เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓

ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
วาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการใหสินเชื่อเพื่อการพัฒนาแกองคกรชุมชน
และเครือขายองคกรชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่อใหการบริหารสินเชื่อของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) สอดคลองกับ
เจตนารมณ ก ารใช สิ น เชื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ในการแก ไ ขป ญ หาและพั ฒ นาได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การกระจายการบริ ห ารจั ด การสิ น เชื่ อ สู ชุ ม ชนและท อ งถิ่ น
โดยสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลมีกระบวนการสํารวจขอมูลและวิเคราะหปญหาโดยเนนหลักการ
มีสวนร วม ทําให เกิดแผนการใชสิน เชื่อที่ สามารถเชื่ อมโยงกับ แผนพัฒนาอื่น ๆ ที่ สอดคลองกั บ
แผนพัฒนาตามยุทธศาสตรของขบวนการ รวมถึงสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาระบบการเงินและทุนเดิม
ในชุม ชนใหเขม แข็ง สามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน นําไปสูการพัฒนาคุณ ภาพชีวิตของสมาชิ ก
และชุมชนโดยรวม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ (๗) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และมติคณะกรรมการสถาบัน พัฒนาองคกรชุมชนในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชนจึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการใหสินเชื่อเพื่อการพัฒนาแกองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับสถาบัน พัฒนาองคกรชุม ชน (องคการมหาชน) ฉบับ ที่ ๑๑
วาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการใหสิน เชื่อเพื่อการพัฒนาแกองคกรชุมชนและเครือขาย
องคกรชุมชน ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
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“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
“องคกรชุมชน” หมายความวา กลุมคนที่มีระบบการจัดการที่สมาชิกของชุมชนจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ดําเนินการรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได
พัฒนาที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมหรือพัฒนาชีวิตความเปนอยูของสมาชิกในกลุม
“เครือขาย” หมายความวา กลุมองคกรชุมชนที่มีการรวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงคที่จะนํากิจกรรม
อยางใดอยางหนึ่ง เพื่อประโยชนขององคกรชุมชนนั้น
“องคกรผูใชสินเชื่อ” หมายความวา องคกรชุมชนหรือเครือขายที่เสนอขอใชสินเชื่อจากสถาบัน
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการสินเชื่อซึ่งคณะกรรมการสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชนไดแตงตั้งขึ้น
ขอ ๕ ให ผู อํ า นวยการรั ก ษาการตามข อ บั ง คั บ นี้ แ ละให มี อํ า นาจออกระเบี ย บ คํ า สั่ ง
หลักเกณฑและวิธีการเพื่อประโยชนใ นการปฏิบัติตามขอบังคับนี้โดยไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
หรือมติของคณะกรรมการ
หมวด ๑
องคกรผูใชสินเชื่อ
ขอ ๖ องคกรผูใชสินเชื่อตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) เปนองคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชน
(๒) มีคุณสมบัติตามขอตกลงรวมกัน ของบรรดาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุม ชน
ในแตละภาค ซึ่งขอตกลงดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
(๓) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับองคกรผูใชสิน เชื่อประเภทใดประเภทหนึ่ง ใหเปน ไปตามที่
กําหนดไวในระเบียบวาดวยสินเชื่อแตละประเภท
หมวด ๒
ประเภทของสินเชื่อ
ขอ ๗ การกําหนดประเภทสิน เชื่อ ใหผูอํานวยการเปน ผูกําหนดและออกระเบียบวาดวย
สินเชื่อแตละประเภทรวมถึงการปรับเปลี่ยนหรือการยกเลิก โดยใหองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน
มีสวนรวมในการพิจารณา ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
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หมวด ๓
การเสนอใชสินเชื่อ
ขอ ๘ การเสนอใชสินเชื่อ ใหองคกรผูใชสินเชื่อนําเสนอโครงการเปนลายลักษณอักษร
ตอสถาบัน
ขอ ๙ โครงการที่นําเสนอตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้
(๑) ขอมูลพื้นฐานขององคกรชุมชนและหรือเครือขายองคกรชุมชน
(๒) ขอมูลของโครงการและกิจกรรมที่จะใชสินเชื่อ
(๓) ขอมูลที่จําเปนตามลักษณะการพิจารณาสินเชื่อ โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยสินเชื่อ
แตละประเภท
ขอ ๑๐ โครงการที่ นําเสนอตอ งเปน โครงการที่ผ านกระบวนการมีส วนรวมจากสมาชิ ก
องคกรตั้งแตการสํารวจและวิเคราะหปญหา การจัดทําแผนการแกไขและพัฒนา การกําหนดโครงการ
สินเชื่อและกิจกรรม การกําหนดหลักเกณฑในการบริหารและจัดการสินเชื่อ และมีกระบวนการพัฒนา
โครงการรวมกันจากเครือขายองคกรชุมชนและหนวยงานในทองถิ่นที่เกี่ยวของ
หมวด ๔
คณะอนุกรรมการสินเชื่อ
ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตามความเหมาะสมโดยประกอบดว ย
ผูแ ทนคณะกรรมการ ผู แ ทนองคก รภาคี พัฒ นา ผูท รงคุ ณ วุฒิ และผูแ ทนองคก รชุม ชน โดยให
คณะอนุกรรมการมีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป
คณะอนุกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการบริหารสินเชื่อตอคณะกรรมการ
(๒) เสนอใหผูอํานวยการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง ตามที่
คณะอนุกรรมการมอบหมาย
(๓) พิจารณาใหความเห็นชอบในการใหสินเชื่อแกองคกรผูใชสินเชื่อภายในวงเงินตามขอ ๑๓ (๒)
(๔) พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับสินเชื่อที่มีวงเงินเกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สามสิบลานบาทถวน) ตอหนึ่งองคกรผูใชสินเชื่อ
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หมวด ๕
หลักเกณฑการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
ขอ ๑๒ การพิจารณาอนุมัติโครงการสินเชื่อ ใหพิจารณาโดยคํานึงถึงหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) คุณสมบัติองคกรผูใชสินเชื่อ
(๒) ความจําเปนและความเหมาะสมในการใชสินเชื่อ
(๓) กระบวนการพัฒนาโครงการและการมีสวนรวมจากสมาชิกองคกร
(๔) วัตถุประสงคและความเปนไปไดของแผนและโครงการ
(๕) ความสามารถขององคกรผูใชสินเชื่อในการบริหารจัดการ
(๖) ความสามารถขององคกรผูใชสินเชื่อในการชําระคืน
(๗) ประโยชนและผลกระทบจากการใชสินเชื่อที่เกิดขึ้นแกสมาชิกองคกร
(๘) หลักประกันของสินเชื่อ
(๙) หลักเกณฑเฉพาะสินเชื่อประเภทใดประเภทหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยสินเชื่อ
แตละประเภท
หมวด ๖
อํานาจการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
ขอ ๑๓ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแบงออกเปน ๓ กรณี ดังนี้
(๑) กรณีสินเชื่อวงเงินไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หาลานบาทถวน) ตอหนึ่งองคกรผูใชสินเชื่อ
ใหผู อํานวยการมี อํานาจพิ จารณาอนุมัติ สิน เชื่อที่ ผานการพิจารณาเสนอความเห็น จากคณะทํ างาน
กลั่นกรองโครงการสินเชื่อ
(๒) กรณีสินเชื่อวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หาลานบาทถวน) แตไมเกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สามสิบลานบาทถวน) ตอหนึ่งองคกรผูใ ชสิน เชื่อ ใหผูอํานวยการมีอํานาจพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
ที่ผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
(๓) กรณีสินเชื่อวงเงินเกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบลานบาทถวน) ตอหนึ่งองคกรผูใชสินเชื่อ
ใหผูอํานวยการมีอํานาจพิจารณาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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การพิจารณาวงเงิ น สิน เชื่อ ตามวรรคหนึ่ง ใหนําเอาจํานวนเงิน ตามสั ญญาสิน เชื่อที่ไดรั บ
การสนับสนุนโดยสถาบันที่ยังชําระไมเสร็จสิ้นมารวมพิจารณาดวย
หมวด ๗
การกําหนดวงเงินสินเชื่อ
ขอ ๑๔ การกํ า หนดวงเงิ น สิ น เชื่ อ ให มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ทุ น ภายในระยะเวลาการออม
การรวมทุนและหรือการทํากิจกรรมรวมกันของสมาชิก
ขอ ๑๕ การกําหนดวงเงินสินเชื่อของสินเชื่อประเภทใดประเภทหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบ
ที่สถาบันกําหนด
ขอ ๑๖ การกําหนดวงเงินสินเชื่อที่สถาบัน ใหแกองคกรผูใ ชสินเชื่อ ใหกําหนดไดไมเกิน
๒๐ เทาของเงินทุนภายในองคกรผูใชสินเชื่อ โดยนับรวมวงเงินจากสัญญาสินเชื่อที่ยังชําระไมเสร็จสิ้น
ทุกประเภทรวมกัน
หมวด ๘
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ
ขอ ๑๗ ให ค ณะกรรมการกํ า หนดและหรื อ เปลี่ ย นแปลงอั ต ราดอกเบี้ ย สิ น เชื่ อ โดยมี
กระบวนการปรึกษาหารือรวมกับบรรดาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน
ขอ ๑๘ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแตละประเภทใหเปนไปตามระเบียบวาดวยสินเชื่อประเภทนั้น ๆ
ขอ ๑๙ ใหสถาบัน คิดดอกเบี้ยตามต น เงิน คงเหลือเปน รายวัน โดยการเรียกเก็ บดอกเบี้ ย
จากองคกรผูใชสินเชื่อ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยสินเชื่อแตละประเภท
หมวด ๙
เงื่อนไขการชําระคืนสินเชื่อ
ขอ ๒๐ เงื่อนไขการชําระคืนสินเชื่อ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยสินเชื่อแตละประเภท
หมวด ๑๐
หลักประกันของสินเชื่อ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการขององคกรผูใชสินเชื่อเปนผูค้ําประกันสินเชื่อรวมกันและแทนกัน
รวมถึงใหมีหลักประกันอื่น ๆ ตามระเบียบวาดวยสินเชื่อประเภทนั้น ๆ

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓

หมวด ๑๑
การผิดนัดชําระหนี้และการพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ
ขอ ๒๒ ในกรณี องคกรผูใ ชสิ น เชื่อไมสามารถชํา ระคืน เงิน ตน และหรือดอกเบี้ย ไดตาม
สัญญาใหถือวาผิดนัดการชําระหนี้ สถาบันสามารถเรียกเก็บคาปรับหรือปรับเงื่อนไขสัญญาได โดยให
เปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนดโดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
ขอ ๒๓ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อ การแกไขปญหาสินเชื่อที่ไมสามารถ
ชําระคืนไดตามเงื่อนไขและการพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ ใหเปน ไปตามที่ผูอํานวยการกําหนดโดยผาน
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
ขอ ๒๔ ในกรณีที่ องคกรผู ใ ชสิน เชื่ อไมปฏิบั ติตามเงื่ อ นไขแห งสัญญาและอาจก อ ใหเกิ ด
ความเสียหายตอสถาบันและองคกรชุมชนโดยรวม ใหสถาบันมีสิทธิเรียกสินเชื่อคืนบางสวนหรือเต็มจํานวน
ที่ยังคางชําระพรอมดอกเบี้ยโดยสิ้นเชิง ถึงแมยังไมถึงกําหนดชําระคืนตามสัญญาก็ตาม
หมวด ๑๒
การติดตามและประเมินผล
ขอ ๒๕ ใหสถาบันสนับสนุนใหบรรดาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนรวมกันจัดให
มีกระบวนการติดตามการใชสินเชื่อเพื่อการพัฒนา โดยใหมีการตรวจสอบกันเองระหวางองคกรผูใช
สินเชื่อ และมีสวนรวมจากบุคคลภายนอกหลายฝาย ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอตกลงของบรรดาองคกร
ชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนในแตละภาค
ขอ ๒๖ ใหสถาบันจัดใหมกี ารติดตามประเมินผล การสอบทานการใชสินเชื่อ และรายงาน
สรุปใหคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
หมวด ๑๓
การบริหารสินเชื่อตามหลักศาสนา
ขอ ๒๗ เพื่อใหการบริหารสินเชื่อของสถาบันสอดคลองกับประเพณีและวัฒนธรรมของทุกทองถิ่น
ใหสถาบันจัดใหมีแนวทางการดําเนินการและหลักเกณฑสินเชื่อที่สอดคลองกับหลักการทางการเงินตาม
หลักศาสนาอิสลาม โดยการมีสวนรวมของบรรดาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนที่เกี่ยวของ

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓

หมวด ๑๔
เบ็ดเตล็ด
ขอ ๒๘ ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามขอบังคับนี้ได ใหเสนอคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย
ชี้ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
พลเอก สุรินทร พิกุลทอง
ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน

