
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... 

   
 

    ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) ได้ร่วมกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำย และส ำนักงำนสร้ำงเสริมกิจกำรเพ่ือสังคมแห่งชำติ ได้จัดรับฟังควำมคิดเห็นต่อ
ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ....  ที่กระทรวงกำรคลังได้แก้ไขปรับปรุงจำกร่ำง
พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ....  ฉบับที่สภำปฏิรูปแห่งชำติได้น ำเสนอคณะรัฐมนตรี 
โดยได้ประกำศเชิญชวนหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน รวมทั้งประชำชนร่วมแสดงควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ....  เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๐ เรื่องแนวทำงกำรจัดท ำและเสนอร่ำงกฎหมำยตำมบทบัญญัติ มำตรำ ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ บัดนี้ได้ครบก ำหนดกำรเปิดรับฟังควำมคิดเห็นแล้ว 
ขอเรียนสรุป ดังนี้ 

 (๑) วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 
  ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเปิดรับฟังควำมคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะต่อร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. .... โดยมีวิธีกำรรับฟังควำมคิดเห็น ดังนี้ 

  ๑) ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนฯ http://www.sme.go.th  และเว็บไซต์ 
http://www.lawamendment.go.th และผ่ำนทำงช่องทำงโทรสำร หมำยเลข ๐ ๒๒๙๘ ๓๒๕๘  รวมทั้ง
ทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย นอกจำกนั้น ยังได้ขอควำมอนุเครำะห์ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเผยแพร่กำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์ของ สสว. ด้วย ดังนี้  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำย  ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี (เว็บไซต์ศูนย์บริกำรประชำชน) และ
กระทรวงกำรคลัง   

  ๒) จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็น และจัดท ำแบบสอบถำมจำกทุกภำคส่วน 
  ๓)  หน่วยงำนเสนอควำมเห็นเพ่ิมเติมโดยจัดท ำเป็นหนังสือมำยัง สสว.   

 (๒) จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละครั้ง 
  ๑) ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนฯ http://www.sme.go.th  และเว็บไซต์ 

http://www.lawamendment.go.th  จ ำนวน ๒ ครั้ง 

   - ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๖๐ -  ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ 
  - ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกรำคม ๒๕๖๑ - ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ 
  ๒) จัดประชุมรับฟังควำมเห็น และจัดท ำแบบสอบถำมจำกทุกภำคส่วน จ ำนวน 

๒ ครั้ง 

   - ครั้งที่ ๑ ใน “เวทีกำรรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจ
เพ่ือสังคม พ.ศ. ...” วันพุธที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ ำ กรุงเทพฯ 
 - ครั้งที่ ๒  ใน “เวทีรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือ
สังคม พ.ศ. ....” วันพุธที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค กรุงเทพฯ  

  ๓)  หน่วยงำนเสนอควำมเห็นเพ่ิมเติมโดยจัดท ำเป็นหนังสือมำยัง สสว.   
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- ๒ - 
 

 (๓) พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
  หน่วยงำนภำครัฐ/นักวิชำกำร , ภำคประชำสังคม/องค์กรเอกชน , ผู้ประกอบกำร

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และผู้ประกอบกำรวิสำหกิจเพ่ือสังคม รวมทั้งประชำชนทั่วไป  
ร่วมแสดงควำมคิดเห็น 

 (๔) ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 
    ๑)  บทนิยำม  (มำตรำ 1 - 5) 
    ๒)  หมวด 1 วิสำหกิจเพ่ือสังคม  (มำตรำ 6 - 9) 
    ๓)  หมวด 2 คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคมแห่งชำติ   
          (มำตรำ 10 - 17) 
    ๔)  หมวด 3 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคมแห่งชำติ  
        (มำตรำ 18 - 28) 
    ๕)  หมวด ๔ กองทุนส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม  
         (มำตรำ ๒๙ - ๓๗) 
    ๖)  หมวด ๕ กำรส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม  (มำตรำ ๓๘ - ๔6) 
    ๗)  หมวด ๖ บทก ำหนดโทษ  (มำตรำ ๔7) 
    ๘)  บทเฉพำะกำล (มำตรำ ๔8 - ๕๓) 

(๕) ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 

  ไม่มีข้อคัดค้ำนของหน่วยงำนและผู้เกี่ยวข้อง แต่มีควำมเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

  ๑) ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานฯ http://www.sme.go.th  และเว็บไซต์ 
http://www.lawamendment.go.th จ ำนวน ๒ ครั้ง 

   - ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๖๐ -  ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ โดยม ี
ผู้เข้ำชมในเว็บไซต์ http://www.sme.go.th จ ำนวน ๓๗ รำย และมีผู้แสดงควำมเห็น ๒ รำย และเว็บไซต์ 
http://www.lawamendment.go.th มีผู้เข้ำชมจ ำนวน ๒๓๓ รำย ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น 

   - ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกรำคม ๒๕๖๑ - ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมี 
ผู้ เข้ำชมในเว็บไซต์ http://www.sme.go.th จ ำนวน ๒๑ รำย ไม่มีผู้แสดงควำมเห็น และเว็บไซต์ 
http://www.lawamendment.go.th มีผู้เข้ำชมจ ำนวน 139 รำย ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น 

   ควำมเห็นโดยสรุป ดังนี้ 

 (๑) สำระส ำคัญของกำรออกกฎหมำยฉบับนี้ ควรเป็นกำรส่งเสริมให้
วิสำหกิจเพ่ือสังคม (State Enterprise : SE) เกิดข้ึนอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อยอดได้ 

 (๒) กำรส่งเสริมจูงใจด้วยเงินทุนไม่เป็นแนวทำงกำรส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือ
สังคมอย่ำงยั่งยืน 

 (๓) กฎหมำยไม่ควรเพ่ิมภำระให้แก่หน่วยงำนและผู้ปฏิบัติ เช่น หำกปัจจุบันมี
หน่วยงำนที่สำมำรถด ำเนินกำรรับรองกิจกำรวิสำหกิจเพ่ือสังคมอยู่แล้ว (เช่น ส ำนักนำยกรัฐมนตรี) ก็อำจ
มอบหมำยให้หน่วยงำนดังกล่ำวเป็นผู้รับผิดชอบได้ 

 (๔) นอกจำกกำรออกกฎหมำยแล้ว กำรส่งเสริมเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอำจ
ท ำได้โดยให้กรมบัญชีกลำงก ำหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงำนภำครัฐพิจำรณำจัดซื้อจัดจ้ำงจำกผู้ประกอบกำร
วิสำหกิจเพ่ือสังคมได้ 
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- ๓ - 
 

 (๕) บทนิยำม ค ำว่ำ “วิสำหกิจเพ่ือสังคม” ควรแก้ไขจำก “ให้น ำผลก ำไรไม่
น้อยกว่ำร้อยละเจ็ดสิบไปลงทุนในกิจกำรของตนเอง” เป็น “ให้น ำผลก ำไรไม่น้อยกว่ำร้อยละแปดสิบไป
ลงทุนในกิจกำรของตนเอง” 

  (๖) หมวด ๒ ควรแก้ไขดังนี ้
     - มำตรำ ๑๐ (๒) ควรมีปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรหรือกระทรวงอุดมศึกษำ 

ร่วมเป็นกรรมกำรด้วย 
        - มำตรำ ๑๒(๒) แก้ ไขคุณสมบัติของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  จำก 

“ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์” เป็น “ไม่เกินแปดสิบปีบริบูรณ์” 
     - มำตรำ ๑๓ แก้ไขวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จำก 

“ครำวละสำมปี” เป็น “ครำวละสี่ปี” 
    (๗) หมวด ๓ แก้ไขมำตรำ ๒๒ (๓) คุณสมบัติของผู้อ ำนวยกำรและรอง

ผู้อ ำนวยกำร จำก “อำยุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับแต่งตั้ง” เป็น “อำยุไม่เกินหกสิบห้ำปีบริบูรณ์
ในวันที่ได้รับแต่งตั้ง” 

  ๒) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจัดท าแบบสอบถาม จำกทุกภำคส่วน 
จ ำนวน ๒ ครั้ง   

   - ครั้งที่ ๑ ใน “เวทีกำรรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจ
เพ่ือสังคม พ.ศ. ...” วันพุธที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ ำ กรุงเทพฯ 
โดยมีผู้เข้ำร่วมให้ควำมคิดเห็นจ ำนวน ๑๘๐ รำย และตอบแบบสอบถำมจ ำนวน ๕๓ รำย 
 - ครั้งที่ ๒  ใน “เวทีรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือ
สังคม พ.ศ. ....” วันพุธที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค กรุงเทพฯ 
โดยมีผู้เข้ำร่วมให้ควำมคิดเห็นจ ำนวน ๑๒๔ รำย และตอบแบบสอบถำมจ ำนวน ๔๖ รำย 

  จำกกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นทั้ งสองครั้ง ที่ประชุมเห็นด้วยกับร่ำง
พระรำชบัญญัติฉบับนี้ และมีควำมเห็นเพิม่เติมโดยสรุปได้ ดังนี้ 

 (๑) ประเด็นบทนิยามของ วิสาหกิจเพื่อสังคม และผู้รักษาการ 

    - บทนิยำมนั้นมีกำรให้ค ำจ ำกัดควำมของ SE ที่แคบมำก ตัวอย่ำงกฎหมำย CIC 
ของอังกฤษ ประเทศอังกฤษพยำยำมอย่ำงมำกที่จะไม่ก ำหนดค ำนิยำมเพรำะจะเป็นกำรไปจ ำกัดลักษณะ 
ของวิสำหกิจเพ่ือสังคม แต่ใช้กำรปรับปรุงกฎหมำยเป็นเรื่องๆ ไป เพ่ือที่จะให้รับรองกับลักษณะของ
วิสำหกิจเพ่ือสังคม โดยเฉพำะกฎหมำยบริษัท โดยเพ่ิมเติมรูปแบบบริษัทแบบ CIC หรือกฎหมำย Charity 
ให้สำมำรถ trade ได ้
    - ควรใช้นิยำมจำกผลลัพธ์ทำงสังคม Social Impact Assessment (SIA) หรือ 
SRDI โดยแยกเป็น ๒ ระดับ คือ วิสำหกิจเพ่ือสังคมที่ท ำอยู่เดิม ให้ใช้นิยำมจำกกำรแสดงผลลัพธ์ทำงสังคม
ที่วิสำหกิจเพ่ือสังคมนั้นๆ ท ำเป็นหลัก ที่เป็นข้อมูลที่สำมำรถตรวจสอบได้ ส่วนวิสำหกิจเพ่ือสังคมที่ก่อตั้ง
ใหม่ ให้ใช้จุดประสงค์กำรท ำธุรกิจเพ่ือสังคมเป็นนิยำมในกำรจ ำกั ดควำมเป็นวิสำหกิจเพ่ือสังคม 
ซึ่งจุดประสงค์เพ่ือสังคมนั้นๆ ต้องมีข้อมูลอ้ำงอิงที่สมเหตุสมผล หรือสำมำรถตรวจสอบได ้

 - นิยำมยังไม่ครอบคลุม ยังต้องมีกำรตีควำม ส ำนักงำนที่ตั้งขึ้นต้องมีคู่มือ
ประกอบกำรด ำเนินกำรและกำรตีควำม  

 - นิยำมควรก ำหนดให้กว้ำงและไม่ควรระบุในส่วนของกำรน ำผลก ำไรไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๗๐ ไปลงทุน แต่ให้มุ่งเน้นถึงกำรต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหำสังคม หรือสิ่งแวดล้อม 



- ๔ - 
 

มีศักยภำพในกำรด ำเนินกิจกำรของตนเองอย่ำงยั่งยืน  ต้องมีกำรวัดผลและประเมินผลอย่ำงชัดเจนว่ำได้
ส่งผลกระทบทำงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงไร 
   - ควรเปิดโอกำสให้บุคคลธรรมดำ หรือองค์กรทำงธุรกิจอ่ืนด้วย เช่น มูลนิธิ 
วิสำหกิจชุมชน มิใช่จ ำกัดเฉพำะนิติบุคคลที่เป็นบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วนเท่ำนั้น 

  - เนื่องจำกร่ำงกฎหมำยนี้มีกำรก ำหนดว่ำ วิสำหกิจเพ่ือสังคมต้องน ำผลก ำไรไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 70 ไปลงทุนในกิจกำรของตนเอง หรือคืนประโยชน์ให้สังคม หรือใช้เพ่ือประโยชน์ของผู้มีรำยได้
น้อย นั้น ควรพิจำรณำถึงควำมสำมำรถของวิสำหกิจเพ่ือสังคมด้วย และเห็นควรมีกำรปรับอัตรำดังกล่ำว 
ให้สมเหตุสมผลกับกำรด ำเนินงำนของวิสำหกิจเพ่ือสังคมนั้นๆ หรือควรไปก ำหนดอัตรำดังกล่ำวไว้ในกฎหมำย
ลูก ซึ่งในประเด็นกำรน ำผลก ำไรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 เป็นตัวเลขที่สูงเกินไป อำจมีผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินกิจกำรได้ และ ควรก ำหนดระยะเวลำหลังจำกกิจกำรตั้งหลักได้แล้ว เช่น กำรด ำเนินกำรในช่วง  
5 ปีแรกยังไม่ต้องถึงร้อยละ 70 รวมทั้งนิยำมที่ระบุกำรน ำผลก ำไรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ไปลงทุนใน
กิจกำรของตนเอง ควรเปิดกว้ำงให้เป็นขั้นบันได เพื่อเอ้ือให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำของวิสำหกิจเพ่ือสังคม 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงเข้ำสู่ตลำดหลักทรัพย์ 

 - กรณีที่ร่ำงกฎหมำยก ำหนดว่ำน ำผลก ำไรใช้เพ่ือประโยชน์ของผู้มีรำยได้น้อย
นั้นอำจไม่สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนเพื่อสังคม 

 - ควรระบุให้น ำผลก ำไรคืนประโยชน์ให้แก่ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมด้วย 
 - ควรระบุควำมหมำยของวิสำหกิจเพ่ือสังคมให้ชัดเจน เข้ำใจได้ง่ำย โดยเฉพำะ

ค ำว่ำ “มิได้มุ่งหำก ำไรสูงสุดมำแบ่งปันกัน” และวิสำหกิจเพ่ือสังคมขอให้รวมมูลนิธิด้วย 
  - มำตรำ ๕ กำรก ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังรักษำกำรตำม

พระรำชบัญญัตินี้  เนื่องจำกภำรกิจหลักของส ำนักงำนคือ กำรขึ้นทะเบียนวิสำหกิจเพ่ือสังคม และจัดท ำ
นโยบำยส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคมโดยบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ซึ่งอำจไม่ใช่บทบำทหน้ำที่และ
ภำรกิจของกระทรวงกำรคลัง  ดังนั้น อำจไม่จ ำเป็นต้องก ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังร่วมเป็น
ผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย 

  (๒) หมวด ๑ วิสาหกิจเพื่อสังคม 

 - มำตรำ ๖ รำยกำรข้อมูลที่ต้องใช้ยื่นค ำขอจดทะเบียนควรระบุให้ชัดเจนในกำร
น ำเสนอผลลัพธ์ทำงสังคม ที่ใช้วิธีนี้เป็นมำตรฐำนสำกลในกำรวัดผล 

 -  มำตรำ 6 วรรคสอง ควรเขียนให้สอดคล้องกับมำตรำ 4 ในเรื่องนิติบุคคลตำม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 

 -  มำตรำ 6 (4) ควรมีควำมจ ำเพำะเพ่ือที่จะประเมินถึงผลตอบแทนทำงสังคม 
(Social Return on Investment: SROT) ด้วย 

 - มำตรำ ๗ กำรก ำหนดว่ำวิสำหกิจตำมกฎหมำยนี้ต้องมีค ำว่ำ “วิสำหกิจเพ่ือสังคม” 
นั้น  เป็นกำรเพ่ิมควำมยุ่งยำกให้แก่ผู้ประกอบกำรเพรำะต้องมีกำรเปลี่ยนชื่อธุรกิจ ซึ่งในมุมมองของ
ผู้เข้ำร่วมรับฟังควำมคิดเห็นนั้นแม้ธุรกิจไม่มีค ำว่ำ “วิสำหกิจเพ่ือสังคม” ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำธุรกิจนั้นจะ
ด ำเนินงำนเพ่ือสังคมไม่ได้ จึงเห็นควรให้ตัดค ำว่ำ “โดยจะต้องมีค ำว่ำ “วิสำหกิจเพ่ือสังคม” ประกอบใน
ชื่อกิจกำรตำมใบส ำคัญแสดงกำรรับจดทะเบียนดังกล่ำว” ออก 
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- ควรใช้รูปแบบระบบรับรองอย่ำงง่ำย  (Certification) เน้นกำรยื่นเอกสำรที่
สะท้อนคุณสมบัติ (เป็นแบบกว้ำงแต่ก ำหนดเฉพำะประเด็นส ำคัญเพ่ือให้มีรูปธรรมมำกกว่ำนิยำม แต่ไม่
เน้นกำรวัดผลเชิงตัวเลข) และให้คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคมแห่งชำติ เป็นผู้พิจำรณำ 

 - ให้มีวัตถุประสงค์ชัดเจน และสำมำรถมีตัวชี้วัดประเมินผลทำงสังคมและ
สิ่งแวดล้อมท่ีชัดเจนแทน เพ่ือจะตอบได้ว่ำท ำไมต้องมีวิสำหกิจเพ่ือสังคม 

 - ควรระบุวัตถุประสงค์ในกำรจดทะเบียนที่ชัดเจน โดยก ำหนดไว้ในประกำศ 
 - ขอให้ลดควำมซ้ ำซ้อน เรื่องกำรจดทะเบียน เพรำะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

ก่อนจึงไปยื่นจดทะเบียนเป็นวิสำหกิจเพ่ือสังคม   
  - มำตรำ 8 กำรห้ำมไม่ให้ผู้ที่ ไม่ ได้จดทะเบียนหรือไม่ได้รับอนุญำตใช้ค ำว่ำ 

“วิสำหกิจเพ่ือสังคม” หรือมีอักษรหรือเครื่องหมำยที่สื่อควำมหมำยในท ำนองเดียวกันใช้ในกิจกำร 
จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนที่มีควำมตั้งใจในกำรท ำงำนเพ่ือสังคมแต่ไม่ประสงค์จะมำขอรับกำรส่งเสริมจำก
ภำครัฐ ซึ่งจะเป็นกำรปิดกั้นไม่ให้กลุ่มคนเหล่ำนั้นท ำประโยชน์เพ่ือสังคม เนื่องจำกมีโทษปรับทำงปกครองด้วย 

 - มำตรำ ๘  เห็นว่ำ  กำรที่ร่ำงกฎหมำยก ำหนดไว้เช่นนี้  ไม่เป็นประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม  เนื่องจำกเป็นกำรจ ำกัดสิทธิของกิจกำรที่ต้องกำรจะท ำประโยชน์
เพ่ือสังคม จึงขอให้ตัดบทมำตรำ 8 ออกท้ังหมด 

 - มำตรำ ๘ ควรพิจำรณำให้สิทธิพิเศษ เช่น สัญลักษณ์ต่อผู้จดทะเบียนแต่มิควรมี
กำรบังคับห้ำมตำมกฎหมำย   

  - กรณีท่ีมีกำรด ำเนินกำรก่อนออก พ.ร.บ. นี้ และไม่มีค ำว่ำวิสำหกิจเพ่ือสังคม จะท ำ
อย่ำงไร หำกปรับค ำนิยำม ข้อนี้ก็ควรมีกำรแก้ไขให้ครอบคลุมและไม่ยุ่งยำก เช่น กำรท ำเอกสำรผู้ที่จด
ทะเบียนใหม่ แต่ พ.ร.บ.ยังไม่ออก แต่เตรียมกำรที่จะขออนุญำต ตำมมำตรำ ๖ และ ๗ ก็จ ำเป็นต้องจด
ทะเบียนใหม่อีกครั้งหรือไม่ เพรำะฉะนั้น ขั้นตอนกำรรับรองส ำคัญ 

  - เงินสมทบตำมมำตรำ 9 (3) ควรออกแบบให้สมทบแบบขั้นบันได เพื่อสนับสนุนให้
วิสำหกิจเพื่อสังคมที่มีขนำดเล็กสำมำรถโตได้  และวิสำหกิจเพ่ือสังคมขนำดใหญ่ก็ไม่แบกภำระมำก และไม่
ควรมีลักษณะเป็นกำรลงโทษคนเก่งคนดี รวมทั้งควรน ำผลตอบแทนทำงสังคมมำประกอบกำรพิจำรณำ
อัตรำสมทบ 

  -  มำตรำ 9 กรณีวิสำหกิจเพ่ือสังคมที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยนี้ และเป็นวิสำหกิจ
เพ่ือสังคมที่ไม่มีข้อตกลงห้ำมปันผลก ำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น สำมำรถปันผลก ำไรโดยยังคงได้รับกำรส่งเสริมตำม
กฎหมำยนี้นั้น ขอให้พิจำรณำทบทวนให้รอบคอบ เพรำะเงินที่น ำมำส่งเสริมในช่วงแรกเป็นเงินที่ได้รับ
สนับสนุนมำจำกงบประมำณของแผ่นดิน 

    - มำตรำ ๙ กรณีก ำหนดหน้ำที่ให้วิสำหกิจเพ่ือสังคมรำยงำนผลประกอบกิจกำร
ตลอดจนรำยงำนกำรรับและจ่ำยเงินประจ ำปีต่อ สวส. อำจเป็นกำรเพ่ิมค่ำใช้จ่ำยต่อวิสำหกิจเพื่อสังคมนั้น
ได้  ควรก ำหนดรูปแบบหรือวิธีกำรที่ไม่เป็นกำรเพ่ิมภำระค่ำใช้จ่ำยให้แก่วิสำหกิจเพ่ือสังคมนั้นๆ ด้วย 

    กรณีที่ก ำหนดให้วิสำหกิจเพ่ือสังคมที่ได้จดทะเบียนกับ สวส. และประสงค์จะด ำเนิน
กิจกำรต่อไป ต้องน ำส่งก ำไรเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนรำยปีภำยใน 120 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ขอให้
พิจำรณำบนพื้นฐำนกำรด ำเนินธุรกิจ เพรำะในช่วงแรกกำรด ำเนินวิสำหกิจเพ่ือสังคมอำจจะยังไม่มีผลก ำไร  
และอำจเป็นกำรสร้ำงภำระให้กับวิสำหกิจเพ่ือสังคมท่ีพ่ึงเริ่มด ำเนินกำรได้  
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  (๓) หมวด ๒ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ 

   คณะกรรมกำร 
  - กลไกในกำรตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคมแห่งชำติ ซึ่งมีหน้ำที่ 

ในกำรก ำหนดนโยบำยที่เกี่ยวกับวิสำหกิจเพ่ือสังคม เห็นควรมีกรรมกำรที่มำจำกวิสำหกิจเพ่ือสังคม
มำกกว่ำกรรมกำรที่มำจำกภำครัฐ  ควรปรับลดและให้มีผู้แทนจำกทุกภำคส่วนที่เหมำะสมเท่ำๆ กัน ทั้ง ๓ 
ส่วน เช่น ภำครัฐ ภำคเอกชน วิสำหกิจเพ่ือสังคม  

 - มำตรำ 10 (1) และมำตรำ 12 (6) เนื้อหำขัดแย้งกัน เนื่องจำก มำตรำ 10 (1) 
ก ำหนดให้รองนำยกรัฐมนตรีที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำยเป็นประธำน ซึ่งเป็นต ำแหน่งทำงกำรเมือง  
แต่มำตรำ 12 (6) ก ำหนดให้ ประธำนต้องไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 

 - องค์ประกอบของคณะกรรมกำร ควรมีเท่ำที่จ ำเป็น เพรำะหำกมำกเกินไปจะท ำให้
กำรท ำงำนล่ำช้ำหำกกรรมกำรเยอะจะท ำให้กำรท ำงำนล่ำช้ำ 

 - ผู้อ ำนวยกำร ไม่ควรเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรฯ นี้ เนื่องจำกหำกเป็น
กรรมกำร จะมีอ ำนำจในกำรลงมติในที่ประชุมด้วย  ซึ่งผู้เข้ำร่วมรับฟังควำมคิดเห็น มองว่ำเรื่องที่เสนอเข้ำ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรฯ มำจำกผู้อ ำนวยกำร ดังนั้นจะเป็นกรณีที่เสนอเองและอนุมัติเอง   ผู้อ ำนวยกำร
ควรเป็นแค่เลขำนุกำร 

 - กำรก ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำร ควรค ำนึงถึง พระรำชบัญญัติกำร
บริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558  เพ่ือให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกัน 

  - ควรเพ่ิมปลัดกระทรวงแรงงำน เข้ำมำเป็นคณะกรรมกำรโดยต ำแหน่ง เนื่องจำก 
มีภำรกิจในกำรพัฒนำก ำลังแรงงำน  กำรจ้ำงแรงงำน  กำรคุ้มครองแรงงำน อัตรำค่ำจ้ำง ซึ่งส่งผลต่อต่อ
แรงงำนในสังคม 

 - เพ่ือให้กำรด ำเนินนโยบำยเพ่ือส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคมสอดคล้องกับนโยบำยใน
กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME)  จึงอำจเพ่ิมผู้อ ำนวยกำร สสว. เป็นกรรมกำรร่วม
ในคณะกรรมกำรด้วย และขอให้เพ่ิมผู้แทนวิสำหกิจภำคประชำสังคมเป็นกรรมกำรด้วย 

 - ขอให้เพ่ิม “ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี” เป็นคณะกรรมกำรโดย
ต ำแหน่ง เนื่องจำกปัจจุบันกำรประกอบกิจกำรเพ่ือสังคมและบริบทในระดับนำนำชำติมีควำมจ ำเป็นต้อง
น ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ำมำมีบทบำทส ำคัญ 

 - ขอให้เพ่ิมผู้แทนกระทรวงพำณิชย์เป็นคณะกรรมกำรโดยต ำแหน่งด้วย เนื่องจำก
กระทรวงพำณิชย์มีหน้ำที่ในกำรส่งเสริมกำรค้ำท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อจะได้ช่วยในกำรผลักดัน
ให้กำรประกอบธุรกิจของวิสำหกิจเพ่ือสังคมมีรำยได้หรือช่องทำงกำรตลำด 

 - ควรเพ่ิมปลัดกระทรวงแรงงำน  และควรมีผู้แทนของภำคส่วน SME เข้ำร่วมเป็น
กรรมกำรด้วย 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 - ผู้ทรงคุณวุฒิ ตำม (3)  มีจ ำนวนผู้ทรงคุณวุฒิที่มำจำกผู้ประกอบกิจกำรเพ่ือสังคม
ในสัดส่วนที่น้อย และผู้ทรงคุณวุฒิไม่ควรมำจำกภำครัฐ หรือภำคกำรเมือง จึงควรเพิ่มจ ำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่จำกผู้ประกอบกิจกำรเพื่อสังคมไม่น้อยกว่ำ 6 คน และตัดค ำว่ำ “ไม่น้อยกว่ำสำมคน” ในบรรทัดสุดท้ำย
 - กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติ “มีควำมรู้มีประสบกำรณ์ด้ำน
วิสำหกิจเพ่ือสังคม เป็นที่ประจักษ์”และทบทวนพิจำรณำควำมถูกต้องของจ ำนวนผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้ง 
รวมทั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ควรมีกรรมกำรสรรหำ 
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 - ควรมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำร เนื่องจำกกิจกำรวิสำหกิจเพ่ือ
สังคม จะมีลักษณะที่หลำกหลำยจ ำเป็นต้องกำรผู้ที่มีควำมรู้ประสบกำรณ์ในหลำยด้ำน 

 - ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ระบุว่ำ ไม่ใช่ข้ำรำชกำรประจ ำ ควรเพิ่มเติมค ำว่ำ “ไม่ใช่ผู้บริหำร 
พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำงของรัฐวิสำหกิจ  องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนของรัฐประเภทอ่ืน” 

 - วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ควรห้ำมด ำรงต ำแหน่งเกินสอง
วำระติดต่อกัน  ซึ่งเป็นหลักกำรทั่วไปของคณะกรรมกำรในกฎหมำยต่ำงๆ และเปิดโอกำสให้บุคคลอื่นเข้ำ
มำเปน็กรรมกำร 

 - ควรพิจำรณำให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำค SME เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรด้วย 
  - มำตรำ 12 (7) ลักษณะต้องห้ำมของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

ควรไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจกำรที่กระท ำกับกองทุนและส ำนักงำน  หรือในกิจกำรที่ขัดหรือแย้งกับ
วัตถุประสงค์ของกองทุนและส ำนักงำนด้วย  เนื่องจำกผู้รับผิดชอบในกำรจดทะเบียน ร้องเรียน และอ่ืนๆ 
กระท ำโดยส ำนักงำน  

 - คณะกรรมกำร ควรก ำหนดวำระกำรประชุมที่ชัดเจนและจ ำนวนครั้งต่อปี เช่น  
ปีละ ๓ ครั้ง 

  (๔) หมวด ๓ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 

 - เห็นด้วยกับกำรตั้งส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคมแห่งชำติ  และควร
ก ำหนดให้มีหน้ำที่ส่งเสริม สนับสนุนกำรท ำงำนและผลักดันให้วิสำหกิจเพ่ือสังคม  เกิดควำมยั่งยืนและ
แก้ไขปัญหำสังคมและสิ่งแวดล้อมได้จริง ควรให้มีตัดชี้วัดกำรท ำงำนของส ำนักงำน ที่ชัดเจน เพ่ือกำร
ท ำงำนชัดเจนและท ำได้จริง 

 - หน่วยงำนควรเล็กและคล่องตัวเหมือนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 - ให้ส ำนักงำน มีโครงสร้ำงไม่ใช่ภำครัฐ แต่มีกำรตรวจสอบแบบภำครัฐ คือ 

กำรตรวจสอบงบประมำณจำกส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน เสนอให้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนจำกลูกค้ำ (วิสำหกิจเพ่ือสังคม) ว่ำส ำนักงำนได้มีศักยภำพในกำรส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม
เพียงใด หำกไม่มีประสิทธิภำพควรปรับเปลี่ยนยุทธศำสตร์อย่ำงรวดเร็ว เพ่ือไม่เกิดควำมเสียหำยหรือ
สิ้นเปลืองงบประมำณโดยใช่เหตุ โดยผู้อ ำนวยกำรอำจคัดเลือกจำกผู้ที่มีประสบกำรณ์สูงหรือมีศักยภำพ
เกี่ยวกับวิสำหกิจเพ่ือสังคม 

 - ควรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ ให้ท ำหน้ำที่น ำเสนอแผนพัฒนำวิสำหกิจเพ่ือสังคมของ
ประเทศ ไม่เพียงแต่แผนปฏิบัติงำน และประสำนงำนเท่ำนั้น 

 - ควรก ำหนดให้มีกำรดูแลระบบนิเวศน์ที่เอ้ือต่อกำรส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคมด้วย 
 - ควรก ำหนดกลไกกำรวัดผลลัพธ์ทำงสังคมที่เป็นมำตรฐำนขึ้นโดยเฉพำะเพ่ือ

ประสิทธิภำพของวิสำหกิจเพ่ือสังคม 
 - ควรมีหน้ำที่ที่ครอบคลุม Stakeholder อ่ืนๆ เพ่ือให้บุคคลทั่วไปสำมำรถเข้ำถึง

กำรลงทุนเพ่ือสังคม Social Impact Investment มำกยิ่งขึ้น 
 - ควรตรวจสอบเพิ่มเติมว่ำเป็นภำระงบประมำณหรือไม่ 

  - มำตรำ 19 (3)  กำรก ำหนดให้ สวส. หรือ กองทุน สำมำรถเข้ำร่วมกิจกำร หรือ
ถือหุ้นของวิสำหกิจเพ่ือสังคมนั้น ขอให้พิจำรณำถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ด้วย   

- กำรก ำหนดให้ สวส. เป็นหน่วยงำนของรัฐที่ไม่เป็นส่วนรำชกำร มีข้อดีในเรื่องของ
กำรด ำเนินงำนที่คล่องตัว  แต่อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกมีกฎหมำยบำงเรื่องก ำหนดสิทธิประโยชน์ของกำร
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เป็นส่วนรำชกำรไว้  ได้แก่  เรื่องสิทธิประโยชน์ทำงภำษี  ดังนั้น  จึงควรก ำหนดเนื้อหำเพ่ิมเติม เพ่ือให้ 
สวส. ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่ำวเช่นเดียวกับกำรเป็นส่วนรำชกำรด้วย  

- ชื่อส ำนักงำนไม่จ ำเป็นต้องมีค ำว่ำ “แห่งชำติ”  ซึ่งเทียบเคียงจำกหน่วยงำนของรัฐ
ที่มีคณะกรรมกำรระดับชำติไม่จ ำเป็นต้องใช้ชื่อตำมคณะกรรมกำรฯ 

- ถ้อยค ำในมำตรำ 21 วรรค 3 “ให้ผู้อ ำนวยกำรได้รับเงินค่ำจ้ำง  ค่ำตอบแทน และ
เงินอ่ืน ตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด”มำตรำ 26 “เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้อ ำนวยกำร
ให้คณะกรรมกำรก ำหนดตำมหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก ำหนด”  ซึ่งมำตรำทั้งสองมีควำมแตกต่ำงกัน 

- คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ ำมของผู้อ ำนวยกำร ในมำตรำ 22 ระบุถึง 
รองผู้อ ำนวยกำรด้วย  แต่มำตรำอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำร เช่น วำระกำรด ำรง
ต ำแหน่ง  กำรพ้นจำกต ำแหน่งนอกเหนือจำกวำระ  ไม่ได้รวมถึงรองผู้อ ำนวยกำร 

- วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของผู้อ ำนวยกำร ควรก ำหนดเรื่องวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
เช่นเดียวกันกับกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยห้ำมด ำรงต ำแหน่งเกินสองวำระติดต่อกัน   

 (๕) หมวด ๔ กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 

 - กำรจัดตั้งกองทุนโดยให้สำมำรถรับเงินทุนประเดิมจำกรัฐบำลได้ และเงินของ
กองทุนสำมำรถน ำไปใช้เพ่ืออุดหนุนหรือให้กู้ยืมแก่วิสำหกิจเพ่ือสังคม โดยเมื่อวิสำหกิจเพ่ือสังคมประกอบ
ธุรกิจและมีก ำไร จะสำมำรถน ำก ำไรไปปันผลได้  ดังนั้น  เปรียบเสมือนกำรน ำเงินงบประมำณจำกรัฐจ่ำย
ให้กับผู้ประกอบกำรภำคเอกชน ซึ่งอำจจะไม่เหมำะสมนัก  ทั้งนี้  ควรค ำนึงถึงประเด็นดังกล่ำวและ
ก ำหนดแนวทำงในกำรป้องกันปัญหำที่อำจเกิดขึ้นด้วย    

- กำรจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม เป็นเรื่องที่ดี  จึงควรก ำหนดให้
กองทุนมีรำยได้มำจำกหลำยๆ ทำง  ได้แก่  เงินจำกกำรขำยหุ้นให้แก่ประชำชน เพ่ือกำรระดมทุนให้แก่
วิสำหกิจเพ่ือสังคมด้วย  ทั้งนี้ เพ่ือให้กองทุนมีควำมยั่งยืน และประชำชนสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ช่วยเหลือสังคมได้   

- กรณีวิสำหกิจเพ่ือสังคมมีกำรถือหุ้นจำกผู้สนับสนุนจำกหลำยภำคส่วนมีจ ำนวนเกิน
กว่ำ 50 รำย ควรจะมีกำรก ำหนดไว้เฉพำะเพ่ือให้วิสำหกิจเพ่ือสังคมมีเงินทุนในกำรขับเคลื่อน 

- ขอให้เพ่ิม กำรวิจัย พัฒนำ และกำรส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือสังคมแก่วิสำหกิจเพ่ือ
สังคม ในมำตรำ 31 (3) ด้วย 

- กำรเข้ำไปร่วมลงทุนในวิสำหกิจเพ่ือสังคมอำจท ำให้ เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

- กำรลงทุนในวิสำหกิจเพ่ือสังคมควรท ำผ่ำนกำรลงทุนด้วยวิธีอ่ืนมำกกว่ำกำรลงทุน
โดยตรง 

- กรณีมีกำรระดมทุนในวิสำหกิจเพ่ือสังคม  เห็นควรให้ สวส. เป็นหน่วยงำนที่
ควบคุมดูแล (Front line Regutator) ด้วย 

 (๖) หมวด ๕ การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 

 - ให้มีกำรก ำหนดมำตรกำรที่จะส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำวิสำหกิจเพ่ือสังคม
ในลักษณะบ่มเพำะ ลงไปในกฎหมำยฉบับนี้ 

 - กำรสนับสนุนกำรวิจัยด้ำนนวัตกรรมสังคม สนับสนุนทำงอ้อมในรูปเงินสมทบกับ
สถำบันวิจัย 

 - กำรสนับสนุนในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงธุรกิจ มีแบบก ำหนดเงื่อนไข (คืนเงิน) 
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 - ระบบสินเชื่อพิเศษ ควรมีเกณฑ์พิจำรณำสินเชื่อที่เน้นคุณค่ำทำงสังคมและอัตรำ
พิเศษ (ดอกเบี้ย) 

- สิทธิประโยชน์ทำงภำษี ควรมีแบบขั้นบันไดตำมระยะเวลำ (กิจกำร) ควรเพ่ิมอัตรำ
มำกกว่ำ ๑๐๐% เฉพำะกรณีบริจำคหรือไม่รับเงินปันผล (นักลงทุน) 

- ควรมีกำรตั้งกองทุนที่น ำทรัพย์สินที่ไม่มีกำรประกำศสิทธิ์มำตั้งเพ่ือส่งเสริมเงินทุน
ให้วิสำหกิจเพ่ือสังคม และลงทุนออกเครื่องมือทำงกำรเงินสนับสนุน เช่น Social impact Bond ที่
สำมำรถน ำมำเป็นสัดส่วนทรัพย์สินที่ไม่ประกำศสิทธิ์ก็ได้ เช่น ๑๐% ทุกปี 

 - เรื่องกำรก ำหนดกรรมกำรและสมำชิกของสภำวิสำหกิจเพ่ือสังคมที่ก ำหนดว่ำ ให้
เป็นไปตำมกฎกระทรวง นั้น เห็นว่ำ กำรตั้งสภำวิสำหกิจเพ่ือสังคม ควรก ำหนดโดยคณะกรรมกำร ดังนั้น
จึงเห็นว่ำตัดค ำว่ำ “ก ำหนดในกฎกระทรวง” ออก 

- มำตรำ 39 มีค ำว่ำ “วิสำหกิจเพ่ือสังคมในระดับปฐมภูมิ” ควรก ำหนดค ำนิยำม 
ให้ชัดเจน  

- มำตรำ 43 (1) ที่ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำด ำเนินกำรประสำนให้หน่วยงำนของรัฐที่มี
หลักสูตรกำรศึกษำอบรม ให้ควำมรู้ในด้ำนวิสำหกิจเพ่ือสังคม นั้น ควรเปิดกว้ำงให้ครอบคลุมถึงภำคเอกชนด้วย   

- มำตรำ 43 (2) ที่ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำด ำเนินกำรในกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน 
หรือประสำนกับธนำคำรซึ่งเป็นรัฐวิสำหกิจ นั้น ไม่ควรจ ำกัดเฉพำะธนำคำรซึ่งเป็นรัฐวิสำหกิจเท่ำนั้น หรือควร
ก ำหนดให้เป็นธนำคำรตำมกฎหมำยธนำคำรพำณิชย์ 

- มำตรำ 40 ขอให้ เพ่ิม “ให้ควำมช่วยเหลือในกำรศึกษำวิจัยและกำรสร้ำง
นวัตกรรมทั้งในด้ำนกำรผลิต กำรจัดกำร และรูปแบบธุรกิจ” ใน  

- ขอให้แก้ไขมำตรำ 43 (3) เป็น “ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนกำรน ำผลงำนวิจัยมำใช้ประโยชน์ กำรพัฒนำโครงกำรนวัตกรรมเพ่ือสังคม และเป็นไปตำม
ควำมต้องกำรของกิจกำรวิสำหกิจเพ่ือสังคม” 

- ขอให้เน้นเรื่องภำษี ส่งเสริมให้ภำคเอกชนมำสนับสนุน 
- ขอให้ ส่ งเสริมด้ ำนนวัตกรรมทำงสั งคมด้ วย และขอให้ น ำเอำผลงำนของ

กระบวนกำรวิจัยมำเพ่ือขอรับกำรส่งเสริมด้วย 
 -  ขอให้มีกำรเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  

 (๗)  หมวด 6 บทก าหนดโทษ 

 - ควรให้ตัดบทบัญญัติเรื่องโทษออก เพรำะมำตรกำรส่งเสริมไม่ควรมีบทลงโทษ 
. ควรมีเฉพำะกรณีที่มีผู้ฝ่ำฝืนกรณีรับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีหรือรับกำรสนับสนุน

เงินทุนด้ำนควำมรู้และระบบบ่มเพำะ ด้ำนวิจัยพัฒนำ ด้ำนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงธุรกิจ 
- ไม่เห็นด้วยเพรำะเป็นกำรจ ำกัดกำรด ำเนินกำรของวิสำหกิจเพ่ือสังคมอย่ำงมำก 

ถ้ำต้องกำรที่จะมีระบบตรวจสอบ ควรจะจ ำกัดเฉพำะบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วน เพรำะจะเป็นกำรบังคับให้ 
วิสำหกิจเพื่อสังคมรูปแบบอื่นๆ ต้องเปลี่ยนรูปแบบมำเป็นบริษัทเพ่ือจะได้รับประโยชน์ทำงภำษี แต่ในเมื่อ
ภำษีให้เฉพำะบริษัทและห้ำงหุ้นส่วน Certification System ก็ควรจัดกำรในส่วนนั้น กลำยเป็นคนที่ใช้ 
ค ำว่ำวิสำหกิจเพ่ือสังคม ก็เสีย่งที่จะโดนลงโทษแทน ขัดกับธรรมชำติของวิสำหกิจเพ่ือสังคมอีกด้วย 

 - ควรให้มีโทษทำงอำญำ และค่ำปรับเป็นรำยได้ของแผ่นดิน 
- บทก ำหนดโทษปรับ 2,000 บำท ต่อวัน แต่ยังคงฝ่ำฝืน อำจมีมำตรำกำรลงโทษ

เพ่ิมข้ึน  เช่น เพ่ิมค่ำปรับแบบขั้นบันไดเพ่ือให้เกิดควำมเกรงกลัว 
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- บทลงโทษในมำตรำ 44  มีเพียงเพิกถอนสิทธิประโยชน์เพียงอย่ำงเดียว ควรถอน
ชื่อออกจำกทะเบียนเช่นเดียวกับมำตรำ 9 ด้วย 

-  บทก ำหนดโทษ ขอให้ทบทวนเนื่องจำก หำกมีนิติบุคคลที่ประสงค์จะท ำประโยชน์
เพ่ือสังคม แต่ไม่ประสงค์จะเข้ำรับกำรส่งเสริมตำมกฎหมำยนี้ อำจมีผลท ำให้นิติบุคคลนั้นได้รับโทษตำม
กฎหมำยนี้ได ้

(๘)  บทเฉพาะกาล 

-  ควรมีวิธีกำรและหลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนที่วัดผล
ไดจ้ริง 

-  มำตรำ 53 ควรก ำหนดให้สอดคล้องกับกฎหมำยบริหำรกองทุนหมุนเวียน 
 -  กำรจ ำกัดเรื่องอักษรหรือเครื่องหมำย ซึ่งสื่อควำมหมำยในท ำนองเกี่ยวกับ
วิสำหกิจเพ่ือสังคมตำมมำตรำ ๕๑ อำจมองได้สองด้ำน คือ ในขณะที่จะช่วยควบคุมไม่ให้คนน ำชื่อไปใช้
ในทำงท่ีไม่ถูกต้อง แต่อำจเป็นข้อจ ำกัดส ำหรับคนที่มีแนวคิดดีๆ ที่อยำกจะท ำเพ่ือสังคมด้วย 

-  เนื่องจำกปัจจุบัน ประกำศอฺธิบดีกรมสรรพำกร เรื่อง รำยชื่อหน่วยงำนรับรองกำร
เป็นวิสำหกิจเพ่ือสังคม (ฉบับที่ 1) ได้ให้กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย เป็นหน่วยงำนรับรองกำร
เป็นวิสำหกิจเพ่ือสังคมของบริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพ่ือสังคม) จ ำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตำม
นโยบำยสำนพลังประชำรัฐ จ ำนวน 77 บริษัท  จึงขอให้บริษัทฯ ที่ได้รับกำรรับรองกำรเป็นวิสำหกิจเพ่ือสังคม
จำกกรมกำรพัฒนำชุมชน ถือว่ำได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นวิสำหกิจเพ่ือสังคมตำมกฎหมำยนี้ด้วย 

-  มำตรำ 52 ขอให้เพ่ิมกิจกำรที่ได้รับกำรรับรองจำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร ให้ถือว่ำได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นวิสำหกิจเพ่ือสังคมตำมกฎหมำยนี้ด้วย  

-  กำรยุบกองทุน ควรพิจำรณำถึงกรอบระยะเวลำของวงจรกำรท ำธุรกิจของวิสำหกิจ
เพ่ือสังคม ซึ่งอำจต้องใช้เวลำถึง 8 ปี กว่ำจะด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงยังยืน ซึ่งกองทุนต้องมีบทบำทให้ควำม
ช่วยเหลือในระยะเวลำครอบคลุมประเด็นดังกล่ำว ซึ่งระยะเวลำ 5 ปี เป็นระยะเวลำที่น้อยมำกส ำหรับกำร
จะประเมินผลงำนกับวิสำหกิจเพ่ือสังคมท่ีเพ่ิงเริ่มด ำเนินงำน   

- กำรปิดหรือยุบกองทุน  ควรให้ระยะเวลำมำกพอที่จะสำมำรถวัดผลสัมฤทธิ์ของ
โครงกำรได้  และหำกเห็นว่ำกองทุนจะสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ ในเรื่องผลลัพธ์ทำงสังคม (Social 
Impact) ควรให้ด ำเนินกำรต่ออำจยึดระยะเวลำเพ่ิมข้ึน  

- กรณียุบกองทุน กฎหมำยควรเปิดช่องให้มีกำรตั้งกองทุนข้ึนมำใหม่ด้วย 

๓) หน่วยงานเสนอความเห็นเพิ่มเติมโดยจัดท าเป็นหนังสือ 

     ๓.๑) ภำคเอกชน มีข้อคิดเห็นในกำรผลักดันกิจกำรวิสำหกิจเพ่ือสังคมเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ โดยใช้วิธีกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจแบบวิสำหกิจเพ่ือสังคม
ที่มีประสิทธิภำพ ไปสู่กำรแก้ปัญหำภำยในองค์กร ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  ๓.๒) คณะกรรมกำรที่ปรึกษำเพ่ือก ำกับกำรปฏิรูปกฎหมำย มีควำมเห็นดังนี้ 

(๑) ประเด็นค ำนิยำม“วิสำหกิจเพ่ือสังคม” มำตรำ ๔ 

     - กำรใช้นิยำมอย่ำงเดียวกับที่กรมสรรพำกรก ำหนดไว้ในพระรำช
กฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร (ฉบับที่ ๖๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมุ่ง
ก ำกับและตรวจสอบกำรด ำเนินกำรวิสำหกิจให้มีควำมเหมำะสมเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีเป็นส ำคัญ 
อำจขัดแย้งกับเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติที่มุ่งให้วิสำหกิจเพ่ือสังคมมีกำรด ำเนินกำรที่มีควำม
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หลำกหลำย ไม่จ ำกัดเฉพำะกำรประกอบกิจกำรขำยสินค้ำหรือกำรให้บริกำรในท้องถิ่นหรือชุมชนที่
วิสำหกิจเพ่ือสังคมตั้งอยู่ เนื่องจำกวิสำหกิจเพ่ือสังคมเป็นวิสำหกิจในระดับกว้ำง มิได้ถูกจ ำกัดขอบเขตใน
เชิงพ้ืนที่ โดยเห็นควรใช้นิยำมตำมร่ำงฉบับสภำปฏิรูปแห่งชำติ คือ หำกในท้องถิ่นหรือชุมชนใดมีกำร
ด ำเนินกำรวิสำหกิจเพ่ือสังคมที่ “เป็นกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก 
มิใช่กำรสร้ำงก ำไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและเจ้ำของเป็นส ำคัญ” ก็ถือว่ำอยู่ในควำมหมำยของค ำว่ำวิสำหกิจเพื่อ
สังคม แล้ว  

     - ควรก ำหนดให้วิสำหกิจเพ่ือสังคมมีสถำนะเป็นนิติบุคคลอีกประเภท
หนึ่ง มิใช่หมำยเฉพำะแต่เพียงบริษัทจ ำกัด และห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล 

(๒) ประเด็นกองทุนส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม  

       - เห็นด้วยเกี่ยวกับกำรมีกองทุนส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม เพรำะกำร
จัดตั้งกองทุนฯ มีควำมส ำคัญต่องำนส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม และมีนัยยะส ำคัญต่อกระบวนกำรปฏิรูป
ประเทศในภำพรวม ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำธำรณะเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นธรรม 
ไม่ก่อภำระต่องบประมำณภำครัฐตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกของกำรด ำเนินกิจกำรและในระหว่ำงด ำเนินกำร 
โดยใช้ผลกำรด ำเนินกำรเป็นฐำนของกำรใช้งบประมำณ (PERFORMANCE – BASED) ดังนั้น กองทุน
ส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม ซึ่งมีรูปแบบกำรบริหำรแบบกองทุนหมุนเวียนที่จะมีรำยได้หลักกลับเข้ำมำจำก
ผลก ำไรที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกิจกำรของวิสำหกิจเพ่ือสังคม จึงเป็นแนวทำงส ำคัญที่จะท ำให้องค์กร
ส่งเสริมที่จะเกิดขึ้น และแผนกำรขับเคลื่อน สำมำรถตอบสนองและยึดโยงไปกับควำมต้องกำรที่แท้จริง
ของวิสำหกิจเพ่ือสังคมที่ต้องกำรได้รับกำรส่งเสริมมำกกว่ำกำรตอบสนองไปยังผู้บริหำรภำครัฐหรือส ำนัก
งบประมำณ 

  (๓) ประเด็นกำรส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม  

      - เห็นด้วยกับกำรมีบทบัญญัติเรื่องของกำรให้สิทธิประโยชน์ 
เนื่องจำกวิสำหกิจเพ่ือสังคมเป็นหนึ่งในกลไกส ำคัญที่จะช่วยลดภำระของภำครัฐในกำรจัดท ำบริกำร
สำธำรณะ และยังเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนขององค์กรสำธำรณะประโยชน์รัฐ  จึงต้องมี
มำตรกำรส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคมเป็นพิเศษ จึงเห็นควรก ำหนดให้สิทธิประโยชน์ด้ำนภำษีของวิสำหกิจ
เพ่ือสังคม และมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนโดยให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงทุนใน
หุ้นของวิสำหกิจเพ่ือสังคม เป็นไปตำมบทบัญญัติของประมวลรัษฎำกรและกฎหมำยล ำดับรองที่เกี่ยวข้อง 
และก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐในกำรพิจำรณำสอบรำคำหรือประกวดรำคำ เป็นไป
ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ๓.๓ สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ มีควำมเห็นดังนี้ 

   (๑) ประเด็นค ำนิยำม“วิสำหกิจเพ่ือสังคม” มำตรำ ๔ 

      -  เห็นควรใช้นิยำมตำมร่ำงฉบับสภำขับเคลื่อนฯ เป็นผู้เสนอ คือ 
“วิสำหกิจเพื่อสังคม” หมำยควำมว่ำ นิติบุคคลซึ่งด ำเนินกิจกำรเกี่ยวกับผลิตสินค้ำ กำรให้บริกำร หรือกำร
อ่ืนๆ โดยมีเป้ำหมำยอย่ำงชัดเจนในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก มิใช่
กำรสร้ำงก ำไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและเจ้ำของเป็นส ำคัญ... 

   (๒) ประเด็นสิทธิประโยชน์ตำมมำตรำ ๔๐ 

      - เห็นว่ำกำรมีพระรำชบัญญัติฉบับนี้ หลักส ำคัญคือ เพ่ือให้มี
สถำนะทำงกฎหมำย เป็นนิติบุคคลอีกประเภทหนึ่งเฉพำะต่ำงหำก ซึ่งมิใช่บริษัทจ ำกัด และมิใช่ห้ำง
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หุ้นส่วนจ ำกัด ซึ่งท ำให้อย่ำงน้อยต้องมีกลไกทำงด้ำนเงินทุน มำตรกำรทำงภำษี มำตรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
สนับสนุน โดยขอปรับปรุงข้อควำมดังนี้ 
  “มำตรำ ๔๐ ให้มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรที่
เกี่ยวข้องกับวิสำหกิจเพ่ือสังคม ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้ สวส. มีมำตรกำรสนับสนุนด้ำนเงินทุนในกำรประกอบ
กิจกำรในระยะเริ่มแรก ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ สวส. ก ำหนด 
  (๒) ให้สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจสนับสนุนกำรให้สินเชื่อวิสำหกิจ
เพ่ือสังคมเป็นกรณีพิเศษ ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดโดยสถำบันกำรเงินนั้น 
  (๓) ให้มีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี ดังต่อไปนี้ 
         (ก) สิทธิประโยชน์ทำงภำษีแก่วิสำหกิจเพ่ือสังคม 
          (ข) สิทธิประโยชน์ทำงภำษีแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงทุน
โดยตรงในวิสำหกิจเพ่ือสังคม 
          (ค) สิทธิประโยชน์ทำงภำษีแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงทุนใน
กองทุนรวมที่จัดตั้งข้ึนเพื่อลงทุนในวิสำหกิจเพ่ือสังคม 
         (ง) สิทธิประโยชน์ทำงภำษีแก่ผู้จัดซื้อจัดจ้ำง สินค้ำหรือบริกำร
จำกวิสำหกิจเพ่ือสังคม 
    กำรให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีดังกล่ำวข้ำงต้น ให้เป็นไปตำม
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกร 
  (๔) ส่งเสริมให้ภำครัฐจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำหรือบริกำรจำกวิสำหกิจ
เพ่ือสังคมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ” 

  ๓.๔ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย มีควำมเห็นดังนี้ 

(๑) ร่ำงพระรำชบัญญัติ มุ่งหมำยส่งเสริมและสร้ำงแรงจูงใจให้มีกำร
ขึ้นทะเบียนตำมร่ำงดังกล่ำว ดังนั้น ควรลดมำตรกำรควบคุมลง เช่น กำรตรวจสอบด้ำนกำรเงิน ด้ำนบัญชี 
งบประมำณ ซึ่งมีควำมซ้ ำซ้อนกับกฎหมำยที่ก ำกับดูแลนิติบุคคลนั้นๆ 

(๒) ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคมไว้ค่อนข้ำงกว้ำงและ
ไม่มีควำมชัดเจน ท ำให้ผู้ประกอบกำรขำดแรงจูงใจในกำรขึ้นทะเบียนเป็นวิสำหกิจเพ่ือสังคมภำยใต้ร่ำง
พระรำชบัญญัตินี้ 

(๓) คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคมแห่งชำติ หรือส ำนักงำน
ส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคมแห่ งชำติ  ไม่ควรมีอ ำนำจในกำรลงทุนในวิสำหกิจเพ่ือสังคม เนื่ องจำก 
คณะกรรมกำรฯ และส ำนักงำนฯ ต่ำงมีอ ำนำจในกำรส่งเสริมและก ำกับดูแลในเวลำเดียวกัน 

(๔ ) กำรก ำหนดให้วิสำหกิจเพ่ือสังคมที่ ได้ขึ้นทะเบียนตำมร่ำง
พระรำชบัญญัตินี้เท่ำนั้นที่จะได้รับกำรส่งเสริมตำมร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ อำจส่งผลเสียหำยในกำรท ำกิจกรรม
เพ่ือสังคมในระยะยำว เนื่องจำกนิติบุคคลทั่วไปที่ท ำกิจกรรมเพ่ือสังคมเช่นเดียวกันเป็นครั้งครำว แต่ได้รับ
สิทธิประโยชน์หรือกำรส่งเสริมที่แตกต่ำงกัน อันก่อให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมกันในสังคม 

(๕) กำรบัญญัติให้สิทธิประโยชน์แก่นิติบุคคลที่ประกอบกิจกำรประเภท
เดียวกันแต่มีวัตถุประสงค์ต่ำงกัน กล่ำวคือ วัตถุประสงค์เพ่ือสังคม หรือวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ทำงกำรค้ำ 
ก็จะส่งผลให้เกิดกำรแข่งขันอย่ำงไม่เป็นธรรม จึงควรให้ประชำชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกที่จะใช้สินค้ำหรือบริกำร
ของวิสำหกิจเพ่ือสังคมหรือของนิติบุคคลทั่วไปเอง 
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  (๖) ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

    ๑)  บทนิยำม   
    เจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติที่มุ่งให้วิสำหกิจเพ่ือสังคมมีกำรด ำเนินกำรที่
มีควำมหลำกหลำย ไม่จ ำกัดเฉพำะกำรประกอบกิจกำรขำยสินค้ำหรือกำรให้บริกำรในท้องถิ่นหรือชุมชนที่
วิสำหกิจเพ่ือสังคมตั้งอยู่ เนื่องจำกวิสำหกิจเพ่ือสังคมเป็นวิสำหกิจในระดับกว้ำง มิได้ถูกจ ำกัดขอบเขตใน
เชิงพ้ืนที่เป็นกำรก ำหนดนิยำมของ “วิสำหกิจเพ่ือสังคม”  
    ๒)  หมวด 1 วิสำหกิจเพ่ือสังคม   
    กำรให้มีระบบทะเบียนเพ่ือรองรับและส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม โดย
วิสำหกิจเพ่ือสังคมใดที่จะขอรับกำรส่งเสริมตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ต้องยื่นค ำขอจดทะเบียนต่อ
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคมแห่งชำติ (สวส.) และ สวส. จะด ำเนินกำรออกใบส ำคัญแสดงกำรจด
ทะเบียนที่มีค ำว่ำ “วิสำหกิจเพ่ือสังคม” ให้แก่วิสำหกิจเพ่ือสังคมนั้น ซึ่งท ำให้มีฐำนข้อมูลของวิสำหกิจเพ่ือ
สังคมด้วย และกำรก ำหนดหน้ำที่ให้วิสำหกิจเพ่ือสังคมรำยงำนผลประกอบกิจกำร รวมทั้งรำยงำนกำรรับ
และจ่ำยเงินประจ ำปีต่อ สวส. นั้น อำจก ำหนดรูปแบบหรือวิธีกำรที่ไม่เป็นกำรเพ่ิมภำระให้วิสำหกิจเพ่ือ
สังคมมำกเกินไป 
    ๓)  หมวด 2 คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคมแห่งชำติ   
           ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคมแห่งชำติ  โดยมำจำก
ทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ท ำหน้ำที่หลักในกำรก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์และแผนแม่บท
กำรส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคมแห่งชำติ ประสำนนโยบำยกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ก ำหนด
หลักเกณฑ์และแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับวิสำหกิจเพ่ือสังคม รวมทั้งให้ควำมช่วยเหลือและสนับสนุน
วิสำหกิจเพ่ือสังคมในกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
    ๔)  หมวด 3 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคมแห่งชำติ  
        ให้มีส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคมแห่งชำติ เป็นหน่วยงำนของรัฐที่ไม่
เป็นส่วนรำชกำรและไม่เป็นรัฐวิสำหกิจมีฐำนะเป็นนิติบุคคล และอยู่ในก ำกับของนำยกรัฐมนตรี มีหน้ำที่ในกำร
ก ำหนดประเภทของวิสำหกิจเพ่ือสังคมที่ควรได้รับกำรส่งเสริม ด ำเนินกำรจดทะเบียนและออกใบส ำคัญแสดง
กำรจดทะเบียนแก่วิสำหกิจเพ่ือสังคม รวมทั้งจัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม 
    ๕)  หมวด ๔ กองทุนส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม 

 ก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคมข้ึนใน สวส. เพ่ือให้
วิสำหกิจเพ่ือสังคมกู้ยืม/ให้ควำมช่วยเหลือส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรเอกชน
เพ่ือน ำไปใช้ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม/ช่วยเหลืออุดหนุนกำรด ำเนินกำรใด 
ร่วมกิจกำร ร่วมทุน หรือลงทุนใดที่เกี่ยวกับกำรก่อตั้ง กำรขยำยกิจกำร กำรวิจัย พัฒนำและกำรส่งเสริม
วิสำหกิจเพ่ือสังคมให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้นโดยรวม  ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม เป็นไป
อย่ำงครบถ้วน  
    ๖)  หมวด ๕ กำรส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม   
    จัดให้มีมำตรกำรในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำวิสำหกิจเพ่ือสังคม
อย่ำงครบวงจร เช่น กำรให้ควำมรู้ กำรสนับสนุนในกำรจัดตั้ง กำรสนับสนุนในกำรประกอบกิจกำร ให้
ควำมช่วยเหลือในกำรศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนต่ำงๆ กำรประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนวิสำหกิจเพ่ือสังคม ส่งเสริมกำรน ำผลงำนวิจัยนวัตกรรมสังคมมำใช้
ประโยชน์  นอกจำกนั้นในกรณีที่วิสำหกิจเพ่ือสังคมประสงค์จะรวมตัวจัดตั้งเป็นสภำวิสำหกิจเพ่ือสังคม ให้
คณะกรรมกำรฯ สนับสนุนด้วย  
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    ๗)  หมวด ๖ บทก ำหนดโทษ   
     มีบทก ำหนดโทษทำงปกครอง ในกรณีกำรใช้ค ำว่ำ “วิสำหกิจเพ่ือสังคม” 
ประกอบเป็นชื่อในกำรด ำเนินกิจกำรโดยไม่ได้รับอนุญำต โดยผู้ฝ่ำฝืนต้องระวำงโทษปรับทำงปกครอง เพรำะ
เห็นว่ำ เป็นกฎหมำยมุ่งส่งเสริม จึงไม่ควรก ำหนดโทษทำงอำญำ 
   ๘)  บทเฉพำะกำล 
    เพ่ือให้ คกส. ปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรฯ ไปพลำงก่อนจนกว่ำจะมีกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ขึ้นใหม่ และก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำร สกส. ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรตำมร่ำง
พระรำชบัญญัติฯ นี้จนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งใหม่ รวมทั้งก ำหนดให้กิจกำรที่ได้รับกำรรับรองจำก คกส. ถือว่ำ
ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นวิสำหกิจเพ่ือสังคมตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฯ นี้  

  (๗) การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 

  ในส่วนของข้อคิดเห็นต่ำงๆ ของผู้ให้ควำมคิดเห็นในแต่ละประเด็น สสว. จะน ำ
ผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นประกอบกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวต่อคณะรัฐมนตรี 
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