
 
 

 

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 อันถือเป็นการประกอบกิจการหรือการ
ด าเนินการเพ่ือสังคมยังไม่ได้รับการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในตลาดจากภาครัฐเท่าที่ควร ท าให้ 
ผู้ประกอบกิจการเพ่ือสังคมจ านวนหนึ่ง ยังไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้าทั้งในระดับภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ สมควรก าหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้มีผู้ประกอบกิจการจากภาคเอกชนเข้ามา
ประกอบกิจการเพ่ือสังคมมากขึ้นและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสานการสนับสนุนและความร่วมมือ
จากภาคส่วนต่างๆ เพ่ือจะมีผลให้สังคมหรือสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างเหมาะสมและ
ยั่งยืนต่อไป  
 
 ๓. ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 

  ๓.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 

   เพ่ือให้มีกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม ที่จะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนจาก
ภาครัฐ และจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการจากภาคเอกชนเข้ามาประกอบกิจการหรือด าเนินการเพ่ือ
สังคมมากข้ึน 
  ๓.๒ ความจ าเป็นที่ต้องท าภารกิจ 

   เพ่ือให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น และเป็นไปอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการจากภาคเอกชนเข้ามา
ประกอบกิจการหรือด าเนินการเพ่ือสังคมมากขึ้น  ส่งผลให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนในการช่วยเหลือสังคมมาก
ยิ่งขึ้น 
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 ๔. สาระส าคัญ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. .... แบ่งเป็น ๖ หมวด และบทเฉพาะกาล 
รวม ๕๓ มาตรา  โดยสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 4.๑  บทนิยาม 

  ก าหนดนิยามของวิสาหกิจเพ่ือสังคม ให้หมายถึง บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือ
นิติบุคคลอ่ืน ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบกิจการ ผลิต หรือจ าหน่ายสินค้า หรือ
บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการจ้างงาน หรือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม สุขภาพ หรือ
สิ่งแวดล้อม โดยมิได้มุ่งหาก าไรสูงสุดมาแบ่งปันกันและน าผลก าไรไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบไปลงทุนในกิจการ
ของตนเอง หรือใช้เพ่ือประโยชน์ของผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ป่วย ผู้พ้นโทษ หรือ
ผู้ด้อยโอกาสอ่ืน หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอ่ืน หรือคืนประโยชน์ให้แก่สังคมตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด  

  ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ ที่มุ่งให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมมี
การด าเนินการที่หลากหลาย และไม่จ ากัดเฉพาะในท้องถิ่นหรือชุมชนที่วิสาหกิจเพ่ือสังคมตั้งอยู่เท่านั้น รวมทั้ง
เพ่ือให้มูลนิธิ สมาคม ประกอบกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยครอบคลุมการผลิต จ าหน่ายสินค้าและบริการ 
และเพ่ือให้ประโยชน์กับกลุ่มบุคคลในสังคมให้มากข้ึน 

ก าหนดให้นายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม
พระราชบัญญัติฯ (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 าหนดหน้าที่ให้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ในการรายงานผลประกอบกิจการตลอดจนรายงานการรับและจ่ายเงินประจ าปีต่อ สวส. หากวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมใดไม่ด าเนินการตามท่ีก าหนด สวส. สามารถถอนชื่อออกจากทะเบียนได้ (มาตรา 6 - 9) 

 4.๓  หมวด 2 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ  

ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า 
“ควส.” จ านวน ๑๙ คน ประกอบด้วย  

๑) รองนายกรัฐมนตรีทีน่ายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 9 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง  

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานสภาหอการค้าไทย  ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย  

๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๘ คน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ประกอบกิจการ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมไม่น้อยกว่า ๓ คน และผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืน โดยจะต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ
เป็นกรรมการ  และผู้อ านวยการ สวส. เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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โดยคณะกรรมการฯ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ ประสานนโยบายกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ก าหนดหลักเกณฑ์
และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม
ในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ ได้ก าหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง 
การพ้นจากต าแหน่ง องค์ประชุม อ านาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และสิทธิในการได้รับเบี้ยประชุมหรือ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของคณะกรรมการฯ ไว้ด้วยแล้ว (มาตรา 10 - 17) 

 4.๔  หมวด 3 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ  

ก าหนดให้มีส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “สวส.” เป็น
หน่วยงานของรัฐที่ ไม่ เป็นส่วนราชการและไม่ เป็นรัฐวิสาหกิจมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และอยู่ ในก ากับของ
นายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์ในการพิจารณาก าหนดประเภทของวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ควรได้รับการส่งเสริม 
ด าเนินการจดทะเบียนและออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคม จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมทั้งบริหารกองทุนตามนโยบายและมติของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการบริหารฯ 
นอกจากนั้น ยังมีการก าหนดทรัพย์สินในการด าเนินงานของ สวส. และก าหนดให้มีผู้อ านวยการเป็น
ผู้รับผิดชอบบริหารงานของ สวส. ชึ้นตรงต่อคณะกรรมการฯ รวมทั้งก าหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระ
การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง สิทธิในการได้รับเงินเดือนหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้อ านวยการ 
สวส. และก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการ สวส. ไว้ด้วย ก าหนดให้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปีบัญชีของทุกปี ให้ สวส. ท ารายงานประจ าปี เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ โดยแสดงงบการเงินและ
บัญชีท าการที่ผู้สอบบัญชีรับรอง พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งแสดงผลงานของส านักงานในปีที่ล่วง
มาด้วย (มาตรา 18 - 28) 

 4.๕  หมวด 4 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 

 (๑) ก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมข้ึนใน สวส. โดยมีรายได้
หลักมาจากเงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินสมทบรายปีจากก าไรของวิสาหกิจเพ่ือสังคม เงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้มอบเพื่อสมทบกองทุน  

 เพ่ือให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมกู้ยืม/ให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนเพ่ือน าไปใช้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม /
ช่วยเหลืออุดหนุนการด าเนินการใด ร่วมกิจการ ร่วมทุน หรือลงทุนใดที่เกี่ยวกับการก่อตั้ง การขยายกิจการ 
การวิจัย พัฒนาและการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนโดยรวม ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ
บริหารฯ ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ 

 ทั้งนี้ โดยรายได้ของกองทุนและของส านักงาน ให้น าส่งเข้ากองทุนเพ่ือใช้ในกิจการ
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ต้องส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและ
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

 (๒) ก าหนดให้คณะกรรมการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฯ จ านวน ๗ คน และ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารฯ  

  (มาตรา ๒๙ - ๓๗) 

                      ๔.๖ หมวด ๕ การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  

  ก าหนดสิทธิประโยชน์ให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้จดทะเบียนต่อส านักงานสร้างเสริม
กิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สวส.) โดยคณะกรรมการฯ ต้องจัดให้มีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือ เช่น ด้าน
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เงินทุนในการประกอบกิจการในระยะเริ่มแรก /ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร/มาตรการส่งเสริมการลงทุน
โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงทุนโดยตรงในหุ้นของของวิสาหกิจเพ่ือสังคม /
มาตรการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ /มาตรการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างของภาคเอกชน 
  นอกจากนั้น ยังต้องส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมอย่างครบ
วงจร เช่น การให้ความรู้ การสนับสนุนในการจัดตั้ง การสนับสนุนในการประกอบกิจการ ให้ความช่วยเหลือใน
การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยนวัตกรรมสังคมมาใช้ประโยชน์  นอกจากนั้นในกรณีที่
วิสาหกิจเพ่ือสังคมประสงค์จะรวมตัวจัดตั้งเป็นสภาวิสาหกิจเพ่ือสังคม ให้คณะกรรมการฯ สนับสนุนด้วย 
รวมทั้งก าหนดให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์ หากวิสาหกิจเพ่ือสังคมใดกระท าการ 
โดยไม่สุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ (มาตรา ๓๘ - ๔6) 

 4.๗  หมวด ๖ บทก าหนดโทษ 
ก าหนดบทก าหนดโทษในกรณีการใช้ค าว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” ประกอบเป็นชื่อ 

ในการด าเนินกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้ฝ่าฝืน จะมีโทษปรับทางปกครองไม่เกินวันละ ๒,๐๐๐ บาท จนกว่า 
จะยุติการฝ่าฝืน และหากได้ใช้ชื่อในการด าเนินกิจการดังกล่าวไว้แล้วในวันที่พระราชบัญญั ตินี้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ให้ขอรับอนุญาตให้ถูกต้องภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มาตรา ๔๗) 

 4.๘  บทเฉพาะกาล 
ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือให้คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม (คกส.) ปฏิบัติ

หน้าที่คณะกรรมการฯ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นใหม่ ก าหนดให้โอนบรรดาพนักงาน 
ลูกจ้าง ทรัพย์สิน หนี้สิน ตลอดจนภาระผูกพันของ สกส. แก่ สวส. และก าหนดให้ผู้อ านวยการ สกส. ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการตามร่างพระราชบัญญัติฯ นี้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่ รวมทั้งก าหนดให้กิจการที่ได้รับการรับรองจาก 
คกส. ถือว่าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามร่างพระราชบัญญัติฯ นี้  

ก าหนดเรื่องการประเมินผลการด าเนินการของกองทุนว่า นอกจากการประเมินผลการ
ด าเนินงานทุกปีตามกฎฆมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนแล้ว  ยังก าหนดว่า เมื่อครบ ๕ ปี นับแต่มีการ
ประเมินผลการด าเนินการเป็นครั้งแรก ให้มีการประเมินว่ากองทุนด าเนินการตามวัตถุประสงค์หรือมีผลสัมฤทธิ์
เพียงใดหรือไม่ และหากปรากฏว่าการบริหารกองทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือมีผลสัมฤทธ์ต่ า ให้ยุบกองทุน
และยกเลิกความในหมวด ๔ เรื่องกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม (มาตรา 4๘) 
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