
คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

กรณีจดทะเบียนณศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

หน่วยงานที่ให้บริการ :กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน 

(1) เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าการให้บริการหรือการอื่นๆท่ีท าให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน 

(2) เป็นกิจการที่ด าเนินการหรือประสงค์จะด าเนินการร่วมกันในชุมชนโดยคณะบุคคลที่เป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคล 

และประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่า 7 คนโดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน 

(3) เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างรายได้เพ่ือการพ่ึงพาตนเองและเพ่ือประโยชน์สุขของคนในชุมชน 

(4) เป็นกิจการที่ไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

(1) ต้องประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ 2 วิสาหกิจชุมชนขึ้นไปมารวมตัวกัน 

(2) อาจมีบุคคลภายนอกซึ่งวิสาหกิจชุมชนเห็นว่าเป็นผู้ที่สามารถให้ความรู้ความช่วยเหลือหรือท าคุณประโยชน์อื่นใดมาร่วม

ในการด าเนินการด้วยก็ได้ 

(3) การจัดท ากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนั้น 

(๔) การด าเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต้องมีข้อบังคับในการบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้

รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่น

ค าขอด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการ

คืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

2. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามท่ีระบุไว้ใน

คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

3. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาและก าหนดให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

4. คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณาค าอุทธรณ์หรือข้อร้องเรียนค าวินิจฉัยของ



คณะกรรมการฯให้ถือเป็นที่สุด 

 

 

 

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ 
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลทุก
ต าบล ส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :15 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ยื่นค าขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน( แบบสวช.01) 
และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
1.2 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯรวบรวมแบบค าขอน าส่งส านักงานเกษตร
อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ/ส านักงานเกษตรเขต (กทม.)  
บันทึกข้อมูลในระบบและออกใบรับเรื่องการยื่นค าขอจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1) 
1.3 น าใบรับเรื่องการยื่นค าขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1) ไปมอบให้แก่ผู้ยืนฯ ณ 
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ต าบล/แขวงที่กลุ่มผู้มายื่นขอรับการ
จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนั้น
ตั้งอยู่หรือศูนย์ฯ ณ ต าบล/แขวงใกล้เคียงในอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ
เดียวกัน ( ในกรณีที่ต าบล / แขวงนั้นไม่มีศูนย์ฯตั้งอยู่ ) 

5 วันท าการ ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
 

2) การพิจารณา 9 วันท าการ ส านักงานเกษตรอ าเภอ 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
2.1เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและเอกสาร
หลักฐานแล้วบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน  
( 2 วันท าการ) 
2.2 ปิดประกาศรายชื่อวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนและแบบสวช.01 ณส านักงานเกษตรอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ/
ส านักงานเกษตรเขต (กทม.) เพ่ือให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสีย
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลในการจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน( 7 วันท าการ) 
 
 
(หมายเหตุ: (ปิดประกาศณส านักงานเกษตรอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ/
ส านักงานเกษตรเขต (กทม.) )) 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เสนอนายทะเบียนลงนามอนุมัติในหนังสือส าคัญแสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(ท.ว.ช.2) 
และเอกสารส าคัญแสดงการด าเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(ท.ว.ช.3) 
(หมายเหตุ: -) 

1 วันท าการ ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
แบบค าขอจดทะเบียน  (แบบสวช.01) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกทั้งหมดหรือส าเนามติที่ประชุมซึ่งมอบหมายให้บุคคล
หนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน(กรณีไม่เป็นนิติ

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
บุคคลและจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

3) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(ของสมาชิกและผู้มีอ านาจท าการแทน) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ของสมาชิก 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

5) 
 

เอกสารแสดงวัตถุประสงค์ระเบียบหรือข้อบังคับของนิติบุคคล(กรณี
นิติบุคคล) 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

6) 
 

บัญชีรายช่ือคณะกรรมการด าเนินการปัจจุบัน(กรณีนิติบุคคล) 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

7) 
 

มติของคณะกรรมการด าเนินการหรือมติของท่ีประชุมใหญ่ซ่ึง
มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน
(กรณีนิติบุคคล) 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

8) 
 

หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสมาชิกใน
เครือข่ายฯ 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน) 

9) 
 

ข้อบังคับของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ไม่มี 

(หมายเหตุ: -) 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 

454 ถ.กสิกรรม ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000   โทร 045-616829 
2) กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าร้องขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(แบบสวช.01) 

(หมายเหตุ: -) 
 



หมายเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.go.th 
วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/08/2558 

http://www.info.go.th/

