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ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 
ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๓๘  เห็นชอบให้จัดตั้งกองทุน 
เพื่อผู้ใช้แรงงานตามโครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานในลักษณะของเงินทุนหมุนเวียนให้ผู้ใช้แรงงาน
หรือลูกจ้างผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ  โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมให้ลูกจ้าง
ออมทรัพย์และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนทางการเงิน  ประกอบกับมีประกาศการใช้พระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ดังนั้น  เพื่อให้การขอจัดตั้งและการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
เป็นมาตรฐานเดียวกัน  และให้การบริหารงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ  เห็นสมควรกําหนดให้มีข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  21  แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  จึงกําหนด
ข้อบังคับไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เ รียกว่า  “ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ ใช้แรงงาน   
ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน  
“สหกรณ์ออมทรัพย์”  หมายความว่า  สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์หรือสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนียน

ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ซึ่งจัดตั้งขึ้นในสถานประกอบกิจการ 
“ผู้ใช้แรงงาน”  หมายความว่า  ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  และกฎหมาย

ว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
“ผู้บริหารทุนหมุนเวียน”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่บริหารกองทนุ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ข้อ ๔ ให้อธิบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  และมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา  

เก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้   



 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
   

 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ วิธีปฏิบัติอื่นใดที่มิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
ว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้  ให้ขอทําความตกลง
กับกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๖ กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนารายได้แก่ผู้ใช้แรงงาน 
และเพื่อการออมทรัพย์และปลดเปลื้องหนี้สินของผู้ใช้แรงงานโดยผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ข้อ ๗ กองทุน  ประกอบด้วย   
(๑) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(๒) เงินที่ได้รับชําระคืนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ 
(๓) เงินที่มีผู้บริจาคให้ 
(๔) ดอกผลของเงนิกองทุน 
(๕) เงินค่าปรับ 
(๖) เงินรายได้อื่น 
ข้อ ๘ เงินกองทุน  ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กู้เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ  ๖ 
(๒) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
ข้อ ๙ ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกําหนดโครงสร้างการบริหารงานกองทุน 

เพื่อรองรับการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายการบริหาร 
ทุนหมุนเวียนประกาศกําหนด 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 

 
 

ข้อ ๑๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน”  
ประกอบด้วย  อธิบดี  เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทนสํานักงบประมาณ   
รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ   
และผู้บริหารทุนหมุนเวียน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้อธิบดีมีอํานาจในการแต่งตั้งข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น  แต่ไม่เกินสองคน 
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การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการคลัง  จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์  ด้านการเงิน  เศรษฐศาสตร์   
การลงทุน  กฎหมาย  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่เป็นผู้ประกอบกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ 
ของกองทุน  และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากงาน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือ

ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือกรรมการ  

หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
ของพรรคการเมือง 

(๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
ข้อ ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง 

อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

ให้กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ข้อ ๑๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ประธานกรรมการให้ออกโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ 

มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๑ 
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ข้อ ๑๔ การประชุมของคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละหนึ่งคร้ังหรือเท่าที่จําเป็นโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ  และต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด 
จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมของคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึงเสียง 
ในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ในกรณีที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองที่พิจารณา  ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวาระ
ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย  กํากับดูแลการบริหารจัดการ  และติดตามการดําเนินงานให้เป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๒) กําหนดข้อบังคับว่าด้วยการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุ  รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง

ภายใต้มาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด 
(๓) กําหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  ตลอดจนการกําหนดค่าตอบแทน   

สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ  ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน  พนักงาน  และลูกจ้าง  ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด   

(4) กําหนดข้อบังคับ  ว่าด้วยการติดตามหนี้  และการบังคับคดี 
(5) พิจารณาจัดสรรเงิน  และอนุมัติเงินให้กู้ยืม 
(6) พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานประจําปี 
(7) แต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๑๖ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย 
การประชุมของคณะอนุกรรมการ  ให้นําข้อ  ๑๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้รับเบ้ียประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนดตามผลการประเมินผล 
การดําเนินงาน 
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หมวด  ๓ 
การให้กู้ยืม  และการชําระหนี้ 

 
 

ข้อ ๑๘ สหกรณ์ที่ประสงค์จะกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานจะต้องมีระยะเวลาดําเนินการ
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งรอบปีบัญชี 

ข้อ 19 การให้กู้ยืม  การทําสัญญากู้ยืม  หลักประกัน  การจ่ายเงินกู้  การชําระคืนเงินกู้   
และการเรียกคืนเงินกู้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ข้อ 20 อัตราดอกเบี้ย  และค่าปรับ  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หมวด  4 
การติดตามประเมินผล 

 
 

ข้อ ๒1 ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และขั้นตอนตามที่คณะกรรมการกําหนด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๒ บรรดาประกาศ  คําสั่ง  หรือมติคณะกรรมการซึ่งออกตามระเบียบกระทรวงแรงงาน  
และสวัสดิการสังคม  ว่าด้วยกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  
ให้ยังคงใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  จนกว่าจะมีข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติ
คณะกรรมการซึ่งออกตามข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

บรรดาสัญญากู้ยืมเงินกองทุน  สัญญาคํ้าประกันที่มีผลผูกพันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 
ให้ถือเป็นสัญญากู้ยืมเงินกองทุน  สัญญาคํ้าประกันตามข้อบังคับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สุเมธ  มโหสถ 
ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 


