คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล/แขวง (กทม.)
หน่วยงานที่ให้บริการ :กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
(1) เป็นกิจการที่เกีย่ วกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ ที่ทําให้เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาของชุมชน
(2) เป็นกิจการที่ดาํ เนินการ หรือประสงค์จะดําเนินการร่วมกันในชุมชน โดยคณะบุคคลที่เป็น นิติบุคคล หรือไม่เป็นนิติบคุ คล
และประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่า 7 คน โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่อยูใ่ นครอบครัวเดียวกัน
(3) เป็นกิจการที่มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างรายได้ เพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพื่อประโยชน์สุข ของคนในชุมชน
(4) เป็นกิจการทีไ่ ม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
(1) ต้องประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ 2 วิสาหกิจชุมชนขึ้นไปมารวมตัวกัน
(2) อาจมีบุคคลภายนอกซึ่งวิสาหกิจชุมชนเห็นว่าเป็นผู้ที่สามารถให้ความรู้ ความช่วยเหลือ หรือทําคุณประโยชน์อื่นใด มาร่วมในการ
ดําเนินการด้วยก็ได้
(3) การจัดทํากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนั้น
(4) การดําเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต้องมีข้อบังคับในการบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
หมายเหตุ
1. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อาจแก้ไข เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคําขอและผู้
ยื่นคําขอจะต้องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐาน ร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
หากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน ตามคู่มอื จะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
เรียบร้อยแล้ว
3. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาและกําหนดให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
4. คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เป็นผู้พิจารณาคําอุทธรณ์หรือข้อร้องเรียน คําวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ
ให้ถือเป็นที่สุด
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล/แขวง
(กทม.)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :15 วันทําการ
ลําดับ
ขั้นตอน
1)
การตรวจสอบเอกสาร
1.1 ยื่นคําขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(
แบบ สวช.01)
และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
1.2 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯรวบรวมแบบคําขอนําส่งสํานักงานเกษตรอําเภอ/
กิ่งอําเภอ/สํานักงานเกษตรเขต (กทม.)
บันทึกข้อมูลในระบบและออกใบรับเรื่องการยื่นคําขอจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1)
1.3 นําใบรับเรื่องการยื่นคําขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1) ไปมอบให้แก่ผู้ยืนฯ
(หมายเหตุ: (ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล/แขวง (กทม.)ณ ตําบล/แขวง ที่กลุ่มผู้มายื่นขอรับการจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนั้นตั้งอยู่
หรือ ศูนย์ ฯ ณ ตําบล/แขวง ใกล้เคียงในอําเภอ/ กิ่งอําเภอ เดียวกัน
\ ( ในกรณีที่ตําบล / แขวง นั้นไม่มีศูนย์ ฯ ตัง้ อยู่ )))
2)
การพิจารณา
2.1เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจ
ชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และเอกสารหลักฐาน แล้วบันทึก
ข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน( 2 วันทําการ)
2.2 ปิดประกาศรายชื่อวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และแบบ สวช.01 ณ สํานักงานเกษตรอําเภอ/กิ่งอําเภอ/สํานักงาน
เกษตรเขต (กทม.) เพื่อให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียตรวจสอบความถูก
ต้องข้อมูลในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน( 7 วันทําการ)
(หมายเหตุ: (ปิดประกาศ ณ สํานักงานเกษตรอําเภอ/กิ่งอําเภอ/
สํานักงาน เกษตรเขต (กทม.) ))
3)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอนายทะเบียนลงนามอนุมัตใิ นหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(ท.ว.ช.2) และเอกสาร
สําคัญแสดงการดําเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน(ท.ว.ช.3)
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ามี)
1)
แบบคําขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01)
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ-

ระยะเวลา
5 วันทําการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอ

9 วันทําการ

สํานักงานเกษตรอําเภอ

1 วันทําการ

สํานักงานเกษตรอําเภอ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ลําดับ
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ามี)
หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิก
ทั้งหมด หรือ สําเนามติที่ประชุมซึ่งมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน(กรณีไม่เป็นนิติบุคคลและจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน)
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุบัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ของสมาชิกและผู้มีอํานาจทําการแทน)
ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ ของสมาชิก
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุเอกสารแสดง วัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือข้อบังคับของนิติบุคคล(กรณีนิติ
บุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุบัญชีรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการปัจจุบัน(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุมติของคณะกรรมการดําเนินการ หรือมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมอบหมายให้
บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายฯ
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน)
ข้อบังคับของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน)

ค่าธรรมเนียม
ลําดับ
1)
ไม่มี
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

กรมการปกครอง

-

-

-

-

สํานักงานเกษตรอําเภอ

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
สํานักงานเกษตรจังหวัด (ที่สํานักงานเกษตรอําเภอนั้นสังกัดอยู)่
(หมายเหตุ: -)
2)
สํานักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร (ที่สํานักงานเกษตรเขตนั้นสังกัดอยู)่
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
แบบคําร้องขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(แบบ สวช.01)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/08/2558

