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จากประสบการณ์จริง อันเป็นการร่วมบูรณาการที่เป็นรูปธรรม ซึ่งการท้างานร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน
ดังกล่าวก่อให้เกิดองค์ความรู้และแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ต่อการแก้ไขปัญหา เพื่อฟื้นฟูและยกระดับการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คณะท้างานของส้านักงานอัยการสูงสุดจึงได้ร่วมกับส้านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดท้าคู่มือในด้านกฎหมายและด้านการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเป็นทั้งข้อมูลและเป็นเครื่องมอือย่างหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อน้าไปใช้ขับเคลื่อนในภารกิจของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อีกทั้งเป็นการ
เผยแพร่ความรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งที่สุดแล้วก็เพื่อการพัฒนากิจการ
กองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมือง อันเป็นฐานรากด้านเศรษฐกิจของประเทศได้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

คู่มือที่ได้ร่วมกันจัดท้าขึ้นระหว่างส้านักงานอัยการสูงสุดและส้านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแหง่ชาติ รวมทั้งหมดจ้านวน ๔ เล่ม ดังนี้ 

1. คู่มือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง    
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“คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุน
หมูบ่้านและชุมชนเมือง” เล่มนี้ จัดท้าขึ้นเพื่อให้กองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองได้มีองค์ความรู้และเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามเกณฑ์การประเมินผลที่ส้านักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติก้าหนด ซึ่งหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่
ส้านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
สามารถน้าไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ต่อไป 

   ส้านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

         ส้านักงานอัยการสูงสุด 

          เมษายน พ.ศ. 2560 
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เรียกช่ือว่า กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี โดยให้คณะผู้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน   
ยื่นขอจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านต่อนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกําหนด โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งและ      
จดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๐ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
ประกาศนายทะเบียนกองทนุหมู่บ้าน เรื่อง การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคลได้
กําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไว้ดังนี้ 

๑. ช่ือและรหัสกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่ถูกต้องและเป็นกองทุน
หมู่บ้าน หรือกองทุนชุมชนเมืองที่จัดตั้งข้ึนตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และแก้ไข
เพิ่มเติม 

๒. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่รับโอนเงิน ๑ ล้านบาท และบัญชีเงินฝากอ่ืนๆ     
ที่เป็นบัญชีเดิมและบัญชีปัจจุบันครบถ้วนทุกหน้าสมุดที่มีข้อมูล 

๓. สําเนาระเบียบ หรือข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง      
ที่เป็นปัจจุบันและมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สมาชิก เงินทุน การเงิน
การบัญชี และการควบคุม ตรวจสอบ 

๔. บัญชีรายช่ือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่เป็น
ปัจจุบัน โดยมีกระบวนการได้มาซ่ึงมีกรรมการและวาระการดํารงตําแหน่งที่เป็นไปตามระเบียบของ
กองทุนหมู่บ้านครบถ้วนทุกตําแหน่งและมีความโปร่งใส การเอาใจใส่ต่อกองทุนของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง 

๕. บัญชีรายชื่อของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่เป็นปัจจุบัน 
โดยระบุช่ือ สกุล และที่อยู่ที่ถูกต้อง 

๖. สําเนาบันทึกรายงานการประชุม ที่มีมติการประชุมให้จดทะเบียนเป็น      
นิติบุคคลโดยสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นโยบายการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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๗. สําเนางบดุล และงบกําไรขาดทุน ปีที่ผ่านมาของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุน
ชุมชนเมืองพร้อมรายละเอียด โดยมีความถูกต้องและครบถ้วนทางบัญชี มีหน้ีค้างชําระไม่เกินร้อยละ ๑๕ 
ของเงินจัดสรรทั้งหมด ซ่ึงหากหนี้ค้างชําระเกินร้อยละ ๑๕ แต่ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ต้องพิจารณาถึง
ความสามารถของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและต้องไม่มีเงินขาดบัญชี พร้อมงบดุลหลังจากการ
แก้ไขปัญหาหนี้ค้างชําระแล้ว 

๘. แผนการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง เมื่อได้รับการ
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว ทั้งแผนบริหารจัดการกองทุน และแผนบริหารจัดการหน้ี หากมีหน้ีค้าง
ชําระหรือมีเงินขาดบัญชี 

๙. แผนที่แสดงที่ตั้งของสํานักงานกองทุนหมู่บ้านหรือสํานักงานกองทุนชุมชนเมือง
ที่แสดงชัดเจนและควรมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ หรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ หรือสัญญาเช่า เป็นต้น 

สําหรับกองทุนหมู่บ้านที่ตั้งข้ึนใหม่ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ออกระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๔ ว่าด้วยการจัดตั้งและจดทะเบียน
กองทุนหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑  มีสาระสําคัญ ข้อ ๑๓ กําหนดว่า กองทุนหมู่บ้านท่ีผ่านการเตรียม     
ความพร้อมตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการของนายทะเบียนท่ีกําหนด ให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายยื่นขอจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านต่อนายทะเบียน ณ สถานที่    
ที่นายทะเบียนกําหนด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอยื่นจดทะเบียน ดังนี้  
 ก. ช่ือกองทุนหมู่บ้านและรหัสกองทุนหมู่บ้าน    
 ข. สําเนาสมุดบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) และบัญชีเงินสะสม (บัญชีที่ ๒)
 ค. สําเนาระเบียบ หรือข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน   
 ง. บัญชีรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน    
 จ. บัญชีรายชื่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน     
 ฉ. สําเนารายงานการประชุมเวทีประชาคม    
 ช. แผนการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้าน  
 ซ. แผนที่แสดงที่ตั้งของที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน     

  ต่อมา เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ได้มีมติการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ให้มีการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองปี ๒๕๕๕  เพื่อค้นหาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และความต้องการในการพัฒนา
ของกองทุนหมู่บ้านแต่ละกองทุนเพ่ือให้มีการดําเนินงานสู่มาตรฐานการบริหารจัดการกองทุนที่ดี โดย
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้กําหนดกรอบการประเมินในเรื่องศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการ  การเสริมสร้างความเข้มแข็ง และผลการดําเนินงานที่ ผ่านมาของกองทุนหมู่ บ้าน 
ประกอบด้วยเกณฑ์        การประเมิน ๒๐ เกณฑ์ ดังนี้ 

	 ต่อมา	 เมื่อวันที่	 ๓๑	 มกราคม	๒๕๕๕	 	 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

แห่งชาติ	 ได้มีมติการประชุมครั้งที่	 ๑/๒๕๕๕	 ให้มีการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืงปี	๒๕๕๕		เพือ่ค้นหาศกัยภาพ	ประสทิธภิาพ	และความต้องการในการพฒันา

ของกองทุนหมู่บ้านแต่ละกองทุนเพื่อให้มีการด�าเนินงานสู่มาตรฐานการบริหารจัดการกองทุนที่ดี	 โดย 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ก�าหนดกรอบการประเมินในเรื่องศักยภาพ 

ด้านการบริหารจัดการ	 	 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง	 และผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนหมู่บ้าน	

ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมนิ	๒๐	เกณฑ์	ดังนี้
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กรอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

๑. ด้านการบริหารจัดการ   ๑. ทีม่าของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
๒. โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมูบ้่าน 
๓. การส่งมอบงาน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
๔. ที่มาของระเบียบในการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้าน 
๕. ประชมุคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่าน 
๖. ประชุมสมาชิกกองทนุหมู่บ้าน 
๗. แผนปฏิบตัิงานประจําปขีองคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่าน 
๘. สถานที่ทําการ 
๙. การจัดทําบัญชีและงบการเงิน 
๑๐. การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน 

๒. ด้านการเสริมสร้าง 
    ความเข้มแข็ง 
 

๑๑.ระบบการจัดเกบ็เอกสาร 
๑๒. การออมเงินของสมาชิกกองทนุหมู่บ้าน 
๑๓. การมีส่วนร่วมของชุมชน 
๑๔. มีการจัดกระบวนการ พัฒนาองค์ความรู้แก่คณะกรรมการ
กองทนุหมู่บ้านและสมาชิกโดยกองทุนหมู่บ้านเอง 

๓. ด้านผลการดําเนินงาน 
 

๑๕. หนี้ค้างชาํระ 
๑๖. อัตราส่วนของสมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน 
๑๗. การนําเงินไปใช้ตามวัตถปุระสงค์ของการกู้ยืมเงิน 
๑๘. การทุจริตทางการเงิน 
๑๙. สวัสดิการของสมาชิก 
๒๐. ทุนสาธารณประโยชน์ต่อปี 

   
จากผลการประเมินศักยภาพกองทุนหมู่บ้าน พบว่าประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ

กองทุนหมู่บ้านหลายกองทุนไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการบริหารจัดการกองทุนที่กําหนดไว้และมีเกณฑ์
การประเมินที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง รวมถึงบางกองทุนยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลซ่ึงส่งผลให้การ
สนับสนุนเงินทุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในระหว่างปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ นั้น มีกองทุนหมู่บ้าน
และกองทุนชุมชนเมืองจาํนวนหนึง่ทีไ่ม่สามารถได้รับการสนับสนุนเงินทุนจึงจะต้องเร่งรัดให้ความช่วยเหลือ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านให้มีการบริหารจัดการที่ดีให้เป็นไปตามระเบียบ และมีความพร้อม
ในการขอรับการสนับสนุนเงินทุน โครงการที่สําคัญ ได้แก่ 
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กรอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

๑. ด้านการบริหารจัดการ   ๑. ทีม่าของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
๒. โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมูบ้่าน 
๓. การส่งมอบงาน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
๔. ที่มาของระเบียบในการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้าน 
๕. ประชมุคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่าน 
๖. ประชุมสมาชิกกองทนุหมู่บ้าน 
๗. แผนปฏิบตัิงานประจําปขีองคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่าน 
๘. สถานที่ทําการ 
๙. การจัดทําบัญชีและงบการเงิน 
๑๐. การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน 

๒. ด้านการเสริมสร้าง 
    ความเข้มแข็ง 
 

๑๑.ระบบการจัดเกบ็เอกสาร 
๑๒. การออมเงินของสมาชิกกองทนุหมู่บ้าน 
๑๓. การมีส่วนร่วมของชุมชน 
๑๔. มีการจัดกระบวนการ พัฒนาองค์ความรู้แก่คณะกรรมการ
กองทนุหมู่บ้านและสมาชิกโดยกองทุนหมู่บ้านเอง 

๓. ด้านผลการดําเนินงาน 
 

๑๕. หนี้ค้างชําระ 
๑๖. อัตราส่วนของสมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน 
๑๗. การนําเงินไปใช้ตามวัตถปุระสงค์ของการกู้ยืมเงิน 
๑๘. การทุจริตทางการเงิน 
๑๙. สวัสดิการของสมาชิก 
๒๐. ทุนสาธารณประโยชน์ต่อปี 

   
จากผลการประเมินศักยภาพกองทุนหมู่บ้าน พบว่าประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ

กองทุนหมู่บ้านหลายกองทุนไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการบริหารจัดการกองทุนที่กําหนดไว้และมีเกณฑ์
การประเมินที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง รวมถึงบางกองทุนยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลซ่ึงส่งผลให้การ
สนับสนุนเงินทุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในระหว่างปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ นั้น มีกองทุนหมู่บ้าน
และกองทุนชุมชนเมืองจาํนวนหนึง่ทีไ่ม่สามารถได้รับการสนับสนุนเงินทุนจึงจะต้องเร่งรัดให้ความช่วยเหลือ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านให้มีการบริหารจัดการที่ดีให้เป็นไปตามระเบียบ และมีความพร้อม
ในการขอรับการสนับสนุนเงินทุน โครงการที่สําคัญ ได้แก่ 

๑๑.	ระบบการจัดเก็บเอกสาร

มกีารจัดกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้แก่คณะกรรมการ
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กรอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

๑. ด้านการบริหารจัดการ   ๑. ทีม่าของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
๒. โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมูบ้่าน 
๓. การส่งมอบงาน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
๔. ที่มาของระเบียบในการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้าน 
๕. ประชมุคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่าน 
๖. ประชุมสมาชิกกองทนุหมู่บ้าน 
๗. แผนปฏิบตัิงานประจําปขีองคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่าน 
๘. สถานที่ทําการ 
๙. การจัดทําบัญชีและงบการเงิน 
๑๐. การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน 

๒. ด้านการเสริมสร้าง 
    ความเข้มแข็ง 
 

๑๑.ระบบการจัดเกบ็เอกสาร 
๑๒. การออมเงินของสมาชิกกองทนุหมู่บ้าน 
๑๓. การมีส่วนร่วมของชุมชน 
๑๔. มีการจัดกระบวนการ พัฒนาองค์ความรู้แก่คณะกรรมการ
กองทนุหมู่บ้านและสมาชิกโดยกองทุนหมู่บ้านเอง 

๓. ด้านผลการดําเนินงาน 
 

๑๕. หนี้ค้างชําระ 
๑๖. อัตราส่วนของสมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน 
๑๗. การนําเงินไปใช้ตามวัตถปุระสงค์ของการกู้ยืมเงิน 
๑๘. การทุจริตทางการเงิน 
๑๙. สวัสดิการของสมาชิก 
๒๐. ทุนสาธารณประโยชน์ต่อปี 

   
จากผลการประเมินศักยภาพกองทุนหมู่บ้าน พบว่าประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ

กองทุนหมู่บ้านหลายกองทุนไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการบริหารจัดการกองทุนที่กําหนดไว้และมีเกณฑ์
การประเมินที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง รวมถึงบางกองทุนยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลซ่ึงส่งผลให้การ
สนับสนุนเงินทุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในระหว่างปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ นั้น มีกองทุนหมู่บ้าน
และกองทุนชุมชนเมืองจาํนวนหนึง่ทีไ่ม่สามารถได้รับการสนับสนุนเงินทุนจึงจะต้องเร่งรัดให้ความช่วยเหลือ
ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านให้มีการบริหารจัดการที่ดีให้เป็นไปตามระเบียบ และมีความพร้อม
ในการขอรับการสนับสนุนเงินทุน โครงการที่สําคัญ ได้แก่ 

บุคคล	ซึ่งส่งผลให้การ
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๑. ปี 2555 สนับสนุนเงินทุนตามโครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ระยะที่ ๓  โดยจัดสรรเงินเพ่ิมทุน (บัญชีที่ ๑) ให้กองทุนละ ๑ ล้านบาท 

๒. ปี 2558 มีโครงการเพ่ิมศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภายใต้
มาตรการสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (วงเงิน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท)  และ 
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้าน (วงเงิน ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท) ให้ธนาคารออมสินและธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสนับสนุนเงินกู้ยืมให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภายใต้เง่ือนไขดอกเบ้ีย
อัตราพิเศษ 

๓. ปี 2559 มีโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ จัดสรรเงินให้กองทุนหมู่บ้านกองทุนละ ๕ แสนบาท ภายใต้บัญชีประชารัฐ 

  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงได้กําหนด
มาตรการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อสนับสนุนการเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ตามสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนของแต่ละกองทุน  มีการพัฒนาศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านด้วยกระบวนการ
ฟื้นฟูและสร้างระบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านโดยการเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ือสอบทานความต้องการ ความพร้อมในการเพ่ิมทุน ทั้งน้ี ได้ขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุน
หมู่บ้านระดับจังหวัด ระดับกรุงเทพมหานคร ระดับอําเภอหรือเขต สถาบันการเงิน และขอความ
อนุเคราะห์สํานักงานอัยการสูงสุดให้การสนับสนุนการดําเนินงานตามมาตรการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 

 

เม่ือ พ.ศ. 2547  ได้มีการตราพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
พ.ศ. 2547  กําหนดให้ในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน เรียกชื่อว่า “กองทุน
หมู่บ้าน” หรือ “กองทุนชุมชนเมือง” โดยให้คณะผู้จัดตั้งยื่นคําขอจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านต่อ 
นายทะเบียนตามระเบียบที่กําหนด  ส่งผลให้กองทุนหมู่บ้านที่จดทะเบียนแล้ว มีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย พนักงานอัยการจึงมีอํานาจรับว่าต่างหรือแก้ต่างคดีแพ่งที่สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านผิดนัด    
ไม่ชําระหน้ีตามสัญญาได้ ตามหนังสือตอบข้อหารือของสํานักงานอัยการสูงสุดที่ อส 0024.2/3299   
ลงวันที่  17 มีนาคม พ.ศ. 2551 อย่างไรก็ตามสํานักงานอัยการสูงสุดเห็นว่าเพ่ือเป็นการลดปริมาณ
คดีที่จะนําข้ึนสู่ศาล และประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมศาลตามนโยบายของรัฐ อีกทั้ง 
ยังเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านก่อนจะ
ดําเนินการฟ้องคดีต่อศาล ให้พนักงานอัยการดําเนินการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบกรมอัยการ 

๒. ความร่วมมือระหว่างสํานักงานอัยการสูงสดุกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

มาตรการสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู ่บ ้านและชุมชนเมือง	(วงเงิน	๔๐,๐๐๐	ล้านบาท)	และ 

อย่างไรกต็าม
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ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาทช้ันพนักงานอัยการ พ.ศ. 2532 และระเบียบกรมอัยการว่าด้วยการ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ. 2533 ทั้งน้ี ด้วยความสมัครใจของกองทุนหมู่บ้านกับสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน 

ต่อมา  ได้มีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สํานักงานอัยการสูงสุด กับ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  เรื่อง  ความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทาง 
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์     
พ.ศ. 2554  โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือ ไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาท แก่กรณีพิพาท     
ที่เกิดข้ึนกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีกิจกรรมการให้บริการ ดังนี้ 

1. ให้คําปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
2. ให้ความช่วยเหลือในการทํานิติกรรมสัญญา บนพ้ืนฐานความเสมอภาคของ

ทุกฝ่าย และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่แท้จริงของการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
3. ช่วยเหลือ ไกล่เกล่ียข้อพิพาทระหว่างกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกับ

สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
4. ให้ความช่วยเหลือทางด้านอรรถคดี โดยการรับว่าต่าง แก้ต่าง ให้แก่กองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง 

สํานักงานอัยการสูงสุดโดยสํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน ได้บูรณาการประสานความร่วมมือกับสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในการ
ร่วมมือกันปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน โดยได้จัดทําโครงการ“สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาแนวทางปกป้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนร่วมกับกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง” เมื่อระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 จากการ
ดําเนินการโครงการดังกล่าว ข้อมูลพบว่าปัจจยัสําคัญในการที่จะยกระดับการบริหารกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสูญเสียน้อยท่ีสุดต่องบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลจัดสรร   
เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านกลไกการบริหารของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คือ    
การสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและการดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและคดี 
กระบวนการทําสัญญากู้ยืมเงิน การติดตามหนี้สินที่ให้สมาชิกกองทุนกู้ยืมกลับคืนมาได้ โดยไม่ต้องนําคดี      
ข้ึนสู่ศาล 

  หลังจากการสัมมนาดังกล่าวทําให้ได้รับทราบข้อมูลและปัจจัยในการที่กองทุนหมู่บ้าน 
มีการบริหารจัดการที่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเงินทุนจัดสรรของรัฐบาลคิดเป็นเงิน
มากกว่าหมื่นล้านบาท  สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจึงได้รวบรวมข้อมูล  สถิติ 
ปัญหาอันเป็นเหตุปัจจัยที่เกิดข้ึนหารือมายังสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อขอรับการสนับสนุนคณะทํางาน
ในการวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

“สัมมนาเชิง

ต่อมาได้มีการท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส�านักงานอัยการสูงสุดกับ

ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
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  สํานักงานอัยการสูงสุดจึงได้สนับสนุนคณะทํางานเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามคําส่ังสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ที่ 55/2559 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  และสํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชนได้ดําเนินการ “โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการของกองทุนหมู่ บ้านและชุมชนเมือง” โดยจัดอบรมให้กับพนักงานอัยการที่ปฏิบัติหน้าที่              
ในสํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด/จังหวัดสาขา  
ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  และอบรมให้แก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่จะต้องรับการ
ฟื้นฟูเพ่ือขอเพ่ิมทุนในพ้ืนที่ทั่วประเทศระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามหลักสูตร 
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในกระบวนการทางกฎหมายและคดีเพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” แบ่งเป็น ๖ พ้ืนที่ๆ ละ ๑ วัน เนื้อหาการให้ความรู้ประกอบด้วย  

๑. สถานะของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  
๒. หลักเกณฑ์การขอเพิ่มทุน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านกฎหมาย  
๓. กระบวนการบริหารจัดการทางนิติกรรมสัญญา การเร่งรัดติดตามหน้ี  และ

กระบวนการดําเนินคดี และการบังคับคดี ถาม – ตอบ ปัญหา  
๔. การพัฒนาและปรับปรุงข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มี   

ธรรมาภิบาล   
๕. คณะทํางานเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองร่วมกับสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติลงพ้ืนที่ศึกษาแนวทางการ
สนับสนุนการดําเนินงานในกระบวนการทางกฎหมายและคดีในการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เกี่ยวกับหน้ีค้างชําระ และกรณีเงินขาดบัญชี ณ กองทุนหมู่บ้านชะแล้   
หมู่ที่ 4 ตําบลชะแล้ อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559  และนํา       
แนวทางการแก้ไขปัญหาไปใช้กับกองทุนหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูในเขตอําเภอท่าม่วง และอําเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน ๗ กองทุน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึง เดือนมกราคม 2560 จาก
กองทุนหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมด ๔๗ กองทุน 

พื้นที่	พื้นที่ละ	๑	วัน	เนื้อหาการให้ความรู้ประกอบด้วย



บทที่ ๒ 
สภาพปัญหา  ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้าน 

และชุมชนเมือง  แนวทางแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือ 
 

  จากการขับเคลื่อนการดําเนินงานมาตรการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองของสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และความร่วมมือของ
สํานักงานอัยการสูงสุดโดยสํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนได้ประมวล
สภาพปัญหา ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  แนวทางแก้ไขและ
การให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้มีแนวทางการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีการบริหารจัดการสู่มาตรฐานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ดังนี้ 
 
 
 
   
  การดําเนินงานมาตรการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้
จัดกลุ่มสภาพปัญหาการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านตามเกณฑ์การประเมินไว้ ๓ กลุ่ม ได้แก่ 

  1.1 กลุ่มที่ ๑  ปัญหาด้านการเงิน  
   ๑.๑.1 มีหน้ีค้างชําระเกินร้อยละ ๑๕ หมายความถึง ไม่มีการติดตามและ
ตรวจสอบความสามารถของลูกหนี้ในการใช้เงินคืนตามสัญญาส่งผลให้กองทุนหมู่บ้านมีหน้ีค้างชําระเกิน
ร้อยละ ๑๕ ของเงินทุนจัดสรรที่ได้รับจากรัฐบาล (บัญชีที่ ๑)  
   ๑.1.๒ กองทุนหมู่บ้านมีเงินขาดบัญชี หมายความถึง บัญชีลูกหน้ีจริงที่มี
หลักฐานตรวจสอบได้ และเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารรวมกันไม่ครบตามเงินที่ได้รับการจัดสรรจาก
รัฐบาล (บัญชีที่ ๑)  กรรมการกองทุนหมู่บ้านยักยอกเงิน ไม่ทราบสถานะการเงินและสถานะลูกหนี้ 

   ๑.1.๓ กองทุนหมู่บ้านขาดความเคล่ือนไหวในการดําเนินงาน หมายความถึง  
ไม่มีการจัดทาํบัญชี และงบการเงินเปน็ระยะเวลาติดต่อกันเกิน ๒ ป ี สถานะทางการเงินของ
กองทนุหมู่บ้านไม่มีความเคล่ือนไหว และไม่มีเอกสารการบริหารจัดการทางการเงินของกองทุน
หมู่บ้าน    

  1.2 กลุ่มที่ ๒  ปัญหาการบริหารจัดการด้านระบบเอกสาร การจัดการ  และระบบการออม 
   1.๒ .๑  ไ ม่ มีการจัดทําเอกสารการส่งมอบงานเมื่อมีการเปล่ียนแปลง
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

๑. สภาพปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

	 ๑.๑.๓	 กองทุนหมู่บ้านขาดความเคลื่อนไหวในการด�าเนินงาน	 หมายความถึง	 

ไม่มกีารจัดท�าบัญช	ีและงบการเงนิเป็นระยะเวลาตดิต่อกันเกนิ	๒	ปี	สถานะทางการเงนิของกองทุนหมู่บ้าน

ไม่มคีวามเคลื่อนไหว	และไม่มเีอกสารการบรหิารจัดการทางการเงนิของกองทุนหมู่บ้าน			
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และชุมชนเมือง  แนวทางแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือ 
 

  จากการขับเคลื่อนการดําเนินงานมาตรการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองของสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และความร่วมมือของ
สํานักงานอัยการสูงสุดโดยสํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนได้ประมวล
สภาพปัญหา ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  แนวทางแก้ไขและ
การให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้มีแนวทางการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีการบริหารจัดการสู่มาตรฐานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ดังนี้ 
 
 
 
   
  การดําเนินงานมาตรการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้
จัดกลุ่มสภาพปัญหาการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านตามเกณฑ์การประเมินไว้ ๓ กลุ่ม ได้แก่ 

  1.1 กลุ่มที่ ๑  ปัญหาด้านการเงิน  
   ๑.๑.1 มีหน้ีค้างชําระเกินร้อยละ ๑๕ หมายความถึง ไม่มีการติดตามและ
ตรวจสอบความสามารถของลูกหนี้ในการใช้เงินคืนตามสัญญาส่งผลให้กองทุนหมู่บ้านมีหน้ีค้างชําระเกิน
ร้อยละ ๑๕ ของเงินทุนจัดสรรที่ได้รับจากรัฐบาล (บัญชีที่ ๑)  
   ๑.1.๒ กองทุนหมู่บ้านมีเงินขาดบัญชี หมายความถึง บัญชีลูกหน้ีจริงที่มี
หลักฐานตรวจสอบได้ และเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารรวมกันไม่ครบตามเงินที่ได้รับการจัดสรรจาก
รัฐบาล (บัญชีที่ ๑)  กรรมการกองทุนหมู่บ้านยักยอกเงิน ไม่ทราบสถานะการเงินและสถานะลูกหนี้ 

   ๑.1.๓ กองทุนหมู่บ้านขาดความเคล่ือนไหวในการดําเนินงาน หมายความถึง  
ไม่มีการจัดทาํบัญชี และงบการเงินเปน็ระยะเวลาติดต่อกันเกิน ๒ ป ี สถานะทางการเงินของ
กองทนุหมู่บ้านไม่มีความเคล่ือนไหว และไม่มีเอกสารการบริหารจัดการทางการเงินของกองทุน
หมู่บ้าน    

  1.2 กลุ่มที่ ๒  ปัญหาการบริหารจัดการด้านระบบเอกสาร การจัดการ  และระบบการออม 
   1.๒ .๑  ไ ม่ มีการจัดทําเอกสารการส่งมอบงานเมื่อมีการเปล่ียนแปลง
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

๑. สภาพปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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   1.๒.๒ ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน ไม่เป็นปัจจุบัน 
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านไม่ทราบรายละเอียดในประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ไม่มีการทบทวนแก้ไข
ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม 
   1.๒.๓ ไม่มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ทําให้สมาชิกไม่ทราบกิจกรรม จึงไม่มีส่วนร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
   1.๒.๔ การจัดทําบัญชี  งบการเงินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี 
สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกําหนดตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑      
ข้อ ๙ (๘) 
   1.๒.๕ ไม่มีการจัดเก็บเอกสารของกองทุนหมู่บ้าน หรือการจัดเก็บเอกสาร 
ไม่เป็นระบบ  เอกสารการบริหารจัดการไม่ครบถ้วน 
   1.๒.๖  การออมเงินของสมาชิก (บัญชีที่ ๒) ไม่เคลื่อนไหว ไม่ต่อเนื่อง   
   1.๒.๗  ไม่เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยไม่มีการเปิดรับสมาชิก
เพิ่มเติมหลังจากการรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านครั้งแรก 
   1.๒.๘  ขาดการส่งเสริม  สนับสนุนและให้ความรู้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  
   1.๒.๙  ไม่มีสถานที่ทําการของกองทุน 
   1.๒.๑๐  ไม่มีการจัดสรรกําไรสุทธิมาจัดเป็นสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานให้กับสมาชิก 
กองทุนหมู่บ้าน 
   1.๒.๑๑ ไม่มีการจัดสรรกําไรสุทธิมาจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชน    

  1.3 กลุ่มที่ ๓  ปัญหาการบริหารจัดการด้านโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
   1.๓.๑ ไม่มีการกําหนดโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือมีกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านจํานวนไม่ครบถ้วนตามระเบียบ 
   1.๓.๒ กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่เป็นไปตาม
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 

กองทุนหมู่บ้าน	
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  จากการรายงานข้อมูลสภาพปัญหาการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านตามมาตรการ
ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนั้น ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในความ
ต้องการให้หน่วยงานให้ความช่วยเหลือ และมีรายละเอียดของปัญหา อุปสรรคที่สําคัญที่กองทุนหมู่บ้าน
ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขด้วยกองทุนหมู่บ้านเองได้ โดยสรุปได้ดังนี้ 
                              ๑. กองทุนหมู่บ้านประสบปัญหาหนี้ค้างชําระเกิน ๑๐ ป ีสาเหตุเนื่องจาก  

 ๑.๑ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านไม่ชําระคืนเงินกู้ยืม  
 ๑.๒ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่าขาดการติดตามทวงถาม  
 ๑.๓ มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่เข้ามาบริหาร แต่ขาดข้อมูล
ลูกหนี้  

๒. กองทุนหมู่บ้านมีปัญหาเงินขาดบัญชี สาเหตุเนื่องจาก 
 ๒.๑ กรรมการกองทุนหมู่บ้านทุจริต เช่น รับชําระเงินคืนจากสมาชิกแล้ว    

ไม่นําเงินเข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (กรรมการยักยอกเงิน) , กรรมการกองทุนหมู่บ้านเพ่ิมจํานวนเงินใน
สัญญากู้ยืมเงินของสมาชิก โดยสมาชิกไม่ทราบและไม่ยินยอมแล้วกรรมการกองทุนหมู่บ้านนําเงิน
ดังกล่าวไปใช้ส่วนตัว กรรมการกองทุนหมู่บ้านปลอมแปลงทําสัญญากู้ยืมเงินในนามสมาชิกแล้วนําเงินไป
ใช้เป็นการส่วนตัว เป็นต้น 

 ๒.๒ ข้อมูลลูกหน้ีตามสัญญากู้ยืมเงิน หรือหนังสือรับสภาพหนี้ และเงิน
คงเหลือในบัญชีที่ 1 รวมกันแล้วน้อยกว่าเงินทุนทั้งหมดที่รัฐบาลจัดสรรให้ 

 ๒.๓ กรรมการกองทุนหมู่บ้านทําลายเอกสาร หรือเอาไปเสียซึ่งเอกสาร   
ทําให้ไม่มีข้อมูลลูกหนี้ 

 ๒.๔ กองทุนหมู่บ้านบริหารจัดการโดยกรรมการเพียงคนเดียวเมื่อกรรมการ
เสียชีวิต เป็นบุคคลไร้ความสามารถ  หนีออกนอกพื้นที่ ทําให้กองทุนหมู่บ้านไม่มีข้อมูลการบริหารจัดการ
จึงไม่สามารถดําเนินงานต่อไปได้ 

๓. กองทุนหมู่บ้านมีปัญหาหยุดดําเนินการ สาเหตุเนื่องจาก 
๓.๑ กรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นหน้ีกองทุนเอง จึงไม่ดําเนินการเรียกคืนเงิน

จากสมาชิก  
๓.๒ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และสมาชิก ร่วมกันไม่ชําระคืนเงิน

เพราะมีความเข้าใจว่าเป็นเงินหลวงให้เปล่าไม่จําเป็นต้องชดใช้คืน 
๓.๓ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเรียกคืนเงินจากสมาชิก แต่สมาชิก      

ไม่ยอมชําระคืนเงิน  กรรมการกองทุนหมู่บ้านจึงหยุดดําเนินการ เพราะไม่เข้าใจถึงวิธีการติดตามทวงหนี้
โดยชอบด้วยกฎหมาย 

๓.๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศ ระเบียบ
หรือข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน เช่น ไม่เรียกประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือสมาชิก หรือเรียก
ประชุมไม่ได้  ไม่ติดตามเงินกู้ยืม ไม่ยอมรับชําระคืนเงินกู้จากสมาชิก ไม่จัดทําเอกสารการดําเนินงาน  

,	กรรมการกองทุนหมู่บ้านเพิ่มจ�านวนเงินใน
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๓.๕ เกิดความขัดแย้งระหว่างสมาชิกและกรรมการกองทุนหมู่ บ้าน 
เนื่องจากปัญหาการเมืองท้องถิ่น  ผลประโยชน์ และการส่ือสารไม่ตรงกัน ส่งผลให้มีการร้องเรียนไปยัง
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอและสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 

๔. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านขาดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบบัญชี  
ระเบียบ  เอกสารทางการเงิน   

๕. อุปสรรคจากเหตุปัจจัยอ่ืนๆ  ได้แก่  
  ๕.๑ ลูกหนี้ย้ายออกจากหมู่บ้าน ไม่สามารถติดต่อได้ 
  ๕.๒ ลูกหนี้เป็นเครือญาติกับกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ทําให้เกิดความ
เกรงใจกัน  
  ๕.๓ กรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่อยากติดตามหน้ี เนื่องด้วยคํานึงถึงฐาน
เสียงของตนในการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต่อไป  
 ๕.๔ กรรมการกองทุนหมู่บ้านบางคนมีพฤติกรรมไม่ชําระหนี้เอง จึงไม่ใส่ใจ 
ที่จะติดตามหนี้ 
 ๕.๕ การแยกหมู่บ้าน หรือ ชุมชนข้ึนใหม่ตามการแบ่งพ้ืนที่ของหน่วยงาน
ของกระทรวงมหาดไทยและมีการจัดตั้งและจดทะเบียนนิติบุคคลกองทุนตั้งใหม่ทําให้สมาชิกใช้สิทธิในการ
กู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้านแห่งใหม่ได้ โดยยังไม่ชําระคืนเงินให้แก่กองทุนเดิม  
 
 

  

  จากการดําเนินการ “โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง”  ได้สรุปข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือในการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ตามเกณฑ์การประเมินตาม
มาตรฐานการบริหารจัดกองทุนที่ดี โดยจัดกลุ่มปัญหา แนวทางแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือออกเป็น ๒ แนวทาง  
ได้แก่ ปัญหา แนวทางแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือทางด้านกระบวนการทางกฎหมาย และ
ปัญหา แนวทางแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือทางด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ 
ซ่ึงมีรายละเอียดของสภาพปัญหา  แนวทางการแก้ไข และเอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไข
ปัญหาตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

 

 

๒. ข้อเสนอแนะ และแนวทางการให้ความช่วยเหลือการดําเนินงาน 

	 ๔.		คณะกรรมการ	กองทุนหมู่บ้านขาดการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง	เช่นระบบบัญชี

ระเบียบ	เอกสารทางการเงิน

	 ๕.		อุปสรรคจากเหตุปัจจัยอื่นๆ	ได้แก่

	 จากการด�าเนินการ	 “โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ด�าเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง”	 ได้สรุปข้อเสนอแนะ	 และแนวทางแก้ไขเพื่อให้ความ 

ช่วยเหลือในการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ตามเกณฑ์การประเมินตาม

มาตรฐานการบริหารจัดการกองทุนที่ดี	 โดยจัดกลุ่มปัญหา	 แนวทางแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือ 

ออกเป็น	๒	แนวทาง	ได้แก่	ปัญหา แนวทางแก้ไขและการให้ความช่วยเหลอืทางด้านกระบวนการทาง

กฎหมาย และปัญหา แนวทางแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือทางด้านการพัฒนาศักยภาพการ

บริหารจัดการ	 ซึ่งมีรายละเอียดของสภาพปัญหา	 แนวทางการแก้ไข	 และเอกสารประกอบการ 

ด�าเนนิงานในการแก้ไขปัญหาตามขัน้ตอนต่างๆ	ดังนี้
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 ๒.๑ ปัญหา แนวทางแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือทางด้านกระบวนการทางกฎหมาย  

  ๒.๑.๑ ปัญหาหน้ีค้างชําระเกินร้อยละ ๑๕  

 สภาพปญัหา  
   กองทุนหมู่บ้านมีลูกหน้ีค้างชําระหน้ีคิดเป็นจํานวนเงินเกินร้อยละ ๑๕ ของ
เงินทุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ (บัญชีที่ ๑) เช่น กองทุนหมู่บ้านได้รับเงินจัดสรร  ๑ ล้านบาท มีเงินค้างชําระได้
ไม่เกินร้อยละ ๑๕ คิดเป็นเงินจํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท แต่พบว่ามีลูกหน้ีค้างชําระ ๑๐ รายๆ ละ 
๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน  ๒๐๐,๐๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐ จากเงินที่รัฐจัดสรรให้คือ ๑ ล้านบาท 
ถือว่ามีหนี้ค้างชําระเกินร้อยละ ๑๕ 

ข้อสังเกตลกัษณะของสมาชิกผู้กูที้่อาจเกิดปัญหาหน้ีค้างชําระ/ลูกหน้ีผิดนัด 
 ๑. สมาชิกผู้กู้ยืมเงินเริ่มมีการจ่ายดอกเบ้ียหรือเงินต้นล่าช้ากว่าระยะเวลา

ที่กําหนด เมื่อมีการทวงถามจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแล้ว อาจได้รับคําปฏิเสธโดยอาศัย       
เหตุผลต่าง ๆ 

 ๒. ได้รับการติดตามทวงหนี้จากสถาบนัการเงินอ่ืนเกีย่วกับสินเช่ือทาง
การเงินบ่อยผิดปกติ 

 ๓. สมาชิกเพิกเฉยเมื่อมีการทวงถามให้ชาํระหนี้และหลีกเลี่ยงที่จะพบปะ
กับกรรมการกองทนุหมูบ่า้น 

 ๔. ธุรกิจประเภทเดียวกันกบัที่ผู้กูยื้มเงินไปดําเนินการมีปัญหาการขาดทุน 
 ๕. สมาชิกผู้กู้ยืมเงินนําเงินที่ได้กู้ไปใช้ไม่ตรงตามวัตถปุระสงค์ตามที่แสดง

ไว้ในคําขอกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมือง 

  แนวทางการแก้ไข 
วิธีการที่ ๑  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทําระบบติดตามและตรวจสอบ

ความสามารถในการใช้เงินคืนตามสัญญา 
ขั้นตอนที่ ๑ เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน 

ก. รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินของสมาชิก เช่น 
แบบคําขอกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สัญญากู้ยืมเงิน  หนังสือรับสภาพหน้ี  ใบสําคัญการ
ชําระคืนเงินของสมาชิก ทะเบียนคุมลูกหนี้  สมุดบัญชี งบการเงิน   เป็นต้น  

       กรณีกองทุนหมู่บ้านที่มีปัญหาไม่มีข้อมูลลูกหน้ี รวมถึงเอกสารการ
ดําเนินงานของกองทุน  ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านประสานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ 
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ระดับอําเภอ/เขต  เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพ้ืนที่ ธนาคาร

	๑๐	ราย	รายละ

บาท

ด�าเนนิงานของกองทนุหมู่บ้าน		ให้คณะกรรมการกองทนุหมู่บา้นประสานคณะอนุกรรมการสนบัสนนุระดับ 
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สาขาที่รับผิดชอบ  หรือพนักงาน สทบ. สาขาประจําจังหวัด เพ่ือให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนในการ
จัดหาข้อมูล 

แหล่งข้อมูลค้นหาได้จาก  
๑. เอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงเก็บรักษาไว้ที่คณะอนุกรรมการ

สนับสนุนระดับจังหวัด และสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา    
๒. หนังสือส่ังจ่ายเงินกู้ยืม และกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้มีอํานาจ

เบิกจ่ายเงินซ่ึงเก็บรักษาไว้ที่ธนาคารสาขาที่รับผิดชอบ  
๓. เอกสารการขอเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้านที่ผ่านมา ซ่ึงเก็บรักษาไว้ที่

คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด และสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา  
๔. การจัดเก็บข้อมูลตามโครงการต้นกล้าอาชีพของกองทุนหมู่บ้าน

ซ่ึงเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา    
  ข. แยกประเภทลูกหน้ีที่มีสัญญา และการชําระคืนเงินกู้ยืมตามกําหนด 

กับประเภทค้างชําระทั้งที่มีเอกสารสัญญา และไม่มีเอกสารสัญญา 
  ค. จัดทําข้อมูลการชําระคืนเงินของลูกหน้ีรายคนท้ังเงินต้น ดอกเบ้ีย

และค่าปรับที่ต้องชําระทั้งหมด  

ขั้นตอนที่ ๒  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเรียกประชุมสมาชิกเพื่อ
แจ้งกําหนดวันชําระคืนเงินกู้และสถานที่ในการชําระคืน  
                                             ก. มีหนังสือเชิญประชุม  และหนังสือติดตามทวงถามบอกกล่าวให้    
ชําระหนี้ (ครั้งที่ ๑)  (ตามสัญญากู้ยืมเงิน /สัญญาค้ําประกันการกู้ยืมเงิน / หนังสือรับสภาพหน้ี / หนังสือ
รับสภาพ  ความรับผิด ฯลฯ) แจ้งไปยังลูกหน้ีและผู้ค้ําประกันให้มาประชุม และรับทราบข้อมูลการชําระ
คืนเงินกู้ยืมตามขั้นตอนที่ ๑ ทั้งนี้การส่งหนังสือดังกล่าวข้างต้นต้องมีสําเนาหนังสือไว้เป็นหลักฐาน ไม่ว่า
จะใช้วิธีการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไปส่งด้วยตัวเองที่บ้าน
ของลูกหน้ีซึ่งต้องมีหลักฐานการรับหนังสือไว้  
                                            ข. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแจ้งให้ที่ประชุมสมาชิกรับทราบผล
การดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  และกําหนดวันชําระคืนเงินกู้และสถานที่ในการชําระคืนเงินกู้ให้ชัดเจน 
พร้อมท้ังให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทํารายงานการประชุมบันทึกรายละเอียดไว้ด้วย  กรณี
ลูกหนี้ไม่มาประชุมให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านติดตามทวงถาม (ครั้งที่ ๒) โดยทําหนังสือบอกกล่าว
ทวงถามและแจ้งมติที่ประชุมสมาชิกให้ลูกหนี้ทราบด้วย  
                                             ค. หลังจากสมาชิกลูกหนี้มาร่วมประชุมและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ได้รับข้อมูลในการตกลงการชําระหน้ีจากสมาชิกลูกหนี้แล้ว ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดกลุ่มประเภท
ลูกหนี้ตามสาเหตุและสภาพปัญหาของการชําระคืนเงิน โดยการจัดกลุ่ม ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๒  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเรียกประชุมสมาชิกเพื่อ 

แจ้งก�าหนดวันช�าระคนืเงนิกู้และสถานที่ในการช�าระคนื 

																																											ก.	 มีหนังสือเชิญประชุม	 	 และหนังสือติดตามทวงถามบอกกล่าวให้	 

ช�าระหนี้	(ครัง้ที	่๑)	(ตามสญัญากูย้มืเงนิ/สญัญาค�า้ประกันการกู้ยมืเงนิ/หนังสอืรบัสภาพหนี้/หนังสอืรบัสภาพ

ความรบัผดิ	ฯลฯ)	แจ้งไปยังลูกหนี้และผูค้�้าประกนัให้มาประชมุ	และรบัทราบข้อมลูการช�าระคนืเงนิกูย้มืตาม

ขัน้ตอนที	่๑	ทัง้นี้การส่งหนงัสอืดงักล่าวข้างต้นต้องมสี�าเนาหนังสอืไว้เป็นหลกัฐาน	ไม่ว่าจะใช้วธิกีารส่งทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ	 หรือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไปส่งด้วยตัวเองที่บ้านของลูกหนี้ซึ่งต้องมี

หลักฐานการรับหนังสอืไว้	

																									 	 ข.	 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแจ้งให้ที่ประชุมสมาชิกรับทราบผล 

การด�าเนินงาน	 ปัญหา	 อุปสรรค	 และก�าหนดวันช�าระคืนเงินกู้และสถานที่ในการช�าระคืนเงินกู้ให้ชัดเจน	

พร้อมทั้งให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดท�ารายงานการประชุมบันทึกรายละเอียดไว้ด้วย	 กรณ ี

ลูกหนี้ไม่มาประชุมให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านติดตามทวงถาม	 (ครั้งที่	 ๒)	 โดยท�าหนังสือบอกกล่าว

ทวงถามและแจ้งมตทิี่ประชุมสมาชกิให้ลูกหนี้ทราบด้วย	

																																										ค.	หลงัจากสมาชกิลกูหนี้มาร่วมประชมุและคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้าน

ได้รับข้อมลูในการตกลงการช�าระหนี้จากสมาชกิลกูหนี้แล้ว	ให้คณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านจดักลุม่ประเภท

ลูกหนี้ตามสาเหตุและสภาพปัญหาของการช�าระคนืเงนิ	โดยการจัดกลุ่ม	ดังนี้

เงนิกู้
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  กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่สามารถชําระเงินคืนได้ทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยและ  
เบ้ียปรับทันที เมื่อลูกหนี้นําเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียและเบ้ียปรับมาชําระคืน ให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านรับเงินไว้แล้วออกใบเสร็จรับเงิน  ทําการแทงเพิกถอน หรือเวนคืนสัญญากู้ยืมเงิน แล้วดําเนินการ
ลงบัญชีให้เรียบร้อย 

  กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่รับสภาพหนี้และขอผ่อนชําระหน้ีเป็นงวดๆให้ดําเนินการ
ตามวิธีการที่ ๒ ต่อไป  

  กลุ่มที่ ๓ กลุ่มที่ไม่ประสงค์จะชําระคืนเงิน ติดต่อไม่ได้ ไม่แจ้งเหตุขัดข้อง
ให้ทราบ ให้ดําเนินการตามวิธีการที่ ๒ และ ๓ ต่อไป 

  กลุ่มที่ ๔ กลุ่มที่ลูกหนี้เงินกู้เสียชีวิต ให้ดําเนินการตามวิธีการที่ ๒ ต่อไป 

วิธีการที่ ๒ การเจรจาประนอมหนี้ และปรบัปรุงโครงสร้างหนี้ 
 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามหนังสือบอกกล่าวทวงถามและลูกหน้ีได้ติดต่อ     

ขอเจรจาไกล่เกล่ียแล้วนั้น ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดําเนินการเจรจาหรือผ่อนผันการชําระหน้ี
ให้แก่ลูกหนี้  โดยพิจารณาจากสาเหตุที่ลูกหน้ีไม่สามารถชําระหน้ีคืนได้ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป  
เพ่ือแก้ไขปัญหาและหาแนวทางในการช่วยเหลือลูกหน้ีให้สามารถชําระหน้ีกองทุนหมู่บ้านได้อย่างเป็นระบบ  

1. กรณีสามารถเจรจาตกลงประนีประนอมจํานวนหน้ีตามสัญญา ดอกเบ้ีย 
และเบี้ยปรับได้โดยการขอผ่อนชําระควรมีระยะเวลาการชําระคืนเงินไม่เกิน ๒ ปี ให้ลูกหน้ีรายนั้น        
ทําหนังสือรับสภาพหนี้ไว้เป็นหลักฐานแก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือหากมีการตกลงให้ชําระหน้ี
บางส่วนและส่วนที่เหลือขอผ่อนชําระคืนเป็นรายงวด ก็ให้ระบุในหนังสือให้ชัดเจน เช่น ให้ชําระเสร็จส้ิน
ภายในกี่งวด จํานวนเงินชําระในแต่ละงวด งวดแรกชําระในวันใดให้ระบุชัดเจน และงวดต่อไปชําระภายใน
วันที่ใด ชําระสถานท่ีใด  และหากไม่ชําระตามข้อตกลงน้ีลูกหน้ียินยอมให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป เป็นต้น หากจะมีการลดดอกเบ้ีย หรือเบ้ียปรับแก่ลูกหน้ี
รายใด จํานวนเงินเท่าใดให้ขอมติที่ประชุมสมาชิกให้ความเห็นชอบก่อน 

ก. กรณีที่เป็นหนี้ที่ยังไม่ขาดอายุความ  ให้ทําเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ 
ข. กรณีที่เป็นหนี้ที่ขาดอายุความ  ให้ทําเป็นหนังสือรับสภาพความรับผิด 
 ค. ในการทําสัญญาประนีประนอม คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านควร

เชิญเครือข่ายของกองทุนหมู่บ้านหรือพนักงาน สทบ. สาขา หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการ
ประชุมเพื่อเป็นพยาน และแสดงถึงความเป็นธรรมและโปร่งใสในการเจรจาประนีประนอม 

ทั้งนี้ หากลูกหน้ีเสียชีวิตแล้วผู้ค้ําประกันหรือทายาทของลูกหน้ียินยอมชดใช้หน้ี
ให้ทําหนังสือยินยอมชําระหนี้แทนลูกหน้ี แต่หากไม่มีผู้ใดเข้ารับชดใช้หน้ีแทน คณะกรรมการกองทุน
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13 
 

  กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่สามารถชําระเงินคืนได้ทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยและ  
เบ้ียปรับทันที เมื่อลูกหนี้นําเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียและเบ้ียปรับมาชําระคืน ให้คณะกรรมการกองทุน
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ให้ด�าเนนิการ

	 ค.	ในการท�าสัญญาประนีประนอม	 คณะกรรมการกองทุนหมู ่บ้านควร 

ช�าระทีส่ถานทีใ่ด

กลุ่มที่สามารถช�าระคืนเงินได้
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   อนึ่งหนังสือรับสภาพหนี้  หนังสือรับสภาพความรับผิด และหนังสือยินยอมชําระ
หนี้แทน ต้องจัดให้มีหลักประกันหรือผู้คํ้าประกันด้วย   
 **ข้อเสนอแนะแนวทางการกําหนดทางเลือกในการเจรจาประนีประนอม โดย
พิจารณาเป็นรายบุคคล 
    ก. ยืดระยะเวลาการชําระหนี้  โดยการทําหนังสือรับสภาพหนี้ 
    ข. ปรับอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับให้เหมาะสมกับปัญหา 
    ค. เจรจาเพื่อการประเมินราคาทรัพย์สินที่จะนํามาชําระหนี้ 

   2. กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเรียกประชุม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือขอความเห็นชอบให้ดําเนินการฟ้องร้องดําเนินคดีกับลูกหน้ีเป็นราย
กรณี และมอบอํานาจให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านคนหน่ึงคนใดหรือบุคคลใดเป็นผู้ดําเนินคดีแทนกองทุน
หมู่บ้านในการฟ้องคดีตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
สมาชิกใช้เงินดอกผลกําไรหรือดอกเบ้ียจากการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านมาสํารองเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการดําเนินการฟ้องร้องคดี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ  เป็นต้น และจัดทํา
รายงานการประชุมซ่ึงบันทึกรายละเอียดดังกล่าวไว้ 
   ๓. กรณีลูกหนี้ไม่มาติดต่อหลังจากมีหนังสือติดตามทวงถาม ครั้งที่ ๑ ให้มี
หนังสือติดตามทวงถามบอกกล่าวให้ชําระหน้ี ครั้งที่ ๒ (ตามสัญญากู้ยืมเงิน /สัญญาค้ําประกันการกู้ยืมเงิน/ 
หนังสือรับสภาพหนี้ / หนังสือรับสภาพความรับผิด ฯลฯ) แจ้งไปยังลูกหนี้และผู้คํ้าประกันให้ทราบอีกคร้ังหนึ่ง
พร้อมรายละเอียดมติที่ประชุมสมาชิกเพื่อนัดเจรจาประนีประนอมรวมถึงการทาํหนงัสือรับสภาพหนี้ ทั้งนี้ 
การส่งหนังสือติดตามทวงถามควรใช้วิธีการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านไปส่งด้วยตัวเองที่บ้านของลูกหนี้โดยมีใบตอบรับหนังสือไว้เป็นหลักฐาน  หากครบกําหนด
ระยะเวลานัดเจรจาและยังไม่ได้รับการติดต่อจากลูกหน้ี  ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส่งหนังสือ
ติดตามทวงถามอีกครั้งหนึ่ง 
   และในกรณีลูกหน้ีไม่มาติดต่อเจรจาหรือนําเงินมาชําระให้กองทุนหมู่บ้าน
หลังจากส่งหนังสือทวงถาม ๓ ครั้งแล้ว ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดําเนินการทางกฎหมายเป็น
รายกรณีไปตามความจําเป็นและเหมาะสม  เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติของกองทุนหมู่บ้านท่ีชัดเจนในการ
บริหารจัดการกับลูกหนี้ที่ผิดเงื่อนไขสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาต่อไป ให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อเตรียมฟ้องคดี 
   อนึ่ง กรณีลูกหนี้หนีหาย/ย้ายถิ่น ไม่ทราบที่อยู่ที่จะติดต่อได้ ให้กรรมการกองทุน
หมู่บ้านประสานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขต พนักงาน สทบ. สาขาประจําจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร เพื่อขอขอ้มูลลูกหนี้ตามทะเบียนราษฎร์ 
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   อนึ่ง กรณีลูกหนี้หนีหาย/ย้ายถิ่น ไม่ทราบที่อยู่ที่จะติดต่อได้ ให้กรรมการกองทุน
หมู่บ้านประสานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขต พนักงาน สทบ. สาขาประจําจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร เพื่อขอขอ้มูลลูกหนี้ตามทะเบียนราษฎร์ 
 
 

หนังสือรับสภาพหนี้/

(ตามสัญญากู้ยมืเงนิ/สัญญาค�า้ประกันการกู้ยมืเงนิ
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วิธีการที่ ๓ การฟ้องร้องดําเนินคดี  
  ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ เพ่ือเตรียม
ฟ้องร้องคดี และปรึกษากับพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดี (สคชจ.) จังหวัด/จังหวัดสาขานั้นๆ เพื่อเตรียมการฟ้องคดีต่อไป  

ในข้ันต้นพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดี (สคชจ.) ประจําจังหวัด/จังหวัดสาขานั้นอาจประสานทั้งสองฝ่ายเพื่อเจรจาไกล่
เกลี่ยกัน ตามหนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดที่ อส ๐๐๒๔.๒/๓๒๙๙ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ถ้า
คู่กรณีสามารถตกลงกันได้ ก็ไม่ต้องฟ้องดําเนินคดี  หากไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ผู้รับมอบอํานาจมี
หนังสือขอความอนุเคราะห์จากพนักงานอัยการท้องที่ที่รับผิดชอบ ให้ว่าต่างคดีให้  หรือผู้รับมอบอํานาจ
จัดหาทนายความเพื่อดําเนินการฟ้องร้องคดีต่อไป 

 
“ การฟ้องคดีตามกฎหมาย ควรเป็นข้ันตอนสุดท้ายของการบังคับให้ชําระหนี้” 

 เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามข้ันตอนต่างๆ ข้างต้น 
 ๑. คําขอกู้ยืมเงินกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง  สัญญากู้ยืมเงิน สัญญา 

        คํ้าประกันการกู้ยืมเงิน (และหนังสือแจ้งผู้คํ้าประกนักรณีลูกหน้ีผิดนัดภายใน 
                                      ๖๐ วันนับแต่ลูกหนี้ผิดนัด) 
  ๒. หนงัสือรบัสภาพหน้ี  หนงัสือยินยอมชําระหน้ีแทน หนังสือรบัสภาพความรับผิด 
  ๓. หนังสือทวงถามให้ชําระหนี้เงินกู้ หนังสือบอกกล่าวผู้คํ้าประกนัการกู้ยืมเงิน 

 ๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
 ๕. รายงานการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
 ๖. หนงัสือขอความอนุเคราะห์จากพนักงานอัยการให้ว่าต่างคดี 

 ๗. หนงัสือมอบอํานาจ (กรณีการดําเนินการทางกฎหมาย) 
  ๘. ตารางคํานวณทุนทรัพย์ที่ใช้ในการฟ้องร้องบงัคับคดี (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
และเบี้ยปรบั) ของลูกหนี้แต่ละรายที่จะใช้ยื่นฟ้อง (กรณีการดําเนินคดีตามกฎหมาย) 
  
 
 
 
 
 
 
 

	 ในขั้นต้นพนักงานอัยการ	 ส�านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง 

กฎหมายและการบังคับคดี	 จังหวัด/จังหวัดสาขา	 (สคชจ.)	 นั้นอาจประสานทั้งสองฝ่ายเพื่อเจรจา 

ไกล่เกลี่ยกัน	 ตามหนังสือส�านักงานอัยการสูงสุดที่	 อส	๐๐๒๔.๒/๓๒๙๙	ลงวันที่	 ๑๗	มีนาคม	๒๕๕๑ 

ถ้าคู่กรณีสามารถตกลงกันได้	 ก็ไม่ต้องฟ้องด�าเนินคดี	 หากไม่สามารถตกลงกันได้	 ให้ผู้รับมอบอ�านาจ 

มหีนังสอืขอความอนุเคราะห์จากพนักงานอัยการท้องที่ที่รับผดิชอบ	ให้ว่าต่างคดใีห้		หรอืผู้รับมอบอ�านาจ

จัดหาทนายความเพื่อด�าเนนิการฟ้องร้องคดตี่อไป

“การฟ้องคดตีามกฎหมาย ควรเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบังคับให้ช�าระหนี้”

	 	 ๑.	ค�าขอกูย้มืเงนิกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืง	สญัญากูย้มืเงนิ		สญัญาค�า้ประกนั	

การกู้ยมืเงนิ	(และหนังสอืแจ้งผู้ค�้าประกันกรณลีูกหนี้ผดินัดภายใน	๖๐วัน	นับแต่ลูกหนี้ผดินัด) 

15 
 

วิธีการที่ ๓ การฟ้องร้องดําเนินคดี  
  ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ เพ่ือเตรียม
ฟ้องร้องคดี และปรึกษากับพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดี (สคชจ.) จังหวัด/จังหวัดสาขานั้นๆ เพื่อเตรียมการฟ้องคดีต่อไป  

ในข้ันต้นพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดี (สคชจ.) ประจําจังหวัด/จังหวัดสาขานั้นอาจประสานทั้งสองฝ่ายเพื่อเจรจาไกล่
เกลี่ยกัน ตามหนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดที่ อส ๐๐๒๔.๒/๓๒๙๙ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ถ้า
คู่กรณีสามารถตกลงกันได้ ก็ไม่ต้องฟ้องดําเนินคดี  หากไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ผู้รับมอบอํานาจมี
หนังสือขอความอนุเคราะห์จากพนักงานอัยการท้องที่ที่รับผิดชอบ ให้ว่าต่างคดีให้  หรือผู้รับมอบอํานาจ
จัดหาทนายความเพื่อดําเนินการฟ้องร้องคดีต่อไป 

 
“ การฟ้องคดีตามกฎหมาย ควรเป็นข้ันตอนสุดท้ายของการบังคับให้ชําระหนี้” 

 เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามข้ันตอนต่างๆ ข้างต้น 
 ๑. คําขอกู้ยืมเงินกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง  สัญญากู้ยืมเงิน สัญญา 

        คํ้าประกันการกู้ยืมเงิน (และหนังสือแจ้งผู้คํ้าประกนักรณีลูกหน้ีผิดนัดภายใน 
                                      ๖๐ วันนับแต่ลูกหนี้ผิดนัด) 
  ๒. หนงัสือรบัสภาพหน้ี  หนงัสือยินยอมชําระหน้ีแทน หนังสือรบัสภาพความรับผิด 
  ๓. หนังสือทวงถามให้ชําระหนี้เงินกู้ หนังสือบอกกล่าวผู้คํ้าประกนัการกู้ยืมเงิน 

 ๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
 ๕. รายงานการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
 ๖. หนงัสือขอความอนุเคราะห์จากพนักงานอัยการให้ว่าต่างคดี 

 ๗. หนงัสือมอบอํานาจ (กรณีการดําเนินการทางกฎหมาย) 
  ๘. ตารางคํานวณทุนทรัพย์ที่ใช้ในการฟ้องร้องบงัคับคดี (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
และเบี้ยปรบั) ของลูกหนี้แต่ละรายที่จะใช้ยื่นฟ้อง (กรณีการดําเนินคดีตามกฎหมาย) 
  
 
 
 
 
 
 
 

และการบังคับคดจีังหวัด/จังหวัดสาขา	(สคชจ.)	นัน้ๆ	เพื่อเตรยีมการฟ้องคดตี่อไป
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   คําขอกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

คําขอกู้เลขที่................../................. ทําที่  ....................................................... 

         ………………….……………………………………. 

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

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................อายุ...........ป ี
เลขประจํ าตั วประชาชน   - -- -              
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่……..........ซอย.......................................ถนน..................................................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด............................................
โทรศัพท์..........................................อาชีพ..........................................สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง
เลขที่.......................................................ปัจจุบันเป็นสมาชิกเงินออมสัจจะกับกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง 
เป็นเวลา....................ป ี..............เดือน มียอดเงินออม จํานวน......................................บาท  

2. ช่ือคู่สมรส นาย/นาง/นางสาว..................................................................................อายุ..............ปี 
รายได้.............................บาท/เดือน 

3. ช่ือบุตรจํานวน....................คน คือ 
  ๓.๑ .................................................................อายุ.....................ป ีรายได้................บาท/เดือน 
  ๓.๒ .................................................................อายุ.....................ป ีรายได้................บาท/เดือน 
  ๓.๓ .................................................................อายุ.....................ป ีรายได้................บาท/เดือน 

 ๔. มีทรัพย์สินดังน้ี (เช่น ที่ดิน/รถยนต์/เงินฝากในบัญชีธนาคาร) 
  ๔.๑ .........................................................................ราคา..................................บาท 
  ๔.๒ .........................................................................ราคา..................................บาท 
  4.3 .........................................................................ราคา..................................บาท 

    ๕. ข้าพเจ้ามีรายได้/รายจ่าย ดังนี้ 

รายได้ รายจ่าย 
1. จากอาชีพหลักต่อปี  จํานวน.......................บาท
2. อ่ืนๆ รวมต่อปี        จํานวน........................บาท 
 

1. เพื่อการลงทุนในอาชีพหลักต่อปี  จํานวน....................บาท
2. ในครัวเรือนต่อป ี                   จํานวน.....................บาท 
3. เพื่อการชําระหนี้ต่อป ี             จํานวน.....................บาท 

รวมรายได้ต่อปี        จํานวน....................บาท รวมรายจ่ายต่อปี           จํานวน............................บาท 

เอกสารการดําเนินงานปัญหาหนี้ค้างชําระ

ลงชื่อ...................................................ผู้ขอกู้
คําขอกู้ยืมเงิน หน้า ๑/๓ 

	................
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   คําขอกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

คําขอกู้เลขที่................../................. ทําที่  ....................................................... 

         ………………….……………………………………. 

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

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................อายุ...........ป ี
เลขประจํ าตั วประชาชน   - -- -              
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่……..........ซอย.......................................ถนน..................................................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด............................................
โทรศัพท์..........................................อาชีพ..........................................สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง
เลขที่.......................................................ปัจจุบันเป็นสมาชิกเงินออมสัจจะกับกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง 
เป็นเวลา....................ป ี..............เดือน มียอดเงินออม จํานวน......................................บาท  

2. ช่ือคู่สมรส นาย/นาง/นางสาว..................................................................................อายุ..............ปี 
รายได้.............................บาท/เดือน 

3. ช่ือบุตรจํานวน....................คน คือ 
  ๓.๑ .................................................................อายุ.....................ป ีรายได้................บาท/เดือน 
  ๓.๒ .................................................................อายุ.....................ป ีรายได้................บาท/เดือน 
  ๓.๓ .................................................................อายุ.....................ป ีรายได้................บาท/เดือน 

 ๔. มีทรัพย์สินดังน้ี (เช่น ที่ดิน/รถยนต์/เงินฝากในบัญชีธนาคาร) 
  ๔.๑ .........................................................................ราคา..................................บาท 
  ๔.๒ .........................................................................ราคา..................................บาท 
  4.3 .........................................................................ราคา..................................บาท 

    ๕. ข้าพเจ้ามีรายได้/รายจ่าย ดังนี้ 

รายได้ รายจ่าย 
1. จากอาชีพหลักต่อปี  จํานวน.......................บาท
2. อ่ืนๆ รวมต่อปี        จํานวน........................บาท 
 

1. เพื่อการลงทุนในอาชีพหลักต่อปี  จํานวน....................บาท
2. ในครัวเรือนต่อป ี                   จํานวน.....................บาท 
3. เพื่อการชําระหนี้ต่อป ี             จํานวน.....................บาท 

รวมรายได้ต่อปี        จํานวน....................บาท รวมรายจ่ายต่อปี           จํานวน............................บาท 

เอกสารการดําเนินงานปัญหาหนี้ค้างชําระ

ลงชื่อ...................................................ผู้ขอกู้
คําขอกู้ยืมเงิน หน้า ๑/๓ 

	................
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   คําขอกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

คําขอกู้เลขที่................../................. ทําที่  ....................................................... 

         ………………….……………………………………. 

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

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................อายุ...........ป ี
เลขประจํ าตั วประชาชน   - -- -              
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่……..........ซอย.......................................ถนน..................................................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด............................................
โทรศัพท์..........................................อาชีพ..........................................สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง
เลขที่.......................................................ปัจจุบันเป็นสมาชิกเงินออมสัจจะกับกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง 
เป็นเวลา....................ป ี..............เดือน มียอดเงินออม จํานวน......................................บาท  

2. ช่ือคู่สมรส นาย/นาง/นางสาว..................................................................................อายุ..............ปี 
รายได้.............................บาท/เดือน 

3. ช่ือบุตรจํานวน....................คน คือ 
  ๓.๑ .................................................................อายุ.....................ป ีรายได้................บาท/เดือน 
  ๓.๒ .................................................................อายุ.....................ป ีรายได้................บาท/เดือน 
  ๓.๓ .................................................................อายุ.....................ป ีรายได้................บาท/เดือน 

 ๔. มีทรัพย์สินดังน้ี (เช่น ที่ดิน/รถยนต์/เงินฝากในบัญชีธนาคาร) 
  ๔.๑ .........................................................................ราคา..................................บาท 
  ๔.๒ .........................................................................ราคา..................................บาท 
  4.3 .........................................................................ราคา..................................บาท 

    ๕. ข้าพเจ้ามีรายได้/รายจ่าย ดังนี้ 

รายได้ รายจ่าย 
1. จากอาชีพหลักต่อปี  จํานวน.......................บาท
2. อ่ืนๆ รวมต่อปี        จํานวน........................บาท 
 

1. เพื่อการลงทุนในอาชีพหลักต่อปี  จํานวน....................บาท
2. ในครัวเรือนต่อป ี                   จํานวน.....................บาท 
3. เพื่อการชําระหนี้ต่อป ี             จํานวน.....................บาท 

รวมรายได้ต่อปี        จํานวน....................บาท รวมรายจ่ายต่อปี           จํานวน............................บาท 

เอกสารการดําเนินงานปัญหาหนี้ค้างชําระ

ลงชื่อ...................................................ผู้ขอกู้
คําขอกู้ยืมเงิน หน้า ๑/๓ 



คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 17
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๖. ปัจจุบันข้าพเจ้ามีหนี้สิน........................................................................บาท 
๗. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุน...........................................จํานวน.....................บาท 

(.....................................................) เพื่อนําไปใช้เกี่ยวกับ .....................................................................
โดยกําหนดชําระคืนเป็นเงินรายงวด/รายปีรวม..........................เดือน/ปี โดยกําหนดชําระให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่..........เดือน.........................................พ.ศ. ................ 

๘. การกู้ยืมเงินครั้งนี้ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกัน ดังนี้ 
 ๘.๑  บุคคลค้ําประกัน คือ  
   (1) นาย/นาง/นางสาว ........................................................สมาชิกเลขที่.............................

เลขประจําตัวประชาชน..........................................................  และ 
   (2) นาย/นาง/นางสาว .........................................................สมาชิกเลขที่.............................    

เลขประจําตัวประชาชน...................................................................   
 ๘.๒   จํานําทรัพย์สินได้แก่................................................................................................... 
 ๘.๓   จํานองทรัพย์สินได้แก่.................................................................................................... 
 8.4  หลักประกัน (อ่ืนๆ) ได้แก่..................................................................................................... 

ข้าพเจ้าเข้าใจหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้ ยืมเงิน การส่งชําระคืนเงินกู้ของกองทุนหมู่บ้าน/                 
ชุมชนเมืองและสัญญาว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ของกองทุนหมู่บ้านโดยเคร่งครัด             
        
  
   

   ลงชื่อ.................................................ผู้ขอกู้ 
       (....................................................) 

 
 

  ลงชื่อ..................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 
      (...................................................) (กรณีมีคู่สมรส) 

       (กรณีมีค 

 
 

เฉพาะคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง บันทกึผลการลงมติ 

มติคณะกรรมการกองทนุหมู่บา้น/ชุมชนเมือง ครั้งที่............... 
เมื่อวันที่........................................... 
o มีมติให้กู้ยืมเงนิเต็มตามคําขอ 
o มีมติให้กู้ยืมเงนิ ไม่เต็มตามคําขอ โดยให้กู้เพียง..................บาท 

 เพราะ..................................................................................... 
o มีมติไม่อนุมัตใิหกู้้ยืมเงินเพราะ............................................... 

  .............................................................................................  
 
 ลงช่ือ.................................................. กรรมการกองทุนหมูบ้่าน/ 

      (                                       )   กรรมการกองทุนชุมชนเมือง 

 
       ลงช่ือ................................................. กรรมการกองทุนหมูบ้่าน/ 
    (                                       )   กรรมการกองทุนชุมชนเมือง 

คําขอกู้ยืมเงิน หน้า ๒/๓ 
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๖. ปัจจุบันข้าพเจ้ามีหนี้สิน........................................................................บาท 
๗. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุน...........................................จํานวน.....................บาท 

(.....................................................) เพื่อนําไปใช้เกี่ยวกับ .....................................................................
โดยกําหนดชําระคืนเป็นเงินรายงวด/รายปีรวม..........................เดือน/ปี โดยกําหนดชําระให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่..........เดือน.........................................พ.ศ. ................ 

๘. การกู้ยืมเงินครั้งนี้ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกัน ดังนี้ 
 ๘.๑  บุคคลค้ําประกัน คือ  
   (1) นาย/นาง/นางสาว ........................................................สมาชิกเลขที่.............................

เลขประจําตัวประชาชน..........................................................  และ 
   (2) นาย/นาง/นางสาว .........................................................สมาชิกเลขที่.............................    

เลขประจําตัวประชาชน...................................................................   
 ๘.๒   จํานําทรัพย์สินได้แก่................................................................................................... 
 ๘.๓   จํานองทรัพย์สินได้แก่.................................................................................................... 
 8.4  หลักประกัน (อ่ืนๆ) ได้แก่..................................................................................................... 

ข้าพเจ้าเข้าใจหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้ ยืมเงิน การส่งชําระคืนเงินกู้ของกองทุนหมู่บ้าน/                 
ชุมชนเมืองและสัญญาว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ของกองทุนหมู่บ้านโดยเคร่งครัด             
        
  
   

   ลงชื่อ.................................................ผู้ขอกู้ 
       (....................................................) 

 
 

  ลงชื่อ..................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 
      (...................................................) (กรณีมีคู่สมรส) 

       (กรณีมีค 

 
 

เฉพาะคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง บันทกึผลการลงมติ 

มติคณะกรรมการกองทนุหมู่บา้น/ชุมชนเมือง ครั้งที่............... 
เมื่อวันที่........................................... 
o มีมติให้กู้ยืมเงนิเต็มตามคําขอ 
o มีมติให้กู้ยืมเงนิ ไม่เต็มตามคําขอ โดยให้กู้เพียง..................บาท 

 เพราะ..................................................................................... 
o มีมติไม่อนุมัตใิหกู้้ยืมเงินเพราะ............................................... 

  .............................................................................................  
 
 ลงช่ือ.................................................. กรรมการกองทุนหมูบ้่าน/ 

      (                                       )   กรรมการกองทุนชุมชนเมือง 

 
       ลงช่ือ................................................. กรรมการกองทุนหมูบ้่าน/ 
    (                                       )   กรรมการกองทุนชุมชนเมือง 

คําขอกู้ยืมเงิน หน้า ๒/๓ 

17 
 

๖. ปัจจุบันข้าพเจ้ามีหนี้สิน........................................................................บาท 
๗. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุน...........................................จํานวน.....................บาท 

(.....................................................) เพื่อนําไปใช้เกี่ยวกับ .....................................................................
โดยกําหนดชําระคืนเป็นเงินรายงวด/รายปีรวม..........................เดือน/ปี โดยกําหนดชําระให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่..........เดือน.........................................พ.ศ. ................ 

๘. การกู้ยืมเงินครั้งนี้ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกัน ดังนี้ 
 ๘.๑  บุคคลค้ําประกัน คือ  
   (1) นาย/นาง/นางสาว ........................................................สมาชิกเลขที่.............................

เลขประจําตัวประชาชน..........................................................  และ 
   (2) นาย/นาง/นางสาว .........................................................สมาชิกเลขที่.............................    

เลขประจําตัวประชาชน...................................................................   
 ๘.๒   จํานําทรัพย์สินได้แก่................................................................................................... 
 ๘.๓   จํานองทรัพย์สินได้แก่.................................................................................................... 
 8.4  หลักประกัน (อ่ืนๆ) ได้แก่..................................................................................................... 

ข้าพเจ้าเข้าใจหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้ ยืมเงิน การส่งชําระคืนเงินกู้ของกองทุนหมู่บ้าน/                 
ชุมชนเมืองและสัญญาว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ของกองทุนหมู่บ้านโดยเคร่งครัด             
        
  
   

   ลงชื่อ.................................................ผู้ขอกู้ 
       (....................................................) 

 
 

  ลงชื่อ..................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 
      (...................................................) (กรณีมีคู่สมรส) 

       (กรณีมีค 

 
 

เฉพาะคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง บันทกึผลการลงมติ 

มติคณะกรรมการกองทนุหมู่บา้น/ชุมชนเมือง ครั้งที่............... 
เมื่อวันที่........................................... 
o มีมติให้กู้ยืมเงนิเต็มตามคําขอ 
o มีมติให้กู้ยืมเงนิ ไม่เต็มตามคําขอ โดยให้กู้เพียง..................บาท 

 เพราะ..................................................................................... 
o มีมติไม่อนุมัตใิหกู้้ยืมเงินเพราะ............................................... 

  .............................................................................................  
 
 ลงช่ือ.................................................. กรรมการกองทุนหมูบ้่าน/ 

      (                                       )   กรรมการกองทุนชุมชนเมือง 

 
       ลงช่ือ................................................. กรรมการกองทุนหมูบ้่าน/ 
    (                                       )   กรรมการกองทุนชุมชนเมือง 

คําขอกู้ยืมเงิน หน้า ๒/๓ 
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๖. ปัจจุบันข้าพเจ้ามีหนี้สิน........................................................................บาท 
๗. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุน...........................................จํานวน.....................บาท 

(.....................................................) เพื่อนําไปใช้เกี่ยวกับ .....................................................................
โดยกําหนดชําระคืนเป็นเงินรายงวด/รายปีรวม..........................เดือน/ปี โดยกําหนดชําระให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่..........เดือน.........................................พ.ศ. ................ 

๘. การกู้ยืมเงินครั้งนี้ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกัน ดังนี้ 
 ๘.๑  บุคคลค้ําประกัน คือ  
   (1) นาย/นาง/นางสาว ........................................................สมาชิกเลขที่.............................

เลขประจําตัวประชาชน..........................................................  และ 
   (2) นาย/นาง/นางสาว .........................................................สมาชิกเลขที่.............................    

เลขประจําตัวประชาชน...................................................................   
 ๘.๒   จํานําทรัพย์สินได้แก่................................................................................................... 
 ๘.๓   จํานองทรัพย์สินได้แก่.................................................................................................... 
 8.4  หลักประกัน (อ่ืนๆ) ได้แก่..................................................................................................... 

ข้าพเจ้าเข้าใจหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้ ยืมเงิน การส่งชําระคืนเงินกู้ของกองทุนหมู่บ้าน/                 
ชุมชนเมืองและสัญญาว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ของกองทุนหมู่บ้านโดยเคร่งครัด             
        
  
   

   ลงชื่อ.................................................ผู้ขอกู้ 
       (....................................................) 

 
 

  ลงชื่อ..................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 
      (...................................................) (กรณีมีคู่สมรส) 

       (กรณมีีค 

 
 

เฉพาะคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง บันทกึผลการลงมติ 

มติคณะกรรมการกองทนุหมู่บา้น/ชุมชนเมือง ครั้งที่............... 
เมื่อวันที่........................................... 
o มีมติให้กู้ยืมเงนิเต็มตามคําขอ 
o มีมติให้กู้ยืมเงนิ ไม่เต็มตามคําขอ โดยให้กู้เพียง..................บาท 

 เพราะ..................................................................................... 
o มีมติไม่อนุมัตใิหกู้้ยืมเงินเพราะ............................................... 

  .............................................................................................  
 
 ลงช่ือ.................................................. กรรมการกองทุนหมูบ้่าน/ 

      (                                       )   กรรมการกองทุนชุมชนเมือง 

 
       ลงช่ือ................................................. กรรมการกองทุนหมูบ้่าน/ 
    (                                       )   กรรมการกองทุนชุมชนเมือง 

คําขอกู้ยืมเงิน หน้า ๒/๓ 
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   คําขอกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

คําขอกู้เลขที่................../................. ทําที่  ....................................................... 

         ………………….……………………………………. 

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

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................อายุ...........ป ี
เลขประจํ าตั วประชาชน  - -- -              
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่……..........ซอย.......................................ถนน..................................................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด............................................
โทรศัพท์..........................................อาชีพ..........................................สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง
เลขที่.......................................................ปัจจุบันเป็นสมาชิกเงินออมสัจจะกับกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง 
เป็นเวลา....................ป ี..............เดือน มียอดเงินออม จํานวน......................................บาท  

2. ช่ือคู่สมรส นาย/นาง/นางสาว..................................................................................อายุ..............ปี 
รายได้.............................บาท/เดือน 

3. ช่ือบุตรจํานวน....................คน คือ 
  ๓.๑ .................................................................อายุ.....................ป ีรายได้................บาท/เดือน 
  ๓.๒ .................................................................อายุ.....................ป ีรายได้................บาท/เดือน 
  ๓.๓ .................................................................อายุ.....................ป ีรายได้................บาท/เดือน 

 ๔. มีทรัพย์สินดังน้ี (เช่น ที่ดิน/รถยนต์/เงินฝากในบัญชีธนาคาร) 
  ๔.๑ .........................................................................ราคา..................................บาท 
  ๔.๒ .........................................................................ราคา..................................บาท 
  4.3 .........................................................................ราคา..................................บาท 

    ๕. ข้าพเจ้ามีรายได้/รายจ่าย ดังนี้ 

รายได้ รายจ่าย 
1. จากอาชีพหลักต่อปี  จํานวน.......................บาท
2. อ่ืนๆ รวมต่อปี        จํานวน........................บาท 
 

1. เพื่อการลงทุนในอาชีพหลักต่อปี  จํานวน....................บาท
2. ในครัวเรือนต่อป ี                   จํานวน.....................บาท 
3. เพื่อการชําระหนี้ต่อป ี             จํานวน.....................บาท 

รวมรายได้ต่อปี        จํานวน....................บาท รวมรายจ่ายต่อปี           จํานวน............................บาท 

เอกสารการดําเนินงานปัญหาหนี้ค้างชําระ

ลงชื่อ...................................................ผู้ขอกู้
คําขอกู้ยืมเงิน หน้า ๑/๓ 
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ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารประกอบคาํขอกู้ยืมเงินดังนี้ 
 สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนผู้ขอกู้ 

 สําเนาทะเบียนบ้านผู้ขอกู ้

  สําเนาทะเบียนสมรสผู้ขอกู้ (กรณีมีคู่สมรส) 

  หนังสือยินยอมคู่สมรสผู้ขอกู้ (กรณีมีคู่สมรส) 

  สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนผู้คํ้าประกนั 

  สําเนาทะเบียนบ้านผู้คํ้าประกัน 

  สําเนาทะเบียนสมรสผู้คํ้าประกนั (กรณีมีคู่สมรส) 

  หนังสือยินยอมคู่สมรสผู้คํ้าประกนั (กรณีมีคู่สมรส) 

  สําเนาเอกสาร โฉนดที่ดิน/น.ส. ๓ ก./ น.ส.๓. ....................................  

  อ่ืนๆ................................................. 

 

 

 
ลงชื่อ...................................................................ผู้ขอกู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

คําขอกู้ยืมเงิน หน้า ๓/๓ 
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ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารประกอบคาํขอกู้ยืมเงินดังนี้ 
 สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนผู้ขอกู้ 

 สําเนาทะเบียนบ้านผู้ขอกู ้

  สําเนาทะเบียนสมรสผู้ขอกู้ (กรณีมีคู่สมรส) 

  หนังสือยินยอมคู่สมรสผู้ขอกู้ (กรณีมีคู่สมรส) 

  สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนผู้คํ้าประกนั 

  สําเนาทะเบียนบ้านผู้คํ้าประกัน 

  สําเนาทะเบียนสมรสผู้คํ้าประกนั (กรณมีีคู่สมรส) 

  หนังสือยินยอมคู่สมรสผู้คํ้าประกนั (กรณีมีคู่สมรส) 

  สําเนาเอกสาร โฉนดที่ดิน/น.ส. ๓ ก./ น.ส.๓. ....................................  

  อ่ืนๆ................................................. 

 

 

 
ลงชื่อ...................................................................ผู้ขอกู้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

คําขอกู้ยืมเงิน หน้า ๓/๓ 

โฉนดที่ดิน	นส.๓	ก./น.ส.๓	
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สัญญากู้ยืมเงิน 

เลขที่................../................... ทําที่............................................................ 
 ................................................................... 

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

  สัญญานี้ทําขึ้นระหว่างกองทุน................................................ตั้งอยู่เลขท่ี.........หมู่ที่...... 
ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................ 
โดย นาย/นาง/นางสาว....................................................................................... และนาย/นาง/นางสาว
.................................................................................ผู้มีอํานาจกระทําการแทนซึ่งต่อไปนี้ในสัญญา              
จะเรียกว่า “ผู้ให้กู้” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว....................................................................อายุ..............ป ี 
เ ล ข ป ร ะ จํ า ตั ว ป ร ะ ช า ช น   - -- -                 
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่..........ซอย.......................................ถนน...................................................
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด........................................
โทรศัพท์......................................ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ผู้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยคู่สัญญาได้ตกลงกัน
ดังต่อไปนี้  
 ๑. ผู้กู้ตกลงกู้ ยืมเงินจากผู้ให้กู้และผู้ให้กู้ตกลงให้ผู้กู้ กู้ ยืมเงินได้ตามมติที่ประชุม
................................. ครั้งที่...../........   ลงวันที่............................. เป็นจํานวน......................บาท 
(..............................................................) โดยผู้กู้ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวจากผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วน
แล้ว ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้กู้ ซ่ึงผู้กู้ได้กู้ยืมเงินเพ่ือนําไปใช้จ่ายหรือดําเนินการเกี่ยวกับ
......................................................................................................................................................
รายละเอียดปรากฏตามคําขอกู้ยืมเงิน ตามเอกสารแนบท้าย ซ่ึงให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้ฉบับนี้ 
 ๒. ผู้กู้ตกลงให้ดอกเบ้ียแก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ.............บาทต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว         
ตามข้อ ๑  
 ๓.  ผู้กู้สัญญาว่าจะใช้เงินต้นพร้อมดอกเบ้ียดังกล่าวในข้อ ๑ และข้อ ๒ คืนให้แก่ผู้ให้กู้ ดังนี้ 

  3.1 ผู้กู้จะชําระงวดเดียวให้เสร็จส้ินภายในวันที่.......เดือน......................พ.ศ. ..... 

  3.2 ผู้กู้จะชําระเป็นรายงวด รวมจํานวนทั้งส้ิน............งวด ชําระงวดละ
.....................................บาท ภายในวันที่........ของเดือนจนครบถ้วน โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่..........
เดือน......................................................พ.ศ. ...................... และจะชําระให้แล้วเสร็จภายในวันที่..........                  
เดือน.......................................................พ.ศ. ..................... หากผู้กู้ไม่ชําระเงินคืนงวดหนึ่งงวดใด             
ถือว่าผู้กู้ผิดนัดทั้งหมด 
 ๔. หากผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาน้ีข้อหนึ่งข้อใด ให้ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญาน้ีและยินยอมชําระ
เงินกู้ตามสัญญาพร้อมทั้งดอกเบ้ียตามข้อ 2. และเบ้ียปรับในอัตรา..................บาทต่อวัน/เดือน/ปี                  
ตามระเบียบ ข้อบังคับ ของผู้ให้กู้ คืนแก่ผู้ให้กู้ทันทีโดยมิพักต้องบอกกล่าวอีก และผู้กู้ยินยอมชดใช้
ค่าเสียหายทั้งปวงที่ผู้ให้กู้ต้องเสียไปในการฟ้องร้องบังคับคดี 

ลงช่ือ..................................................................ผู้กู้

สัญญากู้ยืมเงิน หน้า ๑/๓ 
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สัญญากู้ยืมเงิน 

เลขที่................../................... ทําที่............................................................ 
 ................................................................... 

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

  สัญญานี้ทําขึ้นระหว่างกองทุน................................................ตั้งอยู่เลขท่ี.........หมู่ที่...... 
ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................ 
โดย นาย/นาง/นางสาว....................................................................................... และนาย/นาง/นางสาว
.................................................................................ผู้มีอํานาจกระทําการแทนซึ่งต่อไปน้ีในสัญญา              
จะเรียกว่า “ผู้ให้กู้” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว....................................................................อายุ..............ป ี 
เ ล ข ป ร ะ จํ า ตั ว ป ร ะ ช า ช น   - -- -                 
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่..........ซอย.......................................ถนน...................................................
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด........................................
โทรศัพท์......................................ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ผู้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยคู่สัญญาได้ตกลงกัน
ดังต่อไปนี้  
 ๑. ผู้กู้ตกลงกู้ ยืมเงินจากผู้ให้กู้และผู้ให้กู้ตกลงให้ผู้กู้ กู้ ยืมเงินได้ตามมติที่ประชุม
................................. ครั้งที่...../........   ลงวันที่............................. เป็นจํานวน......................บาท 
(..............................................................) โดยผู้กู้ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวจากผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วน
แล้ว ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้กู้ ซ่ึงผู้กู้ได้กู้ยืมเงินเพ่ือนําไปใช้จ่ายหรือดําเนินการเกี่ยวกับ
......................................................................................................................................................
รายละเอียดปรากฏตามคําขอกู้ยืมเงิน ตามเอกสารแนบท้าย ซ่ึงให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้ฉบับนี้ 
 ๒. ผู้กู้ตกลงให้ดอกเบ้ียแก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ.............บาทต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว         
ตามข้อ ๑  
 ๓.  ผู้กู้สัญญาว่าจะใช้เงินต้นพร้อมดอกเบ้ียดังกล่าวในข้อ ๑ และข้อ ๒ คืนให้แก่ผู้ให้กู้ ดังนี้ 

  3.1 ผู้กู้จะชําระงวดเดียวให้เสร็จส้ินภายในวันที่.......เดือน......................พ.ศ. ..... 

  3.2 ผู้กู้จะชําระเป็นรายงวด รวมจํานวนทั้งส้ิน............งวด ชําระงวดละ
.....................................บาท ภายในวันที่........ของเดือนจนครบถ้วน โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่..........
เดือน......................................................พ.ศ. ...................... และจะชําระให้แล้วเสร็จภายในวันที่..........                  
เดือน.......................................................พ.ศ. ..................... หากผู้กู้ไม่ชําระเงินคืนงวดหน่ึงงวดใด             
ถือว่าผู้กู้ผิดนัดทั้งหมด 
 ๔. หากผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาน้ีข้อหนึ่งข้อใด ให้ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญาน้ีและยินยอมชําระ
เงินกู้ตามสัญญาพร้อมทั้งดอกเบ้ียตามข้อ 2. และเบ้ียปรับในอัตรา..................บาทต่อวัน/เดือน/ป ี                 
ตามระเบียบ ข้อบังคับ ของผู้ให้กู้ คืนแก่ผู้ให้กู้ทันทีโดยมิพักต้องบอกกล่าวอีก และผู้กู้ยินยอมชดใช้
ค่าเสียหายทั้งปวงที่ผู้ให้กู้ต้องเสียไปในการฟ้องร้องบังคับคดี 

ลงช่ือ..................................................................ผู้กู้

สัญญากู้ยืมเงิน หน้า ๑/๓ 

ลงชื่อ.........................................................ผู้กู้
สัญญากู้ยมืเงนิ	หน้า	๑/๓

เลขประจ�าตัวประชาชน
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 ๕. การกู้ยืมเงินตามสัญญาน้ี ผู้กู้ได้จัดให้มีหลักประกันการชําระหน้ีและการปฏิบัติ            
ตามสัญญาให้แก่ผู้ให้กู้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑  บุคคลค้ําประกัน คือ นาย/นาง/นางสาว..............................................................
และนาย/นาง/นางสาว..................................................... เข้าผูกพันตนเป็นผู้คํ้าประกันการชําระหน้ีครั้งน้ี
ตามสัญญาค้ําประกัน เลขที่............../.................ลงวันที่........เดือน........................... พ.ศ. .................. 

๕.๒ จํานําทรัพย์สิน ได้แก่......................................................................................... 
๕.๓ จดทะ เบี ยน จํานอง ที่ ดิ น โฉนด /หนั ง สือรั บรองการทํ าประโยช น์ ที่ ดิ น 

เลขที่....................................ตําบล....................อําเภอ...............................จังหวัด.................................  
๕.๔  หลักประกัน (อ่ืนๆ) ได้แก่............................................................... 

๖. ระหว่างสัญญาน้ีมีผลบังคับ ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้ หรือตัวแทนผู้ให้กู้ตรวจสอบกิจการ
โครงการ และเอกสารอ่ืนๆ ตามวัตถุประสงค์การกู้ยืมเงินตามสัญญากู้นั้นได้ 
  ๗. ที่อยู่ที่ปรากฏในสัญญานี้ถือเป็นภูมิลําเนาของผู้กู้ การส่งหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม 
จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดไปยังผู้กู้ ให้ส่งไปยังภูมิลําเนาดังกล่าว และถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ                  
โดยถือว่าผู้กู้ได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย                
หรือเอกสารอ่ืนใดไปถึงภูมิลําเนาของผู้กู้ ไม่ว่าผู้กู้หรือบุคคลอ่ืนใดที่พํานักอยู่ในภูมิลําเนาของผู้กู้                  
จะได้รับหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไว้หรือไม่ก็ตาม 
 หากผู้กู้เปลี่ยนแปลงภูมิลําเนา ผู้กู้จะต้องมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาไปยัง
ผู้ให้กู้ หรือได้บันทึกถ้อยคําการเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาไว้กับผู้ให้กู้ การที่ผู้กู้ไม่ดําเนินการดังกล่าว ให้ถือ
ว่าหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดที่ส่งไปยังผู้กู้ ตามภูมิลําเนาที่ปรากฏ 
ในสัญญานี้  ผู้กู้ได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว 

สัญญากู้ยืมเงินนี้จัดทําข้ึน ๓ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย               
ได้อ่านและเข้าใจข้อความตามสัญญาฉบับน้ีถูกต้องตรงกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน               
ต่อหน้าพยาน เก็บไว้ที่ผู้ให้กู้ ๑ ฉบับ มอบให้ผู้กู้ ๑ ฉบับ และส่งเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา.................จํานวน ๑ ฉบับ  

 

     

คําเตือน 
                 ๑. ผู้กู้มีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามสัญญากู้โดยเคร่งครัด 
 ๒. เมื่อผู้กู้ผิดนัด ผู้ให้กู้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ําประกันภายใน ๖๐ วัน                  
นับแต่วันท่ีผู้กู้ผิดนัด (ถ้ากําหนดชําระหน้ีเป็นรายงวดให้มีหนังสือบอกกล่าวทุกงวดที่ผู้กู้ผิดนัด)               
เพื่อให้ผู้ค้ําประกันชําระหน้ีแทนผู้กู้ตามสัญญาหากผู้ให้กู้มิได้มีหนังสือบอกล่าวภายในเวลาดังกล่าว               
ผู้ คํ้าประกันจะหลุดพ้นความรับผิดในดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพัน                  
อันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดข้ึนภายหลังจากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้กู้                ลงชื่อ............................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
       (........................................)                        (.............................................) (กรณีมีคู่สมรส) 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้ให้กู้ ลงชื่อ.....................................................ผู้ให้กู้ 

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

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

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

สัญญากู้ยืมเงิน หน้า ๒/๓ 
20 

 

 ๕. การกู้ยืมเงินตามสัญญาน้ี ผู้กู้ได้จัดให้มีหลักประกันการชําระหน้ีและการปฏิบัติ            
ตามสัญญาให้แก่ผู้ให้กู้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑  บุคคลค้ําประกัน คือ นาย/นาง/นางสาว..............................................................
และนาย/นาง/นางสาว..................................................... เข้าผูกพันตนเป็นผู้คํ้าประกันการชําระหน้ีครั้งน้ี
ตามสัญญาค้ําประกัน เลขที่............../.................ลงวันที่........เดือน........................... พ.ศ. .................. 

๕.๒ จํานําทรัพย์สิน ได้แก่......................................................................................... 
๕.๓ จดทะ เบี ยน จํานอง ที่ ดิ น โฉนด /หนั ง สือรั บรองการทํ าประโยช น์ ที่ ดิ น 

เลขที่....................................ตําบล....................อําเภอ...............................จังหวัด.................................  
๕.๔  หลักประกัน (อ่ืนๆ) ได้แก่............................................................... 

๖. ระหว่างสัญญาน้ีมีผลบังคับ ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้ หรือตัวแทนผู้ให้กู้ตรวจสอบกิจการ
โครงการ และเอกสารอ่ืนๆ ตามวัตถุประสงค์การกู้ยืมเงินตามสัญญากู้นั้นได้ 
  ๗. ที่อยู่ที่ปรากฏในสัญญานี้ถือเป็นภูมิลําเนาของผู้กู้ การส่งหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม 
จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดไปยังผู้กู้ ให้ส่งไปยังภูมิลําเนาดังกล่าว และถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ                  
โดยถือว่าผู้กู้ได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย                
หรือเอกสารอ่ืนใดไปถึงภูมิลําเนาของผู้กู้ ไม่ว่าผู้กู้หรือบุคคลอ่ืนใดที่พํานักอยู่ในภูมิลําเนาของผู้กู้                  
จะได้รับหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไว้หรือไม่ก็ตาม 
 หากผู้กู้เปลี่ยนแปลงภูมิลําเนา ผู้กู้จะต้องมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาไปยัง
ผู้ให้กู้ หรือได้บันทึกถ้อยคําการเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาไว้กับผู้ให้กู้ การที่ผู้กู้ไม่ดําเนินการดังกล่าว ให้ถือ
ว่าหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดที่ส่งไปยังผู้กู้ ตามภูมิลําเนาที่ปรากฏ 
ในสัญญานี้  ผู้กู้ได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว 

สัญญากู้ยืมเงินนี้จัดทําข้ึน ๓ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย               
ได้อ่านและเข้าใจข้อความตามสัญญาฉบับน้ีถูกต้องตรงกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน               
ต่อหน้าพยาน เก็บไว้ที่ผู้ให้กู้ ๑ ฉบับ มอบให้ผู้กู้ ๑ ฉบับ และส่งเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา.................จํานวน ๑ ฉบับ  

 

     

คําเตือน 
                 ๑. ผู้กู้มีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามสัญญากู้โดยเคร่งครัด 
 ๒. เมื่อผู้กู้ผิดนัด ผู้ให้กู้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ําประกันภายใน ๖๐ วัน                  
นับแต่วันท่ีผู้กู้ผิดนัด (ถ้ากําหนดชําระหน้ีเป็นรายงวดให้มีหนังสือบอกกล่าวทุกงวดที่ผู้กู้ผิดนัด)               
เพื่อให้ผู้ค้ําประกันชําระหน้ีแทนผู้กู้ตามสัญญาหากผู้ให้กู้มิได้มีหนังสือบอกล่าวภายในเวลาดังกล่าว               
ผู้ คํ้าประกันจะหลุดพ้นความรับผิดในดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพัน                  
อันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดข้ึนภายหลังจากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้กู้                ลงชื่อ............................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
       (........................................)                        (.............................................) (กรณีมีคู่สมรส) 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้ให้กู้ ลงชื่อ.....................................................ผู้ให้กู้ 

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

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

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

สัญญากู้ยืมเงิน หน้า ๒/๓ 

	 สัญญากู้ยืมเงินนี้จัดท�าขึ้น	 ๓	 ฉบับ	 มีข้อความถูกต้องตรงกัน	 คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 

สัญญากู้ยมืเงนิ	หน้า	๒/๓
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คําเตือน 
                 ๑. ผู้กู้มีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามสัญญากู้โดยเคร่งครัด 
 ๒. เมื่อผู้กู้ผิดนัด ผู้ให้กู้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ําประกันภายใน ๖๐ วัน                  
นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด (ถ้ากําหนดชําระหน้ีเป็นรายงวดให้มีหนังสือบอกกล่าวทุกงวดที่ผู้กู้ผิดนัด)               
เพ่ือให้ผู้ค้ําประกันชําระหน้ีแทนผู้กู้ตามสัญญาหากผู้ให้กู้มิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในเวลาดังกล่าว  
ผู้ค้ําประกันจะหลุดพ้นความรับผิดในดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็น
อุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดข้ึนภายหลังจากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว 
 ๓. หากผู้ให้กู้จะทําการผ่อนเวลาการชําระหน้ีให้กับผู้กู้ จะต้องได้รับความยินยอม               
จากผู้คํ้าประกันด้วยทุกครั้ง (ให้จัดทําบันทึกหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้คํ้าประกันลงนาม) มิฉะนั้น               
ผู้คํ้าประกัน จะหลุดพ้นจากความรับผิดและห้ามตกลงยินยอมให้มีการผ่อนเวลาไว้ล่วงหน้าเนื่องจาก                 
ไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย 
 4. กรณีผู้กู้ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้ผู้กู้พิมพ์ลายพิมพ์น้ิวมือ และให้พยานลงลายมือ
ช่ือรับรองลายพิมพ์นิ้วมือนั้นอย่างน้อย ๒ คน  
 5. ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ง
และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ข้อ 38 วรรคสอง “กําหนดให้
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่งตั้งผู้แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านอย่างน้อยสองคนเป็นผู้แทน
คณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านในการทําสัญญากู้ยืมเงินกับผู้ขอกู้ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้” 
  ในการทําสัญญากู้แต่ละครั้งควรนาํมติที่ประชุมคณะกรรมการที่แต่งตั้งผู้แทนกรรมการ
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 
  ระยะเวลาการผ่อนชําระหน้ีเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน ทั้งน้ี                  
ต้องไม่เกิน 2 ปีตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและ
บริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
 6.  การลดหนี้ให้ผู้กู้ โดยพลการเป็นการทําให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหมู่บ้าน                
และต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว 
 7. ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ง
และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ข้อ ๔๕ วรรคแรก “ในกรณีที่ผู้กู้มิได้     
เริ่มดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในการขอกู้ยืมเงิน หรือเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้กู้นําเงินไปใช้              
นอกกรอบวัตถุประสงค์โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีอํานาจยกเลิก
สัญญาและเรียกคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย หรือค่าตอบแทนที่ค้างชําระคืนเต็มจํานวนได้โดยทันที” 

          

สัญญากู้ยืมเงิน หน้า ๓/๓ 

สัญญากู้ยมืเงนิ	หน้า	๓/๓

ปฏบิัติ
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สัญญาคํ้าประกันการกู้ยืมเงิน 
 

เลขที่................../................... ทําที่......................................................... 
 ................................................................ 

 

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

 สัญญานี้ทําข้ึนระหว่าง ๑. นาย/นาง/นางสาว........................................................................
อายุ...........ปี  เลขประจําตัวประชาชน  - -- -             
อยู่บ้านเลขที่.........หมู่ที่…….....ซอย......................ถนน..........................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด......................................โทรศัพท์........................................
และ ๒. นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................อายุ...........ป ี 
เลขประจําตัวประชาชน  - -- -  อยู่บ้านเลขที่.........
หมู่ที่……......ซอย.........................ถนน.................................ตําบล/แขวง.........................................
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด....................................โทรศัพท์.................................................
ซ่ึงต่อไปน้ีในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้คํ้าประกัน” กับกองทุน.............................................................. 
ตั้งอยู่เลขที่................. หมู่ที่........ ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.....................................
จังหวัด.......................................... โดย ๑. นาย/นาง/นางสาว............................................................. 
๒. นาย/นาง/นางสาว.................................................................เป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทน ซ่ึงต่อไป
ในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้กู้”  โดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังนี้  
 ๑. ตามที่ นาย/นาง/นางสาว................................................................................... ผู้กู้ 
ได้กู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ไปเป็นจํานวนเงิน.................................บาท (...................................................) 
ตามสัญญากู้ยืมเงิน เลขที่........../............ลงวันที่........เดือน.................................... พ.ศ. ......... ผู้ค้ําประกันยอม
เข้าผูกพันตนคํ้าประกันการชําระหนี้เงินกู้ดังกล่าว หากนาย/นาง/นางสาว........................................... ผู้กู้  
ผิดสัญญาไม่ยอมชําระเงินตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ให้กู้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือผู้กู้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
หรือถึงแก่ความตาย หรือกลายเป็นคนไร้ความสามารถ หรือไปจากถิ่นที่อยู่ หรือหาตัวไม่พบ หรือ            
ย้ายภูมิลําเนาโดยมิได้แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบ ผู้ค้ําประกันยอมรับชําระหน้ีเงินกู้ดังกล่าวพร้อมดอกเบ้ีย                 
เบ้ียปรับ และค่าเสียหาย เต็มตามข้อตกลงในสัญญากู้ยืมเงิน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้
ให้แก่ผู้ให้กู้จนครบถ้วน 

    ๒. ที่อยู่ที่ปรากฏในสัญญาน้ีถือเป็นภูมิลําเนาของผู้คํ้าประกันการส่งหนังสือบอกกล่าว 
ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปยังผู้ค้ําประกันให้ส่งไปยังภูมิลําเนาดังกล่าว และถือว่าเป็นการส่ง            
โดยชอบ โดยถือว่าผู้คํ้าประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือบอกกล่าว ทวงถาม 
จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดไปถึงภูมิลําเนาของผู้ค้ําประกันไม่ว่าผู้ค้ําประกันหรือบุคคลอ่ืนใดที่พํานัก                  
อยู่ในภูมิลําเนาของผู้คํ้าประกันจะได้รับหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไว้หรือไม่ก็ตาม 

สัญญาค้ําประกันการกู้ยืมเงิน หน้า ๑/๒ 
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สัญญาคํ้าประกันการกู้ยืมเงิน 
 

เลขที่................../................... ทําที่......................................................... 
 ................................................................ 

 

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

 สัญญานี้ทําข้ึนระหว่าง ๑. นาย/นาง/นางสาว........................................................................
อายุ...........ปี  เลขประจําตัวประชาชน  - -- -             
อยู่บ้านเลขที่.........หมู่ที่…….....ซอย......................ถนน..........................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด......................................โทรศัพท์........................................
และ ๒. นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................อายุ...........ป ี 
เลขประจําตัวประชาชน  - -- -  อยู่บ้านเลขที่.........
หมู่ที่……......ซอย.........................ถนน.................................ตําบล/แขวง.........................................
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด....................................โทรศัพท์.................................................
ซ่ึงต่อไปน้ีในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้คํ้าประกัน” กับกองทุน.............................................................. 
ตั้งอยู่เลขที่................. หมู่ที่........ ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.....................................
จังหวัด.......................................... โดย ๑. นาย/นาง/นางสาว............................................................. 
๒. นาย/นาง/นางสาว.................................................................เป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทน ซ่ึงต่อไป
ในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้กู้”  โดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังนี้  
 ๑. ตามที่ นาย/นาง/นางสาว................................................................................... ผู้กู้ 
ได้กู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ไปเป็นจํานวนเงิน.................................บาท (...................................................) 
ตามสัญญากู้ยืมเงิน เลขที่........../............ลงวันที่........เดือน.................................... พ.ศ. ......... ผู้ค้ําประกันยอม
เข้าผูกพันตนคํ้าประกันการชําระหนี้เงินกู้ดังกล่าว หากนาย/นาง/นางสาว........................................... ผู้กู้  
ผิดสัญญาไม่ยอมชําระเงินตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ให้กู้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือผู้กู้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
หรือถึงแก่ความตาย หรือกลายเป็นคนไร้ความสามารถ หรือไปจากถิ่นที่อยู่ หรือหาตัวไม่พบ หรือ            
ย้ายภูมิลําเนาโดยมิได้แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบ ผู้ค้ําประกันยอมรับชําระหน้ีเงินกู้ดังกล่าวพร้อมดอกเบ้ีย                 
เบ้ียปรับ และค่าเสียหาย เต็มตามข้อตกลงในสัญญากู้ยืมเงิน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้
ให้แก่ผู้ให้กู้จนครบถ้วน 

    ๒. ที่อยู่ที่ปรากฏในสัญญาน้ีถือเป็นภูมิลําเนาของผู้คํ้าประกันการส่งหนังสือบอกกล่าว 
ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปยังผู้ค้ําประกันให้ส่งไปยังภูมิลําเนาดังกล่าว และถือว่าเป็นการส่ง            
โดยชอบ โดยถือว่าผู้คํ้าประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือบอกกล่าว ทวงถาม 
จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดไปถึงภูมิลําเนาของผู้ค้ําประกันไม่ว่าผู้ค้ําประกันหรือบุคคลอ่ืนใดที่พํานัก                  
อยู่ในภูมิลําเนาของผู้คํ้าประกันจะได้รับหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไว้หรือไม่ก็ตาม 
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และ		นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................
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 หากผู้ค้ําประกันเปล่ียนแปลงภูมิลําเนา ผู้ค้ําประกันจะต้องมีหนังสือแจ้งเปล่ียนแปลง
ภูมิลําเนาไปยังผู้ให้กู้ หรือได้บันทึกถ้อยคําการเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาไว้กับผู้ให้กู้ การที่ผู้คํ้าประกัน            
ไม่ดําเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดที่ส่งไปยัง                
ผู้คํ้าประกันตามภูมิลําเนาที่ปรากฏในสัญญาน้ี  ผู้คํ้าประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว 

สัญญาค้ําประกันน้ีจัดทําข้ึน 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย               
ได้อ่านและเข้าใจข้อความตามสัญญาฉบับนี้ถูกต้องตรงกันแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
เก็บไว้ที่ผู้ให้กู้ ๑ ฉบับ มอบให้ผู้คํ้าประกันคนละ ๑ ฉบับ และส่งเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานกองทุนหมู่บ้าน                
และชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา.................จาํนวน ๑ ฉบับ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สัญญาค้ําประกันการกู้ยืม หน้า ๒/๒ 

ลงชื่อ................................................ผู้คํ้าประกัน         ลงชื่อ...............................................ผู้คํ้าประกัน
           (..............................................)                                     (...............................................) 
 

ลงชื่อ...........................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม     ลงชื่อ.....................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
         (...............................................) (กรณีมีคู่สมรส)                (..................................................) (กรณีมีคู่สมรส)
 

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

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

หมายเหตุ: สัญญาค้ําประกันฉบับนี้กําหนดให้มีผู้คํ้าประกัน จํานวน 2 คน แต่ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน
แต่ละแห่งกําหนดจํานวนผู้ค้ําประกันไว้แตกต่างกัน การทําสัญญาคํ้าประกันจะให้มีผู้ค้ําประกันจํานวนเท่าใดนั้น 
ข้ึนอยู่ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านนั้นๆ   
คําเตือน: ๑. เมื่อผู้กู้ผิดนัด ผู้ให้กู้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้คํ้าประกันภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด 
เพ่ือให้ผู้คํ้าประกันชําระหนี้แทนผู้กู้ตามสัญญา หากผู้ให้กู้มิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในเวลาดังกล่าว ผู้คํ้าประกัน   
จะหลุดพ้นความรับผิดในดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้น   
บรรดาที่เกิดข้ึนภายหลังจากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว 
 ๒.  หากผู้ให้กู้จะทําการผ่อนเวลาการชําระหน้ีให้กับผู้กู้ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ําประกันด้วยทุกครั้ง 
(ให้จัดทําบันทึกหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ค้ําประกันลงนาม) มิฉะนั้น ผู้ค้ําประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิด และห้ามตกลง
ยินยอมให้มีการผ่อนเวลาไว้ล่วงหน้าโดยเด็ดขาด ซ่ึงไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย 
 ๓. การลดหนี้ให้ผู้กู้โดยพลการเป็นการทําให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหมู่บ้าน และต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว 
 ๔. กองทุนหมู่บ้านผู้ให้กู้จะเรียกให้ผู้คํ้าประกันชําระหน้ีได้  ต้องมีหนังสือบอกกล่าวถึงผู้คํ้าประกันก่อนเสมอ 
 สัญญาค้ําประกันการกู้ยืมเงิน หน้า ๒/๒ 
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 หากผู้ค้ําประกันเปล่ียนแปลงภูมิลําเนา ผู้ค้ําประกันจะต้องมีหนังสือแจ้งเปล่ียนแปลง
ภูมิลําเนาไปยังผู้ให้กู้ หรือได้บันทึกถ้อยคําการเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาไว้กับผู้ให้กู้ การที่ผู้คํ้าประกัน            
ไม่ดําเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดที่ส่งไปยัง                
ผู้คํ้าประกันตามภูมิลําเนาที่ปรากฏในสัญญาน้ี  ผู้คํ้าประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว 

สัญญาค้ําประกันน้ีจัดทําข้ึน 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย               
ได้อ่านและเข้าใจข้อความตามสัญญาฉบับนี้ถูกต้องตรงกันแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
เก็บไว้ที่ผู้ให้กู้ ๑ ฉบับ มอบให้ผู้คํ้าประกันคนละ ๑ ฉบับ และส่งเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานกองทุนหมู่บ้าน                
และชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา.................จาํนวน ๑ ฉบับ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สัญญาค้ําประกันการกู้ยืม หน้า ๒/๒ 

ลงชื่อ................................................ผู้คํ้าประกัน         ลงชื่อ...............................................ผู้คํ้าประกัน
           (..............................................)                                     (...............................................) 
 

ลงชื่อ...........................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม     ลงชื่อ.....................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
         (...............................................) (กรณีมีคู่สมรส)                (..................................................) (กรณีมีคู่สมรส)
 

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

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

หมายเหตุ: สัญญาค้ําประกันฉบับนี้กําหนดให้มีผู้คํ้าประกัน จํานวน 2 คน แต่ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน
แต่ละแห่งกําหนดจํานวนผู้ค้ําประกันไว้แตกต่างกัน การทําสัญญาคํ้าประกันจะให้มีผู้ค้ําประกันจํานวนเท่าใดนั้น 
ข้ึนอยู่ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านนั้นๆ   
คําเตือน: ๑. เมื่อผู้กู้ผิดนัด ผู้ให้กู้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้คํ้าประกันภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด 
เพ่ือให้ผู้คํ้าประกันชําระหนี้แทนผู้กู้ตามสัญญา หากผู้ให้กู้มิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในเวลาดังกล่าว ผู้คํ้าประกัน   
จะหลุดพ้นความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีรายนั้น   
บรรดาที่เกิดข้ึนภายหลังจากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว 
 ๒.  หากผู้ให้กู้จะทําการผ่อนเวลาการชําระหน้ีให้กับผู้กู้ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ําประกันด้วยทุกครั้ง 
(ให้จัดทําบันทึกหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ค้ําประกันลงนาม) มิฉะนั้น ผู้ค้ําประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิด และห้ามตกลง
ยินยอมให้มีการผ่อนเวลาไว้ล่วงหน้าโดยเด็ดขาด ซ่ึงไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย 
 ๓. การลดหน้ีให้ผู้กู้โดยพลการเป็นการทําให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหมู่บ้าน และต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว 
 ๔. กองทุนหมู่บ้านผู้ให้กู้จะเรียกให้ผู้คํ้าประกันชําระหน้ีได้  ต้องมีหนังสือบอกกล่าวถึงผู้คํ้าประกันก่อนเสมอ 
 สัญญาค้ําประกันการกู้ยืมเงิน หน้า ๒/๒ 

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

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

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

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

ลงชื่อ..................................ผู้ค�้าประกัน

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

ลงชื่อ..................................ผู้ค�้าประกัน

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

ลงชื่อ.................................คู่สมรสให้ความยนิยอม

(...............................................)	(กรณมีคีู่สมรส)

ลงชื่อ.................................คู่สมรสให้ความยนิยอม

(...............................................)	(กรณมีคีู่สมรส)

ลงชื่อ......................................................ผู้ให้กู้

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

ต�าแหน่ง.......................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้ให้กู้

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

ต�าแหน่ง.......................................................

ขึ้นอยู่กับระเบยีบ	ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านนัน้ๆ

นาย/นาง/นางสาว.......................................................................
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หนังสือทวงถามให้ชําระหนี้เงินกู้ 
 

เลขที่................../................... ทําที่......................................................... 

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

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

เรื่อง  ให้ชําระหนี้กองทนุหมู่บ้าน 

เรียน  นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................... 

  ตามที่ ท่านได้ทําสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้าน....................................................... 
ตามสัญญากู้ยืมเงิน เลขที่........../......................ลงวันที่........เดือน............................................. พ.ศ. ................ 
ซ่ึงท่านเข้าผูกพันตนตามสญัญากู้ยืมเงินซึ่งได้ครบกําหนดชําระแล้ว และต่อมาท่านได้ผิดนัดชําระหนี้ต้ังแต่
วันที่......... เดือน.....................................พ.ศ.......... ซ่ึงท่านจะต้องชําระเปน็เงินต้น............................บาท 
และดอกเบี้ย...............................บาท และเบี้ยปรบั............................บาท รวมเปน็เงินจํานวนทั้งสิ้น
......................................บาท (...................................................................................) จึงขอให้ท่านนําเงิน
จํานวนดังกล่าวไปชําระแก่กองทนุหมู่บ้านภายใน....................วัน นับแต่วนัที่ได้รบัหนงัสือทวงถามฉบับน้ี 

หากท่านเพิกเฉย กองทุนหมู่บ้านมีความจําเป็นจะต้องฟ้องร้องบังคับคดีกับท่าน             
ตามกฎหมายต่อไป และท่านอาจจะต้องรับผิดในการชําระค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินคดีให้กับกองทุนหมู่บ้าน และท่านอาจจะเสียสิทธิในการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน 
และสถาบันการเงินอ่ืนๆ อีกด้วย 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

ลงชื่อ ................................................................. 

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

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

ที่..............................................



คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 25

24 
 

หนังสือทวงถามให้ชําระหนี้เงินกู้ 
 

เลขที่................../................... ทําที่......................................................... 

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

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

เรื่อง  ให้ชําระหนี้กองทนุหมู่บ้าน 

เรียน  นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................... 

  ตามที่ ท่านได้ทําสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้าน....................................................... 
ตามสัญญากู้ยืมเงิน เลขที่........../......................ลงวันที่........เดือน............................................. พ.ศ. ................ 
ซ่ึงท่านเข้าผูกพันตนตามสัญญากู้ยืมเงินซึ่งได้ครบกําหนดชําระแล้ว และต่อมาท่านได้ผิดนัดชําระหนี้ตั้งแต่
วันที่......... เดือน.....................................พ.ศ.......... ซ่ึงท่านจะต้องชําระเปน็เงินต้น............................บาท 
และดอกเบี้ย...............................บาท และเบี้ยปรบั............................บาท รวมเปน็เงินจํานวนทั้งสิ้น
......................................บาท (...................................................................................) จึงขอให้ท่านนําเงิน
จํานวนดังกล่าวไปชําระแก่กองทนุหมู่บ้านภายใน....................วัน นับแต่วนัที่ได้รบัหนงัสือทวงถามฉบับน้ี 

หากท่านเพิกเฉย กองทุนหมู่บ้านมีความจําเป็นจะต้องฟ้องร้องบังคับคดีกับท่าน             
ตามกฎหมายต่อไป และท่านอาจจะต้องรับผิดในการชําระค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินคดีให้กับกองทุนหมู่บ้าน และท่านอาจจะเสียสิทธิในการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน 
และสถาบันการเงินอ่ืนๆ อีกด้วย 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

ลงชื่อ ................................................................. 

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

ตําแหน่ง.................................................................. 
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หนังสือบอกกล่าวผูค้ ้าประกันการกู้ยืมเงิน 

เลขท่ี................../................... ท าที่......................................................... 

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

             วนัที่...........เดือน..................................... พ.ศ. ......... 

เรื่อง   บอกกล่าวการผิดนัดช าระหนีข้องลกูหนี้  

เรียน  นาย/นาง/นางสาว..........................................................................ผู้ค้ าประกัน   

  ตามที่ท่านได้เข้าผูกพันตนเป็นผู้ค้ าประกันการกู้ยืมเงินของ นาย/นาง/นางสาว
................................................................................ผู้กู้จากกองทุน...................................................... ผู้ใหกู้ ้             
ตามหนังสือค้ าประกันการกู้ยืมเงิน เลขท่ี......../..............ลงวันที่.........เดือน.........................พ.ศ. ............ 
และต่อมา นาย/นาง/นางสาว ............................................................................ได้ผิดนัดช าระหนี้เงินกู ้
ตั้งแต่วันที่.................เดือน.......................................พ.ศ. ...................... ดังนั้น จึงขอให้ท่านในฐานะผู้ค้ า
ประกันน าเงินไปช าระหนี้ เงินต้น ดอกเบีย้ เบีย้ปรับ ค่าเสียหาย ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์
แห่งหนีร้ายนี้ให้กับกองทุน.................................................................... ผู้ให้กู้ รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น
..................................................บาท (.......................................................................) ภายใน ..........วัน
นับแต่ได้รับหนังสือบอกกล่าวนี้  

  หากท่านเพิกเฉย กองทุนหมู่บ้านมีความจ าเป็นจะต้องฟ้องร้องบังคับคดีกับท่านตาม
กฎหมายต่อไป  และท่านอาจจะต้องรับผิดในการช าระค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ และ
คา่ใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินคดีให้กับกองทุนหมูบ่้าน 

ขอแสดงความนับถือ 

ลงช่ือ............................................................... 

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

ต าแหนง่............................................................... 

ค้าเตือน:   กองทนุหมู่บา้นจะเรยีกให้ผู้ค้ าประกนัช าระหนีไ้ดต้้องมีหนงัสอืบอกกล่าวถงึผู้ค้ าประกนักอ่นเสมอ 
..................................................บาท	(.....................................................................)	ภายใน	.............วัน

	นับตัง้แต่ได้รับหนังสอืบอกกล่าวนี้

ที่..............................................



26 คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

26 
 

หนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง 

เลขที่................../...................    ทําที่............................................................. 

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

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

  โดยหนังสือฉบับนี้ระหว่างนาย/นาง/นางสาว..........................................................................
อายุ..........ปี  เลขประจําตัวประชาชน  - -- -            
อยู่บ้านเลขที่.......หมู่ที่…….....ซอย.....................ถนน.........................ตําบล/แขวง......................................
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.........................................โทรศัพท์..........................................
ซ่ึงต่อไปเรียกว่า “ลูกหนี้” ฝ่ายหนึ่ง ได้ทําหนังสือฉบับนี้ไว้กับกองทุน.......................................................
ซ่ึงต่อไปเรียกว่า “เจ้าหนี้” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ 

  ๑. ลูกหนี้ได้กู้ยืมเงินกองทุน.................................................ตั้งอยู่เลขท่ี..........หมู่ที่........ 
ถนน...........................................ตําบล/แขวง..................................... อําเภอ/เขต................................... 
จังหวัด....................... ตามสัญญากู้ยืมเงิน เลขที่......./.........ลงวันที่......เดือน......................พ.ศ. ........... 
เป็นเงินต้นจํานวน........................บาท (......................................................) ซ่ึงบัดน้ีถึงกําหนดชําระแล้ว              
และลูกหนี้ได้ค้างชําระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ รวมเป็นเงินจํานวนทั้งส้ิน............................บาท 
(………………………………………………………..) 

๒. ลูกหนี้ตกลงจะชําระหนี้ตาม ข้อ 1 อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
  2.1 ลูกหนี้จะชําระเงินงวดเดียวให้เสร็จส้ินภายในวันที่........เดือน................พ.ศ. ...... 
  2.2 ลูกหนี้จะชําระเป็นรายงวด รวมทั้งส้ิน จํานวน.........งวด ชําระงวดละ

.....................................บาท ภายในวันที่.........ของเดือนจนครบถ้วน โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่.....
เดือน..........................พ.ศ. .......  และจะชําระให้แล้วเสร็จภายในวันที่.......เดือน........................พ.ศ. .....
หากลูกหนี้ไม่ชําระเงินคืนงวดหนึ่งงวดใดถือว่าลูกหนี้ผิดนัดทั้งหมด 

3. ในการนี้ ลูกหนี้ได้จัดให้มีหลักประกันการชําระหน้ีและการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่
เจ้าหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 3.๑  บุคคลค้ําประกัน คือนาย/นาง/นางสาว...........................................................
และนาย/นาง/นางสาว............................................................................. เข้าผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกัน
การชําระหนี้คร้ังนี้ ตามสัญญาค้ําประกันการกู้ยืมเงิน เลขที่........../.........ลงวันที่.......เดือน......................
พ.ศ. .................. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

 3.๒  จํานําทรัพย์สินได้แก่.............................................................................  

หนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง หนา้ ๑/๓ 
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หนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง 

เลขที่................../...................    ทําที่............................................................. 

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

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

  โดยหนังสือฉบับนี้ระหว่างนาย/นาง/นางสาว..........................................................................
อายุ..........ปี  เลขประจําตัวประชาชน  - -- -            
อยู่บ้านเลขที่.......หมู่ที่…….....ซอย.....................ถนน.........................ตําบล/แขวง......................................
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.........................................โทรศัพท์..........................................
ซ่ึงต่อไปเรียกว่า “ลูกหนี้” ฝ่ายหนึ่ง ได้ทําหนังสือฉบับนี้ไว้กับกองทุน.......................................................
ซ่ึงต่อไปเรียกว่า “เจ้าหนี้” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ 

  ๑. ลูกหนี้ได้กู้ยืมเงินกองทุน.................................................ตั้งอยู่เลขท่ี..........หมู่ที่........ 
ถนน...........................................ตําบล/แขวง..................................... อําเภอ/เขต................................... 
จังหวัด....................... ตามสัญญากู้ยืมเงิน เลขที่......./.........ลงวันที่......เดือน......................พ.ศ. ........... 
เป็นเงินต้นจํานวน........................บาท (......................................................) ซ่ึงบัดน้ีถึงกําหนดชําระแล้ว              
และลูกหนี้ได้ค้างชําระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ รวมเป็นเงินจํานวนทั้งส้ิน............................บาท 
(………………………………………………………..) 

๒. ลูกหนี้ตกลงจะชําระหนี้ตาม ข้อ 1 อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
  2.1 ลูกหนี้จะชําระเงินงวดเดียวให้เสร็จส้ินภายในวันที่........เดือน................พ.ศ. ...... 
  2.2 ลูกหนี้จะชําระเป็นรายงวด รวมทั้งส้ิน จํานวน.........งวด ชําระงวดละ

.....................................บาท ภายในวันที่.........ของเดือนจนครบถ้วน โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่.....
เดือน..........................พ.ศ. .......  และจะชําระให้แล้วเสร็จภายในวันที่.......เดือน........................พ.ศ. .....
หากลูกหนี้ไม่ชําระเงินคืนงวดหนึ่งงวดใดถือว่าลูกหนี้ผิดนัดทั้งหมด 

3. ในการนี้ ลูกหนี้ได้จัดให้มีหลักประกันการชําระหน้ีและการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่
เจ้าหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 3.๑  บุคคลค้ําประกัน คือนาย/นาง/นางสาว...........................................................
และนาย/นาง/นางสาว............................................................................. เข้าผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกัน
การชําระหนี้คร้ังนี้ ตามสัญญาค้ําประกันการกู้ยืมเงิน เลขที่........../.........ลงวันที่.......เดือน......................
พ.ศ. .................. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

 3.๒  จํานําทรัพย์สินได้แก่.............................................................................  

หนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง หนา้ ๑/๓ 
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 ๓.๓  จดทะเบียนจํานอง ที่ดิน โฉนด /หนังสือรับรองการ ทําประโยชน์ ที่ดิน 
เลขที่................................ตําบล............................อําเภอ..........................จังหวัด.................................  

 ๓.๔  หลักประกัน (อ่ืนๆ) ได้แก่............................................................... 

 ๔. หากลูกหน้ีไม่ปฏิบัติตามหนังสือน้ีข้อหนึ่งข้อใด ให้ถือว่าลูกหน้ีผิดนัดชําระหนี้ทั้งหมด
และยินยอมชําระเงินตามสัญญาพร้อมทั้งดอกเบ้ียผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตลอดทั้งค่าเสียหาย
ต่างๆ จากการไม่ปฏิบัติตามหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ โดยมิพักต้องบอกกล่าวอีก 

  ๕. ที่อยู่ที่ปรากฏตามหนังสือรับสภาพหน้ีน้ีถือเป็นภูมิลําเนาของลูกหน้ี การส่งหนังสือ
บอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดไปยังลูกหน้ีให้ส่งไปยังภูมิลําเนาดังกล่าว และถือว่าเป็น
การส่งโดยชอบ โดยถือว่าลูกหน้ีได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือบอกกล่าว          
ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดไปถึงภูมิลําเนาของลูกหน้ีไม่ว่าลูกหน้ีหรือบุคคลอ่ืนใดที่พํานักอยู่ใน
ภูมิลําเนาของลูกหนี้จะได้รับหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไว้หรือไม่ก็ตาม 

 หากลูกหนี้เปลี่ยนแปลงภมูิลําเนา ลูกหนี้จะต้องมีหนังสือแจ้งเปล่ียนแปลงภูมิลําเนาไป
ยังเจ้าหนี้ หรือได้บันทึกถ้อยคําการเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาไว้กับเจ้าหนี้ การที่ลูกหน้ีไม่ดําเนินการดังกล่าว 
ให้ถือว่าหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดที่ส่งไปยังลูกหน้ี ตามภูมิลําเนาที่ปรากฏ
ในหนังสือนี้ ลูกหนี้ได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว 

หนังสือรับสภาพหน้ีน้ีจัดทําข้ึน 3 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย               
ได้อ่านและเข้าใจข้อความตามสัญญาฉบับน้ีถูกต้องตรงกันแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้า
พยานเก็บไว้ที่เจ้าหน้ี ๑ ฉบับ มอบให้ลูกหน้ี ๑ ฉบับ และส่งเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา.................จํานวน ๑ ฉบับ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับสภาพหนี้    ลงช่ือ.............................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม

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

ลงชื่อ........................................................เจ้าหนี้  ลงชื่อ.....................................................เจ้าหนี้ 

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

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

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

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

หนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง หนา้ ๒/๓ 
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ลงชื่อ.....................................................ผู้รับสภาพหนี้    ลงช่ือ.............................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
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ลงชื่อ........................................................เจ้าหนี้  ลงชื่อ.....................................................เจ้าหนี้ 

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

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

หนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง หนา้ ๒/๓ 

	๓.๓	จดทะเบียนจ�านองที่ดินโฉนด/หนังสือรับรองการท�าประโยชน์ที่ดิน

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

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

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

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

ลงชื่อ.............................................ผู้รับสภาพหนี้

		(...............................................)	(ลูกหนี้)

ลงชื่อ.................................คู่สมรสให้ความยนิยอม

	(...........................................)	(กรณมีคีู่สมรส)

ลงชื่อ......................................................เจ้าหนี้

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

ต�าแหน่ง.......................................................

ลงชื่อ......................................................เจ้าหนี้

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

ต�าแหน่ง.......................................................
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คําเตือน:  
 ๑. เมื่อลูกหนี้ผิดนัด เจ้าหนี้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ําประกันภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่
ลูกหน้ีผิดนัด เพ่ือให้ผู้คํ้าประกันชําระหน้ีแทนลูกหน้ีตามสัญญาหากเจ้าหน้ีมิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายใน
เวลาดังกล่าว ผู้คํ้าประกันจะหลุดพ้นความรบัผิดในดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันอัน
เป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นบรรดาที่เกิดข้ึนภายหลังจากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว 

 ๒. หากเจ้าหน้ีจะทําการผ่อนเวลาการชําระหน้ีให้กับลูกหน้ี จะต้องได้รับความยินยอมจาก             
ผู้ค้ําประกันด้วยทุกครั้ง (ให้จัดทําบันทึกหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ค้ําประกันลงนาม) มิฉะนั้น ผู้ค้ําประกัน 
จะหลุดพ้นจากความรับผิดและห้ามตกลงให้มีสิทธิผ่อนเวลาให้ลูกหน้ีไว้ล่วงหน้าโดยเด็ดขาด ซ่ึงไม่มีผลบังคับ
ตามกฎหมาย ข้อตกลงที่ทําข้ึนภายหลังที่ลูกหนี้ผิดนัดชําระหน้ีแล้ว หากในข้อตกลงนั้นมีการขยายเวลา             
ชําระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ มิให้ถือว่าเป็นการผ่อนเวลาตามมาตรา ๗๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง                
และพาณิชย์ 

 ๓. การลดหน้ีให้ลูกหน้ีโดยพลการเป็นการทําให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหมู่บ้าน และต้องรับ
ผิดเป็นการส่วนตัว 

 4. การท่ีลูกหนี้จัดทําหนังสือรับสภาพหน้ีต่อเจ้าหน้ีเป็นการทําให้อายุความสะดุดหยุดลง              
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) ซ่ึงเป็นผลให้เริ่มนับอายุความใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง หนา้ ๓/๓ 
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หนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง หนา้ ๓/๓ 
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สัญญาค�า้ประกันหนังสอืรับสภาพหนี้ทางแพ่ง	หน้า	๑/๒
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สัญญาค ้าประกันการรับสภาพหนี ทางแพ่ง 

เลขที่......................./............................   ท าที่............................................................. 

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

     วันที่............................................................. 

  สัญญานีท้ าขึน้ระหว่าง ๑. นาย/นาง/นางสาว.................................................................อายุ...........ปี  
เลขประจ าตัวประชาชน  - -- -  อยู่บ้านเลขท่ี............................. 
หมู่ท่ี……...ซอย.....................ถนน........................ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต...............................
จังหวัด.......................โทรศัพท.์............................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   - -- -   
อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ท่ี…….....ซอย......................ถนน.......................ต าบล/แขวง.............................
อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด........ ...................................โทรศัพท์....................................... 
ซึ่งต่อไปนีใ้นสัญญานีจ้ะเรียกว่า“ผู้ค้ าประกัน” ฝ่ายหนึ่ง กับ กองทุน..............................................................
ตั้งอยู่เลขท่ี........หมู่ท่ี....... ต าบล/แขวง........................อ าเภอ/เขต.................................จังหวัด.......................... 
โดย นาย/นาง/นางสาว.......................................... และนาย/นาง/นางสาว.........................................................
ผู้มีอ านาจกระท าการแทน ซึ่งต่อไปในสัญญานีจ้ะเรียกว่า “เจ้าหนี”้ อีกฝ่ายหนึ่ง ท้ังสองฝ่ายตกลงกันดังนี ้

 ๑. ตามท่ี นาย/นาง/นางสาว................................. ...........................................เป็นลูกหนี้ 
ท าหนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่งกับเจ้าหนี้ว่าจะชดใช้เงินท่ีค้างช าระ จ านวน.... .....................................บาท  
โดยขอผ่อนช าระเงินค้างช าระพร้อมดอกเบ้ียตามหนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง เลขท่ี.........../................... 
ลงวันท่ี…......เดือน.............................. พ.ศ. ......... ผู้ค้ าประกันตกลงยอมเข้าผูกพันตนค้ าประกันการช าระหนี้ตาม
หนังสือรับสภาพหนีท้างแพ่งดังกล่าว หาก นาย/นาง/นางสาว..................................................................ลูกหนี้ผิด
นัดไม่ยอมช าระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่งนั้นไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือลูกหนี้ ตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
หรือถึงแก่ความตาย หรือกลายเป็นคนไร้ความสามารถ หรือไปจากถิ่นท่ีอยู่ หรือหาตัวไม่พบ หรือย้ายภูมิล าเนา
โดยมิได้แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ ผู้ค้ าประกันจะช าระเงินท่ีค้างช าระนั้น พร้อมดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าเสียหายต่างๆ 
(ถ้ามี) ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้น ให้เจ้าหนี้จนครบถ้วน 

 ๒. ท่ีอยู่ท่ีปรากฏในสัญญานี้ถือเป็นภูมิล าเนาของผู้ ค้ าประกันการส่งหนังสือบอกกล่าว ทวง
ถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปยังผู้ค้ าประกันให้สง่ไปยังภูมิล าเนาดังกล่าว และถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ 
โดยถือว่าผู้ค้ าประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือ
เอกสารอื่นใดไปถึงภูมิล าเนาของผู้ค้ าประกันไม่ว่าผู้ค้ าประกันหรือบุคคลอื่นใดท่ีพ านักอยู่ในภูมิล าเนาของผู้ค้ า
ประกันจะได้รับหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไว้หรือไม่ก็ตาม 

 

ที่..............................................



30 คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

30 
 

สัญญาคํ้าประกันน้ีจัดทําข้ึน 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย               
ได้อ่านและเข้าใจข้อความตามสัญญาฉบับนี้ถูกต้องตรงกันแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
เก็บไว้ท่ีเจ้าหน้ี ๑ ฉบับ มอบให้แก่ผู้คํ้าประกันคนละ ๑ ฉบับ และส่งเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานกองทุนหมู่บ้าน 
และชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา............... จํานวน ๑ ฉบับ  

 

 

ลงช่ือ...........................................ผู้ค้ําประกัน          ลงชื่อ.........................................ผู้ค้ําประกัน 

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

 

ลงช่ือ........................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม     ลงชื่อ....................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 

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

                  

ลงช่ือ................................................เจ้าหน้ี   ลงช่ือ...............................................เจ้าหน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้คํ้าประกัน ลงชื่อ......................................................ผู้คํ้าประกัน

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

ลงชื่อ............................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม     ลงชื่อ.........................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม

   (....................................................) (กรณีมีคู่สมรส)                 (............................................) (กรณีมีคู่สมรส) 
 
 ลงชื่อ.........................................................เจ้าหนี้ ลงชื่อ..........................................................เจ้าหนี้ 

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

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

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

คําเตือน:  
         ๑. เมื่อลูกหน้ีผิดนัด เจ้าหน้ีต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ําประกันภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ลูกหน้ีผิดนัด 
เพ่ือให้ผู้คํ้าประกันชําระหน้ีแทนลูกหน้ีตามสัญญาหากเจ้าหน้ีมิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในเวลาดังกล่าวผู้คํ้าประกัน
จะหลุดพ้นความรับผิดในดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้นบรรดาท่ี
เกิดข้ึนภายหลังจากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว 

 ๒. หากเจ้าหนี้จะทําการผ่อนเวลาการชําระหนี้ให้กับลูกหนี้ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้คํ้าประกันด้วยทุกครั้ง   
(ให้จัดทําบันทึกหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ค้ําประกันลงนาม) และห้ามตกลงยินยอมให้มีการผ่อนเวลาไว้ล่วงหน้าโดย
เด็ดขาดซึ่งไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย มิฉะนั้น ผู้คํ้าประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิดข้อตกลงท่ีทําข้ึนภายหลังที่ลูกหน้ีผิด
นัดชําระหน้ีแล้ว หากในข้อตกลงนั้นมีการขยายเวลาชําระหน้ีให้แก่ลูกหน้ี มิให้ถือว่าเป็นการผ่อนเวลาตามมาตรา ๗๐๐ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 ๓. การลดหนี้ให้ลูกหนี้โดยพลการเป็นการทําให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหมู่บ้าน และต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว

สัญญาค้ําประกันหนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง หน้า ๒/๒ 

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

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

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

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

ลงชื่อ..................................ผู้ค�้าประกัน

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

ลงชื่อ..................................ผู้ค�้าประกัน

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

ลงชื่อ.................................คู่สมรสให้ความยนิยอม

(...............................................)	(กรณมีคีู่สมรส)

ลงชื่อ.................................คู่สมรสให้ความยนิยอม

	(...............................................)	(กรณมีคีู่สมรส)

ลงชื่อ......................................................เจ้าหนี้

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

ต�าแหน่ง.......................................................

ลงชื่อ......................................................เจ้าหนี้

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

ต�าแหน่ง.......................................................
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หากผู้ค้ าประกันเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนา ผู้ค้ าประกันจะต้องมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนา
ไปยังเจ้าหนี้ หรือได้บันทึกถ้อยค าการเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนาไว้กับ เจ้าหนี้ การท่ีผู้ค้ าประกันไม่ด าเนินการ
ดังกล่าว ให้ถือว่าหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใด ท่ีสง่ไปยังผู้ค้ าประกันตามภูมิล าเนาท่ี 
ปรากฎในสัญญานี ้ผู้ค้ าประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว 

สัญญาค้ าประกันนี้ จัดท าขึ้น 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาท้ังสองฝ่าย               
ได้อ่านและเข้าใจขอ้ความตามสัญญาฉบับนีถ้กูต้องตรงกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลกัฐานต่อหน้าพยานเก็บไว้ท่ี
เจ้าหนี ้๑ ฉบับ มอบให้แก่ผู้ค้ าประกันคนละ ๑ ฉบับ และส่งเก็บรักษาไว้ท่ีส านักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง
แห่งชาติ สาขา............... จ านวน ๑ ฉบับ  

 

ลงช่ือ...........................................ผู้ค  าประกัน          ลงช่ือ.........................................ผู้ค  าประกัน 

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

 

ลงช่ือ........................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม     ลงช่ือ....................................คู่สมรสผู้ ให้ความยินยอม 

      (........................................) (กรณีมคู่ีสมรส)                    (......................................) (กรณีมคู่ีสมรส) 

                  

ลงช่ือ................................................เจ้าหนี    ลงช่ือ...............................................เจ้าหนี  

 

 

 

 

 

 

หนังสือทวงถามตามหนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง 
 
เลขท่ี................../...................     ท าที่............................................... 

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

ลงช่ือ.....................................................ผู้ค้ าประกัน ลงช่ือ......................................................ผู้ค้ าประกนั 

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

ลงช่ือ............................................คูส่มรสผู้ให้ความยนิยอม     ลงช่ือ.........................................คู่สมรสผู้ใหค้วามยินยอม 

   (....................................................) (กรณีมีคู่สมรส)                 (............................................) (กรณีมีคู่สมรส) 
 
 ลงช่ือ.........................................................เจา้หนี้ ลงช่ือ..........................................................เจ้าหนี้ 

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

ต าแหน่ง.................................................... ต าแหน่ง................................................... 
 
ลงช่ือ........................................................พยาน ลงช่ือ..........................................................พยาน 

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

ค าเตือน:  
         ๑. เม่ือลูกหนี้ผิดนัด เจ้าหนี้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ าประกันภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด 
เพื่อให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้แทนลูกหนี้ตามสัญญาหากเจ้าหนี้มิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในเวลาดังกล่าวผู้ค้ าประกัน  
จะหลุดพ้นความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นบรรดาที่
เกิดขึน้ภายหลังจากพน้ก าหนดเวลาดังกล่าว 

 ๒. หากเจ้าหนีจ้ะท าการผ่อนเวลาการช าระหนีใ้ห้กบัลกูหนี ้จะต้องได้รับความยนิยอมจากผู้ค้ าประกันด้วยทุกครั้ง            
(ให้จัดท าบันทึกหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ค้ าประกันลงนาม) และห้ามตกลงยินยอมให้มีการผ่อนเวลาไว้ล่วงหน้าโดย
เด็ดขาดซ่ึงไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย มิฉะนั้น ผู้ค้ าประกันจะหลุดพน้จากความรับผิดขอ้ตกลงที่ท าขึ้นภายหลังที่ลูกหนี้ผิด
นัดช าระหนีแ้ล้ว หากในขอ้ตกลงนั้นมกีารขยายเวลาช าระหนีใ้ห้แก่ลูกหนี้ มิให้ถือว่าเป็นการผ่อนเวลาตามมาตรา ๗๐๐ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 ๓. การลดหนีใ้ห้ลูกหนีโ้ดยพลการเป็นการท าให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหมูบ่้าน และต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว 

สัญญาค้ าประกันหนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง หน้า ๑/๒ 
30 

 
หากผู้ค้ าประกันเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนา ผู้ค้ าประกันจะต้องมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนา

ไปยังเจ้าหนี้ หรือได้บันทึกถ้อยค าการเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนาไว้กับ เจ้าหนี้ การท่ีผู้ค้ าประกันไม่ด าเนินการ
ดังกล่าว ให้ถือว่าหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใด ท่ีสง่ไปยังผู้ค้ าประกันตามภูมิล าเนาท่ี 
ปรากฎในสัญญานี ้ผู้ค้ าประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว 

สัญญาค้ าประกันนี้ จัดท าขึ้น 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาท้ังสองฝ่าย               
ได้อ่านและเข้าใจขอ้ความตามสัญญาฉบับนีถ้กูต้องตรงกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลกัฐานต่อหน้าพยานเก็บไว้ท่ี
เจ้าหนี ้๑ ฉบับ มอบให้แก่ผู้ค้ าประกันคนละ ๑ ฉบับ และส่งเก็บรักษาไว้ท่ีส านักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง
แห่งชาติ สาขา............... จ านวน ๑ ฉบับ  

 

ลงช่ือ...........................................ผู้ค  าประกัน          ลงช่ือ.........................................ผู้ค  าประกัน 

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

 

ลงช่ือ........................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม     ลงช่ือ....................................คู่สมรสผู้ ให้ความยินยอม 

      (........................................) (กรณีมคู่ีสมรส)                    (......................................) (กรณีมคู่ีสมรส) 

                  

ลงช่ือ................................................เจ้าหนี    ลงช่ือ...............................................เจ้าหนี  

 

 

 

 

 

 

หนังสือทวงถามตามหนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง 
 
เลขท่ี................../...................     ท าที่............................................... 

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

ลงช่ือ.....................................................ผู้ค้ าประกัน ลงช่ือ......................................................ผู้ค้ าประกนั 

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

ลงช่ือ............................................คูส่มรสผู้ให้ความยนิยอม     ลงช่ือ.........................................คู่สมรสผู้ใหค้วามยินยอม 

   (....................................................) (กรณีมีคู่สมรส)                 (............................................) (กรณีมีคู่สมรส) 
 
 ลงช่ือ.........................................................เจา้หนี้ ลงช่ือ..........................................................เจ้าหนี้ 

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

ต าแหน่ง.................................................... ต าแหน่ง................................................... 
 
ลงช่ือ........................................................พยาน ลงช่ือ..........................................................พยาน 

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

ค าเตือน:  
         ๑. เม่ือลูกหนี้ผิดนัด เจ้าหนี้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ าประกันภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด 
เพื่อให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้แทนลูกหนี้ตามสัญญาหากเจ้าหนี้มิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในเวลาดังกล่าวผู้ค้ าประกัน  
จะหลุดพ้นความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นบรรดาที่
เกิดขึน้ภายหลังจากพน้ก าหนดเวลาดังกล่าว 

 ๒. หากเจ้าหนีจ้ะท าการผ่อนเวลาการช าระหนีใ้ห้กบัลกูหนี ้จะต้องได้รับความยนิยอมจากผู้ค้ าประกันด้วยทุกครั้ง            
(ให้จัดท าบันทึกหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ค้ าประกันลงนาม) และห้ามตกลงยินยอมให้มีการผ่อนเวลาไว้ล่วงหน้าโดย
เด็ดขาดซ่ึงไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย มิฉะนั้น ผู้ค้ าประกันจะหลุดพน้จากความรับผิดขอ้ตกลงที่ท าขึ้นภายหลังที่ลูกหนี้ผิด
นัดช าระหนีแ้ล้ว หากในขอ้ตกลงนั้นมกีารขยายเวลาช าระหนีใ้ห้แก่ลูกหนี้ มิให้ถือว่าเป็นการผ่อนเวลาตามมาตรา ๗๐๐ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 ๓. การลดหนีใ้ห้ลูกหนีโ้ดยพลการเป็นการท าให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหมูบ่้าน และต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว 

สัญญาค้ าประกันหนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง หน้า ๑/๒ 

ปรากฏในสัญญานี้

๔	ฉบับ
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หนังสือทวงถามตามหนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง 
 
เลขที่................../...................     ทําที่............................................... 

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

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

เรื่อง  ให้ชําระหนี้กองทนุหมู่บ้านตามหนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง 

เรียน  นาย/นาง/นางสาว.................................................................................. 

ตามที่ท่านได้ทําหนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่งกับกองทุน....................................... เจ้าหน้ี
รายละเอียดตามหนังสือรับสภาพหน้ีทางแพ่ง เลขที่................../.....................ลงวันที่........... 
เดือน...........................................พ.ศ. .....................ท่านทราบดีแล้วนั้น  ปรากฏว่าท่านผิดนัดชําระหน้ี
เป็นเหตุให้กองทุน........................................................................ ได้รับความเสียหาย จึงต้องรับผิดชําระ
หน้ีที่ค้างชําระพร้อมดอกเบี้ย เบ้ียปรับ รวมทั้งค่าเสียหาย ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ี 
รายนี้ให้กับกองทุน.................................................เจ้าหน้ี รวมเป็นเงินทั้งส้ิน...................................บาท 
(.................................................................................................) จึงขอให้ท่านชําระหน้ีจํานวนดังกล่าว
พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดอีกร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ชําระหน้ีเสร็จส้ิน โดยให้นําเงินไป
ชําระให้กับกองทุน........................................................................ ภายใน.......... วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือทวงถามฉบับนี้ 

หากท่านเพิกเฉย กองทุนหมู่บ้านมีความจําเป็นจะต้องฟ้องร้องบังคับคดีกับท่าน                 
ตามกฎหมายต่อไปซ่ึงท่านอาจจะต้องรับผิดในการชําระค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินคดีให้กับกองทุนหมู่บ้าน และท่านอาจจะเสียสิทธิในการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน
และสถาบันการเงินอ่ืนๆ อีกด้วย 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

ลงชื่อ ...................................................................... 

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

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

ที่...................................................
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หนังสือบอกกล่าวผู้คํ้าประกันตามหนังสือรบัสภาพหนีท้างแพ่ง 

เลขที่................../...................     ทําที่............................................... 
....................................................... 

 
                                                       วนัที่...........เดือน..................................... พ.ศ. ........... 

 

เรื่อง  บอกกล่าวการผิดนดัชําระหนี้ของลูกหน้ี  
 

เรียน  นาย/นาง/นางสาว......................................................................................ผู้คํ้าประกนั  

อ้างถึง  สัญญาค้ําประกนัการรับสภาพหนี้ทางแพ่ง    ราย  นาย/นาง/นางสาว......................................... 
เลขที่................/..................ลงวันที่............เดือน.....................................พ.ศ. .................. 

  
  ตามที่อ้างถึง ท่านได้เข้าผูกพันตนคํ้าประกัน นาย/นาง/นางสาว.............................................
ลูกหนี้ผู้รับสภาพหนี้กับกองทุน................................................................................................... เจ้าหน้ี
และต่อมา นาย/นาง/นางสาว ...........................................................................................ลูกหน้ีได้ผิดนัด
ชําระหนี้ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่.................เดือน...............................................พ.ศ. ..................... ท่านในฐานะ
ผู้คํ้าประกันจึงต้องรับผิดชําระหน้ีที่ค้างชําระพร้อมดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ รวมท้ังค่าเสียหาย ตลอดจนค่า
ภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้ ให้กับกองทุน............................................................................
เจ้าหนี้ รวมเป็นเงินจํานวนทั้งส้ิน.................................บาท (.................................................................) 
จึงขอให้ท่านชําระหน้ีจํานวนดังกล่าว  พร้อมดอกเบ้ียผิดนัดอีกร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนถึง
วันที่ชําระหนี้เสร็จส้ินให้กับกองทุน.....................................................................ภายในกําหนด......... วัน 
นับแต่ได้รับหนังสือบอกกล่าวฉบับนี้  

หากท่านเพิกเฉย กองทุนหมู่บ้านมีความจําเป็นจะต้องฟ้องร้องบังคับคดีกับท่าน             
ตามกฎหมายต่อไปซึ่งท่านอาจจะต้องรับผิดในการชําระค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ                  
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินคดีให้กับกองทุนหมู่บ้าน 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

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

 

ที่....................................................
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หนังสือรับสภาพความรับผิด 

เลขที่................../................... ทําที่................................................. 
....................................................... 

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

 โดยหนังสือฉบับน้ี ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................................................
อายุ...........ปี  เลขประจําตัวประชาชน  - -- -              
อยู่บ้านเลขที่.........หมู่ที่........ซอย...........................ถนน...........................ตําบล/แขวง.............................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์.............................................
ซ่ึงต่อไปเรียกว่า “ลูกหนี้” ฝ่ายหนึ่ง ได้ทําหนังสือฉบับน้ีไว้กับกองทุน...................................................... 
เลขที่.........หมู่ที่....... ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต.......................จังหวัด.............................. 
โดย ๑. นาย/นาง/นางสาว..................................... ๒. นาย/นาง/นางสาว.................................................
เป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทน ซ่ึงต่อไปเรียกว่า “เจ้าหนี้” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อตกลงดังต่อไปนี้ 

๑. ตามที่ลูกหนี้ได้กู้ยืมเงินกองทุน.........................................ตั้งอยู่เลขท่ี......... หมู่ที่....... 
ถนน........................ ตําบล/แขวง......................... อําเภอ/เขต.......................... จังหวัด........................... 
ตามสัญญากู้ยืมเงิน เลขที่.........../................... ลงวันที่.........เดือน......................................พ.ศ. ............ 
เป็นเงินจํานวน.............................บาท (......................................................) ซ่ึงบัดน้ีถึงกําหนดชําระแล้ว 
และลูกหนี้ได้ค้างชําระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ รวมเป็นเงินจํานวนทั้งส้ิน............................บาท 
(.............................................................) 

๒. ลูกหนี้ตกลงจะชําระหน้ีตาม ข้อ 1 อย่างหนึ่งอย่างใดให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี             
นับแต่วันทําหนังสือนี้ ดังนี้ 

  2.1 ลูกหนี้จะชําระเงินงวดเดียวให้เสร็จส้ินภายในวันที่........เดือน.................พ.ศ. ...... 
  2.2 ลูกหน้ีจะชําระเป็นรายงวด รวมทั้งส้ิน จํานวน.....งวด ชําระงวดละ.....บาท 

ภายในวันที่.......ของเดือนจนครบถ้วน โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่.....เดือน..........................พ.ศ. .....  
และจะชําระให้แล้วเสร็จภายในวันที่.......เดือน...........................พ.ศ. .............หากลูกหน้ีไม่ชําระเงิน            
งวดหนึ่งงวดใดถือว่าลูกหนี้ผิดนัดทั้งหมด 

๓. ในการน้ี ลูกหน้ีได้จัดให้มีหลักประกันการชําระหน้ีและการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่
เจ้าหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑ บุคคลค้ําประกัน คือนาย/นาง/นางสาว..........................................................
และนาย/นาง/นางสาว................................................................ เข้าผูกพันตนเป็นผู้คํ้าประกันการชําระหนี้ครั้งน้ี
ตามสัญญาค้ําประกันการรับสภาพความผิด เลขที่......../..........ลงวันที่.......เดือน..................พ.ศ. ........... 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

หนังสือรับสภาพความรับผิด หนา้ ๑/๓ 

33 
 

หนังสือรับสภาพความรับผิด 

เลขที่................../................... ทําที่................................................. 
....................................................... 

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

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................................................
อายุ...........ปี  เลขประจําตัวประชาชน  - -- -              
อยู่บ้านเลขที่.........หมู่ที่........ซอย...........................ถนน...........................ตําบล/แขวง.............................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์.............................................
ซ่ึงต่อไปเรียกว่า “ลูกหนี้” ฝ่ายหนึ่ง ได้ทําหนังสือฉบับน้ีไว้กับกองทุน...................................................... 
เลขที่.........หมู่ที่....... ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต.......................จังหวัด.............................. 
โดย ๑. นาย/นาง/นางสาว..................................... ๒. นาย/นาง/นางสาว.................................................
เป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทน ซ่ึงต่อไปเรียกว่า “เจ้าหนี้” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อตกลงดังต่อไปนี้ 

๑. ตามที่ลูกหนี้ได้กู้ยืมเงินกองทุน.........................................ตั้งอยู่เลขท่ี......... หมู่ที่....... 
ถนน........................ ตําบล/แขวง......................... อําเภอ/เขต.......................... จังหวัด........................... 
ตามสัญญากู้ยืมเงิน เลขที่.........../................... ลงวันที่.........เดือน......................................พ.ศ. ............ 
เป็นเงินจํานวน.............................บาท (......................................................) ซ่ึงบัดน้ีถึงกําหนดชําระแล้ว 
และลูกหนี้ได้ค้างชําระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ รวมเป็นเงินจํานวนทั้งส้ิน............................บาท 
(.............................................................) 

๒. ลูกหนี้ตกลงจะชําระหน้ีตาม ข้อ 1 อย่างหนึ่งอย่างใดให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี             
นับแต่วันทําหนังสือนี้ ดังนี้ 

  2.1 ลูกหนี้จะชําระเงินงวดเดียวให้เสร็จส้ินภายในวันที่........เดือน.................พ.ศ. ...... 
  2.2 ลูกหนี้จะชําระเป็นรายงวด รวมทั้งส้ิน จํานวน.....งวด ชําระงวดละ.....บาท 

ภายในวันที่.......ของเดือนจนครบถ้วน โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่.....เดือน..........................พ.ศ. .....  
และจะชําระให้แล้วเสร็จภายในวันที่.......เดือน...........................พ.ศ. .............หากลูกหน้ีไม่ชําระเงิน            
งวดหนึ่งงวดใดถือว่าลูกหนี้ผิดนัดทั้งหมด 

๓. ในการน้ี ลูกหนี้ได้จัดให้มีหลักประกันการชําระหน้ีและการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่
เจ้าหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑ บุคคลค้ําประกัน คือนาย/นาง/นางสาว..........................................................
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คําเตือน:       
การชําระคืนเงินตามหนังสือรับสภาพความรับผิดควรกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินไม่เกิน ๑ ป ี              

นับแต่วันที่ทําหนังสือรับสภาพความรับผิดหรือให้ประกัน ทั้งน้ี เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารติดตามหน้ี
ป้องกันมิให้เกิดปัญหาการใช้สิทธิเรียกร้องเกินกําหนดอายุความ เนื่องจากกองทุนหมู่บ้านจะใช้สิทธิ
เรียกร้อง ฟ้องให้ลูกหนี้รับผิดตามหนังสือรับสภาพความรับผิดหรือให้ประกันน้ีได้ภายในกําหนด ๒ ป ี 
นับแต่วันที่ ทําหนังสือรับสภาพความรับผิดหรือให้ประกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
๑๙๓/๓๕ ประกอบ มาตรา ๑๙๓/๒๘  
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สัญญาคํ้าประกันการรับสภาพความรับผิด 
เลขที่................../................... 

 

ทําที่....................................................... 
....................................................... 

 

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

  สัญญาน้ีทําข้ึนระหว่าง 1. นาย/นาง/นางสาว......................................................................
อายุ...........ปี  เลขประจําตัวประชาชน  - -- -             
อยู่บ้านเลขที่.........หมู่ที่…….....ซอย......................ถนน..........................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์.........................................
และ 2. นาย/นาง/นางสาว..........................................................................อายุ...........ปี  เลขประจําตัว
ประชาชน  - -- -  อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่……..
ซอย......................ถนน.......................ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด......................................โทรศัพท์....................................ซ่ึงต่อไปน้ีในสัญญาน้ีจะเรียกว่า             
“ผู้คํ้าประกัน” ฝ่ายหนึ่ง กับ กับกองทุน................................................ ตั้งอยู่เลขท่ี............... หมู่ที่......... 
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.......................................... 
โดย นาย/นาง/นางสาว.........................................และนาย/นาง/นางสาว.................................................
เป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทน ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “เจ้าหน้ี”อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังน้ี 
  ๑. ตามที่ นาย/นาง/นางสาว.................................................................... ได้ทําหนังสือ
รับสภาพความรับผิด เลขที่................./....................ลงวันที่....... เดือน................................. พ.ศ. ......... 
ชดใช้เงินที่ค้างชําระ เป็นเงินจํานวน................................บาท (...............................................................)  
ผู้ค้ําประกันตกลงยอมเข้าผูกพันตนคํ้าประกันการชําระหน้ีตามหนังสือดังกล่าว หาก นาย/นาง/นางสาว
.................................................................  ผิดสัญญาไม่ยอมชําระหน้ีตามหนังสือรับสภาพความรับผิด
ดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือผู้รับสภาพความรับผิดตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถึงแก่ความตาย หรือ
กลายเป็นคนไร้ความสามารถ หรือไปจากถิ่นที่อยู่หรือหาตัวไม่พบ หรือย้ายภูมิลําเนา โดยมิได้แจ้งให้เจ้าหน้ี
ทราบ ผู้ค้ําประกันจะชําระเงินที่ค้างชําระนั้น พร้อมดอกเบ้ีย ค่าเสียหายต่างๆ (ถ้ามี) ตลอดจนค่าภาระ 
ติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นให้กับเจ้าหนี้จนครบถ้วน 

    ๒. ที่อยู่ที่ปรากฏในสัญญาน้ีถือเป็นภูมิลําเนาของผู้คํ้าประกันการส่งหนังสือบอกกล่าว 
ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดไปยังผู้คํ้าประกันให้ส่งไปยังภูมิลําเนาดังกล่าว และถือว่าเป็นการส่ง
โดยชอบ โดยถือว่าผู้คํ้าประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือบอกกล่าว ทวงถาม 
จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดไปถึงภูมิลําเนาของผู้ค้ําประกันไม่ว่าผู้ค้ําประกันหรือบุคคลอ่ืนใดที่พํานักอยู่
ในภูมิลําเนาของผู้คํ้าประกนัจะได้รับหนงัสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไว้หรือไม่ก็ตาม 

สัญญาค้ําประกันการรับสภาพความรับผิด หน้า ๑/๓ 
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สัญญาคํ้าประกันการรับสภาพความรับผิด 
เลขที่................../................... 

 

ทําที่....................................................... 
....................................................... 

 

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

  สัญญาน้ีทําข้ึนระหว่าง 1. นาย/นาง/นางสาว......................................................................
อายุ...........ปี  เลขประจําตัวประชาชน  - -- -             
อยู่บ้านเลขที่.........หมู่ที่…….....ซอย......................ถนน..........................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์.........................................
และ 2. นาย/นาง/นางสาว..........................................................................อายุ...........ปี  เลขประจําตัว
ประชาชน  - -- -  อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่……..
ซอย......................ถนน.......................ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด......................................โทรศัพท์....................................ซ่ึงต่อไปน้ีในสัญญาน้ีจะเรียกว่า             
“ผู้คํ้าประกัน” ฝ่ายหนึ่ง กับ กับกองทุน................................................ ตั้งอยู่เลขท่ี............... หมู่ที่......... 
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.......................................... 
โดย นาย/นาง/นางสาว.........................................และนาย/นาง/นางสาว.................................................
เป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทน ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “เจ้าหน้ี”อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังน้ี 
  ๑. ตามที่ นาย/นาง/นางสาว.................................................................... ได้ทําหนังสือ
รับสภาพความรับผิด เลขที่................./....................ลงวันที่....... เดือน................................. พ.ศ. ......... 
ชดใช้เงินที่ค้างชําระ เป็นเงินจํานวน................................บาท (...............................................................)  
ผู้ค้ําประกันตกลงยอมเข้าผูกพันตนคํ้าประกันการชําระหน้ีตามหนังสือดังกล่าว หาก นาย/นาง/นางสาว
.................................................................  ผิดสัญญาไม่ยอมชําระหน้ีตามหนังสือรับสภาพความรับผิด
ดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือผู้รับสภาพความรับผิดตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถึงแก่ความตาย หรือ
กลายเป็นคนไร้ความสามารถ หรือไปจากถิ่นที่อยู่หรือหาตัวไม่พบ หรือย้ายภูมิลําเนา โดยมิได้แจ้งให้เจ้าหน้ี
ทราบ ผู้ค้ําประกันจะชําระเงินที่ค้างชําระนั้น พร้อมดอกเบ้ีย ค่าเสียหายต่างๆ (ถ้ามี) ตลอดจนค่าภาระ 
ติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นให้กับเจ้าหนี้จนครบถ้วน 

    ๒. ที่อยู่ที่ปรากฏในสัญญานี้ถือเป็นภูมิลําเนาของผู้คํ้าประกันการส่งหนังสือบอกกล่าว 
ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดไปยังผู้คํ้าประกันให้ส่งไปยังภูมิลําเนาดังกล่าว และถือว่าเป็นการส่ง
โดยชอบ โดยถือว่าผู้คํ้าประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือบอกกล่าว ทวงถาม 
จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดไปถึงภูมิลําเนาของผู้ค้ําประกันไม่ว่าผู้ค้ําประกันหรือบุคคลอ่ืนใดที่พํานักอยู่
ในภูมิลําเนาของผู้คํ้าประกนัจะได้รับหนงัสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไว้หรือไม่ก็ตาม 
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และ	นาย/นาง/นางสาว.................................................

อกีฝ่ายหนึง่

และ		นาย/นาง/นางสาว................................................................................

นาย/นาง/นางสาว......................................................................
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 หากผู้ค้ําประกันเปล่ียนแปลงภูมิลําเนา ผู้ค้ําประกันจะต้องมีหนังสือแจ้งเปล่ียนแปลง
ภูมิลําเนาไปยังเจ้าหนี้ หรือได้บันทึกถ้อยคําการเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาไว้กับเจ้าหน้ี การที่ผู้ค้ําประกัน            
ไม่ดําเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดที่ส่งไปยัง                
ผู้คํ้าประกันตามภูมิลําเนาที่ปรากฏในสัญญาน้ี  ผู้คํ้าประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว 

สัญญาฉบับนี้จัดทําข้ึน 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน 
และเข้าใจข้อความตามหนังสือฉบับน้ีถูกต้องตรงกันแล้วจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน        
เก็บไว้ที่กองทุนหมู่บ้าน ๑ ฉบับ มอบให้ผู้ค้ําประกันคนละ ๑ ฉบับ และส่งเก็บรักษาไว้ท่ีสํานักงาน               
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา..............จํานวน ๑ ฉบับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ค้ําประกนั        ลงชื่อ......................................................ผู้คํ้าประกัน

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

 

 

ลงชื่อ.........................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม       ลงชื่อ........................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 

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

 

 

  ลงชื่อ............................................................เจ้าหนี้             ลงชื่อ..............................................................เจ้าหนี้ 

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

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

สัญญาค้ําประกันการรับสภาพความรับผิด หน้า ๒/๓ 
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 หากผู้ค้ําประกันเปล่ียนแปลงภูมิลําเนา ผู้ค้ําประกันจะต้องมีหนังสือแจ้งเปล่ียนแปลง
ภูมิลําเนาไปยังเจ้าหนี้ หรือได้บันทึกถ้อยคําการเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาไว้กับเจ้าหน้ี การที่ผู้ค้ําประกัน            
ไม่ดําเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดที่ส่งไปยัง                
ผู้คํ้าประกันตามภูมิลําเนาที่ปรากฏในสัญญาน้ี  ผู้คํ้าประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว 

สัญญาฉบับนี้จัดทําข้ึน 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน 
และเข้าใจข้อความตามหนังสือฉบับน้ีถูกต้องตรงกันแล้วจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน        
เก็บไว้ที่กองทุนหมู่บ้าน ๑ ฉบับ มอบให้ผู้ค้ําประกันคนละ ๑ ฉบับ และส่งเก็บรักษาไว้ที่สํานักงาน               
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา..............จํานวน ๑ ฉบับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ค้ําประกนั        ลงชื่อ......................................................ผู้คํ้าประกัน

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

 

 

ลงชื่อ.........................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม       ลงชื่อ........................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 

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

 

 

  ลงชื่อ............................................................เจ้าหนี้             ลงชื่อ..............................................................เจ้าหนี้ 

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

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

สัญญาค้ําประกันการรับสภาพความรับผิด หน้า ๒/๓ 

ลงชื่อ..................................ผู้ค�้าประกัน

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

ลงชื่อ..................................ผู้ค�้าประกัน

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

ลงชื่อ.................................คู่สมรสให้ความยนิยอม

(...............................................)	(กรณมีคีู่สมรส)

ลงชื่อ.................................คู่สมรสให้ความยนิยอม

(...............................................)	(กรณมีคีู่สมรส)

ลงชื่อ.........................................เจ้าหนี้

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

ต�าแหน่ง.......................................................

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

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

ลงชื่อ.........................................เจ้าหนี้

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

ต�าแหน่ง.......................................................

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

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

หากผู้ค�้าประกันเปลี่ยนแปลงภูมิล�าเนา		ผู้ค�้าประกันจะต้องมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลง
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คําเตือน 
 ๑. เมื่อผู้รับสภาพความรับผิดผิดนัด เจ้าหน้ีต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ําประกันภายใน 
๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับสภาพความรับผิดผิดนัด เพ่ือให้ผู้คํ้าประกันชําระหน้ีแทนผู้รับสภาพความรับผิด
ตามสัญญา หากเจ้าหนี้มิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในเวลาดังกล่าวผู้คํ้าประกันจะหลุดพ้นความรับผิด 
ในดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้นบรรดาที่เกิดข้ึน
ภายหลังจากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว 
 ๒.  หากเจ้าหนี้จะทําการผ่อนเวลาการชําระหน้ีให้กับลูกหน้ี จะต้องได้รับความยินยอมจาก 
ผู้คํ้าประกันด้วยทุกครั้ง (ให้จัดทําบันทึกหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้คํ้าประกันลงนาม) และห้ามตกลง 
ให้มีสิทธิผ่อนเวลาให้ลูกหนี้ไว้ล่วงหน้าโดยเด็ดขาด ซ่ึงไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย มิฉะนั้น ผู้คํ้าประกัน 
จะหลุดพ้นจากความรับผิด ข้อตกลงที่ทําข้ึนภายหลังที่ลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ีแล้ว หากในข้อตกลงน้ัน 
มีการขยายเวลาชําระหน้ีให้แก่ลูกหนี้ มิให้ถือว่าเป็นการผ่อนเวลาตามมาตรา ๗๐๐ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 ๓.  กองทุนหมู่บ้านจะเรียกให้ผู้ค้ําประกันชําระหน้ีได้  ต้องมีหนังสือบอกกล่าวถึงผู้ค้ําประกัน 
ก่อนเสมอ 
 ๔.  การฟ้องร้องผู้คํ้าประกันให้รับผิดตามหนังสือรับสภาพความรับผิดต้องฟ้องไปพร้อมกับ
ลูกหนี้ช้ันต้น (ผู้รับสภาพความรับผิด) ตามหนังสือรับสภาพความรับผิดนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญญาค้ําประกันการรับสภาพความรับผิด หน้า ๓/๓ 
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คําเตือน 
 ๑. เมื่อผู้รับสภาพความรับผิดผิดนัด เจ้าหน้ีต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ําประกันภายใน 
๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับสภาพความรับผิดผิดนัด เพ่ือให้ผู้คํ้าประกันชําระหน้ีแทนผู้รับสภาพความรับผิด
ตามสัญญา หากเจ้าหนี้มิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในเวลาดังกล่าวผู้คํ้าประกันจะหลุดพ้นความรับผิด 
ในดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้นบรรดาที่เกิดข้ึน
ภายหลังจากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว 
 ๒.  หากเจ้าหนี้จะทําการผ่อนเวลาการชําระหน้ีให้กับลูกหน้ี จะต้องได้รับความยินยอมจาก 
ผู้คํ้าประกันด้วยทุกครั้ง (ให้จัดทําบันทึกหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้คํ้าประกันลงนาม) และห้ามตกลง 
ให้มีสิทธิผ่อนเวลาให้ลูกหนี้ไว้ล่วงหน้าโดยเด็ดขาด ซ่ึงไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย มิฉะนั้น ผู้คํ้าประกัน 
จะหลุดพ้นจากความรับผิด ข้อตกลงที่ทําข้ึนภายหลังที่ลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ีแล้ว หากในข้อตกลงน้ัน 
มีการขยายเวลาชําระหน้ีให้แก่ลูกหนี้ มิให้ถือว่าเป็นการผ่อนเวลาตามมาตรา ๗๐๐ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 ๓.  กองทุนหมู่บ้านจะเรียกให้ผู้ค้ําประกันชําระหน้ีได้  ต้องมีหนังสือบอกกล่าวถึงผู้ค้ําประกัน 
ก่อนเสมอ 
 ๔.  การฟ้องร้องผู้คํ้าประกันให้รับผิดตามหนังสือรับสภาพความรับผิดต้องฟ้องไปพร้อมกับ
ลูกหนี้ช้ันต้น (ผู้รับสภาพความรับผิด) ตามหนังสือรับสภาพความรับผิดนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญญาค้ําประกันการรับสภาพความรับผิด หน้า ๓/๓ 
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หนังสือทวงถามหนี้ตามหนังสือรับสภาพความรับผิด 
 
เลขที่................../................... ทําที่.................................................... 
 ............................................................ 
 

วันที่...........เดือน............................. พ.ศ. .................. 
 
เรื่อง ให้ชําระหนี้กองทุนหมู่บ้านตามหนังสือรบัสภาพความรับผิด 

เรียน  นาย/นาง/นางสาว................................................................... 

   ตามที่ท่านได้ทําหนังสือรับสภาพความรับผิดกับกองทุน..................................... เจ้าหนี้ 
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือรับสภาพความรับผิด เลขที่............./...........ลงวันที่ ............                  
เดือน...................................................พ.ศ. ...............ท่านทราบดีแล้วนั้น  ปรากฏว่าท่านผิดนัดชําระหนี้ 
เป็นเหตุให้กองทุน................................................. ได้รับความเสียหาย โดยท่านได้ค้างชําระเงินจํานวน
.........................................บาท (..............................................) จึงขอให้ท่านชําระหน้ีจํานวนดังกล่าว
พร้อมดอกเบ้ียผิดนัดอีกร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ชําระหน้ีเสร็จส้ิน  โดยให้นําเงินไป
ชําระให้กับกองทุน.................................................... ภายใน.............วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ 

หากท่านเพิกเฉย  กองทุนหมู่ บ้านมีความจําเป็นจะต้องฟ้องร้องบังคับคดีกับ                  
ท่านตามกฎหมายต่อไป  และท่านอาจจะต้องรับผิดในการชําระค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ              
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินคดีให้กับกองทุนหมู่บ้าน และท่านอาจจะเสียสิทธิในการกู้ยืมเงิน    
กองทุนหมู่บ้าน และสถาบันการเงินอ่ืนๆ อีกด้วย 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

ลงชื่อ ................................................................ 

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

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

 

ที่..................................................
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หนังสือบอกกล่าวผู้คํ้าประกันตามหนังสือรบัสภาพความรับผิด 
 
เลขที่................../................... ทําที่.................................................... 
 ............................................................ 
 

   วันที่...........เดือน........................... พ.ศ. ........... 
เรื่อง  บอกกล่าวการผิดนดัชําระหนี้ของลูกหน้ี  

เรียน  นาย/นาง/นางสาว...........................................ผู้ค้ําประกนั 

อ้างถึง  สัญญาค้ําประกนัการรับสภาพความรบัผิด รายนาย/นาง/นางสาว........................................
 เลขที่............../..............ลงวันที่..........เดือน....................................พ.ศ. ................. 
  

  ตามที่อ้างถึง ท่านได้เข้าผูกพันตนค้ําประกันนาย/นาง/นางสาว........................................ 
ลูกหน้ีผู้รับสภาพความรับผิดกับกองทุน...................................................................เจ้าหน้ี และต่อมา               
นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................ลูกหน้ีผู้รับสภาพความรับ
ผิดได้ผิดนัดชําระหนี้ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่............เดือน.............................................................พ.ศ. .............. 
เป็นเหตุให้กองทุน.....................................................................................ได้รับความเสียหาย ท่านใน
ฐานะผู้คํ้าประกัน จึงต้องรับผิดชําระหนี้ที่ค้างชําระพร้อมดอกเบ้ีย รวมทั้งค่าเสียหาย ตลอดจนค่าภาระ
ติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้ ให้กับกองทุน.................................................................... เจ้าหน้ี 
รวมเป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน.................................บาท (..........................................................................) 
จึงขอให้ท่านชําระหนี้จํานวนดังกล่าวพร้อมดอกเบ้ียผิดนัดอีกร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนถึง
วันที่ชําระหน้ีเสร็จส้ิน โดยให้นําเงินไปชําระให้กับกองทุนภายในกําหนด.......................... วัน นับแต่ได้รับ
หนังสือบอกกล่าวฉบับนี้  

หากท่านเพิกเฉย กองทุนหมู่บ้านมีความจําเป็นจะต้องฟ้องร้องบังคับคดีกับท่าน               
ตามกฎหมายต่อไป และท่านอาจจะต้องรับผิดในการชําระค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ              
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินคดี 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

ลงชื่อ .......................................................... 

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

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

ราย	นาย/นาง/นางสาว..............................................

ค�า้ประกัน	นาย/นาง/นางสาว........................................

ที่..................................................
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หนังสือยินยอมชําระหนี้แทน 

เลขที่................../................... ทําที่.................................................... 
 ............................................................ 

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

  โดยหนังสือฉบับน้ีข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.........................................................................
อายุ...........ปี  เลขประจําตัวประชาชน  - -- -             
อยู่บ้านเลขที่..........หมู่ที่...... ซอย...........................ถนน...........................ตําบล/แขวง..............................
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................................โทรศัพท์....................................
ขอทําหนังสือฉบับนี้ไว้กับกองทุน....................................................................ตั้งอยู่เลขท่ี.........หมู่ที่....... 
ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................ 
โดย 1.นาย/นาง/นางสาว....................................... และ 2. นาย/นาง/นางสาว.........................................
ผู้มีอํานาจกระทําการแทน เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า 

๑. ข้าพเจ้ายินยอมชําระหน้ีแทน นาย/นาง/นางสาว...................................................... 
ซ่ึงเป็นลูกหนี้เงินกู้ของกองทุน....................................................................ตั้งอยู่เลขที่.........หมู่ที่....... 
ตําบล/แขวง……………………… อําเภอ/เขต............................ จังหวัด.......................... ตามสัญญากู้ยืมเงิน
เลขที่............/.....................ลงวันที่...... เดือน................................... พ.ศ. .............. ซ่ึงปัจจุบันมีหน้ีค้างชําระ              
ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ รวมเป็นเงินจํานวนทั้งส้ิน..........................บาท (..................................................)  

2. ข้าพเจ้าตกลงจะชําระหนี้ตาม ข้อ 1 อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
  2.1 ข้าพเจ้าจะชําระเงินงวดเดียวให้เสร็จส้ินภายในวันที่........เดือน..............พ.ศ. ...... 
  2.2 ข้าพเจ้าจะชําระเป็นรายงวด รวมทั้งส้ิน จํานวน.....................งวด  

ชําระงวดละ......................บาท ภายในวันที่.................ของเดือนจนครบถ้วน โดยเริ่มชําระงวดแรก 
ในวันที่............เดือน..........................พ.ศ. .............. และจะชําระให้แล้วเสร็จภายในวันที่
.........................เดือน...........................พ.ศ. .............หากลูกหน้ีไม่ชําระเงินงวดหนึ่งงวดใดถือว่าลูกหน้ี
ผิดนดัทั้งหมด 

๓. ในการน้ี ข้าพเจ้าได้จัดให้มีหลักประกันการชําระหน้ีและการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่
กองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑ บุคคลค้ําประกัน คือ นาย/นาง/นางสาว..........................................................
และ นาย/นาง/นางสาว................................................................. เข้าผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกันการชําระหน้ี
ครั้งนี้ตามสัญญาค้ําประกันการกู้ยืมเงิน เลขที่............/..............ลงวันที่.......เดือน......................พ.ศ....... 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

    ๓.๒ จํานําทรัพย์สินได้แก่........................................................................ 

หนังสือยินยอมชําระหนี้แทน หน้า ๑/๒
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หนังสือยินยอมชําระหนี้แทน 

เลขที่................../................... ทําที่.................................................... 
 ............................................................ 

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

  โดยหนังสือฉบับน้ีข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.........................................................................
อายุ...........ปี  เลขประจําตัวประชาชน  - -- -             
อยู่บ้านเลขที่..........หมู่ที่...... ซอย...........................ถนน...........................ตําบล/แขวง..............................
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................................โทรศัพท์....................................
ขอทําหนังสือฉบับนี้ไว้กับกองทุน....................................................................ตั้งอยู่เลขท่ี.........หมู่ที่....... 
ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................ 
โดย 1.นาย/นาง/นางสาว....................................... และ 2. นาย/นาง/นางสาว.........................................
ผู้มีอํานาจกระทําการแทน เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า 

๑. ข้าพเจ้ายินยอมชําระหน้ีแทน นาย/นาง/นางสาว...................................................... 
ซ่ึงเป็นลูกหนี้เงินกู้ของกองทุน....................................................................ตั้งอยู่เลขที่.........หมู่ที่....... 
ตําบล/แขวง……………………… อําเภอ/เขต............................ จังหวัด.......................... ตามสัญญากู้ยืมเงิน
เลขที่............/.....................ลงวันที่...... เดือน................................... พ.ศ. .............. ซ่ึงปัจจุบันมีหน้ีค้างชําระ              
ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ รวมเป็นเงินจํานวนทั้งส้ิน..........................บาท (..................................................)  

2. ข้าพเจ้าตกลงจะชําระหนี้ตาม ข้อ 1 อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
  2.1 ข้าพเจ้าจะชําระเงินงวดเดียวให้เสร็จส้ินภายในวันที่........เดือน..............พ.ศ. ...... 
  2.2 ข้าพเจ้าจะชําระเป็นรายงวด รวมทั้งส้ิน จํานวน.....................งวด  

ชําระงวดละ......................บาท ภายในวันที่.................ของเดือนจนครบถ้วน โดยเริ่มชําระงวดแรก 
ในวันที่............เดือน..........................พ.ศ. .............. และจะชําระให้แล้วเสร็จภายในวันที่
.........................เดือน...........................พ.ศ. .............หากลูกหน้ีไม่ชําระเงินงวดหนึ่งงวดใดถือว่าลูกหน้ี
ผิดนัดทั้งหมด 

๓. ในการน้ี ข้าพเจ้าได้จัดให้มีหลักประกันการชําระหน้ีและการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่
กองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑ บุคคลค้ําประกัน คือ นาย/นาง/นางสาว..........................................................
และ นาย/นาง/นางสาว................................................................. เข้าผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกันการชําระหน้ี
ครั้งนี้ตามสัญญาค้ําประกันการกู้ยืมเงิน เลขที่............/..............ลงวันที่.......เดือน......................พ.ศ....... 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

    ๓.๒ จํานําทรัพย์สินได้แก่........................................................................ 

หนังสือยินยอมชําระหนี้แทน หน้า ๑/๒

โดย		นาย/นาง/นางสาว..............................................และ		นาย/นาง/นางสาว..............................................
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 ๓.๓  จดทะเบียนจํานองที่ดินโฉนด/หนังสือรับรองการทําประโยชน์ที่ดิน                 
 เลขที่........................................ตําบล....................อําเภอ..........................จังหวัด.................................  
                     ๓.๔  หลักประกัน (อ่ืนๆ) ได้แก่................................................................................... 
 ๔. หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหนังสือน้ีข้อหนึ่งข้อใด ให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดนัดชําระหน้ีทั้งหมด 
และยินยอมชําระเงินพร้อมดอกเบ้ียผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับแต่วันผิดนัด ตลอดท้ังค่าเสียหาย
ต่างๆ จากการไม่ปฏิบัติตามหนังสือยินยอมชําระแทนฉบับนี้ โดยมิพักต้องบอกกล่าว  

๕. ที่อยู่ที่ปรากฏตามหนังสือยินยอมชําระหน้ีแทนฉบับน้ี ถือเป็นภูมิลําเนาของข้าพเจ้า  
ในการส่งหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปยังข้าพเจ้าให้ส่งไปยังภูมิลําเนา
ดังกล่าว และถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ โดยถือว่าข้าพเจ้าได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่            
วันที่หนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปถึงภูมิลําเนาของข้าพเจ้าไม่ว่าข้าพเจ้า           
หรือบุคคลอ่ืนใดที่พํานักอยู่ในภูมิลําเนาของข้าพเจ้าจะได้รับหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย              
หรือเอกสารน้ันไว้หรือไม่ก็ตาม 

  หากข้าพเจ้าเปล่ียนแปลงภูมิลําเนา ข้าพเจ้าจะต้องมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลง
ภูมิลําเนาไปยังกองทุนหมู่บ้าน หรือได้บันทึกถ้อยคําการเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาไว้กับกองทุนหมู่บ้าน              
การที่ข้าพเจ้าไม่ดําเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใด               
ที่ส่งไปยังข้าพเจ้า ตามภูมิลําเนาที่ปรากฏในหนังสือน้ี ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าว              
โดยชอบแล้ว 

หนังสือฉบับนี้จัดทําข้ึน ๓ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน
และเข้าใจข้อความตามหนังสือฉบับนี้ถูกต้องตรงกันแล้วจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
มอบให้กองทุนหมู่บ้าน ๑ ฉบับ ผู้รับผิดชดใช้หน้ีแทน ๑ ฉบับ และส่งเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา.................จํานวน ๑ ฉบับ  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................................................ผู้รับผิดชําระหนี้แทน
         (.....................................................................) 

 
                                           ลงชื่อ......................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม (กรณีมีคู่สมรส) 
                                                (.........................................................................) 
 
      ลงชื่อ..........................................ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน    ลงชื่อ............................................ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน
         (......................................................)                                (....................................................) 
ตําแหน่ง....................................................                       ตําแหน่ง............................................................ 
 
ลงชื่อ..............................................................พยาน            ลงชื่อ..................................................................พยาน 
     (...................................................................)                    (................................................................) 

หนังสือยินยอมชําระหนี้แทน หน้า ๒/๒ 

42 
 

 ๓.๓  จดทะเบียนจํานองที่ดินโฉนด/หนังสือรับรองการทําประโยชน์ที่ดิน                 
 เลขที่........................................ตําบล....................อําเภอ..........................จังหวัด.................................  
                     ๓.๔  หลักประกัน (อ่ืนๆ) ได้แก่................................................................................... 
 ๔. หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหนังสือน้ีข้อหนึ่งข้อใด ให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดนัดชําระหน้ีทั้งหมด 
และยินยอมชําระเงินพร้อมดอกเบ้ียผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับแต่วันผิดนัด ตลอดท้ังค่าเสียหาย
ต่างๆ จากการไม่ปฏิบัติตามหนังสือยินยอมชําระแทนฉบับนี้ โดยมิพักต้องบอกกล่าว  

๕. ที่อยู่ที่ปรากฏตามหนังสือยินยอมชําระหน้ีแทนฉบับน้ี ถือเป็นภูมิลําเนาของข้าพเจ้า  
ในการส่งหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปยังข้าพเจ้าให้ส่งไปยังภูมิลําเนา
ดังกล่าว และถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ โดยถือว่าข้าพเจ้าได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่            
วันที่หนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปถึงภูมิลําเนาของข้าพเจ้าไม่ว่าข้าพเจ้า           
หรือบุคคลอ่ืนใดที่พํานักอยู่ในภูมิลําเนาของข้าพเจ้าจะได้รับหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย              
หรือเอกสารนั้นไว้หรือไม่ก็ตาม 

  หากข้าพเจ้าเปล่ียนแปลงภูมิลําเนา ข้าพเจ้าจะต้องมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลง
ภูมิลําเนาไปยังกองทุนหมู่บ้าน หรือได้บันทึกถ้อยคําการเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาไว้กับกองทุนหมู่บ้าน              
การที่ข้าพเจ้าไม่ดําเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใด               
ที่ส่งไปยังข้าพเจ้า ตามภูมิลําเนาที่ปรากฏในหนังสือน้ี ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าว              
โดยชอบแล้ว 

หนังสือฉบับนี้จัดทําข้ึน ๓ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน
และเข้าใจข้อความตามหนังสือฉบับนี้ถูกต้องตรงกันแล้วจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
มอบให้กองทุนหมู่บ้าน ๑ ฉบับ ผู้รับผิดชดใช้หน้ีแทน ๑ ฉบับ และส่งเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา.................จํานวน ๑ ฉบับ  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................................................ผู้รับผิดชําระหนี้แทน
         (.....................................................................) 

 
                                           ลงชื่อ......................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม (กรณีมีคู่สมรส) 
                                                (.........................................................................) 
 
      ลงชื่อ..........................................ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน    ลงชื่อ............................................ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน
         (......................................................)                                (....................................................) 
ตําแหน่ง....................................................                       ตําแหน่ง............................................................ 
 
ลงชื่อ..............................................................พยาน            ลงชื่อ..................................................................พยาน 
     (...................................................................)                    (................................................................) 

หนังสือยินยอมชําระหนี้แทน หน้า ๒/๒ 
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 ๓.๓  จดทะเบียนจํานองที่ดินโฉนด/หนังสือรับรองการทําประโยชน์ที่ดิน                 
 เลขที่........................................ตําบล....................อําเภอ..........................จังหวัด.................................  
                     ๓.๔  หลักประกัน (อ่ืนๆ) ได้แก่................................................................................... 
 ๔. หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหนังสือน้ีข้อหนึ่งข้อใด ให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดนัดชําระหน้ีทั้งหมด 
และยินยอมชําระเงินพร้อมดอกเบ้ียผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับแต่วันผิดนัด ตลอดท้ังค่าเสียหาย
ต่างๆ จากการไม่ปฏิบัติตามหนังสือยินยอมชําระแทนฉบับนี้ โดยมิพักต้องบอกกล่าว  

๕. ที่อยู่ที่ปรากฏตามหนังสือยินยอมชําระหน้ีแทนฉบับน้ี ถือเป็นภูมิลําเนาของข้าพเจ้า  
ในการส่งหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปยังข้าพเจ้าให้ส่งไปยังภูมิลําเนา
ดังกล่าว และถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ โดยถือว่าข้าพเจ้าได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่            
วันที่หนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปถึงภูมิลําเนาของข้าพเจ้าไม่ว่าข้าพเจ้า           
หรือบุคคลอ่ืนใดที่พํานักอยู่ในภูมิลําเนาของข้าพเจ้าจะได้รับหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย              
หรือเอกสารน้ันไว้หรือไม่ก็ตาม 

  หากข้าพเจ้าเปล่ียนแปลงภูมิลําเนา ข้าพเจ้าจะต้องมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลง
ภูมิลําเนาไปยังกองทุนหมู่บ้าน หรือได้บันทึกถ้อยคําการเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาไว้กับกองทุนหมู่บ้าน              
การที่ข้าพเจ้าไม่ดําเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใด               
ที่ส่งไปยังข้าพเจ้า ตามภูมิลําเนาที่ปรากฏในหนังสือน้ี ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าว              
โดยชอบแล้ว 

หนังสือฉบับนี้จัดทําข้ึน ๓ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน
และเข้าใจข้อความตามหนังสือฉบับนี้ถูกต้องตรงกันแล้วจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
มอบให้กองทุนหมู่บ้าน ๑ ฉบับ ผู้รับผิดชดใช้หน้ีแทน ๑ ฉบับ และส่งเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา.................จํานวน ๑ ฉบับ  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................................................ผู้รับผิดชําระหนี้แทน
         (.....................................................................) 

 
                                           ลงชื่อ......................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม (กรณีมีคู่สมรส) 
                                                (.........................................................................) 
 
      ลงชื่อ..........................................ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน    ลงชื่อ............................................ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน
         (......................................................)                                (....................................................) 
ตําแหน่ง....................................................                       ตําแหน่ง............................................................ 
 
ลงชื่อ..............................................................พยาน            ลงชื่อ..................................................................พยาน 
     (...................................................................)                    (................................................................) 

หนังสือยินยอมชําระหนี้แทน หน้า ๒/๒ 

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

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

ต�าแหน่ง.....................................................

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

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

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

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

ต�าแหน่ง.....................................................

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

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

(กรณมีคีู่สมรส)

จดทะเบียนจ�านองที่ดินโฉนด/หนังสือรับรองการท�าประโยชน ์ที่ดิน



คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 43

43 
 

สัญญาคํ้าประกันการชําระหนี้แทน 
 

เลขที่................../................... ทําที่....................................................... 
 .............................................................. 

วันที่............ เดือน........................... พ.ศ. ............... 
  สัญญานี้ทําขึ้นระหว่าง 1. นาย/นาง/นางสาว......................................................อายุ...........ป ี 

เลขประจําตัวประชาชน  - -- -  อยู่บ้านเลขที่.........
หมู่ที่…….....ซอย......................ถนน..........................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต
.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์.....................................และ 
 ๒. นาย/นาง/นางสาว...........................................................................อายุ...........ปี  เลขประจําตัวประชาชน 

 - -- -  อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่…….....
ซอย . . . ............. . . . . . .ถนน . . . . . . . . . . . . ......... . .ตํ าบล /แขวง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . อํ า เภอ /เ ขต
.......................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์..................................ซ่ึงต่อไป 
ในสัญญานี้จะเรียกว่า  “ผู้ค้ําประกัน” ฝ่ายหนึ่ง กับกองทุน....................................... ตั้งอยู่เลขที่........... 
หมู่ที่.......... ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด.................................. 
โดย นาย/นาง/นางสาว........................................ และนาย/นาง/นางสาว.................................................
เป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทน ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “กองทุน”อีกฝ่ายหน่ึง ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน
ดังนี้ 

๑. ตามที่ นาย/นาง/นางสาว...................................................................... ได้ทําหนังสือ
ยินยอมชําระหนี้แทนลูกหนี้ เป็นเงินจํานวน.........................บาท  (........................................................)
ตามหนังสือยินยอมชําระหนี้แทน เลขที่........./................ ลงวันที่...... เดือน......................... พ.ศ. .......            
ผู้ค้ําประกันตกลงยอมเข้าผูกพันตนค้ําประกันการชําระหน้ีตามหนังสือยินยอมชําระหน้ีแทนดังกล่าว            
หาก นาย/นาง/นางสาว............................................................... ผิดนัดไม่ยอมชําระหน้ีตามหนังสือ
ยินยอมชําระหนี้แทน ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือผู้ยินยอมชําระหน้ีแทนตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถึงแก่
ความตาย หรือกลายเป็นคนไร้ความสามารถ หรือไปจากถิ่นที่อยู่ หรือหาตัวไม่พบ หรือย้ายภูมิลําเนา 
โดยมิได้แจ้งให้กองทุนทราบ ผู้ค้ําประกันจะชําระเงินท่ีค้างชําระนั้น พร้อมดอกเบ้ีย ค่าเสียหายต่างๆ (ถ้ามี) 
ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นให้กับกองทุนจนครบถ้วน 

 2. ที่อยู่ที่ปรากฏในสัญญาน้ีถือเป็นภูมิลําเนาของผู้คํ้าประกันการส่งหนังสือบอกกล่าว 
ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดไปยังผู้คํ้าประกันให้ส่งไปยังภูมิลําเนาดังกล่าว และถือว่าเป็นการส่ง
โดยชอบ โดยถือว่าผู้คํ้าประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือบอกกล่าว ทวงถาม 

สัญญาค้ําประกันยินยอมชําระหนี้แทน หน้า ๑/๓ 
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สัญญาคํ้าประกันการชําระหนี้แทน 
 

เลขที่................../................... ทําที่....................................................... 
 .............................................................. 

วันที่............ เดือน........................... พ.ศ. ............... 
  สัญญานี้ทําขึ้นระหว่าง 1. นาย/นาง/นางสาว......................................................อายุ...........ป ี 

เลขประจําตัวประชาชน  - -- -  อยู่บ้านเลขที่.........
หมู่ที่…….....ซอย......................ถนน..........................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต
.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์.....................................และ 
 ๒. นาย/นาง/นางสาว...........................................................................อายุ...........ปี  เลขประจําตัวประชาชน 

 - -- -  อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่…….....
ซอย . . . ............. . . . . . .ถนน . . . . . . . . . . . . ......... . .ตํ าบล /แขวง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . อํ า เภอ /เ ขต
.......................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์..................................ซ่ึงต่อไป 
ในสัญญานี้จะเรียกว่า  “ผู้ค้ําประกัน” ฝ่ายหนึ่ง กับกองทุน....................................... ตั้งอยู่เลขที่........... 
หมู่ที่.......... ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด.................................. 
โดย นาย/นาง/นางสาว........................................ และนาย/นาง/นางสาว.................................................
เป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทน ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “กองทุน”อีกฝ่ายหน่ึง ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน
ดังน้ี 

๑. ตามที่ นาย/นาง/นางสาว...................................................................... ได้ทําหนังสือ
ยินยอมชําระหนี้แทนลูกหนี้ เป็นเงินจํานวน.........................บาท  (........................................................)
ตามหนังสือยินยอมชําระหนี้แทน เลขที่........./................ ลงวันที่...... เดือน......................... พ.ศ. .......            
ผู้ค้ําประกันตกลงยอมเข้าผูกพันตนค้ําประกันการชําระหน้ีตามหนังสือยินยอมชําระหน้ีแทนดังกล่าว            
หาก นาย/นาง/นางสาว............................................................... ผิดนัดไม่ยอมชําระหน้ีตามหนังสือ
ยินยอมชําระหนี้แทน ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือผู้ยินยอมชําระหน้ีแทนตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถึงแก่
ความตาย หรือกลายเป็นคนไร้ความสามารถ หรือไปจากถิ่นที่อยู่ หรือหาตัวไม่พบ หรือย้ายภูมิลําเนา 
โดยมิได้แจ้งให้กองทุนทราบ ผู้ค้ําประกันจะชําระเงินท่ีค้างชําระนั้น พร้อมดอกเบ้ีย ค่าเสียหายต่างๆ (ถ้ามี) 
ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นให้กับกองทุนจนครบถ้วน 

 2. ที่อยู่ที่ปรากฏในสัญญาน้ีถือเป็นภูมิลําเนาของผู้คํ้าประกันการส่งหนังสือบอกกล่าว 
ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดไปยังผู้คํ้าประกันให้ส่งไปยังภูมิลําเนาดังกล่าว และถือว่าเป็นการส่ง
โดยชอบ โดยถือว่าผู้คํ้าประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือบอกกล่าว ทวงถาม 

สัญญาค้ําประกันยินยอมชําระหนี้แทน หน้า ๑/๓ 

ซอย.............................ถนน.................................ต�าบล/แขวง.................................................อ�าเภอ/ขต

และ	นาย/นาง/นางสาว..................................................

“กองทุน”	อกีฝ่ายหนึ่ง	ทัง้สองฝ่ายตกลงกัน

นาย/นาง/นางสาว...................................................

นาย/นาง/นางสาว............................................................................
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จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดไปถึงภูมิลําเนาของผู้ค้ําประกันไม่ว่าผู้ค้ําประกันหรือบุคคลอ่ืนใดที่พํานักอยู่
ในภูมิลําเนาของผู้คํ้าประกนัจะได้รับหนงัสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไว้หรือไม่ก็ตาม 

หากผู้ค้ําประกันเปล่ียนแปลงภูมิลําเนา ผู้ค้ําประกันจะต้องมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลง
ภูมิลําเนาไปยังกองทุน หรือได้บันทึกถ้อยคําการเปล่ียนแปลงภูมิลําเนาไว้กับกองทุน การที่ผู้คํ้าประกัน            
ไม่ดําเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดที่ส่งไปยัง                
ผู้คํ้าประกันตามภูมิลําเนาที่ปรากฏในสัญญาน้ี  ผู้คํ้าประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว 

สัญญาฉบับนี้จัดทําข้ึน 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน 
และเข้าใจข้อความตามหนังสือฉบับนี้ถูกต้องตรงกันแล้วจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน  
เก็บไว้กองทุนหมู่บ้าน ๑ ฉบับ มอบให้ผู้คํ้าประกันคนละ ๑ ฉบับ และส่งเก็บรักษาไว้ที่สํานักงาน               
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา..............จํานวน ๑ ฉบับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้คํ้าประกัน     ลงชื่อ...............................................................ผู้คํ้าประกนั

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

ลงชื่อ..........................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม  ลงชื่อ.............................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม

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

 

ลงชื่อ...................................................ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน    ลงชือ่...........................................ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน 

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

ตําแหน่ง....................................................                             ตาํแหน่ง............................................... 
 

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

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

สัญญาค้ําประกันยินยอมชําระหนี้แทน หน้า ๒/๓ 
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ผู้คํ้าประกันตามภูมิลําเนาที่ปรากฏในสัญญาน้ี  ผู้คํ้าประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว 

สัญญาฉบับนี้จัดทําข้ึน 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน 
และเข้าใจข้อความตามหนังสือฉบับนี้ถูกต้องตรงกันแล้วจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน  
เก็บไว้กองทุนหมู่บ้าน ๑ ฉบับ มอบให้ผู้คํ้าประกันคนละ ๑ ฉบับ และส่งเก็บรักษาไว้ที่สํานักงาน               
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ลงชื่อ.........................................................ผู้คํ้าประกัน     ลงชื่อ...............................................................ผู้คํ้าประกนั

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

ลงชื่อ..........................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม  ลงชื่อ.............................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม

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

 

ลงชื่อ...................................................ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน    ลงชือ่...........................................ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน 

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

ตําแหน่ง....................................................                             ตาํแหน่ง............................................... 
 

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

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

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

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

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

ลงชื่อ..................................ผู้ค�้าประกัน

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

ลงชื่อ..................................ผู้ค�้าประกัน

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

ลงชื่อ.................................คู่สมรสให้ความยนิยอม

(...............................................)	(กรณมีคีู่สมรส)

ลงชื่อ.................................คู่สมรสให้ความยนิยอม

(...............................................)	(กรณมีคีู่สมรส)

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

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

ต�าแหน่ง.......................................................

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

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

ต�าแหน่ง.......................................................
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คําเตือน: 
๑. เมื่อผู้ยินยอมชําระหน้ีแทนผิดนัด กองทุนหมู่บ้านต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้คํ้าประกัน

ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ผู้ยินยอมชําระหนี้แทนผิดนัด เพื่อให้ผู้ค้ําประกันชําระหน้ีแทนลูกหนี้ตามสัญญา
หากเจ้าหนี้มิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในเวลาดังกล่าวผู้คํ้าประกันจะหลุดพ้นความรับผิดในดอกเบี้ยและ
ค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพนัอันเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีรายน้ันบรรดาที่เกิดข้ึนภายหลังจากพ้น
กําหนดเวลาดังกล่าว 
 ๒ . หากกองทุนหมู่ บ้านจะทําการผ่อนเวลาการชําระหน้ีให้กับผู้ ยินยอมชําระหน้ีแทน                
จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้คํ้าประกันด้วยทุกครั้ง (ให้จัดทําบันทึกหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้คํ้าประกัน
ลงนาม) และห้ามตกลงยินยอมให้มีการผ่อนเวลาไว้ล่วงหน้าโดยเด็ดขาด ซ่ึงไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย 
มิฉะนั้นผู้คํ้าประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิด 
 ๓. กองทุนหมู่บ้านจะเรียกให้ผู้ค้ําประกันชําระหน้ีได้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวถึงผู้ค้ําประกันก่อน 
เสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญญาค้ําประกันยินยอมชําระหนี้แทน หน้า ๓/๓ 
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คําเตือน: 
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ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ผู้ยินยอมชําระหนี้แทนผิดนัด เพื่อให้ผู้ค้ําประกันชําระหน้ีแทนลูกหน้ีตามสัญญา
หากเจ้าหนี้มิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในเวลาดังกล่าวผู้คํ้าประกันจะหลุดพ้นความรับผิดในดอกเบี้ยและ
ค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพนัอันเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีรายน้ันบรรดาที่เกิดข้ึนภายหลังจากพ้น
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 ๒ . หากกองทุนหมู่ บ้านจะทําการผ่อนเวลาการชําระหน้ีให้กับผู้ ยินยอมชําระหน้ีแทน                
จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้คํ้าประกันด้วยทุกครั้ง (ให้จัดทําบันทึกหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้คํ้าประกัน
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มิฉะนั้นผู้คํ้าประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิด 
 ๓. กองทุนหมู่บ้านจะเรียกให้ผู้ค้ําประกันชําระหน้ีได้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวถึงผู้ค้ําประกันก่อน 
เสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญญาค้ําประกันยินยอมชําระหนี้แทน หน้า ๓/๓ 
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หนังสือทวงถามตามหนังสือยินยอมชําระหนี้แทน 
 
เลขที่................../................... ทําที่....................................................... 
 .............................................................. 

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

 
เรื่อง  ให้ชําระหนี้กองทนุหมู่บ้านตามหนังสือยินยอมชําระหนี้แทน 

เรียน  นาย/นาง/นางสาว.............................................................. 

  ตามท่ีท่านได้ทําหนังสือยินยอมชําระหน้ีแทนกับกองทุน............................เจ้าหน้ี
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือยินยอมชําระหน้ีแทน เลขที่................/.......................... ลงวันที่........ 
เดือน............................................พ.ศ....................... ท่านทราบดีแล้วนั้น ปรากฏว่าท่านผิดนัดชําระหน้ี 
เป็นเหตุให้กองทุน..................................................................... ได้รับความเสียหาย โดยท่านได้ค้างชําระ
รวมเป็นเงินจํานวนทั้งส้ิน...................................บาท (..........................................................................) 
จึงขอให้ท่านชําระหนี้จํานวนดังกล่าวพร้อมดอกเบ้ียผิดนัดอีกร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัด               
จนถึงวันที่ชําระหนี้เสร็จส้ิน  โดยให้นําเงินไปชําระให้กับกองทุน............................................................... 
ภายใน.......... วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือทวงถามฉบับนี้ 

หากท่านเพิกเฉย  กองทุนหมู่ บ้านมีความจําเป็นจะต้องฟ้องร้องบังคับคดีกับ                  
ท่านตามกฎหมายต่อไป  และท่านอาจจะต้องรับผิดในการชําระค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ              
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินคดี 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

ลงชื่อ ...................................................................... 

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

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

 

ที่...............................................
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หนังสือบอกกล่าวผู้คํ้าประกันตามหนังสือยินยอมชาํระหนี้แทน 
 

เลขที่................../................... ทําที่....................................................... 
 .............................................................. 

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

เรื่อง  บอกกล่าวการผิดนดัชําระหนี้ของลูกหน้ี 

เรียน  นาย/นาง/นางสาว.....................................................................ผู้คํ้าประกัน 

อ้างถึง  สัญญาค้ําประกนัการชําระหนี้แทนราย นาย/นาง/นางสาว................................................           
          เลขที.่............/...............ลงวันที่............เดือน.................................พ.ศ. ................ 
  

  ตามที่อ้างถึง ท่านได้เข้าผูกพันตนค้ําประกัน นาย/นาง/นางสาว.......................................
ผู้ยินยอมชําระหน้ีแทนกับกองทุน........................................................................................ และต่อมา 
นาย/นาง/นางสาว ................................................................ ได้ผิดนัดชําระหน้ีดังกล่าวตั้งแต่วันที่.......
เดือน..................................................พ.ศ........................... ท่านในฐานะผู้ค้ําประกันจึงต้องรับผิดชําระ
หน้ีที่ค้างชําระพร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งค่าเสียหาย ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีรายน้ี          
ให้กับกองทุน................................................... เจ้าหน้ีรวมเป็นเงินจํานวนทั้งส้ิน..............................บาท 
(.................................................................................................) ภายใน....................วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือบอกกล่าวฉบับนี้ 

หากท่านเพิกเฉย กองทุนหมู่บ้านมีความจําเป็นจะต้องฟ้องร้องบังคับคดีกับท่าน                
ตามกฎหมายต่อไป และท่านอาจจะต้องรับผิดในการชําระค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ              
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินคดี 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

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

 
คําเตือน:  กองทุนหมู่บ้านจะเรียกให้ผู้คํ้าประกนัชําระหนี้ได้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวถึงผู้คํ้าประกันก่อนเสมอ

ที่..................................................



48 คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

48
 

 

แผ
นผ

ังก
าร

ติด
ตา

มก
าร

ชํา
ระ

หน
ี้ 

                 

คณ
ะก

รร
มก

าร
กอ

งท
ุนห

มู่บ
้าน

ปร
ะช

าส
ัมพ

ันธ
์แจ้

งก
ําห

นด
 

วัน
 เว

ลา
 สถ

าน
ที่ช

ําร
ะห

นี้ 

จัด
ทํา

หนั
งส

ือร
ับส

ภา
พห

นี้,
กํา

หน
ดเว

ลา
ชํา

ระ
หน

ี ้

สม
าช

ิกนํ
าเง

ินม
าช

ําร
ะห

นี้ 
สม

าช
ิกไ

ม่ม
าช

ําร
ะห

นี้แ
ละ

ไม
่แจ้

งเห
ตุข

ดัข
้อง

ให
้ทร

าบ

เหร
ัญญ

ิกร
ับช

าํร
ะห

นี้,อ
อก

ใบ
เสร

็จร
ับเ

งนิ
มอ

บใ
ห้ส

มา
ชกิ

เก็บ
ไว้ 

เวน
คนื

หร
ือ 

แท
งเพ

ิกถ
อน

สัญ
ญา

กู้ย
ืมเง

นิ 

มา
ติด

ต่อ
ชํา

ระ
หนี้

 

ออ
กห

นัง
สือ

ทว
งถ

าม
 

กํา
หน

ดเว
ลา

ให
้มา

ติด
ต่อ

ชํา
ระ

หน
ี  ้

ไม
่มา

ติด
ต่อ

ชํา
ระ

หน
ี ้

เห
รัญ

ญิก
/กร

รม
กา

รก
อง

ทุน
หม

ู่บ้า
นนํ

าเง
ินฝ

าก
เข้า

บญั
ชี

กอ
งท

ุนห
มู่บ

า้น
 

คณ
ะก

รร
มก

าร
กอ

งท
ุนห

มู่บ
้าน

 
ปร

ะช
ุมล

งม
ติดํ

าเนิ
นค

ดีต
าม

กฎ
หม

าย
 

อัย
กา

รจั
งห

วัด
/

อัย
กา

รค
ดีศ

าล
แข

วง
ดํา

เนิ
นค

ดี 

อัย
กา

ร ส
คช

.
ไก

ล่เก
ลี่ย

 

มา
ติด

ต่อ
นัด

ชํา
ระ

หน
ี ้

48
 

 

แผ
นผ

ังก
าร

ติด
ตา

มก
าร

ชํา
ระ

หน
ี้ 

                 

คณ
ะก

รร
มก

าร
กอ

งท
ุนห

มู่บ
้าน

ปร
ะช

าส
ัมพ

ันธ
์แจ้

งก
ําห

นด
 

วัน
 เว

ลา
 สถ

าน
ที่ช

ําร
ะห

นี้ 

จัด
ทํา

หนั
งส

ือร
ับส

ภา
พห

นี้,
กํา

หน
ดเว

ลา
ชํา

ระ
หน

ี ้

สม
าช

ิกนํ
าเง

ินม
าช

ําร
ะห

นี้ 
สม

าช
ิกไ

ม่ม
าช

ําร
ะห

นี้แ
ละ

ไม
่แจ้

งเห
ตุข

ดัข
้อง

ให
้ทร

าบ

เหร
ัญญ

ิกร
ับช

าํร
ะห

นี้,อ
อก

ใบ
เสร

็จร
ับเ

งนิ
มอ

บใ
ห้ส

มา
ชกิ

เก็บ
ไว้ 

เวน
คนื

หร
ือ 

แท
งเพ

ิกถ
อน

สัญ
ญา

กู้ย
ืมเง

นิ 

มา
ติด

ต่อ
ชํา

ระ
หนี้

 

ออ
กห

นัง
สือ

ทว
งถ

าม
 

กํา
หน

ดเว
ลา

ให
้มา

ติด
ต่อ

ชํา
ระ

หน
ี  ้

ไม
่มา

ติด
ต่อ

ชํา
ระ

หน
ี ้

เห
รัญ

ญิก
/กร

รม
กา

รก
อง

ทุน
หม

ู่บ้า
นนํ

าเง
ินฝ

าก
เข้า

บญั
ชี

กอ
งท

ุนห
มู่บ

า้น
 

คณ
ะก

รร
มก

าร
กอ

งท
ุนห

มู่บ
้าน

 
ปร

ะช
ุมล

งม
ติดํ

าเนิ
นค

ดีต
าม

กฎ
หม

าย
 

อัย
กา

รจั
งห

วัด
/

อัย
กา

รค
ดีศ

าล
แข

วง
ดํา

เนิ
นค

ดี 

อัย
กา

ร ส
คช

.
ไก

ล่เก
ลี่ย

 

มา
ติด

ต่อ
นัด

ชํา
ระ

หน
ี ้



คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 49

49 
 

   แผนการปฏิบัติงานการติดตามลูกหนี้กองทุนหมู่บ้าน.................................................... 

หมู่ที่..........ตําบล....................อําเภอ.............................จังหวัด............................ 

 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

1 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านประชุมประจําเดือน  

2 พิจารณาอนมุัติเงินกู้พร้อมกับติดตามลูกหนี้ที่ยงั
ไม่ชําระหนี้ตามกําหนด 

 

3 จัดเจ้าหน้าทีอ่บรมความรู้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้
เพื่อให้รู้ถึงหลักการชําระหนี้ตามสัญญา 
เพื่อสะดวกต่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเพ่ือต่อไป 
จะได้กู้ยืมเงินได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

 

4 รณรงค์ให้ลูกหนี้นําเงินกู้ทีกู่้ไปแล้วใช้จ่ายให้ตรง
ตามวัตถปุระสงค์ที่ขอกู้ยืมเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ 
เช่น ใช้ในการประกอบอาชีพ เปน็ต้น เพือ่ลูกหนี้ 
จะได้ชําระคืนเงินได้ตามกําหนด 

 

 

     

ลงชื่อ                                       ประธานกรรมการกองทุนหมูบ้่าน 

                                                  (.............................................. ) 
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   แผนการปฏิบัติงานการติดตามลูกหนี้กองทุนหมู่บ้าน.................................................... 

หมู่ที่..........ตําบล....................อําเภอ.............................จังหวัด............................ 

 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

1 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านประชุมประจําเดือน  

2 พิจารณาอนมุัติเงินกู้พร้อมกับติดตามลูกหนี้ที่ยงั
ไม่ชําระหนี้ตามกําหนด 

 

3 จัดเจ้าหน้าทีอ่บรมความรู้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้
เพื่อให้รู้ถึงหลักการชําระหนี้ตามสัญญา 
เพื่อสะดวกต่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเพ่ือต่อไป 
จะได้กู้ยืมเงินได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

 

4 รณรงค์ให้ลูกหนี้นําเงินกู้ทีกู่้ไปแล้วใช้จ่ายให้ตรง
ตามวัตถปุระสงค์ที่ขอกู้ยืมเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ 
เช่น ใช้ในการประกอบอาชีพ เปน็ต้น เพือ่ลูกหนี้ 
จะได้ชําระคืนเงินได้ตามกําหนด 

 

 

     

ลงชื่อ                                       ประธานกรรมการกองทุนหมูบ้่าน 

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



50 คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

50
 

 

บัญ
ชีร

าย
ชื่อ

ลูก
หนี้

กอ
งท

นุห
มู่บ

้าน
....

....
....

....
....

....
....

....
....

..ห
มู่ที

่....
....

....
....

....
..

ตํา
บล

....
....

....
....

....
....

.อํา
เภ
อ..

....
....

....
....

....
....

..จั
งห

วัด
....

....
....

....
....

..
ข้อ

มูล
 ณ

 วัน
ที่ 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

.
(บ

ัญช
ีลูก

หนี
้เงิน

จัด
สร

ร บ
ัญช

ีที่ 
๑)

ที่ 
ชื่อ

-ส
กุล

วัน
/เดื

อน
/ปี 

 
ทํา

สัญ
ญา

 
จํา

นว
นเ
งิน

กู้ยื
มต

าม
สัญ

ญา
 

รับ
ชํา

ระ
หนี

้
รว

ม
คง

เห
ลือ

เงิน
คง

ค้า
ง

ลา
ยม

ือช
ื่อ 

เงิน
ต้น

ดอ
กเ
บี้ย

ค่า
ปร

ับ
  

  
 

  
  

 
  

  
 

  
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

ขอ
รับ

รอ
งว่
าเป็

นร
าย

ชื่อ
ลูก

หน
ี้ขอ

งก
อง

ทนุ
หม

ูบ่้า
น/ชุ

มช
นเม

ือง
 ...

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

.จร
ิง 

จึง
ลง

ลา
ยม

ือชื่
อไ
ว้เป

น็ห
ลัก

ฐา
นว

่าได
้ตร

วจ
สอ

บถ
ูกต

้อง

ลง
ชื่อ

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

.กร
รม

กา
รก

อง
ทุน

หม
ู่บ้า

น 

ท
ะเ

บ
ยีน

คุม
ลูก

ห
น

ี้กอ
งท

ุน
ห

มู่บ
้าน



คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 51

51 
 

-(ตัวอย่าง)- 
ระเบียบวาระการประชมุ 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน....................................................... 
ครั้งที่............./................. 

วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. .................... 
ณ................................................................ 

 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   ๑.๑ เรื่อง............................................................................................ 
   ๑.๒ เรื่อง........................................................................................... 
    ฯลฯ 
ระเบียบวาระที่  ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
    
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ เรื่องนโยบายสําคัญของรัฐบาล/ กทบ. /จังหวัด/อําเภอ 
   ๓.๒ เรื่องข้ันตอน แนวทางแก้ไข การฟืน้ฟู กองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
   เรื่องให้ดําเนินคดีแพ่งกับลูกหนี้ค้างชําระ พร้อมผู้คํ้าประกนั 
    
ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

รัฐบาล/กทบ./จังหวัด/อ�าเภอ
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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 
 

ผู้ไม่มาประชมุ 
  ๑. ................................................................................... กรรมการ 
  ๒. ..................................................................................  กรรมการ 
  ๓. ...................................................................................  กรรมการ 
  ๔. ...................................................................................  กรรมการ  
  ๕. ...................................................................................  กรรมการ 
  ๖. ...................................................................................  กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. ..................................................................................... ที่ปรึกษา 
  ๒. .................................................................................... ที่ปรึกษา 
  ๓. ..................................................................................... ผู้สังเกตการณ ์
  ๔. ..................................................................................... ผู้สังเกตการณ ์
เริ่มประชุมเวลา..........................น. ............................น. 
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.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

มติที่ประชมุ ............................................................................................................................ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)...................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ................................................................................................................ 
   ๓.๒ ................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ  พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น................................ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 เรื่องให้ดําเนินคดีแพ่งกับสมาชิกกองทุนที่ค้างชําระ พร้อมผู้ค้ําประกัน 
 ตามที่สมาชิกกองทุนได้ค้างชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย และเบี้ยปรบัตามสัญญา และมี
ผู้คํ้าประกนัตามสัญญา ซ่ึงปรากฏรายช่ือต่อไปนี้  

๑. ………………………………………………………………………………………………สมาชิก 
 ..………………………………………………………………………………………………ผู้คํ้าประกนั 
 ..………………………………………………………………………………………………ผู้คํ้าประกนั 

๒. ………………………………………………………………………………………………สมาชิก 
 …....…………………………………………………………………………………………ผู้คํ้าประกนั 
 …....…………………………………………………………………………………………ผู้คํ้าประกนั 
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มติที่ประชมุ ............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................. 
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   ๓.๑ ................................................................................................................ 
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 ตามที่สมาชิกกองทุนได้ค้างชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย และเบี้ยปรบัตามสัญญา และมี
ผู้คํ้าประกนัตามสัญญา ซ่ึงปรากฏรายช่ือต่อไปนี้  

๑. ………………………………………………………………………………………………สมาชิก 
 ..………………………………………………………………………………………………ผู้คํ้าประกนั 
 ..………………………………………………………………………………………………ผู้คํ้าประกนั 

๒. ………………………………………………………………………………………………สมาชิก 
 …....…………………………………………………………………………………………ผู้คํ้าประกนั 
 …....…………………………………………………………………………………………ผู้คํ้าประกนั 
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.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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   ๓.๑ ................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
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๑. ………………………………………………………………………………………………สมาชิก 
 ..………………………………………………………………………………………………ผู้คํ้าประกนั 
 ..………………………………………………………………………………………………ผู้คํ้าประกนั 

๒. ………………………………………………………………………………………………สมาชิก 
 …....…………………………………………………………………………………………ผู้คํ้าประกนั 
 …....…………………………………………………………………………………………ผู้คํ้าประกนั 
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.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
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มติที่ประชมุ ............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ................................................................................................................ 
   ๓.๒ ................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
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๑. ………………………………………………………………………………………………สมาชิก 
 ..………………………………………………………………………………………………ผู้คํ้าประกนั 
 ..………………………………………………………………………………………………ผู้คํ้าประกนั 
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   ๓.๑ ................................................................................................................ 
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 …....…………………………………………………………………………………………ผู้คํ้าประกนั 
 …....…………………………………………………………………………………………ผู้คํ้าประกนั 

 เรื่องให้ด�าเนนิคดแีพ่งกับสมาชกิกองทุนหมู่บ้านที่ค้างช�าระ พร้อมผู้ค�้าประกัน

	 ตามทีส่มาชกิกองทนุหมูบ้่านได้ค้างช�าระเงนิต้นพร้อมดอกเบี้ย	และเบี้ยปรบัตามสญัญา	

และมผีู้ค�า้ประกันตามสัญญา	ซึ่งปรากฎรายชื่อต่อไปนี้ซึ่งปรากฏรายชื่อต่อไปนี้
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๓. …………………………………………………………………………………………….…สมาชิก 
…....…………………………………………………………………………………………ผู้คํ้าประกนั 
…....…………………………………………………………………………………………ผู้คํ้าประกนั 

๔. ……………………………………………………………………………………….………สมาชิก 
…....…………………………………………………………………………………………ผู้คํ้าประกนั 
…....…………………………………………………………………………………………ผู้คํ้าประกนั 

๕. ………………………………………………………………………………………….……สมาชิก 
…....…………………………………………………………………………………………ผู้คํ้าประกนั 
…....…………………………………………………………………………………………ผู้คํ้าประกนั 

ฯลฯ 

 กรรมการกองทุนหมู่บ้านได้ติดตามทวงถามด้วยวาจา และติดตามทวงถามเป็น
หนังสือกับสมาชิกที่ผิดนัดชําระหน้ีและบอกกล่าวกับผู้คํ้าประกันแล้ว แต่เพิกเฉยไม่ดําเนินการใด จึงขอ
มติจากที่ประชุมพิจารณาดําเนินคดีแพ่งกับสมาชิก พร้อมผู้ค้ําประกันดังกล่าวข้างต้น โดยส่งเรื่องให้
พนักงานอัยการเพ่ือดําเนินการไกล่เกลี่ย หรือ ฟ้องร้องบังคับตามสัญญา โดยมอบหมายให้ นาย/นาง
นางสาว............................................................ตําแหน่ง...................................กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
เป็นผู้มีอํานาจดําเนินการแทนกองทุนหมู่บ้าน และให้มีอํานาจลงลายมือช่ือในใบแต่งทนายความ ดําเนิน
กระบวนการพิจารณาใดไปในทางจําหน่ายสิทธิของคู่ความนั้น เช่นการยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
เรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ หรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา 
หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่  มีอํานาจรับชําระหน้ี และพิจารณาให้นําเงินกําไรสุทธิมาเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดี 
 ที่ประชุมได้ออกเสียง เห็นชอบ........................เสียง ไม่เห็นชอบ........................เสียง 
งดออกเสียง........................เสียง 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
๑. ให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท 
๒.หากไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดําเนินคดีแพ่งกับสมาชิก และ

ผู้ค้ําประกัน  
๓. มอบหมายให้นาย/นาง/นางสาว..............................................ตําแหน่ง

....................................กรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้มีอํานาจดําเนินการแทน
กองทุนหมู่บ้านตามที่เสนอข้างต้น 

๔. ให้นําเงินกําไรสุทธิมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามที่เสนอ 
 

เช่น	การยอมรับตามที่คู่ความอกีฝ่ายหนึ่ง

หรือฟ้องร้องบังคับตามสัญญา
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ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่นๆ 
 ..............................................................................................................
........................................................................................................................................... 

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

มติที่ประชมุ ..................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 

ปิดประชมุเวลา...................................น.  

 

 

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

    เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน     ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
    ผู้จดรายงานการประชุม                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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 ๒.๑.๒ ปัญหากองทุนหมู่บ้านมีเงินขาดบัญช ี

   สภาพปญัหา 
 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่สามารถชี้แจงให้ทราบได้ว่าเงินกองทุน 
ที่รัฐบาลจัดสรรให้ทั้งหมด หรือบางส่วนอยู่ที่ไหน ซ่ึงอาจเกิดจากปัญหาการทุจริตหรือการยักยอกเงิน 
หรือไม่มีเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน หรือหนังสือรับสภาพหน้ีเพ่ือใช้ยืนยันลูกหน้ี เมื่อตรวจสอบจาก         
เงินคงเหลือในบัญชี เงินสด และทะเบียนคุมลูกหน้ีพร้อมเอกสารแล้ว พบว่ามีจํานวนเงินขาดไปไม่ครบ
ตามจํานวนเงินทุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ (บัญชีที่ ๑)  

   แนวทางการแก้ไข  
 ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน   
เพื่อติดตามเรียกคืนเงิน หรือฟ้องร้องดําเนินคดีอาญากับผู้กระทําความผิดและวางมาตรการป้องกัน
ปัญหาในอนาคต 
 ขั้นตอนที่ ๑ การตรวจสอบหาข้อเท็จจริง  

ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ดําเนินการรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด เพื่อทราบท่ีมาที่ไปของเงิน  ประกอบด้วย ทะเบียนคุมลูกหน้ี สมุดบัญชีเงินฝาก รายงานการ
เคล่ือนไหวของบัญชีเงินฝากของกองทุนหมู่บ้านย้อนหลัง รายการตัดจ่ายโอนเงินจากบัญชีกองทุน
หมู่บ้านเข้าบัญชีสมาชิก เอกสารหนังสือส่ังจ่าย สัญญากู้ยืมเงิน หนังสือรับสภาพหน้ี หนังสือรับสภาพ
ความรับผิด ใบเสร็จรับเงินคืนเงินกู้ยืมของสมาชิก หากกองทุนใดประสบปัญหาไม่สามารถหาข้อมูล
ลูกหนี้ได้ หรือมีข้อมูลลูกหน้ีเพียงบางส่วน ให้ประสานขอข้อมูลสถานะทางการเงินและข้อมูลผู้กู้จาก
ธนาคารสาขาที่กองทุนหมู่บ้านเปิดบัญชีไว้ พัฒนากรอําเภอ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน หรือพนักงาน 
สทบ. สาขาประจําจังหวัดเพื่อช่วยเหลือในการจัดทําเอกสารที่สําคัญ  

 ขั้นตอนที่ ๒ การติดตามเงินคืน  
เมื่อมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตรวจสอบ

ข้อมูลสถานะลูกหนี้เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเสียก่อนจากน้ันให้จัดประชุมสมาชิกเพ่ือกําหนดวันชําระคืนเงิน 
และสถานที่ในการชําระเงิน และดําเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อติดตามเงินคืน 

1. กรณีเงินขาดบัญชีเนื่องจากไม่ทราบสถานะลูกหนี้ แต่หลังจากสอบข้อเท็จจริง
แล้วปรากฏว่าเงินอยู่ที่สมาชิกลูกหนี้ที่ไม่มีสัญญาและยังไม่ชําระคืนเงินกู้ ให้ลูกหน้ีรายนั้นมาทําหนังสือ
รับสภาพหน้ีให้ชําระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบ้ียและเบ้ียปรับคืนในงวดเดียวหรือผ่อนชําระหน้ีเงินกู้พร้อม
ดอกเบ้ียและเบ้ียปรับภายในเวลาไม่เกิน ๒ ปี  หรือกรณีที่หน้ีขาดอายุความให้ทําหนังสือรับสภาพความ
รับผิดโดยให้ชําระเงินกู้พร้อมดอกเบ้ียและเบ้ียปรับคืนในงวดเดียวหรือผ่อนชําระหน้ีเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย
และเบ้ียปรับภายในเวลาไม่เกิน ๑ ปี ไว้เป็นหลักฐานแก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน โดยจัดให้มี 
ผู้ค้ําประกันหน้ีดังกล่าวด้วย และหากไม่ชําระตามข้อตกลงน้ันให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีหนังสือ
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ทวงถามไปยังลูกหนี้และหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ําประกัน หากเพิกเฉยให้ดําเนินการตามกระบวนการ
ทางกฎหมายต่อไป 

๒. กรณีเงินขาดบัญชีเนื่องจากกรรมการกองทุนหมู่บ้านเบียดบังเงินกองทุนไปใช้
ส่วนตัวอันเป็นความผิดอาญาฐานยักยอก ให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านรายนั้นทําหนังสือรับสภาพหน้ี      
ในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดทางอาญาไว้เป็นหลักฐานแก่คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน โดยจัดให้มีผู้ค้ําประกันหน้ีดังกล่าวด้วย หรือหากมีการตกลงให้ชําระหน้ีบางส่วนและหน้ีส่วน      
ที่เหลือขอผ่อนชําระคืนเป็นรายงวดก็ระบุในหนังสือให้ชัดเจน เช่น ให้ชําระเสร็จส้ินภายในกี่งวด จํานวน
เงินชําระในแต่ละงวด เป็นต้น  หากกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ยักยอกได้ทําหนังสือรับสภาพหนี้ในความ
เสียหายท่ีเกิดจากการกระทําความผิดทางอาญาแล้วไม่ชําระหน้ีดังกล่าว ให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านมีหนังสือทวงถามไปยังกรรมการกองทุนหมู่บ้านรายนั้นและหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ําประกัน 
หากเพิกเฉยให้ประสานสํานักงานอัยการจังหวัด/สํานักอัยการคดีศาลแขวง/สํานักงานคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจั งหวัด /จั งหวัดสาขา /  ใ ห้ความช่วยเหลือในการ 
ไกล่เกลี่ยหรือดําเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป  

ทั้งนี้ ในความผิดฐานยักยอกจะต้องร้องทุกข์ให้ดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด    
ซ่ึงกรณีนี้จะต้องร้องทุกข์ภายในอายุความ ๓ เดือน นับแต่วันรู้ถึงการกระทําความผิดและรู้ตัวผู้กระทํา
ความผิด 
   ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดประชุมเพื่อขอมติให้ดําเนินคดี และแต่งตั้ง
ผู้รับมอบอํานาจในการดําเนินคดี เพ่ือรวบรวมเอกสารในการตรวจสอบ เช่น ใบเสร็จรับเงิน สมุดบัญชี 
หนังสือรับสภาพหนี้  และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป  

 ขั้นตอนที่ ๓ การกําหนดมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต  
ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดประชุมสมาชิกและคณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้านเพ่ือกําหนดในระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านให้มีมาตรการในการป้องกันปัญหาเงินขาด
บัญชี เช่น กําหนดให้มีระบบติดตามตรวจสอบของกรรมการกองทุนหมู่บ้านด้วยกัน มีระบบการรายงาน
ผลการรับชําระหนี้ รายงานการนําฝากเงินเข้าบัญชี  รายงานด้านเอกสารเก่ียวกับการรับชําระหนี้   
จัดทําแผนการติดตามและพัฒนากองทุนให้ไม่มีเงินขาดบัญชี จัดทําระบบการตรวจสอบการดําเนินงาน
ทางด้านการเงินกองทุนหมู่บ้านรวมถึงวางมาตรการป้องกันการทุจริตของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
เพ่ือให้กองทุนหมู่บ้านก้าวผ่านปัญหาและขับเคล่ือนดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
ต่อไป 

 เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามข้ันตอนต่างๆ ข้างต้น 
   ๑. ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านที่ระบุมาตรการในการป้องกันปัญหา
เงินขาดบัญชี  

๒. จัดทําแผนผังระบบการติดตามการทุจริต 

หากเพิกเฉยให้ประสานส�านักงานอัยการจังหวัด/ส�านักงานอัยการคดีศาลแขวง/ส�านักงานอัยการคุ้มครอง 

สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด/จังหวัดสาขา/	 ให้ความช่วยเหลือในการ 

ไกล่เกลี่ยหรอืด�าเนนิคดตีามกระบวนการทางก�าหมายต่อไปกฎหมายต่อไป

ให้ความช่วยเหลือในการ

	 ทั้งนี้	 ในความผิดฐานยักยอกจะต้องร้องทุกข์ให้ด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิด	 
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   ๓. หลักฐานหนังสือรับสภาพหน้ีในความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําความผิด
ทางอาญา เอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีในกรณีที่อยู่ในระหว่างกระบวนการเรียกคืนเงิน เช่น สําเนา
บันทึกการแจ้งความร้องทุกข์ หนังสือประนีประนอมยอมความการชําระคืนเงินของกรรมการกองทุน
หมู่บ้านที่ยักยอก  
   ๔. หลักฐานหนังสือรบัสภาพหนี้ทางแพ่ง 

5. แผนการติดตามและพฒันาให้กองทนุไม่มีเงินขาดบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.	แผนการตดิตามและพัฒนาให้กองทุนหมู่บ้านไม่มเีงนิขาดบัญชี



คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 59

59 
 

หนังสือรับสภาพหนี้ในความเสียหายทีเ่กิดจากการกระทําความผิดทางอาญา 
 

เลขที่................../................... ทําที่ ....................................................... 
 ....................................................... 

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

 โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................
อายุ...........ปี เลขประจําตัวประชาชน  - -- -                 
อยู่บ้านเลขที่........... หมู่ที่…….....ซอย.........................ถนน............................ตําบล/แขวง..........................
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์........................................
ตําแหน่ง....................................ขอทําหนังสือฉบับน้ีไว้กับกองทุน........................................................... 
ตั้งอยู่บ้านเลขที่........... หมู่ที่…….....ซอย.....................................ถนน....................................................
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...................................
เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าได้นําเงินกองทุน.........................................ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว 
จํานวน...........................บาท (............................................................................) 
 ๑. ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้เงินจํานวนดังกล่าวพร้อมดอกเบ้ียอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 
นับแต่วันที่...........เดือน...............................พ.ศ..............รวมเป็นจํานวนเงินท้ังส้ิน...........................บาท 
(.............................................................................)  

๒. ข้าพเจ้าตกลงจะชําระหนี้ตาม ข้อ 1 ดังนี้ 
 2.1 ข้าพเจ้าจะชําระเงินคืนให้เสร็จส้ินภายในวันที่.........เดือน..................พ.ศ. ......... 
 2.2 ข้าพเจ้าจะชําระเงินคืนเป็นรายงวด งวดละ...................บาท โดยชําระภายใน

วันที่..........ของเดือนจนครบถ้วน โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่..........เดือน.............................พ.ศ. .........
รวมทั้งส้ินจํานวน..............งวด หากข้าพเจ้าไม่ชําระเงินคืนงวดหนึ่งงวดใดถือว่าข้าพเจ้าผิดนัดทั้งหมด 

3. ในการน้ี ข้าพเจ้าได้จัดให้มีหลักประกันการชําระหน้ีและการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่
กองทุนหมู่บ้านอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

  3.๑ บุคคลค้ําประกัน คือ นาย/นาง/นางสาว..........................................................
และนาย/นาง/นางสาว......................................................... เข้าผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกันการชําระหน้ี
ครั้งนี้ตามสัญญาค้ําประกัน เลขที่.........../....................วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ..........
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

  3.๒ จํานําทรัพย์สินได้แก่...............................................................................  
  3.๓ จดทะเบียนจํานองที่ดินโฉนด/หนังสือรับรองการทําประโยชน์ที่ ดินเลขที่

....................................ตําบล......................อําเภอ.....................จังหวัด....................    
  3.๔ หลักประกัน (อ่ืนๆ) ได้แก่.................................................................................. 

เอกสารการดําเนินงานปัญหาเงินขาดบัญชี

หนังสือรับสภาพหนี้ฯ ทางอาญา หน้า ๑/2 
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หนังสือรับสภาพหนี้ในความเสียหายทีเ่กิดจากการกระทําความผิดทางอาญา 
 

เลขที่................../................... ทําที่ ....................................................... 
 ....................................................... 

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

 โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................
อายุ...........ปี เลขประจําตัวประชาชน  - -- -                 
อยู่บ้านเลขที่........... หมู่ที่…….....ซอย.........................ถนน............................ตําบล/แขวง..........................
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์........................................
ตําแหน่ง....................................ขอทําหนังสือฉบับน้ีไว้กับกองทุน........................................................... 
ตั้งอยู่บ้านเลขที่........... หมู่ที่…….....ซอย.....................................ถนน....................................................
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...................................
เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าได้นําเงินกองทุน.........................................ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว 
จํานวน...........................บาท (............................................................................) 
 ๑. ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้เงินจํานวนดังกล่าวพร้อมดอกเบ้ียอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 
นับแต่วันที่...........เดือน...............................พ.ศ..............รวมเป็นจํานวนเงินท้ังส้ิน...........................บาท 
(.............................................................................)  

๒. ข้าพเจ้าตกลงจะชําระหนี้ตาม ข้อ 1 ดังนี้ 
 2.1 ข้าพเจ้าจะชําระเงินคืนให้เสร็จส้ินภายในวันที่.........เดือน..................พ.ศ. ......... 
 2.2 ข้าพเจ้าจะชําระเงินคืนเป็นรายงวด งวดละ...................บาท โดยชําระภายใน

วันที่..........ของเดือนจนครบถ้วน โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่..........เดือน.............................พ.ศ. .........
รวมทั้งส้ินจํานวน..............งวด หากข้าพเจ้าไม่ชําระเงินคืนงวดหนึ่งงวดใดถือว่าข้าพเจ้าผิดนัดทั้งหมด 

3. ในการนี้ ข้าพเจ้าได้จัดให้มีหลักประกันการชําระหน้ีและการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่
กองทุนหมู่บ้านอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

  3.๑ บุคคลค้ําประกัน คือ นาย/นาง/นางสาว..........................................................
และนาย/นาง/นางสาว......................................................... เข้าผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกันการชําระหน้ี
ครั้งนี้ตามสัญญาค้ําประกัน เลขที่.........../....................วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ..........
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

  3.๒ จํานําทรัพย์สินได้แก่...............................................................................  
  3.๓ จดทะเบียนจํานองที่ดินโฉนด/หนังสือรับรองการทําประโยชน์ที่ ดินเลขที่

....................................ตําบล......................อําเภอ.....................จังหวัด....................    
  3.๔ หลักประกัน (อ่ืนๆ) ได้แก่.................................................................................. 

เอกสารการดําเนินงานปัญหาเงินขาดบัญชี

หนังสือรับสภาพหนี้ฯ ทางอาญา หน้า ๑/2 

และ	นาย/นาง/นางสาว............................................................

จ�าน�าทรัพย์สนิ	ได้แก่................................................................................
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หนังสือรับสภาพหนี้ในความเสียหายทีเ่กิดจากการกระทําความผิดทางอาญา 
 

เลขที่................../................... ทําที่ ....................................................... 
 ....................................................... 

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

 โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................
อายุ...........ปี เลขประจําตัวประชาชน  - -- -                 
อยู่บ้านเลขที่........... หมู่ที่…….....ซอย.........................ถนน............................ตําบล/แขวง..........................
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์........................................
ตําแหน่ง....................................ขอทําหนังสือฉบับน้ีไว้กับกองทุน........................................................... 
ตั้งอยู่บ้านเลขที่........... หมู่ที่…….....ซอย.....................................ถนน....................................................
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...................................
เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าได้นําเงินกองทุน.........................................ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว 
จํานวน...........................บาท (............................................................................) 
 ๑. ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้เงินจํานวนดังกล่าวพร้อมดอกเบ้ียอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 
นับแต่วันที่...........เดือน...............................พ.ศ..............รวมเป็นจํานวนเงินท้ังส้ิน...........................บาท 
(.............................................................................)  

๒. ข้าพเจ้าตกลงจะชําระหนี้ตาม ข้อ 1 ดังนี้ 
 2.1 ข้าพเจ้าจะชําระเงินคืนให้เสร็จส้ินภายในวันที่.........เดือน..................พ.ศ. ......... 
 2.2 ข้าพเจ้าจะชําระเงินคืนเป็นรายงวด งวดละ...................บาท โดยชําระภายใน

วันที่..........ของเดือนจนครบถ้วน โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่..........เดือน.............................พ.ศ. .........
รวมทั้งส้ินจํานวน..............งวด หากข้าพเจ้าไม่ชําระเงินคืนงวดหนึ่งงวดใดถือว่าข้าพเจ้าผิดนัดทั้งหมด 

3. ในการน้ี ข้าพเจ้าได้จัดให้มีหลักประกันการชําระหน้ีและการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่
กองทุนหมู่บ้านอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

  3.๑ บุคคลค้ําประกัน คือ นาย/นาง/นางสาว..........................................................
และนาย/นาง/นางสาว......................................................... เข้าผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกันการชําระหน้ี
ครั้งนี้ตามสัญญาค้ําประกัน เลขที่.........../....................วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ..........
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

  3.๒ จํานําทรัพย์สินได้แก่...............................................................................  
  3.๓ จดทะเบียนจํานองที่ดินโฉนด/หนังสือรับรองการทําประโยชน์ที่ ดินเลขที่

....................................ตําบล......................อําเภอ.....................จังหวัด....................    
  3.๔ หลักประกัน (อ่ืนๆ) ได้แก่.................................................................................. 

เอกสารการดําเนินงานปัญหาเงินขาดบัญชี

หนังสือรับสภาพหนี้ฯ ทางอาญา หน้า ๑/2 
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กรณีที่มูลหนี้ เ กิดจากการกระทําความผิดอาญาที่ ก่อให้เ กิดความเสียหายแก่                  
กองทุนหมู่บ้านไม่ทําให้คดีอาญาระงับด้วยการทําหนังสือรับสภาพหน้ีฉบับน้ี เว้นแต่ ได้มีการชําระหนี้                
ตามหนังสือนี้ครบถ้วนแล้ว และได้มีการถอนคําร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันโดยถูกต้อง 
ตามกฎหมาย 

หนังสือฉบับนี้จัดทําข้ึน ๓ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน
และเข้าใจข้อความตามหนังสือฉบับนี้ถูกต้องตรงกันแล้วจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน              
เก็บไว้ที่กองทุนหมู่บ้าน ๑ ฉบับ มอบให้ผู้รับสภาพหน้ี ๑ ฉบับ และส่งเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา................จํานวน ๑ ฉบับ  

 
 

ลงชื่อ............................................... ผู้รับสภาพหนี้ 

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

                                ลงช่ือ....................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 

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

ลงชื่อ......................................ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน   ลงชื่อ...........................................ผู้แทนกองทนุหมูบ่า้น            

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

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

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

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

คําเตือน:  
 ความผิดฐานยักยอกและฉ้อโกงเป็นความผิดอันยอมความได้ต้องร้องทุกข์ภายในสามเดือน            
นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทําความผิด มิฉะนั้นคดีเป็นอันขาดอายุความ หากไม่ร้องทุกข์
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวจะเป็นการเสียหายกับกองทุนหมู่บ้าน  
 ฉะนั้น กองทุนหมู่บ้านต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในความผิดอาญาไว้ก่อน และ
หากผู้กระทําความผิดได้ทําหนังสือรับสภาพหน้ีในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดทางอาญาและ
ได้ชําระหน้ีตามหนังสือรับสภาพหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ก็สามารถถอนคําร้องทุกข์เมื่อใดก็ได้ก่อนคดี 
ถึงที่สุด 

หนังสือรับสภาพหนี้ฯ ทางอาญา หน้า ๒/2 
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กรณี ที่มูลหน้ีเ กิดจากการกระทําความผิดอาญาที่ ก่อให้เ กิดความเสียหายแก่                  
กองทุนหมู่บ้านไม่ทําให้คดีอาญาระงับด้วยการทําหนังสือรับสภาพหน้ีฉบับน้ี เว้นแต่ ได้มีการชําระหน้ี                
ตามหนังสือนี้ครบถ้วนแล้ว และได้มีการถอนคําร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันโดยถูกต้อง 
ตามกฎหมาย 

หนังสือฉบับนี้จัดทําข้ึน ๓ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน
และเข้าใจข้อความตามหนังสือฉบับน้ีถูกต้องตรงกันแล้วจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน              
เก็บไว้ที่กองทุนหมู่บ้าน ๑ ฉบับ มอบให้ผู้รับสภาพหน้ี ๑ ฉบับ และส่งเก็บรักษาไว้ท่ีสํานักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา................จํานวน ๑ ฉบับ  

 
 

ลงชื่อ............................................... ผู้รับสภาพหนี้ 

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

                                ลงช่ือ....................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 

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

ลงชื่อ......................................ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน   ลงชื่อ...........................................ผู้แทนกองทนุหมูบ้่าน            

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

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

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

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

คําเตือน:  
 ความผิดฐานยักยอกและฉ้อโกงเป็นความผิดอันยอมความได้ต้องร้องทุกข์ภายในสามเดือน            
นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทําความผิด มิฉะนั้นคดีเป็นอันขาดอายุความ หากไม่ร้องทุกข์
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวจะเป็นการเสียหายกับกองทุนหมู่บ้าน  
 ฉะนั้น กองทุนหมู่บ้านต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในความผิดอาญาไว้ก่อน และ
หากผู้กระทําความผิดได้ทําหนังสือรับสภาพหน้ีในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดทางอาญาและ
ได้ชําระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ก็สามารถถอนคําร้องทุกข์เมื่อใดก็ได้ก่อนคดี 
ถึงที่สุด 

หนังสือรับสภาพหนี้ฯ ทางอาญา หน้า ๒/2 

เว้นแต่ได้มีการช�าระหนี้
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กรณีที่มูลหน้ีเ กิดจากการกระทําความผิดอาญาที่ ก่อให้เ กิดความเสียหายแก่                  
กองทุนหมู่บ้านไม่ทําให้คดีอาญาระงับด้วยการทําหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ เว้นแต่ ได้มีการชําระหน้ี                
ตามหนังสือนี้ครบถ้วนแล้ว และได้มีการถอนคําร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันโดยถูกต้อง 
ตามกฎหมาย 

หนังสือฉบับน้ีจัดทําข้ึน ๓ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน
และเข้าใจข้อความตามหนังสือฉบับน้ีถูกต้องตรงกันแล้วจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน              
เก็บไว้ที่กองทุนหมู่บ้าน ๑ ฉบับ มอบให้ผู้รับสภาพหน้ี ๑ ฉบับ และส่งเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา................จํานวน ๑ ฉบับ  

 
 

ลงชื่อ............................................... ผู้รับสภาพหนี้ 

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

                                ลงช่ือ....................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 

                                       (.................................................) (กรณมีีคู่สมรส) 
 

ลงชื่อ......................................ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน   ลงชื่อ...........................................ผู้แทนกองทนุหมูบ้่าน            

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

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

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

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

คําเตือน:  
 ความผิดฐานยักยอกและฉ้อโกงเป็นความผิดอันยอมความได้ต้องร้องทุกข์ภายในสามเดือน            
นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทําความผิด มิฉะนั้นคดีเป็นอันขาดอายุความ หากไม่ร้องทุกข์
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวจะเป็นการเสียหายกับกองทุนหมู่บ้าน  
 ฉะนั้น กองทุนหมู่บ้านต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในความผิดอาญาไว้ก่อน และ
หากผู้กระทําความผิดได้ทําหนังสือรับสภาพหน้ีในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดทางอาญาและ
ได้ชําระหน้ีตามหนังสือรับสภาพหน้ีดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ก็สามารถถอนคําร้องทุกข์เมื่อใดก็ได้ก่อนคดี 
ถึงที่สุด 

หนังสือรับสภาพหนี้ฯ ทางอาญา หน้า ๒/2 
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สัญญาคํ้าประกันการรับสภาพหนี้ในความเสยีหายท่ีเกิดจากการกระทําความผิดทางอาญา 
 

เลขที่......................./............................ ทําที่........................................................ 

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

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

  สัญญานี้ทําข้ึนระหว่าง ๑. นาย/นาง/นางสาว.........................................................................
อายุ...........ปี  เลขประจําตัวประชาชน  - -- -             
อยู่บ้านเลขที่.........หมู่ที่…….....ซอย......................ถนน..........................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด...............................................โทรศัพท์...............................
และ ๒. นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................อายุ.....................ป ี 

เลขประจํ าตั วประชาชน  - -- -              
อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่…….....ซอย......................ถนน.......................ตําบล/แขวง...........................
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด...........................โทรศัพท์....................................ซึ่งต่อไปน้ี
ในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้คํ้าประกัน” กับกองทุน................................................... ตั้งอยู่เลขที่............... 
หมู่ที่............. ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต...................................................
จังหวัด......................................... โดย ๑. นาย/นาง/นางสาว.................................................................. 
๒. นาย/นาง/นางสาว......................................................................เป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนซ่ึงต่อไป
ในสัญญานี้จะเรียกว่า“กองทุน”โดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังน้ี  

 ๑. ตามที่ นาย/นาง/นางสาว.............................................................. ผู้รับสภาพหน้ี                 
ยินยอมชดใช้เ งินอันเนื่องจากความเสียหายที่ เ กิดจากการกระทําความผิดทางอาญาให้กับ              
กองทุนเป็นจํานวนเงินต้น.........................................บาท (....................................................................) 
ตามหนังสือรับสภาพหนี้ในความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําความผิดทางอาญา เลขที่............./.......... 
ลงวันที่...........เดือน.......................................พ.ศ............. ผู้ค้ําประกันตกลงยอมเข้าผูกพันตนค้ําประกัน                 
การรับสภาพหนี้ดังกล่าว หาก นาย/นาง/นางสาว...................................................................ผู้รับสภาพหน้ี               
ผิดนัดไม่ยอมชําระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหน้ีไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือผู้รับสภาพหน้ีตกเป็นบุคคล
ล้มละลาย หรือถึงแก่ความตาย หรือกลายเป็นคนไร้ความสามารถ หรือไปจากถิ่นที่อยู่ หรือหาตัวไม่พบ 
หรือย้ายภูมิลําเนา โดยมิได้แจ้งให้กองทุนทราบ ผู้ค้ําประกันจะชําระเงินที่ค้างชําระนั้นพร้อมดอกเบ้ีย 
ค่าเสียหายต่างๆ (ถ้ามี) ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นให้กับกองทุนจนครบถ้วน  

 2. ที่อยู่ที่ปรากฏในสัญญาน้ีถือเป็นภูมิลําเนาของผู้คํ้าประกันการส่งหนังสือบอกกล่าว 
ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดไปยังผู้คํ้าประกันให้ส่งไปยังภูมิลําเนาดังกล่าว และถือว่าเป็นการส่ง

หนังสือสัญญาคําประกันการรับสภาพหนี้ฯ  
ทางอาญา หน้า ๑/2 

“กองทุน”	โดยทัง้สองฝ่ายตกลงกันดังนี้

หนังสอืสัญญาค�า้ประกันการรับสภาพหนี้ฯ

ทางอาญา	หน้า	๑/๒

นาย/นาง/นางสาว......................................................................

นาย/นาง/นางสาว.................................................................และ

นาย/นาง/นางสาว...........................................................................

และ		นาย/นาง/นางสาว...............................................................................................อายุ....................ปี
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โดยชอบ โดยถือว่าผู้คํ้าประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือบอกกล่าว ทวงถาม 
จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดไปถึงภูมิลําเนาของผู้ค้ําประกันไม่ว่าผู้ค้ําประกันหรือบุคคลอ่ืนใดที่พํานักอยู่
ในภูมิลําเนาของผู้คํ้าประกนัจะได้รับหนงัสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไว้หรือไม่ก็ตาม 

หากผู้คํ้าประกันเปล่ียนแปลงภูมิลําเนา ผู้คํ้าประกันจะต้องมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลง
ภูมิลําเนาไปยังกองทุน หรือได้บันทึกถ้อยคําการเปล่ียนแปลงภูมิลําเนาไว้กับกองทุน การที่ผู้คํ้าประกัน             
ไม่ดําเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใด ที่ส่งไปยังผู้ค้ําประกัน 
ตามภูมิลําเนาที่ปรากฏในสัญญานี้  ผู้คํ้าประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว 

สัญญาฉบับนี้จัดทําข้ึน 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน
และเข้าใจข้อความตามสัญญาฉบับนี้ถูกต้องตรงกันแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน              
เก็บไว้ที่กองทุนหมู่บ้าน ๑ ฉบับ มอบให้ผู้คํ้าประกันคนละ ๑ ฉบับ และส่งเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา................จํานวน ๑ ฉบับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําเตือน: ๑. เมื่อผู้รับสภาพหน้ีผิดนัด กองทุนหมู่บ้านต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้คํ้าประกันภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับ
สภาพหนี้ผิดนัดเพื่อให้ผู้คํ้าประกันชําระหนี้แทนผู้รับสภาพหนี้นี้ตามสัญญา หากกองทุนหมู่บ้านมิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายใน
เวลาดังกล่าว ผู้ค้ําประกันจะหลุดพ้นความรับผิด ในดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์
แห่งหนี้รายนั้น บรรดาที่เกิดข้ึนภายหลังจากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว 
 ๒. หากกองทุนหมู่บ้านจะทําการผ่อนเวลาการชําระหน้ีให้กับผู้รับสภาพหน้ี จะต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้คํ้าประกันด้วยทุกครั้ง (ให้จัดทําบันทึกหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ค้ําประกันลงนาม) และห้ามตกลงยินยอมให้มีการผ่อนเวลา
ไว้ล่วงหน้าโดยเด็ดขาด ซ่ึงไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย มิฉะนั้น ผู้คํ้าประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิด 
 ๓. การลดหน้ีให้ผู้รับสภาพหนี้โดยพลการเป็นการทําให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหมู่บ้านและต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว 
 ๔. กองทนุหมู่บ้านจะเรียกให้ผู้ค้ําประกนัชําระหน้ีได้  ต้องมหีนังสือบอกกล่าวถึงผู้คํ้าประกนัก่อนเสมอ

ลงชื่อ......................................................ผู้คํ้าประกัน         ลงชื่อ............................................................ผู้คํ้าประกัน
    (........................................................)      (...............................................................) 
 
 

ลงชื่อ............................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม     ลงชื่อ.............................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
    (........................................................) (กรณีมีคู่สมรส)          (.......................................................) (กรณีมีคู่สมรส) 
 

 

  ลงชื่อ........................................ ...ผู้แทนกองทุนหมูบ้่าน       ลงชือ่.................................................ผู้แทนกองทนุหมูบ้่าน 
      (..........................................................)                             (.......................................................) 
ตําแหน่ง......................................................                        ตําแหน่ง.................................................. 
 
 

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

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

หนังสือสัญญาคําประกันการรับสภาพหนี้ฯ  
ทางอาญา หนา้ ๒/2 
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โดยชอบ โดยถือว่าผู้คํ้าประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือบอกกล่าว ทวงถาม 
จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดไปถึงภูมิลําเนาของผู้ค้ําประกันไม่ว่าผู้ค้ําประกันหรือบุคคลอ่ืนใดที่พํานักอยู่
ในภูมิลําเนาของผู้คํ้าประกนัจะได้รับหนงัสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไว้หรือไม่ก็ตาม 

หากผู้คํ้าประกันเปล่ียนแปลงภูมิลําเนา ผู้คํ้าประกันจะต้องมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลง
ภูมิลําเนาไปยังกองทุน หรือได้บันทึกถ้อยคําการเปล่ียนแปลงภูมิลําเนาไว้กับกองทุน การที่ผู้คํ้าประกัน             
ไม่ดําเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใด ที่ส่งไปยังผู้ค้ําประกัน 
ตามภูมิลําเนาที่ปรากฏในสัญญานี้  ผู้คํ้าประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว 

สัญญาฉบับนี้จัดทําข้ึน 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน
และเข้าใจข้อความตามสัญญาฉบับนี้ถูกต้องตรงกันแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน              
เก็บไว้ที่กองทุนหมู่บ้าน ๑ ฉบับ มอบให้ผู้คํ้าประกันคนละ ๑ ฉบับ และส่งเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา................จํานวน ๑ ฉบับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําเตือน: ๑. เมื่อผู้รับสภาพหน้ีผิดนัด กองทุนหมู่บ้านต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้คํ้าประกันภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับ
สภาพหนี้ผิดนัดเพื่อให้ผู้คํ้าประกันชําระหนี้แทนผู้รับสภาพหนี้นี้ตามสัญญา หากกองทุนหมู่บ้านมิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายใน
เวลาดังกล่าว ผู้ค้ําประกันจะหลุดพ้นความรับผิด ในดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์
แห่งหนี้รายนั้น บรรดาที่เกิดข้ึนภายหลังจากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว 
 ๒. หากกองทุนหมู่บ้านจะทําการผ่อนเวลาการชําระหน้ีให้กับผู้รับสภาพหน้ี จะต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้คํ้าประกันด้วยทุกครั้ง (ให้จัดทําบันทึกหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ค้ําประกันลงนาม) และห้ามตกลงยินยอมให้มีการผ่อนเวลา
ไว้ล่วงหน้าโดยเด็ดขาด ซ่ึงไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย มิฉะนั้น ผู้คํ้าประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิด 
 ๓. การลดหน้ีให้ผู้รับสภาพหนี้โดยพลการเป็นการทําให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหมู่บ้านและต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว 
 ๔. กองทนุหมู่บ้านจะเรียกให้ผู้ค้ําประกนัชําระหน้ีได้  ต้องมหีนังสือบอกกล่าวถึงผู้คํ้าประกนัก่อนเสมอ

ลงชื่อ......................................................ผู้คํ้าประกัน         ลงชื่อ............................................................ผู้คํ้าประกัน
    (........................................................)      (...............................................................) 
 
 

ลงชื่อ............................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม     ลงชื่อ.............................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
    (........................................................) (กรณีมีคู่สมรส)          (.......................................................) (กรณีมีคู่สมรส) 
 

 

  ลงชื่อ........................................ ...ผู้แทนกองทุนหมูบ่า้น       ลงชือ่.................................................ผู้แทนกองทนุหมูบ้่าน 
      (..........................................................)                             (.......................................................) 
ตําแหน่ง......................................................                        ตําแหน่ง.................................................. 
 
 

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

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

หนังสือสัญญาคําประกันการรับสภาพหนี้ฯ  
ทางอาญา หนา้ ๒/2 
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โดยชอบ โดยถือว่าผู้คํ้าประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือบอกกล่าว ทวงถาม 
จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดไปถึงภูมิลําเนาของผู้ค้ําประกันไม่ว่าผู้ค้ําประกันหรือบุคคลอ่ืนใดที่พํานักอยู่
ในภูมิลําเนาของผู้คํ้าประกนัจะได้รับหนงัสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารนั้นไว้หรือไม่ก็ตาม 

หากผู้คํ้าประกันเปล่ียนแปลงภูมิลําเนา ผู้คํ้าประกันจะต้องมีหนังสือแจ้งเปล่ียนแปลง
ภูมิลําเนาไปยังกองทุน หรือได้บันทึกถ้อยคําการเปล่ียนแปลงภูมิลําเนาไว้กับกองทุน การที่ผู้คํ้าประกัน             
ไม่ดําเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใด ที่ส่งไปยังผู้ค้ําประกัน 
ตามภูมิลําเนาที่ปรากฏในสัญญานี้  ผู้คํ้าประกันได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว 

สัญญาฉบับน้ีจัดทําข้ึน 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน
และเข้าใจข้อความตามสัญญาฉบับน้ีถูกต้องตรงกันแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน              
เก็บไว้ที่กองทุนหมู่บ้าน ๑ ฉบับ มอบให้ผู้คํ้าประกันคนละ ๑ ฉบับ และส่งเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา................จํานวน ๑ ฉบับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําเตือน: ๑. เมื่อผู้รับสภาพหน้ีผิดนัด กองทุนหมู่บ้านต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้คํ้าประกันภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับ
สภาพหนี้ผิดนัดเพื่อให้ผู้คํ้าประกันชําระหนี้แทนผู้รับสภาพหนี้นี้ตามสัญญา หากกองทุนหมู่บ้านมิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายใน
เวลาดังกล่าว ผู้ค้ําประกันจะหลุดพ้นความรับผิด ในดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์
แห่งหนี้รายนั้น บรรดาที่เกิดข้ึนภายหลังจากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว 
 ๒. หากกองทุนหมู่บ้านจะทําการผ่อนเวลาการชําระหน้ีให้กับผู้รับสภาพหน้ี จะต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ค้ําประกันด้วยทุกครั้ง (ให้จัดทําบันทึกหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ค้ําประกันลงนาม) และห้ามตกลงยินยอมให้มีการผ่อนเวลา
ไว้ล่วงหน้าโดยเด็ดขาด ซ่ึงไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย มิฉะนั้น ผู้คํ้าประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิด 
 ๓. การลดหน้ีให้ผู้รับสภาพหนี้โดยพลการเป็นการทําให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหมู่บ้านและต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว 
 ๔. กองทนุหมู่บ้านจะเรียกให้ผู้คํ้าประกนัชําระหน้ีได้  ต้องมหีนังสือบอกกล่าวถึงผู้คํ้าประกนัก่อนเสมอ

ลงชื่อ......................................................ผู้คํ้าประกัน         ลงชื่อ............................................................ผู้คํ้าประกัน
    (........................................................)      (...............................................................) 
 
 

ลงชื่อ............................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม     ลงชื่อ.............................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
    (........................................................) (กรณีมีคู่สมรส)          (.......................................................) (กรณีมีคู่สมรส) 
 

 

  ลงชื่อ........................................ ...ผู้แทนกองทุนหมูบ้่าน       ลงชือ่.................................................ผู้แทนกองทนุหมูบ้่าน 
      (..........................................................)                             (.......................................................) 
ตําแหน่ง......................................................                        ตําแหน่ง.................................................. 
 
 

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

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

หนังสือสัญญาคําประกันการรับสภาพหนี้ฯ  
ทางอาญา หนา้ ๒/2 

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

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

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

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

ลงชื่อ..................................ผู้ค�้าประกัน

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

ลงชื่อ..................................ผู้ค�้าประกัน

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

ลงชื่อ.................................คู่สมรสให้ความยนิยอม

(...............................................)	(กรณมีคีู่สมรส)

ลงชื่อ.................................คู่สมรสให้ความยนิยอม

(...............................................)	(กรณมีคีู่สมรส)

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

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

ต�าแหน่ง.......................................................

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

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

ต�าแหน่ง.......................................................

หากผู้ค�้าประกันเปลี่ยนแปลงภูมิล�าเนา		ผู้ค�้าประกันจะต้องมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลง
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หนังสือทวงถามตามหนงัสือรับสภาพหนี้ในความเสียหายทีเ่กิดจากการกระทําความผิดทางอาญา 

เลขที่................./.................. ทําที่............................................................. 

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

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

เรื่อง ให้ชําระหนี้กองทุนหมู่บ้านตามหนงัสือรบัสภาพหน้ีในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดทางอาญา 

เรียน  นาย/นาง/นางสาว.................................................................................... 

ตามที่ท่านได้ทําหนังสือรับสภาพหน้ีในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดทางอาญา 
กับกองทุน....................................................ตามหนังสือรับสภาพหน้ีในความเสียหายที่เกิดจากการกระทํา
ความผิดทางอาญา เลขที่................/......................ลงวันที่...........เดือน...............................พ.ศ............... 
ท่านทราบดีแล้วนั้น  ปรากฏว่าท่านผิดนัดชําระหนี้เป็นเหตุให้กองทุน................................................... 
ได้รับความเสียหายซ่ึงท่านต้องชําระเป็นเงินต้น........................บาท และดอกเบี้ย.............................บาท 
รวมเป็นเงินจํานวนทั้งส้ิน..................................บาท (...........................................................................) 
จึงขอให้ท่านนําเงินจํานวนดังกล่าวไปชําระพร้อมดอกเบ้ียอีกร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ให้กับกองทุนหมู่บ้าน
ภายใน.............วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือทวงถามฉบับนี้ 

หากท่านเพิกเฉย กองทุนหมู่บ้านมีความจําเป็นจะต้องฟ้องร้องบังคับคดีกับท่าน                  
ตามกฎหมายต่อไปซึ่งท่านอาจจะต้องรับผิดในการชําระค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ                  
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินคดีให้กับกองทุนหมู่บ้าน และท่านอาจจะเสียสิทธิในการกู้ยืมเงิน         
กองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินอ่ืนๆ อีกด้วย 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

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

 
 

ที่..............................................
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หนังสือทวงถามตามหนงัสือรับสภาพหนี้ในความเสียหายทีเ่กิดจากการกระทําความผิดทางอาญา 

เลขที่................./.................. ทําที่............................................................. 

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

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

เรื่อง ให้ชําระหนี้กองทุนหมู่บ้านตามหนงัสือรบัสภาพหน้ีในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดทางอาญา 

เรียน  นาย/นาง/นางสาว.................................................................................... 

ตามที่ท่านได้ทําหนังสือรับสภาพหน้ีในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดทางอาญา 
กับกองทุน....................................................ตามหนังสือรับสภาพหน้ีในความเสียหายที่เกิดจากการกระทํา
ความผิดทางอาญา เลขที่................/......................ลงวันที่...........เดือน...............................พ.ศ............... 
ท่านทราบดีแล้วนั้น  ปรากฏว่าท่านผิดนัดชําระหนี้เป็นเหตุให้กองทุน................................................... 
ได้รับความเสียหายซ่ึงท่านต้องชําระเป็นเงินต้น........................บาท และดอกเบี้ย.............................บาท 
รวมเป็นเงินจํานวนทั้งส้ิน..................................บาท (...........................................................................) 
จึงขอให้ท่านนําเงินจํานวนดังกล่าวไปชําระพร้อมดอกเบ้ียอีกร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ให้กับกองทุนหมู่บ้าน
ภายใน.............วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือทวงถามฉบับนี้ 

หากท่านเพิกเฉย กองทุนหมู่บ้านมีความจําเป็นจะต้องฟ้องร้องบังคับคดีกับท่าน                  
ตามกฎหมายต่อไปซึ่งท่านอาจจะต้องรับผิดในการชําระค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ                  
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินคดีให้กับกองทุนหมู่บ้าน และท่านอาจจะเสียสิทธิในการกู้ยืมเงิน         
กองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินอ่ืนๆ อีกด้วย 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

ลงชื่อ ....................................................................... 
         (.............................................................................) 
ตําแหน่ง............................................................................... 
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หนังสือบอกกล่าวผู้คํ้าประกันตามหนังสือรับสภาพหน้ี 
ในความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําความผิดทางอาญา 

 

เลขที่................../...................    ทําที่............................................................. 

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

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

เรื่อง  บอกกล่าวการผิดนัดชําระหนี้ของผู้รบัสภาพหนี้ในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดทางอาญา 

เรียน  นาย/นาง/นางสาว.................................................................. ผู้คํ้าประกัน 

อ้างถึง  สัญญาค้ําประกนัการรับสภาพหนี้ในความเสียหายทีเ่กิดจากการกระทําความผิดทางอาญา  

     ราย นาย/นาง/นางสาว..............................................ลงวันที่................................................ 

  ตามที่อ้างถึง ท่านได้เข้าผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกันการรับสภาพหน้ีในความเสียหายที่เกิด
จากการกระทําความผิดทางอาญา นาย/นาง/นางสาว........................................................ผู้รับสภาพหน้ี
กับกองทุน.................................................................. ท่านทราบดีแล้วนั้น และต่อมา นาย/นาง/นางสาว
.................................................................................ได้ผิดนัดการรับสภาพหน้ีในความเสียหายที่เกิด
จากการกระทําความผิดทางอาญาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่........เดือน.......................................พ.ศ...............
ดังนั้น ท่านในฐานะผู้ค้ําประกันจึงต้องรับผิดชําระหน้ีเงินต้นพร้อมดอกเบ้ีย รวมทั้งค่าเสียหาย ตลอดจน               
ค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์หนี้นั้นให้กับกองทุน...................................................... รวมเป็นเงินจํานวนทั้งส้ิน
...........................................บาท   จึงขอให้ท่านนําเงินจํานวนดังกล่าวไปชําระพร้อมดอกเบ้ียอีกร้อยละ ๗.๕  

ต่อป ีให้กับกองทุนหมู่บ้าน ภายในกําหนด................วัน นับแต่ได้รับหนังสือบอกกล่าวฉบับน้ี  
หากท่านเพิกเฉย กองทุนหมู่บ้านมีความจําเป็นจะต้องฟ้องร้องบังคับคดีกับท่าน                  

ตามกฎหมายต่อไปซึ่งท่านอาจจะต้องรับผิดในการชําระค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ                  
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินคดีให้กับกองทุนหมู่บ้าน  

ขอแสดงความนบัถือ 

 

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

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

คําเตือน: กองทุนหมู่บ้านจะเรียกให้ผู้คํ้าประกนัชําระหนี้ได้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวถึงผู้คํ้าประกันก่อนเสมอ 
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หนังสือบอกกล่าวผู้คํ้าประกันตามหนังสือรับสภาพหน้ี 
ในความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําความผิดทางอาญา 

 

เลขที่................../...................    ทําที่............................................................. 

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

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

เรื่อง  บอกกล่าวการผิดนัดชําระหนี้ของผู้รบัสภาพหนี้ในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดทางอาญา 

เรียน  นาย/นาง/นางสาว.................................................................. ผู้คํ้าประกัน 

อ้างถึง  สัญญาค้ําประกนัการรับสภาพหนี้ในความเสียหายทีเ่กิดจากการกระทําความผิดทางอาญา  

     ราย นาย/นาง/นางสาว..............................................ลงวันที่................................................ 

  ตามที่อ้างถึง ท่านได้เข้าผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกันการรับสภาพหน้ีในความเสียหายที่เกิด
จากการกระทําความผิดทางอาญา นาย/นาง/นางสาว........................................................ผู้รับสภาพหน้ี
กับกองทุน.................................................................. ท่านทราบดีแล้วนั้น และต่อมา นาย/นาง/นางสาว
.................................................................................ได้ผิดนัดการรับสภาพหน้ีในความเสียหายที่เกิด
จากการกระทําความผิดทางอาญาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่........เดือน.......................................พ.ศ...............
ดังนั้น ท่านในฐานะผู้ค้ําประกันจึงต้องรับผิดชําระหน้ีเงินต้นพร้อมดอกเบ้ีย รวมทั้งค่าเสียหาย ตลอดจน               
ค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์หนี้นั้นให้กับกองทุน...................................................... รวมเป็นเงินจํานวนทั้งส้ิน
...........................................บาท   จึงขอให้ท่านนําเงินจํานวนดังกล่าวไปชําระพร้อมดอกเบ้ียอีกร้อยละ ๗.๕  

ต่อป ีให้กับกองทุนหมู่บ้าน ภายในกําหนด................วัน นับแต่ได้รับหนังสือบอกกล่าวฉบับน้ี  
หากท่านเพิกเฉย กองทุนหมู่บ้านมีความจําเป็นจะต้องฟ้องร้องบังคับคดีกับท่าน                  

ตามกฎหมายต่อไปซึ่งท่านอาจจะต้องรับผิดในการชําระค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ                  
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินคดีให้กับกองทุนหมู่บ้าน  

ขอแสดงความนบัถือ 

 

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

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

คําเตือน: กองทุนหมู่บ้านจะเรียกให้ผู้คํ้าประกนัชําระหนี้ได้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวถึงผู้คํ้าประกันก่อนเสมอ 

.................................บาท		จงึขอให้ท่านน�าเงนิจ�านวนดังกล่าวไปช�าระพร้อมดอกเบี้ยอกีร้อยละ	๗๕	ต่อปี

ที่..............................................
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-(ตัวอย่าง)- 
ระเบียบวาระการประชมุคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน....................................................... 

ครั้งที่............./................. 
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. .................... 

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

 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ (ถ้ามี) 
   ๑.๑ เรื่อง............................................................................................ 
   ๑.๒ เรื่อง........................................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
    
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ เรื่องนโยบายสําคัญของรัฐบาล/ กทบ. /จังหวัด/อําเภอ 
   ๓.๒ เรื่องข้ันตอน แนวทาง การฟืน้ฟู กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
   เรื่องให้ดําเนินคดีอาญากบักรรมการกองทุนหมู่บ้านยักยอกทรัพย์ 
 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้าม)ี

รัฐบาล/กทบ./จังหวัด/อ�าเภอ
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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 
 

ผู้ไม่มาประชมุ 
  ๑. ................................................................................... กรรมการ 
  ๒. ..................................................................................  กรรมการ 
  ๓. ...................................................................................  กรรมการ 
  ๔. ...................................................................................  กรรมการ  
  ๕. ...................................................................................  กรรมการ 
  ๖. ...................................................................................  กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. ..................................................................................... ที่ปรึกษา 
  ๒. .................................................................................... ที่ปรึกษา 
  ๓. ..................................................................................... ผู้สังเกตการณ ์
  ๔. ..................................................................................... ผู้สังเกตการณ ์
เริ่มประชุมเวลา..........................น. 
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.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

มติที่ประชมุ ............................................................................................................................ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)...................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ................................................................................................................ 
   ๓.๒ ................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ  พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น................................ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 เรื่องให้ดําเนินคดีอาญากับกรรมการกองทุนหมู่บา้นยักยอกทรัพย์ 
 ตามที่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน.....................................ได้ตรวจสอบงบดุล   
สมุดบัญชีธนาคาร เอกสารรายละเอียดประกอบงบการเงิน เอกสารสัญญากู้ยืมเงิน หนังสือรับสภาพหน้ี   
หนังสือรับสภาพความรับผิด และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน ปรากฏว่า  
มีเ งินขาดบัญชี จํานวน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .บาท โดยมีสาเหตุเกิดจากนาย /นาง /นางสาว
.....................................ตําแหน่ง............................................ ได้รับชําระหน้ีจากสมาชิก ไม่ได้นําเงิน
จํานวนดังกล่าว ซ่ึงรับชําระหน้ีไว้แทนกองทุนหมู่บ้าน.........................ฝากเข้าบัญชีธนาคารของกองทุน
หมู่บ้านตามระเบียบ แต่ได้เบียดบังเอาเงินดังกล่าวไปใช้เป็นการส่วนตัวโดยทุจริต ทั้งน้ีได้ตรวจสอบ
ยอดเงินขาดบัญชี จากรายการงบดุลและรายละเอียดประกอบงบการเงิน และหลักฐานการกระทํา
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.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

มติที่ประชมุ ............................................................................................................................ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)...................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ................................................................................................................ 
   ๓.๒ ................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ  พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น................................ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 เรื่องให้ดําเนินคดีอาญากับกรรมการกองทุนหมู่บา้นยักยอกทรัพย์ 
 ตามที่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน.....................................ได้ตรวจสอบงบดุล   
สมุดบัญชีธนาคาร เอกสารรายละเอียดประกอบงบการเงิน เอกสารสัญญากู้ยืมเงิน หนังสือรับสภาพหน้ี   
หนังสือรับสภาพความรับผิด และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน ปรากฏว่า  
มีเ งินขาดบัญชี จํานวน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .บาท โดยมีสาเหตุเกิดจากนาย /นาง /นางสาว
.....................................ตําแหน่ง............................................ ได้รับชําระหน้ีจากสมาชิก ไม่ได้นําเงิน
จํานวนดังกล่าว ซ่ึงรับชําระหน้ีไว้แทนกองทุนหมู่บ้าน.........................ฝากเข้าบัญชีธนาคารของกองทุน
หมู่บ้านตามระเบียบ แต่ได้เบียดบังเอาเงินดังกล่าวไปใช้เป็นการส่วนตัวโดยทุจริต ทั้งน้ีได้ตรวจสอบ
ยอดเงินขาดบัญชี จากรายการงบดุลและรายละเอียดประกอบงบการเงิน และหลักฐานการกระทํา
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.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

มติที่ประชมุ ............................................................................................................................ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)...................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ................................................................................................................ 
   ๓.๒ ................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ  พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น................................ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 เรื่องให้ดําเนินคดีอาญากับกรรมการกองทุนหมู่บา้นยักยอกทรัพย์ 
 ตามที่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน.....................................ได้ตรวจสอบงบดุล   
สมุดบัญชีธนาคาร เอกสารรายละเอียดประกอบงบการเงิน เอกสารสัญญากู้ยืมเงิน หนังสือรับสภาพหน้ี   
หนังสือรับสภาพความรับผิด และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน ปรากฏว่า  
มีเ งินขาดบัญชี จํานวน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .บาท โดยมีสาเหตุเกิดจากนาย /นาง /นางสาว
.....................................ตําแหน่ง............................................ ได้รับชําระหน้ีจากสมาชิก ไม่ได้นําเงิน
จํานวนดังกล่าว ซ่ึงรับชําระหน้ีไว้แทนกองทุนหมู่บ้าน.........................ฝากเข้าบัญชีธนาคารของกองทุน
หมู่บ้านตามระเบียบ แต่ได้เบียดบังเอาเงินดังกล่าวไปใช้เป็นการส่วนตัวโดยทุจริต ทั้งนี้ได้ตรวจสอบ
ยอดเงินขาดบัญชี จากรายการงบดุลและรายละเอียดประกอบงบการเงิน และหลักฐานการกระทํา
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.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

มติที่ประชมุ ............................................................................................................................ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)...................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ................................................................................................................ 
   ๓.๒ ................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ  พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น................................ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 เรื่องให้ดําเนินคดีอาญากับกรรมการกองทุนหมู่บา้นยักยอกทรัพย์ 
 ตามที่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน.....................................ได้ตรวจสอบงบดุล   
สมุดบัญชีธนาคาร เอกสารรายละเอียดประกอบงบการเงิน เอกสารสัญญากู้ยืมเงิน หนังสือรับสภาพหน้ี   
หนังสือรับสภาพความรับผิด และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน ปรากฏว่า  
มีเ งินขาดบัญชี จํานวน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .บาท โดยมีสาเหตุเกิดจากนาย /นาง /นางสาว
.....................................ตําแหน่ง............................................ ได้รับชําระหน้ีจากสมาชิก ไม่ได้นําเงิน
จํานวนดังกล่าว ซ่ึงรับชําระหน้ีไว้แทนกองทุนหมู่บ้าน.........................ฝากเข้าบัญชีธนาคารของกองทุน
หมู่บ้านตามระเบียบ แต่ได้เบียดบังเอาเงินดังกล่าวไปใช้เป็นการส่วนตัวโดยทุจริต ทั้งนี้ได้ตรวจสอบ
ยอดเงินขาดบัญชี จากรายการงบดุลและรายละเอียดประกอบงบการเงิน และหลักฐานการกระทํา
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ความผิดตรวจสอบจากใบเสร็จรับเงินซ่ึงเหรัญญิกออกให้แก่สมาชิก ตามวันเวลากระทําความผิด      
แล้วไม่ได้นําเงินซ่ึงรบัชําระหนี้ไว้แทนกองทนุดังกล่าวฝากเข้าบัญชีธนาคารของกองทุนหมู่บ้าน และบันทึก
ถ้อยคํายืนยันจากสมาชิกพร้อมพยานบุคคลในการชําระคืนเงินกู้ของสมาชิกกับเหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน 
แต่ยังปรากฏรายช่ือเป็นลูกหนี้ค้างชําระอยู่  
   จึงขอให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านพิจารณาให้มีการร้องทุกข์ดําเนินคดีกับ         
นาย/นาง/นางสาว.....................................ตําแหน่ง........................................................ในความผิด
อาญาฐานยักยอก โดยมอบอํานาจให้นาย/นาง/นางสาว.................................................................
ตําแหน่ง..................................................... เป็นผู้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน      
    ที่ประชุมได้ออกเสียง  เห็นชอบ..................เสียง  ไม่เห็นชอบ......................เสียง 
งดออกเสียง...................เสียง 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมติเห็นชอบ  
๑. ให้ดําเนินคดีอาญากับนาย/นาง/นางสาว.....................................ฐานยักยอก 
๒.มอบอํานาจให้นาย/นาง/นางสาว....................................ตําแหน่ง.................. 

     เป็นผู้ร้องทุกข์ดําเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ 
 ..............................................................................................................
........................................................................................................................................... 

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

มติที่ประชมุ ..................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 

ปิดประชมุเวลา...................................น.  

 

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

    เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน     ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
    ผู้จดรายงานการประชุม                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

โดยมอบอ�านาจให้	นาย/นาง/นางสาว........................................................................

๑  ให้ด�าเนนิคดอีาญากับ นาย/นาง/นางสาว..............................ฐานยักยอกทรัพย์

๒. มอบอ�านาจให้ นาย/นาง/นางสาว...................................ต�าแหน่ง................... 

ความผิดตรวจสอบจากใบเสร็จรับเงินซึ่งเหรัญญิกออกให้แก่สมาชิก	 ตามวันเวลากระท�าความผิด	 

แล้วไม่ได้น�าเงนิซึง่รบัช�าระหนี้ไว้แทนกองทนุหมูบ้่านดงักล่าวฝากเข้าบญัชธีนาคารกองทนุหมูบ้่าน	และบนัทกึ

ถ้อยค�ายืนยันจากสมาชิกพร้อมพยานบุคคลในการช�าระคืนเงินกู้ของสมาชิกกับเหรัญญิก	 แต่ยังปรากฏ 

รายชื่อเป็นลูกหนี้ค้างช�าระอยู่	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 จึงขอให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านพิจารณาให้มีการร้องทุกข์ด�าเนินคดีกับ		 

นาย/นาง/นางสาว..............................................ต�าแหน่ง........................................................ในความผิด

อาญาฐานยักยอกทรัพย์	โดยมอบอ�านาจให้	นาย/นาง/นางสาว.................................................................

ต�าแหน่ง.....................................................	เป็นผู้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน					
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-(ตัวอย่าง มติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านให้ดําเนินคดีแพ่งกับกรรมการกองทุน
หมู่บ้านที่ยักยอกในกรณีท่ีทําหนังสือรับสภาพหน้ีในความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําความผิด
ทางอาญาไว้ และคดีอาญาขาดอายุความร้องทุกข์)- 

 
ระเบียบวาระการประชมุ 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน....................................................... 
ครั้งที่............./................. 

วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. .................... 
ณ................................................................ 

 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   ๑.๑ เรื่อง............................................................................................ 
   ๑.๒ เรื่อง........................................................................................... 
    ฯลฯ 
ระเบียบวาระที่  ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
    
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ เรื่องนโยบายสําคัญของรัฐบาล/ กทบ. /จังหวัด/อําเภอ 
   ๓.๒ เรื่องข้ันตอน แนวทางแก้ไข การฟืน้ฟู กองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่องให้ดําเนินคดีแพ่งกับกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ไม่ชําระหนี้ตามหนงัสือ 
รับสภาพหนี้ในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดทางอาญา และ 
ผู้คํ้าประกนั 

    
ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
 

    
 
 

รัฐบาล/กทบ./จังหวัด/อ�าเภอ

-(ตวัอย่าง มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านให้ด�าเนนิคดแีพ่งกบักรรมการกองทุนหมูบ้่าน

ที่ยักยอกทรัพย์ในกรณีที่ท�าหนังสือรับสภาพหนี้ในความเสียหายที่เกิดจากการกระท�าความผิด 

ทางอาญาไว้ และคดอีาญาขาดอายุความร้องทุกข์)-
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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 
 

ผู้ไม่มาประชมุ 
  ๑. ................................................................................... กรรมการ 
  ๒. ..................................................................................  กรรมการ 
  ๓. ...................................................................................  กรรมการ 
  ๔. ...................................................................................  กรรมการ  
  ๕. ...................................................................................  กรรมการ 
  ๖. ...................................................................................  กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. ..................................................................................... ที่ปรึกษา 
  ๒. .................................................................................... ที่ปรึกษา 
  ๓. ..................................................................................... ผู้สังเกตการณ ์
  ๔. ..................................................................................... ผู้สังเกตการณ ์
เริ่มประชุมเวลา..........................น 
..................................................................................................เป็นประธานในท่ีประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้

เริ่มประชุมเวลา.................น.
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ระเบียบวาระที่    ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ....................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่........................เดือน..........................พ.ศ. .................. 
 ....................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 

มติที่ประชมุ .....................................มีมต ิ(รบัรองหรือแก้ไข).............................. 
 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ....................................................................................................... 
   ๓.๒ ....................................................................................................... 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ  พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 เรื่องให้ดําเนินคดีแพ่งกับกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ไม่ชําระหนี้ตามหนังสือ 

รับสภาพหนี้ในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดทางอาญา และ 
ผู้ค้ําประกัน 

   ตามที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านได้ผิดนัดไม่ชําระหน้ีตามหนังสือรับสภาพหน้ี    
ในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดทางอาญาและมีผู้ค้ําประกันตามสัญญา ซ่ึงปรากฏรายชื่อ
ต่อไปนี้ 

๑. …………………………………………………………………………………กรรมการ 
…………………………………………………………………………………………ผู้ค้ําประกัน 
…………………………………………………………………………………………ผู้ค้ําประกัน 

๒. …………………………………………………………………………………กรรมการ 
…………………………………………………………………………………………ผู้ค้ําประกัน 
…………………………………………………………………………………………ผู้ค้ําประกัน 
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ระเบียบวาระที่    ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ....................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่........................เดือน..........................พ.ศ. .................. 
 ....................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 

มติที่ประชมุ .....................................มีมต ิ(รบัรองหรือแก้ไข).............................. 
 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ....................................................................................................... 
   ๓.๒ ....................................................................................................... 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ  พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 เรื่องให้ดําเนินคดีแพ่งกับกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ไม่ชําระหนี้ตามหนังสือ 

รับสภาพหนี้ในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดทางอาญา และ 
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ระเบียบวาระที่    ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ....................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่........................เดือน..........................พ.ศ. .................. 
 ....................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ....................................................................................................... 
   ๓.๒ ....................................................................................................... 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ  พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น 
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ฯลฯ
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.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
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 ............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

มติที่ประชมุ ............................................................................................................................ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)...................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ................................................................................................................ 
   ๓.๒ ................................................................................................................ 
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 เรื่องให้ดําเนินคดีอาญากับกรรมการกองทุนหมู่บา้นยักยอกทรัพย์ 
 ตามที่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน.....................................ได้ตรวจสอบงบดุล   
สมุดบัญชีธนาคาร เอกสารรายละเอียดประกอบงบการเงิน เอกสารสัญญากู้ยืมเงิน หนังสือรับสภาพหน้ี   
หนังสือรับสภาพความรับผิด และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน ปรากฏว่า  
มีเ งินขาดบัญชี จํานวน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .บาท โดยมีสาเหตุเกิดจากนาย /นาง /นางสาว
.....................................ตําแหน่ง............................................ ได้รับชําระหน้ีจากสมาชิก ไม่ได้นําเงิน
จํานวนดังกล่าว ซ่ึงรับชําระหน้ีไว้แทนกองทุนหมู่บ้าน.........................ฝากเข้าบัญชีธนาคารของกองทุน
หมู่บ้านตามระเบียบ แต่ได้เบียดบังเอาเงินดังกล่าวไปใช้เป็นการส่วนตัวโดยทุจริต ทั้งน้ีได้ตรวจสอบ
ยอดเงินขาดบัญชี จากรายการงบดุลและรายละเอียดประกอบงบการเงิน และหลักฐานการกระทํา
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หนังสือรับสภาพความรับผิด และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน ปรากฏว่า  
มีเ งินขาดบัญชี จํานวน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .บาท โดยมีสาเหตุเกิดจากนาย /นาง /นางสาว
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ฯลฯ 
  คณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านได้ติดตามทวงถามด้วยวาจา และติดตามทวงถามเป็น
หนังสือกับกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ผิดนัดชําระหน้ีและบอกกล่าวกับผู้ค้ําประกันแล้ว แต่เพิกเฉยไม่
ดําเนินการใด จึงขอมติจากที่ประชุมพิจารณาดําเนินคดีแพ่งกับกรรมการกองทุนหมู่บ้าน พร้อมผู้ค้ําประกัน
ดังกล่าวข้างต้น โดยส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดําเนินการไกล่เกลี่ย หรือ ฟ้องร้องบังคับตามสัญญา โดย
มอบหมายให้นาย/นาง/นางสาว............................................................ตําแหน่ง.......................................
กรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้มีอํานาจดําเนินการแทนกองทุนหมู่บ้าน และให้มีอํานาจลงลายมือชื่อในใบ
แต่งทนายความ ดําเนินกระบวนการพิจารณาใดไปในทางจําหน่ายสิทธิของคู่ความนั้น เช่นการยอมรับตามที่
คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ หรือใช้สิทธิในการ
อุทธรณ์หรือฎีกา หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่  มีอํานาจรับชําระหน้ี และพิจารณาให้นําเงินกําไรสุทธิ
มาเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 
 ที่ประชุมได้ออกเสียง เห็นชอบ........................เสียง ไม่เห็นชอบ.......................เสียง 
งดออกเสียง..............เสียง 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
๑. ให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท 
๒. หากไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดําเนินคดีแพ่งกับกรรมการ

กองทุนหมู่บ้านและผู้ค้ําประกัน  
๓. มอบหมายให้นาย/นาง/นางสาว...................................ตําแหน่ง........................

กรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้มีอํานาจดําเนินการแทนกองทุนหมู่บ้านตามท่ี
เสนอข้างต้น 

๔. ให้นําเงินกําไรสุทธิมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่นๆ 
 .......................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
มติที่ประชมุ .......................................................................................................... 
 .......................................................................................................... 
ปิดประชมุเวลา...................................น.  
 

(.....................................................)   (.....................................................) 
    เลขานุการกองทนุหมูบ่า้น     ประธานกรรมการกองทนุหมูบ้่าน 

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

เลขากองทุนหมู่บ้าน

ผู้จดรายงานการประชุม

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

ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

หรือฟ้องร้องบังคับตามสัญญา	โดย

เช่น	การยอมรบัตามที่

มอบหมายให้	นาย/นาง/นางสาว.............................................................

มอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว..................................
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    ผู้จดรายงานการประชุม                                  ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
-(ตัวอย่าง)- 

ระเบียบกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชนเมือง................................................
หมู่ที่.........ตําบล.........................อําเภอ.........................จังหวัด......................... 

(ฉบับที่......) พ.ศ. .... 
     

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชนเมือง..................
หมู่ที่.........ตําบล..........................อําเภอ.........................จังหวัด.........................พ.ศ. ............ให้มีหมวด
ว่าด้วย มาตรการในการป้องกันปัญหาเงินขาดบัญชี เพื่อให้การดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน/กองทุน
ชุมชนเมืองมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
   อาศัยอํานาจตาม มาตรา ๙ (2) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  และข้อ ๒๑ (๒) แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ งและบริหารกองทุนหมู่ บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  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 ...... มาตรการในการป้องกันปัญหาเงินขาดบัญชี 
ข้อ ...... ข้อ ....... ข้อ ....... ข้อ ....... ข้อ ....... ต่อจาก ข้อ......หมวด .......................... 

แห่งระเบียบกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชนเมือง................................หมู่ที่.........ตําบล..............................
อําเภอ..........................................จังหวัด.......................................พ.ศ. .......................... 

“หมวด.............. 
                                   มาตรการในการป้องกนัปญัหาเงินขาดบัญชี 

     
  ข้อ . . . . .ในกรณีที่สมาชิกนําเ งินมาชําระ  หรือชดใช้คืนเ งินให้แก่กองทุนหมู่ บ้าน 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะต้องนําเงินจํานวนดังกล่าวฝากเข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับชําระคืนเงิน หรือชดใช้คืนเงิน 

ดังต่อไปนี้
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  ข้อ....ให้คณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านรายงานสถานะทางการเงิน รวมทั้งดอกผล รายได้
หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน/สมาชิกทราบอย่างสมํ่าเสมอ 
 ข้อ....ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดมีหน้าที่ติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกองทุนหมู่บ้านให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของกองทุน
หมู่บ้าน 
  ผู้ตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านตามวรรคหนึ่งต้องรายงานผลต่อ
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านเพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทราบผลการรายงาน 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อประกอบการรายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 
 ข้อ......ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรายงานผลการรับชําระหน้ี ผลการนําเงินฝาก 
เข้าบัญชี และเอกสารเก่ียวกับการรับชําระหน้ีให้ที่ประชุมคณะกรรมกองทุนหมู่บ้านการทราบทุกครั้งที่มี
การรับชําระหนี้  
   ข้อ..... ในกรณีที่กองทุนหมู่บ้านมีเงินขาดบัญชี หรือกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้ใดทุจริต 
หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหมู่ บ้าน ไม่ ว่าบุคคลหรือหน่วยงานใดเป็น ผู้ตรวจพบ               
การกระทําดังกล่าวที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหมู่บ้าน ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้ที่
ทุจริต หรือผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหมู่บ้านชดใช้เงินหรือทรัพย์สินคืนให้แก่กองทุนหมู่บ้าน
ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ตรวจพบการกระทําผิดดังกล่าว  
    เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ปรากฏว่ายังไม่มีการชดใช้เงินหรือ
ทรัพย์สินคืนให้แก่กองทุนหมู่บ้าน ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเร่งรัดติดตามเพ่ือให้มีการชดใช้เงิน
หรือทรัพย์สินคืน และให้มีมติให้ดําเนินคดีทางแพ่ง ทางอาญา แก่ผู้กระทําผิดและผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
รายงานผลการเร่งรัดติดตาม หรือผลการดําเนินคดีให้ที่ประชุมคณะกรรมการ/สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
ทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

ประกาศ  ณ  วันที ่...........เดือน..................พ.ศ............. 
     
 

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

 

กรรมการกองทุนหมู่บ้านทราบทุกครั้งที่มี
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๒.๑.๓ ปัญหากองทุนหมู่บ้านขาดความเคลื่อนไหวการดําเนินงาน  

 สภาพปญัหา 
  กองทุนหมู่บ้านมีปัญหาหยุดดําเนินงานโดยมีสาเหตุหลายประการ ได้แก่ 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหมดวาระ หรือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีจํานวนไม่ครบตามระเบียบ  
ทําให้เกิดปัญหาสะสมยาวนาน โดยอาจจะมีปัญหาหน้ีค้างชําระ 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
หมู่บ้านท้ังด้านสถานะทางการเงิน สมาชิก การกู้ยืมเงิน การชําระคืนเงิน และระเบียบ ข้อบังคับกองทุน
หมู่บ้าน รวมถึงปัญหา อุปสรรค การดําเนินงาน 
                                 ข.  กรณีมีข้อมูลที่สามารถดําเนินการต่อไปได้ให้เรียกประชุมคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านเพ่ือทบทวนการดําเนินงาน และเรียกประชุมสมาชิกเพ่ือให้ร่วมรับทราบปัญหาการ
ดําเนินงานที่ผ่านมาและร่วมดําเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ ให้มีการประชุมสมาชิกเพื่อเลือกคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านให้มีจํานวนครบตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ
ให้เหมาะสม 
             ค. การดําเนินงานบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านสามารถศึกษาการ
ดําเนินงานได้จากคู่มือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คู่มือการทําสัญญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

     ขั้นตอนที่ ๒ การฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้าน 
   1. หากกองทุนหมู่บ้านไม่สามารถดําเนินงานได้เอง ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
       ก. กรณีที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีจํานวนไม่ครบตามระเบียบ ไม่มี
ข้อมูลสมาชิก ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ยังดํารงตําแหน่งในวาระ หรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ประสาน

ข.		กรณีมีข้อมูลที่สามารถด�าเนินการต่อไปได้ให้เรียกประชุมคณะกรรมการ
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พนักงาน สทบ.สาขาประจําจังหวัด  คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขต ระดับจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร  และธนาคารสาขาที่กองทุนหมู่บ้านเปิดบัญชีไว้เพื่อขอข้อมูลในการดําเนินงาน 
   ข.  กรณีที่ไม่มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน แต่ทราบข้อมูลสมาชิก ให้พนักงาน 
สทบ.สาขาประจําจังหวัดรายงานข้อเท็จจริงให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขตดําเนินการจัด
ให้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านโดยอาจประสานขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้าน
เรียกสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมแล้วรายงานผลให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ
ทราบ และจัดทําระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบัน  จัดระบบการบริหารจัดการ  
ลดความเส่ียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ระบบการออม ระบบการติดตามการกู้ยืมเงินของสมาชิก 
ระบบสวัสดิภาพ สวัสดิการ) ตามแนวคําพิพากศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงท่ี อ.๑๖๕๖/๒๕๕๙        
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่าง นางพ. ผู้ฟ้องคดี ประธานอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ
(นายอําเภอ น.) ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน ผู้ถูกฟ้องคดี  
   ค. กรณีที่ ไม่มีคณะกรรมการกองทุนหมู่ บ้าน และไม่ทราบข้อมูลสมาชิก         
ให้พนักงาน สทบ.สาขาประจําจังหวัดรายงานข้อเท็จจริงให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขต
ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมลูกบ้านเพ่ือสอบถามข้อเท็จจริง
และขอความร่วมมือในการฟ้ืนฟูกองทุนหมู่บ้านเมื่อลูกบ้านแสดงตนว่าเป็นสมาชิก รวมทั้งจากการ
ตรวจสอบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องจนได้รายชื่อสมาชิก ให้ขอความร่วมมือสมาชิกที่มีอยู่จัดการประชุมเพ่ือ
คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านให้ได้สัดส่วนตามระเบียบเพื่อดําเนินงานต่อไป 
   หากได้ดําเนินการตรวจสอบแล้วยังไม่ทราบข้อมูลและไม่สามารถดําเนินการอื่น
ใดได้อีกซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหมู่บ้าน ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา รายงาน
ข้อเท็จจริงต่อผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเพื่อให้พิจารณาสั่งระงับการ
จ่ายเงินของกองทุนหมู่บ้าน หรือให้กองทุนหมู่บ้านชดใช้หรือให้ส่งคืนเงินท่ีเบิกจ่ายไปแล้วตามระเบียบ
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 ให้จัดทํารายงานการประชุมและรายชื่อคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่เสนอให้คณะอนุกรรมการสนับสนุน
ระดับอําเภอ/เขตทราบ และให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขตแจ้งให้ธนาคารสาขาที่กองทุน
หมู่บ้านที่เปิดบัญชีไว้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงผู้มีอํานาจเบิก-ถอนเงิน ต่อไป 

	 ข.	 	กรณทีี่ไม่มคีณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน	แต่ทราบข้อมูลสมาชกิ	 ให้พนักงาน	

สทบ.สาขาประจ�าจังหวัดรายงานข้อเท็จจริงให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ�าเภอ/เขตด�าเนินการจัด

ให้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านโดยอาจประสานขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้น�าชุมชน	 เรยีกสมาชกิกองทุนหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมแล้วรายงานผลให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ

อ�าเภอ/เขตทราบ	และจดัท�าระเบยีบ	ข้อบงัคบัของกองทนุหมูบ้่านให้เป็นปัจจบุนั		จดัระบบการ	บรหิารจดัการ

ลดความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 (ระบบการออม	 ระบบการติดตามการกู้ยืมเงินของสมาชิก	

ระบบสวัสดิภาพ	 สวัสดิการ)	 ตามแนวค�าพิพากศาลปกครองสูงสุด	 คดีหมายเลขแดงที่	 อ.๑๖๕๖/๒๕๕๙	 

ลงวันที่	 ๑๕	 สิงหาคม	๒๕๕๙	 ระหว่าง	 นางพ.	 ผู้ฟ้องคดี	 ประธานอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ�าเภอ 

(นายอ�าเภอ	น.)	ที่	๑	กับพวกรวม	๓	คน	ผู้ถูกฟ้องคด	ี

	 ค.	 กรณีที่ไม ่มีคณะกรรมการกองทุนหมู ่บ ้าน	 และไม่ทราบข้อมูลสมาชิก 

ให้พนักงาน	 สทบ.สาขาประจ�าจังหวัดรายงานข้อเท็จจริงให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ�าเภอ/เขต

ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร	 ขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้าน	 ผู้น�าชุมชน	 เรียกประชุมลูกบ้านเพื่อสอบถาม 

ข้อเท็จจริงและขอความร่วมมือในการฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านเมื่อลูกบ้านแสดงตนว่าเป็นสมาชิก	รวมทั้งจาก

การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องจนได้รายชื่อสมาชิก	 ให้ขอความร่วมมือสมาชิกที่มีอยู่จัดการประชุมเพื่อ

คัดเลอืกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านให้ได้สัดส่วนตามระเบยีบเพื่อด�าเนนิงานต่อไป

ตามแนวค�าพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ
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    ๒.๒ ทําหนังสือขอข้อมูลจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขต 
หรือเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน  หรือธนาคารสาขาที่กองทุนหมู่บ้านเปิดบัญชีไว้ หรือ สทบ.สาขา  
เพื่อทราบรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่า   
     2.๓ ทําหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่าให้ส่งมอบ
เอกสารการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้าน  
    2.๔ ตรวจสอบสถานะการเงินกับธนาคารสาขาท่ีกองทุนหมู่บ้านเปิด
บัญชีไว้ พร้อมข้อมูลการส่ังจ่ายเงินจากบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่มีการจ่ายเงินไปยังสมาชิก และข้อมูลการ
ถอนเงินจากบัญชีสมาชิก กรณีที่ธนาคารสาขาดังกล่าวไม่สามารถตรวจสอบรายการความเคลื่อนไหว
ทางบัญชีได้เนื่องจากมีการทําลายเอกสารตามระเบียบของธนาคารไปแล้ว ให้ประสานไปยังสํานักงาน
ใหญ่ของธนาคารนั้นๆ แต่หากไม่ได้รับความร่วมมือก็ให้ประสานสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติเพ่ือขอให้ประสานไปยังธนาคารดังกล่าวต่อไป 
    2.๕ หากได้ข้อมูลจากธนาคารว่าได้มีการโอนเงินจากบัญชีกองทุน
หมู่บ้านให้กับสมาชิกรายใดแล้วให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดําเนินการ ดังนี้ 
          2.5.๑ ทาํหนังสือไปยงัสมาชิกเพื่อตรวจสอบสถานะการเปน็หนี้ว่า 
ปัจจบุันสมาชิกยังคงเปน็หนี้หรือไม่  จํานวนเงินเท่าใด และหากชําระหนี้แล้ว ชําระโดยวิธีใด ให้สมาชิก
แสดงหลักฐาน  
          2.5.2 ทําหนังสือไปยังคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่าเพ่ือ
ตรวจสอบว่า ตามหลักฐานที่มีการโอนเงินให้กับสมาชิก สมาชิกได้ชําระหน้ีให้กับกองทุนแล้วหรือไม่   
หากชําระหน้ีแล้ว ชําระจํานวนเงินเท่าใด ด้วยวิธีใด ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่าแสดง
หลักฐาน  
   3. จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  บัญชีกองทุนหมู่บ้าน 
บัญชีรายชื่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน บัญชีสมาชิกที่กู้ยืมเงินและค้างชําระ  แสดงจํานวนเงินที่ได้รับการ
จัดสรร  จํานวนเงินท่ีปล่อยกู้  จํานวนเงินขาดบัญชี จํานวนเงินที่ได้รับชําระหน้ีแล้ว พร้อมแผนพัฒนา
กองทุนหมู่บ้าน เช่น แผนการปล่อยกู้เงิน แผนการติดตามทวงถาม เป็นต้น  

   หากพบปัญหาหน้ีค้างชําระ/เงินขาดบัญชี/คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ยักยอกเงิน ให้ดําเนินการตามแนวทางแก้ไขในข้อที่ ๒.๑.๑ (หน้า ๑๑) และ (หน้า ๕๖) ๒.๑.๒ ข้างต้น 

   ขั้นตอนที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้าน 
   สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) โดย สทบ. สาขา 
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ธนาคารสาขาที่กองทุนหมู่บ้านเปิดบัญชีไว้ และคณะอนุกรรมการสนับสนุน
ระดับอําเภอ/เขต สนับสนุนการให้ความรู้ด้านการจัดทําบัญชี  เอกสารการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระบบการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านได้รับการพัฒนาสามารถรับ
การสนับสนุนต่อไป 

๒.๑.๒ (หน้า ๕๖) ข้างต้น



78 คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

78 
 

 
    อุปสรรค 
    1. สมาชิกไม่อยากเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เนื่องจากเกรงว่าจะต้อง
รับผิดชอบปัญหาที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่าไม่ได้แก้ไข ทําให้การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านชุดใหม่ยาก 
    2. เอกสารการดําเนินงานต่างๆ สูญหาย ถูกทําลาย  
    ๓. ไม่มีค่าตอบแทนการทํางานของกรรมการกองทนุหมู่บ้าน 
    ๔. ไม่มีสถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน 
    ๕. ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานกองทนุหมูบ้่าน 
     
   เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามข้ันตอนต่างๆ ข้างต้น 
    ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกทีร่่วมรับทราบและ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาด้วยกัน 
    ๒. งบการเงินอย่างน้อย  ๒ ป ี
    ๓. แผนพัฒนากองทนุหมูบ้่าน อาทิ การส่งเสริมการออมเงิน (บัญชีที่ ๒) การจัด
สวัสดิการ  การมีส่วนร่วมของสมาชิก เป็นต้น 
    ๔. บัญชีรายชือ่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม ่
    ๕. บัญชีรายชือ่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
    ๖. ระเบียบ ข้อบังคับกองทนุหมู่บ้านฉบบัปรับปรงุ แก้ไขให้เปน็ปัจจุบัน 
    ๗. เอกสารทางการเงิน/การบัญชี 
    8. สมุดบัญชีเงินฝาก 
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แผนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

กองทุนหมู่บา้น/กองทุนชมุชนเมือง....................................................................... 
1.  แผนการใช้จ่ายเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

1.1 การให้กู้ยืมกบัสมาชิกกองทุน จํานวน.............................................บาท 
 ประเภทของผู้กู้ยืม รายบคุคล.........................ราย วงเงิน..................................บาท 
    รายกลุ่ม............................ราย วงเงิน...................................บาท 
 กิจกรรมในการใช้เงินกู้ การเกษตร จํานวน....................ราย วงเงิน.....................บาท 
    ค้าขาย  จํานวน....................ราย วงเงิน.....................บาท 
    อุตสาหกรรม จํานวน....................ราย วงเงิน.....................บาท 
    การบริการ จํานวน....................ราย วงเงิน.....................บาท 
    การศึกษา จํานวน....................ราย วงเงิน.....................บาท 
    ชําระหน้ี จํานวน....................ราย วงเงิน.....................บาท 
    เหตุฉกุเฉิน จํานวน....................ราย วงเงิน.....................บาท 
    อ่ืนๆ  จํานวน....................ราย วงเงิน.....................บาท 
 1.2 การจัดระบบสวัสดิภาพ สวัสดิการเพื่อสมาชิกกองทุน/เพื่อสาธารณประโยชน ์
   จํานวน.............................................บาท 
 สวัสดิภาพเพ่ือสมาชิก จํานวน...................................................บาท 

ก. ...................................................................................................................................................... 
ข. ...................................................................................................................................................... 
ค. ...................................................................................................................................................... 

 สวัสดิการเพ่ือสมาชิก จํานวน...................................................บาท 
ก. ...................................................................................................................................................... 
ข. ...................................................................................................................................................... 
ค. ...................................................................................................................................................... 
สาธารณประโยชน์  จํานวน...................................................บาท 
ก. ...................................................................................................................................................... 
ข. ...................................................................................................................................................... 
ค. ...................................................................................................................................................... 

2.  แผนการสร้างระบบสวัสดิภาพ สวัสดิการแก่สมาชิกอย่างเป็นรูปธรรม 
2.1 แผนการจัดสวัสดิภาพเพื่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน/ชมุชนเมือง ด้วยวิธีการ 

ก. ...................................................................................................................................................... 
ข. ...................................................................................................................................................... 

เอกสารการดําเนินงานปัญหาไม่มีความเคลื่อนไหว
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ค. ...................................................................................................................................................... 
2.2 รปูแบบการจัดสวัสดิภาพ  
 กองทนุหมูบ่า้น/ชุมชนเมืองดําเนินการเอง  
 วิธีการ............................................ ระยะเวลา............................................ 
 กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองดําเนินการร่วมกับเครือข่ายกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
 วิธีการ............................................ ระยะเวลา........................................... 
 กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองดําเนินการร่วมกับองค์กรอื่นในชุมชน  

    วิธีการ............................................ ระยะเวลา........................................... 
2.3 แผนการจัดสวัสดิการเพื่อสมาชิกกองทุนหมู่บา้น/ชมุชนเมือง ด้วยวิธีการ 

ก. ...................................................................................................................................................... 
ข. ...................................................................................................................................................... 
ค. ...................................................................................................................................................... 

2.4 รูปแบบการจัดสวสัดิการ  
 กองทนุหมูบ่า้น/ชุมชนเมืองดําเนินการเอง  
 วิธีการ............................................ ระยะเวลา............................................ 
 กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองดําเนินการร่วมกับเครือข่ายกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
 วิธีการ............................................ ระยะเวลา........................................... 
 กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองดําเนินการร่วมกับองค์กรอื่นในชุมชน  

    วิธีการ............................................ ระยะเวลา........................................... 

3. แผนการเพิ่มการออมเงินเพื่อประกันความเสี่ยงและสร้างวินัยทางการเงิน 
3.1 จํานวนเงินออม ในปัจจุบัน 

ก. เงินหุน้/สัจจะ..............................บาท 
ข. เงินฝาก/เงินออม..............................บาท 

3.2 เป้าหมายการเพิม่การออม จํานวน..............................บาท 
3.3  ระยะเวลาดาํเนินการ............................................................................................................ 
3.4 วิธีการเพิ่มการออมเงินเพื่อประกันความเสี่ยงและสร้างวินัยทางการเงิน 

ก. ...................................................................................................................................................... 
ข. ...................................................................................................................................................... 
ค. ...................................................................................................................................................... 
ง. ...................................................................................................................................................... 
จ. ...................................................................................................................................................... 
 

กองทุนหมู่บ้าน จ�านวน.........................................บาท
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แผนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

กองทุนหมู่บา้น/กองทุนชมุชนเมือง....................................................................... 
1.  แผนการใช้จ่ายเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

1.1 การให้กู้ยืมกบัสมาชิกกองทุน จํานวน.............................................บาท 
 ประเภทของผู้กู้ยืม รายบคุคล.........................ราย วงเงิน..................................บาท 
    รายกลุ่ม............................ราย วงเงิน...................................บาท 
 กิจกรรมในการใช้เงินกู้ การเกษตร จํานวน....................ราย วงเงิน.....................บาท 
    ค้าขาย  จํานวน....................ราย วงเงิน.....................บาท 
    อุตสาหกรรม จํานวน....................ราย วงเงิน.....................บาท 
    การบริการ จํานวน....................ราย วงเงิน.....................บาท 
    การศึกษา จํานวน....................ราย วงเงิน.....................บาท 
    ชําระหนี้ จํานวน....................ราย วงเงิน.....................บาท 
    เหตุฉกุเฉิน จํานวน....................ราย วงเงิน.....................บาท 
    อ่ืนๆ  จํานวน....................ราย วงเงิน.....................บาท 
 1.2 การจัดระบบสวัสดิภาพ สวัสดิการเพื่อสมาชิกกองทุน/เพื่อสาธารณประโยชน ์
   จํานวน.............................................บาท 
 สวัสดิภาพเพ่ือสมาชิก จํานวน...................................................บาท 

ก. ...................................................................................................................................................... 
ข. ...................................................................................................................................................... 
ค. ...................................................................................................................................................... 

 สวัสดิการเพ่ือสมาชิก จํานวน...................................................บาท 
ก. ...................................................................................................................................................... 
ข. ...................................................................................................................................................... 
ค. ...................................................................................................................................................... 
สาธารณประโยชน์  จํานวน...................................................บาท 
ก. ...................................................................................................................................................... 
ข. ...................................................................................................................................................... 
ค. ...................................................................................................................................................... 

2.  แผนการสร้างระบบสวัสดิภาพ สวัสดิการแก่สมาชิกอย่างเป็นรูปธรรม 
2.1 แผนการจัดสวัสดิภาพเพื่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน/ชมุชนเมือง ด้วยวิธีการ 

ก. ...................................................................................................................................................... 
ข. ...................................................................................................................................................... 

เอกสารการดําเนินงานปัญหาไม่มีความเคลื่อนไหว

สวัสดกิารเพื่อสมาชกิกองทุนหมู่บ้าน/เพื่อสาธารณประโยชน์
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ค. ............................................................................................................................. ......................... 
2.2 รปูแบบการจัดสวัสดิภาพ  
 กองทนุหมูบ่า้น/ชุมชนเมืองดําเนินการเอง  
 วิธีการ............................................ ระยะเวลา............................................ 
 กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองดําเนินการร่วมกับเครือข่ายกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
 วิธีการ............................................ ระยะเวลา........................................... 
 กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองดําเนินการร่วมกับองค์กรอื่นในชุมชน  

    วิธีการ............................................ ระยะเวลา........................................... 
2.3 แผนการจัดสวัสดิการเพื่อสมาชิกกองทุนหมู่บา้น/ชมุชนเมือง ด้วยวิธีการ 

ก. ............................................................................................................................. ......................... 
ข. ............................................................................................................................. ......................... 
ค. ............................................................................................................................. ......................... 

2.4 รูปแบบการจัดสวสัดิการ  
 กองทนุหมูบ่า้น/ชุมชนเมืองดําเนินการเอง  
 วิธีการ............................................ ระยะเวลา............................................ 
 กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองดําเนินการร่วมกับเครือข่ายกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
 วิธีการ............................................ ระยะเวลา........................................... 
 กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองดําเนินการร่วมกับองค์กรอื่นในชุมชน  

    วิธีการ............................................ ระยะเวลา........................................... 

3. แผนการเพิ่มการออมเงินเพื่อประกันความเสี่ยงและสร้างวินัยทางการเงิน 
3.1 จํานวนเงินออม ในปัจจุบัน 

ก. เงินหุน้/สัจจะ..............................บาท 
ข. เงินฝาก/เงินออม..............................บาท 

3.2 เป้าหมายการเพิม่การออม จํานวน..............................บาท 
3.3  ระยะเวลาดาํเนินการ............................................................................................................ 
3.4 วิธีการเพิ่มการออมเงินเพื่อประกันความเสี่ยงและสร้างวินัยทางการเงิน 

ก. ............................................................................................................................. ......................... 
ข. ...................................................................................................................................................... 
ค. ............................................................................................................................. ......................... 
ง. ............................................................................................................................. ......................... 
จ. ............................................................................................................................. ......................... 
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4. แผนการขยายการรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
4.1 เป้าหมายสมาชิก ที่จะเพ่ิมข้ึน……………..คน 

  4.2 ระยะเวลาดําเนนิการ................................................................................................. 
 ด้วยวิธีการ (เช่น การรับสมัครสมาชิก, ลดดอกเบ้ียเงินกู้, จูงใจด้วยดอกเบ้ียเงินฝาก, จัดระบบ
สวัสดิการ, ฯลฯ 

ก. ............................................................................................................................. ......................... 
ข. ............................................................................................................................. ......................... 
ค. ............................................................................................................................. ......................... 
ง. ............................................................................................................................. ......................... 
จ. ............................................................................................................................. ......................... 
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๒.๑.๔ ปัญหาไม่มีการจัดทําเอกสารการส่งมอบงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

   คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

  สภาพปญัหา  
เมื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้มีการเปล่ียนแปลงหรือหมดวาระลงแล้ว  

ไม่มีการจัดทําเอกสารการส่งมอบงานระหว่างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่ากับคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านชุดใหม่ หรือมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบริหารงานเพียงชุดเดียวตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
เท่านั้น อาจทําให้เอกสารมีการสูญหายทําให้ขาดการติดตามการใช้คืนเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  

 แนวทางการแก้ไข 
 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่าต้องจัดทําบันทึกการส่งมอบงาน เมื่อมีการ

เปล่ียนแปลงคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่ที่ได้รับการ
คัดเลือก หรือหากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่าได้รับคัดเลือกก็ต้องทําบันทึกส่งมอบงานไว้ด้วย 

วิธีการ 
   ๑. ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่าจัดทําเอกสารการส่งมอบงานเป็น
ลายลักษณ์อักษรเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือตามแบบฟอร์มท่ีจัดทําไว้  
เป็นแบบแผนการดําเนินงานที่เกิดข้ึนเป็นประจํา  หากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่าได้รับคัดเลือก
เป็นชุดใหม่ก็จะต้องทําหลักฐานไว้ทุกครั้ง 
   ๒. ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่าเรียกประชุมสมาชิกเพ่ือคัดเลือก
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่ และให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่าแจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบเรื่องการส่งมอบงาน และจัดทํารายงานการประชุมสมาชิกเกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านชุดใหม่ และการส่งมอบงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทุกครั้ง 
   ๓. ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านกําหนดระเบียบข้อบังคับให้มีการส่งมอบ
งานในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านโดยกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน 
   ๔. ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่ ตรวจสอบเอกสารท่ีรับมอบให้
ถูกต้อง  

 เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามข้ันตอนต่างๆ ข้างต้น 
   ๑. บนัทึกการส่งมอบงานระหว่างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่าและชุดใหม่ 
   ๒. รายงานการประชุมสมาชิกกองทนุหมู่บ้านทีม่ีวาระการประชุมระบุเรื่องการ
คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม ่และการส่งมอบงาน 
   ๓. ระเบียบข้อบังคับที่ระบใุห้มีการส่งมอบงานในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลง
คณะกรรมการกองทุนหมูบ่า้น โดยกําหนดระยะเวลาทีชั่ดเจน 
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-(ตัวอย่าง)- 
บันทึกการส่งมอบงาน 

กองทุนหมู่บา้นหรือกองทุนชุมชนเมือง......................................................... 
หมู่ที่......ตําบล............................อําเภอ...........................จังหวัด................................. 

 บันทึกนี้ได้ทําข้ึนระหว่างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน..............................................................
โดยมี นาย/นาง/นางสาว..............................................เป็นผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน เรียกว่า “ผู้ส่งมอบ” ฝ่ายหนึ่ง  
กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน.....................โดยมี นาย/นาง/นางสาว...........................................เป็น
ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน เรียกว่า “ผู้รับมอบ”อีกฝ่ายหนึ่ง ผู้ส่งมอบได้ส่งมอบงานในหน้าที่ตามรายการ
ต่อไปนี้ 

1.  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  จํานวน…………ฉบับ 
2.   สมุดบนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จํานวน....................เล่ม 
3. สมุดบันทึกรายงานการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน จํานวน....................เล่ม 
4. ระเบียบข้อบงัคับของกองทนุหมูบ้่าน จํานวน....................เล่ม 
5. สมุดบัญชีที่ 1 เลขที่บัญชี…………………..………ธนาคาร………………………สาขา……………………….. 

เงินคงเหลือ ณ วันส่งมอบ วันที่.................................... จํานวน ……...…………………….บาท 
6.  สมุดบัญชีที่ 2 เลขที่บัญชี……………….……….ธนาคาร…………………………สาขา………………….. 

เงินคงเหลือ ณ วันส่งมอบ วันที่................................ จํานวน ……..……………………….บาท 
7. สมุดบัญชีที่ 3  เลขที่บัญชี……………….……..………ธนาคาร……………………สาขา………………………. 

เงินคงเหลือ ณ วันส่งมอบ วันที่............................... จํานวน ……...……………………….บาท 
8. สมุดบัญชีที่ 4 เลขที่บัญชี……………….……..………ธนาคาร……………………สาขา…………………………. 

เงินคงเหลือ ณ วันส่งมอบ วันที่............................... จํานวน ……...……………………….บาท 
9. สมุดทะเบียนคุมบัญชีลูกหน้ีรายตัว  จํานวน....................เล่ม 
10. สมุดทะเบียนคุมหุ้น/สัจจะ บัญชีที่ 2 จํานวน....................เล่ม 
11. สัญญากู้เงินและเอกสารประกอบ บัญชีที ่1 จํานวน....................ฉบับ  
12. สัญญากู้เงินและเอกสารประกอบ บญัชีที ่2 จํานวน....................ฉบับ  
13. สัญญากู้เงินและเอกสารประกอบ บญัชีที ่3 จํานวน....................ฉบับ  
14. หนังสือส่ังจ่ายเงินกู้หรือเงินโอนให้สมาชิกกู้ บัญชีที ่1  จํานวน....................ชุด 
15. หนังสือส่ังจ่ายเงินกู้หรือเงินโอนให้สมาชิกกู้ บัญชีที ่2  จํานวน....................ชุด 

เอกสารการดําเนินงานปัญหาไม่มีการส่งมอบงานฯ
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-(ตัวอย่าง)- 
บันทึกการส่งมอบงาน 

กองทุนหมู่บา้นหรือกองทุนชุมชนเมือง......................................................... 
หมู่ท่ี......ตําบล............................อําเภอ...........................จังหวัด................................. 

 บันทึกนี้ได้ทําข้ึนระหว่างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน..............................................................
โดยมี นาย/นาง/นางสาว..............................................เป็นผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน เรียกว่า “ผู้ส่งมอบ” ฝ่ายหนึ่ง  
กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน.....................โดยมี นาย/นาง/นางสาว...........................................เป็น
ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน เรียกว่า “ผู้รับมอบ”อีกฝ่ายหนึ่ง ผู้ส่งมอบได้ส่งมอบงานในหน้าที่ตามรายการ
ต่อไปนี้ 

1.  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  จํานวน…………ฉบับ 
2.   สมุดบนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จํานวน....................เล่ม 
3. สมุดบันทึกรายงานการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน จํานวน....................เล่ม 
4. ระเบียบข้อบงัคับของกองทนุหมูบ้่าน จํานวน....................เล่ม 
5. สมุดบัญชีที่ 1 เลขที่บัญชี…………………..………ธนาคาร………………………สาขา……………………….. 

เงินคงเหลือ ณ วันส่งมอบ วันที่.................................... จํานวน ……...…………………….บาท 
6.  สมุดบัญชีที่ 2 เลขที่บัญชี……………….……….ธนาคาร…………………………สาขา………………….. 

เงินคงเหลือ ณ วันส่งมอบ วันที่................................ จํานวน ……..……………………….บาท 
7. สมุดบัญชีที่ 3  เลขที่บัญชี……………….……..………ธนาคาร……………………สาขา………………………. 

เงินคงเหลือ ณ วันส่งมอบ วันที่............................... จํานวน ……...……………………….บาท 
8. สมุดบัญชีที่ 4 เลขที่บัญชี……………….……..………ธนาคาร……………………สาขา…………………………. 

เงินคงเหลือ ณ วันส่งมอบ วันที่............................... จํานวน ……...……………………….บาท 
9. สมุดทะเบียนคุมบัญชีลูกหนี้รายตัว  จํานวน....................เล่ม 
10. สมุดทะเบียนคุมหุ้น/สัจจะ บัญชีที่ 2 จํานวน....................เล่ม 
11. สัญญากู้เงินและเอกสารประกอบ บญัชีที ่1 จํานวน....................ฉบับ  
12. สัญญากู้เงินและเอกสารประกอบ บญัชีที ่2 จํานวน....................ฉบับ  
13. สัญญากู้เงินและเอกสารประกอบ บญัชีที ่3 จํานวน....................ฉบับ  
14. หนังสือส่ังจ่ายเงินกู้หรือเงินโอนให้สมาชิกกู้ บัญชีที ่1  จํานวน....................ชุด 
15. หนังสือส่ังจ่ายเงินกู้หรือเงินโอนให้สมาชิกกู้ บัญชีที ่2  จํานวน....................ชุด 

เอกสารการดําเนินงานปัญหาไม่มีการส่งมอบงานฯ
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16. หนังสือส่ังจ่ายเงินกู้หรือเงินโอนให้สมาชิกกู้ บัญชีที ่3  จํานวน....................ชุด 
17. หนังสือการส่งใช้คืนเงินกู้ บัญชีที่ 1  จํานวน....................ชุด 
18. หนังสือการส่งใช้คืนเงินกู้ บัญชีที่ 2  จํานวน....................ชุด  
19. หนังสือการส่งใช้คืนเงินกู้ บัญชีที่ 3  จํานวน....................ชุด  
20. ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรบัเงิน บัญชีที่ 1 จํานวน....................เล่ม 
21. ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรบัเงิน ที่ 2 จํานวน....................เล่ม 
22. ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรบัเงิน บัญชีที่ 3 จํานวน....................เล่ม 
23. ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรบัเงิน 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 บัญชีที ่1 จํานวน....................เล่ม  
32. สมุดบัญชีรายจ่าย บัญชีที ่2 จํานวน....................เล่ม  
33. สมุดบัญชีรายจ่าย บัญชีที ่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. อ่ืนๆ  ระบุ......................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………..................………………………………….. 

บัญชทีี่	๒	จ�านวน...................เล่ม
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ผู้รับมอบได้ตรวจสอบรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง และรับมอบไว้ ทั้งผู้ส่งมอบ
และผู้รับมอบ จึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน รวม 2 คน ณ วันที่ซ่ึงระบุข้างต้น 

บันทึกนี้ได้ทําข้ึน 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)- 
ระเบียบวาระการประชมุสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน.................................... 

ครั้งที่ ................... /......................... 
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ................. 

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

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ...../........ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่  
 ๔.๒ เรื่องการส่งมอบงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
  
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 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม (ถ้ามี) 
๑. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เริ่มประชุมเวลา..........................น. 
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.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรอืแก้ไข)...................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ................................................................................................................ 
   ๓.๒ ................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ  พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น................................ 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมูบ่้านชุดใหม ่
 ด้วยกรรมการกองทุนหมู่บ้านพ้นตําแหน่งเนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหน่ง  
2 ปี ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจึงจัดการประชุมเพ่ือคัดเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ข้ึนใหม่แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่พ้นจากตาํแหน่ง ที่ประชุมสมาชิกได้มีมติคัดเลือกกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน จํานวน................... คน  ปรากฏรายชื่อดังนี้ 
  1. …………………………………………………………………………  
  2. …………………………………………………………………………  
  3. …………………………………………………………………………  
  4. …………………………………………………………………………  
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.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรอืแก้ไข)...................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ................................................................................................................ 
   ๓.๒ ................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ  พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น................................ 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมูบ่้านชุดใหม ่
 ด้วยกรรมการกองทุนหมู่บ้านพ้นตําแหน่งเนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหน่ง  
2 ปี ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจึงจัดการประชุมเพ่ือคัดเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ข้ึนใหม่แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่พ้นจากตาํแหน่ง ที่ประชุมสมาชิกได้มีมติคัดเลือกกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน จํานวน................... คน  ปรากฏรายชื่อดังนี้ 
  1. …………………………………………………………………………  
  2. …………………………………………………………………………  
  3. …………………………………………………………………………  
  4. …………………………………………………………………………  
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.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)...................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ................................................................................................................ 
   ๓.๒ ................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ  พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น................................ 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมูบ่้านชุดใหม ่
 ด้วยกรรมการกองทุนหมู่บ้านพ้นตําแหน่งเนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหน่ง  
2 ปี ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจึงจัดการประชุมเพ่ือคัดเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ข้ึนใหม่แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่พ้นจากตาํแหน่ง ที่ประชุมสมาชิกได้มีมติคัดเลือกกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน จํานวน................... คน  ปรากฏรายชื่อดังนี้ 
  1. …………………………………………………………………………  
  2. …………………………………………………………………………  
  3. …………………………………………………………………………  
  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 
มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติและรับรองการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่ และ 
  ให้รายงานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขตทราบ  

 ๔.๒ เรื่องการส่งมอบงานเมื่อมีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 เมื่อมีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่แล้ว จะต้องมีการส่ง
มอบงานในหน้าที่ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย ซ่ึงคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเดิมขอส่ง
มอบงานในหน้าที่ให้กับคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อจะได้ดําเนินการต่อไปให้เป็นไปตามระเบียบ ดังบันทึก
การส่งมอบงานที่ได้ลงลายมือช่ือไว้แล้ว (เอกสารบันทึกการส่งมอบงานกองทุนหมู่บ้าน) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบหมายให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่                  
  เป็นผู้ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
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ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่นๆ 
 .......................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

มติที่ประชมุ .......................................................................................................... 
 .......................................................................................................... 

 
ปิดประชมุเวลา...................................น.  
 
 
 

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

ผู้จดรายงานการประชุม                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เลขากองทุนหมู่บ้าน

ผู้จดรายงานการประชุม

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

ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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๒.๑.๕ ปัญหาระเบียบ ขอ้บังคับของกองทุนหมู่บา้นไม่เป็นปัจจุบัน /สมาชิก

กองทุนหมู่บา้นไม่ทราบระเบียบ ข้อบงัคับของกองทุนหมู่บ้าน /ไม่มีการ
ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน 

  สภาพปญัหา 
  ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากคณะกรรมการ

กองทุนหมู่บ้านไม่มีการทบทวนระเบียบและไม่มีการปรับปรุง แก้ไข ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ ข้อบังคับที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแก้ไขเพ่ิมเติมยังไม่
แจ้งที่ประชุมสมาชิกรับทราบ 

    แนวทางแก้ไข  
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดําเนินการปรับปรุง แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ 

การดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมตามประเพณี วัฒนธรรมที่ยอมรับของสมาชิก 
และปฏิบัติได้จริงแล้วปิดประกาศให้สมาชิกรับทราบอย่างทั่วถึง              

 วิธีการ 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเพ่ือ

ปรับปรุง แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับให้เป็นปจัจุบนัตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม 

โดยหลักแล้ว การออกระเบียบข้อบังคับเป็นอํานาจของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน ตามข้อ 21 (๒) เว้นแต่เป็นการออกระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านจะต้องนําเข้าที่ประชุมสมาชิกเพื่อมีมติรับรอง คือ 

๑. การออกระเบียบ ข้อบังคับที่จัดทําข้ึนในวาระเริ่มแรกของการจัดตั้งกองทุน
หมู่บ้าน ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับ ๑๔ ว่าด้วยการจัดตั้ง
และจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๙ วรรคสอง 

๒.การออกระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน ตามระเบียบคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย การจัดตั้งและบริหาร
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ 19  

๓. การออกระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินสดตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามข้อ 37 วรรคสาม  

	 	 	 ระเบียบ	 ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านไม่เป็นปัจจุบัน	 เนื่องจากคณะกรรมการ

กองทุนหมู่บ้านไม่มีการทบทวนระเบียบและไม่มีการปรับปรุง	 แก้ไข	 ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	 ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	 

พ.ศ.	๒๕๕๑	และฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ	หรอืระเบยีบ	ข้อบังคับที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแก้ไขเพิ่มเตมิ

ยังไม่แจ้งที่ประชุมสมาชกิรับทราบ
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๔. การออกระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการกําหนดอัตราดอกเบ้ียหรือเงิน
ค่าตอบแทนเงินฝากหรือเงินกู้ ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ 40   

ทั้งนี้ ระเบียบ ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการแก้ไขแล้วทุกฉบับให้ปิด
ประกาศให้สมาชิกรับทราบ ณ สถานท่ีเปิดเผย เช่น ที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน ศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน เป็นต้น  

   เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามข้ันตอนต่างๆ ข้างต้น 
๑.รายงานการประชุมเกี่ยวกบัการ แก้ไข เปล่ียนแปลงระเบียบ ข้อบังคับของ

คณะกรรมการกองทุนหมูบ่า้น หรือรายงานการประชุมสมาชิกแล้วแต่กรณี 
๒.ระเบียบ ข้อบงัคับของกองทุนหมู่บ้านฉบับปรบัปรุง แก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 ๔.	 การออกระเบียบ	 ข้อบังคับเกี่ยวกับการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยหรือเงิน 

	 	 	 ๑.	 รายงานการประชุมเกี่ยวกับการแก้ไข	 เปลี่ยนแปลงระเบียบ	 ข้อบังคับของ 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน	หรอืรายงานการประชุมสมาชกิแล้วแต่กรณี
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-(ตัวอย่าง)- 
ระเบียบวาระการประชมุ 

สมาชิก / คณะกรรมการกองทุนหมูบ่้าน....................................................... 
ครั้งที่............./................. 

วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. .................... 
ณ................................................................ 

 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   ๑.๑ เรื่อง............................................................................................ 
   ๑.๒ เรื่อง........................................................................................... 
    ฯลฯ 
ระเบียบวาระที่  ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
    
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ เรื่อง......................................................................................................... 
   ๓.๒ เรื่อง......................................................................................................... 

ฯลฯ 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
   เรื่องการทบทวน และเปลี่ยนแปลง แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน 
    
ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารการดําเนินงานปัญหาระเบียบข้อบังคับฯ
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-(ตัวอย่าง)- 
ระเบียบวาระการประชมุ 

สมาชิก / คณะกรรมการกองทุนหมูบ่้าน....................................................... 
ครั้งที่............./................. 

วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. .................... 
ณ................................................................ 

 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   ๑.๑ เรื่อง............................................................................................ 
   ๑.๒ เรื่อง........................................................................................... 
    ฯลฯ 
ระเบียบวาระที่  ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
    
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ เรื่อง......................................................................................................... 
   ๓.๒ เรื่อง......................................................................................................... 

ฯลฯ 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
   เรื่องการทบทวน และเปลี่ยนแปลง แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน 
    
ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารการดําเนินงานปัญหาระเบียบข้อบังคับฯ
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รายงานการประชุมสมาชิก /คณะกรรมการกองทนุหมู่บ้าน....................................... 
หมูท่ี......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 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม (ถ้ามี) 
๑. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เริ่มประชุมเวลา..........................น. 
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.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุมได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)...................................................................... 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ................................................................................................................ 
   ๓.๒ ................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ  พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น................................ 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 เรื่องการทบทวน และเปลี่ยนแปลง แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน 
   เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน..................................ได้มีการจัดทําร่าง
ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านเพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกรณีปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามสถานการณ์การบริหารงานกองทุน
หมู่บ้าน จึงขอให้สมาชิก/คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านร่วมกันพิจารณาตามร่างระเบียบ ข้อบังคับของ
กองทุนหมู่บ้าน ดังนี้ 
 ข้อที่ ๑ 
  ระเบียบ ข้อบงัคับกองทนุ ข้อ .............................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุมได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)...................................................................... 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ................................................................................................................ 
   ๓.๒ ................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ  พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น................................ 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 เรื่องการทบทวน และเปลี่ยนแปลง แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน 
   เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน..................................ได้มีการจัดทําร่าง
ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านเพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกรณีปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามสถานการณ์การบริหารงานกองทุน
หมู่บ้าน จึงขอให้สมาชิก/คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านร่วมกันพิจารณาตามร่างระเบียบ ข้อบังคับของ
กองทุนหมู่บ้าน ดังนี้ 
 ข้อที่ ๑ 
  ระเบียบ ข้อบงัคับกองทนุ ข้อ .............................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 ข้อเสนอปรบัแก้ไข เปน็ ...................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไข..............เสียง หรือไม่เห็นชอบ
............เสียง 
        ข้อที่ ๒ 
  ระเบียบ ข้อบงัคับกองทนุ ข้อ .............................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ข้อเสนอปรบัแก้ไข เปน็ ...................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไข..............เสียง หรือไม่เห็นชอบ
............เสียง 
   ฯลฯ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข ปรับปรุง..................และมอบหมายให้คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านดําเนินการออกระเบียบ ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน......................
หมู่ที่..........ฉบับปรับปรุง พ.ศ. .........และเมื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้
ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ปิดประกาศให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่นๆ 
 .......................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

มติที่ประชมุ .......................................................................................................... 
 .......................................................................................................... 
ปิดประชมุเวลา...................................น.  
 
 

(.....................................................)   (...................................................) 
    เลขานุการกองทนุหมูบ่า้น            ประธานกรรมการกองทนุหมูบ้่าน 

  ผู้จดรายงานการประชุม                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

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

เลขากองทุนหมู่บ้าน

ผู้จดรายงานการประชุม

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

ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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  ๒.๑.๖ ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารของกองทุนหมู่บ้าน ไม่มีเอกสาร ไม่มีการจัดเก็บ 
  เอกสารอย่างเป็นระบบ เอกสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการมีไม่ครบถ้วน 

  สภาพปัญหา  
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมี

กรรมการกองทุนหมู่บ้านทํางานเพียงไม่กี่คน เอกสารการบริหารของกองทุนหมู่บ้านจะไปอยู่ที่บ้าน
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ทําให้เอกสารของกองทุนหมู่บ้านเกิด
การสูญหาย ชํารุด เสียหาย ไม่ครบถ้วน การจัดเก็บเอกสารของกองทุนหมู่บ้านไม่เป็นระบบ  

   แนวทางแก้ไข 
ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน หากตามกฎหมาย หรือระเบียบกําหนดให้

จะต้องมีการจัดทํา ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทําเอกสารไว้เป็นหลักฐานด้วย เช่น รายงานการ
ประชุมสมาชิก รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สัญญาต่างๆ หนังสือเก่ียวกับการ
บริหารจัดการต่างๆ และให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านท่ีได้รับมอบหมายดําเนินการจัดเก็บเอกสาร
ของกองทุนหมู่บ้านอย่างเป็นหมวดหมู่ และสามารถตรวจสอบได้  

 วิธีการ 
  ๑. ให้ความรู้แก่คณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านเกี่ยวกบัการบริหารจัดการกองทุน

หมู่บ้านและการจัดทําและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
๒. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทําเอกสารสําคัญ พร้อมสําเนาเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน เช่น สัญญากู้ยืมเงิน ให้จัดทําข้ึน ๓ ฉบับ มอบให้ผู้กู้ ๑ ฉบับ 
ผู้ให้กู้ ๑ ฉบับ และส่งให้ สทบ.สาขา ๑ ฉบับ  

๓. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทําระบบการจัดเก็บเอกสาร และทะเบียน
คุมเอกสารต่างๆ ของกองทุนหมู่บ้าน โดยแยกตามลักษณะงานให้เป็นหมวดหมู่ 

  ๔. ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแล
จัดเก็บเอกสาร และตรวจสอบการจัดเก็บเอกสาร 

  ๕. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านควรมีการจัดทําแผนการจัดเก็บ การรักษาและ
การตรวจสอบเอกสารเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง 

 
   เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนต่างๆ ข้างต้น 
  ๑. ทะเบียนคุมการจัดเก็บเอกสาร 

  ๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือบันทึกมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการดูแลเอกสาร และตรวจสอบการจัดเก็บเอกสาร 
   ๓.  แผนการจัดเก็บ การรกัษาและการตรวจสอบเอกสาร

วธิกีาร

หมู่บ้าน	การจัดท�าและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ
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ทะเบียนคุมการจัดเก็บเอกสาร 
ชื่อ กองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชนเมือง    หมู่ที ่ ตําบล     
อําเภอ    จังหวัด     

รหัสแฟ้ม ชื่อแฟ้ม 
สถานที่จัดเก็บ 

ตู้ที่ ชั้นที่ ลําดับที่ 
๐๐๑ หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน

เป็นนิติบุคคล   
๑ ๑ ๑ 

๐๐๒ สมุดบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

๑ ๑ ๒ 

๐๐๓ สมุดบันทึกรายงานการประชุม
สมาชิกกองทุนหมูบ้่าน 

๒ ๑ ๑ 

๐๐๔ ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมูบ้่าน ๒ ๑ ๒ 

..... สมุดบัญชีเงินฝาก(บช.1-4) ..... ..... ..... 

..... สมุดทะเบียนคุมบัญชีลูกหนี้รายตัว   ..... ..... ..... 

..... สมุดทะเบียนคุมหุน้/สัจจะ บัญช ี2 ..... ..... ..... 

..... สัญญากู้เงินและเอกสารประกอบ 
(บช. 1-๓) 

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

..... หนังสือส่ังจ่ายเงินกู้หรือเงินโอนให้
สมาชิกกู้(บช.๑-๓) 

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

..... หนังสือการส่งใช้คืนเงินกู้(บช.๑-๓) ..... ..... ..... 

..... ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน(บช.
๑-๔) 

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

..... ใบสําคัญจ่ายเงิน(บช.๑-๔) ..... ..... ..... 

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

..... สมุดบัญชีรายจ่าย(บช.๑-๓) ..... ..... ..... 

..... รายงานงบการเงิน(บัญชีชุดท่ี 1-๒)   ..... ..... ..... 

..... ทะเบียนคุมสมาชิก ..... ..... ..... 

..... บัญชีคุมลูกหนี้ค้างชําระ   ..... ..... ..... 

..... ทะเบียนคุมทรัพย์สิน    ..... ..... ..... 

..... หนังสือรับสภาพหนี้/หนังสือรับสภาพ
ความรับผิด 

..... ..... ..... 
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ทะเบียนคุมการจัดเก็บเอกสาร 
ชื่อ กองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชนเมือง    หมู่ที ่ ตําบล     
อําเภอ    จังหวัด     

รหัสแฟ้ม ชื่อแฟ้ม 
สถานที่จัดเก็บ 

ตู้ที่ ชั้นที่ ลําดับที่ 
๐๐๑ หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน

เป็นนิติบุคคล   
๑ ๑ ๑ 

๐๐๒ สมุดบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

๑ ๑ ๒ 

๐๐๓ สมุดบันทึกรายงานการประชุม
สมาชิกกองทุนหมูบ้่าน 

๒ ๑ ๑ 

๐๐๔ ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมูบ้่าน ๒ ๑ ๒ 

..... สมุดบัญชีเงินฝาก(บช.1-4) ..... ..... ..... 

..... สมุดทะเบียนคุมบัญชีลูกหนี้รายตัว   ..... ..... ..... 

..... สมุดทะเบียนคุมหุน้/สัจจะ บัญชี 2 ..... ..... ..... 

..... สัญญากู้เงินและเอกสารประกอบ 
(บช. 1-๓) 

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

..... หนังสือส่ังจ่ายเงินกู้หรือเงินโอนให้
สมาชิกกู้(บช.๑-๓) 

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

..... หนังสือการส่งใช้คืนเงินกู้(บช.๑-๓) ..... ..... ..... 

..... ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน(บช.
๑-๔) 

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

..... ใบสําคัญจ่ายเงิน(บช.๑-๔) ..... ..... ..... 

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

..... สมุดบัญชีรายจ่าย(บช.๑-๓) ..... ..... ..... 

..... รายงานงบการเงิน(บัญชีชุดท่ี 1-๒)   ..... ..... ..... 

..... ทะเบียนคุมสมาชิก ..... ..... ..... 

..... บัญชีคุมลูกหนี้ค้างชําระ   ..... ..... ..... 

..... ทะเบียนคุมทรัพย์สิน    ..... ..... ..... 

..... หนังสือรับสภาพหนี้/หนังสือรับสภาพ
ความรับผิด 

..... ..... ..... 
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บันทึกมอบหมายงานให้ผูร้ับผิดชอบในการดูแลเอกสาร และตรวจสอบการจัดเก็บเอกสาร 

 
 

ที่ เรื่อง จํานวน
แฟ้ม 

การปฏิบัติ ลงลายมือชื่อ

1 สมุดทะเบียนคุมบัญชีลูกหน้ี
รายตัว   

1 นาย..............ตําแหน่ง.............  

2 สมุดทะเบียนคุมหุ้น/สัจจะ 
บัญชี 2 

1 นาย..............ตําแหน่ง.............  

3 สัญญากู้เงินและเอกสาร
ประกอบ (บช. 1-๓) 

1 นาย..............ตําแหน่ง.............  
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 ๒.๑.๗ ปัญหาขาดการส่งเสริม  สนับสนุนและใหค้วามรู้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

   สภาพปญัหา 

ไม่มีกิจกรรมด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้กับสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านในแต่ละปีซ่ึงทาํให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านขาดความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆ ที่จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ของ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เช่น ความรู้ด้านกฎหมาย ความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพ ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการอาชีพ การต่อยอดอาชีพ หรืออื่นๆ ที่สามารถพัฒนาให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน
และยั่งยืนตลอดไป ทั้งน้ีอาจรวมถึงสิทธิต่างๆ ที่สมาชิกพึงจะได้รับเมื่อมีนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

   แนวทางแก้ไข 
   คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องมีการดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ หรือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้แก่
สมาชิกอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง  
 วิธีการ  

  ๑. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดประชุมเพื่อจัดทําแผนการอบรมให้ความรู้
แก่สมาชิกโดยให้เป็นไปตามความต้องการ และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

  ๒. ดําเนินการจัดอบรมและให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกองทุน
หมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้แก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ ตามแผนการดําเนินงานการจัดอบรมให้ความรู้แก่
สมาชิก เช่น ความรู้ทางด้านการพัฒนาอาชีพ  ด้านการจัดทําบัญชีครัวเรือน โดยประสานกับ
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขต เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน พัฒนากรอําเภอ หรือเกษตรอําเภอ 

๓. ดําเนินการจัดอบรมและให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบกองทนุหมู่บ้าน สิทธิ
และหน้าที่ของสมาชิก  โดยประสานกับสํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัด/จังหวัดสาขา  

๔ .  ดํ า เ นินการ จัดอบรมและใ ห้ความรู้ ด้ านการเ งิน  โดยประสานกับ
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขต เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน พัฒนากรอําเภอ และพนักงาน 
สทบ. สาขาประจําจังหวัด 

  ทั้งนี้ การจัดทําแผนอบรม คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามารถดําเนินการ 
ขอมติที่ประชุมสมาชิกในเวทีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี โดยบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมไว้ 
และนําไปปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมตามแผน         
ที่กําหนดไว้ 
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 ๒.๑.๗ ปัญหาขาดการส่งเสริม  สนับสนุนและใหค้วามรู้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

   สภาพปญัหา 

ไม่มีกิจกรรมด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้กับสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านในแต่ละปีซ่ึงทาํให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านขาดความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆ ที่จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ของ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เช่น ความรู้ด้านกฎหมาย ความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพ ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการอาชีพ การต่อยอดอาชีพ หรืออื่นๆ ที่สามารถพัฒนาให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน
และยั่งยืนตลอดไป ทั้งน้ีอาจรวมถึงสิทธิต่างๆ ที่สมาชิกพึงจะได้รับเมื่อมีนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

   แนวทางแก้ไข 
   คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องมีการดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ หรือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้แก่
สมาชิกอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง  
 วิธีการ  

  ๑. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดประชุมเพื่อจัดทําแผนการอบรมให้ความรู้
แก่สมาชิกโดยให้เป็นไปตามความต้องการ และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

  ๒. ดําเนินการจัดอบรมและให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกองทุน
หมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้แก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ ตามแผนการดําเนินงานการจัดอบรมให้ความรู้แก่
สมาชิก เช่น ความรู้ทางด้านการพัฒนาอาชีพ  ด้านการจัดทําบัญชีครัวเรือน โดยประสานกับ
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขต เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน พัฒนากรอําเภอ หรือเกษตรอําเภอ 

๓. ดําเนินการจัดอบรมและให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบกองทนุหมู่บ้าน สิทธิ
และหน้าที่ของสมาชิก  โดยประสานกับสํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัด/จังหวัดสาขา  

๔ .  ดํ า เ นินการ จัดอบรมและใ ห้ความรู้ ด้ านการเ งิน  โดยประสานกับ
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขต เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน พัฒนากรอําเภอ และพนักงาน 
สทบ. สาขาประจําจังหวัด 

  ทั้งนี้ การจัดทําแผนอบรม คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามารถดําเนินการ 
ขอมติที่ประชุมสมาชิกในเวทีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี โดยบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมไว้ 
และนําไปปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมตามแผน         
ที่กําหนดไว้ 
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 ๒.๑.๗ ปัญหาขาดการส่งเสริม  สนับสนุนและใหค้วามรู้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

   สภาพปญัหา 

ไม่มีกิจกรรมด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้กับสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านในแต่ละปีซ่ึงทาํให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านขาดความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆ ที่จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ของ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เช่น ความรู้ด้านกฎหมาย ความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพ ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการอาชีพ การต่อยอดอาชีพ หรืออื่นๆ ที่สามารถพัฒนาให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน
และยั่งยืนตลอดไป ทั้งน้ีอาจรวมถึงสิทธิต่างๆ ที่สมาชิกพึงจะได้รับเมื่อมีนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

   แนวทางแก้ไข 
   คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องมีการดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ หรือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้แก่
สมาชิกอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง  
 วิธีการ  

  ๑. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดประชุมเพื่อจัดทําแผนการอบรมให้ความรู้
แก่สมาชิกโดยให้เป็นไปตามความต้องการ และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

  ๒. ดําเนินการจัดอบรมและให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกองทุน
หมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้แก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ ตามแผนการดําเนินงานการจัดอบรมให้ความรู้แก่
สมาชิก เช่น ความรู้ทางด้านการพัฒนาอาชีพ  ด้านการจัดทําบัญชีครัวเรือน โดยประสานกับ
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขต เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน พัฒนากรอําเภอ หรือเกษตรอําเภอ 

๓. ดําเนินการจัดอบรมและให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบกองทนุหมู่บ้าน สิทธิ
และหน้าที่ของสมาชิก  โดยประสานกับสํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัด/จังหวัดสาขา  

๔ .  ดํ า เ นินการ จัดอบรมและใ ห้ความรู้ ด้ านการเ งิน  โดยประสานกับ
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขต เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน พัฒนากรอําเภอ และพนักงาน 
สทบ. สาขาประจําจังหวัด 

  ทั้งนี้ การจัดทําแผนอบรม คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามารถดําเนินการ 
ขอมติที่ประชุมสมาชิกในเวทีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี โดยบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมไว้ 
และนําไปปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมตามแผน         
ที่กําหนดไว้ 

 

สมาชิก	 เช ่น	 ความรู ้ทางด ้านพัฒนาอาชีพ	 ด ้านการจัดท�าบัญชีครัวเรือน	 โดยประสานกับ 
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   เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามข้ันตอนต่างๆ ข้างต้น 

   ๑. รายงานการประชุมสมาชิกที่มีมติที่ประชุมให้มีการดําเนินการจัดอบรมให้
ความรู้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง
ให้แก่สมาชิก  

  ๒. แผนการดําเนินงานการจัดอบรมให้ความรู ้
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-(ตัวอย่าง)- 
ระเบียบวาระการประชมุสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน.................................... 

ครั้งที่ ................... /......................... 
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ................. 

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

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ...../........ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 เรื่องการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  
   
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารการดําเนินงานปัญหาขาดการให้ความรู้สมาชิก103 
 

-(ตัวอย่าง)- 
ระเบียบวาระการประชมุสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน.................................... 

ครั้งที่ ................... /......................... 
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ................. 

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

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ...../........ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 เรื่องการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  
   
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารการดําเนินงานปัญหาขาดการให้ความรู้สมาชิก
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รายงานการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน.................................... 
ครั้งที่ ................... /................... 

วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. .................... 
ณ ........................................................... หมู่ที ่....... 

                                           
ผู้มาประชุม……………..คน ผู้ไม่มาประชุม.......................คน  
(รายชื่อตามเอกสารใบลงทะเบียนแนบโดยมีตัวอย่างตามภาคผนวก ๓) 
ผู้มาประชุม 
๑. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๖. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๗. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๘. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๙. ……..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑๐. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑๑. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑๒. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑๓. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑๔. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑๕. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม (ถ้ามี) 
๑. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เริ่มประชุมเวลา..........................น. 

.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้

น.
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ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)...................................................................... 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ................................................................................................................ 
   ๓.๒ ................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ  พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น................................ 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 เรื่องการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

กองทุนหมู่บ้าน............................หมู่ที่.......ยังไม่มีกิจกรรมการส่งเสริมและ
สนับสนุนการให้ความรู้สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เช่น ความรู้ทางด้านการพัฒนาอาชีพ  ด้านการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก  
ความรู้ด้านการเงิน  ดังนั้นเพ่ือให้สมาชิกมีความรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้ซ่ึงทําให้สมาชิกกองทุน
หมู่บ้านขาดความรู้เพ่ิมเติมใหม่ๆ ที่จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เลขานุการ
กองทุนหมู่บ้าน จึงขอเสนอให้มีการมีจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ตามแผนการจัด
กิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 ...................................................... 
วิธีการ ................................................................................. 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ...................................................................... 
ระยะเวลาดําเนินการ .................................................................... 
 

	 	 กองทุนหมู่บ้าน...................................หมู่ที่............ยังไม่มีกิจกรรมการส่งเสริมและ 

สนับสนุนการให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน	 เช่น	 ความรู้ทางด้านการพัฒนาอาชีพ	 ด้านการจัดท�า 

บัญชีครัวเรือน	 ความรู้ด้านกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน	 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก	 

ความรู้ด้านการเงิน	 ซึ่งท�าให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านขาดความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆ	ที่จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้

ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน	 ดังนั้นเพื่อให้สมาชิกมีความรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้	 เลขานุการกองทุน

หมู่บ้าน	 จึงขอเสนอให้มีการมีจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน	 ตามแผนการจัดกิจกรรม 

ให้ความรู้แก่สมาชกิกองทุนหมู่บ้าน	ดังนี้
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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) 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้ความรู้แกส่มาชิก
................................................................................................................... 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ  
 ..............................................................................................................

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

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

มติที่ประชมุ ..................................................................................................................... 

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

ปิดประชมุเวลา...................................น.  
 
 

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

               เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน                                   ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
                ผูจ้ดรายงานการประชุม                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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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) 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหดํ้าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้ความรู้แกส่มาชิก
................................................................................................................... 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ  
 ..............................................................................................................

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

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

มติที่ประชมุ ..................................................................................................................... 

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

ปิดประชมุเวลา...................................น.  
 
 

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

               เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน                                   ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
                ผูจ้ดรายงานการประชุม                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม

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

เลขากองทุนหมู่บ้าน

ผู้จดรายงานการประชุม

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

ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

น.
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 ๒.๑.๘ ปญัหากระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมูบ่้านไม่เป็นไปตามระเบียบ 

  สภาพปญัหา 
กองทุนหมู่บ้านไม่มีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านข้ึนใหม่เมื่อชุดเก่า

ครบวาระ หรือมีกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ดํารงตําแหน่งเกิน ๒ วาระและได้รับคัดเลือกข้ึนใหม่ แต่มติ 
ที่ประชุมสมาชิกรับรองไม่ครบ ๓ ใน ๔ ตามระเบียบที่กําหนดไว้ 

   แนวทางการแก้ไข 
 จัดให้มีการประชุมสมาชิกเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จํานวนไม่น้อยกว่า

เก้าคน  และไม่เกินสิบห้าคน  ให้มีจํานวนกรรมการชายและหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน  ซ่ึงมาจาก
สมาชิก โดยการคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ  และมีความรับผิดชอบที่จะบริหารกองทุน
หมู่บ้านและเป็นที่ยอมรับของประชาชนในหมู่บ้าน  
   สําหรับกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ดํารงตําแหน่งเกิน ๒ วาระและได้รับคัดเลือก
มาใหม่ แต่มติที่ประชุมสมาชิกรับรองไม่ครบ ๓ ใน ๔ ให้ดําเนินการตามระเบียบที่กําหนดไว้  

 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการ
จัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551 

 ข้อ  ๑๙  วรรคสอง  “การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนั้น  
ควรคํานึงถึงจํานวนกรรมการชายและหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน” 

 ข้อ ๒๒ วรรคส่ี “กรรมการกองทุนหมู่บ้านซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับคัดเลือกอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้  เว้นแต่ในกรณีท่ีกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ได้รับมติจากที่ประชุมสมาชิกโดยมีคะแนนเสียงสามในส่ีรับรองให้
เป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านต่อ และมีความประสงค์ที่จะปฏิบัติงานต่อไป ให้มีสิทธิเป็นกรรมการกองทุน
หมู่บ้านต่อไปตามวาระ” 
 วิธีการ 

๑. ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดประชุมสมาชิกเพื่อดําเนินการคัดเลือก
กรรมการกองทุนหมู่บ้านและมีการรับรองผลการคัดเลือกตามที่ระเบียบกําหนด  

๒.จัดทําบันทึกการประชุมและรายช่ือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการ
คัดเลือกเสนอให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขตทราบ  (ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาต ิ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๒ วรรค ๖) 

๓.  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเพ่ือแบ่งอํานาจหน้าที่หรือกําหนด
บทบาทภาระหน้าที่ให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่ละคนรับผิดชอบโดยชัดเจน ซ่ึงโครงสร้างของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะประกอบด้วย ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน รองประธานกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน และกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
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ได้รับคัดเลือกอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้  เว้นแต่ในกรณีท่ีกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ได้รับมติจากที่ประชุมสมาชิกโดยมีคะแนนเสียงสามในส่ีรับรองให้
เป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านต่อ และมีความประสงค์ที่จะปฏิบัติงานต่อไป ให้มีสิทธิเป็นกรรมการกองทุน
หมู่บ้านต่อไปตามวาระ” 
 วิธีการ 

๑. ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดประชุมสมาชิกเพื่อดําเนินการคัดเลือก
กรรมการกองทุนหมู่บ้านและมีการรับรองผลการคัดเลือกตามที่ระเบียบกําหนด  

๒.จัดทําบันทึกการประชุมและรายช่ือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการ
คัดเลือกเสนอให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขตทราบ  (ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาต ิ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๒ วรรค ๖) 

๓.  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเพ่ือแบ่งอํานาจหน้าที่หรือกําหนด
บทบาทภาระหน้าที่ให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่ละคนรับผิดชอบโดยชัดเจน ซ่ึงโครงสร้างของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะประกอบด้วย ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน รองประธานกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน และกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
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๔.  จัดทําแผนผังโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านปิดประกาศอย่าง
เปิดเผย ณ  ที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน   

 เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามข้ันตอนต่างๆ ข้างต้น 
๑. รายงานการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านท่ีระบุการคัดเลือกกรรมการ

กองทุนหมู่บ้านแต่ละกรณี 
ก. ครบกําหนดระยะเวลา ๒ ป ี
ข. ครบกําหนดดํารงตําแหน่งติดต่อกัน ๒ วาระ 

๒.  บัญชีรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดปัจจุบัน และผังโครงสร้าง
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

๓. หนังสือรายงานผลการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่ บ้านไปยัง
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขตเพื่อทราบ 

๔. หนังสือแจ้งธนาคารเพื่อการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีอํานาจเบิกถอนเงิน 
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ขั้นตอนกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้าน 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ทําหนังสือเชิญประชุมไปยังสมาชิก 

ประชุมคัดเลือก 
กรรมการกองทุนหมูบ้่าน 

รายงานผลการคัดเลือกคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านต่อคณะอนุกรรมการ

สนับสนุนระดับอําเภอ/เขต 

แจ้งธนาคารเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ผู้มีอํานาจเบิกถอนเงิน

1. ระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้านเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือก
กรรมการกองทุนหมูบ้่าน 

2. ระเบียบวาระการประชุมสมาชิก 
๓. จัดทํารายงานการประชุม+รายชื่อสมาชิกที่เขา้ประชุม 
๔. หนังสือมอบอํานาจให้เข้าประชุมสมาชิก 

1. รายงานการประชุม+รายช่ือสมาชกิท่ีเข้าประชุม 
2. หนังสือถึงคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขต 
3. บันทึกการส่งมอบงาน 
4. รายช่ือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก 
5. ผังโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
๖. รายชื่อผู้มีอํานาจเบิกถอนเงิน 

1. หนังสือเชิญประชุม 
2. ระเบียบวาระการประชุม 
3. หนังสือมอบอํานาจให้เข้าประชุมสมาชิก 

1. รายงานการประชุม+รายช่ือสมาชกิท่ีเข้าประชุม 
2. หนังสือถึงธนาคารสาขาที่กองทุนหมู่บ้านเปิดบัญชีไว ้ 
    พร้อมนําสมุดบัญชีเงินฝาก 
3. รายช่ือผู้มีอํานาจเบิกถอนเงิน  
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4. รายช่ือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก 
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2. ระเบียบวาระการประชุม 
3. หนังสือมอบอํานาจให้เข้าประชุมสมาชิก 
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หนังสือเชิญประชมุ 

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

เรื่อง คัดเลือกกรรมการกองทนุหมู่บ้านแทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านทีพ้่นตําแหน่งตามวาระ 

เรียน นาย/นาง/นางสาว..............................................................................  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบยีบวาระการประชุม   จํานวน     1  ฉบับ 
 2. หนังสือมอบอํานาจเข้าร่วมประชุมสมาชิก จํานวน     1  ฉบับ 
  (ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจในภาคผนวกที่ ๕) 
 
      เนื่องด้วยกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุด นาย/นาง/นางสาว....................................
ตําแหน่ง ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้พ้นจากตําแหน่งตามวาระเนื่องจากครบวาระการดํารง
ตําแหน่งสองปีซ่ึงตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ง
และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ข้อ 22 วรรคสาม “ต้องจัดให้มีการ
คัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านซึ่งพ้นจากตําแหน่งภายในสามสิบวัน” 
ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการกองทุนหมูบ้่านซึ่งพ้นจากตาํแหน่งเปน็ไป
ตามระเบียบจึงกําหนดให้มีการจัดประชุมสมาชิกในวันที่.........เดือน.............................. พ.ศ. ....... 
เวลา................น. ณ....................................................................... รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

      ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น 
หรือมอบอํานาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนเป็นหนังสือ รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุม  

ขอแสดงความนบัถือ 
 

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

 

หมายเหตุ ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาต ิว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุน 
   หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๔ วรรค ๒ กําหนดไว้ว่า “สมาชิกจะมอบอํานาจเป็น 
   หนังสือให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนตนก็ได ้แต่ผูรั้บมอบอํานาจนัน้ จะรับมอบอํานาจจากสมาชิกเกินกว่า ๑ รายมิได”้ 

การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
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  (ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจในภาคผนวกที่ ๕) 
 
      เนื่องด้วยกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุด นาย/นาง/นางสาว....................................
ตําแหน่ง ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้พ้นจากตําแหน่งตามวาระเนื่องจากครบวาระการดํารง
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การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
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-(ตัวอย่าง)- 
ระเบียบวาระการประชมุสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน.................................... 

ครั้งที่ ................... /......................... 
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ................. 

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

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ...../........ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.1 เรื่องการคัดเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้านทดแทนกรรมการ 
       กองทุนหมู่บ้านที่พ้นตําแหน่งตามวาระ ๒ ป ี
 ๔.๒ เรื่องการลงมติรับรองกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รบัการคัดเลือก 
  ตาม ๔.๑ รายที่ดํารงตําแหน่งกันมาแล้ว  2 วาระติดต่อกัน 
   
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
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-(ตัวอย่าง)- 
ระเบียบวาระการประชมุสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน.................................... 

ครั้งที่ ................... /......................... 
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ................. 

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

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ...../........ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.1 เรื่องการคัดเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้านทดแทนกรรมการ 
       กองทุนหมู่บ้านที่พ้นตําแหน่งตามวาระ ๒ ป ี
 ๔.๒ เรื่องการลงมติรับรองกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รบัการคัดเลือก 
  ตาม ๔.๑ รายที่ดํารงตําแหน่งกันมาแล้ว  2 วาระติดต่อกัน 
   
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
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รายงานการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน....................................... 
หมูท่ี......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 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม (ถ้ามี) 
๑. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เริ่มประชุมเวลา..........................น. น.
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.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)...................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ................................................................................................................ 
   ๓.๒ ................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ  พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น................................ 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.1 เรื่องการคัดเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้านทดแทนกรรมการกองทุน 
  หมู่บ้านที่พ้นตําแหน่งตามวาระ ๒ ปี 

   ด้วยมีกรรมการกองทุนหมู่บ้านพ้นตําแหน่งเนื่องจากครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง 2 ปี ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจึงจัดการประชุมเพ่ือคัดเลือกกรรมการกองทุน
หมู่บ้านข้ึนใหม่แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่พ้นจากตําแหน่ง ที่ประชุมสมาชิกได้มีมติคัดเลือก
กรรมการกองทุนหมู่บ้าน จํานวน................... คน  ปรากฏรายชื่อดังนี้ 
  1. …………………………………………………………………………  
      ด้วยคะแนน.................................เสียง 
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.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)...................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ................................................................................................................ 
   ๓.๒ ................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ  พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น................................ 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.1 เรื่องการคัดเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้านทดแทนกรรมการกองทุน 
  หมู่บ้านที่พ้นตําแหน่งตามวาระ ๒ ปี 

   ด้วยมีกรรมการกองทุนหมู่บ้านพ้นตําแหน่งเนื่องจากครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง 2 ปี ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจึงจัดการประชุมเพ่ือคัดเลือกกรรมการกองทุน
หมู่บ้านข้ึนใหม่แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่พ้นจากตําแหน่ง ที่ประชุมสมาชิกได้มีมติคัดเลือก
กรรมการกองทุนหมู่บ้าน จํานวน................... คน  ปรากฏรายชื่อดังนี้ 
  1. …………………………………………………………………………  
      ด้วยคะแนน.................................เสียง 
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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 เรื่องการลงมติรับรองกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกตาม ๔.๑ รายที ่
        ดํารงตาํแหน่งมาแล้ว  2 วาระติดต่อกัน 
        เนื่องจากกรรมการกองทุนหมู่บ้านท่ีได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น จํานวน
.............ราย คือ 
  1. …………………………………………………………………………  
  2. …………………………………………………………………………  
  3. …………………………………………………………………………  
  4. …………………………………………………………………………  
  5. …………………………………………………………………………  
  6. …………………………………………………………………………  
  7. …………………………………………………………………………  
  8. …………………………………………………………………………  
  9. …………………………………………………………………………  
 ได้ดํารงตําแหน่งมาแล้ว ๒ วาระติดต่อกันซ่ึงตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาต ิ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๒ วรรค ๔  กําหนดไว้ว่า “ต้องได้รับมติจากที่ประชุมสมาชิกโดยคะแนนเสียง ๓ ใน ๔ 
รับรอง จึงสามารถเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านต่อได้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสมาชิกโดยคะแนนเสียง ๓ ใน ๔ มีมติรับรองให้กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 จํานวนดังกล่าวเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านต่อได้  

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ  
 ..............................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

มติที่ประชมุ ..................................................................................................................... 

ปิดประชมุเวลา...................................น.  

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

               เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน                                   ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
                ผู้จดรายงานการประชุม                                        ผู้ตรวจรายงานการประชมุ
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 ๔.๒ เรื่องการลงมติรับรองกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกตาม ๔.๑ รายที ่
        ดํารงตาํแหน่งมาแล้ว  2 วาระติดต่อกัน 
        เนื่องจากกรรมการกองทุนหมู่บ้านท่ีได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น จํานวน
.............ราย คือ 
  1. …………………………………………………………………………  
  2. …………………………………………………………………………  
  3. …………………………………………………………………………  
  4. …………………………………………………………………………  
  5. …………………………………………………………………………  
  6. …………………………………………………………………………  
  7. …………………………………………………………………………  
  8. …………………………………………………………………………  
  9. …………………………………………………………………………  
 ได้ดํารงตําแหน่งมาแล้ว ๒ วาระติดต่อกันซ่ึงตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาต ิ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๒ วรรค ๔  กําหนดไว้ว่า “ต้องได้รับมติจากที่ประชุมสมาชิกโดยคะแนนเสียง ๓ ใน ๔ 
รับรอง จึงสามารถเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านต่อได้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสมาชิกโดยคะแนนเสียง ๓ ใน ๔ มีมติรับรองให้กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 จํานวนดังกล่าวเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านต่อได้  

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ  
 ..............................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

มติที่ประชมุ ..................................................................................................................... 

ปิดประชมุเวลา...................................น.  

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

               เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน                                   ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
                ผู้จดรายงานการประชุม                                        ผู้ตรวจรายงานการประชมุ

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

เลขากองทุนหมู่บ้าน

ผู้จดรายงานการประชุม

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

ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



118 คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

118 
 

-(ตัวอย่าง)- 
ระเบียบวาระการประชมุ 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน....................................................... 
ครั้งที่............./................. 

วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. .................... 
ณ................................................................ 

 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   ๑.๑ เรื่อง............................................................................................ 
   ๑.๒ เรื่อง........................................................................................... 
    ฯลฯ 
ระเบียบวาระที่  ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
    
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ เรื่อง........................................................................................................ 
   ๓.๒ เรื่อง........................................................................................................ 
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑  เรื่องการเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้านเพื่อดํารงตําแหน่งประธาน 
กรรมการกองทุนหมู่ บ้าน  รองประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน และตําแหน่งอื่นๆ  

       ๔.2  เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้มีอํานาจเบิกถอนเงินในบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน 
   
ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน................................... 

ครั้งที่.........../............... 
วันที่...............เดือน...........................พ.ศ. .............. 

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

ผู้มาประชุม (รายชื่อตามใบลงทะเบียนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้เข้าร่วมประชุมแนบตามผนวกที่ ๔) 
  ๑. .....................................................................................  
  ๒. ....................................................................................  
  ๓. ..................................................................................  
  ๔. ...................................................................................  
  ๕. ....................................................................................  
  ๖. .....................................................................................  
  ๗. ....................................................................................  
  ๘. ...................................................................................  
  ๙. ....................................................................................   
  ๑๐. ...................................................................................  
  ๑๑. ..................................................................................   
  ๑๒. ...................................................................................   
  ๑๓. ...................................................................................    
  ๑๔. ...................................................................................   
  ๑๕. ...................................................................................   
เริ่มประชุมเวลา..........................น. 

.................................................................................................ผู้แทนกรรมการกองทุน
หมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในที่ประชมุโดยได้เปิดการประชุม
และดําเนินการประชุม ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ตามที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านได้พ้นตําแหน่งตามวาระลงเมื่อวันที่....................... 
จึงได้มีการคัดเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้านข้ึนใหม่ตามการประชุม ครั้งที่............/............  เมื่อวันที่
................................... ปรากฏรายช่ือกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก จึงต้องจัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านเพื่อให้มีการคัดเลือกกันเองดํารงตําแหน่งประธานกรรมการกองทุน

119 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน................................... 

ครั้งที่.........../............... 
วันที่...............เดือน...........................พ.ศ. .............. 

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

ผู้มาประชุม (รายชื่อตามใบลงทะเบียนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้เข้าร่วมประชุมแนบตามผนวกที่ ๔) 
  ๑. .....................................................................................  
  ๒. ....................................................................................  
  ๓. ..................................................................................  
  ๔. ...................................................................................  
  ๕. ....................................................................................  
  ๖. .....................................................................................  
  ๗. ....................................................................................  
  ๘. ...................................................................................  
  ๙. ....................................................................................   
  ๑๐. ...................................................................................  
  ๑๑. ..................................................................................   
  ๑๒. ...................................................................................   
  ๑๓. ...................................................................................    
  ๑๔. ...................................................................................   
  ๑๕. ...................................................................................   
เริ่มประชุมเวลา..........................น. 

.................................................................................................ผู้แทนกรรมการกองทุน
หมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในที่ประชมุโดยได้เปิดการประชุม
และดําเนินการประชุม ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ตามที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านได้พ้นตําแหน่งตามวาระลงเมื่อวันที่....................... 
จึงได้มีการคัดเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้านข้ึนใหม่ตามการประชุม ครั้งที่............/............  เมื่อวันที่
................................... ปรากฏรายช่ือกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก จึงต้องจัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านเพื่อให้มีการคัดเลือกกันเองดํารงตําแหน่งประธานกรรมการกองทุน

ผู้มาประชุม (รายชื่อตามใบลงทะเบียนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้เข้าร่วมประชุม

แนบตามผนวกที่ ๔)

เริ่มประชุมเวลา........................น.
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หมู่บ้าน รองประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน และ
ตําแหน่งอื่นๆ  

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่...../.......... 

 -ไม่มี- 
มติที่ประชมุ .............................................................................................................. 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

 -ไม่มี- 
มติที่ประชมุ .............................................................................................................. 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  เรื่องการเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้านเพื่อดํารงตําแหน่งประธาน 
  กรรมการกองทุนหมู่บ้าน รองประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
  เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน และตําแหน่งอ่ืนๆ  

         ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑  ข้อ ๒๔   กําหนดไว้ว่า      
“ให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน รองประธาน
กรรมการกองทุนหมู่บ้าน เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน”  
        ที่ประชุมได้พิจารณาและเลือกกรรมการด้วยกนัให้ดาํรงตําแหน่ง ดังนี้ 
  1. ……………………………………………………….…ตําแหน่ง ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
              2. ……………………………………………………….…ตําแหน่ง รองประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
  3. ……………………………………………………….…ตําแหน่ง เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน 
   4. ……………………………………………………….…ตําแหน่ง เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน 
   5. ……………………………………………………….…ตําแหน่ง............................................. 
   ๖. ……………………………………………………….…ตําแหน่ง............................................. 
   ๗. ……………………………………………………….…ตําแหน่ง............................................. 
   ๘. ……………………………………………………….…ตําแหน่ง............................................. 
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มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่...../.......... 

 -ไม่มี- 
มติที่ประชมุ .............................................................................................................. 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

 -ไม่มี- 
มติที่ประชมุ .............................................................................................................. 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  เรื่องการเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้านเพื่อดํารงตําแหน่งประธาน 
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  เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน และตําแหน่งอ่ืนๆ  

         ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑  ข้อ ๒๔   กําหนดไว้ว่า      
“ให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน รองประธาน
กรรมการกองทุนหมู่บ้าน เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน”  
        ที่ประชุมได้พิจารณาและเลือกกรรมการด้วยกนัให้ดาํรงตําแหน่ง ดังนี้ 
  1. ……………………………………………………….…ตําแหน่ง ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
              2. ……………………………………………………….…ตําแหน่ง รองประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
  3. ……………………………………………………….…ตําแหน่ง เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน 
   4. ……………………………………………………….…ตําแหน่ง เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน 
   5. ……………………………………………………….…ตําแหน่ง............................................. 
   ๖. ……………………………………………………….…ตําแหน่ง............................................. 
   ๗. ……………………………………………………….…ตําแหน่ง............................................. 
   ๘. ……………………………………………………….…ตําแหน่ง............................................. 

การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ข้อ	 ๒๔	 ก�าหนดไว้ว่า 
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   ๙. ……………………………………………………….…ตําแหน่ง.............................................
   ๑๐. ………………….………….…………………….…ตําแหน่ง...........................................
   ๑๑. ………………….…………….………………….…ตําแหน่ง.............................................. 
   ๑๒. ………………….………….…………………….…ตําแหน่ง...........................................
   ๑๓. ………………….…………….………………….…ตําแหน่ง.............................................. 
   ๑๔. ………………….………….…………………….…ตําแหน่ง...........................................
   ๑๕. ………………….…………….………………….…ตําแหน่ง.............................................. 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้านดํารงตําแหน่งดังกล่าวข้างต้น   
 และให้ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านรายงานผลการคัดเลือกคณะกรรมการ 
 กองทุนหมู่บ้านให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขตทราบ             

 ๔.2 เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้มีอํานาจเบิกถอนเงินในบัญชีของกองทนุหมู่บ้าน 
  เนื่องจากมีความจําเป็นจะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้มีอํานาจเบิกถอนเงิน
ในบัญชีกองทุนหมู่บ้านเพราะได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่ขึ้น ที่ประชุมจึงขอมติ
เพื่อเปลี่ยนแปลงผู้มีอํานาจดังกล่าวจากเดิม คือ 

1. .………...................................................ตําแหน่ง ………………………… 
  2.………………………………………………………………ตําแหน่ง ………………………… 
  3.………………………………………………………………ตําแหน่ง ………………………… 
เปล่ียนแปลงเป็น 
 

1. .………...................................................ตําแหน่ง ………………………… 
  2.………………………………………………………………ตําแหน่ง ………………………… 
  3.………………………………………………………………ตําแหน่ง ………………………… 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอํานาจเบิกถอนเงินของกองทุน 
 หมู่บ้าน..............................ตามที่ขอมติดังกล่าวข้างต้น และให้ประธานกรรมการ 
 กองทุนหมู่บ้านแจ้งรายชื่อผู้มีอํานาจเบิกถอนเงิน ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุน 
 ระดับอําเภอ/เขตทราบและแจ้งธนาคารเพื่อดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อ 
 ผู้มีอํานาจเบิกถอนเงินต่อไป 
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 ผู้มีอํานาจเบิกถอนเงินต่อไป 
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ในบัญชีกองทุนหมู่บ้านเพราะได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่ขึ้น ที่ประชุมจึงขอมติ
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ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่นๆ 
 ..............................................................................................................
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

มติที่ประชมุ ..................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 

ปิดประชมุเวลา...................................น.  
 
 
 

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

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เลขากองทุนหมู่บ้าน

ผู้จดรายงานการประชุม

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

ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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หนังสือรายงานการคัดเลือกคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้าน 

เขียนที่............................................................ 
         ............................................................ 

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

เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมูบ้่าน..................................................... 

เรียน นายอําเภอ............................ 
ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ระดับอําเภอ........ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  1. รายงานการประชุมสมาชิกกองทนุหมูบ้่าน ครัง้ที่..../.........    จํานวน  1  ฉบบั 
   ๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่าน ครั้งที่..../.........จํานวน  1  ฉบับ 

  ด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน...............................................................หมู่ที่..........
ตําบล...................................อําเภอ.............................................จังหวัด................................................
ชุดเดิมได้ประชุมสมาชิกและมีมติเสียงข้างมากคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่เข้ามา
บริหารงานกองทุนหมู่บ้านแทนคณะกรรมการชุดที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน.................คน ดังมี
รายช่ือต่อไปนี้ 
 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 

..........
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ทั้งนี้ได้มีมติเปล่ียนแปลงผู้มีอํานาจเบิกถอนเงินกองทุนหมู่บ้าน จากเดิม คือ 
๑..………...................................................ตําแหน่ง ………………………… 

  2.………………………………………………………………ตําแหน่ง ………………………… 
  3.………………………………………………………………ตําแหน่ง ………………………… 
เปล่ียนแปลงเป็น 

๑. .………...................................................ตําแหน่ง ………………………… 
  2.………………………………………………………………ตําแหน่ง ………………………… 
  3.………………………………………………………………ตําแหน่ง ………………………… 

 จึงขอรายงานผลการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและแจ้งรายชื่อผู้มีอํานาจ
เบิกถอนเงินของกองทุนหมู่บ้าน.............................................มาเพ่ือโปรดทราบ และขอให้แจ้งธนาคาร
เพื่อดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีอํานาจเบิกถอนเงินต่อไป 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

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

ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน.......................... 
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หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้มีอํานาจเบิกถอนเงิน 

เขียนที่............................................................ 
         ............................................................ 

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

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอํานาจเบิกถอนเงินของกองทุนหมู่บ้าน..................................................... 

เรียน ผู้จัดการธนาคาร.................................. สาขา............................. 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย  1. รายงานการประชุมสมาชิกกองทนุหมูบ้่าน ครัง้ที่..../.........    จํานวน  1  ฉบบั 
   ๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่าน ครั้งที่..../.........จํานวน  1  ฉบับ 

  ด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน...............................................................หมู่ที่..........
ตําบล....................................อําเภอ............................................จังหวัด................................................
ชุดเดิมได้ประชุมสมาชิกและมีมติเสียงข้างมากคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่เข้ามา
บริหารงานกองทุนหมู่บ้านแทนคณะกรรมการกองทุนหมู่ บ้านชุดที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระดัง
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

 กองทุนหมู่บ้าน..................................................ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ผู้มีอํานาจเบิกถอนเงินในบัญชีกองทุนหมู่บ้านดังกล่าว จากเดิม คือ 

๑..………...................................................ตําแหน่ง ………………………… 
  2.………………………………………………………………ตําแหน่ง ………………………… 
  3.………………………………………………………………ตําแหน่ง ………………………… 
เปล่ียนแปลงเป็น 

๒. .………...................................................ตําแหน่ง ………………………… 
  2.………………………………………………………………ตําแหน่ง ………………………… 
  3.………………………………………………………………ตําแหน่ง ………………………… 

 จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อเบิกถอนเงินบัญชีที่ ๑ กองทุนหมู่ บ้าน
..........................มาเพื่อโปรดทราบ และขอให้แจ้งธนาคารเพื่อดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อ 
ผู้มีอํานาจเบิกถอนเงินต่อไป 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

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

ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน.......................... 

.....................................มาเพื่อโปรดทราบ	 และขอให้ธนาคารด�าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อ 
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ประกาศกองทุนหมู่บา้น............................. 
เร่ือง รายชือ่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน....................................... 

 
 ตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้พ้นตําแหน่งตามวาระลงเมื่อวันที่......................... 
จึงได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่ตามการประชุมครั้งที่............/..................   
เมื่อวันที่...................................รายช่ือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 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
แทนกองทุนหมู่บ้านในฐานะผู้แทนนิติบุคคลตามระเบียบ ข้อบังคับ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปีตาม
ระเบียบและครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่......เดือน..................................พ.ศ. .........  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่...................เดือน.......................พ.ศ. ............เป็นต้นไป 
 

      (...................................................) 
     ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน.................................... 
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 ๒.๑.๙ ปัญหาไม่มีระบบควบคุมและปอ้งกันการทจุริตของกรรมการกองทนุหมู่บ้าน 

   สภาพปญัหา 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้ที่บริหารจัดการเกี่ยวกับเงินกองทุนหมู่บ้าน     
หากกองทุนหมู่บ้านไม่มีระบบควบคุมและป้องกันการทุจริตของกรรมการกองทุนหมู่บ้านแล้ว อาจจะเกิด
ปัญหาของความไม่โปร่งใส ทําให้กองทุนหมู่บ้านได้รับความเสียหาย และเพื่อป้องกันการทุจริตอันเกิด
จากการกระทําของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจึงจําเป็นต้องมีระบบหรือมาตรการป้องกันการทุจริต
ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

  แนวทางแก้ไข 
 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทําระบบควบคุมและป้องกนัการทจุริตของ
กรรมการ และให้คณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านนําไปปฏิบัติใช้อย่างเคร่งครัด 

 วิธีการ 
๑. ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเพื่อกําหนดมาตรการในการควบคุม

และป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารเงินกองทุนทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

๒. ประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเพ่ือช้ีแจงให้สมาชิกได้ทราบเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมและป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  

๓. ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทําระเบียบหรือข้อบังคับ ว่าด้วยเรื่อง
ระบบควบคุมและป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเพ่ิมเติมให้เรียบร้อยและเป็น
ปัจจุบัน พร้อมทั้งประกาศให้ใช้ถือปฏิบัติต่อไป 

๔. ควรมอบหมายให้มีกรรมการกองทุนหมู่บ้านคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทํา
หน้าที่ตรวจสอบการทุจริตการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และประกาศให้สมาชิกทราบเพื่อให้สมาชิก
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

๕. จัดทําแผนผังและแสดงแผนผังโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน โดย
แยกอํานาจหน้าที่ของกรรมการกองทุนหมู่บ้านอย่างเปิดเผยและปิดประกาศไว้ที่กองทุนหมู่บ้านหรือ
สถานที่เปิดเผยในหมู่บ้านนั้นๆ โดยให้ระบุวาระการดํารงตําแหน่งไว้ในโครงสร้างคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน และถ่ายภาพแผนผังโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรายงานต่อ สทบ. สาขา 

๖. กองทุนหมู่บ้าน/ สทบ.สาขา /สทบ. ควรจัดให้มีสายด่วนรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตจากสมาชิก  

 

	 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดท�าระบบควบคุมและป้องกันการทุจริตของ

กรรมการ	และให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านน�าไปปฏบิัตใิช้อย่างเคร่งครัด
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  เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามขัน้ตอนต่างๆ 
ข้างต้น 
                             ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่าน 

   ๑.๑ เรื่องกาํหนดมาตรการควบคุมและป้องกนัการทุจริตของคณะกรรมการ
กองทนุหมูบ้่าน  

 ๑.๒ เรื่องแก้ไข เพ่ิมเติม ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านหมวดว่าด้วย
มาตรการควบคุมและป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

 ๑.๓ เรื่องมอบหมายกรรมการกองทุนหมู่บ้านทําหน้าที่ตรวจสอบการทุจริต 
การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน  

๒. รายงานการประชุมสมาชิกรับทราบการกําหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการ
ทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  

๓. ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน หมวดว่าด้วยมาตรการควบคุมและป้องกัน
การทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

 ๔. แผนผังโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน โดยแยกอํานาจหน้าท่ีของ
กรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่ละตําแหน่ง พร้อมระบุวาระเริ่มต้นและส้ินสุดในการดํารงตําแหน่ง  
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-(ตัวอย่าง)- 
ระเบียบวาระการประชมุคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน.................................... 

ครั้งที่ ........... /......................... 
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ................. 

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

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ...../........ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๔.1 เรื่องกําหนดมาตรการควบคุมและป้องกนัการทุจริตของคณะกรรมการ 
       กองทนุหมู่บ้าน  

๔.๒ เรื่องแก้ไข เพิม่เติม ระเบียบ ข้อบังคับของกองทนุหมู่บ้าน หมวดว่าด้วย 
มาตรการควบคุมและป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้าน 

  ๔.๓ เรื่องมอบหมายกรรมการกองทุนหมู่บ้านทําหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตการ 
  บริหารจัดการกองทุนหมูบ้่าน  

  
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 

 

เอกสารประกอบการดําเนินงาน 
ระบบควบคุมการทุจริต
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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 
 

ผู้ไม่มาประชมุ 
  ๑. ................................................................................... กรรมการ 
  ๒. ..................................................................................  กรรมการ 
  ๓. ...................................................................................  กรรมการ 
  ๔. ...................................................................................  กรรมการ  
  ๕. ...................................................................................  กรรมการ 
  ๖. ...................................................................................  กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. ..................................................................................... ที่ปรึกษา 
  ๒. .................................................................................... ที่ปรึกษา 
  ๓. ..................................................................................... ผู้สังเกตการณ ์
  ๔. ..................................................................................... ผู้สังเกตการณ ์
เริ่มประชุมเวลา..........................น. 

.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้

น.
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ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้ที่บริหาร

จัดการเก่ียวกับเงินกองทุนหมู่บ้าน หากกองทุนหมู่บ้านไม่มีระบบควบคุมและป้องกันการทุจริตของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแล้ว อาจจะเกิดปัญหาของความไม่โปร่งใส ทําให้กองทุนหมู่บ้านได้รับ
ความเสียหาย  และเพื่อป้องกันการทุจริตอันเกิดจากการกระทําของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
จึงจําเป็นต้องมีระบบหรือมาตรการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน   
มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)...................................................................... 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ................................................................................................................ 
   ๓.๒ ................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ  พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น................................ 

๔.1 เรื่องกําหนดมาตรการควบคุมและปอ้งกันการทุจรติของคณะกรรมการกองทนุหมู่บา้น  
คณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านได้ประชุมและพิจารณากําหนดมาตรการควบคุมและ

ป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้การดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนี้ 

๑. มาตรการควบคุมการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
1.1 ด้านการบริหารจัดการ 

     ๑.๑.๑ จัดทําแผนผังและโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
โดยแยกอํานาจหน้าที่ของกรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่ละตําแหน่ง พร้อมระบุว่าเริ่มต้นและวาระส้ินสุดใน
การดํารงตําแหน่ง โดยปิดประกาศไว้ที่กองทุนหมู่บ้านหรือสถานที่เปิดเผย และถ่ายภาพแผนผังโครงสร้าง
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรายงานต่อ สทบ. สาขา 
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ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้ที่บริหาร

จัดการเก่ียวกับเงินกองทุนหมู่บ้าน หากกองทุนหมู่บ้านไม่มีระบบควบคุมและป้องกันการทุจริตของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแล้ว อาจจะเกิดปัญหาของความไม่โปร่งใส ทําให้กองทุนหมู่บ้านได้รับ
ความเสียหาย  และเพื่อป้องกันการทุจริตอันเกิดจากการกระทําของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
จึงจําเป็นต้องมีระบบหรือมาตรการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน   
มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)...................................................................... 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ................................................................................................................ 
   ๓.๒ ................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ  พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น................................ 

๔.1 เรื่องกําหนดมาตรการควบคุมและปอ้งกันการทุจรติของคณะกรรมการกองทนุหมู่บา้น  
คณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านได้ประชุมและพิจารณากําหนดมาตรการควบคุมและ

ป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้การดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนี้ 

๑. มาตรการควบคุมการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
1.1 ด้านการบริหารจัดการ 

     ๑.๑.๑ จัดทําแผนผังและโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
โดยแยกอํานาจหน้าที่ของกรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่ละตําแหน่ง พร้อมระบุว่าเริ่มต้นและวาระส้ินสุดใน
การดํารงตําแหน่ง โดยปิดประกาศไว้ที่กองทุนหมู่บ้านหรือสถานที่เปิดเผย และถ่ายภาพแผนผังโครงสร้าง
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรายงานต่อ สทบ. สาขา 

 ๔.๑ เรื่องก�าหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการทุจรติของคณะกรรมการ

  กองทุนหมู่บ้าน

	 	 คณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านได้ประชมุและพจิารณาก�าหนดมาตรการควบคุม

และป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้การด�าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน	 เป็นไป

ด้วยความโปร่งใส	ตรวจสอบได้ดังนี้
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    ๑.๑.๒ มอบหมายให้มีกรรมการกองทุนหมู่บ้านคนใดคนหนึ่งหรือ
หลายคนทําหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และประกาศให้สมาชิกทราบ 
เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

  ๑.๑.๓ จัดให้มีสายด่วนรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตจากสมาชิก คือ 
หมายเลขโทรศัพท์......................................... 

๑.๑.๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของกองทุนหมู่บ้านทุกป ีและแจ้งให้สมาชิกทราบในการประชุมสมาชิก 

๑.๑.๕ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อที่ประชุมเป็นประจําทุกเดือน  

๑.๑.๖ ประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อย่างน้อย 3 ครั้ง/ป ี
๑.๑.๗ ประชุมใหญ่สามัญประจําปีสมาชิก เพื่อช้ีแจงผลการ

ดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านปีที่ผ่านมา แถลงบัญชี รายรับรายจ่าย ลูกหน้ี ผลกําไร (ขาดทุน) บัญชี 
งบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านทราบ รับรองกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกใหม่ 
รวมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

๑.๑.๘ การอนุมัติเงินกู้ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านคณะ กรรมการ
กองทุนหมู่บ้านต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย 
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ข้อบังคับของ
กองทุนหมู่บ้านอย่างเคร่งครัด 

๑.๑.๙ ในการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านต้องส่ังจ่ายเงินโดยโอนผ่านบัญชีของสมาชิกที่ได้รับอนุมัติให้กู้เท่านั้น มิให้คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านจ่ายเงินกู้ให้สมาชิกด้วยเงินสด 
       ๑.๒ ด้านการเงินการบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน 

๑.๒.๑ เหรัญญิกหรือกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้ทําหน้าที่รับชําระ
คืนเงินกู้ หรือเงินยืม เมื่อลูกหน้ีประสงค์จะชําระคืนเงินกู้หรือเงินยืม ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
จัดทําหนังสือแจ้งความประสงค์ในการชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม ให้สมาชิกจํานวน ๓ ฉบับ และให้ไป
ชําระเงินท่ีธนาคาร เมื่อมีการชําระหนี้ธนาคารแล้ว ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านติดตามหนังสือแจ้ง
ความประสงค์ในการชําระคืนเงินกู้หรือเงินยืม จํานวน ๑ ฉบับ มาเก็บไว้เป็นหลักฐานท่ีกองทุนหมู่บ้าน 
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๑  

๑.๒.๒ กรณีเหรัญญิกหรือกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้ทําหน้าที่รับ
ชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมจะรับชําระไว้เอง ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านออกระเบียบ ข้อบังคับของ
กองทุนหมู่บ้านกําหนดข้ันตอน วิธีการ ตลอดจนการบริหารท่ีโปร่งใสเป็นธรรมแก่สมาชิก เช่น การออก
ใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุกครั้งที่รับชําระหน้ี พร้อมทั้งเก็บต้นขั้วสําเนาไว้       

การอนุมัติเงินกู้ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน		คณะกรรมการ

เมือ่มกีารช�าระหนี้ทีธ่นาคารแล้ว
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    ๑.๑.๒ มอบหมายให้มีกรรมการกองทุนหมู่บ้านคนใดคนหนึ่งหรือ
หลายคนทําหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และประกาศให้สมาชิกทราบ 
เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

  ๑.๑.๓ จัดให้มีสายด่วนรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตจากสมาชิก คือ 
หมายเลขโทรศัพท์......................................... 

๑.๑.๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของกองทุนหมู่บ้านทุกป ีและแจ้งให้สมาชิกทราบในการประชุมสมาชิก 

๑.๑.๕ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อที่ประชุมเป็นประจําทุกเดือน  

๑.๑.๖ ประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อย่างน้อย 3 ครั้ง/ป ี
๑.๑.๗ ประชุมใหญ่สามัญประจําปีสมาชิก เพื่อช้ีแจงผลการ

ดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านปีที่ผ่านมา แถลงบัญชี รายรับรายจ่าย ลูกหน้ี ผลกําไร (ขาดทุน) บัญชี 
งบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านทราบ รับรองกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกใหม่ 
รวมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

๑.๑.๘ การอนุมัติเงินกู้ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านคณะ กรรมการ
กองทุนหมู่บ้านต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย 
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ข้อบังคับของ
กองทุนหมู่บ้านอย่างเคร่งครัด 

๑.๑.๙ ในการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านต้องส่ังจ่ายเงินโดยโอนผ่านบัญชีของสมาชิกที่ได้รับอนุมัติให้กู้เท่านั้น มิให้คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านจ่ายเงินกู้ให้สมาชิกด้วยเงินสด 
       ๑.๒ ด้านการเงินการบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน 

๑.๒.๑ เหรัญญิกหรือกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้ทําหน้าที่รับชําระ
คืนเงินกู้ หรือเงินยืม เมื่อลูกหน้ีประสงค์จะชําระคืนเงินกู้หรือเงินยืม ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
จัดทําหนังสือแจ้งความประสงค์ในการชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม ให้สมาชิกจํานวน ๓ ฉบับ และให้ไป
ชําระเงินท่ีธนาคาร เมื่อมีการชําระหน้ีธนาคารแล้ว ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านติดตามหนังสือแจ้ง
ความประสงค์ในการชําระคืนเงินกู้หรือเงินยืม จํานวน ๑ ฉบับ มาเก็บไว้เป็นหลักฐานท่ีกองทุนหมู่บ้าน 
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๑  

๑.๒.๒ กรณีเหรัญญิกหรือกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้ทําหน้าที่รับ
ชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมจะรับชําระไว้เอง ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านออกระเบียบ ข้อบังคับของ
กองทุนหมู่บ้านกําหนดข้ันตอน วิธีการ ตลอดจนการบริหารท่ีโปร่งใสเป็นธรรมแก่สมาชิก เช่น การออก
ใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุกครั้งที่รับชําระหน้ี พร้อมทั้งเก็บต้นขั้วสําเนาไว้       
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1 ชุด และต้องรายงานผลการรับชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทราบ
ทุกเดือน 

๒. บทลงโทษ (กรณีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทุจริตเงินกองทุนหมู่บ้าน) 
  2.1 คณะกรรมการกองทุนหมู่ บ้านมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง       
เกินกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการกองทุนหมู่บ้านท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ 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 ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดําเนินคดีแพ่งเรียกคืนเงินที่
กรรมการกองทุนหมู่บ้านได้ลักทรัพย์/ยักยอก/ฉ้อโกง ไปโดยทุจริต คดีไม่มีอายุความ เพราะเป็นการ
ติดตามเอาทรัพย์คืน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๓๖ และตามนัยคําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ ๘๗๔๒/๒๕๕๖  
    ๒.๔ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดําเนินคดีอาญาฐานลักทรัพย์/
ยักยอก/ฉ้อโกง/เอาไปเสียซึ่งเอกสาร/ปลอมเอกสาร/ใช้เอกสารปลอม แล้วแต่กรณี 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมเหน็ชอบกบัมาตรการควบคุมและป้องกันการทุจรติของคณะกรรมการกองทนุหมู่บา้น  
 และใหค้ณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านถือปฏบิตัิอย่างเครง่ครดั 

 
๔.๒ เรื่องแก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน หมวดว่า                  
ด้วยมาตรการควบคุมและป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน 
 เนื่องด้วยระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

ไม่ได้บรรจุเรื่องเกี่ยวกับมาตรการควบคุมและป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไว้ 
เลขานุการกองทุนหมู่บ้านจึงได้จัดทําร่างในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการควบคุมและป้องกันการทุจริตของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านข้ึน เพื่อบรรจุเพิ่มเติมไว้ในระเบียบดังกล่าว จึงเสนอมาเพื่อให้ที่ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ดังนี้  

 
 
 

๒. บทลงโทษ (กรณคีณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านทจุรติเงนิกองทุนหมูบ้่าน)
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ระเบียบกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชนเมือง................................................
หมู่ที่.........ตําบล.........................อําเภอ.........................จังหวัด......................... 

(ฉบับที่....................) พ.ศ. ............. 
     

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชนเมือง..................
หมู่ที่.........ตําบล...................................อําเภอ............................จังหวัด............................พ.ศ. ............
ให้มีหมวดว่าด้วยมาตรการควบคุมการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้การดําเนินงาน
ของกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชนเมือง มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
   อาศัยอํานาจตาม มาตรา ๙ (2) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  และข้อ ๒๑ (๒) แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ งและบริหารกองทุนหมู่ บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  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 ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น หมวด ................ มาตรการควบคุมการทุจริตของ

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 ข้อ ...... ข้อ ....... ต่อจาก ข้อ......หมวด .......................... แห่งระเบียบกองทุนหมู่บ้าน/

ชุมชนเมือง.................................หมู่ที่.........ตําบล..............................อําเภอ..........................................
จังหวัด....................................... พ.ศ. .... 

“หมวด.............. 
มาตรการควบคุมการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมูบ้่าน 

ข้อ .... มาตรการควบคุมการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ด้านการบริหาร
จัดการของกองทุนหมู่บ้าน มีดังนี้ 

(๑) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทําแผนผังและโครงสร้างคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน โดยแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ของกรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่ละตําแหน่ง และปิดประกาศไว้ท่ี
กองทุนหมู่บ้านหรือสถานที่ที่เปิดเผย พร้อมระบุวาระเริ่มแรกและวาระส้ินสุดของการดํารงตําแหน่ง และ
ถ่ายภาพแผนผังโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรายงานต่อ สทบ. สาขา 

(๒) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมอบหมายให้มีกรรมการกองทุนหมู่บ้านคนใดคน
หนึ่ง หรือหลายคนทําหน้าท่ีตรวจสอบการทุจริตการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และประกาศให้
สมาชิกทราบเพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
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(๓) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดให้มีสายด่วนรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตจากสมาชิก  
(๔) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของกองทุนหมู่บ้านทุกป ี

และประกาศแผนปฏิบัติการประจําปีให้สมาชิกทราบ 
(๕) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านต่อที่ประชุม

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นประจําทุกเดือน 
(๖) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อย่างน้อย 3 ครั้ง/ป ี
(๗) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีสมาชิก เพื่อช้ีแจงผล

การดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านปีที่ผ่านมา แถลงบัญชี รายรับรายจ่าย ลูกหน้ี ผลกําไร (ขาดทุน) และ
บัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านทราบ รับรองกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับ
คัดเลือกใหม่ รวมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

(๘) การอนุมัติเงินกู้ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านอย่างเคร่งครัด 

(๙) ในการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้อง 
ส่ังจ่ายเงินโดยโอนผ่านบัญชีของสมาชิกที่ได้รับอนุมัติให้กู้เท่านั้น มิให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจ่าย
เงินกู้ให้แก่สมาชิกด้วยเงินสด 

ข้อ .... มาตรการควบคุมการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ด้านการเงินการ
บัญชีของกองทุนหมู่บ้าน มีดังนี้ 

 (๑) เมื่อลูกหน้ีประสงค์จะชําระคืนเงินกู้หรือเงินยืม ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
จัดทําหนังสือแจ้งความประสงค์ในการชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม ให้สมาชิกจํานวน ๓ ฉบับ และให้
สมาชิกไปชําระเงินที่ธนาคาร เมื่อมีการชําระหน้ีธนาคารแล้ว ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านติดตาม
หนังสือแจ้งความประสงค์ในการชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม จํานวน ๑ ฉบับมาเก็บไว้เป็นหลักฐานที่
กองทุนหมู่บ้านตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและ
บริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๑  

(๒) หากเหรัญญิกหรือกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้ทําหน้าที่รับชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม 
จะรับชําระเงินกู้หรือเงินยืมไว้เอง ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านออกระเบียบ ข้อบังคับของกองทุน
หมู่บ้าน กําหนดข้ันตอน วิธีการ ตลอดจนการบริการที่โปร่งใส เป็นธรรม แก่สมาชิก เช่น การออก
ใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุกครั้งที่รับชําระหน้ี พร้อมทั้งเก็บต้นข้ัวสําเนาไว้ 1 ชุด และ
ต้องรายงานผลการรับชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทราบในการประชุม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทุกเดือน 

ข้อ.... บทลงโทษตามมาตรการควบคุมการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มี
ดังนี้ 

บรหิารทีโ่ปร่งใส

เมือ่มกีารช�าระหนี้ทีธ่นาคารแล้ว

๑

๓
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(๑) กรณีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทุจริต ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัด
ประชุมเพื่อพิจารณาและมีมติให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านท่ีทุจริตออก ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองใน
สามของจํานวนกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้งหมดที่มีอยู่ หรือจัดให้มีการประชุมสมาชิกเพื่อพิจารณาและ
มีมติให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ทุจริตออก ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมด 

(๒) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดําเนินคดีอาญาฐานลักทรัพย์/ยักยอก/ฉ้อโกง/เอา
ไปเสียซึ่งเอกสาร/ปลอมเอกสาร/ใช้เอกสารปลอมกับกรรมการกองทนุหมู่บ้านที่ทุจริตแล้วแต่กรณี 
  

(๓) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดําเนินคดีแพ่งเรียกคืนเงินตามท่ีกรรมการกองทุน
หมู่บ้านได้ลักทรพัย์/ยักยอก/ฉ้อโกง ไปโดยทุจริต กับกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ทจุริตแล้วแต่กรณี” 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่...........เดือน..................พ.ศ............. 
     

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

 
มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกบัร่างระเบียบ ข้อบังคับกองทุนหมู่บา้นที่เสนอ และ 

ให้คณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านประกาศใช้บังคบัต่อไป รวมทั้งให้ถือปฏิบัติ 
อย่างเคร่งครัด 

                           ๔.๓ เรื่องมอบหมายกรรมการกองทุนหมู่บ้านทําหน้าที่ตรวจสอบการ                  
ทุจริตการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน  

    เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความโปร่งใส และมี
มาตรการควบคุมการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จึงควรมอบหมายให้มีกรรมการกองทุน
หมู่บ้านคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําหน้าที่ตรวจสอบการทุจริต 

       ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มอบหมายให้  
                    ๑. นาย/นาง/นางสาว..................................ตําแหน่ง............................... 
                    ๒. นาย/นาง/นางสาว................................ตําแหน่ง................................ 
                    ๓. นาย/นาง/นางสาว.................................ตําแหน่ง................................ 

 ทําหน้าทีต่รวจสอบการทุจริต หรือโดยให้มีหน้าที ่

๔.๓  เรื่องมอบหมายกองทุนหมู่บ้านท�าหน้าที่ตรวจสอบการทุจริต การบริหาร 

 จัดการกองทุนหมู่บ้าน
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(๑) กรณีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทุจริต ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัด
ประชุมเพื่อพิจารณาและมีมติให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านท่ีทุจริตออก ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองใน
สามของจํานวนกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้งหมดที่มีอยู่ หรือจัดให้มีการประชุมสมาชิกเพื่อพิจารณาและ
มีมติให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ทุจริตออก ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมด 

(๒) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดําเนินคดีอาญาฐานลักทรัพย์/ยักยอก/ฉ้อโกง/เอา
ไปเสียซึ่งเอกสาร/ปลอมเอกสาร/ใช้เอกสารปลอมกับกรรมการกองทนุหมู่บ้านที่ทุจริตแล้วแต่กรณี 
  

(๓) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดําเนินคดีแพ่งเรียกคืนเงินตามท่ีกรรมการกองทุน
หมู่บ้านได้ลักทรพัย์/ยักยอก/ฉ้อโกง ไปโดยทุจริต กับกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ทจุริตแล้วแต่กรณี” 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่...........เดือน..................พ.ศ............. 
     

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

 
มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกบัร่างระเบียบ ข้อบังคับกองทุนหมู่บา้นที่เสนอ และ 

ให้คณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านประกาศใช้บังคบัต่อไป รวมทั้งให้ถือปฏิบัติ 
อย่างเคร่งครัด 

                           ๔.๓ เรื่องมอบหมายกรรมการกองทุนหมู่บ้านทําหน้าที่ตรวจสอบการ                  
ทุจริตการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน  

    เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความโปร่งใส และมี
มาตรการควบคุมการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จึงควรมอบหมายให้มีกรรมการกองทุน
หมู่บ้านคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําหน้าที่ตรวจสอบการทุจริต 

       ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มอบหมายให้  
                    ๑. นาย/นาง/นางสาว..................................ตําแหน่ง............................... 
                    ๒. นาย/นาง/นางสาว................................ตําแหน่ง................................ 
                    ๓. นาย/นาง/นางสาว.................................ตําแหน่ง................................ 

 ทําหน้าทีต่รวจสอบการทุจริต หรือโดยให้มีหน้าที ่
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ก. ตรวจสอบ ติดตามการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ  

ข. รับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต และตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และรายงานให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ สทบ.สาขา/ คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขต 

ค. เสนอมาตรการและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการป้องกันการทุจริต 
และรายงานให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สทบ.สาขา คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขตทราบ 

ง. หน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมอบหมาย 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบการทุจริต 
 ในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 .............................................................................................................................

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

 

มติที่ประชมุ ..................................................................................................................... 

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

ปิดประชมุเวลา...................................น.  
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เลขากองทุนหมู่บ้าน

ผู้จดรายงานการประชุม

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

ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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ก. ตรวจสอบ ติดตามการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ  

ข. รับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต และตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และรายงานให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ สทบ.สาขา/ คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขต 

ค. เสนอมาตรการและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการป้องกันการทุจริต 
และรายงานให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สทบ.สาขา คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ/เขตทราบ 

ง. หน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมอบหมาย 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบการทุจริต 
 ในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 .............................................................................................................................

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

 

มติที่ประชมุ ..................................................................................................................... 

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

ปิดประชมุเวลา...................................น.  
 
 

(.....................................................)   (.....................................................) 
    เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน     ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
    ผู้จดรายงานการประชุม                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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-(ตัวอย่าง)- 
ระเบียบวาระการประชมุสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน.................................... 

ครั้งที่ ........... /......................... 
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ................. 

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

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ...../........ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

  เรื่องมาตรการควบคุมและปอ้งกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
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รายงานการประชุมสมาชกิกองทนุหมู่บ้าน....................................หมู่ที่ ................. 
ครั้งที่ ................... /................... 

วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. .................... 
ณ .............................. หมู่ที ่....... 

                                           
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 ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรอืแก้ไข)...................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่องมาตรการควบคุมและปอ้งกันการทุจรติของคณะกรรมการกองทนุหมู่บา้น  
 คณะกรรมการกองทุนหมู่ บ้าน ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่ บ้าน  

ครั้งที่..../..........เม่ือวันที่ .............. เดือน........................... พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติในการกําหนดมาตรการ
ควบคุมและป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ดังนี้ 

1. ด้านการบริหารจัดการ 
 ๑.๑ จัดทําแผนผังและโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน โดยแยก

อํานาจหน้าที่ของกรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่ละตําแหน่ง พร้อมระบุว่าเริ่มต้นและวาระสิ้นสุดในการดํารง
ตําแหน่ง โดยปิดประกาศไว้ที่กองทุนหมู่บ้านหรือสถานที่เปิดเผย และถ่ายภาพแผนผังโครงสร้างคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านรายงานต่อ สทบ. สาขา 

 ๑.๒ มอบหมายให้มีกรรมการกองทุนหมู่บ้านคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทํา
หน้าท่ีตรวจสอบการทุจริตการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และประกาศให้สมาชิกทราบ เพ่ือให้สมาชิก
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

 ๑.๓ จัดให้มีสายด่วนรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตจากสมาชิก คือ หมายเลข
โทรศัพท์......................................... 

 ๑.๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของกองทุนหมู่บ้านทุกป ีและแจ้งให้สมาชิกทราบในการประชุมสมาชิก 
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๑.๕ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่ บ้าน เพื่อรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อที่ประชุมเป็นประจําทุกเดือน  

๑.๖ ประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อย่างน้อย 3 ครั้ง/ป ี
๑.๗ ประชุมใหญ่สามัญประจําปีสมาชิก เพ่ือช้ีแจงผลการดําเนินงาน

ของกองทุนหมู่บ้านปีที่ผ่านมา แถลงบัญชี รายรับรายจ่าย ลูกหน้ี ผลกําไร (ขาดทุน) บัญชีงบดุลของปีที่
ผ่านมาให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านทราบ รับรองกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกใหม่ รวมถึงการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

๑.๘ การอนุมัติเงินกู้ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ง
และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ข้อบังคับของกองทุน
หมู่บ้านอย่างเคร่งครัด 

๑.๙ ในการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านต้องส่ังจ่ายเงินโดยโอนผ่านบัญชีของสมาชิกที่ได้รับอนุมัติให้กู้เท่านั้น มิให้คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านจ่ายเงินกู้ให้สมาชิกด้วยเงินสด 
  2.  ด้านการเงินการบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน 

๒.๑ เหรัญญิกหรือกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้ทําหน้าที่รับชําระคืน
เงินกู้ หรือเงินยืม เมื่อลูกหนี้ประสงค์จะชําระคืนเงินกู้หรือเงินยืม ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทํา
หนังสือแจ้งความประสงค์ในการชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม ให้สมาชิกจํานวน ๓ ฉบับ และให้ไปชําระเงิน  
ที่ธนาคาร เมื่อมีการชําระหน้ีธนาคารแล้ว ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านติดตามหนังสือแจ้งความ
ประสงค์ในการชําระคืนเงินกู้หรือเงินยืม จํานวน ๑ ฉบับมาเก็บไว้เป็นหลักฐานที่กองทุนหมู่บ้าน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๑  

๒.๒ กรณีเหรัญญิกหรือกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้ทําหน้าที่รับชําระ
คืนเงินกู้ หรือเงินยืมจะรับชําระไว้เอง ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านออกระเบียบ ข้อบังคับของกองทุน
หมู่บ้านกําหนดข้ันตอน วิธีการ ตลอดจนการบริหารท่ีโปร่งใส เป็นธรรมแก่สมาชิก เช่น การออก
ใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุกครั้งที่รับชําระหน้ี พร้อมทั้งเก็บต้นขั้วสําเนาไว้  
1 ชุด และต้องรายงานผลการรับชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทราบ
ทุกเดือน 

๓. บทลงโทษ (กรณีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทุจริตเงินกองทุนหมู่บ้าน) 
 3.1 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงเกิน
กว่าสองในสามของจํานวนกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ตามระเบียบคณะกรรมการ
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 ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดําเนินคดีแพ่งเรียกคืนเงิน 
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 ข้อบงัคับของกองทุนหมู่บ้าน ................................  
(ฉบับที่..........)  พ.ศ. ...........  หมวดว่าด้วยมาตรการควบคุมและป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ
กองทนุหมูบ้่าน เอกสารประกอบการประชมุแนบท้าย โดยได้ประกาศใช้บงัคับแล้วเมื่อวันที่...............
เดือน...................... พ.ศ. .................. 

๕. มอบหมายให้กรรมการกองทุนหมู่ บ้านซ่ึงมีรายชื่อดังต่อไปน้ีทําหน้าที่
ตรวจสอบการทุจริต  
                                     ๑. นาย/นาง/นางสาว............................................ตําแหน่ง........................... 

   ๒. นาย/นาง/นางสาว............................................ตําแหน่ง............................ 
                                     ๓. นาย/นาง/นางสาว............................................ตําแหน่ง............................ 

   โดยให้มีหน้าที่ 
                                     ก. ตรวจสอบ ติดตามการบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคับ  
                                     ข. รบัเรื่องเองร้องเรียนเกี่ยวกบัการทจุริต และตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
รายงานให้คณะกรรมการกองทนุหมูบ่า้น/สทบ.สาขา /คณะอนุกรรมการสนับสนนุระดบัอําเภอ/เขต 
                                     ค. เสนอมาตรการและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และ
รายงานให้คณะกรรมการกองทนุหมูบ่า้น สทบ.สาขา คณะอนกุรรมการสนับสนนุระดบัอําเภอ/เขตทราบ 
                                     ง. หน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมอบหมาย 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการกําหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการทุจริตของ 
 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ..............................................................................................................

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

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

มติที่ประชมุ ..................................................................................................................... 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 ..............................................................................................................

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

มติที่ประชมุ ..................................................................................................................... 

ปิดประชมุเวลา...................................น.  
 
 
 

 (................................................)                             (.........................................................) 
  เลขานกุารกองทุนหมู่บ้าน                                     ประธานกรรมการกองทนุหมูบ้่าน 

ผู้จดรายงานการประชุม                                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม

น.
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-(ตัวอย่าง)- 
ระเบียบกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชนเมือง................................................

หมู่ที่.........ตําบล.........................อําเภอ.........................จังหวัด......................... 
(ฉบับที่.........) พ.ศ. .... 

     
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชนเมือง..................
หมู่ที่.........ตําบล...................................อําเภอ............................จังหวัด............................พ.ศ. ............
ให้มีหมวดว่าด้วยมาตรการควบคุมการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้การดําเนินงาน
ของกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชนเมือง มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
   อาศัยอํานาจตาม มาตรา ๙ (2) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  และข้อ ๒๑ (๒) แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ งและบริหารกองทุนหมู่ บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  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 ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น หมวด ................ มาตรการควบคุมการทุจริตของ

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ข้อ ...... ข้อ ....... ต่อจาก ข้อ......หมวด .......................... แห่งระเบียบกองทุนหมู่บ้าน/

กองทุนชุมชนเมือง..................................หมู่ที่.........ตําบล...........................อําเภอ..................................
จังหวัด....................................... พ.ศ. .... 

“หมวด.............. 
มาตรการควบคุมการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมูบ้่าน 

ข้อ .... มาตรการควบคุมการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ด้านการบริหาร
จัดการของกองทุนหมู่บ้าน มีดังนี้ 

(๑) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทําแผนผังและโครงสร้างคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน โดยแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ของกรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่ละตําแหน่ง และปิดประกาศไว้ท่ี
กองทุนหมู่บ้านหรือสถานที่ที่เปิดเผย พร้อมระบุวาระเริ่มแรกและวาระส้ินสุดของการดํารงตําแหน่ง และ
ถ่ายภาพแผนผังโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรายงานต่อ สทบ. สาขา 

............
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(๒) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมอบหมายให้มีกรรมการกองทุนหมู่บ้านคนใด 
คนหนึ่ง หรือหลายคนทําหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และประกาศให้
สมาชิกทราบเพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

(๓) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดให้มีสายด่วนรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตจาก
สมาชิก  

(๔) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของกองทุนหมู่บ้าน
ทุกป ีและประกาศแผนปฏิบัติการประจําปีให้สมาชิกทราบ 

(๕) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านต่อที่
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นประจําทุกเดือน 

(๖) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อย่างน้อย 3 ครั้ง/ป ี
(๗) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีสมาชิก เพื่อช้ีแจงผล

การดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านปีที่ผ่านมา แถลงบัญชี รายรับรายจ่าย ลูกหน้ี ผลกําไร (ขาดทุน) และ
บัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านทราบ รับรองกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับ
คัดเลือกใหม่ รวมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

(๘) การอนุมัติเงินกู้ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านอย่างเคร่งครัด 

(๙) ในการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้อง 
ส่ังจ่ายเงินโดยโอนผ่านบัญชีของสมาชิกที่ได้รับอนุมัติให้กู้เท่านั้น มิให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจ่าย
เงินกู้ให้แก่สมาชิกด้วยเงินสด 

ข้อ ....... มาตรการควบคุมการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ด้านการเงินการ
บัญชีของกองทุนหมู่บ้าน มีดังนี้ 

(๑) เมื่อลูกหนี้ประสงค์จะชําระคืนเงินกู้หรือเงินยืม ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
จัดทําหนังสือแจ้งความประสงค์ในการชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม ให้สมาชิกจํานวน ๓ ฉบับ และให้
สมาชิกไปชําระเงินที่ธนาคาร เมื่อมีการชําระหน้ีธนาคารแล้ว ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านติดตาม
หนังสือแจ้งความประสงค์ในการชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม จํานวน ๑ ฉบับมาเก็บไว้เป็นหลักฐานที่
กองทุนหมู่บ้านตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและ
บริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๑  

(๒) หากเหรัญญิกหรือกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้ทําหน้าที่รับชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม 
จะรับชําระเงินกู้หรือเงินยืมไว้เอง ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านออกระเบียบ ข้อบังคับของกองทุน
หมู่บ้าน กําหนดขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนการบริหารที่โปร่งใส เป็นธรรม แก่สมาชิก เช่น การออก
ใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุกครั้งที่รับชําระหน้ี พร้อมทั้งเก็บต้นข้ัวสําเนาไว้ 1 ชุด และ

๓

๑
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ต้องรายงานผลการรับชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทราบในการประชุม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทุกเดือน 

ข้อ.... บทลงโทษตามมาตรการควบคุมการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มี
ดังนี้ 

(1) กรณีคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านทจุริต ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดประชุม                  
เพื่อพิจารณาและมีมติให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ทุจริตออก ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของ
จํานวนกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้งหมดที่มีอยู่ หรือจัดให้มีการประชุมสมาชิกเพ่ือพิจารณาและมีมติให้
กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ทุจริตออก ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 

(2) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดําเนินคดีอาญาฐานลักทรัพย์/ยักยอก/ฉ้อโกง/เอา
ไปเสียซึ่งเอกสาร/ปลอมเอกสาร/ใช้เอกสารปลอมกับกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ทุจริตแล้วแต่กรณี 
 (3) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดําเนินคดีแพ่งเรียกคืนเงินตามที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านได้
ลักทรัพย์/ยักยอก/ฉ้อโกง ไปโดยทุจริต กับกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ทุจริตแล้วแต่กรณี”  
 

ประกาศ  ณ  วันที ่...........เดือน..................พ.ศ............. 
     
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 	 (๓)	 ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านด�าเนินคดีแพ่งเรียกคืนเงินตามที่กรรมการกองทุน

หมู่บ้านได้ลักทรัพย์/ยักยอก/ฉ้อโกง	ไปโดยทุจรติ	กับกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ทุจรติแล้วแต่กรณ”ี	

(๑)

(๒)
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แผงผังโครงสร้างการบรหิารคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น   จํานวน ๙ - ๑๕ คน 

 

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

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

 

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

 
 

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

แผนผังโครงสร้าง
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๒.๒ ปัญหา แนวทางแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือทางด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ   
   
  2.2.1 ปัญหาไม่มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของคณะกรรมการกองทุน 
   หมู่บ้านทําให้สมาชิกไม่ทราบกิจกรรม และมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการ 
   กองทุนหมู่บ้าน 

   สภาพปัญหา  
   คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีทําให้สมาชิก
กองทุนหมู่บ้านไม่ทราบรายละเอียดในการดําเนินการหรือกิจกรรมต่างๆ ของกองทุนในแต่ละปี ดังนั้น
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านจึงขาดการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เช่น กิจกรรมการออม 
กิจกรรมการรับสมัครสมาชิกเพิ่ม หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สวัสดิภาพ สวัสดิการของชุมชน  
 เป็นต้น  

   แนวทางการแก้ไข 
   ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีโดยกําหนด
กิจกรรมและระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ไว้ให้ชัดเจน และแจ้งให้สมาชิกทราบพร้อม 
ติดประกาศ ณ ที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน  
 วิธีการ 

  ๑. ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดประชุมเพ่ือทําแผนปฏิบัติการประจําป ี
โดยในแผนดังกล่าวจะต้องกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีสมาชิก รวมทั้ง
แผนกิจกรรมเงินกู้  การชําระคืนเงิน  การจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และสมาชิก   

  ๒. ติดประกาศหรือประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการประจําปีให้สมาชิกทราบอย่าง
ทั่วถึง  

 เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามขัน้ตอนต่างๆ ข้างต้น 
  ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

ประจําปีของกองทุนหมู่บ้าน 
  ๒. แผนปฏิบัติการประจําปี 
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๒.๒ ปัญหา แนวทางแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือทางด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ   
   
  2.2.1 ปัญหาไม่มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของคณะกรรมการกองทุน 
   หมู่บ้านทําให้สมาชิกไม่ทราบกิจกรรม และมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการ 
   กองทุนหมู่บ้าน 

   สภาพปัญหา  
   คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีทําให้สมาชิก
กองทุนหมู่บ้านไม่ทราบรายละเอียดในการดําเนินการหรือกิจกรรมต่างๆ ของกองทุนในแต่ละปี ดังนั้น
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านจึงขาดการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เช่น กิจกรรมการออม 
กิจกรรมการรับสมัครสมาชิกเพิ่ม หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สวัสดิภาพ สวัสดิการของชุมชน  
 เป็นต้น  

   แนวทางการแก้ไข 
   ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีโดยกําหนด
กิจกรรมและระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ไว้ให้ชัดเจน และแจ้งให้สมาชิกทราบพร้อม 
ติดประกาศ ณ ที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน  
 วิธีการ 

  ๑. ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดประชุมเพ่ือทําแผนปฏิบัติการประจําป ี
โดยในแผนดังกล่าวจะต้องกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีสมาชิก รวมทั้ง
แผนกิจกรรมเงินกู้  การชําระคืนเงิน  การจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และสมาชิก   

  ๒. ติดประกาศหรือประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการประจําปีให้สมาชิกทราบอย่าง
ทั่วถึง  

 เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามขัน้ตอนต่างๆ ข้างต้น 
  ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

ประจําปีของกองทุนหมู่บ้าน 
  ๒. แผนปฏิบัติการประจําปี 
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-(ตัวอย่าง)- 

ระเบียบวาระการประชมุคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน.................................... 
ครั้งที่ ............ /......................... 

วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ................. 
ณ ......................................................................................... 

                                    
        

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ...../........ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.1 เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. .... ของคณะกรรมการ 
       กองทุนหมู่บ้าน 

  
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารการดําเนินงานปัญหา 
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 

149 
 

 
-(ตัวอย่าง)- 

ระเบียบวาระการประชมุคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน.................................... 
ครั้งที่ ............ /......................... 

วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ................. 
ณ ......................................................................................... 

                                    
        

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ...../........ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.1 เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. .... ของคณะกรรมการ 
       กองทุนหมู่บ้าน 

  
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารการดําเนินงานปัญหา 
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
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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 
 

ผู้ไม่มาประชมุ 
  ๑. ................................................................................... กรรมการ 
  ๒. ..................................................................................  กรรมการ 
  ๓. ...................................................................................  กรรมการ 
  ๔. ...................................................................................  กรรมการ  
  ๕. ...................................................................................  กรรมการ 
  ๖. ...................................................................................  กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. ..................................................................................... ที่ปรึกษา 
  ๒. .................................................................................... ที่ปรึกษา 
  ๓. ..................................................................................... ผู้สังเกตการณ ์
  ๔. ..................................................................................... ผู้สังเกตการณ ์
เริ่มประชุมเวลา..........................น. 



คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 151

151 
 

.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่    ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ....................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ................................................................................................... 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่........................เดือน..........................พ.ศ. .................. 
 ....................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)...................................................................... 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ เรื่อง....................................................................................................... 
   ๓.๒ เรื่อง....................................................................................................... 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ  พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น................................ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.1 เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. .... ของคณะกรรมการ 
       กองทุนหมู่บ้าน 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านมีแนวทางท่ีชัดเจน ให้สมาชิกได้
ทราบและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีการประชุมใหญ่
สามัญประจําปีสมาชิกเพื่อให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้า และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. ...  
ไว้ดังนี้ 
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.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่    ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ....................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ................................................................................................... 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่........................เดือน..........................พ.ศ. .................. 
 ....................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)...................................................................... 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ เรื่อง....................................................................................................... 
   ๓.๒ เรื่อง....................................................................................................... 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ  พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น................................ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.1 เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. .... ของคณะกรรมการ 
       กองทุนหมู่บ้าน 
 เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านมีแนวทางท่ีชัดเจน ให้สมาชิกได้
ทราบและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีการประชุมใหญ่
สามัญประจําปีสมาชิกเพื่อให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้า และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. ...  
ไว้ดังนี้ 

.  ........ของคณะกรรมการ
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ที่ กิจกรรม แนวทาง/วิธีดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานที่ 
ผู้ปฏิบัติ/ ผู้ได้รับ

มอบหมาย 
1. การกู้ยืมเงิน 1.1 รับคําขอกู้ยืมเงินกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใน
วันที่ ....... ของเดือน 
1.2 ประชุมคณะกรรมการกองทุน
หมูบ้่านเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้
ภายในวันท่ี.....ของเดือน 

ทุกเดือน  ท่ีทําการ
กองทุน
หมูบ้่าน 

เหรัญญิก/เลขานุการ 
คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน 
 
 

2. การรับสมัคร
สมาชิก 

2.1 รับสมัครสมาชิกภายในวันท่ี 
....... ของเดือน 
2.2 ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านเพื่อพิจารณา
คุณสมบัต ิและมีมติรับสมาชิก 

ทุกเดือน ท่ีทําการ
กองทุน
หมูบ้่าน 

เลขานุการ 
 
คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน 
 

3. กิจกรรมอื่นๆ
........... 

    

4. การประชุมใหญ่
สามัญประจําปี
สมาชิก 

4.1 คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านพ้นตําแหน่ง 
 
4.2 พิจารณาผลการดําเนินงาน 
 
4.3 การแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี 

- 15 วันนับ
จากวันท่ีพ้น
ตําแหน่ง 
-30 วันนับ
จากสิ้นปีบัญชี 
 

ท่ีทําการ
กองทุน
หมูบ้่าน 

คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน/
สมาชิกกองทุน
หมูบ้่าน 
 

 
มติที่ประชมุ ที่ประชุมเหน็ชอบแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. ...   ตามเสนอดังกล่าวข้างต้น 
 และใหต้ิดประกาศเพื่อใหส้มาชิกรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 ..............................................................................................................
........................................................................................................................................... 
มติที่ประชมุ ..................................................................................................................... 

ปิดประชมุเวลา...................................น.  
(................................................)                             (.........................................................) 

          เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน                                     ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
           ผู้จดรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ที่ กิจกรรม แนวทาง/วิธีดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานที่ 
ผู้ปฏิบัติ/ ผู้ได้รับ

มอบหมาย 
1. การกู้ยืมเงิน 1.1 รับคําขอกู้ยืมเงินกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใน
วันที่ ....... ของเดือน 
1.2 ประชุมคณะกรรมการกองทุน
หมูบ้่านเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้
ภายในวันท่ี.....ของเดือน 

ทุกเดือน  ท่ีทําการ
กองทุน
หมูบ้่าน 

เหรัญญิก/เลขานุการ 
คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน 
 
 

2. การรับสมัคร
สมาชิก 

2.1 รับสมัครสมาชิกภายในวันท่ี 
....... ของเดือน 
2.2 ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านเพื่อพิจารณา
คุณสมบัต ิและมีมติรับสมาชิก 

ทุกเดือน ท่ีทําการ
กองทุน
หมูบ้่าน 

เลขานุการ 
 
คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน 
 

3. กิจกรรมอื่นๆ
........... 

    

4. การประชุมใหญ่
สามัญประจําปี
สมาชิก 

4.1 คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านพ้นตําแหน่ง 
 
4.2 พิจารณาผลการดําเนินงาน 
 
4.3 การแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี 

- 15 วันนับ
จากวันท่ีพ้น
ตําแหน่ง 
-30 วันนับ
จากสิ้นปีบัญชี 
 

ท่ีทําการ
กองทุน
หมูบ้่าน 

คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน/
สมาชิกกองทุน
หมูบ้่าน 
 

 
มติที่ประชมุ ที่ประชุมเหน็ชอบแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. ...   ตามเสนอดังกล่าวข้างต้น 
 และใหต้ิดประกาศเพื่อใหส้มาชิกรบัทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 ..............................................................................................................
........................................................................................................................................... 
มติที่ประชมุ ..................................................................................................................... 

ปิดประชมุเวลา...................................น.  
(................................................)                             (.........................................................) 

          เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน                                     ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
           ผู้จดรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

- ๓๐

พ.ศ. .......
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2.2.2 ปัญหาการจัดทําบัญชี และงบการเงินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ สทบ.กําหนด 

   สภาพปญัหา  
  กองทุนหมู่บ้านไม่มีการจัดทําบัญชี และงบการเงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่ สทบ. กําหนด  
  แนวทางการแก้ไข 

   ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทําบัญชีของกองทุนหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ สทบ. กําหนด โดยประสานพนักงาน สทบ.สาขา ประจําจังหวัด  คณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับอําเภอ  สําหรับกรุงเทพมหานคร ประสานฝ่ายปฏิบัติการและเครือข่ายสัมพันธ์ สทบ. 
และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือการดําเนินงาน 
 วิธีการ  
   ๑. กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีหน้าที่จัดทําบัญชีกองทุนให้จัดทํารายการ      
รับ-จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง  

  ๒. กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีหน้าที่จัดทําบัญชีกองทุน จัดทํางบการเงินพร้อม
ทั้งรายละเอียดประกอบตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด ทุกหกเดือน เพื่อจะได้รับทราบผล
ประกอบการของกองทุนหมู่บ้านโดยรวม และส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่คณะกรรมการกําหนดภายใน
ระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันส้ินปีบัญชีของทุกป ี

  ๓. จัดทําสรุปผลการดําเนินงานประจําปีรายงานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
เพื่อแจ้งผลการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านให้สมาชิกทราบ  และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

   เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามข้ันตอนต่างๆ ข้างต้น 
  ๑. รายงานงบการเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบ งบดุล/งบกําไรขาดทุน 
  ๒. สรปุผลการดําเนินงาน 
  ๓. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปีสมาชิกทีม่ีมติรบัทราบรายงานงบดุล

การเงิน และบัญชี 
 
 
 
 
 
 

กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีหน้าที่จัดท�าบัญชีกองทุนให้จัดท�ารายการ 
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-(ตัวอย่าง)- 
   
 

ใบสําคัญจ่ายเงินกองทุนหมู่บ้าน 
ท่ี ..................................................................... 

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

ข้าพเจ้า............................................................อยู่บ้านเลขที่.............. ถนน................................
ตําบล....................................อําเภอ................................จังหวัด.................................ได้รับเงินจาก 
..................................................................................................................................... ดังรายการต่อไปนี้ 

 

รายการ จํานวนเงิน 

 บาท ส.ต.

   

   

   

   

   

   

รวม(บาท)   

 

                     จํานวนเงิน 

 

ลงช่ือ.........................................................ผู้รับเงิน                ลงช่ือ..................................................ผู้จ่ายเงิน 

(...................................................................)                       (..................................................................) 
ตําแหน่ง...........................................................                   ตําแหน่ง........................................................... 
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-(ตัวอย่าง)- 
   
 

ใบสําคัญจ่ายเงินกองทุนหมู่บ้าน 
ท่ี ..................................................................... 

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

ข้าพเจ้า............................................................อยู่บ้านเลขที่.............. ถนน................................
ตําบล....................................อําเภอ................................จังหวัด.................................ได้รับเงินจาก 
..................................................................................................................................... ดังรายการต่อไปนี้ 

 

รายการ จํานวนเงิน 

 บาท ส.ต.

   

   

   

   

   

   

รวม(บาท)   

 

                     จํานวนเงิน 

 

ลงช่ือ.........................................................ผู้รับเงิน                ลงช่ือ..................................................ผู้จ่ายเงิน 

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

 

เอกสารการดําเนินงานปัญหาการจัดทําบัญชี
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ใบสําคัญรับเงินกองทุนหมู่บ้าน 
ท่ี ..................................................................... 

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

ข้าพเจ้า.................................................................อยู่บ้านเลขที่.............. ถนน................................
ตําบล....................................อําเภอ................................จังหวัด.................................ได้รับเงินจาก 
...................................................................................................................................  ดังรายการต่อไปนี้ 

รายการ จํานวนเงิน 

 บาท ส.ต.

  

  

  

  

  

  

รวม(บาท)  

 

                     จํานวนเงิน 

 

 

ลงช่ือ.........................................................ผู้รับเงิน                ลงช่ือ..................................................ผู้จ่ายเงิน 

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

 



คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 157

157 
 

 
 

บัญชี 1  

 กองทุนหมูบ่้านสุขสําราญ   

 งบดุล  

 ณ วันที่  31  ธันวาคม พ.ศ. 2559  

    ( หน่วย : บาท )  

 สินทรพัย์   

 
 เงินฝากธนาคาร  

 
    194,434.11   บาท 

 
 ลูกหนี้เงินกู ้ 

 
 2,710,000.00   บาท 

 
  - ลูกหนี้ปกต ิ        2,710,000.00   บาท  

 
  - ลูกหนี้ค้างชําระ                         -     บาท   บาท 

  
 รวมสินทรัพย์   2,904,434.11   บาท 

 หน้ีสินและทุน   

 
 เงินกองทุน  

 
 2,500,000.00   บาท 

 
 เงินจัดสรร         1,000,000.00   บาท  

 
 เพิ่มทุนฯ ระยะที่ 1            100,000.00   บาท  

 
 เพิ่มทุนฯ ระยะที่ 2            400,000.00   บาท  

 
 เพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3         1,000,000.00   บาท  

 
 เงินสมทบกองทุน  

 
    207,604.27   บาท 

 
 เงินประกนัความเส่ียง        34,000.00   บาท 

 
 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  

 
    162,829.84   บาท 

   รวมส่วนของทุน   2,904,434.11   บาท 
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บัญชี 1  

 กองทุนหมูบ่้านสุขสําราญ   

 งบดุล  

 ณ วันที่  31  ธันวาคม พ.ศ. 2559  

    ( หน่วย : บาท )  

 สินทรพัย์   

 
 เงินฝากธนาคาร  
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 ลูกหนี้เงินกู ้ 

 
 2,710,000.00   บาท 

 
  - ลูกหนี้ปกติ         2,710,000.00   บาท  

 
  - ลูกหนี้ค้างชําระ                         -     บาท   บาท 

  
 รวมสินทรัพย์   2,904,434.11   บาท 

 หน้ีสินและทุน   

 
 เงินกองทุน  

 
 2,500,000.00   บาท 

 
 เงินจัดสรร         1,000,000.00   บาท  

 
 เพิ่มทุนฯ ระยะที่ 1            100,000.00   บาท  

 
 เพิ่มทุนฯ ระยะที่ 2            400,000.00   บาท  

 
 เพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3         1,000,000.00   บาท  

 
 เงินสมทบกองทุน  

 
    207,604.27   บาท 

 
 เงินประกนัความเส่ียง        34,000.00   บาท 

 
 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  

 
    162,829.84   บาท 

   รวมส่วนของทุน   2,904,434.11   บาท 
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-(ตัวอย่าง)- 
ระเบียบวาระการประชมุใหญ่สามญัประจําปี...................... 

กองทุนหมู่บา้น.................................... 
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ................. 

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

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ...../........ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 เรื่องรายงานงบการเงินประจําป.ี.......... 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  

  
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
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รายงานการประชุมใหญส่ามัญประจําปี.......................... 
กองทุนหมู่บา้น................................................................................... 

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 
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ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  
มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรอืแก้ไข)...................................................................... 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
  เรื่องรายงานงบการเงินประจําปี..................... 
  เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้านได้รายงานผลการดําเนินงานด้านการเงินและบัญชีของ

กองทุนหมู่บ้าน ดังนี้……………………………….รายละเอียดงบการเงิน ประกอบด้วยงบดุล งบกําไรขาดทุน
ตามเอกสารแนบ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ................................................................................................................ 

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

มติที่ประชมุ  ........................................................................................................................ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
................................................................................................................ 

........................................................................................................................................... 
มติที่ประชมุ  ........................................................................................................................ 
ปิดประชมุเวลา...................................น.  
  
 

(................................................)                             (.........................................................) 
          เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน                                     ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
           ผู้จดรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  
มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)...................................................................... 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
  เรื่องรายงานงบการเงินประจําปี..................... 
  เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้านได้รายงานผลการดําเนินงานด้านการเงินและบัญชีของ

กองทุนหมู่บ้าน ดังนี้……………………………….รายละเอียดงบการเงิน ประกอบด้วยงบดุล งบกําไรขาดทุน
ตามเอกสารแนบ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ................................................................................................................ 

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

มติที่ประชมุ  ........................................................................................................................ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
................................................................................................................ 

........................................................................................................................................... 
มติที่ประชมุ  ........................................................................................................................ 
ปิดประชมุเวลา...................................น.  
  
 

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

160 
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  
มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)...................................................................... 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
  เรื่องรายงานงบการเงินประจําปี..................... 
  เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้านได้รายงานผลการดําเนินงานด้านการเงินและบัญชีของ

กองทุนหมู่บ้าน ดังนี้……………………………….รายละเอียดงบการเงิน ประกอบด้วยงบดุล งบกําไรขาดทุน
ตามเอกสารแนบ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ................................................................................................................ 

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

มติที่ประชมุ  ........................................................................................................................ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
................................................................................................................ 

........................................................................................................................................... 
มติที่ประชมุ  ........................................................................................................................ 
ปิดประชมุเวลา...................................น.  
  
 

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

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

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

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

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



คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 161

161 
 

 2.2.3 ปัญหาการออมเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๒) ไม่เคลื่อนไหว 
ไม่ต่อเนื่อง  

   สภาพปญัหา  
   กองทุนหมู่บ้านไม่มีการส่งเสริมการออมเงิน ไม่เห็นความสําคัญของการออมเงิน 
หยุดดําเนินกิจกรรมการออมทําให้บัญชีเงินฝากสัจจะกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๒)ไม่มีความเคล่ือนไหว  
   แนวทางแก้ไข 
   คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านควรส่งเสริมกิจกรรมสร้างความเข้าใจให้สมาชิก
เห็นความสําคัญและคุณค่าของการออมเงิน สร้างวินัยการออมเงินอย่างสม่ําเสมอ ใช้จ่ายเงินอย่าง
พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มต้นจากการออมจํานวนน้อยก็อาจจะกลายเป็นเงิน
จํานวนมากได้ ถ้ามีสมาชิกมาออมเงินเป็นจํานวนมากข้ึน และยังสามารถนําเงินออมมาเป็นแหล่งเงินทุน
ให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพในอัตราดอกเบ้ียต่ํา ทําให้มีแหล่งเงินทุนเพิ่มในชุมชน สามารถลดปัญหา 
หนี้นอกระบบได้อีกด้วย  
 วิธีการ 

๑. ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ร่วมกันกําหนดกิจกรรมส่งเสริม 
การออมเงินให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกถือหุ้น
หรือมีเงินฝากสัจจะไว้ในระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านอย่างชัดเจน และนําเข้าที่ประชุมสมาชิก 
ขอความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติร่วมกันต่อไป 

  ๒. ดําเนินการส่งเสริมการออมเงินตามแผนการส่งเสริมการออมเงินให้เป็น
รูปธรรม 

  3. สรุปและรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน เพื่อปรับปรุงแผนการออมเงิน
ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมต่อการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามข้ันตอนต่างๆ ข้างต้น 
  ๑. ทะเบียนหุ้น  
  ๒. สมุดบัญชีเงินฝากสัจจะรายบุคคล 
  ๓. แผนการส่งเสริมการออมเงิน (บัญชีที่ ๒) 

๔. รายงานการประชุมสมาชิกที่มีมติเห็นชอบแผนการออมเงินและระเบียบ
เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านถือหุ้นหรือมีเงินฝากสัจจะไว้ในระเบียบ 
ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน 
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-(ตัวอย่าง)- 

บัญชีรายชื่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ฝากเงินสัจจะ / ค่าหุ้น (เงินออม) 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ค่าหุ้น สัจจะ รวม หมายเหตุ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

เอกสารการดําเนินงานปัญหาการออมเงิน

162 
 

 
-(ตัวอย่าง)- 

บัญชีรายชื่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ฝากเงินสัจจะ / ค่าหุ้น (เงินออม) 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ค่าหุ้น สัจจะ รวม หมายเหตุ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

เอกสารการดําเนินงานปัญหาการออมเงิน
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-(ตัวอย่าง)- 
ระเบียบวาระการประชมุสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน.................................... 

ครั้งที่ ................... /......................... 
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ................. 

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

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ...../........ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 เรื่องแผนการส่งเสริมการออมเงิน (บัญชีที่ ๒)  
   
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
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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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.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)...................................................................... 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ................................................................................................................ 
   ๓.๒ ................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ  พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น................................ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  เรื่องแผนการส่งเสริมการออมเงิน (บัญชีที่ ๒)  
  ตามที่กองทุนหมู่ บ้านได้มีบัญชีเงินออม /ฝากสัจจะ (บัญชีที่ ๒) ธนาคาร

..................สาขา.................. โดยได้กําหนดเงินออมค่าหุ้น จํานวน ..............บาท และให้สมาชิกกองทุน
หมู่บ้านฝากเงินสัจจะ รายปี/เดือน ละ..................บาท แต่เนื่องจากมีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านขาดส่งเงิน
ออมดังกล่าว ทําให้การออมเงินของกองทุนหมู่บ้านไม่เคล่ือนไหว และอาจทําให้ไม่ได้รับการสนับสนุน
เงินทุนจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
จึงได้จัดทําแผนการส่งเสริมการออมเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านตามเอกสารที่แนบ ให้สมาชิก
พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการออมเงินดังกล่าว  

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบแผนการออมเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านเสนอ โดยจะได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน 
หมวดว่าด้วยการออมเงินหุ้น/ฝากสจัจะ (บัญชีที่ ๒) ต่อไป 
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.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)...................................................................... 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ................................................................................................................ 
   ๓.๒ ................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ  พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น................................ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  เรื่องแผนการส่งเสริมการออมเงิน (บัญชีที่ ๒)  
  ตามที่กองทุนหมู่ บ้านได้มีบัญชีเงินออม /ฝากสัจจะ (บัญชีที่ ๒) ธนาคาร

..................สาขา.................. โดยได้กําหนดเงินออมค่าหุ้น จํานวน ..............บาท และให้สมาชิกกองทุน
หมู่บ้านฝากเงินสัจจะ รายปี/เดือน ละ..................บาท แต่เนื่องจากมีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านขาดส่งเงิน
ออมดังกล่าว ทําให้การออมเงินของกองทุนหมู่บ้านไม่เคล่ือนไหว และอาจทําให้ไม่ได้รับการสนับสนุน
เงินทุนจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
จึงได้จัดทําแผนการส่งเสริมการออมเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านตามเอกสารที่แนบ ให้สมาชิก
พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการออมเงินดังกล่าว  

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบแผนการออมเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านเสนอ โดยจะได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน 
หมวดว่าด้วยการออมเงินหุ้น/ฝากสจัจะ (บัญชีที่ ๒) ต่อไป 
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.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)...................................................................... 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ................................................................................................................ 
   ๓.๒ ................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ  พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น................................ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  เรื่องแผนการส่งเสริมการออมเงิน (บัญชีที่ ๒)  
  ตามที่กองทุนหมู่ บ้านได้มีบัญชีเงินออม /ฝากสัจจะ (บัญชีที่ ๒) ธนาคาร

..................สาขา.................. โดยได้กําหนดเงินออมค่าหุ้น จํานวน ..............บาท และให้สมาชิกกองทุน
หมู่บ้านฝากเงินสัจจะ รายปี/เดือน ละ..................บาท แต่เนื่องจากมีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านขาดส่งเงิน
ออมดังกล่าว ทําให้การออมเงินของกองทุนหมู่บ้านไม่เคล่ือนไหว และอาจทําให้ไม่ได้รับการสนับสนุน
เงินทุนจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
จึงได้จัดทําแผนการส่งเสริมการออมเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านตามเอกสารที่แนบ ให้สมาชิก
พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการออมเงินดังกล่าว  

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบแผนการออมเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านเสนอ โดยจะได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน 
หมวดว่าด้วยการออมเงินหุ้น/ฝากสจัจะ (บัญชีที่ ๒) ต่อไป 
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.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)...................................................................... 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ................................................................................................................ 
   ๓.๒ ................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ  พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น................................ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  เรื่องแผนการส่งเสริมการออมเงิน (บัญชีที่ ๒)  
  ตามที่กองทุนหมู่ บ้านได้มีบัญชีเงินออม /ฝากสัจจะ (บัญชีที่ ๒) ธนาคาร

..................สาขา.................. โดยได้กําหนดเงินออมค่าหุ้น จํานวน ..............บาท และให้สมาชิกกองทุน
หมู่บ้านฝากเงินสัจจะ รายปี/เดือน ละ..................บาท แต่เนื่องจากมีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านขาดส่งเงิน
ออมดังกล่าว ทําให้การออมเงินของกองทุนหมู่บ้านไม่เคล่ือนไหว และอาจทําให้ไม่ได้รับการสนับสนุน
เงินทุนจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
จึงได้จัดทําแผนการส่งเสริมการออมเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านตามเอกสารที่แนบ ให้สมาชิก
พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการออมเงินดังกล่าว  

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบแผนการออมเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านเสนอ โดยจะได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน 
หมวดว่าด้วยการออมเงินหุ้น/ฝากสจัจะ (บัญชีที่ ๒) ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ  
 ..............................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

มติที่ประชมุ ..................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

ปิดประชมุเวลา...................................น.  
 
 
 

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

น.
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2.2.4 ปญัหาไม่เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน    

   สภาพปญัหา  
   สมาชิกในหมู่บ้านหรือชุมชนเปน็สมาชิกกองทนุหมู่บ้านน้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
ประชากรในหมู่บ้าน/ชุมชน กองทนุหมู่บ้านไม่มีการเปิดรับสมาชิกกองทุนหมูบ้่านเพิ่มเติม  

   แนวทางการแก้ไข 
   คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดกิจกรรมเพิ่อส่งเสริมให้ประชากรในหมู่บ้าน
หรือชุมชนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านให้มากข้ึน  

 วิธีการ 
  จัดกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับรู้และเข้าใจภารกิจ 

บทบาทของกองทุนหมู่บ้าน และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือส่งเสริมให้คนใน
หมู่บ้าน/ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านมากข้ึนหรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนกองทุน
หมู่บ้านเพ่ิมมากข้ึน 

   เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามข้ันตอนต่างๆ ข้างต้น 
  ๑. แผนการรบัสมัครสมาชิกกองทนุหมู่บ้าน 

  ๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีมติเกี่ยวกบัการกําหนด
กิจกรรมเพิ่อส่งเสริมให้ประชากรในหมู่บ้านหรือชุมชนสมัครเปน็สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

   ๓. หลักฐานอ่ืนที่แสดงถึงกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์ (เช่น รปูภาพกิจกรรม
ขณะกําลังรบัสมัคร,แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก,เอกสารเชิญชวน/เปิดรบัสมัครสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.	 หลักฐานอื่นที่แสดงถึงกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์	 (เช่น	 รูปภาพกิจกรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชากรในหมู่บ้าน 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ 
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 สมาชิกเลขที่...................../...................... 

 ใบสมัครสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

                                             ทําที ่ ...................................................................... 

………………………………………………………………………. 

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

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................................อายุ...........ป ีอยูบ้่านเลขที่.............          
หมู่ที่......ตําบล.................................อําเภอ....................................จังหวัด.............................................  

2. ปัจจุบนั       ไม่เป็น    เป็นสมาชิกกลุ่ม  

  ช่ือกลุ่มที่ เป็นสมาชิก (กรณีสมาชิกมีกลุ่มการดําเนินงานในหมู่ บ้าน เ ช่น กลุ่มทอผ้าไหม  
กลุ่มออมทรัพย์)...........................ตั้งอยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่.............ตําบล......................................
อําเภอ....................................จังหวัด..............................................ปัจจุบันมีเงินออมสัจจะกับ 
กลุ่ม................................................ จํานวน.......................................บาท 

3. อาชีพหลัก........................รายได้เฉล่ียต่อเดือน...............สถานประกอบอาชีพ.............................. 

4. อาชีพรอง.....................รายได้เฉล่ียต่อเดือน....................สถานประกอบอาชีพ............................. 

ข้าพเจ้าเข้าใจหลักการวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้าน................................................หมู่ที่......... 
เป็นอย่างดี และสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน โดยเคร่งครัด โดยจะส่งเงิน
ออมฝากสัจจะเดือนละ..........................บาท และข้อรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
         

ลงชื่อ...................................................ผู้สมัคร 
(............................................................) 
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คํารับรองของสมาชิก 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า..........................................................................................................ผู้สมัคร
เป็นผู้มีความประพฤติดี สามารถรับเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนหมู่บ้าน..................................................
หมู่ที่........ตําบล..............................อําเภอ..................................จังหวัด......................................ได้       

 

 

ลงชื่อ.................................................ผู้รับรอง   ลงชื่อ.......................................................ผู้รับรอง 

(...............................................................)     (...............................................................) 
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คํารับรองของสมาชิก 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า..........................................................................................................ผู้สมัคร
เป็นผู้มีความประพฤติดี สามารถรับเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนหมู่บ้าน..................................................
หมู่ที่........ตําบล..............................อําเภอ..................................จังหวัด......................................ได้       

 

 

ลงชื่อ.................................................ผู้รับรอง   ลงชื่อ.......................................................ผู้รับรอง 

(...............................................................)     (...............................................................) 
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คํารับรองของสมาชิก 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า..........................................................................................................ผู้สมัคร
เป็นผู้มีความประพฤติดี สามารถรับเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนหมู่บ้าน..................................................
หมู่ที่........ตําบล..............................อําเภอ..................................จังหวัด......................................ได้       

 

 

ลงชื่อ.................................................ผู้รับรอง   ลงชื่อ.......................................................ผู้รับรอง 

(...............................................................)     (...............................................................) 
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 2.2.5 ปัญหาไม่มีสถานที่ทําการของกองทุนหมู่บ้าน 

   สภาพปญัหา   
กองทุนหมู่บ้านไม่มีอาคาร สถานที่ทําการเป็นของตนเอง หรือมีสถานที่ทําการ 

ที่ไม่เป็นการถาวร ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านใช้บ้านของตนเอง หรือของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
เป็นสถานที่ทําการ เมื่อมีการเปลี่ยนประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ก็จะต้องเปล่ียนสถานที่ทําการไปด้วยส่งผลให้การติดต่อประสานงานมีความคลาดเคลื่อน เอกสาร 
เกิดการสูญหาย  และไม่มีการส่งมอบเอกสารให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่ 
   แนวทางการแก้ไข 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดหาสถานท่ีทําการของกองทุนหมู่บ้านให้
เหมาะสมหรือเป็นสถานที่ทําการถาวร เพ่ือใช้เป็นที่ให้บริการแก่สมาชิก เป็นที่จัดเก็บเอกสาร และ 
ทํากิจกรรมร่วมกับสมาชิกกองทุน หากไม่มีสถานที่ทําการถาวร และจําเป็นต้องขอใช้สถานที่จาก
หน่วยงานอื่นจะต้องทําหลักฐานการยินยอมให้ใช้สถานท่ี หรือสัญญาเช่าสถานที่เป็นสถานที่ทําการ
กองทุนหมู่บ้าน แล้วแต่กรณี 
 วิธีการ 

๑. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านประชุมสมาชิกพิจารณาจัดหาสถานที่ทําการ
ของกองทุนหมู่บ้านโดยขอใช้ที่ดินที่เป็นที่สาธารณประโยชน์ หรือที่ดินของบุคคลอื่น หรือเช่าสถานที่     
เพื่อเป็นสถานที่ทําการโดยมีหลักฐานการยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือสัญญาเช่าเป็นสถานที่ทําการกองทุน
หมู่บ้าน 

๒. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านประชุมสมาชิกพิจารณาจัดหาสถานท่ีทําการ
ของกองทุนหมู่บ้านเพ่ือขอใช้สถานที่จากหน่วยงานอ่ืนเป็นที่ทําการ เช่น วัด มัสยิด อบต. เทศบาล      
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้โดยมีหลักฐานการยินยอมให้ใช้เป็นสถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน      

๓. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านประชุมสมาชิกเพื่อขออนุมัติใช้เงินกําไรสุทธิ
จัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน หรือเป็นค่าเช่าสถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน 

   เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนต่างๆ ข้างต้น 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเรื่องการจัดหาสถานท่ี 

ทําการของกองทุนหมู่บ้าน  
2. รายงานการประชุมสมาชิกเรื่องการจัดหาสถานที่ทําการของกองทุนหมู่บ้าน 

และอนุมัติให้ใช้เงินกําไรสุทธิจัดซ้ือที่ดินเพ่ือสร้างที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน หรือเป็นค่าเช่าสถานที่ทําการ
กองทุนหมู่บ้าน 
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3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ีในกรณีที่กองทุนหมู่บ้านขอใช้ที่ดินที่เป็นที่
สาธารณประโยชน์ หรือที่ดินของบุคคลอ่ืน หรือขอใช้สถานที่จากหน่วยงานอื่นเป็นที่ทําการ เช่น วัด 
มัสยิด อบต. เทศบาล ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน 

4. สัญญาเช่าในกรณีที่กองทุนหมู่บ้านเช่าสถานที่ทําการเอกชนหรือบุคคลอื่น 
5. สัญญาซ้ือขายที่ดิน/อาคาร พร้อมเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน กรณีซ้ือที่ดิน/

อาคารเป็นสถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน 
6. ภาพถ่ายสถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน 
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สัญญาเช่า 
เขียนที่.......................................................... 
.....................................................................                     

วันที่.............เดือน...............................พ.ศ. ............ 
 
  หนังสือสัญญาเช่าฉบับนี้ทําขึ้นระหว่าง นาย/นาง/นางสาว............................................... 
เลขประจําตัวประชาชน  -  - - -  อายุ....................ป ี      
เชื้อชาติ.............. สัญชาติ......................บ้านเลขที่..................หมู่ที่............ถนน....................................
ตรอก/ซอย....................ตําบล............................ อําเภอ.............................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย์ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ซ่ึง ต่อไปในสัญญาน้ีเ รียกว่า “ผู้ ใ ห้ เ ช่า” ฝ่ายหนึ่ง  กับ  กองทุน
หมู่บ้าน……………………………………………..โดยนาย/นาง/นางสาว………………….……………………………….………………….
ตําแหน่ง…………………………………..................……อายุ...............ปี เช้ือชาติ.........สัญชาติ.................
บ้านเลขที่.........................หมู่ที่..........ถนน...........................................ตรอก/ซอย..............................
ตําบล.......................... อําเภอ...........................จังหวัด........................... รหัสไปรษณีย์..................... 
และนาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………..ตําแหน่ง………………………………………….
อายุ...............ป ีเชื้อชาติ......................สัญชาติ.........................บ้านเลขที่.........................หมู่ที่..............
ถนน..................................ตรอก/ซอย.....................................ตําบล..............................................
อําเภอ........................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์..............................
ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง 
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทําสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑. ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู้ เช่าตกลงเช่า ที่ดินโฉนด/หนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ เลขท่ี...............เลขที่ดิน................หน้าสํารวจ..............ตําบล/แขวง................................
อําเภอ/เขต..........................จังหวัด.........................มีเนื้อที่จํานวน...........ไร่..........งาน............ ตารางวา 
พร้อมส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ทรัพย์สินที่เช่า” โดยทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นเป็น
กรรมสิทธิ์ / สิทธิครอบครองของผู้ให้เช่า มีกําหนดระยะเวลา.......ปี..............เดือน โดยผู้เช่าตกลง
ยินยอมจ่ายค่าเช่าในอัตราเดือน/ป ีละ....................บาท(........................................................................) 
  ข้อ ๒. ในการเช่าทรัพย์สินที่เช่า ผู้เช่าจะใช้เพ่ือ........................................................   
  ข้อ ๓. ผู้เช่าจะต้องดูแลรกัษาทรัพย์สินทีเ่ช่าตามสัญญานี้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้สอยได้ และ
ยินยอมให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าเข้าตรวจสอบดูแลทรัพย์สินได้เสมอ 
  ข้อ ๔. ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่านําทรัพย์สินไปให้ผู้อ่ืนเช่าช่วงได้ โดยผู้เช่าจะแจ้งให้ผู้ให้เช่า
ทราบภายในกําหนด ๗ วนันบัแต่วันตกลงกับผู้เช่าช่วง 
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สัญญาเช่า 
เขียนที่.......................................................... 
.....................................................................                     

วันที่.............เดือน...............................พ.ศ. ............ 
 
  หนังสือสัญญาเช่าฉบับนี้ทําขึ้นระหว่าง นาย/นาง/นางสาว............................................... 
เลขประจําตัวประชาชน  -  - - -  อายุ....................ป ี      
เชื้อชาติ.............. สัญชาติ......................บ้านเลขที่..................หมู่ที่............ถนน....................................
ตรอก/ซอย....................ตําบล............................ อําเภอ.............................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย์ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ซ่ึง ต่อไปในสัญญาน้ีเ รียกว่า “ผู้ ใ ห้ เ ช่า” ฝ่ายหนึ่ง  กับ  กองทุน
หมู่บ้าน……………………………………………..โดยนาย/นาง/นางสาว………………….……………………………….………………….
ตําแหน่ง…………………………………..................……อายุ...............ปี เช้ือชาติ.........สัญชาติ.................
บ้านเลขที่.........................หมู่ที่..........ถนน...........................................ตรอก/ซอย..............................
ตําบล.......................... อําเภอ...........................จังหวัด........................... รหัสไปรษณีย์..................... 
และนาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………..ตําแหน่ง………………………………………….
อายุ...............ป ีเชื้อชาติ......................สัญชาติ.........................บ้านเลขที่.........................หมู่ที่..............
ถนน..................................ตรอก/ซอย.....................................ตําบล..............................................
อําเภอ........................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์..............................
ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง 
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทําสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑. ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู้ เช่าตกลงเช่า ที่ดินโฉนด/หนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ เลขที่...............เลขที่ดิน................หน้าสํารวจ..............ตําบล/แขวง................................
อําเภอ/เขต..........................จังหวัด.........................มีเนื้อที่จํานวน...........ไร่..........งาน............ ตารางวา 
พร้อมส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ทรัพย์สินที่เช่า” โดยทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นเป็น
กรรมสิทธิ์ / สิทธิครอบครองของผู้ให้เช่า มีกําหนดระยะเวลา.......ปี..............เดือน โดยผู้เช่าตกลง
ยินยอมจ่ายค่าเช่าในอัตราเดือน/ป ีละ....................บาท(........................................................................) 
  ข้อ ๒. ในการเช่าทรัพย์สินที่เช่า ผู้เช่าจะใช้เพ่ือ........................................................   
  ข้อ ๓. ผู้เช่าจะต้องดูแลรกัษาทรัพย์สินทีเ่ช่าตามสัญญานี้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้สอยได้ และ
ยินยอมให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าเข้าตรวจสอบดูแลทรัพย์สินได้เสมอ 
  ข้อ ๔. ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่านําทรัพย์สินไปให้ผู้อ่ืนเช่าช่วงได้ โดยผู้เช่าจะแจ้งให้ผู้ให้เช่า
ทราบภายในกําหนด ๗ วนันบัแต่วันตกลงกับผู้เช่าช่วง 
 

เอกสารการดําเนินงานปัญหาไม่มีทําการกองทุน
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 สัญญาเช่านี้ได้ทําข้ึน ๒ ฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน    
และเข้าใจสัญญาดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ และมอบให้ผู้ให้เช่า ๑ ฉบับ                 
และผู้เช่า ๑  ฉบับ 
 
     ลงชื่อ................................................ผู้ให้เช่า 
                    (................................................) 
 
     ลงชื่อ................................................ผู้เช่า 
                    (................................................) 
              ตําแหน่ง.............................................. 
 
     ลงชื่อ................................................ผู้เช่า 
                    (................................................) 
                    ตําแหน่ง.............................................. 
 
     ลงชื่อ................................................พยาน 
                    (................................................) 
 
     ลงชื่อ................................................พยาน 
                    (................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : หากมีการเช่าเกินกว่า ๓ ปข้ึีนไป ต้องทําเป็นหนงัสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่
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 สัญญาเช่านี้ได้ทําข้ึน ๒ ฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน    
และเข้าใจสัญญาดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ และมอบให้ผู้ให้เช่า ๑ ฉบับ                 
และผู้เช่า ๑  ฉบับ 
 
     ลงชื่อ................................................ผู้ให้เช่า 
                    (................................................) 
 
     ลงชื่อ................................................ผู้เช่า 
                    (................................................) 
              ตําแหน่ง.............................................. 
 
     ลงชื่อ................................................ผู้เช่า 
                    (................................................) 
                    ตําแหน่ง.............................................. 
 
     ลงชื่อ................................................พยาน 
                    (................................................) 
 
     ลงชื่อ................................................พยาน 
                    (................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : หากมีการเช่าเกินกว่า ๓ ปข้ึีนไป ต้องทําเป็นหนงัสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่
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หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
(กรณีบุคคลท่ัวไป) 

เขียนที่............................................................. 
.......................................................................                   

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

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน  -  - - -    อายุ....................ป ี     
อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่...............ถนน.......................ตําบล...........................อําเภอ........................ 
จังหวัด...................เป็นเจ้าของที่ดิน โฉนดที่ดิน / นส.๓ ก / นส. ๓ / สค. ๑  เลขที่........................ 
ตําบล................................. อําเภอ................................จังหวัด............................มีเนื้อที่ 
จํานวน . . . . . . . . . . .ไ ร่…………งาน…………ตารางวา  พร้อมส่ิงปลูกสร้าง  ยินยอมให้กองทุนหมู่บ้าน 
...........................................ใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เพ่ือเป็นสถานที่ทําการกองทุน
หมู่บ้าน……………………………................................เป็นระยะเวลา..........................ป.ี.......................เดือน 

 
 

ลงชื่อ………………………………………………………………..เจ้าของที่ดิน/ผู้ให้ความยินยอม 

                   (.................................................................) 
 
 
ลงชื่อ................................................ผู้ขอใช้ที่ดิน  ลงชื่อ.............................................ผู้ขอใช้ที่ดิน 

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

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

(.................................................................)   (.................................................................) 
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หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
(กรณีที่เป็นนิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ) 

เขียนที่........................................................... 
.....................................................................                     

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

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน  -  - - -    อายุ....................ป ี     
อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่...............ถนน.......................ตําบล...........................อําเภอ........................ 
จังหวัด................... ตําแหน่ง นายก อบต. ............................... / นายกเทศมนตรีเทศบาล.................... /  
เจ้าอาวาสวัด ................................/ อิหม่าม มัสยิด ................................/ ครูใหญ่ ผู้อํานวยการโรงเรียน
....................... / ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ .............. ในฐานะเป็นผู้ครอบครอง ดูแล ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 โฉนดที่ดิน / นส.๓ ก / นส. ๓ / สค. ๑/นสล.  เลขที่......... ตําบล........................ อําเภอ....................  
จังหวัด...............มีเนื้อที่จํานวน...........ไร่…………งาน…………ตารางวา พร้อมส่ิงปลูกสร้าง ยินยอมให้
กองทุนหมู่บ้าน...........................................ใช้ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างดังกล่าว เพื่อเป็นสถานที่ทําการ
กองทุนหมู่บ้าน……………………………........................เป็นระยะเวลา..........................ป.ี.......................เดือน 

 
 

ลงชื่อ………………………………………………………………..ผู้ให้ความยินยอม 

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

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

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

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

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

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



คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 179

179 
 

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร 
(กรณีบุคคลท่ัวไป) 

เขียนที่........................................................... 
.....................................................................                     

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

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................ อายุ ............ป ี 

เลขประจําตัวประชาชน  -  - - -  อยู่เลขที่............... 
หมู่ที่..................ถนน................................ตรอก/ซอย................................แขวง/ตําบล...........................
อําเภอ............................จังหวัด...........................เจ้าของโฉนดที่ดิน / นส.๓ ก / นส. ๓ / สค. ๑  
เลขที่..................ซ่ึงตั้งอยู่ ณ ............................ถนน........................ตรอก/ซอย....................................
ตําบล.............................. อําเภอ..........................................จังหวัด…………….. ยินยอมให้กองทุนหมู่บ้าน
.............................................................................เข้าทําการปลูกสร้างอาคารในที่ดินดังกล่าวได้ในเนื้อที่
...................................ตารางเมตร  มีขนาดดังนี้ 

ทิศเหนือยาว............................................เมตร จด..................................................... 
ทิศใต้ยาว...................................................เมตร จด..................................................... 
ทิศตะวันออกยาว........................................เมตร จด..................................................... 
ทิศตะวันตกยาว..........................................เมตร จด..................................................... 
รายละเอียดเอกสารโฉนดที่ดิน แผนผังเขตท่ีดิน และแบบแปลนอาคาร ปรากฏตามสําเนา
แนบท้ายหนังสือนี้ 
พร้อมนี้  ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนหมู่บ้าน......................................................ปลูกสร้างอาคาร

เป็นสถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้านในที่ดินดังกล่าวน้ี เป็นระยะเวลา........................ปี..................เดือน 
โดยมีค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ..................บาท / ปีละ.................บาท หรือไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งส้ิน   

กรณีที่ข้อตกลงตามหนังสือนี้สิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุอันใด เจ้าของที่ดินยินยอมให้กองทุนหมู่บ้าน
.....................................................รื้อถอนอาคารดังกล่าวได้ แต่หากเจ้าของท่ีดินผู้ให้ความยินยอม
ประสงค์จะได้อาคารในท่ีดิน เจ้าของที่ดินยินยอมที่จะใช้ราคาสิ่งปลูกสร้างอาคารตามราคาการประเมิน   
ในท้องตลาด หรือตามที่จะตกลงกัน 

179 
 

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร 
(กรณีบุคคลท่ัวไป) 

เขียนที่........................................................... 
.....................................................................                     

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

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................ อายุ ............ป ี 

เลขประจําตัวประชาชน  -  - - -  อยู่เลขที่............... 
หมู่ที่..................ถนน................................ตรอก/ซอย................................แขวง/ตําบล...........................
อําเภอ............................จังหวัด...........................เจ้าของโฉนดที่ดิน / นส.๓ ก / นส. ๓ / สค. ๑  
เลขที่..................ซ่ึงตั้งอยู่ ณ ............................ถนน........................ตรอก/ซอย....................................
ตําบล.............................. อําเภอ..........................................จังหวัด…………….. ยินยอมให้กองทุนหมู่บ้าน
.............................................................................เข้าทําการปลูกสร้างอาคารในที่ดินดังกล่าวได้ในเนื้อที่
...................................ตารางเมตร  มีขนาดดังนี้ 

ทิศเหนือยาว............................................เมตร จด..................................................... 
ทิศใต้ยาว...................................................เมตร จด..................................................... 
ทิศตะวันออกยาว........................................เมตร จด..................................................... 
ทิศตะวันตกยาว..........................................เมตร จด..................................................... 
รายละเอียดเอกสารโฉนดที่ดิน แผนผังเขตท่ีดิน และแบบแปลนอาคาร ปรากฏตามสําเนา
แนบท้ายหนังสือนี้ 
พร้อมนี้  ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนหมู่บ้าน......................................................ปลูกสร้างอาคาร

เป็นสถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้านในที่ดินดังกล่าวน้ี เป็นระยะเวลา........................ปี..................เดือน 
โดยมีค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ..................บาท / ปีละ.................บาท หรือไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งส้ิน   

กรณีที่ข้อตกลงตามหนังสือนี้สิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุอันใด เจ้าของที่ดินยินยอมให้กองทุนหมู่บ้าน
.....................................................รื้อถอนอาคารดังกล่าวได้ แต่หากเจ้าของท่ีดินผู้ให้ความยินยอม
ประสงค์จะได้อาคารในท่ีดิน เจ้าของที่ดินยินยอมที่จะใช้ราคาสิ่งปลูกสร้างอาคารตามราคาการประเมิน   
ในท้องตลาด หรือตามที่จะตกลงกัน 

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

....................................................
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หนังสือยินยอมน้ีได้ทําข้ึน ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และ
เข้าใจดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ และมอบให้ผู้ให้ความยินยอม ๑ ฉบับ  และ 
ผู้ขอใช้ที่ดิน  ๑  ฉบับ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

ลงช่ือ................................................................พยาน 

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

ลงช่ือ...........................................................ผู้ขอใช้ที่ดิน 

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

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

ลงช่ือ...........................................................ผู้ให้ความยินยอม 

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

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

ลงช่ือ...........................................................ผู้ขอใช้ที่ดิน 

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

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

ลงช่ือ................................................................พยาน 

(.....................................................) 
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หนังสือยินยอมน้ีได้ทําข้ึน ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และ
เข้าใจดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ และมอบให้ผู้ให้ความยินยอม ๑ ฉบับ  และ 
ผู้ขอใช้ที่ดิน  ๑  ฉบับ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

ลงช่ือ................................................................พยาน 

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

ลงช่ือ...........................................................ผู้ขอใช้ที่ดิน 

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

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

ลงช่ือ...........................................................ผู้ให้ความยินยอม 

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

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

ลงช่ือ...........................................................ผู้ขอใช้ที่ดิน 

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

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

ลงช่ือ................................................................พยาน 

(.....................................................) 
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หนังสือยินยอมน้ีได้ทําข้ึน ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และ
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ผู้ขอใช้ที่ดิน  ๑  ฉบับ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

ลงช่ือ................................................................พยาน 

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

ลงช่ือ...........................................................ผู้ขอใช้ที่ดิน 

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

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

ลงช่ือ...........................................................ผู้ให้ความยินยอม 

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

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

ลงช่ือ...........................................................ผู้ขอใช้ที่ดิน 

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

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

ลงช่ือ................................................................พยาน 

(.....................................................) 
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หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร 
(กรณีเป็นนิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ) 

เขียนที่........................................................... 
.....................................................................                    

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

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................ อายุ ............ป ี 

เลขประจําตัวประชาชน  -  - - -  อยู่เลขที่............... 
หมู่ที่..................ถนน................................ตรอก/ซอย................................แขวง/ตําบล...........................
อําเภอ............................จังหวัด...........................ตําแหน่ง นายก อบต. ............................... / 
นายกเทศมนตรีเทศบาล.................... /  เจ้าอาวาสวัด ................................/ อิหม่าม มัสยิด 
................................/ ครูใหญ่ ผู้อํานวยการโรงเรียน....................... / ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ..............ในฐานะ
เป็นผู้ครอบครอง ดูแล ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน โฉนดที่ดิน / นส.๓ ก / นส. ๓ / สค. ๑/นสล.  เลขที่...............
ซ่ึงตั้งอยู่ ณ ................................................ถนน........................ตรอก/ซอย....................................
ตําบล.............................. อําเภอ..........................................จังหวัด…………….. ยินยอมให้กองทุนหมู่บ้าน
.............................................................................เข้าทําการปลูกสร้างอาคารในที่ดินดังกล่าวได้ในเนื้อที่
...................................ตารางเมตร  มีขนาดดังนี้ 

ทิศเหนือยาว............................................เมตร จด..................................................... 
ทิศใต้ยาว...................................................เมตร จด..................................................... 
ทิศตะวันออกยาว........................................เมตร จด..................................................... 
ทิศตะวันตกยาว..........................................เมตร จด..................................................... 
รายละเอียดเอกสารโฉนดที่ดิน แผนผังเขตท่ีดิน และแบบแปลนอาคาร ปรากฏตามสําเนา
แนบท้ายหนังสือนี้ 
พร้อมนี้  ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนหมู่บ้าน......................................................ปลูกสร้างอาคาร

เป็นสถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้านในที่ดินดังกล่าวน้ี เป็นระยะเวลา........................ปี..................เดือน 
โดยมีค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ..................บาท / ปีละ.................บาท หรือไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งส้ิน 
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หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร 
(กรณีบุคคลท่ัวไป) 

เขียนที่........................................................... 
.....................................................................                     

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

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................ อายุ ............ป ี 

เลขประจําตัวประชาชน  -  - - -  อยู่เลขที่............... 
หมู่ที่..................ถนน................................ตรอก/ซอย................................แขวง/ตําบล...........................
อําเภอ............................จังหวัด...........................เจ้าของโฉนดที่ดิน / นส.๓ ก / นส. ๓ / สค. ๑  
เลขที่..................ซ่ึงตั้งอยู่ ณ ............................ถนน........................ตรอก/ซอย....................................
ตําบล.............................. อําเภอ..........................................จังหวัด…………….. ยินยอมให้กองทุนหมู่บ้าน
.............................................................................เข้าทําการปลูกสร้างอาคารในที่ดินดังกล่าวได้ในเนื้อที่
...................................ตารางเมตร  มีขนาดดังนี้ 

ทิศเหนือยาว............................................เมตร จด..................................................... 
ทิศใต้ยาว...................................................เมตร จด..................................................... 
ทิศตะวันออกยาว........................................เมตร จด..................................................... 
ทิศตะวันตกยาว..........................................เมตร จด..................................................... 
รายละเอียดเอกสารโฉนดที่ดิน แผนผังเขตท่ีดิน และแบบแปลนอาคาร ปรากฏตามสําเนา
แนบท้ายหนังสือนี้ 
พร้อมนี้  ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนหมู่บ้าน......................................................ปลูกสร้างอาคาร

เป็นสถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้านในที่ดินดังกล่าวน้ี เป็นระยะเวลา........................ปี..................เดือน 
โดยมีค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ..................บาท / ปีละ.................บาท หรือไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งส้ิน   

กรณีที่ข้อตกลงตามหนังสือนี้สิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุอันใด เจ้าของที่ดินยินยอมให้กองทุนหมู่บ้าน
.....................................................รื้อถอนอาคารดังกล่าวได้ แต่หากเจ้าของท่ีดินผู้ให้ความยินยอม
ประสงค์จะได้อาคารในท่ีดิน เจ้าของที่ดินยินยอมที่จะใช้ราคาสิ่งปลูกสร้างอาคารตามราคาการประเมิน   
ในท้องตลาด หรือตามที่จะตกลงกัน 

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

....................................................
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  กรณีที่ข้อตกลงตามหนังสือน้ีส้ินสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุอันใด ผู้ครอบครอง ดูแล ยินยอมให้
กองทุนหมู่บ้าน.....................................................รื้อถอนอาคารดังกล่าวได้ แต่หากผู้ครอบครอง ดูแล 
ประสงค์จะได้อาคารในที่ดิน ผู้ครอบครอง ดูแล ยินยอมที่จะใช้ราคาสิ่งปลูกสร้างอาคารตามราคาการ
ประเมินในท้องตลาด หรือตามที่จะตกลงกัน 

หนังสือยินยอมน้ีได้ทําข้ึน ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และ
เข้าใจดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ และมอบให้ผู้ให้ความยินยอม ๑ ฉบับ  และ 
ผู้ขอใช้ที่ดิน  ๑  ฉบับ 

 
 

ลงช่ือ...........................................................ผู้ให้ความยินยอม 

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

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

ลงช่ือ...........................................................ผู้ขอใช้ที่ดิน ลงช่ือ...........................................................ผู้ขอใช้ที่ดิน 

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

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

ลงช่ือ........................................................... พยาน  ลงช่ือ...........................................................พยาน 

      (.......................................................)           (.....................................................) 
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  กรณีที่ข้อตกลงตามหนังสือน้ีส้ินสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุอันใด ผู้ครอบครอง ดูแล ยินยอมให้
กองทุนหมู่บ้าน.....................................................รื้อถอนอาคารดังกล่าวได้ แต่หากผู้ครอบครอง ดูแล 
ประสงค์จะได้อาคารในที่ดิน ผู้ครอบครอง ดูแล ยินยอมที่จะใช้ราคาสิ่งปลูกสร้างอาคารตามราคาการ
ประเมินในท้องตลาด หรือตามที่จะตกลงกัน 

หนังสือยินยอมน้ีได้ทําข้ึน ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และ
เข้าใจดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ และมอบให้ผู้ให้ความยินยอม ๑ ฉบับ  และ 
ผู้ขอใช้ที่ดิน  ๑  ฉบับ 

 
 

ลงช่ือ...........................................................ผู้ให้ความยินยอม 

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

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

ลงช่ือ...........................................................ผู้ขอใช้ที่ดิน ลงช่ือ...........................................................ผู้ขอใช้ที่ดิน 

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

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

ลงช่ือ........................................................... พยาน  ลงช่ือ...........................................................พยาน 

      (.......................................................)           (.....................................................) 
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-(ตัวอย่าง)- 
หนังสือขออนุญาตใช้ศาลาประชาคมประจําหมู่บา้น 

 
เขียนที่........................................................... 
.....................................................................                     

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

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน......................................... หมู่ที่........ 
 
  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................................  ในฐานะ
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน................................................ หมู่ที่ ...... มีความประสงค์จะขอใช้
ศาลาประชาคมประจําหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นสถานที่ทําการของกองทนุหมู่บ้าน และเพ่ือการดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของกองทุนหมู่บ้าน ซ่ึงเป็นการพัฒนาหมู่บ้านและการมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและ
ประชาชนทั่วไป ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตใช้สถานที่ดังกล่าว  

  จึงเรียนมาเพือ่พิจารณาอนญุาตให้ใช้อาคารศาลาประชาคมประจําหมู่บ้านเป็นสถานที่
ทําการของกองทุนหมู่บ้าน....................................................ด้วย จักขอบคุณยิง่ 
 
 
 
 

(นาย/นาง/นางสาว..................................................) 
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน................................. 
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-(ตัวอย่าง)- 
ระเบียบวาระการประชมุคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน.................................... 

ครั้งที่ ........... /......................... 
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ................. 

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

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ...../........ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

    เรื่องการจัดหาสถานที่ทาํการของกองทุนหมู่บ้าน   
  

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
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-(ตัวอย่าง)- 
ระเบียบวาระการประชมุคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน.................................... 

ครั้งที่ ........... /......................... 
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ................. 

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

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ...../........ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

    เรื่องการจัดหาสถานที่ทาํการของกองทุนหมู่บ้าน   
  

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 
 

ผู้ไม่มาประชมุ 
  ๑. ................................................................................... กรรมการ 
  ๒. ..................................................................................  กรรมการ 
  ๓. ...................................................................................  กรรมการ 
  ๔. ...................................................................................  กรรมการ  
  ๕. ...................................................................................  กรรมการ 
  ๖. ...................................................................................  กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. ..................................................................................... ที่ปรึกษา 
  ๒. .................................................................................... ที่ปรึกษา 
  ๓. ..................................................................................... ผู้สังเกตการณ ์
  ๔. ..................................................................................... ผู้สังเกตการณ ์
เริ่มประชุมเวลา..........................น. 

.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
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ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรอืแก้ไข)...................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ................................................................................................................ 
   ๓.๒ ................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ  พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น................................ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
เรื่องการจัดหาสถานที่ทําการของกองทุนหมู่บ้าน 

     ตามที่กองทุนหมู่บ้าน.....................................ยังไม่มีอาคาร สถานที่ทําการ
เป็นของตนเอง การทํากิจกรรมต่างๆ ของกองทุนหมู่บ้านจึงไม่มีความคล่องตัวในการให้บริการแก่สมาชิก 
รวมทั้งไม่มีสถานที่ในการจัดเก็บเอกสาร จึงต้องจัดหาสถานที่ทําการ และเลขานุการกองทุนหมู่บ้านได้ไป
ดําเนินการจัดหาสถานที่ทําการ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา 

๑. เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  จาก..............................................   
ที่ตั้ง........................................................................(ระบุ ที่ดิน/อาคาร) 
ระยะเวลา(ป)ี.......................... 
ค่าตอบแทน(มี/ไม่มี)............................................................................ 
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ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
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.........................................................................................................................................................  
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............................................................................................................................................................. 
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   ๓.๑ ................................................................................................................ 
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.........................................................................................................................................................  
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   ๓.๑ ................................................................................................................ 
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ดําเนินการจัดหาสถานที่ทําการ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา 

๑. เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  จาก..............................................   
ที่ตั้ง........................................................................(ระบุ ที่ดิน/อาคาร) 
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ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 .........................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................  

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 
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............................................................................................................................................................. 
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   ๓.๑ ................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
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ระยะเวลา(ป)ี.......................... 
ค่าตอบแทน(มี/ไม่มี)............................................................................ 
 
 
 

186 
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 .........................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................  
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   ๓.๑ ................................................................................................................ 
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๒. ขอใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากบุคคลทั่วไป  
ที่ตั้ง........................................................................(ระบุ ที่ดิน/อาคาร) 
ระยะเวลา(ป)ี.......................... 
ค่าตอบแทน(มี/ไม่มี)............................................................................ 

๓. ขอใช้ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จากนิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ เป็น
สถานที่ทําการ เช่น วัด มัสยิด อบต. เทศบาล ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน 

ที่ตั้ง........................................................................(ระบุ ที่ดิน/อาคาร) 
ระยะเวลา(ป)ี.......................... 
ค่าตอบแทน(มี/ไม่มี)............................................................................ 

๔. ขอใช้ที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร จากบุคคลทั่วไป    
ที่ตั้ง........................................................................(ระบุ ที่ดิน/อาคาร) 
ระยะเวลา(ป)ี.......................... 
ค่าตอบแทน(มี/ไม่มี)............................................................................ 

๕. ขอใช้ที่ดินเพ่ือปลูกสร้างอาคาร จากนิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ เป็น
สถานที่ทําการ เช่น วัด มัสยิด อบต. เทศบาล ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน 

ที่ตั้ง........................................................................(ระบุ ที่ดิน/อาคาร) 
ระยะเวลา(ป)ี.......................... 
ค่าตอบแทน(มี/ไม่มี)............................................................................ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้จัดหาสถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้านด้วย
วิธี...........................................................ตามท่ีเลขานุการกองทุนหมู่บ้านเสนอ จึงขอมอบหมายให้       
นาย/นาง/นางสาว....................................................................ตําแหน่ง....................................... และ
นาย/นาง/นางสาว................................................................. ..ตําแหน่ง............................เป็นผู้มีอํานาจ
ลงนามทํานิติกรรม สัญญาแทนกองทุนหมู่บ้าน และรายงานให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทราบ 

กรณีมีค่าใช้จ่าย และค่าตอบแทน ขอนุมัติจากที่ประชุมสมาชิกให้ใช้เงินกําไร
สุทธิเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาสถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบการจัดหาสถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้านด้วยวิธี................ 
โดยมอบหมายนาย/นาง/นางสาว...................................................ตําแหน่ง
.............................. และนาย/นาง/นางสาว....................................................
ตําแหน่ง............................เป็นผู้มีอํานาจลงนามทํานิติกรรม สัญญาแทนกองทุน
หมู่บ้าน และเห็นชอบให้ใช้เงินกําไรสุทธิเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
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ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่นๆ 
 ..............................................................................................................
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

มติที่ประชมุ ..................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 

ปิดประชมุเวลา...................................น. 
 
 
 
     (................................................)        (................................................) 
        เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน                           ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
          ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น.
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-(ตัวอย่าง)- 
ระเบียบวาระการประชมุสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน.................................... 

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

                                    
        

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ...../........ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 เรื่องการจัดหาสถานทีท่ําการของกองทนุหมูบ้่าน 

 
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 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม (ถ้ามี) 
๑. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เริ่มประชุมเวลา..........................น. 

.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้

น.
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ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  
มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)...................................................................... 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
    เรื่องการจัดหาสถานที่ทําการของกองทุนหมู่บ้าน 
   ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่กองทุนหมู่บ้าน
.....................................ยังไม่มีอาคาร สถานที่ทําการเป็นของตนเอง การทํากิจกรรมต่างๆ ของกองทุน
จึงไม่มีความคล่องตัวในการให้บริการแก่สมาชิก รวมทั้งไม่มีสถานที่ในการจัดเก็บเอกสาร จึงได้จัดหา
สถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้านดังนี้  

1. เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  จาก..............................................   
ที่ตั้ง........................................................................(ระบุ ที่ดิน/อาคาร) 
ระยะเวลา(ป)ี.......................... 
ค่าตอบแทน(มี/ไม่มี)............................................................................ 

2. ขอใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากบุคคลทั่วไป  
ที่ตั้ง........................................................................(ระบุ ที่ดิน/อาคาร) 
ระยะเวลา(ป)ี.......................... 
ค่าตอบแทน(มี/ไม่มี)............................................................................ 

3. ขอใช้ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จากนิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ เป็น
สถานที่ทําการ เช่น วัด มัสยิด อบต. เทศบาล ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน 

ที่ตั้ง........................................................................(ระบุ ที่ดิน/อาคาร) 
ระยะเวลา(ป)ี.......................... 
ค่าตอบแทน(มี/ไม่มี)............................................................................ 
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ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  
มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)...................................................................... 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
    เรื่องการจัดหาสถานที่ทําการของกองทุนหมู่บ้าน 
   ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่กองทุนหมู่บ้าน
.....................................ยังไม่มีอาคาร สถานที่ทําการเป็นของตนเอง การทํากิจกรรมต่างๆ ของกองทุน
จึงไม่มีความคล่องตัวในการให้บริการแก่สมาชิก รวมทั้งไม่มีสถานที่ในการจัดเก็บเอกสาร จึงได้จัดหา
สถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้านดังนี้  

1. เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  จาก..............................................   
ที่ตั้ง........................................................................(ระบุ ที่ดิน/อาคาร) 
ระยะเวลา(ป)ี.......................... 
ค่าตอบแทน(มี/ไม่มี)............................................................................ 

2. ขอใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากบุคคลทั่วไป  
ที่ตั้ง........................................................................(ระบุ ที่ดิน/อาคาร) 
ระยะเวลา(ป)ี.......................... 
ค่าตอบแทน(มี/ไม่มี)............................................................................ 

3. ขอใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากนิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ เป็น
สถานที่ทําการ เช่น วัด มัสยิด อบต. เทศบาล ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน 

ที่ตั้ง........................................................................(ระบุ ที่ดิน/อาคาร) 
ระยะเวลา(ป)ี.......................... 
ค่าตอบแทน(มี/ไม่มี)............................................................................ 
 

๓.	 ขอใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	 จากนิติบุคคล	 หรือหน่วยงานของรัฐ	 เป็น 

ที่ตัง้........................................................................(ระบุ	ที่ดนิ/อาคาร)

ระยะเวลา	(ปี)............................

ค่าตอบแทน	(ม/ีไม่ม)ี............................................................................

ที่ตัง้........................................................................(ระบุ	ที่ดนิ/อาคาร)

ระยะเวลา	(ปี)............................

ค่าตอบแทน	(ม/ีไม่ม)ี............................................................................

ที่ตัง้........................................................................(ระบุ	ที่ดนิ/อาคาร)

ระยะเวลา	(ปี)............................

ค่าตอบแทน	(ม/ีไม่ม)ี............................................................................
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4. ขอใช้ที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร จากบุคคลทั่วไป    
ที่ตั้ง........................................................................(ระบุ ที่ดิน/อาคาร) 
ระยะเวลา(ป)ี.......................... 
ค่าตอบแทน(มี/ไม่มี)............................................................................ 

5. ขอใช้ที่ดินเพ่ือปลูกสร้างอาคาร จากนิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ เป็น
สถานที่ทําการ เช่น วัด มัสยิด อบต. เทศบาล ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน 

ที่ตั้ง........................................................................(ระบุ ที่ดิน/อาคาร) 
ระยะเวลา(ป)ี.......................... 
ค่าตอบแทน(มี/ไม่มี)............................................................................ 

 ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้จัดหา
สถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้านด้วยวิธี....................................................... 
 และมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว............................................ตําแหน่ง
....................................... และนาย/นาง/นางสาว........................................ตําแหน่ง............................
เป็นผู้มีอํานาจลงนามทํานิติกรรม สัญญาแทนกองทุนหมู่บ้าน  
 กรณีมีค่าใช้จ่าย และค่าตอบแทน ขออนุมัติจากที่ประชุมสมาชิกให้ใช้เงินกําไร
สุทธิเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาสถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน  
 ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านจึงแจ้งผลการจัดหาสถานท่ีทําการกองทุน
หมู่บ้านให้แก่สมาชิกเพื่อรับทราบ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบการจัดหาสถานท่ีทําการกองทุนหมู่บ้านด้วยวิธี................ 

และการมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว.................................................
ตําแหน่ง............................... และนาย/นาง/นางสาว........................................
ตําแหน่ง.........................................เป็นผู้มีอํานาจลงนามทํานิติกรรม สัญญา
แทนกองทุนหมู่บ้าน  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
เรื่องขออนุมัติใช้เงินกําไรสุทธิเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนในการจัดหา  
สถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน    

ตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้จัดหาสถานท่ีทําการกองทุนหมู่บ้านด้วย
วิธี......................... ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนคือ (ค่าเช่า/ค่าตอบแทนการใช้
ที่ดินและอาคาร/ค่าน้ําค่าไฟ/ค่าซ้ือที่ดิน/ค่าก่อสร้างอาคาร) และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีมติขอ
อนุมัติใช้เงินกําไรสุทธิเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนในการจัดหาสถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน  

ที่ตัง้........................................................................(ระบุ	ที่ดนิ/อาคาร)

ระยะเวลา	(ปี)............................

ค่าตอบแทน	(ม/ีไม่ม)ี............................................................................

ที่ตัง้........................................................................(ระบุ	ที่ดนิ/อาคาร)

ระยะเวลา	(ปี)............................

ค่าตอบแทน	(ม/ีไม่ม)ี............................................................................
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คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจึงขอให้ท่ีประชุมสมาชิกพิจารณาและอนุมัติให้
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนําเงินกําไรสุทธิมาเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนในการจัดหาสถานท่ีทํา
การกองทุนหมู่บ้านดังกล่าว 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนําเงินกําไรสุทธิมาเป็น 
 ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนในการจัดหาสถานที่ทําการกองทุนหมู่บ้านดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ  
 ..............................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

มติที่ประชมุ ..................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
ปิดประชมุเวลา...................................น.  
 
 
 

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

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

เลขากองทุนหมู่บ้าน

ผู้จดรายงานการประชุม

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

ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

น.
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  2.2.6 ปัญหาไม่มีการจัดสรรผลกําไรสุทธินํามาจัดเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับ 
   สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

   สภาพปญัหา   
ระเบียบของกองทุนหมู่บ้านไม่ระบุการจัดสรรผลกําไรสุทธินํามาจัดสวัสดิการข้ัน

พ้ืนฐานให้กับสมาชิก หรือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่นําเงินกาํไรสุทธิในหมวดการจัดสวัสดิการมา
ดําเนินการจัดสรรเพื่อสวัสดิการของสมาชิกตามที่กําหนดไว้ในระเบียบ 

   แนวทางการแก้ไข  
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดําเนินการจัดสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานให้กับสมาชิก

กองทุนหมู่บ้านโดยต้องสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นของตนเองและสมาชิกสามารถเข้ามามีส่วนร่วม 
 วิธีการ 
    ๑. ดําเนินการจัดทําสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือ    
กองทุนชุมชนเมือง เช่น การรักษาพยาบาล การศึกษา การคลอดบุตร การฌาปนกิจ เป็นต้น  
   ๒. จัดประชุมสมาชิกเพ่ือให้ที่ประชุมสมาชิกพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัด
สวัสดิการข้ันพื้นฐาน โดยกําหนดในระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านอย่างชัดเจน 

  เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามข้ันตอนต่างๆ ข้างต้น 
  ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติม

ระเบียบ ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้านที่ระบุการจัดสวัสดิการข้ันพื้นฐาน 
  ๒. ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านที่มีการระบุถึงการจัดสวัสดิการให้กับ

สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
  ๓. หลักฐานอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการจัดสวัสดิการข้ันพื้นฐาน 
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-(ตัวอย่าง)- 
ระเบียบวาระการประชมุคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน....................................................... 

ครั้งที่............./................. 
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. .................... 

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

 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) 
   ๑.๑ เรื่อง............................................................................................ 
   ๑.๒ เรื่อง........................................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
    
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ เรื่อง............................................................................................  
   ๓.๒ เรื่อง............................................................................................ 
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
   เรื่องการจัดสวัสดิการข้ันพื้นฐาน 
 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

           
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารการดําเนินงาน 
ปัญหาไม่มีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก 
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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 
 

ผู้ไม่มาประชมุ 
  ๑. ................................................................................... กรรมการ 
  ๒. ..................................................................................  กรรมการ 
  ๓. ...................................................................................  กรรมการ 
  ๔. ...................................................................................  กรรมการ  
  ๕. ...................................................................................  กรรมการ 
  ๖. ...................................................................................  กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. ..................................................................................... ที่ปรึกษา 
  ๒. .................................................................................... ที่ปรึกษา 
  ๓. ..................................................................................... ผู้สังเกตการณ ์
  ๔. ..................................................................................... ผู้สังเกตการณ ์
เริ่มประชุมเวลา..........................น. น.
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.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่    ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ....................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่........................เดือน..........................พ.ศ. .................. 
 ....................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรือแก้ไข)...................................................................... 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ เรื่อง....................................................................................................... 
   ๓.๒ เรื่อง....................................................................................................... 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ  พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น................................ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  เรื่องการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐาน 

เนื่องจากกองทุนหมู่บ้านมีระเบียบ ข้อบังคับแล้วแต่ไม่ได้มีการกําหนดให้มีการ
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีเพื่อการจัดสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานให้กับสมาชิก เช่น การรักษาพยาบาล 
การศึกษา การคลอดบุตร การฌาปนกิจ  เป็นต้น ซ่ึงยังไม่สอดคล้องกับประโยชน์ของประชาชนใน
หมู่บ้านและชุมชน จึงขอให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ ข้อบังคับ
ดังกล่าว โดยเพิ่มหัวข้อ “สวัสดิการข้ันพื้นฐานแก่สมาชิก  อัตราร้อยละ......................” 
 
มติที่ประชุม  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ

ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน....................................โดยเพิ่มหัวข้อ “สวัสดิการ
ขั้นพื้นฐานแก่สมาชิก  อัตราร้อยละ......................” ตามเสนอ 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ  
 ..............................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

มติที่ประชมุ ..................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

ปิดประชมุเวลา...................................น.  
 
 
 

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

น.
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  2.2.7 ปัญหาไม่มีการจัดสรรกําไรสุทธิมาจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชน    

   สภาพปญัหา  
   ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านไม่ได้ระบุการจัดสรรกําไรสุทธิ เพ่ือ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่มีการนําเงินกําไรสุทธิที่กําหนดจัดสรร
เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามระเบียบมาใช้ 

   แนวทางการแก้ไข 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดําเนินการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้แก่

สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและคนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทของหมู่บ้าน/ชุมชน 
 วิธีการ 
    ๑. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกร่วมกันวางแผนดําเนินการจัดสรร
กําไรสุทธิ เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน  เช่น ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม  
   ๒. จัดประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน  โดยกําหนดในระเบียบ ข้อบังคับของ
กองทุนหมู่บ้านอย่างชัดเจน 

   เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามข้ันตอนต่างๆ ข้างต้น 
  ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกเรือ่งการแก้ไข

เพิ่มเติมระเบียบ ข้อบงัคับของกองทุนหมู่บ้านทีร่ะบกุารจัดสวัสดิการสาธารณประโยชน์ 
  ๒. ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านที่มีการระบุถึงการจัดสวัสดิการให้กบั 

สมาชิกกองทนุหมูบ่า้น 
  ๓. หลักฐานอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการจัดสวัสดิการสาธารณประโยชน์ 
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-(ตัวอย่าง)- 

ระเบียบวาระการประชมุสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน.................................... 
ครั้งที่ ........... /......................... 

วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ................. 
ณ ........................................................................... 

                                    
        

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ...../........ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  เรื่องการจัดสวัสดิการสาธารณประโยชน์ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารการดําเนินงานปัญหาการจัดสรรกําไรสุทธิ 
เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

200 
 

 
-(ตัวอย่าง)- 

ระเบียบวาระการประชมุสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน.................................... 
ครั้งที่ ........... /......................... 

วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ................. 
ณ ........................................................................... 

                                    
        

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ...../........ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  เรื่องการจัดสวัสดิการสาธารณประโยชน์ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารการดําเนินงานปัญหาการจัดสรรกําไรสุทธ ิ
เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
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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 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม (ถ้ามี) 
๑. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เริ่มประชุมเวลา..........................น. 

.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้

น.
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ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรอืแก้ไข)...................................................................... 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ................................................................................................................ 
   ๓.๒ ................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ  พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น................................ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
         เรื่องการจัดสวัสดิการสาธารณประโยชน์ 

เนื่องจากกองทุนหมู่บ้านมีระเบียบหรือข้อบังคับแล้วแต่ไม่ได้มีการกําหนดให้มีการ
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีเพื่อการจัดสวัสดิการสาธารณประโยชน์ให้กับสมาชิก เช่น ด้านสังคม ด้าน
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงยังไม่สอดคล้องกับประโยชน์ของประชาชน หมู่บ้าน และชุมชน คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านได้พิจารณาเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ ข้อบังคับดังกล่าว โดยเพ่ิมหัวข้อ “สวัสดิการ
สาธารณประโยชน์แก่สมาชิก  อัตราร้อยละ......................”จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนดังกล่าวโดยกําหนดในระเบียบ ข้อบังคับ
ของกองทุนหมู่บ้าน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน
....................................โดยเพิ่มหัวข้อ “สวัสดิการสาธารณประโยชน์แก่สมาชิก  
อัตราร้อยละ......................” ตามเสนอ 

 

โดยเพิ่มหัวข ้อ	“สวัสดิการ
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ  
 ..............................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

มติที่ประชมุ ..................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

ปิดประชมุเวลา...................................น.  
 
 
 

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

น.
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๒.๒.๘ ปญัหาไม่มีโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือมีไม่ครบถ้วนตามระเบียบ 

 สภาพปญัหา 
กองทุนหมู่บ้านไม่มีโครงสร้างของคณะกรรมการกองทุนหมู่ บ้าน หรือมี

โครงสร้างแต่จํานวนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่ครบตามระเบียบ (ระเบียบฯ ต้องมีคณะกรรมการ
ฯ จํานวน ๙-๑๕ คน) ปัญหาดังกล่าวอาจทําให้ไม่มีการแบ่งอํานาจหน้าที่ของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ที่ชัดเจน  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่ทราบบทบาท หน้าท่ีของตนเอง ซ่ึงจะส่งผลให้กองทุน
หมู่บ้านเกิดปัญหาในด้านการบริหารจัดการกองทุน และการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านขาด
ประสิทธิภาพ ไม่มีผู้ดูแลและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

   แนวทางการแก้ไข 
   คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านควรจัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านให้ครบตามที่ระเบียบกําหนด และต้องกําหนดอํานาจหน้าที่และบทบาทให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านแต่ละคนอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดทําแผนผังและการแสดงแผนผังโครงสร้างคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน จํานวน  ๙-๑๕ คน และระบุวาระเริ่มต้นและวาระส้ินสุด ของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
แต่ละราย บนแผนผังโครงสร้างให้ชัดเจนตามระเบียบ และถ่ายภาพผังโครงสร้างรายงานให้ สทบ. ทราบ 
 วิธีการ 

1. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านประชุมเพ่ือแบ่งอํานาจหน้าท่ีหรือกําหนด
บทบาทภาระหน้าที่ให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่ละคนรับผิดชอบโดยชัดเจน ซ่ึงโครงสร้างของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะประกอบด้วย ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน รองประธานกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

2. จัดทําแผนผังและการแสดงแผนผังโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
3. ปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน 

   เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามข้ันตอนต่างๆ ข้างต้น 
   ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีมติกําหนดอํานาจหน้าที่
และบทบาทใหก้รรมการกองทุนหมู่บ้านแต่ละคนอย่างชัดเจน(ตัวอย่างรายงานประชมุตามแนวทางแก้ไขข้อ 
2.1.8) 

๒. บัญชีรายชือ่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดปจัจบุนั 
3. แผนผังโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกองทนุชุมชนเมืองโดยแยก

อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่ละคน 
 
 

จ�านวน	๙-๑๕	คน)
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โครงสร้างการบรหิารคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้าน   จํานวน ๙ - ๑๕ คน 

 

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

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

 

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

เอกสารการดําเนินงานปัญหา 
โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
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             (.........................................................) 
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     (............................)                            (............   ............)                                 (...........   .............) 
    ตําแหน่ง รองประธาน                    ตําแหน่ง เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน           ตําแหน่งเหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน 
  กรรมการกองทุนหมู่บ้าน                                    
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     (...............................)                         (.............................)                                   (..........................) 
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     (...............................)                         (.............................)                                   (..........................) 
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     (...............................)                         (.............................)                                   (..........................) 
    ตําแหน่ง ....................                       ตําแหน่ง ........................                             ตําแหน่ง ..................... 
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เอกสารการดําเนินงานปัญหา 
โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
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   (...............................)                         (.............................)                                   
    ตําแหน่ง ....................                       ตําแหน่ง ........................                              
วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................    วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................  

 2.2.9 ปัญหาไม่มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน 

   สภาพปญัหา 

   ไม่มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาต ิ 
พ.ศ. 2551  ข้อ 46  

   แนวทางการแก้ไข 
   คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการ
บริหารจัดการการเงิน  การบัญชี และการพัสดุ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของสมาชิก 
ซ่ึงควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในจากสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี/การเงิน และการพัสดุ  
และเป็นบุคคลที่มีความน่าเช่ือถือ เป็นที่ยอมรับของสมาชิกหรือประชาชนในหมู่บ้าน เพ่ือตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน  
 วิธีการ 

1. ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกเพื่อให้ที่ประชุมแต่งตั้ง
ผู้ตรวจสอบภายในของกองทุนหมู่บ้าน ซ่ึงผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นบุคคลผู้ซ่ึงมีความรู้ความสามารถ
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ  และเป็นบุคคลที่มีความน่าเช่ือถือ เป็นที่ยอมรับของสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านหรือประชาชนในหมู่บ้าน 

2. จัดทํารายงานการประชุมให้มีมติที่ประชุมเรื่องการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ
ภายใน พร้อมด้วยรายช่ือผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้ตรวจสอบภายใน 

3. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทําหนังสือ/คําส่ังที่ระบุถึงการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจสอบภายในอย่างชัดเจน 

  เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามขัน้ตอนต่างๆ ข้างต้น 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกที่มีมติเรื่อง 

แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของกองทุนหมู่บ้าน 
2. หนังสือ / คําส่ัง ที่ระบุถึงการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน 
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   (...............................)                         (.............................)                                   
    ตําแหน่ง ....................                       ตําแหน่ง ........................                              
วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................    วาระเริ่มวันที่.................สิ้นสุด................  

 2.2.9 ปัญหาไม่มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน 

   สภาพปญัหา 

   ไม่มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาต ิ 
พ.ศ. 2551  ข้อ 46  

   แนวทางการแก้ไข 
   คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการ
บริหารจัดการการเงิน  การบัญชี และการพัสดุ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของสมาชิก 
ซ่ึงควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในจากสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี/การเงิน และการพัสดุ  
และเป็นบุคคลที่มีความน่าเช่ือถือ เป็นที่ยอมรับของสมาชิกหรือประชาชนในหมู่บ้าน เพ่ือตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน  
 วิธีการ 

1. ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกเพื่อให้ที่ประชุมแต่งตั้ง
ผู้ตรวจสอบภายในของกองทุนหมู่บ้าน ซ่ึงผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นบุคคลผู้ซ่ึงมีความรู้ความสามารถ
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ  และเป็นบุคคลที่มีความน่าเช่ือถือ เป็นที่ยอมรับของสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านหรือประชาชนในหมู่บ้าน 

2. จัดทํารายงานการประชุมให้มีมติที่ประชุมเรื่องการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ
ภายใน พร้อมด้วยรายช่ือผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้ตรวจสอบภายใน 

3. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทําหนังสือ/คําส่ังที่ระบุถึงการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจสอบภายในอย่างชัดเจน 

  เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามข้ันตอนต่างๆ ข้างต้น 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกที่มีมติเรื่อง 

แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของกองทุนหมู่บ้าน 
2. หนังสือ / คําส่ัง ที่ระบุถึงการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน 
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-(ตัวอย่าง)- 
ระเบียบวาระการประชมุสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน.................................... 

ครั้งที่ ........... /......................... 
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ................. 

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

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ...../........ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

     
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
                              เรือ่ง การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในกองทุนหมูบ้่าน 

  
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารการดําเนินงานปัญหาการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน

เรื่อง	การแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้าน

207 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-(ตัวอย่าง)- 
ระเบียบวาระการประชมุสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน.................................... 

ครั้งที่ ........... /......................... 
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ................. 

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

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ...../........ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

     
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
                              เรือ่ง การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในกองทุนหมูบ้่าน 

  
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารการดําเนินงานปัญหาการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน
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๕. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เริ่มประชุมเวลา..........................น. 

.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่.............../.................... 
 เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ(รับรองหรอืแก้ไข)...................................................................... 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ................................................................................................................ 
   ๓.๒ ................................................................................................................ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ  พร้อมมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น................................ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  เรื่องการแตง่ตั้งผูต้รวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้าน 
   ด้วยระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการ
จัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551  ข้อ 46 วรรคสอง ได้กําหนดว่า 
“คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงิน การ
บัญชี และการพัสดุ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของสมาชิกเป็นหลัก” ดังนั้น 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และสมาชิกจึงได้ร่วมกันเสนอชื่อผู้ที่จะทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้ร่วมประชุม (ถ้าม)ี

ผู้มาประชุม
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และที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้าน……………………………….. จํานวน................คน 
รายช่ือดังนี้ 
 1. ............................................................. ตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. ............................................................. ตําแหน่งกรรมการ 
 3. ............................................................. ตําแหน่งกรรมการ 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้านมีหน้าทีใ่นการตรวจสอบการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านให้เป็นไประเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านภายใต้ระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ  พ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนทีเ่กี่ยวข้องต่อไป 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และแต่งตั้งผูต้รวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้านรายชื่อตามที่
เสนอข้างต้น โดยให้ปิดประกาศคําสั่งเรื่องตั้งผูต้รวจสอบภายใน ณ ที่ทําการ
กองทุนหมู่บา้น และประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบด้วย 

 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ  
 ..............................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

มติที่ประชมุ ..................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

ปิดประชมุเวลา...................................น.  
 
 
 

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

	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้านมีหน้าที่ในการตรวจสอบ 

การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านให้เป็นไปตามระเบียบ	 ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านภายใต้ระเบียบ 

น.



คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 211

211 
 

 
 
 
 

คําสั่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน..............................................  

หมู่ที่ ........................ตําบล........................... 

ที่............/.......................... 

เรื่อง การแต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้าน 

 
  ด้วยกองทุนหมู่บ้าน...............................................................หมู่ที่....... 
ตําบล..................................................อําเภอ.................................................จังหวัด
.....................................โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกได้ประชุม ครั้งที่............/............
เมื่อวันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ. ...........ได้มีมติที่ประชุมในการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้าน จํานวน................คน รายช่ือดังนี้ 
  1. ................................................................... ตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. ................................................................... ตําแหน่งกรรมการ 
3. ................................................................... ตําแหน่งกรรมการ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้านมีหน้าท่ีในการตรวจสอบการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านให้เป็นไประเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านภายใต้ระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ  พ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

    ส่ัง ณ วันที่..........เดือน...............................พ.ศ. ............ 
 
 
       (...................................................) 

                         ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน..........................  
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2.2.10 ปัญหาไม่มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือมีการประชุม 
  น้อยกว่าปีละ ๓ ครั้ง 

 สภาพปญัหา 
   ๑. ไม่มีการประชุมคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านในระยะเวลา  ๑ ป ี 
   ๒. มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านน้อยกว่าปีละ ๓ ครั้ง  

   แนวทางการแก้ไข 
   วางแผนการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มากกว่า 3 ครั้งต่อปี  
โดยจัดทําเป็นเอกสารอย่างชัดเจน และกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปี  
 วิธีการ 
    คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านมากกว่า 3 ครั้งต่อปี เพื่อให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านมีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน กําหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ตรวจสอบ ติดตามผล หาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน ร่วมกันตัดสินใจ ประสานการทํางานระหว่างกัน โดยอย่างน้อยต้องมีการประชุมเพื่อพิจารณา
เงินกู้  ประชุมจัดทํารายรับ-รายจ่ายเงินประจําเดือนของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ประชุมพิจารณา
ผลการดําเนินงานประจําปี ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็นค่าใช้จ่ายหรือสวัสดิการ  ประชุม
สรรหาผู้ตรวจสอบบัญชีเพ่ือเสนอที่ประชุมสมาชิกพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยในการประชุม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทุกครั้งต้องมีการจัดทําบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านไว้เป็นหลักฐาน 
 
   เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามข้ันตอนต่างๆ ข้างต้น 

 ๑. แผนปฏิบัติการประจําปี 
 ๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านท่ีมีมติเห็นชอบการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําปีโดยระบุกิจกรรมการกําหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านใน
ระยะเวลา ๑ ป ีมากกว่า ๓ ครั้ง อย่างชัดเจน (ตัวอย่างรายงานการประชุมตามแนวทางแก้ไข ข้อ 2.2.1 
หน้า ๑๔๗) 
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๒.๒.๑๑ ปัญหาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่มีการจัดประชุมใหญ๋สามัญ            
ประจําปีสมาชิกเพื่อแถลงผลการดําเนินงานให้กับสมาชิกรับทราบ 

   สภาพปญัหา 
              กองทุนหมู่ บ้านไม่มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีเ พ่ือพิจารณาผลการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และรับรองกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ใน
กรณีที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหมดวาระลงซ่ึงมีการคัดเลือกใหม่เข้ามาให้เป็นไปตามระเบียบ
   แนวทางการแก้ไข 
       คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ตาม
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๒  ซ่ึงกําหนดไว้ว่า “ให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปีของสมาชิก  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในกําหนดระยะเวลาสิบห้าวัน นับจากวันที่กรรมการ
กองทุนหมู่บ้านพ้นจากตําแหน่งตามวาระเพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน และรับรองกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่” 

 วิธีการ 
   ๑. กําหนดแผนการจัดประชุมใหญ่สามญัประจําปใีนแผนปฏิบัติการประจําปี  
   ๒. สรปุผลการดําเนินงาน  งบการเงินประจําปี  และดําเนินการจัดประชุมใหญ่
สามัญประจําป ีเพื่อชี้แจงการดําเนินงานที่ผ่านมาให้แก่สมาชิกทราบอย่างท่ัวถึง 

   เอกสารประกอบการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามข้ันตอนต่างๆ ข้างต้น 
   -รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปีสมาชิก 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒.๑๑ ปัญหาคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านไม่มกีารจดัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี  

             สมาชเิพือ่แถลงผลงานด�าเนนิงานให้กบัสมาชกิรบัทราบสมาชกิเพื่อแถลงผลการด�าเนนิงานให้สมาชกิรับทราบ
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-(ตัวอย่าง)- 
ระเบียบวาระการประชมุใหญ่สามญัประจําปีสมาชิก……………………. 

กองทุนหมู่บา้น.................................... 
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ................. 
ณ ........................................................................... 

                                    
        

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  3.1 เรื่องพิจารณาผลการดําเนินงานปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
  3.2 เรื่องรับรองกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารการดําเนินงานปัญหา 
ไม่มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี
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-(ตัวอย่าง)- 
ระเบียบวาระการประชมุใหญ่สามญัประจําปีสมาชิก……………………. 

กองทุนหมู่บา้น.................................... 
วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ................. 
ณ ........................................................................... 

                                    
        

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  3.1 เรื่องพิจารณาผลการดําเนินงานปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
  3.2 เรื่องรับรองกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารการดําเนินงานปัญหา 
ไม่มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี
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รายงานการประชุมใหญส่ามัญประจําปีสมาชิก……………….. 
กองทุนหมู่บา้น...................................................... 
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .................. 

ณ .................................................... 
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๑๑. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑๒. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑๓. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑๔. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑๕. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
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.................................................................................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ระเบียบกําหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ

ประจําปีสมาชิก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในสิบห้าวันนับจากวันที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และรับรอง
กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ จึงกําหนดประชุมในวันนี้                 
มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเพื่อทราบ 
   2.1 เรื่อง........................................................................................... 

   2.2 เรื่อง........................................................................................... 
มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับทราบ............................................................................................ 

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

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1 เรื่องพิจารณาผลการดําเนินงานปทีี่ผ่านมาของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

    ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้แจ้งให้ท่ีประชุมว่ากองทุนหมู่บ้าน
................................มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเข้ามาบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านเมื่อวันที่..........
เดือน.............................พ.ศ. ...........และจะครบกําหนดส้ินสุดวาระวันที่........เดือน...............................
พ.ศ. ......... จํานวน................คน ประกอบด้วย 

1. ......................................................ตําแหน่ง.............................. 
2. ......................................................ตําแหน่ง.............................. 
3. ......................................................ตําแหน่ง.............................. 
4. ......................................................ตําแหน่ง.............................. 
5. ......................................................ตําแหน่ง.............................. 
6. ......................................................ตําแหน่ง.............................. 
7. ......................................................ตําแหน่ง.............................. 
8. ......................................................ตําแหน่ง.............................. 
9. ......................................................ตําแหน่ง.............................. 
10. ......................................................ตําแหน่ง.............................. 
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เดือน.............................พ.ศ. ...........และจะครบกําหนดส้ินสุดวาระวันที่........เดือน...............................
พ.ศ. ......... จํานวน................คน ประกอบด้วย 

1. ......................................................ตําแหน่ง.............................. 
2. ......................................................ตําแหน่ง.............................. 
3. ......................................................ตําแหน่ง.............................. 
4. ......................................................ตําแหน่ง.............................. 
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6. ......................................................ตําแหน่ง.............................. 
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11. ......................................................ตําแหน่ง.............................. 
12. ......................................................ตําแหน่ง.............................. 
13. ......................................................ตําแหน่ง.............................. 
14. ......................................................ตําแหน่ง.............................. 
15. ......................................................ตําแหน่ง.............................. 

   และปัจจุบนัมีสมาชิกกองทนุหมู่บ้านมี จาํนวนท้ังหมด...............ราย ได้ยืน่ขอกู้
กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจํานวน.............ราย  และไม่ยืน่ขอกู้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
จํานวน.........ราย 

โดยเหรัญญิกกองทนุหมู่บ้านได้รายงานผลการดําเนินงานปีที่ผ่านมา ดังนี้ 
1. ผลการดําเนินงานบัญชีที่ ๑  

1.1 งบการเงินบัญชีที่ 1 
    ผลการดําเนินงานด้านการเงินและบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน โดยกองทุน
หมู่บ้านได้รับการจัดสรรเงินจากรัฐบาล (บัญชีที่ 1) เป็นเงิน................................................บาท ปล่อยกู้
ใ ห้กับสมาชิกในอัตราร้อยละ . . . . . . . . . . .ต่อปี มีสมาชิกกู้ยืมเ งินทั้ งหมด . . . . . . . . . . . . . .ราย เป็นเ งิน
....................................บาท คิดเป็นดอกเบ้ีย.........................บาท และมีเงินคงเหลือในบัญชีเป็นเงิน
.........................................บาท ยอดเงินคงเหลือเมื่อวันที่ .......เดือน.................................พ.ศ............... 
    จากการปล่อยกู้ให้กับสมาชิกมีกําไรสุทธิที่ต้องนํามาจัดสรรตามระเบียบ
ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน เป็นเงินจํานวน................................บาท ในรายการดังต่อไปนี้ 
  1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ร้อยละ...................

คิดเป็นเงนิ.............................บาท 

  2. เฉล่ียคืนสมาชิกผู้กู้ ร้อยละ...............คิดเป็นเงิน..................บาท 

 3. เงินประกนัความเสี่ยง ร้อยละ............คิดเป็นเงิน.................บาท

 4. เงินสมทบกองทนุ ร้อยละ..............คิดเป็นเงิน.................บาท

 5. เงินสวัสดิการ ร้อยละ..............คิดเป็นเงิน.................บาท

 6. เงินสาธารณประโยชน์ ร้อยละ......คิดเป็นเงิน.................บาท

 7. เงินทนุการศึกษา ร้อยละ...............คิดเป็นเงิน.................บาท

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

 9. .................................ร้อยละ..............คิดเป็นเงิน.................บาท 
 10. ..............................ร้อยละ..............คิดเป็นเงิน.................บาท 
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1.2 การปลอ่ยเงินกู้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านบัญชีที่ 1 
  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้อนุมัติเงินกู้ให้กับสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านที่ยื่นขอกู้เงินในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ซ่ึงอยู่ ในอํานาจของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่พิจารณาอนุมัติ จํานวน............ราย (รายช่ือตามเอกสารแนบ) และ
นําเข้าที่ประชุมสมาชิกเพื่อขอมติอนุมัติเงินกู้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นขอกู้เงินในวงเงินเกิน 
30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) แต่ไม่เกิน 75,000 บาท (เจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) จํานวน...........
ราย (รายชื่อตามเอกสารแนบ) รวมเป็นเงินจํานวนที่ปล่อยกู้ให้กับสมาชิกทั้งหมด.......................บาท 
(...................................................) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานงบการเงินบัญชีที่ 1 และมอบหมายให้คณะกรรมการ 
 กองทุนหมู่บ้านดําเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน บัญชีที่ 1 

 2. ผลการดําเนินงาน บัญชีที่ ๒ 
     2.1 งบการเงินบัญชีที่ 2 

    กองทุนหมู่ บ้ านไ ด้รับ เ งินฝากสัจจะ / เ งินหุ้ น / เ งินออมทรัพ ย์               
เป็นเงิน................................................บาท ปล่อยกู้ให้กับสมาชิกในอัตราดอกเบ้ียร้อยละ...........ต่อปี     
มีสมาชิกกู้ยืมเงินทั้งหมด..............ราย เป็นเงิน....................................บาท คิดเป็นดอกเบ้ีย
.........................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 (รายช่ือตามเอกสารแนบ) รวมเป็นเงินจํานวนที่ปล่อยกู้ให้กับ
สมาชิกท้ังหมด..................................บาท (...............................................................) 

2.3 การเกบ็เงินออมทรัพย์หรือเงินสัจจะหรือเงินหุ้น 
 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้ดําเนินการจัดเก็บออมทรัพย์หรือ
เงินสัจจะหรือเงินหุ้นกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน จํานวน.......ราย (รายชื่อตามเอกสารแนบ) รวมเป็นเงิน
ทั้งหมด..................................บาท (...............................................................) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานงบการเงินบัญชีที่ 2 และมอบหมายให้คณะกรรมการ 
 กองทุนหมู่บ้านดําเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน บัญชีที่ 2 

๒
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   3.2 เรื่องรับรองกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ 
   คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้รับการคัดเลือก ตามมติที่ประชุมสมาชิก 
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................................. 
มติที่ประชมุ ที่ประชุมรับรองกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................... 
มติที่ประชมุ ................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
ปิดประชมุเวลา...................................น.  
 

(................................................)                             (.........................................................) 
               เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน                                   ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
                ผูจ้ดรายงานการประชุม                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

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

เลขากองทุนหมู่บ้าน

ผู้จดรายงานการประชุม

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

ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

น.



บทที่ 3 
กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหา แนวทางแก้ไขและ 

การให้ความช่วยเหลือกองทนุหมู่บ้าน 
 

 
 
 
 
 
 

  กองทุนหมู่บ้านชะแล้ หมู่ที่ ๔ ได้จัดตั้งเป็นกองทุนหมู่บ้านได้รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล 
(บัญชีที่ ๑) เมื่อปี ๒๕๔๔ และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อปี ๒๕๕๐ ต่อมาปี ๒๕๕๙ ได้มีการคัดเลือก
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่จํานวน ๑๑ คน โดยมีนายไพฑูรย์ เสียงเล็ก เป็นประธานกรรมการ
จากนั้นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ได้ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินเพ่ิมทุนตามโครงการเพ่ิมทุนกองทุน

หมู่ บ้านและชุมชนเมือง  ระยะที่  ๓ 
(กองทุนละ ๑ ล้านบาท) แต่ยังไม่ได้รับ
การสนับสนุนเงินเพิ่มทุน ระยะที่ ๓ 
เนื่องจากกองทุนประสบกับปัญหาด้าน
การเงิน ทั้ง ๓ ข้อ ได้แก่ (๑) ปัญหาหนี้
ค้างชําระเกินร้อยละ ๑๕  (๒) เงินขาด
บัญชี  และ  (๓ )  กองทุนไ ม่ มีความ
เคล่ือนไหวทางบัญชี ไม่มีข้อมูลลูกหน้ี 
และเอกสารการดําเนินงานของกองทุน 
เพราะคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
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 จึงเข้าสู่มาตรการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านเพ่ือ
สนับสนุนการเพ่ิมทุน และต่อมา ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านชะแล้  (นายไพฑูรย์ เสียงเล็ก) ได้เข้า
รับการอบรมโครงการ “พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง” ครั้งที่ ๑ พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ จังหวัดสงขลา  
และได้เสนอปัญหาการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านโดยขอให้สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน(สคช.) และสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติให้ความช่วยเหลือ  
  

ความเป็นมา :  

กรณีศึกษาที่ ๑ กองทุนหมู่บ้านชะแล้ หมู่ที่ ๔ ตําบลชะแล้ อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลากรณศีกึษาที ่๑ กองทนุหมูบ้่านชะแล้ หมูท่ี ่๔ ต�าบลชะแล้ อ�าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา
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๑. การรายงานสภาพปัญหากองทุนหมู่บ้าน 
  ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านชะแล้ได้รายงานสภาพปัญหากองทุนหมู่บ้านตามแบบ
การฟื้นฟูและพัฒนาศกัยภาพกองทุนหมู่บ้านของ สทบ. รวมทั้งหมด  ๓ กลุ่มปญัหา  ๑๗ ข้อ ดังนี้ 
  กลุ่มที่ ๑  กองทุนหมู่บ้านมีปัญหาด้านการเงิน  

        ๑.๑ มีหน้ีค้างชําระเกินร้อยละ ๑๕  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเดิมไม่มีการ
ติดตามและตรวจสอบความสามารถในการใช้เงินคืนตามสัญญา มีหนี้ค้างชําระเกินร้อยละ ๑๕ 
        ๑.๒ กองทุนมีเงินขาดบัญชี บัญชีลูกหน้ีที่ปรากฏหลักฐาน และเงินคงเหลือในบัญชี
ธนาคารรวมกันไม่ครบตามเงินที่ได้รับการจัดสรร  คณะกรรมการยักยอกเงิน ไม่ทราบสถานะลูกหนี้ 
        ๑.๓ กองทุนขาดความเคลื่อนไหวการดําเนินงาน  ไม่มีการจัดทําบัญชี /งบการเงิน
เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน ๒ ปี  ไม่มีความเคล่ือนไหวของสถานะทางการเงินกองทุน และไม่มีเอกสาร
การบริหารจัดการกองทุน  
  กลุ่มที่ ๒  กองทุนหมู่บ้านที่มีปัญหาการบริหารจัดการด้านระบบเอกสาร การจัดการ  
และระบบการออม 
   ๒ .๑  ไ ม่ มีการจัดทํ า เอกสารการ ส่งมอบงานเ มื่ อ มีการ เป ลี่ ยนแปลง
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
   ๒.๒ ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน ไม่เป็นปัจจุบัน สมาชิกกองทุน      
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 ไม่มีการจัดสวัสดิการข้ันพื้นฐานให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
   ๒.๑๑ การมีส่วนร่วมทุนสาธารณประโยชน์ 

การฟื้นฟูและการให้ความช่วยเหลือ
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  กลุ่มที่ ๓  กองทุนหมู่บ้านมีปัญหาการบริหารจัดการด้านโครงสร้าง และ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
   ๓.๑ ไม่มีระบบควบคุมและป้องกันการทุจริตของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
   ๓.๒ ไม่มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน 
   ๓.๓ ไม่มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือการประชุมน้อยกว่าปีละ ๓ ครั้ง 
   ๓.๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีเพ่ือแถลงผล
การดําเนินงานให้กับสมาชิกรับทราบ 

 โดยได้ให้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี ้
 ข้อมูลคณะกรรมการกองทุน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีทั้งหมด ๓ ชุด โดยคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านชุดปัจจุบัน มีจํานวน ๑๑ คน ได้รับคัดเลือกเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙  และได้มีการแจ้งผลการ
คัดเลือกไปยังคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอรับทราบตามระเบียบ โดยมีหนังสือรับรองการเป็น
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 
บัญชีที่ ๒ และและบัญชีที่ ๓  ไม่มีข้อมูลลูกหนี้กองทุนหมู่บ้าน ไม่มีสัญญาการกู้ยืมและหลักฐานการปล่อยเงิน
กู้ยืม   

๒. ขั้นตอน กระบวนการดําเนินงาน  
 ระยะเวลาการดําเนินงาน ๓ เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 ๒.๑ การค้นหาข้อมูล 
  เริ่มจากการค้นหาข้อมูลสมาชิก เอกสารการกู้ยืมเงิน และเอกสารทางการเงินเพ่ือ
ตรวจสอบการกู้ยืม การชําระเงินคืน และบัญชี  

 ๑. สทบ.สาขา  ๑๐ จังหวัดสงขลา และอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอได้ค้นหาข้อมูล
ของการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านชะแล้ หมู่ที่ ๔ จากเอกสารยื่นขอจดทะเบียนนิติบุคคล ปี ๒๕๕๐  
ซึ่งได้พบข้อมูล  รายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเดิม  จํานวน ๙ ราย ทะเบียนคุมลูกหน้ี จํานวน ๕๘ ราย    
งบการเงินปี ๒๕๕๐  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากบัญชีที่ ๑ และบัญชีที่ ๒  และระเบียบข้อบังคับกองทุน         
ปี ๒๕๔๔  แต่ไม่พบ  สัญญากู้ยืมเงิน  ใบสําคัญรับ-จ่ายเงิน  หนังสือส่ังจ่ายเงิน  ทะเบียนคุมลูกหน้ี  
ต้นฉบับสมุดบัญชี 

 ๑.	สมบ.สาขา	๑๐	จังหวัดสงขลา	และอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ�าเภอได้ค้นหาข้อมูล 

ของการด�าเนินงานกองทุนหมู่บ้านชะแล้	 หมู่ที่	 ๔	จากเอกสารยื่นขอจดทะเบียนนิติบุคคล ปี ๒๕๕๐

ซึง่ได้พบข้อมลู		รายชื่อคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านชดุเดมิ	จ�านวน	๙	ราย	ทะเบยีนคมุลกูหนี้	จ�านวน	๕๘	ราย	

งบการเงินปี	 ๒๕๕๐	 ส�าเนาสมุดบัญชีเงินฝากบัญชีที่	 ๑	 และบัญชีที่	 ๒	 และระเบียบข้อบังคับกองทุน 

ปี	 ๒๕๔๔	 แต่ไม่พบ	 สัญญากู้ยืมเงิน	 ใบส�าคัญรับ-จ่ายเงิน	 หนังสือสั่งจ่ายเงิน	 ทะเบียนคุมลูกหนี้ 

ต้นฉบับสมุดบัญชี

บัญชีที่ 2 และ บัญชีที่ 3
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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
กองทุนรายบุคคล เพ่ือยืนยันการเป็นสมาชิก การกู้ยืมเงิน และการชําระคืนเงินบัญชีที่ ๑ ก่อน และ 
การพูดคุยกับสมาชิกให้ร่วมกันแก้ไขปัญหา และฟ้ืนฟูฐานะของกองทุนหมู่บ้านเพ่ือจะได้รับการสนับสนุน 
เงินเพ่ิมทุน ระยะที่ ๓ 

๒.๒ การฟื้นฟู   ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 จากการที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้สอบถามข้อมูลการกู้ยืมเงิน และการชําระคืน

เงินกู้ของสมาชิกทั้ง ๕๘ ราย คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจึงได้จัดทําทะเบียนคุมลูกหน้ีข้ึนใหม่และ
ดําเนินการตามแนวทางฟื้นฟู ดังนี้ 

๑. การประชุมกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิก                                   
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้เรียกประชุมสมาชิกเพื่อชําระบัญชีเงินค้างชําระ

บัญชีที่ ๑  เฉพาะเงินทุน ๑ ล้านบาทที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล โดยไม่รวมดอกเบี้ยและกําไรสะสม  
 ๒. การจัดกลุ่มสมาชิกที่ค้างชําระคืนเงินกู้ โดยจัดแบ่งตามความสามารถในการชําระคืน

เงินกู้ แบ่งได้ ๓ กลุ่ม คือ 
  ๒.๑ กลุ่มสมาชิกที่สามารถจะชําระคืนเงินกู้ที่ค้างทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ย     

ร้อยละ ๑ บาทต่อปี โดยมีเงื่อนไขว่าสมาชิกจะต้องได้รับการอนุมัติเงินกู้ใหม่อีกครั้ง จํานวน ๓๕ ราย 
รวมเป็นเงินต้นท้ังส้ิน ๕๘๔,๐๐๐ บาท (คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้คืนกลับให้
สมาชิก จํานวน ๓๕ ราย โดยได้ทําสัญญาเงินกู้ไว้เป็นหลักฐานถูกต้องตามระเบียบ) 225 
 

  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 การรับสภาพหน้ีทางแพ่งและหน้ีค้าง
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. ทะเบียนคุมลูกหน้ี 
  ๔. บันทึกการรับชําระหน้ี และการส่ังจ่ายเงิน จํานวน ๓๕ ราย 
  ๕. หนงัสือรับสภาพหน้ี จํานวน ๑๔๗,๐๐๐ บาท  ของเลขานุการกองทนุหมู่บ้านชุดเก่า 
 ๔. ปัญหา อุปสรรค 
  ๑. เลขานุการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่าปฏิเสธการรับผิดชอบเงินของลูกหน้ีที่แจ้ง

การชําระคืนเงินกู้แล้วแต่ไม่มีหลักฐานการรับชําระคืนเงินกู้ จํานวน ๑๕ ราย เป็นเงิน  ๒๕๖,๐๐๐ บาท  
  ๒. ตรวจสอบวงเงินกู้ยืม การรับสภาพหน้ีทางแพ่งและการชําระคืนเงินกู้ของ

สมาชิก พบว่ายังมีจํานวนเงินที่ขาดบัญชีไป ๑๓,๐๐๐ บาท 
  ๓. การติดตามทวงถามเงินกองทุนหมู่บ้านจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  

ชุดเก่าสร้างความกดดันให้กับกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดปัจจบุัน เนือ่งจากการทวงถามเงินเป็นการสร้าง
ความขัดแย้งของคนในหมู่บ้านเดียวกัน และมีความเป็นเครือญาติ 

  ๔. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่ ขาดความชํานาญในการจัดทําบัญชี
กองทุนหมู่บ้าน  และเงินบัญชีที่  ๒ ยังไม่มีข้อมูลเพื่อสะสางบัญชี 

๒.๓ การใหค้วามช่วยเหลือของหน่วยงาน 
 ๒.๓.๑ สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน(สคช.)  
       พนักงานอัยการได้ประสานกับพนักงาน สทบ. เพื่อให้ประสานงานกับพนักงาน สทบ. 

สาขา ๑๐ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชะแล้ คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอสิงหนคร  
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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 การรับสภาพหน้ีทางแพ่งและหน้ีค้าง
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. ทะเบียนคุมลูกหน้ี 
  ๔. บันทึกการรับชําระหน้ี และการส่ังจ่ายเงิน จํานวน ๓๕ ราย 
  ๕. หนงัสือรับสภาพหน้ี จํานวน ๑๔๗,๐๐๐ บาท  ของเลขานุการกองทนุหมู่บ้านชุดเก่า 
 ๔. ปัญหา อุปสรรค 
  ๑. เลขานุการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่าปฏิเสธการรับผิดชอบเงินของลูกหน้ีที่แจ้ง

การชําระคืนเงินกู้แล้วแต่ไม่มีหลักฐานการรับชําระคืนเงินกู้ จํานวน ๑๕ ราย เป็นเงิน  ๒๕๖,๐๐๐ บาท  
  ๒. ตรวจสอบวงเงินกู้ยืม การรับสภาพหน้ีทางแพ่งและการชําระคืนเงินกู้ของ

สมาชิก พบว่ายังมีจํานวนเงินที่ขาดบัญชีไป ๑๓,๐๐๐ บาท 
  ๓. การติดตามทวงถามเงินกองทุนหมู่บ้านจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  

ชุดเก่าสร้างความกดดันให้กับกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดปัจจบุัน เนือ่งจากการทวงถามเงินเป็นการสร้าง
ความขัดแย้งของคนในหมู่บ้านเดียวกัน และมีความเป็นเครือญาติ 

  ๔. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่ ขาดความชํานาญในการจัดทําบัญชี
กองทุนหมู่บ้าน  และเงินบัญชีที่  ๒ ยังไม่มีข้อมูลเพื่อสะสางบัญชี 

๒.๓ การใหค้วามช่วยเหลือของหน่วยงาน 
 ๒.๓.๑ สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน(สคช.)  
       พนักงานอัยการได้ประสานกับพนักงาน สทบ. เพื่อให้ประสานงานกับพนักงาน สทบ. 

สาขา ๑๐ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชะแล้ คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอสิงหนคร  
ธ.ออมสิน	 สาขาสิงหนคร	 และ	 ธกส.สาขาสิงหนครเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง	 เอกสารต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ทราบว่าจ�านวนเงินที่ขาดไปนั้น	 ขาดบัญชีไปเพราะเหตุใด	 มีผู้ใดต้องรับผิดชอบ	 และให้ด�าเนินการ 

จัดท�าและประมวลข้อเท็จจรงิขึ้นตามกระบวนงานที่ได้จัดท�าแผนภูมไิว้ดังนี้
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เมื่อได้ดําเนินการดังกล่าวจนได้ทราบข้อเท็จจริงตามท่ีต้องการแล้ว จึงให้นัด
คณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านชุดเก่าและชุดปัจจุบัน สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ 
ได้แก่ คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอสิงหนคร ธ.ออมสิน สาขาสิงหนคร และ ธกส.สาขา  
สิงหนคร พนักงาน สทบ. สาขา ๑๐ เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙  ณ ศาลาวัดชะแล้        
อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อถึงวันนัดพนักงานอัยการได้ลงพ้ืนท่ีและได้ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ
ให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการลงพ้ืนที่ 
ปรัชญา แนวทาง วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน รวมท้ังระเบียบ หลักเกณฑ์ในการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้าน  

โดยสรุปการดําเนินงานเพื่อให้ความรู้ และไกล่เกล่ียในเวทีการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านชะแล้ ดังนี้ 

  ๑. การทําหนังสือรับสภาพหน้ีทางแพ่งของเลขานุการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่า จํานวน 
๑๔๗,๐๐๐ บาท ที่ทําไว้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนั้นยังไม่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นหน้ีที่เกิดจากการ
กระทําความผิดทางอาญา กรณีที่เลขานุการกองทุนหมู่บ้านได้รับชําระหน้ีจากสมาชิกไว้แล้วและไม่นําส่ง
เข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ซ่ึงที่ถูกต้องจะต้องให้เลขานุการกองทุนหมู่บ้านจัดทําหนังสือรับสภาพหน้ี        
ในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดทางอาญาไว้เป็นหลักฐาน ดังนั้นจึงให้เลขานุการกองทุน
หมู่บ้านทําหนังสือดังกล่าวขึ้นมาใหม ่

  ๒. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชะแล้ มีการดําเนินงานทั้งหมด ๓ ชุด โดยชุดที่
มีปัญหาการดําเนินงานคือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดที่ ๒  ซ่ึงประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ชุดที่ ๒ ช้ีแจงว่าการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดที่ ๒ ที่ผ่านมา 
เลขานุการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้ดําเนินการแต่เพียงผู้เดียว ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านซ่ึงมีตําแหน่ง
เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยไม่ได้ดําเนินการ เพราะไว้ใจเลขานุการกองทุนหมู่บ้าน เนื่องจากเห็นว่าเป็นเลขานุการ
กองทุนหมู่บ้านต่อเนื่องมาตั้งแต่ชุดแรก 

  ๓. เลขานุการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่ายอมรับว่าได้นําเงินที่สมาชิกชําระคืนเงินกู้ไป
ใช้ส่วนตัวจริง จํานวน ๒๕๖,๐๐๐ บาท และยินยอมทําหนังสือรับสภาพหนี้ในความเสียหายที่เกิดจากการ
กระทําความผิดทางอาญาไว้เป็นหลักฐาน เป็นเงินจํานวน ๔๐๓,๐๐๐ บาท (โดยรวมเงินจํานวน 
๑๔๗,๐๐๐ บาท เข้ากับจาํนวน ๒๕๖,๐๐๐ บาท ) 

 ๒.๓ .๒ สทบ.สาขา ๑๐  และคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอสิงหนคร  
กําหนดการประสานเพื่อให้ความรู้ด้านเอกสาร และการจัดทําบัญชีกองทุนหมู่บ้าน และงบการเงิน 

 ๒.๓.๓ ผู้แทนธนาคารออมสิน ให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวทางบัญชีที่ ๑ และ ผู้แทน ธกส.  
ได้ให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวทางบัญชีที่ ๓ ซ่ึง ธกส. จะไปดําเนินการประสานคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านที่ทํานิติกรรมกับธนาคาร 

ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะไปดําเนินการตรวจสอบข้อมูลการดําเนินงานอีกครัง้ 
และจะดําเนินการตรวจสอบบัญชีที่ ๒ และบัญชีที่ ๓ โดยใช้ฐานข้อมูลสมาชิกจากบัญชีที ่๑ ต่อไป 
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ภาพถ่ายเวทีการประชุมคณะกรรมการกองทนุ
หมู่บ้าน และสมาชิกกองทนุหมู่บ้านชะแล้ หมูที่่ ๔ 
และการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน เมื่อ
วันที่ 26 ตุลาคม 2559 

 
 
 

3. ผลการดําเนินงาน 
จากการดําเนินงานแก้ไข ฟ้ืนฟูกองทุนหมู่บ้าน และการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานดังกล่าว 

ทําให้กองทุนหมู่บ้านชะแล้ หมู่ที่ ๔ มีความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนเงินเพิ่มทุน ระยะที่ ๓ และ
ได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินเพิ่มทุนเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จํานวนเงิน ๑ ล้านบาท โดย
กระบวนการฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านชะแล้ หมู่ที่ 4 สามารถเขียนแผนผังกระบวนงานได้ดังนี้ 
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ได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินเพิ่มทุนเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จํานวนเงิน ๑ ล้านบาท โดย
กระบวนการฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านชะแล้ หมู่ที่ 4 สามารถเขียนแผนผังกระบวนงานได้ดังนี้ 
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ภาพถ่ายเวทีการประชุมคณะกรรมการกองทนุ
หมู่บ้าน และสมาชิกกองทนุหมู่บ้านชะแล้ หมูที่่ ๔ 
และการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน เมื่อ
วันที่ 26 ตุลาคม 2559 

 
 
 

3. ผลการดําเนินงาน 
จากการดําเนินงานแก้ไข ฟ้ืนฟูกองทุนหมู่บ้าน และการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานดังกล่าว 

ทําให้กองทุนหมู่บ้านชะแล้ หมู่ที่ ๔ มีความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนเงินเพิ่มทุน ระยะที่ ๓ และ
ได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินเพิ่มทุนเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จํานวนเงิน ๑ ล้านบาท โดย
กระบวนการฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านชะแล้ หมู่ที่ 4 สามารถเขียนแผนผังกระบวนงานได้ดังนี้ 

 

ได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินเพิ่มทุนเมื่อวันที่	 ๓	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๙	 จ�านวนเงิน	 ๑	 ล้านบาท	 โดย 
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  ความสําเร็จของการฟ้ืนฟูกองทุนหมู่บ้านชะแล้ หมู่ที่ ๔ เกิดจากการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาด้วยกัน โดยเริ่มต้นตั้งแต่กองทุนหมู่บ้านมีความพร้อมเพรียงทั้งคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและสมาชิก ความมีจิตสาธารณะของกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการเสียสละ และมุ่งมั่นเพ่ือ
แก้ไขปัญหา การมีจิตสํานึกรับผิดชอบที่ดีของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  และความร่วมมือของหน่วยงาน  
ทุกฝ่ายในการให้ความช่วยเหลือ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยความสําเร็จ
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  กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านม่วงชุม  หมู่ที่ ๓ เริ่มต้นจากสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑๒ (จังหวัดกาญจนบุรี) ได้ขอรับความช่วยเหลือจากสํานักงานอัยการคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี ให้จัดพนักงานอัยการเข้าร่วมประชุม
เพ่ือรับทราบปัญหาและให้คําแนะนําช่วยเหลือทางกฎหมายให้แก่กองทุนหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของอําเภอท่าม่วง ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ที่ว่าการอําเภอท่าม่วง ซ่ึงในวันดังกล่าวมีกองทุน
หมู่บ้านประสบปัญหาการดําเนินงานและยังไม่สามารถยื่นคําขอรับการสนับสนุนเงินทุนตามโครงการเพ่ิม
ทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๓ (กองทุนละ ๑ ล้านบาท) ได้เข้าร่วมประชุมจํานวน ๗ 
กองทุน โดยกรรมการกองทุนหมู่บ้านแจ้งปัญหาท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นปัญหาด้านการเงิน ปัญหาด้านเอกสาร  
และปัญหาทางบุคคล  จึงได้ทําการสรุปปัญหาเบื้องต้น และนัดหมายวันลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบเอกสาร
และข้อเท็จจริง และนัดประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

 
ภาพถ่ายการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้าน ณ ที่ว่าการอําเภอท่าม่วง 

กรณีศึกษาที ่๒ กองทุนหมู่บ้านม่วงชมุ หมู่ที่ 3 ตําบลม่วงชุม  อําเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุร ี

ความเป็นมา   
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  กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านม่วงชุม  หมู่ที่ ๓ เริ่มต้นจากสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑๒ (จังหวัดกาญจนบุรี) ได้ขอรับความช่วยเหลือจากสํานักงานอัยการคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี ให้จัดพนักงานอัยการเข้าร่วมประชุม
เพ่ือรับทราบปัญหาและให้คําแนะนําช่วยเหลือทางกฎหมายให้แก่กองทุนหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของอําเภอท่าม่วง ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ที่ว่าการอําเภอท่าม่วง ซ่ึงในวันดังกล่าวมีกองทุน
หมู่บ้านประสบปัญหาการดําเนินงานและยังไม่สามารถยื่นคําขอรับการสนับสนุนเงินทุนตามโครงการเพ่ิม
ทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๓ (กองทุนละ ๑ ล้านบาท) ได้เข้าร่วมประชุมจํานวน ๗ 
กองทุน โดยกรรมการกองทุนหมู่บ้านแจ้งปัญหาท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นปัญหาด้านการเงิน ปัญหาด้านเอกสาร  
และปัญหาทางบุคคล  จึงได้ทําการสรุปปัญหาเบื้องต้น และนัดหมายวันลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบเอกสาร
และข้อเท็จจริง และนัดประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

 
ภาพถ่ายการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้าน ณ ที่ว่าการอําเภอท่าม่วง 

กรณีศึกษาที ่๒ กองทุนหมู่บ้านม่วงชมุ หมู่ที่ 3 ตําบลม่วงชุม  อําเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุร ี

ความเป็นมา   

กรณศีกึษาที ่๒ กองทนุหมูบ้่านม่วงชมุ หมูท่ี ่๓ ต�าบลม่วงชมุ อ�าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี
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๑. สภาพปัญหาของกองทุนหมู่บ้านม่วงชุม หมูที่ ่๓ 

  ได้ทําการตรวจสอบเอกสาร บัญชี ซักถามข้อเท็จจริงจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  กรรมการท่ียังปฏิบัติหน้าที่ตามวาระ  เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน  
พบว่ากองทุนหมู่บ้านม่วงชุม หมู่ที่ ๓ ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 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 มีหน้ีค้างชําระตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๓๓ ราย เป็น
เงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านเสียชีวิตไปตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖  มีการเลือก
กรรมการกองทุนหมู่บ้านเข้ามา ๓ คน  เพื่อแทนประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  กรรมการกองทุน
หมู่บ้านที่เสียชีวิต  และเลขานุการกองทุนหมู่บ้านที่ลาออกไป  เข้ามาใหม่เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  จึงประมวลข้อเท็จจริงและแบ่งสภาพปัญหาได้ดังนี้ 
  ปัญหาที่ ๑   ปัญหาด้านการเงิน   ได้ตรวจสอบรายการเดินบัญชีธนาคาร สมุดบัญชี
ธนาคารออมสิน บัญชีที่ ๑ (เงินจัดสรร)  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายใต้ชื่อกองทุนหมู่บ้าน สมุด          
คุมรายรับรายจ่าย (ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและ
บริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๔๖)  สัญญากู้ยืมเงิน  สัญญาค้ําประกัน 
แล้วพบว่า 
  ๑.๑  มีหน้ีค้างชําระเกินร้อยละ ๑๕ ไม่มีการติดตามและตรวจสอบความสามารถ 
ในการใช้เงินคืนตามสัญญา  ทําให้มีหน้ีค้างชําระเกินร้อยละ ๑๕ ของเงินจัดสรรท้ังหมด  ซ่ึงกองทุนน้ี
ได้รับเงินจัดสรร ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท จะมีหน้ีค้างชําระได้ไม่เกิน ๑๙๕,๐๐๐ บาท   แต่ปรากฏว่ากองทุนน้ี
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
ชําระหน้ี 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 

 

การฟื้นฟูและการให้ความช่วยเหลือ
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ปัญหาที่ ๒  ปัญหาด้านการบริหารจัดการระบบเอกสาร การปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ 

๒.๑ ไม่มีการจัดทําเอกสารการส่งมอบงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน 

๒.๒ ระเ บียบ  ข้อบั งคับของกองทุนหมู่ บ้ านไ ม่ เป็นปัจจุบัน   ไ ม่ มีการประชุม 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเพื่อลงมติขอแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน 

๒.๓ ไม่มีการจัดเก็บเอกสารของกองทุนหมู่บ้านให้เป็นระบบ  เอกสารที่ต้องจัดทําไม่มี
การดําเนินการจัดทําให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน 

๒.๔ การจัดทําสัญญากู้ยืมเงิน  ไม่มีแบบคําขอกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   
การพิจารณาให้กู้ยืมเงินไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน(ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๖)  การทําสัญญากู้ยืมเงินเป็นสัญญาไม่ระบุวันที่ทําสัญญา แต่ระบุวันครบ
กําหนดชําระคืนเงินกู้ คือวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ทุกสัญญา โดยเมื่อมีการชําระคืนเงินกู้แล้ว 
ลูกหนี้จะขอกู้ยืมเงินใหม่ทันที โดยใช้สัญญาฉบับเดิมซํ้าไปมา  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 ไม่มีการจัดสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานให้แก่สมาชิกกองทุน (ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๑ (๑๐) ) 

 
ปัญหาที่ ๓ ปัญหาการบริหารจัดการด้านโครงสรา้งและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 ๓.๑ การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านไม่ได้ดําเนินการในรูปคณะกรรมการกองทุน

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 ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านคนใหม่ที่ได้รับการเลือกจากคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน ไม่ทําหน้าที่ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน แต่ปล่อยปละละเลยให้เลขานุการกองทุน
หมู่บ้านบริหารจัดการกองทุนเพียงคนเดียว  

๓.3 มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเพ่ือคัดเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
แทนประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่เสียชีวิตและเหรัญญิกที่ลาออก แต่
ไม่มีการจัดทํารายงานการประชุมไว้   

๓.4 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีเพ่ือแถลง 
ผลการดําเนินงานให้กับสมาชิกทราบ (ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่า
ด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๒ ) 

๓.5 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และสมาชิกไม่ทราบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ 
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๓.5 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และสมาชิกไม่ทราบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ 
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๓.5 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และสมาชิกไม่ทราบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 235

236 
 

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม 

  ข้อมูลคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดปัจจุบัน        
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  ไม่มีการส่งมอบเอกสารจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ชุดเดิม  การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านมีเพียงเลขานุการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้ดําเนินงานเพียงคนเดียว 

๒. ขั้นตอนกระบวนการดําเนินงาน 
 ระยะเวลาการดําเนินงาน ๒ เดือน  ๑๖ พฤศจิกายน – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 ๒.๑ การค้นหาข้อมูล 
  ๑. สทบ.สาขา ๑๒ (จังหวัดกาญจนบุรี) ร่วมกับพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี ค้นหาข้อมูลจากการ 
ลงพ้ืนที่ 
พบข้อมูล ทะเบียนคุมลูกหน้ี ๓๓ ราย  งบการเงิน ปี ๒๕๕๖  สมุดบัญชีเงินฝากบัญชีที่ ๑ และ ๒   
สัญญากู้ยืมเงิน   สัญญาค้ําประกัน   หนังสือรับสภาพหนี้ 
ไม่พบข้อมูล ใบสําคัญรับจ่ายเงิน  แบบคําขอกู้ ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  รายช่ือ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน   ระเบียบ ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน  รายงานการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
  ๒. สทบ.สาขา ๑๒ (จังหวัดกาญจนบุรี) ร่วมกับพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรีได้พูดคุยทําความเข้าใจกับ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มาร่วมประชุม  และมีการสอบถามความ
ต้องการในการเพิ่มทุนและฟ้ืนฟูกองทุนหมู่บ้าน  ซ่ึงสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมแสดงความจํานงให้พนักงาน 
สทบ.สาขา ๑๒ (จังหวัดกาญจนบุรี) และพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรีช่วยเหลือให้คําแนะนําในการฟ้ืนฟูกองทุนหมู่บ้าน 
ให้สามารถขอรับการสนับสนุนเพ่ิมทุน ระยะที่ ๓ ได้  โดยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านยินดีจะนําเงินกู้มาใช้คืน
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ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ และจะกระจายข่าวให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านรายอ่ืนที่ยังค้างชําระนําเงินมา
ชําระคืน  โดยรายที่ยังไม่มีเงินชําระคืนในคราวเดียว ยินยอมจะรับสภาพหน้ีและขอผ่อนชําระให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑ ป ี
  ๓. มีการประสานกับผู้รับผิดชอบการฟื้นฟูของสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติซ่ึงอยู่ในส่วนกลางเข้าร่วมประชุมและตรวจสอบบัญชีและงบดุลของกองทุนหมู่บ้านเพื่อตรวจสอบ
เงินขาดบัญชี  เงินค้างชําระ  ให้ได้รายละเอียดท่ีถูกต้องก่อนที่จะให้พนักงาน สทบ. สาขา ๑๒ ตรวจสอบ
กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในวันประชุมสมาชิกต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ๒.๒ การฟื้นฟู 
  ๑. ให้ผู้เก็บรักษาเงินสดในส่วนดอกเบ้ียเงินกู้นําเงินไปฝากเข้าบัญชีธนาคาร (บัญชีที่ ๑) 
แล้วนํามาแสดงให้ดู  พบว่ามีการนําเงินดอกเบี้ยเข้าบัญชี ๘๔,๐๑๑ บาท  
  ๒. แจ้งให้สมาชิกที่ประสงค์จะขอผ่อนชําระมาทําหนังสือรับสภาพหน้ีใหม่ และนําเงินที่จะ
ผ่อนชําระงวดแรกมาชําระในวันประชุมสมาชิก  

3. ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเรียกประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
สมาชิกเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านท่ียังไม่ครบ  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านช้ีแจง
สถานะทางบัญชี  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเรียกให้สมาชิกชําระคืนเงินกู้ที่ค้างชําระบัญชีที่ ๑ 

 3.๑. มีการเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านให้ครบจํานวนตามระเบียบ 
พร้อมทั้งจัดทําบันทึกรายงานการประชุม 
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3.๒ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่รายงานผลการคัดเลือกพร้อมรายงาน
การประชุมให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอทราบและให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ
อําเภอมีหนังสือแจ้งประสานธนาคารให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอํานาจเบิกถอนเงิน 

๓.๓ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่ทําหนังสือแจ้งธนาคารออมสิน สาขา 
เพื่อขอแก้ไขผู้มีอํานาจเบิกถอนเงินในบัญชี 

๓.๔ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านจํานวน ๓๓ รายที่ค้างชําระหน้ีตั้งแต่ปี ๒๕๕๖   
นําเงินมาชําระคืน รวมทั้งสมาชิกที่กู้เงินไปแต่ยังไม่ครบกําหนดชําระจํานวน ๕๕ ราย ได้นําเงินกู้ยืมพร้อม
ดอกเบ้ียมาชําระคืนกองทุนหมู่บ้านโดยมีเงื่อนไขการได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมกลับคืน คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านได้รับเงินคืนรวมจํานวน ๑,๒๗๕,๐๐๐ บาท และได้นําฝากเข้าบัญชีธนาคารแล้ว 

๓.๕  สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน จํานวน ๘ ราย ไม่มาชําระหน้ีเงินกู้ รวมเป็นเงิน 
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 (จังหวัดกาญจนบรีุ)  ๑ ชุด 
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ผลการตรวจสอบสถานะทางการเงิน (บัญชีที่ ๑)                                 
ของกองทุนหมู่บ้านม่วงชุม หมู่ที ่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 ท่าม่วงมีเงินกองทุนหมู่บ้านรวมท้ังส้ิน 1,300,000.- บาท 
 หมายเลข ๔ หมายถึง  สินทรัพย์ คือ ทรัพย์สิน (เงินคงเหลือในบัญชี ลูกหน้ี เงินสดในมือ) ทั้งหมด 
    ของกองทุนหมู่บ้าน 
 หมายเลข ๕ หมายถึง  ม. ๓ ท่าม่วงมีเงินคงเหลือในบัญชี จํานวน 1,123,332.37 บาท 
 หมายเลข 6 หมายถึง  ลูกหน้ี 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(กรณีเงินลูกหนี้ทั้งหมด +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 รายที่ไม่ติดต่อชําระหน้ี  ทางคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ได้ขอความอนุเคราะห์จากพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี เชิญลูกหนี้ดังกล่าวมาทําการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท 

๒. ในการขอเพ่ิมทุน ระยะที่ ๓ (จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านได้รวบรวมเอกสารดําเนินการขอเพิ่มทุนแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับอําเภอม่วงชุม 

๓.พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี จะทําการเผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและวิธีการปฏิบัติตามระเบียบ        
ข้อกฎหมายให้แก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกต่อไป 
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แบบแนวทางดําเนินการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

วัตถุประสงค ์ เพื่อประมวลสภาพปัญหา ความต้องการ และการดําเนินงานของกองทุน
หมู่บ้าน และจัดทําแผนฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านตามสภาพปญัหาที่เกิดข้ึน   

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 รหัสกองทุน..................................................................................................................... 
 ช่ือกองทุน...................................................................................................................... 
 สถานที่ตั้ง เลขที่......................  หมู่.................  ตําบล...................................................   

อําเภอ........................................... จังหวัด ............................................... 
ช่ือผู้ติดต่อ..................................................................................(กรรมการกองทุนหมู่บ้าน) 
โทรศัพท์ ................................................  

2. การสนับสนุนเพิ่มทุน ตามโครงการเพิ่มทุนกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 

ต้องการ ยื่นแบบคําขอแล้ว ผลอนุมัติ........................................................... 

   ยังไม่ได้ยื่นแบบคําขอ   

 ไม่ต้องการ ระบุเหตุผล ...................................................................................................... 
3. ปัญหาที่เกิดข้ึนและแนวทางดําเนินการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

กรุณาทําเครื่องหมาย X ลงในช่อง      ในข้อที่กองทุนหมู่บ้านมีสภาพปัญหานั้น 
 

สภาพปัญหา การฟื้นฟูและพัฒนา วิธีการ 
เอกสารประกอบหลักฐาน 

การดําเนินงาน 
1. กองทุนหมู่บ้านฯ มีปัญหาด้านการเงิน 

 
1.1 หนี้ค้างชําระ
เกินร้อยละ 15 
  - ไม่มีการ
ติดตามและ
ตรวจสอบ
ความสามารถใน
การใช้เงินคืนตาม
สัญญา  
  - มีหนี้ค้างชําระ
เกินร้อยละ 15 

1) จัดทําระบบตดิตาม
และตรวจสอบ
ความสามารถในการใช้
เงินคืนตามสัญญา  
 

- ติดตามทวงโดยเอกสาร
- จัดทําแผนการติดตามลูกหนี้
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

1. ทะเบียนคุมลกูหนี้ 
2. สมุดบัญชีเงินฝาก 
3. ระบบการติดตามลูกหนี้ 
4. หนังสือรับสภาพหนี้โดยมีหนี้ไม่เกิน
ร้อยละ 15 
5. เอกสารแสดงการดําเนินการ
ทางดา้นกฎหมาย 
6. มีคณะกรรมการกองทุนหมูบ่า้น เป็น
ผูร้ับผิดชอบการดําเนินการที่เป็น
รูปธรรม 
7. แผนการพัฒนาและการใช้เงนิ 

2) ประนอมหนี้/ปรังปรงุ
โครงสรา้งหนี ้

- จัดทําหนังสือรบัสภาพหนี้
   ลูกหนี้ยอมรับสภาพหนี้ และ
สามารถ ชําระ คืน ได้  ให้ ทํ า
หนังสือรับสภาพหนี ้
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แบบแนวทางดําเนินการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

วัตถุประสงค ์ เพื่อประมวลสภาพปัญหา ความต้องการ และการดําเนินงานของกองทุน
หมู่บ้าน และจัดทําแผนฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านตามสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน   

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 รหัสกองทุน..................................................................................................................... 
 ช่ือกองทุน...................................................................................................................... 
 สถานที่ตั้ง เลขที่......................  หมู่.................  ตําบล...................................................   

อําเภอ........................................... จังหวัด ............................................... 
ช่ือผู้ติดต่อ..................................................................................(กรรมการกองทุนหมู่บ้าน) 
โทรศัพท์ ................................................  

2. การสนับสนุนเพิ่มทุน ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 

ต้องการ ยื่นแบบคําขอแล้ว ผลอนุมัติ........................................................... 

   ยังไม่ได้ยื่นแบบคําขอ   

 ไม่ต้องการ ระบุเหตุผล ...................................................................................................... 
3. ปัญหาที่เกิดข้ึนและแนวทางดําเนินการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

กรุณาทําเครื่องหมาย X ลงในช่อง      ในข้อที่กองทุนหมู่บ้านมีสภาพปัญหาน้ัน 
 

สภาพปัญหา การฟื้นฟูและพัฒนา วิธีการ 
เอกสารประกอบหลักฐาน 

การดําเนินงาน 
1. กองทุนหมู่บ้านฯ มีปัญหาด้านการเงิน 

 
1.1 หนี้ค้างชําระ
เกินร้อยละ 15 
  - ไม่มีการ
ติดตามและ
ตรวจสอบ
ความสามารถใน
การใช้เงินคืนตาม
สัญญา  
  - มีหนี้ค้างชําระ
เกินร้อยละ 15 

1) จัดทําระบบตดิตาม
และตรวจสอบ
ความสามารถในการใช้
เงินคืนตามสัญญา  
 

- ติดตามทวงโดยเอกสาร
- จัดทําแผนการติดตามลูกหนี้
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

1. ทะเบียนคุมลกูหนี้ 
2. สมุดบัญชีเงินฝาก 
3. ระบบการติดตามลูกหนี้ 
4. หนังสือรับสภาพหนี้โดยมีหนี้ไม่เกิน
ร้อยละ 15 
5. เอกสารแสดงการดําเนินการ
ทางดา้นกฎหมาย 
6. มีคณะกรรมการกองทุนหมูบ้่าน เป็น
ผูร้ับผิดชอบการดําเนินการที่เป็น
รูปธรรม 
7. แผนการพัฒนาและการใช้เงนิ 

2) ประนอมหนี้/ปรังปรงุ
โครงสรา้งหนี ้

- จัดทําหนังสือรบัสภาพหนี้
   ลูกหนี้ยอมรับสภาพหนี้ และ
สามารถ ชําระ คืน ได้  ให้ ทํ า
หนังสือรับสภาพหนี ้
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วัตถุประสงค ์ เพื่อประมวลสภาพปัญหา ความต้องการ และการดําเนินงานของกองทุน
หมู่บ้าน และจัดทําแผนฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านตามสภาพปญัหาที่เกิดข้ึน   

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 รหัสกองทุน..................................................................................................................... 
 ช่ือกองทุน...................................................................................................................... 
 สถานที่ตั้ง เลขที่......................  หมู่.................  ตําบล...................................................   

อําเภอ........................................... จังหวัด ............................................... 
ช่ือผู้ติดต่อ..................................................................................(กรรมการกองทุนหมู่บ้าน) 
โทรศัพท์ ................................................  

2. การสนับสนุนเพิ่มทุน ตามโครงการเพิ่มทุนกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 

ต้องการ ยื่นแบบคําขอแล้ว ผลอนุมัติ........................................................... 

   ยังไม่ได้ยื่นแบบคําขอ   

 ไม่ต้องการ ระบุเหตุผล ...................................................................................................... 
3. ปัญหาที่เกิดข้ึนและแนวทางดําเนินการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

กรุณาทําเครื่องหมาย X ลงในช่อง      ในข้อที่กองทุนหมู่บ้านมีสภาพปัญหานั้น 
 

สภาพปัญหา การฟื้นฟูและพัฒนา วิธีการ 
เอกสารประกอบหลักฐาน 

การดําเนินงาน 
1. กองทุนหมู่บ้านฯ มีปัญหาด้านการเงิน 

 
1.1 หนี้ค้างชําระ
เกินร้อยละ 15 
  - ไม่มีการ
ติดตามและ
ตรวจสอบ
ความสามารถใน
การใช้เงินคืนตาม
สัญญา  
  - มีหนี้ค้างชําระ
เกินร้อยละ 15 

1) จัดทําระบบตดิตาม
และตรวจสอบ
ความสามารถในการใช้
เงินคืนตามสัญญา  
 

- ติดตามทวงโดยเอกสาร
- จัดทําแผนการติดตามลูกหนี้
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

1. ทะเบียนคุมลกูหนี้ 
2. สมุดบัญชีเงินฝาก 
3. ระบบการติดตามลูกหนี้ 
4. หนังสือรับสภาพหนี้โดยมีหนี้ไม่เกิน
ร้อยละ 15 
5. เอกสารแสดงการดําเนินการ
ทางดา้นกฎหมาย 
6. มีคณะกรรมการกองทุนหมูบ่า้น เป็น
ผูร้ับผิดชอบการดําเนินการที่เป็น
รูปธรรม 
7. แผนการพัฒนาและการใช้เงนิ 

2) ประนอมหนี้/ปรังปรงุ
โครงสรา้งหนี ้

- จัดทําหนังสือรบัสภาพหนี้
   ลูกหนี้ยอมรับสภาพหนี้ และ
สามารถ ชําระ คืน ได้  ให้ ทํ า
หนังสือรับสภาพหนี ้

เอกสารภาคผนวกที่ ๑

ประนอมหนี้/ปรับปรุง
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สภาพปัญหา การฟื้นฟูและพัฒนา วิธีการ 
เอกสารประกอบหลักฐาน 

การดําเนินงาน 
3) การฟ้องร้อง
ดําเนินคด ี

- ลูกหนี้ที่ไม่สามารถชําระคืน
ได/้ไมรู่จ้ํานวนหนี้ ให้
คณะกรรมการกองทุนหมูบ้่าน 
ดําเนินการทางดา้นกฎหมาย 
- ประสานสํานักงานอัยการ
จังหวัด/สคช.จงัหวัด/จังหวัด
สาขา ให้ความช่วยเหลือในการ
ไกล่เกลี่ยหนี้ค้างชําระ/
ดําเนินคด ี
 

 1.2 กองทุนมีเงนิ
ขาดบัญช ี
  - บัญชลีูกหนี้จริง 
และเงินคงเหลือใน
บัญชีธนาคาร
รวมกันไม่ครบตาม
เงินที่ได้รับการ
จัดสรร 
- คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน
ยักยอกเงิน 
- ไม่ทราบสถานะ
ลูกหนี้ 
 

- ติดตามและตรวจสอบ
ทุจริตทางการเงนิบัญชีท่ี 
1 
- ดําเนินการตาม
กฎหมาย 

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

1. ระบบการติดตามการทุจริต
2. มีผูท่ี้รับผิดชอบใช้หนี้ หนังสือรบั
สภาพหนี้ทีย่ักยอก เงินที่ขาดบัญชี 
3. เอกสารแสดงการดําเนินการ
ทางดา้นกฎหมาย 
4. มีคณะกรรมการกองทุนหมูบ้่าน 
เป็นผูร้ับผิดชอบการดําเนินการทีเ่ป็น
รูปธรรม 
5. แผนการตดิตามและพัฒนาให้
กองทุนไม่มีเงินขาดบัญชี 

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

- ต้องเร่งรัดช่วยเหลือให้
คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน/สมาชิก ร่วมด้วย
ช่วยกัน  มีความสามัคคี
และความตั้งใจในการ
แก้ปัญหาโดยความ
ร่วมมือของหน่วยงาน
พืน้ที่จังหวัดอย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่อง 
- กองทุนหมูบ้่าน 
ทบทวนการดําเนนิงาน 
ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ
ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน 
- การจดัการความรูด้้าน
บัญชี กฎหมาย  

1. ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและสมาชิก 
- ร่วมรับทราบและดําเนินการ
แก้ไขปัญหาดว้ยกัน 
- คัดเลือกคณะกรรมการชุด
ใหม่เพ่ือดําเนินการบรหิาร
กองทุนหมูบ้่านฯ 
- จัดทําระเบียบ ข้อบังคับให้
เป็นปัจจุบัน 
- จัดระบบการบริหารจัดการ 
ลดความเสี่ยงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ระบบการออม ,ระบบการ
ติดตามการกู้ยืมเงนิของสมาชกิ 
,ระบบสวัสดิภาพ สวัสดิการ) 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและสมาชิกที่ร่วม
รับทราบและดาํเนินการแก้ไขปัญหา
ด้วยกัน 
2. มีงบการเงิน  2 ปี 
3. แผนพัฒนากองทุนหมูบ้่านฯ 
4. บัญชีรายชื่อคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านชุดใหม ่
5. บัญชีรายชื่อสมาชิก 
6. ระเบยีบ ข้อบังคับฉบับเป็นปัจจุบัน 
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เอกสารประกอบหลักฐาน 

การดําเนินงาน 
2.สทบ.สาขาใหค้วามรู้ด้านการ
จัดทําบัญชี  เอกสารธุรกรรม
ทางการเงิน  
 

2. กองทุนหมู่บ้านที่มีปัญหาการบรหิารจัดการด้านระบบเอกสาร การจัดการ  และระบบการออม 

 2.1 ไม่มีการจัดทํา
เอกสารการส่ง
มอบงานเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน 

การจัดทําเอกสารการสง่
มอบงานเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน 

จัดทําเอกสารการส่งมอบงาน
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการกองทุนหมูบ้่าน
หรือแบบฟอรม์ทีจ่ัดทําไว้อยา่ง
เป็นแบบแผนการดําเนินงานที่
เกิดขึ้นเป็นประจาํ 

1. มีบันทึกการส่งมอบงานระหว่าง
คณะกรรมการกองทุนหมูบ้่านเป็น
หลักฐาน 
2. รายงานการประชุมที่ระบุการส่ง
มอบงาน 

 2.2 ระเบยีบ 
ข้อบังคับของ
กองทุนหมูบ้่านฯ 
ไม่เป็นปัจจุบัน 
สมาชิกกองทุนไม่
ทราบ ไม่มีการ
ทบทวนระเบียบ 
 

ระเบียบ ข้อบังคับการ
ดําเนินงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง
ตามเห็นชอบของที่
ประชุมสมาชิก 

ดําเนินการแก้ไขระเบียบ
ข้อบังคับของกองทุนหมูบ้่าน
หรือชุมชนเมืองตามความ
เห็นชอบของที่ประชุมสมาชิก 
 

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

 2.3 ไม่มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําปีของ
คณะกรรมการ ทํา
ให้สมาชิกไม่ทราบ
กิจกรรม และมี
ส่วนร่วมกับ
คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน 
 

การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีของ
คณะกรรมการกองทุน 

ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัตงิาน
ประจําปแีละการประชุมสามัญ
ประจําปีไว้อย่างชัดเจนและแจง้
ให้สมาชิกรับทราบ 

เอกสารการจัดทําแผนปฏิบัตงิาน
ประจําปแีละการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําป ี

 2.4 การจัดทาํ
บัญชี /งบการเงนิ
ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ สทบ.
กําหนด 
 

ให้ความรู้การจดัทําบัญชี
และงบการเงนิตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
สทบ. กําหนด 

ดําเนินการจัดทําบัญชีและงบ
การเงินตามหลักเกณฑแ์ละ
วิธีการที่ สทบ. กําหนด 
 

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

การดําเนินงาน 
 2.5 ไม่ม/ีการ

จัดเก็บเอกสารของ
กองทุนหมูบ้่านฯ 
ไม่เป็นระบบ  
เอกสารการบริหาร
จัดการไม่ครบถ้วน 
 

การจัดเก็บเอกสารของ
กองทุนอย่างเป็นระบบ 

ดําเนินการจัดเก็บเอกสารของ
กองทุนอย่างเป็นระบบ 

1. การจัดเรียงเอกสารแยกตาม
หมวดหมูแ่ละระยะเวลา 
2. ระบบการจัดเก็บรักษา 
3. กําหนดผูร้ับผดิชอบ 

 2.6  การออมเงิน
ของสมาชิก( บัญชี
ที่ 2) ไม่เคลื่อนไหว 
ไม่ต่อเนื่อง  
 

การส่งเสริมการออมเงิน
ให้กับสมาชิกกองทุน
อย่างสม่ําเสมอ 

ดําเนินการส่งเสริมการออมเงิน
ให้กับสมาชิกกองทุนอย่าง
สม่ําเสมอ 

ทะเบียนหุน้ 
สมุดบัญช ี
แผนการออมเงิน / รายงานการประชุม 

 2.7  ไม่เกิดการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน 

การส่งเสริมให้ประชากร
ในหมูบ้่าน/ชุมชนเข้าเป็น
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง 

การจัดกิจกรรมหรือ
ประชาสมัพันธ ์เพื่อส่งเสริมให้
คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานกองทุนมากขึ้น
หรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เพิ่มมากขึ้น 
 

1. การดําเนินงานจัดกิจกรรมหรือ
ประชาสมัพันธ์ในการรับสมาชิกตาม
แผนขยายรับสมาชิกเพิ่มเติม 
2. รายงานการประชุม  
3. หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงการ
กิจกรรมหรือประชาสัมพันธ ์

 2.8 ขาดส่งเสรมิ
และสนับสนุนการ
ให้ความรูกั้บ
สมาชิกกองทุน  

การจัดอบรม / ใหค้วามรู้
แก่สมาชิกกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ดําเนินการจัดอบรม / ให้ความรู้
หรือการประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
ของกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน
เมืองให้แก่สมาชิก 
 

แผนการดาํเนินงาน / รายงานการ
ประชุม 

 2.9 ไม่มีสถานที่
ทําการของกองทุน
หมู่บ้าน 

จัดใหม้ีสถานที่ทําการ
แน่นอน เป็นของกองทุน 

จัดใหม้ีสถานที่ทําการของ
กองทุน เชน่ ที่ทําการจากที่ดิน
สาธารณประโยชน ์การยินยอม
ให้ใช้สถานที่เป็นหนังสือ  
หรือการให้เช่า หรืออื่นๆ ที่
แสดงให้เห็นว่าเป็นที่ทําการ
เอกเทศของกองทุนหมู่บ้านหรือ
ชุมชนเมือง 
 

มีสถานที่ทําการของกองทุน เชน่ ที่ทํา
การจากที่ดินสาธารณประโยชน ์การ
ยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นหนังสือ หรือ
การให้เช่า / ภาพถา่ย 

 2.10 ไม่มีการจัด
สวัสดิการขัน้
พืน้ฐานใหก้ับ
สมาชิกกองทุน 

การจัดสวัสดิการขัน้
พืน้ฐานใหก้ับสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 

ดําเนินการจัดทําสวัสดิการขัน้
พืน้ฐานใหก้ับสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านหรือชุมชนเมืองอย่าง
เป็นรูปธรรม 

1.รายงานการประชุม 
2.การระบุไวใ้นระเบียบข้อบังคับของ
กองทุน 
3.หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงการจัด
สวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุน 
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สภาพปัญหา การฟื้นฟูและพัฒนา วิธีการ 
เอกสารประกอบหลักฐาน 

การดําเนินงาน 
 2.11 การมสี่วน

ร่วมทุน
สาธารณประโยชน ์

การจัดสรรกําไรสุทธ ิ
เพื่อกิจกรรม
สาธารณประโยชน ์

มีดําเนินการจัดสรรกําไรสุทธ ิ
เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน ์

1.รายงานการประชุม 
2.หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงการจัด
กิจกรรมสาธารณประโยชน ์
 

3. กองทุนหมู่บ้านฯ มีปัญหาการบริหารจัดการด้านโครงสร้าง และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

 3.1 ไมม่ี
โครงสรา้ง
คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน
หรือไม่ครบถ้วน
ตามระเบยีบ 

การจัดทําแผนผงัและ
การแสดงแผนผงั
โครงสรา้ง
คณะกรรมการกองทุน
ครบถ้วนตามระเบียบ 
และปิดประกาศอย่าง
เปิดเผย   
 

จัดทําแผนผังและการแสดง
แผนผงัโครงสร้าง
คณะกรรมการกองทุนหมูบ้่าน
หรือชุมชนเมืองอย่างเปิดเผย 

ภาพถ่าย/แผนภาพแสดงโครงสรา้ง
คณะกรรมการกองทุนหมูบ้่านหรือ
ชุมชนเมือง 

 3.2 กระบวนการ
คัดเลือก
คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านไม่
เป็นไปตามระเบยีบ 

ให้การคัดเลือกกรรมการ
กองทุนเป็นไปตามที่
ระเบียบกําหนด 

-ดําเนินการคัดเลือกกรรมการ
ให้เป็นไปตามทีร่ะเบียบกําหนด 
-มีการบันทึกการประชุม
คัดเลือก และแจง้ให้
คณะอนุกรรมการสนับสนุน
ระดับ อําเภอ  สทบ.สาขา 
รับทราบ 
 

1. รายงานการประชุมการคัดเลือก
กรรมการ  
2. บัญชรีายชื่อคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านชุดปัจจุบัน 

 3.3 ไม่มรีะบบ
ระบบควบคุมและ
ป้องกันการทุจรติ
ของกรรมการ 

ระบบควบคุมและ
ป้องกันการทุจรติของ
กรรมการ 

ดําเนินการจัดทําระบบควบคุม
และป้องกันการทุจริตของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบ้่าน
หรือชุมชนเมือง 
 

1. รายงานการประชุม 
2. มาตรการควบคุมการทุจริตของ

กรรมการ และบทลงโทษ 

 3.4 ไม่มีการ
แต่งตัง้ผูต้รวจสอบ
ภายใน 

ให้มีการแต่งต้ังผูต้รวจ
สอบภายในของกองทุน 
และดําเนินการหน้าที่
ตามระเบยีบ 

ดําเนินการแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบ
ภายในของกองทุน โดยมี
รายงานการประชุม / หนังสือ / 
คําสั่ง ทีร่ะบุการแต่งต้ังผูต้รวจ
สอบภายใน 
 

รายงานการประชุม / หนังสือ / คําสั่ง ที่
ระบุการแต่งต้ังผูต้รวจสอบภายใน 

 3.5 ไม่มีการ
ประชุม
คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน 
หรือการประชุม
น้อยกว่าปีละ       
3 ครัง้ 

คณะกรรมการกองทุนมี
การประชุมมากกว่า 3 
ครั้งขึ้นไป ครบองค์
ประชุม  และมีการจด
บันทึกรายงานการ
ประชุม 

การวางแผนการประชุม
คณะกรรมการ มากกว่า 3 ครัง้
ต่อปี โดยจัดทําเป็นเอกสาร
อย่างชัดเจน 

1. แผนการจัดประชุม 
2. ระยะเวลาการจัดทําแผน 
3. ระเบยีบวิธีการประชุม
คณะกรรมการกองทุนหมูบ้่าน 
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เอกสารประกอบหลักฐาน 

การดําเนินงาน 
 3.6 

คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านไม่มี
การจัดประชุม
สามัญประจําปีเพื่อ
แถลงผลการ
ดําเนินงานให้กับ
สมาชิกรับทราบ 

การจัดประชุมใหญ่
สามัญประจําป ีตาม
ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาต ิ 
ว่าด้วยการจัดตัง้และ
บริหารกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ  
พ.ศ. 2551  

ดําเนินการจัดประชุมใหญ่
สามัญประจําป ีเพ่ือชี้แจงการ
ดําเนินงานที่ผ่านมาใหแ้ก่
สมาชิกทราบอยา่งทั่วถงึ 
 
 
 

1. รายงานการประชุม 
2. บันทึกที่ระบุการประชมุใหญ่สามัญ
ประจําป ี

 
 
ลงชื่อ.....................................................................................ผู้ให้ข้อมูล 
        (.................................................................................) 
ตําแหน่ง..........................................................................(กรรมการกองทนุหมูบ่า้น) 
วันที่................เดือน....................................... พ.ศ. ............. 
 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้รวบรวม 
                 (............................................................) 

ตําแหน่ง...................................................(สทบ.สาขา) 
วันที่................เดือน.......................... พ.ศ. ……....... 
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สภาพปัญหา การฟื้นฟูและพัฒนา วิธีการ 
เอกสารประกอบหลักฐาน 

การดําเนินงาน 
 3.6 

คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านไม่มี
การจัดประชุม
สามัญประจําปีเพื่อ
แถลงผลการ
ดําเนินงานให้กับ
สมาชิกรับทราบ 

การจัดประชุมใหญ่
สามัญประจําป ีตาม
ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาต ิ 
ว่าด้วยการจัดตัง้และ
บริหารกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ  
พ.ศ. 2551  

ดําเนินการจัดประชุมใหญ่
สามัญประจําป ีเพ่ือชี้แจงการ
ดําเนินงานที่ผ่านมาใหแ้ก่
สมาชิกทราบอยา่งทั่วถึง 
 
 
 

1. รายงานการประชุม 
2. บันทึกที่ระบุการประชมุใหญ่สามัญ
ประจําป ี

 
 
ลงชื่อ.....................................................................................ผู้ให้ข้อมูล 
        (.................................................................................) 
ตําแหน่ง..........................................................................(กรรมการกองทนุหมูบ้่าน) 
วันที่................เดือน....................................... พ.ศ. ............. 
 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้รวบรวม 
                 (............................................................) 

ตําแหน่ง...................................................(สทบ.สาขา) 
วันที่................เดือน.......................... พ.ศ. ……....... 
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กองทุนหมู่บา้น...........................หมูที่่.......ตําบล................อําเภอ..................จังหวัด............  

 
๑. การจดทะเบียนนิติบุคคล 

   กองทุนเป็นนิติบุคคล 
       กองทุนยงัไม่เป็นนิติบุคคล  
๒.  คณะกรรมการกองทนุหมู่บ้าน 
       ๙ - ๑๕ คน 
       น้อยกว่า ๙ คน ระบุ........................... คน 
       ไม่มีคณะกรรมการกองทุนหมูบ้่าน 
๓.  การดํารงตําแหน่งคณะกรรมการกองทุนหมูบ่้านชุดปัจจุบัน 
      ดํารงตําแหน่งมา ๑ ป ี หรือน้อยกว่า  ๑  ป ี ระบปีุที่ดํารงตําแหน่ง.................. 
      ดํารงตําแหน่งมา ๒ ป ีและยังไม่มีการคัดเลือกใหม่ ระบุปีที่ดํารงตําแหน่ง.................. 

  ดํารงตําแหน่งมามากกว่า ๒ ปีข้ึนไป และไม่เคยมีการเลือกกรรมการกองทนุหมู่บ้านชุดใหม่  
      ระบปีุที่ดํารงตําแหน่ง.................. 

๔.  การคัดเลือกคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้าน 
       มีการประชุมสมาชิกเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามวาระ 
       ไม่มีการประชุมสมาชิกเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านตามวาระ 
       ไม่เคยเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่เลย 
       มีการเลือกกรรมการข้ึนมาเองโดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่า 
๕.  การรายงานผลการคดัเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม ่
       ไม่เคยจัดทํารายงานการประชุม 
       ไม่เคยรายงานต่อคณะอนุกรรมการสนบัสนนุระดับอําเภอ/ระดับจงัหวัด 
       จัดทาํรายงานการประชุม  แต่ไม่ได้ส่งรายงาน 
       จัดทาํรายงานการประชุม และส่งรายงานต่อคณะอนุกรรมการสนบัสนนุระดับอําเภอ/ระดับจังหวัด 
๖.  ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บา้น 
       มี  แต่ไม่เคยปรบัเปล่ียนข้อบงัคับตั้งแต่เริม่จดัตั้งกองทุน 
       มี  มีการประชุมเพือ่แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
       มี  แต่ไม่เคยปฏิบตัิใช้ตามระเบียบ 

แบบสํารวจข้อมูลการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้าน

เอกสารภาคผนวกที่ ๒
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       ไม่ม ี
 
๗.  สถานภาพสมาชิก 
       มีรายชื่อ  ณ  วันปจัจุบนั บันทึกไว้   
       มีรายชื่อเฉพาะสมาชิกครั้งแรก 
       ไม่มีรายชื่อสมาชิกที่แน่นอน หรือมีรายช่ือไม่ครบ/ไม่เป็นปจัจุบนั 
       เอกสารรายช่ือสมาชิกสูญหาย 
๘.  สมุดบญัชีเงินฝากกองทุนหมู่บ้าน บัญชีที่ ๑ 
       มีสมดุบัญชี  แต่ไม่เคยปรับรายการเดินบัญชีเลย 
       มีสมดุบัญชี  ปรบัรายการเดินบัญชีสม่ําเสมอ เปน็ปจัจบุันแล้ว 
       ไม่มีสมุดบัญชี  สูญหาย  ไม่ดําเนินการใด ๆ 
       คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่า ไม่ส่งมอบสมุดบัญชี 
๙.  ระเบียบวาระการประชุม/บันทึกการประชุมของคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้าน 
       ไม่เคยจัดทําระเบียบวาระการประชุม/บันทึกการประชุม 
       เคยจดัทําบางครั้ง  เอกสารเก็บไว้ 
       ทําทกุครั้ง  เอกสารเกบ็ไว้ 
       เคยจดัทําบางครั้ง  เอกสารสูญหาย 
       ทําทกุครั้ง  เอกสารสูญหาย 
๑๐. ระเบียบวาระการประชุม/บันทึกการประชุมของที่ประชมุสมาชิก 
       ไม่เคยจัดทําระเบียบวาระการประชุม/บันทึกการประชุม 
       เคยจดัทําบางครั้ง  เอกสารเก็บไว้ 
       ทําทกุครั้ง  เอกสารเกบ็ไว้ 
       เคยจดัทําบางครั้ง  เอกสารสูญหาย 
       ทําทกุครั้ง  เอกสารสูญหาย 
๑๑.  การอนุมัติเงินกู้ ไม่เกิน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
       ประธานกรรมการกองทนุหมู่บ้านอนุมตัิเองคนเดียว 
       คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคนใดคนหนึ ่งอนุมติั หรือ กรรมการน้อยกว่ากึ่งหนึ่งอนมุัติ 
       การประชุมคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านร่วมกันพิจารณาอนุมติั 
๑๒.  การอนุมัติเงินกู้เกิน  ๓๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๗๕,๐๐๐  บาท  
       ประธานกองทุนอนมุัติเองคนเดียว 
       คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคนใดคนหนึ่งอนุมติั หรือ กรรมการน้อยกว่ากึ่งหนึ่งอนมุัติ 
       การประชุมคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านร่วมกันพิจารณาอนุมติั 
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       ไม่ม ี
 
๗.  สถานภาพสมาชิก 
       มีรายชื่อ  ณ  วันปจัจุบนั บันทึกไว้   
       มีรายชื่อเฉพาะสมาชิกครั้งแรก 
       ไม่มีรายชื่อสมาชิกที่แน่นอน หรือมีรายช่ือไม่ครบ/ไม่เป็นปจัจุบนั 
       เอกสารรายช่ือสมาชิกสูญหาย 
๘.  สมุดบญัชีเงินฝากกองทุนหมู่บ้าน บัญชีที่ ๑ 
       มีสมดุบัญชี  แต่ไม่เคยปรับรายการเดินบัญชีเลย 
       มีสมดุบัญชี  ปรบัรายการเดินบัญชีสม่ําเสมอ เปน็ปจัจบุันแล้ว 
       ไม่มีสมุดบัญชี  สูญหาย  ไม่ดําเนินการใด ๆ 
       คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดเก่า ไม่ส่งมอบสมุดบัญชี 
๙.  ระเบียบวาระการประชุม/บันทึกการประชุมของคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้าน 
       ไม่เคยจัดทําระเบียบวาระการประชุม/บันทึกการประชุม 
       เคยจดัทําบางครั้ง  เอกสารเก็บไว้ 
       ทําทกุครั้ง  เอกสารเกบ็ไว้ 
       เคยจดัทําบางครั้ง  เอกสารสูญหาย 
       ทําทกุครั้ง  เอกสารสูญหาย 
๑๐. ระเบียบวาระการประชุม/บันทึกการประชุมของที่ประชมุสมาชิก 
       ไม่เคยจัดทําระเบียบวาระการประชุม/บันทึกการประชุม 
       เคยจดัทําบางครั้ง  เอกสารเก็บไว้ 
       ทําทกุครั้ง  เอกสารเกบ็ไว้ 
       เคยจดัทําบางครั้ง  เอกสารสูญหาย 
       ทําทกุครั้ง  เอกสารสูญหาย 
๑๑.  การอนุมัติเงินกู้ ไม่เกิน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
       ประธานกรรมการกองทนุหมู่บ้านอนุมตัิเองคนเดียว 
       คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคนใดคนหนึ่งอนุมติั หรือ กรรมการน้อยกว่ากึ่งหนึ่งอนมุัติ 
       การประชุมคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านร่วมกันพิจารณาอนุมติั 
๑๒.  การอนุมัติเงินกู้เกิน  ๓๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๗๕,๐๐๐  บาท  
       ประธานกองทุนอนมุัติเองคนเดียว 
       คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคนใดคนหนึ่งอนุมติั หรือ กรรมการน้อยกว่ากึ่งหนึ่งอนมุัติ 
       การประชุมคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านร่วมกันพิจารณาอนุมติั 
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       การประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านร่วมกนัพิจารณาอนุมติั 
 
๑๓.  การอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉินหรือเงินยืมฉุกเฉินรายหน่ึงไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
       ประธานกรรมการกองทนุหมู่บ้านอนุมตัิคนเดียว 
       คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคนใดคนหนึ่งอนุมติั 
       คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านร่วมกันพิจารณาอนุมติั 
๑๔.  การเบิกเงินสดมาเก็บรักษาไว้สาํหรับการใชจ่้ายในการยืมฉุกเฉิน 
       เท่าไรกไ็ด้  ตามทีป่ระธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านเห็นชอบ 
       วงเงินตามทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากที่ประชมุ  ซ่ึงมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า  ๓  ใน  ๔  ของ
 สมาชิกท้ังหมด 
       ไม่เคยเบิกเงินสดมาเก็บไว้ได้ 
๑๕.  หลักการกู้ยืมเงิน(วิธีการให้สมาชิกกู้ยืมเงิน) 
       สมาชิกขอกู้ด้วยวาจาแล้วรบัเงินไป 
       สมาชิกยื่นแบบคําขอกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามระเบียบ ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน 

รอการอนุมัต ิ
       สมาชิกมาทําสัญญากู้ยืมเงิน  แล้วรับเงินสดไปทันที 
       สมาชิกขอให้โอนเงินกู้ยืมผ่านบญัชีธนาคาร   โดยไม่ได้ทําสัญญากู้ยืมเงิน 
       สมาชิกขอให้โอนเงินกู้ยืมผ่านบญัชีธนาคาร   โดยทําสัญญากู้ยืมเงิน 
๑๖.  สัญญากู้ยืมเงิน 
       ไม่เคยจัดทํา 
       จัดทาํสัญญากู้ยืมเงินครั้งแรกเพียงครั้งเดียว(กรณีมีการกูย้ืมหลายครั้ง) 
       ทําสัญญากู้ยืมเงิน  แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดครบถ้วน 
       จัดทาํสัญญากู้ยืมเงิน  ลงลายมือชื่อผู้กู้ ทุกครั้ง 
       ทําสัญญากู้ยืมเงินเพียงฉบับเดียวเก็บไว้ที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
       ทําสัญญากู้ยืมเงินมีสัญญาคู่ฉบบัเกบ็ไว้ที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและผู้กู้ 
       เอกสารสูญหาย  แต่มีรายการบญัชีของลูกหนี้เกบ็ไว้ 
       เอกสารสูญหาย  ไม่มีรายการบญัชีของลูกหนี้เกบ็ไว้ 
๑๗.  สัญญาค้ําประกันการกู้ยืมเงิน 
       ไม่เคยจัดทํา 
       จัดทาํสัญญาค้ําประกนั  ลงลายมือชื่อผู้คํ้าประกนั ทุกครัง้ 
       จดัทาํสัญญาค้ําประกนัครั้งแรกเพียงคร้ังเดียว (กรณีมีการกู้ยืมหลายครัง้) 
       ทําสัญญาค้ําประกัน  แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดครบถ้วน 
       ทําสัญญาค้ําประกันเพียงรายเดียวฉบบัเดียวเก็บไว้ที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
       ทําสัญญาค้ําประกันมีสัญญาคู่ฉบับเกบ็ไว้ทีค่ณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและผู้คํ้าประกนั 
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       การประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านร่วมกนัพิจารณาอนุมติั 
 
๑๓.  การอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉินหรือเงินยืมฉุกเฉินรายหน่ึงไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
       ประธานกรรมการกองทนุหมู่บ้านอนุมตัิคนเดียว 
       คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคนใดคนหนึ่งอนุมติั 
       คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านร่วมกันพิจารณาอนุมติั 
๑๔.  การเบิกเงินสดมาเก็บรักษาไว้สาํหรับการใชจ่้ายในการยืมฉุกเฉิน 
       เท่าไรกไ็ด้  ตามทีป่ระธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านเห็นชอบ 
       วงเงินตามทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากที่ประชมุ  ซ่ึงมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า  ๓  ใน  ๔  ของ
 สมาชิกท้ังหมด 
       ไม่เคยเบิกเงินสดมาเก็บไว้ได้ 
๑๕.  หลักการกู้ยืมเงิน(วิธีการให้สมาชิกกู้ยืมเงิน) 
       สมาชิกขอกู้ด้วยวาจาแล้วรบัเงินไป 
       สมาชิกยื่นแบบคําขอกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามระเบียบ ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน 

รอการอนุมัต ิ
       สมาชิกมาทําสัญญากู้ยืมเงิน  แล้วรับเงินสดไปทันที 
       สมาชิกขอให้โอนเงินกู้ยืมผ่านบญัชีธนาคาร   โดยไม่ได้ทําสัญญากู้ยืมเงิน 
       สมาชิกขอให้โอนเงินกู้ยืมผ่านบญัชีธนาคาร   โดยทําสัญญากู้ยืมเงิน 
๑๖.  สัญญากู้ยืมเงิน 
       ไม่เคยจัดทํา 
       จัดทาํสัญญากู้ยืมเงินครั้งแรกเพียงครั้งเดียว(กรณีมีการกูย้ืมหลายครั้ง) 
       ทําสัญญากู้ยืมเงิน  แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดครบถ้วน 
       จัดทาํสัญญากู้ยืมเงิน  ลงลายมือชื่อผู้กู้ ทุกครั้ง 
       ทําสัญญากู้ยืมเงินเพียงฉบับเดียวเก็บไว้ที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
       ทําสัญญากู้ยืมเงินมีสัญญาคู่ฉบบัเกบ็ไว้ที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและผู้กู้ 
       เอกสารสูญหาย  แต่มีรายการบญัชีของลูกหนี้เก็บไว้ 
       เอกสารสูญหาย  ไม่มีรายการบญัชีของลูกหนี้เกบ็ไว้ 
๑๗.  สัญญาค้ําประกันการกู้ยืมเงิน 
       ไม่เคยจัดทํา 
       จัดทาํสัญญาค้ําประกนั  ลงลายมือชื่อผู้คํ้าประกนั ทุกครัง้ 
       จดัทาํสัญญาค้ําประกนัครั้งแรกเพียงคร้ังเดียว (กรณีมีการกู้ยืมหลายครัง้) 
       ทําสัญญาค้ําประกัน  แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดครบถ้วน 
       ทําสัญญาค้ําประกันเพียงรายเดียวฉบบัเดียวเก็บไว้ที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
       ทําสัญญาค้ําประกันมีสัญญาคู่ฉบับเกบ็ไว้ทีค่ณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและผู้คํ้าประกนั 
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       เอกสารสูญหาย  แต่มีรายการบญัชีของลูกหนี้และผู้คํ้าประกันเก็บไว้ 
       เอกสารสูญหาย  ไม่มีรายการบญัชีของลูกหนี้และผู้คํ้าประกันเก็บไว้ 
๑๘. การชําระหน้ีตามสญัญากู้ยืมเงิน 
       ลูกหนี้ชําระตรงตามกําหนดนัดชําระหนี้ 
       ลูกหนี้ชําระหนี้เฉพาะดอกเบี้ย  ค้างชําระเงินต้น 
       ลูกหนี้ชําระหนี้เฉพาะดอกเบี้ย  กรรมการจัดหาเงินต้น 
       ลูกหนี้ไม่ชําระหนี้และดอกเบี้ยเลย 
       ลูกหนี้ขอผ่อนชําระหนี้โดยยินยอมทําหนังสือรับสภาพหนี้ 
       คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเอาเงินจากบญัชีออมสัจจะของลูกหนี้มาหักชําระหนี้ 

๑๙. วิธีการชําระหนีข้องลูกหน้ี 
       นําเงินมาชําระให้แก่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน และได้ออกใบเสร็จรบัเงินทุกครั้ง 
       นําเงินมาชําระให้แก่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน และไม่ได้ออกใบเสรจ็รบัเงิน หรือ ออกใบเสร็จ 
 บางครัง้ 
       นําเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของกองทนุหมูบ้่าน 
       นําเงินมามอบให้แก่บุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้รับมอบอํานาจให้รับชําระหน้ี 

๒๐. การติดตามทวงถามการชําระหนี ้
       ไม่เคยติดตามทวงถามเลย 
       มีหนงัสือบอกกล่าวทวงถามให้ลกูหนี้เซ็นรับทราบในคู่ฉบบัหนังสือบอกกล่าวทวงถาม 
       มีหนงัสือบอกกล่าวทวงถามโดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรบั 
       ทวงถามด้วยวาจา 

๒๑. การแจ้งให้ผู้ค้ําประกัน 
       มีหนงัสือแจ้งให้ผู้ค้ําประกนัทราบภายใน ๖๐วัน นับแต่วนัที่ลูกหนี้ผิดนดั 
       แจ้งให้ทราบด้วยวาจา 
       ไม่เคยแจ้งให้ผู้คํ้าประกนัทราบเลยสักราย 

๒๒. เงินขาดบัญช ี
       ไม่เคยมีเงินขาดบัญชีเลย 
       พบเงินขาดบัญชีจากการยักยอก แต่ไม่ได้ร้องทุกข์ดําเนินคดี 
       พบเงินขาดบญัชีจากการยักยอก  และได้ดําเนินคดีอาญาแล้ว 
       พบเงินขาดบัญชี แต่ไม่ทราบที่มาที่ไปของการหายไปของเงิน 
       กรรมการกองทนุหมู่บ้านชุดเก่าทําลายเอกสารรายการการเงิน จึงไม่ทราบทีม่าทีไ่ปของเงิน 
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       เอกสารสูญหาย  แต่มีรายการบญัชีของลูกหนี้และผู้คํ้าประกันเก็บไว้ 
       เอกสารสูญหาย  ไม่มีรายการบญัชีของลูกหนี้และผู้คํ้าประกันเก็บไว้ 
๑๘. การชําระหน้ีตามสญัญากู้ยืมเงิน 
       ลูกหนี้ชําระตรงตามกําหนดนัดชําระหนี้ 
       ลูกหนี้ชําระหนี้เฉพาะดอกเบี้ย  ค้างชําระเงินต้น 
       ลูกหน้ีชําระหนี้เฉพาะดอกเบี้ย  กรรมการจัดหาเงินต้น 
       ลูกหนี้ไม่ชําระหนี้และดอกเบี้ยเลย 
       ลูกหนี้ขอผ่อนชําระหนี้โดยยินยอมทําหนังสือรับสภาพหนี้ 
       คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเอาเงินจากบญัชีออมสัจจะของลูกหนี้มาหักชําระหนี้ 

๑๙. วิธีการชําระหนีข้องลูกหน้ี 
       นําเงินมาชําระให้แก่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน และได้ออกใบเสร็จรบัเงินทุกครั้ง 
       นําเงินมาชําระให้แก่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน และไม่ได้ออกใบเสรจ็รบัเงิน หรือ ออกใบเสร็จ 
 บางครัง้ 
       นําเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของกองทนุหมูบ้่าน 
       นําเงินมามอบให้แก่บุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้รับมอบอํานาจให้รับชําระหน้ี 

๒๐. การติดตามทวงถามการชําระหนี ้
       ไม่เคยติดตามทวงถามเลย 
       มีหนงัสือบอกกล่าวทวงถามให้ลกูหนี้เซ็นรับทราบในคู่ฉบบัหนังสือบอกกล่าวทวงถาม 
       มีหนงัสือบอกกล่าวทวงถามโดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรบั 
       ทวงถามด้วยวาจา 

๒๑. การแจ้งให้ผู้ค้ําประกัน 
       มีหนงัสือแจ้งให้ผู้ค้ําประกนัทราบภายใน ๖๐วัน นับแต่วนัที่ลูกหนี้ผิดนดั 
       แจ้งให้ทราบด้วยวาจา 
       ไม่เคยแจ้งให้ผู้คํ้าประกนัทราบเลยสักราย 

๒๒. เงินขาดบัญช ี
       ไม่เคยมีเงินขาดบัญชีเลย 
       พบเงนิขาดบัญชีจากการยักยอก แต่ไม่ได้ร้องทุกข์ดําเนินคดี 
       พบเงนิขาดบญัชีจากการยักยอก  และได้ดําเนินคดีอาญาแล้ว 
       พบเงนิขาดบัญชี แต่ไม่ทราบที่มาที่ไปของการหายไปของเงิน 
       กรรมการกองทนุหมู่บ้านชุดเก่าทําลายเอกสารรายการการเงิน จึงไม่ทราบทีม่าทีไ่ปของเงิน 
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๒๓. งบการเงิน 
       ไม่เคยจัดทําเลย 
      จัดทําบ้างเป็นบางปี   ล่าสุดป.ี.................. 
   จัดทําเปน็ประจําทุกป ี
     มีการจัดทํางบดุลทุกปี 
     มีการจัดทํางบกําไรขาดทุนทุกปี 
     มีการจัดทํางบทดรองทุกป ี

๒๔. การจัดสรรและเบิกถอนกําไรสุทธ ิ
   มีการจัดสรรและเบิกถอนกําไรสุทธิทุกป ี
   มีการจัดสรรและเบิกถอนกําไรสุทธิบางป ี  ล่าสุดป.ี.............. 
   ไม่เคยจัดสรรและเบิกถอนกําไรสุทธิเลย 
   จัดสรรตามระเบียบแต่ไม่เคยเบิกถอนเลย 

๒๕. การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท  
        ไกล่เกล่ียสําเรจ็ แต่ไม่ได้ทําหนงัสือรับสภาพหนี้ 
        ไกล่เกล่ียสําเรจ็  ทําหนงัสือรบัสภาพหนี้ 
        ไกล่เกล่ียไม่สําเรจ็  ไม่ได้ดําเนินการใดๆต่อ 
        ไกล่เกล่ียไม่สําเรจ็  ได้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการไกล่เกล่ียต่อ 
        ไกล่เกล่ียไม่สําเรจ็  ได้จัดหาทนายความยืน่ฟ้อง 
        ไกล่เกล่ียไม่สําเรจ็  ได้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยืน่ฟ้อง 

๒๖. การจัดเก็บเอกสาร 
        จัดเก็บเอกสารครบถ้วน เกบ็ไว้ที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน 
        จัดเก็บเอกสารครบถ้วน  เก็บไว้ที่ว่าการอําเภอ 
        เอกสารสูญหายบางส่วน  แต่มีคู่ฉบับอยู่ที่อําเภอ 
        เอกสารสูญหายบางส่วน ไม่มีคู่ฉบับ 
        เอกสารสูญหายทั้งหมด  ไม่มีคู่ฉบับ 
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													เข้าร่วมประชมุทกุครัง้
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ใบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน.................................................. 

ครั้งที่......../.................วันที่ ........เดือน ............................  เวลา ......................น. 
ณ ............................................ บ้าน.............................. หมู่ที่........ 

ตําบล............................อําเภอ............................ จังหวัด..................... 
 

ที่ ชื่อ-สกุล บ้านเลขที่ เบอร์ติดต่อ ลายมือชื่อ หมายเหตุ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 

เอกสารภาคผนวกที่ ๓
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ใบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน.................................................. 

ครั้งที่......../.................วันที่ ........เดือน ............................  เวลา ......................น. 
ณ ............................................ บ้าน.............................. หมู่ที่........ 

ตําบล............................อําเภอ............................ จังหวัด..................... 
 

ที่ ชื่อ-สกุล บ้านเลขที่ เบอร์ติดต่อ ลายมือชื่อ หมายเหตุ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 

เอกสารภาคผนวกที่ ๓
เอกสารภาคผนวกที ่๓
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คําเตือน  กรณีที่สมาชิกไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ และได้ส่งผู้แทนมาเข้าร่วมประชุมจะต้องมีหนังสือมอบผู้แทน 
 เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 
ใบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน................................................ 

ครั้งที่......../.................วันที่ ........เดือน ............................  เวลา ......................น. 
ณ ............................................ บ้าน.............................. หมู่ที่........ 

ตําบล............................อําเภอ............................ จังหวัด..................... 
 

ที่ ชื่อ-สกุล บ้านเลขที่ เบอร์ติดต่อ ตําแหน่ง ลายมือชือ่
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 

เอกสารภาคผนวกที่ ๔
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คําเตือน  กรณีที่สมาชิกไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ และได้ส่งผู้แทนมาเข้าร่วมประชุมจะต้องมีหนังสือมอบผู้แทน 
 เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 
ใบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน................................................ 

ครั้งที่......../.................วันที่ ........เดือน ............................  เวลา ......................น. 
ณ ............................................ บ้าน.............................. หมู่ที่........ 

ตําบล............................อําเภอ............................ จังหวัด..................... 
 

ที่ ชื่อ-สกุล บ้านเลขที่ เบอร์ติดต่อ ตําแหน่ง ลายมือชือ่
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 

เอกสารภาคผนวกที่ ๔
เอกสารภาคผนวกที ่๔ 
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หนังสือมอบอํานาจ 

เขียนที่............................................................ 
วันที่.........เดือน..............................พ.ศ.......... 

เรื่อง มอบอํานาจให้บุคคลอื่นประชุมแทน 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน........................................................... 

  โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ...........................................................
เลขประจําตัวประชาชน ---- อายุ.....................ปี เช้ือชาติ...........
สัญชาติ............. อยู่บ้านเลขท่ี..........หมู่ที่......แขวง/ตําบล...........................เขต/อําเภอ..................
จังหวัด............... โทรศัพท์................เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน......................................หมู่ที่..........
แขวง/ตําบล............เขต/อําเภอ..................จังหวัด............... ขอมอบอํานาจให้ นาย/นาง/นางสาว 
.....................................เลขประจําตัวประชาชน ---- อายุ..............ป ี
เช้ือชาติ...........สัญชาติ............. อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่......แขวง/ตําบล................................ 
เขต/อําเภอ.................................จังหวัด...................... โทรศัพท์.......................................เป็นผู้มีอํานาจ
ในการเข้าร่วมประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านตลอดจนการออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 
และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอํานาจได้ทําไปตามที่มอบอํานาจน้ีเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทําการ
ด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 
    ลงชื่อ...................................................................ผู้มอบอํานาจ 
         (....................................................................) ตัวบรรจง 
 
    ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอํานาจ 
         (....................................................................) ตัวบรรจง 
 
    ลงชื่อ....................................................................พยาน 
         (....................................................................) ตัวบรรจง 
 
    ลงชื่อ....................................................................พยาน 
          (....................................................................) ตัวบรรจง 

หมายเหตุ: 1. ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหาร
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ข้อ 34 วรรคสอง “สมาชิกจะมอบอํานาจเป็น
หนังสือให้บุคคลอื่น มาประชุมแทนตนก็ได้ แต่ผู้รับมอบอํานาจนั้น จะรับมอบอํานาจจากสมาชิก     
เกินกว่าหนึ่งรายไม่ได”้ 

ติดอากร
แสตมป์ 
๑๐ บาท

เอกสารภาคผนวกที่ 5 

255 
 

 2. การลงลายพิมพ์นิ้วมือให้มีพยานลงลายมือช่ือรับรอง 2 คน 
 3. การมอบอํานาจต้องติดอากรแสตมป์ 10 บาท 




