
 

   
 

 (ร่าง)  
ข้อบังคับ 

ว่าด้วยมูลนิธิกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
หมวด ๑ 

ชื่อ เครื่องหมายและส านักงานที่ตั้ง 

 

ข้อ ๑  มูลนิธินี้ชื่อว่า มูลนิธิเพ่ือกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉินและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓  

ข้อ ๒  เครื่องหมายของมูลนิธินี้ คือ (ตามที่ปรากฏ) 

 
ข้อ ๓  ส านักงานมูลนิธิ ตั้งอยู่ที่ ส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ ๑ ถนน ไอ ๑ 

ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐ 

หมวด ๒ 
บททั่วไป  

 

ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้  
“กนอ.” หมายความว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉินและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของประชาชน โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ 
“มูลนิธิ” หมายความว่า มูลนิธิเพ่ือกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉินและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 
“ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้ด าเนินการถมทะเล” หมายความว่า ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้ด าเนินการ

ถมทะเลที่เอกชนคู่สัญญาได้จัดจ้างเพ่ือการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) โครงการพัฒนาท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนหลักประกันความเสียหาย
ฉุกเฉินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในก ากับของรัฐ องค์การ  

SUCHANYAP
Typewritten text
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑



 

   
 

มหาชน หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืน ซึ่ง
มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
เฉพาะ 

“ฉุกเฉิน” หมายความว่า เหตุการณ์ที่ เกิดจากโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  
ระยะที่ ๓ และเป็นเรื่องเร่งด่วน เกิดข้ึนทันทีทันใด โดยไม่ได้มีการคาดคิดมาก่อน 

“การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” หมายความว่า การพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐาน 
การด ารงชีวิตให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในด้านอาชีพ การศึกษา สาธารณสุข การอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กีฬา ดนตรี ศาสนา วัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและสามารถพ่ึงพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน 

“นายทะเบียน” หมายความว่ า  นายทะเบียนมูลนิธิตามกฎหมาย โดยในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นนายทะเบียนมูลนิธิ ในเขตจังหวัดอ่ืน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นนายทะเบียนมูลนิธิ  

หมวด ๓ 
วัตถุประสงค์ 

 

ข้อ ๕  มูลนิธิเพ่ือกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ประกอบด้วย 

(๑) กองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเงินส ารองจ่าย 
ในการเยียวยาความเสียหายโดยเร็ว โดยให้ผู้ได้รับผลกระทบยื่นเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการกองทุนในกรณีที่เกิด
เหตุฉุกเฉิน และให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก่อนก าหนดเวลาปกติพิจารณาเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
โดยเร็ว ทั้งนี ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  

(๒) กองทุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของชุมชนโดยรอบ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้นจากผลกระทบ
ที่มีสาเหตุมาจากโครงการ รวมทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร 

กรณีภายใต้ข้อบังคับตามวรรค (๑) หากมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่เกิน  ๕๐ ,๐๐๐ บาท  
ให้เป็นอ านาจของประธานคณะกรรมการจ่ายได้ทันท ี

หมวด ๔ 
ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน 

 

ข้อ ๖  มูลนิธิเพ่ือกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
มีที่มาของแหล่งเงินสมทบเข้ามูลนิธิ ดังต่อไปนี้ 

(๑) กองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉิน ดังนี้  
(๑.๑) ระยะก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้ด าเนินการถมทะเล เป็นผู้สมทบเงินเข้ากองทุน

ร้อยละ ๐.๒๐ ของมูลค่าโครงการ 
(๑.๒) ระยะด าเนินการ เมื่อมีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ถมทะเล ผู้ประกอบการท่าเรือเป็นผู้สมทบเงิน

เข้ากองทุนเป็นรายปี ในอัตรา ๒,๐๐๐ บาทต่อการใช้พ้ืนที่หลังท่า ๑ ไร่  



 

   
 

(๒) กองทุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แบ่งตามการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม 
มาบตาพุด ระยะที่ ๓ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๒ ระยะหลัก ได้แก่ 

(๒.๑) ระยะก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง/ผู้ด าเนินการถมทะเล เป็นผู้สมทบเงินเข้ากองทุน  
ร้อยละ ๐.๘๐ ของมูลค่าโครงการ 

(๒.๒) ระยะด าเนินการ เมื่อมีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ถมทะเล  ผู้ประกอบการท่าเรือ  
เป็นผู้สมทบเงินเข้ากองทุนเป็นรายปี ในอัตรา ๘,๐๐๐ บาท ต่อการใช้พ้ืนที่หลังท่า ๑ ไร่ 

ข้อ ๗  การจัดสรรงบประมาณของมูลนิธิ แบ่งออกเป็น ๒ กองทุน ดังต่อไปนี้ 
(๑) กองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉิน 

(๑.๑) กรณีเกิดความเสียหายขึ้นระยะก่อสร้าง ให้มูลนิธิน าเงินส ารองนี้เยียวยาเหตุการณ์
หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบก่อน หลังจากนั้นจึงด าเนินการทางกฎหมายหาผู้รับผิดชอบงานในภายหลังเพ่ือน าเงิน
จากผู้รับผิดชอบมาชดใช้คืนเงินส ารองที่ได้ส ารองจ่ายไปก่อน 

(๑.๒) กรณีไม่ เกิดความเสียหายในระยะก่อสร้าง จะไม่มีการเบิกเงินส ารองจ่าย 
ในการเยียวยาความเสียหายทันทีออกมาใช้ เมื่อด าเนินการถมทะเลเรียบร้อยก็ให้น าเงินส่วนนี้สมทบไว้เพ่ือใช้
ในระยะด าเนินการต่อไป 

(๒) กองทุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(๒.๑) ร้อยละ ๖๐ ของเงินสมทบกองทุนทั้งหมด จัดสรรให้กับกลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านใน

บริเวณพ้ืนที่ศึกษาโครงการ ๑๐ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านอ าเภอเมืองและ
อ าเภอบ้านฉางสามัคคี กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านหนองแฟบและวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กหาดสุชาดา 

(๒.๒) ร้อยละ ๓๐ ของเงินสมทบกองทุนทั้งหมด จัดสรรให้กับชุมชนในรัศมี ๕ กิโลเมตร 
จากที่ตั้งโครงการ 

(๒.๓) ร้อยละ ๑๐ ของเงินสมทบกองทุนทั้งหมด เป็นค่าบริหารกองทุน และเงินส ารอง
ส าหรับชุมชนในรัศมี ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร จากท่ีตั้งของโครงการ โดยขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการ 

ข้อ ๘  พ้ืนที่รับผลประโยชน์ มีดังต่อไปนี้ 
(๑) กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาโครงการ ๑๐ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านอ าเภอเมืองและอ าเภอบ้านฉางสามัคคี (ประกอบไปด้วยกลุ่มประมงเรือเล็ก
พ้ืนบ้านจ านวน ๘ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านตากวนอ่าวประดู่ กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด กลุ่ม
ประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กแสงเงิน กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน กลุ่มประมงเรือเล็กพลาอู่ตะเภาสามัคคี  
กลุ่มประมงเรือเล็กหาดพลา กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านปากคลองตากวน และกลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านก้นปึก
สามัคคี) กลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านหนองแฟบ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา  

(๒) ชุมชนในพ้ืนที่รอบโครงการ แบ่งออกเป็นพ้ืนที่ชั้นใน ได้แก่ ชุมชนในรัศมี ๕ กิโลเมตร 
จากที่ตั้งของโครงการ และพ้ืนที่ชั้นนอกในรัศมี ๕ - ๑๐ กิโลเมตรจากที่ตั้งของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบ
จากโครงการ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่อยู่นอกเหนือจากพ้ืนที่ชั้นใน โดยให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ 
ตามความเหมาะสม 

ภายใต้ข้อบังคับตาม (๑) และ (๒) หากมีพ้ืนที่อ่ืนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ ก็ได้รับผลประโยชน์จากมูลนิธินี้ด้วย 

 
 
 



 

   
 

 

หมวด ๕ 
องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ 

 

ข้อ ๙  คณะกรรมการบริหารมูลนิธิเพ่ือกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉินและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบด้วย ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้แทน กนอ. 
ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้ประกอบการท่าเรือ 

(๑) กรรมการผู้แทนภาคประชาชน ประกอบไปด้วยประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้าน 
ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาโครงการ ตามข้อ ๘ (๑) จ านวน ๑๐ คน และ ประธานชุมชนตามข้อ ๘ (๒) ในรัศมีชุมชน 
๕ กิโลเมตร จ านวน ๑๑ คน โดยมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  

(ก)  มีสัญชาติไทย 
(ข)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์  
(ค) มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ประกาศติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่

ด าเนินการสรรหา 
(ง) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ช่วยผู้ด าเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภา เจ้าหน้าที่ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า ข้าราชการการเมืองหรือ ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการที่ปรึกษาพรรคการเมือง 

(จ) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ 
(ฉ) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(ช) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(ซ) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(ฌ) ไม่เป็นผู้ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกและถูกคุมขังโดยหมายศาล 
(ญ) ไม่เคยเป็นบุคคลที่ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง

ห้าปีในวันด าเนินการสรรหาเว้นแต่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(ฎ) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ เพราะทุจริต 

ต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(ฏ) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนิติกรรมสัญญาที่ท ากับมูลนิธิ 

(๒) กรรมการผู้แทนหน่วยงานของรัฐ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(ก) เป็นผู้แทนที่ได้รับการเลือกจากผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนจากส่วนราชการส่วนกลาง  

ที่ปฏิบัติงานในเขตจังหวัด ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน สังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม การเกษตร 
สุขอนามัย หรืออุตสาหกรรม เป็นกรรมการในสัดส่วนผู้แทนหน่วยงานราชการ จ านวนไม่เกิน ๑ คน 

(ข) เป็นผู้แทนที่ได้รับเลือกจากนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด คัดเลือกผู้แทน 
จากเทศบาลเมืองมาบตาพุดเป็นกรรมการในสัดส่วนผู้แทนหน่วยงานราชการจ านวน ไม่เกิน ๑ คน 

(ค) เป็นผู้แทนที่ได้รับเลือกจากนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านฉาง คัดเลือกผู้แทน 
จากเทศบาลต าบลบ้านฉางเป็นกรรมการในสัดส่วนผู้แทนหน่วยงานราชการจ านวน ไม่เกิน ๑ คน 

(๓) กรรมการผู้แทน กนอ. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด ารงต าแหน่งผู้ว่าการ กนอ. 
(ข) ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ ๓ 



 

   
 

 
(ค) ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ ๓ 
(ง) ด ารงต าแหน่งอยู่ในฝุายการเงินและบัญชีของส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

(๔) กรรมการผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยเลือกจากผู้แทนที่เป็นพนักงานของบริษัทเพ่ือเป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ จ านวนไม่เกิน ๑ คน  

(๕)  กรรมการผู้ประกอบการท่าเรือ โดยเลือกจากผู้แทนที่เป็นพนักงานของบริษัทผู้ประกอบการ
ท่าเรือแปลง A B และ C เพ่ือเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จ านวนไม่เกินแปลงละ ๑ คน 

ข้อ ๑๐  คณะกรรมการตามข้อ ๙ (๑) (๒) (๔) และ (๕) ให้มีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 
๔ ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีกและไม่เกินกว่า 
๒ วาระติดต่อกัน  

เมื่อครบก าหนดตามวาระหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่  
ให้คณะกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ  
ซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกิน ๙๐ วันนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการพ้นจาก
ต าแหน่งวาระนั้น  

กรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้ด าเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเภทเดียวกันแทนภายใน ๔๕ วันนับตั้งแต่วันที่กรรมการนั้นว่างลง และให้ผู้ที่ได้รับด าเนินการสรรหาหรือ
ได้รับแต่งตั้งด ารงต าแหน่งแทนเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

กรณีวาระของคณะกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่น้อยกว่า ๙๐ วัน จะไม่
ด าเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งเดิมที่ว่างลง และให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
เท่าท่ีเหลืออยู่ 

ข้อ ๑๑  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการจะพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก  
(๓) ขาดการประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๔) กรรมการผู้แทนภาคประชาชนย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านในบริเวณพ้ืนที่โครงการ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) คณะกรรมการมีมติสองในสามให้ถอดถอน ออกจากต าแหน่ง เพราะมีความผิดประพฤติ 

เสื่อมเสีย บกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ 
(๗) เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟ่ันเฟือน  
(๘) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๙) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาท หรือความผิดฐานลหุโทษ 

หมวด ๖ 
คณะกรรมการ 

 

ข้อ ๑๒  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินกิจการของมูลนิธิตามวัตถุประสงค์ 
ของมูลนิธิ และภายใต้ข้อบังคับนี้ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  



 

   
 

 
(๑) ก าหนดนโยบายของมูลนิธิ และด าเนินงานตามนโยบายนั้น 
(๒) บริหารจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ 
(๓) ควบคุมการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ของมูลนิธิ 
(๔) เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงิน และบัญชีงบดุล รายได้ รายจ่าย ต่อนายทะเบียนมูลนิธิ

ท้องที่ที่ส านักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่ 
(๕) ด าเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และวัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้ 
(๖) ตราระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของมูลนิธิ 
(๗) รับเรื่องร้องเรียน พิจารณาแก้ไขปัญหา  
(๘) ก าหนดกรอบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน พร้อมทั้งตรวจสอบ 

ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการจัดการกองทุน เพ่ือเป็นการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง หรือหลายคณะเพ่ือด าเนินการเฉพาะอย่างของมูลนิธิ

ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ 
ส าหรับกรณีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นโครงการ 

ตามระเบียบมูลนิธิกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ว่าด้วย 
การบัญชี การเงิน การเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาม (๑๑) ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของประธาน
กรรมการ 

(๑๐) ด าเนินงานอื่นใด เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารเงินกองทุนในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา
โครงการ 

(๑๑) ประธานคณะกรรมการอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑๑.๑) สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการ 
(๑๑.๒) เป็นผู้แทนของมูลนิธิในการติดต่อกับบุคคลภายนอก หรือการลงลายมือชื่อ 

ในเอกสาร ข้อบังคับ และสรรพหนังสือ อันเป็นหลักฐานของมูลนิธิ เมื่อประธานคณะกรรมการหรือกรรมการ 
ผู้ได้รับมอบหมายให้ท าการแทน ได้ลงลายมือชื่อแล้วจึงเป็นอันใช้ได้ 

(๑๑.๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นโครงการ 
ตามระเบียบมูลนิธิกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ว่าด้วย  
การบัญชี การเงิน การเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 

(ก) คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนตามข้อ ๗ (๒) (๒.๑) จ านวน ๑๑ 
คน โดยมีสัดส่วนของผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชมรมประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาโครงการ 10 กลุ่ม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะอนุกรรมการ และ 

(ข) คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนตามข้อ ๗ (๒) (๒.๒) และ (๒.๓) 
จ านวน ๑๑ คน โดยมีสัดส่วนของผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
คณะอนุกรรมการ  

(๑๑.๔) ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ตามมติของคณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
(๑๒) เมื่อประธานคณะกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานคณะกรรมการมอบหมาย

ให้รองประธานคณะกรรมการท าการแทน 



 

   
 

(๑๓) ถ้าประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมการ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการ
ประชุมคราวหนึ่งคราวใดได้ ให้ประธานคณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานส าหรับ
การประชุมคราวนั้น 

(๑๔) เลขานุการมีหน้าที่ติดต่อประสานงานทั่วไป รักษาระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิ นัดประชุม
คณะกรรมการตามค าสั่งของประธานคณะกรรมการ และท ารายงานการประชุม ตลอดจนรายงานกิจการมูลนิธิ 

(๑๕) เหรัญญิกมีหน้าที่ควบคุมการเงิน ทรัพย์สินของมูลนิธิตลอดจนบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ให้ถูกต้องและเป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๑๓  คณะอนุกรรมการประจ าอยู่ในต าแหน่งตามเวลาที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งถ้ามิได้
ก าหนดไว้ก็ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระของคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แต่งตั้ง และคณะอนุกรรมการที่พ้น
จากต าแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 

คณะอนุกรรมการอื่นนอกเหนือจากคณะอนุกรรมการตามข้อ ๑๓ ให้อยู่ในต าแหน่งจนกว่างานที่
ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้น 

หมวด ๗ 
การประชุมคณะกรรมการ 

 

ข้อ ๑๔  ให้มีการประชุมคณะกรรมการ ๔ ครั้งต่อปี ในทุก ๓ เดือน หรือระยะเวลาที่เหมาะสม
ตามความเห็นของคณะกรรมการ หากพบว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ให้มีการประชุม
วิสามัญก่อนก าหนดเวลาปกติ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการออกเสียง จากเสียงกึ่งหนึ่งของจ านวน
คณะกรรมการทั้งหมด  

ข้อ ๑๕  การประชุมต้องมีกรรมการเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ และต้อง
มีกรรมการผู้แทนภาคประชาชนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม จึงถือเป็นองค์ประชุม 

ข้อ ๑๖  ในการประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี
หนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการในการประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีก
หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การลงมติของที่ประชุมให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่เมื่อที่ประชุมเสียงข้างมาก
เห็นชอบให้ลงมติลับ  

ข้อ ๑๗  เลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ออกหนังสือเชิญประชุม โดยแจ้งให้
คณะกรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วัน และมีหน้าที่บันทึกการประชุม และส่งรายงานการประชุม 
ให้คณะกรรมการทราบ  

ข้อ ๑๘  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการให้เบิกได้ไม่เกินไตรมาสละ ๑ ครั้ง ในกรณีที่มีความจ าเป็น
ที่จะต้องประชุมมากกว่าไตรมาสละ ๑ ครั้ง ให้สามารถด าเนินการได้โดยมติคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมเพ่ิมเติม 

ในการประชุมมีการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมแล้ว จะไม่ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงอ่ืน ๆ ในวันดังกล่าวอีก 

ข้อ ๑๙  เบี้ยประชุมและค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามระเบียบมูลนิธิกองทุนหลักประกัน 
ความเสียหายฉุกเฉินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ว่าด้วยการบัญชี การเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
ทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 



 

   
 

หมวด ๘ 
การเงิน 

 

ข้อ ๒๐  การเบิกจ่ายเงินให้ประธานคณะกรรมการหรือรองประธานคณะกรรมการ มีอ านาจ 
สั่งจ่ายเงินได้โดยการสั่งจ่ายเงินด้วยเช็คหรือตั๋วสั่งจ่ายเงิน และจะต้องมีลายมือชื่อของประธานคณะกรรมการ
หรือรองประธานคณะกรรมการลงนามร่วมกับเหรัญญิกทุกครั้ง  

ข้อ ๒๑ เหรัญญิกมีอ านาจเก็บรักษาเงินสดได้ครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือความจ าเป็น 
ในการด าเนินงานของมูลนิธิ ทั้งนี้ เป็นไปตามท่ีระเบียบก าหนด 

ข้อ ๒๒  เงินสดของมูลนิธิหรือเอกสารสิทธิต้องน าฝากไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนใด  
ที่รัฐบาลให้การค้ าประกัน ตามทีค่ณะกรรมการจะเห็นสมควร 

ข้อ ๒๓  การใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายประจ า
ส านักงาน ค่าใช้จ่ายอื่นใดตามท่ีก าหนดไว้ในรายงาน EHIA  

ข้อ ๒๔  คณะกรรมการมีอ านาจในการวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและทรัพย์สินของ
มูลนิธิ ตลอดจนก าหนดอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับการจ่ายเงิน นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
ให้เป็นไปตามระเบียบมูลนิธิกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ว่าด้วยการบัญชี การเงิน การเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ข้อ ๒๕  ให้มูลนิธิจัดท ารายงานสถานะการเงินของมูลนิธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา และ
เสนอต่อที่ประชุมในการประชุมสามัญประจ าปี  

ข้อ ๒๖  ให้มูลนิธิจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีตามแบบที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด โดยส่งให้นายทะเบียนมูลนิธิภายในเดือนมีนาคมของทุกปี พร้อมบัญชีรายได้-รายจ่าย ส าเนางบดุล
ของมูลนิธิในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองความถูกต้องแล้วรวมถึงส าเนารายงานการประชุมของ
มูลนิธิทุกครั้งที่ผ่านมา 

หมวด ๙ 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

 

ข้อ ๒๗  การแก้ไขข้อบังคับจะกระท าได้โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งต้องมีกรรมการ 
เข้าประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และการอนุมัติให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ  
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการที่เข้าประชุม 

ข้อ ๒๘  การแก้ไขข้อบังคับจะกระท าได้โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการให้แก้ไขเท่านั้น และ 
ให้แก้ไขได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ 
กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  
ระยะที่ ๓ 



 

   
 

ข้อ ๒๙  ให้กรรมการหรือตัวแทนประชาชนที่ต้องการแก้ไขข้อบังคับนี้ เสนอเรื่องผ่านเลขานุการ
คณะกรรมการ เพ่ือน าเข้าท่ีประชุมของคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป 

ข้อ ๓๐  ในกรณีที่มีการเรียกประชุมเพ่ือแก้ไขข้อบังคับ ให้ผู้เสนอเรียกประชุมเสนอร่างระเบียบ
ที่ต้องการแก้ไขต่อประธานคณะกรรมการและเลขานุการไปพร้อมกับค าเสนอขอเรียกประชุมด้วย 

ข้อ ๓๑  การแก้ไขข้อบังคับจะต้องมีระยะเวลานับจากการประกาศใช้ครั้งแรก หรือแก้ไขครั้งล่าสุด
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

หมวด ๑๐ 
การเลิกมูลนิธิ 

 

ข้อ ๓๒  การเลิกของมูลนิธินั้น นอกจากที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วให้มูลนิธิเป็นอันเลิกลง 
โดยมิต้องให้ศาลสั่งเลิกด้วยเหตุต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อมูลนิธิได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้ว ไม่ได้รับทรัพย์สินตามค ามั่น
เต็มจ านวน 

(๒) เมื่อมูลนิธิไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ 

ข้อ ๓๓  ถ้ามูลนิธิต้องเลิกไปโดยมติของคณะกรรมการจ านวนสองในสามมีมติให้ยกเลิก หรือ 
โดยเหตุผลใดก็ตาม ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด   

หมวด ๑๑ 
บทเบ็ดเตล็ด 

 

ข้อ ๓๔  การตีความในข้อบังคับของมูลนิธิ หากเป็นที่สงสัยให้คณะกรรมการโดยเสียงข้างมาก
ของจ านวนกรรมการที่มีอยู่เป็นผู้ชี้ขาด 

ข้อ ๓๕  ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมูลนิธิมาใช้บังคับ  
ในกรณีท่ีข้อบังคับของมูลนิธิมิได้ก าหนดไว้ 

ข้อ ๓๖  มูลนิธิต้องไม่ด าเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน หรือเพ่ือบุคคลใด นอกจาก 
เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ 

ข้อ ๓๗  ให้ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการกองทุนภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับ 

ข้อ ๓๘  ให้ด าเนินการจัดตั้ง “มูลนิธิเพ่ือกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉินและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน” ก่อนเริ่มก่อสร้างโครงสร้างไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

 

 

(                                        ) 
ประธานมูลนิธิกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉิน 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ 



 

 

 

(ร่าง)  

ระเบียบมูลนิธิเพื่อกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉินและ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ว่าด้วยการบัญชี การเงิน การเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชี การเงิน การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของมูลนิธิกองทุน

หลักประกันความเสียหายฉุกเฉินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม  

มาบตาพุด ระยะที่ ๓ เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๐ ข้อ ๒๒ และ ข้อ ๒๕ ของข้อบังคับมูลนิธิกองทุนหลักประกัน

ความเสียหายฉุกเฉินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉินและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนจึงวางระเบียบเกี่ยวกับการบัญชี การเงิน การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของมูลนิธิ 

ตลอดจนอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินของมูลนิธิ ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมูลนิธิ ว่าด้วยการบัญชี การเงิน การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๓” 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ภายใต้ระเบียบนี้  

“ผู้จัดการโครงการ” หมายความว่า บุคคลที่ท าหน้าที่ในส่วนของการบริหารโครงการพัฒนาท่าเรือ

อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่  ๓ ในระยะก่อสร้าง ซึ่ งมีหน้าที่ รับผิดชอบในส่วนของการวางแผน  

การด าเนินการ และการจัดการโครงการ ตามที่ กนอ. มีค าสั่งแต่งตั้ง โดยในส่วนของระยะด าเนินการให้หมายถึง

ผู้อ านวยการส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

“เงินสดย่อยหรือเงินส ารองจ่าย” หมายความว่า เงินสดย่อยที่ถืออยู่ในมือของหน่วยงานต่างๆ  

ในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ เพ่ือหมุนเวียนใช้จ่ายส าหรับรายการที่เกิดขึ้นประจ า  

หมวด ๑ 

บททั่วไป  

ข้อ ๔  ให้เหรัญญิกของมูลนิธิ รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจบริหารและด าเนินงานด้านการ

บัญชี การเงิน การเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๕  รอบระยะเวลาบัญชีของมูลนิธิให้ก าหนดเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุดลงวันที่ ๓๑ 

ธันวาคมของทุกปี 



๒ 

 

 

ข้อ ๖  บัญชีการเงิน ต้องประกอบด้วย บัญชีรายรับ-รายจ่าย บัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท และ

ทะเบียนต่าง ๆ ตามลักษณะและความจ าเป็น 

บัญชีรายรับ-รายจ่าย ให้แยกแสดงรายรับบัญชีหนึ่งและบัญชีแสดงรายจ่ายไว้อีกบัญชีหนึ่ง 

บัญชีเงินสด ให้ใช้เพียงบัญชีเดียว ส าหรับจดบันทึกรายการรับและรายการจ่าย 

บัญชีแยกประเภท ให้ เปิดบัญชีตามลักษณะความจ าเป็นโดยบันทึกรายการผ่านจากบัญชี  

รายรับ – รายจ่าย หรือบัญชีเงินสด 

บัญชีรายรับ-รายจ่าย หรือบัญชีเงินสด และบัญชีแยกประเภทให้ปิดบัญชีภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นสุด

รอบระยะเวลาบัญชี 

ทะเบียนต่าง ๆ ให้จัดท าขึ้นตามลักษณะและความจ าเป็น 

ข้อ ๗  ให้มูลนิธิจัดท าบัญชีตามหลักสากล 

ข้อ ๘  รายรับและรายจ่ายต่าง ๆ ให้บันทึกรายการลงในสมุดบัญชี โดยมีใบส าคัญรับและใบส าคัญ

จ่ายเงินเป็นหลักฐานประกอบ เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะที่ได้รับและจ่ายไป 

ใบส าคัญรับเงินและใบส าคัญจ่ายเงินของมูลนิธิให้จัดท าเป็นเอกสาร และให้มีทะเบียนคุมไว้ เพ่ือให้

ตรวจสอบได ้

หมวด ๒  

การรับเงิน การจ่ายเงิน และการรายงาน 

 

ส่วนที่ ๑  

การรับ 

 

ข้อ ๙  การรับเงินและการจ่ายเงินของมูลนิธิ ให้เป็นหน้าที่ของเหรัญญิกเป็นผู้ด าเนินงาน 

ข้อ ๑๐  การรับเงินให้ผู้รับเงินออกใบเสร็จรับเงินตามแบบฟอร์มที่ประธานคณะกรรมการก าหนดและ

บันทึกรายการในใบส าคัญรับเงินของมูลนิธิ และน าฝากธนาคารในวันที่ ที่รับเงิน หากรับเงินหลังจากเวลา 

๑๕.๓๐ น. ให้น าเข้าฝากธนาคารในวันท าการถัดไป 

 

 

 

 

 



๓ 

 

 

 

ส่วนที่ ๒  

การจ่าย 

 

ข้อ ๑๑  การจ่ายเงินให้จ่ายได้ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ โดยต้องได้รับอนุมัติจาก 

ประธานคณะกรรมการหรือรองประธานคณะกรรมการกรณีท าการแทนลงลายมือชื่อร่วมกับเหรัญญิกทุกครั้ง  

ส าหรับการจ่ายเงินสดย่อย ในกรณีค่าใช้จ่ายส านักงานต้องได้รับอนุมัติจากผู้จัดการโครงการหรือ

ผู้อ านวยการส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดลงลายมือชื่อร่วมกับเหรัญญิกทุกครั้ง 

ข้อ ๑๒  การขออนุมัติเงินส ารองจ่ายเพ่ือกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉิน มีขั้นตอนและเงื่อนไข 

ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้จัดการโครงการเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดเหตุการณ์ และความเก่ียวเนื่องกับโครงการ ในกรณีใช้

เงินส ารองจ่ายเพื่อกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉิน ภายหลังที่ได้รับแจ้งผ่านช่องทางที่มูลนิธิก าหนด เช่น 

เบอร์สายด่วน หรือศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) หรือเป็นหนังสือจากผู้ได้รับผลกระทบ

หรือผู้แจ้งเหตุ เป็นต้น โดยต้องแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวต่อประธานคณะกรรมการภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับจาก

ที่ได้รับแจ้ง 

(๒ )  ผู้ จั ดการโครงการเป็นผู้ พิจารณาประเมินมูลค่าความเสียหายต่อเหตุการณ์ดั งกล่ าว  

ในเบื้องต้น โดยแจ้งต่อประธานคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาภายใน ๓ วันท าการนับจากท่ีได้รับแจ้ง 

(๓) ประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณารายละเอียดทั้งหมดตามที่ผู้จัดการ

โครงการ เสนอให้แล้ ว เสร็ จภายใน ๗  วันท าการ  นั บจากวันที่ ไ ด้ รั บแจ้ งจากผู้ จั ดการโครงการ  

โดยพิจารณาการเบิกจ่ายตามมูลค่าความเสียหายเป็น ๒ กรณ ี

กรณีที่  ๑  มูลค่ าความเสี ยหาย เกินกว่ า  ๕๐ ,๐๐๐ บาท ให้ ประธานคณะกรรมการหรื อ 

ผู้ที่ไดร้ับมอบหมายเสนอคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาเบิกจ่าย 

กรณีที่ ๒ มูลค่าความเสียหายไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ประธานคณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาและ

เบิกจ่ายได้ และแจ้งให้คณะกรรมการ ทราบในการประชุมสามัญ 

หลังจากได้รับความเห็นชอบการเบิกจ่ายทั้ง ๒ กรณี ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบภายใน ๒ วันท าการ 

ข้อ ๑๓  การขออนุมัติงบประมาณและโครงการประจ าปี กองทุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(๑) ผู้จัดการโครงการ (ระยะก่อสร้าง) หรือผู้อ านวยการส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  

(ระยะด าเนินการ) รับเรื่องการน าเสนอโครงการ ในกรณีใช้เงินกองทุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจากผู้แทน

กลุ่มพ้ืนที่ที่ได้รับผลประโยชน์ตามข้อ ๘ ในข้อบังคับว่าด้วยมูลนิธิกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉินและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในเดือนกรกฎาคม

ของทุกปี พร้อมทั้งรวบรวมและจัดหมวดหมู่โครงการเพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการ ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี  



๔ 

 

 

(๒) คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ของกองทุน และกรอบงบประมาณตาม

ตารางแนบท้ายระเบียบนี้ โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เพ่ือเสนอคณะกรรมการ พิจารณาต่อไป 

(๓) คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณประจ าปี ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ข้อ ๑๔  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส าหรับมูลนิธิตามระเบียบนี้ให้หมายถึง ค่าตอบแทน ค่าจ้าง  

ค่าใช้สอยในการบริหารจัดการทั่วไปของมูลนิธิ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของมูลนิธิ รวมถึง

ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนด้วย  

ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนด ดังนี้ 

(๑) ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุน ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

(๒) รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุน ไม่เกิน ๘๐๐ บาทต่อคน 

(๓) คณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุน  ไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อคน 

(๔) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับการจัดประชุม ไม่เกิน ๕๐ บาทต่อคน 

(๕) ค่าอาหารและเครื่องดื่มส าหรับการจัดประชุม ไม่เกิน ๑๐๐ บาทต่อคน 

(๖) เงินเดือนเจ้าหน้าที่กองทุน ไม่เกิน ๒๔,๐๐๐ บาทต่อเดือน  

ข้อ ๑๕  การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ยกเว้นกรณีจ่ายจากเงิน

สดย่อยที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ โดยจัดท าเอกสารใบส าคัญจ่ายเงินพร้อมเช็ค  

(ถ้ามี) เสนอผู้มีอ านาจลงนามและบันทึกรายการในทะเบียนจ่ายเงิน  

ส่วนที่ ๓  

การรายงาน 

 

ข้อ ๑๖  เมื่อผู้ เสนอโครงการได้รับเงินเพ่ือด าเนินโครงการกองทุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ตามข้อ ๑๓ แล้ว ให้รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการตามท่ีเสนอต่อไปด้วย 

หมวด ๓  

การเก็บรักษาเงิน 

 

ข้อ ๑๗  ให้เหรัญญิกมีหน้าที่รวบรวมเก็บรักษาเงินสดย่อยไว้ได้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท จ านวนเงิน 

ที่เกินกว่านี้ ให้น าฝากธนาคาร 

ข้อ ๑๘ ให้เหรัญญิกฝากเงินของมูลนิธิกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด ประเภทฝากประจ า ประเภทกระแส

รายวัน หรือประเภทออมทรัพย์ 

ข้อ ๑๙ ให้เหรัญญิกรวบรวมเก็บรักษาบัญชี และเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 



๕ 

 

 

ข้อ ๒๐ ให้เหรัญญิกจัดท ารายงานแสดงฐานะการเงินประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการ ภายใน ๓๐ วัน 

นับแต่วันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชี 

ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการเสนอรายงานแสดงฐานะการเงินประจ าปีของมูลนิธิประกอบด้วย งบการเงิ น 

งบก าไรขาดทุน งบดุล ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลงนามรับรอง ทั้งนี้ให้เสร็จภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 

ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการเสนอรายงานการด าเนินกิจการในรอบปี พร้อมด้วยงบรายรับ รายจ่าย งบดุล 

และรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  

ข้อ ๒๓  ให้คณะกรรมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เพ่ือพิจารณารับรองงบการเงินที่ผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตลงนามรับรองแล้วภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  

ข้อ ๒๔  ให้คณะกรรมการเสนอรายงานการด าเนินกิจการของมูลนิธิตามแบบรายงานการด าเนินกิจการ

ของมูลนิธิของกระทรวงมหาดไทย ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 

หมวด ๔  

การเก็บรักษาทรัพย์สิน 

 

ข้อ ๒๕  ให้จัดท าทะเบียนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โดยจ าแนกตามชนิดและลักษณะของสิ่งของ 

ให้มีการส ารวจวัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้ของมูลนิธิ อย่างน้อยปีละครั้ง 

ข้อ ๒๖  ให้ดูแลทรัพย์สิน มิให้สูญหายหรือบุบสลาย และรักษาให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 

ข้อ ๒๗ การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โดยให้คณะกรรมการ ก าหนดรายละเอียดและ

วิธีการด าเนินงานขึ้นเป็นคราว ๆ ไป 

ข้อ ๒๘  การจ าหน่ายทรัพย์สินของมูลนิธิที่ช ารุดหรือสูญหายออกจากบัญชีทรัพย์สินจะต้องได้รับอนุมัติ

จากที่ประชุมคณะกรรมการ 

หมวด ๕  

อ านาจการสั่งจ่าย 

 

ข้อ ๒๙  ประธานคณะกรรมการหรือรองประธานคณะกรรมการ มีอ านาจสั่งจ่ายเงินได้คราวละไม่เกิน 

๕๐,๐๐๐ บาท ถ้าเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการโดยเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณี

จ าเป็นและเร่งด่วน ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานคณะกรรมการที่จะอนุมัติให้จ่ายได้ และต้องรายงานให้

คณะกรรมการทราบในการประชุมคราวต่อไป  



๖ 

 

 

ข้อ ๓๐  การสั่งจ่ายเงิน โดยเอกสารใบส าคัญจ่ายเงิน จะต้องมีลายมือชื่อของประธานคณะกรรมการ

หรือรองประธานคณะกรรมการลงนามร่วมกับเหรัญญิกทุกครั้ง 

ข้อ ๓๑  การสั่งจ่ายเงินสดย่อย ในกรณีค่าใช้จ่ายส านักงานต้องได้รับอนุมัติจากผู้จัดการโครงการหรือ

ผู้อ านวยการส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดลงลายมือชื่อร่วมกับเหรัญญิกทุกครั้ง 

หมวด ๖  

การตรวจสอบบัญชี 

 

ข้อ ๓๒  ก าหนดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบและแต่งตั้งจากบุคคลที่มิใช่

กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ  

ข้อ ๓๓  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิ และรับรองงบการเงิน

ประจ าปี ทั้งยังมีสิทธิตรวจสอบบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอบถามกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับ

การเงินและการบัญชี และเอกสารทางการบัญชีได้ 

ข้อ ๓๔  กรณีที่มีความจ าเป็น และจะต้องปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้อยู่ใน

ดุลพินิจของคณะกรรมการ 

 

(                                        ) 
ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ 

กองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉิน 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

 

ตารางแนบท้ายระเบียบมูลนิธิเพ่ือกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ว่าด้วยการบัญชี การเงิน การเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. 2563 

พื้นที ่ งบประมาณโครงการ สัดส่วนงบประมาณโครงการ 

สัดส่วนตาม EHIA ร้อยละ 60 (4,500,000 บาท) 

จัดสรรให้กับกลุ่มประมงเรือ
เล็กพื้นบ้านในบริเวณพื้นที่
ศึกษาโครงการ 10 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ช ม ร ม ป ร ะ ม ง เ รื อ เ ล็ ก
พื้นบ้านอ า เภอเมืองและ
อ า เภอบ้ านฉา งสามั คคี 
(ปัจจุบันประกอบไปด้วย
กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน
จ านวน 8 กลุ่ม) กลุ่มประมง
เรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ
และวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่ ม
ประมงเรือเล็กหาดสุชาดา 

ร้ อ ย ล ะ  6 0  ส า ห รั บ
โครงการที่งบประมาณ 
มากกว่า 300,000 บาท
(2,700,000 บาท) 

1. การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. การพัฒนาอาชีพของชุมชนโดยรอบ 

ร้อยละ 60 
(1,620,000 บาท) 

1. การสนับสนุนด้านสาธารณสุข 

2. การสนับสนุนด้านการศึกษา 

3. การสนับสนุนด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ี

4.การสนับสนุนด้านการกีฬาและดนตร ี

ร้อยละ 40 

(1,080,000 บาท) 

 

ร้ อ ย ล ะ  4 0  ส า ห รั บ
โครงการที่งบประมาณ 
น้อยกว่า 300,000 บาท 
(1,800,000 บาท) 

1. การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. การพัฒนาอาชีพของชุมชนโดยรอบ 

ร้อยละ 60 
(1,080,000 บาท) 

1. การสนับสนุนด้านสาธารณสุข 

2. การสนับสนุนด้านการศึกษา 

3. การสนับสนุนด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

4. การสนับสนุนด้านการกีฬาและดนตร ี

ร้อยละ 40 
(720,000 บาท) 

 

สัดส่วนตาม EHIA ร้อยละ ร้อยละ 30 (2,300,000 บาท) 
จัดสรรให้กับชุมชนใน รัศมี 
5 กิโลเมตร จากที่ตั้งของ
โครงการ 

ร้ อ ย ล ะ  6 0  ส า ห รั บ
โครงการที่งบประมาณ 
มากกว่า 300,000 บาท 

(1,380,000 บาท) 

1. การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. การพัฒนาอาชีพของชุมชนโดยรอบ 

ร้อยละ 60  

( 828,000 บาท) 

1. การสนับสนุนด้านสาธารณสุข 

2. การสนับสนุนด้านการศึกษา 

3. การสนับสนุนด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

4.การสนับสนุนด้านการกีฬาและดนตร ี

ร้อยละ 40 

( 552,000 บาท) 

 

ร้ อ ย ล ะ  4 0  ส า ห รั บ
โครงการที่งบประมาณ 
น้อยกว่า 300,000 บาท  
(900,000 บาท) 

1. การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. การพัฒนาอาชีพของชุมชนโดยรอบ 

ร้อยละ 60  

(  540,000 บาท) 

1. การสนับสนุนด้านสาธารณสุข 

2. การสนับสนุนด้านการศึกษา 

3. การสนับสนุนด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ี

4. การสนับสนุนด้านการกีฬาและดนตร ี

ร้อยละ 40 

( 360,000 บาท) 

 

 

 



๘ 

 

 

พื้นที ่ งบประมาณโครงการ สัดส่วนงบประมาณโครงการ 

สัดส่วนตาม EHIA ร้อยละ 10 (340,000 บาท) 

จัดสรรให้กับชุมชนในรัศมี 
5-10 กิโลเมตร จากที่ตั้ ง
ของโครงการ 

ร้ อ ย ล ะ  6 0  ส า ห รั บ
โครงการที่งบประมาณ 
มากกว่า 100,000 บาท
(204,000 บาท) 

1. การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. การพัฒนาอาชีพของชุมชนโดยรอบ 

ร้อยละ 60 
(122,400 บาท) 

1. การสนับสนุนด้านสาธารณสุข 

2. การสนับสนุนด้านการศึกษา 

3. การสนับสนุนด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ี

4.การสนับสนุนด้านการกีฬาและดนตร ี

ร้อยละ 40 

(81,600 บาท) 

 

ร้ อ ย ล ะ  4 0  ส า ห รั บ
โครงการที่งบประมาณ 
น้อยกว่า 100,000 บาท 
(136,000 บาท) 

1. การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. การพัฒนาอาชีพของชุมชนโดยรอบ 

ร้อยละ 60 
(81,600 บาท) 

1. การสนับสนุนด้านสาธารณสุข 

2. การสนับสนุนด้านการศึกษา 

3. การสนับสนุนด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

4. การสนับสนุนด้านการกีฬาและดนตร ี

ร้อยละ 40 
(54,400 บาท) 

 

 

 


