
เร่ืองเสร็จที่ ๙๑๗/๒๕๕๐ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง การแตงตั้งอนุกรรมการในคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด  

   
 

กรมสงเสริมการเกษตรไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กษ ๑๐๒๑/๑๓๐๙๒ ลงวันที่ 
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา ตามที่พระราชบัญญัติ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘ ซึ่งในมาตรา ๒๐ 
บัญญัติใหมีคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดขึ้นทุกจังหวัด และมาตรา ๒๒ วรรคสอง 
ใหนําความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใชบังคับแกคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดโดยอนุโลม โดยที่มาตรา ๑๙ บัญญัติวา คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ไดนั้น กรมสงเสริมการเกษตรในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
ไดประสานงานไปยังสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง เพ่ือขอจัดตั้งงบประมาณเปนคาใชจาย
สําหรับคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด เพ่ือใหเกิดความชัดเจน
ในการแตงตั้งคณะอนุกรรมการดังกลาวและใชถือปฏิบัติตอไป  กรมสงเสริมการเกษตรจึงขอ
หารือในประเด็นที่เก่ียวกับการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ดังนี้ 

๑. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ซึ่งแตง
ตั้งข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใชช่ือวา “คณะอนุกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัด” หรือ “คณะอนุกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนอําเภอ” หรือใชช่ือคณะอนุกรรมการซึ่งมี
ช่ือเรียกอยางอ่ืน เพ่ือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัด หรือตามที่คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมอบหมาย ไดหรือไม อยางไร 

๒. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ซึ่งแตง
ตั้งข้ึนตามขอ ๑ นั้น จะสามารถใชสิทธิเบิกเบี้ยประชุม คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชา ที่พัก และ
คาใชจายอยางอ่ืนในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการไดหรือไม อยางไร 

๓. หากไมสามารถดําเนินการตามขอ ๑ และขอ ๒ ได ควรจะดําเนินการอยางไร 

                                                 
  สงพรอมหนังสือ ดวนที่สุด ท่ี นร ๐๙๐๑/ ๒๐๗๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๐ ซึ่ง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ไดพิจารณาขอหารือของกรมสงเสริม
การเกษตร โดยมีผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(สํานักงานปลัดกระทรวงและกรมสงเสริมการเกษตร) เปนผูช้ีแจงขอเท็จจริงแลว มีความเห็น 
ดังนี้ 

ประเด็นที่หน่ึง คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดแตงตั้งข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๙ แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใชช่ือวา “คณะอนุกรรมการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัด” หรือ “คณะอนุกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนอําเภอ” หรือใช ช่ือ
คณะอนุกรรมการซึ่ งมี ช่ือเ รียกอยาง อ่ืนไดหรือไม นั้น  เห็นวา ตามที่มาตรา  ๒๐๑ แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติใหมีคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน 
 

                                                 
๑ มาตรา ๒๐ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ดังตอไปนี ้
  (๑) ในกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร

ประกอบดวย ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย เปนประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูแทนกรมการพัฒนาชุมชน ผูแทนกรมสงเสริมการ
สงออก ผูแทนกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ผูแทนกรมสรรพากร ผูแทนสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ ผูแทนสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
ผูแทนธนาคารออมสิน ผูแทนวิสาหกิจชุมชนจํานวนหกคนซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งจากบุคคลซึ่ง
ไดรับการสรรหาจากผูดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด และ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามคนซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณในดานการบริหารธุรกิจหนึ่งคน ดานการเงินหนึ่งคน และดานการคาและอุตสาหกรรมหนึ่งคน  
ในกรุงเทพมหานคร เปนกรรมการ และเกษตรจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ  

  (๒) ในจังหวัดอ่ืน ใหมีคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ประกอบดวย ผูวา
ราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย เปนประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด พัฒนาการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด พาณิชยจังหวัด 
อุตสาหกรรมจังหวัด ผูแทนกรมสรรพากรที่มีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัดนั้นหนึ่งคน ผูแทนธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตรที่มีสาขาตั้งอยูในจังหวัดนั้นหนึ่งคน ผูแทนธนาคารออมสินที่มีสาขาตั้งอยูใน
จังหวัดนั้นหนึ่งคน ผูแทนวิสาหกิจชุมชนจํานวนหกคนซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากบุคคลซึ่งไดรับการสรร
หาจากผูดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนั้นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด และผูทรงคุณวุฒิจํานวนสาม
คนซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณในดานการบริหารธุรกิจ
หนึ่งคน ดานการเงินหนึ่งคน และดานการคาและอุตสาหกรรมหนึ่งคน ในจังหวัดนั้น เปนกรรมการ และเกษตร
จังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ 



 ๓

จังหวัดขึ้นในทุกจังหวัด โดยในมาตรา ๒๒ วรรคสอง๒ ไดบัญญัติใหนํามาตรา ๑๘๓ และมาตรา 
๑๙๔ ซึ่งเปนบทบัญญัติเ ก่ียวกับการประชุมของคณะกรรมการและอํานาจในการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนมาใชบังคับแกคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดโดยอนุโลม ดังนั้น คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดจึงสามารถตั้งคณะอนุกรรมการ
เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดหรือตามที่
คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมอบหมายไดตามความเหมาะสมและเทาที่จําเปน และโดยที่
พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไมมีบทบัญญัติใดกําหนดถึงช่ือหรือขอจํากัด
การใชช่ือของคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งไวโดยเฉพาะ ดังนั้น คณะกรรมการวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดจึงสามารถแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยาง
ใดแทนคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัด โดยจะใชช่ือวา “คณะอนุกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัด” หรือ  “คณะอนุกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนอําเภอ” หรือจะใช ช่ือ
คณะอนุกรรมการอยางอ่ืนก็ได  ทั้งนี้ เพ่ือใหเหมาะสมกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

ประเด็นที่สอง คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดแตงตั้งข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๙ แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีสิทธิเบิกเบี้ยประชุม คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง 
คาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอ่ืนในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการไดหรือไม นั้น เห็นวา 
ในมาตรา ๒๓๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติใหกรรมการ 
อนุกรรมการ กรรมการตามมาตรา ๒๐๖ และกรรมการตามมาตรา ๓๑๗ ไดรับเบี้ยประชุม  
                                                 

๒ มาตรา ๒๒   ฯลฯ    ฯลฯ 

  ใหนําความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใชบังคับแกคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดโดยอนุโลม 

๓ มาตรา ๑๘ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

  ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไม
อาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

๔ มาตรา ๑๙ คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยาง
หนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายได และใหนําความในมาตรา ๑๘ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

๕ มาตรา ๒๓  ใหกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการตามมาตรา ๒๐ และกรรมการตาม
มาตรา ๓๑ ไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะ คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอยางอ่ืนในการปฏิบัติหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัตินี้ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

๖ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 
๗ มาตรา ๓๑  ใหมีคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพ่ือพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสองคนซึ่ง
คณะกรรมการแตงตั้ง มีหนาท่ี ดังตอไปนี ้

ฯลฯ    ฯลฯ 



 ๔

คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอ่ืนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
นี้ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ซึ่งคําวา “กรรมการ” นั้น ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
ไดบัญญัติบทนิยามใหหมายถึงกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน แตไมไดบัญญัติบทนิยามของคํา
วา “อนุกรรมการ” ไว  จึงมีประเด็นที่ตองพิจารณาวา คําวา “อนุกรรมการ” ตามมาตรา ๒๓ นั้น 
หมายความเฉพาะอนุกรรมการที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนตามมาตรา ๑๙๘ 
เทานั้น หรือหมายความรวมถึงอนุกรรมการที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง๙ หรือที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพื่อ
พัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนตามมาตรา ๓๑๑๐ ดวยหรือไม 

โดยที่พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติใหมี
คณะกรรมการขึ้นสามคณะ ไดแก คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนตามมาตรา ๑๒๑๑  
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตามมาตรา ๒๐๑๒ และคณะกรรมการประสาน
นโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนตามมาตรา ๓๑๑๓ โดยมาตรา ๑๙๑๔ ไดบัญญัติ
ใหคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนสามารถตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาหรือ

                                                 
๘ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔, ขางตน 
๙ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน 
๑๐ มาตรา ๓๑   ฯลฯ    ฯลฯ 

    ใหนําความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๔ มาใชบังคับแกคณะกรรมการ
ประสานนโยบายกองทุนเพ่ือพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนโดยอนุโลม 

๑๑ มาตรา ๑๒ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนประกอบดวย 

   (๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน
กรรมการ  

   (๒) กรรมการจากสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของ จํานวนสิบสามคน ไดแก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมสงเสริมการสงออก อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม อธิบดี
กรมสรรพากร ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และผูอํานวยการธนาคารออมสิน  

    (๓) กรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชน จํานวนสิบคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซึ่ง
ไดรับการสรรหาจากผูดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

    (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมี
ความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณในดานการบริหารธุรกิจหนึ่งคน ดานการเงินหนึ่งคน และดานการคา
และอุตสาหกรรมหนึ่งคน  

    ใหอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีกรมสงเสริม
การเกษตรแตงตั้งผูแทนกรมสงเสริมการเกษตรหนึ่งคนเปนผูชวยเลขานุการ และใหอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
แตงตั้งผูแทนกรมการพัฒนาชุมชนอีกหนึ่งคนเปนผูชวยเลขานุการ 

๑๒ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 
๑๓ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๗, ขางตน 
๑๔ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔, ขางตน 



 ๕

ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนหรือตามที่คณะกรรมการวิสาหกิจ
ชุมชนมอบหมายได ซึ่งมาตรา ๒๒ วรรคสอง๑๕  และมาตรา ๓๑ วรรคสาม๑๖ บัญญัติใหนําความ
ในมาตรา ๑๙ มาใชบังคับแกคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดและคณะกรรมการ
ประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนโดยอนุโลม ดังนั้น คณะกรรมการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดและคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการ
วิสาหกิจชุมชนจึงสามารถตั้งคณะอนุกรรมการไดเชนเดียวกับคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน และเมื่อพิจารณาถึงลักษณะในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการที่แตงตั้งโดย
คณะกรรมการทั้งสามคณะแลว ก็มีลักษณะเชนเดียวกัน กลาวคือ เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย เมื่อลักษณะในการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการที่แตงตั้ง ข้ึนโดยคณะกรรมการทั้งสามคณะมีลักษณะ
เชนเดียวกัน สิทธิประโยชนที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายจึงควรมีสิทธิในทํานอง
เดียวกัน ดังนั้น คําวา “อนุกรรมการ” ตามมาตรา ๒๓ จึงหมายความถึง อนุกรรมการที่แตงตั้ง
โดยคณะกรรมการทั้งสามคณะ ดวยเหตุนี้ คณะอนุกรรมการที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดจึงมีสิทธิเบิกเบี้ยประชุม คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอ่ืน
ในการปฏิบัติหนาที่ของอนุกรรมการตามที่มาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติไว 

ประเด็นที่สาม  หากไมสามารถดําเนินการตามประเด็นที่หนึ่งหรือประเด็นที่สองได 
ควรจะดําเนินการอยางไร นั้น เมื่อไดใหความเห็นตามประเด็นที่หนึ่งและประเด็นที่สองดังที่กลาว
มาขางตนแลว จึงไมจําเปนตองวินิจฉัยในประเด็นนี้ 
 
 

(ลงช่ือ)   พรทิพย  จาละ 
(คุณพรทิพย จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ธันวาคม ๒๕๕๐ 

 
 
 

                                                 
๑๕ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน 
๑๖ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๐, ขางตน 


