คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชนกรณีจด
ทะเบียนณสํานักงานเกษตรอําเภอ/กิ่งอําเภอ/สํานักงานเกษตรเขต (กทม.)
หนวยงานที่ใหบริการ :สํานักงานเกษตรอําเภอพระพุทธบาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ
หลักเกณฑ วิธีการ เงือ
่ นไข (ถามี) ในการยืน
่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติและหลักเกณฑของวิสาหกิจชุมชน
(1) เปนกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินคาการใหบริการหรือการอืน
่ ๆที่ทําใหเกิดการพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชน
(2) เปนกิจการที่ดําเนินการหรือประสงคจะดําเนินการรวมกันในชุมชนโดยคณะบุคคลที่เปนนิติบุคคลหรือไมเปนนิติบุคคล
และประกอบดวยสมาชิกที่อยูรวมกันในชุมชนไมนอยกวา 7 คนโดยบุคคลดังกลาวตองไมอยูในครอบครัวเดียวกัน
(3) เปนกิจการที่มีวัตถุประสงคเพือ
่ สรางรายไดเพื่อการพึง่ พาตนเองและเพื่อประโยชนสุขของคนในชุมชน
(4) เปนกิจการที่ไมขด
ั ตอกฎหมายความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
คุณสมบัติและหลักเกณฑของเครือขายวิสาหกิจชุมชน
(1) ตองประกอบดวยวิสาหกิจชุมชนตั้งแต 2 วิสาหกิจชุมชนขึน
้ ไปมารวมตัวกัน
(2) อาจมีบุคคลภายนอกซึง่ วิสาหกิจชุมชนเห็นวาเปนผูทส
ี่ ามารถใหความรูความชวยเหลือหรือทําคุณประโยชนอน
ื่ ใดมารวมใน
การดําเนินการดวยก็ได
(3) การจัดทํากิจกรรมอยางหนึง่ อยางใดเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือขายวิสาหกิจชุมชนนัน
้
(๔) การดําเนินงานของเครือขายวิสาหกิจชุมชนตองมีขอ
 บังคับในการบริหารจัดการเครือขายวิสาหกิจชุมชน
หมายเหตุ
1. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไมครบถวนหรือไมถก
ู ตองและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนัน
้ ผูร บ
ั คํา
ขอและผูยน
ื่ คําขอจะตองลงบันทึกความบกพรองและรายงานเอกสารหลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยน
ื่ คําขอ
ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมหากผูยน
ื่ คําขอไมดําเนินการแกไขเพิม
่ เติมภายในระยะเวลาทีก
่ ําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอ
และเอกสารประกอบการพิจารณา
2. ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนถูกตองตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว
3. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาและกําหนดวันทําสัญญาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวน
ั ที่พิจารณาแลวเสร็จ
4. คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหานครเปนผูพิจารณาคําอุทธรณหรือขอรองเรียนคําวินิจฉัยของคณะ
กรรมการฯใหถือเปนที่สด
ุ

ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
สํานักงานเกษตรอําเภอพระพุทธบาทอ.พระพุทธบาทจ.สระบุรี
(036-266741)/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :11 วันทําการ
ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนทีร
่ ับผิดชอบ

ลําดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นแบบคําขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือขายวิสาหกิจ
ชุมชน(แบบสวช.01) และเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารบันทึก
ขอมูลในระบบ
และออกใบรับเรื่องการยื่นคําขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและ
เครือขายวิสาหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1) ใหแกผูยื่นฯ
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
2.1 เจาหนาที่พิจารณารายละเอียดใหเปนไปตามคุณสมบัตแ
ิ ละ
หลักเกณฑของวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชนและ
บันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน( 2วันทําการ)
2.2 ปดประกาศรายชื่อวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนและแบบสวช. 01 เพื่อใหสมาชิกและผูมส
ี วนไดเสีย
ตรวจสอบ
ความถูกตองขอมูลในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและ
เครือขายวิสาหกิจชุมชน( 7วันทําการ)
(หมายเหตุ: (ปดประกาศณสํานักงานเกษตรอําเภอ/กิ่งอําเภอ/
สํานักงานเกษตรเขต (กทม.)))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอนายทะเบียนลงนามอนุมต
ั ิในหนังสือสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน(ท.ว.ช.2)
และเอกสารสําคัญแสดงการดําเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน
และเครือขายวิสาหกิจชุมชน(ท.ว.ช.3)
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วันทําการ

สวนทีร
่ ับผิดชอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอ
พระพุทธบาท

9 วันทําการ

สํานักงานเกษตรอําเภอ
พระพุทธบาท

1 วันทําการ

สํานักงานเกษตรอําเภอ
พระพุทธบาท

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
แบบคําขอจดทะเบียน (แบบสวช.01)
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ของสมาชิกและผูมีอํานาจทําการแทน)
3)
หนังสือใหความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอ
 ยกวากึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกทัง
้ หมดหรือสําเนามติทป
ี่ ระชุมซึ่งมอบหมายใหบุคคล
หนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน(กรณีไมเปนนิติ
บุคคลและจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน)
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ4)
ทะเบียนรายชือ
่ และทีอ
่ ยู
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ5)
เอกสารแสดงวัตถุประสงคระเบียบหรือขอบังคับของนิติบค
ุ คล
(กรณีนิตบ
ิ ุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ6)
บัญชีรายชือ
่ คณะกรรมการดําเนินการปจจุบน
ั (กรณีนต
ิ ิบค
ุ คล)

หนวยงานภาครัฐผูอ
 อกเอกสาร
-

กรมการปกครอง

-

-

-

-

ลําดับ

7)

8)

9)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุมติของคณะกรรมการดําเนินการหรือมติของที่ประชุมใหญซึ่ง
มอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
แทน(กรณีนิตบ
ิ ุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่เปนสมาชิกใน
เครือขายฯ
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ((กรณีจดทะเบียนเครือขายวิสาหกิจชุมชน))
ขอบังคับของเครือขายวิสาหกิจชุมชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ((กรณีจดทะเบียนเครือขายวิสาหกิจชุมชน))

คาธรรมเนียม
ลําดับ
1)
ไมมี
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดคาธรรมเนียม

หนวยงานภาครัฐผูอ
 อกเอกสาร

-

สํานักงานเกษตรอําเภอ

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีต.ปากเพรียวอ.เมืองจ.สระบุรี (036-319026)
(หมายเหตุ: (คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเปนผูพิจารณาผลการพิจารณาถือเปนทีส
่ ิ้นสุด))
2)
ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอ
ื การกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
1)
แบบคํารองขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน(แบบสวช.01)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียนณสํานักงานเกษตรอําเภอ/กิ่ง
อําเภอ/สํานักงานเกษตรเขต (กทม.)
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชนกรมสงเสริมการเกษตรกองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:

1)ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนวาดวยการจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนพ.ศ. 2548
2)ประกาศคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนเรื่องคุณสมบัตแ
ิ ละหลักเกณฑของวิสาหกิจชุมชน
3)พระราชบัญญัตส
ิ งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ.ศ.2548
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ใหบริการ:สวนกลาง, สวนภูมิภาค
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก
่ ําหนดระยะเวลา:ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนวาดวยการจดทะเบียนและการ
เพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนพ.ศ. 2548
ระยะเวลาทีก
่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 15.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม
่ ากที่สด
ุ 0
จํานวนคําขอทีน
่ อยทีส
่ ุด 0
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียนณสํานักงานเกษตร
อําเภอ/กิ่งอําเภอ/สํานักงานเกษตรเขต (กทม.)/สํานักงานเกษตรอําเภอพระพุทธบาทสําเนาคูมือประชาชน 06/10/2015 11:35
เอกสารฉบับ นี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
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