
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
ว่าดว้ยการให้กู้ยืมเงนิส าหรบัด าเนินการก่อตัง้  ปรบัปรงุ  และพัฒนากิจการของวิสาหกิจเพื่อสงัคม 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการปฏิบัติการให้เป็นไป 
ตามมาตรา  ๔๘  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เกี่ยวกับการให้
วิสาหกิจเพ่ือสังคมกู้ยืมเงินกองทุน  ส าหรับด าเนินการก่อตั้ง  ปรับปรุง  และพัฒนากิจการของวิสาหกิจ
เพื่อสังคมให้มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถเพิ่มขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๑  (๓)  และวรรคสอง  แห่งพระราชบญัญตัิส่งเสริมวิสาหกจิ 
เพ่ือสังคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  โดยความเห็นชอบ   
ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๕   
จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
ว่าด้วยการให้กู้ยืมเงินส าหรับด าเนินการก่อตั้ง   ปรับปรุง  และพัฒนากิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
“คณะกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวสิาหกจิ

เพื่อสังคม 
“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมหรือเจ้าหน้าที่ 

ของหน่วยบริการรับค าขอที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ 
ข้อ ๔ วิสาหกิจเพ่ือสังคมจะสามารถขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเพ่ือน าไปด าเนินการก่อตั้ง   

ปรับปรุง  หรือพัฒนากิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมตามระเบียบนี้ได้  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม

มาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน  และมีการด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา  ๕  อย่างต่อเนื่องมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  โดยมีการส่งรายงานผลการประกอบกิจการประจ าปี  รายงานทางการเงินที่รับรองโดย
ผู้สอบบัญชีและรายงานผลลัพธ์จากการด าเนินกิจการเพื่อสังคมต่อส านักงานตามมาตรา  ๑๒   

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



(๒) มีแผนงานหรือโครงการในการก่อตั้ง  ปรับปรุง  และพัฒนากิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมนั้น
ให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการของกิจการเพ่ิมขึ้น  ซึ่งแผนงาน
หรือโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้ความเห็นชอบแล้ว   

(๓) มีความจ าเป็นที่ต้องมีเงินลงทุนส าหรับการด าเนินการตาม   (๒)  แต่ไม่มีเงินลงทุน   
หรือเงินทุนที่มีอยู่หรือได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนอื่นมีไม่เพียงพอส าหรับด าเนินการตาม  (๒)   

(๔) วิสาหกิจเพ่ือสังคม  กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันวสิาหกจิเพ่ือสังคม  หรือผู้ถือหุน้รายใหญ่
อันได้แก่บุคคลที่ถือหุ้นวิสาหกิจเพื่อสังคมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของวิสาหกิจเพ่ือสังคมนั้น  ต้องไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน  เว้นแต่ 
ได้ด าเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี   หรือเป็นกรณีคณะกรรมการบริหารกองทุนจะเห็นชอบ 
เป็นอย่างอื่น 

(๕) มีความสามารถช าระคืนเงินกู้ยืมได้  และมีบุคคล  ทรัพย์สิน  หรือสิทธิเรียกร้องที่น่าเชื่อถือได้ 
มาค้ าประกัน 

ในกรณีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  หรือคณะกรรมการบริหารกองทุน  มีเป้าหมาย
ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมในเชิงรุก  อาจประกาศก าหนดคุณสมบัติอื่น
เพิ่มเติมหรือยกเว้นคุณสมบัติบางข้อตามวรรคหนึ่งก็ได้   

ข้อ ๕ วิสาหกิจเพ่ือสังคมใดที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนตามระเบียบนี้   ให้ยื่นค าขอ 
ต่อส านักงานตามแบบที่ผู้อ านวยการประกาศก าหนด  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายละเอียดแผนงานหรือโครงการที่จะด าเนินการก่อตั้ง   ปรับปรุง  และพัฒนากิจการ 
ของวิสาหกิจเพื่อสังคม   

(๒) รายละเอียดประมาณการรายรับ  รายจ่าย  และผลตอบแทนของแผนงานหรือโครงการ 
(๓) ส าเนาค าสั่งซื้อหรือสัญญาการซื้อสินค้าหรือบริการจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ามี) 
(๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ผู้อ านวยการประกาศก าหนด 
การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง  อาจยื่นด้วยตนเอง  ยื่นทางไปรษณีย์  หรือยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่ผู้อ านวยการประกาศก าหนด 
เพ่ือประโยชน์ในการรับค าขอให้เป็นไปอย่างสะดวกและทั่วถึง  ผู้อ านวยการโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบริหารกองทุนอาจประกาศก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชนเป็นหน่วยบริการ
รับค าขอแทนส านักงานก็ได้   

ข้อ ๖ เมื่อส านักงานหรือหน่วยบริการรับค าขอได้รับค าขอ  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ตามข้อ  ๕  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร  และวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของแผนงานหรือโครงการที่ขอกู้ยืมเงินโดยไม่ชักช้า  แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการและเห็นชอบให้จัดสรรวงเงินค่าใช้จ่ายตาม
แผนงานหรือโครงการ   

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



ในกรณีค าขอหรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  หรือเจ้าหน้าที่มีข้อเสนอแนะ
เบื้องต้น  ให้ส านักงานหรือหน่วยบริการรับค าขอมีหนังสือแจ้งให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ยื่นค าขอแก้ไข
เพิ่มเติมค าขอ  หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ในกรณีที่วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ยื่นค าขอไมแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิค าขอ  หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคสอง  ให้ถือว่าวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ยื่นค าขอ 
ไม่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน  และให้ส านักงานจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

ข้อ ๗ ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงานหรือโครงการที่ขอกู้ยืมเงินตามข้อ   ๖   
ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ความเป็นไปได้และความจ าเป็นของแผนงานหรือโครงการ 
(๒) ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
(๓) ความคุ้มค่าหรือผลตอบแทนในการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการ   
(๔) ประวัติการช าระต้นเงินหรือดอกเบี้ย  หรือเหตุแห่งการผิดนัดจากการกู้ยืมเงินจากกองทุน

ในช่วงที่ผ่านมา  (ถ้ามี) 
(๕) ฐานะทางการเงินของวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ยื่นค าขอ  ความสามารถในการช าระคืน   

และการค้ าประกัน 
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนดรายละเอียดในการปฏิบัติการและเกณฑ์ชี้วัดต่าง ๆ   

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งด้วย   
ข้อ ๘ การกู้ยืม  อัตราดอกเบี้ย  และก าหนดการช าระคืน 
(๑) วงเงินการกู้ยืม  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศก าหนด  แต่ไม่เกิน

รายละห้าล้านบาท  โดยให้ค านึงถึงฐานะการเงินและการบริหารความเสี่ยงของกองทุนเป็นส าคัญ 
(๒) อัตราดอกเบี้ย  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศก าหนดแต่ต้อง

ไม่เกินร้อยละ  ๖  ต่อปี  ทั้งนี้  อาจก าหนดให้ปลอดการช าระต้นเงินและดอกเบี้ยได้แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลาสองปีนับตั้งแต่วันที่ท าสัญญากู้ยืมเงิน   

(๓) ก าหนดระยะเวลาการช าระคืนเงินไม่เกินสิบปีนับตั้งแต่วันท าสัญญากู้ยืมเงิน   ทั้งนี้   
ให้ก าหนดช าระคืนเป็นรายปีหรือรายงวด  ตามประเภทของแผนงานหรือโครงการที่ขอกู้ยืมเงิน 

(๔) เงินเพ่ิมกรณีผิดนัดช าระหนี้งวดหนึ่งงวดใด  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนประกาศก าหนด  แต่ต้องไม่เกินร้อยละสองต่อปีของเงินต้นงวดที่ค้างช าระ  ทั้งนี้  หากผู้อ านวยการ 
มีหนังสือผ่อนผันก าหนดเวลาการช าระหนี้และลูกหนี้ได้ปฏิบัติการช าระหนีภ้ายในระยะเวลาตามที่ก าหนดแลว้  
ให้งดเงินเพ่ิมกรณีผิดนัดช าระหนี้ได้   

กรณีเกิดสาธารณภัย  ภัยพิบัติอื่นไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ท าให้เกิดขึ้น   หรือ
สถานการณ์อื่นใด  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมอย่างมีนัยส าคัญ  
คณะกรรมการบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมอาจ  
ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการปฏิบัติ  หรือให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่แตกต่าง 
ไปจากวรรคหนึ่งก็ได้ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายประชุม 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติค าขอที่ส านักงานได้เสนอ  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหรือคณะอนุกรรมการ 
ที่ได้รับมอบหมายจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง  เว้นแต่ไม่มีการเสนอเรื่องเพ่ือขอกู้ยืมเงิ น 
จากกองทุน 

ในกรณีที่กรรมการบริหารกองทุนหรืออนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย  เป็นหุ้นส่วน  กรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน  หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับแผนงานหรือโครงการ
ห้ามมิให้เข้าร่วมการประชุมและพิจารณาลงมติเกี่ยวกับค าขอกู้ยมืเงินนั้น 

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการบริหารกองทุนอาจมอบหมายให้ผู้อ านวยการพิจารณาอนุมัติค าขอแทนได้  
ทั้งนี้  ตามวงเงินการกู้ยืมเพียงเล็กน้อยหรือกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนไม่สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนได้แล้วรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบในการประชุมครั้งต่อไป   

การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนดเหตุจ าเป็นเร่งด่วนและ
วงเงินการอนุมัติของแต่ละค าขอกู้เงินไว้ในค าสั่งด้วย 

ข้อ ๑๑ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินตามระเบียบนี้   คณะกรรมการ 
บริหารกองทุน  คณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย  ส านักงานหรือหน่วยบริการรับค าขอ  แล้วแต่กรณี  
อาจให้ผู้แทนวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ยื่นค าขอ  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด  หรือแสดงหลักฐาน
เพ่ิมเติม  หรือจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงยังสถานที่ด าเนินงานของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ที่ยื่นค าขอนั้นได้ 

ข้อ ๑๒ ให้ส านักงานแจ้งผลการพิจารณาค าขอให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ยื่นค าขอทราบภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารกองทุนหรือคณะอนุกรรมการที่ไดร้ับมอบหมายไดพิ้จารณาแล้วเสร็จ   

หากวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ยื่นค าขอไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินก็ไม่ตัดสิทธิที่วิสาหกิจเพ่ือสังคมนั้น
จะเสนอแผนงานหรือโครงการใหม่เพื่อยื่นค าขอกู้ยืมเงินตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๓ ให้วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับอนุมตัิให้กูย้ืมเงินจากกองทุนท าสัญญากูย้ืมเงินตามแบบที่
ผู้อ านวยการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน   

การจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง  จะจ่ายครั้งเดียวหรือจ่ายเป็นรายงวดให้ก าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน  
ทั้งนี้  ให้สอดคล้องกับประมาณการรายจ่ายตามแผนงานหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติด้วย 

กรณีการจ่ายเงินที่ต้องมีการค้ าประกันด้วยทรัพย์สินหรือการโอนสิทธิเรียกร้องอย่างอื่น  ซึ่งอาจ
มีค่าธรรมเนียมตามที่ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนแห่งนั้นเรียกเก็บ  ให้วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ขอกู้ยืมเงิน
เป็นผู้ช าระ 

ข้อ ๑๔ วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับเงินจากกองทุน  จะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบ  
ก ากับ  ติดตามเร่งรัดหนีส้ิน  และให้ค าปรึกษา  แนะน าเกี่ยวกบัการด าเนนิงานตามที่ได้รบัเงนิจากกองทนุ  
หรือให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเอกสารเกี่ยวกับบัญชี  ทะเบียน  และหลักฐานอื่น  ตลอดจนสอบถามหรือ
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



กรณีเจ้าหน้าที่ได้ติดตามเร่งรัดหนี้สินตามวรรคหนึ่งแล้ว  พบว่าลูกหนี้อยู่ในภาวะไม่สามารถ
ช าระหนี้ได้  ส านักงานอาจยกเลิกสัญญากู้ยืมเงินและด าเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
การจ าหน่ายหนี้เป็นสูญที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมก าหนด 

ข้อ ๑๕ วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับเงินจากกองทุน  ต้องช าระหนี้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ในสัญญากู้ยืมเงิน  และต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินที่ ได้รับจากกองทุนตามแบบที่
ผู้อ านวยการก าหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการแล้วเสร็จทั้งหมด  
หรือรายงานตามรายงวดงานที่ก าหนด  โดยห้ามน าเงินที่ได้รับไปใช้กระท าอย่างอื่นนอกวัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน 

หากมีความจ าเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญของแผนงานหรือโครงการที่ได้รับการอนุมัติ   
ให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับเงินจากกองทุนแจ้งต่อส านักงาน  เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน 
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย  แล้วแต่กรณี  พิจารณาอนุมัติก่อนด าเนินการ 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับเงินจากกองทุน  มิได้ด าเนินการหรือด าเนินการ 
ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการอนุมัติ   ให้ผู้อ านวยการระงับการจ่ายเงินงวดต่อไปไว้ก่อน  
แล้วด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน  หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาด าเนินการตามข้อก าหนดในสัญญากู้ยืมเงิน  ทั้งนี้  หากปรากฏว่า
วิสาหกิจเพ่ือสังคมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงินที่ท าขึ้นกับส านักงานโดยไม่มีเหตุอันควร   
ให้ด าเนินการตามมาตรา  ๗๐  ต่อไป 

ข้อ ๑๗ ให้ส านักงานด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดท าทะเบียนและเก็บรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับเงินจากกองทุน  

เพื่อควบคุม  ก ากับดูแล  ติดตามประเมินผล  และรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินตามเกณฑ์
ชี้วัดผลงานหรือผลส าเร็จของกองทุน   

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของแผนงานหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติ   
(๓) ส่งเสริม  ติดตาม  เร่งรัด  จัดชั้นคุณภาพลูกหนี้  ทวงถาม  หรือด าเนินคดีกรณีผิดนัดช าระหนี้  

และด าเนินการอื่นเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจากกองทุน  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และสามารถช าระหนีค้นื
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้   

(๔) เสริมสร้างความเข้าใจ  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
กองทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง   

(๕) ด าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน  หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
การด าเนินงานตามวรรคหนึ่ง  ส านักงานอาจด าเนินการเองหรือจะมอบหมายเป็นหนังสือ 

ให้หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนด าเนินการ
แทนก็ได้ 

้หนา   ๑๙
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ข้อ ๑๘ ให้ประธานกรรมการบรหิารกองทุนส่งเสรมิวิสาหกิจเพื่อสังคมรักษาการตามระเบยีบนี้  
และมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   

ค าวินิจฉัยของประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  15  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
พัฒนา  สิทธิสมบตั ิ

ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
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