
แบบ สวส. 01 
แบบค ำขอจดทะเบียนเป็นวิสำหกิจเพื่อสังคม 

 
เขียนที่...................................................................... 

วันที่...........เดือน.....................พ.ศ. ............. 
เรื่อง  แบบค ำขอจดทะเบียนเป็นวิสำหกิจเพ่ือสังคม 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม 

ข้ำพเจ้ำ  บริษัทจ ำกัด/บริษัทมหำชนจ ำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล  
 มูลนิธิ/สมำคม  สหกรณ/์สหภำพแรงงำน  วิสำหกิจชุมชน  

(ชื่อกิจกำร) ..................................................................................................................................โดย 
(นำย/นำง/นำงสำว)............................................. .................................................. ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
เลขที่…………………………................... วันที่.......................................... ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่เลขที่...... ....................... ถนน
........................................... แขวง/ต ำบล.................................... ......เขต/อ ำเภอ.............................................จังหวัด
..................................................รหัสไปรษณีย์.......................หมำยเลขโทรศัพท์.............. .............................  
หมำยเลขโทรสำร..................................................อีเมล :………………………………………………………..…………………..….
เว็บไซต์…….………………………………………………………………………ชื่อผู้ติดต่อ............................................... ...............
เบอร์โทรศัพท์มือถือ..........................................................  

มีควำมประสงค์ขอให้ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคมรับจดทะเบียนเป็นวิสำหกิจเพ่ือสังคม ตำมพระรำชบัญญัติ 
ส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2562  

โดยกิจกำรที่ขอรับรองมีคุณสมบัติพื้นฐำนครบทั้ง ๓ ข้อ ดังต่อไปนี้  
(   ) เป็นองค์กรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยไทย 
(   ) เป็นองค์กรที่มีเป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำหรือพัฒนำสังคม สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น  
      (โดยมีกำรระบุเป้ำหมำยดังกล่ำวไว้ในเอกสำรกำรจัดตั้งหรือเอกสำรที่เผยแพร่ต่อสำธำรณะ) 
(   )  มีกำรด ำเนินกิจกำรไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  

พร้อมหนังสือนี้ ได้แนบแบบท้ำยค ำขอจดทะเบียนเป็นวิสำหกิจเพื่อสังคม พร้อมส ำเนำหลักฐำนประกอบกำร
พิจำรณำ* ได้แก่  

(  ) หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 
(  ) ชื่อและท่ีอยู่กรรมกำรของนิติบุคคล 
(  ) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทนนิติบุคคล 
(  ) ชื่อและท่ีอยู่หุ้นส่วนของนิติบุคคล 
(  ) ชื่อหุ้นส่วน กรรมกำร และผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไปของนิติบุคคล  
(  ) งบกำรเงินย้อนหลังอย่ำงน้อย 1 ปี  
(  ) หนังสือแสดงเจตนำรมณ์กำรจัดตั้งวิสำหกิจเพ่ือสังคม 
(  ) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีย้อนหลังอย่ำงน้อย ๑ ปี  
(  ) แผนกำรด ำเนินกิจกำรเพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์เพ่ือสังคม  
(  ) ภำพกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรเพื่อสังคมของกิจกำรที่ขอรับรอง 
(  ) หนังสือบริคณห์สนธิ (ถ้ำมี) 



 
 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นพร้อมเอกสำรหลักฐำนที่แนบมำทั้งหมดเป็นควำมจริงทุกประกำร 
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ       

        ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
 
 

   ................................................ 
(......................................................) 

                            ต ำแหน่ง..........................................................................(กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน)  
 
 

   ................................................. 
 (......................................................) 

                            ต ำแหน่ง..........................................................................(กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน)  
 
 

   ................................................. 
 (......................................................) 

                            ต ำแหน่ง..........................................................................(กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ: 
 1. ผู้สมัครจะต้องเก็บหลักฐำนต่ำง ๆ ตำมที่ยื่นขอจดทะเบียน ในกรณีที่มีกำรขอตรวจสอบเพ่ิมเติม
สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม ชั้น 6 เลขที่ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม 
แขวงคลองมหำนำค เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๙ 6473 
หรือ ๐ ๒๖๕๙  6475  
 2. ท่ำนสำมำรถยื่นค ำขอจดทะเบียนด้วยตนเอง หรือ ทำงไปรษณีย์ถึงส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ 
เพ่ือสังคม ชั้น 6 เลขที่ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหำนำค เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

 
 

ตราประทับนิติบุคคล (ถ้ามี) 



 
 

แบบ สวส. ๐๒ 
 

แบบค ำขอจดทะเบียนเป็นวิสำหกิจเพื่อสังคม 
………………………………………… 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่ย่ืนขอจดทะเบียนวิสำหกิจเพื่อสังคม 

1. ประเภทวิสำหกิจเพื่อสังคม  

 วิสำหกิจเพ่ือสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันก ำไร 
 วิสำหกิจเพ่ือสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันก ำไร 

 
2. มติหรือข้อตกลงให้จดทะเบียนเป็นวิสำหกิจเพื่อสังคม (เลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) 

 มติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่       
 ข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน เมื่อวันที่         
 มติคณะกรรมกำรของนิติบุคคล เมื่อวันที่         

 
3. รำยละเอียดของกิจกำรและแผนกำรด ำเนินกิจกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์เพื่อสังคม 
  3.1 กลุ่มท่ีได้รับผลประโยชน์ (Beneficiaries) และจ ำนวนผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งหมด (ถ้ำมี) 
โปรดเขียนบรรยายหรือเขียนแยกเป็นข้อ ๆ  (ไม่เกิน ๓๐๐ ค า) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….. 
 
 3.2 กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์หลักข้ำงต้น  
โปรดเขียนบรรยายหรือเขียนแยกเป็นข้อ ๆ  (ไม่เกิน ๕๐๐ ค า) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 
 
 



 
 
 3.3 ผลผลิต (Output) – ผลที่เกิดจากกิจกรรมข้างต้นในระยะสั้น 
โปรดเขียนบรรยายหรือเขียนแยกเป็นข้อ ๆ  (ไม่เกิน ๓๐๐ ค า) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 
  
 3.4 ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน (Outcome) – ผลที่เกิดจากผลผลิตข้างต้นอีกต่อหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของกิจการ โปรดเขียนบรรยายหรือเขียนแยกเป็นข้อ ๆ (ไม่เกิน ๓๐๐ ค า) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 
 
หมำยเหตุ:  

สำมำรถแนบเอกสำรเพ่ิมเติมเพ่ืออธิบำยรำยละเอียด หรือหำกมีรำยละเอียดในรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี สำมำรถอ้ำงอิงหน้ำที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องกรอกรำยละเอียดข้ำงต้น 
 
4. กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจเพื่อสังคม เรื่อง กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
พ.ศ. 2562 (ต้องมี 4 ข้อแรก)  

 มีนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและมีการด าเนินการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประพฤติมิชอบ 
หรือการติดสินบนใด ๆ  

 มีการด าเนินการเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามที่กฎหมาย หลักเกณฑ์ หลักปฏิบัติ หรือแนวทาง  
ที่เกี่ยวข้องก าหนด ซึ่งรวมถึงการจัดประชุมคณะกรรมการ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น การสอบบัญชี การเสียภาษี 
อย่างถูกต้อง เป็นต้น 

 มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการบริหารงานที่สุจริต โปร่งใส                 
และเชื่อถือได้   

 มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ รายงานผลการด าเนินงาน และรายงานทางการเงิน ที่ถูกต้องและเพียงพอ 
แก่สาธารณชนอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปี  

 อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) เช่น เคยได้รับรำงวัลที่เกี่ยวกับธรรมำภิบำล (ที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรหรือระบบ  
ธรรมำภิบำล ทั้งนี้ โปรดชี้แจงเพ่ิมเติมในเอกสำรแนบ)  
 



 
 
ส่วนที่ 2  

5. ตำรำงสรุปสัดส่วนรำยได้และก ำไรที่ใช้ด ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำยทำงสังคม 
(ให้กิจกำรที่ขอจดทะเบียนอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินปีล่ำสุด) 
แหล่งรำยได้ต่อปี จ ำนวน (บำท)  
   จำกกำรขำยสินค้ำ  (1) 

   จำกกำรให้บริกำร  (2) 
   จำกเงินอุดหนุน (Grant)  (3) 
   จำกเงินบริจำค (Donation)  (4) 
   อ่ืน ๆ (เช่น ดอกเบี้ย)  (5) 

รวม   (6)  
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินกำร  (7) = (6) – (4) 

รำยจ่ำยท้ังหมดต่อปี  (8) 
ก ำไรสุทธิ  (9) 

ขยำยกิจกำร/ลงทุนเพ่ิมในกิจกำรของตนเอง  (10) 
น ำผลก ำไรไปใช้เพื่อสังคม  (11) 

ปันผลก ำไร  (12) 
 
หมำยเหตุ:  
 รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินกำร หมำยถึง รำยได้ที่ไม่รวมเงินบริจำคหรือเงินให้เปล่ำจำกกำรสนับสนุนภำยนอก  
 
 

 
 


