คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียนณสํานักงาน
เกษตรอําเภอ/กิ่งอําเภอ/สํานักงานเกษตรพื้นที่ (กทม.) [N]
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
(1) วิสาหกิจชุมชนจะต้องเป็นกิจการที่ดําเนินการหรือประสงค์ที่จะดําเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคลในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของวิสาหกิจชุมชนและ/หรือรวมถึงพื้นที่ข้างเคียงที่มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชนด้วยซึ่งอาจอยู่
ภายในตําบลอําเภอจังหวัดเดียวกันหรือไม่ก็ได้โดยสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนมีวิถีชีวิตร่วมกันและสามารถดําเนินกิจการ
ร่วมกันได้อาจเป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคลก็ได้จะต้องประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่า 7 คน
โดยต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกันและไม่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านเดียวกัน
(2) วิสาหกิจชุมชนจะต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าการให้บริการหรือกิจการอื่นที่ทําให้เกิดการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาของชุมชน
(3) วิสาหกิจชุมชนจะต้องดําเนินกิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองและเพื่อประโยชน์สุข
ของคนในชุมชน
(4) วิสาหกิจชุมชนจะต้องดําเนินกิจการโดยไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
(1) ต้องประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ 2 วิสาหกิจชุมชนขึ้นไปมารวมตัวกัน
(2) อาจมีบุคคลภายนอกซึ่งวิสาหกิจชุมชนเห็นว่าเป็นผู้ที่สามารถให้ความรู้ความช่วยเหลือหรือทําคุณประโยชน์อื่นใด
มาร่วมในการดําเนินการด้วยก็ได้
(3) การจัดทํากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนั้น
(4) การดําเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต้องมีข้อบังคับในการบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
หมายเหตุ
1. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่น
คําขอดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการ
คืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
3. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์
(หมายเหตุ: -)
ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
สํานักงานเกษตรอําเภอ/กิ่งอําเภอ/สํานักงานเกษตรพื้นที่ (กทม.) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
https://www.doae.go.th/doae/about_detail.php?id=Rz
MrZ0w2VmNnVGRoYzNrQWk3WGVsUT09/ติดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงาน
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 11 วันทําการ
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นแบบคําขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน (แบบสวช.01) และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้นเพื่อออกใบรับเรื่องการยื่นคําขอจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1) ให้แก่ผู้ยื่นฯ
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและเอกสาร
หลักฐานแล้วบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
(หมายเหตุ: -)
3) การพิจารณา
ปิดประกาศรายชื่อวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนและแบบสวช.01 ณสํานักงานเกษตรอําเภอ/กิ่งอําเภอ/
สํานักงานเกษตรพื้นที่ (กทม.) เพื่อให้สมาชิกและผู้มีส่วน
ได้เสียตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลในการจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
(หมายเหตุ: -)
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอนายทะเบียนลงนามอนุมัติในหนังสือสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(ท.ว.ช.2)
และเอกสารสําคัญแสดงการดําเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ท.ว.ช.3)
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วันทําการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร

2 วันทําการ

กรมส่งเสริมการเกษตร

7 วันทําการ

กรมส่งเสริมการเกษตร

1 วันทําการ

กรมส่งเสริมการเกษตร

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบคําขอจดทะเบียน (แบบสวช.01)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ2) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ3) หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกทั้งหมดหรือสําเนามติที่ประชุมซึ่งมอบหมายให้
บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน
(กรณีวิสาหกิจชุมชน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ4) ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ5) เอกสารแสดงวัตถุประสงค์ระเบียบหรือข้อบังคับของนิติบุคคล
(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ6) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการปัจจุบัน (กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา1 ฉบับ
หมายเหตุ7) มติของคณะกรรมการดําเนินการหรือมติของที่ประชุมใหญ่
ซึ่งมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
แทน (กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมการปกครอง

-

-

-

-

-

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
8) ข้อบังคับของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (กรณีจดทะเบียนเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุค่าธรรมเนียม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1) สํานักงานเกษตรจังหวัด (ที่สํานักงานเกษตรอําเภอนั้นสังกัดอยู่)
https://www.doae.go.th/doae/about_detail.php?id=RzMrZ0w2VmNnVGRoYzNrQWk3WGVsUT09
(หมายเหตุ: (คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเป็นผู้พิจารณาผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด ))
2) สํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร http://www.bangkok.doae.go.th/
(หมายเหตุ: (คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณาผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด ))
3) ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโล กเขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสําหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคําร้องขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(แบบสวช.01)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุเอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการwww.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 26/09/2562

