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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๒
วาดวยการเลิก ยุบรวม หรือแยกบางสวน กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๙
เพื่อใหการบริหารงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ เปนไปโดยเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๙ (๘) และมาตรา ๒๙ วรรคสอง และ
วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ จึงไดออกระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุม ชนเมืองแหงชาติ
วาดวยการเลิก ยุบรวม หรือแยกบางสวน กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหประธานกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ เปน ผูรักษาการตาม
ระเบียบนี้
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“กองทุนหมูบาน” หมายความวา กองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมือง แลวแตกรณี
“หมูบาน” หมายความวา หมูบานที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่
พ.ศ. ๒๔๗๕
“ชุมชนเมือง” หมายความวา ชุมชนในเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตพื้นที่อื่น
ทั้งนี้ โดยมีขอบเขตตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด หรือตามประกาศของ
คณะกรรมการ
“คณะกรรมการกองทุ น หมู บ า น” หมายความว า คณะกรรมการกองทุ น หมู บ า น หรื อ
คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองแลวแตกรณี
“กรรมการกองทุนหมูบาน” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมูบาน หรือ
กรรมการในคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองแลวแตกรณี
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกกองทุนหมูบาน หรือสมาชิกของกองทุนชุมชนเมืองแลวแตกรณี
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
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“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หรือบุคคลซึ่ง
นายทะเบียนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มอบอํานาจใหทําหนาที่แทน
“การดําเนินคดี” หมายความวา การฟองรองดําเนินคดีกองทุน หรือคณะกรรมการกองทุน
หรือสมาชิก
หมวด ๑
การเลิกกองทุนหมูบาน
ขอ ๕ กองทุนหมูบานยอมเลิกดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังตอไปนี้
(๑) ที่ประชุมใหญของกองทุนหมูบานมีมติใหเลิก
(๒) ศาลมีคําพิพากษาใหลมละลาย
(๓) นายทะเบียนสั่งใหเลิก
ขอ ๖ กองทุนหมูบานใดที่เลิกตาม ขอ ๕ (๑) และ (๒) กองทุนหมูบานนั้นจะตองแจงให
นายทะเบียนทราบภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ประชุมใหญของกองทุนหมูบานมีมติใหเลิกหรือนับแต
วันที่ศาลมีคําพิพากษาใหลมละลาย แลวแตกรณี
กองทุนหมูบานใดที่เลิกตามขอ ๕ (๓) เมื่อนายทะเบียนไดทราบวากองทุนหมูบานปฏิบัติเขา
ขายตามขอ ๗
ขอ ๗ นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหเลิกไดเมื่อปรากฏวา
(๑) กองทุนหมูบานไมสามารถดําเนินกิจการ หรือหยุดดําเนินกิจการติดตอกันเปนเวลาหนึ่งป
นับแตวันที่หยุดดําเนินกิจการ
(๒) กองทุน หมูบานไมสงสําเนางบดุลและรายงานประจําปตอนายทะเบียนเปน เวลาสามป
ติดตอกัน
(๓) กองทุน หมูบานดําเนิน การในลักษณะที่อาจเปน เหตุใ หเกิดความเสียหายแก กองทุน
หมูบาน
(๔) กองทุนหมูบานไมปฏิบัติตามเจตนารมณพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ นโยบาย ปรัชญา วัตถุประสงค ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
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(๕) เลิ ก ตามมาตรา ๓๐ แหง พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น หมู บา นและชุม ชนเมื องแห ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๘ ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนหมูบานใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ และหนี้สิน
ของกองทุนหมูบานนั้นไปเปนของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
หมวด ๒
การยุบรวมกองทุนหมูบาน
ขอ ๙ กองทุนหมูบานตั้งแตสองกองทุนอาจยุบรวมไดดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ที่ประชุมใหญของกองทุนหมูบานที่เกี่ยวของมีมติใหยุบรวมดวยความสมัครใจ และตอง
ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
(๒) นายทะเบียนสั่งใหยุบรวม
ขอ ๑๐ กองทุ น หมู บ า นใดที่ มี ค วามประสงค ยุ บ รวมตามข อ ๙ (๑) กองทุ น หมู บ า น
ที่เกี่ยวของจะตองแจงใหนายทะเบียนทราบภายในสามสิบวัน พรอมทั้งสงสําเนารายงานการประชุมใหญ
นับแตวันที่ประชุมใหญของกองทุนหมูบานที่เกี่ยวของมีมติใหยุบรวม
ขอ ๑๑ นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหยุบรวมไดเมื่อปรากฏวา
(๑) มีการจัดตั้งกองทุนหมูบานใหม
(๒) กองทุนหมูบานมีจํานวนสมาชิกนอยกวา ๓๐ ครัวเรือน
(๓) กองทุนหมูบานดําเนินการในลักษณะที่อาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก กองทุนหมูบาน
(๔) กองทุนหมูบานไมปฏิบัติตามเจตนารมณพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ นโยบาย ปรัชญา วัตถุประสงค ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
ขอ ๑๒ ในกรณีที่กองทุนหมูบานใดยุบรวมกับกองทุนหมูบานอื่นเพื่อจัดตั้งกองทุนหมูบานใหม
หรือยุบรวมกับกองทุน หมูบานอื่น ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ และหนี้สินของกองทุน
หมูบานนั้นไปเปนของกองทุนหมูบานที่จัดตั้งใหมหรือกองทุนหมูบานที่ไปรวม แลวแตกรณี
หมวด ๓
การแยกบางสวนกองทุนหมูบาน
ขอ ๑๓ กองทุนหมูบาน อาจแยกดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๐๕ ง

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ตุลาคม ๒๕๔๙

(๑) นายทะเบียนสั่งแยกบางสวนไดตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่นายทะเบียนกําหนด
(๒) มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองทองที่
(๓) ในกรณีที่กองทุนหมูบานใดแยกกองทุนหมูบานบางสวนเพื่อจัดตั้งกองทุน หมูบานใหม
หรือแยกกองทุนหมูบานบางสวนเพื่อรวมกับกองทุนหมูบานอื่น
(๔) ที่ประชุมใหญของกองทุนหมูบานที่เกี่ยวของมีมติใหแยกบางสวนดวยความสมัครใจและ
ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน พรอมทั้งพิจารณาทรัพยสิน แบงแยก ทรัพยสิน และหนี้สิน
ของกองทุนหมูบาน
ขอ ๑๔ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ และหนี้สินของกองทุนหมูบานที่แยกตาม
ขอ ๑๓ ใหไปเปนของกองทุนหมูบานที่จัดตั้งใหมหรือกองทุนหมูบานที่ไปรวม แลวแตกรณี
หมวด ๔
การชําระบัญชี
ขอ ๑๕ การชําระบัญชีกองทุนหมูบานที่ลมละลายนั้น ใหเปนไปตามกฎหมาย วาดวยการ
ลมละลาย
ขอ ๑๖ การชําระบัญชีของกองทุนหมูบานที่เลิก ยุบรวม แยกบางสวน ดวยความสมัครใจ
ให ที่ป ระชุม ใหญ ของสมาชิ กไมน อ ยกวา หนึ่ ง ในหา ของผูเ ขา รว มประชุ ม ตั้ ง ผูชํ าระบั ญ ชี และให
ดําเนินการชําระบัญชีใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน
ขอ ๑๗ ในกรณีที่เห็นวากองทุน หมูบานดําเนิน การในลักษณะที่อาจเปน เหตุใ หเกิดความ
เสียหายแกกองทุน หมูบาน หรือ กองทุน หมูบา นไมปฏิ บัติตามเจตนารมณพ ระราชบัญญัติ กองทุ น
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ นโยบาย ปรัชญา วัตถุประสงค ประกาศ ระเบียบ
ขอบังคับหรือคําสั่งของคณะกรรมการ นายทะเบียนสั่งระงับการจายเงินของกองทุนหมูบาน หรือให
กองทุน หมูบานชดใชหรือใหสงคืนเงิน ที่เบิกจายไปแลว โดยใหแจงคําสั่งเปนหนังสือไปยังกองทุน
หมูบาน
การชําระบัญชีของกองทุนหมูบานที่นายทะเบียนสั่งใหชดใชหรือสงคืนเงินที่เบิกจายไปแลว
ตามวรรคหนึ่ง หรือกองทุนหมูบานที่เลิก ยุบรวม แยกบางสวน ใหนายทะเบียนตั้งผูชําระบัญชี และ
ใหดําเนินการชําระบัญชีใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน
ขอ ๑๘ กรณีการดําเนินงานชําระบัญชีตามขอ ๑๖ และ ๑๗ ไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
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กําหนดไว ใหผูชําระบัญชีขอขยายระยะเวลาตอนายทะเบียน นายทะเบียนสามารถขยายเวลาไดอีก
ไมเกิน ๖๐ วัน
ขอ ๑๙ ผูชําระบัญชีมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินกิจการของกองทุนหมูบานเทาที่จําเปนเพื่อระวังรักษาผลประโยชนของกองทุน
หมูบานในระหวางที่ยังชําระบัญชีไมเสร็จ
(๒) ดําเนินกิจการของกองทุนหมูบานเทาที่จําเปนเพื่อชําระสะสางกิจการใหเสร็จไปดวยดี
(๓) เรียกประชุมใหญ
(๔) ดําเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับคดีแพงหรือคดีอาญา และประนีประนอมยอมความในเรื่องใด ๆ
ในนามของกองทุนหมูบาน หรือนายทะเบียน
(๕) จําหนายทรัพยสินของกองทุนหมูบาน
(๖) ดําเนินการอยางอื่นเทาที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น
ขอจํากัดอํานาจของผูชําระบัญชีอยางใด ๆ หามมิใหยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูกระทํา
การโดยสุจริต
ขอ ๒๐ คาธรรมเนียม คาภาระติดพัน และคาใชจายที่ตองเสียตามสมควรในการชําระบัญชีนั้น
ผูชําระบัญชีตองจัดการชําระกอนหนี้รายอื่น เมื่อไดชําระหนี้ของกองทุนแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยู
เทาใดใหผูชําระบัญชีไปชําระคืนใหตามลําดับ ดังนี้
(๑) เงินกองทุนหมูบาน
(๒) เงินสัจจะ หุนและเงินอื่น ๆ ของสมาชิก
(๓) เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
ขอ ๒๑ ถาเจาหนี้คนใดมิไดทวงถามใหชําระหนี้ ผูชําระบัญชีตองวางเงินสําหรับจํานวนนั้น
ไวตอนายทะเบียนเพื่อประโยชนแ กเจาหนี้ และใหผูชําระบัญชีมีหนังสือ แจงกําหนดวางเงิน ไปยัง
เจาหนี้โดยไมชักชา
ถาเจาหนี้ไมรับเงิน จนพน กําหนดสองปนับ แตวัน ที่ผูชําระบัญชีวางเงิน ไวตอนายทะเบียน
เจาหนี้ยอมขาดสิทธิในเงินจํานวนนั้น และใหนายทะเบียนจัดสงเปนรายไดของกองทุน หมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติใหเสร็จภายในเวลาอันสมควร
ขอ ๒๒ ใหผูชําระบัญชีเสนอรายงานตอนายทะเบียนทุกเดือนแตไมเกินระยะเวลาที่กําหนดไว
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ถา ปรากฏขอ บกพร อ งในการชํ า ระบั ญ ชี นายทะเบี ยนมี อํ า นาจสั่ง ให ผู ชํ า ระบั ญ ชี แ ก ไ ข
ขอบกพรอง และรายงานตอนายทะเบียนภายในเวลาที่กําหนด
ขอ ๒๓ เมื่อไดชําระบัญชีของกองทุน หมูบานและชุม ชนเมืองเสร็จแลว ใหผูชําระบัญชี
ทํารายงานการชําระบัญชี แสดงวาไดดําเนินการปดบัญชีและจัดการทรัพยสินของกองทุนไปอยางใด
รวมทั้งคาใชจายในการชําระบัญชีและจํานวนทรัพยสินที่จายตามขอ ๒๐ เสนอตอผูสอบบัญชี
เมื่อผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ชําระแลว ใหผูชําระบัญชีเสนอตอนายทะเบียน
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูสอบบัญชีรับรองบัญชีที่ชําระนั้น นายทะเบียนเห็นชอบดวยแลวใหถือวา
เปนที่สุดแหงการชําระบัญชี และใหนายทะเบียนถอนชื่อกองทุนหมูบานออกจากทะเบียน
ขอ ๒๔ เมื่อนายทะเบียนใหความเห็นชอบในการชําระบัญชีตามขอ ๒๓ แลว ใหผูชําระ
บัญชีมอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวของของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่ไดชําระบัญชี
เสร็จแลวนั้นแกนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนใหความเห็นชอบ
ใหน ายทะเบียนรั กษาสมุด บัญชีแ ละเอกสารที่ไดรับไวเปนเวลาสองป นับ แตวัน ที่ถอนชื่ อ
กองทุนหมูบานนั้นออกจากทะเบียน
สมุดบัญชีและเอกสารตามวรรคหนึ่ง ใหผูมีสวนไดเสียดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
ในคดีฟองเรียกหนี้สินที่กองทุนหมูบานเปนลูกหนี้อยูใหถือวาผูชําระบัญชีเปนลูกหนี้อยูในฐาน
เชนนั้น ทั้งนี้หามมิใหฟองเมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันถึงที่สุดแหงการชําระบัญชี
หมวด ๕
การดําเนินคดี
ขอ ๒๕ เมื่อกองทุนหมูบานใดนายทะเบียนสั่งใหชดใชหรือสงคืนเงินที่เบิกจายไปแลวตาม
ขอ ๑๗ วรรคหนึ่ง หรือ เลิก ยุบรวม แยกบางสวน ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานคืนเงินที่ไดรับ
จัดสรรจากรัฐ หากคืนไมได นายทะเบียนมีสิทธิเรียกรองเงินคืน
ขอ ๒๖ กรณีกองทุนหมูบานใดนายทะเบียนสั่งใหชดใชหรือสงคืนเงินที่เบิกจายไปแลวตาม
ขอ ๑๗ วรรคหนึ่ง หรือ เลิก ยุบรวม แยกบางสวน เมื่อชําระบัญชีเสร็จแลว มีหนี้คางอยูกับกองทุน
คณะกรรมการหรือสมาชิก ใหนายทะเบียนมีอํานาจเรียกเงินคืนได
ทั้งนี้ คาใชจายในการดําเนินคดี คาธรรมเนียม ใหเปน ไปตามหลักเกณฑและวิธีการและ
เงื่อนไขที่นายทะเบียนกําหนด
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หมวด ๖
การอุทธรณ
ขอ ๒๗ ในกรณีกองทุนหมูบานที่นายทะเบียนสั่งใหชดใชหรือสงคืน เงินที่เบิกจายไปแลว
ตามขอ ๑๗ วรรคหนึ่ง หรือ กองทุนหมูบานที่ถูกสั่งใหเลิก ยุบรวม แยกบางสวน มีสิทธิอุทธรณตอ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ โดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนภายใน
๖๐ วัน นับ แตวัน ที่ไดรับคําสั่ง และใหน ายทะเบียนสงคําอุทธรณตอไปยังคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ โดยไมชักชา คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองแหงชาติใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
สุวิทย คุณกิตติ
ประธานกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ

