
 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
   

 

ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
วาดวย  หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการใหสินเชื่อเพื่อการพัฒนาแกองคกรชุมชน 

และเครือขายองคกรชุมชน 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

เพื่อใหการบริหารสินเชื่อของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  สอดคลองกับ
เจตนารมณการใชสินเชื่อเปนเคร่ืองมือในการแกไขปญหาและพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ   
เกิดประสิทธิผลสนับสนุนให เกิดการกระจายการบริหารจัดการสินเชื่อสูชุมชนและทองถิ่น   
โดยสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลมีกระบวนการสํารวจขอมูลและวิเคราะหปญหาโดยเนนหลักการ 
มีสวนรวม  ทําใหเกิดแผนการใชสินเชื่อที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาอื่น ๆ  ที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาตามยุทธศาสตรของขบวนการ  รวมถึงสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาระบบการเงินและทุนเดิม
ในชุมชนใหเขมแข็ง  สามารถพึ่งตนเองไดอยางย่ังยืน  นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 
และชุมชนโดยรวม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  (๗)  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และมติคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนในการ
ประชุมคร้ังที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชนจึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  วาดวย  
หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการใหสินเชื่อเพื่อการพัฒนาแกองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน  
พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  ฉบับที่  ๑๑   

วาดวย  หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการใหสินเชื่อเพื่อการพัฒนาแกองคกรชุมชนและเครือขาย
องคกรชุมชน  ลงวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ 

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 



 หนา   ๒๖ 
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“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
“องคกรชุมชน”  หมายความวา  กลุมคนที่มีระบบการจัดการที่สมาชิกของชุมชนจัดต้ังข้ึนเพื่อ

ดําเนินการรวมกัน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพ  พัฒนาอาชีพ  เพิ่มรายได  
พัฒนาที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมหรือพัฒนาชีวิตความเปนอยูของสมาชิกในกลุม 

“เครือขาย”  หมายความวา  กลุมองคกรชุมชนที่มีการรวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงคที่จะนํากิจกรรม
อยางใดอยางหนึ่ง  เพื่อประโยชนขององคกรชุมชนนั้น 

“องคกรผูใชสินเชื่อ”  หมายความวา  องคกรชุมชนหรือเครือขายที่เสนอขอใชสินเชื่อจากสถาบัน 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการสินเชื่อซ่ึงคณะกรรมการสถาบันพัฒนา

องคกรชุมชนไดแตงต้ังข้ึน 
ขอ ๕ ใหผูอํานวยการรักษาการตามขอบังคับนี้และใหมีอํานาจออกระเบียบ  คําส่ัง  

หลักเกณฑและวิธีการเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้โดยไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ 
หรือมติของคณะกรรมการ 

หมวด  ๑ 
องคกรผูใชสินเชื่อ 

 

 

ขอ ๖ องคกรผูใชสินเชื่อตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(๑) เปนองคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชน 
(๒) มีคุณสมบัติตามขอตกลงรวมกันของบรรดาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน 

ในแตละภาค  ซ่ึงขอตกลงดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ 
(๓) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับองคกรผูใชสินเชื่อประเภทใดประเภทหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่

กําหนดไวในระเบียบวาดวยสินเชื่อแตละประเภท 

หมวด  ๒ 
ประเภทของสินเชื่อ 

 

 

ขอ ๗ การกําหนดประเภทสินเชื่อ  ใหผูอํานวยการเปนผูกําหนดและออกระเบียบวาดวย
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 โครงการที่นําเสนอตองเปนโครงการที่ผานกระบวนการมีสวนรวมจากสมาชิก  

องคกรต้ังแตการสํารวจและวิเคราะหปญหา  การจัดทําแผนการแกไขและพัฒนา  การกําหนดโครงการ
สินเชื่อและกิจกรรม  การกําหนดหลักเกณฑในการบริหารและจัดการสินเชื่อ  และมีกระบวนการพัฒนา
โครงการรวมกันจากเครือขายองคกรชุมชนและหนวยงานในทองถิ่นที่เกี่ยวของ 

หมวด  ๔ 
คณะอนุกรรมการสินเชื่อ 

 

 

ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการแตงต้ังคณะอนุกรรมการตามความเหมาะสมโดยประกอบดวย  
ผูแทนคณะกรรมการ  ผูแทนองคกรภาคีพัฒนา  ผูทรงคุณวุฒิ  และผูแทนองคกรชุมชน  โดยให
คณะอนุกรรมการมีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ  ๒  ป 

คณะอนุกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการบริหารสินเชื่อตอคณะกรรมการ   
(๒) เสนอใหผูอํานวยการแตงต้ังคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง  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) ประโยชนและผลกระทบจากการใชสินเชื่อที่เกิดข้ึนแกสมาชิกองคกร 

(๘) หลักประกันของสินเชื่อ 

(๙) หลักเกณฑเฉพาะสินเชื่อประเภทใดประเภทหนึ่ง  ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยสินเชื่อ 

แตละประเภท 

หมวด  ๖ 

อํานาจการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 
 

 

ขอ ๑๓ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแบงออกเปน  ๓  กรณี  ดังนี้ 

(๑) กรณีสินเชื่อวงเงินไมเกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (หาลานบาทถวน)  ตอหนึ่งองคกรผูใชสินเชื่อ  

ใหผูอํานวยการมีอํานาจพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่ผานการพิจารณาเสนอความเห็นจากคณะทํางาน

กลั่นกรองโครงการสินเชื่อ   

(๒) กรณีสินเชื่อวงเงินเกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (หาลานบาทถวน)  แตไมเกิน  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  

(สามสิบลานบาทถวน)  ตอหนึ่งองคกรผูใชสินเชื่อ  ใหผูอํานวยการมีอํานาจพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 

ที่ผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ 

(๓) กรณีสินเชื่อวงเงินเกิน  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (สามสิบลานบาทถวน)  ตอหนึ่งองคกรผูใชสินเชื่อ  

ใหผูอํานวยการมีอํานาจพิจารณาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
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การพิจารณาวงเงินสินเชื่อตามวรรคหนึ่ง  ใหนําเอาจํานวนเงินตามสัญญาสินเชื่อที่ไดรับ 
การสนับสนุนโดยสถาบันที่ยังชําระไมเสร็จส้ินมารวมพิจารณาดวย 

หมวด  ๗ 
การกําหนดวงเงินสินเชื่อ 

 

 

ขอ ๑๔ การกําหนดวงเงินสินเชื่อ  ใหมีความสัมพันธกับทุนภายในระยะเวลาการออม   
การรวมทุนและหรือการทํากิจกรรมรวมกันของสมาชิก 

ขอ ๑๕ การกําหนดวงเงินสินเชื่อของสินเชื่อประเภทใดประเภทหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบ 
ที่สถาบันกําหนด 

ขอ ๑๖ การกําหนดวงเงินสินเชื่อที่สถาบันใหแกองคกรผูใชสินเชื่อ  ใหกําหนดไดไมเกิน  
๒๐  เทาของเงินทุนภายในองคกรผูใชสินเชื่อ  โดยนับรวมวงเงินจากสัญญาสินเชื่อที่ยังชําระไมเสร็จส้ิน
ทุกประเภทรวมกัน 

หมวด  ๘ 
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ 

 

 

ขอ ๑๗ ใหคณะกรรมการกําหนดและหรือเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อโดยมี
กระบวนการปรึกษาหารือรวมกับบรรดาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน 

ขอ ๑๘ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแตละประเภทใหเปนไปตามระเบียบวาดวยสินเชื่อประเภทนั้น ๆ 
ขอ ๑๙ ใหสถาบันคิดดอกเบี้ยตามตนเงินคงเหลือเปนรายวัน  โดยการเรียกเก็บดอกเบี้ย 

จากองคกรผูใชสินเชื่อ  ใหเปนไปตามระเบยีบวาดวยสินเชื่อแตละประเภท 

หมวด  ๙ 
เง่ือนไขการชําระคืนสินเชื่อ 

 

 

ขอ ๒๐ เง่ือนไขการชําระคืนสินเชื่อ  ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยสินเชื่อแตละประเภท 

หมวด  ๑๐ 
หลักประกันของสินเชื่อ 

 

 

ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการขององคกรผูใชสินเชื่อเปนผูคํ้าประกันสินเชื่อรวมกันและแทนกัน
รวมถึงใหมีหลักประกันอื่น ๆ  ตามระเบียบวาดวยสินเชื่อประเภทนั้น ๆ 



 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
   

 

หมวด  ๑๑ 
การผิดนัดชําระหนี้และการพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ 

 

 

ขอ ๒๒ ในกรณีองคกรผูใชสินเชื่อไมสามารถชําระคืนเงินตน  และหรือดอกเบี้ยไดตาม
สัญญาใหถือวาผิดนัดการชําระหนี้  สถาบันสามารถเรียกเก็บคาปรับหรือปรับเง่ือนไขสัญญาได  โดยให
เปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนดโดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ 

ขอ ๒๓ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อ  การแกไขปญหาสินเชื่อที่ไมสามารถ
ชําระคืนไดตามเง่ือนไขและการพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ  ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนดโดยผาน 
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ 

ขอ ๒๔ ในกรณีที่องคกรผูใชสินเชื่อไมปฏิบัติตามเง่ือนไขแหงสัญญาและอาจกอใหเกิด 
ความเสียหายตอสถาบันและองคกรชุมชนโดยรวม  ใหสถาบันมีสิทธิเรียกสินเชื่อคืนบางสวนหรือเต็มจํานวน 
ที่ยังคางชําระพรอมดอกเบี้ยโดยส้ินเชิง  ถึงแมยังไมถึงกําหนดชําระคืนตามสัญญาก็ตาม 

หมวด  ๑๒ 
การติดตามและประเมินผล 

 

 

ขอ ๒๕ ใหสถาบันสนับสนุนใหบรรดาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนรวมกันจัดให
มีกระบวนการติดตามการใชสินเชื่อเพื่อการพัฒนา  โดยใหมีการตรวจสอบกันเองระหวางองคกรผูใช
สินเชื่อ  และมีสวนรวมจากบุคคลภายนอกหลายฝาย  ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอตกลงของบรรดาองคกร
ชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนในแตละภาค 

ขอ ๒๖ ใหสถาบันจัดใหมกีารติดตามประเมินผล  การสอบทานการใชสินเชื่อ  และรายงาน
สรุปใหคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการทราบอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

หมวด  ๑๓ 
การบริหารสินเชื่อตามหลักศาสนา 

 

 

ขอ ๒๗ เพื่อใหการบริหารสินเชื่อของสถาบันสอดคลองกับประเพณีและวัฒนธรรมของทุกทองถิ่น  
ใหสถาบันจัดใหมีแนวทางการดําเนินการและหลักเกณฑสินเชื่อที่สอดคลองกับหลักการทางการเงินตาม
หลักศาสนาอิสลาม  โดยการมีสวนรวมของบรรดาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๒   ง 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 


