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ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
ฉบับท่ี  ๑๑ 

วาดวย  หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการใหสินเชื่อเพื่อการพัฒนาแกองคกรชุมชน 
และเครือขายองคกรชุมชน 

 
 

เพื่อใหการบริหารสินเชื่อของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  สอดคลองกับเจตนารมณ   
การใชสินเชื่อเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาและพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลสนับสนุน   
ใหเกิดการกระจายการบริหารจัดการสินเชื่อสูชุมชนและทองถ่ิน  โดยสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล   
มีกระบวนการสํารวจขอมูลและวิเคราะหปญหาโดยเนนหลักการมีสวนรวม  ทําใหเกิดแผนการใชสนิเชือ่   
ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาอ่ืน ๆ  ท่ีสอดคลองกับแผนการพัฒนาตามยุทธศาสตรของขบวนการ   
รวมถึงสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาระบบการเงินและทุนเดิมในชุมชนใหเขมแข็ง  สามารถพึ่งตนเองได   
อยางยั่งยืนนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชนโดยรวม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  (๗)  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน   
(องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  เห็นสมควรออกขอบังคับ   
วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการใหสินเชื่อเพื่อการพัฒนาแกองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน   
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  ฉบับท่ี  ๑๑   
วาดวย  หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการใหสินเชื่อเพื่อการพัฒนาแกองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชมุชน” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 
“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการ  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
“องคกรชุมชน”  หมายความวา  กลุมคนท่ีมีระบบการจัดการท่ีสมาชิกของชุมชนจัดตั้งขึ้นเพื่อ   

ดําเนินการรวมกัน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพ  พัฒนาอาชีพ  เพิ่มรายได   
พัฒนาท่ีอยูอาศัยและสิ่งแวดลอมหรือพัฒนาชีวิตความเปนอยูของสมาชิกในกลุม 
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“เครือขาย”  หมายความวา  กลุมองคกรชุมชนท่ีมีการรวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงคท่ีจะนํากิจกรรม   
อยางใดอยางหนึ่ง  เพื่อประโยชนขององคกรชุมชนในกลุมนั้น 

ขอ ๔ ใหผูอํานวยการเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้  และใหมีอํานาจในการออกประกาศ  คําสั่ง   
เก่ียวกับวิธีปฏิบัติตามขอบังคับนี้  และตามระเบียบสินเชื่อ 

องคกรผูใชสินเชื่อ 
ขอ ๕ คุณสมบัติขององคกรผูใชสินเชื่อ 
(๑) เปนองคกรชุมชนหรือเครือขายองคการชุมชน 
(๒) มีคุณสมบัติตามขอตกลงรวมกันของบรรดาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชมุชนในแตละภาค   

ซึ่งขอตกลงดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสินเชื่อ 
(๓) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับองคกรผูใชสินเชื่อประเภทใดประเภทหนึ่ง  ใหเปนไปตามท่ีกําหนด   

ไวในระเบียบวาดวยสินเชื่อแตละประเภท 
ประเภทของสินเชื่อ 

ขอ ๖ ใหคณะกรรมการสินเชื่อ  เปนผูกําหนดและออกระเบียบวาดวยสินเชื่อแตละประเภท   
รวมถึงการปรับเปล่ียนหรือการยกเลิก  โดยการมีสวนรวมของบรรดาองคกรชุมชนและเครือขายองคกร   
ชุมชน  และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

การเสนอใชสินเชื่อ 
ขอ ๗ การเสนอใชสินเชื่อใหองคกรผูใชนําเสนอโครงการเปนลายลักษณอักษรตอสถาบัน 
ขอ ๘ โครงการท่ีนําเสนอประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 
(๑) ขอมูลพื้นฐานขององคกรชุมชนและหรือเครือขายองคกรชุมชน 
(๒) ขอมูลของโครงการและกิจกรรมท่ีจะใชสินเชื่อ 
(๓) ขอมูลท่ีจําเปนตามลักษณะการพิจารณาสินเชื่อ  โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยสินเชื่อ   

แตละประเภท 
ขอ ๙ โครงการท่ีนําเสนอตองเปนโครงการท่ีผานกระบวนการมีสวนรวมจากสมาชิก  องคกร   

สมาชิกตั้งแตการสํารวจและวิเคราะหปญหา  การจัดทําแผนการแกไขและพัฒนา  การกําหนดโครงการ   
สินเชื่อและกิจกรรม  การกําหนดหลักเกณฑในการบริหารจัดการสินเชื่อ  และมีกระบวนการพัฒนาโครงการ   
รวมกันจากเครือขายองคกรชุมชนและหนวยงานในทองถ่ินท่ีเก่ียวของ 
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คณะกรรมการสินเชื่อ 
ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการสินเชื่อตามความเหมาะสมของประเภทสนิเชือ่   

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ  ผูแทนชุมชน  และผูอํานวยการ  โดยมีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ  ๒  ป 
คณะกรรมการสินเชื่อมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบายเก่ียวกับการบริหารสินเชื่อตอคณะกรรมการ 
(๒) ออกระเบียบวาดวยสินเชื่อประเภทใดประเภทหนึ่ง  รวมถึงการปรับยกเลิกตามความเหมาะสม 
(๓) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  เพื่อปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 
(๔) พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 
(๕) พิจารณาใหความเห็นสินเชื่อในวงเงินท่ีเกินอํานาจอนุมัติ  และนําเสนอตอคณะกรรมการ 
(๖) พิจารณาเปล่ียนแปลงเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อ 
(๗) กําหนดแนวทางและหลักเกณฑในการพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ 
(๘) กําหนดระบบการติดตามประเมินผลภาพรวมดานสินเชื่อ 

การพิจารณาอนุมัติสนิเชื่อ 
ขอ ๑๑ การพิจารณาอนุมัติโครงการสินเชื่อ  ใหพิจารณาโดยมีเกณฑดังตอไปนี้ 
(๑) คุณสมบัติองคกรผูนําเสนอใชสินเชื่อ 
(๒) ความจําเปนและความเหมาะสมในการใชสินเชื่อ 
(๓) กระบวนการพัฒนาโครงการและการมีสวนรวม 
(๔) วัตถุประสงคและความเปนไปไดของแผนและโครงการ 
(๕) ความสามารถในการบริหารจัดการ 
(๖) ความสามารถในการชําระคืน 
(๗) ประโยชนและผลกระทบจากการใชสินเชื่อท่ีเกิดขึ้นกับสมาชิกและองคกร 
(๘) หลักประกัน 
(๙) หลักเกณฑเฉพาะสินเชื่อประเภทใดประเภทหนึ่ง  ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยสินเชื่อ   

แตละประเภท 
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อํานาจการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 
ขอ ๑๒ กําหนดผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ  ๓  ระดับ  ดังนี้  (๑)  ผูอํานวยการมีอํานาจอนุมัติ   

สินเชื่อในวงเงินไมเกิน  ๕  ลานบาท  (๒)  คณะกรรมการสินเชื่อมีอํานาจอนุมัติสินเชื่อในวงเงินไมเกิน   
๓๐  ลานบาท  (๓)  คณะกรรมการมีอํานาจอนุมัติสินเชื่อวงเงินท่ีเกิน  ๓๐  ลานบาท  โดยวงเงินท่ีใชเปน   
หลักเกณฑใหพิจารณารวมกับวงเงินจากสัญญาสินเชื่อท่ียังชําระไมเสร็จสิ้นขององคกรผูใชสินเชื่อ 

วงเงินสนิเชื่อ 
ขอ ๑๓ วงเงินสินเชื่อ  ใหมีความสัมพันธกับทุนภายในระยะเวลาการออม  การรวมทุนหรือ   

การทํากิจกรรมรวมกันของสมาชิก 
ขอ ๑๔ วงเงินสินเชื่อของสินเชื่อประเภทใดประเภทหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบวาดวยสนิเชือ่   

แตละประเภท 
ขอ ๑๕ วงเงินสินเชื่อท่ีสถาบันใหแกองคกรผูใชสินเชื่อ ใหไดไมเกิน  ๒๐  เทาของเงินทุนภายใน   

องคกรโดยนับรวมวงเงินจากสัญญาสินเชื่อท่ียังชําระไมเสร็จสิ้นทุกประเภทรวมกัน 
อัตราดอกเบ้ียสินเชื่อ 

ขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการกําหนดและหรือเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียสินเชื่อโดยมีกระบวนการ   
ปรึกษาหารือรวมกับบรรดาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน 

ขอ ๑๗ อัตราดอกเบ้ียสินเชื่อแตละประเภทใหเปนไปตามระเบียบวาดวยสินเชื่อประเภทนัน้ ๆ  
การคิดดอกเบ้ีย 

ขอ ๑๘ ใหสถาบันคิดดอกเบ้ีย  ตามตนเงินคงเหลือเปนรายวัน  นับแตวันถัดจากวันท่ีกําหนด   
จนถึงวันชําระคืนเงินสินเชื่อเสร็จสิ้น  โดยการเรียกเก็บดอกเบ้ียจากองคกรผูใชสินเชื่อใหเปนไปตามระเบียบ   
วาดวย  สินเชื่อแตละประเภท 

การชําระคนืสินเชื่อ 
ขอ ๑๙ การชําระคืนสินเชื่อ  ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยสินเชื่อแตละประเภท 
ขอ ๒๐ การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อ  ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการสินเชื่อ

กําหนด 
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หลักประกันของสินเชื่อ 
ขอ ๒๑ กําหนดใหคณะกรรมการองคกรผูใชสินเชื่อ  เปนผูค้ําประกันสินเชื่อรวมกันและแทนกัน   

รวมถึงใหมีหลักประกันอ่ืน ๆ  ตามระเบียบวาดวยสินเชื่อประเภทนั้น ๆ 
การผิดนัดชาํระหนี้และการพฒันาคุณภาพสินเชื่อ 

ขอ ๒๒ ในกรณีผูใชสินเชื่อไมสามารถชําระคืนเงินตน  และหรือดอกเบ้ียไดตามสัญญาใหถือวา   
ผิดนัดการชําระหนี้  สถาบัน  ฯ  สามารถเรียกเก็บคาปรับหรือปรับเงื่อนไขสัญญาได  โดยใหเปนไปตามท่ี   
คณะกรรมการสินเชื่อกําหนด 

ขอ ๒๓ การพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ  หรือการแกไขปญหาสินเชื่อท่ีไมสามารถชําระคืนไดตาม   
เงื่อนไข  ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการสินเชื่อกําหนด 

การเรียกคนืสินเชื่อ 
ขอ ๒๔ ในกรณีท่ีผูใชสินเชื่อไมปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงสัญญา  และอาจกอใหเกิดความเสียหาย   

ตอสถาบัน  ฯ  และองคกรชุมชนโดยรวม  ใหผูอํานวยการ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสนิเชือ่   
มีสิทธิเรียกสินเชื่อคืนบางสวน  หรือเต็มจํานวนท่ียังคางชําระพรอมดอกเบ้ียโดยสิ้นเชิง  ถึงแมยังไมถึงกําหนด   
ชําระคืนตามสัญญาก็ตาม 

การติดตามและประเมินผล 
ขอ ๒๕ ใหบรรดาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนรวมกันจัดใหมีกระบวนการตดิตาม   

การใชสินเชื่อเพื่อการพัฒนา โดยใหมีการตรวจสอบกันเองระหวางองคกรผูใชสินเชื่อ  และมีสวนรวมจาก   
คณะภายนอกท่ีประกอบดวยผูแทนหลายฝาย  โดยใหเปนไปตามขอตกลงของบรรดาองคกรชุมชนและ 
เครือขายองคกรชุมชนในแตละภาค 

ขอ ๒๖ ใหสถาบันจัดใหมีการติดตามประเมินผล  การสอบทานการใชสินเชื่อ  และรายงานสรุป   
ใหคณะกรรมการสินเชื่อและคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง 

การบริหารสินเชื่อตามหลักศาสนา 
ขอ ๒๗ เพื่อใหการบริหารสินเชื่อของสถาบันสอดคลองกับประเพณีวัฒนธรรมของทุกทองถ่ิน   

ใหสถาบันจัดใหมีแนวทางการดําเนินการและหลักเกณฑสินเชื่อท่ีสอดคลองกับหลักการทางการเงินตามหลัก   
ศาสนาอิสลาม  โดยการมีสวนรวมของบรรดาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนท่ีเก่ียวของ 



หนา   ๖๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐  กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

บทเฉพาะกาล 
ขอ ๒๘ เพื่อใหบรรดาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนไดเพิ่มความพรอมในการมีสวนรวม   

บริหารจัดการสินเชื่อ  โดยเฉพาะการปฏิบัติหนาท่ีในคณะกรรมการสินเชื่อ  ในวาระเริ่มแรกจึงใหมีการแตงตั้ง   
คณะกรรมการสินเชื่อเพื่อปฏิบัติหนาท่ีในตามแนวทางและหลักเกณฑตามขอบังคับนี้  โดยมีวาระ  ๑  ป   
ไปกอน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม 
ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 


