
 

 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

พ.ศ. .... 
____________ 

 
หลักการ 

 
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

 
เหตุผล 

 
โดยที่การประกอบกิจการหรือการด าเนินการของภาคเอกชนซึ่งมีเป้าหมาย 

เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม ยังไม่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ 
เท่าท่ีควร อีกท้ังผู้ประกอบกิจการเพ่ือสังคมยังขาดความพร้อมในการแข่งขันทางการค้าท้ังในระดับ
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ สมควรก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้มีผู้ประกอบกิจการ 
จากภาคเอกชนเข้ามาประกอบกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคมมากข้ึนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยก าหนดมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมโดยการจดทะเบียนเพ่ือขอรับ
สิทธิประโยชน์ และจัดตั้งส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติเพ่ือให้ความช่วยเหลือ  
และพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมและกลุ่มกิจการเพ่ือสังคม รวมทั้งประสานความร่วมมือกับ 
ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขและพัฒนาอย่างเหมาะสม 
และยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
พ.ศ. .... 
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................................... 

................................... 
 
  ............................................................................................................................. ....... 
................................... 
  
  โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
 
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 
  เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพ่ือให้การก ากับดูแลการประกอบกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
อันเป็นการจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จ าเป็นและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค  
ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 
 
  ............................................................................................................................. ....... 
.................................... 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
พ.ศ. ....” 
 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 



๒ 
 

 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้  
“วิสาหกิจเพ่ือสังคม” หมายความว่า บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น 

ที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ซึ่งด าเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การจ าหน่ายสินค้า หรือการบริการ  
โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ และได้รับการจดทะเบียน 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“กลุ่มกิจการเพ่ือสังคม” หมายความว่า บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล ชุมชน  
หรือนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ซ่ึงด าเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การจ าหน่ายสินค้า  
หรือการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ และได้รับการจดแจ้ง 
เป็นกลุ่มกิจการเพ่ือสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม

แห่งชาติ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ 
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม

แห่งชาติหรือผู้ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติมอบหมาย 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

 
มาตรา ๔  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจแต่งตั้ง

พนักงานเจ้าหน้าที่และออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
   

 
  มาตรา ๕  กิจการที่จะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามพระราชบัญญัตินี้  
ต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ และต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 



๓ 
 

  (๑) มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควรได้รับการส่งเสริม
เป็นพิเศษ การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม หรือใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมอ่ืน
หรือคืนประโยชน์ให้แก่สังคมตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 
  (๒) มีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบมาจากการประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้า 
หรือให้บริการ 
  (๓) น าผลก าไรไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบไปใช้เพ่ือสังคมตาม (๑) และแบ่งปันก าไร
ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของผลก าไรทั้งหมด โดยให้ถือว่า 
การลงทุนในกิจการของตนเองซึ่งมีกระบวนการผลิตหรือการให้บริการที่มีลักษณะตาม (๑) หรอืการ
ขยายกิจการเพื่อวัตถุประสงค์ตาม (๑) ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนดเป็นการน าผล
ก าไรไปใช้เพื่อสังคม 
  (๔) มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
  (๕) ไม่เคยถูกเพิกถอนการจดทะเบียน เว้นแต่พ้นก าหนดสองปีนับถึงวันยื่นค าขอจด
ทะเบียนเพ่ือขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๖) ไม่มีหุ้นส่วน กรรมการหรือผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้น 
ซึ่งถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าขึ้นไป ซึ่งเคยเป็นหุ้นส่วน กรรมการหรือผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล 
หรือผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าขึ้นไป ในกิจการที่เคยถูกเพิกถอนการจดทะเบียนตาม (๕) เว้นแต่ 
จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นกับการกระท าของนิติบุคคลที่เป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนการจด
ทะเบียน 
  การค านวณก าไรและการแบ่งปันก าไรตาม (๓) และการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ตาม (๔) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  
 
  มาตรา ๖  การจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคมมีสองประเภท ดังต่อไปนี้ 
  (๑) วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันก าไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น 
  (๒) วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันก าไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น 

วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันก าไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น  
ให้สามารถด าเนินการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดได้ โดยให้ถือว่า
วัตถุประสงค์ในการน าผลก าไรไปใช้เพ่ือสังคมเป็นการแบ่งปันก าไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ท านั้น 

การเปลี่ยนแปลงประเภทของวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
 



๔ 
 

มาตรา ๗  กิจการใดประสงค์จะเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมต้องยื่นค าขอจดทะเบียนต่อ
ส านักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่ส านักงานก าหนด โดยค าขอต้องประกอบด้วยรายการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อกิจการและที่ตั้งของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(๓) มติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

หรือมติของคณะกรรมการของนิติบุคคล 
(๔) ชื่อและที่อยู่ของผู้มีอ านาจท าการแทนวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(๕) หนังสือบริคณห์สนธิ (หากมี) 
(๖) หนังสือแสดงเจตนารมณ์การจัดตั้งวิสาหกิจเพ่ือสังคมและรายละเอียด 

ของกิจการซึ่งด าเนินกิจการมาแล้วตามระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
(๗) ความประสงค์ท่ีจะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) 
(๘) รายการอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 
มาตรา ๘  เมื่อส านักงานได้รับค าขอจดทะเบียนและนายทะเบียนเห็นว่ากิจการที่ยื่น

ค าขอมวีัตถุประสงค์และลักษณะตามมาตรา ๕ และมาตรา ๗ ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนและออก
ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนแก่กิจการนั้น และประกาศให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป 

กิจการที่จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง อาจใช้ค าว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” ประกอบในชื่อ
กิจการตามใบส าคัญแสดงการรับจดทะเบียนดังกล่าวก็ได้ 

การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียน ให้มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการตามมาตรา ๗๑ 

 
มาตรา ๙  ห้ามมิให้บุคคลใดใช้ค าว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” ประกอบเป็นชื่อในการ

ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ ของภาคเอกชน เว้นแต่เป็นผู้ได้รับ
การจดทะเบียนตามมาตรา ๘ 

 
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด 

ในสาระส าคัญ ให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมยื่นค าขอรับใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนดังกล่าว 
ต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดดังกล่าว 

การขอและการออกใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 



๕ 
 

มาตรา ๑๑  วิสาหกิจเพ่ือสังคมต้องด าเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕  
และหนังสือแสดงเจตนารมณ์การจัดตั้งวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามมาตรา ๗ (๖) รวมทั้งปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 

ให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดท า
รายงานทางการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของวิสาหกิจเพ่ือสังคมได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี 
ที่ส านักงานประกาศก าหนดทุกปี 

 
มาตรา ๑๒  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพและการก ากับดูแลการ

ด าเนินงานของวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจ 
เพ่ือสังคม ให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมจัดท ารายงานผลการประกอบกิจการประจ าปี รายงานทางการเงิน 
ที่รับรองโดยผู้สอบบัญชี และรายงานผลลัพธ์จากการด าเนินกิจการเพ่ือสังคมยื่นต่อส านักงาน 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ส านักงานก าหนด 

วิสาหกิจเพ่ือสังคมใดไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานมีหนังสือเตือน 
ให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมนั้นด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

 
มาตรา ๑๓  ให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมมีหน้าที่น าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นรายปี 

ภายในระยะเวลาและตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
วิสาหกิจเพ่ือสังคมใดไม่น าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนหรือน าส่งไม่ครบภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด ต้องเสียเงินเพ่ิมในอัตราไม่เกินร้อยละหนึ่งต่อเดือนของจ านวนเงินสมทบ 
ที่ไม่น าส่งหรือน าส่งไม่ครบ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 
มาตรา ๑๔  วิสาหกิจเพ่ือสังคมซ่ึงประสงค์จะเลิกการเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

ใหแ้จ้งเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 
ข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน หรือมติของคณะกรรมการของนิติบุคคล และให้นายทะเบียนลบชื่อ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมนั้นออกจากทะเบียน 

ในการเลิกการเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม นายทะเบียนจะก าหนดเงื่อนไขให้วิสาหกิจ 
เพ่ือสังคมนั้นปฏิบัติด้วยก็ได้ 

 
 
 
 
 



๖ 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ 

   
 

มาตรา ๑๕  ให้มคีณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมแห่งชาติ” ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสิบสองคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนแปดคน ได้แก่ ผู้ประกอบ
กิจการเพ่ือสังคมจ านวนสามคน ผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชนจ านวนสามคน และผู้ทรงคุณวุฒิอื่น 
จ านวนสองคน โดยผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมาจากผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน การลงทุน ด้านกฎหมาย ด้านสื่อสารมวลชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการตลาด  
หรือด้านการออกแบบ  ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งด้านละไม่เกินหนึ่งคน 

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
หรือผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ จ านวนไม่เกินสามคน 
 

มาตรา ๑๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ 

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 



๗ 
 

(๗) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าทีใ่นพรรคการเมือง 

(๘) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนินงานของกองทุนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม  
เว้นแต่เป็นผู้ประกอบกิจการเพ่ือสังคม 

 
มาตรา ๑๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่

ได้รับแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ และในการนี้ ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่ง 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

 
มาตรา ๑๘  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก

ต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) นายกรัฐมนตรีให้ออก เพราะหย่อนความสามารถ บกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่ 

หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ 
 
มาตรา ๑๙  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
รวมทั้งเร่งรัดให้มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการส่งเสริมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามท่ี
ส านักงานเสนอ 



๘ 
 

(๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการก าหนดนโยบายส่งเสริมการประกอบ
กิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมโดยการก าหนดสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษีอากรตามมาตรา ๕๙ (๓) 
มาตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐตามมาตรา ๕๙ (๔) สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นตามมาตรา ๕๙ (๕)  
และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่บุคคลซึ่งให้การสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ตามมาตรา ๖๓  

(๔) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรใีห้มีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ 

(๕) สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินกิจการของ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมและกลุ่มกิจการเพ่ือสังคม 

(๖) จัดให้มีสมัชชาวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(๗) ก าหนดให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมน าส่งเงินสมทบหรือเสียเงินเพิ่มเข้ากองทุน 

ตามมาตรา ๑๓ 
(๘) ให้ความเห็นชอบความตกลงหรือความร่วมมือระหว่างส านักงานกับหน่วยงาน

ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๙) แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๗๑ 
(๑๐) ควบคุมดูแลส านักงานให้ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ก าหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงาน
และงบประมาณของส านักงาน รวมทั้งออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเก่ียวกับส านักงานในเรื่อง 
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ การบัญชี และการจ าหน่าย
ทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ รวมทั้งการด าเนินการหรือการบริหารงานอ่ืนที่จ าเป็นของส านักงาน 

 (ข) การสรรหา การจ้าง การปฏิบัติงานและการประเมินผลงานของผู้อ านวยการ  
และการมอบให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานแทน 

 (ค) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน  
และลูกจ้าง 
 (ง) การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการ
ด าเนินงานของส านักงานตามมาตรา ๒๕ (๖) 

(๑๑) แต่งตั้งและถอดถอนผู้อ านวยการ 
  (๑๒) ก ากับการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๑๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นหน้าที่ 
และอ านาจของคณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 



๙ 
 

มาตรา ๒๐  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่
พิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้กรรมการผู้นั้นชี้แจง
ข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วต้องออกจาก 
ที่ประชุมโดยจะมีมติในเรื่องนั้นมิได้ การลงมติในเรื่องดังกล่าวให้กระท าโดยลับ 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๒๑  คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ 

อย่างหนึ่งอย่างใดหรือท าการแทนตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้  
ให้น าความในมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการด้วย 

โดยอนุโลม  
 
มาตรา ๒๒  ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ 

ตอบแทนอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 

หมวด ๓ 
การบริหารและการด าเนินกิจการของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 

เพ่ือสังคมแห่งชาติและกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
   

 
ส่วนที่ ๑ 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ 
   

 
มาตรา ๒๓  ให้จัดตั้งส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงาน

ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
หรือกฎหมายอ่ืน และไม่เป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 

ให้ส านักงานมีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ในก ากับของนายกรัฐมนตรี  



๑๐ 
 

กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  
แตเ่จ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่า
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมาย 
ว่าด้วยเงินทดแทน 

 
มาตรา ๒๔  ส านักงานมีหน้าทีส่่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และพัฒนา

วิสาหกิจเพ่ือสังคมและกลุ่มกิจการเพ่ือสังคมเพ่ือให้มีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้  
โดยมีวัตถุประสงค ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติให้สอดคล้องกับ 
สภาพเศรษฐกิจและสังคม และเสนอแนวทางในการส่งเสริมหรือสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์แก่
วิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือบุคคลที่ให้การสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคม ต่อคณะกรรมการ 

(๒) จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมเสนอต่อคณะกรรมการ 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

(๓) ให้ค าแนะน า ฝึกอบรม และส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้สามารถพัฒนาการบรหิาร
จัดการในด้านการเงิน การบัญช ีการตลาด เทคโนโลย ีและด้านอ่ืน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ 
ของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

(๕) ให้ค าปรึกษา ความช่วยเหลือในการขอจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคล การขออนุมัติ 
อนุญาต และการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน  

(๕) จัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มกิจการเพื่อสังคมเพ่ือให้ 
กลุ่มกิจการเพื่อสังคมสามารถพัฒนาเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมได้ต่อไป 

(๖) วิเคราะห์สภาพปัญหาและสถานการณ์ อุปสรรค และความส าเร็จของวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมในประเทศ และจัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 
 (๘) เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม ตลอดจนรายงานสถานการณ์วิสาหกิจเพ่ือสังคมของประเทศ 

(๙) บริหารกองทุนตามนโยบายและมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
กองทุน  

 
มาตรา ๒๕  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๒๔ ให้ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  



๑๑ 
 

(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือท านิติกรรมทุกประเภท เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการ 
ของส านักงาน 

(๓) ท าความตกลงหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับสถาบัน
การเงิน ในกิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน  

(๔) ถือหุ้นหรือร่วมทนุกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนในกิจการที่เก่ียวกับวัตถุประสงค์
ของส านักงาน 

(๕) กู้ยืมเงินเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน 
  (๖) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการด าเนินกิจการต่าง ๆ  
ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการก าหนด 

(๗) ด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงาน 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นหน้าที่ 

และอ านาจของส านักงาน หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
การถือหุ้นและการเข้าร่วมทุนตาม (๔) และการกู้ยืมเงินตาม (๕) ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
 
มาตรา ๒๖  ทุนและทรัพย์สินในการด าเนินกิจการของส านักงาน ประกอบด้วย  
(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี  
(๒) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอ่ืน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

หรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(๓) ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน และค่าบริการ 
(๔) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของส านักงาน 
การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม (๒) จะต้องไม่กระท าในลักษณะที่ท าให้ส านักงาน 

ขาดความเป็นอิสระหรือความเป็นกลาง 
 
มาตรา ๒๗  บรรดารายได้ของส านักงานไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้

แผ่นดิน 
ในกรณีมีเหตุจ าเป็นหรือสมควร ส านักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

อาจน ารายได้ของส านักงานในจ านวนที่เห็นสมควรส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 
มาตรา ๒๘  การใช้จ่ายเงินของส านักงาน ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการของส านักงาน

โดยเฉพาะ 



๑๒ 
 

การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินของส านักงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ที่คณะกรรมการก าหนด 

 
มาตรา ๒๙  ให้ส านักงานมีผู้อ านวยการคนหนึ่ง เป็นผู้บริหารงานของส านักงาน

ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ 
ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอนผู้อ านวยการ 
การสรรหาและการจ้างผู้อ านวยการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับทีค่ณะกรรมการก าหนด 
 
มาตรา ๓๐  ในการแต่งตั้งผู้อ านวยการต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 

เก้าสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุต้องแต่งตั้งผู้อ านวยการ และหากมีเหตุผลจ าเป็นให้คณะกรรมการ 
ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินหกสิบวัน หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  
ให้คณะกรรมการรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

 
มาตรา ๓๑  ผู้อ านวยการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
(๑) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

หรือการบริหารจัดการองค์กร  
(๒) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานให้แก่ส านักงานได้เต็มเวลา  
(๓) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
(๔) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)  

และ (๘) 
 
มาตรา ๓๒  ผู้อ านวยการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท ากับ

ส านักงาน  ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็น
ประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ส านักงานเป็นผู้ถือหุ้น 

ให้น าความในวรรคหนึ่งไปใช้บังคับแก่รองผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน  
และลูกจ้างของส านักงานด้วย 

 
มาตรา ๓๓  ผู้อ านวยการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้ง 

อีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 
มาตรา ๓๔  ผู้อ านวยการจะต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 



๑๓ 
 

มาตรา ๓๕  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่ง 
เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ออกตามที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อ านวยการ 
(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย  

หรือหย่อนความสามารถ 
(๕) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา ๓๔ 
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๑  

หรือกระท าการอันมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒ 
มติของคณะกรรมการให้ผู้อ านวยการออกจากต าแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ โดยไม่นับรวมต าแหน่งผู้อ านวยการ 
   

มาตรา ๓๖  ให้ผู้อ านวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของส านักงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ของส านักงาน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ 
และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และลูกจ้างทุกต าแหน่ง รวมทั้งให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของส านักงานบรรลุวัตถุประสงค์ 

(๒) เสนอแผนการเงินและงบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการ 
(๓) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของส านักงาน 

รวมทั้งรายงานการเงินและการบัญชีต่อคณะกรรมการ 
(๔) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการด าเนินงานของส านักงาน 

ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของส านักงานต่อคณะกรรมการ 
ผู้อ านวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของส านักงาน 
 
มาตรา ๓๗  ผู้อ านวยการมีอ านาจ 
(๑) แต่งตั้งรองผู้อ านวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเพ่ือเป็นผู้ช่วย

ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการตามท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย  
(๒) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ 

ผู้ปฏิบัติงาน และลูกจ้าง ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และลูกจ้างออกจากต าแหน่ง  ทั้งนี้  
ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนด 

(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย 
มติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนระเบยีบ ข้อบังคับ ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ 



๑๔ 
 

มาตรา ๓๘  เมื่อผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่ง ให้รองผู้อ านวยการพ้นจาก 
ต าแหน่งด้วย 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการหรือผู้อ านวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของส านักงานคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน 

ให้ผู้รักษาการแทนตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับผู้อ านวยการ 
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอื่นแต่งตั้งให้ผู้อ านวยการ 

เป็นกรรมการหรือให้มีหน้าที่และอ านาจอย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนมีหน้าที่และอ านาจเป็นกรรมการ 
หรือมีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับผู้อ านวยการด้วย แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๓๙  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้แทน 

ของส านักงาน  เพ่ือการนี้ ผู้อ านวยการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ 
แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนด 

นิติกรรมใดที่ผู้อ านวยการหรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้อ านวยการกระท าโดยฝ่าฝืน
ระเบียบหรือข้อบังคับท่ีคณะกรรมการก าหนดย่อมไม่ผูกพันส านักงาน เว้นแต่คณะกรรมการจะให้
สัตยาบัน 

 
มาตรา ๔๐  ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 

  มาตรา ๔๑  ให้ส านักงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถ
จัดท ารายงานทางการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของส านักงานได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และให้จัดท าตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด และต้องจัดให้
มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของส านักงาน ตลอดจนรายงานผลการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของส านักงานท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะและให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง และลงโทษทางวินัยของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อ านวยการพิจารณาแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน 
จึงด าเนินการได ้ 

มาตรา ๔๒  ให้ส านักงานจัดท ารายงานทางการเงินส่งผู้สอบบัญชีภายใน 
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 

ปีบัญชีของส านักงานให้เป็นไปตามปีงบประมาณ 
 



๑๕ 
 

มาตรา ๔๓  ให้บุคคลภายนอกซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบ 
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน 
ของส านักงาน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด 

ให้ผู้สอบบัญชีของส านักงานท ารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
  ให้คณะกรรมการน าส่งรายงานทางการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชี 
ของผู้สอบบัญชีต่อกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี 

 
มาตรา ๔๔  ให้ส านักงานท ารายงานประจ าปีเสนอคณะรัฐมนตรีทุกสิ้น

ปีงบประมาณ รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงานของส านักงานในปีที่ล่วงมาแล้ว รายงานทางการเงิน  
พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ  
และแผนงานที่จะจัดท าในภายหน้า ตลอดจนรายงานสถานการณ์วิสาหกิจเพ่ือสังคมของประเทศ 

รายงานตามวรรคหนึ่งให้เผยแพรต่อสาธารณชน 
 
มาตรา ๔๕  การประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานให้ด าเนินการ 

ทุกปีงบประมาณโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงาน 
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง  

การประเมินผลการด าเนินงานตามวรรคหนึ่ง ให้มีการประเมินผลในด้านประสิทธภิาพ 
ประสิทธิผล การพัฒนาองค์กร และความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน 
 

ส่วนที่ ๒ 
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

   
 

มาตรา ๔๖  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงาน เรียกว่า “กองทุนส่งเสริม
วิสาหกิจเพ่ือสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคม อันจะ
น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสมทบและเงินเพ่ิมตามมาตรา ๑๓ 
(๒) เงินค่าปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แกก่องทุน 
(๔) ดอกผลและผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน 



๑๖ 
 

(๕) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม (๕) จะต้องไม่กระท าในลักษณะที่ท าให้กองทุน 
ขาดความเป็นอิสระหรือความเป็นกลาง 

 
มาตรา ๔๗  บรรดารายไดข้องกองทุนไมเ่ป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้

แผ่นดิน 
 
มาตรา ๔๘  เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมกู้ยืมส าหรับด าเนินการก่อตั้ง ปรับปรุง และพัฒนากิจการ

ของวิสาหกิจเพ่ือสังคมนั้นให้มีประสิทธิภาพและขีดความความสามารถเพ่ิมข้ึน 
(๒) ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนในการประกอบกิจการในระยะเริ่มต้น 

ตามมาตรา ๕๙ (๑)  
(๓) ให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน

เพ่ือน าไปใช้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(๔) ให้ความช่วยเหลือ หรืออุดหนุน ร่วมทุน หรือด าเนินการใดร่วมกับนิติบุคคลอ่ืน 

ที่เก่ียวกับการก่อตั้ง การขยายกิจการ การวิจัย การพัฒนา และการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

(๕) ให้ความช่วยเหลืออ่ืนทางการเงินตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
(๖) เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน

ก าหนด 
การด าเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องเป็นไปหลักเกณฑ์ วิธีการ  

และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๔๙  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการบริหารกองทุนซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ 
(๒) กรรมการบริหารกองทุนซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนกระทรวงการคลังคนหนึ่ง 
(๓) กรรมการบริหารกองทุนซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสี่คน  

โดยจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมปีระสบการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
การเงินการธนาคาร การบริหารธุรกิจ หรือการลงทุน 

(๔) ผู้อ านวยการเป็นกรรมการบริหารกองทุนและเลขานุการ 



๑๗ 
 

  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตาม (๓) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 

มาตรา ๕๐  ให้น าความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ (๑) (๒) และ (๓) มาใช้บังคับ
แก่การด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารกองทุนด้วยโดยอนุโลม  
เว้นแต่การพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๘ (๓) ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๕๑  คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารกองทุน 
(๒) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

ตามมาตรา ๔๘  
(๓) ออกระเบียบเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติการ 

ให้เป็นไปตามมาตรา ๔๘ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)  ทั้งนี้ โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน  

และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทนุ 
(๕) จัดท ารายงานการรับและการจ่ายเงินของกองทุนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 
(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ

คณะกรรมการบริหารกองทุน หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
การจัดสรรเงินกองทุนตาม (๒) และการออกระเบียบตาม (๓) และ (๔) ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๕๒  ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน

พิจารณาให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ  
 
มาตรา ๕๓  คณะกรรมการบริหารกองทุนจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา

หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือท าการแทนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมายก็ได้ 
ให้น าความในมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการบริหาร

กองทุนและคณะอนุกรรมการด้วยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๕๔  ให้กรรมการบริหารกองทุนและอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุม 

และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑท์ี่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 

  มาตรา ๕๕  ให้ส านักงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถ 



๑๘ 
 

จัดท ารายงานทางการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของกองทุนได้อย่างถูกต้อง 
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และให้จัดท าตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด 
 
  มาตรา ๕๖  ให้ส านักงานจัดท ารายงานทางการเงินของกองทุนส่งผู้สอบบัญชี 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  
  ปีบัญชีของกองทุนให้เป็นไปตามปีงบประมาณ 
 
  มาตรา ๕๗  ให้บุคคลภายนอกซ่ึงคณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งต้ังด้วยความ
เห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน และให้ท าการตรวจสอบ
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของกองทุนทุกรอบปีบัญชี 
  ให้ผู้สอบบัญชีของกองทุนท ารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุนภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน าส่งรายงานทางการเงินพร้อมด้วยรายงาน 
การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่อกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน 
จากผู้สอบบัญชี 
 
  มาตรา ๕๘  ให้ส านักงานจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบ 
การด าเนินงานต่าง ๆ ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด  
 

หมวด ๔ 
การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม 

   
 
มาตรา ๕๙  วิสาหกิจเพ่ือสังคมอาจได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ความช่วยเหลือด้านเงินทุนในการประกอบกิจการในระยะเริ่มแรก  ทั้งนี้ ต้องมี

ก าหนดเวลาไม่เกินสองปี โดยสามารถขยายก าหนดระยะเวลาได้รวมแล้วไม่เกินสี่ปี 
(๒) การช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนตามมาตรา ๔๘ (๑) และ (๕) 
(๓) สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
(๔) สิทธิประโยชน์ตามมาตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
(๕) สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่น  
วิสาหกิจเพ่ือสังคมใดจะได้รับสิทธิประโยชน์ตาม (๓) (๔) และ (๕) ในลักษณะใด 

ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามข้อเสนอของคณะกรรมการ 



๑๙ 
 

 
มาตรา ๖๐  ให้คณะกรรมการประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมตามพระราชบัญญัตินี้  
 
มาตรา ๖๑ เมื่อมีการประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามมาตรา ๖๐ แล้ว 

หากวิสาหกิจเพ่ือสังคมรายใดประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนตามมาตรา ๕๙ (๑) และ (๒) 
ให้มายื่นค าขอพร้อมรายละเอียดโครงการต่อส านักงาน เมื่อส านักงานได้รับค าขอและรายละเอียด
โครงการดังกล่าวแล้ว หากเห็นสมควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมรายนั้น  
ให้อนุมัติสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมรายนั้น 

เมื่อส านักงานได้อนุมัติสิทธิประโยชน์ตามวรรคสองแล้ว ให้ส านักงานมีหนังสือ 
แจ้งให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมรายนั้นทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้อนุมัติสิทธิประโยชน์ดังกล่าว 

 
มาตรา ๖๒  วิสาหกิจเพ่ือสังคมรายใดประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร

ตามประมวลรัษฎากรตามมาตรา ๕๙ (๓) สิทธิประโยชน์จากมาตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามมาตรา ๕๙ (๔)  
หรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นตามมาตรา ๕๙ (๕) แล้วแต่กรณี ให้ด าเนินการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น 
 

มาตรา ๖๓  บุคคลซ่ึงให้การสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมอาจได้รับ 
สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรตามท่ีก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากรเฉพาะเงินทีใ่ช้สนับสนุนกิจการ 
ของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
  การสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งอาจได้รับสิทธิประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง 
ต้องเป็นการลงทุนในกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคม และการให้เงินสนับสนุนกิจการหรือการ
ด าเนินงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือองค์ความรู้ให้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมในด้าน 
การผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ 

บุคคลใดจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามวรรคหนึ่งในลักษณะใด ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามข้อเสนอของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๖๔  บุคคลซ่ึงให้การสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมผู้ใด 

ประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรตามมาตรา ๖๓ ให้ด าเนินการ 
ตามประมวลรัษฎากร 

 



๒๐ 
 

มาตรา ๖๕  ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนใด 
ตามมาตรา ๔๘ (๓) หรือนิติบุคคลอ่ืนตามมาตรา ๔๘ (๔) ซึ่งประสงค์จะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน
จากกองทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีค่ณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด 

 
หมวด ๕ 

การก ากับดูแล และการเพิกถอนการจดทะเบียน 
วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
   

 
มาตรา ๖๖  ให้ส านักงานมีหน้าที่ติดตามและก ากับดูแลให้วิสาหกิจเพ่ือสังคม

ปฏิบัติการ ๗ (๖) และตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
ส านักงานอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 

แทนได้ 
   
  มาตรา ๖๗  ส านักงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินผลกิจการ 
ของวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ หนังสือแสดงเจตนารมณ์การจัดตั้งวิสาหกิจ 
เพ่ือสังคมตามมาตรา ๗ (๖) โดยส านักงานอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลใดเป็นผู้ด าเนินการแทน
และจัดท ารายงานผลการด าเนินการเสนอต่อส านักงานได้ 

 
  มาตรา ๖๘  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในสถานประกอบการของวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมในระหว่างเวลาท าการ เพ่ือสอบถามข้อเท็จจริงหรือเพ่ือตรวจสอบเอกสารหรือสิ่งของใด ๆ 
ที่เก่ียวกับกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมได้ตามความจ าเป็น 
  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าไปในสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าไม่เป็นการเร่งด่วน 
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบล่วงหน้าตามสมควร 
 
 
  มาตรา ๖๙  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตร
ประจ าตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 
  บัตรประจ าตัวตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่ผู้อ านวยการก าหนด 
   
  มาตรา ๗๐  เมื่อปรากฏว่าวิสาหกิจเพ่ือสังคมใดมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 



๒๑ 
 

  (๑) ไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ และหนังสือแสดง
เจตนารมณ์การจัดตั้งวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามมาตรา ๗ (๖) 

(๒) ไมจ่ัดท ารายงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ส านักงานก าหนด 
ตามมาตรา ๑๒ 

(๓) ไม่น าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนหรือน าส่งไม่ครบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ตามมาตรา ๑๓ 

(๔) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ท าขึ้นกับส านักงานโดยไม่มีเหตุอันควร 
ตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด  

(๕) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีอ่ืน 
ให้นายทะเบียนแจ้งเตือนเป็นหนังสือให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หากไม่มีการปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนมีอ านาจเพิกถอนการจด
ทะเบียน เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด และให้ประกาศการเพิกถอน 
การจดทะเบียนให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป และในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์การเพิกถอนการจด
ทะเบียน ให้แจ้งในประกาศนั้นด้วยว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ 

การเพิกถอนการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ในกรณีได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 
๕๙ (๓) (๔) หรือ (๕) ให้ส านักงานแจ้งรายชื่อวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนนั้น 
เพ่ือให้กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

ให้น าความในวรรคสามไปใช้บังคับแก่การแจ้งหน่วยงานหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ด้วยโดยอนุโลม 

 
  มาตรา ๗๑  กิจการใดที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา ๘  
หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคมใดถูกเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา ๗๐ แล้วแต่กรณี กิจการ 
หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคมนั้นอาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ 
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งจากนายทะเบียน 
  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ 
  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุดและให้ประกาศให้
สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป 

 
มาตรา ๗๒  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ได้รับการแต่งตั้งได้รับค่าตอบแทน

ตามหลักเกณฑ์ทีค่ณะรัฐมนตรีก าหนด 
 

   



๒๒ 
 

หมวด ๖ 
กลุ่มกิจการเพื่อสังคม 
   

 
มาตรา ๗๓  กลุ่มกิจการเพ่ือสังคมที่ประสงค์จะขอรับการส่งเสริมจากส านักงาน  

ใหจ้ดแจ้งต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ส านักงานประกาศก าหนด  
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดการด าเนินการของกลุ่มกิจการเพ่ือสังคม  

และการก ากับดูแลกลุ่มกิจการเพ่ือสังคม  ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแก่ประเภทของกลุ่มกิจการ 
เพ่ือสังคม 

 
  มาตรา ๗๔  ให้ส านักงานจัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมกลุ่มกิจการเพ่ือสังคม  
ในการประกอบกิจการอย่างครบวงจร รวมถึงการให้การสนับสนุนในการจัดตั้ง การให้ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการผลิต การใช้เทคโนโลยี การบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การตลาด  
และการบริหารจัดการธุรกิจด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มกิจการเพื่อสังคมสามารถพัฒนา 
เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมได้ต่อไป 
 

หมวด ๗ 
สมัชชาวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

   
 
มาตรา ๗๕  ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
ให้ส านักงานก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมซึ่งต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้า 

ไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันประชุม   
การประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 
มาตรา ๗๖  สมัชชาวิสาหกิจเพ่ือสังคมอาจเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 

เพ่ือพิจารณาด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) การก าหนดนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการ

วิสาหกิจเพ่ือสังคมและกลุ่มกิจการเพ่ือสังคม 
(๒) การสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

ทั้งในและต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และสถาบันการเงิน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมและกลุ่มกิจการเพ่ือสังคม 



๒๓ 
 

(๓) การก าหนดแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติและกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องหรือที่มีผลกระทบต่อการประกอบกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคมและกลุ่มกิจการเพ่ือสังคม  

(๔) การปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๗๗  วิสาหกิจเพ่ือสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมใดจะเข้าร่วมประชุม

สมัชชา ให้ลงทะเบียนต่อส านักงานตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงานก าหนด 
นอกจากผู้ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ส านักงานจะก าหนดให้เชิญบุคคล  

ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนตามที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมด้วยก็ได้ 
 

หมวด ๘ 
โทษทางปกครอง 
   

 
มาตรา ๗๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙ ต้องช าระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกิน 

สองหมื่นบาท  
ในกรณีที่เห็นสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีค าสั่งให้ผู้นั้นด าเนินการใด ๆ  

เพ่ือแก้ไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน 
 
มาตรา ๗๙  ถ้าผู้ถูกปรับตามมาตรา ๗๘ ไม่ช าระค่าปรับทางปกครอง ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่มีอ านาจฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาคดีอาญาเพ่ือบังคับช าระค่าปรับ 
ทางปกครอง  ในการนี้ ถ้าศาลพิพากษาให้ช าระค่าปรับทางปกครอง หากผู้นั้นไม่ช าระค่าปรับ 
ทางปกครองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา ให้ยึดทรัพย์สินของผู้นั้นเพ่ือชดใช้ 
แทนค่าปรับทางปกครอง แต่มิให้น ามาตรการกักขังแทนค่าปรับมาใช้บังคับแก่ผู้นั้น 

 
มาตรา ๘๐  ถ้าบุคคลผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๙ มิได้ปฏิบัติตามค าสั่งตามมาตรา ๗๘  

วรรคสอง ผู้นั้นต้องช าระค่าปรับรายวันอีกวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 
  มาตรา ๘๑  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดได้ปฏิบัติถูกต้องหรือได้ด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดตามมาตรา ๗๘ วรรคสอง ให้ผู้นั้นได้รับยกเว้น
ค่าปรับตามมาตรา ๘๐ 
 
  มาตรา ๘๒  ถ้าผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๗๘ เป็นนิติบุคคล และการกระท า
ความผิดนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด 



๒๔ 
 

ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ 
หรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด  
ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นด้วย 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๘๓  ให้คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน 
จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๓)  ทั้งนี้ ต้องแต่งตั้งให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๘๔  ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อ านวยการ ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคม 

และสวัสดิการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อ านวยการตามมาตรา ๒๘ 
ซึ่งต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
  มาตรา ๘๕  บุคคลใดใช้ค าว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” ประกอบเป็นชื่อในการด าเนิน
กิจการเกีย่วกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอ่ืน ๆ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ถ้าประสงค์จะเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนตามมาตรา ๕ 
และมาตรา ๗ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นค าขอ
แล้วให้ประกอบกิจการโดยใช้ค าว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” ต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งค าสั่งไม่รับจด
ทะเบียนจากนายทะเบียน 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียน ให้บุคคลนั้นด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนบัแต่วันที่ได้รับค าสั่งไม่จดทะเบียน 

 
มาตรา ๘๖  กิจการเพ่ือสังคมที่ได้รับหนังสือรับรองจากคณะกรรมการสร้างเสริม

กิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติตามประกาศคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นค าขอหนังสือรับรองกิจการเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ถือว่าเป็นวิสาหกิจ 
เพ่ือสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ โดยต้องด าเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา ๕ และมาตรา ๗ 
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 



๒๕ 
 

  มาตรา ๘๗  ในวาระเริ่มแรก ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการด าเนินงาน 
ในหน้าที่ของส านักงานไปก่อนจนกว่าจะได้มีการจัดตั้งส านักงาน  ทั้งนี ้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
   
  มาตรา ๘๘  ในวาระเริ่มแรก ให้ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ส านักงบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดงบประมาณ รวมทั้งการด าเนินการ 
อ่ืนใดอันจ าเป็น เพ่ือรองรับการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
  มาตรา ๘๙  ในวาระเริ่มแรก ให้พนักงานของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ เฉพาะผู้ซึ่งเคยปฏิบัติงานให้ส านักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ 
ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติซึ่งใช้บังคับอยู่ใน  
พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของส านักงานไปพลางก่อน จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ 
หรือผู้ปฏิบัติงานของส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่พนักงานของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
ตามวรรคหนึ่ง ประสงค์จะขอโอนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้แจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อผู้อ านวยการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  
  การโอนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของส านักงานตามวรรคสอง ไม่ถือว่าเป็น
การออกจากงานเพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง และให้เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน 
ในต าแหน่งที่ผู้อ านวยการก าหนด โดยให้นับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในส านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพต่อเนื่องกับการปฏิบัติงานในส านักงาน และให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าที่ได้รับจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ  
 
   
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 
  .................................. 
       นายกรัฐมนตรี         


