเคร่
งเคร่งงครั
ครัดด
วิธีการ
๑. ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเพื่อกําหนดมาตรการในการควบคุม
และป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารเงินกองทุนทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. ประชุม สมาชิ ก กองทุ น หมู่ บ้ า นเพื่อ ชี้ แ จงให้ ส มาชิ ก ได้ ท ราบเกี่ ยวกับ ระบบ
ควบคุมและป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
๓. ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทําระเบียบหรือข้อบังคับ ว่าด้วยเรื่อง
ระบบควบคุมและป้องกันการทุ จริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเพิ่มเติมให้เรียบร้อยและเป็ น
ปัจจุบัน พร้อมทั้งประกาศให้ใช้ถือปฏิบัติต่อไป
๔. ควรมอบหมายให้มีกรรมการกองทุนหมู่บ้านคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทํา
หน้าที่ตรวจสอบการทุจริตการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และประกาศให้สมาชิกทราบเพื่อให้สมาชิก
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
๕. จัดทําแผนผังและแสดงแผนผังโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน โดย
แยกอํานาจหน้าที่ของกรรมการกองทุนหมู่บ้านอย่างเปิดเผยและปิดประกาศไว้ที่กองทุนหมู่บ้านหรือ
สถานที่เปิดเผยในหมู่บ้านนั้นๆ โดยให้ระบุวาระการดํารงตําแหน่งไว้ในโครงสร้างคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน และถ่ายภาพแผนผังโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรายงานต่อ สทบ. สาขา
๖. กองทุนหมู่บ้าน/ สทบ.สาขา /สทบ. ควรจัดให้มีสายด่วนรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตจากสมาชิก
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 เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามขัน้ ตอนต่างๆ
ข้างต้น
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
๑.๑ เรื่องกําหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน
๑.๒ เรื่องแก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านหมวดว่าด้วย
มาตรการควบคุมและป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
๑.๓ เรื่องมอบหมายกรรมการกองทุนหมู่บ้านทําหน้าที่ตรวจสอบการทุจริต
การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
๒. รายงานการประชุมสมาชิกรับทราบการกําหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการ
ทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
๓. ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน หมวดว่าด้วยมาตรการควบคุมและป้องกัน
การทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
๔. แผนผั ง โครงสร้ า งคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า น โดยแยกอํ า นาจหน้ า ที่ ข อง
กรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่ละตําแหน่ง พร้อมระบุวาระเริ่มต้นและสิ้นสุดในการดํารงตําแหน่ง
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เอกสารประกอบการดําเนินงาน
ระบบควบคุมการทุจริต

-(ตัวอย่าง)ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน....................................
ครั้งที่ ........... /.........................
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. .................
ณ ...........................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ...../........

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.1 เรื่องกําหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน
๔.๒ เรื่องแก้ไข เพิม่ เติม ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน หมวดว่าด้วย
มาตรการควบคุมและป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
๔.๓ เรื่องมอบหมายกรรมการกองทุนหมู่บ้านทําหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน...................................
ครั้งที่.........../...............
วันที่...............เดือน...........................พ.ศ. ..............
ณ....................................................
ผู้มาประชุม (รายชื่อตามใบลงทะเบียนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้เข้าร่วมประชุมแนบตามผนวกที่ ๔)
๑. .....................................................................................
ประธานกรรมการ
๒. ....................................................................................
รองประธานกรรมการ
๓. ..................................................................................
กรรมการ
๔. ...................................................................................
กรรมการ
๕. ....................................................................................
กรรมการ
๖. .....................................................................................
กรรมการ
๗. ....................................................................................
กรรมการ
๘. ...................................................................................
กรรมการ
๙. ....................................................................................
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ...................................................................................
๒. ..................................................................................
๓. ...................................................................................
๔. ...................................................................................
๕. ...................................................................................
๖. ...................................................................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. .....................................................................................
๒. ....................................................................................
๓. .....................................................................................
๔. .....................................................................................
น.
เริ่มประชุมเวลา..........................น.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
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131มทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้ที่บริหาร
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จัดการเกี่ยวกับเงินกองทุนหมู่บ้าน หากกองทุนหมู่บ้านไม่มีระบบควบคุมและป้องกันการทุจริตของ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้ที่บริหาร
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแล้ว อาจจะเกิดปัญหาของความไม่โปร่งใส ทําให้กองทุนหมู่บ้านได้รับ
จัดการเกี่ยวกับเงินกองทุนหมู่บ้าน หากกองทุนหมู่บ้านไม่มีระบบควบคุมและป้องกันการทุจริตของ
ความเสียหาย และเพื่อป้องกันการทุจริตอันเกิดจากการกระทําของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแล้ว อาจจะเกิดปัญหาของความไม่โปร่งใส ทําให้กองทุนหมู่บ้านได้รับ
จึงจําเป็นต้องมีระบบหรือมาตรการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ความเสียหาย และเพื่อป้องกันการทุจริตอันเกิดจากการกระทําของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
จึงจําเป็นต้องมีระบบหรือมาตรการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
มติ
ที่ปยระชุ
ม ่ ๒ ทีรับ่ปรองรายงานการประชุ
ระชุมรับทราบ
ระเบี
บวาระที
ม ครั้งที่.............../....................
เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. .............
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่.............../....................
............................................................................................................................
เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. .............
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)......................................................................
มติ
ที่ปยระชุ
ม ่ที๓่ประชุมเรืมี่อมงเพื
ติ(รั่อบทราบ
รองหรือแก้ไข)......................................................................
ระเบี
บวาระที
๓.๑ ................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๒ ................................................................................................................
๓.๑ ................................................................................................................
................................................................................................................
มติที่ประชุม ที่ประชุม๓.๒
รับทราบ
พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น................................
มติที่ประชุม ที่ประชุ
มรัเรืบเรื่อทราบ
พร้อมมีข้อเสนอแนะ
ความคิ
ดเห็นจนการทุ
๔.๑
่องกํงก�าหนดมาตรการควบคุ
ำหนดมาตรการควบคุ
มและป้
งกั
จริตของคณะกรรมการ
๔.1
มและป้
องกันอการทุ
ริ................................
ตของคณะกรรมการกองทุ
นหมูบ่ า้ น
		 คณะกรรมการกองทุ
กองทุนหมู่บ้าน นหมู่บ้านได้ประชุมและพิจารณากําหนดมาตรการควบคุมและ
๔.1 เรื่องกําหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ น
ป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทุ
นหมูน่บหมู้านเพื
่อให้ปกระชุ
ารดํ
าเนินงานของกองทุ
นหมู่บ้าน เป็นไปด้
คณะกรรมการกองทุ
บ่ า้ นได้
มและพิ
จารณาก�ำหนดมาตรการควบคุ
ม วย
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้ประชุมและพิจารณากําหนดมาตรการควบคุมและ
ความโปร่
ตรวจสอบได้
ดังนี้
และป้
องกังนใสการทุ
จริตของคณะกรรมการกองทุ
นหมู่บ้านเพื่อให้การด�ำเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน เป็นไป
ป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้การดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน เป็นไปด้วย
๑. มาตรการควบคุ
มการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ดังนี้
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนี้
1.1 ด้านการบริหารจัดการ
๑. มาตรการควบคุมการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
๑.๑.๑ จัดทําแผนผังและโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
1.1 ด้านการบริหารจัดการ
โดยแยกอํานาจหน้าที่ของกรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่ละตําแหน่ง พร้อมระบุว่าเริ่มต้นและวาระสิ้นสุดใน
๑.๑.๑ จัดทําแผนผังและโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
การดํารงตําแหน่ง โดยปิดประกาศไว้ที่กองทุนหมู่บ้านหรือสถานที่เปิดเผย และถ่ายภาพแผนผังโครงสร้าง
โดยแยกอํานาจหน้าที่ของกรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่ละตําแหน่ง พร้อมระบุว่าเริ่มต้นและวาระสิ้นสุดใน
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรายงานต่อ สทบ. สาขา
การดํารงตําแหน่ง โดยปิดประกาศไว้ที่กองทุนหมู่บ้านหรือสถานที่เปิดเผย และถ่ายภาพแผนผังโครงสร้าง
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรายงานต่อ สทบ. สาขา
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๑.๑.๒ มอบหมายให้มี กรรมการกองทุน หมู่บ้านคนใดคนหนึ่ งหรื อ
หลายคนทําหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และประกาศให้สมาชิกทราบ
เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงได้ง่าย
๑.๑.๓ จั ด ให้ มี ส ายด่ ว นรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต จากสมาชิ ก คื อ
หมายเลขโทรศัพท์.........................................
๑.๑.๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของกองทุนหมู่บ้านทุกปี และแจ้งให้สมาชิกทราบในการประชุมสมาชิก
๑.๑.๕ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อที่ประชุมเป็นประจําทุกเดือน
๑.๑.๖ ประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี
๑.๑.๗ ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจํ า ปี ส มาชิ ก เพื่ อ ชี้ แ จงผลการ
ดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านปีที่ผ่านมา แถลงบัญชี รายรับรายจ่าย ลูกหนี้ ผลกําไร (ขาดทุน) บัญชี
งบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านทราบ รับรองกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกใหม่
รวมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
๑.๑.๘ การอนุมัติเงินกู้ให้สมาชิกกองทุ
กองทุนนหมู
หมู่บ่บ้า้าน  คณะกรรมการ
นคณะ กรรมการ
กองทุนหมู่บ้านต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ข้อบังคับของ
กองทุนหมู่บ้านอย่างเคร่งครัด
๑.๑.๙ ในการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านต้องสั่งจ่ายเงินโดยโอนผ่านบัญชีของสมาชิกที่ได้รับอนุมัติให้กู้เท่านั้น มิให้คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านจ่ายเงินกู้ให้สมาชิกด้วยเงินสด
๑.๒ ด้านการเงินการบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน
๑.๒.๑ เหรัญญิกหรือกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้ทําหน้าที่รับชําระ
คืนเงินกู้ หรือเงินยืม เมื่อลูกหนี้ประสงค์จะชําระคืนเงินกู้หรือเงินยืม ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
จัดทําหนังสือแจ้งความประสงค์ในการชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม ให้สมาชิกจํานวน ๓ ฉบับ และให้ไป
นาคารแล้ว ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านติดตามหนังสือแจ้ง
ชําระเงินที่ธนาคาร เมือ่ มีการช�
ารชํำาระหนี
ระหนีท้ ้ธธี่ นาคารแล้
ความประสงค์ในการชําระคืนเงินกู้หรือเงินยืม จํานวน ๑ ฉบับ มาเก็บไว้เป็นหลักฐานที่กองทุนหมู่บ้าน
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๑
๑.๒.๒ กรณีเหรัญญิกหรือกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้ทําหน้าที่รับ
ชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมจะรับชําระไว้เอง ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านออกระเบียบ ข้อบังคับของ
กองทุนหมู่บ้านกําหนดขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนการบริหารที่โปร่งใสเป็นธรรมแก่สมาชิก เช่น การออก

ใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุกครั้งที่รับชําระหนี้ พร้อมทั้งเก็บต้นขั้วสําเนาไว้
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ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๑
๑.๒.๒ กรณีเหรัญญิกหรือกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้ทําหน้าที่รับ
ชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมจะรับชําระไว้เอง ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านออกระเบียบ ข้อบังคับของ
กองทุนหมู่บ้านกําหนดขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนการบริ
133 หารที่โปร่งใสเป็นธรรมแก่สมาชิก เช่น การออก

ใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุกครั้งที่รับชําระหนี้ พร้อมทั้งเก็บต้นขั้วสําเนาไว้
1 ชุด และต้องรายงานผลการรับชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทราบ
ทุกเดือน

บทลงโทษ(กรณี
(กรณีคคณะกรรมการกองทุ
ณะกรรมการกองทุนนหมู
นหมู
บ่ า้ น)
๒.๒.บทลงโทษ
หมูบ่ ่บา้ นทุ
้านทุจริจตริเงิตนเงิกองทุ
นกองทุ
นหมู
่บ้าน)
2.1 คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นมี ม ติ ใ ห้ อ อกด้ ว ยคะแนนเสี ย ง
เกินกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๓ (๓)
๒.๒ ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๓ (๔)
๒.๓ ให้ ค ณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นดํ า เนิ น คดี แ พ่ ง เรี ย กคื น เงิ น ที่
กรรมการกองทุนหมู่บ้านได้ลักทรัพย์/ยักยอก/ฉ้อโกง ไปโดยทุจริต คดีไม่มีอายุความ เพราะเป็นการ
ติดตามเอาทรัพย์คืน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๓๖ และตามนัยคําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ ๘๗๔๒/๒๕๕๖
๒.๔ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดําเนินคดีอาญาฐานลักทรัพย์/
ยักยอก/ฉ้อโกง/เอาไปเสียซึ่งเอกสาร/ปลอมเอกสาร/ใช้เอกสารปลอม แล้วแต่กรณี

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบกับมาตรการควบคุมและป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ น
และให้คณะกรรมการกองทุนหมูบ่ ้านถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
๔.๒ เรื่ อ งแก้ ไข เพิ่มเติ ม ระเบียบ ข้อบั ง คับ ของกองทุนหมู่บ้ าน หมวดว่ า
ด้ ว ยมาตรการควบคุ ม และป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ของคณะกรรมการกองทุ น
หมู่บ้าน
เนื่องด้วยระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
ไม่ได้บรรจุเรื่องเกี่ยวกับมาตรการควบคุมและป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไว้
เลขานุการกองทุนหมู่บ้านจึงได้จัดทําร่างในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการควบคุมและป้องกันการทุจริตของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านขึ้น เพื่อบรรจุเพิ่มเติมไว้ในระเบียบดังกล่าว จึงเสนอมาเพื่อให้ที่ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ดังนี้
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ระเบียบกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชนเมือง................................................
หมู่ที่.........ตําบล.........................อําเภอ.........................จังหวัด.........................
(ฉบับที่....................) พ.ศ. .............
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชนเมือง..................
หมู่ที่.........ตําบล...................................อําเภอ............................จังหวัด............................พ.ศ. ............
ให้มีหมวดว่าด้วยมาตรการควบคุมการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้การดําเนินงาน
ของกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชนเมือง มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตาม มาตรา ๙ (2) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๒๑ (๒) แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง และบริ ห ารกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชนเมือง...............................หมู่ที่.........ตําบล..........................
อําเภอ..............................จังหวัด..............................จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้นี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชนเมือง...............................
หมู่ที่.........ตําบล........................อําเภอ.......................จังหวัด....................... (ฉบับที่.......) พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น หมวด ................ มาตรการควบคุมการทุจริตของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ข้อ ...... ข้อ ....... ต่อจาก ข้อ......หมวด .......................... แห่งระเบียบกองทุนหมู่บ้าน/
ชุมชนเมือง.................................หมู่ที่.........ตําบล..............................อําเภอ..........................................
จังหวัด....................................... พ.ศ. ....
“หมวด..............
มาตรการควบคุมการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ข้อ .... มาตรการควบคุมการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ด้านการบริหาร
จัดการของกองทุนหมู่บ้าน มีดังนี้
(๑) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทําแผนผังและโครงสร้างคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน โดยแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ของกรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่ละตําแหน่ง และปิดประกาศไว้ท่ี
กองทุนหมู่บ้านหรือสถานที่ที่เปิดเผย พร้อมระบุวาระเริ่มแรกและวาระสิ้นสุดของการดํารงตําแหน่ง และ
ถ่ายภาพแผนผังโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรายงานต่อ สทบ. สาขา
(๒) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมอบหมายให้มีกรรมการกองทุนหมู่บ้านคนใดคน
หนึ่ง หรือหลายคนทําหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และประกาศให้
สมาชิกทราบเพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงได้ง่าย
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(๓) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดให้มีสายด่วนรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตจากสมาชิก
(๔) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของกองทุนหมู่บ้านทุกปี
และประกาศแผนปฏิบัติการประจําปีให้สมาชิกทราบ
(๕) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านต่อที่ประชุม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นประจําทุกเดือน
(๖) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อย่างน้อย ๓3 ครั้ง/ปี

(๗) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีสมาชิก เพื่อชี้แจงผล
การดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านปีที่ผ่านมา แถลงบัญชี รายรับรายจ่าย ลูกหนี้ ผลกําไร (ขาดทุน) และ
บัญ ชี ง บดุ ล ของปี ที่ ผ่ า นมาให้ ส มาชิ ก กองทุ น หมู่ บ้ า นทราบ รั บ รองกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นที่ ไ ด้ รั บ
คัดเลือกใหม่ รวมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
(๘) การอนุมัติเงินกู้ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านอย่างเคร่งครัด
(๙) ในการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้อง
สั่งจ่ายเงินโดยโอนผ่านบัญชีของสมาชิกที่ได้รับอนุมัติให้กู้เท่านั้น มิให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจ่าย
เงินกู้ให้แก่สมาชิกด้วยเงินสด
ข้อ .... มาตรการควบคุมการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ด้านการเงินการ
บัญชีของกองทุนหมู่บ้าน มีดังนี้
(๑) เมื่อลูกหนี้ประสงค์จะชําระคืนเงินกู้หรือเงินยืม ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
จัดทําหนังสือแจ้งความประสงค์ในการชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม ให้สมาชิกจํานวน ๓ ฉบับ และให้
สมาชิกไปชําระเงินที่ธนาคาร เมื่อมีการช�
ารชํำาระหนี
ระหนีท้ ้ธธี่ นาคารแล้
นาคารแล้ว ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านติดตาม
หนังสือแจ้งความประสงค์ในการชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยื ม จํานวน ๑ ฉบับมาเก็บไว้เป็นหลักฐานที่
กองทุนหมู่บ้านตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและ
บริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๑
(๒) หากเหรัญญิกหรือกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้ทําหน้าที่รับชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม
จะรับชําระเงินกู้หรือเงินยืมไว้เอง ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านออกระเบียบ ข้อบังคับของกองทุน
บริหการที
หมู่บ้า น กําหนดขั้นตอน วิ ธีก าร ตลอดจนการบริ
ารทีโ่ ่โปร่
ปร่งใส
งใส เป็นธรรม แก่สมาชิก เช่ น การออก
ใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุกครั้งที่รับชําระหนี้ พร้อมทั้งเก็บต้นขั้วสําเนาไว้ ๑1 ชุด และ
ต้องรายงานผลการรับชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทราบในการประชุม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทุกเดือน
ข้อ.... บทลงโทษตามมาตรการควบคุมการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มี
ดังนี้
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(๑) กรณี ค ณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นทุ จ ริ ต ให้ คณะกรรมการกองทุ น หมู่บ้ า นจั ด
(๑) กรณี คมณะกรรมการกองทุ
นทุ่ทจุจริริตตให้
คณะกรรมการกองทุ
้ า นจั ด
ประชุมเพื่อพิจารณาและมี
ติให้กรรมการกองทุนนหมู
หมู่่บบ้้าานที
ออก
ด้วยคะแนนเสียงเกินนหมู
กว่า่ บสองใน
ประชุมเพื่าอนวนกรรมการกองทุ
พิจารณาและมีมติให้นกหมู
รรมการกองทุ
ริตมออก
ด้วยคะแนนเสี
ยงเกิ
าสองใน
สามของจํ
่บ้านทั้งหมดทีน่มหมู
ีอยู่บ่ ้าหรืนทีอ่ทจัดุจให้
ีการประชุ
มสมาชิกเพื
่อพินจกว่
ารณาและ
านวนกรรมการกองทุ
หมู่ท่บุจ้ารินทั
้งหมดที
่มีอยู่ หรือจัยดงเกิ
ให้มนีกกว่
ารประชุ
มสมาชิกเพื่อาพินวนสมาชิ
จารณาและก
มีสามของจํ
มติให้กรรมการกองทุ
นหมู่บ้านนที
ตออก
ด้วยคะแนนเสี
าสองในสามของจํ
ติให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ทุจริตออก ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก
ทัมี้งมหมด
ทั้งหมด
(๒) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดําเนินคดีอาญาฐานลักทรัพย์/ยักยอก/ฉ้อโกง/เอา
(๒) ให้คณะกรรมการกองทุ
นหมู่บบ้ากรรมการกองทุ
นดําเนินคดีอาญาฐานลั
กทรั
ยักวยอก/ฉ้
อโกง/เอา
ไปเสียซึ่งเอกสาร/ปลอมเอกสาร/ใช้
เอกสารปลอมกั
นหมู่บ้านที
่ทุจพริย์ต/แล้
แต่กรณี
ไปเสียซึ่งเอกสาร/ปลอมเอกสาร/ใช้เอกสารปลอมกับกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ทุจริตแล้วแต่กรณี
(๓) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดําเนินคดีแพ่งเรียกคืนเงินตามที่กรรมการกองทุน
คณะกรรมการกองทุ
นดําเนินคดีแพ่งนเรีหมู
ยกคื
หมู่บ้านได้ลักทรัพ(๓)
ย์/ยัให้กยอก/ฉ้
อโกง ไปโดยทุจนริหมู
ต กั่บบ้ากรรมการกองทุ
่บ้านนทีเงิ่ทนจุ ตามที
ริตแล้่กวรรมการกองทุ
แต่กรณี” น
หมู่บ้านได้ลักทรัพย์/ยักยอก/ฉ้อโกง ไปโดยทุจริต กับกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ทจุ ริตแล้วแต่กรณี”
ประกาศ ณ วันที่ ...........เดือน..................พ.ศ.............
ประกาศ ณ วันที่ ...........เดือน..................พ.ศ.............
ลงชื่อ.................................................................
ลงชื
่อ.................................................................
(................................................................)
(................................................................)
ตําแหน่ง ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ตําแหน่ง ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างระเบียบ ข้อบังคับกองทุนหมู่บา้ นที่เสนอ และ
มติที่ประชุม ให้
ทีป่ คระชุ
มมีมติเห็นชอบกันบหมู
ร่า่บงระเบี
ยบ ข้อบังบคัังบคักองทุ
นหมู
่บา้ นที
ณะกรรมการกองทุ
้านประกาศใช้
บต่อไป
รวมทั
้งให้่เสนอ
ถือปฏิและ
บัติ
ให้คาณะกรรมการกองทุ
นหมู่บ้านประกาศใช้บังคับต่อไป รวมทั้งให้ถือปฏิบัติ
อย่
งเคร่งครัด
อย่างเคร่
๔.๓งครั
เรื่ อด งมอบหมายกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นทํ า หน้ า ที่ ต รวจสอบการ
๔.๓เรืเรื่อ่ องมอบหมายกองทุ
้ า นทํ า หน้ า ที่ ตจริรวจสอบการ
นหมู่บ้านท�ำหน้นาหมู
ที่ต่ บรวจสอบการทุ
ต การบริหาร
ทุจริตการบริหารจัด๔.๓
การกองทุ
นงมอบหมายกรรมการกองทุ
หมู่บ้าน
ทุจริตการบริหารจัดการกองทุ
นหมู่บ้าน หมู่บ้าน
จัดการกองทุ
เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความโปร่งใส และมี
่อให้การบริหารจัดการกองทุ
มชนเมืองมีคมวามโปร่
งใส และมีน
มาตรการควบคุมการทุจริตเพืของคณะกรรมการกองทุ
นหมูน่บหมู
้าน่บจึ้านและชุ
งควรมอบหมายให้
ีกรรมการกองทุ
มาตรการควบคุ
มการทุ
ริตของคณะกรรมการกองทุ
นหมู่บจ้ารินต จึงควรมอบหมายให้มีกรรมการกองทุน
หมู
่บ้านคนใดคนหนึ
่งหรือจหลายคนทํ
าหน้าที่ตรวจสอบการทุ
หมู่บ้านคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทํ
าหน้
ที่ตรวจสอบการทุ
จริต
ที่ประชุมได้
พิจาารณาแล้
ว มอบหมายให้
ที่ป๑.
ระชุนาย/นาง/นางสาว..................................ตํ
มได้พิจารณาแล้ว มอบหมายให้
าแหน่ง...............................
๑. นาย/นาง/นางสาว................................ตํ
นาย/นาง/นางสาว..................................ตําแหน่
าแหน่ง................................
ง...............................
๒.
๒. นาย/นาง/นางสาว.................................ตํ
นาย/นาง/นางสาว................................ตําาแหน่
๓.
แหน่งง................................
................................
๓. านาย/นาง/นางสาว.................................ตํ
ทําหน้
ทีต่ รวจสอบการทุจริต หรือโดยให้มีหน้าทีาแหน่
่ ง................................
ทําหน้าทีต่ รวจสอบการทุจริต หรือโดยให้มีหน้าที่
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ก. ก.ตรวจสอบ
ห ารจั
ด การของคณะกรรมการ
ตรวจสอบติ ดติตามการบริ
ด ตามการบริ
ห ารจั
ด การของคณะกรรมการ
กองทุ
นหมู
่บ้า่บนให้
เป็นเป็ไปตามระเบี
ยบยข้บอข้บัองบัคังบคับ
กองทุ
นหมู
้านให้
นไปตามระเบี
ข. ข.รับรัเรืบ่อเรืงร้่อองร้งเรี
ยนเกี
่ยวกั่ยวกั
บการทุ
จริจตริและตรวจสอบข้
อเท็อจเท็จริจจริ
งง
องเรี
ยนเกี
บการทุ
ต และตรวจสอบข้
และรายงานให้
คณะกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บน/้าน/สทบ.สาขา/
กรรมการสนั
บสนุ
นระดั
บอํบาอํเภอ/เขต
และรายงานให้
คณะกรรมการกองทุ
นหมู
สทบ.สาขา/คณะอนุ
คณะอนุ
กรรมการสนั
บสนุ
นระดั
าเภอ/เขต
ค. ค.เสนอมาตรการและข้
อเสนอแนะเกี
่ยวกั่ยวกั
บการป้
องกัองกั
นการทุ
จ ริจตริต
เสนอมาตรการและข้
อเสนอแนะเกี
บการป้
นการทุ
และรายงานให้
คณะกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บน้าสทบ.สาขา
กรรมการสนั
บสนุ
นระดั
บอํบาเภอ/เขตทราบ
และรายงานให้
คณะกรรมการกองทุ
นหมู
น สทบ.สาขาคณะอนุ
คณะอนุ
กรรมการสนั
บสนุ
นระดั
อําเภอ/เขตทราบ
ง. ง.หน้หน้
าทีา่อทีื่น่อตามที
่คณะกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บนมอบหมาย
ื่นตามที
่คณะกรรมการกองทุ
นหมู
้านมอบหมาย
มติมติ
ที่ปทระชุ
ม ม ที่ปทีระชุ
มมีมมมีติมเห็ติเนห็ชอบรายชื
่อบุ่อคบุคลดั
งกล่
าวเป็
นผูน้ทผูํา้ทหน้
าทีา่ตทีรวจสอบการทุ
จริจตริต
ี่ประชุ
่ประชุ
นชอบรายชื
คคลดั
งกล่
าวเป็
ําหน้
่ตรวจสอบการทุ
ในคณะกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บน้าน
ในคณะกรรมการกองทุ
นหมู
ระเบี
ยบวาระที
่ ๕่ ๕เรื่อเรืงอื
่น ๆ่น (ถ้
ระเบี
ยบวาระที
่องอื
ๆ า(ถ้มีา)มี)
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
มติมติ
ที่ปทระชุ
ม ม .....................................................................................................................
ี่ประชุ
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
ปิดปิประชุ
มเวลา...................................น.
ดประชุ
มเวลา...................................น.

(.....................................................)
(.....................................................)
(......................................................)
เลขานุ
การกองทุ
นหมู
่บ้า่บ่บน้า้านน
เลขานุ
การกองทุ
นนหมู
เลขากองทุ
หมู
ผู้จผูดรายงานการประชุ
มม
้จดรายงานการประชุ
ผู้จดรายงานการประชุม

(.....................................................)
(.....................................................)
(......................................................)
ประธานกรรมการกองทุ
นหมู
่บน้า่บหมู
น้าน่บ้าน
ประธานกรรมการกองทุ
นหมู
ประธานกรรมการกองทุ
ผู้ตผูรวจรายงานการประชุ
มม
้ตรวจรายงานการประชุ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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-(ตัวอย่าง)ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน....................................
ครั้งที่ ........... /.........................
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. .................
ณ ...........................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ...../........

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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รายงานการประชุมสมาชิกกองทุนหมูบ่ ้าน....................................หมูท่ ี่ .................
ครั้งที่ ................... /...................
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ....................
ณ .............................. หมูท่ ี่ .......
ผู้มาประชุม….…..คน ผู้ไม่มาประชุม.........คน ผู้เข้าร่วมการประชุม........คน
(รายชื่อตามเอกสารใบลงทะเบียนแนบโดยมีตัวอย่างตามภาคผนวก ๓)
ผู้มาประชุม
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๘. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๙. ……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๐. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ฯลฯ
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เริ่มประชุมเวลา..........................น.
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.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่.............../....................
เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. .............
............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)......................................................................
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ น
คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า น ได้ ป ระชุ ม คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า น
ครั้งที่..../..........เมื่อวันที่ .............. เดือน........................... พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติในการกําหนดมาตรการ
ควบคุมและป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการ
๑.๑ จัดทําแผนผังและโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน โดยแยก
อํานาจหน้าที่ของกรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่ละตําแหน่ง พร้อมระบุว่าเริ่มต้นและวาระสิ้นสุดในการดํารง
ตําแหน่ง โดยปิดประกาศไว้ที่กองทุนหมู่บ้านหรือสถานที่เปิดเผย และถ่ายภาพแผนผังโครงสร้างคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านรายงานต่อ สทบ. สาขา
๑.๒ มอบหมายให้มีกรรมการกองทุนหมู่บ้านคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทํา
หน้าที่ตรวจสอบการทุจริตการบริ หารจั ดการกองทุนหมู่บ้าน และประกาศให้สมาชิ กทราบ เพื่อให้ สมาชิ ก
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
๑.๓ จัดให้มีสายด่วนรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตจากสมาชิก คือ หมายเลข
โทรศัพท์.........................................
๑.๔ คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นต้ อ งมี ก ารจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจําปีของกองทุนหมู่บ้านทุกปี และแจ้งให้สมาชิกทราบในการประชุมสมาชิก
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๑.๕ ประชุ ม คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า น เพื่ อ รายงานผลการ
ดําเนินงานต่อที่ประชุมเป็นประจําทุกเดือน
๑.๖ ประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี
๑.๗ ประชุมใหญ่สามัญประจําปีสมาชิก เพื่อชี้แจงผลการดําเนินงาน
ของกองทุนหมู่บ้านปีที่ผ่านมา แถลงบัญชี รายรับรายจ่าย ลูกหนี้ ผลกําไร (ขาดทุน) บัญชีงบดุลของปีที่
ผ่านมาให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านทราบ รับรองกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกใหม่ รวมถึงการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
๑.๘ การอนุมัติเงินกู้ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ง
และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ข้อบังคับของกองทุน
หมู่บ้านอย่างเคร่งครัด
๑.๙ ในการจ่ า ยเงิ น กู้ ใ ห้ แ ก่ ส มาชิ ก กองทุ น หมู่ บ้ า น คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านต้องสั่งจ่ายเงินโดยโอนผ่านบัญชีของสมาชิกที่ได้รับอนุมัติให้กู้เท่านั้น มิให้คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านจ่ายเงินกู้ให้สมาชิกด้วยเงินสด
2. ด้านการเงินการบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน
๒.๑ เหรัญญิกหรือกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้ทําหน้าที่รับชําระคืน
เงินกู้ หรือเงินยืม เมื่อลูกหนี้ประสงค์จะชําระคืนเงินกู้หรือเงินยืม ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทํา
หนังสือแจ้งความประสงค์ในการชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม ให้สมาชิกจํานวน ๓ ฉบับ และให้ไปชําระเงิน
ที่ธนาคาร เมื่อมีการชําระหนี้ธนาคารแล้ว ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านติดตามหนังสือแจ้งความ
ประสงค์ในการชําระคืนเงินกู้หรือเงินยืม จํานวน ๑ ฉบับมาเก็บไว้เป็นหลักฐานที่กองทุนหมู่บ้าน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๑
๒.๒ กรณีเหรัญญิกหรือกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้ทําหน้าที่รับชําระ
คืนเงินกู้ หรือเงินยืมจะรับชําระไว้เอง ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านออกระเบียบ ข้อบังคับของกองทุน
หมู่ บ้ านกํ าหนดขั้ น ตอน วิ ธี ก าร ตลอดจนการบริ ห ารที่ โ ปร่ ง ใส เป็ น ธรรมแก่ ส มาชิ ก เช่ น การออก

ใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุกครั้งที่รับชําระหนี้ พร้อมทั้งเก็บต้นขั้วสําเนาไว้
1 ชุด และต้องรายงานผลการรับชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทราบ
ทุกเดือน

๓. บทลงโทษ (กรณีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทุจริตเงินกองทุนหมู่บ้าน)
3.1 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงเกิน
กว่าสองในสามของจํา นวนกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้งหมดเท่าที่ มีอยู่ ตามระเบี ยบคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๓ (๓)
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3.๒ ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองใน
สามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๓ (๔)
3.๓ ให้คณะกรรมการกองทุ นหมู่บ้านดําเนินคดี แพ่งเรียกคืนเงิน
ที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านได้ลักทรัพย์/ยักยอก/ฉ้อโกง ไปโดยทุจริต คดีไม่มีอายุความ เพราะเป็นการ
ติดตามเอาทรัพย์คืน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๓๖ และตามนัยคําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ ๘๗๔๒/๒๕๕๖
3.๔ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดําเนินคดีอาญาฐานลักทรัพย์/
ยักยอก/ฉ้อโกง/เอาไปเสียซึ่งเอกสาร/ปลอมเอกสาร/ใช้เอกสารปลอม แล้วแต่กรณี
๔. การแก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน ................................
(ฉบับที่..........) พ.ศ. ........... หมวดว่าด้วยมาตรการควบคุมและป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน เอกสารประกอบการประชุมแนบท้าย โดยได้ประกาศใช้บงั คับแล้วเมื่อวันที่...............
เดือน...................... พ.ศ. ..................
๕. มอบหมายให้ ก รรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นซึ่ ง มี ร ายชื่ อ ดั ง ต่ อ ไปนี้ ทํ า หน้ า ที่
ตรวจสอบการทุจริต
๑. นาย/นาง/นางสาว............................................ตําแหน่ง...........................
๒. นาย/นาง/นางสาว............................................ตําแหน่ง............................
๓. นาย/นาง/นางสาว............................................ตําแหน่ง............................
โดยให้มีหน้าที่
ก. ตรวจสอบ ติดตามการบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
ข. รับเรื่องเองร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
รายงานให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/สทบ.สาขา /คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขต
ค. เสนอมาตรการและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และ
รายงานให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สทบ.สาขา คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขตทราบ
ง. หน้าที่อืน่ ตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมอบหมาย
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการกําหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการทุจริตของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
..............................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
มติที่ประชุม .....................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
..............................................................................................................
...........................................................................................................................................
มติที่ประชุม .....................................................................................................................
ปิดประชุมเวลา...................................น.
น.

(................................................)
เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน
ผู้จดรายงานการประชุม

(.........................................................)
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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-(ตัวอย่าง)-

ระเบียบกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชนเมือง................................................
หมู่ที่.........ตําบล.........................อําเภอ.........................จังหวัด.........................
(ฉบับที่.........) พ.ศ. ............
....

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชนเมือง..................
หมู่ที่.........ตําบล...................................อําเภอ............................จังหวัด............................พ.ศ. ............
ให้มีหมวดว่าด้วยมาตรการควบคุมการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้การดําเนินงาน
ของกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชนเมือง มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตาม มาตรา ๙ (2) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๒๑ (๒) แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง และบริ ห ารกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชนเมือง............................................................หมู่ที่.........
ตําบล..........................อําเภอ..............................จังหวัด..............................จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชนเมือง...............................
หมู่ที่.........ตําบล..........................อําเภอ.........................จังหวัด......................... (ฉบับที่........) พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น หมวด ................ มาตรการควบคุมการทุจริตของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ข้อ ...... ข้อ ....... ต่อจาก ข้อ......หมวด .......................... แห่งระเบียบกองทุนหมู่บ้าน/
กองทุนชุมชนเมือง..................................หมู่ที่.........ตําบล...........................อําเภอ..................................
จังหวัด....................................... พ.ศ. ....
“หมวด..............
มาตรการควบคุมการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ข้อ .... มาตรการควบคุมการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ด้านการบริหาร
จัดการของกองทุนหมู่บ้าน มีดังนี้
(๑) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทําแผนผังและโครงสร้างคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน โดยแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ของกรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่ละตําแหน่ง และปิดประกาศไว้ท่ี
กองทุนหมู่บ้านหรือสถานที่ที่เปิดเผย พร้อมระบุวาระเริ่มแรกและวาระสิ้นสุดของการดํารงตําแหน่ง และ
ถ่ายภาพแผนผังโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรายงานต่อ สทบ. สาขา
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(๒) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมอบหมายให้มีกรรมการกองทุนหมู่บ้านคนใด
คนหนึ่ง หรือหลายคนทําหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และประกาศให้
สมาชิกทราบเพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงได้ง่าย
(๓) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดให้มีสายด่วนรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตจาก
สมาชิก
(๔) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของกองทุนหมู่บ้าน
ทุกปี และประกาศแผนปฏิบัติการประจําปีให้สมาชิกทราบ
(๕) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านต่อที่
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นประจําทุกเดือน
(๖) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อย่างน้อย ๓3 ครั้ง/ปี
(๗) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีสมาชิก เพื่อชี้แจงผล
การดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านปีที่ผ่านมา แถลงบัญชี รายรับรายจ่าย ลูกหนี้ ผลกําไร (ขาดทุน) และ
บั ญ ชี ง บดุ ล ของปี ที่ ผ่ า นมาให้ ส มาชิ ก กองทุ น หมู่ บ้ า นทราบ รั บ รองกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นที่ ไ ด้ รั บ
คัดเลือกใหม่ รวมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
(๘) การอนุมัติเงินกู้ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านอย่างเคร่งครัด
(๙) ในการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้อง
สั่งจ่ายเงินโดยโอนผ่านบัญชีของสมาชิกที่ได้รับอนุมัติให้กู้เท่านั้น มิให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจ่าย
เงินกู้ให้แก่สมาชิกด้วยเงินสด
ข้อ ....... มาตรการควบคุมการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ด้านการเงินการ
บัญชีของกองทุนหมู่บ้าน มีดังนี้
(๑) เมื่อลูกหนี้ประสงค์จะชําระคืนเงินกู้หรือเงินยืม ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
จัดทํ าหนังสือแจ้งความประสงค์ในการชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม ให้สมาชิกจํานวน ๓ ฉบับ และให้
สมาชิกไปชําระเงินที่ธนาคาร เมื่อมีการชําระหนี้ธนาคารแล้ว ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านติดตาม
หนังสือแจ้งความประสงค์ในการชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยื ม จํานวน ๑ ฉบับมาเก็บไว้เป็นหลักฐานที่
กองทุนหมู่บ้านตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและ
บริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๑
(๒) หากเหรัญญิกหรือกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้ทําหน้าที่รับชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม
จะรับชําระเงินกู้หรือเงินยืมไว้เอง ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านออกระเบียบ ข้อบังคับของกองทุน
หมู่บ้าน กํ าหนดขั้นตอน วิธี การ ตลอดจนการบริหารที่โปร่งใส เป็นธรรม แก่สมาชิก เช่น การออก
ใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุกครั้งที่รับชําระหนี้ พร้อมทั้งเก็บต้นขั้วสําเนาไว้ ๑1 ชุด และ
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ต้องรายงานผลการรับชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทราบในการประชุม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทุกเดือน
ข้อ.... บทลงโทษตามมาตรการควบคุมการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มี
ดังนี้
(๑)
(1) กรณีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทุจริต ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดประชุม
เพื่อพิจารณาและมีมติให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ทุจริตออก ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของ
จํานวนกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้งหมดที่มีอยู่ หรือจัดให้มีการประชุมสมาชิกเพื่อพิจารณาและมีมติให้
กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ทุจริตออก ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
(๒)
(2) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดําเนินคดีอาญาฐานลักทรัพย์/ยักยอก/ฉ้อโกง/เอา
ไปเสียซึ่งเอกสาร/ปลอมเอกสาร/ใช้เอกสารปลอมกับกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ทุจริตแล้วแต่กรณี
(3) ให้ค(๓)
ณะกรรมการกองทุ
นหมู่บ้านดํนหมู
าเนิ่บน้าคดี
นหมู่บ้านได้น
ให้คณะกรรมการกองทุ
นด�แำพ่เนิงเรีนยคดีกคืแนพ่เงิงเรีนตามที
ยกคืน่กเงิรรมการกองทุ
นตามที่กรรมการกองทุ
ลัก่บทรั้านได้
พย์/ลยัักทรั
ยอก/ฉ้
ไปโดยทุ
ต กับกรรมการกองทุ
นหมู่บ้านทีน่ทหมูุจริ่บต้าแล้
หมู
พย์/ยัอกโกง
ยอก/ฉ้
อโกงจริไปโดยทุ
จริต กับกรรมการกองทุ
นทีว่ทแต่
ุจริกตรณี
แล้”วแต่กรณี”
ประกาศ ณ วันที่ ...........เดือน..................พ.ศ.............

ลงชื่อ.................................................................
(................................................................)
ตําแหน่ง ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
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แผนผั
แผงผังโครงสร้างงการบริหารคณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ น จํานวน ๙ - ๑๕ คน

(.........................................................)

ตําแหน่ง ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ดํารงตําแหน่งวาระเริ่มวันที่.......................................สิ้นสุด.................................

(............................)
ตําแหน่ง รองประธาน
กรรมการกองทุนหมู่บ้าน
วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................

(............ ............)
ตําแหน่ง เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน

(........... .............)
ตําแหน่งเหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน

วาระเริ่มวันที่...............สิ้นสุด................

วาระเริ่มวันที่...........สิ้นสุด..............

(...............................)
(.............................)
(..........................)
ตําแหน่ง ....................
ตําแหน่ง ........................
ตําแหน่ง .....................
วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................ วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................ วาระเริ่มวันที่..........สิ้นสุด..............

(...............................)
(.............................)
(..........................)
ตําแหน่ง ....................
ตําแหน่ง ........................
ตําแหน่ง .....................
วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................ วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................ วาระเริ่มวันที่..........สิ้นสุด..............

(...............................)
(.............................)
(..........................)
ตําแหน่ง ....................
ตําแหน่ง ........................
ตําแหน่ง .....................
วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................ วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................ วาระเริ่มวันที่..........สิ้นสุด..............

(...............................)
(.............................)
ตําแหน่ง ....................
ตําแหน่ง ........................
วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................ วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................
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๒.๒
๒.๒ปัญปัหา
ญหาแนวทางแก้
แนวทางแก้
ไขและการให้
ไขและการให้
ความช่
ความช่
วยเหลื
วยเหลื
อทางด้
อทางด้
านการพั
านการพั
ฒนาศั
ฒนาศั
กยภาพการบริ
กยภาพการบริ
หารจั
หารจั
ดการ
ดการ
2.2.1ปัญปัหาไม่
ญหาไม่
ีการจั
าแผนปฏิ
ิการประจํ
ของคณะกรรมการกองทุ
2.2.1
มีกมารจั
ดทํดาทํแผนปฏิ
บัตบิกัตารประจํ
าปีาขปีองคณะกรรมการกองทุ
นน
้านทํ
สมาชิ
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น หมู
่ บ้ า่ บนจั
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า ปีาโปีดยกํ
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จ กรรมและระยะเวลาในการดํ
จ กรรมต่
ั ด เจนและแจ้
และแจ้
ส มาชิ
ก ทราบพร้
กิ จกิกรรมและระยะเวลาในการดํ
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น กินจกิกรรมต่
า งๆา งๆไว้ ใไว้ห้ใชห้ั ดชเจน
ง ให้ง ให้
ส มาชิ
ก ทราบพร้
อ มอ ม
ดประกาศณ ณที่ททีํา่ทการกองทุ
ําการกองทุ
นหมู
ติดติประกาศ
นหมู
่บ้า่บน้าน
ีการ
วิธวิีกธาร
คณะกรรมการกองทุ
นหมู
้านจั
ดประชุ
าแผนปฏิ
ิการประจํ
๑.๑.ให้ให้
คณะกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บนจั
ดประชุ
มเพืมเพื
่อทํ่อาทํแผนปฏิ
บัตบิกัตารประจํ
าปีาปี
โดยในแผนดั
าวจะต้
าหนดวั
น เวลาและสถานที
และสถานที
ดประชุ
มใหญ่
สามั
ญประจํ
สมาชิ
ก รวมทั
โดยในแผนดั
งกล่งกล่
าวจะต้
องกํองกํ
าหนดวั
น เวลา
่ในจั่ในจั
ดประชุ
มใหญ่
สามั
ญประจํ
าปีาสปีมาชิ
ก รวมทั
้ง ้ง
แผนกิ
จกรรมเงิ
้ การชํ
าระคื
การจั
ดประชุ
มคณะกรรมการกองทุ
นหมู
น และสมาชิ
แผนกิ
จกรรมเงิ
นกูน้ กูการชํ
าระคื
นเงินนเงินการจั
ดประชุ
มคณะกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บน้าและสมาชิ
กก
ดประกาศหรื
อประชาสั
แผนปฏิ
ิการประจํ
สมาชิ
กทราบอย่
๒.๒.ติดติประกาศหรื
อประชาสั
มพัมนพัธ์นแธ์ผนปฏิ
บัตบิกัตารประจํ
าปีาใปีห้ใสห้มาชิ
กทราบอย่
าง าง
ทั่วทัถึ่วงถึง
เอกสารประกอบการดํ
นงานในการแก้
ญหาตามขั
น้ ตอนต่
เอกสารประกอบการดํ
าเนิาเนิ
นงานในการแก้
ไขปัไขปั
ญหาตามขั
น้ ตอนต่
างๆางๆข้าข้งต้างต้
นน
รายงานการประชุ
มคณะกรรมการกองทุ
นหมู
นชอบแผนปฏิ
๑. ๑.
รายงานการประชุ
มคณะกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บนที้านที
่มีม่มติีมเห็ตินเห็ชอบแผนปฏิ
บัตบิกัตาริการ
ประจํ
ของกองทุ
นหมู
ประจํ
าปีาขปีองกองทุ
นหมู
่บ้า่บน้าน
แผนปฏิ
ิการประจํ
๒.๒.แผนปฏิ
บัตบิกัตารประจํ
าปีาปี
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เอกสารการดําเนินงานปัญหา
เอกสารการดําเนินงานปัญหา
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี

-(ตัวอย่าง)-(ตัวอย่าง)ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน....................................
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน....................................
ครั้งที่ ............ /.........................
ครั้งที่ ............ /.........................
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. .................
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. .................
ณ .........................................................................................
ณ .........................................................................................

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ...../........
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ...../........
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.1 เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. .... ของคณะกรรมการ
๔.1 เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. .... ของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน....................................
ครั้งที่ ........... /...................
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ....................
ณ ..................................................................
ผู้มาประชุม (รายชื่อตามใบลงทะเบียนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้เข้าร่วมประชุมแนบตามผนวกที่ ๔)
๑. .....................................................................................
ประธานกรรมการ
๒. ....................................................................................
รองประธานกรรมการ
๓. ..................................................................................
กรรมการ
๔. ...................................................................................
กรรมการ
๕. ....................................................................................
กรรมการ
๖. .....................................................................................
กรรมการ
๗. ....................................................................................
กรรมการ
๘. ...................................................................................
กรรมการ
๙. ....................................................................................
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ...................................................................................
๒. ..................................................................................
๓. ...................................................................................
๔. ...................................................................................
๕. ...................................................................................
๖. ...................................................................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. .....................................................................................
๒. ....................................................................................
๓. .....................................................................................
๔. .....................................................................................
เริ่มประชุมเวลา..........................น.
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์
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.................................................................................................เป็
นประธานในที
่ประชุ
ม มได้ได้
.................................................................................................เป็
นประธานในที
่ประชุ
กล่กล่
าวเปิ
ดการประชุ
มและดํ
าเนิาเนิ
นการประชุ
มตามระเบี
ยบวาระ
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าวเปิ
ดการประชุ
มและดํ
นการประชุ
มตามระเบี
ยบวาระดังดัต่งอต่ไปนี
อไปนี
ระเบี
ยบวาระที
่ ่ ๑ ๑เรื่อเรืงที
่ประธานแจ้
งให้งให้
ที่ปทระชุ
มทราบ
ระเบี
ยบวาระที
่องที
่ประธานแจ้
ี่ประชุ
มทราบ
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
มติมติ
ที่ปทระชุ
มม
ี่ประชุ

...................................................................................................
...................................................................................................

ระเบี
ยบวาระที
่ ่๒ ๒รับรัรองรายงานการประชุ
ม มครัครั
้งที้ง่.ที............../....................
บรองรายงานการประชุ
่.............../....................
ระเบี
ยบวาระที
เมืเมื
่อวั่อนวัทีน่.ที.......................เดื
อน..........................พ.ศ.
่........................เดื
อน..........................พ.ศ...................
..................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
มติมติ
ที่ปทระชุ
ม ม ที่ปทีระชุ
มมีมมมีติม(ติรับ(รัรองหรื
อแก้
ไข)......................................................................
ี่ประชุ
่ประชุ
บรองหรื
อแก้
ไข)......................................................................
ระเบี
ยบวาระที
่ ๓่ ๓ เรื่อเรืงเพื
่อทราบ
ระเบี
ยบวาระที
่องเพื
่อทราบ
๓.๑
๓.๑เรื่อเรืง.......................................................................................................
่อง.......................................................................................................
๓.๒
๓.๒เรื่อเรืง.......................................................................................................
่อง.......................................................................................................
มติมติ
ที่ปทระชุ
ม ม ที่ปทีระชุ
มรัมบรัทราบ
อมมี
ข้อขเสนอแนะ
ดเห็
น................................
ี่ประชุ
่ประชุ
บทราบพร้พร้
อมมี
้อเสนอแนะความคิ
ความคิ
ดเห็
น................................
ระเบี
ยบวาระที
่ ๔่ ๔ เรื่อเรืงเพื
่อพิ่อจพิารณา
ระเบี
ยบวาระที
่องเพื
จารณา
. ........ของคณะกรรมการ
๔.1
ดทํดาทํแผนปฏิ
บัตบิกัตารประจํ
าปีาปีพ.ศ.
........ของคณะกรรมการ
๔.1เรื่อเรืงการจั
่องการจั
าแผนปฏิ
ิการประจํ
พ.ศ.
ของคณะกรรมการ
กองทุ
นหมู
่บ้า่บน้าน
กองทุ
นหมู
เพืเพื
่อให้
การบริ
หารจั
ดการกองทุ
นหมู
่บ้า่บนมี
แนวทางที
่ชัด่ชเจน
สมาชิ
กได้กได้
่อให้
การบริ
หารจั
ดการกองทุ
นหมู
้านมี
แนวทางที
ัดเจนให้ให้
สมาชิ
ทราบและมี
ส่วสนร่่วนร่
วมในกิ
จกรรมของกองทุ
นหมู
่บ้า่บน้ารวมทั
้งกํ้งากํหนดวั
น เวลา
่การประชุ
มใหญ่
ทราบและมี
วมในกิ
จกรรมของกองทุ
นหมู
น รวมทั
าหนดวั
น เวลาและสถานที
และสถานที
่การประชุ
มใหญ่
สามั
ญประจํ
าปีาสปีมาชิ
กเพืกเพื
่อให้่อให้
สมาชิ
กได้กได้
ทราบล่
วงหน้
า และเข้
าร่าวร่มประชุ
มโดยพร้
อมเพรี
ยงกัยงกั
นน
สามั
ญประจํ
สมาชิ
สมาชิ
ทราบล่
วงหน้
า และเข้
วมประชุ
มโดยพร้
อมเพรี
คณะกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บนจึ
งได้งได้
จัดจทํัดาทํแผนปฏิ
บัตบิกัตารประจํ
าปีาปีพ.ศ.
คณะกรรมการกองทุ
นหมู
้านจึ
าแผนปฏิ
ิการประจํ
พ.ศ.... ...
ไว้ดไว้ังดนีัง้ นี้
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ที่
กิจกรรม
ที่
กิจกรรม
1. การกู้ยืมเงิน
1. การกู้ยืมเงิน

2. การรับสมัคร
2. การรับสมัคร
สมาชิก
สมาชิก

ระยะเวลา
แนวทาง/วิธีดําเนินการ
ระยะเวลา
ดําเนินการ
แนวทาง/วิธีดําเนินการ
ดํทุากเนิ
เดืนอการ
น
1.1 รับคําขอกู้ยืมเงินกองทุน
ทุ
ก
เดื
อ
น
1.1
รั
บ
คํ
า
ขอกู
้
ย
ื
ม
เงิ
น
กองทุ
น
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใน
หมูวัน่บที้านและชุ
มชนเมืออนง ภายใน
่ ....... ของเดื
วัน1.2
ที่ .......
อน
ประชุของเดื
มคณะกรรมการกองทุ
น
1.2
ประชุ
ม
คณะกรรมการกองทุ
น
หมู่บ้านเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้
หมู่บ้านเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้
ภายในวันที่.....ของเดือน
ภายในวันที่.....ของเดือน
2.1 รับสมัครสมาชิกภายในวันที่ ทุกเดือน
2.1 รับสมัครสมาชิกภายในวันที่ ทุกเดือน
....... ของเดือน
....... ของเดือน
2.2 ประชุมคณะกรรมการ
2.2 ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านเพื่อพิจารณา
กองทุนหมู่บ้านเพื่อพิจารณา
คุณสมบัติ และมีมติรับสมาชิก
คุณสมบัติ และมีมติรับสมาชิก

3. กิกิจจกรรมอื
กรรมอื่น่นๆๆ
3.
...........
...........
4. การประชุ
การประชุมมใหญ่
ใหญ่ 4.1
4.1คณะกรรมการกองทุ
คณะกรรมการกองทุ
4.
นน
สามัญญประจํ
ประจําาปีปี หมูหมู่บ่บ้านพ้
้านพ้นตํนาตํแหน่
าแหน่
สามั
งง
สมาชิกก
สมาชิ
4.2พิพิจารณาผลการดํ
จารณาผลการดํ
นงาน
4.2
าเนิานเนิงาน
4.3การแต่
การแต่
้ตรวจสอบบั
4.3
งตัง้งตัผู้ง้ตผูรวจสอบบั
ญชีญชี

มติ
มติทที่ปี่ประชุ
ระชุมม

ผู้ปฏิบัติ/ ผู้ได้รับ
สถานที่ ผู้ปฏิบัติ/ ผู้ได้รับ
มอบหมาย
สถานที่
มอบหมาย
ที่ทําการ
เหรั
ญญิก/เลขานุการ
ที่ทํากองทุ
การ น
เหรัญคณะกรรมการ
ญิก/เลขานุการ
กองทุ
คณะกรรมการ
หมูน่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน

ที่ทําการ
ที่ทําการ
กองทุน
กองทุน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน

่ทําการ
- 15
- 15
วันนัวับนนับ ที่ทําทีการ
กองทุ
จากวั
น น
จากวั
นที่พนที้น ่พ้น กองทุ
ตําแหน่
หมู่บหมู
้าน่บ้าน
ตําแหน่
ง ง
-30
--30
๓๐
วันนัวับนนับ
จากสิ
ปีบชีัญชี
จากสิ
้นปีบ้นัญ

เลขานุการ
เลขานุการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
กองทุกองทุ
นหมู่บน้าหมู
น/่บ้าน/
กกองทุ
สมาชิสมาชิ
กกองทุ
น น
หมู่บหมู
้าน ่บ้าน

ทีที่ป่ประชุ
บัตบิกัตารประจํ
าปีาพ.ศ.
... .......
งกล่งากล่
วข้าวข้
งต้นางต้น
ระชุมมเห็เห็นนชอบแผนปฏิ
ชอบแผนปฏิ
ิการประจํ
ปี พ.ศ.
...ตามเสนอดั
ตามเสนอดั
และให้
่อให้
สมาชิ
กรักบรัทราบ
และให้ตติดิดประกาศเพื
ประกาศเพื
่อให้
สมาชิ
บทราบ

ระเบี
ระเบียยบวาระที
บวาระที่ ่ ๕๕ เรืเรื่ออ่ งอืงอื่น่นๆๆ(ถ้(ถ้ามีา)มี)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
มติ
มติทที่ปี่ประชุ
ระชุมม .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
ปิดประชุมเวลา...................................น.
ปิดประชุมเวลา...................................น.
(................................................)
(................................................)
เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน
เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
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(.........................................................)
(.........................................................)
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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ที่

กิจกรรม

แนวทาง/วิธีดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

แผนปฏิบตั ิการกองทุนหมู่บ้าน ประจําปี
กองทุนหมู่บา้ น …………………………………………………………………………………
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ผู้ปฏิบัติ/
ผู้ได้รับมอบหมาย

154
2.2.2 ปัญหาการจัดทําบัญชี และงบการเงินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ สทบ.กําหนด

 สภาพปัญหา
กองทุนหมู่บ้านไม่มีการจัดทําบัญชี และงบการเงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ สทบ. กําหนด

 แนวทางการแก้ไข
ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทําบัญชีของกองทุนหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารที่ สทบ. กํ า หนด โดยประสานพนัก งาน สทบ.สาขา ประจําจัง หวั ด คณะอนุ ก รรมการ
สนับสนุนระดับอําเภอ สําหรับกรุงเทพมหานคร ประสานฝ่ายปฏิบัติการและเครือข่ายสัมพันธ์ สทบ.
และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือการดําเนินงาน
วิธีการ
๑. กรรมการกองทุ
กรรมการกองทุ
นหมู
้านที
องทุนนให้
ให้จั ด ท�ทํำารายการ
รายการ
น หมู
่ บ ้ า่บนที
่ มี ห่มน้ีหาน้ทีาที่ จั่จดัดท�ทํำาบับัญญชีชีกกองทุ
รับ-จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
๒. กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีหน้าที่จัดทําบัญชีกองทุน จัดทํางบการเงินพร้อม
ทั้ ง รายละเอี ย ดประกอบตามแบบที่ ค ณะกรรมการกํ า หนด ทุ ก หกเดื อ น เพื่ อ จะได้ รั บ ทราบผล
ประกอบการของกองทุนหมู่บ้านโดยรวม และส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่คณะกรรมการกําหนดภายใน
ระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี
๓. จัดทําสรุปผลการดําเนินงานประจําปีรายงานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
เพื่อแจ้งผลการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านให้สมาชิกทราบ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง

 เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามขัน้ ตอนต่างๆ ข้างต้น
๑. รายงานงบการเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบ งบดุล/งบกําไรขาดทุน
๒. สรุปผลการดําเนินงาน
๓. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปีสมาชิกทีม่ ีมติรบั ทราบรายงานงบดุล
การเงิน และบัญชี
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เอกสารการดํ
าเนิญ
นงานปั
ญหาการจั
เอกสารการดํ
าเนินงานปั
หาการจั
ดทําบัญดชีทําบัญชี

155 155
-(ตัวอย่-(ตั
าง)ว-อย่าง)-

นกองทุ
ใบสําใบสํ
คัญาจ่คัาญ
ยเงิจ่านยเงิ
กองทุ
นหมูน่บหมู
้าน ่บ้าน
ที่ .....................................................................
ที่ .....................................................................
วันที่.............เดื
อน...........................พ.ศ......................
วันที่.............เดื
อน...........................พ.ศ......................
าพเจ้า............................................................อยู
่บ้า่..............
นเลขที่..............
ถนน................................
ข้าพเจ้าข้............................................................อยู
่บ้านเลขที
ถนน................................
ตํ า บล....................................อํ
า เภอ................................จั
ง หวั ด .................................ได้
รั บ เงิ น จาก
ตํ า บล....................................อํ
า เภอ................................จั
ง หวั ด .................................ได้
รั บ เงิ น จาก
.....................................................................................................................................
ดังรายการต่
.....................................................................................................................................
ดังรายการต่
อไปนี้ อไปนี้
รายการรายการ

จํานนวนเงิน
จํานวนเงิ
บาท บาท ส.ต.

ส.ต.

รวม(บาท)
รวม(บาท)
จํานนวนเงิน
จํานวนเงิ

ลงชื่อ.........................................................ผู
ลงชื่อ..................................................ผู
ลงชื่อ.........................................................ผู
้รับเงิน ้รับเงิน ลงชื่อ..................................................ผู
้จ่ายเงิน ้จ่ายเงิน
(...................................................................)
(..................................................................)
(...................................................................)
(..................................................................)
าแหน่ง...........................................................
าแหน่ง...........................................................
ตําแหน่งตํ...........................................................
ตําแหน่งตํ...........................................................
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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ใบสําคัญรับเงินกองทุนหมู่บ้าน
ที่ .....................................................................
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ......................
ข้าพเจ้า.................................................................อยู่บ้านเลขที่.............. ถนน................................
ตํ า บล....................................อํ า เภอ................................จั ง หวั ด .................................ได้ รั บ เงิ น จาก
................................................................................................................................... ดังรายการต่อไปนี้
รายการ

จํานวนเงิน
บาท

ส.ต.

รวม(บาท)

จํานวนเงิน

ลงชื่อ.........................................................ผู้รับเงิน
(...................................................................)
ตําแหน่ง...........................................................

156

ลงชื่อ..................................................ผู้จ่ายเงิน
(..................................................................)
ตําแหน่ง...........................................................

คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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บัญชี 1 บัญชี 1
กองทุ
นหมู
้านสุขสําราญ
กองทุนหมู
บ่ ้านสุ
ขสํบ่ าราญ
งบดุล งบดุล
31 ธัพ.ศ.
นวาคม
พ.ศ. 2559
ณ วันที่ ณ
31วันธัทีน่ วาคม
2559
หน่วย) : บาท )
( หน่วย :( บาท
สินทรัพย์สินทรัพย์
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้เงินลูกูก้ หนี้เงินกู้
- ลูกหนี้ป-กติลูกหนี้ปกติ
ลูกาหนี
- ลูกหนี้ค-้างชํ
ระ ้ค้างชําระ

2,710,000.00
2,710,000.00 บาท
-

-

บาท

รวมสินทรัรวมสิ
พย์ นทรัพย์

194,434.11
194,434.11บาท

บาท

2,710,000.00
2,710,000.00บาท

บาท

บาท
บาท

บาท

บาท

2,904,434.11
2,904,434.11บาท

บาท

2,500,000.00
2,500,000.00บาท

บาท

หนี้สินและทุ
หนี้สนินและทุน
เงินกองทุเงิ
น นกองทุน
เงินจัดสรรเงินจัดสรร

1,000,000.00
1,000,000.00 บาท

บาท

เพิ่มทุน่ ฯ1ระยะที่ 1
เพิ่มทุนฯ ระยะที

100,000.00 บาท
100,000.00

บาท

เพิ่มทุน่ ฯ2ระยะที่ 2
เพิ่มทุนฯ ระยะที

400,000.00 บาท
400,000.00

บาท

เพิ่มทุน่ ฯ3ระยะที่ 3
เพิ่มทุนฯ ระยะที

1,000,000.00 บาท
1,000,000.00

บาท

เงินสมทบกองทุ
น
เงินสมทบกองทุ
น

207,604.27บาท
207,604.27

บาท

นประกัน่ยความเสี
่ยง
เงินประกันเงิความเสี
ง

34,000.00บาท
34,000.00

บาท

กําไร
กําไร (ขาดทุ
น) (ขาดทุ
สุทธิ น) สุทธิ

162,829.84บาท
162,829.84

บาท

2,904,434.11บาท
2,904,434.11

บาท

รวมส่นวนของทุน
รวมส่วนของทุ

คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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158
-(ตัวอย่าง)ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจําปี......................
กองทุนหมู่บา้ น....................................
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. .................
ณ ...........................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ...../........

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
เรื่องรายงานงบการเงินประจําปี...........

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี..........................
กองทุนหมู่บา้ น...................................................................................
วันที่........เดือน......................พ.ศ. ..............
ณ ......................................................................................
-------------------------ผู้มาประชุม……………..คน ผู้ไม่มาประชุม.......................คน
(รายชื่อตามเอกสารใบลงทะเบียนแนบโดยมีตัวอย่างตามภาคผนวก ๓)
ผู้มาประชุม
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๘. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๙. ……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๐. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ฯลฯ
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เริ่มประชุมเวลา
..................น.
.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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160
160 160
ระเบี
ระเบี
ยบวาระที
ยระเบี
บวาระที
่ ๑่ ๑เรื่อเรืงที
่ปเรืระธานแจ้
่ป่อระธานแจ้
งให้งให้
ที่ปทระชุ
ระชุ
มททราบ
ทราบ
ยบวาระที
๑่องที
งที่ประธานแจ้
งี่ปให้
ี่ปมระชุ
มทราบ
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
มติมติ
ที่ปทระชุ
มที่ปมระชุม ที่ปทีระชุ
มทีรั่ปมบระชุ
ี่ปมติ
ระชุ
่ประชุ
รัทราบ
บทราบ
มรับทราบ
ระเบี
ยบวาระที
่ ๒่ ๒ รับ่รัรองรายงานการประชุ
ม มครัครั
้งที้งม่.ที............../....................
ระเบี
ยระเบี
บวาระที
่.............../....................
ยบวาระที
๒บรองรายงานการประชุ
รับรองรายงานการประชุ
ครั
้งที่.............../....................
เมืเมื
่อวั่อนวัทีเมื
อน..........................พ.ศ.
.............
น่.ที.........เดื
อน..........................พ.ศ.
.............
่อ่..........เดื
วันที่..........เดื
อน..........................พ.ศ.
.............
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
มติมติ
ที่ปทระชุ
มที่ปมระชุ
ที่ปทีมระชุ
มทีมี่ปมมระชุ
แก้
ไข)......................................................................
ี่ปมติ
ระชุ
่ประชุ
มีติม(ติรัมบ(มีรัรองหรื
อแก้
ไอข)......................................................................
มบติรองหรื
(รับอรองหรื
แก้ไข)......................................................................
ระเบี
ยบวาระที
่ ๓่ ๓ ่ เรื
่อเรืทราบ
ระเบี
ยระเบี
บวาระที
่องเพื
ทราบ
ยบวาระที
๓่อเรืงเพื
่องเพื
่อทราบ
เรื่อเรืงรายงานงบการเงิ
นประจํ
านปีประจํ
่องรายงานงบการเงิ
นประจํ
า.ปี....................
.....................
เรื่องรายงานงบการเงิ
าปี.....................
เหรัเหรั
ญญิ
กญิกองทุ
่บ้า่บนได้
ร่บายงานผลการดํ
าเนิานเนิงานด้
และบั
ญนและบั
ชีญขชีองของ
ญเหรั
กญกองทุ
นหมู
นได้
ร้าายงานผลการดํ
นงานด้
านการเงิ
นและบั
ญินกหมู
กองทุ
น้าหมู
นได้รายงานผลการดํ
าเนิานนการเงิ
งานด้
านนการเงิ
ญชีของ
กองทุ
นหมู
่บ้า่บนน้าหมู
ดันงดันี่บง้…านีน…………………………….รายละเอี
ยดงบการเงิ
น นประกอบด้
วยงบดุ
ลวยงบดุ
าลไรขาดทุ
นน น
กองทุ
นหมู
้…ดั…………………………….รายละเอี
ยดงบการเงิ
ประกอบด้
วยงบดุ
ลงบกํ
งบกํ
างบกํ
ไรขาดทุ
กองทุ
งนี้……………………………….รายละเอี
ยดงบการเงิ
น ประกอบด้
าไรขาดทุ
ตามเอกสารแนบ
ตามเอกสารแนบ
ตามเอกสารแนบ
มติมติ
ที่ปทระชุ
มที่ปมระชุ
ที่ปทีมระชุ
มทีรั่ปมบระชุ
ี่ปมติ
ระชุ
่ประชุ
รัทราบ
บทราบ
มรับทราบ
ระเบี
ยบวาระที
่ ๔่ ๔ ่ เรื
่อเรืพิ่อจงเพื
ระเบี
ยระเบี
บวาระที
่องเพื
พิารณา
จารณา
ยบวาระที
๔่อเรืงเพื
่อพิจารณา
                     .........................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
มติมติ
ที่ปทระชุ
มที่ปมระชุม ........................................................................................................................
ี่ปมติ
ระชุ
........................................................................................................................
........................................................................................................................
ระเบี
ยบวาระที
่ ๕่ ๕ ่ เรื
่นเรืๆ่น่อ(ถ้
ามี่นา)ๆมี)(ถ้ามี)
ระเบี
ยระเบี
บวาระที
่องอื
ๆงอื(ถ้
ยบวาระที
๕่อเรืงอื
                     .........................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
มติมติ
ที่ปทระชุ
มที่ปมระชุม ........................................................................................................................
ี่ปมติ
ระชุ
........................................................................................................................
........................................................................................................................
ปิดปิประชุ
ดประชุ
มเวลา...................................น.
ปิมดเวลา...................................น.
ประชุ
มเวลา...................................น.

(................................................)
(................................................)
(................................................)
เลขานุ
กเลขานุ
ารกองทุ
นหมู
่บ้า่บนน้าหมู
เลขานุ
การกองทุ
นหมู
น ่บ้าน
การกองทุ
ผู้จผูดรายงานการประชุ
มม ม
้จดรายงานการประชุ
ผู้จดรายงานการประชุ
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(.........................................................)
(.........................................................)
(.........................................................)
ประธานกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บนน้าหมู
ประธานกรรมการกองทุ
นหมู
น ่บ้าน
ประธานกรรมการกองทุ
ผู้ตผูรวจรายงานการประชุ
มม ม
้ตรวจรายงานการประชุ
ผู้ตรวจรายงานการประชุ
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2.2.3 ปัญหาการออมเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๒) ไม่เคลื่อนไหว
ไม่ต่อเนื่อง
 สภาพปัญหา
กองทุนหมู่บ้านไม่มีการส่งเสริมการออมเงิน ไม่เห็นความสําคัญของการออมเงิน
หยุดดําเนินกิจกรรมการออมทําให้บัญชีเงินฝากสัจจะกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๒)ไม่มีความเคลื่อนไหว
 แนวทางแก้ไข
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านควรส่งเสริมกิจกรรมสร้างความเข้าใจให้สมาชิก
เห็นความสําคัญและคุณค่าของการออมเงิน สร้างวินัยการออมเงินอย่างสม่ําเสมอ ใช้จ่ายเงินอย่าง
พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มต้นจากการออมจํานวนน้อยก็อาจจะกลายเป็นเงิน
จํานวนมากได้ ถ้ามีสมาชิกมาออมเงินเป็นจํานวนมากขึ้น และยังสามารถนําเงินออมมาเป็นแหล่งเงินทุน
ให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพในอัตราดอกเบี้ยต่ํา ทําให้มีแหล่งเงินทุนเพิ่มในชุมชน สามารถลดปัญหา
หนี้นอกระบบได้อีกด้วย
วิธีการ
๑. ประชุ ม คณะกรรมการกองทุน หมู่ บ้ า น ร่ ว มกั น กํ า หนดกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
การออมเงินให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกถือหุ้น
หรือมีเงินฝากสัจจะไว้ในระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านอย่างชัดเจน และนําเข้าที่ประชุมสมาชิก
ขอความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติร่วมกันต่อไป
๒. ดํ าเนินการส่ งเสริมการออมเงินตามแผนการส่งเสริ มการออมเงิ นให้ เ ป็ น
รูปธรรม
3. สรุปและรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน เพื่อปรับปรุงแผนการออมเงิน
ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมต่อการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามขัน้ ตอนต่างๆ ข้างต้น
๑. ทะเบียนหุ้น
๒. สมุดบัญชีเงินฝากสัจจะรายบุคคล
๓. แผนการส่งเสริมการออมเงิน (บัญชีที่ ๒)
๔. รายงานการประชุม สมาชิ ก ที่ มี ม ติ เ ห็น ชอบแผนการออมเงิ น และระเบี ย บ
เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส มาชิ ก กองทุ น หมู่ บ้ า นถื อ หุ้ น หรื อ มี เ งิ น ฝากสั จ จะไว้ ใ นระเบี ย บ
ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน
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162
162
เอกสารการดํ
าเนิาเนิ
นงานปั
ญหาการออมเงิ
น น
เอกสารการดํ
นงานปั
ญหาการออมเงิ

-(ตั
-(ตัววอย่
อย่าาง)ง)-

ายชื่อ่อสมาชิ
สมาชิกกกองทุ
กองทุนนหมู
นออม)
บับัญญชีชีรรายชื
หมู่บ่บ้า้านที
นที่ฝ่ฝากเงิ
ากเงินนสัสัจจจะจะ/ /ค่ค่าหุาหุ้น้น(เงิ(เงิ
นออม)

ที่

ที่
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ชื่อ – สกุล
ชื่อ – สกุล

ค่าหุ้น

ค่าหุ้น

สัจจะ

สัจจะ

รวม

รวม

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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๔. จัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้กบั สมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน

๓. เสริมสร้างวินยั ทางการเงินให้กบั
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน

๒. การเก็บเงินหุ้นและเงินออม

ที่
กิจกรรม
๑. ประชุมสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

ช่วยเหลือสมาชิกค่า
รักษาพยาบาล

ม.ค. ๒๕๖๐ - ธ.ค.
๒๕๖๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระยะเวลาดําเนินการ
คณะกรรมการและ
ม.ค. ๒๕๖๐ - ธ.ค.
สมาชิกเกิดความรู้ความ
๒๕๖๐
เข้าใจในแนวทางการ
บริหารจัดการร่วมกันใน
เรื่องการออม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดําเนินการเก็บเงิน สมาชิกมีเงินออมและมี
ม.ค. ๒๕๖๐ - ธ.ค.
หุ้นและเงินออมสัจจะจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน หลักประกันเงินกองทุน
๒๕๖๐
ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน
หมู่บ้าน
สร้างแรงจูงใจ โดยให้รางวัลแก่สมาชิกกองทุน หมู่บ้านมีเงินออมเพิ่มขึ้น
ธ.ค. ๒๕๖๐
หมู่บ้านทีม่ ีสัจจะในการออมดีเด่น

แนวทาง/วิธีดําเนินการ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดําเนินการจัด
ประชุมสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อชี้แจงสถานะ
เงินออมให้สมาชิกทราบทุกวันอาทิตย์แรกของ
เดือน

(ตัวอย่าง) แผนการส่งเสริมการออมเงินกองทุนหมู่บ้าน ประจําปี ๒๕๖๐
กองทุนหมู่บา้ น................. หมู่ที่ ............ ตําบล................... อําเภอ................... จังหวัด............................
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- คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน
- สมาชิกกองทุน
หมู่บ้าน
สมาชิกกองทุน
หมู่บ้าน

สมาชิกกองทุน
หมู่บ้าน

ผู้ปฏิบตั ิ
- คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน
- สมาชิกกองทุน
หมู่บ้าน
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ครั้งที่

วัน/เดือน
/ปี

บาท

ส.ต.

จํานวนเงิน
บาท

รวมเงิน
ส.ต.

วัน/เดือน
/ปี
กู้ยืม
บาท
ส.ต.

....................................................................................................
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์....................................
ม หมายเลขสมาชิก...........................................................

๒. เงินฝากสัจจะเดือนละ.........................บาท

ชําระคืน
คงเหลือ
บาท ส.ต. บาท
ส.ต.

เงินต้น

การกู้ยืมและการชําระคืนเงิน

ที่อยู่.............................................................................................

หุ้นละ ...... บาท เป็นเงิน................บาท

เงินฝากสัจจะ

ชื่อ............................................สกุล............................................

๑. จํานวนหุ้น..........................................หุ้น

ทะเบียนคุมลูกหนี้/เงินฝากสัจจะ/ค่าหุ้นรายตัว

บาท

ส.ต.

ค่าปรับ
ส.ต. บาท

ดอกเบี้ย

หมาย
เหตุ

ที่ ๔. ......................................................

ที่ ๓. ......................................................

ที่ ๒. ......................................................

สัญญากู้ยืมเลขที่................................
ผู้ค้ําประกัน
ที่ ๑. ..............................................
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-(ตัวอย่าง)ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน....................................
ครั้งที่ ................... /.........................
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. .................
ณ ...........................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ...../........

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องแผนการส่งเสริมการออมเงิน (บัญชีที่ ๒)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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166
รายงานการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน.......................................
ครั้งที่ ................... /.........................
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. .................
ณ .............................................................................
ผู้มาประชุม……………..คน ผู้ไม่มาประชุม.......................คน
(รายชื่อตามเอกสารใบลงทะเบียนแนบโดยมีตัวอย่างตามภาคผนวก ๓)
ผู้มาประชุม
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๘. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๙. ……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๐. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ฯลฯ
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เริ่มประชุมเวลา
..................น.
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167
167
.................................................................................................เป็
นประธานในที
่ประชุ
ได้
.................................................................................................เป็
นประธานในที
่ประชุ
ม มได้ได้
.................................................................................................เป็
นประธานในที
่ปมระชุ
กล่กล่
ากล่
วเปิ
การประชุ
มและดํ
าเนิาเนิ
นาการประชุ
มตามระเบี
ยบวาระ
ดังดัต่งดัอต่ไปนี
าวเปิ
ดการประชุ
มและดํ
นการประชุ
มตามระเบี
ยบวาระ
้ ้
าดวเปิ
ดการประชุ
มและดํ
เนิ
นการประชุ
มตามระเบี
ยบวาระ
งอต่ไปนี
อ้ไปนี
ระเบี
ยบวาระที
่ ๑่ ๑่ เรื๑่อเรืงที
ระธานแจ้
งให้งให้
ทงี่ปให้
ทราบ
ระเบี
ยบวาระที
่องที
่ประธานแจ้
ทระชุ
ี่ปทระชุ
มทราบ
ระเบี
ยบวาระที
เรื
่อปงที
่ประธานแจ้
ี่ปมระชุ
มทราบ
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
มติมติ
ทมติ
ี่ปทระชุ
ี่ปทระชุ
มม
ี่ปมระชุ

ที่ปทีระชุ
รัมบรัมทราบ
่ปทีระชุ
บรัทราบ
่ปมระชุ
บทราบ

ระเบี
ยบวาระที
่ ๒่ ๒่ ๒รับรัรองรายงานการประชุ
ม ครั
้งทีครั
ระเบี
ยบวาระที
บรัรองรายงานการประชุ
ม มครั
้ง่.............../....................
ที้ง่.ที............../....................
ระเบี
ยบวาระที
บรองรายงานการประชุ
่.............../....................
เมืเมื
่อวัเมื
อน..........................พ.ศ.
.............
่อนวั่อทีนวั่..........เดื
ทีน่.ที.........เดื
อน..........................พ.ศ.
.............
่..........เดื
อน..........................พ.ศ.
.............
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
มติมติ
ทมติ
ี่ปทระชุ
มีมมมีมติมมี(ติรัมบ(ติรัรองหรื
อแก้
ี่ปทระชุ
ม มที่ปทีระชุ
่ปทีระชุ
อแก้
ไข)......................................................................
ี่ปมระชุ
่ปมระชุ
(บรัรองหรื
บรองหรื
อไข)......................................................................
แก้
ไข)......................................................................
ระเบี
ยบวาระที
่ ๓่ ๓่ ๓ เรื่อเรืงเพื
ทราบ
ระเบี
ยบวาระที
่องเพื
่อทราบ
ระเบี
ยบวาระที
เรื
่อ่องเพื
่อทราบ
๓.๑๓.๑
................................................................................................................
................................................................................................................
๓.๑
................................................................................................................
๓.๒๓.๒
................................................................................................................
................................................................................................................
๓.๒
................................................................................................................
มติมติ
ทมติ
ี่ปทระชุ
ี่ปทระชุ
มม
ี่ปมระชุ

ที่ปทีระชุ
รัมบรัมทราบ
พร้พร้
อพร้
มมี
้อขเสนอแนะ
ความคิ
ดเห็ดเห็
นด................................
่ปทีระชุ
บรัทราบ
อมมี
้อขเสนอแนะ
ความคิ
น................................
่ปมระชุ
บทราบ
อขมมี
้อเสนอแนะ
ความคิ
เห็
น................................

ระเบี
ยบวาระที
่ ๔่ ๔่ ๔ เรื่อเรืงเพื
พิ่อจพิ่อารณา
ระเบี
ยบวาระที
่องเพื
จพิารณา
ระเบี
ยบวาระที
เรื
่อ่องเพื
จารณา
เรื่อเรืงแผนการส่
น น(บัน(บั
่องแผนการส่
งเสริ
มการออมเงิ
ชีี่ ท๒)
เรื
่องแผนการส่
งมเสริ
มการออมเงิ
ชีี่ ท๒)ี่ ๒)
งเสริ
การออมเงิ
ญ(บั
ชีญทญ
ตามที
่ ก องทุ
น หมู
้ า่ บนได้
ชีงิ นเชีงิออม/ฝากสั
จ จะ
ชีี่ ท๒)
ตามที
่ ก องทุ
น่ บหมู
้ า นได้
ี บเั ญ
เนงิออม/ฝากสั
น ออม/ฝากสั
จ(บั
จะ(บั
ชีี่ ท๒)
ี่ ธนาคาร
๒)ธนาคาร
ธนาคาร
ตามที
่ ก องทุ
น หมู
้ า่ บนได้
มี บมั ญี บมัชีญ
จ จะ
ญ(บั
ชีญทญ
..................สาขา..................
โดยได้
ํากหนดเงิ
นออมค่
าจํนวน
..............บาท
และให้
สมาชิ
กกองทุ
..................สาขา..................
โดยได้
ําหนดเงิ
นออมค่
านวน
..............บาท
และให้
สกมาชิ
กกองทุ
..................สาขา..................
โดยได้
กํากหนดเงิ
นออมค่
าหุา้นหุาจํ้นหุา้นจํนวน
..............บาท
และให้
สมาชิ
กองทุ
น นน
หมูหมู
่บหมู
้า่บนฝากเงิ
นสันจสันจะจสัจะ
/เดื/อเดื/นเดื
แต่แต่
เนืแต่
่อเนืงจากมี
สมาชิ
กองทุ
นหมู
้า่บนขาดส่
งเงิงนเงิงนเงิน
้า่บนฝากเงิ
อละ..................บาท
นอนละ..................บาท
สมาชิ
กกองทุ
นหมู
้า่บนขาดส่
้านฝากเงิ
จรายปี
จะรายปี
รายปี
ละ..................บาท
เ่อนืงจากมี
่องจากมี
สกมาชิ
กกองทุ
น่บหมู
้านขาดส่
ออมดั
งกล่
าทํวาาวทํให้าทํให้
การออมเงิ
นของกองทุ
นหมู
้า่บนไม่
่อนไหว
และอาจทํ
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การออมเงิ
นของกองทุ
น่บหมู
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่อนไหว
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ออมดั
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กาารออมเงิ
นของกองทุ
นหมู
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คณะกรรมการกองทุ
น่บหมู
เงินเงิทุนเงินทุนจากคณะกรรมการกองทุ
นหมู
้า่บนและชุ
มชนเมื
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นหมู
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จึ งจึได้งจึได้
จงั ดได้
ง เสริ
การออมเงิ
น ของสมาชิ
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น หมู
้ า่ บนตามเอกสารที
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ส มาชิ
ก กก
จทํั ดจาทํั ดแผนการส่
าทํแผนการส่
ง เสริ
ม การออมเงิ
น ของสมาชิ
ก กองทุ
น หมู
้ า่ บนตามเอกสารที
่ แ นบ
ส มาชิ
า แผนการส่
งมเสริ
ม การออมเงิ
น ของสมาชิ
ก กองทุ
น่ บหมู
้ า นตามเอกสารที
่ แให้
นบให้
ให้
ส มาชิ
จพิารณาและให้
ความเห็
นชอบแผนการออมเงิ
าวาว
จารณาและให้
ความเห็
นชอบแผนการออมเงิ
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ความเห็
นชอบแผนการออมเงิ
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ชอบแผนการออมเงิ
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นชอบแผนการออมเงิ
นของสมาชิ
กกองทุ
นหมู
้า่บนที
่คณะกรรมการ
ี่ปมระชุ
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มนเห็
นชอบแผนการออมเงิ
นของสมาชิ
กกองทุ
น่บหมู
้า่คนที
่คณะกรรมการ
กองทุ
นหมู
้า่บนเสนอ
โดยจะได้
มระเบี
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กองทุ
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จ(บั
จะ(บั
ชีี่ ท๒)ต่ี่ ๒)
อไป
หมวดว่
าด้าวด้ยการออมเงิ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
..............................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
มติที่ประชุม .....................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ปิดประชุมเวลา...................................น.
น.

(................................................)
เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน
ผู้จดรายงานการประชุม
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(.........................................................)
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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2.2.4 ปัญหาไม่เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
 สภาพปัญหา
สมาชิกในหมู่บ้านหรือชุมชนเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านน้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
ประชากรในหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนหมู่บ้านไม่มีการเปิดรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเพิ่มเติม
 แนวทางการแก้ไข
เพื่อส่งเสริมให้ประชากรในหมู่บ้าน
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดกิจกรรมเพิ
หรือชุมชนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านให้มากขึ้น
วิธีการ
จัดกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้ รับรู้และเข้าใจภารกิจ
บทบาทของกองทุนหมู่บ้าน และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้คนใน
หมู่บ้าน/ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านมากขึ้นหรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนกองทุน
หมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น
 เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามขัน้ ตอนต่างๆ ข้างต้น
๑. แผนการรับสมัครสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีมติเกี่ยวกับการกําหนด
กิกิจจกรรมเพื
กรรมเพิ่อส่งเสริมให้ประชากรในหมู่บ้านหรือชุมชนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
๓. หลั
น รูนปรูภาพกิ
จกรรม
หลักกฐานอื
ฐานอืน่ ่นทีที่แ่แสดงถึ
สดงถึงงกิกิจจกรรมหรื
กรรมหรืออประชาสั
ประชาสัมพัมพันธ์นธ์(เช่(เช่
ปภาพกิ
จกรรม
ขณะกําลังรับสมัคร,แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก,เอกสารเชิญชวน/เปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน)
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เอกสารการดําเนินงานปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

ภายในวันที่ ......ของทุก
เดือน

ภายในวันที่ ......ของทุก
เดือน

-ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ตรวจสอบคุณสมบัติและ
ขอรับใบสมัครทีท่ ําการกองทุนหมู่บ้าน
-กรอกใบสมัครและยืน่ ต่อกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ภายใน...........................
-กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ
คุณสมบัติ

-ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพิจารณา
คุณสมบัติ และมีมติรบั สมาชิก
-ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับสมัครใหม่

การรับสมัคร

การพิจารณารับสมาชิก

๒

3

กรรมการกองทุนหมู่บ้านได้รับ
มอบหมาย (ให้ถ่ายภาพกิจกรรมเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน)
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

แผนการรับสมัครสมาชิกกองทุนหมูบ่ ้าน ประจําปี .....................
กองทุนหมู่บา้ น............................................................................................
ที่
กิจกรรม
แนวทาง/วิธีดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้ปฏิบตั ิ
๑ แผนประชาสัมพันธ์การรับ -ประกาศคุณสมบัติและการรับสมัครสมาชิก ติดไว้ที่ ตลอดทั้งปี
กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตําแหน่ง
สมาชิก
ทําการกองทุนหมู่บ้าน ทีท่ าํ การผู้ใหญ่ ศาลาประชาคม
ประชาสัมพันธ์ และปฏิคม
-เอกสารเชิญชวน แผ่นพับ
-หอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน

170

171
สมาชิกเลขที่...................../......................
ใบสมัครสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
ทําที่ ......................................................................
……………………………………………………………………….
วันที่.........เดือน.................................พ.ศ. ............
1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................................อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขที่.............
หมู่ที่......ตําบล.................................อําเภอ....................................จังหวัด.............................................
2. ปัจจุบนั

ไม่เป็น

เป็นสมาชิกกลุ่ม

ชื่ อ กลุ่ ม ที่ เ ป็ น สมาชิ ก (กรณี ส มาชิ ก มี ก ลุ่ ม การดํ า เนิ น งานในหมู่ บ้ า น เช่ น กลุ่ ม ทอผ้ า ไหม
กลุ่มออมทรัพย์)...........................ตั้งอยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่.............ตําบล......................................
อําเภอ....................................จังหวัด..............................................ปัจจุบันมีเงินออมสัจจะกับ
กลุ่ม................................................ จํานวน.......................................บาท
3. อาชีพหลัก........................รายได้เฉลี่ยต่อเดือน...............สถานประกอบอาชีพ..............................
4. อาชีพรอง.....................รายได้เฉลี่ยต่อเดือน....................สถานประกอบอาชีพ.............................
ข้าพเจ้าเข้าใจหลักการวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้าน................................................หมู่ที่.........
เป็นอย่างดี และสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน โดยเคร่งครัด โดยจะส่งเงิน
ออมฝากสัจจะเดือนละ..........................บาท และข้อรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ...................................................ผู้สมัคร
(............................................................)
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บรองของสมาชิ
คําคํรับารัรองของสมาชิ
กก
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คํารับรองของสมาชิก

ข้าพเจ้
าขอรั
บรองว่
า..........................................................................................................ผู
ข้าพเจ้
าขอรั
บรองว่
า..........................................................................................................ผู
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า.................................................................................
้สมั้สคมัรคร
ีความประพฤติ
ดี สามารถรั
นสมาชิ
กเป็ของกองทุ
นหมู
้าน..................................................
เป็นเป็ผูน้มผูีค้มวามประพฤติ
ดี สามารถรั
บเข้บาเข้เป็านเป็สมาชิ
กของกองทุ
นผู้มีคนวามประพฤติ
หมู
่บ้า่บน..................................................
ดี สามารถรับเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนหมู่บ้าน.............

่ที่........ตํ
าบล..............................อํ
าเภอ..................................จั
ด......................................ได้
หมูหมู
่ที่........ตํ
าบล..............................อํ
าเภอ..................................จั
หมู่ที่........ตําบล..............................อํ
งหวังหวั
ด......................................ได้
าเภอ..................................จังหวัด............

่อ.................................................ผู
ับรองลงชืลงชื
่อ.......................................................ผู
ับรอง ลงชื่อ..............................
ลงชืลงชื
่อ.................................................ผู
้รับ้รรอง
่อลงชื
.......................................................ผู
่อ.................................................ผู้ร้รับับ้รรอง
รอง
(...............................................................)
(...............................................................)
(...............................................................) (...............................................................)
(...............................................................)
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2.2.5 ปัญหาไม่มีสถานที่ทําการของกองทุนหมู่บ้าน
 สภาพปัญหา
กองทุนหมู่บ้านไม่มีอาคาร สถานที่ทําการเป็นของตนเอง หรือมีสถานที่ทําการ
ที่ไม่เป็นการถาวร ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านใช้บ้านของตนเอง หรือของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
เป็นสถานที่ทําการ เมื่อมีการเปลี่ยนประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ก็จะต้ องเปลี่ยนสถานที่ ทําการไปด้ วยส่งผลให้ การติดต่ อประสานงานมีความคลาดเคลื่อน เอกสาร
เกิดการสูญหาย และไม่มีการส่งมอบเอกสารให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่
 แนวทางการแก้ไข
คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นจั ด หาสถานที่ ทํ า การของกองทุ น หมู่ บ้ า นให้
เหมาะสมหรือเป็ น สถานที่ ทําการถาวร เพื่อใช้เป็นที่ให้บริการแก่สมาชิก เป็น ที่ จัดเก็บเอกสาร และ
ทํ า กิ จ กรรมร่ ว มกั บ สมาชิ ก กองทุ น หากไม่ มี ส ถานที่ ทํ า การถาวร และจํ า เป็ น ต้ อ งขอใช้ ส ถานที่ จ าก
หน่วยงานอื่นจะต้องทําหลักฐานการยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือสัญญาเช่าสถานที่เป็นสถานที่ทําการ
กองทุนหมู่บ้าน แล้วแต่กรณี
วิธีการ
๑. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านประชุมสมาชิกพิจารณาจัดหาสถานที่ทําการ
ของกองทุนหมู่บ้านโดยขอใช้ที่ดินที่เป็นที่สาธารณประโยชน์ หรือที่ดินของบุคคลอื่น หรือเช่าสถานที่
เพื่อเป็นสถานที่ทําการโดยมีหลักฐานการยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือสัญญาเช่าเป็นสถานที่ทําการกองทุน
หมู่บ้าน
๒. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านประชุมสมาชิกพิจารณาจัดหาสถานที่ทําการ
ของกองทุ น หมู่ บ้ า นเพื่ อขอใช้ สถานที่จ ากหน่ ว ยงานอื่น เป็น ที่ทําการ เช่ น วัด มั สยิด อบต. เทศบาล
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้โดยมีหลักฐานการยินยอมให้ใช้เป็นสถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน
๓. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านประชุมสมาชิกเพื่อขออนุมัติใช้เงินกําไรสุทธิ
จัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน หรือเป็นค่าเช่าสถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน
 เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนต่างๆ ข้างต้น
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเรื่องการจัดหาสถานที่
ทําการของกองทุนหมู่บ้าน
2. รายงานการประชุมสมาชิกเรื่องการจัดหาสถานที่ทําการของกองทุนหมู่บ้าน
และอนุมัติให้ใช้เงินกําไรสุทธิจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน หรือเป็นค่าเช่าสถานที่ทําการ
กองทุนหมู่บ้าน
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3. หนั ง สื อ ยิ น ยอมให้ ใ ช้ ส ถานที่ ใ นกรณี ที่ ก องทุ น หมู่ บ้ า นขอใช้ ที่ ดิ น ที่ เ ป็ น ที่
สาธารณประโยชน์ หรือที่ดินของบุคคลอื่น หรือขอใช้สถานที่จากหน่วยงานอื่นเป็นที่ทําการ เช่น วัด
มัสยิด อบต. เทศบาล ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน
4. สัญญาเช่าในกรณีที่กองทุนหมู่บ้านเช่าสถานที่ทําการเอกชนหรือบุคคลอื่น
5. สัญญาซื้อขายที่ดิน/อาคาร พร้อมเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน กรณีซื้อที่ดิน/
อาคารเป็นสถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน
6. ภาพถ่ายสถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน
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เอกสารการดํ
นงานปั
หาไม่มีทํานการกองทุน
175 เอกสารการดํ
าเนินงานปัาญเนิหาไม่
มีทญ
ําการกองทุ

สัญญาเช่สัา ญญาเช่า
เขียนที่..........................................................
เขียนที่..........................................................
.....................................................................
.....................................................................
วันที่.............เดื
อน...............................พ.ศ.
วันที่.............เดื
อน...............................พ.ศ.
............ ............

งสือาสัฉบั
ญญาเช่
บนี้ทาํางขึ้นนาย/นาง/นางสาว...............................................
ระหว่าง นาย/นาง/นางสาว...............................................
หนังสือสัญหนั
ญาเช่
บนี้ทําาขึฉบั
้นระหว่
าตัว
ประชาชน
 - 
- อายุ....................ปี
เลขประจําตัเลขประจํ
วประชาชน
- 
- - 
อายุ
....................ปี
เชื้อชาติ.สั.............
สัญชาติ......................บ้
านเลขที่..................หมู
่ที่............ถนน....................................
เชื้อชาติ..............
ญชาติ......................บ้
านเลขที่..................หมู
่ที่............ถนน....................................
ตรอก/ซอย....................ตํ
าบล............................
อําเภอ.............................จั
งหวัด...............................
ตรอก/ซอย....................ตํ
าบล............................
อําเภอ.............................จั
งหวัด...............................
รหั สยไปรษณี
ย์ . ...................ซึ
่ ง ต่ญ
อ ไปในสั
รี ย้ ใ กว่
เ ช่ า ”่ ง ฝ่กัาบยหนึ
่ ง กันบ กองทุ น
รหั ส ไปรษณี
์ . ...................ซึ
่ ง ต่ อ ไปในสั
ญานี้ เ รีญย ญานี
กว่ า ้ เ“ผู
ห้ เ ช่าา“ผู
” ฝ่้ ใ ห้า ยหนึ
กองทุ
หมู่บ้าน……………………………………………..โดยนาย/นาง/นางสาว………………….……………………………….………………….
หมู่บ้าน……………………………………………..โดยนาย/นาง/นางสาว………………….……………………………….………………….
ตํา แหน่ ง …………………………………..................……อายุ
. ..............ปี
เชื้ อ ชาติญ. ........สั
ญ ชาติ . ................
ตํา แหน่ ง …………………………………..................……อายุ
. ..............ปี
เชื้ อ ชาติ . ........สั
ชาติ . ................
านเลขที่.........................หมู
่ที่..........ถนน...........................................ตรอก/ซอย..............................
บ้านเลขที่.บ้........................หมู
่ที่..........ถนน...........................................ตรอก/ซอย..............................
ตําบล..........................
อําเภอ...........................จั
งหวัด...........................
รหัยส์.ไปรษณี
ย์.....................
ตําบล..........................
อําเภอ...........................จั
งหวัด...........................
รหัสไปรษณี
....................
และนาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………..ตํ
าแหน่ง………………………………………….
และนาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………..ตํ
าแหน่ง………………………………………….
อายุ...............ปี
เชื้อชาติ......................สั
ญชาติ.........................บ้
านเลขที่.........................หมู
อายุ...............ปี
เชื้อชาติ......................สั
ญชาติ.........................บ้
านเลขที่.........................หมู
่ที่..............่ที่..............
ถนน..................................ตรอก/ซอย.....................................ตํ
าบล..............................................
ถนน..................................ตรอก/ซอย.....................................ตํ
าบล..............................................
อําเภอ........................................จั
งหวัด.............................................รหั
ไปรษณีย์..............................
อําเภอ........................................จั
งหวัด.............................................รหั
สไปรษณียส์..............................
ซึ่งญ
ต่อญานี
ไปในสั
า” อี่งกฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งต่อไปในสั
้เรียญกว่ญานี
า “ผู้เรี้เช่ยากว่
” าอีก“ผูฝ่า้เช่ยหนึ
ัญญาทั
้งสองฝ่าายตกลงทํ
น มีขงต่้ออความดั
คู่สัญญาทัคู้ง่สสองฝ่
ายตกลงทํ
สัญญากัานสัมีญขญากั
้อความดั
ไปนี้ งต่อไปนี้
ผู้ ใ ห้ เ ช่ าเตกลงให้
้ เ ช่ าาตกลงเช่
า ที่ ดิ น โฉนด/หนั
ง สื อ รั บ รองการทํ
า
ข้ อ ๑. ผู้ ใข้ห้อเ ช่๑.
า ตกลงให้
ช่ า และผูเ ช่้ เ ช่าาและผู
ตกลงเช่
ที่ ดิ น โฉนด/หนั
ง สื อ รั บ รองการทํ
า
เลขที่...............เลขที
่ดิน................หน้
าสํารวจ..............ตํ
าบล/แขวง................................
ประโยชน์ ประโยชน์
เลขที่...............เลขที
่ดิน................หน้
าสํารวจ..............ตํ
าบล/แขวง................................
อําเภอ/เขต..........................จั
งหวัด.........................มี
เนื้อที่จํานวน...........ไร่
..........งาน............
อําเภอ/เขต..........................จั
งหวัด.........................มี
เนื้อที่จํานวน...........ไร่
..........งาน............
ตารางวา ตารางวา
พร้กอสร้
มสิา่งงปลูซึ่งกต่สร้
าง ซึ่งต่ญอญานี
ไปในสั
ญานี
้เรียพกว่ย์สา ิน“ทรั
ินที่เช่าพ”ย์โดยทรั
พย์าสวข้
ินดัางงต้กล่นาเป็วข้นางต้นเป็น
พร้อมสิ่งปลู
อไปในสั
้เรียญกว่
า “ทรั
ที่เช่พาย์” สโดยทรั
สินดังกล่
์ / สิทธิครอบครองของผู
เช่า มีกําหนดระยะเวลา.......ปี
..............เดื
โดยผู้เช่าตกลง
กรรมสิทธิกรรมสิ
์ / สิทธิทคธิรอบครองของผู
้ให้เช่า มีก้ใําห้หนดระยะเวลา.......ปี
..............เดื
อน โดยผู้เอช่นาตกลง
นยอมจ่
ายค่ตาราเดื
เช่าในอั
อน/ปี ละ....................บาท(........................................................................)
ยินยอมจ่ายิยค่
าเช่าในอั
อน/ปีตราเดื
ละ....................บาท(........................................................................)
ข้อ ๒.าทรั
ในการเช่
่เช่า เผูพื้เช่่อา........................................................
จะใช้เพื่อ........................................................
พย์สินาทีทรั
่เช่พา ย์ผูส้เช่ินาทีจะใช้
ข้อ ๒. ในการเช่
าตามสั
้ให้อยู่ใ่ในสภาพที
ช้สอยได้ และ
๓.อผูงดู
้เช่แาลรั
จะต้กษาทรั
องดูแลรั
ย์สินทีญเ่ ช่ญานี
ข้อ ๓. ผู้เช่ข้าอจะต้
พย์กสษาทรั
ินทีเ่ ช่พาตามสั
้ให้อญยูญานี
่ในสภาพที
ช้สอยได้ ่ใและ
ช่าหรือตัวแทนของผู
้ให้เช่าเข้าตรวจสอบดู
พย์สินได้เสมอ
ยินยอมให้ยิผน้ใู ห้ยอมให้
เช่าหรืผอ้ใู ตัห้วเแทนของผู
้ให้เช่าเข้าตรวจสอบดู
แลทรัพย์สแินลทรั
ได้เสมอ
้ให้เช่ายิผน้เู ช่ยอมให้
ทรัพผย์้อู สื่นินเช่ไปให้
้อู ื่นเช่โดยผู
าช่ว้เงได้
โดยผูง้เให้
ช่าผจะแจ้
ข้อ ๔. ผู้ให้ข้เอช่า๔.ยินผูยอมให้
านําทรัผพ้เู ช่ย์าสนํินาไปให้
าช่วผงได้
ช่าจะแจ้
ู้ให้เช่างให้ผู้ให้เช่า
ทราบภายในกํ
๗ววัันนตกลงกั
นับแต่วบันผูตกลงกั
ทราบภายในกํ
าหนด ๗ วัานหนด
นับแต่
้เช่าช่วงบผู้เช่าช่วง
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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176
สัญ ญาเช่ า นี้ ไ ด้ ทํ า ขึ้ น ๒ ฉบั บ มี ข้อ ความถู ก ต้ อ งตรงกั น คู่สั ญ ญาทั้ ง สองฝ่ า ยได้ อ่ า น
และเข้ า ใจสั ญ ญาดี แ ล้ ว จึ ง ลงลายมื อ ชื่ อ ไว้ ต่ อ หน้ า พยานเป็ น สํ า คั ญ และมอบให้ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ๑ ฉบั บ
และผู้เช่า ๑ ฉบับ
176
เช่า ้ ง สองฝ่ า ยได้ อ่ า น
สั ญ ญาเช่ า นี้ ไ ด้ ทํ า ขึ้ น ๒ลงชื
ฉบั่อบ................................................ผู
มี ข้อ ความถู ก ต้ อ งตรงกัน คู่ สั ญ้ให้ญาทั
และเข้ า ใจสั ญ ญาดี แ ล้ ว จึ ง ลงลายมื อ ชื่ อ ไว้(................................................)
ต่ อ หน้ า พยานเป็ น สํ า คั ญ และมอบให้ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ๑ ฉบั บ
และผู้เช่า ๑ ฉบับ
ลงชื่อ................................................ผู้เช่า
ลงชื่อ(................................................)
................................................ผู้ให้เช่า
ตําแหน่
ง..............................................
(................................................)
ลงชื่อ................................................ผู้เช่า
(................................................)
ตํางแหน่
ง..............................................
ตําแหน่
..............................................
................................................พยาน
ลงชื่อ................................................ผู
้เช่า
(................................................)
ตําแหน่ง..............................................
ลงชื่อ................................................พยาน
ลงชื่อ(................................................)
................................................พยาน
(................................................)
ลงชื่อ................................................พยาน
(................................................)

หมายเหตุ : หากมีการเช่าเกินกว่า ๓ ปีขึ้นไป ต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
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หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(กรณีบุคคลทั่วไป)
เขียนที่.............................................................
.......................................................................
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ. ............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน  -  - - -  อายุ....................ปี
อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่...............ถนน.......................ตําบล...........................อําเภอ........................
จังหวัด...................เป็นเจ้าของที่ดิน โฉนดที่ดิน / นส.๓ ก / นส. ๓ / สค. ๑ เลขที่........................
ตํ า บล................................. อํ า เภอ................................จั ง หวั ด ............................มี เ นื้ อ ที่
จํ า นวน...........ไร่ …………งาน…………ตารางวา พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ยิ น ยอมให้ ก องทุ น หมู่ บ้ า น
...........................................ใช้ ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งดั ง กล่ า ว เพื่ อ เป็ น สถานที่ ทํ า การกองทุ น
หมู่บ้าน……………………………................................เป็นระยะเวลา..........................ปี........................เดือน

ลงชื่อ………………………………………………………………..เจ้าของที่ดิน/ผู้ให้ความยินยอม
(.................................................................)

ลงชื่อ................................................ผู้ขอใช้ที่ดิน

ลงชื่อ.............................................ผู้ขอใช้ที่ดิน

(..............................................................)

(.........................................................)

ตําแหน่ง..............................................

ตําแหน่ง....................................................

ลงชื่อ................................................พยาน

ลงชื่อ................................................พยาน

(.................................................................)

(.................................................................)

คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

177

178
หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(กรณีที่เป็นนิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ)
เขียนที่...........................................................
.....................................................................
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ. ............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน  -  - - -  อายุ....................ปี
อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่...............ถนน.......................ตําบล...........................อําเภอ........................
จังหวัด................... ตําแหน่ง นายก อบต. ............................... / นายกเทศมนตรีเทศบาล.................... /
เจ้าอาวาสวัด ................................/ อิหม่าม มัสยิด ................................/ ครูใหญ่ ผู้อํานวยการโรงเรียน
....................... / ผู้ใ หญ่ บ้ า น หมู่ ที่ .............. ในฐานะเป็นผู้ครอบครอง ดูแ ล ให้ใช้ ประโยชน์ ที่ ดิน
โฉนดที่ดิน / นส.๓ ก / นส. ๓ / สค. ๑/นสล. เลขที่......... ตําบล........................ อําเภอ....................
จังหวัด...............มีเนื้อที่จํานวน...........ไร่…………งาน…………ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ยินยอมให้
กองทุนหมู่บ้าน...........................................ใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เพื่อเป็นสถานที่ทําการ
กองทุนหมู่บ้าน……………………………........................เป็นระยะเวลา..........................ปี........................เดือน

ลงชื่อ………………………………………………………………..ผู้ให้ความยินยอม
(.................................................................)
ตําแหน่ง...........................................................
ลงชื่อ................................................ผู้ขอใช้ที่ดิน

ลงชื่อ.............................................ผู้ขอใช้ที่ดิน

(..............................................................)

(..........................................................)

ตําแหน่ง..............................................

ตําแหน่ง.........................................................

ลงชื่อ................................................พยาน

ลงชื่อ................................................พยาน

(.................................................................)

(.................................................................)
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หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร
179
(กรณีบุคคลทั่วไป)
หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินเพืเขี
่อปลู
างอาคาร
ยนทีกสร้
่...........................................................
(กรณีบุคคลทั่ว.....................................................................
ไป)
ยนที่...........................................................
วันที่.เขี
............เดื
อน...............................พ.ศ. ............
.....................................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................
อายุ ............ปี
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ.
............

เลขประจําตัวประชาชน  -  - - -  อยู่เลขที่...............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................
อายุ ............ปี
หมู่ที่..................ถนน................................ตรอก/ซอย................................แขวง/ตํ
าบล...........................


-  กอยู/ นส.
่เลขที๓่...............
าตัวประชาชน  - งหวั
อํเลขประจํ
าเภอ............................จั
ด...........................เจ้
าของโฉนดที่ดิน / นส.๓
/ สค. ๑
หมู่ที่..................ถนน................................ตรอก/ซอย................................แขวง/ตํ
าบล...........................
เลขที
.................ซึ่งตั้งอยู่ ณ ............................ถนน........................ตรอก/ซอย....................................
เภอ............................จั
งหวัด...........................เจ้าของโฉนดที
่ดิน / นส.๓
ก / นส.
สค.
ตํอําบล..............................
อําเภอ..........................................จั
งหวัด……………..
ยินยอมให้
กองทุ๓น/หมู
่บ้า๑น
เลขที่..................ซึ่งตั้งอยู่ ณ ............................ถนน........................ตรอก/ซอย....................................
.............................................................................เข้
าทําการปลูกสร้างอาคารในที่ดินดังกล่าวได้ในเนื้อที่
ตําบล.............................. อําเภอ..........................................จั
งหวัด…………….. ยินยอมให้กองทุนหมู่บ้าน
...................................ตารางเมตร
มีขนาดดังนี้
.............................................................................เข้
าทําการปลู
กสร้างอาคารในที่ดินดังกล่าวได้ในเนื้อที่
ทิศเหนือยาว............................................เมตร
จด.....................................................
...................................ตารางเมตร
มีขนาดดังนี้
ทิศใต้ยาว...................................................เมตร
จด.....................................................
เหนือนยาว............................................เมตร
................................................. จด.....................................................
ทิศตะวั
ออกยาว........................................เมตร
จด.....................................................
ทิศตะวั
ใต้ยาว...................................................เมตร
นตกยาว..........................................เมตร
จด.....................................................
.................................................... จด.....................................................
ทิศตะวันออกยาว........................................เมตร
รายละเอี
ยดเอกสารโฉนดที่ดิน แผนผังเขตที่ดจด.....................................................
ิน และแบบแปลนอาคาร ปรากฏตามสําเนา
ทิศตะวัานยหนั
ตกยาว..........................................เมตร
จด.....................................................
แนบท้
งสือนี้
รายละเอี
่ดินนแผนผั
งเขตที่ดิน และแบบแปลนอาคาร ปรากฏตามสํ
าเนา
พร้
อมนี้ ข้ยาดเอกสารโฉนดที
พเจ้ายินยอมให้กองทุ
หมู่บ้าน......................................................ปลู
กสร้างอาคาร
แนบท้
ายหนังสือนนีหมู
้ ่บ้านในที่ดินดังกล่าวนี้ เป็นระยะเวลา........................ปี..................เดือน
เป็นสถานที
่ทําการกองทุ
อมนี้ ข้าพเจ้
ายินอยอมให้
กองทุนหมู่บ้าน......................................................ปลู
กสร้างอาคาร
โดยมีค่าพร้
ตอบแทนในอั
ตราเดื
นละ..................บาท
/ ปีละ.................บาท หรือไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั
้งสิ้น
เป็นสถานที
นหมู่บง้าสืนในที
งกล่ไม่าววนี่าด้้ เป็
นระยะเวลา........................ปี
..................เดื
กรณี่ททําี่ขการกองทุ
้อตกลงตามหนั
อนี้สิ้น่ดสุินดดัลง
วยเหตุ
อันใด เจ้าของที่ดินยินยอมให้
กองทุนหมู่บอ้าน
โดยมีค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ..................บาท
/ ปีลงะ.................บาท
หรืาอของที
ไม่มีค่ด่าินตอบแทนใดๆทั
้งสิ้น
.....................................................รื
้อถอนอาคารดั
กล่าวได้ แต่หากเจ้
ผู้ให้ความยินยอม
้อตกลงตามหนั
อนี้ส่ดิ้นินสุยิดนลงยอมที
ไม่ว่าจด้ะใช้
วยเหตุ
อัน่งใดปลูเจ้กาสร้
ของที
่ดินยินยอมให้กองทุนหมู่บ้าน
ประสงค์กรณี
จะได้ทอี่ขาคารในที
่ดิน เจ้งาสืของที
ราคาสิ
างอาคารตามราคาการประเมิ
.....................................................รื
ในท้
องตลาด หรือตามที่จะตกลงกัน ้อถอนอาคารดังกล่าวได้ แต่หากเจ้าของที่ดินผู้ให้ความยินยอม
ประสงค์จะได้อาคารในที่ดิน เจ้าของที่ดินยินยอมที่จะใช้ราคาสิ่งปลูกสร้างอาคารตามราคาการประเมิน
ในท้องตลาด หรือตามที่จะตกลงกัน

คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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180180 180
หนังสืหนั
อยิงนสืยอมนี
อหนัยินงสืยอมนี
้ไอด้ยิทนํายอมนี
้ไขึด้้นท๒ําขึ้ไฉบั
้นด้ท๒บําขึฉบั
มี้นขบ้๒อความถู
มีฉบั
ข้อบความถู
งตรงกั
กต้องตรงกั
นัญคูญาทั
่สัญน้งญาทั
สองฝ่
ายได้้งาอสองฝ่
ยได้
่าน อและ
น และ
มีกขต้้ออความถู
กนต้คูอ่สงตรงกั
คูสองฝ่
่สัญ้งญาทั
า่ายได้
อ่าน และ
เข้าใจดี
เข้าแใจดี
ล้วเข้จึแาล้งใจดี
ลงลายมื
ว จึแงล้ลงลายมื
่อไว้อชืต่อไว้
หน้
หน้
าคันญสําและมอบให้
คัญ
ผู้ให้คผวามยิ
ู้ให้ความยิ
ยอม
๑ ฉบัน๑ยอม
บ ฉบัและ
บ๑ ฉบั
และบ และ
ว จึองชืลงลายมื
อตชืา่อ่อพยานเป็
ไว้ตา่พยานเป็
อหน้นาสํพยานเป็
นสํและมอบให้
าคัญ และมอบให้
ผนู้ใยอม
ห้คนวามยิ
ผู้ขอใช้ผูท้ขอใช้
ี่ดิน ผูท๑้ขี่ดอใช้
ินฉบัท๑บี่ดินฉบั๑บ ฉบับ

ลงชื่อ...........................................................ผู
้ให้คนวามยิ
ยอม นยอม
ลงชื่อ...........................................................ผู
้ให้ความยิ
ยอม
ลงชื่อ...........................................................ผู
้ให้คนวามยิ
(..........................................................)
(..........................................................)
(..........................................................)
ตําแหน่ตํางแหน่
.................................................................
ตํงา.................................................................
แหน่ง.................................................................

ลงชื่อ...........................................................ผู
ิน ที่ดิน
้ขอใช้ท้ขี่ดอใช้
ิน ท้ขี่ดอใช้
ลงชื่อ...........................................................ผู
ลงชื่อ...........................................................ผู
ิน ที่ดลงชื
ลงชื่อ...........................................................ผู
้ขอใช้ท้ขี่ดอใช้
ิน ท้ขี่ดอใช้
ลงชื่อ...........................................................ผู
ิน ่อ...........................................................ผู
(.....................................................)
(.....................................................)
(.....................................................)

(.........................................................)
(.........................................................)
(.........................................................)

ตําแหน่ตํางแหน่
............................................................................
ตํงา............................................................................
แหน่ง............................................................................
ตําแหน่ตํางแหน่
........................................................................
ตํงา........................................................................
แหน่ง........................................................................

ลงชื่อ................................................................พยาน
ลงชื่อ................................................................พยาน
ลงชื่อ................................................................พยาน
ลงชื่อ................................................................พยาน
ลงชื่อ................................................................พยาน ลงชื่อ................................................................พยาน
(.....................................................)
(.....................................................)
(.....................................................)

.

.

(.....................................................)
(.....................................................)
(.....................................................)

.
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179
หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร
หนั(กรณี
งสือยิเป็นนยอมให้
ช้ทหรื
ี่ดินอเพืหน่
่อปลู
กสร้างอาคาร
นิติบุคใคล
วยงานของรั
ฐ)
ยนที่...........................................................
(กรณีบุคคลทัเขี
่วไป)
.....................................................................
เขียนที่...........................................................
วันที่.............เดื
อน...............................พ.ศ. ............
.....................................................................
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ. ............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................ อายุ ............ปี
า นาย/นาง/นางสาว............................................................................
อายุ ่.............ปี
 -  - - -  อยู่เลขที
..............
เลขประจํข้าาตัพเจ้
วประชาชน
หมู
่ที่..................ถนน................................ตรอก/ซอย................................แขวง/ตํ
เลขประจํ
าตัวประชาชน  -  - - - าบล...........................
อยู่เลขที่...............
อํหมูาเภอ............................จั
งหวัด...........................ตําแหน่ง นายก อบต. ...............................
่ที่..................ถนน................................ตรอก/ซอย................................แขวง/ตํ
าบล.........................../
นายกเทศมนตรี
เ ทศบาล....................
/ เจ้ า อาวาสวัาดของโฉนดที
................................/
อิ ห ม่๓า ม/ มัสค.
ส ยิ๑ด
อําเภอ............................จั
งหวัด...........................เจ้
่ดิน / นส.๓ ก / นส.
................................/
ผู้อํานวยการโรงเรียน....................... / ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ..............ในฐานะ
เลขที่..................ซึ่งตั้งครู
อยูใ่ หญ่
ณ ............................ถนน........................ตรอก/ซอย....................................
เป็
ผู้ครอบครอง ดูแล ให้ใอํช้ปาเภอ..........................................จั
ระโยชน์ที่ดิน โฉนดที่ดิน / นส.๓ กงหวั
/ นส.
๓ / สค. ยิ๑/นสล.
ตํานบล..............................
ด……………..
นยอมให้เลขที
กองทุ่...............
นหมู่บ้าน
ซึ.............................................................................เข้
่งตั้งอยู่ ณ ................................................ถนน........................ตรอก/ซอย....................................
าทําการปลูกสร้างอาคารในที่ดินดังกล่าวได้ในเนื้อที่
ตํ...................................ตารางเมตร
าบล.............................. อําเภอ..........................................จั
งหวัด…………….. ยินยอมให้กองทุนหมู่บ้าน
มีขนาดดังนี้
.............................................................................เข้
าทําการปลู
กสร้างอาคารในที่ดินดังกล่าวได้ในเนื้อที่
ทิศเหนือยาว............................................เมตร
จด.....................................................
...................................ตารางเมตร
มีขนาดดังนี้
ทิศใต้ยาว...................................................เมตร
จด.....................................................
ทิศเหนื
................................................. จด.....................................................
ตะวัอนยาว............................................เมตร
ออกยาว........................................เมตร
จด.....................................................
ทิศใต้
ยาว...................................................เมตร
ตะวั
นตกยาว..........................................เมตร
จด.....................................................
.................................................... จด.....................................................
ทิรายละเอี
ศตะวันออกยาว........................................เมตร
ยดเอกสารโฉนดที่ดิน แผนผังเขตที่ดจด.....................................................
ิน และแบบแปลนอาคาร ปรากฏตามสําเนา
ทิแนบท้
ศตะวัานยหนั
ตกยาว..........................................เมตร
จด.....................................................
งสือนี้
รายละเอี
่ดิน นแผนผั
เขตที่ดิน และแบบแปลนอาคาร ปรากฏตามสํ
าเนา
พร้อมนี้ ข้ยาดเอกสารโฉนดที
พเจ้ายินยอมให้กองทุ
หมู่บ้างน......................................................ปลู
กสร้างอาคาร
แนบท้
ยหนังสือนนีหมู
้ ่บ้านในที่ดินดังกล่าวนี้ เป็นระยะเวลา........................ปี..................เดือน
เป็นสถานที
่ทําาการกองทุ
อมนี้ ข้าพเจ้
ายินอยอมให้
กองทุนหมู่บ้าน......................................................ปลู
กสร้างอาคาร
โดยมีค่าพร้
ตอบแทนในอั
ตราเดื
นละ..................บาท
/ ปีละ.................บาท หรือไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั
้งสิ้น
เป็นสถานที
นหมู่บง้าสืนในที
งกล่ไม่าวนี
นระยะเวลา........................ปี
..................เดื
กรณี่ททําการกองทุ
ี่ข้อตกลงตามหนั
อนี้สิ้น่ดสุินดดัลง
ว่าด้้ เป็
วยเหตุ
อันใด เจ้าของที่ดินยินยอมให้
กองทุนหมู่บอ้าน
โดยมี
ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ..................บาท
/ ปีลงะ.................บาท
หรืาอของที
ไม่มีค่ด่าินตอบแทนใดๆทั
้งสิ้น
.....................................................รื
้อถอนอาคารดั
กล่าวได้ แต่หากเจ้
ผู้ให้ความยินยอม
ประสงค์จะได้อาคารในที่ดิน เจ้าของที่ดินยินยอมที่จะใช้ราคาสิ่งปลูกสร้างอาคารตามราคาการประเมิน
ในท้องตลาด หรือตามที่จะตกลงกัน
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182
กรณีกรณี
ที่ ข้อทตกลงตามหนั
ง สื องนีสื้ สอ้ิ นนีสุ้ สด้ิ นลง
ไม่ วไม่
่ า ด้วว่ ายเหตุ
อัน ใด
ดู แ ลดู แยิลน ยอมให้
ี่ข้อตกลงตามหนั
สุดลง
ด้ว ยเหตุ
อันผูใด้ครอบครอง
ผู้ครอบครอง
ยิ น ยอมให้
กองทุ
นหมูน่บหมู
้าน.....................................................รื
้อถอนอาคารดั
งกล่งากล่
วได้าวได้
แต่หแต่
ากผู
้ครอบครอง
ดูแลดูแล
กองทุ
่บ้าน.....................................................รื
้อถอนอาคารดั
หากผู
้ครอบครอง
ประสงค์
จะได้จะได้
อาคารในที
่ดิน ่ดผูิน้ครอบครอง
ดูแลดูแยิลนยอมที
่จะใช้่จะใช้
ราคาสิ
่งปลู่งกปลู
สร้กาสร้
งอาคารตามราคาการ
ประสงค์
อาคารในที
ผู้ครอบครอง
ยินยอมที
ราคาสิ
างอาคารตามราคาการ
ประเมิ
นในท้
องตลาด
หรือหรื
ตามที
่จะตกลงกั
น น
ประเมิ
นในท้
องตลาด
อตามที
่จะตกลงกั
หนังหนั
สืองยิสืนอยอมนี
้ได้ท้ไําด้ขึท้นําขึ๒้นฉบั
กต้อกงตรงกั
น คูน่สัญ
้งสองฝ่
ายได้ายได้
อ่านอ่าและ
ยินยอมนี
๒ บฉบัมีบข้อมีความถู
ข้อความถู
ต้องตรงกั
คู่สญาทั
ัญญาทั
้งสองฝ่
น และ
เข้าเข้
ใจดี
แล้วแล้จึวงลงลายมื
อชื่ออไว้ชื่อตไว้
่อหน้
พยานเป็
นสํานคัสํญาคัและมอบให้
ผู้ให้ผคู้ใวามยิ
นยอม
๑ ฉบั
าใจดี
จึงลงลายมื
ต่อาหน้
าพยานเป็
ญ และมอบให้
ห้ความยิ
นยอม
๑ บฉบัและ
บ และ
ผู้ขอใช้
ที่ดินที่ด๑ิน ฉบั
ผู้ขอใช้
๑ บฉบับ

ลงชืลงชื
่อ...........................................................ผู
้ให้ค้ใวามยิ
นยอม
่อ...........................................................ผู
ห้ความยิ
นยอม
(..........................................................)
(..........................................................)
ตําแหน่
ง........................................................................
ตําแหน่
ง........................................................................

ลงชืลงชื
่อ...........................................................ผู
้ขอใช้้ขอใช้
ที่ดินที่ดิน ลงชืลงชื
่อ...........................................................ผู
้ขอใช้้ขอใช้
ที่ดินที่ดิน
่อ...........................................................ผู
่อ...........................................................ผู
(.......................................................)
(.......................................................)

(.....................................................)
(.....................................................)

ตําแหน่
ง......................................................
ตําแหน่
ง......................................................

ตําแหน่
ง.............................................................
ตําแหน่
ง.............................................................

ลงชืลงชื
่อ...........................................................
พยาน
่อ...........................................................
พยาน

ลงชืลงชื
่อ...........................................................พยาน
่อ...........................................................พยาน

(.......................................................)
(.......................................................)
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-(ตัวอย่าง)หนังสือขออนุญาตใช้ศาลาประชาคมประจําหมู่บา้ น
เขียนที่...........................................................
.....................................................................
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ. ............
เรียน ผู้ใหญ่บ้าน......................................... หมู่ที่........
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................................... ในฐานะ
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน................................................ หมู่ที่ ...... มีความประสงค์จะขอใช้
ศาลาประชาคมประจําหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นสถานที่ทําการของกองทุนหมู่บ้าน และเพื่อการดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการพัฒนาหมู่บ้านและการมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและ
ประชาชนทั่วไป ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตใช้สถานที่ดังกล่าว
จึงเรียนมาเพือ่ พิจารณาอนุญาตให้ใช้อาคารศาลาประชาคมประจําหมู่บ้านเป็นสถานที่
ทําการของกองทุนหมู่บ้าน....................................................ด้วย จักขอบคุณยิง่

(นาย/นาง/นางสาว..................................................)
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน.................................
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184 184
-(ตัวอย่
-(ตัาวง)อย่าง)ระเบียระเบี
บวาระการประชุ
ยบวาระการประชุ
มคณะกรรมการกองทุ
มคณะกรรมการกองทุ
นหมู่บน้าหมู
น....................................
่บ้าน....................................
ครั้งทีครั
่ ...........
้งที่ ...........
/.........................
/.........................
วันที่...............เดื
วันที่...............เดื
อน........................
อน........................
พ.ศ. พ.ศ.
.................
.................
ณ ...........................................................................................................
ณ ...........................................................................................................

ระเบียระเบี
บวาระที
่1 ่1
ยบวาระที

เรื่องทีเรื่ป่อระธานแจ้
งให้ที่ปงให้
ระชุ
ทราบ
งที่ประธานแจ้
ที่ปมระชุ
มทราบ

ระเบียระเบี
บวาระที
่2 ่2
ยบวาระที

เรื่องรัเรืบ่อรองรายงานการประชุ
ม ครั้งมทีครั
่ ...../........
งรับรองรายงานการประชุ
้งที่ ...../........

ระเบียระเบี
บวาระที
่๓ ่๓
ยบวาระที

เรื่องเพื
เรื่อทราบ
งเพื่อทราบ

ระเบียระเบี
บวาระที
่๔ ่๔
ยบวาระที

เรื่องเพื
จารณา
เรื่อพิ
งเพื
่อพิจารณา
เรื่องการจั
ดหาสถานที
่ทาํ การของกองทุ
นหมู่บน้าหมู
น ่บ้าน
เรื่องการจั
ดหาสถานที
่ทาํ การของกองทุ

ระเบียระเบี
บวาระที
่๕ ่๕
ยบวาระที

เรื่องอืเรื่น่อๆงอื(ถ้่นาๆมี)(ถ้ามี)
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รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน...................................
ครั้งที่.........../...............
วันที่...............เดือน...........................พ.ศ. ..............
ณ....................................................
ผู้มาประชุม (รายชื่อตามใบลงทะเบียนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้เข้าร่วมประชุมแนบตามผนวกที่ ๔)
๑. .....................................................................................
ประธานกรรมการ
๒. ....................................................................................
รองประธานกรรมการ
๓. ..................................................................................
กรรมการ
๔. ...................................................................................
กรรมการ
๕. ....................................................................................
กรรมการ
๖. .....................................................................................
กรรมการ
๗. ....................................................................................
กรรมการ
๘. ...................................................................................
กรรมการ
๙. ....................................................................................
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ...................................................................................
๒. ..................................................................................
๓. ...................................................................................
๔. ...................................................................................
๕. ...................................................................................
๖. ...................................................................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. .....................................................................................
๒. ....................................................................................
๓. .....................................................................................
๔. .....................................................................................
เริ่มประชุมเวลา..........................น.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
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186 186
186
186

186

ย่ บวาระที
๑่อ่ปงที
เรื
งที่ประธานแจ้
งี่ปให้
ี่ปมระชุ
มทราบ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบี
ยระเบี
บวาระที
่ป่อระธานแจ้
ทระชุ
ระชุ
ทราบ
ระเบี
ยยบวาระที
งที
งงให้ให้งทให้
มมททราบ
ระเบี
บวาระที
่ ๑๑่ ๑เรืเรื่อ่อเรื
งที
่ประธานแจ้
ระธานแจ้
ที่ปี่ประชุ
ทราบ

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
............................................................

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................
ระชุ
มรับทราบ
ทระชุ
ี่ปมติ
ระชุ
ทีระชุ
่ประชุ
รัทราบ
บทราบ
มติ
มมที่ปมระชุมทีที่ป่ประชุ
มมทีรัรับ่ปมบทราบ
มติทมติ
ที่ปี่ประชุ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ย่ บวาระที
่รัรองรายงานการประชุ
๒บรองรายงานการประชุ
รับรองรายงานการประชุ
้งที่.............../....................
ระเบี
ยระเบี
บวาระที
ม ้งครั
ทีครั
่.............../....................
ระเบี
ยยบวาระที
๒่ ๒่ ๒รัรับบรองรายงานการประชุ
มมครั
ระเบี
บวาระที
ครั
้งทีที่.้งม............../....................
่.............../....................
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่........
วันที่.อ.........เดื
อน..........................พ.ศ.
............. เมื่อวันที่..........เดือน.........................
ที่อ่..........เดื
อน..........................พ.ศ.
.............
เมืเมื่อ่อเมื
วัวัน่อนทีวัที่.นเมื
.........เดื
.............
่..........เดื
อน..........................พ.ศ.
น..........................พ.ศ.
.............
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
..............................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...............................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...............................................................................................

มีรัรองหรื
(รัอบอแก้
รองหรื
แก้ไข)......................................................................
ทระชุ
ี่ปมติ
ระชุ
ทีมระชุ
่ประชุ
บมติรองหรื
อไแก้
ไอข)......................................................................
มติ
มมที่ปมระชุ
ทีที่ป่ประชุ
มมทีมีมี่ปมมระชุ
ติมีติ(มรั(รัติบมบ(รองหรื
มติทมติ
ที่ปี่ประชุ
แก้
ไข)......................................................................
ข)......................................................................
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)................

ย่ บวาระที
่อทราบ
ระเบี
ยระเบี
บวาระที
่องเพื
่องเพื
ทราบ
ระเบี
ยยบวาระที
๓่ ๓่ ๓ เรื่ เรื๓่อ่อเรื
งเพื
่อ่อเรื
ทราบ
ระเบี
บวาระที
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ
งเพื
ทราบ
๓.๑ ................................................................................................................
................................................................................................................
๓.๑
................................................................................................................
๓.๑ ..................................................
๓.๑๓.๑
................................................................................................................
๓.๒ ................................................................................................................
................................................................................................................
๓.๒
................................................................................................................
๓.๒ ..................................................
๓.๒๓.๒
................................................................................................................

ระชุ
มรับพร้
ทราบ
พร้
ข้อเสนอแนะ
เห็น................................
ทระชุ
ี่ปมติ
ระชุ
ทีระชุ
่ประชุ
รัทราบ
บทราบ
อขมมี
ขอเสนอแนะ
้อมมี
เสนอแนะ
ความคิ
เห็
นมด................................
มติ
มมที่ปมระชุมทีที่ป่ประชุ
มมทีรัรับ่ปมบทราบ
อพร้
ความคิ
เห็เห็
มติดดทความคิ
ี่ปดนระชุ
ที่ประชุมรับทราบ พร้อมมีข้อเสนอแน
มติทมติ
ที่ปี่ประชุ
พร้
อมมี
มมี
ข้อ้อเสนอแนะ
ความคิ
น................................
................................

ย่ บวาระที
งเพื
่อพิจารณา
ระเบี
ยระเบี
บวาระที
่องเพื
พิารณา
จารณา
ระเบี
ยยบวาระที
๔่ ๔่ ๔ ่ เรื๔เรื่อ่อเรื
งเพื
่อ่อเรื
พิพิจ่อจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบี
บวาระที
งเพื
เรืด่อดหาสถานที
งการจั
ดหาสถานที
่ทําการของกองทุ
่องการจั
ดหาสถานที
่ทการของกองทุ
ําการของกองทุ
น่บหมู
น ่บ้าน
เรืเรื่อ่อเรื
งการจั
่ท่ทําําการของกองทุ
นนหมู
เรื่องการจัดหาสถานที่ทําการของก
งการจั
หาสถานที
หมู
่บ้า้าน่บน้าหมู
ตามที
่กนองทุ
น้าหมู
่บ้าน.....................................ยั
มสถานที
ีอาคาร
่ทําการ
ตามที
่กองทุ
่บน.....................................ยั
น.....................................ยั
มาคาร
ีองไม่
าคาร
สถานที
่ทการ
ํา่กการ
ตามที
่ก่กองทุ
นนหมู
่บหมู
งงไม่ไม่งมไม่
่ทตามที
ําําการ
องทุ
นหมู่บ้าน.....................
ตามที
องทุ
หมู
่บ้า้าน.....................................ยั
มีอีอาคาร
สถานที
่ทสถานที
เป็นของตนเอง
ากิาจางๆ
กรรมต่
างๆ ของกองทุ
น้างหมู
้าีคนจึ
มเป็อีคอนงตั
วามคล่
องตัวการทํ
กมาชิ
ก นหมู่บ้านจึงไม่ม
นของตนเอง
การทํ
าจกรรมต่
กิกรรมต่
จกรรมต่
งๆ
ของกองทุ
น่บหมู
่บนจึ
นจึ
มวามคล่
ีคงไม่
วามคล่
อวงตั
วในการให้
ริาารแก่
กกิารแก่
สารแก่
มาชิ
เป็เป็นนเป็
ของตนเอง
การทํ
าากิกิจการทํ
นนหมู
บในการให้
สริสมาชิ
กกางๆสกมาชิ
ของตนเอง
จบกรรมต่
ของกองทุ
ของตนเอง
การทํ
งๆาของกองทุ
ของกองทุ
หมู
่บ้า้านจึ
งไม่ไม่่บงมมไม่
ีความคล่
งตั
วในการให้
ในการให้
บริริกบการแก่
ไม่่ใมนการจั
ถานที
ดเก็บจึเอกสาร
งหาสถานที
ต้ดอหาสถานที
งจัดหาสถานที
่ทรวมทั
ําและเลขานุ
การ้งไม่
และเลขานุ
ก่ในารกองทุ
นเก็
รวมทั
้งมมไม่
มถานที
ีส้งถานที
่ในการจั
บเอกสาร
ต้งจัอดจึงจั
่ทการ
ําการ
กถานที
ารกองทุ
น่บหมู
้าหมู
นได้
รวมทั
้ง้งไม่ไม่รวมทั
ีสีสถานที
ดด่ใเก็นการจั
เอกสาร
่ท่ทําําการ
และเลขานุ
กมการกองทุ
ไบปไเอกสาร
ีสารกองทุ
นการจั
ด่บนได้
รวมทั
่ใีสนการจั
เก็ดบบเก็
เอกสาร
จึงงต้จึต้ององจั
ดหาสถานที
และเลขานุ
นหมู
หมู
่บ้า้านได้
ป่บไ้าปนได้ไปจึงต้องจัดหาสถานที่ท
าเนิ
นหาสถานที
ดหาสถานที
ําจึขอเสนอที
การ
จึงขอเสนอที
มพิจารณา ดําเนินการจัดหาสถานที่ทําการ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
นดํการจั
ดการจั
หาสถานที
่ทการ
ําการ
งขอเสนอที
่ประชุ
พิระชุ
จารณา
ดํดําาเนิดํเนินานเนิ
การจั
ดดหาสถานที
่ท่ทําําการ
จึจึง่ทงขอเสนอที
่ป่ประชุ
มมพิพิจม่ปจารณา
การจั
ระชุ
ารณา
เช่ินอาพร้
่ดอิ่งนมสิ
พร้
มสิ
สร้จาก..............................................
าง จาก..............................................
า่ดินทีินพร้
่ดพร้
งกจาก..............................................
๑.๑. ๑.
เช่เช่าาทีเช่ที่ด๑.
๑. เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จาก..
อทีมสิ
มสิ
่งปลู
ปลู่งกอปลู
กสร้
สร้กา่งสร้
างปลู
ง าจาก..............................................
ที่ต้งั ........................................................................(ระบุ
ที่ดินที/อาคาร)
่ต........................................................................(ระบุ
้งั ........................................................................(ระบุ
่ด/อาคาร)
ิน/อาคาร)
ทีที่ต่ต้งั ที้งั ........................................................................(ระบุ
ทีที่ด่ดินทีิน/อาคาร)
่ต้งั .......................................
ระยะเวลา(ปี
)..........................
ระยะเวลา(ปี
)..........................
ระยะเวลา(ปี
)..........................
ระยะเวลา(ปี)..........................
ระยะเวลา(ปี
)..........................
ค่าตอบแทน(มี
/ไม่มี)............................................................................
ค่ตอบแทน(มี
าตอบแทน(มี
มี)............................................................................
ค่ค่าาตอบแทน(มี
/ไม่
ี)............................................................................
ค่าตอบแทน(มี/ไม่มี)...............
/ไม่ม/มไม่
ี)............................................................................
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๒. ขอใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากบุคคลทั่วไป
ที่ต้งั ........................................................................(ระบุ ที่ดิน/อาคาร)
ระยะเวลา(ปี)..........................
ค่าตอบแทน(มี/ไม่มี)............................................................................
๓. ขอใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากนิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ เป็น
สถานที่ทําการ เช่น วัด มัสยิด อบต. เทศบาล ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่ต้งั ........................................................................(ระบุ ที่ดิน/อาคาร)
ระยะเวลา(ปี)..........................
ค่าตอบแทน(มี/ไม่มี)............................................................................
๔. ขอใช้ที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร จากบุคคลทั่วไป
ที่ต้งั ........................................................................(ระบุ ที่ดิน/อาคาร)
ระยะเวลา(ปี)..........................
ค่าตอบแทน(มี/ไม่มี)............................................................................
๕. ขอใช้ที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร จากนิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ เป็น
สถานที่ทําการ เช่น วัด มัสยิด อบต. เทศบาล ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่ต้งั ........................................................................(ระบุ ที่ดิน/อาคาร)
ระยะเวลา(ปี)..........................
ค่าตอบแทน(มี/ไม่มี)............................................................................
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้จัดหาสถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้านด้วย
วิธี...........................................................ตามที่เลขานุการกองทุนหมู่บ้านเสนอ จึงขอมอบหมายให้
นาย/นาง/นางสาว....................................................................ตําแหน่ง....................................... และ
นาย/นาง/นางสาว................................................................. ..ตําแหน่ง............................เป็นผู้มีอํานาจ
ลงนามทํานิติกรรม สัญญาแทนกองทุนหมู่บ้าน และรายงานให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทราบ
กรณีมีค่าใช้จ่าย และค่าตอบแทน ขอนุมัติจากที่ประชุมสมาชิกให้ใช้เงินกําไร
สุทธิเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาสถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน
มติที่ประชุม ที่ป ระชุ ม เห็ น ชอบการจั ดหาสถานที่ทําการกองทุ นหมู่บ้านด้ วยวิ ธี . ...............
โดยมอบหมายนาย/นาง/นางสาว...................................................ตําแหน่ง
.............................. และนาย/นาง/นางสาว....................................................
ตําแหน่ง............................เป็นผู้มีอํานาจลงนามทํานิติกรรม สัญญาแทนกองทุน
หมู่บ้าน และเห็นชอบให้ใช้เงินกําไรสุทธิเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
..............................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
มติที่ประชุม .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
ปิดประชุมเวลา...................................น.
น.

(................................................)
เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน
ผู้จดรายงานการประชุม
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(................................................)
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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-(ตัวอย่าง)ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน....................................
ครั้งที่ ........... /.........................
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. .................
ณ ...........................................................................

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ...../........

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
เรื่องการจัดหาสถานทีท่ ําการของกองทุนหมู่บ้าน

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องขออนุมัติใช้เงินกําไรสุทธิเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนในการจัดหา
สถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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รายงานการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน....................................
ครั้งที่ ................... /...................
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ....................
ณ .............................. หมู่ที่ .......
ผู้มาประชุม……………..คน ผู้ไม่มาประชุม.......................คน
(รายชื่อตามเอกสารใบลงทะเบียนแนบโดยมีตัวอย่างตามภาคผนวก ๓)
ผู้มาประชุม
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๘. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๙. ……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๐. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ฯลฯ
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เริ่มประชุมเวลา..........................น.
น.
.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
.........................................................................................................................
191
.........................................................................................................................................................
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒.........................................................................................................................
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่.............../....................
.........................................................................................................................................................
เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. .............
............................................................................................................................
มติที่ประชุม
ที่ประชุ
มรับทราบ
.............................................................................................................................................................
ระเบี.............................................................................................................................................................
ยบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่.............../....................
เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. .............
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)......................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ
.............................................................................................................................................................
เรื่องการจัดหาสถานที่ทําการของกองทุนหมู่บ้าน
นหมู่บ้านแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่กองทุนหมู่บ้าน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมประธานกรรมการกองทุ
ติ(รับรองหรือแก้ไข)......................................................................
.....................................ยังไม่มีอาคาร สถานที่ทําการเป็นของตนเอง การทํากิจกรรมต่างๆ ของกองทุน
ระเบีจึงยไม่
บวาระที
่ ๓ องตัวเรืในการให้
่องเพื่อทราบ
มีความคล่
บริการแก่สมาชิก รวมทั้งไม่มีสถานที่ในการจัดเก็บเอกสาร จึงได้จัดหา
สถานที่ทําการกองทุนเรืหมู
่บ้านดังดนีหาสถานที
้
่องการจั
่ทําการของกองทุนหมู่บ้าน
1. เช่าที่ดินพร้อมสิ่งนปลู
าง จาก..............................................
ประธานกรรมการกองทุ
หมูก่บสร้้านแจ้
งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่กองทุนหมู่บ้าน
่ตั้งที........................................................................(ระบุ
ินที/อาคาร)
่ต้งัสถานที
........................................................................(ระบุ
่ดิน/อาคาร)
.....................................ยังไม่มีอทีาคาร
่ทําการเป็นของตนเอง การทํากิจกรรมต่างๆที่ดของกองทุ
น
ระยะเวลา(ปี
(ปี)............................
จึงไม่มีความคล่องตัวในการให้บระยะเวลา
ริการแก่
สมาชิ
ก)..........................
รวมทั้งไม่มีสถานที่ในการจัดเก็บเอกสาร จึงได้จัดหา
ค่าตอบแทน(มี
มี)............................................................................
(มี/ไม่/มไม่ี)............................................................................
สถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้านดังนีค่้ าตอบแทน
ที่ดอินมสิ
และสิ
ง จากบุคคลทั่วไป
1. 2.
เช่าทีขอใช้
่ดินพร้
่งปลู่งกปลู
สร้กาสร้
ง าจาก..............................................
ทีที่ต่ตั้ง้งั ........................................................................(ระบุ
........................................................................(ระบุทีที่ด่ดินิน/อาคาร)
/อาคาร)
ระยะเวลา
(ปี))..........................
............................
ระยะเวลา(ปี
..........................
ระยะเวลา(ปี
ตอบแทน(มี
ค่ค่าาตอบแทน
(มี/ไม่
/ไม่มมี)ี)............................................................................
............................................................................
ตอบแทน(มี
3. ขอใช้
ี่ดินนและสิ
าางง คจากนิ
จากนิ่วตตไปิบิบุคุ คล หรื
เป็นน
และสิ
ปลูากกงสร้
สร้
หรืออหน่
หน่ววยงานของรั
ยงานของรัฐฐ เป็
2. ๓.
ขอใช้
ที่ดินทและสิ
่งปลูก่ง่งปลู
สร้
จากบุ
คลทั
สถานที่ทําการ เช่น วัด มัสทียิ่ตด้งั ........................................................................(ระบุ
อบต. เทศบาล ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่ดิน/อาคาร)
........................................................................(ระบุ
/อาคาร)
ระยะเวลา(ปี
)..........................
ทีที่ต่ตั้ง้งั ........................................................................(ระบุ
ทีที่ด่ดินิน/อาคาร)
ระยะเวลา(ปี
..........................
ค่าระยะเวลา
ตอบแทน(มี
มี)............................................................................
(ปี/ไม่)............................
3. ขอใช้ค่ค่าทาตอบแทน
ี่ดตอบแทน(มี
ินและสิ่ง(มีปลู/ไม่กมสร้ี)............................................................................
าง จากนิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ เป็น
สถานที่ทําการ เช่น วัด มัสยิด อบต. เทศบาล ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่ต้งั ........................................................................(ระบุ ที่ดิน/อาคาร)
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192
4. ขอใช้ที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร จากบุคคลทั่วไป
........................................................................(ระบุ ทีที่ด่ดินิน/อาคาร)
/อาคาร)
ทีที่ต่ตั้ง้งั ........................................................................(ระบุ
ระยะเวลา(ปี
ระยะเวลา
(ปี)..........................
............................
ตอบแทน(มี
ค่ค่าาตอบแทน
(มี/ไม่มี)............................................................................
5. ขอใช้ที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร จากนิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ เป็น
สถานที่ทําการ เช่น วัด มัสยิด อบต. เทศบาล ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน
ทีที่ต่ตั้ง้งั ........................................................................(ระบุ
........................................................................(ระบุ ทีที่ด่ดินิน/อาคาร)
/อาคาร)
ระยะเวลา(ปี
ระยะเวลา
(ปี)..........................
............................
ตอบแทน(มี
ค่ค่าาตอบแทน
(มี/ไม่มี)............................................................................
ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านพิจารณาแล้ว มีม ติเห็นชอบให้จัดหา
สถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้านด้วยวิธี.......................................................
และมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว............................................ตําแหน่ง
....................................... และนาย/นาง/นางสาว........................................ตําแหน่ง............................
เป็นผู้มีอํานาจลงนามทํานิติกรรม สัญญาแทนกองทุนหมู่บ้าน
กรณีมีค่าใช้จ่าย และค่าตอบแทน ขออนุมัติจากที่ประชุมสมาชิกให้ใช้เงินกําไร
สุทธิเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาสถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านจึงแจ้งผลการจัดหาสถานที่ทําการกองทุน
หมู่บ้านให้แก่สมาชิกเพื่อรับทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบการจัดหาสถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้านด้วยวิธี................
และการมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว.................................................
ตําแหน่ง............................... และนาย/นาง/นางสาว........................................
ตําแหน่ง.........................................เป็นผู้มีอํานาจลงนามทํานิติกรรม สัญญา
แทนกองทุนหมู่บ้าน
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องขออนุมัติใช้เงินกําไรสุทธิเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนในการจัดหา
สถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน

ตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้จัดหาสถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้านด้วย
วิธี......................... ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนคือ (ค่าเช่า/ค่าตอบแทนการใช้
ที่ดินและอาคาร/ค่าน้ําค่าไฟ/ค่าซื้อที่ดิน/ค่าก่อสร้างอาคาร) และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีมติขอ
อนุมัติใช้เงินกําไรสุทธิเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนในการจัดหาสถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน
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คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจึงขอให้ท่ีประชุมสมาชิกพิจารณาและอนุมัติให้
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนําเงินกําไรสุทธิมาเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนในการจัดหาสถานที่ทํา
การกองทุนหมู่บ้านดังกล่าว
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนําเงินกําไรสุทธิมาเป็น
ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนในการจัดหาสถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้านดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
..............................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
มติที่ประชุม .....................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ปิดประชุมเวลา...................................น.
น.

(......................................................)
(................................................)
เลขานุ
การกองทุนหมู
นหมู่บ่บ้าน้าน
เลขากองทุ
ผูผู้จ้จดรายงานการประชุ
ดรายงานการประชุมม

(......................................................)
(.........................................................)
ประธานกรรมการกองทุ
ประธานกรรมการกองทุ
นหมูน่บหมู
้าน่บ้าน
ผู้ตรวจรายงานการประชุ
ผู้ตรวจรายงานการประชุ
ม ม
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2.2.6 ปัญหาไม่มีการจัดสรรผลกําไรสุทธินํามาจัดเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
 สภาพปัญหา
ระเบียบของกองทุนหมู่บ้านไม่ระบุการจัดสรรผลกําไรสุทธินํามาจัดสวัสดิการขั้น
พื้นฐานให้กับสมาชิก หรือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่นําเงินกําไรสุทธิในหมวดการจัดสวัสดิการมา
ดําเนินการจัดสรรเพื่อสวัสดิการของสมาชิกตามที่กําหนดไว้ในระเบียบ
 แนวทางการแก้ไข
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดําเนินการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านโดยต้องสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นของตนเองและสมาชิกสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
วิธีการ
๑. ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า สวั ส ดิ ก ารขั้ น พื้ น ฐานให้ กั บ สมาชิ ก กองทุ น หมู่ บ้ า นหรื อ
กองทุนชุมชนเมือง เช่น การรักษาพยาบาล การศึกษา การคลอดบุตร การฌาปนกิจ เป็นต้น
๒. จัดประชุมสมาชิกเพื่อให้ที่ประชุมสมาชิกพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัด
สวัสดิการขั้นพื้นฐาน โดยกําหนดในระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านอย่างชัดเจน
 เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามขัน้ ตอนต่างๆ ข้างต้น
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบ ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้านที่ระบุการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐาน
๒. ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านที่มีการระบุถึงการจัดสวัสดิการให้กับ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
๓. หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐาน
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เอกสารการดําเนินงาน
ปัญหาไม่มีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก

-(ตัวอย่าง)ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน.......................................................
ครั้งที่............./.................
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ....................
ณ................................................................

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)
๑.๑ เรื่อง............................................................................................
๑.๒ เรื่อง...........................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่.............../....................

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่อง............................................................................................
๓.๒ เรื่อง............................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐาน

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน....................................
ครั้งที่ ........... /...................
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ....................
ณ ..............................
ผู้มาประชุม (รายชื่อตามใบลงทะเบียนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้เข้าร่วมประชุมแนบตามผนวกที่ ๔)
๑. .....................................................................................
ประธานกรรมการ
๒. ....................................................................................
รองประธานกรรมการ
๓. ..................................................................................
กรรมการ
๔. ...................................................................................
กรรมการ
๕. ....................................................................................
กรรมการ
๖. .....................................................................................
กรรมการ
๗. ....................................................................................
กรรมการ
๘. ...................................................................................
กรรมการ
๙. ....................................................................................
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ...................................................................................
๒. ..................................................................................
๓. ...................................................................................
๔. ...................................................................................
๕. ...................................................................................
๖. ...................................................................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. .....................................................................................
๒. ....................................................................................
๓. .....................................................................................
๔. .....................................................................................
เริ่มประชุมเวลา..........................น. น.
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์
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.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
.......................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
มติที่ประชุม

...................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่.............../....................
เมื่อวันที่........................เดือน..........................พ.ศ. ..................
.......................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)......................................................................
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่อง.......................................................................................................
๓.๒ เรื่อง.......................................................................................................

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น................................
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐาน
เนื่องจากกองทุนหมู่บ้านมีระเบียบ ข้อบังคับแล้วแต่ไม่ได้มีการกําหนดให้มีการ
จั ด สรรกํ า ไรสุ ท ธิ ป ระจํ า ปี เ พื่ อ การจั ด สวั ส ดิ ก ารขั้ น พื้ น ฐานให้ กั บ สมาชิ ก เช่ น การรั ก ษาพยาบาล
การศึกษา การคลอดบุต ร การฌาปนกิจ เป็นต้น ซึ่งยังไม่สอดคล้องกั บประโยชน์ ของประชาชนใน
หมู่บ้า นและชุมชน จึ งขอให้ คณะกรรมการกองทุ นหมู่บ้ า นพิ จ ารณาแก้ ไ ขเพิ่มเติ มระเบี ย บ ข้ อบัง คับ
ดังกล่าว โดยเพิ่มหัวข้อ “สวัสดิการขั้นพื้นฐานแก่สมาชิก อัตราร้อยละ......................”
มติที่ประชุม คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นมี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บ
ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน....................................โดยเพิ่มหัวข้อ “สวัสดิการ
ขั้นพื้นฐานแก่สมาชิก อัตราร้อยละ......................” ตามเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
..............................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
มติที่ประชุม .....................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ปิดประชุมเวลา...................................น.
น.

(................................................)
เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน
ผู้จดรายงานการประชุม
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(.........................................................)
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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2.2.7 ปัญหาไม่มีการจัดสรรกําไรสุทธิมาจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชน
 สภาพปัญหา
ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของกองทุ น หมู่ บ้ า นไม่ ไ ด้ ร ะบุ ก ารจั ด สรรกํ า ไรสุ ท ธิ เพื่ อ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่มีการนําเงินกําไรสุทธิที่กําหนดจัดสรร
เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามระเบียบมาใช้
 แนวทางการแก้ไข
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดําเนินการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้แก่
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและคนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทของหมู่บ้าน/ชุมชน
วิธีการ
๑. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกร่วมกันวางแผนดําเนินการจัดสรร
กําไรสุทธิ เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน เช่น ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
๒. จัดประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน โดยกําหนดในระเบียบ ข้อบังคับของ
กองทุนหมู่บ้านอย่างชัดเจน
 เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามขัน้ ตอนต่างๆ ข้างต้น
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกเรือ่ งการแก้ไข
เพิ่มเติมระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านทีร่ ะบุการจัดสวัสดิการสาธารณประโยชน์
๒. ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านที่มีการระบุถึงการจัดสวัสดิการให้กบั
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
๓. หลักฐานอืน่ ๆ ที่แสดงถึงการจัดสวัสดิการสาธารณประโยชน์

คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

199

200

200 เอกสารการดําเนินงานปัญหาการจัดสรรกําไรสุทธิ

เอกสารการดําเนินงานปัญหาการจัดสรรกําไรสุทธิ
เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์
เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์

-(ตัวอย่าง)-(ตัวอย่าง)ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน....................................
ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน....................................
ครั้งที่ ........... /.........................
ครั้งที่ ........... /.........................
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. .................
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. .................
ณ ...........................................................................
ณ ...........................................................................

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ...../........
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ...../........
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องการจัดสวัสดิการสาธารณประโยชน์
เรื่องการจัดสวัสดิการสาธารณประโยชน์
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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รายงานการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน....................................
ครั้งที่ ................... /...................
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ....................
ณ .............................. หมู่ที่ .......
ผู้มาประชุม……………..คน ผู้ไม่มาประชุม.......................คน
(รายชื่อตามเอกสารใบลงทะเบียนแนบโดยมีตัวอย่างตามภาคผนวก ๓)
ผู้มาประชุม
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๘. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๙. ……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๐. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ฯลฯ
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เริ่มประชุมเวลา..........................น.
น.
.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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202
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่.............../....................
เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. .............
............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)......................................................................
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ ................................................................................................................
๓.๒ ................................................................................................................

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น................................
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องการจัดสวัสดิการสาธารณประโยชน์
เนื่องจากกองทุนหมู่บ้านมีระเบียบหรือข้อบังคับแล้วแต่ไม่ได้มีการกําหนดให้มีการ
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีเพื่อการจัดสวัสดิการสาธารณประโยชน์ให้กับสมาชิก เช่น ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับประโยชน์ของประชาชน หมู่บ้าน และชุมชน คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านได้พิจารณาเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ข้อบังคับดังกล่าว โดยเพิ
โดยเพิ
“สวัสสดิดิกการ
าร
่ ม ่หัมหัว ข้วข้ออ“สวั
สาธารณประโยชน์แก่สมาชิก อัตราร้อยละ......................”จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนดังกล่าวโดยกําหนดในระเบียบ ข้อบังคับ
ของกองทุนหมู่บ้าน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน
....................................โดยเพิ่มหัวข้อ “สวัสดิการสาธารณประโยชน์แก่สมาชิก
อัตราร้อยละ......................” ตามเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
..............................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
มติที่ประชุม .....................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ปิดประชุมเวลา...................................น.
น.

(................................................)
เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน
ผู้จดรายงานการประชุม

(.........................................................)
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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๒.๒.๘ ปัญหาไม่มีโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือมีไม่ครบถ้วนตามระเบียบ
 สภาพปัญหา
กองทุ น หมู่ บ้ า นไม่ มี โ ครงสร้ า งของคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า น หรื อ มี
โครงสร้างแต่จํานวนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่ครบตามระเบียบ (ระเบียบฯ ต้องมีคณะกรรมการ
ฯจ� ำจํนวน
านวน๙-๑๕
๙-๑๕ คน)
คน) ปัญหาดังกล่าวอาจทําให้ไม่มีการแบ่งอํานาจหน้าที่ของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ที่ชัดเจน คณะกรรมการกองทุน หมู่บ้ า นไม่ท ราบบทบาท หน้าที่ของตนเอง ซึ่ งจะส่งผลให้กองทุน
หมู่ บ้ า นเกิ ด ปั ญ หาในด้ า นการบริ ห ารจั ด การกองทุ น และการดํ า เนิ น งานของกองทุ น หมู่ บ้ า นขาด
ประสิทธิภาพ ไม่มีผ้ดู ูแลและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
 แนวทางการแก้ไข
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านควรจัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านให้ครบตามที่ระเบียบกําหนด และต้องกําหนดอํานาจหน้าที่และบทบาทให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านแต่ละคนอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดทําแผนผังและการแสดงแผนผังโครงสร้างคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน จํานวน ๙-๑๕ คน และระบุวาระเริ่มต้นและวาระสิ้นสุด ของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
แต่ละราย บนแผนผังโครงสร้างให้ชัดเจนตามระเบียบ และถ่ายภาพผังโครงสร้างรายงานให้ สทบ. ทราบ
วิธีการ
1. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านประชุมเพื่อแบ่ งอํานาจหน้าที่หรือกําหนด
บทบาทภาระหน้ า ที่ ใ ห้ ก รรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นแต่ ล ะคนรั บ ผิ ด ชอบโดยชั ด เจน ซึ่ ง โครงสร้ า งของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะประกอบด้วย ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน รองประธานกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน กรรมการกองทุนหมู่บ้าน
2. จัดทําแผนผังและการแสดงแผนผังโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
3. ปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน
 เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามขัน้ ตอนต่างๆ ข้างต้น
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีมติกําหนดอํานาจหน้าที่
และบทบาทให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่ละคนอย่างชัดเจน(ตัวอย่างรายงานประชุมตามแนวทางแก้ไขข้อ
2.1.8)
๒. บัญชีรายชือ่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดปัจจุบนั
3. แผนผังโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองโดยแยก
อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่ละคน
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เอกสารการดํ
าเนินงานปั
หา ญหา
เอกสารการดํ
าเนิญ
นงานปั
โครงสร้
างคณะกรรมการกองทุ
นหมู่บ้านนหมู่บ้าน
โครงสร้
างคณะกรรมการกองทุ

โครงสร้
างการบริ
หารคณะกรรมการกองทุ
นหมูบ่ น้าหมู
น บ่ ้าจํนานวนจํา๙นวน
- ๑๕๙ คน
โครงสร้
างการบริ
หารคณะกรรมการกองทุ
- ๑๕ คน

(.........................................................)

(.........................................................)
ตําแหน่
ง ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ตํ
า
แหน่
ประธานกรรมการกองทุ้นนสุหมู
่บ้าน
ดํารงตําแหน่งวาระเริ่มวันที่.ง......................................สิ
ด.................................

ดํารงตําแหน่งวาระเริ่มวันที่.......................................สิ้นสุด.................................

(............................)
(............ ............)
(........... .............)
(............................)
(............
............)
(...........
.............)
ตําแหน่ง รองประธาน
ตําแหน่ง เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน
ตําแหน่งเหรัญญิ
กกองทุนหมู
่บ้าน
กรรมการกองทุ
นหมู่บ้าน
ตําแหน่ง รองประธาน
ตําแหน่ง เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน
ตําแหน่งเหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน
วาระเริ
่มวันที่.................สิ
กรรมการกองทุ
นหมู่บ้น้าสุนด................ วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................ วาระเริ่มวันที่..........สิ้นสุด..............

วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................ วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................ วาระเริ่มวันที่..........สิ้นสุด..............

(...............................)
(.............................)
(..........................)
ตําแหน่
ง ....................
ตําแหน่(.............................)
ง ........................
ตําแหน่ง .....................
(...............................)
(..........................)
วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................ วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................ วาระเริ่มวันที่..........สิ้นสุด..............

ตําแหน่ง ....................
ตําแหน่ง ........................
ตําแหน่ง .....................
วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................ วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................ วาระเริ่มวันที่..........สิ้นสุด..............

(...............................)
(.............................)
(..........................)
ตําแหน่ง ....................
ตําแหน่ง ........................
ตําแหน่ง .....................
(...............................)
(.............................)
(..........................)
วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................ วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................ วาระเริ่มวันที่..........สิ
้นสุด..............

ตําแหน่ง ....................
ตําแหน่ง ........................
ตําแหน่ง .....................
วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................ วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................ วาระเริ่มวันที่..........สิ้นสุด..............

(...............................)
(.............................)
(..........................)
ตําแหน่ง ....................
ตําแหน่ง ........................
ตําแหน่ง .....................
วาระเริ(...............................)
่มวันที่.................สิ้นสุด................ วาระเริ่ม(.............................)
วันที่.................สิ้นสุด................ วาระเริ่มวันที่..........สิ
้นสุด..............
(..........................)
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ตําแหน่ง ....................
ตําแหน่ง ........................
ตําแหน่ง .....................
วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................ วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................ วาระเริ่มวันที่..........สิ้นสุด..............

(...............................)
(.............................)
ตําแหน่ง ....................
ตําแหน่ง ........................
วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................ วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................
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2.2.9 ปัญหาไม่มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน
 สภาพปัญหา
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(...............................)
(.............................)
ตําแหน่ง ....................
ตําแหน่ง ........................
วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................ วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................

2.2.9 ปัญหาไม่มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน
 สภาพปัญหา
ไม่มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
พ.ศ. 2551 ข้อ 46
 แนวทางการแก้ไข
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของสมาชิก
ซึ่งควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในจากสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี/การเงิน และการพัสดุ
และเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของสมาชิกหรือประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
วิธีการ
1. ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกเพื่อให้ที่ประชุมแต่งตั้ง
ผู้ตรวจสอบภายในของกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นบุคคลผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ และเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านหรือประชาชนในหมู่บ้าน
2. จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม ให้ มี ม ติ ที่ ป ระชุ ม เรื่ อ งการแต่ ง ตั้ ง ผู้ ต รวจสอบ
ภายใน พร้อมด้วยรายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายใน
3. คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นจั ด ทํ า หนั ง สื อ /คํ า สั่ ง ที่ ร ะบุ ถึ ง การแต่ ง ตั้ ง
ผู้ตรวจสอบภายในอย่างชัดเจน
 เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามขัน้ ตอนต่างๆ ข้างต้น
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกที่มีมติเรื่อง
แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของกองทุนหมู่บ้าน
2. หนังสือ / คําสั่ง ที่ระบุถึงการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน
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คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

เอกสารการดําเนินงานปัญหาการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน
เอกสารการดําเนินงานปัญหาการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน

-(ตัวอย่าง)-(ตัวอย่าง)ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน....................................
ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน....................................
ครั้งที่ ........... /.........................
ครั้งที่ ........... /.........................
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. .................
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. .................
ณ .................................................................................
ณ .................................................................................

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ...../........
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ...../........
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพื่อพิจารณา
เรือ่ ง การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้าน
เรือ่ ง การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้าน
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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รายงานการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน....................................
ครั้งที่ ................... /...................
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ....................
ณ .............................. หมู่ที่ .......
ผู้มาประชุม……………..คน ผู้ไม่มาประชุม.......................คน
(รายชื่อตามเอกสารใบลงทะเบียนแนบโดยมีตัวอย่างตามภาคผนวก ๓)
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ผูผู้ม้มาประชุ
ม
าประชุม
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๘. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
รายงานการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน....................................
๙. ……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
ครั้งที่ ................... /...................
๑๐. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ....................
๑๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ณ .............................. หมู่ที่ .......
๑๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้มาประชุม……………..คน ผู้ไม่มาประชุม.......................คน
ฯลฯ
(รายชื่อตามเอกสารใบลงทะเบียนแนบโดยมีตัวอย่างตามภาคผนวก ๓)
ร่วมประชุ
ผูผู้มเ้รข้าประชุ
ม ม ม(ถ้(ถ้
่วามประชุ
ามีามี) )
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เริ่ม………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประชุมเวลา..........................น.
๗.
๘. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.................................................................................................เป็
นประธานในที่ประชุม ได้
๙.
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๐.
กล่า………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
๑๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบี………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ยบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑๒.
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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๑๓.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................
๑๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................................
๑๕.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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๕. ๕.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เริ่มเริประชุ
่มประชุ
เริม่มเวลา..........................น.
มประชุ
เวลา..........................น.
มเวลา..........................น.
.................................................................................................เป็
นประธานในที
่ประชุ
ม ได้
.................................................................................................เป็
นประธานในที
่ประชุ
ม่ประชุ
ได้ ม ได้
.................................................................................................เป็
นประธานในที
กล่กล่
าวเปิ
ดกล่
การประชุ
มและดํ
ามเนิาและดํ
นเนิการประชุ
มตามระเบี
ยบวาระ
งดัต่งอต่ไปนี
าวเปิ
ดาการประชุ
มและดํ
นการประชุ
มตามระเบี
ยบวาระ
อไปนี
วเปิดการประชุ
าเนินการประชุ
มตามระเบี
ยดับวาระ
ดั้ งต่้ อไปนี้
ระเบี
ยบวาระที
๑่ ๑เรื่อเรื่ งที
่ประธานแจ้
งให้งให้
ที่ปทระชุ
ระเบี
ยระเบี
บวาระที
ย่ บวาระที
่อ๑งที
เรื
่ประธานแจ้
่องที่ประธานแจ้
ี่ปงระชุ
ให้มททราบ
มี่ปทราบ
ระชุมทราบ
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
มติมติ
ที่ปทระชุ
มทมี่ประชุมที่ปทีระชุ
มทีรัมบ่ปรัทราบ
ี่ปมติ
ระชุ
่ประชุ
ระชุ
บทราบ
มรับทราบ
ระเบี
ยบวาระที
๒่ ๒ รับรัรองรายงานการประชุ
ม ครั
้งที้ง่.ม............../....................
ระเบี
ยระเบี
บวาระที
ย่ บวาระที
่ บ๒รองรายงานการประชุ
รับรองรายงานการประชุ
ม ครั
ที่.ครั
............../....................
้งที่.............../....................
เมื่อเมืวั่อนวัทีน่.เมื
.........เดื
อน..........................พ.ศ.
.............
ที่.อ.........เดื
วันที่..........เดื
อน..........................พ.ศ.
อน..........................พ.ศ.
.............
.............
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
มติมติ
ที่ปทระชุ
มทมี่ประชุ
ที่ปทีระชุ
มทีมีม่ปมมีระชุ
ติม(รัติบม(รัรองหรื
ไข)......................................................................
ี่ปมติ
ระชุ
ม่ประชุ
มีบมรองหรื
ติ(รัอบแก้
รองหรื
อแก้
ไข)......................................................................
อแก้ไข)......................................................................
ระเบี
ยบวาระที
๓่ ๓ เรื่ ๓่อเรืงเพื
่อเรื
ทราบ
ระเบี
ยระเบี
บวาระที
ย่ บวาระที
่องเพื
่อ่อทราบ
งเพื่อทราบ
๓.๑๓.๑
................................................................................................................
................................................................................................................
๓.๑ ................................................................................................................
๓.๒๓.๒
................................................................................................................
................................................................................................................
๓.๒ ................................................................................................................
มติมติ
ที่ปทระชุ
มทมี่ปทีระชุ
่ปทีระชุ
มทีรัมบ่ปรัทราบ
อมมี
ขพร้
้อขเสนอแนะ
ความคิ
ดความคิ
เห็ดนเห็................................
ี่ปมติ
ระชุ
่ปมระชุ
ระชุ
บทราบ
มรับพร้
ทราบ
พร้
อมมี
อ้ มมี
เสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
ความคิ
น................................
ดเห็น................................
ระเบี
ยบวาระที
๔่ ๔ เรื่ ๔่อเรืงเพื
่อเรื
พิ่อจ่อพิารณา
ระเบี
ยระเบี
บวาระที
ย่ บวาระที
่องเพื
งเพื
จารณา
่อพิจารณา
เรื่อเรืงการแต่
ตัง้ งตัผู้งต้ ผูรวจสอบภายในกองทุ
นหมู
่บ้า่บนน้าหมู
่องการแต่
เรื่องงการแต่
ต้ งรวจสอบภายในกองทุ
ตั้งผูต้ รวจสอบภายในกองทุ
นหมู
น ่บ้าน
ด้วด้ยระเบี
นนหมู
่บ่บ้า้่บานและชุ
อองแห่
งชาติ
ว่าว่ด้ว่งาาชาติ
วด้ด้ยการ
วยระเบี
ด้ยวบคณะกรรมการกองทุ
ยระเบี
ยบคณะกรรมการกองทุ
ยบคณะกรรมการกองทุ
นหมู
้านนและชุ
หมู่บม้ามชนเมื
นและชุ
มชนเมื
ชนเมื
มองแห่
ชนเมื
งแห่
อชาติ
งแห่
ว่าด้วยการ
บคณะกรรมการกองทุ
หมู
นและชุ
งงชาติ
วยการ
จัดจัตัด้งตัและบริ
หมู
่บ้า่บนและชุ
องแห่
งชาติ
พ.ศ.
2551
อข้46
ได้กได้ํากหนดว่
้งและบริ
จัดตัห้งารกองทุ
และบริ
หารกองทุ
หนารกองทุ
นหมู
้านนและชุ
หมู่บม้าชนเมื
นและชุ
มชนเมื
มอชนเมื
งแห่
งอชาติ
งแห่
พ.ศ.
งชาติ
2551
พ.ศ. ข้2551
อ 46วรรคสอง
ข้อวรรคสอง
46 วรรคสอง
ําหนดว่
ได้ากําาหนดว่า
“คณะกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บนต้
อนต้
งจัอ่บองจั
ด้างจั
ให้
กงจั
่ยวกั่ยวกั
บ่ยการบริ
หบารจั
ดหการการเงิ
น การ
“คณะกรรมการกองทุ
“คณะกรรมการกองทุ
นนหมู
หมู
นต้
ดดมให้อีให้
มารตรวจสอบภายในเกี
ีกมดารตรวจสอบภายในเกี
มีการตรวจสอบภายในเกี
บวกัการบริ
่ยบวกัการบริ
การบริ
หารจั
ดหการการเงิ
ารจั
ดการการเงิ
น การน น การ
“คณะกรรมการกองทุ
หมู
่บ้าน้านต้
ีกให้ารตรวจสอบภายในเกี
ารจั
ดการการเงิ
บั ญ
ส ดุส ดุโดยคํ
าดุนึาโดยคํ
งนึถึำงงนึถึการมี
นร่
ว่ มในการตรวจสอบของสมาชิ
ก เป็ก เป็
น หลั
”กนดั”หลั
งดันัง้ นกนั”้ น ดั ง นั้ น
บัชีญ และการพั
ชีญบัและการพั
ชี และการพั
งาถึการมี
นึงงการมี
ถึสง่ วสการมี
่ วสนร่
วสมในการตรวจสอบของสมาชิ
่ ว นร่
ว มในการตรวจสอบของสมาชิ
น หลั
กกเป็
การบั
ชีญและการพั
สโดยคํ
ดุ สโดยค�
นร่
มในการตรวจสอบของสมาชิ
คณะกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บน้นาและสมาชิ
กจึกงจึได้งรได้่วกรมกั
าี่จทีะทํ
คณะกรรมการกองทุ
คณะกรรมการกองทุ
นหมู
นหมูและสมาชิ
่บ้าน และสมาชิ
จึ่วมกั
งนได้เสนอชื
นรเสนอชื
่วมกั่อนผูเสนอชื
่อ้ทผูี่จ้ทะทํ
ี่จะทํ
่อาหน้
ผูา้ทหน้
า่เป็ทีาน่เหน้
ป็ผูน้ตาผูรวจสอบภายใน
ที้ต่เรวจสอบภายใน
ป็นผู้ตรวจสอบภายใน
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และที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้าน……………………………….. จํานวน................คน
รายชื่อดังนี้
1. ............................................................. ตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ............................................................. ตําแหน่งกรรมการ
3. ............................................................. ตําแหน่งกรรมการ
คณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายในกองทุ
้ตรวจสอบภายในกองทุ
นหมู
บ้าหนมีน้าหทีน้ใ่ านการตรวจสอบการ
ที่ในการตรวจสอบ
ทั้งนีนี้ ้ คณะกรรมการผู
นหมู
่บ้า่นมี

บริ ห ารจั
ด การกองทุ
น หมูนหมู
่ บ้ านให้
เ ป็ นเป็ไประเบี
ย บ ยบ ข้ข้ออบับังงคัคับบของกองทุ
การบริ
หารจั
ดการกองทุ
่บ้านให้
นไปตามระเบี
ของกองทุนนหมู
หมู่ บ่บ้ า้านภายใต้
นภายใต้รระเบี ย บ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และแต่งตั้งผูต้ รวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้านรายชื่อตามที่
เสนอข้างต้น โดยให้ปิดประกาศคําสั่งเรื่องตั้งผูต้ รวจสอบภายใน ณ ที่ทําการ
กองทุนหมู่บา้ น และประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบด้วย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
..............................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
มติที่ประชุม .....................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ปิดประชุมเวลา...................................น.
น.

(................................................)
เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน
ผู้จดรายงานการประชุม
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(.........................................................)
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

211

คําสั่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน..............................................
หมู่ที่ ........................ตําบล...........................
ที่............/..........................
เรื่อง การแต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้าน
ด้วยกองทุนหมู่บ้าน...............................................................หมู่ที่.......
ตํ า บล..................................................อํ า เภอ.................................................จั ง หวั ด
.....................................โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกได้ประชุม ครั้งที่............/............
เมื่อวันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ. ...........ได้มีมติที่ประชุมในการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้าน จํานวน................คน รายชื่อดังนี้
1. ................................................................... ตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ................................................................... ตําแหน่งกรรมการ
3. ................................................................... ตําแหน่งกรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้านมีหน้าที่ในการตรวจสอบการ
บริ ห ารจัด การกองทุน หมู่ บ้ านให้ เ ป็ น ไประเบี ย บ
ข้ อ บัง คับ ของกองทุ น หมู่ บ้ านภายใต้ ร ะเบี ย บ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สั่ง ณ วันที่..........เดือน...............................พ.ศ. ............

(...................................................)
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน..........................
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2.2.10 ปัญหาไม่มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือมีการประชุม
น้อยกว่าปีละ ๓ ครั้ง
 สภาพปัญหา
๑. ไม่มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในระยะเวลา ๑ ปี
๒. มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านน้อยกว่าปีละ ๓ ครั้ง
 แนวทางการแก้ไข
วางแผนการประชุ ม คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า น มากกว่ า 3 ครั้ ง ต่ อ ปี
โดยจัดทําเป็นเอกสารอย่างชัดเจน และกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปี
วิธีการ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านมากกว่า 3 ครั้งต่อปี เพื่อให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านมีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็ นซึ่ง กันและกัน กําหนดแนวทางปฏิบัติร่ วมกัน ตรวจสอบ ติดตามผล หาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน ร่วมกันตัดสินใจ ประสานการทํางานระหว่างกัน โดยอย่างน้อยต้องมีการประชุมเพื่อพิจารณา
เงินกู้ ประชุมจัดทํารายรับ-รายจ่ายเงินประจําเดือนของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ประชุมพิจารณา
ผลการดําเนินงานประจําปี ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็นค่าใช้จ่ายหรือสวัสดิการ ประชุม
สรรหาผู้ ต รวจสอบบั ญ ชี เ พื่ อ เสนอที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ โดยในการประชุ ม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทุกครั้งต้องมีการจัดทําบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านไว้เป็นหลักฐาน
 เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามขัน้ ตอนต่างๆ ข้างต้น
๑. แผนปฏิบัติการประจําปี
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีมติเห็นชอบการจัดทํา
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี โ ดยระบุ กิ จ กรรมการกํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นใน
ระยะเวลา ๑ ปี มากกว่า ๓ ครั้ง อย่างชัดเจน (ตัวอย่างรายงานการประชุมตามแนวทางแก้ไข ข้อ 2.2.1
หน้า ๑๔๗)
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กิจกรรม

5. ฯลฯ

4. กิจกรรม ...........................

3. กิจกรรม ...........................

2. กิจกรรม ...........................

1. การประชุมคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน

ที่
1.1 การประชุมพิจารณาการกู้ยืมเงิน
1.2 การประชุมพิจารณาผลการดําเนินงานประจําปี
1.3 การประชุมเพื่อสรรหาผู้ตรวจสอบบัญชี
1.4 การประชุมติดตามการชําระคืนเงินของสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน

แนวทาง/วิธีดําเนินการ

-สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
-เดือนธันวาคม
-เดือนธันวาคม
-ทุก ๓ เดือน

ระยะเวลาดําเนินการ

คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน

ผู้ปฏิบตั ิ

เอกสารการดําเนินงานปัญหา
ไม่มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

-(ตัวอย่าง)แผนปฏิบตั ิการกองทุนหมู่บ้าน ประจําปี
กองทุนหมู่บา้ น …………………………………………………………………………………
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๒.๒.๑๑
ปั ญ หาคณะกรรมการกองทุ
หมูม่ บกี ้ าารจั
นไม่ดมประชุ
ี ก ารจัมดใหญ่
ประชุ
ม ใหญ๋
ส ามัำญ
๒.๒.๑๑
ปัญหาคณะกรรมการกองทุ
นหมูบ่ า้ นนไม่
สามั
ญประจ�
ปี
ประจํ
าปีสกเมาชิ
กแถลงผลการด�
เพื่อแถลงผลการดํ
เนินงานให้
กกับรัสมาชิ
รับทราบ
สมาชิ
บกทราบ
สมาชิ
พืเพือ่ ่อแถลงผลงานด�
ำำเนินางานให้
กสมาชิ
บั สมาชิ
รับกทราบ
 สภาพปัญหา
กองทุ น หมู่ บ้ า นไม่ มี ก ารจั ด ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจํ า ปี เ พื่ อ พิ จ ารณาผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และรับรองกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ใน
กรณีที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหมดวาระลงซึ่งมีการคัดเลือกใหม่เข้ามาให้เป็นไปตามระเบียบ
 แนวทางการแก้ไข
คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญประจํ าปี ตาม
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๒ ซึ่งกําหนดไว้ว่า “ให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปีของสมาชิก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในกําหนดระยะเวลาสิบห้าวัน นับจากวันที่กรรมการ
กองทุนหมู่บ้านพ้นจากตําแหน่งตามวาระเพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน และรับรองกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่”
วิธีการ
๑. กําหนดแผนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีในแผนปฏิบตั ิการประจําปี
๒. สรุปผลการดําเนินงาน งบการเงินประจําปี และดําเนินการจัดประชุมใหญ่
สามัญประจําปี เพื่อชี้แจงการดําเนินงานที่ผ่านมาให้แก่สมาชิกทราบอย่างทั่วถึง
 เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามขัน้ ตอนต่างๆ ข้างต้น
-รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปีสมาชิก
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เอกสารการดําเนินงานปัญหา
าเนินางานปั
ไม่มีการจัดประชุมเอกสารการดํ
ใหญ่สามัญประจํ
ปี ญหา
ไม่มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี
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-(ตัวอย่าง)วอย่าปีาง)ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ-(ตั
ประจํ
สมาชิก…………………….
ระเบียกองทุ
บวาระการประชุ
มใหญ่สามัญประจําปีสมาชิก…………………….
นหมู่บา้ น....................................
กองทุ
นหมู่บา้ น....................................
วันที่...............เดื
อน........................
พ.ศ. .................
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. .................
ณ ...........................................................................
ณ ...........................................................................

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 33.1 เรืเรื
่องเพื
่อพิจารณา าเนินงานปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
่องพิ
จารณาผลการดํ
เรื่องพิจารณาผลการดํ
งานปี
นหมู่บ้าน
3.2 เรื่อ3.1
งรับรองกรรมการกองทุ
นหมูาเนิ
่บ้านนที
่ได้รทับี่ผเลื่านมาของคณะกรรมการกองทุ
อกใหม่
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่นๆ3.2
(ถ้าเรืมี่อ)งรับรองกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปีสมาชิก………………..
กองทุนหมู่บา้ น......................................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..................
ณ ....................................................
ผู้มาประชุม……………..คน ผู้ไม่มาประชุม.......................คน
(รายชื่อตามเอกสารใบลงทะเบียนแนบโดยมีตัวอย่างตามภาคผนวก ๓)
ผู้มาประชุม
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๘. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๙. ……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๐. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ฯลฯ
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เริ่มประชุมเวลา..........................น.
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.................................................................................................เป็
นประธานในที
.................................................................................................เป็
นประธานในที
่ประชุ
ม่ปได้ระชุ
.................................................................................................เป็
นประธานในที
่ประชุ
ม ได้ม ได้
าดวเปิ
ดการประชุ
มาเนิ
และดํ
นการประชุ
มตามระเบี
ยบวาระ
ต่้ อไปนี
กล่ากล่
วเปิากล่
ดการประชุ
มและดํ
การประชุ
มตามระเบี
ยบวาระ
ดังต่ดัองไปนี
วเปิ
การประชุ
มและดํ
านเนิ
นาเนิ
การประชุ
มตามระเบี
ยบวาระ
ต่ดัองไปนี
้ ้
ระเบี
ยบวาระที
1 ่อเรื
เรืระธานแจ้
่อ่ปงที
่ประธานแจ้
ทมี่ปทราบ
ระชุ
มทราบ
ระเบีระเบี
ยบวาระที
่ 1 ่ 1 ่ เรื
งที่อ่ปงที
งให้งทให้
ี่ประชุ
ยบวาระที
ระธานแจ้
ทงให้
ี่ประชุ
มทราบ
ประธานแจ้
่ีประชุ
มาทราบว่
ระเบี
ยาบกํ
ามหนดให้
มีการประชุ
ประธานแจ้
งให้งทให้
่ีประชุ
มททราบว่
ระเบี
ยาบกํ
หนดให้
ีการประชุ
มใหญ่
สมามัใหญ่
ประธานแจ้
ทงให้
่ีประชุ
มทราบว่
า ระเบี
ยาบกํ
หนดให้
มีการประชุ
มใหญ่
สญามัสญามัญ
มาชิ
กาออย่
อลยปี
ละหนึ
่ง้ ครั
้งภายในสิ
านัวับนจากวั
นันบทีจากวั
ที่กรรมการกองทุ
่บจาก
้านนพ้
นจาก
ประจํ
าปีประจํ
สามาชิ
กปีสอย่
งน้
ยปีาอลงน้
ะหนึ
่งครั
ภายในสิ
บห้าบวัห้นานับวับห้นจากวั
่กนรรมการกองทุ
นหมูน่บหมู
้านนพ้
ประจํ
ปีสามาชิ
ก าอย่
งน้
ยปี
ะหนึ
่ง้งครั
ภายในสิ
ที่กนรรมการกองทุ
่บหมู
้านนพ้
จาก
ตํง ตามวาระ
า แหน่
ง ตามวาระ
พิ จ ารณาผลการดํ
น งานของคณะกรรมการกองทุ
านบ รอง
และรั
บ รอง
ตํ า แหน่
เพื่ อเพื
พิ จ่ อเพื
ารณาผลการดํ
า เนิานเนิ
งานของคณะกรรมการกองทุ
น หมูน่ บหมู
้ านน่ บหมู
ตํ า แหน่
ง ตามวาระ
พิ จ่ อารณาผลการดํ
นา เนิ
งานของคณะกรรมการกองทุ
้ าและรั
น่ บ้และรั
บ รอง
กรรมการกองทุ
น่บหมู
รอับกใหม่
เลือจึกใหม่
งกําหนดประชุ
กรรมการกองทุ
นหมูน่บหมู
้านที
ด้่บร้า่ไับนที
กใหม่
งกํจึางหนดประชุ
มในวัมในวั
นนีม้ นในวั
กรรมการกองทุ
้า่ไนที
ด้เลืรับอ่ได้เลื
กํจึาหนดประชุ
นี้ นนี้
ทมี่ประชุ
ทีม่ปรับระชุ
รับทราบ
มติทมติ
ี่ประชุ
ทมติ
ี่ประชุ
มที่ปมระชุ
ที่ประชุ
มทราบ
รับมทราบ
ระเบี
ยบวาระที
2 ่อเรื
เรื
่อ่องเพื
่อทราบ
ระเบีระเบี
ยบวาระที
่ 2 ่ 2 ่ เรื
งเพื
่อทราบ
ยบวาระที
่องเพื
ทราบ
เรื่อง...........................................................................................
2.12.1
เรื่อ2.1
ง...........................................................................................
เรื่อง...........................................................................................
เรื่อง...........................................................................................
2.22.2
เรื่อ2.2
ง...........................................................................................
เรื่อง...........................................................................................
ทมี่ประชุ
ทีม่ปรับระชุ
รับทราบ............................................................................................
มติทมติ
ี่ประชุ
ทมติ
ี่ประชุ
มที่ปมระชุ
ที่ประชุ
มทราบ............................................................................................
รับมทราบ............................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
ระเบี
ยบวาระที
๓ ่อเรื
เรื
พิจารณา
ระเบีระเบี
ยบวาระที
่ ๓ ่ ๓ ่ เรื
งเพื
่อพิ่อจ่องเพื
ารณา
ยบวาระที
่องเพื
พิจ่อารณา
เรืารณาผลการดํ
่อจงพิ
จารณาผลการดํ
นทงานปี
ี่ผ่านมาของคณะกรรมการกองทุ
3.13.1
เรื่อ3.1
งพิ่อจงพิ
าเนิานเนิ
งานปี
ี่ผ่าทนมาของคณะกรรมการกองทุ
นหมูนบ่ หมู
้านนบ่ หมู
เรื
ารณาผลการดํ
นาเนิ
งานปี
ี่ผ่าทนมาของคณะกรรมการกองทุ
้านบ่ ้าน
ประธานกรรมการกองทุ
ว่นาหมู
กองทุ
ประธานกรรมการกองทุ
นหมูน่บหมู
้านนได้
แ่บจ้้างนได้
ี่ปจ้ระชุ
มทว่ี่ปาระชุ
้าน่บหมู
ประธานกรรมการกองทุ
่บหมู
้านได้
แให้จ้งทแให้
ทงให้
ี่ประชุ
มกองทุ
ว่ามกองทุ
น่บหมู
้าน่บ้าน
................................มี
คณะกรรมการกองทุ
น่บหมู
้าานเข้
มาบริ
หดารจั
ดการกองทุ
น่บหมู
่อทีวั่..........
นที่..........
................................มี
คณะกรรมการกองทุ
นหมูน่บหมู
้านเข้
า่บมาบริ
หาารจั
ดการกองทุ
นหมูน่บหมู
้านเมื
่อ่บวั้าน่อนเมื
ทีวั่.น.........
................................มี
คณะกรรมการกองทุ
้านเข้
มาบริ
หารจั
การกองทุ
้านเมื
เดือน.............................พ.ศ.
...........และจะครบกํ
สุดนวาระวั
นทีอ่........เดื
อน...............................
เดือเดื
น.............................พ.ศ.
...........และจะครบกํ
าหนดสิ
้นาหนดสิ
สุด้นวาระวั
ที่.น.......เดื
น...............................
อน.............................พ.ศ.
...........และจะครบกํ
าหนดสิ
สุด้นวาระวั
ที่........เดื
อน...............................
พ.ศ.
จํานวน................คน
ประกอบด้
พ.ศ.พ.ศ.
.........
จํ.........
านวน................คน
ประกอบด้
วย วย วย
.........
จํานวน................คน
ประกอบด้
1.......................................................ตํ
......................................................ตํ
าแหน่
ง..............................
1. 1.......................................................ตํ
าแหน่
ง..............................
าแหน่
ง..............................
2.......................................................ตํ
......................................................ตํ
าแหน่
ง..............................
2. 2.......................................................ตํ
าแหน่
ง..............................
าแหน่
ง..............................
3.......................................................ตํ
......................................................ตํ
าแหน่
ง..............................
3. 3.......................................................ตํ
าแหน่
ง..............................
าแหน่
ง..............................
4.......................................................ตํ
......................................................ตํ
าแหน่
ง..............................
4. 4.......................................................ตํ
าแหน่
ง..............................
าแหน่
ง..............................
5.......................................................ตํ
......................................................ตํ
าแหน่
ง..............................
5. 5.......................................................ตํ
าแหน่
ง..............................
าแหน่
ง..............................
6.......................................................ตํ
......................................................ตํ
าแหน่
ง..............................
6. 6.......................................................ตํ
าแหน่
ง..............................
าแหน่
ง..............................
7.
......................................................ตํ
าแหน่
ง..............................
7. 7.......................................................ตํ
าแหน่
ง..............................
......................................................ตํ
าแหน่
ง..............................
8.
......................................................ตํ
าแหน่
ง..............................
8. 8.......................................................ตํ
าแหน่
ง..............................
......................................................ตํ
าแหน่
ง..............................
9.......................................................ตํ
......................................................ตํ
าแหน่
ง..............................
9. 9.......................................................ตํ
าแหน่
ง..............................
าแหน่
ง..............................
10.
......................................................ตํ
าแหน่
ง..............................
10.10.
......................................................ตํ
าแหน่
ง..............................
......................................................ตํ
าแหน่
ง..............................
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11. ......................................................ตําแหน่ง..............................
12. ......................................................ตําแหน่ง..............................
13. ......................................................ตําแหน่ง..............................
14. ......................................................ตําแหน่ง..............................
15. ......................................................ตําแหน่ง..............................
และปัจจุบนั มีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมี จํานวนทั้งหมด...............ราย ได้ยนื่ ขอกู้
กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจํานวน.............ราย และไม่ยืน่ ขอกู้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
จํานวน.........ราย
โดยเหรัญญิกกองทุนหมู่บ้านได้รายงานผลการดําเนินงานปีที่ผ่านมา ดังนี้
1. ผลการดําเนินงานบัญชีที่ ๑
1.1 งบการเงินบัญชีที่ 1
ผลการดําเนินงานด้านการเงินและบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน โดยกองทุน
หมู่บ้านได้รับการจัดสรรเงินจากรัฐบาล (บัญชีที่ 1) เป็นเงิน................................................บาท ปล่อยกู้
ให้ กั บ สมาชิ ก ในอั ต ราร้ อ ยละ...........ต่ อ ปี มี ส มาชิ ก กู้ ยื ม เงิ น ทั้ ง หมด..............ราย เป็ น เงิ น
....................................บาท คิดเป็นดอกเบี้ย.........................บาท และมีเงินคงเหลือในบัญชีเป็นเงิน
.........................................บาท ยอดเงินคงเหลือเมื่อวันที่ .......เดือน.................................พ.ศ...............
จากการปล่อยกู้ให้กบั สมาชิกมีกาํ ไรสุทธิที่ต้องนํามาจัดสรรตามระเบียบ
ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน เป็นเงินจํานวน................................บาท ในรายการดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ร้อยละ...................
คิดเป็นเงิน.............................บาท
2. เฉลี่ยคืนสมาชิกผู้กู้ ร้อยละ...............คิดเป็นเงิน..................บาท
3. เงินประกันความเสี่ยง ร้อยละ............คิดเป็นเงิน.................บาท
4. เงินสมทบกองทุน ร้อยละ..............คิดเป็นเงิน.................บาท
5. เงินสวัสดิการ

ร้อยละ..............คิดเป็นเงิน.................บาท

6. เงินสาธารณประโยชน์
7. เงินทุนการศึกษา

ร้อยละ......คิดเป็นเงิน.................บาท

ร้อยละ...............คิดเป็นเงิน.................บาท

8. .................................ร้อยละ..............คิดเป็นเงิน.................บาท
9. .................................ร้อยละ..............คิดเป็นเงิน.................บาท
10. ..............................ร้อยละ..............คิดเป็นเงิน.................บาท
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1.2 การปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านบัญชีที่ 1
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้อนุมัติเงินกู้ให้กับสมาชิกกองทุน
หมู่ บ้ า นที่ ยื่ น ขอกู้ เ งิ น ในวงเงิ น ไม่ เ กิ น 30,000 บาท (สามหมื่ น บาทถ้ ว น) ซึ่ ง อยู่ ใ นอํ า นาจของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่พิจารณาอนุมัติ จํานวน............ราย (รายชื่อตามเอกสารแนบ) และ
นําเข้ า ที่ ประชุมสมาชิ กเพื่ อขอมติ อนุมัติ เ งิ นกู้ ใ ห้ กับสมาชิกกองทุ น หมู่ บ้ านที่ยื่ นขอกู้เ งิ น ในวงเงิ น เกิ น
30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) แต่ไม่เกิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จํานวน...........
ราย (รายชื่อตามเอกสารแนบ) รวมเป็นเงินจํานวนที่ปล่อยกู้ให้กับสมาชิกทั้งหมด.......................บาท
(...................................................)
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานงบการเงินบัญชีที่ 1 และมอบหมายให้คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านดําเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน บัญชีที่ 1
2. ผลการดําเนินงาน บัญชีที่ ๒
2.1 งบการเงินบัญชีที่ 2
กองทุ น หมู่ บ้ า นได้ รั บ เงิ น ฝากสั จ จะ/เงิ น หุ้ น /เงิ น ออมทรั พ ย์
เป็นเงิน................................................บาท ปล่อยกู้ให้กับสมาชิกในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ...........ต่อปี
มี ส มาชิ ก กู้ ยื ม เงิ น ทั้ ง หมด..............ราย เป็ น เงิ น ....................................บาท คิ ด เป็ น ดอกเบี้ ย
.........................บาท กองทุนหมู่บ้านมีการปิดงบตามหลักเกณฑ์ที่ สทบ. กําหนด และมีกําไรสุทธิที่ต้อง
นํามาจัดสรรตามระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน บัญชีที่ ๒ เป็นเงินจํานวน...........................บาท
ในรายการดังต่อไปนี้
1. .................................ร้อยละ..............คิดเป็นเงิน.................บาท
2. .................................ร้อยละ..............คิดเป็นเงิน.................บาท
3. .................................ร้อยละ..............คิดเป็นเงิน.................บาท
ฯลฯ
2.2 การปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านบัญชีที่ 2
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้อนุมัติเงินกู้ให้กับสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านที่ยื่นขอกู้เงิน จํานวน.......ราย (รายชื่อตามเอกสารแนบ) รวมเป็นเงินจํานวนที่ปล่อยกู้ให้กับ
สมาชิกทั้งหมด..................................บาท (...............................................................)
2.3 การเก็บเงินออมทรัพย์หรือเงินสัจจะหรือเงินหุ้น
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้ดําเนินการจัดเก็บออมทรัพย์หรือ
เงินสัจจะหรือเงินหุ้นกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน จํานวน.......ราย (รายชื่อตามเอกสารแนบ) รวมเป็นเงิน
ทั้งหมด..................................บาท (...............................................................)
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานงบการเงินบัญ๒ชีที่ 2 และมอบหมายให้คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านดําเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน บัญชีที่ 2
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3.2 เรื่องรับรองกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้รับการคัดเลือก ตามมติที่ประชุมสมาชิ ก
ครั้งที่....../..........เมื่อวันที่.....................................โดยสมาชิกได้คัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้น
จากตําแหน่งตามวาระ จํานวน.................คน และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการประชุมครั้งที่
..../...........เมื่อวันที่...............................................มีมติเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้านดํารงตําแหน่ง
เลขานุการจึงเสนอที่ประชุมสมาชิกเพื่อรับรองกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ ดังนี้
1. ............................................................ตําแหน่ง.................................
2. ............................................................ตําแหน่ง.................................
3. ............................................................ตําแหน่ง.................................
4. ............................................................ตําแหน่ง.................................
5. .............................................................ตําแหน่ง.................................
6. .............................................................ตําแหน่ง.................................
7. .............................................................ตําแหน่ง.................................
8. .............................................................ตําแหน่ง.................................
9. .............................................................ตําแหน่ง.................................
10............................................................ตําแหน่ง.................................
11............................................................ตําแหน่ง.................................
12............................................................ตําแหน่ง.................................
13............................................................ตําแหน่ง.................................
14............................................................ตําแหน่ง.................................
15............................................................ตําแหน่ง.................................
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองกรรมการกองทุนหมูบ่ ้านที่ได้รับเลือกใหม่
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
มติที่ประชุม ...................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ปิดประชุมเวลา...................................น. น.
(......................................................)
(................................................)
เลขากองทุ
เลขานุการกองทุ
นหมูน่บหมู
้าน ่บ้าน
ผูจ้ ดรายงานการประชุ
ม
ผู้จดรายงานการประชุ
ม
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(......................................................)
(.........................................................)
ประธานกรรมการกองทุ
ประธานกรรมการกองทุ
นหมูน่บหมู
้าน ่บ้าน
ผู้ตรวจรายงานการประชุ
ม ม
ผู้ตรวจรายงานการประชุ
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บทที่ 3
กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหา แนวทางแก้ไขและ
การให้ความช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้าน
กรณีศศกึ ึกษาที
ษาที่ ๑่ ๑กองทุ
กองทุนนหมู
หมูบ่ ่บา้ นชะแล้
้านชะแล้หมูหมู
าบลชะแล้
อําเภอสิ
งหนคร
ดสงขลา
กรณี
ท่ ี่ ๔่ที่ ต�๔ำตํบลชะแล้
อ�ำเภอสิ
งหนคร
จังหวัจัดงหวั
สงขลา
ความเป็นมา :
กองทุนหมู่บ้านชะแล้ หมู่ที่ ๔ ได้จัดตั้งเป็นกองทุนหมู่บ้านได้รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล
(บัญชีที่ ๑) เมื่อปี ๒๕๔๔ และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อปี ๒๕๕๐ ต่อมาปี ๒๕๕๙ ได้มีการคัดเลือก
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่จํานวน ๑๑ คน โดยมีนายไพฑูรย์ เสียงเล็ก เป็นประธานกรรมการ
จากนั้นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ได้ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินเพิ่มทุนตามโครงการเพิ่มทุนกองทุน
หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง ระยะที่ ๓
(กองทุนละ ๑ ล้านบาท) แต่ยังไม่ได้รับ
การสนั บ สนุ น เงิ น เพิ่ ม ทุ น ระยะที่ ๓
เนื่องจากกองทุนประสบกับปัญหาด้าน
การเงิน ทั้ง ๓ ข้อ ได้แก่ (๑) ปัญหาหนี้
ค้างชําระเกินร้อยละ ๑๕ (๒) เงินขาด
บั ญ ชี และ (๓) กองทุ น ไม่ มี ค วาม
เคลื่อนไหวทางบัญชี ไม่มีข้อมูลลูกหนี้
และเอกสารการดําเนินงานของกองทุน
เพราะคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้ า น
ชุ ด เ ดิ ม ไ ม่ ส่ ง ม อ บ เ อ ก ส า ร ก า ร
ดําเนินงาน กองทุนหมู่บ้านชะแล้ หมู่ที่ ๔ จึงเข้าสู่มาตรการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านเพื่อ
สนับสนุนการเพิ่มทุน และต่อมา ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านชะแล้ (นายไพฑูรย์ เสียงเล็ก) ได้เข้า
รับการอบรมโครงการ “พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง” ครั้งที่ ๑ พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดสงขลา
และได้เสนอปัญหาการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านโดยขอให้สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน(สคช.) และสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติให้ความช่วยเหลือ
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การฟื้นฟูและการให้ความช่วยเหลือ
๑. การรายงานสภาพปัญหากองทุนหมู่บ้าน
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านชะแล้ได้รายงานสภาพปัญหากองทุนหมู่บ้านตามแบบ
การฟืน้ ฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านของ สทบ. รวมทั้งหมด ๓ กลุ่มปัญหา ๑๗ ข้อ ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ กองทุนหมู่บ้านมีปัญหาด้านการเงิน
๑.๑ มีหนี้ค้างชําระเกินร้อยละ ๑๕ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเดิมไม่มีการ
ติดตามและตรวจสอบความสามารถในการใช้เงินคืนตามสัญญา มีหนี้ค้างชําระเกินร้อยละ ๑๕
๑.๒ กองทุนมีเงินขาดบัญชี บัญชีลูกหนี้ที่ปรากฏหลักฐาน และเงินคงเหลือในบัญชี
ธนาคารรวมกันไม่ครบตามเงินที่ได้รับการจัดสรร คณะกรรมการยักยอกเงิน ไม่ทราบสถานะลูกหนี้
๑.๓ กองทุนขาดความเคลื่อนไหวการดําเนินงาน ไม่มีการจัดทําบัญชี /งบการเงิน
เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน ๒ ปี ไม่มีความเคลื่อนไหวของสถานะทางการเงินกองทุน และไม่มีเอกสาร
การบริหารจัดการกองทุน
กลุ่มที่ ๒ กองทุนหมู่บ้านที่มีปัญหาการบริหารจัดการด้านระบบเอกสาร การจัดการ
และระบบการออม
๒.๑ ไม่ มี ก ารจั ด ทํ า เอกสารการส่ ง มอบงานเมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
๒.๒ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของกองทุ น หมู่ บ้ า น ไม่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น สมาชิ ก กองทุ น
ไม่ทราบ ไม่มีการทบทวนระเบียบ
๒.๓ ไม่มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ทําให้สมาชิกไม่ทราบกิจกรรม และมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
๒.๔ การจัดทําบัญชี /งบการเงินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สทบ.
กําหนด
๒.๕ ไม่มีการจัดเก็บเอกสารของกองทุนหมู่บ้าน หรือการจัดเก็บเอกสารไม่เป็น
ระบบ เอกสารการบริหารจัดการไม่ครบถ้วน
๒.๖ การออมเงินของสมาชิก (บัญชีที่ ๒) ไม่เคลื่อนไหว ไม่ต่อเนื่อง
๒.๗ ไม่เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
๒.๘ ขาดส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
๒.๙ ไม่มีสถานที่ทําการของกองทุนหมู่บ้าน
๒.๑๐ ไม่มีการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กบั สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
๒.๑๑ การมีส่วนร่วมทุนสาธารณประโยชน์

222

คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

223
กลุ่ ม ที่ ๓ กองทุ น หมู่ บ้ า นมี ปั ญ หาการบริ ห ารจั ด การด้ า นโครงสร้ า ง และ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
๓.๑ ไม่มีระบบควบคุมและป้องกันการทุจริตของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
๓.๒ ไม่มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน
๓.๓ ไม่มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือการประชุมน้อยกว่าปีละ ๓ ครั้ง
๓.๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีเพื่อแถลงผล
การดําเนินงานให้กับสมาชิกรับทราบ
โดยได้ให้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
ข้อมูลคณะกรรมการกองทุน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีทั้งหมด ๓ ชุด โดยคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านชุดปัจจุบัน มีจํานวน ๑๑ คน ได้รับคัดเลือกเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ และได้มีการแจ้งผลการ
คัดเลื อ กไปยัง คณะอนุ ก รรมการสนับสนุ นระดับอํ าเภอรับทราบตามระเบี ยบ โดยมี ห นั งสื อรับรองการเป็ น
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านโดยนายอําเภอสิงหนคร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ข้อมูลการดําเนินงาน ไม่มีการส่งมอบเอกสารจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเดิม การบริหาร
จัดการกองทุนของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่าที่ผ่านมามีเพียงเลขานุการกองทุนหมู่บ้านดําเนินงาน
เพียงคนเดียว
ข้อมูลสมาชิกกองทุน ไม่มีข้อมูลสมาชิก เนื่องจากไม่ได้รับการส่งมอบเอกสารจากคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านชุดเก่า
ข้อมูลทางการเงิน มีเอกสารงบการเงินปี ๒๕๕๘ โดยมีเงินคงเหลือในบัญชีที่ ๑ ณ วันที่ ๓๐ เดือน
มิถุนายน ๒๕๕๙ จํานวน ๑๔,๑๐๙.๙๐ บาท คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากบัญชีที่ ๑
บัญชีทที่ ี่ ๒๒ และและบั
และ บั ญญชี ทชีี่ ท๓ี่ ๓ ไม่มีข้อมูลลูกหนี้กองทุนหมู่บ้าน ไม่มีสัญญาการกู้ยืมและหลักฐานการปล่อยเงิน
กู้ยืม
๒. ขั้นตอน กระบวนการดําเนินงาน
ระยะเวลาการดําเนินงาน ๓ เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ๒๕๕๙
๒.๑ การค้นหาข้อมูล
เริ่ม จากการค้ น หาข้ อมู ลสมาชิ ก เอกสารการกู้ ยื ม เงิ น และเอกสารทางการเงิ น เพื่ อ
ตรวจสอบการกู้ยืม การชําระเงินคืน และบัญชี
๑. สมบ.สาขา
บสนุ
นระดั
บอ�บำอํเภอได้
ค้นคหาข้
อมูอลมูล
สทบ.สาขา ๑๐
๑๐จัจังงหวัหวัดดสงขลา
สงขลาและอนุ
และอนุกรรมการสนั
กรรมการสนั
บสนุ
นระดั
าเภอได้
้นหาข้
ของการด�
่ที่ ท๔ี่ ๔จากเอกสารยื
่นขอจดทะเบี
ยนนิ
ติบตุคิบคล
ปี ปี๒๕๕๐
ของการดํำาเนิเนินนงานกองทุ
งานกองทุนนหมูหมู่บ่้าบนชะแล้
้านชะแล้หมูหมู
จากเอกสารยื
่นขอจดทะเบี
ยนนิ
ุคคล
๒๕๕๐
ซึซึง่่งได้
อ่ คณะกรรมการกองทุ
นหมู
บ่ า้ ่บนชุ
ดเดิดเดิ
ม จ�มำนวน
๙ ราย
ทะเบี
ยนคุยมนคุลูกมลูหนีกหนี
้ จ�ำ้ นวน
๕๘๕๘
รายราย
ได้พพบข้
บข้ออมูมูลล  รายชื
รายชื
่อคณะกรรมการกองทุ
นหมู
้านชุ
จํานวน
๙ ราย
ทะเบี
จํานวน
งบการเงิ
ยบข้
อบัองบัคังบคักองทุ
นน
งบการเงินนปีปี ๒๕๕๐
๒๕๕๐ ส�สํำาเนาสมุ
เนาสมุดดบับัญญชีเชีงิเนงิ นฝากบั
ฝากบัญญชีทชีี่ ท๑ี่ ๑และบั
และบัญญชีทชีี่ท๒ี่ ๒และระเบี
และระเบี
ยบข้
บกองทุ
ปีปี ๒๕๔๔
๒๕๔๔ แต่
งสืงอสืสัอ่งสัจ่่ งาจ่ยเงิ
น นทะเบี
ยนคุ
มลูมกลูหนี
้ ้
แต่ไไม่ม่พพบบ สัสัญญญากู
ญากู้ย้ ยืมื มเงิเงินน ใบส�
ใบสํำคัาคัญญรับรั บ-จ่-จ่ายเงิ
ายเงินนหนัหนั
า ยเงิ
ทะเบี
ย นคุ
ก หนี
ต้ต้นนฉบั
ฉบับบสมุ
สมุดดบับัญ
ญชีชี
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ภาพถ่ายเอกสารแบบคําขอจดทะเบียนนิติบุคคลที่พบ
๒. ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านประสานขอรายงานความเคลื่อนไหวบัญชีที่ ๑ และ
บัญชีที่ ๒ กับธนาคารออมสิน สาขา สิงหนคร และบัญชีที่ ๓ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาสิงหนคร
๓. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชะแล้ แบ่งหน้าที่ประสานงานกับสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านตามบัญชีรายชื่อจากเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลปี ๒๕๕๐ โดยใช้กระบวนการไปพบสมาชิก
กองทุ น รายบุ คคล เพื่ อยื นยั นการเป็ นสมาชิ ก การกู้ ยื มเงิ น และการชํ าระคื นเงิ นบั ญชี ที่ ๑ ก่ อน และ
การพูดคุยกับสมาชิกให้ร่วมกันแก้ไขปัญหา และฟื้นฟูฐานะของกองทุนหมู่บ้านเพื่อจะได้รับการสนับสนุน
เงินเพิ่มทุน ระยะที่ ๓
๒.๒ การฟื้นฟู ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ๒๕๕๙
จากการที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้สอบถามข้อมูลการกู้ยืมเงิน และการชําระคืน
เงินกู้ของสมาชิกทั้ง ๕๘ ราย คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจึงได้จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ข้ึนใหม่และ
ดําเนินการตามแนวทางฟื้นฟู ดังนี้
๑. การประชุมกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิก
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้เรียกประชุมสมาชิกเพื่อชําระบัญชีเงินค้างชําระ
บัญชีที่ ๑ เฉพาะเงินทุน ๑ ล้านบาทที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล โดยไม่รวมดอกเบี้ยและกําไรสะสม
๒. การจัดกลุ่มสมาชิกที่ค้างชําระคืนเงินกู้ โดยจัดแบ่งตามความสามารถในการชําระคืน
เงินกู้ แบ่งได้ ๓ กลุ่ม คือ
๒.๑ กลุ่ ม สมาชิ ก ที่ ส ามารถจะชํ า ระคื น เงิ น กู้ ที่ ค้ า งทั้ ง หมดในอั ต ราดอกเบี้ ย
ร้อยละ ๑ บาทต่อปี โดยมีเงื่อนไขว่าสมาชิกจะต้องได้รับการอนุมัติเงินกู้ใหม่อีกครั้ง จํานวน ๓๕ ราย
รวมเป็นเงินต้นทั้งสิ้น ๕๘๔,๐๐๐ บาท (คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้คืนกลับให้
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สมาชิก จํานวน ๓๕ ราย โดยได้ทําสัญญาเงินกู้ไว้เป็นหลักฐานถูกต้องตามระเบียบ)
๒.๒ กลุ่มสมาชิกที่ยืนยันว่าได้ชําระคืนเงินกู้ให้กับเลขานุการกองทุนหมู่บ้านชุด
เดิมแล้ว และเลขานุการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่ายอมรับชดใช้คืน จํานวน ๘ ราย เป็นเงิน ๑๔๗,๐๐๐ บาท
โดยเลขานุการกองทุนหมู่บ้านได้ทําหนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่งไว้เป็นหลักฐาน
๒.๓ กลุ่มสมาชิกยืนยันว่าได้ชําระคืนเงินกู้ให้กับกองทุนหมู่บ้านแล้วโดยชําระ
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ให้กับเลขานุการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่า จํานวน ๑๕ ราย โดยไม่มีใบเสร็จรับเงินจากเลขานุการกองทุน
หมู่บ้านชุดเก่า ไม่มีรายการนําเงินเข้าบัญชีที่ ๑ และเลขานุการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่ายอมรับว่าได้รับ
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๒.๒ กลุ่มสมาชิกที่ยืนยันว่าได้ชําระคืนเงินกู้ให้กับเลขานุการกองทุนหมู่บ้านชุด
เดิมแล้ว และเลขานุการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่ายอมรับชดใช้คืน จํานวน ๘ ราย เป็นเงิน ๑๔๗,๐๐๐ บาท
โดยเลขานุการกองทุนหมู่บ้านได้ทําหนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่งไว้เป็นหลักฐาน
๒.๓ กลุ่มสมาชิกยืนยันว่าได้ชําระคืนเงินกู้ให้กับกองทุนหมู่บ้านแล้วโดยชําระ
ให้กับเลขานุการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่า จํานวน ๑๕ ราย โดยไม่มีใบเสร็จรับเงินจากเลขานุการกองทุน
หมู่บ้านชุดเก่า ไม่มีรายการนําเงินเข้าบัญชีที่ ๑ และเลขานุการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่ายอมรับว่าได้รับ
ชําระคืนเงินกู้จากสมาชิกแล้วและได้นําเงินไปปล่อยกู้ให้แก่สมาชิกแล้ว แต่ไม่ทราบว่าปล่อยกู้ให้กับผู้ใด
จํานวนรวม ๒๕๖,๐๐๐ บาท
จากรายการสมาชิกแจ้งการชําระคืนเงินกู้ การรับสภาพหนี้ทางแพ่งและหนี้ค้าง
ชําระ สรุปรวมเป็นเงิน ๙๘๗,๐๐๐ บาท ทําให้เงินขาดบัญชีไปจํานวน ๑๓,๐๐๐ บาท จากเงินทุนที่ได้รับ
การจัดสรร ๑ ล้านบาท
๓. เอกสารการดําเนินงาน
๑. การชําระคืนเงินกู้ของสมาชิก จํานวน ๓๕ ราย ระหว่างวันที่ ๒๑ กันยายน ถึง
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒. สัญญากู้ยืมเงิน จํานวน ๓๕ ราย
๓. ทะเบียนคุมลูกหนี้
๔. บันทึกการรับชําระหนี้ และการสั่งจ่ายเงิน จํานวน ๓๕ ราย
๕. หนังสือรับสภาพหนี้ จํานวน ๑๔๗,๐๐๐ บาท ของเลขานุการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่า
๔. ปัญหา อุปสรรค
๑. เลขานุการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่าปฏิเสธการรับผิดชอบเงินของลูกหนี้ที่แจ้ง
การชําระคืนเงินกู้แล้วแต่ไม่มีหลักฐานการรับชําระคืนเงินกู้ จํานวน ๑๕ ราย เป็นเงิน ๒๕๖,๐๐๐ บาท
๒. ตรวจสอบวงเงินกู้ยืม การรับสภาพหนี้ทางแพ่งและการชําระคืนเงินกู้ของ
สมาชิก พบว่ายังมีจํานวนเงินที่ขาดบัญชีไป ๑๓,๐๐๐ บาท
๓. การติดตามทวงถามเงินกองทุนหมู่บ้านจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ชุดเก่าสร้างความกดดันให้กบั กรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดปัจจุบัน เนือ่ งจากการทวงถามเงินเป็นการสร้าง
ความขัดแย้งของคนในหมู่บ้านเดียวกัน และมีความเป็นเครือญาติ
๔. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่ ขาดความชํานาญในการจัดทําบัญชี
กองทุนหมู่บ้าน และเงินบัญชีที่ ๒ ยังไม่มีข้อมูลเพื่อสะสางบัญชี
๒.๓ การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน
๒.๓.๑ สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน(สคช.)
พนักงานอัยการได้ประสานกับพนักงาน สทบ. เพื่อให้ประสานงานกับพนักงาน สทบ.
สาขา ๑๐ คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นชะแล้ คณะอนุ ก รรมการสนั บ สนุ น ระดั บ อํ า เภอสิ ง หนคร
ธ.ออมสิน สาขาสิงหนคร และ ธกส.สาขาสิงหนครเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ทราบว่าจ�ำนวนเงินที่ขาดไปนั้น ขาดบัญชีไปเพราะเหตุใด มีผู้ใดต้องรับผิดชอบ และให้ด�ำเนินการ
จัดท�ำและประมวลข้อเท็จจริงขึ้นตามกระบวนงานที่ได้จัดท�ำแผนภูมิไว้ดังนี้
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
6

ธนาคาร : โอนเงิ นเข้าบัญ ชี
เงิ น ฝากของสมาชิ ก ผู้ กู้ ต าม
สั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น /หนั ง สื อ สั่ ง
จ่ายเงิน

กรณีไม่อนุมัติให้กู้ ให้บันทึกความเห็นในแบบคําขอกู้ยืมเงิน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้กู้ทราบ

5

4

สมาชิ ก กองทุ นหมู่ บ้ า นฯ :
เปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคาร
และ/หรื อ แจ้ ง หมายเลข
บั ญ ชี ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
กองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อรับโอน
เงินกู้ยืมที่ได้รับอนุมัติ

มี อํ า นาจในการอนุ มั ติ ไ ด้ ร ายหนึ่ ง ไม่ เ กิ น
30,000 บาท กรณีเ ห็ นควรอนุ มัติ เ งิน กู้รายใด
เกิ น กว่ า นั้ น ให้ เ รี ย กประชุ ม สมาชิ ก เพื่ อ ให้
สมาชิกพิจารณาวินิจฉัย ชีขาด แต่การอนุมั ติ
เงินกู้รายหนึ่งต้องไม่เกินจํานวน 75,000 บาท

กรณีฉุกเฉิน: วงเงินไม่เกิน 15,000 บ.
กรณีปกติ : วงเงิน 30,000–75,000 บ.

•แต่ ง ตั้ง ผู้ แ ทนกรรมการกองทุ นหมู่ บ้ า น
อย่างน้อย 2 คน ในการทําสัญญากู้ยืมเงิน
กั บ ผู้ ข อ กู้ ที่ ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ เ งิ น กู้ ต า ม
หลักเกณฑ์ที่กองทุนหมู่บ้านกําหนด
•(กรณี ฉุ ก เฉิ น :จ่ า ยเงิ นให้ ส มาชิ ก พร้ อ ม
ใบเสร็จ
•จั ด ทํ า ห นั ง สื อ แ จ้ ง ธ น า ค า ร พ ร้ อ ม
รายละเอียดรายชื่อ เลขบัญชีธนาคารของ
สมาชิกและจํ านวนเงินที่ ได้ รับการอนุมั ติ
ให้กู้ยืม เพื่อให้ธนาคาร

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

3

อนุมัติ

2

คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านฯ
พิจารณา

1

สมาชิกจัดทําคําขอกู้
(แบบคําขอกู้เงิน)

กองทุนหมู่บ้านฯ ประกาศเรื่องการเปิดให้กู้ยืมเงิน อัตราดอกเบี้ย
ตามที่ระเบียบกําหนด ระยะเวลาการชําระคืนไม่เกิน 2 ปี

9

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านพิจารณา
เรื่องให้กู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านสําหรับ
สมาชิกที่ไม่มีค้างชําระหนี้ต่อไป

ชํ า ระเงิ นสดให้ ค ณะกรรมการกองทุ น
หมู่ บ้ า นออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อ คื น
สั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น หรื อ แทงเพิ ก ถอนใน
สัญ ญากู้ยื มเงิน ให้ แก่ สมาชิ กที่ ชํา ระหนี้
ครบถ้ ว น พร้ อ มทั้ ง นํ า เงิ น เข้ า บั ญ ชี ที่ 1
ตามเวลาสมควรนั บ แต่ วั นที่ ส มาชิ ก นํ า
เงินมาชําระหนี้
ชําระผ่ านธนาคารโดยนํา ฝากเข้าบัญ ชี
สมาชิ ก พร้ อ มใบถอนเงิ น ให้ ธ นาคาร
นําเข้าฝากบัญชีที่ 1 และนําใบชําระเงิน
ไปยื่นให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

8

กรณีสมาชิกมาชําระหนี้ภายในระยะ
เวลาทีก่ ําหนดตามสัญญากู้ยืมเงิน

3

ใช้ ม าตรการทางกฎหมายในการ
ติดตามหนี้ที่ค้างชําระหนี้ต่อไป

• หนังสือบอกกล่าวทวงถาม
-ส่งโดยไปรษณีย์ตอบรับ
-หนังสือบอกกล่าวทวงถาม
ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 ห่างกัน
15 วัน

•การไกล่เกลี่ยระดับกองทุน

ใช้ ม าตรการทางสั ง คมในการ
ติดตามหนี้ที่ค้างชําระหนี้ต่อไป

1

กรณีสมาชิกเพิกเฉยไม่ชําระหนี้
และไม่ติดต่อเพื่อขอประนอมหนี้

-เพื่อคํานวณเงินงวด (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย) และเพื่อ
ลําดับการติดตามทวงถามหนี้
-แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้กรรมการแต่ละคน
รับผิดชอบในการติดตามเร่งรัดหนี้ โดยคํานึงถึงจํานวน
7
ลูกหนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามหนี้เป็นไปอย่างมีระบบ
แจ้งวันและเวลาที่แน่นอน
ในการรับชําระหนี้/ตรวจสอบเงินต้น แบบแผน ต่อเนื่องและทราบปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น
หมู่บ้านฯ จัดทําทะเบียนคุม
ลูกหนี้

การบริหารจัดการเงินกู้ยืม

ระบบการกู้ยมื และชําระคืนเงินกองทุนหมู่บ้านฯ (บัญชีที่ 1)
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เมื่ อ ได้ ดํ า เนิ น การดั ง กล่ า วจนได้ ท ราบข้ อ เท็ จ จริ ง ตามที่ ต้ อ งการแล้ ว จึ ง ให้ นั ด
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่าและชุดปัจจุบัน สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่
ได้ แก่ คณะอนุก รรมการสนับสนุน ระดับ อําเภอสิ งหนคร ธ.ออมสิน สาขาสิงหนคร และ ธกส.สาขา
สิงหนคร พนักงาน สทบ. สาขา ๑๐ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๒๖ ตุ ลาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาวัดชะแล้
อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อถึงวันนัดพนักงานอัยการได้ลงพื้นที่และได้ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ
ให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่
ปรัชญา แนวทาง วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งระเบียบ หลักเกณฑ์ในการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้าน
โดยสรุปการดําเนินงานเพื่อให้ความรู้ และไกล่เกลี่ยในเวทีการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านชะแล้ ดังนี้
๑. การทําหนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่งของเลขานุการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่า จํานวน
๑๔๗,๐๐๐ บาท ที่ทําไว้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนั้นยังไม่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นหนี้ที่เกิดจากการ
กระทําความผิดทางอาญา กรณีที่เลขานุการกองทุนหมู่บ้านได้รับชําระหนี้จากสมาชิกไว้แล้วและไม่นําส่ง
เข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้ า น ซึ่ง ที่ถู กต้องจะต้องให้ เลขานุก ารกองทุนหมู่บ้านจัดทํ าหนังสือรับสภาพหนี้
ในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดทางอาญาไว้เป็นหลักฐาน ดังนั้นจึงให้เลขานุการกองทุน
หมู่บ้านทําหนังสือดังกล่าวขึ้นมาใหม่
๒. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชะแล้ มีการดําเนินงานทั้งหมด ๓ ชุด โดยชุดที่
มีปัญหาการดําเนินงานคือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดที่ ๒ ซึ่งประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ชุดที่ ๒ ชี้แจงว่าการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดที่ ๒ ที่ผ่านมา
เลขานุการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้ดําเนินการแต่เพียงผู้เดียว ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านซึ่งมีตําแหน่ง
เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยไม่ได้ดําเนินการ เพราะไว้ใจเลขานุการกองทุนหมู่บ้าน เนื่องจากเห็นว่าเป็นเลขานุการ
กองทุนหมู่บ้านต่อเนื่องมาตั้งแต่ชุดแรก
๓. เลขานุการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่ายอมรับว่าได้นําเงินที่สมาชิกชําระคืนเงินกู้ไป
ใช้ส่วนตัวจริง จํานวน ๒๕๖,๐๐๐ บาท และยินยอมทําหนังสือรับสภาพหนี้ในความเสียหายที่เกิดจากการ
กระทํ า ความผิ ด ทางอาญาไว้ เ ป็ น หลั ก ฐาน เป็ น เงิ น จํ า นวน ๔๐๓,๐๐๐ บาท (โดยรวมเงิ น จํ า นวน
๑๔๗,๐๐๐ บาท เข้ากับจํานวน ๒๕๖,๐๐๐ บาท )
๒.๓.๒ สทบ.สาขา ๑๐ และคณะอนุ ก รรมการสนั บ สนุ น ระดั บ อํ า เภอสิ ง หนคร
กําหนดการประสานเพื่อให้ความรู้ด้านเอกสาร และการจัดทําบัญชีกองทุนหมู่บ้าน และงบการเงิน
๒.๓.๓ ผู้แทนธนาคารออมสิน ให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวทางบัญชีที่ ๑ และ ผู้แทน ธกส.
ได้ให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวทางบัญชีที่ ๓ ซึ่ง ธกส. จะไปดําเนินการประสานคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านที่ทํานิติกรรมกับธนาคาร
ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะไปดําเนินการตรวจสอบข้อมูลการดําเนินงานอีกครั้ง
และจะดําเนินการตรวจสอบบัญชีที่ ๒ และบัญชีที่ ๓ โดยใช้ฐานข้อมูลสมาชิกจากบัญชีที่ ๑ ต่อไป
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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ภาพถ่ายเวทีการประชุมคณะกรรมการกองทุน
ภาพถ่ายเวทีการประชุมคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านภาพถ่
และสมาชิ
กองทุนหมู่บ้านชะแล้ หมู่ที่ น๔
ายเวทีกการประชุ
หมู่บ้าน และสมาชิ
กกองทุนมคณะกรรมการกองทุ
หมู่บ้านชะแล้ หมู่ที่ ๔
หมู่บค้านวามช่
และสมาชิ
นหมูว่บยงาน
้านชะแล้
และการให้
วยเหลืกอกองทุ
ของหน่
เมื่อหมู่ที่ ๔
และการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน เมื่อ
วามช่วยเหลือของหน่วยงาน เมื่อ
วันที่ 26และการให้
ตุลาคมค2559
วันที่ 26
ตุ
ล
าคม
2559
วันที่ 26 ตุลาคม
2559

3. ผลการดํ
าเนินางาน
3. ผลการดํ
เนินงาน
3. ผลการดํ
าเนินงาน
จากการดํ
าเนินางานแก้
ไข ฟืไข้นฟืฟู้นกฟูองทุ
นหมู
วามช่วยเหลื
วยเหลื
อจากหน่
วยงานดั
าว
จากการดํ
เนินงานแก้
กองทุ
หมู่บ่บ่บ้า้า้านนนและการให้
และการให้คคความช่
อจากหน่
วยงานดั
งกล่างงวกล่
จากการดํ
าเนินงานแก้
ไข ฟื้นฟูกองทุ
นนหมู
และการให้
วามช่วยเหลื
อจากหน่
วยงานดั
กล่าว
ทําให้กทํองทุ
นชะแล้
หมู่ทหมูี่ ๔่ที่ มี๔คมีวามพร้
อมในการขอรั
การสนับบสนุสนุนเงินเงิ
นเพิ
น ระยะที
่ ๓ และ
าให้นกหมู
องทุ่บน้าหมู
่บ้านชะแล้
ความพร้
อมในการขอรับการสนั
นเพิ
่มทุ่มนทุระยะที
่ ๓ และ
ทําให้กองทุนหมู่บ้านชะแล้ หมู่ที่ ๔ มีความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนเงินเพิ่มทุน ระยะที่ ๓ และ
ได้รับการอนุ
ัติจัดสรรเงิ
ทุเมื
น่อเมื
พฤศจิ
ายน
๒๕๕๙
จํจําานวนเงิ
น น๑ ๑
ล้าล้นบาท
โดย โดย
ได้รับการอนุ
มัติจัดมสรรเงิ
นเพิน่ม่ มเพิทุทุน่มนเมื
วั่อนวัทีน่ ที๓่ ๓พฤศจิ
กกายน
นวนเงิ
านบาท
พฤศจิ
ายน๒๕๕๙
๒๕๕๙
ำ นวนเงิ
ล้ า นบาท
โดย
ได้รับการอนุมมั ตัติจิจั ดัดสรรเงิ
สรรเงินนเพิ
เพิ่มทุนเมื
่อ่ อวัวันนทีที่ ่ ๓๓ พฤศจิ
กกายน
๒๕๕๙
จําจ�นวนเงิ
น ๑น ล้๑านบาท
โดย
กระบวนการฟื
น
้
ฟู
ก
องทุ
น
หมู
่
บ
้
า
นชะแล้
หมู
่
ท
ี
่
4
สามารถเขี
ย
นแผนผั
ง
กระบวนงานได้
ด
ง
ั
นี
้
กระบวนการฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านชะแล้ หมู่ที่ 4 สามารถเขียนแผนผังกระบวนงานได้ดังนี้
กระบวนการฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านชะแล้ หมู่ที่ 4 สามารถเขียนแผนผังกระบวนงานได้ดังนี้
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1 เดือน

สทบ. : สาขา 10 และ
ธนาคาร 2 แห่ง
อนุฯ อ./จ. ให้ความรู้
ให้ข้อมูลลูกหนี้
ด้านเอกสาร ระบบบัญชี กองทุน

ระยะเวลาดําเนินการฟืน้ ฟู ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๕๙

อัยการ สคช. : เวทีการประชุม
กองทุนเพื่อไกล่เกลี่ย พร้อม
คําแนะนํา ปรับปรุงระเบียบ

หนั ง สื อ รั บ สภาพหนี้ 403,000
(147,000+ 256,000)โดยเลขาชุด
เดิม

สั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น ทะเบี ย นคุ ม
ลูกหนี้
บั น ทึ ก บั ญ ชี รั บ ชํ า ระ และสั่ ง
จ่ายเงิน
หนั งสื อ รั บ สภาพหนี้ 147,000
บาท โดยเลขาชุดเดิม

มีเอกสาร
ไม่มี
-บัญชีชื่อสมาชิกและลูกหนี้
-สัญญาเงินกู้ยืม
ทั้งหมด 58 ราย
-ใบสําคัญการรับ-จ่าย เงินกองทุน
-สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
-งบการเงินปี 50
แหล่งข้อมูล เอกสารจดนิติบุคคล ปี 50 จาก สทบ.สาขา อนุฯ จ./อ.

การดําเนินการ

1.กก.กองทุนชุดใหม่ เรียกประชุม
2. ความเคลื่อนไหวทางบัญชี 1 2 3
สมาชิกเพื่อชําระบัญชีเงินค้างชําระ
แหล่งข้อมูล ธ.ออมสิน และ ธกส.
บัญชี 1 วงเงิน 1 ล้านบาท
2.การชําระคืน
2.1 สมาชิกรับชําระหนี้ 35 ราย เป็นเงิน 584,000 บาท ด้วยเงินลูกหนี้เอง โดยมีเงื่อนไข
จะได้รับการอนุมัติเงินยืมต่อ
2.2 สมาชิกยืนยันว่าได้ชําระคืนแล้ว 8 ราย เป็น เงิน 147,000 บาท และเลขากองทุน
ชุดเดิม ยอมรับชดใช้
2.3 สมาชิกยืน ยัน ว่าได้ ชําระคืน แล้ว 15 ราย เป็น เงิน 256,000 บาท โดยไม่มีใบเสร็ จ
ยืนยัน ไม่มีรายการเงินเข้าบัญชีที่ 1 และเลขากองทุนชุดเดิมไม่ทราบว่าปล่อยกู้ให้ใครต่อ
2.4 เงินขาด 13,000 บาท ตรวจสอบวงเงินกู้ยืม และการชําระอีกครั้ง






ค้นหาข้อมูล
สมาชิก
การกู้ยมื
การชําระคืน
การบริหารจัดการ ระบบบัญชี
2 เดือน
การฟื้นฟู

- มีคณะกรรมการชุดปัจจุบัน พ.ค. 59 งบการเงินปี 58 มีเงินคงเหลือในบัญชี 1 จํานวน 14,000 กว่าบาทเศษ
- ไม่มีเอกสารการดําเนินงาน เนื่องจากกรรมการชุดเก่าไม่ส่งมอบ ไม่มีข้อมูลลูกหนี้ ไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากและ
เอกสารทางการเงิน

การให้ความ
ช่วยเหลือของ
หน่วยงาน

หมายเหตุ

เพิ่มเติมคําขอเพิ่มทุน
ตามมาตรการฟื้นฟูฯ
หลัก
-หนีค้ ้างชําระไม่เกิน 15 %
- เงินไม่ขาดบัญชี
- แผนการออมเงิน บัญชี 2

การเพิ่มทุน

และไม่มีเอกสารทั้งสองฝ่ายยืนยัน
-ไม่มีความชํานาญ การจัดทําบัญชี
- เงินบัญชี 2 ยังไม่มีข้อมูลเพื่อสะสาง

-เงิน 256,000 บาท ที่ยังไม่มีใครรับ

ปัญหาที่ต้องการช่วยเหลือ

ได้รับการอบรม
เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 59
ระยะเวลาดําเนินการ 3 เดือน

ขั้นตอน กระบวนการ
ดําเนินการฟื้นฟูฯ

สภาพปัญหากองทุน

กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านชะแล้ ม. 4 ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

230

231

ปัจจัยความสําเร็จ
ความสําเร็จของการฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านชะแล้ หมู่ที่ ๔ เกิดจากการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาด้วยกัน โดยเริ่มต้นตั้งแต่กองทุนหมู่บ้านมีความพร้อมเพรียงทั้งคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและสมาชิก ความมีจิตสาธารณะของกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการเสียสละ และมุ่งมั่นเพื่อ
แก้ไขปัญหา การมีจิตสํานึกรับผิดชอบที่ดีของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และความร่วมมือของหน่วยงาน
ทุกฝ่ายในการให้ความช่วยเหลือ
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กรณีกรณี
ศึกษาที่ ๒ ่ กองทุ
นหมู่บ้านม่
วงชุวมงชุหมู
่ที่ 3 ตํ3าบลม่
วงชุวมงชุมอําเภอท่
าม่วางม่วจังงหวั
ดกาญจนบุ
รี รี
บลม่
เภอท่
งหวั
ดกาญจนบุ
กรณีศศึกกึ ษาที
ษาที่๒๒กองทุ
กองทุนนหมู
หมู่บบ่ ้าา้ นม่
นม่วงชุมม หมู
หมู่ทท่ ี่ ี่ ๓
ต�ตํำาบลม่
วงชุม อ�อํำาเภอท่
าม่วง จังจัหวั
ดกาญจนบุ
รี
ความเป็
นมา
ความเป็
นมา
กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านม่วงชุม หมู่ที่ ๓ เริ่มต้นจากสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและ
กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านม่วงชุม หมู่ที่ ๓ เริ่มต้นจากสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑๒ (จังหวัดกาญจนบุรี) ได้ขอรับความช่วยเหลือจากสํานักงานอัยการคุ้มครอง
ชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑๒ (จังหวัดกาญจนบุรี) ได้ขอรับความช่วยเหลือจากสํานักงานอัยการคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี ให้จัดพนักงานอัยการเข้าร่วมประชุม
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี ให้จัดพนักงานอัยการเข้าร่วมประชุม
เพื่อรับทราบปัญหาและให้คําแนะนําช่วยเหลือทางกฎหมายให้แก่กองทุนหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อรับทราบปัญหาและให้คําแนะนําช่วยเหลือทางกฎหมายให้แก่กองทุนหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของอําเภอท่าม่วง ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ที่ว่าการอําเภอท่าม่วง ซึ่งในวันดังกล่าวมีกองทุน
ของอําเภอท่าม่วง ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ที่ว่าการอําเภอท่าม่วง ซึ่งในวันดังกล่าวมีกองทุน
หมู่บ้านประสบปัญหาการดําเนินงานและยังไม่สามารถยื่นคําขอรับการสนับสนุนเงินทุนตามโครงการเพิ่ม
หมู่บ้านประสบปัญหาการดําเนินงานและยังไม่สามารถยื่นคําขอรับการสนับสนุนเงินทุนตามโครงการเพิ่ม
ทุ น กองทุ น หมู่บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง ระยะที่ ๓ (กองทุนละ ๑ ล้ านบาท) ได้ เ ข้ าร่ วมประชุม จํ า นวน ๗
ทุน กองทุ น หมู่บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง ระยะที่ ๓ (กองทุนละ ๑ ล้ านบาท) ได้ เ ข้ าร่ วมประชุม จํ า นวน ๗
กองทุน โดยกรรมการกองทุนหมู่บ้านแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นปัญหาด้านการเงิน ปัญหาด้านเอกสาร
กองทุน โดยกรรมการกองทุนหมู่บ้านแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นปัญหาด้านการเงิน ปัญหาด้านเอกสาร
และปัญหาทางบุคคล จึงได้ทําการสรุปปัญหาเบื้องต้น และนัดหมายวันลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเอกสาร
และปัญหาทางบุคคล จึงได้ทําการสรุปปัญหาเบื้องต้น และนัดหมายวันลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเอกสาร
และข้อเท็จจริง และนัดประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
และข้อเท็จจริง และนัดประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
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การฟื้นฟูและการให้ความช่วยเหลือ
๑. สภาพปัญหาของกองทุนหมู่บ้านม่วงชุม หมูท่ ี่ ๓
ได้ ทํ า การตรวจสอบเอกสาร บั ญ ชี ซั ก ถามข้ อ เท็ จ จริ ง จากสมาชิ ก กองทุ น หมู่ บ้ า น
ประธานกรรมการกองทุ น หมู่บ้าน กรรมการที่ยัง ปฏิ บัติห น้ าที่ตามวาระ เหรั ญญิกกองทุนหมู่บ้ า น
พบว่ากองทุนหมู่บ้านม่วงชุม หมู่ที่ ๓ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕ ได้รับเงินทุนจัดสรร ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
แยกเป็นเงินจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงินเพิ่มทุน ระยะที่ ๑ (AAA) จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ
เงินเพิ่มทุน ระยะที่ ๒ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท มีหนี้ค้างชําระตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๓๓ ราย เป็น
เงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท ประธานกรรมการกองทุน หมู่บ้านเสียชีวิตไปตั้ง แต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ มี การเลื อก
กรรมการกองทุนหมู่บ้านเข้ามา ๓ คน เพื่อแทนประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน กรรมการกองทุน
หมู่บ้านที่เสียชีวิต และเลขานุการกองทุนหมู่บ้านที่ลาออกไป เข้ามาใหม่เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงประมวลข้อเท็จจริงและแบ่งสภาพปัญหาได้ดังนี้
ปัญหาที่ ๑ ปัญหาด้านการเงิน ได้ตรวจสอบรายการเดินบัญชีธนาคาร สมุดบัญชี
ธนาคารออมสิ น บั ญ ชี ที่ ๑ (เงิ น จั ด สรร) บั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ ภ ายใต้ ชื่ อ กองทุ น หมู่ บ้ า น สมุ ด
คุมรายรับรายจ่าย (ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและ
บริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๔๖) สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ําประกัน
แล้วพบว่า
๑.๑ มี ห นี้ ค้ า งชํ า ระเกิ น ร้ อ ยละ ๑๕ ไม่ มี ก ารติ ด ตามและตรวจสอบความสามารถ
ในการใช้เงินคืนตามสัญญา ทําให้มีหนี้ค้างชําระเกินร้อยละ ๑๕ ของเงินจัดสรรทั้งหมด ซึ่งกองทุนนี้
ได้รับเงินจัดสรร ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท จะมีหนี้ค้างชําระได้ไม่เกิน ๑๙๕,๐๐๐ บาท แต่ปรากฏว่ากองทุนนี้
มีหนี้ค้างชําระ ๓๔๐,๐๐๐ บาท จึงมีหนี้ค้างชําระเกินร้อยละ ๑๕
๑.๒ ในรายการเดินบัญชีไม่พบความเคลื่อนไหวทางบัญชี เมื่อได้รับชําระคืนเงินกู้ และ
ดอกเบี้ย ไม่มีการรวบรวมนําเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร (ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๔๐
(๑) ) โดยเงินส่วนที่เป็นดอกเบี้ยนั้น กรรมการผู้รับเงินได้เก็บรักษาไว้ที่บ้านพัก ส่วนเงินต้นนั้น เมื่อได้รับ
ชําระหนี้ ลูกหนี้ได้ขอกู้ยืมต่อ (ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการ
จัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๑ (๒) หรือ ข้อ ๔๒ ) ก็ได้ส่ง
มอบให้โดยไม่มีการทําสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่ (ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๒๑(๖) )
และไม่มีการโอนเข้าบัญชีธนาคาร
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ปัญหาที่ ๒ ปัญหาด้านการบริหารจัดการระบบเอกสาร การปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับ
๒.๑ ไม่ มี ก ารจั ด ทํ า เอกสารการส่ ง มอบงานเมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน
๒.๒ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของกองทุ น หมู่ บ้ า นไม่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ไม่ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเพื่อลงมติขอแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน
๒.๓ ไม่มีการจัดเก็บเอกสารของกองทุนหมู่บ้านให้เป็นระบบ เอกสารที่ต้องจัดทําไม่มี
การดําเนินการจัดทําให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน
๒.๔ การจัดทําสัญญากู้ยืมเงิน ไม่มีแบบคําขอกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
การพิจารณาให้กู้ยืมเงินไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน(ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่ าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุม ชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๖) การทําสัญญากู้ยืมเงินเป็นสัญญาไม่ระบุวันที่ทําสัญญา แต่ระบุวันครบ
กําหนดชําระคืนเงินกู้ คือวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ทุกสัญญา โดยเมื่อมีการชําระคืนเงินกู้แล้ว
ลูกหนี้จะขอกู้ยืมเงินใหม่ทันที โดยใช้สัญญาฉบับเดิมซ้ําไปมา ไม่มีการทําสัญญาค้ําประกันการกู้ยืมเงิน
แต่อย่างใด (ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหาร
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๙)
๒.5 การชําระคืนเงินกู้ สมาชิกชําระคืนเงินกู้ให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน แต่
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่นําเงินเข้าบัญชี (ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ 41 และ
42) ไม่มีการเวนคืนสัญญากู้ยืมเงิน ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน
๒.6 ไม่มีสถานที่ทําการของกองทุนหมู่บ้าน (ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๒๑ (๓) )
๒.7 ไม่ มีการจัดสวัสดิการขั้น พื้น ฐานให้ แ ก่ สมาชิ ก กองทุน (ระเบี ย บคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่ าด้วยการจั ดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุม ชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๑ (๑๐) )
ปัญหาที่ ๓ ปัญหาการบริหารจัดการด้านโครงสร้างและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
๓.๑ การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านไม่ได้ดําเนิน การในรูปคณะกรรมการกองทุ น
หมู่บ้าน การอนุมัติเงินกู้ (ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการ
จัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓ )
การเก็บรักษาเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน การรับชําระคืนเงินกู้ การจัดทําบัญชี งบดุล ดําเนินการโดย
เลขานุการกองทุนหมู่บ้านเพียงคนเดียว
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๓.2
ประธานกรรมการกองทุ
่ บ้ า นคนใหม่
รับอการเลื
อ กจากคณะกรรมการ
๓.2๓.2ประธานกรรมการกองทุ
น หมูน่ บหมู
้ านนคนใหม่
ที่ไ ด้ทรี่ ไับด้ทการเลื
กจากคณะกรรมการ
ประธานกรรมการกองทุ
่ บหมู
้ า นคนใหม่
รี่ไับด้การเลื
อ กจากคณะกรรมการ
้าํานหน้
ที่ประธานกรรมการกองทุ
้าล่นอปแต่
ล่อยปละละเลยให้
ลขานุ
การกองทุ
กองทุ
นกองทุ
หมูน่บหมู
้าน่บหมู
ทีท่ํปาาหน้
ระธานกรรมการกองทุ
นหมูน่บหมู
้าน่บหมู
ยปละละเลยให้
เลขานุ
กเารกองทุ
น น น
กองทุ
้าไม่น่บทไม่
ทไม่
ําาหน้
ที่ปาระธานกรรมการกองทุ
้าแต่น่บปแต่
ล่อปยปละละเลยให้
เลขานุ
การกองทุ
้านบริ
หารจั
ดการกองทุ
นยเพี
ยยงคนเดี
หมู่บหมู
้านบริ
ห่บารจั
ดการกองทุ
นเพีนยเพี
งคนเดี
ว ยว ยว
่บหมู
้านบริ
หารจั
ดการกองทุ
งคนเดี
มีการประชุ
มคณะกรรมการกองทุ
คัดอเลื
อกกรรมการกองทุ
๓.3๓.3
มี๓.3
การประชุ
มคณะกรรมการกองทุ
นหมูน่บหมู
้านนเพื
่อ่บคั้าดนเพื
กกรรมการกองทุ
นหมูน่บหมู
้าน่บหมู
มีการประชุ
มคณะกรรมการกองทุ
่บหมู
้านเพื
่อเลื
คัดอ่อเลื
กกรรมการกองทุ
้าน่บ้าน
แทนประธานกรรมการกองทุ
่บ้านและกรรมการกองทุ
สีวยิตชีและเหรั
วิตและเหรั
ที่ลแต่
าออก
แทนประธานกรรมการกองทุ
นหมูน่บหมู
้านนและกรรมการกองทุ
นหมูน่บหมู
้านนที
สี่บย้า่เชีนที
ญญิญกญิ
ทีญ
่ลกาออก
แทนประธานกรรมการกองทุ
่บหมู
้านและกรรมการกองทุ
่บหมู
้า่เนที
สีวยิตชี่เและเหรั
ทีญิ่ลกาออก
แต่ แต่
ทํารายงานการประชุ
ไม่มไม่
ีการจั
ดมทํีกาารจั
มไว้มไว้มไว้
มไม่
ีการจั
ดรายงานการประชุ
ทําดรายงานการประชุ
๓.4
คณะกรรมการกองทุ
มดีประชุ
การจั
ใหญ่
สญามัประจํ
ญาปีประจํ
พื่อแถลง
๓.4๓.4คณะกรรมการกองทุ
นหมูน่บหมู
้านนไม่
ม่บีก้านไม่
ารจั
มดประชุ
ใหญ่
สมามั
เาพืปี่อเแถลง
คณะกรรมการกองทุ
่บหมู
้านไม่
มีการจั
ดประชุ
มใหญ่
สญามัประจํ
พืาปี่อเแถลง
ผลการดํ
นกงานให้
กกับทราบ
สมาชิ
ก(ระเบี
ทราบ
(ระเบี
ยบคณะกรรมการกองทุ
่บ้ามนและชุ
ชนเมื
องแห่
ผลการดํ
าเนิานเนิ
งานให้
ับสมาชิ
ยบคณะกรรมการกองทุ
นหมูน่บหมู
้านนและชุ
ชนเมื
อมงแห่
งชาติ
ว่งาชาติ
ผลการดํ
นาเนิ
งานให้
กับสมาชิ
กทราบ
(ระเบี
ยบคณะกรรมการกองทุ
่บหมู
้านและชุ
มชนเมื
องแห่
งชาติ
ว่า ว่า
ด้วดยการจั
ตั้งหและบริ
หารกองทุ
่บ้ามนและชุ
ชนเมื
องแห่
งชาติ
พ.ศ.
๒๕๕๑
ข้)อ ๓๒
ด้วยการจั
ตั้งดและบริ
ารกองทุ
นหมูน่บหมู
้านนและชุ
ชนเมื
อมงแห่
งชาติ
พ.ศ.
๒๕๕๑
ข้อ ข้๓๒
ด้วยการจั
ตั้งดและบริ
หารกองทุ
่บหมู
้านและชุ
มชนเมื
องแห่
งชาติ
พ.ศ.
๒๕๕๑
อ ๓๒
) )
๓.5
คณะกรรมการกองทุ
้าน และสมาชิ
ทราบกฎหมาย
อคับับงใหม่
คับใหม่
๓.5๓.5คณะกรรมการกองทุ
นหมูน่บหมู
้า น่บหมู
และสมาชิ
กไม่กทไม่
ราบกฎหมาย
ระเบีระเบี
ยบระเบี
คณะกรรมการกองทุ
้าน่บและสมาชิ
ทกไม่
ราบกฎหมาย
ยข้บอบัข้ยงอบคับับข้งใหม่
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รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ข้ อ มู ล คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า น คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นชุ ด ปั จ จุ บั น
มีจํานวน ๙ คน เป็นชาย ๕ คน หญิง ๔ คน (ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๙)
ได้รับการคัดเลือกเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเดิม ๖ คน และ
รับการคัดเลือกเข้ามาใหม่ ๓ คน (ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๒)
ข้อมูลสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน มีสมาชิกจํานวน ๙๖ คน
ข้อมูลทางการเงิน สมุดบัญชีเงินจัดสรร (บัญชีที่ ๑) มีเงินเหลือในบัญชี ๗๗,๐๑๒.๓๗ บาท
สมุดบัญชีเงินสัจจะออมทรัพย์ (บัญชีที่ ๒) มีสัญญากู้ยืมเงินบางส่วน แต่ไม่สมบูรณ์ มีสัญญารับสภาพ
หนี้บางส่วน แต่ไม่สมบูรณ์
ข้อมูลการดําเนินงาน ไม่ มี ก ารส่ ง มอบเอกสารจากคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า น
ชุดเดิม การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านมีเพียงเลขานุการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้ดําเนินงานเพียงคนเดียว
๒. ขั้นตอนกระบวนการดําเนินงาน
ระยะเวลาการดําเนินงาน ๒ เดือน ๑๖ พฤศจิกายน – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๑ การค้นหาข้อมูล
๑. สทบ.สาขา ๑๒ (จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ) ร่ ว มกั บ พนั ก งานอั ย การ สํ า นั ก งานอั ย การ
คุ้ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คับ คดี จั ง หวั ดกาญจนบุ รี ค้ น หาข้ อ มูล จากการ
ลงพื้นที่
พบข้อมูล
ทะเบียนคุมลูกหนี้ ๓๓ ราย งบการเงิน ปี ๒๕๕๖ สมุดบัญชีเงินฝากบัญชีที่ ๑ และ ๒
สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ําประกัน หนังสือรับสภาพหนี้
ไม่พบข้อมูล ใบสํ า คั ญ รั บ จ่ า ยเงิ น แบบคํ า ขอกู้ ยื ม เงิ น กองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง รายชื่ อ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ระเบียบ ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน รายงานการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
๒. สทบ.สาขา ๑๒ (จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ) ร่ ว มกั บ พนั ก งานอั ย การ สํ า นั ก งานอั ย การ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรีได้พูดคุยทําความเข้าใจกับ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มาร่วมประชุม และมีการสอบถามความ
ต้องการในการเพิ่มทุนและฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมแสดงความจํานงให้พนักงาน
สทบ.สาขา ๑๒ (จังหวัดกาญจนบุรี) และพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบั ง คั บคดี จัง หวัดกาญจนบุรี ช่ว ยเหลื อให้ คําแนะนํ าในการฟื้ น ฟูกองทุน หมู่บ้ า น
ให้สามารถขอรับการสนับสนุนเพิ่มทุน ระยะที่ ๓ ได้ โดยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านยินดีจะนําเงินกู้มาใช้คืน
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ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ และจะกระจายข่าวให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านรายอื่นที่ยังค้างชําระนําเงินมา
ชําระคืน โดยรายที่ยังไม่มีเงินชําระคืนในคราวเดียว ยินยอมจะรับสภาพหนี้และขอผ่อนชําระให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑ ปี
๓. มีการประสานกับผู้รับผิดชอบการฟื้นฟูของสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติซึ่งอยู่ในส่วนกลางเข้าร่วมประชุมและตรวจสอบบัญชีและงบดุลของกองทุนหมู่บ้านเพื่อตรวจสอบ
เงินขาดบัญชี เงินค้างชําระ ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้องก่อนที่จะให้พนักงาน สทบ. สาขา ๑๒ ตรวจสอบ
กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในวันประชุมสมาชิกต่อไป

ภาพถ่ายพนักงาน สทบ. และ สทบ.สาขา ๑๒ (จังหวัดกาญจนบุรี) ร่วมตรวจสอบบัญชีและงบดุลกองทุนหมู่บ้าน

๒.๒ การฟื้นฟู
๑. ให้ผู้เก็บรักษาเงินสดในส่วนดอกเบี้ยเงินกู้นําเงินไปฝากเข้าบัญชีธนาคาร (บัญชีที่ ๑)
แล้วนํามาแสดงให้ดู พบว่ามีการนําเงินดอกเบี้ยเข้าบัญชี ๘๔,๐๑๑ บาท
๒. แจ้งให้สมาชิกที่ประสงค์จะขอผ่อนชําระมาทําหนังสือรับสภาพหนี้ใหม่ และนําเงินที่จะ
ผ่อนชําระงวดแรกมาชําระในวันประชุมสมาชิก
3. ให้ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเรี ยกประชุมคณะกรรมการกองทุ นหมู่บ้ านและ
สมาชิกเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ยังไม่ครบ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชี้แจง
สถานะทางบัญชี คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเรียกให้สมาชิกชําระคืนเงินกู้ที่ค้างชําระบัญชีที่ ๑
3.๑. มี ก ารเลื อ กคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นให้ ค รบจํ า นวนตามระเบี ย บ
พร้อมทั้งจัดทําบันทึกรายงานการประชุม
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3.๒ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่รายงานผลการคัดเลือกพร้อมรายงาน
การประชุมให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอทราบและให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ
อําเภอมีหนังสือแจ้งประสานธนาคารให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอํานาจเบิกถอนเงิน
๓.๓ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่ทําหนังสือแจ้งธนาคารออมสิน สาขา
เพื่อขอแก้ไขผู้มีอํานาจเบิกถอนเงินในบัญชี
๓.๔ สมาชิ ก กองทุ น หมู่ บ้ า นจํ า นวน ๓๓ รายที่ ค้ า งชํ า ระหนี้ ต้ั ง แต่ ปี ๒๕๕๖
นําเงินมาชําระคืน รวมทั้งสมาชิกที่ก้เู งินไปแต่ยังไม่ครบกําหนดชําระจํานวน ๕๕ ราย ได้นําเงินกู้ยืมพร้อม
ดอกเบี้ยมาชําระคืนกองทุนหมู่บ้านโดยมีเงื่อนไขการได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมกลับคืน คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านได้รับเงินคืนรวมจํานวน ๑,๒๗๕,๐๐๐ บาท และได้นําฝากเข้าบัญชีธนาคารแล้ว
๓.๕ สมาชิ ก กองทุ น หมู่ บ้ า น จํ า นวน ๘ ราย ไม่ ม าชํ า ระหนี้ เ งิ น กู้ รวมเป็ น เงิ น
๑๐๘,๐๐๐ บาท
๓.๖ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านให้สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้เงินใหม่ กรอกแบบ
คําขอกู้เงิน ตามแบบคําขอกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่แนะนําเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมให้สมาชิกแต่ละรายต่อไป
๓.๗ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกกู้เงินตามคําขอกู้ยืม
เงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และจัดให้ผู้กู้ทําสัญญาตามแบบสัญญากู้ยืมเงิน และสัญญาค้ําประกัน
ตามกฎหมายใหม่ และระเบียบกองทุนหมู่บ้านที่ใช้บังคับฉบับปัจจุบัน และจัดทําเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน
และสัญญาค้ําประกันแยกเป็น ๓ ชุด มอบให้ผู้กู้ ๑ ชุด มอบให้ผู้ให้กู้ ๑ ชุด และส่งไปเก็บรักษาที่ สทบ.
สาขา ๑๒ (จังหวัดกาญจนบุรี) ๑ ชุด
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ผลการตรวจสอบสถานะทางการเงิน (บัญชีที่ ๑)
ของกองทุนหมู่บ้านม่วงชุม หมู่ที่ ๓ หลังได้รับการฟื้นฟูแล้ว

อธิบาย: หมายเลข ๑ หมายถึง เงินกองทุนหมู่บ้าน(รัฐโดย สทบ. จัดสรร + เงินกําไรสุทธิประจําปีจัดสรร
สําหรับเงินสมทบ และเงินประกันความเสี่ยง)
หมายเลข ๒ หมายถึง ม.3 ท่าม่วงมีเงินที่รับการจัดสรร คือ เงิน ๑ ล้านแรก + เงินเพิ่มทุน ระยะที่ ๑
จํานวน ๑ แสนบาท และเงินเพิ่มทุน ระยะที่ 2 จํานวน ๒ แสนบาท
หมายเลข ๓ หมายถึง ม.3 ท่าม่วงมีเงินกองทุนหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น 1,300,000.- บาท
หมายเลข ๔ หมายถึง สินทรัพย์ คือ ทรัพย์สิน (เงินคงเหลือในบัญชี ลูกหนี้ เงินสดในมือ) ทั้งหมด
ของกองทุนหมู่บ้าน
หมายเลข ๕ หมายถึง ม. ๓ ท่าม่วงมีเงินคงเหลือในบัญชี จํานวน 1,123,332.37 บาท
หมายเลข 6 หมายถึง ลูกหนี้ มีจํานวน ๒๖ ราย รวมเป็นเงิน 295,000.-บาท(แยกเป็นลูกหนี้มี
สัญญากู้ยืมเงิน จํานวน 14 ราย เป็นเงิน 157,000.-บาท และ ไม่มี
สัญญากู้ยืมเงิน จํานวน 12 ราย จํานวน 138,000.-บาท
หมายเลข ๗ หมายถึง รวมสินทรัพย์ของกองทุน ม. ๓ ท่าม่วง เป็นเงิน 1,418,332.37 บาท
หมายเลข ๘ หมายถึง สินทรัพย์น้อยกว่าทุน(กรณีเงินลูกหนี้เฉพาะมีสัญญา) ทําให้มีเงินขาดบัญชี
(1,300,000 - 1,280,332.37 = 19,667.63 บาท)
หมายเลข ๙ หมายถึง สินทรัพย์มากกว่าทุน(กรณีเงินลูกหนี้ท้งั หมด +เงื่อนไขกรรมการต้องหาหลักฐาน
รับสภาพหนี้มายืนยัน (1,418,332.37 - 1,300,000 = 118,332.37 บาท)
เป็นเงินรายได้สะสมในบัญชี 118,332.37 บาท
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3. ผลการดําเนินงาน และแนวทางปฏิบัติในอนาคต
๑. สําหรับลูกหนี้ค้างชําระ ๘ รายที่ไม่ติดต่อชําระหนี้ ทางคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ได้ขอความอนุเคราะห์จากพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี เชิญลูกหนี้ดังกล่าวมาทําการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
๒. ในการขอเพิ่ม ทุน ระยะที่ ๓ (จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านได้รวบรวมเอกสารดําเนิ นการขอเพิ่มทุนแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับอําเภอม่วงชุม
๓. พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บั ง คั บ คดี จั ง หวั ด กาญจนบุ รี จะทํ า การเผยแพร่ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
ข้อกฎหมายให้แก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกต่อไป
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ภาคผนวก
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241

เอกสารภาคผนวกที
่๑ ่๑
เอกสารภาคผนวกที
เอกสารภาคผนวกที่ ๑

แบบแนวทางดํ
าเนินการฟื
้นการฟื
ฟูและพั
นาศัฒ
ยภาพกองทุ
นหมูน่บนหมู
้าหมู
นและชุ
มชนเมื
อง ององ
แบบแนวทางดํ
าาเนิ
้น้นฟูฟูแแฒละพั
ฒกนาศั
นาศั
ยภาพกองทุ
นและชุ
ชนเมื
แบบแนวทางดํ
เนินนการฟื
ละพั
กกยภาพกองทุ
่บ่บ้า้านและชุ
มมชนเมื
วัตถุประสงค์
เพื่อประมวลสภาพปั
ญหา ความต้
องการออและการดํ
าเนินงานของกองทุ
น นน
วัตวัตถุถุปประสงค์
เพืเพื่อ่อประมวลสภาพปั
ญ
ความต้
งการ และการดํ
และการดํ
งานของกองทุ
ระสงค์
ประมวลสภาพปั
ญหา
หา ความต้
งการ
าาเนิเนินนงานของกองทุ
หมู่บ้านหมูและจั
ทํและจั
าแผนฟื
และพั
นาศั
กฒยภาพของกองทุ
นหมู่บ้านนนตามสภาพปั
ญหาทีญญ
่เกิหาที
ดขึ้น่เกิ่เกิดดขึ้นขึ้น
่บ้า่บน้าดนและจั
ดทํดทํา้นแผนฟื
้น้นฟูฟูฒแและพั
นาศั
หมู่บ่บ้า้านตามสภาพปั
นตามสภาพปั
หาที
หมู
าฟูแผนฟื
ละพัฒ
นาศักกยภาพของกองทุ
ยภาพของกองทุ
หมู
1. ข้อมู1.ล1.ทัข้่วอข้ไป
มูอลมูทัล่วทัไป
่วไป
 รหั
สกองทุ
สนกองทุ
รหัรหั
ส.....................................................................................................................
กองทุนน.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
 ชื่อ
กองทุ
ชื่อชืนกองทุ
่อ......................................................................................................................
กองทุนน......................................................................................................................
......................................................................................................................
 สถานที
่ตสถานที
ั้ง เลขที
หมู่.................
ตําบล...................................................
สถานที
่ต่ตั้ง่.ั้ง.....................
เลขที
หมู
ตําบล...................................................
บล...................................................
เลขที่......................
่......................
หมู่.่.................
................
อําเภอ...........................................
จังหวัดจัจั...............................................
าเภอ...........................................
...............................................
อําอํเภอ...........................................
งหวัด ...............................................
ชื่อผู้ติดชืต่่อชือผู่อ..................................................................................(กรรมการกองทุ
นหมู่บน้านหมู
น)
..................................................................................(กรรมการกองทุ
่บ้า่บน)
้ตผูิด้ตต่ิดต่ออ..................................................................................(กรรมการกองทุ
หมู
้าน)
................................................
โทรศัพโทรศั
ท์โทรศั
................................................
พพท์ท์................................................
บ่มสนุ
ตามโครงการเพิ
กองทุ
หมู่บ่บ้า้านและชุ
อองงระยะที
2. การสนั
บการสนั
สนุนเพิ
ทุนนนเพิเพิ
ตามโครงการเพิ
่มทุนกองทุ
หมู่บ้านนนและชุ
มชนเมืมมอชนเมื
ง ระยะที
่ 3 ่ 3่ 3
2.2.การสนั
บสนุ
่ม่มทุทุนนตามโครงการเพิ
่ม่มทุทุนนนกองทุ
หมู
นและชุ
ชนเมื
ระยะที
องการยื่นแบบคํ
แบบคํ
ขอแล้
ผลอนุ
..........................................................
ต้องการ
ขอแล้าวาขอแล้
ผลอนุ
ัติ...........................................................
ต้อต้งการ
ยืยื่น่นาแบบคํ
ววมผลอนุ
มมัตัติ.ิ...........................................................
แบบคํ
ขอ
ยังไม่ได้ยัยัยงงไม่
ื่นไม่
แบบคํ
ขอ าาขอ
ได้ได้ยยื่นื่นาแบบคํ
้องการ
ระบุ
เ......................................................................................................
หตุผล ......................................................................................................
ไม่ต้องการ
เหตุ
ผลเหตุ
ไม่ไม่
ต้อตระบุ
งการ
ระบุ
ผล ......................................................................................................
3.
ปั
ญ
หาที
เ
่
กิ
ด
ขึ
น
้
และแนวทางดํ
าเนินการฟื
้นฟูและพั
ฒ
นาศักยภาพกองทุ
่บ้านและชุ
มชนเมื
3. ปัญ3.
หาที
่เกิหาที
ดขึ้น่เและแนวทางดํ
าเนินการฟื
ฟูและพั
นาศัฒ
กยภาพกองทุ
นหมู่บน้านหมู
นและชุ
มชนเมื
ง ององ
ปัญ
กิดขึ้นและแนวทางดํ
าเนิน้นการฟื
้นฟูฒ
และพั
นาศักยภาพกองทุ
หมู่บ้านและชุ
มอชนเมื
ณาทําเครื่องหมาย X ลงในช่อง
ในข้อที่กองทุนหมู่บ้านมีสภาพปัญหานั้น
กรุณาทํกรุากรุ
เครื
X ลงในช่
อง อง ในข้อทีในข้
่กองทุ
หานัญ
้น หานั้น
ณาทํ่อางหมาย
เครื่องหมาย
X ลงในช่
อทีน่กหมู
องทุ่บ้านนมี
หมูส่บภาพปั
้านมีสญ
ภาพปั
สภาพปัญหา
การฟื้นฟูและพัฒนา
สภาพปัสภาพปั
ญหา ญหา การฟื้นการฟื
ฟูและพั
้นฟูฒแนา
ละพัฒนา
1. กองทุนหมู่บ้านฯ มีปัญหาด้านการเงิน
1. กองทุ
หมู่บ้านนฯ
ัญหาด้
น
1.นกองทุ
หมูมี่บป้านฯ
มีปาัญนการเงิ
หาด้านการเงิ
น

วิธีการ
วิธีการ วิธีการ

เอกสารประกอบหลักฐาน
เอกสารประกอบหลั
กฐาน กฐาน
เอกสารประกอบหลั
การดําเนินงาน
การดําเนิ
นงาน
การดํ
าเนินงาน

- ติดตามทวงโดยเอกสาร
1. ทะเบียนคุมลูกหนี้
1.1 หนี้ค้างชําระ 1) จัดทําระบบติดตาม
1)
ด
ตาม
ติ
ด
ตามทวงโดยเอกสาร
1.
ทะเบี
ยนคุ
มดลูบักญ
1.1 หนี1.1
้ค้าเกิงชํนหนี
าร้ระ
จั
ด
ทํ
า
ระบบติ
ด
ตาม
ติ
ด
ตามทวงโดยเอกสาร
ทะเบี
ยหนี
นคุ
กหนี้
้อคยละ
้างชํา15
ระ จัดทํา1)ระบบติ
และตรวจสอบ
- จัดทําแผนการติดตามลูกหนี้ 2.1.
สมุ
ชีเงิ้ มนลูฝาก
- จัดทํา-แผนการติ
เกินร้อยละ
ชีเงิดนบัฝาก
และตรวจสอบ
ทําแผนการติ
หนีสมุ
้ ด3.บั2.ญระบบการติ
สมุ
ญชีเดงิตามลู
นฝากกหนี้
เกิน15
ร้-อไม่ยละ
15และตรวจสอบ
ความสามารถในการใช้
อย่จัาดงใกล้
ชดิดตามลู
และต่กอดหนี
เนืตามลู
่อ้ ง ก2.
มีการ
และต่ชอิดเนืและต่
่อง อเนื่อง 3. ระบบการติ
- ไม่มีการ
กดหนี
้ ้โดยมี
ความสามารถในการใช้
ระบบการติ
ตามลู
กหนีห้ นี้ไม่เกิน
-ติไม่
มีการ ความสามารถในการใช้
เงินคืนตามสัญญา อย่างใกล้อย่ชิดางใกล้
4.3.หนั
งสืดอตามลู
รับสภาพหนี
ดตามและ
ญา ญญา
ติดตามและ
4. หนังร้สื4.
รัหนั
บสภาพหนี
้โดยมีหนี้โ้ไดยมี
ม่เกินหนี้ไม่เกิน
เงินคืญนตามสั
ง15
สือรับสภาพหนี
ติดตรวจสอบ
ตามและ เงินคืนตามสั
ออยละ
ตรวจสอบ
ร้อเอกสารแสดงการดํ
ยละ 15
ตรวจสอบ
าเนินการ
ความสามารถใน
2) ประนอมหนี้/ปรั
ปรับงปรุง - จัดทําหนังสือรับสภาพหนีร้้ อยละ5.15
ความสามารถใน
5.
เอกสารแสดงการดํ
า
เนิ
น
การ
้/ปรั
งปรุ้ ง้/ปรัง-ปรุจังดทํา-หนัจัลูงดกสืทํหนี
อารัหนั
บ้ยสภาพหนี
้
5. เอกสารแสดงการดํ
าเนินการ
ความสามารถใน
ทางด้
านกฎหมาย
การใช้เงินคืน2)
ตามประนอมหนี
2)โครงสร้
ประนอมหนี
งสือบรัสภาพหนี
บสภาพหนี
้
างหนี
อมรั
้ และ
การใช้เงิการใช้
นคืสันญตาม
โครงสร้าโครงสร้
งหนี้ างหนี้
ลูกหนีสามารถชํ
้ยลูอมรั
บสภาพหนี
้ นและ
6.ทางด้
มีคณะกรรมการกองทุ
นหมู่บ้าน เป็น
ญา
า ระคื
ได้ ให้้ ทางด้
ทํ า านกฎหมาย
านกฎหมาย
เงินคืนตาม
กหนี
้ยอมรั
บสภาพหนี
และ
สัญญา สัญญา
นหมู
่บ้านน่เหมู
ผู6.
้รับมีผิคดชอบการดํ
าเนิ
นการที
ป็เป็นน่บ้าน เป็น
- มีหนี้ค้างชําระ
สามารถชํ
นาได้
หนังาสืระคื
อรับสภาพหนี
ณะกรรมการกองทุ
สามารถชํ
ระคืให้น้ ทได้ํ า ให้6.ทมีํ าคณะกรรมการกองทุ
อ้คยละ
- มีหนี้ค-้าเกิงชํ
ผู้รับผิดรูชอบการดํ
าเนินการที
น ่เป็น
หนังสือรัหนั
บสภาพหนี
้
ผูป้รธรรม
ับผิดชอบการดํ
าเนิ่เป็นการที
มีนหาร้นีระ
้างชํ15
าระ
งสือรับสภาพหนี
้
เกินร้อยละ
รูปธรรม7.รูปแผนการพั
ธรรม ฒนาและการใช้เงิน
เกิน15
ร้อยละ 15
7. แผนการพั
ฒนาและการใช้
เงิน เงิน
7. แผนการพั
ฒนาและการใช้
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สภาพปัญหา

การฟื้นฟูและพัฒนา

วิธีการ

เอกสารประกอบหลักฐาน
การดําเนินงาน

3) การฟ้องร้อง
ดําเนินคดี

- ลูกหนี้ท่ไี ม่สามารถชําระคืน
ได้/ไม่รู้จํานวนหนี้ ให้
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ดําเนินการทางด้านกฎหมาย
- ประสานสํานักงานอัยการ
จังหวัด/สคช.จังหวัด/จังหวัด
สาขา ให้ความช่วยเหลือในการ
ไกล่เกลี่ยหนี้ค้างชําระ/
ดําเนินคดี

1.2 กองทุนมีเงิน
ขาดบัญชี
- บัญชีลูกหนี้จริง
และเงินคงเหลือใน
บัญชีธนาคาร
รวมกันไม่ครบตาม
เงินที่ได้รับการ
จัดสรร
- คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน
ยักยอกเงิน
- ไม่ทราบสถานะ
ลูกหนี้

- ติดตามและตรวจสอบ
ทุจริตทางการเงินบัญชีที่
1
- ดําเนินการตาม
กฎหมาย

- ให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน ดําเนินการทางด้าน
กฎหมาย
- ประสานสํานักงานอัยการ
จังหวัด/สคช.จังหวัด/จังหวัด
สาขา ให้ความช่วยเหลือในการ
ไกล่เกลี่ย/ ดําเนินคดี
- จัดทําแผนการติดตามและ
พัฒนาให้กองทุนไม่มีเงินขาด
บัญชี

1. ระบบการติดตามการทุจริต
2. มีผู้ที่รับผิดชอบใช้หนี้ หนังสือรับ
สภาพหนี้ทย่ี ักยอก เงินที่ขาดบัญชี
3. เอกสารแสดงการดําเนินการ
ทางด้านกฎหมาย
4. มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
เป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินการทีเ่ ป็น
รูปธรรม
5. แผนการติดตามและพัฒนาให้
กองทุนไม่มีเงินขาดบัญชี

1.3 กองทุนขาด
ความเคลื่อนไหว
การดําเนินงาน
- ไม่มีการจัดทํา
บัญชี /งบการเงิน
เป็นระยะเวลา
ติดต่อกันเกิน 2 ปี
- ไม่มีความ
เคลื่อนไหวของ
สถานะการ
เงินกองทุน
- ไม่มีเอกสารการ
บริหารจัดการ
กองทุน

- ต้องเร่งรัดช่วยเหลือให้
คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน/สมาชิก ร่วมด้วย
ช่วยกัน มีความสามัคคี
และความตั้งใจในการ
แก้ปัญหาโดยความ
ร่วมมือของหน่วยงาน
พืน้ ที่จังหวัดอย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่อง
- กองทุนหมู่บ้าน
ทบทวนการดําเนินงาน
ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ
ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน
- การจัดการความรู้ด้าน
บัญชี กฎหมาย

1. ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและสมาชิก
- ร่วมรับทราบและดําเนินการ
แก้ไขปัญหาด้วยกัน
- คัดเลือกคณะกรรมการชุด
ใหม่เพื่อดําเนินการบริหาร
กองทุนหมู่บ้านฯ
- จัดทําระเบียบ ข้อบังคับให้
เป็นปัจจุบัน
- จัดระบบการบริหารจัดการ
ลดความเสี่ยงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(ระบบการออม ,ระบบการ
ติดตามการกูย้ ืมเงินของสมาชิก
,ระบบสวัสดิภาพ สวัสดิการ)

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและสมาชิกที่ร่วม
รับทราบและดําเนินการแก้ไขปัญหา
ด้วยกัน
2. มีงบการเงิน 2 ปี
3. แผนพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ
4. บัญชีรายชื่อคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านชุดใหม่
5. บัญชีรายชื่อสมาชิก
6. ระเบียบ ข้อบังคับฉบับเป็นปัจจุบัน
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การฟื้นฟูและพัฒนา

วิธีการ

เอกสารประกอบหลักฐาน
การดําเนินงาน

2.สทบ.สาขาให้ความรู้ด้านการ
จัดทําบัญชี เอกสารธุรกรรม
ทางการเงิน

2. กองทุนหมู่บ้านที่มีปัญหาการบริหารจัดการด้านระบบเอกสาร การจัดการ และระบบการออม
2.1 ไม่มีการจัดทํา
เอกสารการส่ง
มอบงานเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน

การจัดทําเอกสารการส่ง
มอบงานเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน

2.2 ระเบียบ
ข้อบังคับของ
กองทุนหมู่บ้านฯ
ไม่เป็นปัจจุบัน
สมาชิกกองทุนไม่
ทราบ ไม่มีการ
ทบทวนระเบียบ

ระเบียบ ข้อบังคับการ
ดําเนินงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง
ตามเห็นชอบของที่
ประชุมสมาชิก

2.3 ไม่มีการจัดทํา การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีของ
แผนปฏิบัติการ
คณะกรรมการกองทุน
ประจําปีของ
คณะกรรมการ ทํา
ให้สมาชิกไม่ทราบ
กิจกรรม และมี
ส่วนร่วมกับ
คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน
2.4 การจัดทํา
บัญชี /งบการเงิน
ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ สทบ.
กําหนด

จัดทําเอกสารการส่งมอบงาน
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
หรือแบบฟอร์มทีจ่ ัดทําไว้อย่าง
เป็นแบบแผนการดําเนินงานที่
เกิดขึ้นเป็นประจํา
ดําเนินการแก้ไขระเบียบ
ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน
หรือชุมชนเมืองตามความ
เห็นชอบของที่ประชุมสมาชิก

1. มีบันทึกการส่งมอบงานระหว่าง
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็น
หลักฐาน
2. รายงานการประชุมที่ระบุการส่ง
มอบงาน

1. มติที่ประชุมสมาชิกให้เปลี่ยนแปลง
ระเบียบ ข้อบังคับ
2. รายงานการประชุม
3. ระเบียบที่ปรับปรุง/แก้ไขแล้ว

ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัตงิ าน เอกสารการจัดทําแผนปฏิบัตงิ าน
ประจําปีและการประชุมสามัญ ประจําปีและการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปีไว้อย่างชัดเจนและแจ้ง ประจําปี
ให้สมาชิกรับทราบ

ให้ความรู้การจัดทําบัญชี ดําเนินการจัดทําบัญชีและงบ
และงบการเงินตาม
การเงินตามหลักเกณฑ์และ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ วิธีการที่ สทบ. กําหนด
สทบ. กําหนด

1. งบดุล
2. งบกําไร-ขาดทุน
3. งบทดลอง
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การฟื้นฟูและพัฒนา

วิธีการ

เอกสารประกอบหลักฐาน
การดําเนินงาน

2.5 ไม่มี/การ
การจัดเก็บเอกสารของ
จัดเก็บเอกสารของ กองทุนอย่างเป็นระบบ
กองทุนหมู่บ้านฯ
ไม่เป็นระบบ
เอกสารการบริหาร
จัดการไม่ครบถ้วน

ดําเนินการจัดเก็บเอกสารของ
กองทุนอย่างเป็นระบบ

1. การจัดเรียงเอกสารแยกตาม
หมวดหมูแ่ ละระยะเวลา
2. ระบบการจัดเก็บรักษา
3. กําหนดผู้รับผิดชอบ

2.6 การออมเงิน การส่งเสริมการออมเงิน
ของสมาชิก( บัญชี ให้กับสมาชิกกองทุน
ที่ 2) ไม่เคลื่อนไหว อย่างสม่ําเสมอ
ไม่ต่อเนื่อง

ดําเนินการส่งเสริมการออมเงิน
ให้กับสมาชิกกองทุนอย่าง
สม่ําเสมอ

ทะเบียนหุ้น
สมุดบัญชี
แผนการออมเงิน / รายงานการประชุม

2.7 ไม่เกิดการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน

การส่งเสริมให้ประชากร
ในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าเป็น
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง

การจัดกิจกรรมหรือ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้
คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานกองทุนมากขึ้น
หรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เพิ่มมากขึ้น

1. การดําเนินงานจัดกิจกรรมหรือ
ประชาสัมพันธ์ในการรับสมาชิกตาม
แผนขยายรับสมาชิกเพิ่มเติม
2. รายงานการประชุม
3. หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงการ
กิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์

2.8 ขาดส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ให้ความรู้กับ
สมาชิกกองทุน

การจัดอบรม / ให้ความรู้ ดําเนินการจัดอบรม / ให้ความรู้ แผนการดําเนินงาน / รายงานการ
แก่สมาชิกกองทุน
หรือการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประชุม
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ของกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน
เมืองให้แก่สมาชิก

2.9 ไม่มีสถานที่
ทําการของกองทุน
หมู่บ้าน

จัดให้มีสถานที่ทาํ การ
แน่นอน เป็นของกองทุน

จัดให้มีสถานที่ทาํ การของ
กองทุน เช่น ที่ทําการจากที่ดิน
สาธารณประโยชน์ การยินยอม
ให้ใช้สถานที่เป็นหนังสือ
หรือการให้เช่า หรืออื่นๆ ที่
แสดงให้เห็นว่าเป็นที่ทําการ
เอกเทศของกองทุนหมู่บ้านหรือ
ชุมชนเมือง

มีสถานที่ทําการของกองทุน เช่น ที่ทํา
การจากที่ดินสาธารณประโยชน์ การ
ยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นหนังสือ หรือ
การให้เช่า / ภาพถ่าย

2.10 ไม่มีการจัด
สวัสดิการขั้น
พืน้ ฐานให้กับ
สมาชิกกองทุน

การจัดสวัสดิการขั้น
พืน้ ฐานให้กับสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง

ดําเนินการจัดทําสวัสดิการขั้น
พืน้ ฐานให้กับสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านหรือชุมชนเมืองอย่าง
เป็นรูปธรรม

1.รายงานการประชุม
2.การระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับของ
กองทุน
3.หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงการจัด
สวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุน
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2.11 การมีส่วน
ร่วมทุน
สาธารณประโยชน์

การฟื้นฟูและพัฒนา
การจัดสรรกําไรสุทธิ
เพื่อกิจกรรม
สาธารณประโยชน์

วิธีการ

เอกสารประกอบหลักฐาน
การดําเนินงาน

มีดําเนินการจัดสรรกําไรสุทธิ
1.รายงานการประชุม
เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 2.หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงการจัด
กิจกรรมสาธารณประโยชน์

3. กองทุนหมู่บ้านฯ มีปัญหาการบริหารจัดการด้านโครงสร้าง และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
3.1 ไม่มี
โครงสร้าง
คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน
หรือไม่ครบถ้วน
ตามระเบียบ

การจัดทําแผนผังและ
การแสดงแผนผัง
โครงสร้าง
คณะกรรมการกองทุน
ครบถ้วนตามระเบียบ
และปิดประกาศอย่าง
เปิดเผย

จัดทําแผนผังและการแสดง
แผนผังโครงสร้าง
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
หรือชุมชนเมืองอย่างเปิดเผย

ภาพถ่าย/แผนภาพแสดงโครงสร้าง
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือ
ชุมชนเมือง

3.2 กระบวนการ ให้การคัดเลือกกรรมการ
คัดเลือก
กองทุนเป็นไปตามที่
คณะกรรมการ
ระเบียบกําหนด
กองทุนหมู่บ้านไม่
เป็นไปตามระเบียบ

-ดําเนินการคัดเลือกกรรมการ
ให้เป็นไปตามทีร่ ะเบียบกําหนด
-มีการบันทึกการประชุม
คัดเลือก และแจ้งให้
คณะอนุกรรมการสนับสนุน
ระดับ อําเภอ สทบ.สาขา
รับทราบ

1. รายงานการประชุมการคัดเลือก
กรรมการ
2. บัญชีรายชื่อคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านชุดปัจจุบนั

3.3 ไม่มรี ะบบ
ระบบควบคุมและ
ป้องกันการทุจริต
ของกรรมการ

ดําเนินการจัดทําระบบควบคุม
และป้องกันการทุจริตของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
หรือชุมชนเมือง

1. รายงานการประชุม
2. มาตรการควบคุมการทุจริตของ
กรรมการ และบทลงโทษ

3.4 ไม่มีการ
ให้มีการแต่งตั้งผูต้ รวจ
แต่งตัง้ ผู้ตรวจสอบ สอบภายในของกองทุน
ภายใน
และดําเนินการหน้าที่
ตามระเบียบ

ดําเนินการแต่งตัง้ ผู้ตรวจสอบ
ภายในของกองทุน โดยมี
รายงานการประชุม / หนังสือ /
คําสั่ง ทีร่ ะบุการแต่งตัง้ ผู้ตรวจ
สอบภายใน

รายงานการประชุม / หนังสือ / คําสั่ง ที่
ระบุการแต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบภายใน

3.5 ไม่มีการ
ประชุม
คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน
หรือการประชุม
น้อยกว่าปีละ
3 ครัง้

การวางแผนการประชุม
คณะกรรมการ มากกว่า 3 ครั้ง
ต่อปี โดยจัดทําเป็นเอกสาร
อย่างชัดเจน

1. แผนการจัดประชุม
2. ระยะเวลาการจัดทําแผน
3. ระเบียบวิธีการประชุม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

ระบบควบคุมและ
ป้องกันการทุจริตของ
กรรมการ

คณะกรรมการกองทุนมี
การประชุมมากกว่า 3
ครั้งขึ้นไป ครบองค์
ประชุม และมีการจด
บันทึกรายงานการ
ประชุม
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เอกสารประกอบหลักฐาน
การดําเนินงาน
เอกสารประกอบหลักฐาน
ฟูและพัฒนา
ธีการ
ดําเนินการจัดประชุมวิใหญ่
1. รายงานการประชุม
ประชุม้นใหญ่
3.6สภาพปัญหา การจัดการฟื
การดําเนินงาน
สามัญประจําปี เพื่อชี้แจงการ 2. บันทึกที่ระบุการประชุมใหญ่สามัญ
สามัญประจําปี ตาม
คณะกรรมการ
ดําเนิน่ผ่าการจั
ดประชุ
ดประชุมใหญ่ ดําเนินงานที
นมาให้
แก่ มใหญ่ ประจําปี1. รายงานการประชุม
บคณะกรรมการ
กองทุ3.6
นหมู่บ้านไม่มี ระเบียการจั
ญประจํ
2. บันทึกที่ระบุการประชุมใหญ่สามัญ
ทราบอย่
างทัา่วปีถึงเพื่อชี้แจงการ
กองทุสามั
นหมูญ
่บ้าประจํ
นและาปี ตาม สมาชิกสามั
การจัคณะกรรมการ
ดประชุม
ดําเนินงานที่ผ่านมาให้แก่
ประจําปี
ระเบี
ยบคณะกรรมการ
องแห่
งชาติ
สามัญกองทุ
ประจํนาหมู
ปีเพื่บ้า่อนไม่ชุมมี ชนเมื
สมาชิกทราบอย่างทั่วถึง
การจัดประชุม ว่าด้วยการจั
กองทุนดหมู
่บ้านและ
ตัง้ และ
แถลงผลการ
ญประจํ
่อ หารกองทุ
ชุมชนเมืนอหมูงแห่
่บ้างนชาติ
ดําเนิสามั
นงานให้
กับ าปีเพืบริ
ด้วยการจั
ตัง้ และ
และชุมว่าชนเมื
องแห่งดชาติ
สมาชิแถลงผลการ
กรับทราบ
ดําเนินงานให้กับ พ.ศ. 2551
บริหารกองทุนหมู่บ้าน
สมาชิกรับทราบ
และชุมชนเมืองแห่งชาติ
พ.ศ. 2551

สภาพปัญหา

การฟื้นฟูและพัฒนา

วิธีการ

ลงชื่อ.....................................................................................ผู้ให้ข้อมูล
(.................................................................................)
ลงชืง่อ..........................................................................(กรรมการกองทุ
.....................................................................................ผู้ให้ข้อนมูหมูล ่บ้าน)
ตําแหน่
(.................................................................................)
วันที่................เดื
อน....................................... พ.ศ. .............
ตําแหน่ง..........................................................................(กรรมการกองทุนหมู่บ้าน)
วันที่................เดือน....................................... พ.ศ. .............
ลงชื่อ...........................................................ผู้รวบรวม
(............................................................)
ตําแหน่ลงชื
ง...................................................(สทบ.สาขา)
่อ...........................................................ผู้รวบรวม
วันที่................เดื
อน.......................... พ.ศ. …….......
(............................................................)

ตําแหน่ง...................................................(สทบ.สาขา)
วันที่................เดือน.......................... พ.ศ. …….......
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แบบสํารวจข้อมูลการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
กองทุนหมู่บา้ น...........................หมูท่ ี่.......ตําบล................อําเภอ..................จังหวัด............
๑. การจดทะเบียนนิติบุคคล
 กองทุนเป็นนิติบุคคล
 กองทุนยังไม่เป็นนิติบุคคล
๒. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
 ๙ - ๑๕ คน
 น้อยกว่า ๙ คน ระบุ........................... คน
 ไม่มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
๓. การดํารงตําแหน่งคณะกรรมการกองทุนหมูบ่ ้านชุดปัจจุบัน
 ดํารงตําแหน่งมา ๑ ปี หรือน้อยกว่า ๑ ปี ระบุปีที่ดํารงตําแหน่ง..................
 ดํารงตําแหน่งมา ๒ ปี และยังไม่มีการคัดเลือกใหม่ ระบุปที ี่ดํารงตําแหน่ง..................
 ดํารงตําแหน่งมามากกว่า ๒ ปีขึ้นไป และไม่เคยมีการเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่
ระบุปีที่ดาํ รงตําแหน่ง..................
๔. การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
 มีการประชุมสมาชิกเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามวาระ
 ไม่มีการประชุมสมาชิกเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามวาระ
 ไม่เคยเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่เลย
 มีการเลือกกรรมการขึ้นมาเองโดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่า
๕. การรายงานผลการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่
 ไม่เคยจัดทํารายงานการประชุม
 ไม่เคยรายงานต่อคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/ระดับจังหวัด
 จัดทํารายงานการประชุม แต่ไม่ได้ส่งรายงาน
 จัดทํารายงานการประชุม และส่งรายงานต่อคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/ระดับจังหวัด
๖. ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บา้ น
 มี แต่ไม่เคยปรับเปลี่ยนข้อบังคับตั้งแต่เริม่ จัดตั้งกองทุน
 มี มีการประชุมเพือ่ แก้ไขเพิม่ เติมข้อบั248
งคับ
 มี แต่ไม่เคยปฏิบตั ิใช้ตามระเบียบ
 ไม่มี
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๗. สถานภาพสมาชิก
 มีรายชื่อ ณ วันปัจจุบนั บันทึกไว้
 มีรายชื่อเฉพาะสมาชิกครั้งแรก
 ไม่มีรายชื่อสมาชิกที่แน่นอน หรือมีรายชื่อไม่ครบ/ไม่เป็นปัจจุบนั
 เอกสารรายชื่อสมาชิกสูญหาย
๘. สมุดบัญชีเงินฝากกองทุนหมู่บ้าน บัญชีที่ ๑
 มีสมุดบัญชี แต่ไม่เคยปรับรายการเดินบัญชีเลย
 มีสมุดบัญชี ปรับรายการเดินบัญชีสม่ําเสมอ เป็นปัจจุบันแล้ว
 ไม่มีสมุดบัญชี สูญหาย ไม่ดําเนินการใด ๆ
 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่า ไม่ส่งมอบสมุดบัญชี
๙. ระเบียบวาระการประชุม/บันทึกการประชุมของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
 ไม่เคยจัดทําระเบียบวาระการประชุม/บันทึกการประชุม
 เคยจัดทําบางครั้ง เอกสารเก็บไว้
 ทําทุกครั้ง เอกสารเก็บไว้
 เคยจัดทําบางครั้ง เอกสารสูญหาย
 ทําทุกครั้ง เอกสารสูญหาย
๑๐. ระเบียบวาระการประชุม/บันทึกการประชุมของที่ประชุมสมาชิก
 ไม่เคยจัดทําระเบียบวาระการประชุม/บันทึกการประชุม
 เคยจัดทําบางครั้ง เอกสารเก็บไว้
 ทําทุกครั้ง เอกสารเก็บไว้
 เคยจัดทําบางครั้ง เอกสารสูญหาย
 ทําทุกครั้ง เอกสารสูญหาย
๑๑. การอนุมัติเงินกู้ ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
 ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านอนุมตั ิเองคนเดียว
 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคนใดคนหนึ่ งอนุมตั ิ หรือ กรรมการน้อยกว่ากึ่งหนึ่งอนุมัติ
 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านร่วมกันพิจารณาอนุมตั ิ
๑๒. การอนุมัติเงินกู้เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาท
 ประธานกองทุนอนุมัติเองคนเดียว
 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคนใดคนหนึ่งอนุ249
มตั ิ หรือ กรรมการน้อยกว่ากึ่งหนึ่งอนุมัติ
 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านร่วมกันพิจารณาอนุมตั ิ
 การประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านร่วมกันพิจารณาอนุมตั ิ
๑๓. การอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉินหรือเงินยืมฉุกเฉินรายหนึ่งไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
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250  คูประธานกรรมการกองทุ
นหมู่บ้านอนุมตั ิคนเดียว

 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคนใดคนหนึ่งอนุมตั ิ
 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านร่วมกันพิจารณาอนุมตั ิ
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 การประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านร่วมกันพิจารณาอนุมตั ิ
๑๓. การอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉินหรือเงินยืมฉุกเฉินรายหนึ่งไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
 ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านอนุมตั ิคนเดียว
 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคนใดคนหนึ่งอนุมตั ิ
 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านร่วมกันพิจารณาอนุมตั ิ
๑๔. การเบิกเงินสดมาเก็บรักษาไว้สาํ หรับการใช้จ่ายในการยืมฉุกเฉิน
 เท่าไรก็ได้ ตามทีป่ ระธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านเห็นชอบ
 วงเงินตามทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุม ซึ่งมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของ
สมาชิกทั้งหมด
 ไม่เคยเบิกเงินสดมาเก็บไว้ได้
๑๕. หลักการกู้ยืมเงิน(วิธีการให้สมาชิกกู้ยืมเงิน)
 สมาชิกขอกู้ด้วยวาจาแล้วรับเงินไป
 สมาชิกยื่นแบบคําขอกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามระเบียบ ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน
รอการอนุมตั ิ
 สมาชิกมาทําสัญญากู้ยืมเงิน แล้วรับเงินสดไปทันที
 สมาชิกขอให้โอนเงินกู้ยืมผ่านบัญชีธนาคาร โดยไม่ได้ทําสัญญากู้ยืมเงิน
 สมาชิกขอให้โอนเงินกู้ยืมผ่านบัญชีธนาคาร โดยทําสัญญากู้ยืมเงิน
๑๖. สัญญากู้ยืมเงิน
 ไม่เคยจัดทํา
 จัดทําสัญญากู้ยืมเงินครั้งแรกเพียงครั้งเดียว(กรณีมีการกู้ยืมหลายครั้ง)
 ทําสัญญากู้ยืมเงิน แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดครบถ้วน
 จัดทําสัญญากู้ยืมเงิน ลงลายมือชื่อผู้กู้ ทุกครั้ง
 ทําสัญญากู้ยืมเงินเพียงฉบับเดียวเก็บไว้ที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
 ทําสัญญากู้ยืมเงินมีสัญญาคู่ฉบับเก็บไว้ที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและผู้กู้
 เอกสารสูญหาย แต่มีรายการบัญชีของลูกหนี้เก็ บไว้
 เอกสารสูญหาย ไม่มีรายการบัญชีของลูกหนี้เก็บไว้
๑๗. สัญญาค้ําประกันการกู้ยืมเงิน
 ไม่เคยจัดทํา
 จัดทําสัญญาค้ําประกัน ลงลายมือชื่อผู้ค้ําประกัน ทุกครั้ง
 จัดทําสัญญาค้ําประกันครั้งแรกเพียงครั้งเดียว (กรณีมีการกู้ยืมหลายครั้ง)
 ทําสัญญาค้ําประกัน แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดครบถ้วน
 ทําสัญญาค้ําประกันเพียงรายเดียวฉบั250
บเดียวเก็บไว้ที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
 ทําสัญญาค้ําประกันมีสัญญาคู่ฉบับเก็บไว้ทคี่ ณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและผู้ค้ําประกัน
 เอกสารสูญหาย แต่มีรายการบัญชีของลูกหนี้และผู้ค้ําประกันเก็บไว้
 เอกสารสูญหาย ไม่มีรายการบัญชีของลูกหนี้และผู้ค้ําประกันเก็บไว้
๑๘. การชําระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน
 ลูกคูหนี
ําระตรงตามกํ
าหนดนัหดารจั
ชําดระหนี
251
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 ลูกหนี้ชําระหนี้เฉพาะดอกเบี้ย ค้างชําระเงินต้น
 ลูกหนี้ชําระหนี้เฉพาะดอกเบี้ย กรรมการจัดหาเงินต้น
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 เอกสารสูญหาย แต่มีรายการบัญชีของลูกหนี้และผู้ค้ําประกันเก็บไว้
 เอกสารสูญหาย ไม่มีรายการบัญชีของลูกหนี้และผู้ค้ําประกันเก็บไว้
๑๘. การชําระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน
 ลูกหนี้ชําระตรงตามกําหนดนัดชําระหนี้
 ลูกหนี้ชําระหนี้เฉพาะดอกเบี้ย ค้างชําระเงินต้น
 ลูกหนี้ชําระหนี้เฉพาะดอกเบี้ย กรรมการจัดหาเงินต้น
 ลูกหนี้ไม่ชําระหนี้และดอกเบี้ยเลย
 ลูกหนี้ขอผ่อนชําระหนี้โดยยินยอมทําหนังสือรับสภาพหนี้
 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเอาเงินจากบัญชีออมสัจจะของลูกหนี้มาหักชําระหนี้
๑๙. วิธีการชําระหนีข้ องลูกหนี้
 นําเงินมาชําระให้แก่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน และได้ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง
 นําเงินมาชําระให้แก่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน และไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน หรือ ออกใบเสร็จ
บางครั้ง
 นําเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของกองทุนหมู่บ้าน
 นําเงินมามอบให้แก่บุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้รับมอบอํานาจให้รับชําระหนี้
๒๐. การติดตามทวงถามการชําระหนี้
 ไม่เคยติดตามทวงถามเลย
 มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ลกู หนี้เซ็นรับทราบในคู่ฉบับหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
 มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามโดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ
 ทวงถามด้วยวาจา
๒๑. การแจ้งให้ผู้ค้ําประกัน
 มีหนังสือแจ้งให้ผคู้ ้ําประกันทราบภายใน ๖๐วัน นับแต่วนั ที่ลูกหนี้ผิดนัด
 แจ้งให้ทราบด้วยวาจา
 ไม่เคยแจ้งให้ผู้ค้ําประกันทราบเลยสักราย
๒๒. เงินขาดบัญชี
 ไม่เคยมีเงินขาดบัญชีเลย
 พบเงินขาดบัญชีจากการยักยอก แต่ไม่ได้ร้องทุกข์ดําเนินคดี
 พบเงินขาดบัญชีจากการยักยอก และได้ดําเนินคดีอาญาแล้ว
 พบเงินขาดบัญชี แต่ไม่ทราบที่มาที่ไปของการหายไปของเงิน
 กรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่าทําลายเอกสารรายการการเงิน จึงไม่ทราบทีม่ าทีไ่ ปของเงิน
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๒๓. งบการเงิน
 ไม่เคยจัดทําเลย
 จัดทําบ้างเป็นบางปี ล่าสุดปี...................
 จัดทําเป็นประจําทุกปี
 มีการจัดทํางบดุลทุกปี
 มีการจัดทํางบกําไรขาดทุนทุกปี
 มีการจัดทํางบทดรองทุกปี
๒๔. การจัดสรรและเบิกถอนกําไรสุทธิ
 มีการจัดสรรและเบิกถอนกําไรสุทธิทุกปี
 มีการจัดสรรและเบิกถอนกําไรสุทธิบางปี ล่าสุดปี...............
 ไม่เคยจัดสรรและเบิกถอนกําไรสุทธิเลย
 จัดสรรตามระเบียบแต่ไม่เคยเบิกถอนเลย
๒๕. การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
 ไกล่เกลี่ยสําเร็จ แต่ไม่ได้ทําหนังสือรับสภาพหนี้
 ไกล่เกลี่ยสําเร็จ ทําหนังสือรับสภาพหนี้
 ไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ ไม่ได้ดําเนินการใดๆต่อ
 ไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ ได้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการไกล่เกลีย่ ต่อ
 ไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ ได้จัดหาทนายความยืน่ ฟ้อง
 ไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ ได้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยืน่ ฟ้อง
๒๖. การจัดเก็บเอกสาร
 จัดเก็บเอกสารครบถ้วน เก็บไว้ที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน
 จัดเก็บเอกสารครบถ้วน เก็บไว้ที่ว่าการอําเภอ
 เอกสารสูญหายบางส่วน แต่มีค่ฉู บับอยู่ที่อําเภอ
 เอกสารสูญหายบางส่วน ไม่มีค่ฉู บับ
 เอกสารสูญหายทั้งหมด ไม่มีค่ฉู บับ
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เอกสารภาคผนวกที
่ ๓่ ๓
เอกสารภาคผนวกที
เอกสารภาคผนวกที่ ๓

ใบลงทะเบี
ยนการเข้
าร่วามประชุ
มสมาชิ
น..................................................
ใบลงทะเบี
ยนการเข้
ร่วมประชุ
มสมาชิกกกองทุ
กองทุนหมูบ่บ้า้าน..................................................
้งที่......../.................วั
่ ........เดืออนน ............................
............................ เวลา
ครั้งทีครั่......../.................วั
นทีน่ ที........เดื
เวลา......................น.
......................น.
ณ ............................................ บ้บ้าาน..............................
น.............................. หมูหมู
่ที่........
ณ ............................................
่ที่........

ตําบล............................อํ
าเภอ............................ จัจังหวั
ตําบล............................อํ
าเภอ............................
งหวัด.....................
ด.....................

ที่

ที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

บ้านเลขที่

บ้านเลขที่

เบอร์ติดต่อ

เบอร์ติดต่อ

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ค�ำเตือน กรณีทสี่ มาชิกไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ และได้สง่ ผูแ้ ทนมาเข้าร่วมประชุมจะต้องมีหนังสือมอบผูแ้ ทน
             เข้าร่วมประชุมทุกครัง้
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เอกสารภาคผนวกที่ ๔
คําเตืคําอเตืนอนกรณี
ที่สทมาชิ
มประชุมมได้ได้และได้
และได้
้แทนมาเข้
าร่วมประชุ
มอจะต้
อนังงมีสือหมอบผู
นังสือ้แมอบผู
้แ่ ทน
๔
กรณี
ี่สมาชิกกไม่ไม่สสามารถมาร่
ามารถมาร่ววมประชุ
ส่งสผู่ง้แผูทนมาเข้
าร่วมประชุ
มจะต้เอกสารภาคผนวกที
งมีหเอกสารภาคผนวกที
่ ทน
๔
เข้าเข้ร่วาร่มประชุ
วมประชุมมทุทุกกครั
ครั้ง้ง
ใบลงทะเบี
ยนการเข้
คณะกรรมการกองทุ
นหมู
้าน................................................
ใบลงทะเบี
ยนการเข้าาร่ร่ววมประชุ
มประชุมคณะกรรมการกองทุ
นหมู
่บ้า่บ
น................................................
่......../.................วันที่ ........เดื
เวลาเวลา
......................น.
ครัครั
้งที้ง่.ที......./.................วั
........เดืออนน............................
............................
......................น.
............................................ บ้าบ้น..............................
หมู่ทหมู
ี่........
ณณ............................................
าน..............................
่ที่........

าบล............................อําาเภอ............................
จังหวั
.....................
ตําตํบล............................อํ
เภอ............................
จังดหวั
ด.....................

ที่

ที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

บ้านเลขที่

บ้านเลขที่

เบอร์ติดต่อ

เบอร์ติดต่อ

ตําแหน่ง

ตําแหน่ง

ลายมือชือ่
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เอกสารภาคผนวกที่ 5

หนังสือมอบอํานาจ

ติดอากร
แสตมป์
๑๐ บาท

เขียนที่............................................................
วันที่.........เดือน..............................พ.ศ..........
เรื่อง มอบอํานาจให้บุคคลอื่นประชุมแทน
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน...........................................................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ...........................................................
เลขประจําตัวประชาชน ---- อายุ.....................ปี เชื้อชาติ...........
สัญชาติ............. อยู่บ้านเลขที่..........หมู่ที่......แขวง/ตําบล...........................เขต/อําเภอ..................
จังหวัด............... โทรศัพท์................เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน......................................หมู่ที่..........
แขวง/ตําบล............เขต/อําเภอ..................จังหวัด............... ขอมอบอํานาจให้ นาย/นาง/นางสาว
.....................................เลขประจําตัวประชาชน ---- อายุ..............ปี
เชื้อชาติ...........สัญชาติ............. อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่......แขวง/ตําบล................................
เขต/อําเภอ.................................จังหวัด...................... โทรศัพท์.......................................เป็นผู้มีอํานาจ
ในการเข้าร่วมประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านตลอดจนการออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ
และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอํานาจได้ทําไปตามที่มอบอํานาจนี้เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทําการ
ด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ...................................................................ผู้มอบอํานาจ
(....................................................................) ตัวบรรจง
ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอํานาจ
(....................................................................) ตัวบรรจง
ลงชื่อ....................................................................พยาน
(....................................................................) ตัวบรรจง
ลงชื่อ....................................................................พยาน
(....................................................................) ตัวบรรจง
หมายเหตุ: 1. ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหาร
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ข้อ 34 วรรคสอง “สมาชิกจะมอบอํานาจเป็น
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ได้ แต่ผู้รับมอบอํานาจนั้น จะรับมอบอํานาจจากสมาชิก
หนังสือให้บุคคลอื่น มาประชุมแทนตนก็
เกินกว่าหนึ่งรายไม่ได้”
2. การลงลายพิมพ์นิ้วมือให้มีพยานลงลายมือชื่อรับรอง 2 คน
3. การมอบอํานาจต้องติดอากรแสตมป์ 10 บาท
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