คู่มือสาหรับประชาชน : การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล/แขวง (กทม.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานเกษตรอาเภอแวงใหญ่
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ
ศูนย์บรการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล/แขวง (กทม.)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : สานักงานเกษตรอาเภอแวงใหญ่
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
5.1 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนว่าด้วยการจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
5.2 พ.ร.บ. ส่งเสริมรัฐวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
5.3 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ : ส่วนกลาง , ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนว่าด้วยการ
จดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย/ข้อกาหนด ฯลฯ
15 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน
ณ สานักงานเกษตรอาเภอแวงใหญ่
11. ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ สานักงานเกษตรอาเภอแวงใหญ่
158 หมู่ 7 ตาบลแวงใหญ่ อาเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 40330
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4349 6058
Website : http://waengyai.khonkaen.doae.go.th/
e-mail : kk_wangyai@doae.go.th ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 – 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ .12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน

(1) เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่นๆ ที่ทาให้เกิดการพัฒนา และแก้ไข
ปัญหาของชุมชน
(2) เป็นกิจการที่ดาเนินการ หรือประสงค์จะดาเนินการร่วมกันในชุมชน โดยคณะบุคคลที่เป็น
นิติบุคคล หรือไม่เป็นนิติบุคคล และประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่า 7 คน โดยบุคคล
ดังกล่าวต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
(3) เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ เพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพื่อประโยชน์สุข ของคนใน
ชุมชน
(4) เป็นกิจการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
(1) ต้องประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ 2 วิสาหกิจชุมชนขึ้นไปมารวมตัวกัน
(2) อาจมีบุคคลภายนอกซึ่งวิสาหกิจชุมชนเห็นว่าเป็นผู้ที่สามารถให้ความรู้ ความช่วยเหลือ หรือทา
คุณประโยชน์อื่นใด มาร่วมในการดาเนินการด้วยก็ได้
(3) การจัดทากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน นั้น
(4) การดาเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต้องมีข้อบังคับในการบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน
หมายเหตุ
1. กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อาจแก้ไข เพิ่มเติมได้
ในขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐาน ร่วมกัน
พร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน ตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
3. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาและกาหนดวันทาสัญญาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันทาการ นับแต่วันที่
พิจารณาแล้วเสร็จ
4. คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เป็นผู้พิจารณาหรือข้อร้องเรียน คาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สุด

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ให้บริการ
1 การตรวจสอบเอกสาร ยื่นแบบคาขอจดทะเบียน 5 วันทาการ
วิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน (แบบ
สวช.01) และเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสารบันทึก
ข้อมูลในระบบ และออก
ใบรับเรื่องการยื่นคาขอจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน (ท.ว.ช.1) ให้แก่ผู้
ยื่นฯ
2 การพิจารณา
2.1 เจ้าหน้าที่พิจารณา 9 วันทาการ
รายละเอียดให้เป็นไปตาม
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์
ของวิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และบันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
(2 วันทาการ)
2.2 ปิดประกาศรายชื่อ
วิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และแบบ สวช.01 เพื่อให้
สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสีย
ตรวจสอบความถูกต้อง
ข้อมูลในการจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
(7 วันทาการ)

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักงานเกษตร
อาเภอแวงใหญ่

สานักงานเกษตร
อาเภอแวงใหญ่

หมายเหตุ

ปิดประกาศ
ณ สานักงาน
เกษตร
อาเภอ/กิ่ง
อาเภอ/
สานักงาน
เกษตรเขต
(กทม.)

ที่

ประเภทขั้นตอน

3 การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงาน
การบริการ
ให้บริการ
ที่รับผิดชอบ
เสนอนายทะเบียนลงนาม 1 วันทาการ สานักงานเกษตร
อนุมัติในหนังสือสาคัญ
อาเภอแวงใหญ่
แสดงการจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
(ท.ว.ช.2) และเอกสาร
สาคัญแสดงการดาเนิน
กิจการของวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน (ท.ว.ช.3)

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการ 15 วันทาการ
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วันทาการ
15. รายงานเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่ รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวน จานวนเอกสาร หน่วยนับ หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
เอกสาร
สาเนา
เอกสาร
ฉบับจริง
1 บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ
ของสมาชิก
ประชาชน
และผู้มี
อานาจทา
การแทน
15.2) เอกสารอื่นๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่ รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
1 แบบคาขอจด
ทะเบียน (แบบ
สวข.01)

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

2 หนังสือให้ความ
ยินยอมของสมาชิก
ซึ่งมีจานวนไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของ
สมาชิกทั้งหมด
หรือ สาเนามติที่
ประชุมซึ่ง
มอบหมายให้บุคคล
หนึ่งบุคคลใดมาจด
ทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนแทน (กรณี
ไม่เป็นนิติบุคคล
และจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน)
3 ทะเบียนรายชื่อ
และที่อยู่
4 เอกสารแสดง
วัตถุประสงค์
ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับของนิติ
บุคคล (กรณีนิติ
บุคคล)
5 บัญชีรายชื่อ
คณะกรรมการ
ดาเนินการปัจจุบัน
(กรณีนิติบุคคล)
6 มติของ
คณะกรรมการ
ดาเนินการ หรือ
มติของที่ประชุม
ใหญ่ ซึ่งมอบหมาย
ให้บุคคลหนึ่งบุคคล
ใดมาจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนแทน
(กรณีนิติบุคคล)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

-

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

7 หนังสือสาคัญแสดง
การจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนที่
เป็นสมาชิกใน
เครือข่ายฯ
8 ข้อบังคับของ
เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
อาเภอ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

-

0

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

เครือข่าย
วิสาหกิจ
ชุมชน

1

ฉบับ

กรณีจด
ทะเบียน
เครือข่าย
วิสาหกิจ
ชุมชน

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มี
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
156 หมู่ 6 ถนนศรีจันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4324-6753 0-4333-6382 โทรสาร : 0-4324-6754
e-mail : khonkaen@doae.go.th
(คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด เป็นผู้พิจารณา ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด)
2) ช่องทางการร้องเรียน สานักงานเกษตรอาเภอแวงใหญ่
158 หมู่ 7 ตาบลแวงใหญ่ อาเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 40330
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4349-6058
Website : http://waengyai.khonkaen.doae.go.th/
e-mail : kk_wangyai@doae.go.th
3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 /สายด่วน 111 / www.111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
แบบคาร้องขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (แบบ สวช.01)
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
08/09/2558
สถานะ
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
สานักงานเกษตรอาเภอแวงใหญ่ กสก.
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย
-

