คู่มือสาหรับประชาชน : การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล/แขวง (กทม.)
หน่วยงานที่ให้บริการ : สานักงานเกษตรอาเภอคอนสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
(1) เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ ที่ทาให้เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาของชุมชน
(2) เป็นกิจการที่ดาเนินการ หรือประสงค์จะดาเนินการร่วมกันในชุมชน โดยคณะบุคคลที่เป็น นิติบุคคล หรือไม่เป็นนิติบุคคล
และประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่า 7 คน โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
(3) เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ เพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพื่อประโยชน์สุข ของคนในชุมชน
(4) เป็นกิจการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
(1) ต้องประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ 2 วิสาหกิจชุมชนขึน้ ไปมารวมตัวกัน
(2) อาจมีบุคคลภายนอกซึ่งวิสาหกิจชุมชนเห็นว่าเป็นผูท้ ี่สามารถให้ความรู้ ความช่วยเหลือ หรือทาคุณประโยชน์อื่นใด
มาร่วมในการดาเนินการด้วยก็ได้
(3) การจัดทากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนั้น
(๔) การดาเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต้องมีขอ้ บังคับในการบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
หมายเหตุ
1. กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อาจแก้ไข เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐาน ร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่น
คาขอดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผูร้ ับคาขอจะดาเนินการ
คืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน ตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
3. ทั้งนีจ้ ะมีการแจ้งผลการพิจารณาและกาหนดให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
4. คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด /กรุงเทพมหานคร เป็นผูพ้ ิจารณาคาอุทธรณ์หรือข้อร้องเรียน คาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการฯ ให้ถอื เป็นที่สุด

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจา
ตาบล/แขวง (กทม.)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 15 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1.1 ยื่นคาขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน( แบบ สวช.01)
และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
1.2 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯรวบรวมแบบคาขอนาส่งสานักงาน
เกษตรอาเภอ/กิ่งอาเภอ/สานักงานเกษตรเขต (กทม.)
บันทึกข้อมูลในระบบและออกใบรับเรื่องการยื่นคาขอจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
(ท.ว.ช.1) 1.3 นาใบรับเรื่องการยื่นคาขอจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1) ไป
มอบให้แก่ผยู้ ืนฯ
(หมายเหตุ: (ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล/แขวง (กทม.)
ณ ตาบล/แขวง ที่กลุ่มผู้มายื่นขอรับการจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนั้นตั้งอยู่
หรือ ศูนย์ ฯ ณ ตาบล/แขวง ใกล้เคียงในอาเภอ/ กิ่ง
อาเภอ เดียวกัน
\ ( ในกรณีที่ตาบล / แขวง นั้นไม่มีศูนย์ ฯ ตั้งอยู่ )))

ระยะเวลา
5 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานเกษตร
อาเภอคอนสาร

ลาดับ
ขั้นตอน
2) การพิจารณา
2.1เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์
ของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และ
เอกสารหลักฐาน แล้วบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
วิสาหกิจชุมชน( 2 วันทาการ)

ระยะเวลา
9 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานเกษตร
อาเภอคอนสาร

1 วันทาการ

สานักงานเกษตร
อาเภอคอนสาร

2.2 ปิดประกาศรายชื่อวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน และแบบ สวช.01 ณ สานักงานเกษตร
อาเภอ/กิ่งอาเภอ/สานักงานเกษตรเขต (กทม.) เพื่อให้
สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลใน
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน( 7 วันทาการ)

3)

(หมายเหตุ: (ปิดประกาศ ณ สานักงานเกษตรอาเภอ/กิ่ง
อาเภอ/สานักงาน เกษตรเขต (กทม.) ))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอนายทะเบียนลงนามอนุมัติในหนังสือสาคัญแสดง
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน(ท.ว.ช.2) และเอกสารสาคัญแสดงการดาเนิน
กิจการของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
(ท.ว.ช.3)
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบคาขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด หรือ สาเนามติที่ประชุมซึ่ง
มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนแทน(กรณีไม่เป็นนิติบุคคลและจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ บัต3)รประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ของสมาชิกและผู้มีอานาจทาการแทน)
4) ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ ของสมาชิก
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 5) เอกสารแสดง วัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือข้อบังคับของนิติ
บุคคล(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ –

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

กรมการปกครอง

-

-

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
6) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการปัจจุบัน(กรณีนติ ิ
บุคคล)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 7) มติของคณะกรรมการดาเนินการ หรือมติของที่ประชุมใหญ่
ซึ่งมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนแทน(กรณีนติ ิบุคคล)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 8) หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่เป็น
สมาชิกในเครือข่ายฯ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน)
9) ข้อบังคับของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

สานักงานเกษตรอาเภอ

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มี
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) สานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
(หมายเหตุ: (ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย ๑ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร. 044812352))
2) สานักงานเกษตรอาเภอคอนสาร
(หมายเหตุ: (ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทร. 089-5695906))
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))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาร้องขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(แบบ สวช.01)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
ข ้อมูลสำหร ับเจ ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล/แขวง (กทม.)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน

กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนว่าด้วยการจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. 2548
2)ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
3)พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนว่าด้วยการจดทะเบียน
และการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 15.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการ
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