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คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียน ณ สํานักงาน
เกษตรอําเภอ/กิ่งอําเภอ/สํานักงานเกษตรเขต (กทม.)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานเกษตรอําเภอสามชัย
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียน ณ สํานักงานเกษตร
อําเภอ/กิ่งอําเภอ/สํานักงานเกษตรเขต (กทม.)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : สํานักงานเกษตรอําเภอสามชัย
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนวาดวยการจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนพ.ศ. 2548
2) พ.ร.บ. สงเสริมรัฐวิสาหกิจชุมชนพ.ศ. 2548
3) ประกาศคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนเรื่องคุณสมบัติและหลักเกณฑของวิสาหกิจชุมชน
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนวาดวยการจดทะเบียน
และการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนพ.ศ. 2548
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
15 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน ประชาชน การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชนกรณี
จดทะเบียน ณ สํานักงานเกษตรอําเภอ/กิ่งอําเภอ/สํานักงานเกษตรเขต (กทม.) สํานักงานเกษตรอําเภอสามชัย ปยนุช
สําเนาคูมือประชาชน 03/09/2015 10:50
11. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ สํานักงานเกษตรสามชัย ที่วาการอําเภอสามชัย หมูที่ 4 ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย
จังหวัดกาฬสินธุ 46180 โทรศัพท : 043-818256 e-mail : Samchai@doae.go.th
/ ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติและหลักเกณฑของวิสาหกิจชุมชน
(1) เปนกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินคาการใหบริการหรือการอื่นๆที่ทําใหเกิดการพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชน
(2) เปนกิจการที่ดําเนินการหรือประสงคจะดําเนินการรวมกันในชุมชนโดยคณะบุคคลที่เปนนิติบุคคลหรือไมเปนนิติ
บุคคล และประกอบดวยสมาชิกที่อยูรวมกันในชุมชนไมนอยกวา 7 คนโดยบุคคลดังกลาวตองไมอยูในครอบครัวเดียวกัน

2/5

(3) เปนกิจการที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางรายไดเพื่อการพึ่งพาตนเองและเพื่อประโยชนสุขของคนในชุมชน
(4) เปนกิจการที่ไมขัดตอกฎหมายความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
คุณสมบัติและหลักเกณฑของเครือขายวิสาหกิจชุมชน
(1) ตองประกอบดวยวิสาหกิจชุมชนตั้งแต 2 วิสาหกิจชุมชนขึ้นไปมารวมตัวกัน
(2) อาจมีบุคคลภายนอกซึ่งวิสาหกิจชุมชนเห็นวาเปนผูที่สามารถใหความรูความชวยเหลือหรือทําคุณประโยชนอื่นใด
มารวมในการดําเนินการดวยก็ได
(3) การจัดทํากิจกรรมอยางหนึ่งอยางใดเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือขายวิสาหกิจชุมชนนั้น
(4) การดําเนินงานของเครือขายวิสาหกิจชุมชนตองมีขอบังคับในการบริหารจัดการเครือขายวิสาหกิจชุมชน
หมายเหตุ
1. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไมครบถวนหรือไมถูกตองและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้น
ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงบันทึกความบกพรองและรายงานเอกสารหลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผู
ยื่นคําขอดําเนินการแกไขเพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนถูกตองตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว
3. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาและกําหนดใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
4. คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหานครเปนผูพิจารณาคําอุทธรณหรือขอรองเรียนคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการฯใหถือเปนที่สุด
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
ประเภท
ระยะเวลา
ที่
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
หนวยงานที่
ขั้นตอน
ใหบริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ 1.1 ยื่นคําขอจดทะเบียนวิสาหกิจ
1 วันทําการ สํานักงาน
เอกสาร
ชุมชน/เครือขายวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอําเภอ
( แบบสวช.01)และเจาหนาที่
สามชัย
ตรวจสอบเอกสาร
1.2 เจาหนาที่ศูนยฯรวบรวม
แบบคําขอนําสงสํานักงาน
เกษตรอําเภอ/กิ่งอําเภอ/
สํานักงานเกษตรเขต (กทม.)
บันทึกขอมูลในระบบและออกใบ
รับเรื่องการยื่นคําขอจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมนและเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1) 1.3
นําใบรับเรื่องการยื่นคําขอจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและ
เครือขายวิสาหกิจชุมชน
(ท.ว.ช.1) ไปมอบใหแกผูยืนฯ
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สวนงาน /
ที่
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
2) การพิจารณา
2.1เจาหนาที่ตรวจสอบขอมูล
9 วันทําการ สํานักงาน
คุณสมบัติและหลักเกณฑของ
เกษตรอําเภอ
วิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจ
สามชัย
ชุมชนและเอกสารหลักฐานแลว
บันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ
วิสาหกิจชุมชน( 2 วันทําการ)
2.2 ปดประกาศรายชื่อวิสาหกิจ
ชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน
และแบบสวช.01 ณสํานักงานเกษตร
อําเภอ/กิ่งอําเภอ/สํานักงานเกษตร
เขต (กทม.) เพื่อใหสมาชิกและผูมี
สวนไดเสียตรวจสอบความถูกตอง
ขอมูลในการจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน(
7 วันทําการ)
3) การลงนาม/
เสนอนายทะเบียนลงนามอนุมัติใน 1 วันทําการ สํานักงาน
คณะกรรมการมี หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
เกษตรอําเภอ
มติ
วิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจ
สามชัย
ชุมชน(ท.ว.ช.2) และเอกสารสําคัญ
แสดงการดําเนินกิจการของวิสาหกิจ
ชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน
(ท.ว.ช.3)
ประเภท
ขั้นตอน

หมายเหตุ

ระยะเวลา
ใหบริการ

(ปดประกาศ ณ
สํานักงานเกษตร
อําเภอ/กิ่งอําเภอ/
สํานักงานเกษตรเขต
(กทม.) )

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 11 วันทําการ
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
1)
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(ของสมาชิกและผู
ประชาชน
มีอํานาจทําการ
แทน)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1)

แบบคําขอจดทะเบียน (แบบ
สวช.01)
หนังสือใหความยินยอมของสมาชิก
ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
สมาชิกทั้งหมดหรือสําเนามติที่
ประชุมซึ่งมอบหมายใหบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนแทน(กรณีไมเปนนิติบุคคล
และจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน)
ทะเบียนรายชื่อและที่อยูของ
สมาชิก
เอกสารแสดงวัตถุประสงคระเบียบ
หรือขอบังคับของนิติบุคคล(กรณี
นิติบุคคล)
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการปจจุบัน(กรณีนิติบุคคล)
มติของคณะกรรมการดําเนินการ
หรือมติของที่ประชุมใหญซึ่ง
มอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด
มาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน
(กรณีนิติบุคคล)
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนที่เปนสมาชิกใน
เครือขายฯ

-

ขอบังคับของเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชน

2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

สํานักงาน
เกษตรอําเภอ

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีจด
ทะเบียน
เครือขาย
วิสาหกิจ
ชุมชน)
(กรณีจด
ทะเบียน
เครือขาย
วิสาหกิจ
ชุมชน)
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16. คาธรรมเนียม
ไมมี
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียนสํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ
หมายเหตุ (ถนนบายพาส-ทุงมน ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 46000
โทรศัพท : 043-811714 โทรสาร : 043-815870 e-mail : kalasin@doae.go.th)
ชองทางการรองเรียนสํานักงานเกษตรอําเภอสามชัย
หมายเหตุ ถนนหวยผึ้ง - นาคู หมูที่ 3 ตําบลนิคมหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ 46240
โทรศัพท : 043-869173 e-mail : Huaiphueng@doae.go.th
ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 /www.1111.go.th /ตูปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคํารองขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน(แบบสวช.01)
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

07/09/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. (OPDC)
สํานักงานเกษตรอ.สามชัย กสก.
-

-

