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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  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ   
วาดวยการเลิก  ยุบรวม  หรือแยกบางสวน  กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหประธานกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  เปนผูรักษาการตาม

ระเบียบนี้ 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กองทุนหมูบาน”  หมายความวา  กองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมือง  แลวแตกรณี 
“หมูบาน”  หมายความวา  หมูบานที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่   

พ.ศ.  ๒๔๗๕ 
“ชุมชนเมือง”  หมายความวา  ชุมชนในเทศบาล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  หรือเขตพื้นที่อื่น  

ทั้งนี้  โดยมีขอบเขตตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  หรือตามประกาศของ
คณะกรรมการ 

“คณะกรรมการกองทุนหมูบาน”  หมายความวา  คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  หรือ
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  หรือบุคคลซ่ึง

นายทะเบียนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  มอบอํานาจใหทําหนาที่แทน 
“การดําเนินคดี”  หมายความวา  การฟองรองดําเนินคดีกองทุน  หรือคณะกรรมการกองทุน

หรือสมาชิก 

หมวด  ๑ 
การเลิกกองทุนหมูบาน 

ขอ ๕ กองทุนหมูบานยอมเลิกดวยเหตุหนึ่งเหตุใด  ดังตอไปนี้ 
(๑) ที่ประชุมใหญของกองทุนหมูบานมีมติใหเลิก 
(๒) ศาลมีคําพิพากษาใหลมละลาย 
(๓) นายทะเบียนส่ังใหเลิก 
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) กองทุนหมูบานไมสงสําเนางบดุลและรายงานประจําปตอนายทะเบียนเปนเวลาสามป

ติดตอกัน 
(๓) กองทุนหมูบานดําเนินการในลักษณะที่อาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก  กองทุน

หมูบาน 
(๔) กองทุนหมูบานไมปฏิบัติตามเจตนารมณพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  นโยบาย  ปรัชญา  วัตถุประสงค  ประกาศ  ระเบียบ  ขอบังคับหรือคําส่ังของ 
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
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(๕) เลิกตามมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ขอ ๘ ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนหมูบานใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  และหนี้สิน
ของกองทุนหมูบานนั้นไปเปนของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

หมวด  ๒ 
การยุบรวมกองทุนหมูบาน 

ขอ ๙ กองทุนหมูบานต้ังแตสองกองทุนอาจยุบรวมไดดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
(๑) ที่ประชุมใหญของกองทุนหมูบานที่เกี่ยวของมีมติใหยุบรวมดวยความสมัครใจ  และตอง

ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
(๒) นายทะเบียนส่ังใหยุบรวม 
ขอ ๑๐ กองทุนหมูบานใดที่มีความประสงคยุบรวมตามขอ  ๙  (๑)   กองทุนหมูบาน   

ที่เกี่ยวของจะตองแจงใหนายทะเบียนทราบภายในสามสิบวัน  พรอมทั้งสงสําเนารายงานการประชุมใหญ  
นับแตวันที่ประชุมใหญของกองทุนหมูบานที่เกี่ยวของมีมติใหยุบรวม 

ขอ ๑๑ นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหยุบรวมไดเมื่อปรากฏวา 
(๑) มีการจัดต้ังกองทุนหมูบานใหม 
(๒) กองทุนหมูบานมีจํานวนสมาชิกนอยกวา  ๓๐  ครัวเรือน   
(๓) กองทุนหมูบานดําเนินการในลักษณะที่อาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก  กองทุนหมูบาน 
(๔) กองทุนหมูบานไมปฏิบัติตามเจตนารมณพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  นโยบาย  ปรัชญา  วัตถุประสงค  ประกาศ  ระเบียบ  ขอบังคับหรือคําส่ังของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

ขอ ๑๒ ในกรณีที่กองทุนหมูบานใดยุบรวมกับกองทุนหมูบานอื่นเพื่อจัดต้ังกองทุนหมูบานใหม  
หรือยุบรวมกับกองทุนหมูบานอื่น  ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  และหนี้สินของกองทุน
หมูบานนั้นไปเปนของกองทุนหมูบานที่จัดต้ังใหมหรือกองทุนหมูบานที่ไปรวม  แลวแตกรณี 

หมวด  ๓ 
การแยกบางสวนกองทุนหมูบาน 

ขอ ๑๓ กองทุนหมูบาน  อาจแยกดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
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(๑) นายทะเบียนส่ังแยกบางสวนไดตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขที่นายทะเบียนกําหนด 
(๒) มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองทองที่ 
(๓) ในกรณีที่กองทุนหมูบานใดแยกกองทุนหมูบานบางสวนเพื่อจัดต้ังกองทุน  หมูบานใหม  

หรือแยกกองทุนหมูบานบางสวนเพื่อรวมกับกองทุนหมูบานอื่น  
(๔) ที่ประชุมใหญของกองทุนหมูบานที่เกี่ยวของมีมติใหแยกบางสวนดวยความสมัครใจและ

ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน  พรอมทั้งพจิารณาทรัพยสิน  แบงแยก  ทรัพยสิน  และหนี้สิน
ของกองทุนหมูบาน 

ขอ ๑๔ ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  และหนี้สินของกองทุนหมูบานที่แยกตาม 
ขอ  ๑๓  ใหไปเปนของกองทุนหมูบานที่จัดต้ังใหมหรือกองทุนหมูบานที่ไปรวม  แลวแตกรณี 

หมวด  ๔ 
การชําระบัญชี 

ขอ ๑๕ การชําระบัญชีกองทุนหมูบานที่ลมละลายนั้น  ใหเปนไปตามกฎหมาย  วาดวยการ
ลมละลาย 

ขอ ๑๖ การชําระบัญชีของกองทุนหมูบานที่เลิก  ยุบรวม  แยกบางสวน  ดวยความสมัครใจ   
ใหที่ประชุมใหญของสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในหาของผูเขารวมประชุมต้ังผูชําระบัญชี  และให
ดําเนินการชําระบัญชีใหแลวเสร็จภายใน  ๖๐  วัน 

ขอ ๑๗ ในกรณีที่เห็นวากองทุนหมูบานดําเนินการในลักษณะที่อาจเปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายแกกองทุนหมูบาน  หรือกองทุนหมูบานไมปฏิบัติตามเจตนารมณพระราชบัญญัติกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  นโยบาย  ปรัชญา  วัตถุประสงค  ประกาศ  ระเบียบ  
ขอบังคับหรือคําส่ังของคณะกรรมการ  นายทะเบียนส่ังระงับการจายเงินของกองทุนหมูบาน  หรือให
กองทุนหมูบานชดใชหรือใหสงคืนเงินที่เบิกจายไปแลว  โดยใหแจงคําส่ังเปนหนังสือไปยังกองทุน
หมูบาน 

การชําระบัญชีของกองทุนหมูบานที่นายทะเบียนส่ังใหชดใชหรือสงคืนเงินที่เบิกจายไปแลว
ตามวรรคหนึ่ง  หรือกองทุนหมูบานที่เลิก  ยุบรวม  แยกบางสวน  ใหนายทะเบียนต้ังผูชําระบัญชี  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) ดําเนินการอยางอื่นเทาที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จส้ิน 
ขอจํากัดอํานาจของผูชําระบัญชีอยางใด  ๆ  หามมิใหยกข้ึนเปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูกระทํา

การโดยสุจริต 
ขอ ๒๐ คาธรรมเนียม  คาภาระติดพัน  และคาใชจายที่ตองเสียตามสมควรในการชําระบัญชีนั้น  

ผูชําระบัญชีตองจัดการชําระกอนหนี้รายอื่น  เมื่อไดชําระหนี้ของกองทุนแลว  ถามีทรัพยสินเหลืออยู
เทาใดใหผูชําระบัญชีไปชําระคืนใหตามลําดับ  ดังนี้ 

(๑) เงินกองทุนหมูบาน 
(๒) เงินสัจจะ  หุนและเงินอื่น  ๆ  ของสมาชิก 
(๓) เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
ขอ ๒๑ ถาเจาหนี้คนใดมิไดทวงถามใหชําระหนี้  ผูชําระบัญชีตองวางเงินสําหรับจํานวนนั้น   

ไวตอนายทะเบียนเพื่อประโยชนแกเจาหนี้  และใหผูชําระบัญชีมีหนังสือแจงกําหนดวางเงินไปยัง 
เจาหนี้โดยไมชักชา 

ถาเจาหนี้ไมรับเงินจนพนกําหนดสองปนับแตวันที่ผูชําระบัญชีวางเงินไวตอนายทะเบียน  
เจาหนี้ยอมขาดสิทธิในเงินจํานวนนั้น  และใหนายทะเบียนจัดสงเปนรายไดของกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติใหเสร็จภายในเวลาอันสมควร 

ขอ ๒๒ ใหผูชําระบัญชีเสนอรายงานตอนายทะเบียนทุกเดือนแตไมเกินระยะเวลาที่กําหนดไว 
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ถาปรากฏขอบกพรองในการชําระบัญชี  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูชําระบัญชีแกไข
ขอบกพรอง  และรายงานตอนายทะเบียนภายในเวลาที่กําหนด 

ขอ ๒๓ เมื่อไดชําระบัญชีของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเสร็จแลว  ใหผูชําระบัญชี 
ทํารายงานการชําระบัญชี  แสดงวาไดดําเนินการปดบัญชีและจัดการทรัพยสินของกองทุนไปอยางใด  
รวมทั้งคาใชจายในการชําระบัญชีและจํานวนทรัพยสินที่จายตามขอ  ๒๐  เสนอตอผูสอบบัญชี 

เมื่อผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ชําระแลว  ใหผูชําระบัญชีเสนอตอนายทะเบียน
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูสอบบัญชีรับรองบัญชีที่ชําระนั้น  นายทะเบียนเห็นชอบดวยแลวใหถือวา
เปนที่สุดแหงการชําระบัญชี  และใหนายทะเบียนถอนชื่อกองทุนหมูบานออกจากทะเบียน 

ขอ ๒๔ เมื่อนายทะเบียนใหความเห็นชอบในการชําระบัญชีตามขอ  ๒๓  แลว  ใหผูชําระ
บัญชีมอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวของของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่ไดชําระบัญชี
เสร็จแลวนั้นแกนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนใหความเห็นชอบ 

ใหนายทะเบียนรักษาสมุดบัญชีและเอกสารที่ไดรับไวเปนเวลาสองปนับแตวันที่ถอนชื่อ
กองทุนหมูบานนั้นออกจากทะเบียน 

สมุดบัญชีและเอกสารตามวรรคหนึ่ง  ใหผูมีสวนไดเสียดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 
ในคดีฟองเรียกหนี้สินที่กองทุนหมูบานเปนลูกหนี้อยูใหถือวาผูชําระบัญชีเปนลูกหนี้อยูในฐาน

เชนนั้น  ทั้งนี้หามมิใหฟองเมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันถึงที่สุดแหงการชําระบัญชี 

หมวด  ๕ 
การดําเนินคดี 

ขอ ๒๕ เมื่อกองทุนหมูบานใดนายทะเบียนส่ังใหชดใชหรือสงคืนเงินที่เบิกจายไปแลวตาม
ขอ  ๑๗  วรรคหนึ่ง  หรือ  เลิก  ยุบรวม  แยกบางสวน  ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานคืนเงินที่ไดรับ
จัดสรรจากรัฐ  หากคืนไมได  นายทะเบียนมีสิทธิเรียกรองเงินคืน 

ขอ ๒๖ กรณีกองทุนหมูบานใดนายทะเบียนส่ังใหชดใชหรือสงคืนเงินที่เบิกจายไปแลวตาม
ขอ  ๑๗  วรรคหนึ่ง  หรือ  เลิก  ยุบรวม  แยกบางสวน  เมื่อชําระบัญชีเสร็จแลว  มีหนี้คางอยูกับกองทุน  
คณะกรรมการหรือสมาชิก  ใหนายทะเบียนมีอํานาจเรียกเงินคืนได 

ทั้งนี้  คาใชจายในการดําเนินคดี  คาธรรมเนียม  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการและ
เง่ือนไขที่นายทะเบียนกําหนด 
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หมวด  ๖ 
การอุทธรณ 

ขอ ๒๗ ในกรณีกองทุนหมูบานที่นายทะเบียนส่ังใหชดใชหรือสงคืนเงินที่เบิกจายไปแลว
ตามขอ  ๑๗  วรรคหนึ่ง  หรือ  กองทุนหมูบานที่ถูกส่ังใหเลิก  ยุบรวม  แยกบางสวน  มีสิทธิอุทธรณตอ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  โดยทําเปนหนังสือย่ืนตอนายทะเบียนภายใน  
๖๐  วัน  นับแตวันที่ไดรับคําส่ัง  และใหนายทะเบียนสงคําอุทธรณตอไปยังคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  โดยไมชักชา  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองแหงชาติใหถือเปนที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
สุวิทย  คุณกิตติ 

ประธานกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
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