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ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการข้าราชการและพนักงานราชการกรมปศุสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา 
(ฉบับแก้ไขปรับปรุง ปี  2562) 

หมวดที่  1  ข้อความทั่วไป 

ข้อ  1  กองทุนนี้ชื่อว่า  “กองทุนสวัสดิการข้าราชการและพนักงานราชการกรมปศุสัตว์ในจังหวัด
นครราชสีมา ” 
ข้อ  2  ที่ท าการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ถ.วัชรสฤษดิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง    จังหวัดนครราชสีมา 
ข้อ  3  ในข้อบังคับนี้ 
          “สมาชิก”  หมายถึง  ข้าราชการ  พนักงานราชการ ส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา 
          “คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการข้าราชการและพนักงานราชการกรมปศุสัตว์ในจังหวัด
นครราชสีมา”  หมายถึง  คณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณา
เงินกู้  และคณะกรรมการตรวจสอบ 
          “เงินออมสะสม”  หมายถึง  เงินซึ่งสมาชิกให้ค ามั่นสัญญาว่าจะส่งเงินเพ่ือเป็นการออม  และได้แสดง
ไว้ในใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน 
          “หุ้น”  หมายถึง  เงินออมสะสมของสมาชิก  เงินจ านวน   100   บาท  (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  มีมูลค่า
เท่ากับ  1  หุ้น   
          “เงินออมสะสมพิเศษ”  หมายถึง  เงินซึ่งสมาชิกน าฝากกับกองทุน  เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากเงิน
ออมสะสมปกติท่ีแสดงไว้ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน  
           “เงินปันผล” หมายถึง เงินที่กองทุนคิดให้เป็นประโยชน์แก่สมาชิกตามทุนเรือนหุ้นในระยะเวลา 1 ป ี
           “เงินเฉลี่ยคืน” หมายถึง  เงินที่กองทุนเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกผู้กู้เงินของกลุ่ม  โดยคิดจากดอกเบี้ย
เงินกู้ 

หมวดที่  2  วัตถุประสงค์ 

ข้อ  4  กองทุนสวัสดิการข้าราชการและพนักงานราชการกรมปศุสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา   มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 

4.1 สร้างเสริมคุณธรรมให้แก่สมาชิกในเรื่องความซื่อสัตย์  ความเสียสละ  ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน
และกัน  ความรับผิดขอบร่วมกัน  โดยใช้เงินเป็นสื่อ 

4.2  ระดมเงินทุนจากการออมของสมาชิก 
4.3  ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก การบริการด้านอุปโภค  บริโภค  การบริการด้านการศึกษา  สวัสดิการ    

การลงทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ 
4.4  ใช้เงินออมจากสมาชิก  ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่สมาชิก 

หมวดที่  3  สมาชิก 

ข้อ  5   สมาชิกกองทุนฯ  ประกอบด้วย 
สมาชิก  หมายถึง  ข้าราชการ.ข้าราชการบ านาญและพนักงานราชการ  หรือบุคคลที่
คณะกรรมการการบริหารกองทุน ฯ มีมติรับเข้าเป็นสมาชิก  ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้   

1. เป็นข้าราชการ,ข้าราชการบ านาญ และพนักงานราชการกรมปศุสัตว์ที่มีส านักงานตั้งอยู่ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
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2. เป็นผู้ที่มีความเสียสละ  มีสัจจะ  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  และพร้อมที่จะปฏิบัติตาม
ระเบียบกองทุน 

3. เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับกองทุน 
4. เป็นผู้ที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เข้าเป็นสมาชิก 

ข้อ   6  การสมัครเข้าเป็นสมาชิก  ผู้ที่ยื่นใบสมัครโดยเสียค่าสมัครคนละ  10  บาท  และส่งเงินฝากออมเป็น
ประจ าทุกเดือนอย่างสม่ าเสมอ  ค่าสมัครแรกเข้าจะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด  ๆ 
ข้อ  7  การพ้นจากการเป็นสมาชิก  มีเหตุดังนี้ 

7.1 ตาย 
7.2 ลาออก  โดยคณะกรรมการมีมติให้ลาออก 
7.3 ย้ายไปราชการที่จังหวัดอ่ืน ๆ 
7.4 ขาดการส่งเงินออมสะสม  จ านวน  3  เดือนติดต่อกัน  โดยมิได้แจ้งเหตุผลอันควรให้

คณะกรรมการบริหารทราบ 
7.5 มีความประพฤติเสื่อมเสียก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง  คณะกรรมการมีมติให้ออกด้วย

คะแนนเสียงสองในสาม 
7.6 จงใจฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของกลุ่มและคณะกรรมการมีมติให้ออก 

ข้อ  8  การลาออกจากการเป็นสมาชิก  ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบ  หากสมาชิกมีหนี้สินผูกพันกับกลุ่ม  
จะต้องช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยให้หมดเสียก่อน 
ข้อ  9  ผู้ที่ขาดจากการเป็นสมาชิก  อาจยื่นขอเป็นสมาชิกใหม่ได้  โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 
ข้อ  10  การจ่ายเงินคืนแก่สมาชิก  ที่พ้นจากการเป็นสมาชิก      คณะกรรมการจะจ่ายเงินคืนภายใน 60 วัน 
ข้อ  11  การหักเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดชอบ  คณะกรรมการมีอ านาจหักเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดชอบเต็ม
จ านวน 

                                      

   หมวดที่  4  การบริหารกองทุน 

ข้อ  12  การบริหารกองทุนจะต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการ  จ านวน  4  คณะ  ประกอบด้วย 
12.1 คณะกรรมการฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย  ประธาน  รองประธาน  เลขานุการ  เหรัญญิก   

12.1.1 มีอ านาจในการพิจารณาคัดเลือกสมาชิก  และพิจารณาให้สมาชิกพ้นจากการเป็น
สมาชิกภาพ 

12.1.2  ประธาน  เหรัญญิก  และเลขานุการ  เป็นผู้มีอ านาจท านิติกรรมตามสัญญา  ตาม
มติคณะกรรมการบริหาร 

12.1.3 มีหน้าที่บริหารกองทุนให้มีความเจริญก้าวหน้า  และเป็นประโยชน์แก่สมาชิก 
12.1.4 มีหน้าที่รับผิดชอบการเงินการบัญชีของกองทุน 

            12.2  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานและพิจารณาเงินกู้  ประกอบด้วย  ประธาน  เลขานุการ  และ
กรรมการอีก  1  คน  มีหน้าที่พิจารณาค าขอกู้ของสมาชิก  ตรวจสอบเอกสารการขอกู้เงิน  และอนุมัติเงินกู้
ให้แก่สมาชิกด้วยความเป็นธรรม  แล้วเสนอให้คณะกรรมการฝ่ายบริหารทราบ  เพื่อจ่ายเงินให้แก่สมาชิก
ต่อไป 
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            12.3  คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ  ประกอบด้วย ประธาน และ กรรมการ  2  คน  มีหน้าที่
ตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารในเรื่องการเงิน  การบัญชีทรัพย์สินของกลุ่ม  แล้วแจ้งให้
สมาชิกทราบ  รวมทั้งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิก  โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม
เงิน และติดตามหนี้ที่ค้างช าระ 
 12.4 คณะกรรมการฝ่ายบัญชี  
ข้อ  13  คณะกรรมการบริหารมีวาระคราวละ  1  ปี  แต่ไม่เกิน  2  วาระติดต่อกัน 
ข้อ  14  การสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพต้องมีเหตุดังต่อไปนี้ 

14.1 สิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพตาม  ข้อ  7 
14.2  ลาออกและคณะกรรมการมีมติให้ออก 
14.3  สมาชิกจ านวนกึ่งหนึ่งมีมติให้ออก 

 
 

                             หมวดที่  5  การประชุม 

ข้อ  15  การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสมาชิก  ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  เพื่อแถลงผลการ
ด าเนินงานและเลือกตั้งกรรมการที่ด ารงต าแหน่งครบวาระ  หรือต าแหน่งว่างลง 
ข้อ  16  การประชุมของคณะกรรมการบริหาร  จะประชุมอย่างน้อยปีละ  3  ครั้ง 
ข้อ  17  การประชุมแต่ละครั้งต้องมีผู้เข้าประชุมอย่างน้อย  2  ใน  3  จึงถือว่าครบองค์ประชุม  ถ้าสมาชิก
เข้าประชุมไม่ครบ  2  ใน  3  ให้เลื่อนการประชุม  และนัดการประชุมใหม่ภายใน  15  วัน 

หมวดที่  6  การเงินของกองทุนและการกู้ยืมเงิน 

ข้อ  18  กองทุนจะมีรายได้จากรายการดังต่อไปนี้ 
18.1 เงินค่าสมัคร  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
18.2 เงินจากองค์กรอ่ืน  ๆ  ที่ให้การสนับสนุน 
18.3 ดอกเบี้ยจากธนาคาร  ดอกเบี้ยเงินกู้  ก าไรจากการด าเนินธุรกิจ  เงินที่ได้รับค่าบริการต่าง   

ข้อ  19  กองทุนจะผลักเงินออมสะสมของสมาชิก  เป็นทุนเรือนหุ้นโดยอัตโนมัติ  โดยถือเงินออมสะสม  
จ านวน  100  บาท  (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  มีมูลค่าเท่ากับ  1  หุ้น 
ข้อ  20  สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินออมสะสมเป็นประจ า  ตามท่ีได้ระบุไว้ในใบสมัคร  หรือเงินฝากเพ่ิมออม
สะสมพิเศษ  เมื่อครบ  1  หุ้น  กลุ่มจะผลักเป็นเงินสะสมคิดเป็นจ านวนหุ้น  ตามมูลค่าหุ้น และสมาชิกแต่ละ
รายจะถือหุ้นได้ไม่เกิน  ร้อยละ  30  ของหุ้นทั้งหมด 
ข้อ  21  การเก็บรักษาเงิน  ทุกครั้งที่กองทุนได้รับเงินฝากออมสะสม  คณะกรรมการจะต้องน าฝากไว้ที่
ธนาคารทันท ี  
ข้อ  22  การก าหนดวันรับฝากเงินออมสะสมของสมาชิก  ในวันรุ่งขึ้นหลังจากเงินโอนเข้าบัญชี  ของทุกเดือน  
หรือไม่เกิน 3 วัน หากพ้นก าหนดดังกล่าวถือว่า  สมาชิกที่ยังไม่ฝากเงินขาดส่งออมสะสมของเดือนนั้น 
ข้อ  23  การฝาก  -  ถอนเงิน  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายบัญชี  ที่จะน าเงินไปฝากหรือถอนเงิน 
ข้อ  24  สมาชิกผู้มีความประสงค์จะขอกู้เงิน  ต้องเขียนค าขอกู้ตามแบบที่ก าหนด 
ข้อ  25  ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกกองทุน  ส่งเงินออมสะสมอย่างสม่ าเสมอ  และต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับกองทุนใน
อัตราร้อยละ 12 ต่อปี 
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ข้อ  26  การส่งใช้เงินคืน  สมาชิกผู้กู้ต้องส่งใช้เงินคืน  ตามระยะเวลาที่ก าหนด  หากเป็นเหตุสุดวิสัย  ให้
คณะกรรมการพิจารณาผ่อนผันเป็นราย  ๆ  ไป 
ข้อ  27  ผู้กู้ให้สมาชิกค้ าประกันเงินกู้อย่างน้อย  2  ราย 
ข้อ  28  ในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถส่งใช้เงินกู้คืนให้  ให้ผู้ค้ าประกันเป็นผู้รับผิดชอบ  หามาให้แทนผู้กู้เต็ม
จ านวนที่กู้พร้อมดอกเบี้ยตามที่กองทุนได้ก าหนด 
ข้อ  29  การปันผล  ก าหนดให้มีการปันผลทุกสิ้นปี  โดยให้คิดเงินปันผลแก่สมาชิกในอัตราดังต่อไปนี้ 
           1.  เงินปันผลแก่สมาชิก       คิดจากเงินออม 
           2.  เงินเฉลี่ยคืน       คิดจากดอกเบี้ยสะสม 
           3 .  เงินค่าตอบแทนกรรมการ  ร้อยละ  6 ของเงินปันผลแก่สมาชิกรวมเงินเฉลี่ยคืน 
           4 .  เงินทุนกิจการ               ร้อยละ 10 ของเงินปันผลแก่สมาชิกรวมเงินเฉลี่ยคืน 
           5 .  งบบริหาร          ร้อยละ  5 ของเงินปันผลแก่สมาชิกรวมเงินเฉลี่ยคืน 
              
ข้อ  30  วงเงินกู้   

กู้สามัญ 
30.1 ข้าราชการกู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือนคงเหลือ  หรือไม่เกินจ านวนเงินออมสะสมของ

ตนเองรวมกับเงินออมสะสมของผู้ค้ าประกัน ส่งใช้ไม่เกิน 60 งวด 
30.2 พนักงานราชการกู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินค่าตอบแทนรายเดือนที่เหลือ  ส่งใช้ไม่เกิน 60 งวด 
กู้เร่งด่วน 
30.3 ข้าราชการ ไม่เกิน 20,000 บาท  พนักงานราชการ  ไม่เกิน 10,000 บาท ส่งใช้ไม่เกิน 10 งวด 

 กู้เพื่อช่วยเหลือการศึกษา 
 30.4 ข้าราชการและพนักงานราชการ กู้ได้ไม่เกินสองเท่าของค่าใช้จ่ายจริง ส่งใช้ไมเ่กิน 10 งวด 
 30.5ในการกู้เงินทุกประเภทวงเงินรวมกันต้องไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน 
 30.6 กรณีท่ีมีค าสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่อ่ืนต้องยินยอมให้หักเงินเดือนหรือรายได้จากส่วนราชการใหม่ท่ี
ไปปฏิบัติงาน 

 

หมวดที่  7  สิทธิ 

ข้อ  31  สมาชิกมีสิทธิ  ดังต่อไปนี้ 
31.1 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการด าเนินงานของกองทุน 
31.2 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ 
31.3 มีสิทธิร้องขอเพ่ือให้มีการตรวจสอบเอกสารการเงิน  การบัญชีและทรัพย์สินของกองทุน

ทั้งหมดต่อคณะกรรมการ 
31.4 มีสิทธิเข้าชื่อกันอย่างน้อย  สองในสาม  ของสมาชิกท้ังหมด  ร้องขอต่อคณะกรรมการให้เปิด

ประชุมสมัยวิสามัญ 
31.5 สมาชิกท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนต้องไม่เป็น 

31.5.1 เงินปันผลขาดส่งเงินออมเกิน 3 งวดติดต่อกัน  และเกินหกเดือนในปีนั้น 
31.5.2 เงินเฉลี่ยคืนสมาชิกที่ขาดช าระหนี้ 3 เดือนติดต่อกัน และเกินหกเดือนในปีนั้น 
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หมวดที่  8   หมวดอื่น ๆ 

ข้อ  32  การปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับนี้  ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สมาชิก  โดยต้องมีสมาชิกเข้า
ประชุมอย่างน้อยสามในสี่ของสมาชิกท้ังหมด 

ข้อ 33  ระเบียบข้อบังคับที่นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการฯนี้   ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการ 
 
                    ระเบียบนี้เริ่มใช้ตั้งแต่  วันที่ …….. เดือน ………………………………. พ.ศ. ………. 
 
 
                                                   (ลงช่ือ)……………………………………………. 
                                                                  (นายพศวีร์  สมใจ) 
                                                    ต าแหน่ง  ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร 

 
 
 
 
 

             
 
 


