
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

   
 

๑. เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ  
   โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ มีบทบัญญัติ
บางประการที่ไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน สมควรเพ่ิมเติมให้มีการใช้รายได้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดลักษณะของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย เพ่ือให้การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกว้างขวางมากข้ึน  
รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และคณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
๒. สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๒.๑ บทนิยาม 
 เพ่ิมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจ านวนรายได้เพ่ือให้สามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการก าหนด

ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (ร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔) 
๒.๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(๑) แก้ไขรูปแบบการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมออกเป็นอนุมาตรา 

(๒) แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เป็นดังนี้ 

 ๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ  
 ๒) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 
 ๓) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

๔) กรรมการภาคเอกชน ได้แก่ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย 

๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนไม่เกินสิบคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก 
ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ทั้งนี้  
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ให้แต่งตั้งจากผู้แทนองค์การเอกชนอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง โดยในจ านวนนี้ ต้องเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจ
ขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อมในภูมิภาคอย่างน้อยสองคน 

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการตาม (๔) หรือ (๕) หรือมีไม่ครบไม่ว่าด้วย

เหตุใด ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 
เท่าท่ีมีอยู่ เว้นแต่มีกรรมการตาม (๔) และ (๕) เหลืออยู่รวมกันไม่ถึงเจ็ดคน 

      (ร่างมาตรา ๔ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖) 
๒.๓ อ านาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 ก าหนดเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

มีอ านาจและหน้าที่เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  หรือ
รัฐวิสาหกิจที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดท างบประมาณ  
ในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยบูรณาการร่วมกันเพ่ือให้ 
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน (ร่างมาตรา ๕ เพ่ิมเติม (๙/๑) ของมาตรา ๑๑) 

๒.๔ องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบ เป็นดังนี้ 
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 (๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ผู้แทนส านักงบประมาณ และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนเจ็ดคนซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยอย่างน้อยสี่คน 
ต้องไมเ่ป็นข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 

 ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรือมีไม่ครบ 

ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่าคณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน 

 ในกรณี ที่ ไม่ มี ผู้ ด ารงต าแหน่ งประธานกรรมการตามวรรคสาม ให้ กรรมการ 
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

(ร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๘) 
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๒.๕ เพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก
ต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม  

น าบทบัญญัติที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง และการ
พ้นจากต าแหน่ง ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่งของประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารด้วยโดยอนุโลม (ร่างมาตรา 
๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๙) 

๒.๖  บทเฉพาะกาล  
เพ่ือรองรับกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวงที่
ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๘) 

๒.๗ ผู้รักษาการ 
 ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๙) 
 

๓. รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ 
๓.๑ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือให้หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ควำมเห็น

เกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในชั้นการให้ความเห็นชอบหลักการของร่างฯ โดยหน่วยงาน
ของรัฐได้มีความเห็นและข้อสังเกต ดังนี้ 

(๑) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นควรให้
ความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เสนอ เพ่ือให้
กระบวนการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนครอบคลุมถึงวิสาหกิจภาคการเกษตรและการประกอบ
ธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเพ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ มีความเข้มแข็ง และเติบโตอย่างยั่งยืน  อย่างไรก็ดี เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวยังขาดการวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของประธาน
กรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนั้น สสว. ควรพิจารณาเพ่ิมเติม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ครบถ้วนชัดเจน เพ่ือให้ เกิดความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
สาธารณชนต่อไป 

(๒) ส านักงบประมาณ เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง  
และขนาดย่อมเสนอ เนื่องจากเป็นการลดข้อจ ากัดท่ีไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสนับสนุนให้ครอบคลุมถึงวิสาหกิจภาคการเกษตร  
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากโดยผ่านกลไก  
ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือก าหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อมจัดให้มีงบประมาณแบบบูรณาการในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง  
และขนาดย่อมให้เป็นไปในทิศทางและนโยบายเดียวกัน 

(๓) ส านักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน  เห็นชอบในหลักการของ 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... เนื่องจาก  
เป็นกระบวนการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจภาคการเกษตร รวมทั้งก าหนดลักษณะ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยได้น าเรื่องรายได้ของวิสาหกิจมาประกอบการพิจารณาชี้ให้เห็นถึง 
การเจริญเติบโตของภาคธุรกิจอันจะท าให้วิสาหกิจมีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 

(๔) กระทรวงการคลัง พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เนื่องจากเป็นการขยายขอบเขตการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ครอบคลุมกิจการในภาคการเกษตรซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการ
ในภาคการเกษตรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้สามารถปรับเปลี่ยน  
ภาคการเกษตรกรรมของไทยเป็นกิจการเชิงพาณิชย์มากขึ้นและมีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย
ธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือผลักดันให้วิสาหกิจในภาคการเกษตรเป็นวิสาหกิจที่เข้มแข็งและสามารถขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไป  ทั้งนี้ ในส่วนการเพ่ิมจ านวนรายได้เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 
SMEs นั้น ควรมีการก าหนดจ านวนรายได้ให้สอดคล้องกับนิยามของ SMEs ที่กรมสรรพากรก าหนด 

(๕) กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... เนื่องจากจะช่วยลดข้อจ ากัด  
ที่ไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และขยายการ
ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจภาคการเกษตร อีกท้ังก าหนดประเภทของวิสาหกิจโดยน าเกณฑ์รายได้ 
มาพิจารณาด้วยเพ่ือให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน 
ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้นและเป็นผู้น า 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

(๖) ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เนื่องจากเป็นการลดข้อจ ากัดที่ไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกระบวนการช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนครอบคลุมถึง
วิสาหกิจภาคการเกษตร รวมทั้งการปรับปรุงองค์ประกอบและหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นตัวจักรส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือให้วิสาหกิจ
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ขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง มีความเข้มแข็ง และเติบโต  
อย่างยั่งยืน 

(๗) ธนาคารแห่งประเทศไทย พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมในบางมาตรา
ดังนี้ 

 ๑) การก าหนดลักษณ ะอ่ืนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เห็นควรเปิดช่องให้สามารถก าหนดลักษณะของวิสาหกิจโดยออกเป็นกฎกระทรวงได้เพ่ือให้เกิด  
ความยืดหยุ่นและคล่องตัวในอนาคต 

     ๒) องค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เห็น
ควรเพ่ิมผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือให้การด าเนินนโยบายเพ่ือขับเคลื่อน SMEs อย่างบูรณาการ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะในเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม 

๓.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอ และ
ให้ส่ งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ รับความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป    

๓.๒ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้เสนอให้คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ ๑๔) 
พิจำรณำ โดยมีผู้แทนส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ) ผู้แทนกระทรวงการคลัง (ส านักงานปลัดกระทรวง) ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม (กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม) ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้แทนส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเป็นผู้ชี้แจงรำยละเอียด   
  คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ ๑๔) ได้ตรวจพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวแล้ว 
สรุปผลกำรพิจำรณำ ได้ดังนี้  

(๑) บทนิยาม 
ได้ตัดการแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “วิสาหกิจ” และ “องค์การเอกชน” ออก 

เนื่องจากค าว่า “วิสาหกิจ” ตามกฎหมายปัจจุบัน หมายความว่า กิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ 
กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก หรือกิจการอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยถ้อยค า
ตามบทนิยามดังกล่าวมีความหมายกว้าง ซึ่งหมายรวมถึงกิจการภาคเกษตรด้วยแล้ว ประกอบกับ
ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา สสว. ก็ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในภาคการเกษตรอยู่แล้ว กรณีจึงไม่มีปัญหาทั้งในข้อกฎหมายและในทางปฏิบัติ (ร่างมาตรา ๓ เดิม) 
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(๒) องค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(๑) ได้แก้ไขรูปแบบการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมออกเป็นอนุมาตราเพ่ือให้ชัดเจนและสอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 
๑๘ ที่ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเป็นอนุมาตราเช่นกัน 

(๒) ได้เพ่ิมผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศไทย เนื่องจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการพิจารณาภาพรวมเก่ียวกับการเงินการคลังของประเทศ
ซ่ึงจะมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนที่เหมาะสมของผู้ประกอบธุรกิจ  

(๓) ก าหนดให้ในกรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนภาคเอกชนหรือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือมีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  
โดยให้ถือว่าคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปโดยต่อเนื่อง โดยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ เว้นแต่จะมี
กรรมการภาคเอกชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวมกันเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน  (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖) 

(๓)  หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 ได้แก้ไขถ้อยค าเพ่ือให้ชัดเจนว่าคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมมีหน้าที่เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดท างบประมาณ  
ในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยบูรณาการร่วมกันเพ่ือให้เป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน (เพ่ิมมาตรา ๑๑ (๙/๑)) 

(๔)  องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม  

(๑) ได้เพ่ิมผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร 
เนื่องจากคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และอ านาจในการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมด้วย  

(๒)  ได้ก าหนดให้ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง  เนื่องจากเป็นหัวหน้าส่วนราชการ 
ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงสมควร 
เป็นต าแหน่งที่ตัดสินใจในเชิงนโยบายได้  ส่วนกรรมการโดยต าแหน่งอ่ืนก าหนดให้เป็นผู้แทนส่วนราชการ
เท่านั้น เนื่องจากคณะกรรมการบริหารเป็นคณะกรรมการระดับปฏิบัติการซึ่งต้องรับนโยบายมาจาก
คณะกรรมการส่ งเสริ มวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อม กรณี จึ งไม่ ควรก าหนดองค์ ประกอบ 
ของคณะกรรมการบริหารไว้ในระดับเดียวกับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
อีกทั้ งผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ก็เป็น
องค์ประกอบในคณะกรรมการส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยแล้ว จึ งได้แก้ ไข 
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จาก “ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน” เป็น “ผู้แทน 
ส านักงบประมาณ และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน” 

(๓) ก าหนดรองรับให้คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ในกรณีที่ ไม่มีผู้
ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด โดยให้  
ถือว่าคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหารให้ เป็นไปโดยต่อเนื่อง เว้นแต่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เหลืออยู่ ไม่ถึงสี่คน  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๘) 

(๕) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก
ต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม  

เพ่ิม เติมการแก้ไขมาตรา ๑๙ เพ่ือให้น าบทบัญญั ติที่ เกี่ยวกับคุณสมบัติ 
และลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่ง 
ของประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารด้วยโดยอนุโลม เนื่องจากเมื่อก าหนดให้ประธาน
กรรมการในคณะกรรมการบริหารมาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดหลักการ 
เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง รวมทั้งการพ้นจากต าแหน่งของ 
ประธานกรรมการไว้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๙) 

(๖)  บทเฉพาะกาล  
เพ่ิมบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
จนกว่าจะมีกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๘) 

๓.๓ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ประกาศเชิญชวนหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  บัดนี้ได้ครบก าหนดการเปิดรับฟังความ
คิดเห็นแล้ว ขอเรียนสรุป ดังนี้ 

(๑) วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 
 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
โดยมีวิธีการรับฟังความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานฯ http://www.sme.go.th  และรับฟัง

http://www.sme.go.th/
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ความคิดเห็นเพ่ิมเติมโดยจัดประชุมรับฟังความเห็นและจัดท าแบบสอบถามให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอความคิดเห็น 

(๒) จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละครั้ง 

 ๑) ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานฯ http://www.sme.go.th  จ านวน ๑ ครั้ง  
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐  โดยมีผู้เข้าชม จ านวน ๑,๖๑๓ ราย 

 ๒) รับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติม โดยจัดท าแบบสอบถามเพ่ือให้ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอความคิดเห็น จ านวน ๒ ครั้ง  

 ครั้งที่ ๑ วันที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์  โฮเต็ล 
ประตูน้ า กรุงเทพฯ วันที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  โดยแจกแบบสอบถามจ านวน ๔๐ ชุด มีผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน ๑ ราย 

 ครั้งที่ ๒   วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ ถนนพหลโยธิน 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยแจกแบบสอบถามจ านวน ๗๐ ชุด มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๒๙ ราย  

(๓) พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 

 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น 

(๔) ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 

 ๑)  การแก้ไขเพ่ิมเติมการก าหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
โดยเพ่ิมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจ านวนรายได้เพ่ือให้สามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการก าหนดลักษณะของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
  ๒) แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และคณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
  ๓) แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม โดยให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีอ านาจและ
หน้าที่เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดท างบประมาณในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

(๕) ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 

 ไม่มีข้อคัดค้านของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง แต่มีความเห็นในแต่ละประเด็น 

ดังนี้ 

 ๑) การรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ ไม่มีหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน หรือประชาชน

ร่วม แต่มีหน่วยงานภาครัฐให้ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นในชั้นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา จ านวน ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย 

http://www.sme.go.th/
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  - กระทรวงการคลัง 
  - กระทรวงอุตสาหกรรม 
  - ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  - ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 โดยทั้ง ๔ หน่วยงาน เห็นด้วยในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยเฉพาะเรื่อง

การให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ก าหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SME จัดท า
งบประมาณในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริม SME โดยบูรณาการร่วมกัน เพ่ือให้การส่งเสริม SME เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน และมีข้อคิดเห็นจากธนาคารแห่งประเทศไทยว่า ให้มีผู้แทนของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย 
เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการพิจารณาภาพรวมเกี่ยวกับการเงินการคลังประเทศ  
ซ่ึงจะมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนที่เหมาะสม 

 ๒) รับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยจัดท าแบบสอบถามเพ่ือให้ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอความคิดเห็น จ านวน ๒ ครั้ง  

 ครั้งที่ ๑ วันที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์  โฮเต็ล 
ประตูน้ า กรุงเทพฯ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๑ ราย  โดยเห็นด้วยกับ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

 ครั้งที่ ๒   วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ ถนนพหลโยธิน 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๒๙ ราย  โดยเห็นด้วยจ านวน ๒๙ ราย แต่มคีวามเห็น
เพ่ิมเติมตามร่างพระราชบัญญัติฯ  ดังนี้ 

 (๑)  การแก้ไขเพ่ิมเติมการก าหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
โดยเพ่ิมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจ านวนรายได้เพ่ือให้สามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการก าหนดลักษณะของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   

  - ในส่วนหลักเกณฑ์สามารถก าหนดได้ส่วนหนึ่ง เพราะในบางส่วนธุรกิจอาจเจอ
ปัญหายอดขายหรือรายได้ในช่วงนั้นได้ ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจการเจริญเติบโตในช่วงนั้นและอาจจะต้อง
ใช้เหตุผลบางส่วนในการประกอบการก าหนดกฎเกณฑ์คัดเลือกก าหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

  - กิจการส่วนใหญ่ รายได้เป็นขนาดที่แบ่งได้ชัดเจน กรมสรรพากรก็ใช้เกณฑ์นี้
ในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

  - ประเด็นเรื่องการเพ่ิมเกณฑ์รายได้ เห็นสมควร แต่ควรใช้เกณฑ์รายได้ และ
เกณฑ์การจ้างงาน ประกอบกัน  
  (๒) แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และคณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
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   - ควรมีกระทรวงพาณิชย์ ท าหน้าที่ประธานกรรมการ เนื่องจากดูแลเรื่อง
การค้าการลงทุน 

  (๓) แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม โดยให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีอ านาจและ
หน้าที่เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดท างบประมาณในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
  นอกจากนั้น ยังมีความเห็นอื่นๆ เพ่ิมเติม ดังนี้ 
  (๑) ต้องการความช่วยเหลือเรื่องการตลาด  
  (๒) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

 (๓)  รายได้เป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดการเจริญเติบโตของธุรกิจ ที่ตั้งของสถาน
ประกอบการและขอบเขตการขายว่าขายให้กับผู้บริโภคในพื้นที่ใดบ้าง เช่น ถ้าเป็นระดับต าบล ก็เป็น
วิสาหกิจขนาดขนาดย่อม เป็นต้น 

 (๔) ให้มีการเพ่ิมระดับการดูแลวิสาหกิจขนาดย่อม ให้เป็นระดับภูมิภาคและระดับ
จังหวัด เพ่ือช่วยส่งเสริมและดูแล ให้ค าปรึกษาวิสาหกิจในพ้ืนที่ได้ใกล้ชิดมากขึ้น และรับทราบข้อมูลใน
พ้ืนที่และแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้ตรงจุด 

 (๕) จัดการอบรม รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนของวิสาหกิจให้บ่อยขึ้น เพ่ือรวมกลุ่มกันให้มี
การด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีรัฐเป็นผู้สนับสนุนและแนะแนวทาง 

 (๖) ควรมีการจัดอบรมเพ่ิมความรู้และแนวทางในการด าเนินธุรกิจให้ผู้ประกอบการ
บ่อยๆ เพ่ือเกิดการพัฒนาและสร้างการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ เพ่ือให้มีความเข้มแข็งขึ้นในอนาคต 

 (๗) เพ่ิมความถี่ในการสนับสนุนในทุกมิติต่อผู้ประกอบการ เครื่องมือต่างๆ ในการท า
ธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมความส าเร็จให้มากขึ้น 

(๖) ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 
  ๑) ร่างมาตรา ๓ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔) เพ่ิมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจ านวนรายได้

เพ่ือให้สามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการก าหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
เนื่องจากจ านวนแรงงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรอาจไม่สะท้อนถึงการเติบโตตามระดับขนาดของ 
SME  เนื่องจากการใช้เกณฑ์จ านวนแรงงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรมีข้อจ ากัด คือ 
   - ปัจจุบันรูปแบบธุรกิจมุ่งสู่การใช้เทคโนโลยีเพ่ือทดแทนการใช้แรงงานมาก
ขึ้น ประกอบกับปัจจุบันไทยมีการขาดแคลนแรงงานอย่างมาก ท าให้แนวโน้มการเพ่ิมแรงงานในธุรกิจ
เป็นไปได้ยาก อีกทั้งการจ้างงานมีการ outsource การจ้างงานมากขึ้น การใช้เกณฑ์การเพ่ิมขึ้นของ
จ านวนแรงงานมาเป็นตัววัดการเติบโตจึงสะท้อนการเติบโตของธุรกิจได้ไม่ดีนัก 
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       - ปัจจุบันธุรกิจหลายประเภทที่มีการด าเนินธุรกิจโดยไม่ต้องลงทุน 
ในสินทรัพย์ถาวรมากนัก เช่น ธุรกิจบริการ ธุรกิจดิจิทัล ซึ่งท าให้สินทรัพย์ถาวรที่ก าหนดไม่ได้สะท้อน
ขนาดของธุรกิจประเภทนี้ได้ 
 ๒) ร่ างมาตรา ๔ (แก้ ไขเพ่ิ มเติ มมาตรา ๖) แก้ ไขเพ่ิ มเติ มองค์ประกอบ 
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ครอบคลุมภาคส่วนต่างๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งก าหนดรองรับให้คณะ
กรรมการฯ เท่าที่มีอยู่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ในกรณีที่ขาดองค์ประกอบ และก าหนดสัดส่วน
การคงเหลืออยู่ของกรรมการตาม (๔) และ (๕) เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการก าหนด
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯซึ่งประกอบด้วย กรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการซึ่งเป็นผู้แทน
ภาคเอกชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๓)  ร่างมาตรา ๕ (เพ่ิมมาตรา ๑๑ (๙/๑)) เพ่ิมเติมอ านาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ว่า คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีหน้าที่เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดท างบประมาณในส่วนที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยบูรณาการร่วมกันเพ่ือให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน  

 ๔)  ร่างมาตรา ๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๘) แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบ 
คณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือให้ครอบคลุมภาคส่วน
ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
ก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแต่งตั้งประธานกรรมการจากผู้ที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และก าหนดรองรับให้ 
คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการหรือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด โดยให้ถือว่าคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่มีอยู่ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปโดยต่อเนื่อง เว้นแต่มี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน 

 ๕) ร่างมาตรา ๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๙) เพ่ือให้น าบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาใช้บังคับกับการด ารง
ต าแหน่งของประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารด้วยโดยอนุโลม เนื่องจากเมื่อก าหนดให้
ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารมาจากผู้ทรงคุณวุฒิจึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดหลักการ 
เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง รวมทั้งการพ้นจากต าแหน่งของ 
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ประธานกรรมการไว้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ    

(๗) การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 

 ๑) การรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ เนื่องจากร่างพระราชบัญญัตินี้อยู่ระหว่างการ

พิจารณาของส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม จะน าผลการรับฟังความคิดเห็นเสนอต่อส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป 

 ๒) การรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติม จ านวน ๒ ครั้ง คือ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม 

๒๕๖๐ และวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยที่ผลของการรับฟังเพ่ิมเติม ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

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


