บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
พ.ศ. ....
____________
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
เหตุผล
โดยที่การประกอบกิจการหรือการดาเนินการของภาคเอกชนซึ่งมีเป้าหมาย
เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม ยังไม่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ
เท่าที่ควร อีกทั้งผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมยังขาดความพร้อมในการแข่งขันทางการค้าทั้งในระดับ
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ สมควรกาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้มีผู้ประกอบกิจการ
จากภาคเอกชนเข้ามาประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคมมากขึ้นและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยกาหนดมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยการจดทะเบียนเพื่อขอรับ
สิทธิประโยชน์ และจัดตั้งสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติเพื่อให้ความช่วยเหลือ
และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม รวมทั้งประสานความร่วมมือกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขและพัฒนาอย่างเหมาะสม
และยั่งยืน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
พ.ศ. ....
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โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อให้การกากับดูแลการประกอบกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อันเป็นการจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จาเป็นและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
............................................................................................................................. .......
....................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป

๒
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“วิสาหกิจเพื่อสังคม” หมายความว่า บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งดาเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การจาหน่ายสินค้า หรือการบริการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ และได้รับการจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตินี้
“กลุ่มกิจการเพื่อสังคม” หมายความว่า บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล ชุมชน
หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึง่ ดาเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การจาหน่ายสินค้า
หรือการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ และได้รับการจดแจ้ง
เป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัตินี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
แห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
แห่งชาติหรือผู้ซึ่งผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติมอบหมาย
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอานาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่และออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
วิสาหกิจเพื่อสังคม

มาตรา ๕ กิจการที่จะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัตินี้
ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ และต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

๓
(๑) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควรได้รับการส่งเสริม
เป็นพิเศษ การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่น
หรือคืนประโยชน์ให้แก่สังคมตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
(๒) มีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบมาจากการประกอบกิจการจาหน่ายสินค้า
หรือให้บริการ
(๓) นาผลกาไรไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบไปใช้เพื่อสังคมตาม (๑) และแบ่งปันกาไร
ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของผลกาไรทั้งหมด โดยให้ถือว่า
การลงทุนในกิจการของตนเองซึ่งมีกระบวนการผลิตหรือการให้บริการที่มีลักษณะตาม (๑) หรือการ
ขยายกิจการเพื่อวัตถุประสงค์ตาม (๑) ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนดเป็นการนาผล
กาไรไปใช้เพื่อสังคม
(๔) มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
(๕) ไม่เคยถูกเพิกถอนการจดทะเบียน เว้นแต่พ้นกาหนดสองปีนับถึงวันยื่นคาขอจด
ทะเบียนเพื่อขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) ไม่มีหุ้นส่วน กรรมการหรือผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าขึ้นไป ซึ่งเคยเป็นหุ้นส่วน กรรมการหรือผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคล
หรือผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าขึ้นไป ในกิจการที่เคยถูกเพิกถอนการจดทะเบียนตาม (๕) เว้นแต่
จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นกับการกระทาของนิติบุคคลที่เป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนการจด
ทะเบียน
การคานวณกาไรและการแบ่งปันกาไรตาม (๓) และการกากับดูแลกิจการที่ดี
ตาม (๔) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๖ การจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมมีสองประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกาไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
(๒) วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกาไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกาไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ให้สามารถดาเนินการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัทจากัดตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดได้ โดยให้ถือว่า
วัตถุประสงค์ในการนาผลกาไรไปใช้เพื่อสังคมเป็นการแบ่งปันกาไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทานั้น
การเปลี่ยนแปลงประเภทของวิสาหกิจเพื่อสังคมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด

๔
มาตรา ๗ กิจการใดประสงค์จะเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมต้องยื่นคาขอจดทะเบียนต่อ
สานักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่สานักงานกาหนด โดยคาขอต้องประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อกิจการและที่ตั้งของวิสาหกิจเพื่อสังคม
(๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(๓) มติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
หรือมติของคณะกรรมการของนิติบุคคล
(๔) ชื่อและที่อยู่ของผู้มีอานาจทาการแทนวิสาหกิจเพื่อสังคม
(๕) หนังสือบริคณห์สนธิ (หากมี)
(๖) หนังสือแสดงเจตนารมณ์การจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมและรายละเอียด
ของกิจการซึ่งดาเนินกิจการมาแล้วตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
(๗) ความประสงค์ที่จะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๒)
(๘) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๘ เมื่อสานักงานได้รับคาขอจดทะเบียนและนายทะเบียนเห็นว่ากิจการที่ยื่น
คาขอมีวัตถุประสงค์และลักษณะตามมาตรา ๕ และมาตรา ๗ ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนและออก
ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนแก่กิจการนั้น และประกาศให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป
กิจการที่จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง อาจใช้คาว่า “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ประกอบในชื่อ
กิจการตามใบสาคัญแสดงการรับจดทะเบียนดังกล่าวก็ได้
การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งไม่รับจดทะเบียน ให้มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการตามมาตรา ๗๑
มาตรา ๙ ห้ามมิให้บุคคลใดใช้คาว่า “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ประกอบเป็นชื่อในการ
ดาเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ ของภาคเอกชน เว้นแต่เป็นผู้ได้รับ
การจดทะเบียนตามมาตรา ๘
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด
ในสาระสาคัญ ให้วิสาหกิจเพื่อสังคมยื่นคาขอรับใบแทนใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนดังกล่าว
ต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดดังกล่าว
การขอและการออกใบแทนใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด

๕
มาตรา ๑๑ วิสาหกิจเพื่อสังคมต้องดาเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕
และหนังสือแสดงเจตนารมณ์การจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมตามมาตรา ๗ (๖) รวมทั้งปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
ให้วิสาหกิจเพื่อสังคมวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดทา
รายงานทางการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคมได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี
ที่สานักงานประกาศกาหนดทุกปี
มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพและการกากับดูแลการ
ดาเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคม ให้วิสาหกิจเพื่อสังคมจัดทารายงานผลการประกอบกิจการประจาปี รายงานทางการเงิน
ที่รับรองโดยผู้สอบบัญชี และรายงานผลลัพธ์จากการดาเนินกิจการเพื่อสังคมยื่นต่อสานักงาน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
วิสาหกิจเพื่อสังคมใดไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานมีหนังสือเตือน
ให้วิสาหกิจเพื่อสังคมนั้นดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด
มาตรา ๑๓ ให้วิสาหกิจเพื่อสังคมมีหน้าที่นาส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นรายปี
ภายในระยะเวลาและตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
วิสาหกิจเพื่อสังคมใดไม่นาส่งเงินสมทบเข้ากองทุนหรือนาส่งไม่ครบภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละหนึ่งต่อเดือนของจานวนเงินสมทบ
ที่ไม่นาส่งหรือนาส่งไม่ครบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๑๔ วิสาหกิจเพื่อสังคมซึง่ ประสงค์จะเลิกการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
ข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน หรือมติของคณะกรรมการของนิติบุคคล และให้นายทะเบียนลบชื่อ
วิสาหกิจเพื่อสังคมนั้นออกจากทะเบียน
ในการเลิกการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม นายทะเบียนจะกาหนดเงื่อนไขให้วิสาหกิจ
เพื่อสังคมนั้นปฏิบัติด้วยก็ได้

๖
หมวด ๒
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ

มาตรา ๑๕ ให้มคี ณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคมแห่งชาติ” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวนสิบสองคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงแรงงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนแปดคน ได้แก่ ผู้ประกอบ
กิจการเพื่อสังคมจานวนสามคน ผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชนจานวนสามคน และผู้ทรงคุณวุฒิอื่น
จานวนสองคน โดยผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมาจากผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน การลงทุน ด้านกฎหมาย ด้านสื่อสารมวลชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการตลาด
หรือด้านการออกแบบ ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งด้านละไม่เกินหนึ่งคน
ให้ผู้อานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
หรือผู้ปฏิบัติงานในสานักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ จานวนไม่เกินสามคน
มาตรา ๑๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

๗
(๗) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าทีใ่ นพรรคการเมือง
(๘) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการดาเนินงานของกองทุนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
เว้นแต่เป็นผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม
มาตรา ๑๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างอยู่ในตาแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ และในการนี้ ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๘ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) นายกรัฐมนตรีให้ออก เพราะหย่อนความสามารถ บกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่
หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖
มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
รวมทั้งเร่งรัดให้มีการดาเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการส่งเสริมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมตามที่
สานักงานเสนอ

๘
(๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการกาหนดนโยบายส่งเสริมการประกอบ
กิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยการกาหนดสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษีอากรตามมาตรา ๕๙ (๓)
มาตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐตามมาตรา ๕๙ (๔) สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นตามมาตรา ๕๙ (๕)
และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่บุคคลซึ่งให้การสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคม
ตามมาตรา ๖๓
(๔) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ
(๕) สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินกิจการของ
วิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
(๖) จัดให้มีสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม
(๗) กาหนดให้วิสาหกิจเพื่อสังคมนาส่งเงินสมทบหรือเสียเงินเพิ่มเข้ากองทุน
ตามมาตรา ๑๓
(๘) ให้ความเห็นชอบความตกลงหรือความร่วมมือระหว่างสานักงานกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(๙) แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๗๑
(๑๐) ควบคุมดูแลสานักงานให้ดาเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย
และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ กาหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงาน
และงบประมาณของสานักงาน รวมทั้งออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับสานักงานในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(ก) การบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ การบัญชี และการจาหน่าย
ทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ รวมทั้งการดาเนินการหรือการบริหารงานอื่นที่จาเป็นของสานักงาน
(ข) การสรรหา การจ้าง การปฏิบัติงานและการประเมินผลงานของผู้อานวยการ
และการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน
(ค) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน
และลูกจ้าง
(ง) การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการ
ดาเนินงานของสานักงานตามมาตรา ๒๕ (๖)
(๑๑) แต่งตั้งและถอดถอนผู้อานวยการ
(๑๒) กากับการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่
และอานาจของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

๙
มาตรา ๒๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่
พิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้กรรมการผู้นั้นชี้แจง
ข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วต้องออกจาก
ที่ประชุมโดยจะมีมติในเรื่องนั้นมิได้ การลงมติในเรื่องดังกล่าวให้กระทาโดยลับ
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทาการแทนตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
ให้นาความในมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมหรือประโยชน์
ตอบแทนอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
หมวด ๓
การบริหารและการดาเนินกิจการของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคมแห่งชาติและกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ส่วนที่ ๑
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ

มาตรา ๒๓ ให้จัดตั้งสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงาน
ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายอื่น และไม่เป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
ให้สานักงานมีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ในกากับของนายกรัฐมนตรี

๑๐
กิจการของสานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
แต่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และลูกจ้างของสานักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่า
ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทน
มาตรา ๒๔ สานักงานมีหน้าทีส่ ่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และพัฒนา
วิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมเพื่อให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม และเสนอแนวทางในการส่งเสริมหรือสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์แก่
วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือบุคคลที่ให้การสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคม ต่อคณะกรรมการ
(๒) จัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อให้ความเห็นชอบ
(๓) ให้คาแนะนา ฝึกอบรม และส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้สามารถพัฒนาการบริหาร
จัดการในด้านการเงิน การบัญชี การตลาด เทคโนโลยี และด้านอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ
ของวิสาหกิจเพื่อสังคม
(๕) ให้คาปรึกษา ความช่วยเหลือในการขอจดทะเบียนจัดตัง้ นิติบุคคล การขออนุมัติ
อนุญาต และการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น
(๕) จัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มกิจการเพื่อสังคมเพื่อให้
กลุ่มกิจการเพื่อสังคมสามารถพัฒนาเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมได้ต่อไป
(๖) วิเคราะห์สภาพปัญหาและสถานการณ์ อุปสรรค และความสาเร็จของวิสาหกิจ
เพื่อสังคมในประเทศ และจัดทารายงานเสนอคณะกรรมการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
(๘) เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
วิสาหกิจเพื่อสังคม ตลอดจนรายงานสถานการณ์วิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศ
(๙) บริหารกองทุนตามนโยบายและมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
กองทุน
มาตรา ๒๕ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๒๔ ให้สานักงานมีหน้าที่และอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ

๑๑
(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือทานิติกรรมทุกประเภท เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการ
ของสานักงาน
(๓) ทาความตกลงหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับสถาบัน
การเงิน ในกิจการที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสานักงาน
(๔) ถือหุ้นหรือร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของสานักงาน
(๕) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสานักงาน
(๖) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดาเนินกิจการต่าง ๆ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกาหนด
(๗) ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสานักงาน
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่
และอานาจของสานักงาน หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
การถือหุ้นและการเข้าร่วมทุนตาม (๔) และการกู้ยืมเงินตาม (๕) ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๒๖ ทุนและทรัพย์สินในการดาเนินกิจการของสานักงาน ประกอบด้วย
(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี
(๒) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๓) ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน และค่าบริการ
(๔) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสานักงาน
การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม (๒) จะต้องไม่กระทาในลักษณะที่ทาให้สานักงาน
ขาดความเป็นอิสระหรือความเป็นกลาง
มาตรา ๒๗ บรรดารายได้ของสานักงานไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน
ในกรณีมีเหตุจาเป็นหรือสมควร สานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อาจนารายได้ของสานักงานในจานวนที่เห็นสมควรส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๒๘ การใช้จ่ายเงินของสานักงาน ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการของสานักงาน
โดยเฉพาะ

๑๒
การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินของสานักงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๙ ให้สานักงานมีผู้อานวยการคนหนึ่ง เป็นผู้บริหารงานของสานักงาน
ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอนผู้อานวยการ
การสรรหาและการจ้างผู้อานวยการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับทีค่ ณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๓๐ ในการแต่งตั้งผู้อานวยการต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุต้องแต่งตั้งผู้อานวยการ และหากมีเหตุผลจาเป็นให้คณะกรรมการ
ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินหกสิบวัน หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว
ให้คณะกรรมการรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
มาตรา ๓๑ ผู้อานวยการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม
หรือการบริหารจัดการองค์กร
(๒) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานให้แก่สานักงานได้เต็มเวลา
(๓) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
(๔) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
และ (๘)
มาตรา ๓๒ ผู้อานวยการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทากับ
สานักงาน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็น
ประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่สานักงานเป็นผู้ถือหุ้น
ให้นาความในวรรคหนึ่งไปใช้บังคับแก่รองผู้อานวยการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน
และลูกจ้างของสานักงานด้วย
มาตรา ๓๓ ผู้อานวยการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้ง
อีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๓๔ ผู้อานวยการจะต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด

๑๓
มาตรา ๓๕ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อานวยการ
(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๕) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา ๓๔
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๑
หรือกระทาการอันมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒
มติของคณะกรรมการให้ผู้อานวยการออกจากตาแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการที่มีอยู่ โดยไม่นับรวมตาแหน่งผู้อานวยการ
มาตรา ๓๖ ให้ผู้อานวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของสานักงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ของสานักงาน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ
และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และลูกจ้างทุกตาแหน่ง รวมทั้งให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพื่อให้การดาเนินงาน
ของสานักงานบรรลุวัตถุประสงค์
(๒) เสนอแผนการเงินและงบประมาณประจาปีต่อคณะกรรมการ
(๓) เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสานักงาน
รวมทั้งรายงานการเงินและการบัญชีต่อคณะกรรมการ
(๔) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดาเนินงานของสานักงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสานักงานต่อคณะกรรมการ
ผู้อานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสานักงาน
มาตรา ๓๗ ผู้อานวยการมีอานาจ
(๑) แต่งตั้งรองผู้อานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อเป็นผู้ช่วย
ปฏิบัติงานของผู้อานวยการตามที่ผู้อานวยการมอบหมาย
(๒) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน และลูกจ้าง ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และลูกจ้างออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้
ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกาหนด
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานของสานักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย
มติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ

๑๔
มาตรา ๓๘ เมื่อผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่ง ให้รองผู้อานวยการพ้นจาก
ตาแหน่งด้วย
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการหรือผู้อานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสานักงานคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน
ให้ผู้รักษาการแทนตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่และอานาจเช่นเดียวกับผู้อานวยการ
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นแต่งตั้งให้ผู้อานวยการ
เป็นกรรมการหรือให้มีหน้าที่และอานาจอย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนมีหน้าที่และอานาจเป็นกรรมการ
หรือมีหน้าที่และอานาจเช่นเดียวกับผู้อานวยการด้วย แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๙ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อานวยการเป็นผู้แทน
ของสานักงาน เพื่อการนี้ ผู้อานวยการจะมอบอานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้
แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกาหนด
นิติกรรมใดที่ผู้อานวยการหรือผู้รับมอบอานาจจากผู้อานวยการกระทาโดยฝ่าฝืน
ระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกาหนดย่อมไม่ผูกพันสานักงาน เว้นแต่คณะกรรมการจะให้
สัตยาบัน
มาตรา ๔๐ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กาหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของผู้อานวยการและรองผู้อานวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๔๑ ให้สานักงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถ
จัดทารายงานทางการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของสานักงานได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และให้จัดทาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด และต้องจัดให้
มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสานักงาน ตลอดจนรายงานผลการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของสานักงานทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะและให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตาแหน่ง และลงโทษทางวินัยของ
ผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อานวยการพิจารณาแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน
จึงดาเนินการได้
มาตรา ๔๒ ให้สานักงานจัดทารายงานทางการเงินส่งผู้สอบบัญชีภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
ปีบัญชีของสานักงานให้เป็นไปตามปีงบประมาณ

๑๕
มาตรา ๔๓ ให้บุคคลภายนอกซึง่ คณะกรรมการแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบ
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน
ของสานักงาน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด
ให้ผู้สอบบัญชีของสานักงานทารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ให้คณะกรรมการนาส่งรายงานทางการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีต่อกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี
มาตรา ๔๔ ให้สานักงานทารายงานประจาปีเสนอคณะรัฐมนตรีทุกสิ้น
ปีงบประมาณ รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงานของสานักงานในปีที่ล่วงมาแล้ว รายงานทางการเงิน
พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งคาชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ
และแผนงานที่จะจัดทาในภายหน้า ตลอดจนรายงานสถานการณ์วิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศ
รายงานตามวรรคหนึ่งให้เผยแพรต่อสาธารณชน
มาตรา ๔๕ การประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานให้ดาเนินการ
ทุกปีงบประมาณโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของสานักงาน
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง
การประเมินผลการดาเนินงานตามวรรคหนึ่ง ให้มีการประเมินผลในด้านประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล การพัฒนาองค์กร และความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน
ส่วนที่ ๒
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

มาตรา ๔๖ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสานักงาน เรียกว่า “กองทุนส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม อันจะ
นาไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน
ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสมทบและเงินเพิ่มตามมาตรา ๑๓
(๒) เงินค่าปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน
(๔) ดอกผลและผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน

๑๖
(๕) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม (๕) จะต้องไม่กระทาในลักษณะที่ทาให้กองทุน
ขาดความเป็นอิสระหรือความเป็นกลาง
มาตรา ๔๗ บรรดารายได้ของกองทุนไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน
มาตรา ๔๘ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้วิสาหกิจเพื่อสังคมกู้ยืมสาหรับดาเนินการก่อตั้ง ปรับปรุง และพัฒนากิจการ
ของวิสาหกิจเพื่อสังคมนั้นให้มีประสิทธิภาพและขีดความความสามารถเพิ่มขึ้น
(๒) ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนในการประกอบกิจการในระยะเริ่มต้น
ตามมาตรา ๕๙ (๑)
(๓) ให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน
เพื่อนาไปใช้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
(๔) ให้ความช่วยเหลือ หรืออุดหนุน ร่วมทุน หรือดาเนินการใดร่วมกับนิติบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวกับการก่อตั้ง การขยายกิจการ การวิจัย การพัฒนา และการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
(๕) ให้ความช่วยเหลืออื่นทางการเงินตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
(๖) เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกองทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
กาหนด
การดาเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องเป็นไปหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขทีค่ ณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๙ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการบริหารกองทุนซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ
(๒) กรรมการบริหารกองทุนซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนกระทรวงการคลังคนหนึ่ง
(๓) กรรมการบริหารกองทุนซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินสี่คน
โดยจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม
การเงินการธนาคาร การบริหารธุรกิจ หรือการลงทุน
(๔) ผู้อานวยการเป็นกรรมการบริหารกองทุนและเลขานุการ

๑๗
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาม (๓) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๕๐ ให้นาความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ (๑) (๒) และ (๓) มาใช้บังคับ
แก่การดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการบริหารกองทุนด้วยโดยอนุโลม
เว้นแต่การพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๑๘ (๓) ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการ
มาตรา ๕๑ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารกองทุน
(๒) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ตามมาตรา ๔๘
(๓) ออกระเบียบเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามมาตรา ๔๘ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ทั้งนี้ โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน
และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน
(๕) จัดทารายงานการรับและการจ่ายเงินของกองทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้เป็นหน้าที่และอานาจของ
คณะกรรมการบริหารกองทุน หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การจัดสรรเงินกองทุนตาม (๒) และการออกระเบียบตาม (๓) และ (๔) ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
มาตรา ๕๒ ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณาให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๕๓ คณะกรรมการบริหารกองทุนจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทาการแทนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมายก็ได้
ให้นาความในมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนและคณะอนุกรรมการด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๕๔ ให้กรรมการบริหารกองทุนและอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุม
และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๕๕ ให้สานักงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถ

๑๘
จัดทารายงานทางการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของกองทุนได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และให้จัดทาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนด
มาตรา ๕๖ ให้สานักงานจัดทารายงานทางการเงินของกองทุนส่งผู้สอบบัญชี
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ปีบัญชีของกองทุนให้เป็นไปตามปีงบประมาณ
มาตรา ๕๗ ให้บุคคลภายนอกซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้งด้วยความ
เห็นชอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน และให้ทาการตรวจสอบ
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของกองทุนทุกรอบปีบัญชี
ให้ผู้สอบบัญชีของกองทุนทารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุนภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนนาส่งรายงานทางการเงินพร้อมด้วยรายงาน
การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่อกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
จากผู้สอบบัญชี
มาตรา ๕๘ ให้สานักงานจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบ
การดาเนินงานต่าง ๆ ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนด
หมวด ๔
การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม

มาตรา ๕๙ วิสาหกิจเพื่อสังคมอาจได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้
(๑) ความช่วยเหลือด้านเงินทุนในการประกอบกิจการในระยะเริ่มแรก ทั้งนี้ ต้องมี
กาหนดเวลาไม่เกินสองปี โดยสามารถขยายกาหนดระยะเวลาได้รวมแล้วไม่เกินสี่ปี
(๒) การช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนตามมาตรา ๔๘ (๑) และ (๕)
(๓) สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
(๔) สิทธิประโยชน์ตามมาตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(๕) สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่น
วิสาหกิจเพื่อสังคมใดจะได้รับสิทธิประโยชน์ตาม (๓) (๔) และ (๕) ในลักษณะใด
ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกาหนดตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

๑๙
มาตรา ๖๐ ให้คณะกรรมการประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๑ เมื่อมีการประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามมาตรา ๖๐ แล้ว
หากวิสาหกิจเพื่อสังคมรายใดประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนตามมาตรา ๕๙ (๑) และ (๒)
ให้มายื่นคาขอพร้อมรายละเอียดโครงการต่อสานักงาน เมื่อสานักงานได้รับคาขอและรายละเอียด
โครงการดังกล่าวแล้ว หากเห็นสมควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนแก่วิสาหกิจเพื่อสังคมรายนั้น
ให้อนุมัติสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมรายนั้น
เมื่อสานักงานได้อนุมัติสิทธิประโยชน์ตามวรรคสองแล้ว ให้สานักงานมีหนังสือ
แจ้งให้วิสาหกิจเพื่อสังคมรายนั้นทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้อนุมัติสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
มาตรา ๖๒ วิสาหกิจเพื่อสังคมรายใดประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากรตามมาตรา ๕๙ (๓) สิทธิประโยชน์จากมาตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามมาตรา ๕๙ (๔)
หรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นตามมาตรา ๕๙ (๕) แล้วแต่กรณี ให้ดาเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๖๓ บุคคลซึง่ ให้การสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมอาจได้รับ
สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษีอากรตามที่กาหนดไว้ในประมวลรัษฎากรเฉพาะเงินทีใ่ ช้สนับสนุนกิจการ
ของวิสาหกิจเพื่อสังคม
การสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งอาจได้รับสิทธิประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง
ต้องเป็นการลงทุนในกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคม และการให้เงินสนับสนุนกิจการหรือการ
ดาเนินงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือองค์ความรู้ให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมในด้าน
การผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ
บุคคลใดจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามวรรคหนึ่งในลักษณะใด ให้เป็นตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกาหนดตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
มาตรา ๖๔ บุคคลซึง่ ให้การสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมผู้ใด
ประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรตามมาตรา ๖๓ ให้ดาเนินการ
ตามประมวลรัษฎากร

๒๐
มาตรา ๖๕ ส่ วนราชการ หน่ว ยงานของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือองค์การเอกชนใด
ตามมาตรา ๔๘ (๓) หรือนิติบุคคลอื่นตามมาตรา ๔๘ (๔) ซึ่งประสงค์จะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน
จากกองทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีค่ ณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนด
หมวด ๕
การกากับดูแล และการเพิกถอนการจดทะเบียน
วิสาหกิจเพื่อสังคม

มาตรา ๖๖ ให้สานักงานมีหน้าที่ติดตามและกากับดูแลให้วิสาหกิจเพื่อสังคม
ปฏิบัติการ ๗ (๖) และตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
สานักงานอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
แทนได้
มาตรา ๖๗ สานักงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินผลกิจการ
ของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ หนังสือแสดงเจตนารมณ์การจัดตั้งวิสาหกิจ
เพื่อสังคมตามมาตรา ๗ (๖) โดยสานักงานอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลใดเป็นผู้ดาเนินการแทน
และจัดทารายงานผลการดาเนินการเสนอต่อสานักงานได้
มาตรา ๖๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไปในสถานประกอบการของวิสาหกิจ
เพื่อสังคมในระหว่างเวลาทาการ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงหรือเพื่อตรวจสอบเอกสารหรือสิ่งของใด ๆ
ที่เกี่ยวกับกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมได้ตามความจาเป็น
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าไปในสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าไม่เป็นการเร่งด่วน
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบล่วงหน้าตามสมควร

มาตรา ๖๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตร
ประจาตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา ๗๐ เมื่อปรากฏว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมใดมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้

๒๑
(๑) ไม่ดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ และหนังสือแสดง
เจตนารมณ์การจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมตามมาตรา ๗ (๖)
(๒) ไม่จัดทารายงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
ตามมาตรา ๑๒
(๓) ไม่นาส่งเงินสมทบเข้ากองทุนหรือนาส่งไม่ครบภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตามมาตรา ๑๓
(๔) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ทาขึ้นกับสานักงานโดยไม่มีเหตุอันควร
ตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนด
(๕) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีอื่น
ให้นายทะเบียนแจ้งเตือนเป็นหนังสือให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด
หากไม่มีการปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนมีอานาจเพิกถอนการจด
ทะเบียน เว้นแต่มีเหตุจาเป็นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด และให้ประกาศการเพิกถอน
การจดทะเบียนให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป และในกรณีที่มีการอุทธรณ์การเพิกถอนการจด
ทะเบียน ให้แจ้งในประกาศนั้นด้วยว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์
การเพิกถอนการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ในกรณีได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา
๕๙ (๓) (๔) หรือ (๕) ให้สานักงานแจ้ง รายชื่อวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนนั้น
เพื่อให้กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ พิจารณาดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
ให้นาความในวรรคสามไปใช้บังคับแก่การแจ้งหน่วยงานหรือนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๗๑ กิจการใดที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา ๘
หรือวิสาหกิจเพื่อสังคมใดถูกเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา ๗๐ แล้วแต่กรณี กิจการ
หรือวิสาหกิจเพื่อสังคมนั้นอาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งจากนายทะเบียน
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุดและให้ประกาศให้
สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป
มาตรา ๗๒ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ได้รับการแต่งตั้งได้รับค่าตอบแทน
ตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะรัฐมนตรีกาหนด

๒๒
หมวด ๖
กลุ่มกิจการเพื่อสังคม

มาตรา ๗๓ กลุ่มกิจการเพื่อสังคมที่ประสงค์จะขอรับการส่งเสริมจากสานักงาน
ให้จดแจ้งต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สานักงานประกาศกาหนด
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้กาหนดการดาเนินการของกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
และการกากับดูแลกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแก่ประเภทของกลุ่มกิจการ
เพื่อสังคม
มาตรา ๗๔ ให้สานักงานจัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
ในการประกอบกิจการอย่างครบวงจร รวมถึงการให้การสนับสนุนในการจัดตั้ง การให้ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการผลิต การใช้เทคโนโลยี การบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การตลาด
และการบริหารจัดการธุรกิจด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มกิจการเพื่อสังคมสามารถพัฒนา
เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมได้ต่อไป
หมวด ๗
สมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม

มาตรา ๗๕ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ให้สานักงานกาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมซึ่งต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันประชุม
การประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๗๖ สมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคมอาจเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การกาหนดนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการ
วิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
(๒) การสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และสถาบันการเงิน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ
เพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

๒๓
(๓) การกาหนดแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องหรือที่มีผลกระทบต่อการประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
(๔) การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๗๗ วิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมใดจะเข้าร่วมประชุม
สมัชชา ให้ลงทะเบียนต่อสานักงานตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงานกาหนด
นอกจากผู้ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ง สานักงานจะกาหนดให้เชิญบุคคล
ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนตามที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมด้วยก็ได้
หมวด ๘
โทษทางปกครอง

มาตรา ๗๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙ ต้องชาระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกิน
สองหมื่นบาท
ในกรณีที่เห็นสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีคาสั่งให้ผู้นั้นดาเนินการใด ๆ
เพื่อแก้ไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
มาตรา ๗๙ ถ้าผู้ถูกปรับตามมาตรา ๗๘ ไม่ชาระค่าปรับทางปกครอง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอานาจฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอานาจในการพิจารณาคดีอาญาเพื่อบังคับชาระค่าปรับ
ทางปกครอง ในการนี้ ถ้าศาลพิพากษาให้ชาระค่าปรับทางปกครอง หากผู้นั้นไม่ชาระค่าปรับ
ทางปกครองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษา ให้ยึดทรัพย์สินของผู้นั้นเพื่อชดใช้
แทนค่าปรับทางปกครอง แต่มิให้นามาตรการกักขังแทนค่าปรับมาใช้บังคับแก่ผู้นั้น
มาตรา ๘๐ ถ้าบุคคลผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๙ มิได้ปฏิบัติตามคาสั่งตามมาตรา ๗๘
วรรคสอง ผู้นั้นต้องชาระค่าปรับรายวันอีกวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๘๑ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดได้ปฏิบัติถูกต้องหรือได้ดาเนินการแก้ไข
ปรับปรุงภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนดตามมาตรา ๗๘ วรรคสอง ให้ผู้นั้นได้รับยกเว้น
ค่าปรับตามมาตรา ๘๐
มาตรา ๘๒ ถ้าผู้กระทาความผิดตามมาตรา ๗๘ เป็นนิติบุคคล และการกระทา
ความผิดนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด

๒๔
ซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ
หรือกระทาการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด
ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้นด้วย
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๘๓ ให้คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน
จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๓) ทั้งนี้ ต้องแต่งตั้งให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๔ ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อานวยการ ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อานวยการตามมาตรา ๒๘
ซึ่งต้องกระทาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๕ บุคคลใดใช้คาว่า “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ประกอบเป็นชื่อในการดาเนิน
กิจการเกีย่ วกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ถ้าประสงค์จะเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นคาขอจดทะเบียนตามมาตรา ๕
และมาตรา ๗ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นคาขอ
แล้วให้ประกอบกิจการโดยใช้คาว่า “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคาสั่งไม่รับจด
ทะเบียนจากนายทะเบียน
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งไม่รับจดทะเบียน ให้บุคคลนั้นดาเนินการแก้ไขเพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่งไม่จดทะเบียน
มาตรา ๘๖ กิจการเพื่อสังคมที่ได้รับหนังสือรับรองจากคณะกรรมการสร้างเสริม
กิจการเพื่อสังคมแห่งชาติตามประกาศคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นคาขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ถือว่าเป็นวิสาหกิจ
เพื่อสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ โดยต้องดาเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา ๕ และมาตรา ๗
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

๒๕
มาตรา ๘๗ ในวาระเริ่มแรก ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดาเนินงาน
ในหน้าที่ของสานักงานไปก่อนจนกว่าจะได้มีการจัดตั้งสานักงาน ทั้งนี้ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๘ ในวาระเริ่มแรก ให้สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สานักงบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันกาหนดงบประมาณ รวมทั้งการดาเนินการ
อื่นใดอันจาเป็น เพื่อรองรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของสานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๙ ในวาระเริ่มแรก ให้พนักงานของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ เฉพาะผู้ซึ่งเคยปฏิบัติงานให้สานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ
ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติซึ่งใช้บังคับอยู่ใน
พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของสานักงานไปพลางก่อน จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่
หรือผู้ปฏิบัติงานของสานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่พนักงานของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามวรรคหนึ่ง ประสงค์จะขอโอนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของสานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
ให้แจ้งความจานงเป็นหนังสือต่อผู้อานวยการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
การโอนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของสานักงานตามวรรคสอง ไม่ถือว่าเป็น
การออกจากงานเพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง และให้เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของสานักงาน
ในตาแหน่งที่ผู้อานวยการกาหนด โดยให้นับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในสานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพต่อเนื่องกับการปฏิบัติงานในสานักงาน และให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าที่ได้รับจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ

ผู้รับสนองพระราชโองการ

..................................
นายกรัฐมนตรี

