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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

พ.ศ. .... 
____________ 

 
หลักการ 

 
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

 
 

เหตุผล 
 
โดยที่การประกอบกิจการหรือการด าเนินการของภาคเอกชนจ านวนมากมีเป้าหมาย

เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม อันเป็นการประกอบกิจการหรือการ
ด าเนินการเพ่ือสังคมซึ่งยังไม่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากภาครัฐเท่าที่ควร ดังนั้น เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือชุมชนและสังคมของผู้ประกอบกิจการภาคเอกชนในลักษณะดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และช่วยลดความเหลื่อมล้ าในสังคม สมควรก าหนดมาตรการในด้านต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
กิจการจากภาคเอกชนเข้ามาประกอบกิจการหรือด าเนินการเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งก าหนดให้มีการ
ประสานงาน การสนับสนุน และให้ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชน สังคม หรือ
สิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 
....” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายเฉพาะ บรรดาบทกฎหมาย กฎและข้อบังคับ
อ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  
ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
“วิสาหกิจเพ่ือสังคม” หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบกิจการขายสินค้าหรือการให้บริการ โดยมุ่งส่งเสริมการจ้าง
งานในท้องถิ่นท่ีวิสาหกิจเพ่ือสังคมตั้งอยู่ หรือมีเป้าหมายในการจัดตั้งตั้งแต่แรกเริ่มในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยมิได้มุ่งสร้างก าไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน และน าผล
ก าไรไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบไปลงทุนในกิจการของตนเอง หรือใช้เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร ผู้ยากจน 
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมอ่ืนๆ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ 
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“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม
แห่งชาติ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจ 
ออกกฎกระทรวงหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการ 
ของกระทรวงนั้น 

กฎกระทรวง หรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 

วิสาหกิจเพื่อสังคม 

   

   
มาตรา ๖ วิสาหกิจเพ่ือสังคมใดที่จะขอรับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัตินี้ต้องยื่น 

ค าขอจดทะเบียนต่อส านักงาน โดยค าขอจดทะเบียนนั้นต้องประกอบด้วยรายการตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อกิจการและที่ตั้งของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(๓) ชื่อและที่อยู่ของผู้มีอ านาจท าการแทนวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(๔) หนังสือเจตนารมณ์การจัดตั้งวิสาหกิจเพ่ือสังคมและรายละเอียดของกิจการ 
ในกรณีที่บุคคลประสงค์จะประกอบกิจการเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมประเภทที่ไม่ประสงค์

จะแบ่งปันก าไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ท าให้สามารถด าเนินการจัดตั้งบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ได้ โดยให้ถือว่าวัตถุประสงค์ในการน าผลก าไรกลับไปใช้ในการขยายผลเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
ทางสังคม หรือคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคม หรือผู้ใช้บริการเป็นการแบ่งปันก าไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ท านั้น 

มาตรา ๗ เมื่อส านักงานได้รับค าขอจดทะเบียนและเห็นว่าวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ยื่นค าขอ
จดทะเบียนมีลักษณะและวัตถุประสงค์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด ให้ส านักงาน
รับจดทะเบียนและออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมนั้น โดยจะต้องมีค าว่า 
“วิสาหกิจเพ่ือสังคม” ประกอบในชื่อกิจการตามใบส าคัญแสดงการรับจดทะเบียนดังกล่าว 

มาตรา ๘ ห้ามมิให้บุคคลใดใช้ค าว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” หรือมีอักษรหรือเครื่องหมาย 
ซึ่งสื่อความหมายในท านองเดียวกัน ประกอบเป็นชื่อในการด าเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้ 
บริการ หรือการอ่ืน ๆ ของภาคเอกชน เว้นแต่เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนตามมาตรา ๗ หรือเป็นผู้ไดร้ับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากส านักงาน 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๙ วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา ๗ และเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม
ประเภทที่ไม่มีข้อตกลงห้ามปันผลก าไรแก่ผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วน จะสามารถปันผลก าไรโดยยังคงได้รับ 



 (ฉบับรับฟังความคิดเห็น) 
- 3 - 

 

การส่งเสริมตามพระราชบัญญัตินี้ได้หรือไม่เพียงไร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้จดทะเบียนต่อ
ส านักงานและประสงค์จะด าเนินกิจการต่อไปด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) แจ้งความประสงค์ที่จะด าเนินกิจการต่อไป 
(๒) รายงานผลประกอบกิจการตลอดจนรายงานการรับและจ่ายเงินประจ าปีต่อ

ส านักงานตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
วิสาหกิจเพ่ือสังคมใดไม่ด าเนินการตามวรรคสองเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน ให้ส านักงาน 

มีหนังสือเตือนให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมนั้นด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
ถ้าไม่มีการด าเนินการตามค าเตือนดังกล่าว ให้ส านักงานด าเนินการถอนชื่อออกจากทะเบียน  

วิสาหกิจเพ่ือสังคมใดประสงค์จะเลิกกิจการให้แจ้งส านักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่เลิกกิจการ ตามวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ 

   

 
มาตรา ๑๐ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า 

“ควส.” ประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน

กรรมการ  
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสิบสองคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง 

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงเศรษฐกิจดิจิตอล ประธานสภาหอการค้าไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย 

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนแปดคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ประกอบกิจการเพ่ือ
สังคมไม่น้อยกว่าสามคน และผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืน ๆ โดยจะต้องมาจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้าน
การเงินการลงทุน ด้านกฎหมาย ด้านสื่อสารมวลชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการตลาดหรือด้านการออกแบบ  
ด้านละไม่เกินหนึ่งคน และเป็นบุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการประจ าไม่น้อยกว่าสามคน 

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน 
ในส านักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ จ านวนไม่เกินสามคน 

มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ 

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ 
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(๒) ให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในการสนับสนุนและเร่งรัดเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนแม่บทอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การส่งเสริม
วิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 

(๔) ก าหนดมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคมเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจและการใช้ไปในทางเดียวกัน และสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการด าเนิน
กิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

(๕) ให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุน หรือให้ค าแนะน าแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมในการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนให้การส่งเสริมและช่วยเหลือในการขอจดทะเบียนก่อตั้ง 
นิติบุคคล หรือการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน หรือการใด ๆ 
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

(๖) เสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมและด าเนินการอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับโดยเร็ว ตลอดจนเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มี 
การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการส่งเสริม
วิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทย 

(๗) ควบคุมดูแลส านักงานให้ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
รวมถึงการก าหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของส านักงาน 

(๘) ท าความเห็นเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งและถอดถอนผู้อ านวยการ 
(๙) ออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจและ

หน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือ  ง  
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มาตรา ๑๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน และ
ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้
แต่งตั้งไว้แล้ว และในการนี้ให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการหรือกรรมการท้ังหมด
เท่าท่ีเหลืออยู่ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินการต่อไป
จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้      

มาตรา ๑๔ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) นายกรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ

หย่อนความสามารถ 
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ 

มาตรา ๑๕ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
ส าหรับการประชุมในคราวนั้น 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมถ้ามิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๖ คณะกรรมการ จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการ มอบหมายได้ และให้น าความในมาตรา 
๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๗ ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุม หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
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หมวด ๓ 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ 

   

 
มาตรา ๑๘ ให้จัดตั้งส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า 

“สวส.” เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน 

ให้ส านักงานมีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ในก ากับของนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปนี้  

(๑) พิจารณาแนวทางก าหนดประเภทวิสาหกิจเพ่ือสังคม และวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่
สมควรได้รับการส่งเสริม รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยต่อคณะกรรมการ  

(๒) พิจารณารับจดทะเบียนและออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนแก่วิสาหกิจเพ่ือ
สังคม เพ่ือรับรองสถานภาพการเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมตาม
พระราชบัญญัตินี้  

(๓) ประสานและจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมกับส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนด้านการเงิน และประสาน
ความร่วมมือกับธนาคารธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจเพ่ือให้บริการรับฝากเงิน ให้กู้ยืม ค้ าประกัน หรือ
ให้บริการทางการเงินอ่ืนแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ 
ก าหนด 

(๔) ประชาสัมพันธ์ ให้การสนับสนุน และค าแนะน าแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ือให้ได้ทราบ
ถึงนโยบาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนให้บริการฝึกอบรม 
สัมมนา หรือการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืน ๆ แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมให้สามารถพัฒนาการบริหารจัดการ 
ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๕) ศึกษาและจัดท าฐานข้อมูลและรายงานสถานการณ์วิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศ 
(๖) เสนอแนะต่อคณะกรรมการ เกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้ง 

การด าเนินการให้มีกฎหมายใหม่ แก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายฉบับอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
วิสาหกิจเพ่ือสังคม 

(7) ด าเนินงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้ง 

(8) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานหรือตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

กิจการของส านักงาน ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  
แต่พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
ดังกล่าว 
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มาตรา ๑๙ ส านักงาน มีอ านาจหน้าที่กระท าการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์
ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา ๑๘ และอ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) จัดให้ได้มา ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพย์สิทธิต่าง ๆ เช่า ให้เช่า  
เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนใด 
ซึ่งสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

(๒) กู้ยืมเงิน หรือลงทุน ทั้งนี้ เพ่ือการวิจัย พัฒนา และส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(๓) เข้าร่วมกิจการ หรือถือหุ้นของวิสาหกิจเพ่ือสังคมบางประเภท 
(๔) ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนทั้งในและ

ต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(๕) รับค่าตอบแทนและค่าบริการในการให้บริการภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของ 

ส านักงานรวมทั้งท าความตกลงก าหนดเงื่อนไขเก่ียวกับค่าตอบแทนและค่าบริการนั้น 
(๖) กระท าการอย่างอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของส านักงาน 
การกู้ยืมเงิน การลงทุน หรือการเข้าร่วมกิจการหรือถือหุ้นตาม (๒) (๓) หรือ (๔)  

ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

มาตรา 20 ทรัพย์สินในการด าเนินงานของส านักงานประกอบด้วย  
(1) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา 56 ๓๙ 
(2) เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(3) ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ตามมาตรา ๑๙ (๑) 
(4) ค่าตอบแทนและค่าบริการตามมาตรา 19 (5) 
(5) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของส านักงาน 

มาตรา ๒1 ให้มีผู้อ านวยการคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของส านักงาน 
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการมีหน้าทีค่วบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งงานของส านักงานและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
และลูกจ้างในส านักงาน โดยอาจมีรองผู้อ านวยการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานตามที่ผู้อ านวยการ
มอบหมายกไ็ด้ 

ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งผู้อ านวยการจากบุคคลที่คณะกรรมการคัดเลือก 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้อ านวยการตามวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
ให้ผู้อ านวยการได้รับเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอ่ืน ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ผู้อ านวยการมีอ านาจแต่งตั้งรองผู้อ านวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๒2 ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้  

(๑) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เก่ียวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
(๒) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานให้แก่ส านักงานได้เต็มเวลา  
(๓) อายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
(4) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12 (1) (3) (4) (5) (6) และ (7) 
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มาตรา ๒3 ให้ผู้อ านวยการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้ง
อีกได้ 

ในกรณีที่ผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่ง ให้มีการแต่งตั้งผู้อ านวยการตามมาตรา 20 
ภายในหกสิบวัน 

เมื่อผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่ง ให้รองผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งด้วย 
เมื่อต าแหน่งผู้อ านวยการว่างลงและยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อ านวยการคนใหม่ ให้คณะกรรมการ

แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน 
ในกรณีที่ผู้อ านวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้อ านวยการเป็นผู้รักษาการแทน  

แต่ถ้าไม่มีรองผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงาน
ของส านักงานคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน 

มาตรา ๒4 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว ผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 20/1 ๒๒ 
(๔) ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่ผ่านการประเมิน ทั้งนี้  

ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๒5 ผู้อ านวยการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการของส านักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย มติ ระเบียบ หรือ

ประกาศของคณะกรรมการ 
(๒) บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัดส านักงานทุกต าแหน่ง ด าเนินการเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคล การเงิน การงบประมาณและการบริหารด้านอื่นของส านักงาน ตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการก าหนด 

(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย 
นโยบาย มติ ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการ  

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๒6 เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้อ านวยการให้คณะกรรมการ 
ก าหนดตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๒7 ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้แทนของส านักงานในกิจการของส านักงานที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลภายนอก แต่ผู้อ านวยการจะมอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติงานในเรื่องใดแทนตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการก าหนดก็ได้ 

มาตรา ๒8 การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินของส านักงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการก าหนด 

การบัญชีของส านักงานให้จัดท าตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
ก าหนด และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของส านักงาน 
ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 
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ให้ส านักงานจัดท างบการเงินซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบดุลและบัญชีท าการส่ง
ผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี 

ในทุกรอบปีให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการ 
แต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี และประเมินผลการใช้
จ่ายเงินและทรัพย์สินของส านักงาน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าว 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วท ารายงานผลการสอบบัญชี  
เสนอต่อคณะกรรมการ 

ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี ให้ส านักงานท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อคณะกรรมการและรัฐมนตรีเพื่อทราบ โดยแสดงงบการเงินและบัญชีท าการที่ผู้สอบบัญชีรับรอง
ว่าถูกต้องแล้ว พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งแสดงผลงานของส านักงานในปีที่ล่วงมาด้วย 

 
หมวด 4 

การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
   

   
มาตรา 29 ให้คณะกรรมการจัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

วิสาหกิจเพ่ือสังคมระดับปฐมภูมิในการประกอบกิจการอย่างครบวงจร รวมถึงการให้ความรู้และ 
การสนับสนุนในการจัดตั้ง ให้ความรู้เกี่ยวกับขบวนการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจทุกด้าน ไม่ว่า 
การบริหารงานบุคคล การบัญชี การจัดหาทุน หรือการตลาด ทั้งนี้ เพื่อให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมในระดับ 
ปฐมภูมิมีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 

มาตรา 30 ให้คณะกรรมการจัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้แล้วอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความรู้และการ
สนับสนุนในการประกอบกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในระดับท่ีสูงขึ้นตามความพร้อมและความต้องการ
ของกิจการ การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบที่ทันสมัยตามความต้องการของตลาด การ
ร่วมมือซึ่งกันและกัน หรือให้ความช่วยเหลือในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ  
ทั้งในด้านคุณภาพ การผลิต การจัดการ และการตลาด เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม 
ในระดับท่ีสูงยิ่งขึ้น 

มาตรา 31 ในกรณีที่วิสาหกิจเพ่ือสังคมประสงค์จะรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสภาวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม ซึ่งมีสถานภาพเป็นองค์กรภาคเอกชน ประกอบด้วยกรรมการและสมาชิกที่มาจากผู้แทนวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมและองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เพ่ือเป็นองค์กรเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม ให้คณะกรรมการให้การสนับสนุนในการจัดตั้ง รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกันระหว่างสภาวิสาหกิจเพ่ือสังคมหรือภาคธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมอ่ืน เพ่ือขยายและสร้างความ
มั่นคงให้แก่กิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

มาตรา 32 ให้คณะกรรมการส่งเสริมการด าเนินกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมเกี่ยวกับ
การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการรับรองเกี่ยวกับแหล่งก าเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือ
คุณลักษณะอ่ืนใดของสินค้า หรือการรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอ่ืนใดของบริการ 
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เพ่ือให้สินค้าหรือบริการของกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นที่เชื่อถือ รวมทั้งปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือ
ผู้ใช้บริการ 

ในการส่งเสริมตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ค าปรึกษาหรือให้ความ
ช่วยเหลือแก่กิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองตามกฎหมายว่าด้วย
เครื่องหมายการค้า หรือให้ค าปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลืออ่ืนใดเพ่ือให้ความคุ้มครองแก่สินค้าหรือบริการ
ของวิสาหกิจเพ่ือสังคมนั้นตามที่เห็นสมควร 

มาตรา 33 ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคม ให้คณะกรรมการ 
พิจารณาด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการที่ 
คณะกรรมการจัดให้มีขึ้นตามหมวดนี้ และให้หน่วยงานของรัฐที่มีหลักสูตรการศึกษาอบรมในทุกระดับชั้น
ต้องมีการให้ความรู้และให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมด าเนินกิจกรรมในลักษณะการด าเนินการหรือประกอบ
กิจการเพ่ือสังคม 

(๒) ให้การส่งเสริมและสนับสนุน หรือประสานกับธนาคารซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การสนับสนุนแก่กิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มีปัญหาเกี่ยวกับเงินทุนในการขยาย
กิจการในระยะเริ่มต้น  

(๓) ส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยนวัตกรรมสังคมมาใช้ประโยชน์ และจัดให้มีการ
ฝึกอบรมหรือการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ และเป็นไปตามความต้องการของกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
การถ่ายทอดความรู้หรือเทคโนโลยีด้านการผลิตหรือการตลาด การฝึกอบรมด้านการจัดการ การบัญชี ภาษี
อากร 

(๔) เสนอแนะให้มีการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงานหรือการส่งเสริมกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

(๕) ด าเนินการในเรื่องอ่ืนใดที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม 

มาตรา 34 ในกรณีที่ปรากฏว่าวิสาหกิจเพ่ือสังคมใดกระท าการโดยไม่สุจริต เพ่ือให้มี
สิทธิได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามหมวดนี้ หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุน
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด ให้คณะกรรมการมีอ านาจ
สั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์ที่ได้ให้แก่ผู้ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยจะก าหนด
ระยะเวลาไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้  

ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า การที่วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับการส่งเสริมฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขนั้นมิได้เป็นการกระท าโดยจงใจ จะสั่งให้ส านักงานเตือน
เป็นหนังสือให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมนั้นแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขภายในเวลาที่ก าหนดก่อนก็ได้ 
แต่เมื่อพ้นก าหนดเวลานั้นแล้ววิสาหกิจเพ่ือสังคมนั้นยังมิได้แก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องโดยไม่มีเหตุ 
อันสมควร ให้คณะกรรมการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรตัดการส่งเสริมหรือสนับสนุนและเพิกถอนสิทธิ
ประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานแจ้งรายชื่อวิสาหกิจเพ่ือสังคมนั้น ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือที่มีอ านาจหน้าที่ในเรื่องสิทธิ
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และประโยชน์ตามหมวดนี้ พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจนั้น 

มาตรา 35 ในกรณีที่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดก าหนดให้วิสาหกิจเพ่ือสังคม
ต้องด าเนินการใดอันเป็นภาระที่ไม่เหมาะสมหรือเกินสมควรคณะกรรมการอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาด าเนินการให้มีการลดภาระดังกล่าวแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมได้ตามที่เห็นสมควร 

มาตรา 36 ในกรณีที่คณะกรรมการประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามมาตรา ๔๘ แล้วไม่บรรลุผล ให้คณะกรรมการ
เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

หมวด 5 
บทก าหนดโทษ 

   

  
มาตรา 37 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ

ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 

   

 
มาตรา 38 ในวาระเริ่มแรกให้คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 
แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา 39 เมื่อพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ ให้โอนบรรดาพนักงาน ลูกจ้าง ทรัพย์สิน 
หนี้สิน ตลอดจนภาระผูกพันของส านักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ ซึ่งตั้งภายใต้ระเบียบกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยกว่าจัดตั้งส านักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
แก่ส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 40 ให้ผู้อ านวยการส านักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมตามระเบียบกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยการจัดตั้งส านักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อ านวยการตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ต้อง 
ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา 41 บุคคลใดใช้ค าว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” หรือมีอักษรหรือเครื่องหมาย ซึ่งสื่อ
ความหมายในท านองเดียวกัน ประกอบเป็นชื่อในการด าเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตสินค้า  
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การให้บริการ หรือการอ่ืนๆ ของภาคเอกชนอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้
ขอรับอนญาตให้ถูกต้องตามมาตรา 6 ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา 42 กิจการที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมตาม
ระเบียบส านักนายกว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ให้ถือว่าได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ 


