
คู่มอืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนวสิำหกจิชมุชนและเครอืขำ่ยวสิำหกจิชุมชน กรณีจด

ทะเบยีน ณ ศูนยบ์รกิำรและถำ่ยทอดเทคโนโลยกีำรเกษตรประจ ำต ำบล/แขวง (กทม.) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเถนิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรย ืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

คุณสมบัตแิละหลักเกณฑ์ของวสิำหกจิชุมชน 

(1) เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วกับกำรผลติสนิคำ้ กำรใหบ้รกิำร หรอืกำรอืน่ ๆ ทีท่ ำใหเ้กดิกำรพัฒนำ และแกไ้ขปัญหำของชุมชน 

(2) เป็นกจิกำรทีด่ ำเนนิกำร หรอืประสงคจ์ะด ำเนินกำรร่วมกันในชุมชน โดยคณะบุคคลทีเ่ป็น นติบิุคคล หรอืไม่เป็นนติบิุคคล 

และประกอบดว้ยสมำชกิทีอ่ยู่ร่วมกันในชุมชนไม่นอ้ยกว่ำ 7 คน โดยบุคคลดังกล่ำวตอ้งไม่อยู่ในครอบครัวเดยีวกัน 

(3) เป็นกจิกำรทีม่วัีตถุประสงคเ์พือ่สรำ้งรำยได ้เพือ่กำรพึง่พำตนเอง และเพือ่ประโยชนสุ์ข ของคนในชุมชน 

(4) เป็นกจิกำรทีไ่ม่ขัดต่อกฎหมำย ควำมสงบเรยีบรอ้ย หรอืศลีธรรมอันดขีองประชำชน 

 

คุณสมบัตแิละหลักเกณฑ์ของเครอืข่ำยวสิำหกจิชุมชน 

(1) ตอ้งประกอบดว้ยวสิำหกจิชุมชนตัง้แต่ 2 วสิำหกจิชุมชนขึน้ไปมำรวมตัวกัน 

(2) อำจมบีุคคลภำยนอกซึง่วสิำหกจิชุมชนเห็นว่ำเป็นผูท้ีส่ำมำรถใหค้วำมรู ้ควำมช่วยเหลอื หรอืท ำคุณประโยชนอ์ืน่ใด มำร่วม

ในกำรด ำเนนิกำรดว้ยก็ได ้

(3) กำรจัดท ำกจิกรรมอย่ำงหนึง่อย่ำงใด เพือ่ประโยชนใ์นกำรด ำเนินงำนของวสิำหกจิชุมชนในเครอืข่ำยวสิำหกจิชุมชนนัน้ 

(๔) กำรด ำเนนิงำนของเครอืข่ำยวสิำหกจิชุมชนตอ้งมขีอ้บังคับในกำรบรหิำรจัดกำรเครือข่ำยวสิำหกจิชุมชน 

 

หมำยเหตุ 

 

1. กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพจิำรณำไม่ครบถว้น หรอืไม่ถกูตอ้ง และไม่อำจแกไ้ข เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผู ้

รับค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงบันทกึควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำน ร่วมกันพรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอ

ด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไม่ด ำเนินกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดผูร้ับค ำขอจะด ำเนินกำรคนืค ำขอ

และเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 

 

2. ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำน ตำมคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แต่เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นถูกตอ้งตำมทีร่ะบุไวใ้นคู่มอื

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

3. ทัง้นีจ้ะมกีำรแจง้ผลกำรพจิำรณำและก ำหนดใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันทีพ่จิำรณำแลว้เสร็จ 

 

4. คณะกรรมกำรส่งเสรมิวสิำหกจิชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหำนคร เป็นผูพ้จิำรณำค ำอุทธรณ์หรอืขอ้รอ้งเรยีน ค ำวินจิฉัยของคณะ

กรรมกำรฯ ใหถ้อืเป็นทีสุ่ด 

 

 

  
 

ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ศูนยบ์รกิำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรเกษตรประจ ำต ำบล/แขวง 
(กทม.)/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศุกร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 15 วันท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1.1 ยืน่ค ำขอจดทะเบยีนวิสำหกจิชุมชน/เครอืข่ำยวสิำหกจิ

5 วันท ำกำร ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ชุมชน( แบบ สวช.01) 
และเจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำร 
1.2 เจำ้หนำ้ทีศู่นยฯ์รวบรวมแบบค ำขอน ำส่งส ำนักงำนเกษตร
อ ำเภอ/กิง่อ ำเภอ/ส ำนักงำนเกษตรเขต (กทม.)  
บันทกึขอ้มูลในระบบและออกใบรับเรือ่งกำรยืน่ค ำขอจดทะเบยีน

วสิำหกจิชุมนและเครอืข่ำยวสิำหกจิชุมชน (ท.ว.ช.1) 1.3 น ำใบ
รับเรือ่งกำรยืน่ค ำขอจดทะเบยีนวสิำหกจิชุมชนและเครอืข่ำย
วสิำหกจิชุมชน (ท.ว.ช.1) ไปมอบใหแ้ก่ผูย้นืฯ 
(หมำยเหตุ: (ณ ศูนยบ์รกิำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรเกษตร
ประจ ำต ำบล/แขวง (กทม.) 
ณ  ต ำบล/แขวง ทีก่ลุ่มผูม้ำยืน่ขอรับกำรจดทะเบยีนวสิำหกจิ
ชุมชนและเครอืข่ำยวิสำหกจิชุมชนนัน้ตัง้อยู่  
หรอื ศูนย ์ฯ ณ ต ำบล/แขวง ใกลเ้คยีงในอ ำเภอ/   กิง่อ ำเภอ 
เดยีวกัน 
\ ( ในกรณีทีต่ ำบล / แขวง นัน้ไม่มศูีนย ์ฯ ตัง้อยู่ )))  

2) กำรพจิำรณำ 
2.1เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบขอ้มูลคุณสมบัตแิละหลักเกณฑข์อง
วสิำหกจิชุมชนและเครอืข่ำยวิสำหกจิชุมชน และเอกสำร
หลักฐำน แลว้บันทกึขอ้มูลในระบบสำรสนเทศวสิำหกจิชุมชน( 2 
วันท ำกำร) 
 

2.2 ปิดประกำศรำยชือ่วสิำหกจิชุมชนและเครอืข่ำยวสิำหกจิ
ชุมชน และแบบ สวช.01 ณ ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ/กิง่อ ำเภอ/
ส ำนักงำนเกษตรเขต (กทม.) เพือ่ใหส้มำชกิและผูม้ส่ีวนไดเ้สีย
ตรวจสอบควำมถูกตอ้งขอ้มูลในกำรจดทะเบยีนวสิำหกจิชุมชน
และเครอืข่ำยวสิำหกจิชุมชน( 7 วันท ำกำร) 
 

 
(หมำยเหตุ: (ปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ/กิง่อ ำเภอ/
ส ำนักงำน เกษตรเขต (กทม.) ))  

9 วันท ำกำร ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

เสนอนำยทะเบยีนลงนำมอนุมัตใินหนังสอืส ำคัญแสดงกำรจด
ทะเบยีนวสิำหกจิชุมชนและเครอืข่ำยวสิำหกจิชุมชน(ท.ว.ช.2) 
และเอกสำรส ำคัญแสดงกำรด ำเนนิกจิกำรของวสิำหกจิชุมชน
และเครอืข่ำยวสิำหกจิชุมชน(ท.ว.ช.3) 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบค ำขอจดทะเบยีน  (แบบ สวช.01) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

หนงัสอืใหค้วำมยนิยอมของสมำชกิซึง่มจี ำนวนไมน่อ้ยกวำ่กึง่หนึง่
ของสมำชกิท ัง้หมด หรอื ส ำเนำมตทิีป่ระชุมซึง่มอบหมำยใหบุ้คคล
หนึง่บุคคลใดมำจดทะเบยีนวสิำหกจิชุมชนแทน(กรณีไมเ่ป็นนติ ิ

บุคคลและจดทะเบยีนวสิำหกจิชุมชน) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

- 

3) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

กรมกำรปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ (ของสมำชกิและผูม้อี ำนำจท ำกำรแทน) 

4) 
 

ทะเบยีนรำยชือ่และทีอ่ยู ่ของสมำชกิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

- 

5) 
 

เอกสำรแสดง วตัถุประสงค ์ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัของนติบิุคคล
(กรณีนติบิุคคล) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

- 

6) 

 

บญัชรีำยชือ่คณะกรรมกำรด ำเนนิกำรปัจจบุนั(กรณีนติบิุคคล) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

- 

7) 
 

มตขิองคณะกรรมกำรด ำเนนิกำร หรอืมตขิองทีป่ระชุมใหญ ่ซึง่
มอบหมำยใหบุ้คคลหนึง่บุคคลใดมำจดทะเบยีนวสิำหกจิชุมชน

แทน(กรณีนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

- 

8) 
 

หนงัสอืส ำคญัแสดงกำรจดทะเบยีนวสิำหกจิชุมชนทีเ่ป็นสมำชกิใน
เครอืขำ่ยฯ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ (กรณีจดทะเบยีนเครอืข่ำยวสิำหกจิชุมชน) 

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ 

9) 
 

ขอ้บงัคบัของเครอืขำ่ยวสิำหกจิชุมชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ (กรณีจดทะเบยีนเครอืข่ำยวสิำหกจิชุมชน) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี
(หมำยเหตุ: -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  
 

 

ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด (ทีส่ ำนักงำนเกษตรอ ำเภอนัน้สังกัดอยู่) 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ส ำนักงำนเกษตรกรุงเทพมหำนคร (ทีส่ ำนักงำนเกษตรเขตนัน้สังกัดอยู่) 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค ำรอ้งขอจดทะเบยีนวสิำหกจิชุมชนและเครอืข่ำยวิสำหกจิชุมชน(แบบ สวช.01) 
(หมำยเหตุ: -)  

 



หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรจดทะเบยีนวสิำหกจิชุมชนและเครอืข่ำยวสิำหกจิชุมชน กรณีจดทะเบยีน ณ ศูนยบ์รกิำรและถ่ำยทอด

เทคโนโลยกีำรเกษตรประจ ำต ำบล/แขวง (กทม.)  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กองส่งเสรมิวสิำหกจิชุมชน  กรมส่งเสรมิกำรเกษตร กองส่งเสรมิวสิำหกจิชุมชน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: จดทะเบยีน 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง : 

  
1)ระเบยีบคณะกรรมกำรสง่เสรมิวสิำหกจิชุมชนว่ำดว้ยกำรจดทะเบียนและกำรเพกิถอนทะเบยีนวสิำหกจิชุมชน พ.ศ. 2548  
  
2)ประกำศคณะกรรมกำรสง่เสรมิวสิำหกจิชุมชน เรือ่ง คุณสมบัตแิละหลักเกณฑข์องวสิำหกจิชุมชน  

  
3)พระรำชบัญญัตสิง่เสรมิวสิำหกจิชุมชน พ.ศ.2548  
ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สังคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมภิำค 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ระเบยีบคณะกรรมกำรส่งเสรมิวสิำหกจิชุมชนว่ำดว้ยกำรจดทะเบยีนและ

กำรเพกิถอนทะเบยีนวสิำหกจิชุมชน พ.ศ. 2548 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 15.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีสุ่ด 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: กำรจดทะเบยีนวสิำหกจิชุมชนและเครอืข่ำยวสิำหกจิชุมชน กรณีจดทะเบยีน ณ ศูนยบ์รกิำรและ

ถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรเกษตรประจ ำต ำบล/แขวง  ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเถนิ 
 

 

เอกสำรฉบบัน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูย์กลำงขอ้มูลคูม่ือส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่ือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


