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พระราชบัญญัติส่งเสรมิวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 
(ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 22 พ.ค. 2562) 

............................................. 

เจตนารมณ์  เพ่ือส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลที่สมควรได้รับ
การส่งเสริมเป็นพิเศษ การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน สังคมหรือสิ่งแวดล้อม หรือเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมอ่ืนหรือ
คืนประโยชน์ให้แก่สังคมอันเป็นกิจการเพ่ือสังคมหรือวิสาหกิจ เพ่ือสังคม มีการขยายตัวมากขึ้นและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  โดยก าหนดมาตรการในการ
สนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับการจดทะเบียน และจัดตั้งส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือและพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมและกลุ่มกิจการเพ่ือสังคม รวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

หมวด 1 วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
................................. 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(1) “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” หมายความว่า บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  
ซึ่งด าเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การจ าหน่ายสินค้า หรือการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังคมเป็นเป้าหมาย
หลักของกิจการ และได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) “กลุ่มกิจการเพ่ือสังคม” หมายความว่า  บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทย ซึ่งด าเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การจ าหน่ายสินค้า หรือการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังคมเป็น
เป้าหมายหลักของกิจการ และได้รับการจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพ่ือสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ 
ลักษณะของกิจการที่จะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม   
(1) มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ การแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม หรือเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมอ่ืนหรือคืนประโยชน์ให้แก่สังคมตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 
(2) มีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบมาจากการจ าหน่ายสินค้าหรือการบริการ เว้นแต่กิจการที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปัน
ก าไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นอาจมีรายได้น้อยกว่าร้อยละห้าสิบมาจากการจ าหน่ายสินค้าหรือการบริการ   
(3) น าผลก าไรไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ตาม (1) และแบ่งปันก าไรให้แก่ผู้เป็นเจ้าของกิจการ
หรือผู้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของผลก าไรทั้งหมด โดยให้ถือว่าการลงทุนในกิจการของตนเองซึ่งมี
กระบวนการผลิตหรือการบริการที่มีลักษณะตาม (1) หรือการขยายกิจการเพ่ือวัตถุประสงค์ตาม (1) ตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศก าหนดเป็นการน าผลก าไรไปใช้เพื่อสังคม 
(4) มีการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
(5) ไม่เคยถูกเพิกถอนการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม เว้นแต่พ้นก าหนดสองปีนับถึงวันยื่นค าขอจดทะเบียน
เพ่ือขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(6) ไม่มีหุ้นส่วน กรรมการหรือผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าขึ้นไป ซึ่ง
เคยเป็นหุ้นส่วน กรรมการหรือผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้ อยละยี่สิบห้าขึ้นไป ในกิจการ 
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ที่เคยถูกเพิกถอนการจดทะเบียนตาม (5) เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นกับการกระท าของนิติ
บุคคลที่เป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน 
ประเภทของวิสาหกิจเพื่อสังคม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
(1) วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันก าไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น 
(2) วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันก าไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น 
รายการยื่นค าขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม 
(1) ชื่อกิจการและที่ตั้งของนิติบุคคล 
(2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(3) มติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนหรือมติของคณะกรรมการของนิติบุคคล 
(4) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล 
(5) หนังสือบริคณห์สนธิ ถ้ามี 
(6) หนังสือแสดงเจตนารมณ์การจัดตั้งวิสาหกิจเพ่ือสังคมและรายละเอียดของกิจการซึ่งด าเนินกิจการมาแล้ว  
     ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
(7) ความประสงค์ท่ีจะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามมาตรา 6 (1) หรือ (2) 
(8) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

หมวด 2 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
......................................... 

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม องค์ประกอบ 22 คน  
 - นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
 - กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 12 คน ดังนี้ ปลัดกระทรวงการคลัง/ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ /ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์/ปลัดกระทรวงพาณิชย์ /ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ปลัดกระทรวงแรงงาน/ปลัดกระทรวงมหาดไทย/ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม/
เลขาธิการคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์/ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/ ประธานสมาคมธนาคารไทย 
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 8 คน ดังนี้ ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคมหรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคม 
จ านวน 3 คน/ผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชน จ านวน  3 คน/ผู้ทรงคุณวุฒิอื่น จ านวน 2 คน 
  ทั้งนี้ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ 
อ านาจหน้าที่หลัก ก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถื อปฏิบัติ /พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามที่ส านักงานเสนอ/เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการ
ก าหนดนโยบายส่งเสริมการประกอบกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมด้านต่างๆ /แต่งตั้งและถอดถอนผู้อ านวยการ/
ก ากับการบริหารกองทุน/ควบคุมดูแลส านักงาน ก าหนดนโยบายการบริหารงาน ให้ความเห็นชอบแผนการ
ด าเนินงานและงบประมาณของส านักงาน รวมทั้งออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับส านักงานในเรื่อง
ต่างๆ  
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หมวด 3 การบริหารและด าเนินกิจการของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
และกองทุนส่งเสริมวสิาหกิจเพ่ือสังคม 

........................................ 

ส่วนที่ 1  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล และอยู่ในก ากับของนายกรัฐมนตรี   
 ทุนหรือทรัพย์สินของส านักงาน เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี/  เงิน
อุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอ่ืน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้/ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน และค่าบริการ/ดอกผลของเงินหรือ
รายได้จากทรัพย์สินของส านักงาน โดยก าหนดให้รายได้ของส านักงานไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 วัตถุประสงค์ของส านักงาน ท าหน้าที่เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และเสนอแนวทางในการส่งเสริมหรือสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์แก่
วิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือบุคคลซึ่งให้การสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมต่อคณะกรรมการ /จัดท าแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือให้ความเห็นชอบ/ให้ค าแนะน า ฝึกอบรม และส่งเสริม
วิสาหกิจเพ่ือสังคมให้สามารถพัฒนาการบริหารจัดการในด้านการเงิน การบัญชี การตลาด เทคโนโลยี และด้านอ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ/จัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มกิจการเพ่ือสังคมเพ่ือให้กลุ่มกิจการเพ่ือ
สังคมสามารถพัฒนาเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมได้ต่อไป /วิเคราะห์สภาพปัญหาและสถานการณ์ อุปสรรค และ
ความส าเร็จของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศ และจัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี/เป็น
ศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม ตลอดจนรายงาน
สถานการณ์วิสาหกิจเพ่ือสังคมของประเทศ รวมทั้งบริหารกองทุนตามนโยบายและมติของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการบริหารกองทุน 
 ผู้อ านวยการส านักงาน  ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อ านวยการฯ รวมทั้งก าหนดให้
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท ากับส านักงาน 
ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ
ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ส านักงานเป็นผู้ถือหุ้น ก าหนดเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
วาระการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน ก าหนด
อ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการท าหน้าที่บริหารกิจการของส านักงาน 

ส่วนที่ 2  กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
 เงินหรือทรัพย์สินของกองทุน เงินสมทบและเงินเพ่ิม/ เงินค่าปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้/
เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน/ดอกผลและผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน/เงินหรือทรัพย์สิน
อ่ืนที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
โดยก าหนดให้รายได้ของกองทุนไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
 วัตถุประสงค์ของกองทุน ให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมกู้ยืมส าหรับด าเนินการก่อตั้ง ปรับปรุง และพัฒนา
กิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมนั้นให้มีประสิทธิภาพและขีดความความสามารถเพ่ิมขึ้น  /ให้ความช่วยเหลือด้าน
เงินทุนในการประกอบกิจการในระยะเริ่มแรก ทั้งนี้ ต้องมีก าหนดเวลาไม่เกินสองปี โดยสามารถขยายก าหนด
ระยะเวลาได้รวมแล้วไม่เกินสี่ปี / ให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน
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เพ่ือน าไปใช้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม/ให้ความช่วยเหลือหรืออุดหนุน ร่วมทุน หรือ
ด าเนินการใดร่วมกับนิติบุคคลอื่น เกี่ยวกับการก่อตั้ง การขยายกิจการ การวิจัย การพัฒนา และการส่งเสริมวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น /ให้ความช่วยเหลืออ่ืนทางการเงินตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา /เป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานของกองทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด  
 คณะกรรมการบริหารกองทุน ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย  
ประธานกรรมการบริหารกองทุนซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ / กรรมการบริหารกองทุนซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทน
กระทรวงการคลังคนหนึ่ง /กรรมการบริหารกองทุนซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสี่คน โดยจะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม การเงินการธนาคาร การบริหารธุรกิจ หรือการ
ลงทนุ /ผู้อ านวยการเป็นกรรมการบริหารกองทุนและเลขานุการ  
 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน ก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารกองทุน/
พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน/ออกระเบียบเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการปฏิบัติการในการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม/ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการจัดหาผลประโยชน์ของ
กองทุน/จัดท ารายงานการรับและการจ่ายเงินของกองทุนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ/ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่
พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการบริหารกองทุน  หรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย  

หมวด 4 การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม 
...................................... 

(1) ก าหนดให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมอาจได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น ความช่วยเหลือทางการเงิน /สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
อากร/สิทธิประโยชน์ตามมาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ /มาตรการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างของภาคเอกชน 
(2) บุคคลซึ่งให้การสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมอาจได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรตามที่ก าหนดไว้
ในประมวลรัษฎากรเฉพาะการบริจาคเงินให้แก่กองทุนหรือให้การสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคม และต้อง
เป็นการลงทุนในกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือการให้เงินสนับสนุนกิจการหรือการด าเนินงาน การถ่ายทอด
เทคโนโลยี นวัตกรรม หรอืองค์ความรู้ให้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมในด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ  

หมวด 5 การก ากับดูแล และการเพิกถอนการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม 
.......................................... 

(1) ให้ส านักงานมีหน้าที่ติดตามและก ากับดูแลให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  หนังสือ
แสดงเจตนารมณ์การจัดตั้งวิสาหกิจเพ่ือสังคม และตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 
(2) ให้ส านักงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินผลกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้ รับสิทธิประโยชน์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด และจัดท ารายงานผลการด าเนินการเสนอต่อส านักงานได้ 
(3) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในสถานประกอบการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ือสอบถามข้อเท็จจริงหรือ
เพ่ือตรวจสอบเอกสารหรือสิ่งของใด ๆ ที่เก่ียวกับกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมได้ตามความจ าเป็น  
(4) นายทะเบียนมีอ านาจเพิกถอนการจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคมได้  เมื่อปรากฏว่าวิสาหกิจเพ่ือสังคมใดมี
พฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ก าหนดไว้ และเมื่อมีเหตุดังกล่าว ให้นายทะเบียนแจ้งเตือนเป็นหนังสือให้
วิสาหกิจเพ่ือสังคมปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากไม่มีการปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลา
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ดังกล่าว ให้นายทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียน เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด และให้
ประกาศการเพิกถอนการจดทะเบียนให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป ในกรณีที่มีการอุทธรณ์การเพิกถอนการจด
ทะเบียน ให้แจ้งในประกาศนั้นด้วยว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์  นอกจากนั้นการเพิกถอนการจดทะเบียน 
ในกรณีได้รับสิทธิประโยชน์ ให้สานักงานแจ้งรายชื่อวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนนั้น  เพ่ือให้
กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป รวมทั้งแจ้งหน่วยงานหรือ
นิติบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย  
 กิจการใดที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียน หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคมใดถูกเพิกถอนการจดทะเบียน กิจการ หรือ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมนั้นอาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งจากนายทะเบียน และให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์พิจารณา
และวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุดและให้ประกาศให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป  

หมวด 6 กลุม่กิจการเพื่อสังคม 
.................................... 

(1) ก าหนดให้กลุ่มกิจการเพ่ือสังคมที่ประสงค์จะขอรับการส่งเสริมจากส านักงาน ให้จดแจ้งต่อนายทะเบียนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ส านักงานประกาศก าหนด โดยประกาศให้ก าหนดการด าเนินการของกลุ่มกิจการ
เพ่ือสังคม และการก ากับดูแลกลุ่มกิจการเพื่อสังคมตามความเหมาะสมแก่ประเภทของกลุ่มกิจการเพ่ือสังคม  
(2) ให้ส านักงานจัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมกลุ่มกิจการเพ่ือสังคม ในการประกอบกิจการอย่างครบวงจร รวมถึง
การให้การสนับสนุนในการจัดตั้ง การให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การใช้เทคโนโลยี การบริหารงานบุคคล 
การเงิน การบัญชี การตลาด และการบริหารจัดการธุรกิจด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือให้กลุ่มกิจการเพ่ือสังคม
สามารถพัฒนาเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมได้ต่อไป  

หมวด 7 สมัชชาวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
..................................... 

ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพ่ือสังคมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยสมัชชาวิสาหกิจเพ่ือสังคม
อาจเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาด าเนินการในเรื่องการก าหนดนโยบายและแนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคมและกลุ่มกิจการเพ่ือสังคม/การสร้างความร่วมมือและ
ประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และสถาบัน
การเงิน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมและกลุ่มกิจการเพ่ือสังคม/การก าหนดแผนการส่งเสริมวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือที่มีผลกระทบต่อการประกอบกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคมและกลุ่ม
กิจการเพื่อสังคม  

หมวด ๘ โทษทางปกครอง 
................................. 

ก าหนดบทก าหนดโทษในกรณีการใช้ค าว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” ประกอบเป็นชื่อในการด าเนินกิจการโดยไม่ได้จด
ทะเบียนมีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 20,000 บาท  
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บทเฉพาะกาล 
.................................. 

(1) ให้คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริม
กิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริม
กิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี ้ต้องแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
(2) ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อ านวยการ ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการไป
พลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อ านวยการ ซึ่งต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
(3) บุคคลใดใช้ค าว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” ประกอบเป็นชื่อในการด าเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การจ าหน่าย
สินค้า การบริการ หรือการอ่ืนๆ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (4) 
กิจการเพ่ือสังคมที่ได้รับหนังสือรับรองจากคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติตามประกาศ
คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นค าขอหนังสือรับรองกิจการเพ่ือ
สังคม พ.ศ. 2561 ให้ถือว่าเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ โดยต้องด าเนินการให้ครบถ้วนถูกต้อง
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
(4) ในวาระเริ่มแรก  
 - ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการด าเนินงานในหน้าที่ของส านักงานไปก่อนจนกว่าจะได้มีการจัดตั้ง
ส านักงานซึ่งต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และให้
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ส านัก
งบประมาณ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดงบประมาณ โครงสร้าง และกรอบอัตราก าลังเจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็น เพ่ือรองรับการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของส านักงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
 - ให้รัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ส านักงานในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
เพ่ือปฏิบัติงานในส านักงานไปพลางก่อน ทั้งนี้  ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างดังกล่าวจัดท าประกาศตามมาตรา 5 และมาตรา 7 และจัดท า
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับส านักงานตามมาตรา 19 (10) ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
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