8. คู่มือสาหรับประชาชน : การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน
ณ สานักงานเกษตรอาเภอ/กิ่งอาเภอ/สานักงานเกษตรเขต (กทม.)
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
(1) เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ ที่ทาให้เกิดการพัฒนา และแก้ไข
ปัญหาของชุมชน
(2) เป็นกิจการที่ดาเนินการ หรือประสงค์จะดาเนินการร่วมกันในชุมชน โดยคณะบุคคลที่เป็น นิติ
บุคคล หรือไม่เป็นนิติบุคคลและประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่า 7 คน โดยบุคคลดังกล่าว
ต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
(3) เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ เพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพื่อประโยชน์สุข ของคนในชุมชน
(4) เป็นกิจการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
(1) ต้องประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ 2 วิสาหกิจชุมชนขึ้นไปมารวมตัวกัน
(2) อาจมีบุคคลภายนอกซึ่งวิสาหกิจชุมชนเห็นว่าเป็นผู้ที่สามารถให้ความรู้ ความช่วยเหลือ หรือทา
คุณประโยชน์อื่นใด มาร่วมในการดาเนินการด้วยก็ได้
(3) การจัดทากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนใน
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนั้น
(4) การดาเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต้องมีข้อบังคับในการบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
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หมายเหตุ
1. กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อาจแก้ไข
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐาน
ร่ว มกัน พร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ ผู้ ยื่ น คาขอดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ ยื่นคาขอไม่ดาเนิ นการแก้ไข
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน ตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
3. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาและกาหนดวันทาสัญญาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่
วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
4. คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด /กรุงเทพมหานคร เป็นผู้พิจารณาคาอุทธรณ์หรือข้อ
ร้องเรียน คาวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สุด
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
สานักงานเกษตรอาเภอ/กิ่งอาเภอ/สานักงานเกษตรเขต
(กทม.) /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุด ที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 11 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
1) การตรวจสอบเอกสาร
1 วันทาการ
ยื่นแบบคาขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน (แบบ สวช.01) และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารบันทึก
ข้อมูลในระบบและออกใบรับเรื่องการยื่นคาขอจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1) ให้แก่ผู้ยื่นฯ
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
9 วันทาการ
2.1 เจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดให้เป็นไปตามคุณสมบัติ
และหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (2 วันทาการ)
2.2 ปิดประกาศรายชื่อวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนและแบบ สวช. 01 เพื่อให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสีย
ตรวจสอบความถูกต้องข้องข้อมูลในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (7 วันทาการ)
(หมายเหตุ: (ปิดประกาศ ณ สานักงานเกษตรอาเภอ/กิ่งอาเภอ/
สานักงานเกษตรเขต (กทม.)))
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
1 วันทาการ
เสนอนายทะเบียนลงนามอนุมัติในหนังสือสาคัญแสดง
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
(ท.ว.ช.2) และเอกสารสาคัญแสดงการดาเนินกิจการของวิสาหกิจ
ชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ท.ว.ช.3)
(หมายเหตุ: -)
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ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงาน
เกษตรอาเภอ

สานักงาน
เกษตรอาเภอ

สานักงาน
เกษตรอาเภอ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)

2)

3)

4)

5)

6)

แบบคาขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ของสมาชิกและผู้มีอานาจทาการแทน)
หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกทั้งหมด หรือ สาเนามติที่ประชุมซึ่งมอบหมายให้
บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน(กรณีไม่
เป็นนิติบุคคลและจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารแสดง วัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือข้อบังคับของนิติบุคคล
(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ บัญชีรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการปัจจุบัน(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -
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หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
-

กรมการปกครอง

-

-

-

-

ลาดับ
7)

8)

9)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
มติของคณะกรรมการดาเนินการ หรือมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่ง
มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
แทน(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ –
หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสมาชิก
ในเครือข่ายฯ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ((กรณีจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน))
ข้อบังคับของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ((กรณีจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน))

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ไม่มี
(หมายเหตุ: -)

17

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
-

สานักงานเกษตรอาเภอ

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) สานักงานเกษตรจังหวัด (ที่สานักงานเกษตรอาเภอนั้นสังกัดอยู่)
(หมายเหตุ: คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด เป็นผู้พิจารณา ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด)
2) สานักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร (ที่สานักงานเกษตรเขตนั้นสังกัดอยู่)
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาร้องขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(แบบ สวช.01)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-
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