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สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เสนอโดย คณะรัฐมนตรี 
ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี 
ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๘ สิงหาคม 
๒๕๖๐ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมี
หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ดังนี้

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส ่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมการก�าหนดลักษณะของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔)

(๒) แก้ไขเพิม่เตมิองค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสรมิ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะกรรมการ

บรหิารส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙)

(๓) แก ้ ไขเพิ่มเติมหน ้าที่และอ�านาจของคณะ

กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

(เพิ่มมาตรา ๑๑ (๙/๑))

เหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ มีบทบัญญัติบางประการ 

ที่ไม่เอื้อต่อการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในสถานการณ์ปัจจุบัน สมควร

เพิ่มเติมให้มีการใช้รายได้เป็นเกณฑ์ในการก�าหนดลักษณะ

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย เพื่อให้การ 

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกว้างขวาง 

มากขึ้น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและหน้าที่และ

อ�านาจของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ร่างพระราชบัญญัติ

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ขนาดย่อมและคณะกรรมการบริหารส�านักงานส่งเสริม 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  

จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีเนื้อหารวมจ�านวน 

๙ มาตรา สรุปสาระส�าคัญ ได้ดังนี้

๑) ก�าหนดให้วิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจ 

ขนาดย่อม ได้แก่ วิสาหกิจที่มีจ�านวนการจ้างงาน รายได้  

มูลค่าสินทรัพย์ถาวร หรือทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว  

ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 

๒) ก�าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี 

เป็นประธานกรรมการ รองนายกรฐัมนตรซีึง่นายกรฐัมนตรี

มอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยต�าแหน่ง  

กรรมการภาคเอกชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 

ไม่เกิน ๑๐ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  

ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งจากผู ้แทน

องค์การเอกชนอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง โดยในจ�านวนนี้ต้องเป็น

ผู ้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อม 

ในภูมิภาคอย่างน้อย ๒ คน 

๓) ก�าหนดให้คณะกรรมการส ่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม มีอ�านาจและหน้าที่ในการ 

เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก�าหนดให้ส่วนราชการ 

หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสรมิ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม จดัท�างบประมาณในส่วน 

ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โดยบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๔) ก�าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารส�านักงาน 

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย  

ประธานกรรมการ ซึง่แต่งตัง้จากผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ 

กรรมการโดยต�าแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนส�านักงบประมาณ และ

ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน ๗ คน ซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยอย่างน้อย 
๔ คน ต้องไม่เป็นข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งมีต�าแหน่งหรือเงินเดือนประจ�า 

๕) ก�าหนดให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๗ การก�าหนด
คุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการ 
ผู ้ทรงคุณวุฒิ มาตรา ๘ การก�าหนดวาระการด�ารง
ต�าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมาตรา ๙ การพ้น 
จากต�าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาใช้บังคับแก่
การด�ารงต�าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโดยอนุโลม เว้นแต ่
การพ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา ๙ (๓) กล่าวคือ เมื่อ 
คณะรัฐมนตรีให้ออก

๖) ก�าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับให้บรรดา
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ใช้บังคับอยู่ใน
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงที่
ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิ
นี้ใช้บังคับ

ในคราวการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 
๔๙/๒๕๖๐ ในวนัศกุร์ที ่๑๑ สงิหาคม ๒๕๖๐ ทีป่ระชุมได้ลง
มตใินวาระที ่๑ รบัหลกัการแห่งร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว 
โดยตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณา 
จ�านวน ๑๕ คน และก�าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน

หากท่านผู ้ใดประสงค์รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติฉบับน้ีเพ่ิมเติม กรุณาติดตามได้ที่  
www.senate.go.th หรอืสอบถามได้ทีศ่นูย์บรกิารข้อมลู
ด้านกฎหมายวุฒิสภาและหน่วยประสานงานราชการ
วุฒิสภา อาคารรัฐสภา ๒ ชั้น ๑ หมายเลขโทรศัพท์  
๐ ๒๒๔๔ ๑๕๖๕ n
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