ระเบียบกองทุนสวัสดิการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
..................
หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป
ข้อ 1 กองทุนสวัสดิการ มีชื่อว่า “สวัสดิการสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”
ใช้ชื่อว่า “กองทุนสวัสดิการ สพจ.ปข.” สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ
ปข 77000 โทร.032-611303
ข้อ 2 วัตถุประสงค์
กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการเงินสวัสดิการแก่สมาชิก
ข้อ 3 แนวนโยบายของกองทุนฯ
3.1 ส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ สะสมเงินรายได้ด้วยความสมัครใจ
3.2 เพื่อจัดสวัสดิการและบริการรับฝากเงินแก่สมาชิก
3.3 กระทากิจกรรมอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
หมวดที่ 2 สมาชิกภาพ
ข้อ 4 สมาชิกกองทุนฯ ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบุคคลอื่น ได้แก่
ข้าราชการเกษียณ สามี ภรรยา หรือบุตรเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือบุคคลอื่นๆ
ที่สมัครใจเป็นสมาชิก โดยให้กรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป ซึ่งสามารถกู้เงินได้ภายในวงเงินของตนเอง
ข้อ 5 การเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องยื่นคาขอแบบฟอร์มของกองทุนฯ พร้อมทั้งชาระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จานวน 10 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะเรียกคืนไม่ได้
ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
ข้อ 6 การตั้งผู้รับโอนและผลประโยชน์
6.1 เงินสะสมตลอดจนเงินผลประโยชน์ต่างๆ ทั้งหมดของสมาชิกที่มีอยู่ในกองทุนต่างๆ จะจ่ายคืนกับ
ผู้ที่มีชื่อระบุในใบสมัครว่าเป็นผู้รับผลประโยชน์
6.2 ถ้าสมาชิกจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ที่ได้ทาเป็นหนังสือมอบไว้เป็น
หลักฐานต่อกองทุนฯ
ข้อ 7 การพ้นจากสมาชิก สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงเมื่อ
7.1 ตาย
7.2 ย้ายออกจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7.3 วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
7.4 ลาออกและได้รับอนุมัติแล้ว
7.5 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มีมติให้ออกด้วยคะแนน 2 ใน 3 ของกรรมการด้วยเหตุผลตามข้อ 9
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8.1 สมาชิกที่ลาออกแล้วสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้ แต่ต้องมีระยะเวลา 1 ปี ของการลาออก
8.2 สมาชิกผู้ใดประสงค์จะลาออก ให้ทาเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการบริหารและต้องชาระหนี้ต่างๆ
ที่ตนยังมีพันธะต่อกองทุนฯ หากพึงมีและหากสมาชิกผู้นั้นค้าประกันการกู้ยืมของสมาชิกอื่น
ต้องจัดการชาระหนี้แทนลูกหนี้ก่อนที่จะนาเสนอหนังสือลาออกตามความในวรรคแรก
ข้อ 9 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติให้ออก
9.1 ไม่ส่งเงินสัจจะสะสมเป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน โดยมิแจ้งเหตุผลอันควรให้คณะกรรมการบริหาร
ทราบ และให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้กู้ทราบ
9.2 ผิดชาระหนี้เงินกู้ตามที่กาหนดถึง 3 ครั้งติดต่อกัน หรือเกินกว่า 90 วัน ในกรณีที่ทาสัญญาชาระ
หนี้เป็นรายเดือน
ข้อ 10 ผู้ที่ขาดจากสมาชิกภาพ
ตามความข้อ 7.4 หรือ 7.5 หรือข้อ 8 อาจยื่นคาขอสมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้ ให้เป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ และคณะกรรมการบริหารมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับเข้าเป็นสมาชิก
ภาพ
ข้อ 11 การจ่ายเงินคืนของผู้พ้นจากสมาชิกภาพ
ในกรณีที่สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุในข้อ 7 กองทุนฯ จะจ่ายคืนเงินของสมาชิกที่มีอยู่ใน
กองทุนฯ ให้แก่สมาชิกได้รับภายใน 10 วัน ก่อนสิ้นปีตามบัญชีที่ได้รับอนุมัติให้ออก จะได้รับคืนเฉพาะ
ค่าหุ้นเท่านั้น ได้รับเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้น
ข้อ 12 การหักเงิน
สมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อกองทุนฯ จากัดเพียงไม่เกินหุ้นที่มีอยู่ในกองทุนฯ
หมวดที่ 3 เงินทุนของกองทุนสวัสดิการ สพจ.ประจวบคีรีขันธ์
ข้อ 13 เงินทุนของกองทุนฯ
จะมีเงินกองทุนที่ได้จากสัจจะสะสมทรัพย์ที่สมาชิกนามาสะสม
ข้อ 14 หุ้น
กองทุนฯ จะผลักเงินสะสมของสมาชิกเป็นเงินค่าหุ้นโดยถือว่าเป็นเงินสะสม จานวน 100 บาท มีมูลค่า
เท่ากับ 1 หุ้น
ข้อ 15 การส่งสัจจะ
กองทุนฯ จะรับฝากเงินสัจจะสะสมจากสมาชิกตั้งแต่ 100 ขึ้นไป ในวันทาการของกองทุนฯ (ทุกวัน
รับเงินเดือน) และไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนนั้นๆ ณ ที่ทาการกองทุนฯ
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กองทุนฯ จะดาเนินการเปิดบัญชีไว้ 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 สมุดบัญชีรายเดือน
สมุดบัญชีสัจจะ
สมุดบัญชีดอกเบี้ย
สมุดบัญชีลูกหนี้
ประเภทที่ 2 สมุดบัญชีธนาคาร
บัญชีกองทุนฯ (รับฝากเงินต่างๆ)
บัญชีทุนสารอง
บัญชีสวัสดิการ
หมวดที่ 4 การให้เงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ข้อ 17 การให้เงินกู้
17.1 สมาชิกที่สมัครใหม่จะขอกู้เงินฉุกเฉินได้ภายใน 3 เดือน กู้สามัญได้ภายใน 6 เดือน แต่ต้องมีเงิน
ค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
17.2 สมาชิกที่จะกู้เงิน จะต้องยื่นคาขอกู้ตามแบบที่กองทุนฯ กาหนดไว้ และต้องมีผู้ค้าประกันตาม
ข้อ 18.4 และข้อ 18.5 (เว้นแต่ผู้ขอกู้ กู้ไม่เกินวงเงินสัจจะของตนที่มีอยู่ ไม่ต้องมีผู้ค้าประกัน)
17.3 การรับสมาชิกตามข้อ 17.1 กรณีที่สมาชิกเก่าลาออกไป สามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้
แต่การกู้เงินจะต้องเป็นสมาชิก 1 ปี จึงจะทาการกู้ใหม่ได้
17.4 การยื่นคาขอกู้ จะต้องยื่นใบขอกู้เงินต่อคณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาคาขอกู้
ข้อ 18 ประเภทพิกัดแห่งวงเงินกู้
กองทุนฯ จะให้เงินกู้แก่สมาชิก ตามประเภทและพิกัดดังต่อไปนี้
18.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จานวนรายละ 15,000.- บาท โดยสมาชิกจะต้องระบุเหตุผลอันควรเสนอ
ต่อคณะกรรมการพิจารณา
การกู้ประเภทนี้ กู้ได้ทุกวันเวลาราชการ ดอกเบี้ยคิดกาหนดเต็มเดือน
สมาชิก 1 คน กู้ได้ 1 ครั้ง/เดือน และต้องส่งคืนพร้อมดอกเบี้ยภายในกาหนดวันสิ้นเดือนที่ได้กู้
18.2 เงินกู้สามัญ จานวน 50,000.- บาท/คน/ครั้ง (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
18.3 การกู้สามัญ ผู้กู้จะกู้ได้ในกรณีผู้กู้เงินให้หักส่งรายเดือน กรรมการจะพิจารณาให้กู้เท่าที่สามารถ
หักเงินได้ (ให้ประสานการเงินและเหรัญญิก)
18.4 การค้าประกัน กรณีกู้สามัญ 50,000.- บาท มีผู้ค้าประกัน 3 คน
18.5 กรณีการกูส้ ามัญ ใช้สัจจะค้าประกัน กู้ได้ไม่เกินวงเงิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
และใช้สัจจะตนเองค้าประกันในวงเงิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

-4ข้อ 19 คณะกรรมการเงินกู้ จะพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ดังนี้
19.1 ส่งใบขอกู้เงินสามัญ ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน ถ้าเกินกว่ากาหนดนี้จะพิจารณาให้ในเดือน
ต่อไป
19.2 การอนุมัติเงินกู้ พิจารณาการรับใบขอกู้เรียงลาดับ วัน เวลา
19.3 การกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จะต้องส่งเงินกู้ครบ 3 งวด จึงจะยื่นขอกู้ใหม่ได้
19.4 การกู้เงินสามัญ ผู้กู้จะยื่นคาขอกู้ใหม่ได้ต่อเมื่อผู้กู้ได้ส่งคืนเงินต้นแล้ว จานวน 15 งวด จึงจะ
ทาการยื่นใบขอกู้ใหม่ได้
19.5 ผู้ขอกู้ จะต้องมารับเงินกู้จากเหรัญญิกด้วยตนเอง
19.6 ผู้ยื่นขอกู้ จะต้องผ่านความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา
19.7 คณะกรรมการเงินกู้ ส่งคาขอกู้ให้คณะกรรมการตรวจสอบคาขอกู้และตรวจสอบฐานะการเงิน
ข้อ 20 ดอกเบี้ยเงินกู้
ให้กองทุนฯ เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้สมาชิกกู้ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ดอกเบี้ยนั้น
ให้คิดจากจานวนเงินกู้ที่ค้างชาระ
ข้อ 21 การเรียกคืนเงิน
21.1 เงินกู้ฉุกเฉิน ให้เรียกคืนเงินกู้ภายใน 5 งวด โดยเรียกคืนเงินต้นงวดไม่น้อยกว่างวดละ
3,000.- บาท พร้อมดอกเบี้ย
21.2 เงินกู้สามัญ ให้เรียกคืนเงินกู้สามัญภายใน 25 งวด งวดหนึ่งต้องคืนเงินต้นไม่น้อยกว่า
3,000.- บาท พร้อมดอกเบี้ย
ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ประเภทใดๆ เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนพร้อมทั้งดอกเบี้ยทันที
โดยมิต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ผู้ให้สัญญาไว้ และให้คณะกรรมการเงินกู้ จัดการเรียกคืนภายใน 15 วัน
กรณี ดังนี้
ก. เมื่อสมาชิกผู้กู้พ้นจากสมาชิกภาพของกองทุนฯ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
ข. กรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถส่งใช้คืนเงินกู้ได้ติดต่อกัน 3 เดือน กองทุนฯ จะเรียกจากผู้ค้าประกัน
ค. เมื่อผิดนัดชาระเงินกู้ พร้อมดอกเบี้ยตามที่กาหนด 3 งวดติดต่อกัน หรือเกินกว่า 90 วัน ในกรณี
ที่สัญญาชาระหนี้เป็นรายเดือน โดยมิได้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการเงินกู้ทราบ และมิอาจเรียกคืนเงินกู้พร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยจากผู้กู้ได้ ให้เรียกหักเงินค่าหุ้นและเงินผลประโยชน์อื่นๆ ของสมาชิกและหากว่าไม่ครบจานวน ผู้ค้า
ประกันต้องเป็นผู้รับผิดชอบชาระหนี้แทนผู้กู้ทั้งหมด สาหรับในกรณีผู้ค้าประกันต้องชาระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าว
ในวรรคก่อน แต่ไม่สามารถชาระหนี้สินโดยสิ้นเชิงได้ ให้ร้องขอคณะกรรมการเงินกู้ซึ่งอาจขอผ่อนผันให้เรียกเก็บ
จากผู้ค้าประกันเป็นงวดๆ จนกว่าจะหมดตามสัญญาได้ ให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป
ข้อ 22 การชาระหนี้ก่อนกาหนด
สมาชิกผู้กู้จะชาระหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนกาหนดก็ได้ ในวัน เวลา ที่กองทุนฯ เปิดทาการ
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คาร้องขอกู้เงินทั้งหมดและบันทึกของคณะกรรมการเงินกู้ ตลอดจนสัญญากู้ยืมเงินจะต้องเก็บไว้ เป็น
หลักฐานถาวรของกองทุนฯ โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของเหรัญญิก
ข้อ 24 ผู้ค้าประกัน
ผู้ค้าประกัน 1 คน มีสิทธิ์ค้าประกันได้ 3 ราย และผู้ค้าประกันเองก็มีสิทธิ์กู้ได้ (ส่งใบกู้ให้คณะกรรมการ
เป็นผู้ตรวจสอบ)
ข้อ 25 เจ้าหน้าที่การเงินของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอานาจในการหักจ่ายเงิน
ได้ทุกกรณี
หมวดที่ 5 การประชุมใหญ่สมาชิก
ข้อ 26 การประชุมใหญ่สามัญ
ให้คณะกรรมการบริหารนัดประชุมกรรมการอย่างน้อย ทุก 3 เดือน รวม 4 ครั้ง/ปี และ
นัดประชุมใหญ่สมาชิกอย่างน้อยปีละครั้ง ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางการบัญชีของกองทุนฯ
ข้อ 27 การประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีขึ้นได้
27.1 โดยมติของคณะกรรมการบริหารเมื่อเห็นสมควร
27.2 โดยมติของคณะกรรมการตรวจสอบให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ในกรณีที่มีความเสียหายทางการ
บัญชีของกองทุนฯ
27.3 โดยสมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งขอจานวนสมาชิกทั้งหมด ลงลายมือชื่อทาหนังสือร้องขอ
ให้คณะกรรมการบริหารให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่รับการร้องขอ
ข้อ 28 การแจ้งกาหนดการประชุม
ให้เลขานุการแจ้งวัน เดือน สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อน เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 7 วัน
ข้อ 29 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่สามัญ
การประชุมใหญ่ของสมาชิก จะต้องมีสมาชิกมาประชุมด้วยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ 30 ให้คณะกรรมการฝาก – ถอนเงินกู้ฯ
ซึ่งได้แก่ ประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก นาเงินไปฝากก่อนไว้ที่ธนาคารกรุงไทย จากัด
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เงื่อนไขในการถอน 2 ใน 4 คน และให้เหรัญญิกถือเงินสดในมือไม่เกิน 50,000 บาท
และเมื่อรับเงินจากสมาชิกแล้วให้เหรัญญิกนาเงินธนาคารภายใน 5 วัน
ข้อ 31 วันสิ้นปี
วันสิ้นปีทางการบัญชีของกองทุนฯ คือวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 32 การทางบดุล
เพื่อการตรวจสอบ เมื่อสิ้นปีทางการบัญชีทุกปี ให้กองทุนฯ ทางบดุลดังที่เป็นอยู่ในวันสิ้นปีทางบัญชี
ตามแบบที่กาหนดไว้โดยเหรัญญิก เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบ

-6ข้อ 33 การเสนองบดุล
การเสนองบดุลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เสนองบดุลที่ประชุมใหญ่สมาชิกภายใน 60 วัน นับแต่
วันสิ้นปีทางการบัญชี และให้สาเนางบดุลส่งให้สมาชิกก่อนวันประชุมใหญ่สามัญไม่น้อยกว่า 15 วัน
ข้อ 34 การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
เงินปันผลคืน
60%
เงินเฉลี่ยคืนเงินกู้
10%
เงินทุนสารอง
2%
ค่าใช้จ่ายของกองทุน
3%
สวัสดิการสมาชิก
18%
สวัสดิการกรรมการ
2%
สวัสดิการเลขานุการและเหรัญญิก
5%
หมวดที่ 6 คณะกรรมการ
ข้อ 35 กาหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
กาหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนฯ จานวน 2 คณะ โดยเลือกจากสมาชิกที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
1. คณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 3 ตาแหน่ง คือ ประธาน กรรมการ และเลขานุการ
ข้อ 36 กาหนดให้ พัฒนาการจังหวัด ซึ่งได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานคณะกรรมกองทุน โดยตาแหน่ง แต่หากประธานเกษียณหรือย้าย ก็ให้
รองประธานรักษาการแทน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ให้หัวหน้าฝ่ายอานวยการ เป็นเลขานุการโดย
ตาแหน่ง และให้เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นเหรัญญิก
ข้อ 37 การดารงตาแหน่ง
การดารงตาแหน่งของคณะกรรมการ ให้อยู่ในตาแหน่งคราวละ 2 ปี
ข้อ 38 นอกเหนือจาก 37 ข้อแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
หมวดที่ 7 สวัสดิการสมาชิก (เฉพาะตัว)
1. ตาย รายละ 5,000.- บาท
2. อุบัติเหตุ (ต้องนอนโรงพยาบาล) รายละ 1,000.- บาท
3. สมาชิกประสบสาธารณะภัย รายละ 3,000.- บาท
4. สมาชิกแจ้งขอรับสวัสดิการภายใน 90 วัน
**********************

