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พระราชบัญญัติ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุล ยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“วิสาหกิจชุมชน” หมายความวา กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินคา การใหบริการ
หรือการอื่น ๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบ
กิจการดังกลาว ไมวาจะเปนนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมเปนนิติบุคคล เพื่อสรางรายไดและเพื่อ
การพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวางชุมชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
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“เครือขายวิสาหกิจชุมชน” หมายความวา คณะบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงคในการ
จัดทํากิจกรรมอยางหนึ่งอยางใดเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือขาย
“กิจการวิสาหกิจชุมชน” หมายความวา กิจการของวิสาหกิจชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
“คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด แลวแตกรณี
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี
หมวด ๑
วิสาหกิจชุมชน
มาตรา ๕ วิสาหกิจชุมชนใดที่จะขอรับการสงเสริมตามพระราชบัญญัตินี้ตองยื่นคํา ขอ
จดทะเบียนตอกรมสงเสริมการเกษตรตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๖ เมื่อกรมสงเสริมการเกษตรไดรับคําขอจดทะเบียนและเห็นวาวิสาหกิจชุมชนที่ยื่น
คําขอจดทะเบียนมีลักษณะและวัตถุประสงคถูกตองตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ใหกรมสงเสริมการเกษตรรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแกวิสาหกิจชุมชนนั้น
มาตรา ๗ การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อและที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชน
(๒) ชื่อและที่อยูของผูมีอํานาจทําการแทนวิสาหกิจชุมชน
(๓) ชื่อและที่อยูของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
(๔) กิจการที่วิสาหกิจชุมชนมีความประสงคจะดําเนินการ
มาตรา ๘ ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทินใหวิสาหกิจชุมชนที่ไดจดทะเบียนตอ
กรมสงเสริมการเกษตรซึ่งประสงคจะดําเนินกิจการตอไปแจงใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ ตามวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนด
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วิสาหกิจชุมชนใดไมแจงความประสงคตามวรรคหนึ่งเปนเวลาสองปติดตอกัน ใหกรมสงเสริม
การเกษตรมีหนังสือเตือนใหวิสาหกิจชุมชนนั้นแจงภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวา
สิบหาวัน ถาไมมีการแจงตามคําเตือนดังกลาว ใหกรมสงเสริมการเกษตรถอนชื่อออกจากทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนใดประสงคจะเลิกกิจการใหแจงกรมสงเสริมการเกษตรทราบภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่เลิกกิจการ ตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๒
เครือขายวิสาหกิจชุมชน
มาตรา ๙ ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๑ มาใชบังคับแกการจดทะเบียนจัดตั้ง การแจงดําเนิน
กิจการ และการเลิกกิจการเครือขายวิสาหกิจชุมชนโดยอนุโลม
ใหเครือขายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตอกรมสงเสริมการเกษตรแลวมีสิทธิขอรับการ
สงเสริมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐ การบริหารจัดการเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเปนไปตามขอบังคับของเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนนั้น
ขอบังคับตามวรรคหนึ่งอยางนอยจะตองกําหนดใหการดําเนินการของเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนเปนไปตามความสมัครใจโดยจะเปนนิติบุคคลหรือไมเปนนิติบุคคลก็ได
มาตรา ๑๑ เครือขายวิสาหกิจชุมชนอาจดําเนินการดังตอไปนี้ได
(๑) ใหคําแนะนําและชวยเหลือกิจการภายในของวิสาหกิจชุมชนในเครือขาย ดังตอไปนี้
(ก) ใหความชวยเหลือในการจัดตั้งหรือการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนําวัตถุดิบ ทรัพยากร
หรือภูมิปญญาของชุมชนมาใชใหเหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนและสภาพทองถิ่น
(ข) ใหความรู การฝกอบรม หรือความชวยเหลือในการปรับปรุงหรือพัฒนาการผลิต
การให บ ริ ก าร การบริ ห ารจั ด การ การหาทุ น การตลาด และอื่ น ๆ อั น เป น ประโยชน ต อ การ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือขาย
(ค) ใหคําแนะนําหรือดําเนินการใด ๆ เพื่อประโยชนในการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนในเครือขายทั้งในระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
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(๒) ใหคําแนะนําและชวยเหลือกิจการภายนอกของวิสาหกิจชุมชนในเครือขาย ดังตอไปนี้
(ก) เปนคนกลางในการติดตอ กับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งองคกรภาคเอกชน เพื่อขอรับความชวยเหลือและการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนในเครือขาย
(ข) ประสานงานกับเครือขายวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนอื่นเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูหรือดําเนินกิจกรรมอื่นอันเปนประโยชนหรือเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนในเครือขาย
(๓) เปนศูนยกลางในการสงเสริมความสามัคคีและการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และ
ความรวมมือทางวิชาการ เพื่อใหวิสาหกิจชุมชนมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ไมวาในดานคุณภาพของสินคาหรือผลิตภัณฑ การบริหารจัดการ และการพัฒนาการตลาด
(๔) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายหรือมาตรการในการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
หมวด ๓
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
มาตรา ๑๒ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากส ว นราชการและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง จํ า นวนสิ บ สามคน ได แ ก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่ น คงของมนุ ษ ย รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงพาณิ ช ย รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมสงเสริมการสงออก
อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม อธิบดีกรมสรรพากร ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร และผูอํานวยการธนาคารออมสิน
(๓) กรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชน จํานวนสิบคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซึ่ง
ไดรับการสรรหาจากผูดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
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(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู
ความเชี่ยวชาญและประสบการณในดานการบริหารธุรกิจหนึ่งคน ดานการเงินหนึ่งคน และดาน
การคาและอุตสาหกรรมหนึ่งคน
ใหอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีกรมสงเสริม
การเกษตรแตงตั้งผูแทนกรมสงเสริมการเกษตรหนึ่งคนเปนผูชวยเลขานุการ และใหอธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชนแตงตั้งผูแทนกรมการพัฒนาชุมชนอีกหนึ่งคนเปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการและแผนการพัฒนาและ
สงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน
(๒) ประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของเพื่อใหการสงเสริม
กิจการวิสาหกิจชุมชนเปนไปอยางมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
(๓) ใหความชวยเหลือ การสนับสนุน หรือใหคําแนะนําแกวิสาหกิจชุมชนและเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๔) ใหการสงเสริมและชวยเหลือในการขอจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา หรือ
ทรัพยสนิ ทางปญญาอื่น หรือการใด ๆ เพื่อประโยชนของกิจการวิสาหกิจชุมชน
(๕) สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อการสงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานกิจการวิสาหกิจชุมชน
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๔ กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๓) และ (๔) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๓) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวน
ทองถิ่น
(๔) ไมเคยถูกไลออก ปลดออกหรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
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(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น กรรมการ
ที่ปรึกษา หรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรค
การเมือง เวนแตกรณีที่เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ไมถือวามีลักษณะตองหามเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๒ (๔)
(๖) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๗) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๘) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกโดยไมรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษ
เวนแตในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๕ กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๓) และ (๔) มีวาระการดํารงตําแหนงสามป
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งกรรมการใหมใหกรรมการนั้น
ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการใหม
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา ๑๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๓) และ (๔)
พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอน
ความสามารถ
(๔) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกโดยไมรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษ เวนแต
ในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๓) และ (๔) พนจากตําแหนงกอนวาระ
ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งผูอื่นดํารงตําแหนงแทน และใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระ
ที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน เวนแตวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการเพื่อให
มีการแตงตั้งกรรมการแทนก็ได
มาตรา ๑๘ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

ใหป ระธานกรรมการเปน ประธานในที่ป ระชุม ถา ประธานกรรมการไมม าประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง
ชี้ขาด
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดแทนคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายได และใหนําความในมาตรา ๑๘
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ดังตอไปนี้
(๑) ในกรุ งเทพมหานคร ให มี ค ณะกรรมการส ง เสริ มวิ ส าหกิ จชุ ม ชนกรุง เทพมหานคร
ประกอบดวย ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูแทนกรมการพัฒนาชุมชน
ผูแทนกรมสงเสริมการสงออก ผูแทนกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ผูแทนกรมสรรพากร ผูแ ทน
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ผูแทนสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ผูแทน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ผูแทนธนาคารออมสิน ผูแทนวิสาหกิจชุมชนจํานวน
หกคนซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งจากบุคคลซึ่งไดรับการสรรหาจากผูดําเนินกิจการ
วิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด และผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามคน
ซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งจากบุค คลซึ่งมีค วามรูความเชี่ยวชาญและประสบการณ
ในดานการบริหารธุรกิจหนึ่งคน ดานการเงินหนึ่งคน และดานการคาและอุตสาหกรรมหนึ่งคน
ในกรุงเทพมหานคร เปนกรรมการ และเกษตรจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ
(๒) ในจัง หวั ด อื่ น ให มี ค ณะกรรมการส งเสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนจัง หวั ด ประกอบด ว ย
ผู ว า ราชการจั ง หวั ด หรื อ รองผู ว า ราชการจั ง หวั ด ที่ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด มอบหมาย เป น ประธาน
กรรมการ ปลัดจังหวัด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด พัฒนาการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด พาณิชยจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผูแทนกรมสรรพากรที่มีสํานักงานตั้งอยูใน
จังหวัดนั้นหนึ่งคน ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรที่มีสาขาตั้งอยูในจังหวัดนั้น
หนึ่งคน ผูแทนธนาคารออมสินที่มีสาขาตั้งอยูในจังหวัดนั้นหนึ่งคน ผูแทนวิสาหกิจชุมชนจํานวน
หกคนซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากบุคคลซึ่งไดรับการสรรหาจากผูดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน
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ในจังหวัดนั้นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด และผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามคนซึ่งผูวาราชการจังหวัด
แตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณในดานการบริหารธุรกิจหนึ่งคน ดาน
การเงินหนึ่งคน และดานการคาและอุตสาหกรรมหนึ่งคน ในจังหวัดนั้น เปนกรรมการ และเกษตร
จังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และแผนการพัฒนาและ
สงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัด แลวแตกรณี
(๒) ประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของเพื่อใหการสงเสริม
กิจการวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัด แลวแตกรณี เปนไปอยางมีเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ
(๓) ใหการสงเสริมและชวยเหลือในการขอจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา หรือ
ทรัพยสินทางปญญาอื่น หรือการใด ๆ เพื่อประโยชนของกิจการวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร
หรือในจังหวัด แลวแตกรณี
(๔) พิจารณาหรือเสนอแนะตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
ตามที่บัญญัติไวในหมวด ๔
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การดําเนินการตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ของคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
จะตองไมขัดหรือแยงกับนโยบาย มาตรการ หรือแผนการพัฒนาและสงเสริมวิสาหกิจชุมชนที่
คณะกรรมการกําหนดหรือเสนอตอคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๒ ใหนําความในมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช
บั ง คั บ แก ก รรมการผู แ ทนวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนและกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการส ง เสริ ม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี แตงตั้ง
โดยอนุโลม เวนแตการพนจากตําแหนงของกรรมการดังกลาวตามมาตรา ๑๖ (๓) ใหพนจาก
ตําแหนงเมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ใหออก
ใหนําความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใชบังคับแกคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดโดยอนุโลม
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มาตรา ๒๓ ใหกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการตามมาตรา ๒๐ และกรรมการตาม
มาตรา ๓๑ ไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอื่นในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๔ ใหกรมสงเสริมการเกษตรทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาขอมูล และกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของ
คณะกรรมการ
ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดทําหนาที่และรับผิดชอบงานตามวรรคหนึ่งที่เกี่ยวกับงานของ
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
หมวด ๔
การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
มาตรา ๒๕ วิส าหกิ จชุมชนหรื อ เครือ ข ายวิ ส าหกิจชุ มชนที่ จดทะเบี ยนต อกรมสง เสริ ม
การเกษตรแล ว สามารถขอรั บ การส ง เสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น จากคณะกรรมการได ตามวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๖ ใหคณะกรรมการจัดใหมีมาตรการในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
กิจการวิสาหกิจชุมชนระดับปฐมภูมิในการประกอบกิจการอยางครบวงจร รวมถึงการใหความรูและ
การสนั บ สนุ น ในการจั ด ตั้ ง การร ว มมื อ ซึ่ ง กั น และกั น การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การนํ า วั ต ถุ ดิ บ
ทรัพยากร หรือภูมิปญญาของชุมชนมาใชใหเหมาะสมกับกิจการวิสาหกิจชุมชนและสภาพทองถิ่น
นั้น ๆ หรือการใหความรูเกี่ยวกับขบวนการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจทุกดาน ไมวาการ
บริหารงานบุคคล การบัญชี การจัดหาทุน หรือการตลาด ทั้งนี้ เพื่อใหกิจการวิสาหกิจชุมชนใน
ระดับปฐมภูมิมีความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได
มาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการจัดใหมีมาตรการในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
กิจการวิส าหกิ จชุ มชนที่มี ค วามเขม แข็ งและพึ่ งพาตนเองไดแ ลว ตามมาตรา ๒๖ อยา งต อ เนื่อ ง
รวมถึงการใหความรูและการสนับสนุนในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนในระดับที่สูงขึ้นตาม
ความพรอมและความตองการของกิจการวิสาหกิจชุมชน เชน การสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑของ
กิจการวิสาหกิจชุมชนและการออกแบบที่ทันสมัยตามความตองการของตลาด การรวมมือซึ่งกันและ
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กัน หรือใหความชวยเหลือในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในดานตาง ๆ ทั้งในดานคุณภาพ
การผลิต การจัดการ และการตลาด เพื่อสรางความพรอมใหแกกิจการวิสาหกิจชุมชนในระดับที่สูง
ยิ่งขึ้น
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่วิสาหกิจชุมชนประสงคจะรวมตัวกันจัดตั้งเปนเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนหรือดําเนินการจัดตั้งเปนองคกรธุรกิจใด ๆ ใหคณะกรรมการใหการสนับสนุนในการจัดตั้ง
การประกอบการ การตลาด รวมทั้งสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกันระหวางเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนหรือภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอื่น เพื่อขยายและสรางความมั่นคงใหแกกิจการ
วิสาหกิจชุมชน
มาตรา ๒๙ ใหคณะกรรมการสงเสริมการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการรักษา
คุณภาพผลิตภัณฑและการรับรองเกี่ยวกับแหลงกําเนิด สวนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือ
คุณลักษณะอื่นใดของสินคาหรือการรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของ
บริ ก าร เพื่ อ ให สิ น ค า หรื อ บริ ก ารของกิ จ การวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเป น ที่ เ ชื่ อ ถื อ รวมทั้ ง ปลอดภั ย ต อ
ผูบริโภคหรือผูใชบริการ
ในการสงเสริมตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการพิจารณาใหคําปรึกษาหรือใหความชวยเหลือ
แกกิจการวิสาหกิจชุมชนในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองตามกฎหมายวาดวยเครื่องหมาย
การคา หรือใหคําปรึกษาหรือใหความชวยเหลืออื่นใดเพื่อใหความคุมครองแกสินคาหรือบริการของ
กิจการวิสาหกิจชุมชนนั้นตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๓๐ ในการสงเสริมและสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน ใหคณะกรรมการพิจารณา
ดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) ประสานกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ให ก ารส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น มาตรการที่
คณะกรรมการจัดใหมีขึ้นตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ และการสงเสริมหรือการสนับสนุนตาม
มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙
(๒) ใหการสงเสริมและสนับสนุน หรือประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุน
แกกิจการวิสาหกิจชุมชนที่มีปญหาเกี่ยวกับเงินทุนในการประกอบการ
(๓) จัดใหมีการฝกอบรมหรือการถายทอดความรูที่เปนประโยชนและเปนไปตามความ
ตองการของกิจการวิสาหกิจชุมชน เชน การฝกอบรมดานการจัดการ การบัญชี ภาษีอากร หรือการ
ถายทอดความรูหรือเทคโนโลยีดานการผลิตหรือการตลาด
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(๔) เสนอแนะใหมีการแกไขกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับใด ๆ ที่เปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานหรือการสงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน
(๕) ดําเนินการในเรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นวาเปนประโยชนตอการสงเสริมกิจการ
วิสาหกิจชุมชน
มาตรา ๓๑ ใหมีคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมเกิน
สิบสองคนซึ่งคณะกรรมการแตงตั้ง มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ประสานการดําเนินการของกองทุนตาง ๆ เพื่อใหสามารถสนับสนุนกิจการวิสาหกิจ
ชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ ลดการซ้ําซอนที่ไมเกิดประโยชน และสงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน
(๒) ติดตาม และประเมินการดําเนินงานของกองทุนตาง ๆ ที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับกิจการ
วิสาหกิจชุมชน
(๓) เสนอแนะตอกองทุนที่เกี่ยวของหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานหรือ
การแกไขปญหาเงินทุนในการสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน
(๔) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ใหนําความในมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใชบังคับแกกรรมการประสาน
นโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งโดยอนุโลม เวนแตการ
พนจากตําแหนงของกรรมการดังกลาวตามมาตรา ๑๖ (๓) ใหพนจากตําแหนงเมื่อคณะกรรมการ
ใหออก
ใหนําความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๔ มาใชบังคับแกคณะกรรมการ
ประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนโดยอนุโลม
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่มีกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับใดกําหนดใหกิจการวิสาหกิจชุมชน
ต อ งดํ า เนิ น การใดอั น เป น ภาระที่ ไ ม เ หมาะสมหรื อ เกิ น สมควร คณะกรรมการอาจเสนอต อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการใหมีการลดภาระดังกลาวแกกิจการวิสาหกิจชุมชนไดตามที่
เห็นสมควร
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่คณะกรรมการประสานงานกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๓๐ แลวไมบรรลุผล ใหคณะกรรมการ
เสนอเรื่องดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๔ ในวาระเริ่มแรกใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการเพื่อใหมีการแตงตั้งกรรมการตาม
มาตรา ๑๒ (๓) และ (๔) กรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนจั ง หวั ด ตามมาตรา ๒๐ ให แ ล ว เสร็ จ ภายในเก า สิ บ วั น นั บ แต วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เศรษฐกิจชุมชนเปนพื้นฐานของ
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และโดยที่เศรษฐกิจชุมชนในปจจุบันจํานวนหนึ่งยังอยูในระดับที่ไมพรอมจะ
เขามาแขงขันทางการคาทั้งในระดับภายในประเทศและระหวางประเทศ สมควรใหมีการสงเสริมความรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่น การสรางรายได การชวยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และ
การพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน อันจะยังผลใหชุมชนพึ่งพาตนเองไดและพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน
ใหมีความเขมแข็งพรอมสําหรับการแขงขันทางการคาในอนาคตไมวาในระดับใด รวมไปถึงการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนไปสูการเปนผูประกอบกิจการขนาดยอมและขนาดกลางตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

