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ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
ฉบับที่ ๑๑
วาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการใหสินเชื่อเพื่อการพัฒนาแกองคกรชุมชน
และเครือขายองคกรชุมชน
เพื่อใหการบริหารสินเชื่อของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) สอดคลองกับเจตนารมณ
การใชสินเชื่อเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาและพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสนับสนุน
ใหเกิดการกระจายการบริหารจัดการสินเชื่อสูชุมชนและทองถิ่น โดยสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล
มีกระบวนการสํารวจขอมูลและวิเคราะหปญหาโดยเนนหลักการมีสวนรวม ทําใหเกิดแผนการใชสนิ เชือ่
ที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาอื่น ๆ ที่สอดคลองกับแผนการพัฒนาตามยุทธศาสตรข องขบวนการ
รวมถึงสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาระบบการเงินและทุนเดิมในชุมชนใหเขมแข็ง สามารถพึ่ง ตนเองได
อยางยั่งยืนนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชนโดยรวม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ (๗) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน เห็นสมควรออกขอบังคับ
วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการใหสินเชื่อเพื่อการพัฒนาแกองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ฉบับที่ ๑๑
วาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการใหสินเชื่อเพื่อการพัฒนาแกองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
“องคกรชุมชน” หมายความวา กลุมคนที่มีระบบการจัดการที่สมาชิกของชุมชนจัด ตั้ง ขึ้น เพื่อ
ดําเนินการรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพ พัฒ นาอาชีพ เพิ่มรายได
พัฒนาที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมหรือพัฒนาชีวิตความเปนอยูของสมาชิกในกลุม
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“เครือขาย” หมายความวา กลุมองคกรชุมชนที่มีการรวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงคที่จะนํากิจกรรม
อยางใดอยางหนึ่ง เพื่อประโยชนขององคกรชุมชนในกลุมนั้น
ขอ ๔ ใหผูอํานวยการเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจในการออกประกาศ คําสั่ง
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามขอบังคับนี้ และตามระเบียบสินเชื่อ
องคกรผูใชสินเชื่อ
ขอ ๕ คุณสมบัติขององคกรผูใชสินเชื่อ
(๑) เปนองคกรชุมชนหรือเครือขายองคการชุมชน
(๒) มีคุณสมบัติตามขอตกลงรวมกันของบรรดาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนในแตละภาค
ซึ่งขอตกลงดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสินเชื่อ
(๓) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับองคกรผูใชสินเชื่อประเภทใดประเภทหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนด
ไวในระเบียบวาดวยสินเชื่อแตละประเภท
ประเภทของสินเชื่อ
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการสินเชื่อ เปนผูกําหนดและออกระเบียบวาดวยสิน เชื่อแตละประเภท
รวมถึงการปรับเปลี่ยนหรือการยกเลิก โดยการมีสวนรวมของบรรดาองคกรชุมชนและเครือขา ยองคกร
ชุมชน และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การเสนอใชสินเชื่อ
ขอ ๗ การเสนอใชสินเชื่อใหองคกรผูใชนําเสนอโครงการเปนลายลักษณอักษรตอสถาบัน
ขอ ๘ โครงการที่นําเสนอประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้
(๑) ขอมูลพื้นฐานขององคกรชุมชนและหรือเครือขายองคกรชุมชน
(๒) ขอมูลของโครงการและกิจกรรมที่จะใชสินเชื่อ
(๓) ขอมูลที่จําเปนตามลักษณะการพิจารณาสินเชื่อ โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยสิน เชื่อ
แตละประเภท
ขอ ๙ โครงการที่นําเสนอตองเปนโครงการที่ผานกระบวนการมีสวนรวมจากสมาชิก องคกร
สมาชิกตั้งแตการสํารวจและวิเคราะหปญหา การจัดทําแผนการแกไขและพัฒนา การกําหนดโครงการ
สินเชื่อและกิจกรรม การกําหนดหลักเกณฑในการบริหารจัดการสินเชื่อ และมีกระบวนการพัฒนาโครงการ
รวมกันจากเครือขายองคกรชุมชนและหนวยงานในทองถิ่นที่เกี่ยวของ
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คณะกรรมการสินเชื่อ
ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการสินเชื่อตามความเหมาะสมของประเภทสินเชือ่
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนชุมชน และผูอํานวยการ โดยมีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป
คณะกรรมการสินเชื่อมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการบริหารสินเชื่อตอคณะกรรมการ
(๒) ออกระเบียบวาดวยสินเชื่อประเภทใดประเภทหนึ่ง รวมถึงการปรับยกเลิกตามความเหมาะสม
(๓) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
(๔) พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
(๕) พิจารณาใหความเห็นสินเชื่อในวงเงินที่เกินอํานาจอนุมัติ และนําเสนอตอคณะกรรมการ
(๖) พิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อ
(๗) กําหนดแนวทางและหลักเกณฑในการพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ
(๘) กําหนดระบบการติดตามประเมินผลภาพรวมดานสินเชื่อ
การพิจารณาอนุมัติสนิ เชื่อ
ขอ ๑๑ การพิจารณาอนุมัติโครงการสินเชื่อ ใหพิจารณาโดยมีเกณฑดังตอไปนี้
(๑) คุณสมบัติองคกรผูนําเสนอใชสินเชื่อ
(๒) ความจําเปนและความเหมาะสมในการใชสินเชื่อ
(๓) กระบวนการพัฒนาโครงการและการมีสวนรวม
(๔) วัตถุประสงคและความเปนไปไดของแผนและโครงการ
(๕) ความสามารถในการบริหารจัดการ
(๖) ความสามารถในการชําระคืน
(๗) ประโยชนและผลกระทบจากการใชสินเชื่อที่เกิดขึ้นกับสมาชิกและองคกร
(๘) หลักประกัน
(๙) หลักเกณฑเฉพาะสินเชื่อประเภทใดประเภทหนึ่ง ใหเปน ไปตามระเบีย บวา ดวยสิน เชื่อ
แตละประเภท
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อํานาจการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
ขอ ๑๒ กําหนดผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ๓ ระดับ ดังนี้ (๑) ผูอํานวยการมีอํานาจอนุมัติ
สินเชื่อในวงเงินไมเกิน ๕ ลานบาท (๒) คณะกรรมการสินเชื่อมีอํานาจอนุมัติสินเชื่อในวงเงิน ไมเ กิน
๓๐ ลานบาท (๓) คณะกรรมการมีอํานาจอนุมัติสินเชื่อวงเงินที่เกิน ๓๐ ลานบาท โดยวงเงินที่ใชเปน
หลักเกณฑใหพิจารณารวมกับวงเงินจากสัญญาสินเชื่อที่ยังชําระไมเสร็จสิ้นขององคกรผูใชสินเชื่อ
วงเงินสินเชื่อ
ขอ ๑๓ วงเงินสินเชื่อ ใหมีความสัมพันธกับทุนภายในระยะเวลาการออม การรวมทุน หรือ
การทํากิจกรรมรวมกันของสมาชิก
ขอ ๑๔ วงเงินสินเชื่อของสินเชื่อประเภทใดประเภทหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบวาดวยสินเชือ่
แตละประเภท
ขอ ๑๕ วงเงินสินเชื่อที่สถาบันใหแกองคกรผูใชสินเชื่อ ใหไดไมเกิน ๒๐ เทาของเงินทุนภายใน
องคกรโดยนับรวมวงเงินจากสัญญาสินเชื่อที่ยังชําระไมเสร็จสิ้นทุกประเภทรวมกัน
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ
ขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการกําหนดและหรือเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อโดยมีกระบวนการ
ปรึกษาหารือรวมกับบรรดาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน
ขอ ๑๗ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแตละประเภทใหเปนไปตามระเบียบวาดวยสินเชื่อประเภทนัน้ ๆ
การคิดดอกเบี้ย
ขอ ๑๘ ใหสถาบันคิดดอกเบี้ย ตามตนเงินคงเหลือเปนรายวัน นับแตวันถัดจากวันที่กําหนด
จนถึงวันชําระคืนเงินสินเชื่อเสร็จสิ้น โดยการเรียกเก็บดอกเบี้ยจากองคกรผูใชสินเชื่อใหเปนไปตามระเบียบ
วาดวย สินเชื่อแตละประเภท
การชําระคืนสินเชื่อ
ขอ ๑๙ การชําระคืนสินเชื่อ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยสินเชื่อแตละประเภท
ขอ ๒๐ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อ ใหเปน ไปตามที่ค ณะกรรมการสิน เชื่อ
กําหนด
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หลักประกันของสินเชื่อ
ขอ ๒๑ กําหนดใหคณะกรรมการองคกรผูใชสินเชื่อ เปนผูค้ําประกันสินเชื่อรวมกันและแทนกัน
รวมถึงใหมีหลักประกันอื่น ๆ ตามระเบียบวาดวยสินเชื่อประเภทนั้น ๆ
การผิดนัดชําระหนี้และการพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ
ขอ ๒๒ ในกรณีผูใชสินเชื่อไมสามารถชําระคืนเงินตน และหรือดอกเบี้ยไดตามสัญญาใหถือวา
ผิดนัดการชําระหนี้ สถาบัน ฯ สามารถเรียกเก็บคาปรับหรือปรับเงื่อนไขสัญญาได โดยใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการสินเชื่อกําหนด
ขอ ๒๓ การพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ หรือการแกไขปญหาสินเชื่อที่ไมสามารถชําระคืนไดตาม
เงื่อนไข ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการสินเชื่อกําหนด
การเรียกคืนสินเชื่อ
ขอ ๒๔ ในกรณีที่ผูใชสินเชื่อไมปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงสัญญา และอาจกอใหเกิดความเสียหาย
ตอสถาบัน ฯ และองคกรชุมชนโดยรวม ใหผูอํานวยการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสินเชือ่
มีสิทธิเรียกสินเชื่อคืนบางสวน หรือเต็มจํานวนที่ยังคางชําระพรอมดอกเบี้ยโดยสิ้นเชิง ถึงแมยังไมถึงกําหนด
ชําระคืนตามสัญญาก็ตาม
การติดตามและประเมินผล
ขอ ๒๕ ใหบรรดาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนรวมกันจัดใหมกี ระบวนการติดตาม
การใชสินเชื่อเพื่อการพัฒนา โดยใหมีการตรวจสอบกันเองระหวางองคกรผูใชสินเชื่อ และมีสว นรวมจาก
คณะภายนอกที่ประกอบดวยผูแทนหลายฝาย โดยใหเปนไปตามขอตกลงของบรรดาองคกรชุมชนและ
เครือขายองคกรชุมชนในแตละภาค
ขอ ๒๖ ใหสถาบันจัดใหมีการติดตามประเมินผล การสอบทานการใชสินเชื่อ และรายงานสรุป
ใหคณะกรรมการสินเชื่อและคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง
การบริหารสินเชื่อตามหลักศาสนา
ขอ ๒๗ เพื่อใหการบริหารสินเชื่อของสถาบันสอดคลองกับประเพณีวัฒนธรรมของทุกทองถิ่น
ใหสถาบันจัดใหมีแนวทางการดําเนินการและหลักเกณฑสินเชื่อที่สอดคลองกับหลักการทางการเงินตามหลัก
ศาสนาอิสลาม โดยการมีสวนรวมของบรรดาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนที่เกี่ยวของ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๕๐

บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๘ เพื่อใหบรรดาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนไดเพิ่มความพรอมในการมีสว นรวม
บริหารจัดการสินเชื่อ โดยเฉพาะการปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการสินเชื่อ ในวาระเริ่มแรกจึงใหมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการสินเชื่อเพื่อปฏิบัติหนาที่ในตามแนวทางและหลักเกณฑตามขอบังคับนี้ โดยมีวาระ ๑ ป
ไปกอน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน

