คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต (กทม.)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
(1) วิสาหกิจชุมชนจะต้องเป็นกิจการที่ดาเนินการ หรือประสงค์ที่จะดาเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคลในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของวิสาหกิจชุมชน และ/หรือ รวมถึงพื้นที่ข้างเคียงที่มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชนด้วย ซึ่งอาจอยู่
ภายในตาบล อาเภอ จังหวัดเดียวกันหรือไม่ก็ได้ โดยสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนมีวิถีชีวิตร่วมกันและสามารถดาเนินกิจการร่วมกัน
ได้ อาจเป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคลก็ได้ จะต้องประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่า ๗ คน โดยต้องไม่อยู่
ในครอบครัวเดียวกัน และไม่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านเดียวกัน
(2) วิสาหกิจชุมชนจะต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือกิจการอื่น ที่ทาให้เกิดการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาของชุมชน
(3) วิสาหกิจชุมชนจะต้องดาเนินกิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ เพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพื่อประโยชน์สุข
ของคนในชุมชน
(4) วิสาหกิจชุมชนจะต้องดาเนินกิจการโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
(1) ต้องประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ 2 วิสาหกิจชุมชนขึ้นไปมารวมตัวกัน
(2) อาจมีบุคคลภายนอกซึ่งวิสาหกิจชุมชนเห็นว่าเป็นผู้ที่สามารถให้ความรู้ ความช่วยเหลือ หรือทาคุณประโยชน์อื่นใด
มาร่วมในการดาเนินการด้วยก็ได้
(3) การจัดทากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนั้น
(4) การดาเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต้องมีข้อบังคับในการบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
หมายเหตุ
1. กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อาจแก้ไข เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐาน ร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการ
คืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน ตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
3. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาและกาหนดวันทาสัญญาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
4. คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เป็นผู้พิจารณาคาอุทธรณ์หรือข้อร้องเรียน คาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สุด

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: -)
สานักงานเกษตรอาเภอ/กิ่งอาเภอ/สานักงาน เกษตรเขต
(กทม.) /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 11 วันทาการ
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นแบบคาขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
(แบบ สวช.01) และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารบันทึกข้อมูลใน
ระบบและออกใบรับเรื่องการยื่นคาขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1) ให้แก่ผู้ยื่นฯ
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
2.1 เจ้าหน้าที่พจิ ารณารายละเอียดให้เป็นไปตามคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและ
บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน( 2วันทาการ)
2.2 ปิดประกาศรายชื่อวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนและแบบ สวช. 01 เพื่อให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสีย
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน( 7 วันทาการ)
(หมายเหตุ: (ปิดประกาศ ณ สานักงานเกษตรอาเภอ/กิ่งอาเภอ/
สานักงานเกษตรเขต (กทม.)))
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เสนอนายทะเบียนลงนามอนุมัตใิ นหนังสือสาคัญแสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(ท.ว.ช.2)
และเอกสารสาคัญแสดงการดาเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(ท.ว.ช.3)
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานเกษตรอาเภอ

9 วันทาการ

สานักงานเกษตรอาเภอ

1 วันทาการ

สานักงานเกษตรอาเภอ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) แบบคำขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของสมาชิกและผู้มอี านาจทาการแทน)
3) หนังสือให้ควำมยินยอมของสมำชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
สมำชิกทั้งหมด หรือ สำเนำมติที่ประชุมซึ่งมอบหมำยให้บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดมำจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนแทน(กรณีไม่เป็นนิตบิ คุ คลและจด
ทะเบียนวิสำหกิจชุมชน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) ทะเบียนรำยชื่อและที่อยู่
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) เอกสำรแสดง วัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือข้อบังคับของนิติบุคคล(กรณี
นิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 6) บัญชีรำยชื่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรปัจจุบัน(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 7) มติของคณะกรรมกำรดำเนินกำร หรือมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่ง
มอบหมำยให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมำจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนแทน
(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมการปกครอง

-

-

-

-

-

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
8) หนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนที่เป็นสมำชิกใน
เครือข่ำยฯ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ((กรณีจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน))
9) ข้อบังคับของเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ((กรณีจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน))

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ไม่มี
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สานักงานเกษตรอาเภอ

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สานักงานเกษตรจังหวัด (ที่สานักงานเกษตรอาเภอนั้นสังกัดอยู่)
(หมายเหตุ: (คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด เป็นผู้พิจารณา ผลการพิจารณาถือเป็นทีส่ ิ้นสุด))
2) สานักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร (ที่สานักงานเกษตรเขตนั้นสังกัดอยู)่
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด 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
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (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 ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาร้องขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(แบบ สวช.01)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 07/02/2561

