
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
ว่าดว้ยการก าหนดหลกัเกณฑ์และอัตราคา่ธรรมเนียม  ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการ 

ในการด าเนินกิจการต่าง ๆ  ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียม  ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการ 
ในการด าเนินกิจการต่าง ๆ  ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๑๐)  (จ)  ประกอบมาตรา  ๒๕  (๖)  แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และตามมติคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม   
ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  ว่าด้วย 
การก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียม  ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการในการด าเนินกิจการต่าง ๆ  
ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบิกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
“ผู้รับบริการ”  หมายความว่า  บุคคล  หรือนิติบุคคล  หรือหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ   

ที่ขอรับบริการจากส านักงาน 
“ค่าธรรมเนียม”  หมายความว่า  เงินที่ส านักงานจัดเก็บจากผู้รับบริการที่ประสงค์จะเข้าร่วม

กิจกรรม  หรือโครงการ  หรือภารกิจที่ส านักงานให้บริการเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน  หรือพัฒนา  รวมทั้ง
การด าเนินกิจการอื่นตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน  รวมถึงการให้บริการด้านฝึกอบรม  ประชุมสัมมนา  
แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม 

“ค่าตอบแทน”  หมายความว่า  เงินที่ผู้รับบริการต้องจ่ายให้ส านักงานเพ่ือเป็นค่าตอบแทน 
ในการใช้บุคลากรของส านักงานหรือบุคลากรอื่นซึ่งส านักงานจัดหาให้   เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 
ตามภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับส านักงาน 

“ค่าบริการ”  หมายความว่า  เงินที่ผู้รับบริการต้องจ่ายให้ส านักงานเพ่ือใช้บริการทางวิชาการ   
หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี  การผลิต  การตลาด  การศึกษาวิจัย  การใช้บริการในการด าเนินโครงการ  
การใช้บริการในพ้ืนที่หรือห้องประชุม  รวมทั้งการให้บริการเกี่ยวกับการใช้สื่อในรูปแบบต่าง ๆ   เพ่ือการเรียนรู้  
และเผยแพร่  หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตามภารกิจ  หรือบริการอื่นตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๘๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๔ การก าหนดอัตราและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการ   
ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 

ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการภายใต้
กรอบอัตราตามวรรคหนึ่ง  โดยค านึงถึงความเหมาะสม  ประโยชน์ของส านักงาน  การบริหารจัดการต้นทุน  
หรือเงื่อนไขอื่น  ตามความจ าเป็น  และให้ถือว่าเงินที่เรียกเก็บเป็นรายได้ของส านักงาน 

ข้อ ๕ ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจพิจารณายกเวน้  ลด  หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคา่ธรรมเนยีม  
ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการ  ให้แก่ผู้รับบริการซึ่งเป็นส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  วิสาหกิจ 
เพื่อสังคม  หรือองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลก าไรก็ได้ 

ผู้รับบริการอื่นซึ่งมีความจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน  ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจพิจารณา
ยกเว้น  ลด  หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม  ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการ  ให้แก่ผู้รับบรกิาร
ในวงเงินตามที่เห็นสมควรได้  โดยค านึงถึงเหตุผล  ความจ าเป็น  เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและการบริการ
สาธารณะ  โดยให้น าเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบตามข้อ  ๖  ต่อไป   

ข้อ ๖ ให้ส านักงานจัดท ารายงานเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม   ค่าตอบแทน   
หรือค่าบริการเกี่ยวกับการให้บริการ  ตามระเบียบนี้เสนอคณะกรรมการเพื่อทราบทุกไตรมาส 

ข้อ ๗ ในกรณีที่ไม่มีรายการที่ก าหนดไว้ตามบัญชีท้ายระเบียบนี้  และมีความจ าเป็นเร่งด่วน  
เ พ่ือประโยชน์ของส านักงาน  ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม   ค่าตอบแทน   
หรือค่าบริการได้ในอัตราที่เหมาะสม  โดยอ้างอิงราคามาตรฐานที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง  โดยอาศัย
ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  หรือภาคเอกชนเป็นค่าพ้ืนฐาน  รวมค่าบริหารจัดการในการปฏิบัติงานและ 
ค่าความเสี่ยงในอัตราที่เหมาะสม  และให้น าเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบตามข้อ  ๖  และให้น าไป
ก าหนดเป็นอัตราบัญชีท้ายระเบียบนี้ต่อไป 

ขอ้ ๘ ในกรณีที่ผู้รับบริการไม่อาจใช้บริการได้  หรือส านักงานมีเหตุขัดข้องไม่อาจให้บริการได้ 
ตามระเบียบนี้  ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจพิจารณาคืนเงินค่าธรรมเนียม  ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการทั้งหมด   
หรือบางส่วนให้กับผู้รับบริการ  ทั้งนี้  ตามเงื่อนไขที่ส านักงานประกาศก าหนด 

ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการส่งเสรมิวสิาหกจิเพื่อสังคมรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอ านาจ
วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ค าวินิจฉัยของประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  12  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
จุรินทร ์ ลักษณวิศิษฏ ์

รองนายกรฐัมนตรี 
ประธานกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจเพื่อสังคม 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๘๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๖๕



บัญชีแนบท้าย 
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 

ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการด าเนินกิจการต่าง ๆ  
ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ประเภท รายการ อัตราต่อบาท/หน่วย หน่วย 
๑. ค่าธรรมเนียม - ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมหลักสูตร 

ที่ส านักงานจัดในสถานทีเ่ฉพาะ 
หรือศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา 

๓๐๐ - ๓๐,๐๐๐ ราย 

 - ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมหลักสูตร 
ที่จัดแบบ online 

๑๐๐ - ๓,๐๐๐ ราย 

 - ค่าใช้พ้ืนที่ในการจัดนิทรรศการ  
หรืองานวิชาการ 

๓๐๐ - ๕,๐๐๐ ตารางเมตร 

 - ค่าเช่าอุปกรณ์ ๓๐๐ - ๒,๐๐๐ วัน 
 - ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามที่ผู้อ านวยการก าหนด รายการ/ชิ้นงาน 
๒. ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนในการใช้ทรัพยากร 

หรือบุคลากรของส านักงานในการ
ด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ 

ไม่เกินร้อยละ ๑๕  
ของค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ 

รายการ 

 - ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ตามที่ผู้อ านวยการก าหนด รายการ/ชิ้นงาน 
๓. ค่าบริการ 
 

 

- ค่าใช้พ้ืนที่หรือสิ่งอ านวยความ
สะดวกของส านักงาน/ห้องประชุม 

ให้พิจารณาจาก
ค่าตอบแทนบุคลากรที่
ให้บริการ บวกประมาณ
การค่าวัสดุที่ต้องจ่ายบวก
ค่าเช่าต่อตารางเมตรที่ได้
จ่ายจริง 

ครั้ง 

 - ค่าบริการเกี่ยวกับการใช้สื่อ 
ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือการเรียนรู้  
และเผยแพร่ หรือประชาสัมพันธ์ 

๓๐๐ - ๓๐,๐๐๐ รายการ 

 - ใช้บริการศึกษาวิจัย/ติดตาม
ประเมินผล 

ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

รายการ 

 - ค่าบริการอื่นตามวัตถุประสงค์
ส านักงาน 

ไม่เกินร้อยละ ๑๕  
ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

รายการ 

 - ค่าบริการอื่น ๆ ตามที่ผู้อ านวยการก าหนด รายการ/ชิ้นงาน 
 


