คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำรและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบลห้วยเกตุ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสำหกิจชุมชน
(1) เป็นกิจกำรที่เกี่ยวกับกำรผลิตสินค้ำ กำรให้บริกำร หรือกำรอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดกำรพัฒนำ และแก้ไขปัญหำของชุมชน
(2) เป็นกิจกำรที่ดำเนินกำร หรือประสงค์จะดำเนินกำรร่วมกันในชุมชน โดยคณะบุคคลที่เป็น นิติบุคคล หรือไม่เป็นนิติ
บุคคล
และประกอบด้วยสมำชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่ำ 7 คน โดยบุคคลดังกล่ำวต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
(3) เป็นกิจกำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงรำยได้ เพื่อกำรพึ่งพำตนเอง และเพื่อประโยชน์สุข ของคนในชุมชน
(4) เป็นกิจกำรที่ไม่ขัดต่อกฎหมำย ควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
(1) ต้องประกอบด้วยวิสำหกิจชุมชนตั้งแต่ 2 วิสำหกิจชุมชนขึ้นไปมำรวมตัวกัน
(2) อำจมีบุคคลภำยนอกซึ่งวิสำหกิจชุมชนเห็นว่ำเป็นผู้ที่สำมำรถให้ควำมรู้ ควำมช่วยเหลือ หรือทำคุณประโยชน์อื่นใด
มำร่วมในกำรดำเนินกำรด้วยก็ได้
(3) กำรจัดทำกิจกรรมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชนในเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนนั้น
(๔) กำรดำเนินงำนของเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนต้องมีข้อบังคับในกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
หมำยเหตุ
1. กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไข เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำน ร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผู้
ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดผู้รับคำขอจะ
ดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
3. ทั้งนี้จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำและกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ
4. คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหำนคร เป็นผู้พิจำรณำคำอุทธรณ์หรือข้อร้องเรียน คำวินิจฉัย
ของคณะกรรมกำรฯ ให้ถือเป็นที่สุด

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน เลขที่..-...หมู่ที่.4... ตำบล..ห้วยเกตุ............
อำเภอ.ตะพำนหิน......จังหวัดพิจิตร
เบอร์โทรศัพท์...056-623404....
e-mail……taphanhin@doae.go.th……………….
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :15 วันทำกำร
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1.1 ยื่นคำขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชน/เครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชน( แบบ สวช.01)
และเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
1.2 เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯรวบรวมแบบคำขอนำส่งสำนักงำนเกษตร
อำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต (กทม.)
บันทึกข้อมูลในระบบและออกใบรับเรื่องกำรยื่นคำขอจด
ทะเบียนวิสำหกิจชุมนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1)
1.3 นำใบรับเรื่องกำรยื่นคำขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและ
เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1) ไปมอบให้แก่ผู้ยืนฯ
หมำยเหตุ: (ณ ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
ประจำตำบลห้วยเกตุ ณ ตำบล/แขวง ที่กลุ่มผู้มำยื่นขอรับ
กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนนั้น
ตั้งอยู่
หรือ ศูนย์ ฯ ณ ตำบล ใกล้เคียงในอำเภอเดียวกัน
( ในกรณีที่ตำบลนั้นไม่มีศูนย์ ฯ ตั้งอยู่ )

ระยะเวลา
5 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

ลาดับ
ขั้นตอน
2) การพิจารณา
2.1เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของ
วิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน และเอกสำร
หลักฐำน แล้วบันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศวิสำหกิจชุมชน
( 2 วันทำกำร)

ระยะเวลา
9 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

1 วันทำกำร

สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

2.2 ปิดประกำศรำยชื่อวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชน และแบบ สวช.01 ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอ/กิ่ง
อำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต (กทม.) เพื่อให้สมำชิกและผู้มีส่วน
ได้เสียตรวจสอบควำมถูกต้องข้อมูลในกำรจดทะเบียนวิสำหกิจ
ชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน( 7 วันทำกำร)
(หมำยเหตุ:(ปิดประกำศ ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน)
3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอนำยทะเบียนลงนำมอนุมัติในหนังสือสำคัญแสดงกำรจด
ทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(ท.ว.ช.2)
และเอกสำรสำคัญแสดงกำรดำเนินกิจกำรของวิสำหกิจชุมชน
และเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(ท.ว.ช.3)
(หมำยเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบคาขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2) หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกทั้งหมด หรือ สาเนามติที่ประชุมซึ่งมอบหมายให้บุคคล
หนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน(กรณีไม่เป็นนิติ
บุคคลและจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน

-

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ของสมำชิกและผู้มีอำนำจทำกำรแทน)
4) ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ ของสมาชิก
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ5) เอกสารแสดง วัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือข้อบังคับของนิติบุคคล
(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ6) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการปัจจุบัน(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ7) มติของคณะกรรมการดาเนินการ หรือมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่ง
มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน
(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ8) หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสมาชิกใน
เครือข่ายฯ
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน)
9) ข้อบังคับของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมกำรปกครอง

-

-

-

-

สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มี
(หมำยเหตุ: -)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กลุ่มช่วยอำนวยกำรและประสำนรำชกำร สำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมส่งเสริมกำรเกษตร
(หมำยเหตุ: ( 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ 025793669))
2) สำนักงำนเกษตรจังหวัด (ที่สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน)
(หมำยเหตุ: -เลขที่- หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอ.ตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำร้องขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(แบบ สวช.01)
(หมำยเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน:กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบลห้วยเกตุ
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนว่ำด้วยกำรจดทะเบียนและกำรเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.
2548
2)ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสำหกิจชุมชน
3)พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.2548
ระดับผลกระทบ:บริกำรที่มีควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา:ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนว่ำด้วยกำรจดทะเบียนและ
กำรเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 15.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำร
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบลห้วยเกตุ

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th

คู่มือสาหรับประชาชน : การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลวังหว้า
หน่วยงานที่ให้บริการ :สานักงานเกษตรอาเภอตะพานหินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสำหกิจชุมชน
(1) เป็นกิจกำรที่เกี่ยวกับกำรผลิตสินค้ำ กำรให้บริกำร หรือกำรอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดกำรพัฒนำ และแก้ไขปัญหำของชุมชน
(2) เป็นกิจกำรที่ดำเนินกำร หรือประสงค์จะดำเนินกำรร่วมกันในชุมชน โดยคณะบุคคลที่เป็น นิติบุคคล หรือไม่เป็นนิติ
บุคคล
และประกอบด้วยสมำชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่ำ 7 คน โดยบุคคลดังกล่ำวต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
(3) เป็นกิจกำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงรำยได้ เพื่อกำรพึ่งพำตนเอง และเพื่อประโยชน์สุข ของคนในชุมชน
(4) เป็นกิจกำรที่ไม่ขัดต่อกฎหมำย ควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
(1) ต้องประกอบด้วยวิสำหกิจชุมชนตั้งแต่ 2 วิสำหกิจชุมชนขึ้นไปมำรวมตัวกัน
(2) อำจมีบุคคลภำยนอกซึ่งวิสำหกิจชุมชนเห็นว่ำเป็นผู้ที่สำมำรถให้ควำมรู้ ควำมช่วยเหลือ หรือทำคุณประโยชน์อื่นใด
มำร่วมในกำรดำเนินกำรด้วยก็ได้
(3) กำรจัดทำกิจกรรมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชนในเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนนั้น
(๔) กำรดำเนินงำนของเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนต้องมีข้อบังคับในกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
หมำยเหตุ
1. กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไข เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำน ร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผู้
ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดผู้รับคำขอจะ
ดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
3. ทั้งนี้จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำและกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ
4. คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหำนคร เป็นผู้พิจำรณำคำอุทธรณ์หรือข้อร้องเรียน คำวินิจฉัย
ของคณะกรรมกำรฯ ให้ถือเป็นที่สุด

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน เลขที่..-...หมู่ที่.4... ตำบล..ห้วยเกตุ............อำเภอ.
ตะพำนหิน......จังหวัดพิจิตร เบอร์โทรศัพท์...056623404.... email……taphanhin@doae.go.th……………….
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :15 วันทำกำร
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1.1 ยื่นคำขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชน/เครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชน( แบบ สวช.01)
และเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
1.2 เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯรวบรวมแบบคำขอนำส่งสำนักงำนเกษตร
อำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต (กทม.)
บันทึกข้อมูลในระบบและออกใบรับเรื่องกำรยื่นคำขอจด
ทะเบียนวิสำหกิจชุมนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1)
1.3 นำใบรับเรื่องกำรยื่นคำขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและ
เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1) ไปมอบให้แก่ผู้ยืนฯ
หมำยเหตุ: (ณ ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
ประจำตำบลวังหว้ำ…ณ ตำบล/แขวง ที่กลุ่มผู้มำยื่นขอรับกำร
จดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนนั้น
ตั้งอยู่
หรือ ศูนย์ ฯ ณ ตำบล ใกล้เคียงในอำเภอเดียวกัน
( ในกรณีที่ตำบลนั้นไม่มีศูนย์ ฯ ตั้งอยู่ )

ระยะเวลา
5 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

ลาดับ
ขั้นตอน
2) การพิจารณา
2.1เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของ
วิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน และเอกสำร
หลักฐำน แล้วบันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศวิสำหกิจชุมชน
( 2 วันทำกำร)

ระยะเวลา
9 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

1 วันทำกำร

สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

2.2 ปิดประกำศรำยชื่อวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชน และแบบ สวช.01 ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอ/กิ่ง
อำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต (กทม.) เพื่อให้สมำชิกและผู้มีส่วน
ได้เสียตรวจสอบควำมถูกต้องข้อมูลในกำรจดทะเบียนวิสำหกิจ
ชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน( 7 วันทำกำร)
(หมำยเหตุ:(ปิดประกำศ ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน)
3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอนำยทะเบียนลงนำมอนุมัติในหนังสือสำคัญแสดงกำรจด
ทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(ท.ว.ช.2)
และเอกสำรสำคัญแสดงกำรดำเนินกิจกำรของวิสำหกิจชุมชน
และเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(ท.ว.ช.3)
(หมำยเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบคาขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2) หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกทั้งหมด หรือ สาเนามติที่ประชุมซึ่งมอบหมายให้บุคคล
หนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน(กรณีไม่เป็นนิติ
บุคคลและจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ3) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ของสมำชิกและผู้มีอำนำจทำกำรแทน)
4) ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ ของสมาชิก
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ5) เอกสารแสดง วัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือข้อบังคับของนิติบุคคล
(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ6) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการปัจจุบัน(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ7) มติของคณะกรรมการดาเนินการ หรือมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่ง
มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน
(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน

-

กรมกำรปกครอง

-

-

-

-

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หมายเหตุ8) หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสมาชิกใน
เครือข่ายฯ
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน)
9) ข้อบังคับของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ไม่มี
(หมำยเหตุ: -)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กลุ่มช่วยอำนวยกำรและประสำนรำชกำร สำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมส่งเสริมกำรเกษตร
(หมำยเหตุ: ( 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ 025793669))
2) สำนักงำนเกษตรจังหวัด (ที่สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน)
(หมำยเหตุ: -เลขที่- หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอ.ตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำร้องขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(แบบ สวช.01)
(หมำยเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน:กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล.วังหว้ำ
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนว่ำด้วยกำรจดทะเบียนและกำรเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.
2548
2)ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสำหกิจชุมชน
3)พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.2548
ระดับผลกระทบ:บริกำรที่มีควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา:ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนว่ำด้วยกำรจดทะเบียนและ
กำรเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 15.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำร
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล.วังหว้ำ

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำรและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล.วังสำโรง..
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสำหกิจชุมชน
(1) เป็นกิจกำรที่เกี่ยวกับกำรผลิตสินค้ำ กำรให้บริกำร หรือกำรอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดกำรพัฒนำ และแก้ไขปัญหำของชุมชน
(2) เป็นกิจกำรที่ดำเนินกำร หรือประสงค์จะดำเนินกำรร่วมกันในชุมชน โดยคณะบุคคลที่เป็น นิติบุคคล หรือไม่เป็นนิติ
บุคคล
และประกอบด้วยสมำชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่ำ 7 คน โดยบุคคลดังกล่ำวต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
(3) เป็นกิจกำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงรำยได้ เพื่อกำรพึ่งพำตนเอง และเพื่อประโยชน์สุข ของคนในชุมชน
(4) เป็นกิจกำรที่ไม่ขัดต่อกฎหมำย ควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
(1) ต้องประกอบด้วยวิสำหกิจชุมชนตั้งแต่ 2 วิสำหกิจชุมชนขึ้นไปมำรวมตัวกัน
(2) อำจมีบุคคลภำยนอกซึ่งวิสำหกิจชุมชนเห็นว่ำเป็นผู้ที่สำมำรถให้ควำมรู้ ควำมช่วยเหลือ หรือทำคุณประโยชน์อื่นใด
มำร่วมในกำรดำเนินกำรด้วยก็ได้
(3) กำรจัดทำกิจกรรมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชนในเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนนั้น
(๔) กำรดำเนินงำนของเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนต้องมีข้อบังคับในกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
หมำยเหตุ
1. กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไข เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำน ร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผู้
ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดผู้รับคำขอจะ
ดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
3. ทั้งนี้จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำและกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ
4. คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหำนคร เป็นผู้พิจำรณำคำอุทธรณ์หรือข้อร้องเรียน คำวินิจฉัย
ของคณะกรรมกำรฯ ให้ถือเป็นที่สุด

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน เลขที่..-...หมู่ที่.4... ตำบล..ห้วยเกตุ............อำเภอ.
ตะพำนหิน......จังหวัดพิจิตร เบอร์โทรศัพท์...056623404.... email……taphanhin@doae.go.th……………….
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :15 วันทำกำร
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1.1 ยื่นคำขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชน/เครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชน( แบบ สวช.01)
และเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
1.2 เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯรวบรวมแบบคำขอนำส่งสำนักงำนเกษตร
อำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต (กทม.)
บันทึกข้อมูลในระบบและออกใบรับเรื่องกำรยื่นคำขอจด
ทะเบียนวิสำหกิจชุมนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1)
1.3 นำใบรับเรื่องกำรยื่นคำขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและ
เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1) ไปมอบให้แก่ผู้ยืนฯ
หมำยเหตุ: (ณ ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
ประจำตำบล…วังสำโรง……ณ ตำบล/แขวง ที่กลุ่มผู้มำยื่น
ขอรับกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชนนั้นตั้งอยู่
หรือ ศูนย์ ฯ ณ ตำบล ใกล้เคียงในอำเภอเดียวกัน
( ในกรณีที่ตำบลนั้นไม่มีศูนย์ ฯ ตั้งอยู่ )

ระยะเวลา
5 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

ลาดับ
ขั้นตอน
2) การพิจารณา
2.1เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของ
วิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน และเอกสำร
หลักฐำน แล้วบันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศวิสำหกิจชุมชน
( 2 วันทำกำร)

ระยะเวลา
9 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

1 วันทำกำร

สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

2.2 ปิดประกำศรำยชื่อวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชน และแบบ สวช.01 ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอ/กิ่ง
อำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต (กทม.) เพื่อให้สมำชิกและผู้มีส่วน
ได้เสียตรวจสอบควำมถูกต้องข้อมูลในกำรจดทะเบียนวิสำหกิจ
ชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน( 7 วันทำกำร)
(หมำยเหตุ:(ปิดประกำศ ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน)
3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอนำยทะเบียนลงนำมอนุมัติในหนังสือสำคัญแสดงกำรจด
ทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(ท.ว.ช.2)
และเอกสำรสำคัญแสดงกำรดำเนินกิจกำรของวิสำหกิจชุมชน
และเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(ท.ว.ช.3)
(หมำยเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบคาขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2) หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกทั้งหมด หรือ สาเนามติที่ประชุมซึ่งมอบหมายให้บุคคล
หนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน(กรณีไม่เป็นนิติ
บุคคลและจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ3) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ของสมำชิกและผู้มีอำนำจทำกำรแทน)
4) ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ ของสมาชิก
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ5) เอกสารแสดง วัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือข้อบังคับของนิติบุคคล
(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ6) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการปัจจุบัน(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ7) มติของคณะกรรมการดาเนินการ หรือมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่ง
มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน
(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ หมายเหตุ-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน

-

กรมกำรปกครอง

-

-

-

-

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
8) หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสมาชิกใน
เครือข่ายฯ
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน)
9) ข้อบังคับของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ไม่มี
(หมำยเหตุ: -)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กลุ่มช่วยอำนวยกำรและประสำนรำชกำร สำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมส่งเสริมกำรเกษตร
(หมำยเหตุ: ( 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ 025793669))
2) สำนักงำนเกษตรจังหวัด (ที่สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน)
(หมำยเหตุ: -เลขที่- หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอ.ตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำร้องขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(แบบ สวช.01)
(หมำยเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน:กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล..วังสำโรง...
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนว่ำด้วยกำรจดทะเบียนและกำรเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.
2548
2)ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสำหกิจชุมชน
3)พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.2548
ระดับผลกระทบ:บริกำรที่มีควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา:ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนว่ำด้วยกำรจดทะเบียนและ
กำรเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 15.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำร
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล.วังสำโรง..

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำรและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล.ไผ่หลวง..
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสำหกิจชุมชน
(1) เป็นกิจกำรที่เกี่ยวกับกำรผลิตสินค้ำ กำรให้บริกำร หรือกำรอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดกำรพัฒนำ และแก้ไขปัญหำของชุมชน
(2) เป็นกิจกำรที่ดำเนินกำร หรือประสงค์จะดำเนินกำรร่วมกันในชุมชน โดยคณะบุคคลที่เป็น นิติบุคคล หรือไม่เป็นนิติ
บุคคล
และประกอบด้วยสมำชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่ำ 7 คน โดยบุคคลดังกล่ำวต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
(3) เป็นกิจกำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงรำยได้ เพื่อกำรพึ่งพำตนเอง และเพื่อประโยชน์สุข ของคนในชุมชน
(4) เป็นกิจกำรที่ไม่ขัดต่อกฎหมำย ควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
(1) ต้องประกอบด้วยวิสำหกิจชุมชนตั้งแต่ 2 วิสำหกิจชุมชนขึ้นไปมำรวมตัวกัน
(2) อำจมีบุคคลภำยนอกซึ่งวิสำหกิจชุมชนเห็นว่ำเป็นผู้ที่สำมำรถให้ควำมรู้ ควำมช่วยเหลือ หรือทำคุณประโยชน์อื่นใด
มำร่วมในกำรดำเนินกำรด้วยก็ได้
(3) กำรจัดทำกิจกรรมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชนในเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนนั้น
(๔) กำรดำเนินงำนของเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนต้องมีข้อบังคับในกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
หมำยเหตุ
1. กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไข เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำน ร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผู้
ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดผู้รับคำขอจะ
ดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
3. ทั้งนี้จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำและกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ
4. คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหำนคร เป็นผู้พิจำรณำคำอุทธรณ์หรือข้อร้องเรียน คำวินิจฉัย
ของคณะกรรมกำรฯ ให้ถือเป็นที่สุด

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน เลขที่..-...หมู่ที่.4... ตำบล..ห้วยเกตุ............อำเภอ.
ตะพำนหิน......จังหวัดพิจิตร เบอร์โทรศัพท์...056623404.... email……taphanhin@doae.go.th……………….
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :15 วันทำกำร
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1.1 ยื่นคำขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชน/เครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชน( แบบ สวช.01)
และเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
1.2 เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯรวบรวมแบบคำขอนำส่งสำนักงำนเกษตร
อำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต (กทม.)
บันทึกข้อมูลในระบบและออกใบรับเรื่องกำรยื่นคำขอจด
ทะเบียนวิสำหกิจชุมนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1)
1.3 นำใบรับเรื่องกำรยื่นคำขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและ
เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1) ไปมอบให้แก่ผู้ยืนฯ
หมำยเหตุ: (ณ ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
ประจำตำบล ไผ่หลวง ณ ตำบล/แขวง ที่กลุ่มผู้มำยื่นขอรับ
กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนนั้น
ตั้งอยู่
หรือ ศูนย์ ฯ ณ ตำบล ใกล้เคียงในอำเภอเดียวกัน
( ในกรณีที่ตำบลนั้นไม่มีศูนย์ ฯ ตั้งอยู่ )

ระยะเวลา
5 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

ลาดับ
ขั้นตอน
2) การพิจารณา
2.1เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของ
วิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน และเอกสำร
หลักฐำน แล้วบันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศวิสำหกิจชุมชน
( 2 วันทำกำร)

ระยะเวลา
9 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

1 วันทำกำร

สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

2.2 ปิดประกำศรำยชื่อวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชน และแบบ สวช.01 ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอ/กิ่ง
อำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต (กทม.) เพื่อให้สมำชิกและผู้มีส่วน
ได้เสียตรวจสอบควำมถูกต้องข้อมูลในกำรจดทะเบียนวิสำหกิจ
ชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน( 7 วันทำกำร)
(หมำยเหตุ:(ปิดประกำศ ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน)
3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอนำยทะเบียนลงนำมอนุมัติในหนังสือสำคัญแสดงกำรจด
ทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(ท.ว.ช.2)
และเอกสำรสำคัญแสดงกำรดำเนินกิจกำรของวิสำหกิจชุมชน
และเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(ท.ว.ช.3)
(หมำยเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบคาขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2) หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกทั้งหมด หรือ สาเนามติที่ประชุมซึ่งมอบหมายให้บุคคล
หนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน(กรณีไม่เป็นนิติ
บุคคลและจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ3) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ของสมำชิกและผู้มีอำนำจทำกำรแทน)
4) ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ ของสมาชิก
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ5) เอกสารแสดง วัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือข้อบังคับของนิติบุคคล
(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ6) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการปัจจุบัน(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ7) มติของคณะกรรมการดาเนินการ หรือมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่ง
มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน
(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับหมายเหตุ-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน

-

กรมกำรปกครอง

-

-

-

-

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
8) หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสมาชิกใน
เครือข่ายฯ
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน)
9) ข้อบังคับของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มี
(หมำยเหตุ: -)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กลุ่มช่วยอำนวยกำรและประสำนรำชกำร สำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมส่งเสริมกำรเกษตร
(หมำยเหตุ: ( 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ 025793669))
2) สำนักงำนเกษตรจังหวัด (ที่สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน)
(หมำยเหตุ: -เลขที่- หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอ.ตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำร้องขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(แบบ สวช.01)
(หมำยเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน:กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล..ไผ่หลวง...
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนว่ำด้วยกำรจดทะเบียนและกำรเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.
2548
2)ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสำหกิจชุมชน
3)พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.2548
ระดับผลกระทบ:บริกำรที่มีควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา:ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนว่ำด้วยกำรจดทะเบียนและ
กำรเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 15.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำร
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล...ไผ่หลวง..

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำรและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล..ทุ่งโพธิ์..
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสำหกิจชุมชน
(1) เป็นกิจกำรที่เกี่ยวกับกำรผลิตสินค้ำ กำรให้บริกำร หรือกำรอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดกำรพัฒนำ และแก้ไขปัญหำของชุมชน
(2) เป็นกิจกำรที่ดำเนินกำร หรือประสงค์จะดำเนินกำรร่วมกันในชุมชน โดยคณะบุคคลที่เป็น นิติบุคคล หรือไม่เป็นนิติ
บุคคล
และประกอบด้วยสมำชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่ำ 7 คน โดยบุคคลดังกล่ำวต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
(3) เป็นกิจกำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงรำยได้ เพื่อกำรพึ่งพำตนเอง และเพื่อประโยชน์สุข ของคนในชุมชน
(4) เป็นกิจกำรที่ไม่ขัดต่อกฎหมำย ควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
(1) ต้องประกอบด้วยวิสำหกิจชุมชนตั้งแต่ 2 วิสำหกิจชุมชนขึ้นไปมำรวมตัวกัน
(2) อำจมีบุคคลภำยนอกซึ่งวิสำหกิจชุมชนเห็นว่ำเป็นผู้ที่สำมำรถให้ควำมรู้ ควำมช่วยเหลือ หรือทำคุณประโยชน์อื่นใด
มำร่วมในกำรดำเนินกำรด้วยก็ได้
(3) กำรจัดทำกิจกรรมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชนในเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนนั้น
(๔) กำรดำเนินงำนของเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนต้องมีข้อบังคับในกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
หมำยเหตุ
1. กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไข เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำน ร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผู้
ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดผู้รับคำขอจะ
ดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
3. ทั้งนี้จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำและกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ
4. คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหำนคร เป็นผู้พิจำรณำคำอุทธรณ์หรือข้อร้องเรียน คำวินิจฉัย
ของคณะกรรมกำรฯ ให้ถือเป็นที่สุด

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน เลขที่..-...หมู่ที่.4... ตำบล..ห้วยเกตุ............อำเภอ.
ตะพำนหิน......จังหวัดพิจิตร เบอร์โทรศัพท์...056623404.... email……taphanhin@doae.go.th……………….
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :15 วันทำกำร
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1.1 ยื่นคำขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชน/เครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชน( แบบ สวช.01)
และเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
1.2 เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯรวบรวมแบบคำขอนำส่งสำนักงำนเกษตร
อำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต (กทม.)
บันทึกข้อมูลในระบบและออกใบรับเรื่องกำรยื่นคำขอจด
ทะเบียนวิสำหกิจชุมนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1)
1.3 นำใบรับเรื่องกำรยื่นคำขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและ
เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1) ไปมอบให้แก่ผู้ยืนฯ
หมำยเหตุ: (ณ ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
ประจำตำบล…ทุ่งโพธิ์……ณ ตำบล/แขวง ที่กลุ่มผู้มำยื่นขอรับ
กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนนั้น
ตั้งอยู่
หรือ ศูนย์ ฯ ณ ตำบล ใกล้เคียงในอำเภอเดียวกัน
( ในกรณีที่ตำบลนั้นไม่มีศูนย์ ฯ ตั้งอยู่ )
2) การพิจารณา
2.1เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของ
วิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน และเอกสำร
หลักฐำน แล้วบันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศวิสำหกิจชุมชน
( 2 วันทำกำร)

ระยะเวลา
5 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

9 วันทำกำร

สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

ลาดับ

ขั้นตอน
2.2 ปิดประกำศรำยชื่อวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชน และแบบ สวช.01 ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอ/กิ่ง
อำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต (กทม.) เพื่อให้สมำชิกและผู้มีส่วน
ได้เสียตรวจสอบควำมถูกต้องข้อมูลในกำรจดทะเบียนวิสำหกิจ
ชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน( 7 วันทำกำร)

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

(หมำยเหตุ:(ปิดประกำศ ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน)
3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
1 วันทำกำร สำนักงำนเกษตรอำเภอ
เสนอนำยทะเบียนลงนำมอนุมัติในหนังสือสำคัญแสดงกำรจด
ตะพำนหิน
ทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(ท.ว.ช.2)
และเอกสำรสำคัญแสดงกำรดำเนินกิจกำรของวิสำหกิจชุมชน
และเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(ท.ว.ช.3)
(หมำยเหตุ: -)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) แบบคาขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01)
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2) หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกทั้งหมด หรือ สาเนามติที่ประชุมซึ่งมอบหมายให้บุคคล
หนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน(กรณีไม่เป็นนิติ
บุคคลและจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ3) บัตรประจาตัวประชาชน
กรมกำรปกครอง
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ของสมำชิกและผู้มีอำนำจทำกำรแทน)
4) ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ ของสมาชิก
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับหมายเหตุ-

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
5) เอกสารแสดง วัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือข้อบังคับของนิติบุคคล
(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ6) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการปัจจุบัน(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ7) มติของคณะกรรมการดาเนินการ หรือมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่ง
มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน
(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ8) หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสมาชิกใน
เครือข่ายฯ
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน)
9) ข้อบังคับของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน)

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มี
(หมำยเหตุ: -)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กลุ่มช่วยอำนวยกำรและประสำนรำชกำร สำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมส่งเสริมกำรเกษตร
(หมำยเหตุ: ( 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ 025793669))
2) สำนักงำนเกษตรจังหวัด (ที่สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน)
(หมำยเหตุ: -เลขที่- หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอ.ตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำร้องขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(แบบ สวช.01)
(หมำยเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน:กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล..ทุ่งโพธิ์....
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนว่ำด้วยกำรจดทะเบียนและกำรเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.
2548
2)ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสำหกิจชุมชน
3)พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.2548
ระดับผลกระทบ:บริกำรที่มีควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา:ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนว่ำด้วยกำรจดทะเบียนและ
กำรเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 15.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำร
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล..ทุ่งโพธิ์.....

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำรและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล.วังหลุม..
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสำหกิจชุมชน
(1) เป็นกิจกำรที่เกี่ยวกับกำรผลิตสินค้ำ กำรให้บริกำร หรือกำรอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดกำรพัฒนำ และแก้ไขปัญหำของชุมชน
(2) เป็นกิจกำรที่ดำเนินกำร หรือประสงค์จะดำเนินกำรร่วมกันในชุมชน โดยคณะบุคคลที่เป็น นิติบุคคล หรือไม่เป็นนิติ
บุคคล
และประกอบด้วยสมำชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่ำ 7 คน โดยบุคคลดังกล่ำวต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
(3) เป็นกิจกำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงรำยได้ เพื่อกำรพึ่งพำตนเอง และเพื่อประโยชน์สุข ของคนในชุมชน
(4) เป็นกิจกำรที่ไม่ขัดต่อกฎหมำย ควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
(1) ต้องประกอบด้วยวิสำหกิจชุมชนตั้งแต่ 2 วิสำหกิจชุมชนขึ้นไปมำรวมตัวกัน
(2) อำจมีบุคคลภำยนอกซึ่งวิสำหกิจชุมชนเห็นว่ำเป็นผู้ที่สำมำรถให้ควำมรู้ ควำมช่วยเหลือ หรือทำคุณประโยชน์อื่นใด
มำร่วมในกำรดำเนินกำรด้วยก็ได้
(3) กำรจัดทำกิจกรรมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชนในเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนนั้น
(๔) กำรดำเนินงำนของเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนต้องมีข้อบังคับในกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
หมำยเหตุ
1. กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไข เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำน ร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผู้
ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดผู้รับคำขอจะ
ดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
3. ทั้งนี้จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำและกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ
4. คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหำนคร เป็นผู้พิจำรณำคำอุทธรณ์หรือข้อร้องเรียน คำวินิจฉัย
ของคณะกรรมกำรฯ ให้ถือเป็นที่สุด

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน เลขที่..-...หมู่ที่.4... ตำบล..ห้วยเกตุ............อำเภอ.
ตะพำนหิน......จังหวัดพิจิตร เบอร์โทรศัพท์...056623404.... email……taphanhin@doae.go.th……………….
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :15 วันทำกำร
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1.1 ยื่นคำขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชน/เครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชน( แบบ สวช.01)
และเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
1.2 เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯรวบรวมแบบคำขอนำส่งสำนักงำนเกษตร
อำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต (กทม.)
บันทึกข้อมูลในระบบและออกใบรับเรื่องกำรยื่นคำขอจด
ทะเบียนวิสำหกิจชุมนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1)
1.3 นำใบรับเรื่องกำรยื่นคำขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและ
เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1) ไปมอบให้แก่ผู้ยืนฯ
หมำยเหตุ: (ณ ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
ประจำตำบล…วังหลุม…ณ ตำบล/แขวง ที่กลุ่มผู้มำยื่นขอรับ
กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนนั้น
ตั้งอยู่
หรือ ศูนย์ ฯ ณ ตำบล ใกล้เคียงในอำเภอเดียวกัน
( ในกรณีที่ตำบลนั้นไม่มีศูนย์ ฯ ตั้งอยู่ )
2) การพิจารณา
2.1เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของ
วิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน และเอกสำร
หลักฐำน แล้วบันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศวิสำหกิจชุมชน
( 2 วันทำกำร)

ระยะเวลา
5 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

9 วันทำกำร

สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

1 วันทำกำร

สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

2.2 ปิดประกำศรำยชื่อวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชน และแบบ สวช.01 ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอ/กิ่ง
อำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต (กทม.) เพื่อให้สมำชิกและผู้มีส่วน
ได้เสียตรวจสอบควำมถูกต้องข้อมูลในกำรจดทะเบียนวิสำหกิจ
ชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน( 7 วันทำกำร)
(หมำยเหตุ:(ปิดประกำศ ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน)
3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอนำยทะเบียนลงนำมอนุมัติในหนังสือสำคัญแสดงกำรจด
ทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(ท.ว.ช.2)
และเอกสำรสำคัญแสดงกำรดำเนินกิจกำรของวิสำหกิจชุมชน
และเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(ท.ว.ช.3)
(หมำยเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบคาขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2) หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกทั้งหมด หรือ สาเนามติที่ประชุมซึ่งมอบหมายให้บุคคล
หนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน(กรณีไม่เป็นนิติ
บุคคลและจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ3) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ของสมำชิกและผู้มีอำนำจทำกำรแทน)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน

-

กรมกำรปกครอง

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4) ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ ของสมาชิก
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ5) เอกสารแสดง วัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือข้อบังคับของนิติบุคคล
(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ6) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการปัจจุบัน(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ7) มติของคณะกรรมการดาเนินการ หรือมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่ง
มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน
(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ8) หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสมาชิกใน
เครือข่ายฯ
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน)
9) ข้อบังคับของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มี
(หมำยเหตุ: -)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กลุ่มช่วยอำนวยกำรและประสำนรำชกำร สำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมส่งเสริมกำรเกษตร
(หมำยเหตุ: ( 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ 025793669))
2) สำนักงำนเกษตรจังหวัด (ที่สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน)
(หมำยเหตุ: -เลขที่- หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอ.ตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำร้องขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(แบบ สวช.01)
(หมำยเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน:กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล..วังหลุม....
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนว่ำด้วยกำรจดทะเบียนและกำรเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.
2548
2)ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสำหกิจชุมชน
3)พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.2548
ระดับผลกระทบ:บริกำรที่มีควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา:ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนว่ำด้วยกำรจดทะเบียนและ
กำรเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 15.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำร
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล...วังหลุม....

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำรและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล..คลองคูณ..
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสำหกิจชุมชน
(1) เป็นกิจกำรที่เกี่ยวกับกำรผลิตสินค้ำ กำรให้บริกำร หรือกำรอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดกำรพัฒนำ และแก้ไขปัญหำของชุมชน
(2) เป็นกิจกำรที่ดำเนินกำร หรือประสงค์จะดำเนินกำรร่วมกันในชุมชน โดยคณะบุคคลที่เป็น นิติบุคคล หรือไม่เป็นนิติ
บุคคล
และประกอบด้วยสมำชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่ำ 7 คน โดยบุคคลดังกล่ำวต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
(3) เป็นกิจกำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงรำยได้ เพื่อกำรพึ่งพำตนเอง และเพื่อประโยชน์สุข ของคนในชุมชน
(4) เป็นกิจกำรที่ไม่ขัดต่อกฎหมำย ควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
(1) ต้องประกอบด้วยวิสำหกิจชุมชนตั้งแต่ 2 วิสำหกิจชุมชนขึ้นไปมำรวมตัวกัน
(2) อำจมีบุคคลภำยนอกซึ่งวิสำหกิจชุมชนเห็นว่ำเป็นผู้ที่สำมำรถให้ควำมรู้ ควำมช่วยเหลือ หรือทำคุณประโยชน์อื่นใด
มำร่วมในกำรดำเนินกำรด้วยก็ได้
(3) กำรจัดทำกิจกรรมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชนในเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนนั้น
(๔) กำรดำเนินงำนของเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนต้องมีข้อบังคับในกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
หมำยเหตุ
1. กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไข เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำน ร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผู้
ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดผู้รับคำขอจะ
ดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
3. ทั้งนี้จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำและกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ
4. คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหำนคร เป็นผู้พิจำรณำคำอุทธรณ์หรือข้อร้องเรียน คำวินิจฉัย
ของคณะกรรมกำรฯ ให้ถือเป็นที่สุด

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน เลขที่..-...หมู่ที่.4... ตำบล..ห้วยเกตุ............อำเภอ.
ตะพำนหิน......จังหวัดพิจิตร เบอร์โทรศัพท์...056623404.... email……taphanhin@doae.go.th……………….
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :15 วันทำกำร
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1.1 ยื่นคำขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชน/เครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชน( แบบ สวช.01)
และเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
1.2 เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯรวบรวมแบบคำขอนำส่งสำนักงำนเกษตร
อำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต (กทม.)
บันทึกข้อมูลในระบบและออกใบรับเรื่องกำรยื่นคำขอจด
ทะเบียนวิสำหกิจชุมนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1)
1.3 นำใบรับเรื่องกำรยื่นคำขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและ
เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1) ไปมอบให้แก่ผู้ยืนฯ
หมำยเหตุ: (ณ ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
ประจำตำบล…คลองคูณ……ณ ตำบล/แขวง ที่กลุ่มผู้มำยื่น
ขอรับกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชนนั้นตั้งอยู่
หรือ ศูนย์ ฯ ณ ตำบล ใกล้เคียงในอำเภอเดียวกัน
( ในกรณีที่ตำบลนั้นไม่มีศูนย์ ฯ ตั้งอยู่ )

ระยะเวลา
5 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

ลาดับ
ขั้นตอน
2) การพิจารณา
2.1เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของ
วิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน และเอกสำร
หลักฐำน แล้วบันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศวิสำหกิจชุมชน
( 2 วันทำกำร)

ระยะเวลา
9 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

1 วันทำกำร

สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

2.2 ปิดประกำศรำยชื่อวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชน และแบบ สวช.01 ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอ/กิ่ง
อำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต (กทม.) เพื่อให้สมำชิกและผู้มีส่วน
ได้เสียตรวจสอบควำมถูกต้องข้อมูลในกำรจดทะเบียนวิสำหกิจ
ชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน( 7 วันทำกำร)
(หมำยเหตุ:(ปิดประกำศ ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน)
3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอนำยทะเบียนลงนำมอนุมัติในหนังสือสำคัญแสดงกำรจด
ทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(ท.ว.ช.2)
และเอกสำรสำคัญแสดงกำรดำเนินกิจกำรของวิสำหกิจชุมชน
และเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(ท.ว.ช.3)
(หมำยเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบคาขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2) หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกทั้งหมด หรือ สาเนามติที่ประชุมซึ่งมอบหมายให้บุคคล
หนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน(กรณีไม่เป็นนิติ
บุคคลและจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ3) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ของสมำชิกและผู้มีอำนำจทำกำรแทน)
4) ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ ของสมาชิก
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ5) เอกสารแสดง วัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือข้อบังคับของนิติบุคคล
(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ6) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการปัจจุบัน(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ7) มติของคณะกรรมการดาเนินการ หรือมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่ง
มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน
(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับหมายเหตุ-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน

-

กรมกำรปกครอง

-

-

-

-

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
8) หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสมาชิกใน
เครือข่ายฯ
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน)
9) ข้อบังคับของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มี
(หมำยเหตุ: -)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กลุ่มช่วยอำนวยกำรและประสำนรำชกำร สำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมส่งเสริมกำรเกษตร
(หมำยเหตุ: ( 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ 025793669))
2) สำนักงำนเกษตรจังหวัด (ที่สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน)
(หมำยเหตุ: -เลขที่- หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอ.ตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำร้องขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(แบบ สวช.01)
(หมำยเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน:กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล...คลองคูณ....
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนว่ำด้วยกำรจดทะเบียนและกำรเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.
2548
2)ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสำหกิจชุมชน
3)พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.2548
ระดับผลกระทบ:บริกำรที่มีควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา:ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนว่ำด้วยกำรจดทะเบียนและ
กำรเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 15.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำร
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล...คลองคูณ....

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำรและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล..ทับหมัน...
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสำหกิจชุมชน
(1) เป็นกิจกำรที่เกี่ยวกับกำรผลิตสินค้ำ กำรให้บริกำร หรือกำรอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดกำรพัฒนำ และแก้ไขปัญหำของชุมชน
(2) เป็นกิจกำรที่ดำเนินกำร หรือประสงค์จะดำเนินกำรร่วมกันในชุมชน โดยคณะบุคคลที่เป็น นิติบุคคล หรือไม่เป็นนิติ
บุคคล
และประกอบด้วยสมำชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่ำ 7 คน โดยบุคคลดังกล่ำวต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
(3) เป็นกิจกำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงรำยได้ เพื่อกำรพึ่งพำตนเอง และเพื่อประโยชน์สุข ของคนในชุมชน
(4) เป็นกิจกำรที่ไม่ขัดต่อกฎหมำย ควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
(1) ต้องประกอบด้วยวิสำหกิจชุมชนตั้งแต่ 2 วิสำหกิจชุมชนขึ้นไปมำรวมตัวกัน
(2) อำจมีบุคคลภำยนอกซึ่งวิสำหกิจชุมชนเห็นว่ำเป็นผู้ที่สำมำรถให้ควำมรู้ ควำมช่วยเหลือ หรือทำคุณประโยชน์อื่นใด
มำร่วมในกำรดำเนินกำรด้วยก็ได้
(3) กำรจัดทำกิจกรรมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชนในเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนนั้น
(๔) กำรดำเนินงำนของเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนต้องมีข้อบังคับในกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
หมำยเหตุ
1. กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไข เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำน ร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผู้
ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดผู้รับคำขอจะ
ดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
3. ทั้งนี้จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำและกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ
4. คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหำนคร เป็นผู้พิจำรณำคำอุทธรณ์หรือข้อร้องเรียน คำวินิจฉัย
ของคณะกรรมกำรฯ ให้ถือเป็นที่สุด

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน เลขที่..-...หมู่ที่.4... ตำบล..ห้วยเกตุ............อำเภอ.
ตะพำนหิน......จังหวัดพิจิตร เบอร์โทรศัพท์...056623404.... email……taphanhin@doae.go.th……………….
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :15 วันทำกำร
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1.1 ยื่นคำขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชน/เครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชน( แบบ สวช.01)
และเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
1.2 เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯรวบรวมแบบคำขอนำส่งสำนักงำนเกษตร
อำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต (กทม.)
บันทึกข้อมูลในระบบและออกใบรับเรื่องกำรยื่นคำขอจด
ทะเบียนวิสำหกิจชุมนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1)
1.3 นำใบรับเรื่องกำรยื่นคำขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและ
เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1) ไปมอบให้แก่ผู้ยืนฯ
หมำยเหตุ: (ณ ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
ประจำตำบล…ทับหมัน……ณ ตำบล/แขวง ที่กลุ่มผู้มำยื่น
ขอรับกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชนนั้นตั้งอยู่
หรือ ศูนย์ ฯ ณ ตำบล ใกล้เคียงในอำเภอเดียวกัน
( ในกรณีที่ตำบลนั้นไม่มีศูนย์ ฯ ตั้งอยู่ )
2) การพิจารณา
2.1เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของ
วิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน และเอกสำร
หลักฐำน แล้วบันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศวิสำหกิจชุมชน
( 2 วันทำกำร)

ระยะเวลา
5 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

9 วันทำกำร

สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

2.2 ปิดประกำศรำยชื่อวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชน และแบบ สวช.01 ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอ/กิ่ง
อำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต (กทม.) เพื่อให้สมำชิกและผู้มีส่วน
ได้เสียตรวจสอบควำมถูกต้องข้อมูลในกำรจดทะเบียนวิสำหกิจ
ชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน( 7 วันทำกำร)
(หมำยเหตุ:(ปิดประกำศ ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน)
3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
1 วันทำกำร สำนักงำนเกษตรอำเภอ
เสนอนำยทะเบียนลงนำมอนุมัติในหนังสือสำคัญแสดงกำรจด
ตะพำนหิน
ทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(ท.ว.ช.2)
และเอกสำรสำคัญแสดงกำรดำเนินกิจกำรของวิสำหกิจชุมชน
และเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(ท.ว.ช.3)
(หมำยเหตุ: -)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) แบบคาขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01)
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2) หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกทั้งหมด หรือ สาเนามติที่ประชุมซึ่งมอบหมายให้บุคคล
หนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน(กรณีไม่เป็นนิติ
บุคคลและจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ3) บัตรประจาตัวประชาชน
กรมกำรปกครอง
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ของสมำชิกและผู้มีอำนำจทำกำรแทน)

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4) ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ ของสมาชิก
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ5) เอกสารแสดง วัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือข้อบังคับของนิติบุคคล
(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ6) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการปัจจุบัน(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ7) มติของคณะกรรมการดาเนินการ หรือมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่ง
มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน
(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ8) หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสมาชิกใน
เครือข่ายฯ
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน)
9) ข้อบังคับของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มี
(หมำยเหตุ: -)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กลุ่มช่วยอำนวยกำรและประสำนรำชกำร สำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมส่งเสริมกำรเกษตร
(หมำยเหตุ: ( 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ 025793669))
2) สำนักงำนเกษตรจังหวัด (ที่สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน)
(หมำยเหตุ: -เลขที่- หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอ.ตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำร้องขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(แบบ สวช.01)
(หมำยเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน:กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล....ทับหมัน.....
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนว่ำด้วยกำรจดทะเบียนและกำรเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.
2548
2)ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสำหกิจชุมชน
3)พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.2548
ระดับผลกระทบ:บริกำรที่มีควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา:ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนว่ำด้วยกำรจดทะเบียนและ
กำรเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 15.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำร
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล..ทับหมัน...

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำรและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล.หนองพยอม.
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสำหกิจชุมชน
(1) เป็นกิจกำรที่เกี่ยวกับกำรผลิตสินค้ำ กำรให้บริกำร หรือกำรอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดกำรพัฒนำ และแก้ไขปัญหำของชุมชน
(2) เป็นกิจกำรที่ดำเนินกำร หรือประสงค์จะดำเนินกำรร่วมกันในชุมชน โดยคณะบุคคลที่เป็น นิติบุคคล หรือไม่เป็นนิติ
บุคคล
และประกอบด้วยสมำชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่ำ 7 คน โดยบุคคลดังกล่ำวต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
(3) เป็นกิจกำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงรำยได้ เพื่อกำรพึ่งพำตนเอง และเพื่อประโยชน์สุข ของคนในชุมชน
(4) เป็นกิจกำรที่ไม่ขัดต่อกฎหมำย ควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
(1) ต้องประกอบด้วยวิสำหกิจชุมชนตั้งแต่ 2 วิสำหกิจชุมชนขึ้นไปมำรวมตัวกัน
(2) อำจมีบุคคลภำยนอกซึ่งวิสำหกิจชุมชนเห็นว่ำเป็นผู้ที่สำมำรถให้ควำมรู้ ควำมช่วยเหลือ หรือทำคุณประโยชน์อื่นใด
มำร่วมในกำรดำเนินกำรด้วยก็ได้
(3) กำรจัดทำกิจกรรมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชนในเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนนั้น
(๔) กำรดำเนินงำนของเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนต้องมีข้อบังคับในกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
หมำยเหตุ
1. กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไข เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำน ร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผู้
ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดผู้รับคำขอจะ
ดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
3. ทั้งนี้จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำและกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ
4. คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหำนคร เป็นผู้พิจำรณำคำอุทธรณ์หรือข้อร้องเรียน คำวินิจฉัย
ของคณะกรรมกำรฯ ให้ถือเป็นที่สุด

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน เลขที่..-...หมู่ที่.4... ตำบล..ห้วยเกตุ............อำเภอ.
ตะพำนหิน......จังหวัดพิจิตร เบอร์โทรศัพท์...056623404.... email……taphanhin@doae.go.th……………….
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :15 วันทำกำร
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1.1 ยื่นคำขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชน/เครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชน( แบบ สวช.01)
และเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
1.2 เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯรวบรวมแบบคำขอนำส่งสำนักงำนเกษตร
อำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต (กทม.)
บันทึกข้อมูลในระบบและออกใบรับเรื่องกำรยื่นคำขอจด
ทะเบียนวิสำหกิจชุมนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1)
1.3 นำใบรับเรื่องกำรยื่นคำขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและ
เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1) ไปมอบให้แก่ผู้ยืนฯ
หมำยเหตุ: (ณ ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
ประจำตำบล…หนองพยอม…ณ ตำบล/แขวง ที่กลุ่มผู้มำยื่น
ขอรับกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชนนั้นตั้งอยู่
หรือ ศูนย์ ฯ ณ ตำบล ใกล้เคียงในอำเภอเดียวกัน
( ในกรณีที่ตำบลนั้นไม่มีศูนย์ ฯ ตั้งอยู่ )

ระยะเวลา
5 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

ลาดับ
ขั้นตอน
2) การพิจารณา
2.1เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของ
วิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน และเอกสำร
หลักฐำน แล้วบันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศวิสำหกิจชุมชน
( 2 วันทำกำร)

ระยะเวลา
9 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

1 วันทำกำร

สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

2.2 ปิดประกำศรำยชื่อวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชน และแบบ สวช.01 ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอ/กิ่ง
อำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต (กทม.) เพื่อให้สมำชิกและผู้มีส่วน
ได้เสียตรวจสอบควำมถูกต้องข้อมูลในกำรจดทะเบียนวิสำหกิจ
ชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน( 7 วันทำกำร)
(หมำยเหตุ:(ปิดประกำศ ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน)
3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอนำยทะเบียนลงนำมอนุมัติในหนังสือสำคัญแสดงกำรจด
ทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(ท.ว.ช.2)
และเอกสำรสำคัญแสดงกำรดำเนินกิจกำรของวิสำหกิจชุมชน
และเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(ท.ว.ช.3)
(หมำยเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบคาขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2) หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกทั้งหมด หรือ สาเนามติที่ประชุมซึ่งมอบหมายให้บุคคล
หนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน(กรณีไม่เป็นนิติ
บุคคลและจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ3) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ของสมำชิกและผู้มีอำนำจทำกำรแทน)
4) ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ ของสมาชิก
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ5) เอกสารแสดง วัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือข้อบังคับของนิติบุคคล
(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ6) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการปัจจุบัน(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ7) มติของคณะกรรมการดาเนินการ หรือมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่ง
มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน
(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน

-

กรมกำรปกครอง

-

-

-

-

ลาดับ
8)

9)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หมายเหตุหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสมาชิกใน
เครือข่ายฯ
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน)
ข้อบังคับของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน)

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มี
(หมำยเหตุ: -)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กลุ่มช่วยอำนวยกำรและประสำนรำชกำร สำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมส่งเสริมกำรเกษตร
(หมำยเหตุ: ( 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ 025793669))
2) สำนักงำนเกษตรจังหวัด (ที่สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน)
(หมำยเหตุ: -เลขที่- หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอ.ตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำร้องขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(แบบ สวช.01)
(หมำยเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน:กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล..หนองพยอม..
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนว่ำด้วยกำรจดทะเบียนและกำรเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.
2548
2)ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสำหกิจชุมชน
3)พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.2548
ระดับผลกระทบ:บริกำรที่มีควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา:ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนว่ำด้วยกำรจดทะเบียนและ
กำรเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 15.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำร
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล.หนองพยอม..

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th

คู่มือสาหรับประชาชน : การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล.ดงตะขบ..
หน่วยงานที่ให้บริการ :สานักงานเกษตรอาเภอตะพานหินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสำหกิจชุมชน
(1) เป็นกิจกำรที่เกี่ยวกับกำรผลิตสินค้ำ กำรให้บริกำร หรือกำรอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดกำรพัฒนำ และแก้ไขปัญหำของชุมชน
(2) เป็นกิจกำรที่ดำเนินกำร หรือประสงค์จะดำเนินกำรร่วมกันในชุมชน โดยคณะบุคคลที่เป็น นิติบุคคล หรือไม่เป็นนิติ
บุคคล
และประกอบด้วยสมำชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่ำ 7 คน โดยบุคคลดังกล่ำวต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
(3) เป็นกิจกำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงรำยได้ เพื่อกำรพึ่งพำตนเอง และเพื่อประโยชน์สุข ของคนในชุมชน
(4) เป็นกิจกำรที่ไม่ขัดต่อกฎหมำย ควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
(1) ต้องประกอบด้วยวิสำหกิจชุมชนตั้งแต่ 2 วิสำหกิจชุมชนขึ้นไปมำรวมตัวกัน
(2) อำจมีบุคคลภำยนอกซึ่งวิสำหกิจชุมชนเห็นว่ำเป็นผู้ที่สำมำรถให้ควำมรู้ ควำมช่วยเหลือ หรือทำคุณประโยชน์อื่นใด
มำร่วมในกำรดำเนินกำรด้วยก็ได้
(3) กำรจัดทำกิจกรรมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชนในเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนนั้น
(๔) กำรดำเนินงำนของเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนต้องมีข้อบังคับในกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
หมำยเหตุ
1. กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไข เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำน ร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผู้
ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดผู้รับคำขอจะ
ดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
3. ทั้งนี้จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำและกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ
4. คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหำนคร เป็นผู้พิจำรณำคำอุทธรณ์หรือข้อร้องเรียน คำวินิจฉัย
ของคณะกรรมกำรฯ ให้ถือเป็นที่สุด

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน เลขที่..-...หมู่ที่.4... ตำบล..ห้วยเกตุ............อำเภอ.
ตะพำนหิน......จังหวัดพิจิตร เบอร์โทรศัพท์...056623404.... email……taphanhin@doae.go.th……………….
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :15 วันทำกำร
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1.1 ยื่นคำขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชน/เครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชน( แบบ สวช.01)
และเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
1.2 เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯรวบรวมแบบคำขอนำส่งสำนักงำนเกษตร
อำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต (กทม.)
บันทึกข้อมูลในระบบและออกใบรับเรื่องกำรยื่นคำขอจด
ทะเบียนวิสำหกิจชุมนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1)
1.3 นำใบรับเรื่องกำรยื่นคำขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและ
เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1) ไปมอบให้แก่ผู้ยืนฯ
หมำยเหตุ: (ณ ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
ประจำตำบล…ดงตะขบ……ณ ตำบล/แขวง ที่กลุ่มผู้มำยื่น
ขอรับกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชนนั้นตั้งอยู่
หรือ ศูนย์ ฯ ณ ตำบล ใกล้เคียงในอำเภอเดียวกัน
( ในกรณีที่ตำบลนั้นไม่มีศูนย์ ฯ ตั้งอยู่ )

ระยะเวลา
5 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

ลาดับ
ขั้นตอน
2) การพิจารณา
2.1เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของ
วิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน และเอกสำร
หลักฐำน แล้วบันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศวิสำหกิจชุมชน
( 2 วันทำกำร)

ระยะเวลา
9 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

1 วันทำกำร

สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

2.2 ปิดประกำศรำยชื่อวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชน และแบบ สวช.01 ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอ/กิ่ง
อำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต (กทม.) เพื่อให้สมำชิกและผู้มีส่วน
ได้เสียตรวจสอบควำมถูกต้องข้อมูลในกำรจดทะเบียนวิสำหกิจ
ชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน( 7 วันทำกำร)
(หมำยเหตุ:(ปิดประกำศ ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน)
3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอนำยทะเบียนลงนำมอนุมัติในหนังสือสำคัญแสดงกำรจด
ทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(ท.ว.ช.2)
และเอกสำรสำคัญแสดงกำรดำเนินกิจกำรของวิสำหกิจชุมชน
และเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(ท.ว.ช.3)
(หมำยเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบคาขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2) หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกทั้งหมด หรือ สาเนามติที่ประชุมซึ่งมอบหมายให้บุคคล
หนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน(กรณีไม่เป็นนิติ
บุคคลและจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ3) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ของสมำชิกและผู้มีอำนำจทำกำรแทน)
4) ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ ของสมาชิก
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ5) เอกสารแสดง วัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือข้อบังคับของนิติบุคคล
(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ6) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการปัจจุบัน(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ7) มติของคณะกรรมการดาเนินการ หรือมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่ง
มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน
(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับหมายเหตุ-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน

-

กรมกำรปกครอง

-

-

-

-

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
8) หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสมาชิกใน
เครือข่ายฯ
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน)
9) ข้อบังคับของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มี
(หมำยเหตุ: -)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กลุ่มช่วยอำนวยกำรและประสำนรำชกำร สำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมส่งเสริมกำรเกษตร
(หมำยเหตุ: ( 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ 025793669))
2) สำนักงำนเกษตรจังหวัด (ที่สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน)
(หมำยเหตุ: -เลขที่- หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอ.ตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำร้องขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(แบบ สวช.01)
(หมำยเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน:กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล..ดงตะขบ...
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนว่ำด้วยกำรจดทะเบียนและกำรเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.
2548
2)ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสำหกิจชุมชน
3)พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.2548
ระดับผลกระทบ:บริกำรที่มีควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา:ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนว่ำด้วยกำรจดทะเบียนและ
กำรเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 15.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำร
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล..ดงตะขบ....

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำรและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล.งิ้วรำย..
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสำหกิจชุมชน
(1) เป็นกิจกำรที่เกี่ยวกับกำรผลิตสินค้ำ กำรให้บริกำร หรือกำรอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดกำรพัฒนำ และแก้ไขปัญหำของชุมชน
(2) เป็นกิจกำรที่ดำเนินกำร หรือประสงค์จะดำเนินกำรร่วมกันในชุมชน โดยคณะบุคคลที่เป็น นิติบุคคล หรือไม่เป็นนิติ
บุคคล
และประกอบด้วยสมำชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่ำ 7 คน โดยบุคคลดังกล่ำวต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
(3) เป็นกิจกำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงรำยได้ เพื่อกำรพึ่งพำตนเอง และเพื่อประโยชน์สุข ของคนในชุมชน
(4) เป็นกิจกำรที่ไม่ขัดต่อกฎหมำย ควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
(1) ต้องประกอบด้วยวิสำหกิจชุมชนตั้งแต่ 2 วิสำหกิจชุมชนขึ้นไปมำรวมตัวกัน
(2) อำจมีบุคคลภำยนอกซึ่งวิสำหกิจชุมชนเห็นว่ำเป็นผู้ที่สำมำรถให้ควำมรู้ ควำมช่วยเหลือ หรือทำคุณประโยชน์อื่นใด
มำร่วมในกำรดำเนินกำรด้วยก็ได้
(3) กำรจัดทำกิจกรรมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชนในเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนนั้น
(๔) กำรดำเนินงำนของเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนต้องมีข้อบังคับในกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
หมำยเหตุ
1. กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไข เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำน ร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผู้
ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดผู้รับคำขอจะ
ดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
3. ทั้งนี้จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำและกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ
4. คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหำนคร เป็นผู้พิจำรณำคำอุทธรณ์หรือข้อร้องเรียน คำวินิจฉัย
ของคณะกรรมกำรฯ ให้ถือเป็นที่สุด

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน เลขที่..-...หมู่ที่.4... ตำบล..ห้วยเกตุ............อำเภอ.
ตะพำนหิน......จังหวัดพิจิตร เบอร์โทรศัพท์...056623404.... email……taphanhin@doae.go.th……………….
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :15 วันทำกำร
ลาดับ
ขัน้ ตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1.1 ยื่นคำขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชน/เครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชน( แบบ สวช.01)
และเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
1.2 เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯรวบรวมแบบคำขอนำส่งสำนักงำนเกษตร
อำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต (กทม.)
บันทึกข้อมูลในระบบและออกใบรับเรื่องกำรยื่นคำขอจด
ทะเบียนวิสำหกิจชุมนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1)
1.3 นำใบรับเรื่องกำรยื่นคำขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและ
เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1) ไปมอบให้แก่ผู้ยืนฯ
หมำยเหตุ: (ณ ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
ประจำตำบล…งิ้วรำย……ณ ตำบล/แขวง ที่กลุ่มผู้มำยื่นขอรับ
กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนนั้น
ตั้งอยู่
หรือ ศูนย์ ฯ ณ ตำบล ใกล้เคียงในอำเภอเดียวกัน
( ในกรณีที่ตำบลนั้นไม่มีศูนย์ ฯ ตั้งอยู่ )

ระยะเวลา
5 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

ลาดับ
ขัน้ ตอน
2) การพิจารณา
2.1เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของ
วิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน และเอกสำร
หลักฐำน แล้วบันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศวิสำหกิจชุมชน
( 2 วันทำกำร)

ระยะเวลา
9 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

1 วันทำกำร

สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

2.2 ปิดประกำศรำยชื่อวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชน และแบบ สวช.01 ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอ/กิ่ง
อำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต (กทม.) เพื่อให้สมำชิกและผู้มีส่วน
ได้เสียตรวจสอบควำมถูกต้องข้อมูลในกำรจดทะเบียนวิสำหกิจ
ชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน( 7 วันทำกำร)
(หมำยเหตุ:(ปิดประกำศ ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน)
3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอนำยทะเบียนลงนำมอนุมัติในหนังสือสำคัญแสดงกำรจด
ทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(ท.ว.ช.2)
และเอกสำรสำคัญแสดงกำรดำเนินกิจกำรของวิสำหกิจชุมชน
และเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(ท.ว.ช.3)
(หมำยเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบคาขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2) หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกทั้งหมด หรือ สาเนามติที่ประชุมซึ่งมอบหมายให้บุคคล
หนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน(กรณีไม่เป็นนิติ
บุคคลและจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ3) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ของสมำชิกและผู้มีอำนำจทำกำรแทน)
4) ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ ของสมาชิก
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ5) เอกสารแสดง วัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือข้อบังคับของนิติบุคคล
(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ6) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการปัจจุบัน(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ7) มติของคณะกรรมการดาเนินการ หรือมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่ง
มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน
(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับหมายเหตุ-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน

-

กรมกำรปกครอง

-

-

-

-

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
8) หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสมาชิกใน
เครือข่ายฯ
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน)
9) ข้อบังคับของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มี
(หมำยเหตุ: -)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กลุ่มช่วยอำนวยกำรและประสำนรำชกำร สำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมส่งเสริมกำรเกษตร
(หมำยเหตุ: ( 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ 025793669))
2) สำนักงำนเกษตรจังหวัด (ที่สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน)
(หมำยเหตุ: -เลขที่- หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอ.ตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำร้องขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(แบบ สวช.01)
(หมำยเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน:กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล..งิ้วรำย...
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนว่ำด้วยกำรจดทะเบียนและกำรเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.
2548
2)ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสำหกิจชุมชน
3)พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.2548
ระดับผลกระทบ:บริกำรที่มีควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา:ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนว่ำด้วยกำรจดทะเบียนและ
กำรเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 15.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำร
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล..งิ้วรำย...

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำรและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล.ไทรโรงโขน..
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสำหกิจชุมชน
(1) เป็นกิจกำรที่เกี่ยวกับกำรผลิตสินค้ำ กำรให้บริกำร หรือกำรอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดกำรพัฒนำ และแก้ไขปัญหำของชุมชน
(2) เป็นกิจกำรที่ดำเนินกำร หรือประสงค์จะดำเนินกำรร่วมกันในชุมชน โดยคณะบุคคลที่เป็น นิติบุคคล หรือไม่เป็นนิติ
บุคคล
และประกอบด้วยสมำชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่ำ 7 คน โดยบุคคลดังกล่ำวต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
(3) เป็นกิจกำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงรำยได้ เพื่อกำรพึ่งพำตนเอง และเพื่อประโยชน์สุข ของคนในชุมชน
(4) เป็นกิจกำรที่ไม่ขัดต่อกฎหมำย ควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
(1) ต้องประกอบด้วยวิสำหกิจชุมชนตั้งแต่ 2 วิสำหกิจชุมชนขึ้นไปมำรวมตัวกัน
(2) อำจมีบุคคลภำยนอกซึ่งวิสำหกิจชุมชนเห็นว่ำเป็นผู้ที่สำมำรถให้ควำมรู้ ควำมช่วยเหลือ หรือทำคุณประโยชน์อื่นใด
มำร่วมในกำรดำเนินกำรด้วยก็ได้
(3) กำรจัดทำกิจกรรมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชนในเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนนั้น
(๔) กำรดำเนินงำนของเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนต้องมีข้อบังคับในกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
หมำยเหตุ
1. กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไข เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำน ร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผู้
ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดผู้รับคำขอจะ
ดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
3. ทั้งนี้จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำและกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ
4. คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหำนคร เป็นผู้พิจำรณำคำอุทธรณ์หรือข้อร้องเรียน คำวินิจฉัย
ของคณะกรรมกำรฯ ให้ถือเป็นที่สุด

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน เลขที่..-...หมู่ที่.4... ตำบล..ห้วยเกตุ............อำเภอ.
ตะพำนหิน......จังหวัดพิจิตร เบอร์โทรศัพท์...056623404.... email……taphanhin@doae.go.th……………….
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :15 วันทำกำร
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1.1 ยื่นคำขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชน/เครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชน( แบบ สวช.01)
และเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
1.2 เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯรวบรวมแบบคำขอนำส่งสำนักงำนเกษตร
อำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต (กทม.)
บันทึกข้อมูลในระบบและออกใบรับเรื่องกำรยื่นคำขอจด
ทะเบียนวิสำหกิจชุมนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1)
1.3 นำใบรับเรื่องกำรยื่นคำขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและ
เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1) ไปมอบให้แก่ผู้ยืนฯ
หมำยเหตุ: (ณ ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
ประจำตำบล…ไทรโรงโขน……ณ ตำบล/แขวง ที่กลุ่มผู้มำยื่น
ขอรับกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชนนั้นตั้งอยู่
หรือ ศูนย์ ฯ ณ ตำบล ใกล้เคียงในอำเภอเดียวกัน
( ในกรณีที่ตำบลนั้นไม่มีศูนย์ ฯ ตั้งอยู่ )

ระยะเวลา
5 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

ลาดับ
ขั้นตอน
2) การพิจารณา
2.1เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของ
วิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน และเอกสำร
หลักฐำน แล้วบันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศวิสำหกิจชุมชน
( 2 วันทำกำร)

ระยะเวลา
9 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

1 วันทำกำร

สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

2.2 ปิดประกำศรำยชื่อวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชน และแบบ สวช.01 ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอ/กิ่ง
อำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต (กทม.) เพื่อให้สมำชิกและผู้มีส่วน
ได้เสียตรวจสอบควำมถูกต้องข้อมูลในกำรจดทะเบียนวิสำหกิจ
ชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน( 7 วันทำกำร)
(หมำยเหตุ:(ปิดประกำศ ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน)
3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอนำยทะเบียนลงนำมอนุมัติในหนังสือสำคัญแสดงกำรจด
ทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(ท.ว.ช.2)
และเอกสำรสำคัญแสดงกำรดำเนินกิจกำรของวิสำหกิจชุมชน
และเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(ท.ว.ช.3)
(หมำยเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบคาขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2) หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกทั้งหมด หรือ สาเนามติที่ประชุมซึ่งมอบหมายให้บุคคล
หนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน(กรณีไม่เป็นนิติ
บุคคลและจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ3) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ของสมำชิกและผู้มีอำนำจทำกำรแทน)
4) ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ ของสมาชิก
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ5) เอกสารแสดง วัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือข้อบังคับของนิติบุคคล
(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ6) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการปัจจุบัน(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ7) มติของคณะกรรมการดาเนินการ หรือมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่ง
มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน
(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับหมายเหตุ-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน

-

กรมกำรปกครอง

-

-

-

-

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
8) หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสมาชิกใน
เครือข่ายฯ
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน)
9) ข้อบังคับของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มี
(หมำยเหตุ: -)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กลุ่มช่วยอำนวยกำรและประสำนรำชกำร สำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมส่งเสริมกำรเกษตร
(หมำยเหตุ: ( 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ 025793669))
2) สำนักงำนเกษตรจังหวัด (ที่สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน)
(หมำยเหตุ: -เลขที่- หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอ.ตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำร้องขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน(แบบ สวช.01)
(หมำยเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน:กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล..ไทรโรงโขน..
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนว่ำด้วยกำรจดทะเบียนและกำรเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.
2548
2)ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสำหกิจชุมชน
3)พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.2548
ระดับผลกระทบ:บริกำรที่มีควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา:ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนว่ำด้วยกำรจดทะเบียนและ
กำรเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 15.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำร
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล...ไทรโรงโขน..
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
ckend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

