
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนวสิำหกจิชุมชนและเครอืขำ่ยวสิำหกจิชุมชน กรณีจด

ทะเบยีน ณ ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอ/กิง่อ ำเภอ/ส ำนกังำนเกษตรเขต (กทม.) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กองสง่เสรมิวสิาหกจิชมุชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

คณุสมบัตแิละหลักเกณฑข์องวสิาหกจิชมุชน 

(1) เป็นกจิการทีเ่กีย่วกับการผลติสนิคา้ การใหบ้รกิาร หรอืการอืน่ ๆ ทีท่ าใหเ้กดิการพัฒนา และแกไ้ขปัญหาของชมุชน 

(2) เป็นกจิการทีด่ าเนนิการ หรอืประสงคจ์ะด าเนนิการร่วมกนัในชมุชน โดยคณะบุคคลทีเ่ป็น นติบิคุคล หรอืไมเ่ป็นนติบิคุคล 

และประกอบดว้ยสมาชกิทีอ่ยูร่่วมกนัในชมุชนไมน่อ้ยกวา่ 7 คน โดยบคุคลดงักลา่วตอ้งไมอ่ยูใ่นครอบครัวเดยีวกนั 

(3) เป็นกจิการทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งรายได ้เพือ่การพึง่พาตนเอง และเพือ่ประโยชน์สขุ ของคนในชมุชน 

(4) เป็นกจิการทีไ่มข่ดัตอ่กฎหมาย ความสงบเรยีบรอ้ย หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

 

คณุสมบัตแิละหลักเกณฑข์องเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน 

(1) ตอ้งประกอบดว้ยวสิาหกจิชมุชนตัง้แต ่2 วสิาหกจิชมุชนขึน้ไปมารวมตวักนั 

(2) อาจมบีคุคลภายนอกซึง่วสิาหกจิชมุชนเห็นวา่เป็นผูท้ีส่ามารถใหค้วามรู ้ความชว่ยเหลอื หรอืท าคณุประโยชนอ์ืน่ใด มาร่วม

ในการด าเนนิการดว้ยก็ได ้

(3) การจัดท ากจิกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใด เพือ่ประโยชนใ์นการด าเนนิงานของวสิาหกจิชมุชนในเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชนนัน้ 

(๔) การด าเนนิงานของเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชนตอ้งมขีอ้บงัคับในการบรหิารจัดการเครือขา่ยวสิาหกจิชมุชน 

 

หมายเหต ุ

 

1. กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้น หรอืไมถู่กตอ้ง และไม่อาจแกไ้ข เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผู ้

รับค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงบนัทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลกัฐาน ร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอ

และเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการด าเนนิงาน ตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาและก าหนดวนัท าสญัญาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

4. คณะกรรมการสง่เสรมิวสิาหกจิชมุชนจังหวดั/กรุงเทพมหานคร เป็นผูพ้จิารณาค าอทุธรณ์หรอืขอ้รอ้งเรยีน ค าวนิจิฉัยของคณะ

กรรมการฯ ใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานเกษตรอ าเภอ/กิง่อ าเภอ/ส านักงาน เกษตรเขต (กทม.) 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

  



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 11 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยืน่แบบค าขอจดทะเบยีนวสิาหกจิชมุชน/เครอืขา่ยวสิาหกจิ

ชมุชน(แบบ สวช.01) และเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารบนัทกึ

ขอ้มลูในระบบ 
และออกใบรับเรือ่งการยืน่ค าขอจดทะเบยีนวสิาหกจิชมุชนและ

เครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน (ท.ว.ช.1) ใหแ้กผู่ย้ืน่ฯ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
 

2) กำรพจิำรณำ 

2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณารายละเอยีดใหเ้ป็นไปตามคณุสมบตัแิละ
หลกัเกณฑข์องวสิาหกจิชมุชนและเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชนและ

บนัทกึขอ้มูลในระบบสารสนเทศวสิาหกจิชมุชน( 2วนัท าการ) 
2.2 ปิดประกาศรายชือ่วสิาหกจิชมุชน และเครอืขา่ยวสิาหกจิ

ชมุชนและแบบ สวช. 01 เพือ่ใหส้มาชกิและผูม้สีว่นไดเ้สยี

ตรวจสอบ 
ความถกูตอ้งขอ้มลูในการจดทะเบยีนวสิาหกจิชมุชนและ

เครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน( 7วนัท าการ)  
(หมายเหต:ุ (ปิดประกาศ ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอ/กิง่อ าเภอ/

ส านักงานเกษตรเขต (กทม.)))  

9 วนัท าการ ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
เสนอนายทะเบยีนลงนามอนุมัตใินหนังสอืส าคญัแสดงการจด

ทะเบยีนวสิาหกจิชมุชนและเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน(ท.ว.ช.2) 
และเอกสารส าคญัแสดงการด าเนนิกจิการของวสิาหกจิชมุชน

และเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน(ท.ว.ช.3) 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
 

 

  



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบค ำขอจดทะเบยีน  (แบบ สวช.01) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของสมาชกิและผูม้อี านาจท าการแทน) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หนงัสอืใหค้วำมยนิยอมของสมำชกิซึง่มจี ำนวนไมน่อ้ยกวำ่กึง่หนึง่

ของสมำชกิท ัง้หมด หรอื ส ำเนำมตทิีป่ระชุมซึง่มอบหมำยใหบุ้คคล

หนึง่บุคคลใดมำจดทะเบยีนวสิำหกจิชุมชนแทน(กรณีไมเ่ป็นนติ ิ
บุคคลและจดทะเบยีนวสิำหกจิชุมชน) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 
 

ทะเบยีนรำยชือ่และทีอ่ยู ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

เอกสำรแสดง วตัถปุระสงค ์ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัของนติบิุคคล

(กรณีนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

บญัชรีำยชือ่คณะกรรมกำรด ำเนนิกำรปจัจบุนั(กรณีนติบิุคคล) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

7) 
 

มตขิองคณะกรรมกำรด ำเนนิกำร หรอืมตขิองทีป่ระชุมใหญ ่ซึง่
มอบหมำยใหบุ้คคลหนึง่บุคคลใดมำจดทะเบยีนวสิำหกจิชุมชน

แทน(กรณีนติบิุคคล) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 
 

หนงัสอืส ำคญัแสดงกำรจดทะเบยีนวสิำหกจิชุมชนทีเ่ป็นสมำชกิใน
เครอืขำ่ยฯ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ((กรณีจดทะเบยีนเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน)) 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

9) 
 

ขอ้บงัคบัของเครอืขำ่ยวสิำหกจิชุมชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ((กรณีจดทะเบยีนเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน)) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

  



ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเกษตรจังหวดั (ทีส่ านักงานเกษตรอ าเภอนัน้สงักดัอยู)่ 

(หมายเหต:ุ (คณะกรรมการสง่เสรมิวสิาหกจิชมุชนจังหวัด เป็นผูพ้จิารณา ผลการพจิารณาถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ))  
2) ส านักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร (ทีส่ านักงานเกษตรเขตนัน้สงักัดอยู่) 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค ารอ้งขอจดทะเบยีนวสิาหกจิชมุชนและเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน(แบบ สวช.01) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/08/2558 

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

