
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
ว่าดว้ยการให้ความช่วยเหลอืส่วนราชการ  รฐัวิสาหกิจ  หนว่ยงานของรฐั  หรือองคก์รเอกชน 

เพื่อด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการปฏิบัติการให้เป็นไป 
ตามมาตรา  ๔๘  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เกี่ยวกับการใช้จ่าย
เงินกองทุนเพ่ือให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชน 
เพ่ือน าไปใช้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

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

ขอ้ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  
ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชนเพ่ือด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ผู้ยื่นค าขอ”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐ  และองค์กรเอกชน 
“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

ที่มีฐานะเป็นกรม  และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินด้วย 

“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  อันได้แก่ 
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล  กิจการของรัฐ 

ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น  หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 
(๒) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  มีทุนรวมอยู่ด้วย

เกินร้อยละห้าสิบ 
(๓) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  หรือ  (๒)  

หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  และ  (๒)  หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม  (๒)  มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  องค์การมหาชน  ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๖๕



“องค์กรเอกชน”  หมายความว่า  องค์กรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ  เช่น  สมาคม  มูลนิธิ   
หรือองค์กรอย่างหนึ่งอย่างใด  ทั้งที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล  ซึ่งก่อตั้งโดยเอกชนเพ่ือด าเนิน
กิจการอันมีลักษณะต่อเนื่องร่วมกันโดยมิใช่เป็นการแสวงหาก าไร  รายได้  หรือผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
“คณะกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวสิาหกจิ

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

หน่วยบริการรับค าขอที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ 
ข้อ ๔ ผู้ยื่นค าขอที่จะขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนเพ่ือน าไปใช้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ 

การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมตามระเบียบนี้ได้ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีผู้ยื่นค าขอเป็นส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ  ต้องมีแผนงานหรือ

โครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  ซึ่งเป็นแผนงานหรือโครงการที่ริเริ่มใหม่   
หรือเป็นแผนงานหรือโครงการที่ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได้   หรือได้รับ
งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ   

(๒) กรณีผู้ยื่นค าขอเป็นองค์กรเอกชนต้องเป็นองค์กรที่มีผลการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
วิสาหกิจเพื่อสังคม  หรือเกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชน  และมีระบบการบริหารงานและระบบการเงิน
การบัญชีที่มีประสิทธิภาพ  โดยองค์กรเอกชนดังกล่าวต้องมีแผนงานหรือโครงการที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการและ 
แหล่งทุนอื่น ๆ  หรือได้รับการสนับสนุนแต่ไม่เพียงพอ  รวมทั้งมีวัตถุประสงค์และกระบวนการในการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน  ตลอดจนมีผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม  หรือสร้างการมีส่วนร่วม
ขององค์กรธุรกิจ  หน่วยงานภาครัฐ  หรือประชาชนในทุกระดับเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจเพื่อสังคม   

(๓) มีหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชนที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม  
การผลิต  การตลาด  การบริหารจัดการ  ร่วมให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับแผนงานหรือโครงการที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ 
เพ่ือสังคมให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือก าหนดให้ผู้ยื่นค าขอ
ด าเนินการเป็นการเฉพาะ  เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

้หนา   ๒๗
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ข้อ ๕ ผู้ยื่นค าขอใดที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนตามระเบียบนี้    
เพ่ือด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  ให้ยื่นค าขอต่อส านักงานตามแบบ 
ที่ผู้อ านวยการประกาศก าหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายละเอียดของแผนงานหรือโครงการที่จะด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกจิ
เพื่อสังคม 

(๒) รายละเอียดประมาณการรายจ่ายของแผนงานหรือโครงการ  และความคุ้มค่าในการ
ด 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  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร  และวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของแผนงานหรือโครงการที่ขอรับความช่วยเหลือโดยไม่ชักช้า   แล้วเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการและเห็นชอบให้จัดสรรวงเงิน
ค่าใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการ 

ในกรณีค าขอหรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  หรือเจ้าหน้าที่มีข้อเสนอแนะ
เบื้องต้น  ให้ส านักงานหรือหน่วยบริการรับค าขอมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอ   
หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ในกรณีผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอ  หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลอื  
และให้ส านักงานจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

ข้อ ๗ ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงานหรือโครงการที่ขอรับความช่วยเหลือ 
ตามข้อ  ๖  ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ความเป็นไปได้และความจ าเป็นของแผนงานหรือโครงการ 
(๒) ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
(๓) ความคุ้มค่าในการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการ   
(๔) ประวัติความเสียหายจากการใช้จ่ายเงินกองทุน 
(๕) ฐานะทางการเงินขององค์กรในกรณีเป็นค าขอจากองค์กรเอกชน 
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ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนดรายละเอียดในการปฏิบัติการและเกณฑ์ชี้วัดต่าง ๆ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

ข้อ ๘ วงเงินในการให้ความช่วยเหลือให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาตามความจ าเป็น 
และเหมาะสม  แต่ไม่เกินรายละสองล้านบาท  โดยให้ค านึงถึงฐานะการเงินและการบริหารความเสี่ยง 
ของกองทุนเป็นส าคัญ 

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายประชุม 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติค าขอตามที่ส านักงานได้เสนอ  ทั้งนี้   ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายประชุมพิจารณาอนุมัติอยางน้อยเดือนละครั้ง  เว้นแต่ไม่มีการเสนอเรื่อง
เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน 

ในกรณีที่กรรมการบริหารกองทุนหรืออนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย  เป็นหุ้นส่วน  กรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ยื่นค าขอที่เสนอแผนงานหรือโครงการที่ขอความช่วยเหลือจากกองทุน   หรือเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียกับแผนงานหรือโครงการ  ห้ามมิให้เข้าร่วมการประชุมและพิจารณาลงมติเกี่ยวกับค าขอนั้น 

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการบริหารกองทุนอาจมอบหมายให้ผู้อ านวยการพิจารณาอนุมัติค าขอแทนได้  
ทั้งนี้  ตามวงเงินค าขอเพียงเล็กน้อยหรือกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนไม่สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนได้แล้วรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนดเหตุจ าเป็นเร่งด่วน 
และวงเงินการอนุมัติของแต่ละค าขอไว้ในค าสั่งด้วย 

ข้อ ๑๑ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินตามระเบียบนี้  คณะกรรมการบริหารกองทุน  
คณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย  ส านักงาน  หรือหน่วยบริการรับค าขอ  แล้วแต่กรณี  อาจให้ผู้แทน 
ผู้ยื่นค าขอหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด  หรือแสดงหลักฐานเพ่ิมเติม  หรือจัดส่งเจ้าหน้าที่ 
ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงยังสถานที่ด าเนินงานของแผนงานหรือโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนได้ 

ข้อ ๑๒ ให้ส านักงานแจ้งผลการพิจารณาค าขอให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารกองทุน  หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายได้พิจารณาแล้วเสร็จ 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้ยื่นค าขอที่ได้รับอนุมัติให้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนท าสัญญารับเงินจากกองทุน
ตามแบบที่ผู้อ านวยการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน   

การจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง  จะจ่ายครั้งเดียวหรือจ่ายเป็นรายงวดให้ก าหนดไว้ในสัญญารับเงิน  
ทั้งนี้  ให้สอดคล้องกับประมาณการรายจ่ายตามแผนงานหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติด้วย   

ข้อ ๑๔ ผู้ยื่นค าขอที่ได้รับเงินจากกองทุน  จะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบ  
ก ากับ  ติดตามประเมินผล  และให้ค าปรึกษา  แนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานตามที่ได้รับเงินจากกองทุน  
หรือให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเอกสารเกี่ยวกับบัญชี  ทะเบียน  และหลักฐานอื่น  ตลอดจนสอบถามหรือ
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องได้   
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หากมีความจ าเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญของแผนงานหรือโครงการที่ได้รับ 
การอนุมัติ  ให้ผู้ยื่นค าขอที่ได้รับเงินจากกองทุนแจ้งต่อส านักงาน  เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทนุ  
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย  แล้วแต่กรณี  พิจารณาอนุมัติก่อนด าเนินการ 

ข้อ ๑๕ ผู้ยื่นค าขอที่ได้รับเงินจากกองทุนต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน  
ที่ได้รับจากกองทุนตามแบบที่ผู้อ านวยการก าหนดภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ด าเนินงานแผนงาน
โครงการแล้วเสร็จทั้งหมด  หรือรายงานตามรายงวดงานที่ได้ก าหนดในสัญญารับเงิน  พร้อมส่งหลักฐาน
การจ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการด้วย  ทั้งนี้  ห้ามน าเงินที่ได้รับไปใช้กระท าอย่างอื่นนอกวัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว้ในสัญญารับเงิน 

ข้อ ๑๖ ในกรณีผู้ยื่นค าขอที่ได้รับเงินจากกองทุน  มิได้ด าเนินการหรือด าเนินการไม่เป็นไป 
ตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการอนุมัติ  ให้ผู้อ านวยการระงับการจ่ายเงินงวดต่อไปไว้ก่อน  แล้วด าเนินการ 
ตรวจสอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน  หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย  
แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาด าเนินการตามข้อก าหนดในสัญญาต่อไป   

ข้อ ๑๗ ให้ส านักงานด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าทะเบียนและเก็บรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับผู้ยื่นค าขอที่ได้รับเงินจากกองทุน  

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
แทนก็ได้ 

ข้อ ๑๘ ให้ประธานกรรมการบรหิารกองทุนส่งเสรมิวิสาหกิจเพื่อสังคมรักษาการตามระเบยีบนี้  
และมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   

ค าวินิจฉัยของประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เป็นที่สุด 
 

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

ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
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