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บทคดัย่อ 

วิสาหกิจชุมชนเป็นกิจการของชุมชนที่สร้างรายได้และก่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน 

วิสาหกิจชุมชนน้ันจึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ซ่ึงการจัดเกบ็ภาษีเงินได้

ของวิสาหกิจชุมชนขึ้ นอยู่กับรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนน้ันๆ ว่าประกอบการในรูปแบบใด  

หากประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล จะต้อง

เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่หากประกอบการในรูปของนิติบุคคลกจ็ะต้องน าก าไรสุทธิ 

มาค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราตามที่กฎหมายก าหนด อย่างไรกต็ามรัฐบาล 

และกรมสรรพากรต้องการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน จึงได้ออกกฎหมายยกเว้นภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่วิสาหกจิชุมชนที่มีเงินได้พึงประเมินไม่เกนิตามที่กฎหมายก าหนด 

วิสาหกิจเพ่ือสังคมจัดต้ังข้ึนในรูปแบบของนิติบุคคล ซ่ึงด าเนินกิจการเกี่ยวกับการ

ผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่นๆ ของภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนตั้งแต่

แรกเร่ิมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก มิใช่ เป็นการสร้าง

ก าไรสงูสดุต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าของเป็นส าคัญซ่ึงจะต้องน ารายได้ รายจ่ายที่เกิดข้ึนในรอบระยะเวลา

บัญชีมาค านวณหาก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การค านวณก าไรสุทธิต้องเป็นไปตาม

เง่ือนไขมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากรเช่นเดียวกับการเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคลของวิสาหกิจชุมชน แต่อย่างไรกดี็ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการจัดต้ังกิจการที่ท  า

ประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน เช่น การสร้างงาน การช่วยเหลือสังคม โดยไม่มีการแบ่งปันผลก าไร 

โดยจะยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสทุธขิองวิสาหกจิเพ่ือสงัคม (Social Enterprise) 

เมื่อวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคมต่างได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ

โดยเฉพาะในเร่ืองของมาตรการทางภาษีที่แตกต่างกันออกไปเพ่ือสนับสนุนและลดภาระค่าใช้จ่าย

ทางภาษีของทั้งสองวิสาหกจิให้มีความม่ันคงและเจริญเติบโตขึ้น แม้จะได้รับการช่วยเหลือจากทาง

ภาครัฐเช่นเดียวกันแต่กมี็ความแตกต่างซ่ึงอาจเป็นมูลเหตุจูงใจอย่างย่ิงที่ท  าให้เกิดการหนีภาษี

และการหลบหลีกภาษีที่ท  าให้ไม่เกิดการกระท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือมีการกระท ากิจกรรม

อันเป็นการบิดเบือนต่อระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงขัดต่อหลักความเป็นธรรมและหลักความ 

มีประสิทธิภาพ และอาจท าให้มีผลกระทบต่อรายได้ของรัฐที่เกิดจากการจัดเกบ็ภาษีและกระทบ

                                                 
*
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ต่อการหารายได้และการแก้ไขปัญหาเพ่ือการพัฒนาสังคมที่ ย่ังยืนต่อไป จึงจ าเป็นต้องมีการ

ทบทวนมาตรการทางภาษีเกี่ยวกับการจัดเกบ็ภาษีดังกล่าวให้มีการจัดเกบ็ในอัตราร้อยละที่

เหมาะสม ซ่ึงหากมีการปรับปรุงอัตราร้อยละของการจัดเกบ็ภาษีให้สอดคล้องกับตามหลักการ

จัดเกบ็ภาษีที่ดี จะส่งผลท าให้ภาครัฐสามารถจัดเกบ็ภาษีได้อย่างเตม็เมด็เตม็หน่วยและได้พัฒนา

และลดความเหล่ือมล า้ในสงัคมได้ด้วยโดยที่ธุรกจิน้ันกยั็งสามารถมีผลก าไรและเจริญเติบโตไปได้ 

ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขอัตราการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาของวิสาหกิจชุมชนโดยจ าแนกประเภทของวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการในรูปแบบ

ต่างๆ  เพ่ือให้มีการจัดเกบ็ภาษีเงินได้ในอัตราที่แตกต่างกันและเสนอให้ก าหนดนิยามค าว่า 

“วิสาหกิจเพ่ือสังคม” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและแตกต่างและแก้ไขปรับปรุงอัตราการจัดเกบ็

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมไปถึง

ปรับปรุงมาตรการให้ครอบคลุมถึงวิสาหกิจชุมชนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหา พัฒนาชุมชน 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีความคาบเกี่ยวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

เช่นเดียวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีและ  

ไม่ก่อให้เกิดการบิดเบือนในการกระท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลดความเหล่ือมล า้และก่อให้เกิด

ความเป็นธรรมมากขึ้น 

 

1.  บทน า 

วิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้ นหลังจากที่ รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจพอเพียง 

ควบคู่ขนานไปกับเศรษฐกิจกระแสหลัก อันเน่ืองมาจากว่าเศรษฐกิจกระแสหลักก่อให้เกิดความ

เหล่ือมล า้ระหว่างรายได้ของประชาชนและก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมามากมาย  โดยวิสาหกิจ

ชุมชนน้ันจัดเป็นกลุ่มกิจกรรมของชุมชนที่ชุมชนคิดได้จากการเรียนรู้ ไม่ใช่กิจกรรมเด่ียวๆ ที่ท  า

เพ่ือมุ่งสู่ตลาดใหญ่ และไม่ใช่กิจกรรมที่ซับซ้อนอะไร ล้วนแล้วแต่เป็นการท ากินท าใช้ทดแทน 

การซ้ือจากตลาดได้ และเป็นการจัดการระบบการผลิตและบริโภคที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวัน เช่น  

การจัดการเร่ืองข้าว หมู เห็ด เป็ด ไก่ ผัก ผลไม้ น ้ายาสระผม สบู่ น ้ายาล้างจาน หรืออื่น ๆ  

ที่ชุมชนท าได้เองโดยไม่ยุ่งยากนัก การท ากนิท าใช้ทดแทนการซ้ือเป็นการลดรายจ่ายและยังช่วยให้

ระบบเศรษฐกจิใหญ่เข้มแขง็ข้ึน นอกจากน้ียังเป็นการจัดระบบเศรษฐกิจใหม่ให้เป็นฐานที่เป็นจริง

ในชุมชน เพราะถ้าชุมชนเข้มแขง็พ่ึงพาตนเองได้ ด้วยเหตุน้ีวิสาหกิจชุมชนจึงมีความแตกต่าง 

จากวิสาหกิจอื่นตรงที่ธุรกิจอื่นส่วนใหญ่มุ่งแสวงหาผลก าไรเป็นหลักและอาจจะไม่ให้ความส าคัญ

ต่อผลเสียที่อาจเกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อมและสังคมเท่าที่ควรแต่วิสาหกิจชุมชนเป็นกระบวนการ

สร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเป็นการประกอบการบนพ้ืนฐานการใช้ความรู้  

ภมูิปัญญา วัฒนธรรม และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างรู้คุณค่าเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของ

ครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน โดยมุ่งประโยชน์ทางสังคมแก่ชุมชนมากกว่าการแสวงหา

ก าไรสูงสุด มุ่งต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ การมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของคน 
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ในชุมชนและมุ่งต่อการรักษาระบบนิเวศน์ของสังคมโดยรวม
 
อย่างไรกต็าม เพ่ือเป็นการส่งเสริม

และสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน จึงได้ออกกฎหมายยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่วิสาหกิจ

ชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่ได้ประกอบการในรูปของห้าง

หุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่มีเงินได้ไม่เกนิ 1,800,000 บาทส าหรับปีภาษีน้ัน  

ในส่วนของวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึน  

เพ่ือตอบสนองกับประเด็นค าถามที่มีต่อกระแสการพัฒนาในช่วงหลายทศวรรษหลัง โดยทั้ง

ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ต่างพยายามเข้ามามีส่วนในการพัฒนาสังคมที่ย่ังยืน โดยใช้

รูปแบบวิธกีารที่แตกต่างกนัออกไป อย่างไรกดี็พบว่าภายใต้โมเดลการด าเนินการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ของทุกภาคส่วนกลับพบข้อจ ากัดส าคัญที่ท  าให้ไม่สามารถเปล่ียนความพยายามดังกล่าวสู่ผลลัพธ์

อันพึงพอใจได้ เช่น การขาดประสิทธิภาพและนวัตกรรมของภาครัฐ การพ่ึงพาเงินบริจาคของ

องค์กรภาคสังคม หรือ การสร้างปัญหาและขาดความรับผิดชอบทางสังคมของภาคธุรกิจ ภายใต้

ข้อจ ากดัดังกล่าว วิสาหกจิเพ่ือสงัคม จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นจากแนวความคิดส าคัญที่ว่า หากน าเอาจุด

แขง็ของกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพ่ึงพาตนเองของภาคธุรกิจมาด าเนินการ

ภายใต้การก าหนดโจทย์ทางสังคมเป็นเป้าหมายเหมือนองค์กรทางสังคม โดยมีกลไกรัฐใช้อ านาจ

หน้าที่เชิงนโยบายเข้ามาสนับสนุนอย่างจริงจัง จะสามารถน าสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างและน าสู่การ

เปล่ียนแปลงสังคมได้มากน้อยเพียงใด ด้วยเหตุน้ีรัฐบาลจึงได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษี 

เพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ.... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะยกเว้นภาษี

เงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสทุธขิองวิสาหกจิเพ่ือสังคม (Social Enterprise) 

 

2. หลกัความเป็นธรรม หลกัความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และหลกั

ความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ  

2.1 หลกัความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษี (Equity) 

หลักความเป็นธรรมภายใต้หลักผลประโยชน์ (Benefit Principle) หลักการน้ีต้องการ

ให้ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากรัฐในลักษณะเดียวกันต้องจ่ายภาษีในจ านวนที่เท่ากัน ผู้ที่ได้รับ

ประโยชน์จากรัฐมากกว่าจะถูกจัดเกบ็ภาษีมากกว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์จากรัฐน้อยกว่า ซ่ึงใน

งานวิจัยช้ินน้ีประโยชน์ที่ผู้ได้รับกคื็อ การพัฒนา แก้ไขปัญหา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้ที่

ได้รับประโยชน์กค็ือ ประชาชนทุกคน  

หลักความเป็นธรรมภายใต้หลักความสามารถในการจ่าย (Ability to Pay Principle) 

หลักการน้ีต้องการให้ผู้ที่มีความสามารถในการจ่ายเท่ากันจะต้องจ่ายภาษีในจ านวนและสัดส่วนที่

เท่ากัน แต่ผู้ที่มีความสามารถในการจ่ายภาษีแตกต่างกันกค็วรจะต้องจ่ายภาษีในจ านวนและ

สดัส่วนที่แตกต่างกัน หรือจะกล่าวได้ว่า คนที่มีความสามารถในการจ่ายภาษีสูงกว่าจะจ่ายภาษีใน
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จ านวนที่สูงกว่าคนที่มีความสามารถในการจ่ายภาษีที่น้อยกว่า โดยหลักความเป็นธรรมน้ัน 

สามารถแยกได้ 2 กรณี กล่าวคือ 

หลักความเป็นธรรมในแนวนอน (Horizontal Equity) หลักการน้ีมีแนวคิดว่า  

การเรียกเกบ็ภาษีจากคนที่มีความสามารถในการเสยีภาษีเทา่กนัจะต้องเสยีภาษีให้แก่รัฐเทา่กนั 

หลักความเป็นธรรมในแนวตั้ง (Vertical Equity) หลักการน้ีมีแนวคิดอยู่ว่า ผู้ที่อยู่ใน

สภาวะการที่แตกต่างกนัควรได้รับการปฏบัิติทางภาษีอากรที่แตกต่างกนั  

2.2 หลกัความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี (Efficiency in Tax Administration 

and Compliance) 

มีหลักการว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเกบ็ภาษีของรัฐบาลและค่าใช้จ่ายในการให้

ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้เสียภาษีน้ันต้องอยู่ในระดับที่ต ่าในกระบวนการ

จัดเก็บภาษีหรืออาจจะกล่าวได้ว่าการที่ รัฐจะหารายได้เข้าประเทศโดยการจัดเกบ็ภาษีให้ได้

เพียงพอน้ัน รัฐจะต้องบริหารค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดเกบ็ภาษีให้อยู่ในระดับต ่าที่สุดเท่าที่รัฐ

จะท าได้เม่ือน าไปเปรียบเทยีบกบัรายได้ที่รัฐได้รับจากการจัดเกบ็ภาษี  

2.3 หลกัความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ (Economic Efficiency)  

มีหลักการว่า ภาษีจะต้องไม่ไปท าการบิดเบือนแรงจูงใจหรือบิดเบือนการตัดสินใจใน

การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษี กล่าวคือ ภาษีจะต้องมีความเป็นกลางทาง

เศรษฐกจิ  

 

3. การจัดเก็บภาษีเงินไดจ้ากวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสงัคมตามกฎหมาย

ของไทยและต่างประเทศ 

3.1 การจดัเก็บภาษีเงินไดจ้ากวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายของไทย 

 1) วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการรูปของบุคคลธรรมดา ซ่ึงโดยทั่วไปแล้ว

บุคคลธรรมดาที่ประกอบการในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ที่มีเงิน

ได้พึงประเมินเกิน 30,000 บาทต่อปี จะต้องย่ืนแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในเวลา  

ที่กฎหมายก าหนด ยกเว้นวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่

ได้ประกอบการในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่มีเงินได้ไม่เกิน 

1,800,000 บาทส าหรับปีภาษีน้ัน จะได้รับ การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 2) วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการรูปของนิติบุคคล เป็นวิสาหกิจชุมชนที่

ประกอบการในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด หรือบริษัท

มหาชนจ ากัด จะต้องน ารายได้ รายจ่ายที่เกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีมาค านวณหาก าไรสุทธ ิ

เพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การค านวณก าไรสุทธิต้องเป็นไปตามเง่ือนไขมาตรา 65 ทวิ  

และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร 
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3.2 การจดัเก็บภาษีเงินไดจ้ากวิสาหกิจเพือ่สงัคมตามกฎหมายของไทย 

ระบบภาษีคือหน่ึงในมาตรการส าคัญที่ใช้ในการส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจ 

เพ่ือสังคมได้อย่างรวดเร็วของภาครัฐ คือ การใช้กลไกทางภาษีเข้ามาช่วยสร้างแรงจูงใจ  

โดยมาตรการทางภาษีที่สนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมจะท าให้การประกอบกิจการเพ่ือสังคมใน

ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ตลอดจนท าให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการดูแลมีร่วมกับรัฐบาลในการดูแลช่วยเหลือ

ชุมชนและสังคม อันเป็นการลดภาระงบประมาณของรัฐ สิทธิประโยชน์ที่ให้ตามมาตรการน้ี 

แบ่งเป็น 3 กรณี ดังต่อไปนี้  

กรณีแรก วิสาหกิจที่จัดต้ังข้ึนใหม่ ที่ด าเนินการในรูปแบบธุรกิจเพ่ือสังคม คือ น าเงิน

รายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 กลับมาท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ทั้งในด้านการเกษตร การศึกษา 

หรือด้านอื่นๆ ซ่ึงเป็นการกุศลทั้งหมด วิสาหกิจเพ่ือสังคมดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้าน

ภาษี โดยไม่ต้องเสียภาษีเงินได้เลย เน่ืองจากเป็นกิจการที่น ารายได้ทั้งหมด (หรือส่วนใหญ่) ไป

ท าประโยชน์ให้แก่สงัคม 

กรณีที่สอง ผู้ลงทุนที่เป็นบริษัทใหญ่ซ่ึงมีก าลัง ไปช่วยเหลือบริษัทเลก็ที่เป็นวิสาหกิจ

เพ่ือสังคม โดยไปลงทุนในหุ้นของวิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือการที่บริษัทต่างๆ ระดมทุนเพ่ือจด

จัดต้ังวิสาหกิจเพ่ือสังคมร่วมกัน เงินที่น าไปลงทุนก้อนน้ี สามารถน าไปใช้ค านวณเพ่ือหักภาษีใน

บริษัทใหญ่ของตัวเองได้ 

กรณีที่ สาม เงินสนับสนุนที่ เ ป็นเ งินให้เปล่าแก่ วิสาหกิจหรือธุรกิจเพ่ือสังคม  

ที่ไม่ใช่การลงทุน ซ่ึงปกติจะไม่สามารถน ามาหักภาษีได้ เน่ืองจากไม่ได้เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจ 

แต่ด้วยมาตรการน้ี จะเปิดให้สามารถน าเงินสนับสนุนจ านวนดังกล่าว มาหักภาษีได้ด้วย 

โดยทางกระทรวงการคลัง กรมสรรพากร จะได้ยกร่างเป็นพระราชกฤษฎีกาออกตาม

ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เพ่ือประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป 

3.3 การจดัเก็บภาษีเงินไดจ้ากวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายของต่างประเทศ 

 1) สาธารณรัฐประชาชนจีน 

การจัดเกบ็ภาษีเงินได้จากวิสาหกิจชุมชนของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ก าหนดให้ 

วิสาหกิจชุมชนที่ได้ด าเนินงานเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ต้องห้ามหรือขัดต่อระเบียบของ

รัฐบาลที่มีเง่ือนไขดังต่อไปนี้  มีหน้าที่ต้องเสยีภาษีเงินได้ในอตัรา ร้อยละ 20 

 ก) ส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายได้ที่ต้องเสียภาษีประจ าปีไม่

เกนิ 300,000 หยวน จ านวนพนักงานไม่เกนิ 100 คนและสนิทรัพย์รวมไม่เกนิ 30 ล้านหยวน 

 ข) ส าหรับผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่มีรายได้ที่ต้องเสียภาษีประจ าปีไม่เกิน 

300,000 หยวน จ านวนพนักงานไม่เกนิ 80 คนและมีสนิทรัพย์รวมไม่เกนิ 10 ล้านหยวน 

อย่างไรกต็าม ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2015 จนถึง 31 ธันวาคม 2017 วิสาหกิจ

ชุมชนที่เสียภาษีรายเดือนในอัตราไม่เกิน 30,000 หยวนหรือรายสามเดือนไม่เกิน 90,000 
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หยวน โดยเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษาท้องถิ่น กองทุนเพ่ือการประหยัด

น า้ และกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรม ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ รวมถึงวิสาหกิจชุมชนที่จ้าง

แรงงานผู้พิการภายในระยะเวลา 3 ปีแรกนับแต่วันจดทะเบียน ที่ได้จ้างแรงงานคนพิการไม่เกิน 

20 คน ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 

3.4 การจดัเก็บภาษีเงินไดจ้ากวิสาหกิจเพือ่สงัคมตามกฎหมายของต่างประเทศ 

 1) สหราชอาณาจักร  

 ในประเทศสหราชอาณาจักร ได้มีมาตรการลดหย่อนภาษีส าหรับวิสาหกิจ 

เพ่ือสังคม หรือ Social Investment Tax Relief (SITR) ซ่ึงเป็นมาตรการลดหย่อนภาษีของ

รัฐบาลส าหรับการลงทุนเพ่ือสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจูงใจให้กับบุคคลต่างๆ ให้การ

สนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) และช่วยเหลือกิจการเหล่าน้ีให้มีแหล่งทุน  

โดยบุคคลที่ช่วยเหลือวิสาหกจิเพ่ือสงัคมเหล่าน้ีจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ถึงร้อยละ 30  

อย่างไรกต็าม การลงทุนดังกล่าวจะต้องมีความต่อเน่ืองอย่างน้อย 3 ปี ซ่ึงวิสาหกิจ

เพ่ือสังคมที่จะเข้าข่ายได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีน้ีจะต้องประกอบกิจการเพ่ือสังคมตามที่

กฎหมายก าหนดเทา่นั้น โดยมีพนักงานหรือลูกจ้างไม่เกิน 500 คนและมีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 15 

ล้านปอนด์ 

 2) รัฐบาลท้องถิ่นแห่งมานิโตบา (Manitoba) ประเทศแคนาดา 

การจัดตั้ งวิสาหกิจเพ่ือสังคมในรัฐบาลท้องถิ่นแห่งประเทศได้ระบุคุณสมบัติไว้

โดยทั่วไปว่า วิสาหกิจเพ่ือสังคมจะต้องมีรายได้อย่างต ่า 10,000 เหรียญ สินทรัพย์ไม่ต ่ากว่า 25 

ล้านเหรียญและมีลูกจ้างไม่เกินกว่า 200 คน ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการโดยกรมการเกษตร 

อาหารและพัฒนาท้องถิ่นของมานิโตบาแล้ว ผู้ประกอบการจะสามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง ร้อยละ 

45 ของภาษีเงินได้บนพ้ืนฐานของการลงทุนประจ าปี ไม่เกิน 60,000 เหรียญ โดยก าหนดเพดาน

ขั้นสงูสดุของการลดหย่อนภาษีไม่เกนิ 27,000 เหรียญ   

 

4.  ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาผลกระทบของการจัดเก็บภาษีเงินไดจ้ากวิสาหกิจ

ชุมชนและวิสาหกิจเพือ่สงัคม 

 4.1ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบของการจัดเก็บภาษีเงินไดจ้าก

วิสาหกิจชุมชนกบัหลกัการจดัเก็บภาษีทีด่ี 

เมื่อวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคมต่างได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ

โดยเฉพาะในเร่ืองของมาตรการทางภาษีที่แตกต่างกันออกไปเพ่ือสนับสนุนและลดภาระค่าใช้จ่าย

ทางภาษีของทั้งสองวิสาหกจิให้มีความม่ันคงและเจริญเติบโตขึ้น แม้จะได้รับการช่วยเหลือจากทาง

ภาครัฐเช่นเดียวกันแต่กม็ีความแตกต่างซ่ึงอาจเป็นมูลเหตุจูงใจอย่างย่ิงที่ท  าให้เกิดการหนีภาษี

และการหลบหลีกภาษีที่ท  าให้ไม่เกิดการกระท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือมีการกระท ากิจกรรม

อันเป็นการบิดเบือนต่อระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงขัดต่อหลักความเป็นธรรมและหลักความ 
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มีประสิทธิภาพ และอาจท าให้มีผลกระทบต่อรายได้ของรัฐที่เกิดจากการจัดเกบ็ภาษีและกระทบ

ต่อการหารายได้และการแก้ไขปัญหาเพ่ือการพัฒนาสงัคมที่ย่ังยืนต่อไป  

    4.1.1 ผลกระทบต่อหลักความเป็นธรรม 

    การจัดเกบ็ภาษีเงินได้จากวิสาหกิจชุมชนน้ันมี 2 ประเภท คือ ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้  

    1) ผลกระทบในเร่ืองของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

    จากมาตรการทางกฎหมายที่ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าว 

ส่งผลกระทบให้ขัดกับหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี เน่ืองจากบุคคลที่ประกอบกิจการ

ต่างๆ ที่มิใช่วิสาหกจิชุมชน แต่มีรายได้ในระดับเดียวกบัวิสาหกจิชุมชน ผู้ประกอบการรายน้ันกไ็ม่

สามารถได้รับประโยชน์จากมาตรการทางกฎหมายน้ี จึงขัดกับหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็

ภาษี ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประการ คือ หลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีใน

แนวนอน(Horizontal Equity of Taxation) ที่ว่าบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ควรถูกจัดเกบ็

ภาษีที่เท่ากันและยังขัดต่อหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีในแนวตั้ง (Vertical Equity of 

Taxation) ที่ว่าบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันกค็วรแบกรับภาษีแตกต่างกันหรือคนที่มี

รายได้สูงควรจ่ายเงินเพ่ือเป็นค่าภาษีในจ านวนที่แตกต่างจากคนที่มีรายได้ต ่า กล่าวคือ คนรวย

จ่ายภาษีในจ านวนที่สงูกว่าคนจน ท าให้เกดิความเหล่ือมล า้ในการจัดเกบ็ภาษีขัดต่อหลักความเป็น

ธรรมในการจัดเกบ็ภาษี 

   2) ผลกระทบในเร่ืองของภาษีเงินได้นิติบุคคล  

     การจัดเกบ็ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากวิสาหกิจชุมชนที่จัดต้ังในรูปแบบของ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีหน้าที่จะต้องเสยีภาษีเงินได้นิติบุคคลตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 

โดยนิติบุคคลใดที่มีรายได้มากกต้็องแบกรับภาระภาษีที่มากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย โดยการจัดเกบ็

ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากวิสาหกิจชุมชนกม็ีการจัดเกบ็ในอัตราเดียวกับนิติบุคคลทั่วไป จะเหน็ได้

ว่าไม่ว่าจะเป็นวิสาหกจิชุมชนที่จัดต้ังในรูปแบบของนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น กมี็หน้าที่ต้องแบก

รับภาษีในอัตราเดียวกัน ซ่ึงสอดคล้องกับหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีการจัดเกบ็ภาษี

เงินได้นิติบุคคลดังกล่าวจึงไม่กระทบต่อหลักความเป็นธรรมทั้งทางแนวตั้งและแนวนอน 

   4.1.2 ผลกระทบต่อหลักความมีประสทิธภิาพ 

    1) ผลกระทบในเร่ืองของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

    หลักความมีประสทิธภิาพ ประกอบด้วย 2 หลักการที่ส าคัญคือ  

    ก. หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี ต้องการให้ค่าใช้จ่ายใน

การจัดเกบ็ภาษีมีค่าใช้จ่ายและต้นทุนต ่าที่สุด ซ่ึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดเกบ็ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาจากวิสาหกิจชุมชนอาจจะมีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่สูงเน่ืองจาก มีกฎระเบียบที่

ซับซ้อน เป็นสิ่งที่ท  าให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเกบ็ภาษีเพ่ิมมากข้ึน เพราะเป็นเร่ืองที่ยุ่งยาก

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้จัดเกบ็ภาษีที่ต้องใช้เวลามากข้ึนในการตรวจสอบข้อมูลและบังคับใช้กฎระเบียบ
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ตามที่รัฐบาลได้ออกมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่วิสาหกิจชุมชนอันเป็นการใช้

ทรัพยากรที่เพ่ิมข้ึนของรัฐบาล อีกทั้งอาจก่อให้เกิดการหลบหลีกและหนีภาษีท าให้เกิดความ

สญูเสยีทางด้านรายได้ในการจัดเกบ็ภาษีจ านวนมหาศาล จึงท าให้ขัดต่อหลักความมีประสิทธิภาพ

ในการจัดเกบ็ภาษี 

ข. หลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ การจัดเก็บภาษีเงินได้ 

และการออกมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่วิสาหกิจชุมชนน้ันขัดต่อหลักความ 

มีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก  เน่ืองจาก มีความล าเอียงทางเศรษฐกิจและเข้าไป

แทรกแซงกลไกของตลาด ไม่มีความเป็นกลางในการให้ทางเลือกต่างๆ ในการประกอบธุรกจิ  

2) ผลกระทบในเร่ืองของภาษีเงินได้นิติบุคคล  

    ประกอบด้วยหลักการที่ส าคัญ 2 ประการคือ 

    ก. หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี ต้องการให้ค่าใช้จ่ายใน

การจัดเกบ็ภาษีมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายต ่าที่สุด เม่ือการจัดเกบ็ภาษีเงินได้นิติบุคคลของวิสาหกิจ

ชุมชนมีลักษณะเดียวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลรายอื่นๆ จึงไม่ค่อยส่งผลกระทบ  

ต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดเกบ็ภาษี ท าให้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในเร่ืองของหลักความ 

มีประสทิธภิาพในการจัดเกบ็ภาษี 

   ข. หลักความมีประสทิธภิาพในทางเศรษฐกจิ ซ่ึงการจัดเกบ็ภาษีเงินได้นิติ

บุคคลจากวิสาหกิจชุมชนน้ันมีลักษณะและอัตราการจัดเก็บเช่นเดียวกับนิติบุคคลอื่น จึงไม่

ก่อให้เกดิความเหล่ือมล า้หรือความล าเอยีงทางเศรษฐกจิที่ก่อให้เกดิการแทรกแซงของกลไกตลาด 

ท าให้ผู้ประกอบการสามารถมีอิสระในการประกอบกิจการโดยไม่ถูกปิดกั้นจากการจัดเกบ็ภาษี 

ผู้วิจัยจึงเหน็ว่าไม่กระทบต่อหลักความมีประสทิธิภาพในทางเศรษฐกจิ 

4.2 ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบของการจัดเก็บภาษีเงินไดจ้าก

วิสาหกิจเพือ่สงัคมกบัหลกัการจดัเก็บภาษีทีด่ี 

การที่รัฐบาลได้มีมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคม

ส าหรับสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม ย่อมส่งผลกระทบต่อการจัดเกบ็ภาษีทั้งในด้านของนักลงทุน

ทางสงัคมและวิสาหกจิเพ่ือสงัคมเอง โดยมีผลกระทบต่อหลักการจัดเกบ็ภาษีที่ดี ดังน้ี 

  4.2.1 ผลกระทบต่อหลักความเป็นธรรม มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้  

    1) ผลกระทบในเร่ืองของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

    วิสาหกิจเพ่ือสังคมน้ันจะต้องอยู่ในรูปแบบของนิติบุคคลเท่าน้ัน จึงมี

หน้าที่ช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่าน้ัน หากบุคคลธรรมดาน าเงินไปลงทุนกไ็ม่สามารถน าเงิน

ดังกล่าวมาหักลดหย่อนภาษีได้ แม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์ในการท าเพ่ือสังคมกต็าม จึงเห็นได้ว่า 

มาตรการทางภาษีดังกล่าวขัดกบัหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีซ่ึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 

2 ประการ คือ  
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    ก) หลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีในแนวนอน (Horizontal 

Equity of Taxation) เมื่อบุคคลธรรมดาไม่สามารถน าเงินที่ไปลงทุนมาหักลดหย่อนภาษีได้

เช่นเดียวกับนิติบุคคล ส่งผลให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจัดเกบ็ภาษีและอาจไม่อยากมี 

ส่วนร่วมในการลงทุนเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม ท าให้สังคมไม่ได้รับการพัฒนาและแก้ไข

อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน  

    ข) หลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีในแนวตั้ง (Vertical Equity of 

Taxation) ที่ว่าบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันกค็วรแบกรับภาษีแตกต่างกัน หรือคนที่มี

รายได้มากควรจ่ายเงินเพ่ือเป็นค่าภาษีในจ านวนที่แตกต่างจากคนที่มีรายได้ต ่า ดังน้ัน แม้ว่า

วิสาหกิจเพ่ือสังคมใดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังคมแต่มิใช่นิติบุคคลก็จะไม่ได้รับประโยชน์จาก

มาตรการน้ี ส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจในการท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือสังคม ท าให้สังคมไม่ได้รับการ

แก้ไขและพัฒนาอย่างจริงจังและแท้จริง การจัดเกบ็ภาษีดังกล่าว ท าให้เกิดความเหล่ือมล า้ในการ

จัดเกบ็ภาษีขัดกบัหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีในแนวตั้ง 

2) ผลกระทบในเร่ืองของภาษีเงินได้นิติบุคคล 

    มาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม ส่งผลกระทบต่อหลัก

ความเป็นธรรมอย่างมาก เน่ืองจากนิติบุคคลที่จัดต้ังในรูปแบบของวิสาหกจิเพ่ือสงัคมจะได้รับการ

ยกเว้นภาษีเงินได้รวมถึงบริษัทที่ไปถือหุ้นในบริษัทที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมหรือกิจการที่บริจาคเงิน

ให้เปล่าให้แก่กิจการเพ่ือสังคม จากมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจ

เพ่ือสังคมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบให้นิติบุคคลรายอื่นเบ่ียงเบนการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

เพ่ือรับประโยชน์จากมาตรการทางภาษีน้ี ส่งผลให้การจัดเกบ็ภาษีไม่ดีและไม่มีประสิทธิภาพ

เทา่ที่ควร 

    4.2.2 ผลกระทบต่อหลักความมีประสทิธภิาพ 

    มาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม กระทบต่อหลัก 

ความมีประสทิธภิาพ  มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้  

    1) ผลกระทบในเร่ืองของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

    ในส่วนของวิสาหกิจเพ่ือสังคมน้ัน ไม่มีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

จึงไม่มี ต้นทุนและค่าใช้ จ่ายในการจัดเก็บภาษี และไม่ จึงไม่มีผลกระทบต่อหลักความ 

มีประสทิธภิาพแต่อย่างใด 

    2) ผลกระทบในเร่ืองของภาษีเงินได้นิติบุคคล 

    มาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมมีผลเป็นการบิดเบือน

ต่อการตัดสินใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษี กล่าวคือ นิติบุคคลบางรายอาจใช้

ประโยชน์จากมาตรการน้ี โดยบิดเบือนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือเข้ามาถือหุ้นหรือลงทุนใน

วิสาหกิจเพ่ือสังคมซ่ึงต้องการหลบหลีกหรือหนีภาษี โดยเลือกที่จะไม่ประกอบกิจกรรมทาง
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เศรษฐกิจในส่วนที่อาจจะท าให้ต้องเสียภาษีเพ่ิมข้ึน ส่งผลกระทบให้รัฐบาลได้รับรายได้จากการ

จัดเกบ็ภาษีลดน้อยลง  

 

5. บทสรุป 

1) ปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากวิสาหกิจชุมชนให้มีจัดเกบ็ภาษีเงิน

ได้ในระดับที่ไม่ก่อให้เกดิการบิดเบือนการตัดสนิใจในการกระท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจให้น้อยลง 

และก าหนดเง่ือนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่รัดกุมมากข้ึน โดยจ าแนกประเภทของ

วิสาหกจิชุมชนที่ประกอบกจิการในรูปแบบต่างๆ ดังน้ี 

 ก) วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการโดยมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหา 

พัฒนาชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลักควบคู่ไปกับการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

ควรได้รับสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของรัฐบาลตามมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ให้กบัวิสาหกจิชุมชน 

 ข) ส าหรับวิสาหกจิชุมชนที่ประกอบการอื่นๆ ในรูปของบุคคลธรรมดา ที่มิได้

มีการมุ่งแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ควรมีการจัดเกบ็ภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาในอัตราเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ประกอบการในรูปแบบของบุคคลธรรมดา 
อย่างไรกต็าม แม้ว่าวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการในลักษณะดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์

ทางภาษีหรือไม่ได้รับการยกเว้นภาษี แต่ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายในด้านอื่นๆ ที่มี

อยู่ เช่น โครงการสนิเช่ือดอกเบี้ ยต ่า เป็นต้น เพ่ือเป็นการพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มี

ความเข้มแขง็ สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างม่ันคง 

2) ควรเพ่ิมเง่ือนไขการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้รัดกุมและชัดเจนย่ิงขึ้ น  

รวมไปถึงครอบคลุมถึงวิสาหกิจชุมชนที่มีวัตถุประสงค์มีความคาบเกี่ยวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล า้ในการจัดเกบ็ภาษี สอดคล้องกับหลักการความเป็น

ธรรมและหลักความมีประสิทธิภาพ โดยวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่จะเข้าข่ายได้รับสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีน้ีจะต้องประกอบกิจการเพ่ือสังคมตามที่กฎหมายก าหนดเท่าน้ัน รวมไปถึงให้มีการก าหนด

เพดานขั้นสงูสดุของการลดหย่อนภาษีไว้ด้วย 

3) ควรก าหนดความเข้มข้นของนิยามค าว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” เพ่ือให้เกิดความ

ชัดเจนและแตกต่างของวิสาหกิจเพ่ือสังคมล าก าหนดเกณฑ์การรับรองเพ่ือก าหนดคุณสมบัติของ

วิสาหกจิเพ่ือสงัคมให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น  

4) ปรับปรุงอัตราการจัดเกบ็ภาษีของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดการ

บิดเบือนในการกระท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลดความเหล่ือมล ้าและก่อให้เกิดความเป็นธรรม

มากขึ้น โดยผู้วิจัยเหน็ควรให้ใช้มาตรการทางภาษีน้ีเฉพาะกับวิสาหกิจเพ่ือสังคมในระยะเร่ิมต้น

กจิการเทา่นั้น เพ่ือป้องกันมิให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมอ่อนแอลงระยะยาว เน่ืองจากการไม่ด าเนินการ

บนต้นทุนที่แท้จริงและยังท าให้กลไกตลาดบิดเบือนไม่เป็นจริงอกีด้วย  

444



11 

5) มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับวิสาหกิจเพ่ือสังคมผู้วิจัยขอเสนอเปล่ียนแปลง

เป็นการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราที่ต ่ากว่าปกติ (ต ่าลงร้อยละ 3-10 เป็นขั้นบันได

ตามระยะเวลา) ให้กบัวิสาหกจิเพ่ือสงัคม โดยก าหนดระยะเวลาให้สิทธิประโยชน์และก าหนดยอด

รายรับเพ่ือลดต้นทุนการด าเนินการและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกบัระบบตลาดปกติได้

ในระยะเร่ิมต้นกจิการ 

6) ควรมีการก าหนดให้บุคคลธรรมดาที่สนับสนุนเงินให้เปล่าแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคม

สามารถน าเงินจ านวนดังกล่าว มาหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ด้วย ซ่ึงท าให้สอดคล้องกับหลัก

ความเป็นธรรมและหลักความมีประสิทธิภาพ แม้ว่ามาตรการดังกล่าวจะท าให้รัฐสามารถจัดเกบ็

ภาษีได้น้อยลงแต่ก็ท าให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ร่วมมือกันสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจ 

เพ่ือสงัคมให้มีการพัฒนาและเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างม่ันคง  

7) ควรให้มีการสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมในด้านอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย เพ่ือให้

วิสาหกิจเพ่ือสังคมมีคุณภาพ เติบโตได้อย่างย่ังยืนและมีความสามารถในการแข่งขันกับระบบ

ตลาดปกติได้ ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้  

 ก) การจัดตั้งระบบสนิเช่ือส าหรับวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือท าให้เกิดเงินทุน

หมุนเวียนของการด าเนินงานที่พ่ึงพาตนเองได้ โดยไม่จ าเป็นต้องรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ

เพ่ิมเติมในอนาคต  

  ข) การสนับสนุนการเรียนการสอนเร่ืองการประกอบกิจการเพ่ือสังคมใน

ระบบการศึกษาทุกระดับ โดยเน้นให้มีการบูรณาการการเรียนการสอนที่สอดคล้องไปกับบริบท 

ปัญหาและทรัพยากรในพ้ืนที่ของตน  

  ค) การสนับสนุนให้เกิดการท าวิจัยเพ่ือการเปล่ียนแปลงสังคม โดยเฉพาะ

ในหัวข้อนวัตกรรมทางสงัคมและการประเมินผลกระทบทางสงัคม ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานอย่างมากต่อการ

สร้างความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจเพ่ือสังคมผ่านกลไกและช่องทางต่างๆ เช่น การจัด

งบสนับสนุนเฉพาะร่วมกับกองทุนที่มีการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว ทั้งในส่วนของทุน

ส าหรับนักศึกษาปริญญาโทหรือเอก และนักวิจัยรุ่นใหม่ เป็นต้น 

 

บรรณานุกรม 

จิรศักด์ิ รอดจันทร์.  (2556).  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา: หลกัการและบทวิเคราะห.์  (พิมพ์

คร้ังที่ 2).  กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

เสรี พงศ์พิศ และ สภุาส จันทร์หงษ์.(2548).ข้อควรรู้เกี่ยวกบัวิสาหกจิชุมชน.กรมส่งเสริม

การเกษตร.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั.(น.68) 

ช่ืนฤทยั กาญจนะจิตรา.(2553).วิกฤติทุนนยิม สงัคมมีโอกาส.รายงานสุขภาพคนไทย.

สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม มหาวิทยาลัยมหิดล.นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากร

และสงัคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

445

http://elib.ftu.ac.th/webopac/Author/Home?author=%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2


12 

จิรศักด์ิ รอดจันทร์. (2556). “คุณธรรมกบัการวางแผนภาษี”สรรพากรสาสน์.  60 (5). 

ส านักวิชาการแผนภาษี กลุ่มบริหารการเสยีภาษีธุรกจิขนาดกลางและขนาดเลก็,กรมสรรพากร.

(2557).คู่มือภาษีส าหรบัวิสาหกิจชุมชน 

ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎรปฏบัิติหน้าที่ส านักงานเลขาธกิารสภาปฏรูิปแห่งชาติ. 

สภาปฏรูิปแห่งชาติ วาระปฏรูิปพิเศษ ๑ :วิสาหกิจเพือ่สงัคม.2558.กรุงเทพฯ:ส านัก

การพิมพ์ ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร 

ส านักวิชาการแผนภาษี กลุ่มบริหารการเสยีภาษีธุรกจิขนาดกลางและขนาดเลก็.คู่มือภาษีส าหรบั

วิสาหกิจชุมชน.กรมสรรพากร. สบืค้นเมื่อ 22 มีนาคม2559. จาก 

http://www.rd.go.th/counter/ebook/count_community.php 

สถิตย์ ล่ิมพงศ์พันธุ์ .วิสาหกิจเพ่ือสงัคม.สบืค้นเมื่อ 25 เมษายน 2559.จาก

,www.forbesthailand.com 

วชิรวัชร งามละม่อม.แนวคิดวิสาหกิจชุมชน.สบืค้นเม่ือวันที่ 10 เมษายน 2559.จาก

,www.trdm.co.th 

Social Enterprise: Market Trends, Cabinet Office UK (May 2013) 

The Commission on Taxation and Citizenship.(2000). Paying for Progress: A New Politics 

of Tax for Public Spending. 

Article 92: Decree of the State Council of the People’s Republic of China No. 512: 

Regulations of the People’s Republic of China on the Implementation of the 

Enterprise Income Tax Law 

Gov.uk https://www.gov.uk/government/publications/social-investment-tax-relief-

factsheet/social-investment-tax-relief 

Lexology (2015).“Extended investment period for community enterprise development tax 

credit” http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a5286a83-7be6-

418f-9de7-013ba5a56210 

Lee Tsai & Partners.2015.Circular on Exempting Small and Micro-sized Enterprises from 

the Levy of Relevant Government Funds (Mainland China).สบืค้นเม่ือวันที่ 2 

มิถุนายน 2559 จาก

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f453776b-806a-43e8-

aa50-45bec31dcd90 

Province of Manitoba. Social Enterprise.สบืค้นเม่ือวันที่ 18 เมษายน 2559 จาก 

http://www.gov.mb.ca/jec/social_enterprise/programs.html 

446

http://www.rd.go.th/counter/ebook/count_community.php
https://www.gov.uk/government/publications/social-investment-tax-relief-factsheet/social-investment-tax-relief
https://www.gov.uk/government/publications/social-investment-tax-relief-factsheet/social-investment-tax-relief

