
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
ว่าดว้ยการให้ความช่วยเหลอืด้านเงนิทุนในระยะเริ่มแรกส าหรบัวิสาหกิจเพื่อสังคม 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการปฏิบัติการให้เป็นไป 
ตามมาตรา  ๔๘  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เกี่ยวกับการใช้จ่าย
เงินกองทุน  เพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมส าหรับการประกอบกิจการในระยะ
เริ่มแรก  นั้น 

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 
ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนในระยะเริ่มแรกส าหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“การประกอบกิจการในระยะเริ่มแรก”  หมายความว่า  การริเริ่มลงทุนในการขยายกิจการ 

สู่ชุมชนเพ่ือสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  การแก้ไขปัญหา  พัฒนาชุมชน   
สังคม  หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  หรือการน าเงินไปใช้ลงทุนในระยะแรกส าหรับการประกอบกิจการส าหรับ 
การผลิตหรือจ าหน่ายสินค้า  หรือการให้บริการในกิจการประเภทนั้นเพ่ิมขึ้น  การน าเงินไปลงทุนในเรื่องใหม่ 
ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  นวัตกรรม  หรือองค์ความรู้ใหม่ ในด้านการผลิต   
การตลาด  และบริหารจัดการของวิสาหกิจเพ่ือสังคม  หรือการด าเนินการในเรื่องอื่นตามที่คณะกรรมการ 
บริหารกองทุนประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   

“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 วิสาหกิจเพ่ือสังคมจะสามารถขอรับความช่วยเหลือด้านเงินทุนส าหรับน าไปประกอบกิจการ 

ในระยะเริ่มแรกตามระเบียบนี้ได้  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



(๑) ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม   
(๒) มีแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการประกอบกิจการในระยะเริ่มแรกของวิสาหกิจเพื่อสังคม  

ซึ่งแผนงานหรือโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามที่
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้ความเห็นชอบแล้ว 

(๓) มีความจ าเป็นที่ต้องมีเงินลงทุนส าหรับการด าเนินการตาม  (๒)  แต่เงินทุนที่มีอยู่หรือ
ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นไม่เพียงพอที่จะด าเนินงานตาม  (๒) 

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

(๕) มีคุณสมบัติอื่นตามที่ผู้บริจาคมีวัตถุประสงค์เจาะจง 
ในกรณีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  หรือคณะกรรมการบริหารกองทุน  มีเป้าหมาย

ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมในเชิงรุก  อาจประกาศก าหนดคุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติม
หรือยกเว้นคุณสมบัติบางข้อตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

ข้อ ๕ วิสาหกิจเพ่ือสังคมใดที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือด้านเงินทุนจากกองทุน 
ตามระเบียบนี้  ให้ยื่นค าขอต่อส านักงานตามแบบที่ผู้อ านวยการประกาศก าหนด  พร้อมด้วยเอกสารและ
หลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายละเอียดแผนงานหรือโครงการของการประกอบกิจการในระยะเริ่มแรก   
(๒) รายละเอียดประมาณการรายรับและรายจ่ายของแผนงานหรือโครงการ  และความคุ้มค่า

หรือผลตอบแทนที่สังคมจะได้รับจากการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการ 
(๓) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ผู้อ านวยการประกาศก าหนด 
การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง  อาจยื่นด้วยตนเอง  ยื่นทางไปรษณีย์  หรือยื่นผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ผู้อ านวยการประกาศก าหนด 
เพ่ือประโยชน์ในการรับค าขอให้เป็นไปอย่างสะดวกและทั่วถึง  ผู้อ านวยการโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบริหารกองทุนอาจประกาศก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชนเป็นหน่วย
บริการรับค าขอแทนส านักงานก็ได้ 

ข้อ ๖ เมื่อส านักงานหรือหน่วยบริการรับค าขอได้รับค าขอ  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ตามข้อ  ๕  แล้วให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร  และวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของแผนงานหรือโครงการที่ขอรับความช่วยเหลือโดยไม่ชักช้า  แล้วเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการและเห็นชอบให้จัดสรรวงเงิน
ค่าใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการ 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



ในกรณีค าขอหรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  หรือเจ้าหน้าที่มีข้อเสนอแนะ
เบื้องต้น  ให้ส านักงานหรือหน่วยบริการรับค าขอมีหนังสือแจ้งให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ยื่นค าขอแก้ไข
เพิ่มเติมค าขอหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

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

ข้อ ๗ ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงานหรือโครงการที่ขอรับความช่วยเหลือ 
ตามข้อ  ๖  ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ความเป็นไปได้และความจ าเป็นของแผนงานหรือโครงการ 
(๒) ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
(๓) ความคุ้มค่าหรือผลตอบแทนที่สังคมได้รับจากการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการ   
(๔) ประวัติความเสียหายจากการใช้จ่ายเงินกองทุน 
(๕) ฐานะทางการเงินของวิสาหกิจเพื่อสังคม 
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนดรายละเอียดในการปฏิบัติการและเกณฑ์ชี้วัดต่าง ๆ  

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
ข้อ ๘ วงเงินและรูปแบบการให้เงินทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า  ให้คณะกรรมการ

บริหารกองทุน  พิจารณาตามความจ าเป็นและเหมาะสม  แต่ไม่เกินรายละสองล้านบาท  โดยอาจ
ก าหนดให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมหรือแหล่งเงินทุนอื่นมีสัดส่วนวงเงินการสมทบเป็นรายกรณีก็ได้  ทั้งนี้   
ให้ค านึงถึงฐานะการเงินและการบริหารความเสี่ยงของกองทุนเป็นส าคัญ   

การให้ความช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง  มีก าหนดเวลาต่อเนื่องไม่เกินสองปี  โดยสามารถ  
ขยายก าหนดระยะเวลาได้รวมแล้วไม่เกินสี่ปี 

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายประชุม 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติค าขอตามที่ส านักงานได้เสนอ  ทั้งนี้   ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนอย่างน้อยเดือนละครั้ง   
เว้นแต่ไม่มีการเสนอเรื่องเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน 

ในกรณีที่กรรมการบริหารกองทุนหรืออนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย  เป็นหุ้นส่วน  กรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ของวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่เสนอแผนงานหรือโครงการที่ขอความช่วยเหลือจากกองทุน   
หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับแผนงานหรือโครงการ  ห้ามมิให้เข้าร่วมการประชุมและพิจารณาลงมติกับค าขอนั้น 

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการบริหารกองทุนอาจมอบหมายให้ผู้อ านวยการพิจารณาอนุมัติค าขอแทนได้  
ทั้งนี้  ตามวงเงินค าขอเพียงเล็กน้อยหรือกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนไม่สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนได้แล้วรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบในการประชุมครั้งต่อไป   

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนดเหตุจ าเป็นเร่งด่วนและ
วงเงินการอนุมัติของแต่ละค าขอไว้ในค าสั่งด้วย 

ข้อ ๑๑ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินตามระเบียบนี้  คณะกรรมการบริหารกองทุน  
คณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย  ส านักงาน  หรือหน่วยบริการรับค าขอ  แล้วแต่กรณี  อาจให้ผู้แทน
วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ยื่นค าขอหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด  หรือแสดงหลักฐานเพ่ิมเติม   
หรือจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงยังสถานที่ด าเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ยื่นค าขอนั้นได้ 

ข้อ ๑๒ ให้ส านักงานแจ้งผลการพิจารณาค าขอให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ยื่นค าขอทราบภายในเจด็วนั
นับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารกองทุน  หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายได้พิจารณาแล้วเสร็จ   

หากวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ยื่นค าขอไม่ได้รับอนุมัติก็ไม่ตัดสิทธิที่วิสาหกิจเพ่ือสังคมนั้นจะเสนอ
แผนงานหรือโครงการใหม่เพื่อยื่นค าขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๓ ให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับอนุมัติให้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนท าสัญญารับเงิน 
ตามแบบที่ผู้อ านวยการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน 

การจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง  จะจ่ายครั้งเดียวหรือจ่ายเป็นรายงวดให้ก าหนดไว้ในสัญญารับเงิน  
ทั้งนี้  ให้สอดคล้องกับประมาณการรายจ่ายตามแผนงานหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติด้วย 

ขอ้ ๑๔ วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับเงินจากกองทุน  จะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบ  
ก ากับ  ติดตามประเมินผล  และให้ค าปรึกษา  แนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานตามที่ได้รับเงินจากกองทุน  
หรือให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเอกสารเกี่ยวกับบัญชี  ทะเบียน  และหลักฐานอื่น  ตลอดจนสอบถามหรือ
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องได้   

ข้อ ๑๕ วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับเงินจากกองทุนต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายเงินที่ได้รับจากกองทุนตามแบบที่ผู้อ านวยการก าหนดภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ด าเนินงาน
แผนงานโครงการแล้วเสร็จทั้งหมด  หรือรายงานตามรายงวดงานที่ได้ก าหนดในสัญญารับเงิน  พร้อมส่ง
หลักฐานการจ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการด้วย  ทั้งนี้  ห้ามน าเงินที่ได้รับไปใช้กระท าอย่างอื่น 
นอกวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในสัญญารับเงิน 

หากมีความจ าเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญของแผนงานหรือโครงการที่ได้รับการอนุมัติ   
ให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับเงินจากกองทุนแจ้งต่อส านักงาน  เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน   
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย  แล้วแต่กรณี  พิจารณาอนุมัติก่อนด าเนินการ 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับเงินจากกองทุน  มิได้ด าเนินการหรือด าเนินการ  
ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการอนุมัติ  ให้ผู้อนวยการระงับการจ่ายเงินงวดต่อไปไว้ก่อน 
แล้วด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน  หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย  แล้วแต่กรณี  เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามข้อก าหนดในสัญญารับเงิน  ทั้งนี้  หากปรากฏว่า
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วิสาหกิจเพ่ือสังคมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญารับเงินที่ ท 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) จัดท าแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับเสริมสร้างความเข้าใจ  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และเสนอแนะ

ในการด าเนินงานกองทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
(๔) ด าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน  หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
การด าเนินงานตามวรรคหนึ่ง  ส านักงานอาจด าเนินการเองหรือจะมอบหมายเป็นหนังสือ 

ให้หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนด าเนินการ
แทนก็ได ้

ข้อ ๑๘ ให้ประธานกรรมการบรหิารกองทุนส่งเสรมิวิสาหกิจเพื่อสังคมรักษาการตามระเบยีบนี้  
และมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   

ค าวินิจฉัยของประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เป็นที่สุด 
 

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

ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
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