บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมการกําหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔)
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙)
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (เพิ่มมาตรา ๑๑ (๙/๑))

เหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓
มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เอื้อต่อการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในสถานการณ์ปัจจุบัน สมควรเพิ่มเติมให้มีการใช้รายได้เป็นเกณฑ์ในการกําหนดลักษณะ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย เพื่อให้การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกว้างขวาง
มากขึ้น แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมและคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมให้เหมาะสม รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอํานาจของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในการประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน หรือ
สถาบันการศึกษาเพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีอันจะส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

..……………………………………
..……………………………………
..……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
…………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔ วิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อม ได้แก่ วิสาหกิจที่มี
จํานวนการจ้างงาน รายได้ มูลค่าสินทรัพย์ถาวร หรือทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในกฎกระทรวง”

๒

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธาน
กรรมการ
(๓) กรรมการโดยตํ า แหน่ ง ได้ แ ก่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุ ต สาหกรรม ปลั ด กระทรวงมหาดไทย ปลั ด กระทรวงแรงงาน ปลั ด กระทรวง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งบประมาณ
เลขาธิการคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
(๔) กรรมการภาคเอกชน ได้แก่ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสิบคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งนี้
ให้แต่งตั้งจากผู้แทนองค์การเอกชนจํานวนเจ็ดคน โดยในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจ
ขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อมในภูมิภาคจํานวนสี่คน
ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการตาม (๔) หรือ (๕) หรือมีไม่ครบไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่มีกรรมการตาม (๔) และ (๕) เหลืออยู่รวมกันไม่ถึงเจ็ดคน”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๙/๑) ของมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓
“(๙/๑) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกําหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของ
รั ฐ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม จั ด ทํ า
งบประมาณในส่วนที่เกี่ยวกับ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยบู รณาการ
ร่วมกันเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน”

๓

มาตรา ๕/๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓ ให้ คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการขึ้น คณะหนึ่งเพื่ อ
ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณา
หรือปฎิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
ให้ นํ า มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ มาใช้ บั ง คั บ แก่ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะอนุกรรมการตามมาตรานี้โดยอนุโลม”
มาตรา ๕/๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓/๑) ของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓
“(๓/๑) ประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
เอกชน หรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีการจัดตั้งศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ที่
จําเป็นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ให้เข้มแข็งและ
เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ ให้มีคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้แทน
กระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนสํานักงบประมาณ และ
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(๓) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ จํ านวนเจ็ ด คนซึ่ งคณะกรรมการแต่ งตั้ งจากผู้ มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยอย่าง
น้ อ ยสี่ ค นต้ อ งแต่ ง ตั้ ง จากสภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ สภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แห่งละหนึ่งคน
ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ

๔

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือมีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่า
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตามวรรคสาม ให้กรรมการ
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใช้บังคับ
แก่การดํารงตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
โดยอนุโลม เว้นแต่การพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๙ (๓) ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการ”
มาตรา ๘ บรรดากฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมี
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๙ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระราชโองการ

..……………………………
นายกรัฐมนตรี

