
 
พระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  (ฉบบัที่ ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๒)  กรรมการจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนสิบสามคน  ได้แก่  รัฐมนตรี

ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  อธิบดีกรมสรรพากร  ผู้จัดการธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ  และผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ  และผู้แทนกรมส่งเสริม  
การเกษตร  ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน  และผู้แทนส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒)  ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และกองทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
วิสาหกิจชุมชน  เพื่อให้การส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร  

ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมายเป็นประธานกรรมการ  ปลัดกรุงเทพมหานคร  ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน  
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ผู้แทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร  ผู้แทนธนาคารออมสิน  ผู้แทนส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
ผู้แทนส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจ านวนสี่คน
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด าเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน 
ในกรุงเทพมหานครตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด  และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสามคนซึ่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจ
หนึ่งคน  ด้านการเงินหนึ่งคน  และด้านการค้าและอุตสาหกรรมหนึ่งคน  ในกรุงเทพมหานคร 
เป็นกรรมการ  และเกษตรกรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๒) ในจังหวัดอื่น  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด  ประกอบด้วย   
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นประธานกรรมการ  
ปลัดจังหวัด  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  พัฒนาการจังหวัด  พาณิชย์จังหวัด  อุตสาหกรรมจังหวัด  
ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีสาขาตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น หนึ่งคน  ผู้แทน
ธนาคารออมสินที่มีสาขาตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นหนึ่งคน  ผู้แทนส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดนั้นหนึ่งคน  ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดหนึ่งคน  
ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจ านวนหกคนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการสรรหาจาก 
ผู้ด าเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนั้นตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด  และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสามคน
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวดัแตง่ตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจ
หนึ่งคน  ด้านการเงินหนึ่งคน  และด้านการค้าและอุตสาหกรรมหนึ่งคน  ในจังหวัดนั้น  เป็นกรรมการ  
และเกษตรจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๔ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ  
โดยให้มีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการ  งานประชุม  และกิจการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ 

(๒) จัดท าแผนการพัฒนาและส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 
(๓) ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และกองทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

วิสาหกิจชุมชน  เพื่อให้การส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
(๔) จัดให้มีข้อมูลสถิติเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน  รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคใน 

การประกอบการของวิสาหกิจชุมชน  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ  ส่งเสริม  
และสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้สามารถเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

(๕) จัดให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่วิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการประกอบการ  การน าวัตถุดิบ  
ทรัพยากร  หรือภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นในชุมชนนั้น ๆ  รวมทั้งให้ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจทุกด้านที่จ าเป็นแก่วิสาหกิจชุมชน  ไม่ว่าการบริหาร 
งานบุคคล  การบัญชี  การจัดหาทุน  หรือการตลาด 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดท าหน้าที่และรับผิดชอบงานตามวรรคหนึ่งที่เกี่ยวกับงานของ

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด” 

มาตรา ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๖/๑  และมาตรา  ๒๖/๒  แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

“มาตรา  ๒๖/๑  เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนของวิสาหกิจชุมชน 

ในการติดต่อกับส่วนราชการหรอืหนว่ยงานของรัฐ  ให้กรมส่งเสริมการเกษตรหรือส านกังานเกษตรจงัหวดั  

แล้วแต่กรณี  ท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการรับเรื่อง  ประสานงาน  ติดตามผลการด าเนินการให้แก่วิสาหกิจชุมชน 

ที่ประสงค์จะขอจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งนี้  ไม่เป็นการตัดสิทธิวิสาหกิจชุมชนที่ประสงค์

จะด าเนินการติดต่อกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง 

เมื่อได้รับค าขอจากวิสาหกิจชุมชนตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ส่งค าขอไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงาน

ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการต่อไป 

กรมส่งเสริมการเกษตรอาจจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  

ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือก าหนดวิธีการในการด าเนินการรับเรื่องและส่งต่อค าขอในเรื่องต่าง ๆ  ของวิสาหกิจชุมชน  

ทั้งนี้  ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๒๖/๒ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล   

ให้การจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่วิสาหกิจชุมชนซึ่งได้จัดตั้งเป็นนิติบุคคล  ได้รับยกเว้น

ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ทั้งนี้  เฉพาะกรณีที่เป็นการโอนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือใช้ประโยชน์

ในกิจการของวิสาหกิจชุมชนและมอียู่ก่อนวันยื่นค าขอจัดตัง้เป็นนติิบคุคล  ระหว่างสมาชิกวิสาหกจิชุมชน

กับวิสาหกิจชุมชนซึ่งได้จัดตั้งเป็นนิติบุคคลนั้น  โดยมีหนังสือรับรองจากกรมส่งเสริมการเกษตร  

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

มาตรา ๑๐ ให้กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด  ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงอยู่ใน

ต าแหน่งต่อไปจนครบวาระ 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๑ ระเบียบที่ออกตามมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่

ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตันิี้  

จนกว่าจะมีระเบียบที่ออกตามมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๒ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  และองค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทั้งในระดับชาติ
และในระดับจังหวัด  ยกเลิกคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพ่ือพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน  และ
ก าหนดหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรในการท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างคล่องตัว  และสามารถส่งเสริมให้วิสาหกิจ
ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมได้ต่อไป  
ตลอดจนสมควรก าหนดให้กรมส่งเสริมการเกษตรและส านักงานเกษตรจังหวัดท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการรับเรื่อง  
ประสานงาน  ติดตามผลการด าเนินการให้แก่วิสาหกิจชุมชนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่วิสาหกิจชุมชนใน  
การติดต่อกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  รวมทั้งสมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนอสังหาริมทรัพย์
ให้แก่วิสาหกิจชุมชนเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งเป็นนิติบุคคลนั้นด้วย   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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