
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา  
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้  
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้  
“วิสาหกิจชุมชน” หมายความวา กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินคา การ

ใหบริการ หรือการอื่น ๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัว
กันประกอบกิจการดังกลาว ไมวาจะเปนนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมเปนนิติบุคคล เพ่ือสราง
รายไดและเพ่ือการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวางชุมชน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

“เครือขายวิสาหกิจชุมชน” หมายความวา คณะบุคคลที่รวมตัวกันโดยมี
วัตถุประสงคในการจัดทํากิจกรรมอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือประโยชนในการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนในเครือขาย 

“กิจการวิสาหกิจชุมชน” หมายความวา กิจการของวิสาหกิจชุมชนหรือเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน  

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนที่ ๖ ก/หนา ๑/๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด” หมายความวา คณะกรรมการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด แลวแต
กรณี 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 
มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 

วิสาหกิจชุมชน 
   

 
มาตรา ๕  วิสาหกิจชุมชนใดที่จะขอรับการสงเสริมตามพระราชบัญญัตินี้ตองย่ืน

คําขอจดทะเบียนตอกรมสงเสริมการเกษตรตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๖  เมื่อกรมสงเสริมการเกษตรไดรับคําขอจดทะเบียนและเห็นวาวิสาหกิจ

ชุมชนที่ย่ืนคําขอจดทะเบียนมีลักษณะและวัตถุประสงคถูกตองตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด ใหกรมสงเสริมการเกษตรรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
แกวิสาหกิจชุมชนนั้น 

 
มาตรา ๗  การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้  
(๑) ช่ือและที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชน  
(๒) ช่ือและที่อยูของผูมีอํานาจทําการแทนวิสาหกิจชุมชน  
(๓) ช่ือและที่อยูของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน  
(๔) กิจการที่วิสาหกิจชุมชนมีความประสงคจะดําเนินการ  
 
มาตรา ๘  ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทินใหวิสาหกิจชุมชนที่ไดจด

ทะเบียนตอกรมสงเสริมการเกษตรซึ่งประสงคจะดําเนินกิจการตอไปแจงใหกรมสงเสริม
การเกษตรทราบ ตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

วิสาหกิจชุมชนใดไมแจงความประสงคตามวรรคหนึ่งเปนเวลาสองปติดตอกัน ให
กรมสงเสริมการเกษตรมีหนังสือเตือนใหวิสาหกิจชุมชนนั้นแจงภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตอง
ไมนอยกวาสิบหาวัน ถาไมมีการแจงตามคําเตือนดังกลาว ใหกรมสงเสริมการเกษตรถอนชื่อออก
จากทะเบียน  

วิสาหกิจชุมชนใดประสงคจะเลิกกิจการใหแจงกรมสงเสริมการเกษตรทราบ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิกกิจการ ตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  

 
หมวด ๒ 

เครือขายวิสาหกิจชุมชน 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๙  ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๑ มาใชบังคับแกการจดทะเบียนจัดตั้ง การ

แจงดําเนินกิจการ และการเลิกกิจการเครือขายวิสาหกิจชุมชนโดยอนุโลม  
ใหเครือขายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตอกรมสงเสริมการเกษตรแลวมีสิทธิ

ขอรับการสงเสริมตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๑๐  การบริหารจัดการเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเปนไปตามขอบังคับ

ของเครือขายวิสาหกิจชุมชนนั้น  
ขอบังคับตามวรรคหนึ่งอยางนอยจะตองกําหนดใหการดําเนินการของเครือขาย

วิสาหกิจชุมชนเปนไปตามความสมัครใจโดยจะเปนนิติบุคคลหรือไมเปนนิติบุคคลก็ได  
 
มาตรา ๑๑  เครือขายวิสาหกิจชุมชนอาจดําเนินการดังตอไปนี้ได  
(๑) ใหคําแนะนําและชวยเหลือกิจการภายในของวิสาหกิจชุมชนในเครือขาย 

ดังตอไปนี้  
(ก) ใหความชวยเหลือในการจัดตั้งหรือการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนํา

วัตถุดิบ ทรัพยากรหรือภูมิปญญาของชุมชนมาใชใหเหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนและสภาพทองถ่ิน  
(ข) ใหความรู การฝกอบรม หรือความชวยเหลือในการปรับปรุงหรือ

พัฒนาการผลิต การใหบริการ การบริหารจัดการ การหาทุน การตลาด และอื่น ๆ อันเปน
ประโยชนตอการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือขาย 

(ค) ใหคําแนะนําหรือดําเนินการใด ๆ เพ่ือประโยชนในการดําเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนในเครือขายทั้งในระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

(๒) ใหคําแนะนําและชวยเหลือกิจการภายนอกของวิสาหกิจชุมชนในเครือขาย 
ดังตอไปนี้ 

(ก) เปนคนกลางในการติดตอกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งองคกรภาคเอกชน เพ่ือขอรับความชวยเหลือและการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนในเครือขาย 

(ข) ประสานงานกับเครือขายวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนอื่นเพื่อ
แลกเปล่ียนความรูหรือดําเนินกิจกรรมอื่นอันเปนประโยชนหรือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือขาย 

(๓) เปนศูนยกลางในการสงเสริมความสามัคคีและการชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกัน
และกัน และความรวมมือทางวิชาการ เพ่ือใหวิสาหกิจชุมชนมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานไมวาในดานคุณภาพของสินคาหรือผลิตภัณฑ การบริหารจัดการ และการ
พัฒนาการตลาด 

(๔) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายหรือมาตรการในการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชนของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

   
 

มาตรา ๑๒  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนประกอบดวย 
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน

ประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการจากสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของ จํานวนสิบสามคน 

ไดแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมสงเสริมการสงออก 
อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม อธิบดีกรมสรรพากร ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร และผูอํานวยการธนาคารออมสิน 

(๓) กรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชน จํานวนสิบคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจาก
บุคคลซึ่งไดรับการสรรหาจากผูดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซึ่ง
มีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณในดานการบริหารธุรกิจหนึ่งคน ดานการเงินหนึ่งคน 
และดานการคาและอุตสาหกรรมหนึ่งคน 

ใหอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีกรม
สงเสริมการเกษตรแตงตั้งผูแทนกรมสงเสริมการเกษตรหนึ่งคนเปนผูชวยเลขานุการ และใหอธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชนแตงตั้งผูแทนกรมการพัฒนาชุมชนอีกหนึ่งคนเปนผูชวยเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๓  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบาย มาตรการและแผนการ

พัฒนาและสงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน 
(๒) ประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวของเพ่ือใหการ

สงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนเปนไปอยางมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
(๓) ใหความชวยเหลือ การสนับสนุน หรือใหคําแนะนําแกวิสาหกิจชุมชนและ

เครือขายวิสาหกิจชุมชนในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
(๔) ใหการสงเสริมและชวยเหลือในการขอจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมาย

การคา หรือทรัพยสินทางปญญาอื่น หรือการใด ๆ เพ่ือประโยชนของกิจการวิสาหกิจชุมชน 
(๕) สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อการสงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานกิจการ

วิสาหกิจชุมชน 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๔  กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๓) และ (๔) ต องมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(๓) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือของ

ราชการสวนทองถ่ิน  
(๔) ไมเคยถูกไลออก ปลดออกหรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน 

กรรมการ ที่ปรึกษา หรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ของพรรคการเมือง เวนแตกรณีที่เปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ไมถือวามีลักษณะ
ตองหามเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๒ (๔) 

(๖) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๗) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๘) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกโดยไมรอการกําหนดโทษหรือรอการ

ลงโทษ เวนแตในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๕  กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๓) และ (๔) มีวาระการดํารงตําแหนง

สามป 
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งกรรมการใหมให

กรรมการนั้น ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการใหม 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๑๖  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๒ 

(๓) และ (๔) พนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสีย 

หรือหยอนความสามารถ 
(๔) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกโดยไมรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษ 

เวนแต ในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ 
 
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๓) และ (๔) พนจากตําแหนง

กอนวาระ ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งผูอ่ืนดํารงตําแหนงแทน และใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน เวนแตวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไม
ดําเนินการเพื่อใหมีการแตงตั้งกรรมการแทนก็ได 

 
มาตรา ๑๘  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุม

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๙  คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายได และใหนํา
ความในมาตรา ๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๐  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด 

ดังตอไปนี้  
(๑) ในกรุ ง เทพมหานคร  ใหมีคณะกรรมการส ง เสริมวิสาหกิจชุมชน

กรุงเทพมหานคร  ประกอบดวย  ผู ว าราชการกรุ ง เทพมหานครหรือรองผู ว าราชการ
กรุงเทพมหานครที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนประธานกรรมการ ปลัด
กรุงเทพมหานคร ผูแทนกรมการพัฒนาชุมชน ผูแทนกรมสงเสริมการสงออก ผูแทนกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม ผูแทนกรมสรรพากร ผูแทนสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
ผูแทนสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ผูแทน
ธนาคารออมสิน ผูแทนวิสาหกิจชุมชนจํานวนหกคนซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งจาก
บุคคลซึ่งไดรับการสรรหาจากผูดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกําหนด และผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามคนซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งจาก
บุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณในดานการบริหารธุรกิจหนึ่งคน ดานการเงิน
หนึ่งคน และดานการคาและอุตสาหกรรมหนึ่งคน ในกรุงเทพมหานคร เปนกรรมการ และเกษตร
จังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในจั งหวัดอื่น  ใหมีคณะกรรมการสง เส ริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย เปน
ประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด พัฒนาการจังหวัด พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด พาณิชยจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผูแทนกรมสรรพากรที่มี
สํานักงานตั้งอยูในจังหวัดนั้นหนึ่งคน ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรที่มี
สาขาตั้งอยูในจังหวัดนั้นหนึ่งคน ผูแทนธนาคารออมสินที่มีสาขาตั้งอยูในจังหวัดนั้นหนึง่คน ผูแทน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วิสาหกิจชุมชนจํานวนหกคนซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากบุคคลซึ่งไดรับการสรรหาจากผู
ดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนั้นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด และผูทรงคุณวุฒิจํานวน
สามคนซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณใน
ดานการบริหารธุรกิจหนึ่งคน ดานการเงินหนึ่งคน และดานการคาและอุตสาหกรรมหนึ่งคน ใน
จังหวัดนั้น เปนกรรมการ และเกษตรจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๒๑  คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด มีอํานาจหนาที่

ดังตอไปนี้  
(๑) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และแผนการ

พัฒนาและสงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัด แลวแตกรณ ี
(๒) ประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวของเพ่ือใหการ

สงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัด แลวแตกรณี เปนไปอยางมี
เอกภาพและมีประสิทธิภาพ 

(๓) ใหการสงเสริมและชวยเหลือในการขอจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมาย
การคา หรือทรัพยสินทางปญญาอื่น หรือการใด ๆ เพ่ือประโยชนของกิจการวิสาหกิจชุมชนใน
กรุงเทพมหานครหรือในจังหวัด แลวแตกรณี 

(๔) พิจารณาหรือเสนอแนะตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดตามที่บัญญัติไวในหมวด ๔ 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

การดําเนินการตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ของคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดจะตองไมขัดหรือแยงกับนโยบาย มาตรการ หรือแผนการพัฒนาและสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนที่คณะกรรมการกําหนดหรือเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๒๒  ใหนําความในมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ 

มาใชบังคับแกกรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี 
แตงตั้งโดยอนุโลม เวนแตการพนจากตําแหนงของกรรมการดังกลาวตามมาตรา ๑๖ (๓) ใหพน
จากตําแหนงเมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ใหออก 

ใหนําความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใชบังคับแกคณะกรรมการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๓  ใหกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการตามมาตรา ๒๐ และกรรมการ

ตามมาตรา ๓๑ ไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอ่ืนใน
การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๔  ใหกรมสงเสริมการเกษตรทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของ

คณะกรรมการรับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาขอมูล และกิจกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวกับ
งานของคณะกรรมการ 

ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดทําหนาที่และรับผิดชอบงานตามวรรคหนึ่งที่เก่ียวกับ
งานของคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 

 
หมวด ๔ 

การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
   

 
มาตรา ๒๕  วิสาหกิจชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตอกรม

สงเสริมการเกษตรแลวสามารถขอรับการสงเสริม หรือสนับสนุนจากคณะกรรมการได ตามวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๒๖  ใหคณะกรรมการจัดใหมีมาตรการในการสงเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนระดับปฐมภูมิในการประกอบกิจการอยางครบวงจร รวมถึงการให
ความรูและการสนับสนุนในการจัดตั้ง การรวมมือซึ่งกันและกัน การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนํา
วัตถุดิบ ทรัพยากร หรือภูมิปญญาของชุมชนมาใชใหเหมาะสมกับกิจการวิสาหกิจชุมชนและสภาพ
ทองถ่ินนั้น ๆ หรือการใหความรูเก่ียวกับขบวนการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจทุกดาน ไมวา
การบริหารงานบุคคล การบัญชี การจัดหาทุน หรือการตลาด  ทั้งนี้ เพ่ือใหกิจการวิสาหกิจชุมชน
ในระดับปฐมภูมิมีความเขมแข็งและพ่ึงพาตนเองได 

 
มาตรา ๒๗  ใหคณะกรรมการจัดใหมีมาตรการในการสงเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนที่มีความเขมแข็งและพ่ึงพาตนเองไดแลวตามมาตรา ๒๖ อยาง
ตอเนื่อง รวมถึงการใหความรูและการสนับสนุนในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนในระดับที่
สูงข้ึนตามความพรอมและความตองการของกิจการวิสาหกิจชุมชน เชน การสงเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑของกิจการวิสาหกิจชุมชนและการออกแบบที่ทันสมัยตามความตองการของตลาด การ
รวมมือซึ่งกันและกัน หรือใหความชวยเหลือในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในดานตาง ๆ 
ทั้งในดานคุณภาพ การผลิต การจัดการ และการตลาด เพ่ือสรางความพรอมใหแกกิจการวิสาหกิจ
ชุมชนในระดับที่สูงย่ิงข้ึน 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีที่วิสาหกิจชุมชนประสงคจะรวมตัวกันจัดตั้งเปนเครือขาย

วิสาหกิจชุมชนหรือดําเนินการจัดตั้งเปนองคกรธุรกิจใด ๆ ใหคณะกรรมการใหการสนับสนุนใน
การจัดตั้ง การประกอบการ การตลาด รวมทั้งสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกันระหวาง
เครือขายวิสาหกิจชุมชนหรือภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอื่น เพ่ือขยายและสรางความมั่นคงใหแก
กิจการวิสาหกิจชุมชน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๙  ใหคณะกรรมการสงเสริมการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับ

การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑและการรับรองเกี่ยวกับแหลงกําเนิด สวนประกอบ วิธีการผลิต 
คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินคาหรือการรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือ
คุณลักษณะอื่นใดของบริการ เพ่ือใหสินคาหรือบริการของกิจการวิสาหกิจชุมชนเปนที่เช่ือถือ 
รวมทั้งปลอดภัยตอผูบริโภคหรือผูใชบริการ 

ในการสงเสริมตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการพิจารณาใหคําปรึกษาหรือให
ความชวยเหลือแกกิจการวิสาหกิจชุมชนในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองตามกฎหมายวา
ดวยเครื่องหมายการคา หรือใหคําปรึกษาหรือใหความชวยเหลืออ่ืนใดเพื่อใหความคุมครองแก
สินคาหรือบริการของกิจการวิสาหกิจชุมชนนั้นตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา  ๓๐   ในการส ง เส ริมและสนับสนุนกิ จการวิสาหกิจชุมชน  ให

คณะกรรมการพิจารณาดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี ้
(๑) ประสานกับหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อใหการสงเสริมและสนับสนุนมาตรการ

ที่คณะกรรมการจัดใหมีข้ึนตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ และการสงเสริมหรือการสนับสนุน
ตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ 

(๒) ใหการสงเสริมและสนับสนุน หรือประสานกับหนวยงานที่เก่ียวของใหการ
สนับสนุนแกกิจการวิสาหกิจชุมชนที่มีปญหาเกี่ยวกับเงินทุนในการประกอบการ 

(๓) จัดใหมีการฝกอบรมหรือการถายทอดความรูที่เปนประโยชนและเปนไป
ตามความตองการของกิจการวิสาหกิจชุมชน เชน การฝกอบรมดานการจัดการ การบัญชี ภาษี
อากร หรือการถายทอดความรูหรือเทคโนโลยีดานการผลิตหรือการตลาด 

(๔) เสนอแนะใหมีการแกไขกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับใด ๆ ที่เปน
อุปสรรคตอการดําเนินงานหรือการสงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน 

(๕) ดําเนินการในเรื่องอ่ืนใดที่คณะกรรมการเห็นวาเปนประโยชนตอการสงเสริม
กิจการวิสาหกิจชุมชน 

 
มาตรา ๓๑  ใหมีคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการ

วิสาหกิจชุมชน ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ และ
กรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสองคนซึ่งคณะกรรมการแตงตั้ง มีหนาที่ดังตอไปนี ้

(๑) ประสานการดําเนินการของกองทุนตาง ๆ เพ่ือใหสามารถสนับสนุนกิจการ
วิสาหกิจชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ ลดการซ้ําซอนที่ไมเกิดประโยชน และสงเสริมสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน 

(๒) ติดตาม และประเมินการดําเนินงานของกองทุนตาง ๆ ที่มีวัตถุประสงค
เก่ียวกับกิจการวิสาหกิจชุมชน 

(๓) เสนอแนะตอกองทุนที่เก่ียวของหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับแนวทางการ
ดําเนินงานหรือการแกไขปญหาเงินทุนในการสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ใหนําความในมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใชบังคับแกกรรมการ

ประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งโดยอนุโลม เวน
แตการพนจากตําแหนงของกรรมการดังกลาวตามมาตรา ๑๖ (๓) ใหพนจากตําแหนงเมื่อ
คณะกรรมการใหออก 

ใหนําความในมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๒๔ มาใชบังคับแก
คณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๒  ในกรณีที่มีกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับใดกําหนดใหกิจการ

วิสาหกิจชุมชนตองดําเนินการใดอันเปนภาระที่ไมเหมาะสมหรือเกินสมควร คณะกรรมการอาจ
เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาดําเนินการใหมีการลดภาระดังกลาวแกกิจการวิสาหกิจชุมชน
ไดตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที่คณะกรรมการประสานงานกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

องคการมหาชนหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เก่ียวของเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๓๐ แลวไม
บรรลุผล ใหคณะกรรมการเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๓๔  ในวาระเริ่มแรกใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการเพื่อใหมีการแตงตั้ง
กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๓) และ (๔) กรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตามมาตรา ๒๐ ใหแลวเสร็จภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เศรษฐกิจชุมชนเปน
พ้ืนฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และโดยที่เศรษฐกิจชุมชนในปจจุบันจํานวนหนึ่งยัง
อยูในระดับที่ไมพรอมจะเขามาแขงขันทางการคาทั้งในระดับภายในประเทศและระหวางประเทศ 
สมควรใหมีการสงเสริมความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน การสรางรายได การชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน อันจะยังผลให
ชุมชนพึ่งพาตนเองไดและพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ใหมีความเขมแข็งพรอมสําหรับการ
แขงขันทางการคาในอนาคตไมวาในระดับใด รวมไปถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสูการเปนผู
ประกอบกิจการขนาดยอมและขนาดกลางตอไป  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญสินีย/แกไข 
วศิน/ตรวจ 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 


