
 

 

ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวสิาหกิจเพือ่สังคม 

พ.ศ. .... 
........................................ 

 

1. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
 เนื่องจากวิสาหกิจเพ่ือสังคม มีลักษณะที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน 
สังคม หรือสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามวิสาหกิจเพ่ือสังคมต้องมีรายได้เพียงพอที่เลี้ยงตัวเองได้ ซึ่งจะท าให้มีการ
ด าเนินงานอย่างยั่งยืนด้วย ประกอบกับปัจจุบันมีการประกอบกิจการของภาคเอกชนในลักษณะเป็นวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมมากขึ้น แต่ยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม ที่จะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนจากภาครัฐ
เท่าท่ีควร  
 
 ๒. หลักการและเหตุผล 
  โดยที่การประกอบกิจการหรือการด าเนินการของภาคเอกชนจ านวนมากมีเป้าหมาย
เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม อันเป็นการประกอบกิจการหรือการด าเนินการ
เพ่ือสังคมซึ่งยังไม่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากภาครัฐเท่าที่ควร ดังนั้น เพ่ือให้การช่วยเหลือชุมชนและ
สังคมของผู้ประกอบกิจการภาคเอกชนในลักษณะดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลด  
ความเหลื่อมล้ าในสังคม สมควรก าหนดมาตรการในด้านต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการจากภาคเอกชนเข้า
มาประกอบกิจการหรือด าเนินการเพ่ือสังคมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งก าหนดให้มีการประสานงาน การสนับสนุน และ
ให้ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป  
 
 ๓. ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
  ๓.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 
   เพ่ือให้มีกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม ที่จะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนจาก
ภาครัฐเท่าที่ควร และจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการจากภาคเอกชนเข้ามาประกอบกิจการหรือ
ด าเนินการเพื่อสังคมมากข้ึน 
  ๓.๒ ความจ าเป็นที่ต้องท าภารกิจ 
   เพ่ือให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น และเป็นไปอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการจากภาคเอกชนเข้ามา
ประกอบกิจการหรือด าเนินการเพ่ือสังคมมากขึ้น  ส่งผลให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนในการช่วยเหลือสังคมมาก
ยิ่งขึ้น 
 ๔. สาระส าคัญ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. .... แบ่งเป็น 5 หมวด และบทเฉพาะกาล 
รวม ๔๒ มาตรา  โดยสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 4.๑  บทนิยาม 

ก าหนดนิยามของวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้สอดคล้องกับนิยามตามพระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกรมสรรพากร 
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ซึ่งให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคม และก าหนดให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามร่างพระราชบัญญัติฯ 
(มาตรา 1 – 5) 
 4.๒  หมวด 1 วิสาหกิจเพื่อสังคม 

ก าหนดให้มีระบบทะเบียนเพ่ือรองรับและส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยวิสาหกิจ 
เพ่ือสังคมใดที่จะขอรับการส่งเสริมตามร่างพระราชบัญญัติฯ ต้องยื่นค าขอจดทะเบียนต่อส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ (สวส.) และ สวส. จะด าเนินการออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนที่มีค าว่า 
“วิสาหกิจเพ่ือสังคม” ให้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมนั้น และก าหนดห้ามมิให้ผู้ไม่ได้จดทะเบียนหรือไม่ได้รับอนุญาต
ใช้ค าว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” หรือมีอักษรหรือเครื่องหมายซึ่งสื่อความหมายในท านองเดียวกัน ประกอบเป็น
ชื่อในการด าเนินกิจการ เพ่ือป้องกันความสับสนในทางปฏิบัติ รวมทั้งก าหนดหน้าที่ให้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมใน
การรายงานผลประกอบกิจการตลอดจนรายงานการรับและจ่ายเงินประจ าปีต่อ สวส. หากวิสาหกิจเพ่ือสังคมใด
ไม่ด าเนินการตามท่ีก าหนด สวส. สามารถถอนชื่อออกจากทะเบียนได้ (มาตรา 6 – 9) 
 4.๓  หมวด 2 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ  

ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า 
“ควส.” จ านวน 22 คน ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็น
ประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ประธานสภาหอการค้าไทย  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ประธานสมาคมธนาคารไทย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จ านวน 8 คน เป็นกรรมการ  และ
ผู้อ านวยการ สวส. เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการฯ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนแม่บทการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ ประสานนโยบายกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ก าหนดหลักเกณฑ์และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
วิสาหกิจเพ่ือสังคมในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ ได้ก าหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระ
การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง องค์ประชุม อ านาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และสิทธิในการ
ได้รับเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของคณะกรรมการฯ ไว้ด้วยแล้ว (มาตรา 10 – 17) 
 4.๔  หมวด 3 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ  

ก าหนดให้มีส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “สวส.” เป็น
หน่วยงานของรัฐที่ ไม่ เป็นส่วนราชการและไม่ เป็นรัฐวิสาหกิจมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และอยู่ ในก ากับของ
นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ในการก าหนดประเภทของวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ควรได้รับการส่งเสริม ด าเนินการจดทะเบียน
และออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม ก าหนดทรัพย์สินในการด าเนินงานของ สวส. ก าหนดให้มีผู้อ านวยการ เป็นผู้รับผิดชอบบริหารงานของ 
สวส. ชึ้นตรงต่อคณะกรรมการฯ รวมทั้งก าหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง  การพ้น
จากต าแหน่ง สิทธิในการได้รับเงินเดือนหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้อ านวยการ สวส. และก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของผู้อ านวยการ สวสว. ไว้ด้วย ก าหนดให้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี  
ให้ สวส. ท ารายงานประจ าปี เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ โดยแสดงงบการเงินและบัญชีท าการ 
ที่ผู้สอบบัญชีรับรอง พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งแสดงผลงานของส านักงานในปีที่ล่วงมาด้วย  
(มาตรา 18 – 28) 
 4.๕  หมวด 4 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  
  ก าหนดให้คณะกรรมการฯ ต้องจัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุน 
การพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมอย่างครบวงจร เช่น การให้ความรู้ การสนับสนุนในการจัดตั้ง การสนับสนุนใน
การประกอบกิจการ ให้ความช่วยเหลือในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ การประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยนวัตกรรม
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สังคมมาใช้ประโยชน์  นอกจากนั้นในกรณีที่วิสาหกิจเพ่ือสังคมประสงค์จะรวมตัวจัดตั้งเป็นสภาวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม ให้คณะกรรมการฯ สนับสนุนด้วย  รวมทั้ งก าหนดให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจสั่ งเพิกถอน 
สิทธิประโยชน์ หากวิสาหกิจเพ่ือสังคมใดกระท าการโดยไม่สุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ (มาตรา 29 – 36) 
 4.๖  หมวด 5 บทก าหนดโทษ 

ก าหนดบทก าหนดโทษในกรณีการใช้ค าว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” ประกอบเป็นชื่อ 
ในการด าเนินกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกหรือปรับ หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 37) 
 4.๗  บทเฉพาะกาล 

ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือให้ คกส. ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฯ ไปพลางก่อนจนกว่า 
จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นใหม่ ก าหนดให้โอนบรรดาพนักงาน ลูกจ้าง ทรัพย์สิน หนี้สิน ตลอดจนภาระ
ผูกพันของ สกส. แก่ สวส. และก าหนดให้ผู้อ านวยการ สกส. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการตามร่างพระราชบัญญัติฯ นี้
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่ รวมทั้งก าหนดให้กิจการที่ได้รับการรับรองจาก คกส. ถือว่าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
วิสาหกิจเพ่ือสังคมตามร่างพระราชบัญญัติฯ นี้ (มาตรา 38 – 42) 

 
------------------------------------------------- 


