
สรุปผลการรับฟังความคิดหใน 

รางพระราชบัญญัติสงสริมวิสาหกิจพืไอสังคม พ.ศ. .... 
   

 
    ส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ิสสว.ี เดຌรวมกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำย ละส ำนักงำนสรຌำงสริมกิจกำรพืไอสังคมหงชำติ เดຌจัดรับฟังควำมคิดหในตอ
รำงพระรำชบัญญัติสงสริมวิสำหกิจพืไอสังคม พ.ศ. ....  ทีไกระทรวงกำรคลังเดຌกຌเขปรับปรุงจำกรำง
พระรำชบัญญัติสงสริมวิสำหกิจพืไอสังคม พ.ศ. ....  ฉบับทีไสภำปฏิรูปหงชำติเดຌน ำสนอคณะรัฐมนตรี 
ดยเดຌประกำศชิญชวนหนวยงำนภำครัฐละอกชน รวมทัๅงประชำชนรวมสดงควำมคิดหในละ
ขຌอสนอนะตอรำงพระรำชบัญญัติสงสริมวิสำหกิจพืไอสังคม พ.ศ. ....  พืไอ฿หຌป็นเปตำมมติคณะรัฐมนตรี
มืไอวันทีไ ๐ มษำยน ๎๑๒์ รืไองนวทำงกำรจัดท ำละสนอรำงกฎหมำยตำมบทบัญญัติ มำตรำ ๓๓ ของ
รัฐธรรมนูญหงรำชอำณำจักรเทย พุทธศักรำช ๎๑๒์ บัดนีๅเดຌครบก ำหนดกำรปຂดรับฟังควำมคิดหในลຌว 
ขอรียนสรุป ดังนีๅ 

 ิํี วิธีการ฿นการรับฟังความคิดหใน 

  ส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมปຂดรับฟังควำมคิดหในละ
ขຌอสนอนะตอรำงพระรำชบัญญัติสงสริมวิสำหกิจพืไอสังคม พ.ศ. .... ดยมีวิธีกำรรับฟังควำมคิดหใน ดังนีๅ 

  ํี ผำนทำงวใบเซต์ของส ำนักงำนฯ http://www.sme.go.th  ละวใบเซต์ 
http://www.lawamendment.go.th ตัๅงตวันทีไ  ํ๓ กรกฎำคม ๎๑๒์ ถึงวันทีไ   ๏ํ กรกฎำคม 
๎๑๒์ ละผำนทำงชองทำงทรสำร หมำยลข ์ ๎๎๕๔ ๏๎๑๔  รวมทัๅงทำงเปรษณีย์อิลใกทรอนิกส์ดຌวย 
นอกจำกนัๅน ยังเดຌขอควำมอนุ ครำะห์ ฿หຌหนวยงำนทีไ กีไยวขຌองผยพรกำรรับฟังควำมคิดหในรำง
พระรำชบัญญัติดังกลำว ดยชืไอมยงขຌอมูลกับวใบเซต์ของ สสว. ดຌวย ดังนีๅ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปฏิรูป
กฎหมำย  ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ิวใบเซต์ศูนย์บริกำรประชำชนี ละกระทรวงกำรคลัง 

  ๎ี  จัดประชุมรับฟังควำมคิดหใน ละจัดท ำบบสอบถำมจำกทุกภำคสวน ดังนีๅ 
หนวยงำนภำครัฐ/นักวิชำกำร ุ ภำคประชำสังคม/องค์กรอกชน ุ ผูຌประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงละ
ขนำดยอมละผูຌประกอบกำรตำงโ รวมทัๅงประชำชนทัไวเป ฿นวที กำรรับฟังควำมคิดหในรำง
พระรำชบัญญัติสงสริมวิสำหกิจพืไอสังคม พ.ศ. ... วันพุธทีไ ๎๒ กรกฎำคม ๎๑๒์ ณ รงรมดอะ 
บอร์คลีย์ ฮตใล ประตูนๅ ำ กรุงทพฯ 

 ิ๎ี จ านวนครัๅงละระยะวลา฿นการรับฟังความคิดหใน฿นตละครัๅง 
  ํี ผำนทำงวใบเซต์ของส ำนักงำนฯ http://www.sme.go.th  ละวใบเซต์ 

http://www.lawamendment.go.th จ ำนวน ํ ครัๅง  ตัๅงตวันทีไ ํ๓ กรกฎำคม ๎๑๒์ ถึงวันทีไ  ๏ํ 
กรกฎำคม ๎๑๒์ 

  ๎ี จัดประชุมรับฟังควำมหใน ละจัดท ำบบสอบถำมจำกทุกภำคสวน จ ำนวน ํ 
ครัๅง วันพุธทีไ ๎๒ กรกฎำคม ๎๑๒์ ณ รงรมดอะ บอร์คลีย์ ฮตใล ประตูนๅ ำ กรุงทพฯ  

 ิ๏ี พืๅนทีไหรือกลุมป้าหมาย฿นการรับฟังความคิดหใน 

  หนวยงำนภำครัฐละอกชนรวมทัๅงประชำชนรวมสดงควำมคิดหใน 

 ิ๐ี ประดในทีไมีการสดงความคิดหใน 

    ํี  บทนิยำม  ิมำตรำ แ - 5ี 
    ๎ี  หมวด แ วิสำหกิจพืไอสังคม  ิมำตรำ ๆ - ้ี 
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    ๏ี  หมวด โ คณะกรรมกำรสงสริมวิสำหกิจพืไอสังคมหงชำติ   
          ิมำตรำ แเ - แ็ี 
    ๐ี  หมวด ใ ส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจพืไอสังคมหงชำติ  
        ิมำตรำ แ่ - โ่ี 
    ๑ี  หมวด ไ กำรสงสริมวิสำหกิจพืไอสังคม  ิมำตรำ โ้ - ใๆี 
    ๒ี  หมวด 5 บทก ำหนดทษ  ิมำตรำ ใ็ี 
    ๓ี  บทฉพำะกำล ิมำตรำ ใ่ - ไโี 

ิ๑ี ขຌอคัดคຌานหรือความหในของหนวยงานละผูຌกีไยวขຌอง฿นตละประดใน 

  เมมีขຌอคัดคຌำนของหนวยงำนละผูຌกีไยวขຌอง ตมีควำมหใน฿นตละประดใน ดังนีๅ 
  ํี ผานทางวใบเซต์ของส านักงานฯ http://www.sme.go.th  ละวใบเซต์ 

http://www.lawamendment.go.th จ ำนวน ํ ครัๅง  ตัๅงตวันทีไ ํ๓ กรกฎำคม ๎๑๒์ ถึงวันทีไ  ๏ํ 
กรกฎำคม ๎๑๒์ ดยมีผูຌขຌำชม฿นวใบเซต์ http://www.sme.go.th จ ำนวน ๏๓ รำย ละมีผูຌสดง
ควำมหใน ๎ รำย ละวใบเซต์ http://www.lawamendment.go.th มีผูຌขຌำชมจ ำนวน ๎๏๏ รำย เมมี 
ผูຌสดงควำมคิดหใน ซึไงสรุปเดຌดังนีๅ 

 ิํี สำระส ำคัญของกำรออกกฎหมำยฉบับนีๅ ควรป็นกำรสงสริม฿หຌ
วิสำหกิจพืไอสังคม ิState Enterprise : SEี กิดขึๅนอยำงป็นรูปธรรมละตอยอดเดຌ 

 ิ๎ี กำรสงสริมจูง฿จดຌวยงินทุนเมป็นนวทำงกำรสงสริมวิสำหกิจพืไอ
สังคมอยำงยัไงยืน 

 ิ๏ี กฎหมำยเมควรพิไมภำระ฿หຌกหนวยงำนละผูຌปฏิบัติ ชน หำกปัจจุบันมี
หนวยงำนทีไสำมำรถด ำนินกำรรับรองกิจกำรวิสำหกิจพืไอสังคมอยูลຌว ิชน ส ำนักนำยกรัฐมนตรีี กใอำจ
มอบหมำย฿หຌหนวยงำนดังกลำวป็นผูຌรับผิดชอบเดຌ 

 ิ๐ี นอกจำกกำรออกกฎหมำยลຌว กำรสงสริมรืไองกำรจัดซืๅอจัดจຌำงอำจ
ท ำเดຌดย฿หຌกรมบัญชีกลำงก ำหนดหลักกณฑ์฿หຌหนวยงำนภำครัฐพิจำรณำจัดซืๅอจัดจຌำงจำกผูຌประกอบกำร
วิสำหกิจพืไอสังคมเดຌ 

 ิ๑ี บทนิยำม ค ำวำ วิสำหกิจพืไอสังคม ควรกຌเข จำก ฿หຌน ำผลก ำเร
เมนຌอยกวำรຌอยละจใดสิบเปลงทุน฿นกิจกำรของตนอง ป็น ฿หຌน ำผลก ำเรเมนຌอยกวำรຌอยละปดสิบเป
ลงทุน฿นกิจกำรของตนอง 

  ิ๒ี หมวด ๎ ควรกຌเขดังนีๅ 
     - มำตรำ ํ์ ิ๎ี กຌเขจ ำนวนกรรมกำรดยต ำหนง฿นคณะกรรมกำร

สงสริมวิสำหกิจพืไอสังคมหงชำติ จำก ํ๎ คน ป็น ํ๏ คน ละควรมีปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรหรือ
กระทรวงอุดมศึกษำ รวมป็นกรรมกำรดຌวย 

        - มำตรำ ํ๎ิ๎ี กຌ เขคุณสมบัติของกรรมกำรผูຌทรงคุณวุฒิ  จำก 
เมกินจใดสิบปบริบูรณ์ ป็น เมกินปดสิบปบริบูรณ์ 

     - มำตรำ ํ๏ กຌเขวำระกำรด ำรงต ำหนงของกรรมกำรผูຌทรงคุณวุฒิ จำก 
ครำวละสำมป ป็น ครำวละสีไป 

    ิ๓ี หมวด ๏ กຌเขมำตรำ ๎๎ ิ๏ี คุณสมบัติของผูຌอ ำนวยกำรละรอง
ผูຌอ ำนวยกำร จำก อำยุเมกินหกสิบปบริบูรณ์฿นวันทีไเดຌรับตงตัๅง ป็น อำยุเมกินหกสิบหຌำปบริบูรณ์
฿นวันทีไเดຌรับตงตัๅง 
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๎ี จัดประชุมรับฟังความคิดหใน ละจัดท าบบสอบถาม จำกทุกภำคสวน 
จ ำนวน ํ ครัๅง วันพุธทีไ ๎๒ กรกฎำคม ๎๑๒์ ณ รงรมดอะ บอร์คลีย์ ฮตใล ประตูนๅ ำ กรุงทพฯ ดยมี
ผูຌขຌำรวม฿หຌควำมคิดหในจ ำนวน ํ๔์ รำย ละตอบบบสอบถำมจ ำนวน ๑๏ รำย ละมีควำมหในพิไมติม 
ดยหนวยงำนตำงโ ประกอบดຌวย  

- หนวยงำนภำครัฐละนักวิชำกำร  
- ภำคประชำสังคมละองค์กรอกชน 
- SME/ผูຌประกอบกำร  

  ทัๅงนีๅ รายละอียดปรากฏตามอกสารนบ ํ 

๏ี หนวยงานสนอความหในพิไมติมดยจัดท าป็นหนังสือมายัง สสว.   
มีควำมหในดังนีๅ 
       ๏.ํี ภำคอกชน มีขຌอคิดหใน฿นกำรผลักดันกิจกำรวิสำหกิจพืไอสังคมพืไอ
ขับคลืไอนศรษฐกิจของประทศเปสูเทยลนด์ ๐.์ ดย฿ชຌวิธีกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจบบวิสำหกิจพืไอสังคม
ทีไมีประสิทธิภำพ เปสูกำรกຌปัญหำภำย฿นองค์กร ชุมชน สังคม ละสิไงวดลຌอม 

  ๏.๎ี คณะกรรมกำรทีไปรึกษำพืไอก ำกับกำรปฏิรูปกฎหมำย มีควำมหในดังนีๅ 
 ิํี ประดในค ำนิยำมวิสำหกิจพืไอสังคม มำตรำ ๐ 

     - กำร฿ชຌนิยำมอยำงดียวกับทีไกรมสรรพำกรก ำหนดเวຌ฿นพระรำช
กฤษฎีกำออกตำมควำม฿นประมวลรัษฎำกรวำดຌวยกำรยกวຌนรัษฎำกร ิฉบับทีไ ๒๎ํี พ.ศ. ๎๑๑๕ ซึไงมุง
ก ำกับละตรวจสอบกำรด ำนินกำรวิสำหกิจ฿หຌมีควำมหมำะสมพืไอ฿หຌสิทธิประยชน์ทำงภำษีป็นส ำคัญ 
อำจขัดยຌงกับจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติทีไมุง฿หຌวิสำหกิจพืไอสังคมมีกำรด ำนินกำรทีไมีควำม
หลำกหลำย เมจ ำกัดฉพำะกำรประกอบกิจกำรขำยสินคຌำหรือกำร฿หຌบริกำร฿นทຌองถิไนหรือชุมชนทีไ
วิสำหกิจพืไอสังคมตัๅงอยู นืไองจำกวิสำหกิจพืไอสังคมป็นวิสำหกิจ฿นระดับกวຌำง มิเดຌถูกจ ำกัดขอบขต฿น
ชิงพืๅนทีไ ดยหในควร฿ชຌนิยำมตำมรำงฉบับสภำปฏิรูปหงชำติ คือ หำก฿นทຌองถิไนหรือชุมชน฿ดมีกำร
ด ำนินกำรวิสำหกิจพืไอสังคมทีไ ป็นกำรกຌเขปัญหำละพัฒนำชุมชน สังคม หรือสิไงวดลຌอมป็นหลัก 
มิ฿ชกำรสรຌำงก ำเรสูงสุดตอผูຌถือหุຌนละจຌำของป็นส ำคัญ กใถือวำอยู฿นควำมหมำยของค ำวำวิสำหกิจพืไอ
สังคม ลຌว  

     - ควรก ำหนด฿หຌวิสำหกิจพืไอสังคมมีสถำนะป็นนิติบุคคลอีก
ประภทหนึไง มิ฿ชหมำยฉพำะตพียงบริษัทจ ำกัด ละหຌำงหุຌนสวนนิติบุคคล 

 ิ๎ี ประดในกองทุนสงสริมวิสำหกิจพืไอสังคม  
       - เมหในดຌวย฿นกำรตัดหมวดทีไกีไยวกับกองทุนสงสริมวิสำหกิจพืไอ
สังคม พรำะกำรจัดตัๅงกองทุนฯ มีควำมส ำคัญตองำนสงสริมวิสำหกิจพืไอสังคม ละมีนัยยะส ำคัญตอ
กระบวนกำรปฏิรูปประทศ฿นภำพรวม ท ำ฿หຌกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำธำรณะป็นเปอยำงมี
ประสิทธิภำพละป็นธรรม เมกอภำระตองบประมำณภำครัฐตัๅงต฿นระยะริไมรกของกำรด ำนินกิจกำร
ละ฿นระหวำงด ำนินกำร ดย฿ชຌผลกำรด ำนินกำรป็นฐำนของกำร฿ชຌงบประมำณ ิPERFORMANCE – 
BASEDี ดังนัๅน กองทุนสงสริมวิสำหกิจพืไอสังคม ซึไงมีรูปบบกำรบริหำรบบกองทุนหมุนวียนทีไจะมี
รำยเดຌหลักกลับขຌำมำจำกผลก ำเรทีไกิดขึๅนจำกกำรด ำนินกิจกำรของวิสำหกิจพืไอสังคม จึงป็นนวทำง
ส ำคัญทีไจะท ำ฿หຌองค์กรสงสริมทีไจะกิดขึๅน ละผนกำรขับคลืไอน สำมำรถตอบสนองละยึดยงเปกับ



-  - 
 

ควำมตຌองกำรทีไทຌจริงของวิสำหกิจพืไอสังคมทีไตຌองกำรเดຌรับกำรสงสริมมำกกวำกำรตอบสนองเปยัง
ผูຌบริหำรภำครัฐหรือส ำนักงบประมำณ 

  ิ๏ี ประดในกำรสงสริมวิสำหกิจพืไอสังคม  
      - เมหในดຌวย฿นกำรตัดมำตรำ ๐์ ซึไงป็นบทบัญญัติรืไองของกำร

฿หຌสิทธิประยชน์ออก นืไองจำกวิสำหกิจพืไอสังคมป็นหนึไง฿นกลเกส ำคัญทีไจะชวยลดภำระของภำครัฐ฿น
กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ ละยังป็นกำรพิไมประสิทธิภำพกำรท ำงำนขององค์กรสำธำรณะประยชน์  
รัฐจึงตຌองมีมำตรกำรสงสริมวิสำหกิจพืไอสังคมป็นพิศษ จึงหในควรก ำหนด฿หຌสิทธิประยชน์ดຌำนภำษี
ของวิสำหกิจพืไอสังคม ละมำตรกำรสงสริมกำรลงทุนดย฿หຌสิทธิประยชน์ทำงภำษีกบุคคลหรือนิติ
บุคคลทีไลงทุน฿นหุຌนของวิสำหกิจพืไอสังคม ป็นเปตำมบทบัญญัติของประมวลรัษฎำกรละกฎหมำยล ำดับ
รองทีไกีไยวขຌอง ละก ำหนดมำตรกำรสงสริมกำรจัดซืๅอจัดจຌำงภำครัฐ฿นกำรพิจำรณำสอบรำคำหรือ
ประกวดรำคำ ป็นเปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๎๑๒์ 

  ๏.๏ี สภำขับคลืไอนกำรปฏิรูปประทศ มีควำมหในดังนีๅ 
   ิํี ประดในค ำนิยำมวิสำหกิจพืไอสังคม มำตรำ ๐ 

      -  ตำมหลักกำรวิสำหกิจพืไอสังคมเมจ ำกัดพียงกำรประกอบกิจกำร
ขำยสินคຌำหรือกำร฿หຌบริกำรทีไดยมุงสงสริมกำรจຌำงงำน฿นทຌองถิไน หรือชุมชนทีไวิสำหกิจพืไอสังคมตัๅงอยู ต
ทຌทีไจริงลຌววิสำหกิจพืไอสังคมป็นวิสำหกิจ฿นระดับทีไกวຌำง มิเดຌมีขอบขตจ ำกัด฿นชิ งพืๅนทีไ ตพืๅนทีไ
ชุมชน฿ดจะท ำวิสำหกิจพืไอสังคมกใถือวำอยู฿นกรอบของวิสำหกิจพืไอสังคม ดยหในควร฿ชຌนิยำมตำมรำง
ฉบับสภำขับคลืไอนฯ ป็นผูຌสนอ คือ วิสำหกิจพืไอสังคม หมำยควำมวำ นิติบุคคลซึไงด ำนินกิจกำร
กีไยวกับผลิตสินคຌำ กำร฿หຌบริกำร หรือกำรอืไนโ ดยมีปງำหมำยอยำงชัดจน฿นกำรกຌเขปัญหำละพัฒนำ
ชุมชน สังคม หรือสิไงวดลຌอมป็นหลัก มิ฿ชกำรสรຌำงก ำเรสูงสุดตอผูຌถือหุຌนละจຌำของป็นส ำคัญ... 
   ิ๎ี ประดในสิทธิประยชน์ตำมมำตรำ ๐์ 

      - หในวำกำรมีพระรำชบัญญัติฉบับนีๅ หลักส ำคัญคือ พืไอ฿หຌมี
สถำนะทำงกฎหมำย ป็นนิติบุคคลอีกประภทหนึไงฉพำะตำงหำก ซึไงมิ฿ชบริษัทจ ำกัด ละมิ฿ชหຌำง
หุຌนสวนจ ำกัด ซึไงท ำ฿หຌอยำงนຌอยตຌองมีกลเกทำงดຌำนงินทุน มำตรกำรทำงภำษี มำตรกำรจัดซืๅอจัดจຌำง 
สนับสนุน ดยขอปรับปรุงขຌอควำมดังนีๅ 
  มำตรำ ๐์ ฿หຌมีกำรสงสริมละสนับสนุนกำรด ำนินกำรทีไ
กีไยวขຌองกับวิสำหกิจพืไอสังคม ดังตอเปนีๅ 
  ิํี ฿หຌ สวส. มีมำตรกำรสนับสนุนดຌำนงินทุน฿นกำรประกอบ
กิจกำร฿นระยะริไมรก ตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนเขทีไ สวส. ก ำหนด 
  ิ๎ี ฿หຌสถำบันกำรงินฉพำะกิจสนับสนุนกำร฿หຌสินชืไอวิสำหกิจ
พืไอสังคมป็นกรณีพิศษ ตำมงืไอนเขทีไก ำหนดดยสถำบันกำรงินนัๅน 
  ิ๏ี ฿หຌมีสิทธิประยชน์ทำงภำษี ดังตอเปนีๅ 
         ิกี สิทธิประยชน์ทำงภำษีกวิสำหกิจพืไอสังคม 
          ิขี สิทธิประยชน์ทำงภำษีกบุคคลหรือนิติบุคคลทีไลงทุน
ดยตรง฿นวิสำหกิจพืไอสังคม 
          ิคี สิทธิประยชน์ทำงภำษีกบุคคลหรือนิติบุคคลทีไลงทุน฿น
กองทุนรวมทีไจัดตัๅงขึๅนพืไอลงทุน฿นวิสำหกิจพืไอสังคม 
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         ิงี สิทธิประยชน์ทำงภำษีกผูຌจัดซืๅอจัดจຌำง สินคຌำหรือบริกำร
จำกวิสำหกิจพืไอสังคม 
    กำร฿หຌสิทธิประยชน์ทำงภำษีดังกลำวขຌำงตຌน ฿หຌป็นเปตำม
บทบัญญัติหงประมวลรัษฎำกร 
  ิ๐ี สงสริม฿หຌภำครัฐจัดซืๅอจัดจຌำงสินคຌำหรือบริกำรจำกวิสำหกิจ
พืไอสังคมตำมกฎหมำยวำดຌวยกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

  ๏.๐ สภำอุตสำหกรรมหงประทศเทย มีควำมหในดังนีๅ 
ิํี รำงพระรำชบัญญัติ มุงหมำยสงสริมละสรຌำงรงจูง฿จ฿หຌมีกำร

ขึๅนทะบียนตำมรำงดังกลำว ดังนัๅน ควรลดมำตรกำรควบคุมลง ชน กำรตรวจสอบดຌำนกำรงิน ดຌำนบัญชี 
งบประมำณ ซึไงมีควำมซๅ ำซຌอนกับกฎหมำยทีไก ำกับดูลนิติบุคคลนัๅนโ 

ิ๎ี ก ำหนดมำตรกำรสงสริมวิสำหกิจพืไอสังคมเวຌคอนขຌำงกวຌำงละ
เมมีควำมชัดจน ท ำ฿หຌผูຌประกอบกำรขำดรงจูง฿จ฿นกำรขึๅนทะบียนป็นวิสำหกิจพืไอสังคมภำย฿ตຌรำง
พระรำชบัญญัตินีๅ 

ิ๏ี คณะกรรมกำรสงสริมวิสำหกิจพืไอสังคมหงชำติ หรือส ำนักงำน
สงสริมวิสำหกิจพืไ อสั งคมห งชำติ  เมควรมีอ ำนำจ฿นกำรลงทุน฿นวิสำหกิจพืไ อสั งคม นืไ องจำก 
คณะกรรมกำรฯ ละส ำนักงำนฯ ตำงมีอ ำนำจ฿นกำรสงสริมละก ำกับดูล฿นวลำดียวกัน 

ิ๐ ี กำรก ำหนด฿หຌวิสำหกิจพืไ อสังคมทีไ เดຌขึๅนทะบียนตำมรำง
พระรำชบัญญัตินีๅทำนัๅนทีไจะเดຌรับกำรสงสริมตำมรำงพระรำชบัญญัตินีๅ อำจสงผลสียหำย฿นกำรท ำกิจกรรม
พืไอสังคม฿นระยะยำว นืไองจำกนิติบุคคลทัไวเปทีไท ำกิจกรรมพืไอสังคมชนดียวกันป็นครัๅงครำว ตเดຌรับ
สิทธิประยชน์หรือกำรสงสริมทีไตกตำงกัน อันกอ฿หຌกิดควำมเมทำทียมกัน฿นสังคม 

ิ๑ี กำรบัญญัติ฿หຌสิทธิประยชน์กนิติบุคคลทีไประกอบกิจกำรประภท
ดียวกันตมีวัตถุประสงค์ตำงกัน กลำวคือ วัตถุประสงค์พืไอสังคม หรือวัตถุประสงค์พืไอประยชน์ทำงกำรคຌำ 
กใจะสงผล฿หຌกิดกำรขงขันอยำงเมป็นธรรม จึงควร฿หຌประชำชนป็นผูຌตัดสิน฿จลือกทีไจะ฿ชຌสินคຌำหรือบริกำร
ของวิสำหกิจพืไอสังคมหรือของนิติบุคคลทัไวเปอง 

  ิ๒ี ค าชีๅจงหตุผลรายประดใน 

    ํี  บทนิยำม   
    ป็นกำรก ำหนดนิยำมของ วิสำหกิจพืไอสังคม ฿หຌสอดคลຌองกับนิยำมตำม
พระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำม฿นประมวลรัษฎำกรวำดຌวยกำรยกวຌนรัษฎำกร ิฉบับทีไ ๒๎ํี พ.ศ. 
๎๑๑๕ ของกรมสรรพำกร ซึไง฿หຌสิทธิประยชน์ทำงภำษีกวิสำหกิจพืไอสังคม   
    ๎ี  หมวด แ วิสำหกิจพืไอสังคม   
    กำร฿หຌมีระบบทะบียนพืไอรองรับละสงสริมวิสำหกิจพืไอสังคม ดย
วิสำหกิจพืไอสังคม฿ดทีไจะขอรับกำรสงสริมตำมรำงพระรำชบัญญัติฯ ตຌองยืไนค ำขอจดทะบียนตอ
ส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจพืไอสังคมหงชำติ ิสวส.ี ละ สวส. จะด ำนินกำรออก฿บส ำคัญสดงกำรจด
ทะบียนทีไมีค ำวำ วิสำหกิจพืไอสังคม ฿หຌกวิสำหกิจพืไอสังคมนัๅน ซึไงท ำ฿หຌมีฐำนขຌอมูลของวิสำหกิจพืไอ
สังคมดຌวย 
    ๏ี  หมวด โ คณะกรรมกำรสงสริมวิสำหกิจพืไอสังคมหงชำติ   
           ก ำหนด฿หຌมีคณะกรรมกำรสงสริมวิสำหกิจพืไอสังคมหงชำติ  ดยมำจำก
ทุกภำคสวน ทัๅงภำครัฐละภำคอกชน ท ำหนຌำทีไหลัก฿นกำรก ำหนดนยบำย ยุทธศำสตร์ละผนมบท
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กำรสงสริมวิสำหกิจพืไอสังคมหงชำติ ประสำนนยบำยกับหนวยงำนทัๅงภำครัฐละภำคอกชน ก ำหนด
หลักกณฑ์ละกຌเขกฎหมำยทีไกีไยวขຌองกับวิสำหกิจพืไอสังคม รวมทัๅง฿หຌควำมชวยหลือละสนับสนุน
วิสำหกิจพืไอสังคม฿นกำรด ำนินงำน฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน   
    ๐ี  หมวด ใ ส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจพืไอสังคมหงชำติ  
        ฿หຌมีส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจพืไอสังคมหงชำติ ป็นหนวยงำนของรัฐทีไเม
ป็นสวนรำชกำรละเมป็นรัฐวิสำหกิจมีฐำนะป็นนิติบุคคล ละอยู฿นก ำกับของนำยกรัฐมนตรี มีหนຌำทีไ฿นกำร
ก ำหนดประภทของวิสำหกิจพืไอสังคมทีไควรเดຌรับกำรสงสริม ด ำนินกำรจดทะบียนละออก฿บส ำคัญสดง
กำรจดทะบียนกวิสำหกิจพืไอสังคม รวมทัๅงจัดท ำผนปฏิบัติกำรสงสริมวิสำหกิจพืไอสังคม 
    ๑ี  หมวด ไ กำรสงสริมวิสำหกิจพืไอสังคม   
    จัด฿หຌมีมำตรกำร฿นกำรสงสริมละสนับสนุนกำรพัฒนำวิสำหกิจพืไอสังคม
อยำงครบวงจร ชน กำร฿หຌควำมรูຌ กำรสนับสนุน฿นกำรจัดตัๅง กำรสนับสนุน฿นกำรประกอบกิจกำร ฿หຌ
ควำมชวยหลือ฿นกำรศึกษำวิจัยพืไอพัฒนำทคนลยีดຌำนตำงโ กำรประสำนกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง 
พืไอ฿หຌกำรสงสริมละสนับสนุนวิสำหกิจพืไอสังคม สงสริมกำรน ำผลงำนวิจัยนวัตกรรมสังคมมำ฿ชຌ
ประยชน์  นอกจำกนัๅน฿นกรณีทีไวิสำหกิจพืไอสังคมประสงค์จะรวมตัวจัดตัๅงป็นสภำวิสำหกิจพืไอสังคม ฿หຌ
คณะกรรมกำรฯ สนับสนุนดຌวย  
    ๒ี  หมวด 5 บทก ำหนดทษ   
     มีบทก ำหนดทษ฿นกรณีกำร฿ชຌค ำวำ วิสำหกิจพืไอสังคม ประกอบป็นชืไอ฿น
กำรด ำนินกิจกำรดยเมเดຌรับอนุญำตดยผูຌฝຆำฝืนตຌองระวำงทษจ ำคุกหรือปรับ หรือทัๅ งจ ำทัๅ งปรับ  
    ๓ี  บทฉพำะกำล  
   ก ำหนดบทฉพำะกำลพืไอ฿หຌ คกส. ปฏิบัติหนຌำทีไคณะกรรมกำรฯ เปพลำง
กอนจนกวำจะมีกำรตงตัๅงคณะกรรมกำรฯ ขึๅน฿หม ก ำหนด฿หຌอนบรรดำพนักงำน ลูกจຌำง ทรัพย์สิน หนีๅสิน 
ตลอดจนภำระผูกพันของ สกส. ก สวส. ละก ำหนด฿หຌผูຌอ ำนวยกำร สกส. ปฏิบัติหนຌำทีไผูຌอ ำนวยกำรตำมรำง
พระรำชบัญญัติฯ นีๅจนกวำจะมีกำรตงตัๅง฿หม รวมทัๅงก ำหนด฿หຌกิจกำรทีไเดຌรับกำรรับรองจำก คกส. ถือวำ
เดຌรับกำรขึๅนทะบียนป็นวิสำหกจิพืไอสังคมตำมรำงพระรำชบัญญัติฯ นีๅ  

  ิ๓ี การน าผลการรับฟังความคิดหในมาประกอบการพิจารณาจัดท ารางกฎหมาย 

  ฿นสวนของขຌอคิดหในตำงโ ของผูຌ฿หຌควำมคิดหใน฿นตละประดใน ชน กำร
ก ำหนดค ำนิยำมของวิสำหกิจพืไอสังคม กำร฿หຌมีกำรจัดตัๅงกองทุนสงสริมวิสำหกิจพืไอสังคม ละกำร฿หຌ
สิทธิประยชน์ตำงโ กวิสำหกิจพืไอสังคม ป็นตຌน  สสว. จะน ำผลกำรรับฟังควำมคิดหในประกอบกำร
สนอรำงพระรำชบัญญัติดังกลำวตอคณะรัฐมนตรี 

 
................................................................ 
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สรุปความหในหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการประชุมรับฟังความคิดหใน 

฿นวที การรับฟังความคิดหในรางพระราชบัญญัติสงสริมวิสาหกิจพืไอสังคม พ.ศ. ... 
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SME/ผูຌประกอบการ 
 

หนวยงานของรัฐ/นักวิชาการ ภาคประชาสังคม 

ละองค์กรอกชน 

บทนิยาม 

มาตรา ๐ ค าวา วิสาหกิจพืไอสังคม 

- การระบุฉพาะ กิจการขายสินคຌา
หรือการ฿หຌบริการ ป็นการจ ากัด
ประภทการประกอบกิจการพืไอสังคม  
ซึไงหากพิจารณา฿นมาตราอืไน฿นราง
กฎหมายจะพบวามีการสงสริม
สนับสนุนดຌานการผลิต จึงเมสอดคลຌอง
กัน หในควรทีไจะปຂดกวຌางเมจ ากัด
ฉพาะการขายสินคຌาละบริการทานัๅน 

- การระบุวา มีปງาหมาย฿นการจัดตัๅง
ตัๅงตรกริไม฿นการกຌเขปัญหาละ
พัฒนาชุมชน สังคม หรือสิไงวดลຌอม 
ป็นการตีกรอบค านิยาม฿หຌอยู฿นวงคบ  
นืไองจากหากรกริไมกิจการเมเดຌมี
ปງาหมายพืไอสังคม ตมืไอประกอบ
ธุรกิจเปลຌวมีผลก าเรละอยากจะคืน
ก าเรสูสังคม  ชนนีๅลຌวนิติบุคคลนัๅนจะ
เมสามารถอยู฿นค านิยามของวิสาหกิจ
พืไอสังคมตามรางกฎหมายนีๅ จึงหในควร
ทีไจะตัดค าวา ตัๅงตรกริไม ออก 
- นิยามควรก าหนด฿หຌกวຌางละเมควร
ระบุ฿นสวนของการน าผลก าเรเมนຌอย
กวารຌอยละ ๓์ เปลงทุน ต฿หຌมุงนຌน
ถึงการตຌองมีวัตถุประสงค์พืไอกຌปัญหา
สังคม หรือสิไงวดลຌอม /มีศักยภาพ฿น
การด านินกิจการของตนองอยาง
ยัไงยืน/ตຌองมีการวัดผลละประมินผล
อยางชัดจนวาเดຌสงผลกระทบทาง
สังคมละสิไงวดลຌอมอยางเร  

บทนิยาม 

มาตรา ๐ ค าวา วิสาหกิจพืไอสังคม 

- กຌเข฿นสวนของการสงสริมการจຌาง
งาน฿นทຌองถิไน ทีไวิสาหกิจตัๅงอยู ป็น
การสงสริมการจຌางงาน฿หຌกับชุมชน 
สังคม ดยเมตຌองระบุวาทีไวิสาหกิจ
ชุมชนตัๅงอยู 
- บทนิยามนัๅนมีการ฿หຌค าจ ากัดความ
ของ SE ทีไคบมาก ตัวอยางกฎหมาย 
CIC ของอังกฤษ ป็นการ฿หຌค านิยาม
ของ CIC เม฿ชของ SE  ประทศ
อังกฤษพยายามอยางมากทีไจะเม
ก าหนดค านิยามพราะจะป็นการเป
จ ากัด nature ของ SE ต฿ชຌการ
ปรับปรุงกฎหมายป็นรืไองโ เป 
พืไอทีไจะ฿หຌรับรองกับลักษณะของ SE 
ดยฉพาะกฎหมายบริษัท ดยพิไมติม
รูปบบบริษัทบบ CIC หรือกฎหมาย 
Charity ฿หຌสามารถ trade เดຌ 
- ควร฿ชຌนิยามจากผลลัพธ์ทางสังคม 
Social Impact Assessment (SIA) 
หรือ SRDI ดยยกป็น ๎ ระดับ ดังนีๅ 
    SE ทีไท าอยูดิม ฿หຌ฿ชຌนิยามจากการ
สดงผลลัพธ์  ทางสังคมทีไ SE นัๅนโ 
ท าป็นหลัก ทีไป็นขຌอมูลทีไสามารถ
ตรวจสอบเดຌ 
    SE ทีไกอตัๅง฿หม ฿หຌ฿ชຌจุดประสงค์ 
การท าธุรกิจพืไอสังคมป็นนิยาม฿นการ
จ ากัดความป็น SE ซึไงจุดประสงค์พืไอ
สังคมนัๅนโ ตຌองมีขຌอมูลอຌางอิงทีไ
สมหตุสมผล หรือสามารถตรวจสอบเดຌ 

บทนิยาม 

มาตรา ๐ วิสาหกิจพืไอสังคม 
ู นิยามยังเมครอบคลุม ยังตຌองมีการ
ตีความ ส านักงานทีไตัๅงขึๅนตຌองมีคูมือ
ประกอบการด านินการละการ
ตีความ  
ู พิไมติม ฿หຌมุงจຌางงาน 
ผูຌดຌอยอกาส 
ู หในควรตัด ตัๅงอยู ออก  
ู พิไมติม บุคคล นอกจากบริษัท
หรือหຌางหุຌนสวนนิติบุคคล  
ู พิจารณา กฎ ระบียบ ของ
กรมสรรพากรพืไอความหมาะสมของ
สัดสวน การน าผลก าเรเมนຌอยกวา
รຌอยละจใดสิบเปลงทุน฿นกิจการ
ตนอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อกสารนบ ํ 
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SME/ผูຌประกอบการ 
 

หนวยงานของรัฐ/นักวิชาการ ภาคประชาสังคม 

ละองค์กรอกชน 

ู ควรปຂดอกาส฿หຌบุคคลธรรมดา หรือ
องค์กรทางธุรกิจอืไนดຌวย ชน มูลนิธิ 
วิสาหกิจชุมชน มิ฿ชจ ากัดฉพาะนิติ
บุคคลทีไป็นบริษัท หรือหຌางหุຌนสวน
ทานัๅน 
ู การก ากับดຌวยปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียงควรกีไยวขຌองมากนຌอยพียง฿ด 
ู ควรนิยามงานสงสริมดຌวย 
ู ค านิยามควรก าหนดอยางกวຌาง นຌน
฿หຌครอบคลุมองค์กรทีไมีปງาหมายทาง
สังคมละ฿ชຌวิธีทางธุรกิจป็นครืไองมือู 
ู นิยามควรขยาย฿หຌกวຌางขึๅน มุง
สงสริมการจຌางงาน฿นทຌองถิไน คบ
เป ควรระบุ฿หຌกวຌางกวานีๅ หรือเม฿ส
ลย ควรนຌนวัตถุประสงค์การจัดตัๅง 
ละขຌอความวา ดยมิเดຌสรຌางก าเร
สูงสุด ซึไงขຌอความทีไบัญญัติวา มี
ปງาหมาย฿นการจัดตัๅงตัๅงตรกริไม฿น
การกຌเขปัญหาส าคัญ …. อันนีๅควร
ป็นขຌอความส าหรับ SE ทีไจดทะบียน
฿หม 
ู ควรมีการนิยามส าหรับธุรกิจทีไปຂด
฿หม ท าอยูลຌว ตมีคุณสมบัติทีไป็น
วิสาหกิจพืไอสังคม ซึไงดิมคยป็น
สหกรณ์ มูลนิธิ ฯลฯ พืไอ฿หຌทัดทียม
ตามมาตรฐานของตางประทศ  
ู รຌอยละ ๓์ มากกินเป พราะหาก
จຌาของกิจการป็นกลุมคน หรือคณะ
บุคคล อาจประสงค์การรับปันผลจาก
การลงทุน 

หมวด แ วิสาหกิจพืไอสังคม 

ํ.  มาตรา ๓  
ู การก าหนดวาวิสาหกิจตามกฎหมายนีๅ
ตຌองมีค าวา วิสาหกิจพืไอสังคม นัๅน  
ป็นการพิไมความยุงยาก฿หຌก

หมวด แ วิสาหกิจพืไอสังคม 

แ.  รางพระราชบัญญัติฉบับนีๅ ควร  
ครอบคลุมบริษัททีไปຂดด านินกิจการ
อยูลຌว 
 

หมวด 1 วิสาหกิจพืไอสังคม 

1. มาตรา ๔ ควรพิจารณา฿หຌสิทธิ
พิศษ ชน สัญลักษณ์ตอผูຌจดทะบียน
ตมิควรมีการบังคับหຌามตาม
กฎหมาย   
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SME/ผูຌประกอบการ 
 

หนวยงานของรัฐ/นักวิชาการ ภาคประชาสังคม 

ละองค์กรอกชน 

ผูຌประกอบการพราะตຌองมีการปลีไยน
ชืไอธุรกิจ  ซึไง฿นมุมมองของผูຌขຌารวมรับ
ฟังความคิดหในนัๅนมຌธุรกิจเมมีค าวา 
วิสาหกิจพืไอสังคม กใเมเดຌ
หมายความวาธุรกิจนัๅนจะด านินงาน
พืไอสังคมเมเดຌ จึงหในควร฿หຌตัดค าวา  
ดยจะตຌองมีค าวา วิสาหกิจพืไอ
สังคม ประกอบ฿นชืไอกิจการตาม
฿บส าคญัสดงการรับจดทะบียน
ดังกลาว ออก 
ู ฿หຌมีวัตถุประสงค์ชัดจน ละสามารถ
มีตัวชีๅวัดประมินผลทางสังคมละ
สิไงวดลຌอมทีไชัดจนทน พืไอจะตอบเดຌ
วาท าเมตຌองมี SE 

๎. มาตรา ๔  หในวา  การทีไราง
กฎหมายก าหนดเวຌชนนีๅ  เมป็น
ประยชน์ตอการพัฒนาชุมชน สังคม 
หรือสิไงวดลຌอม  นืไองจากป็นการ
จ ากัดสิทธิของกิจการทีไตຌองการจะท า
ประยชน์พืไอสังคม จึงขอ฿หຌตัดบท
มาตรา ่ ออกทัๅงหมด 
 

๎. มาตรา ๒ รายการขຌอมูลทีไตຌอง฿ชຌยืไน
ค าขอจดทะบียนควรระบุ฿หຌชัดจน฿น
การน าสนอผลลัพธ์ทางสังคม ทีไ฿ชຌวิธีนีๅ
ป็นมาตรฐานสากล฿นการวัดผล 
๏.  มาตรา ๓  
ควร฿ชຌรูปบบระบบรับรองอยางงาย  
ิCertification) นຌนการยืไนอกสารทีไ
สะทຌอนคุณสมบัติ ิป็นบบกวຌางต
ก าหนดฉพาะประดในส าคัญพืไอ฿หຌมี
รูปธรรมมากกวานิยาม ตเมนຌนการ
วัดผลชิงตัวลขี ละ฿หຌคณะกรรมการ
สงสริมวิสาหกิจพืไอสังคมฯ ป็นผูຌ
พิจารณา 
๐.  มาตรา ๔  
ู เมควรจ ากัดค าวา วิสาหกิจพืไอ   
สังคม ตควรออก฿บรับรองจาก
ราชการวาป็น SE  
ู กรณีทีไมีการด านินการกอนออก 
พ.ร.บ. นีๅ ละเมมีค าวาวิสาหกิจพืไอ
สังคม จะท าอยางเร หากปรับค านิยาม 
ขຌอนีๅกใควรมีการกຌเข฿หຌครอบคลุมละ
เมยุงยาก ชน การท าอกสารผูຌทีไจด
ทะบียน฿หม ต พ.ร.บ.ยังเมออก ต
ตรียมการทีไจะขออนุญาต ตามมาตรา 
๒ ละ ๓ กใจ าป็นตຌองจดทะบียน฿หม
อีกครัๅงหรือเม พราะฉะนัๅน ขัๅนตอน
การรับรองส าคัญ 

2.  มาตรา ๕ การลิกกิจการควร
พิไมติมป็น ๕์ วัน 

หมวด ๎ คณะกรรมการสงสริม
วิสาหกิจพืไอสังคมหงชาติ 
ํ. มาตรา แเ  
ู กรรมการดยต าหนง ตาม ิโี  ระบุ
กรรมการทีไมาจากภาครัฐมากกินเป  
ควรมีฉพาะหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  จึง
ขอ฿หຌทบทวนกรรมการดยต าหนงทีไมา

หมวด ๎ คณะกรรมการสงสริม
วิสาหกิจพืไอสังคมหงชาติ 
แ. มาตรา ํ์ 
ู ผูຌทนองค์กรควรระบุต าหนง 
ู ควรมีการก าหนดจ านวนสัดสวน 

ผูຌมาประชุม 
ู มาตรา ํ์ ิ๏ี ผูຌทรงคุณวุฒิมี
สัดสวนนຌอยกินเป 

หมวด ๎ คณะกรรมการสงสริม
วิสาหกิจพืไอสังคมหงชาติ 
1. มาตรา ํ์ 
 ู ควรปรับพิไม กรรมการ 

ทีไนายกรัฐมนตรี มอบหมาย 
 ขຌอสังกต กรรมการจากภาคสวน
ราชการมักขาดประชุม ท า฿หຌขาด
ความตอนืไอง  
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SME/ผูຌประกอบการ 
 

หนวยงานของรัฐ/นักวิชาการ ภาคประชาสังคม 

ละองค์กรอกชน 

จากหนวยงานภาครัฐ ละขอพิไมผูຌทน
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
ู ผูຌทรงคุณวุฒิ ตาม ิใี  มีจ านวน
ผูຌทรงคุณวุฒิทีไมาจากผูຌประกอบกิจการ
พืไอสังคม฿นสัดสวนทีไนຌอย ละ
ผูຌทรงคุณวุฒิเมควรมาจากภาครัฐ หรือ
ภาคการมือง จึงควรพิไมจ านวน
ผูຌทรงคุณวุฒิทีไจากผูຌประกอบกิจการพืไอ
สังคมเมนຌอยกวา ๆ คน ละตัดค าวา 
เมนຌอยกวาสามคน ฿นบรรทัดสุดทຌาย 
ู ผูຌอ านวยการ เมควรป็นกรรมการ฿น
คณะกรรมการฯ นีๅ นืไองจากหากป็น
กรรมการ จะมีอ านาจ฿นการลงมติ฿นทีไ
ประชุมดຌวย  ซึไงผูຌขຌารวมรับฟังความ
คิดหใน มองวารืไองทีไสนอขຌาทีไประชุม
คณะกรรมการฯ มาจากผูຌอ านวยการ 
ดังนัๅนจะป็นกรณีทีไสนอองละอนุมัติ
อง  ผูຌอ านวยการควรป็นคลขานุการ 
ู สัดสวนกรรมการจากภาครัฐมีจ านวน
มากกินเป ควรปรับลดละ฿หຌมีผูຌทน
จากทุกภาคสวนทีไหมาะสมทาโ กัน 
ชน ภาครัฐ ภาคอกชน SE ทัๅง ๏ สวน
ควรมรสัดสวนทาโ กัน 

ู จ านวนผูຌทรงคุณวุฒินຌอยกินเป ชน 
ควรทีไจะครอบคลุมชุมชนละผูຌทีไเดຌรับ
ความชวยหลือจาก SE ดຌวย ตัวทน
จากสมาคมกีไยวกับ SE ผูຌประสานงาน
หรือหนวยงานภาครัฐระดับภูมิภาค 
ชุมชน ทีไประสานงานกับกลุมผูຌ฿หຌทุน
สนับสนุน SE 
ู ก าหนดสัดสวนผูຌประกอบการพิไม 
๎. มาตรา ํํ ิ๔ี ฿หຌบัญญัติป็น
อกทศ 
๏. มาตราทีไ ํ๎ ควรตัดขຌอ ๎ รืไอง
อายุเมกินจใดสิบปบริบูรณ์ 
๐. คณะกรรมการ ควรก าหนดวาระ
การประชุมทีไชัดจนละจ านวนครัๅงตอ
ป ชน ปละ ๏ ครัๅง 
  

 ู กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ ควรพิไมติม
คุณสมบัติ มีความรูຌมีประสบการณ์
ดຌานวิสาหกิจพืไอสังคม ป็นทีไ
ประจักษ์ละทบทวนพิจารณาความ
ถูกตຌองของจ านวนผูຌทรงคุณวุฒิอีก
ครัๅง 
โ. มาตรา ํํ  
ู มาตรา ํํ ิ๑ี ขຌอสังกต ควรป็น
อ านาจหนຌาทีไของส านักงาน 
๏. ตัดมาตรา ํ๎ ิ๎ี ออก  
๐. มาตรา ํ๏  
- พิไมติมวาระกรรมการป็นเดຌเมกิน 
๎ วาระติดตอกัน   
๑. กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ ควรมี
กรรมการสรรหา 

หมวด ๏ ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจ
พืไอสังคมหงชาติ 
ํ. หในดຌวยกับการตัๅงส านักงานพืไอ
สังคมหงชาติ 
๎. ควรก าหนด฿หຌมีหนຌาทีไสงสริม 
สนับสนุนการท างานละผลักดัน฿หຌ SE 
กิดความยัไงยืนละกຌเขปัญหาสังคม
ละสิไงวดลຌอมเดຌจริง ควร฿หຌมีตัดชีๅวัด
การท างานของส านักงานฯ ทีไชัดจน 
พืไอ฿หຌการท างานชัดจนละท าเดຌจริง 
 

หมวด ๏ ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจ
พืไอสังคมหงชาติ 
ํ. พนักงานเมป็นขຌาราชการ ท า฿หຌเม
มีความมัไนคง 
๎.หนวยงานควรลใกละคลองตัว
หมือนตลาดหลักทรัพย์หง 
ประทศเทย 
๏. มาตรา ํ๔ิ๏ี ิ๐ี ควร฿หຌมีบทบาท
ของการพัฒนาดຌวย 
๐. ฿หຌส านักงานสงสริมวิสาหกิจพืไอ
สังคมหงชาติป็นหนวยงานภาย฿ตຌ
ส านักนายกรัฐมนตรี พืไอ฿หຌการ

หมวด ๏ ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจ
พืไอสังคมหงชาติ 
มาตรา ํ๕ ิ๏ี ควรตัดออกพราะ
ป็นผลประยชน์ทับซຌอน 
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ด านินการดຌานตางโ ป็นเปดຌวยความ
รวดรใวมากยิไงขึๅน 
 ๑. สวส. มีครงสรຌางเม฿ชภาครัฐ ตมี
การตรวจสอบบบภาครัฐ คือการ
ตรวจสอบงบประมาณจากส านักงาน
การตรวจงินผนดิน สนอ฿หຌมีการ
ประมินผลการด านินงานของ สวส. 
จากลูกคຌา ิSE) วา สวส. เดຌมีศักยภาพ
฿นการสงสริม SE เดຌจริงหรือเม หาก
เมมีประสิทธิภาพควรปรับปลีไยน
ยุทธศาสตร์อยางรวดรใว พืไอเมกิด
ความสียหายหรือสิๅนปลือง
งบประมาณดย฿ชหตุ ดย
ผูຌอ านวยการอาจคัดลือกจากผูຌทีไมี
ประสบการณ์สูงหรือมีศักยภาพ
กีไยวกับ SE 
๒. ควรก าหนดบทบาทหนຌาทีไ฿หຌท า
หนຌาทีไน าสนอผนพัฒนาวิสาหกิจพืไอ
สังคมของประทศ เมพียงต
ผนปฏิบัติงาน ละประสานงาน
ทานัๅน 
๓. ควรก าหนด฿หຌมีการดูลระบบ
นิวศน์ทีไอืๅอตอการสงสริมวิสาหกิจ
พืไอสังคมดຌวย 
๔. ควรก าหนดกลเกการวัดผลลัพธ์ทาง
สังคมทีไป็นมาตรฐานขึๅนดยฉพาะพืไอ
ประสิทธิภาพของวิสาหกิจพืไอสังคม 
 ๕. ควรมีหนຌาทีไทีไครอบคลุม 
Stakeholder อืไนโ พืไอ฿หຌบุคคลทัไวเป
สามารถขຌาถึงการลงทุนพืไอสังคม 
Social Impact Investment มาก
ยิไงขึๅน 
ํ์. ควรตรวจสอบพิไมติมวาป็น
ภาระงบประมาณหรือเม 
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ํํ. การออกบบส านักงาน฿หຌมี
ศักยภาพ฿นการบริหารจัดการทีไมี
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับ ละ
฿หຌบริการก SE เดຌอยางครอบคลุม 
 ํ๎.การมีระบบการบริหารอิสระ ละ
มีการตรวจสอบดยรัฐ 
 ํ๏. มีอ านาจ฿นการรับรองวิสาหกิจ
พืไอสังคม 
ํ๐. ฿หຌป็นหนวยงานทีไท างาน ต
คณะกรรมการป็นคนดูลนยบาย เม
ควรป็นลขาคณะกรรมการ 
ํ๑. การรับรองวิสาหกิจพืไอสังคมควร
ป็นงานหลักของส านักงาน เมตຌองผาน
บอร์ดอีก 

หมวด ๐ การสงสริมวิสาหกิจพืไอ
สังคม 

ํ. มาตรา โ้ ละมาตรา ๏์ ฿หຌมีการ
ก าหนดมาตรการทีไจะสงสริมละ
สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจพืไอสังคม
฿นลักษณะบมพาะ ลงเป฿นกฎหมาย
ฉบับนีๅ 
๎. มาตรา ๏ํ รืไองการก าหนด
กรรมการละสมาชิกของสภาวิสาหกิจ
พืไอสังคมทีไก าหนดวา ฿หຌป็นเปตาม
กฎกระทรวง นัๅน หในวา การตัๅงสภา
วิสาหกิจพืไอสังคม ควรก าหนดดย
คณะกรรมการ ดังนัๅนจึงหในวาตัดค าวา 
ก าหนด฿นกฎกระทรวง ออก 
๏. ฿หຌพิไมการสงสริมสนับสนุนการ
จัดซืๅอจัดจຌาง SE ของภาครัฐ 
๐. ฿หຌพิไมการสงสริม สนับสนุน การ
จัดซืๅอจัดจຌางจาก SE ของภาคอกชน
ละก าหนดสัดสวนทีไชัดจน ควรบังคับ
พืไอ฿หຌปฏิบัติเดຌจริงละพิไมประยชน์
ทางภาษี฿หຌกับอกชนทีไซืๅอสินคຌาจาก SE 

หมวด ๐ การสงสริมวิสาหกิจพืไอ
สังคม 

ํ. นຌนสนับสนุนดຌานความรูຌละระบบ
บมพาะ ควรสนับสนุนทางอຌอมเปยัง
ผูຌประกอบการ฿นรูปงินสนับสนุน 
 ๎. การสนับสนุนการวิจัยดຌาน
นวัตกรรมสังคม สนับสนุนทางอຌอม฿น
รูปงินสมทบกับสถาบันวิจัย 
 ๏. การสนับสนุน฿นการพัฒนาขีด
ความสามารถทางธุรกิจ มีบบก าหนด
งืไอนเข ิคืนงินี 
๐. ระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ ฿หຌจัดซืๅอ
฿นราคาสูงเดຌ ถຌามีขຌอมูลคุณคาทาง
สังคมประกอบพิจารณา 
๑. ระบบสินชืไอพิศษ ควรมีกณฑ์
พิจารณาสินชืไอทีไนຌนคุณคาทางสังคม
ละอัตราพิศษ ิดอกบีๅยี 
๒. สิทธิประยชน์ทางภาษี ควรมีบบ
ขัๅนบันเดตามระยะวลา ิกิจการี ควร
พิไมอัตรามากกวา ํ์์ั ฉพาะกรณี
บริจาคหรือเมรับงินปันผล ินักลงทุนี 

หมวด ๐ การสงสริมวิสาหกิจพืไอ
สังคม 

ํ. การสงสริมวิสาหกิจพืไอสังคมควร
มีผูຌชีไยวชาญ฿นตละดຌาน฿นการ฿หຌ
ค าปรึกษา  
 ๎. ควรพิจารณาธุรกิจบบสตาร์ทอัพ
ประกอบดຌวย ละกลุมผูຌผลิต
ิชาวบຌานี ทีไท าธุรกิจกับวิสาหกิจพืไอ
สังคมควรมีสิทธิพิศษบางประการ 
๏. ควรมีกองทุนพืไอสงสริมวิสาหกิจ
พืไอสังคม 
 



หนຌา 7 จาก 10 
 

SME/ผูຌประกอบการ 
 

หนวยงานของรัฐ/นักวิชาการ ภาคประชาสังคม 

ละองค์กรอกชน 

๑. ฿หຌมีกองทุนสนับสนุน SE พราะจะ
กิดป็นรูปธรรมละจะป็นบบอยาง
฿นการด านินงานทีไจะอยูเดຌ ละ฿หຌมี
กรรมการก ากับดูลหรือ สกส. ดูล 
๒. สงสริม฿หຌมีการอบรมหรือจัดท า
ตัวชีๅวัดผลกระทบ฿หຌ SE จะเดຌน ามาสรุป
รายงานเดຌวา กิดผลกระทบทางสังคม
ละสิไงวดลຌอมจาก SE อยางเร 

 

๓. ควรท า฿บรับรอง฿หຌชัดจนกวานีๅ  
หรือมีการออก฿บ Certificate 
๔. ขอ฿หຌระบุรืไองการสงสริมดຌานสิทธิ
ประยชน์ทางภาษี฿หຌชัดจน 
ํ์. ฿หຌมีสวนรวม สนับสนุนการจัดซืๅอ
จัดจຌางสินคຌา บริการ ของ SE จาก
ภาครัฐ ละ฿หຌอกชนทีไจัดซืๅอจัดจຌาง
สินคຌา หรือบริการของ SE เดຌรับสิทธิ
ประยชน์ทางดຌานตางโ รวมถึงดຌาน
สิทธิประยชน์ทางภาษี 
ํํ. ควรสงสริมรืไอง R α D ละ SE 
ํ๎. การวัดผลกระทบทางสังคมตຌอง
ชัดจน 
ํ๏. เมมีมาตรการจูง฿จ จึงควรพิไม
รงจูง฿จ ดยก าหนดมาตรการสงสริม 
ชน ดຌานภาษี ทัๅงส าหรับผูຌลงทุน ฿น
วิสาหกิจพืไอสังคม ละตัววิสาหกิจ
พืไอสังคมอง ระบบจูง฿จ฿หຌมีการ
สงสริมการจัดซืๅอจัดจຌางทีไมาจาก
วิสาหกิจพืไอสังคม 
ํ๐. ควรมีการตัๅงกองทุนทีไน าทรัพย์สิน
ทีไเมมีการประกาศสิทธิ์มาตัๅงพืไอ
สงสริมงินทุน฿หຌวิสาหกิจพืไอสังคม 
ละลงทุนออกครืไองมือทางการงิน
สนับสนุน ชน Social impact Bond 
ทีไสามารถน ามาป็นสัดสวนทรัพย์สินทีไ
เมประกาศสิทธิ์กใเดຌ ชน ํ์ั ทุกป
ํ๑. รืไองระบบสิทธิประยชน์ทางภาษี 
ควรระบุสนับสนุนทีไชัดจนละตຌอง฿หຌ
ประยชน์ทัๅง SE ผูຌสนับสนุน ทีไป็นนิติ
บุคคลหรือบุคคลธรรมดา รวมถึงการ
ซืๅอสินคຌาละบริการ ครอบคลุมจนถึง
การลงทุนทางสังคมดຌวยครืไองมือทาง
การงิน฿นอนาคต ชน กองทุน  



หนຌา 8 จาก 10 
 

SME/ผูຌประกอบการ 
 

หนวยงานของรัฐ/นักวิชาการ ภาคประชาสังคม 

ละองค์กรอกชน 

ํ๒. ควรมีกองทุน พืไอสงสริมละ
พัฒนาศักยภาพ SE 
ํ๓. เมตຌองมีกองทุนกใเดຌ มีจะท า฿หຌ
กฎหมายออกยาก  
ํ๔. ควรมีการตีความค าวา สงสริม
฿หຌชัดจนดຌวยวาจะท ากีไดຌาน 
ํ๕. มีสวนลดภาษี฿หຌกับคนทีไบริจาค
฿หຌกับ SE ละอกชนทีไชวย SE 
๎์. ควรระบุดຌานภาษี฿หຌชัดจน หาก
เมบัญญัติเวຌตຌองมีการสืไอความ฿หຌ
ชัดจนวาระบุเวຌทีไ฿ด 
๎ํ. มาตรา ๏๎ วรรคสอง ระบุ฿หຌ
คณะกรรมการพิจารณา฿หຌค าปรึกษา 
หรือ฿หຌความชวยหลือนัๅน เมน฿จวา
จะ฿หຌค าปรึกษา฿นลักษณะ฿ด 
คณะกรรมการคอนขຌางจะ฿หญละจะ
ประชุมกันพืไอ฿หຌค าปรึกษาหรือเม
อยางเร 

หมวด ๑  บทก้าหนดทษ 

ขอ฿หຌตัดมาตรา ใ็ ออก 

 

หมวด ๑  บทก้าหนดทษ 

แ. ควรมีฉพาะกรณีทีไมีผูຌฝຆาฝืนกรณี 
รับสิทธิประยชน์ ทางภาษีหรือรับการ
สนับสนุนงินทุนดຌานความรูຌละระบบ
บมพาะ ดຌานวิจัยพัฒนา ดຌานการ
พัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ 
โ. เมหในดຌวยพราะป็นการจ ากัดการ
ด านินการของ SE อยางมาก 

ถຌาตຌองการทีไจะมีระบบตรวจสอบ 

ควรจะจ ากัดฉพาะบริษัทหรือหຌาง
หุຌนสวน พราะบบนีๅจะหมือนป็น
การบังคับ฿หຌ SE รูปบบอืไนโ ตຌอง
ปลีไยนรูปบบมาป็นบริษัทพืไอ 

จะเดຌรับประยชน์ทางภาษี ต฿นมืไอ
ภาษี฿หຌฉพาะบริษัทละหຌางหุຌนสวน 
Certification System กใควรจัดการ
฿นสวนนัๅน กลายป็นคนทีไ฿ชຌค าวา SE 

หมวด ๑ บทก้าหนดทษ 

บทก าหนดทษ ควรตัดออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนຌา 9 จาก 10 
 

SME/ผูຌประกอบการ 
 

หนวยงานของรัฐ/นักวิชาการ ภาคประชาสังคม 

ละองค์กรอกชน 

กใลีไยงทีไจะดนลงทษทน ขัดกับ
ธรรมชาติของ SE อีกดຌวย 
ใ. หากยึดถือตามความหใน฿นการ
นิยาม SE ลຌวถຌาเดຌตามนัๅน บทลงทษ
กใสมควร฿หຌมี ตหากคลุมครืออาจจะ
ท า฿หຌนวคิดการสงสริม SE มี
ประสิทธิภาพนຌอยลง ละจะท า฿หຌเมมี
ผูຌสน฿จขຌารวมลย 
ไ. หากจะมีบทลงทษ ควรก าหนด
ความผิด฿หຌชัดจน ละพิไมทษปรับ
จาก แเุเเเ บาท ป็น แเเุเเเ 
บาท 
๑. มาตรการสงสริมเมควรมีบท 

ลงทษ 
บทฉพาะกาล 

ตัดมาตรา ๐ํ รืไองการ฿ชຌค าวา 
วิสาหกิจพืไอสังคมออก 

บทฉพาะกาล 

ํ. การจ ากัดรืไองอักษรหรือ
ครืไองหมาย ซึไงสืไอความหมาย฿น
ท านองกีไยวกับวิสาหกิจพืไอสังคม 

ตามมาตรา ๐ํ อาจมองเดຌสองดຌาน 
คือ ฿นขณะทีไจะชวยควบคุมเม฿หຌคนน า
ชืไอเป฿ชຌ฿นทางทีไเมถูกตຌอง ตอาจป็น
ขຌอจ ากัดส าหรับคนทีไมีนวคิดดีโ ทีไ
อยากจะท าพืไอสังคมดຌวย 
๎. อยามองฉพาะสรรพากร พราะ
อาจจะเดຌการควบคุมมากกวาสงสริม 

บทฉพาะกาล  
ตัดมาตรา ๐ํ รืไองการ฿ชຌค าวา 
วิสาหกิจพืไอสังคมออก 

ความหในพิไมติม 

ควรมีการทบทวนรางพระราชบัญญัติ
ฉบับนีๅพราะมีผลกระทบสวนทีไป็น
ประยชน์ ชน รืไองกองทุน/การจัดซืๅอ
จัดจຌางภาครัฐ/การจัดซืๅอจัดจຌาง
ภาคอกชน ป็นตຌน 

ความหในพิไมติม 

ํ. ฿นระหวางทีไรอพระราชบัญญัติ
ประกาศ฿ชຌ ขอ฿หຌส านักงานสรຌางสริม
กิจการพืไอสังคม สามารถมี
คณะท างานพืไอด านินการรืไองการ
รับรองการป็นวิสาหกิจพืไอสังคม ละ
จดทะบียนจัดตัๅงป็นวิสาหกิจพืไอ
สังคมเดຌดยเมตຌองรอ พระราชบัญญัติ 
ประกาศ฿ชຌ พืไอป็นการ฿หຌผูຌทีไจด
ทะบียนป็นวิสาหกิจพืไอสังคมด านิน

 

ู 
 

 

 

 

 

 

 

 



หนຌา 10 จาก 10 
 

SME/ผูຌประกอบการ 
 

หนวยงานของรัฐ/นักวิชาการ ภาคประชาสังคม 

ละองค์กรอกชน 

ตอเปเดຌ ดยเมตຌองลาชຌาทีไส านักงาน
สรຌางสริมกิจการพืไอสังคมเมมีบทบาท
฿นการท างาน 
๎. ควรปຂดกวຌาง฿หຌทุกภาคสวนเดຌ
รวมกันท าวิสาหกิจพืไอสังคม 
๏. ควรก าหนดมาตรการระยะยาว฿น
การพัฒนาการลงทุนพืไอสังคมของ
ประทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


