
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไข 

การขอและการออกใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบยีนวิสาหกิจเพื่อสังคม 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

เพ่ือให้การขอและการออกใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคม  ในกรณี
ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ  เป็นไปโดยถูกต้องเรียบรอ้ย  
มีหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ชัดเจน   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๐  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๙  (๑๐)  (จ)  แห่งพระราชบัญญัต ิ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม   
ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๓  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  เรื่อง  หลักเกณฑ์   
วิธีการ  และเงื่อนไขการขอและการออกใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ กรณีที่ ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคมสูญหาย   ถูกท าลาย   

หรือช ารุด  ให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมยื่นค าขอรับใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนดังกล่าวตามแบบค าขอ 
ท้ายประกาศนี้  ต่อนายทะเบียนภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุด 
ดังกล่าว  การยื่นค าขอดังกล่าวให้ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก   ในระหว่าง 
ที่ยังไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้ยื่นค าขอ  ณ  ส านักงานส่งเสริม 
วิสาหกิจเพื่อสังคม  พร้อมหลักฐาน  ดังนี้ 

(๑) ต้นฉบับหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย  กรณีใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนสูญหาย   
(๒) ใบแสดงการจดทะเบียนที่ถูกท าลาย  (ถ้ามี)  หรือช ารุด  ในสาระส าคัญ  กรณีใบส าคัญ

แสดงการจดทะเบียนถูกท าลาย  หรือช ารุด  ในสาระส าคัญ   
(๓) รายการอื่นที่ก าหนดในแบบค าขอ 
ข้อ ๔ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอตามข้อ  ๓  ให้พิจารณาค าขอดังกล่าว  หากพบว่าหลักฐาน 

เอกสารต่าง ๆ  ถูกต้องครบถ้วน  ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนนั้นได้สูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุด 
ในสาระส าคัญ  ให้เจ้าหน้าที่ท าใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคมเสนอให้  
นายทะเบียนลงนาม  เพื่อมอบให้แก่ผู้ยื่นค าขอใบแทน 

ข้อ ๕ ใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้ใช้แบบใบส าคัญ 
แสดงการจดทะเบียน  โดยระบุไว้ว่า  “ใบแทน”  มีวัน  เดือน  ปี  ที่ได้จดทะเบียน  และวัน  เดือน  ปี   
ที่ออกใบแทน  พร้อมลงลายมือชื่อนายทะเบียน 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๖ กรณีที่ค าขอ  เอกสาร  หรือหลักฐาน  ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  เมื่อเจ้าหน้าที่ 
แจ้งให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข  หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง 
และครบถ้วน  หากไม่มีการด าเนินการภายใน  ๑๕  วันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ให้ถือว่าวิสาหกิจ 
เพื่อสังคมที่ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะด าเนินการตามค าขอนั้นต่อไป  และให้จ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ   

ข้อ ๗ ก่อนรับใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน  ให้ผู้ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียม 
ในการด าเนินการ  ๑๐๐.-  บาท   

ข้อ ๘ ให้ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  28  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
จุรินทร ์ ลักษณวิศิษฏ ์

รองนายกรฐัมนตรี 
ประธานกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจเพื่อสังคม 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๔



 

หน้าท่ี ๑ จาก ๒ หน้า 

 

 

 

ค าขอใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกจิเพ่ือสังคม 

 

เขียนที.่.......................................................... 
วันที่............เดือน.......................พ.ศ.............. 

 

เรียน นายทะเบียน 
 

 ข้าพเจ้า........................................................ ........ผู้มีอ านาจผูกพันหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล/
หรือผู้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทนวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ระบุชื่อ)................................................................ ......
ประเภท  
 ประสงค์จะแบ่งปันก าไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น          
 ไมป่ระสงค์จะแบ่งปันก าไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น 

ตามใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคมเลขที่.....................................ลงวันที่............................... .... 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภท.................................................ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนเลขที่
...........................วันที่.....................................ที่ตั้งส านักงานใหญ่เลขที่.............................. ......ถนน
.................................แขวง/ต าบล.............................................เขต/อ าเภอ......................................จังหวัด
.......................รหัสไปรษณีย์.............................หมายเลขโทรศัพท์......................................โทรสาร
............................... ............e-mail…………………………......…………เว็บไซต์..................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ยื่นค าขอ..................................................  
มีความประสงค์ให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมออกใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคม
ในกรณ ีดังนี้  
 ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนสูญหาย 
 ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนถูกท าลาย หรือช ารุด ในสาระส าคัญ 

โดยได้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาพร้อมนี้ ๑  
 
๑. กรณีใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนสูญหาย 
 ต้นฉบับหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย (ทราบว่าสูญหายเมื่อวันที่...........................................) 
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือนก่อนวันยื่นค าขอ  
 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล 
 หนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนผู้มีอ านาจที่ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตร

ประชาชนของผู้มอบอ านาจที่รับรองส าเนาถูกต้อง และบัตรประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอ านาจ 

                                                           
๑ กรณียื่นค าขอโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้วิธีการสแกนเอกสาร ยกเว้นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
และชื่อท่ีอยู่ของผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลกรณีที่สามารถเชื่อมโยงระบบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้แล้ว 

แบบ สวส.... 



 

หน้าท่ี ๒ จาก ๒ หน้า 

 

๒. กรณีใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนถูกท าลาย หรือช ารุด ในสาระส าคัญ 
 ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนที่ถูกท าลาย (ถ้ามี) หรือช ารุด ในสาระส าคัญ (ทราบว่าถูกท าลาย หรือช ารุด  

เมื่อวันที่...........................................) 
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือนก่อนวันยื่นค าขอ  
 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล 
 หนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนผู้มีอ านาจที่ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตร

ประชาชนของผู้มอบอ านาจที่รับรองส าเนาถูกต้อง และบัตรประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอ านาจ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น พร้อมหลักฐานเอกสารที่แนบมาท้ังหมดเป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ) ๒ ........................................................ 
(.............................................) 

ต าแหน่ง.......................................................... 
ผู้มีอ านาจผูกพันหรือกระท าการแทนนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจ 

 

 
 

  
 
  
 
 

                                                           
๒ กรณยีื่นค าขอโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นการลงนามโดยผ่านการเข้าสู่ระบบด้วยการยืนยันตัวตน (login)   
ส่วนกรณีท่ียื่นด้วยตนเองให้ลงชื่อผู้มีอ านาจผูกพันหรือกระท าการแทนนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจ 
 

 
ตราประทับนิติบุคคล (ถ้ามี) 

 

การตรวจสอบและความเห็น 

๑. การตรวจสอบหลักฐาน 

(  ) ครบถ้วน ถูกต้อง 

(  ) เรียกหลักฐานเพิ่มเติมให้น ามาให้ภายในวันที่............................. ...
คือ........................................................................................................... 
................................................................................................................. 
๒. ความเห็น 

(  ) ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง เห็นควรไม่ออกใบแทนฯ และแจ้งให้ผู้ร้อง
ทราบ เนื่องจาก 

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 
(  ) ถูกต้อง เห็นควรออกใบแทนฯ ให้ตามร้องขอ และเก็บใบส าคัญการ

จดทะเบียนฉบับเดิมที่ถูกท าลาย (ถ้ามี) หรือช ารุดไว้ 
 

(ลงช่ือ)....................................................เจา้หน้าท่ี 

(....................................................) 
ต าแหน่ง........................................ 

วันท่ี..................................... 
 
 
 
 

ความเห็นนายทะเบียน 

(   ) อนุญาตให้ออกใบแทนฯ ให้ตามร้องขอ และลงนามแล้ว 

(    ) ไม่ออกใบแทนฯ ใหต้ามร้องขอ เนื่องจาก 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ).........................................................นายทะเบยีน 

(....................................................) 
ต าแหน่ง........................................ 
    วันท่ี..................................... 


