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คู่มือสาหรั บประชาชน: การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ ายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียนณ
สานักงานเกษตรอาเภอ/กิ่งอาเภอ/สานักงานเกษตรเขต (กทม.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานเกษตรอาเภอมหาราช
กระทรวง:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียนณสานักงานเกษตร
อาเภอ/กิ่งอาเภอ/สานักงานเกษตรเขต (กทม.)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักงานเกษตรอาเภอมหาราช
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริ มวิ สาหกิ จชุมชนว่าด้วยการจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิ สาหกิ จชุมชน
พ.ศ. 2548
2)

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริ มวิ สาหกิ จชุมชนเรื ่องคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิ สาหกิ จชุมชน

3)

พระราชบัญญัติส่งเสริ มวิ สาหกิ จชุมชนพ.ศ.2548

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนว่าด้ วยการจด
ทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนพ.ศ. 2548
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
15วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียนณ
สานักงานเกษตรอาเภอ/กิ่งอาเภอ/สานักงานเกษตร
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการสานักงานเกษตรอาเภอมหาราช
เลขที ่ 4 หมู่ 4 ตาบลหัวไผ่อาเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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โทร/โทรสาร 035389126 E-mail:maharat27@hotmail.com/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
(1) เป็ นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้ าการให้ บริการหรื อการอื่นๆที่ทาให้ เกิดการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาของชุมชน
(2) เป็ นกิจการที่ดาเนินการหรื อประสงค์จะดาเนินการร่วมกันในชุมชนโดยคณะบุคคลที่เป็ นนิตบิ คุ คลหรื อไม่เป็ นนิติ
บุคคล
และประกอบด้ วยสมาชิกที่อยูร่ ่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่า 7 คนโดยบุคคลดังกล่าวต้ องไม่อยูใ่ นครอบครัวเดียวกัน
(3) เป็ นกิจการที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างรายได้ เพื่อการพึง่ พาตนเองและเพื่อประโยชน์สขุ ของคนในชุมชน
(4) เป็ นกิจการที่ไม่ขดั ต่อกฎหมายความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ของเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
(1) ต้ องประกอบด้ วยวิสาหกิจชุมชนตังแต่
้ 2 วิสาหกิจชุมชนขึ ้นไปมารวมตัวกัน
(2) อาจมีบคุ คลภายนอกซึง่ วิสาหกิจชุมชนเห็นว่าเป็ นผู้ที่สามารถให้ ความรู้ความช่วยเหลือหรื อทาคุณประโยชน์อื่นใด
มาร่วมในการดาเนินการด้ วยก็ได้
(3) การจัดทากิจกรรมอย่างหนึง่ อย่างใดเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
นัน้
(๔) การดาเนินงานของเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนต้ องมีข้อบังคับในการบริหารจัดการเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
หมายเหตุ
1. กรณีคาขอหรื อเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ องและไม่อาจแก้ ไขเพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนันผู
้ ้ รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้
รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนถูกต้ องตามที่ระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
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3. ทังนี
้ ้จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาและกาหนดวันทาสัญญาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ ว
เสร็จ
4. คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหานครเป็ นผู้พิจารณาคาอุทธรณ์หรื อข้ อร้ องเรี ยนคาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการฯให้ ถือเป็ นที่สดุ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแบบคาขอจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน/เครื อข่าย
วิสาหกิจชุมชน(แบบ
สวช.01) และเจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบเอกสารบันทึก
ข้ อมูลในระบบ
และออกใบรับเรื่ องการยื่น
คาขอจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนและเครื อข่าย
วิสาหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1)
ให้ แก่ผ้ ยู ื่นฯ

1 วันทาการ

การพิจารณา

2.1 เจ้ าหน้ าที่พิจารณา
รายละเอียดให้ เป็ นไปตาม
คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์
ของวิสาหกิจชุมชนและ

9 วันทาการ

ประเภทขัน้ ตอน

1)

2)

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานเกษตร อาเภอมหาราช

สานักงานเกษตร (ปิ ดประกาศณ
อาเภอมหาราช สานักงานเกษตร
อาเภอ/กิ่งอาเภอ/
สานักงานเกษตร
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
และบันทึกข้ อมูลในระบบ
สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน(
2วันทาการ)
2.2 ปิ ดประกาศรายชื่อ
วิสาหกิจชุมชนและ
เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
และแบบสวช. 01 เพื่อให้
สมาชิกและผู้มีสว่ นได้ เสีย
ตรวจสอบ
ความถูกต้ องข้ อมูลในการ
จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
และเครื อข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน( 7วันทาการ)
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

3)

เสนอนายทะเบียนลงนาม
อนุมตั ใิ นหนังสือสาคัญ
แสดงการจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนและ
เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
(ท.ว.ช.2) และเอกสาร
สาคัญแสดงการดาเนิน
กิจการของวิสาหกิจชุมชน
และเครื อข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน(ท.ว.ช.3)

หมายเหตุ

เขต (กทม.))

1 วันทาการ

สานักงานเกษตร อาเภอมหาราช

ระยะเวลาดาเนินการรวม 11 วันทาการ
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
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ผ่านการดาเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิ
้
บตั ริ าชการมาแล้ ว 11 วันทาการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1) ประชาชน

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของสมาชิกและผู้
มีอานาจทาการ
แทน)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคาขอจด
ทะเบียน (แบบ
สวช.01)
หนังสือให้ ความ ยินยอมของ
สมาชิกซึง่ มี
จานวนไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึง่ ของ
สมาชิกทังหมด
้
หรื อสาเนามติที่
ประชุมซึง่
มอบหมายให้
บุคคลหนึง่ บุคคล
ใดมาจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน
แทน(กรณีไม่เป็ น
นิตบิ คุ คลและจด
ทะเบียนวิสาหกิจ

1

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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ที่

3)

4)

5)

6)

7)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ชุมชน)
ทะเบียนรายชื่อ
และที่อยู่
เอกสารแสดง
วัตถุประสงค์
ระเบียบหรื อ
ข้ อบังคับของนิติ
บุคคล(กรณีนิติ
บุคคล)
บัญชีรายชื่อ
คณะกรรมการ
ดาเนินการ
ปั จจุบนั (กรณีนิติ
บุคคล)
มติของ
คณะกรรมการ
ดาเนินการหรื อ
มติของที่ประชุม
ใหญ่ซงึ่
มอบหมายให้
บุคคลหนึง่ บุคคล
ใดมาจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน
แทน(กรณีนิติ
บุคคล)
หนังสือสาคัญ
แสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนที่เป็ น

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

สานักงานเกษตร
อาเภอ

0

1

ฉบับ

((กรณีจดทะเบียน
เครื อข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน))
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ที่

8)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สมาชิกใน
เครื อข่ายฯ
ข้ อบังคับของ
เครื อข่าย
วิสาหกิจชุมชน

-

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ

((กรณีจดทะเบียน
เครื อข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน))

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มี
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนสานักงานเกษตรอาเภอมหาราชเลขที่ 4 หมู่ 4 ตาบลหัวไผ่อาเภอมหาราชจังหวัด
พระนครศรี อยุธยาโทร/โทรสาร 035389126 E-mail:maharat27@hotmail.com
หมายเหตุ(คณะกรรมการส่งเสริ มวิ สาหกิ จชุมชนจังหวัดเป็ นผูพ้ ิ จารณาผลการพิ จารณาถื อเป็ นที ส่ ิ้ นสุด )
2) ช่ องทางการร้ องเรียนสานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
หมายเหตุ(45/5 ม.7 ต.คลองสวนพลูอ.พระนครศรี อยุธยาจ.พระนครศรี อยุธยา 13000 โทร. 0-3533-6559 Email : Ayutthaya@doae.go.t้้h)
3) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาร้ องขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน(แบบสวช.01)
-

19. หมายเหตุ
-
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วันที่พมิ พ์
สถานะ

03/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
สานักงานเกษตรอ. มหาราชกสก.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

