รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่องแนวทางการจัดทาและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. วิธีการรับฟังความคิดเห็น
กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปผ่าน
ทางเว็ บ ไซต์ ก ารรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น กฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th) เว็ บ ไซต์ ก รมส่ ง เสริ ม
การเกษตร (www.doae.go.th) เว็บไซต์กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (www.sceb.doae.go.th) รวมถึงได้แจ้ง
เป็นหนังสือถึงกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด โดยได้แนบเอกสาร
ที่เกี่ย วข้องได้แ ก่ ร่างพระราชบั ญ ญั ติส่ งเสริมวิส าหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พระราชบัญ ญั ติส่ งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแบบสอบถามความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งผู้แสดงความคิดเห็น
สามารถตอบแบบสอบถามผ่ านทางเว็บ ไซต์ หรือ ตอบในแบบสอบถามแล้ ว ส่ งคืน กรมส่ งเสริม การเกษตร
ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
๒. จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น
กรมส่ งเสริม การเกษตรได้เปิ ดรับฟั งความคิดเห็ น ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๑๖ กุ มภาพั นธ์ – ๕
มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าดูข้อมูลร่างกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์จานวน ๔๙๙ ราย มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น
๑๗๐ ราย เป็นการตอบแบบสอบถามผ่านทางเว็บไซต์ จานวน ๒๖ ราย และแบบสอบถามทางเอกสาร จานวน
๑๔๔ ราย ในจานวนทั้งหมดนี้เป็นผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน จานวน ๑๒๑ ราย (ร้อยละ ๗๑.๒)
๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น
เปิ ดให้ กรรมการส่ งเสริมวิส าหกิจชุมชน กรรมการส่ งเสริมวิส าหกิจชุมชนจังหวัด หน่ว ยงาน
ภาครัฐ ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป สามารถแสดงความคิดเห็นได้
๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
ประเด็นที่ ๑ การกาหนดให้วิสาหกิจชุมชนที่ต้องการจดทะเบียนและมีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ จะต้องมีผลประกอบการในลักษณะวิสาหกิจชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และจะต้องยื่น
คาขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล โดยต้องมีรายการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ (มาตรา ๗/๑)
(๑) รายงานการประชุมของคณะบุคคล ที่มีมติให้ดาเนินการยื่นคาขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
(๒) ข้อบังคับของวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล
(๓) แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
(๔) รายงานงบแสดงฐานะการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
กาหนดได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

-๒ประเด็ น ที่ ๒ การกาหนดให้ วิส าหกิจชุมชนต้องมีข้ อบังคับ ของวิสาหกิจชุมชน และวิส าหกิจ
ชุมชนนิติบุคคล อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๗/๒)
(๑) วัตถุประสงค์ของวิสาหกิจชุมชน
(๒) ทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าของหุ้น การชาระค่าหุ้นด้วยเงินหรือทรัพย์สินอื่น การขาย
และการโอนหุ้น ตลอดจนการจ่ายคืนค่าหุ้น
(๓) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการดาเนินงาน การบัญชี และการเงินของวิสาหกิจชุมชน
(๔) คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิหน้าที่ของ
สมาชิก
(๕) การเลื อกตั้ง การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการดาเนินการ
หรือผู้มีอานาจทาการแทนวิสาหกิจชุมชน
(๖) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประชุมวิสาหกิจชุมชนประจาปี
ประเด็นที่ ๓ การกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการ
ดาเนินการหรือผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
มาตรา ๗/๓ ให้คณะกรรมการดาเนินการ หรือผู้มีอานาจทาการแทนเป็นผู้แทนวิสาหกิจ
ชุมชนในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวิสาหกิจชุมชน
การดาเนินการใดๆ ของคณะกรรมการดาเนินการ หรือผู้มีอานาจทาการแทนที่ก่อให้เกิด
ความเสีย หายกับ บุ คคลภายนอกโดยที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการ
ดาเนินการ หรือผู้มีอานาจทาการแทนต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ที่ได้ความเสียหายนั้น
มาตรา ๗/๔ ห้ามมิให้ บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
ดาเนินการ หรือผู้มีอานาจทาการแทน
(๑) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๒) เคยได้ รั บ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก ในความผิ ด เกี่ ย วกั บ ทรัพ ย์ ที่
กระทาโดยทุจริต
(๓) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
ประเด็นที่ ๔ การกาหนดให้วิสาหกิจชุมชนนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องจัดทาบัญชี งบดุล และรายงาน
การประชุมประจาปี เพื่อแสดงต่อนายทะเบียนเมื่อต่อทะเบียนประจาปี โดยบัญชีและงบดุลต้องได้รับการ
รับรองจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต หรือบุคคลที่คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้เป็นไปตามวิธีที่คณะกรรมการ
กาหนด (มาตรา ๗/๕)
ประเด็นที่ ๕ การเพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด โดย
(๑) คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ให้เพิ่มผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ผู้ อ านวยการส านั ก งานกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชาติ และเพิ่ ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้านแรงงานและสวัสดิการ
สังคม เป็นกรรมการ (มาตรา ๘)
(๒) คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ให้เพิ่มผู้จัดการศูนย์ให้บริการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมครบวงจร ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด และเพิ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ด้านได้แก่ ด้านการพัฒนาชุมชน และด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นกรรมการ (มาตรา ๑๐)

-๓ประเด็นที่ ๖ การกาหนดโทษทางปกครองแก่ผู้ที่นาคาว่า “วิสาหกิจชุมชน” “วิสาหกิจชุมชนนิติ
บุคคล” “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” หรือ “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล” ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ โดย
ไม่ ได้ จ ดทะเบี ย นเป็ น “วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน” “วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนนิ ติ บุ ค คล” “เครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน” หรื อ
“เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (มาตรา ๓๓/๑)
๕. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
ประเด็นที่ ๑ การกาหนดให้วิสาหกิจชุมชนที่ต้องการจดทะเบียนและมีฐานะเป็นนิติบุ คคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ จะต้องมีผลประกอบการในลักษณะวิสาหกิจชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และจะต้องยื่น
คาขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล โดยต้องมีรายการเพิ่มเติมตาม มาตรา ๗/๑
ประเด็นนี้มีผู้เห็นด้วย ๑๖๐ ราย (ร้อยละ ๙๔.๑) ไม่เห็นด้วย ๘ ราย (ร้อยละ ๔.๗) และไม่แน่ใจ
๑ ราย (ร้อ ยละ ๐.๖) ไม่ ต อบคาถาม ๑ ราย (ร้อยละ ๐.๖) โดยผู้ ที่ ไม่ เห็ น ด้ว ยให้ ค วามเห็ น ว่าไม่ มี ค วาม
จาเป็นต้องจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล และการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคลจะทาให้มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น
ประเด็ น ที่ ๒ การกาหนดให้ วิส าหกิจชุ มชนต้องมีข้อบังคับ ของวิสาหกิจชุมชน และวิส าหกิจ
ชุมชนนิติบุคคล
ประเด็นนี้มีผู้เห็นด้วย ๑๖๖ ราย (ร้อยละ ๙๗.๖) ไม่เห็นด้วย ๔ ราย (ร้อยละ ๒.๔) โดยผู้ที่ไม่
เห็นด้วยให้ความเห็นว่าจะทาให้วิสาหกิจชุมชนต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและการตรวจบัญชี
ประเด็นที่ ๓ การกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการ
ดาเนินการหรือผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
ประเด็น นี้ มีผู้ เห็ น ด้วย ๑๖๗ ราย (ร้อยละ ๙๘.๒) ไม่เห็ นด้วย ๑ ราย (ร้อยละ ๐.๖) ไม่ตอบ
คาถาม ๒ ราย (ร้อยละ ๑.๒) โดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยไม่ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นนี้
ประเด็นที่ ๔ การกาหนดให้วิสาหกิจชุมชนนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องจัดทาบัญชี งบดุล และรายงาน
การประชุมประจาปี เพื่อแสดงต่อนายทะเบียนเมื่อต่อทะเบียนประจาปี โดยบัญชีและงบดุลต้องได้รับการ
รับรองจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต หรือบุคคลที่คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้เป็ นไปตามวิธีที่คณะกรรมการ
กาหนด
ประเด็น นี้ มีผู้ เห็ น ด้วย ๑๖๑ ราย (ร้อยละ ๙๔.๗) ไม่เห็ นด้วย ๖ ราย (ร้อยละ ๓.๕) ไม่ตอบ
คาถาม ๓ ราย (ร้อยละ ๑.๘) โดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยให้ความเห็นว่าจะทาให้วิสาหกิจชุมชนมีค่าใช้จ่ายในการตรวจ
บัญชีเพิ่มขึ้น และต้องเพิ่มผู้ที่ทาหน้าที่ด้านบัญชีของกลุ่ม
ประเด็นที่ ๕ การเพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
ประเด็นนี้มีผู้เห็นด้วย ๑๔๙ ราย (ร้อยละ ๘๗.๖) ไม่เห็นด้วย ๑๖ ราย (ร้อยละ ๙.๔) ไม่ตอบ
คาถาม ๕ ราย (ร้อยละ ๒.๙) โดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยให้ความเห็นว่าเป็นการเพิ่มเติมกรรมการมากเกินไป
ในประเด็น นี้มีกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้ความเห็นว่าควรเพิ่มอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากมีบทบาทในการส่งเสริมผู้ประกอบการ
ธุรกิจของคนไทย

-๔ประเด็นที่ ๖ การกาหนดโทษทางปกครองแก่ผู้ที่นาคาว่า “วิสาหกิจชุมชน” “วิสาหกิจชุมชนนิติ
บุคคล” “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” หรือ “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล” ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ โดย
ไม่ ได้ จ ดทะเบี ย นเป็ น “วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน” “วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนนิ ติ บุ ค คล” “เครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน” หรื อ
“เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ประเด็น นี้ มีผู้ เห็ น ด้วย ๑๖๒ ราย (ร้อยละ ๙๕.๓) ไม่เห็ นด้วย ๖ ราย (ร้อยละ ๓.๕) ไม่ตอบ
คาถาม ๒ ราย (ร้อยละ ๑.๒) โดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยไม่ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นนี้
ประเด็นที่ ๗ อื่นๆ มีกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้ความเห็นว่า ควรเพิ่มความในมาตรา ๗
“(๕) ข้อบังคับของวิสาหกิจชุมชน”. เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๗/๒ ของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖. คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
ประเด็นที่ ๑ การกาหนดให้วิสาหกิจชุมชนที่ต้องการจดทะเบียนและมีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ จะต้องมีผลประกอบการในลักษณะวิสาหกิจชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และจะต้องยื่น
คาขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล โดยต้องมีรายการเพิ่มเติมตาม มาตรา ๗/๑
ค าชี้แ จง การจดทะเบี ย นวิส าหกิจชุมชนให้ มีฐานะเป็ นนิติบุคคลตามพระราชบั ญ ญั ติฉบับ นี้
จะช่วยให้วิสาหกิจชุมสามารถถือครองทรัพย์สินภายใต้ชื่อของวิสาหกิจชุมชนเองได้ และทาให้วิสาหกิจชุมชน
สามารถทาธุรกรรมและนิ ติกรรมได้ นอกจากนี้ยังทาให้ส ามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ
ได้ มากขึ้ น เนื่ องจากมีข้ อบั งคั บ หรือ ระเบี ยบระบุ ว่า ผู้ ข อรับ บริก ารต้อ งมี บุค คลธรรมดาหรือ มี ส ถานะเป็ น
นิติบุคคลเท่านั้น ทาให้วิสาหกิจชุมชนซึ่งไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลไม่สามารถขอรับบริการหรือใช้สิทธิประโยชน์
ดังกล่าวได้ การขอรับบริการดังกล่าววิสาหกิจชุมชนอาจใช้สมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ขอรับบริการหรือวิสาหกิจ
ชุมชนนั้นต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นจึงจะขอรับบริการได้ ทาให้ไม่สะดวกในการดาเนินการ
และทาให้เกิดการซ้าซ้อนในการจดทะเบียนเพื่อยืนยันความมีตัวตนของวิสาหกิจชุมชน
ประเด็นที่ ๒ การกาหนดให้วิสาหกิจชุมชนต้องมีข้อบังคับของวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน
นิติบุคคล
คาชี้แจง การกาหนดให้วิสาหกิจชุมชนต้องมีข้อบังคับ จะช่วยให้วิสาหกิจชุมชนมีการดาเนินงาน
ที่ ชัด เจน สามารถตรวจสอบได้ ซึ่ งจะท าให้ ส มาชิ กวิส าหกิจชุ ม ชนมี ความมั่น ใจในการด าเนิ น กิจ การของ
วิส าหกิจ ชุมชน รวมถึงทาให้ ห น่ วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบและให้ การส่ งเสริมหรือสนั บสนุนได้ตาม
ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน
ประเด็นที่ ๓ การกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการ
ดาเนินการหรือผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
คาชี้แจง การกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงลักษณะต้องห้ ามของคณะกรรมการ
ดาเนิ น การหรื อ ผู้ แทนวิส าหกิจ ชุม ชน จะช่ว ยให้ ก ารดาเนิน งานของคณะกรรมการด าเนิ น การหรือผู้ แทน
วิสาหกิจชุมชนมีความรัดกุมมากขึ้น และช่วยป้องกันไม่ให้มีการดาเนินการใด ๆ ที่ส่งผลเสียต่อกิจการวิสาหกิจ
ชุมชนในภาพรวม
ประเด็นที่ ๔ การกาหนดให้วิสาหกิจชุมชนนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องจัดทาบัญ ชี งบดุล และรายงาน
การประชุมประจาปี เพื่อแสดงต่อนายทะเบียนเมื่อต่อทะเบียนประจาปี โดยบัญชีและงบดุลต้องได้รับการ
รับรองจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต หรือบุคคลที่คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้เป็นไปตามวิธีที่คณะกรรมการ
กาหนด

-๕คาชี้แจง การกาหนดเรื่องการจัดทาบัญชี และการรับรองบัญชี อาจทาให้วิสาหกิจชุมชนมีต้นทุน
ในการด าเนิ น กิ จ การเพิ่ ม ขึ้ น บ้ า ง ทั้ ง นี้ ขึ้ น กั บ ระเบี ย บที่ ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนก าหนด
ในปัจจุบันการตรวจรับรองบัญชีและงบดุลต้องได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต หรือได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดังกล่าว เช่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นต้น
ประเด็นที่ ๕ การเพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
คาชี้แจง การเพิ่มองค์ป ระกอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด เพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดการประสานทางด้านนโยบายและการปฏิบัติของหน่วยงาน
ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน ทาให้มีการส่งต่อกิจการวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
เข้ า สู่ ก ระบวนการพั ฒ นาอย่ า งเป็ น ระบบ ซึ่ ง จะท าให้ ก ารส่ ง เสริ ม กิ จ การวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเป็ น ไป อย่ า ง
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ประเด็นที่ ๖ การกาหนดโทษทางปกครองแก่ผู้ที่นาคาว่า “วิสาหกิจชุมชน” “วิสาหกิจชุมชนนิติ
บุคคล” “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” หรือ “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล” ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ โดย
ไม่ ได้ จ ดทะเบี ย นเป็ น “วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน” “วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนนิ ติ บุ ค คล” “เครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน” หรื อ
“เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
คาชี้แจง เนื่องจากในปัจจุบัน พบว่ามีหลายกรณีที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนาชื่อวิสาหกิจชุมชน
หรื อเครือข่ ายวิส าหกิ จ ชุมชนใช้ในการหลอกลวงประชาชนให้ ห ลงเชื่อ โดยให้ ข้อ มูล แก่ ประชาชนว่าจะมี
มาตรการหรือโครงการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือจากต่างประเทศ และให้ประชาชนที่สนใจ
สมัครเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ มีการเรีย กค่าใช้ ส มัคร ค่าใช้ จ่าย หรือเรียกเอกสารต่าง ๆ ทางราชการจาก
ประชาชน ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่มีอยู่ จริง ทาให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้าง
จึงจาเป็นต้องมีการกาหนดโทษแก่ผู้ดาเนินการดังกล่าว
ประเด็นที่ ๗ อื่นๆ มีกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้ความเห็นว่าควรเพิ่มความในมาตรา ๗
“(๕) ข้อบังคับของวิสาหกิจชุมชน”. เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๗/๒ ของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คาชี้แจง เนื่องจากการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๘ มีวัตถุประสงค์ให้การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเป็นไปโดยง่ายและเหมาะสมกับการเริ่มต้น การ
ประกอบกิจการ จึงกาหนดให้ มาตรา ๗ การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนอย่างน้อยต้องมีรายการที่ต้องแจ้งต่อ
นายทะเบียน ๔ รายการ ได้แก่ (๑) ชื่อและที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชน (๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้มีอานาจทาการแทน
วิสาหกิจชุมชน (๓) ชื่อและที่อยู่ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน และ (๔) กิจการที่วิสาหกิจชุมชนมีความประสงค์จะ
ดาเนินการ ในขณะที่การรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล ตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา ๗/๑ กาหนดให้วิสาหกิจชุมชนที่ต้องการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน
นิติบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ จะต้องมีผลประกอบการในลักษณะวิสาหกิจชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
และจะต้ อ งยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นเป็ น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนนิ ติ บุ ค คล โดยต้ อ งมี ร ายการเพิ่ ม เติ ม ดั ง ต่ อ ไปนี้
(๓) ข้อบังคับของวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล และ “มาตรา ๗/๒ ข้อบังคับของวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน
นิติบุคคล อย่างน้ อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ ” วัตถุประสงค์ของมาตรา ๗/๑ และมาตรา ๗/๑ ต้องการให้
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนนิ ติ บุ ค คลมี บ ทบาทและหน้ า ที่ ชั ด เจนแยกจากวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ จ ดทะเบี ย นตามปกติ
จึงกาหนดให้วิสาหกิจชุมชนนิติบุคคลต้องมีข้อบังคับในการประกอบกิจการ ดังนั้น จึงปรับปรุงมาตรา ๗/๒
โดยใช้ข้อความดังนี้ “มาตรา ๗/๒ ข้อบังคับของวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้”

-๖๗. การนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย
เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นร่างพระราชบัญญั ติ
ที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่างขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และมีการแก้ไขปรับปรุง
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล จากการรับฟังความ
คิดเห็ นต่อร่างพระราชบั ญญัติดังกล่าว ผู้แสดงความคิดเห็ นส่วนใหญ่เห็น ด้วยกับการรับจดทะเบียนเพื่อให้
วิสาหกิจชุมชนมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งรวมถึงข้อบังคับและหน้าที่ต่าง ๆ ที่วิสาหกิจชุมชน
ต้องดาเนินการในการเป็นนิติบุคคล โดยผู้ไม่เห็นด้วยจานวนน้อยเห็นว่าอาจทาให้วิสาหกิจชุมชนมีภาระหรือ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจการเพิ่มขึ้น กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานที่เสนอร่างพระราชบัญญัติได้
พิจารณาความคิดเห็นแล้ว โดยเฉพาะจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการจัดทาบัญชี งบดุล และการตรวจสอบ
อันจะทาให้วิสาหกิจชุมชนมีต้นทุนในการประกอบกิจการเพิ่มขึ้นนั้น ไปประกอบการพิจารณาในการจัดทา
กฎหมายลาดับรอง เช่น ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่ไม่สร้าง
ความยุ่งยาก วิสาหกิจชุมชนสามารถปฏิบัติได้ และไม่เกิดภาระอันเกินควรต่อวิสาหกิจชุมชน ต่อไป
_______________________

