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พระราชบัญญัติ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า 

  
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 พระ ราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ  บุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้  
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  
 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี 
 “กองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี 
 “หมู่บ้าน” หมายความว่า หมู่บ้านที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
 “ชุมชน เมือง” หมายความว่า ชุมชนในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา  หรือเขต
พื้นที่อื่น ทั้งนี้ โดยมีขอบเขตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
 “คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือ
คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี 
 “กรรมการกองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือ
กรรมการในคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี 
 “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านหรือสมาชิกของกองทุนชุมชนเมือง 
แล้วแต่กรณี 
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 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาต ิ
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติ 
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ
และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 ประกาศและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด ๑ 

กองทุนหมู่บ้าน 
 

  มาตรา ๕ ในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านขึ้นกองทุนหนึ่ง 
เรียกชื่อว่า “กองทุนหมู่บ้าน” หรือ “กองทุนชุมชนเมือง” แล้วแต่กรณี โดยให้คณะผู้จัดตั้งกองทุน
หมู่บ้านยื่นขอจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน ต่อนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 
 กองทุนหมู่บ้านที่จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ 
เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย หรือส าหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ  สวัสดิการ
หรือประโยชน์ส่วนรวมอื่นใดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 
 (๒) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนส าหรับประชาชนใน
หมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 
 (๓) รับฝากเงินจากสมาชิกและจัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนอ่ืน เพื่อด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 
 (๔) ให้กู้ยืมเงินแก่กองทุนหมู่บ้านอ่ืน เพื่อประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เศรษฐกิจของหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 
 (๕) กระท าการใด ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพ  และสวัสดิการของ
สมาชิกหรือประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของกองทุนหมู่บ้านตาม ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
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 ในกรณีที่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด  ก าหนดให้กิจการกองทุนหมู่บ้านต้อง
ด าเนินการหรือต้องเสียภาษีอากรหรือค่า ธรรมเนียม อันเป็นภาระที่ไม่เหมาะสมหรือเกินสมควร
คณะกรรมการอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาด าเนินการให้มีการลดภาระดังกล่าวแก่
กิจการของกองทุนหมู่บ้านได้ ตามที่เห็นสมควร  
 มาตรา ๖ ทุนหรือทรัพย์สินในการด าเนินการของกองทุนหมู่บ้านประกอบด้วย 
 (๑) เงินที่คณะกรรมการจัดสรรให้ 
 (๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 (๓) เงินที่สมาชิกน ามาลงหุ้นหรือฝากไว้กับกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด 
 (๔) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่กองทุนหมู่บ้านได้รับบริจาคโดยปราศจากเงื่อนไขหรือข้อ
ผูกพันใด ๆ 
 (๕) ดอกผล รายได้ หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน  
 มาตรา ๗ สมาชิกและกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 การคัดเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงชายและหญิงในสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกัน 
 มาตรา ๘ การจัดตั้ง การจดทะเบียน และการด าเนินการของกองทุนหมู่บ้านให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  
 มาตรา ๙ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) บริหารกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งตรวจสอบ ก ากับ ดูแล และจัดสรรดอกผล  รายได้หรือ
ผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน 
 (๒) ออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้าน 
 (๓) จัดตั้งส านักงานกองทุนหมู่บ้าน หรือส านักงานกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี 
 (๔) รับสมาชิกและจัดท าทะเบียนสมาชิก  
 (๕) จัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนตามประกาศที่คณะกรรมการก าหนด 
 (๖) พิจารณาเงินกู้ยืมให้แก่สมาชิกหรือกองทุนหมู่บ้านอ่ืนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ที่คณะกรรมการก าหนด 
 (๗) ท านิติกรรม สัญญา หรือด าเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุนหมู่บ้าน 
 (๘) จัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ก าหนด 
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 (๙) ส ารวจ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ อุตสาหกรรมครัวเรือน  และ
วิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชนเมือง  ตลอดจนข้อมูลและการด าเนินการเกี่ยวกับ
กองทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 
 (๑๐) พิจารณาด าเนินการใด ๆ เพื่อสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชน์ส่วนรวมอ่ืนใดของ
สมาชิกและหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 
 (๑๑) ด าเนินการอ่ืนใดเพื่อให้สอดรับและเกื้อกูลกับกองทุนอ่ืน ๆ ที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้าน
หรือชุมชนเมือง 
 (๑๒) ติดตามและประเมินผลการด าเนินการของกองทุนหมู่บ้าน 
 (๑๓) รายงานผลการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของกองทุนหมู่บ้าน
ให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่ง คร้ัง ตลอดจนรายงานเร่ืองดังกล่าวให้สมาชิกทราบ
ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 (๑๔) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งตามที่คณะกรรมการ
ก าหนดหรือมอบหมาย 
 การด าเนินการใด ๆ ตาม (๑๐) ให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งมิใช่เงินที่
ได้รับจัดสรรจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนหมู่บ้านใด ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ และ
หนี้สินของกองทุนหมู่บ้านนั้น ไปเป็นของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 
 ในกรณีที่กองทุนหมู่บ้านใดยุบรวมกับกองทุนหมู่บ้านอ่ืนเพื่อจัดตั้งกองทุนหมู่  บ้านใหม่ 
หรือยุบรวมกับกองทุนหมู่บ้านอ่ืน ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน  สิทธิ และหนี้สินของกองทุน
หมู่บ้านนั้นไปเป็นของกองทุนหมู่บ้านที่จัดตั้งใหม่หรือ กองทุนหมู่บ้านที่ไปรวม แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 ในกรณีที่กองทุนหมู่บ้านใดแยกกองทุนหมู่บ้านบางส่วนเพื่อจัดตั้งกองทุนหมู่  บ้านใหม่ 
หรือแยกกองทุนหมู่บ้านบางส่วนเพื่อรวมกับกองทุนหมู่บ้านอ่ืน  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน 
สิทธิ และหนี้สินบางส่วนของกองทุนหมู่บ้านนั้น  ไปเป็นของกองทุนหมู่บ้านที่จัดตั้งใหม่หรือ
กองทุนหมู่บ้านที่ไปรวม แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

  
หมวด ๒ 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
  

 มาตรา ๑๑ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาต”ิ โดยเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
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 (๑) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้านส าหรับการลงทุนเพื่อพัฒนา  อาชีพ 
สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย หรือส าหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้าง
สวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชน์ส่วนรวมอื่นใดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 
 (๒) เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนและประสานงานในการกู้ยืมเงินระหว่างกองทุนหมู่บ้าน 
 (๓) ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบและ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของตนเอง 
 (๔) สนับสนุนการเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองทั้งใน ด้าน
การเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเร่ิมเพื่อการแก้ไขปัญหา  และเสริมสร้างศักยภาพและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 
 (๕) สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่
ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง  
 มาตรา ๑๒ ทุนและทรัพย์สินในการด าเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติประกอบด้วย 

(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๓๑ 
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้รับบริจาคโดย 

ปราศจากเงื่อนไขหรือข้อผูกพันใด ๆ 
 (๔) ดอกผล รายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ  
 มาตรา ๑๓ กิจการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงาน
สัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งนี้ ผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่ 
และลูกจ้างของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติต้องได้รับประโยชน์ตอบแทน ไม่น้อยกว่าที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทน 
 มาตรา ๑๔ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 มาตรา ๑๕ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้จ่าย
จากเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามระเบียบที่คณะ กรรมการก าหนด 
 รายได้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติให้เป็นของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ โดยไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน 
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 เงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติส่วนที่ยังมิได้จัดสรรให้แก่กองทุน  
หมู่บ้าน ให้น าไปหาผลประโยชน์ได้โดยการฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคาร พาณิชย์ 
หรือซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด
ทรัพย์สิน อ่ืนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติให้น าไปหาผลประโยชน์ซึ่งไม่มี ลักษณะ 
ที่เสี่ยงต่อความเสียหายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
 มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาต”ิ เรียกโดยย่อว่า “กทบ.” ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 
(๔) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
 (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากผู้แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านจ านวนสิบสี่คน 

(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจ านวนห้าคน 
ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕) และ (๖) ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕) ให้ค านึงถึงชายและหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 

 ประธานกรรมการอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการได้ 
 มาตรา ๑๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้ประธานกรรมการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่พ้นจากต าแหน่ง 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้น
ใหม่ให้กรรมการผู้ทรง คุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไป
จน กว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่  
 มาตรา ๑๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 



152 
 

 (๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการมีมติให้ออก 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ก าหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและ
ส านักงาน 
 (๒) จัดหาเงินทุนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และจัดสรรเงินให้แก่
กองทุนหมู่บ้าน 
 (๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
จ่ายเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 (๔) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการน าทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติไปหาผลประโยชน์ 
 (๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งและจดทะเบียน
กองทุนหมู่บ้าน 
 (๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม  วาระการด ารงต าแหน่ง
และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งการบริหารงานและการประชุมของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

(๗) ออกระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิก 
(๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับการเลิก ยุบรวม หรือแยกกองทุนหมู่บ้าน 
(๙) ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 
(๑๐) ออกระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจาก 

ต าแหน่ง การปฏิบัติงานในหน้าที่และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 
(๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนากองทุนหมู่บ้าน 
(๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกองทุนในทุกระดับ 
(๑๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อด าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๑๔) รายงานผลการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งจัดท างบการเงินของกองทุน 

หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติให้คณะ รัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๑๕) ติดตามผลและประเมินผลการด าเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแล้ว

รายงานต่อคณะรัฐมนตรี 
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(๑๖) ออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่ง  เพื่อด า เนินการให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

(๑๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ในกรณีที่มีการออกระเบียบใหม่เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ  
กองทุนหมู่บ้านหรือสมาชิก ถ้ากรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือสมาชิกผู้ใดมีคุณสมบัติหรือลักษณะ
ต้องห้ามขัด กับระเบียบใหม่ดังกล่าว ให้ผู้นั้นพ้นจากการเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือสมาชิก 
แล้วแต่กรณี 
 มาตรา ๒๐ กรรมการและอนุกรรมการอาจได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่
พักและค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ นี้ โดยให้จ่ายจากเงินกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง 
 ที่ปรึกษาอาจได้รับค่าตอบแทน ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด โดยได้รับความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
 มาตรา ๒๑ ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมีส านักงานใหญ่ เรียกว่า “ส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “สทบ.” และอาจตั้งสาขาตามความจ าเป็น
ก็ได ้ 

มาตรา ๒๒ ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการต่าง ๆ ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
(๒) เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 

 (๓) ด าเนินการและประสานงานกับส่วนราชการและองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(๔) ด าเนินการหรือมอบหมายให้หน่วยงานอ่ืน ๆ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

หมู่บ้านและรายงานผลต่อคณะกรรมการ 
 (๕) ติดตามผลและประเมินผลการด าเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 (๖) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงานเสนอต่อคณะกรรมการ 
 (๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแล
โดยทั่วไปและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของส านักงาน 
 ผู้อ านวยการอาจแต่งตั้งรองผู้อ านวยการและผู้ช่วยผู้อ านวยการ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 ให้ผู้อ านวยการหรือบุคคลซึ่งผู้อ านวยการมอบอ านาจ เป็นนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านโดย
ให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง  และรับผิดชอบการบริหารกิจการ
ของส านักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด 
 ในกิจการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกให้
ผู้อ านวยการเป็นผู้แทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 นิติกรรมที่ผู้อ านวยการกระท าโดยฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนดย่อม
ไม่ผูกพันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 ให้ผู้อ านวยการได้รับเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 วาระ การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การปฏิบัติงานในหน้าที่  และการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของส านักงาน รัฐมนตรีอาจขอให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐมาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างใน ส านักงานเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น แล้วแต่กรณ ี
 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ  ส านักงาน
ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงาน   
ใด ๆ และให้นับเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในส านักงาน ส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญหรือ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนท านองเดียวกันเสมือนอยู่  ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว 
แล้วแต่กรณี 
 มาตรา ๒๕ ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๒๔ ขอกลับเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงาน
ในสังกัดเดิมภายในก าหนดเวลาที่อนุมัติ ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
และรับเงินเดือน ตามข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติตามมาตรา ๒๔ 

  
หมวด ๓ 

การบัญชีและการตรวจสอบ 
 

มาตรา ๒๖ ภายในก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีให้ส านักงานจัดท างบ
การเงินแสดงฐานะการเงินและท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของกองทุนหมู่บ้าน  และชุมชน
เมืองแห่งชาติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  

มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการแต่งต้ังผู้ตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านและการด าเนินการของ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้ตามที่เห็นสมควร 
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ในการนี้ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีหน้าที่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบ 
 ให้ผู้ตรวจสอบตามวรรคหนึ่งจัดส่งผลประกอบการและงบการเงินให้ส านักงาน และแสดง
ความเห็นภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
 มาตรา ๒๘ ให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติแล้วรายงานผลการตรวจสอบ  ให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 
 ให้ส านักงานจัดท าบัญชีกองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 
 การปิดบัญชีให้กระท าปีละหนึ่งคร้ังตามรอบปีงบประมาณ  และให้จัดส่งงบการเงินให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและแสดงความเห็น ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ เมื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ให้เสนองบ
การเงินดังกล่าวต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
หมวด ๔ 

การก ากับและควบคุม 

มาตรา ๒๙ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  และให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี 
 ในกรณีที่ผู้อ านวยการเห็นว่ากองทุนหมู่บ้านด าเนินการจัดการกองทุนหมู่บ้านใน  ลักษณะ
ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนหมู่บ้านไม่ปฏิบัติตามประกาศ 
ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งของคณะกรรมการ ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้พิจารณาสั่งระงับการจ่ายเงิน
ของกองทุนหมู่บ้านหรือให้ กองทุนหมู่บ้านชดใช้หรือให้ส่งคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว  โดยให้แจ้ง
ค าสั่งเป็นหนังสือไปยังกองทุนหมู่บ้าน 
 หากกองทุนหมู่บ้านไม่เห็นด้วยกับค าสั่งตามวรรคสอง ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งของ ผู้อ านวยการ 

  
บทเฉพาะกาล 

 มาตรา ๓๐ ให้กองทุนหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะ กรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นกองทุนหมู่บ้านตามพระราชบัญญัตินี้ 
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และให้ด าเนินการจดทะเบียนตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ภายในระยะเวลาสามปี  นับแต่
วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  
 มาตรา ๓๑ เมื่อได้มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้ถือว่าการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ เสร็จสิ้นลงแล้ว และให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ด าเนินการตามมาตรา ๔๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยประกาศยุติ
การด าเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในราชกิจจานุเบกษา 
 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ เงินงบประมาณ  รายได้และลูกจ้างของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ และของส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับส านักงานคณะกรรมการกอง ทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่
จัดตั้งขึ้นตามระเบียบส านักนายก รัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ไปเป็นของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามพระราชบัญญัติน้ี 
 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกาจัด  
ตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ และคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามระเบียบส านักนายก  รัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไปจนกว่า
จะมีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ นี ้
 ให้กรรมการกองทุนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านตามพระราชบัญญัตินี้จนครบวาระ 
 ให้สมาชิกตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นสมาชิกต่อไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
 ในวาระเร่ิมแรก ให้ผู้อ านวยการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามพระราช-
กฤษฎีกาจัด ตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการตามพระราชบัญญัตินี้ไป
จนกว่าสัญญาจ้างผู้อ านวยการ ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะสิ้นสุดลง และเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุด
ลงแล้วให้ด าเนินการคัดเลือกผู้อ านวยการตามพระราช บัญญัติน้ีต่อไป 
 ในระหว่างยังไม่มีการคัดเลือกผู้อ านวยการตามวรรคหก ให้ประธานกรรมการแต่งตั้ง
บุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการไป  จนกว่าผู้อ านวยการที่ได้รับคัดเลือกตาม
พระราชบัญญัติน้ีจะเข้ารับหน้าที่ 
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 ให้น าบรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่ง  ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มาใช้บังคับกับการจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านตามพระราชบัญญัตินี้ โดยอนุโลมจนกว่าจะได้
มีประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของคณะกรรมการที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ก าหนดเป็น
อย่างอื่น 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 

 
หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การเสริมสร้างกระบวนการ
พึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยการ ให้ชุมชนเป็นผู้ก าหนดอนาคตและจัดการหมู่บ้าน
หรือชุมชนตามภูมิปัญญาหรือทุน ทางสังคมของตนเองในด้านการเรียนรู้ การสร้างและการพัฒนา
ความคิดริเร่ิมเพื่อการแก้ไขปัญหา การสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของประชาชนและองค์กร ชุมชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
หมู่บ้านและชุมชนเมืองอันเป็นเศรษฐกิจระดับฐาน  รากของประเทศ ตลอดจนการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะการจัดระบบ  สวัสดิการในชุมชนมีความส าคัญ
และเป็นสิ่งจ าเป็นจึงได้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน
ส าหรับจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนแก่กองทุนหมู่บ้านเป็น กลไกให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน
เมืองน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายในหมู่บ้าน
หรือชุมชนเมือง และเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมทั้งกองทุนหมู่บ้านและ
กองทุนชุมชนเมือง สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนในอนาคต โดยมีกระบวนทัศน์ด้าน
การบริหารและการพัฒนาที่มุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ ที่มีรูปแบบ วิธีการคิด และมุมมองที่เปิด
กว้างมีคุณธรรม และมีการเรียนรู้ร่วมกันโดยอาศัยหลักของการเอ้ืออาทรในรูปแบบกัลยาณมิตร  
ตลอดจนมีการสร้างและพัฒนาความคิด ความเข้าใจให้เป็นระบบในลักษณะของการบูรณาการทุก
เร่ืองเข้าด้วยกันและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายกองทุนในทุกระดับอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง                   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


