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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
ฉบับที่  ๑๐ 

วาดวย  การรับจดทะเบียนเปนนิติบุคคลของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

เพื่อใหการบริหารงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  เปนไปโดยเหมาะสม   
และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๘  มาตรา  ๑๙  (๕)  และมาตรา  ๓๐  
แหงพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  คณะกรรมการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติ  จึงไดออกระเบียบไวดังนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ   
วาดวยการรับจดทะเบียนเปนนิติบุคคลของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหผูอํานวยการสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติเปนผูรักษาการ 

ตามระเบียบนี้ 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กองทุนหมูบาน”  หมายความวา  กองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมือง  แลวแตกรณี 
“หมูบาน”  หมายความวา  หมูบานที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่   
“ชุมชนเมือง”  หมายความวา  ชุมชนในเทศบาล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  หรือเขตพื้นที่อื่น  

ทั้งนี้  โดยมีขอบเขตตามหลักเกณฑ  วิธกีาร  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
“คณะกรรมการกองทุนหมูบาน”  หมายความวา  คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  หรือคณะกรรมการ

กองทุนชุมชนเมือง  แลวแตกรณี 
“กรรมการกองทุนหมูบาน”  หมายความวา  กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  หรือ

กรรมการในคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง  แลวแตกรณี 
“สมาชิก”  หมายความวา  สมาชิกของกองทุนหมูบาน  หรือสมาชิกของกองทุนชุมชนเมือง  

แลวแตกรณี 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
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“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
“เจาหนาที่”  หมายความวา  เจาหนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล

ของกองทุนหมูบาน 
“นายทะเบียน”  หมายความวา  นายทะเบียนกองทุนหมูบาน  หรือบุคคลซ่ึงนายทะเบียน

กองทุนหมูบานมอบอํานาจใหทําหนาที่แทน 
“หนังสือสําคัญ”  หมายความวา  หลักฐานที่นายทะเบียนกองทุนหมูบานออกใหกองทุนหมูบาน 

ที่ไดรับการจดทะเบียนถูกตอง 
 

หมวด  ๑ 
นายทะเบียนกองทุนหมูบาน 

 
 

ขอ ๕ ใหผูอํานวยการเปนนายทะเบียนกองทุนหมูบาน 
ขอ ๖ ใหนายทะเบียน  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
(๑) มอบอํานาจใหบุคคลทําหนาที่แทนนายทะเบียน  และ/หรือผูชวยนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติการ

ตามระเบียบนี้ไดตามที่เห็นสมควร 
(๒) กําหนดคุณสมบัติ  หลักเกณฑ  สถานที่  เอกสารที่เกี่ยวของกับการย่ืนขอจดทะเบียนนิติบุคคล

กองทุนหมูบาน 
(๓) ออกประกาศ  คําส่ังตาง  ๆ  รวมทั้งแตงต้ังพนักงานเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
(๔) รายงานผลการดําเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลกองทุนหมูบานตอคณะกรรมการ 
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่น  ๆ  ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 

หมวด  ๒ 
การย่ืนคําขอจดทะเบียน 

 
 

ขอ ๗ ใหนายทะเบียนประกาศใหมีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
ขอ ๘ กองทุนหมูบานที่มีสิทธิย่ืนคําขอจดทะเบียน 
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(๑) กองทุนหมูบานที่จัดต้ังข้ึนภายใตพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

(๒) กองทุนหมูบานที่จัดต้ังข้ึนตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ  วาดวยการจัดต้ังและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และแกไข
เพิ่มเติม 

ขอ ๙ กองทุนหมูบานตามขอ  ๘  (๑)  ตองย่ืนขอจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุนหมูบานตอนายทะเบยีน
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  กองทุนหมูบานที่ไดรับการอนุมัติการจัดต้ังจากคณะกรรมการ 
ใหมีฐานะเปนนิติบุคคล 

ขอ ๑๐ กองทุนหมูบานตามขอ  ๘  (๒)  ตองย่ืนคําขอจดทะเบียนเปนนิติบุคคลภายในระยะเวลา 
ที่พระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  กําหนด 

ขอ ๑๑ กองทุนหมูบานที่จะย่ืนคําขอจดทะเบียนตองมีคุณสมบัติ  หลักเกณฑ  ตามที่นายทะเบียน
ประกาศกําหนด 

ขอ ๑๒ ใหประธานกองทุนหมูบาน  หรือประธานกองทุนชุมชนเมือง  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ย่ืนคําขอจดทะเบียนตอเจาหนาที่  ณ  สถานที่ที่นายทะเบียนกําหนด  พรอมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบคําขอย่ืนจดทะเบียนดังนี้ 

(๑) ชื่อกองทุนหมูบานและรหัสกองทุนหมูบานที่ประสงคจะจดทะเบียน 
(๒) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับโอนเงินหนึ่งลานบาท  และบัญชีเงินฝากอื่น 
(๓) สําเนาระเบียบ  หรือขอบังคับของกองทุนหมูบาน 
(๔) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 
(๕) บัญชีรายชื่อสมาชิกกองทุนหมูบาน 
(๖) สําเนาบันทึกรายงานการประชุมที่มีมติใหขอจดทะเบียนโดยสมาชิกไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของผูที่เขารวมประชุม 
(๗) สําเนางบดุล  และงบกําไรขาดทุนปที่ผานมาของกองทุนหมูบานพรอมรายละเอียด 
(๘) แผนการดําเนินงานกองทุนหมูบานเมื่อไดรับการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
(๙) แผนที่แสดงที่ต้ังของสํานักงานกองทุนหมูบาน 
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นอกจากเอกสารหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียนดังกลาวแลว  กองทุนหมูบานจะตองแนบ
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามที่นายทะเบียนกําหนด 

ขอ ๑๓ เมื่อเจาหนาที่ไดรับคําขอจดทะเบียน  ใหพิจารณาในเบื้องตน  เมื่อเห็นวาถูกตองครบถวน  
ใหเสนอความเห็นตอนายทะเบียนเพื่อดําเนินการรับจดทะเบียน 

 

หมวด  ๓ 
การรับจดทะเบียน 

 

 

ขอ ๑๔ เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอพรอมเอกสารหลักฐานที่ถูกตอง  ครบถวนแลวใหพิจารณา
การขอจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหแลวเสร็จภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันที่ไดรับคําขอจดทะเบียนและให
ปดประกาศรายชื่อกองทุนหมูบาน  ที่รับจดทะเบียน  ณ  สํานักงานรับจดทะเบียนนั้น 

กรณีนายทะเบียนตรวจพบวาเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนไมถูกตอง  ซ่ึงนายทะเบียน
ตรวจสอบแลวเห็นวาเปนการผิดพลาดที่มิใชในสาระสําคัญ  ใหนายทะเบียนมีอํานาจแกไข 

ขอ ๑๕ กองทุนหมูบานใดขาดเอกสารหลักฐานที่เปนสาระสําคัญอยางหนึ่งอยางใดใหนายทะเบียน
แจงใหผูย่ืนคําขอจดทะเบียนทราบภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันที่ตรวจพบเพื่อแกไขใหครบถวน  ถูกตอง 

ขอ ๑๖ ใหนายทะเบียนออกหนังสือสําคัญแสดงการเปนนิติบุคคลใหแกกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองที่ไดรับจดทะเบียนนั้น 

ขอ ๑๗ กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  เมื่อไดรับการจดทะเบียนแลว  เงินหนึ่งลานบาท     
ที่คณะกรรมการจัดสรรใหนั้นใหถือวาเปนเงินของรัฐที่มอบใหกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมือง
เปนผูบริหารจัดการ  ภายใตระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๘ กอนครบกําหนดระยะเวลาอยางนอย  ๑  ป  ที่กําหนดใหกองทุนหมูบานตามขอ  ๘  (๑)  
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  
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พ.ศ.  ๒๕๔๗  หากพบวามีกองทุนหมูบานใดยังไมย่ืนขอจดทะเบียนและ/หรือไมสามารถจดทะเบียน
เปนนิติบุคคลได  ใหนายทะเบียนรายงานตอคณะกรรมการ  เพื่อกําหนดแนวทางตอไป 

ขอ ๑๙ คณะกรรมการสามารถมอบหมายใหสมาคมเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงประเทศไทย  และ/หรือสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  ดําเนินการใหคําแนะนํา  
ชวยเหลือ  สงเสริมและพฒันากองทุนหมูบานที่ยังไมย่ืนขอจดทะเบียนและ/หรือไมสามารถจดทะเบียน
เปนนิติบุคคลไดตามแนวทางที่คณะกรรมการกําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

สุวิทย  คุณกิตติ 
ประธานกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

 


