
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงประเภท   

หรือรายการที่จดทะเบียน  ของวิสาหกิจเพื่อสังคม 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

เพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงประเภท  หรือรายการที่จดทะเบียน  ของวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นไป  
ด้วยความเรียบร้อย  และมีหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ชัดเจนแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้จดทะเบียน 
ไว้ก่อนแล้ว   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๘  วรรคสาม  แห่งพระราชบญัญตั ิ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม   
ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๓  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงประเภท  หรือรายการที่จดทะเบียน  ของวิสาหกิจเพ่ือสังคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ส่วนที ่ ๑ 
การเปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจเพื่อสงัคม 

 
 

ข้อ ๓ กรณีวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันก าไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น 
ตามมาตรา  ๖  (๒)  มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงประเภทของวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นประเภท 
ที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันก าไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นตามมาตรา  ๖  (๑)  ให้ยื่นค าขอตามแบบ
ท้ายประกาศนี้  ต่อส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  โดยสามารถด าเนินการได้นับตั้งแต่จดทะเบียน  
และมีผลทันทีเมื่อได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงประเภท  แต่มีเงื่อนไขว่าเมื่อได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง
ประเภทวิสาหกิจเพ่ือสังคมแล้ว  ต้องไม่มีการจ่ายเงินปันผลแม้ก าไรนั้นจะเกิดขึ้นก่อนการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมประเภทไม่ประสงค์จะแบ่งปันก าไรแล้วก็ตาม  พร้อมหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา  กรณีที่เป็นส าเนาเอกสารประกอบค าขอทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองความถูกต้อง 
ให้ครบถ้วน  ดังนี้   

(๑) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล  และหนังสือบริคณห์สนธ ิ (ถ้ามี)  ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว   

(๒) ชื่อหุ้นส่วน  กรรมการ  และผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลตั้งแต่ร้อยละ  ๒๕  ขึ้นไป  กรณีที่มี 
การเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยยื่นขอจดทะเบียนไว้แล้ว 

(๓) ชื่อและที่อยู่ของผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๔



(๔) หนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนผู้มีอ านาจตาม  (๓)  ที่ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์   
(ถ้ามี)  พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจที่รับรองส าเนาถูกต้อง  และบัตรประชาชนฉบับจริง
ของผู้รับมอบอ านาจ 

(๕) ส าเนามติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท  ข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนของ 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  หรือมติของคณะกรรมการของนิติบุคคลอื่น  ที่มีมติหรือข้อตกลงให้เปลี่ยนแปลง
ประเภทของวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นประเภทไม่ประสงค์จะแบ่งปันก าไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น 

(๖) ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการในกรณีเป็นกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ตามกฎหมาย  (ถ้ามี)  ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ 

การพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงประเภทตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
การรับจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันก าไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น 

เมื่อได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงประเภทตามค าขอแล้ว  ให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับอนุมัติ  
น าใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนฉบับเดิมมาส่งคืนให้ส านักง านส่งเสริมวิสาหกิจเ พ่ือสังคม  
ภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการอนุมัติ  และให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
ออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนฉบับใหม่ให้และประกาศให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป 

ข้อ ๔ กรณีวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันก าไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น  
ตามมาตรา  ๖  (๑)  มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงประเภทของวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นประเภท 
ที่ประสงค์จะแบ่งปันก าไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุน้  ตามมาตรา  ๖  (๒)  ให้ยื่นค าขอตามแบบท้าย
ประกาศนี้  ต่อส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  โดยมีเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงได้หลังจากด าเนินการตามที่ได้จดทะเบียนไว้เดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า  
๑  ปี   

(๒) ค าขอที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้มีผลเมื่อพ้นระยะเวลา   
๑  ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ 

(๓) วิสาหกิจเพือ่สังคมที่ได้รบัอนมุัติใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทต้องด าเนินการเพ่ือน าก าไรทัง้หมด
ไปใช้เพ่ือสังคมตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และประกาศ 
ที่เกี่ยวข้อง  หรือน ามาเพ่ิมเป็นทุนจดทะเบียนหรือโอนไปเป็นทุนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา  ๑  ปี 
นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ  หากมิได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าการอนุมัติ  
ไม่มีผลให้เปลี่ยนแปลงประเภท  และถือว่าวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
ประเภทตามที่ร้องขอ 

ในการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งให้ยื่นค าขอพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา  
กรณีที่เป็นส าเนาเอกสารประกอบค าขอทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน  ดังนี้   

(๑) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  และหนังสือบริคณห์สนธิ  (ถ้ามี)  ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว   

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๔



(๒) ชื่อหุ้นส่วน  กรรมการ  และผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลตั้งแต่ร้อยละ  ๒๕  ขึ้นไป  กรณีที่มี 
การเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยยื่นขอจดทะเบียนไว้แล้ว 

(๓) ชื่อและที่อยู่ของผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล 
(๔) หนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนผู้มีอ านาจตาม  (๓)  ที่ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วน  

(ถ้ามี)  พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจที่รับรองส าเนาถูกต้อง  และบัตรประชาชนฉบับจริง
ของผู้รับมอบอ านาจ 

(๕) ส าเนามติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท  ข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนของ 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  หรือมติของคณะกรรมการของนิติบุคคลอื่น  ที่มีมติหรือข้อตกลงให้เปลี่ยนแปลง 
ประเภทของวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นประเภทที่ประสงค์จะแบ่งปันก าไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น 

(๖) ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการในกรณีเป็นกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ตามกฎหมาย  (ถ้ามี)  ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ 

(๗) งบการเงินย้อนหลังอย่างน้อยหนึ่งปี 
(๘) ตารางสรุปแสดงการมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบมาจากการจ าหน่ายสินค้าหรือการบริการ   

และรายละเอียดการน าผลก าไรไปใช้  (จากงบการเงินปีล่าสุด) 
(๙) ค าชี้แจง  เหตุผลความจ าเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจเพื่อสังคม 
การพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงประเภทตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับจด

ทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันก าไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น 
เมื่อครบก าหนดระยะเวลา  ๑  ปีนับแต่วันที่อนุมัติตามค าขอแล้ว  ให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับอนุมัติ 

น าหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  (๓)  พร้อมใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนฉบับเดิมมาส่งคืนให้ส านักงาน 
ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันครบก าหนด  หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดให้ 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนฉบับใหม่ตามประเภทประสงค ์
จะแบ่งปันก าไรให้และประกาศให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป   

ข้อ ๕ กรณีที่ค าขอ  เอกสาร  หรือหลักฐาน  ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  เมื่อเจ้าหน้าที่ 
แจ้งให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข  หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง
และครบถ้วน  หากไม่มีการด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด  ให้ถือว่าวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ยื่นค าขอ 
ไม่ประสงค์จะด าเนินการตามค าขอนั้นต่อไป  และให้จ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

ข้อ ๖ การเปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามข้อ  ๓  และข้อ  ๔  ท าให้ได้รับ 
หรือเสียสิทธิประโยชน์ใด  ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ให้สิทธิประโยชน์นั้น 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๔



ส่วนที่  ๒ 
การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียน 

 
 

ข้อ ๗ วิสาหกิจเพ่ือสังคมใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตามมาตรา  ๘  
วรรคหนึ่ง  นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงประเภทของวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามมาตรา  ๖  แล้ว  ให้ยื่นค าขอ 
ตามแบบท้ายประกาศนี้   

ข้อ ๘ เมื่อได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนตามข้อ  ๖  แล้ว  ให้วิสาหกิจ
เพ่ือสังคมที่ได้รับอนุมัติน าใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนฉบับเดิมมาส่งคืนให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคมออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนฉบับใหม่ให้ 

ข้อ ๙ กรณีที่ค าขอ  เอกสาร  หรือหลักฐาน  ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  เมื่อเจ้าหน้าที่แจ้ง
ให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข  หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง  
และครบถ้วน  หากไม่มีการด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด  ให้ถือว่าวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ยื่ นค าขอ 
ไม่ประสงค์จะด าเนินการตามค าขอนั้นต่อไป  และให้จ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ   

ข้อ  ๑๐ ให้ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 
 

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

รองนายกรฐัมนตรี 
ประธานกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจเพื่อสังคม 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๔



pattraporn.y
Rectangle

pattraporn.y
Rectangle



pattraporn.y
Rectangle



pattraporn.y
Rectangle



pattraporn.y
Rectangle



pattraporn.y
Rectangle


