คู่มือสาหรับประชาชน : การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณีจด
ทะเบียนณศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล/แขวง (กทม.)
หน่วยงานที่ให้บริการ :สานักงานเกษตรอาเภอปราณบุรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
(1) เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าการให้บริการหรือการอื่นๆที่ทาให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
(2) เป็นกิจการที่ดาเนินการหรือประสงค์จะดาเนินการร่วมกันในชุมชนโดยคณะบุคคลที่เป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคล
และประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่า 7 คนโดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
(3) เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองและเพื่อประโยชน์สุขของคนในชุมชน
(4) เป็นกิจการที่ไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
(1) ต้องประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ 2 วิสาหกิจชุมชนขึ้นไปมารวมตัวกัน
(2) อาจมีบุคคลภายนอกซึ่งวิสาหกิจชุมชนเห็นว่าเป็นผู้ที่สามารถให้ความรู้ความช่วยเหลือหรือทาคุณประโยชน์อื่นใดมาร่วมใน
การดาเนินการด้วยก็ได้
(3) การจัดทากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนั้น
(๔) การดาเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต้องมีข้อบังคับในการบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
หมายเหตุ
1. กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคา
ขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอ
ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอ
และเอกสารประกอบการพิจารณา
2. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
3. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาและกาหนดให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
4. คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด /กรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณาคาอุทธรณ์หรือข้อร้องเรียนคาวินิจฉัยของคณะ
กรรมการฯให้ถือเป็นที่สุด

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลเขา
จ้าว/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: (อบต.เขาจ้าวหมู่ที่ 5 บ้านกระทุ่นตาบลเขาจ้าว
อาเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ))
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลเขา
น้อย/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: (เทศบาลตาบลเขาน้อยหมู่ที่ 3 บ้านค่ายธนะรัชต์
ตาบลเขาน้อยอาเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ))
สถานที่ให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด ) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด ) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลปราณ
บุรี/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: (อบต.ปราณบุรีหมู่ที่ 4 บ้านลุ่มโพธิ์ตาบลปราณบุรี
อาเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ))
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
ปากน้าปราณ /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: (อบต. ปากน้าปราณหมู่ที่ 3 บ้านปรือน้อยตาบล
ปากน้าปราณอาเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ))
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลวังก์
พง/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: (อบต.วังก์พงหมู่ที่ 2 บ้านวังก์พงตาบลวังก์พงอาเภอ
ปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ))
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลหนอง
ตาแต้ม/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: (อบต.หนองตาแต้มหมู่ที่ 7 บ้านหนองยิงหมีตาบล
หนองตาแต้มอาเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ))

ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด ) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด ) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด ) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด ) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :15 วันทาการ
ลาดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
1.1 ยื่นคาขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน( แบบสวช.01)
และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
1.2 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯรวบรวมแบบคาขอนาส่งสานักงานเกษตร
อาเภอ/กิ่งอาเภอ/สานักงานเกษตรเขต (กทม.)
บันทึกข้อมูลในระบบและออกใบรับเรื่องการยื่นคาขอจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1) 1.3 นาใบ
รับเรื่องการยื่นคาขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1) ไปมอบให้แก่ผู้ยืนฯ
(หมายเหตุ: (ณศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบล /แขวง (กทม.)
ณตาบล/แขวงที่กลุ่มผู้มายื่นขอรับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

ระยะเวลา
5 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานเกษตรอาเภอ

การพิจารณา
2.1เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและเอกสารหลักฐาน
แล้วบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน ( 2 วันทา
การ)

9 วันทาการ

สานักงานเกษตรอาเภอ

และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนั้นตั้งอยู่
หรือศูนย์ฯณตาบล/แขวงใกล้เคียงในอาเภอ / กิ่งอาเภอ
เดียวกัน
\ ( ในกรณีที่ตาบล / แขวงนั้นไม่มีศูนย์ฯตั้งอยู่ )))
2)

2.2 ปิดประกาศรายชื่อวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนและแบบสวช.01 ณสานักงานเกษตรอาเภอ/กิ่งอาเภอ/
สานักงานเกษตรเขต (กทม.) เพื่อให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสีย
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน( 7 วันทาการ)

ลาดับ

3)

ขั้นตอน
(หมายเหตุ: (ปิดประกาศณสานักงานเกษตรอาเภอ /กิ่งอาเภอ/
สานักงานเกษตรเขต (กทม.) ))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอนายทะเบียนลงนามอนุมัติในหนังสือสาคัญแสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ท.ว.ช.2)
และเอกสารสาคัญแสดงการดาเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(ท.ว.ช.3)
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

1 วันทาการ

สานักงานเกษตรอาเภอ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
แบบคาขอจดทะเบียน (แบบสวช.01)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2)
หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกทั้งหมดหรือสาเนามติที่ประชุมซึ่งมอบหมายให้บุคคล
หนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน (กรณีไม่เป็นนิติ
บุคคลและจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ3)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ของสมาชิกและผู้มีอานาจทาการแทน )
4)
ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ของสมาชิก
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ5)
เอกสารแสดงวัตถุประสงค์ระเบียบหรือข้อบังคับของนิติบุคคล
(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ6)
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการปัจจุบัน (กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ7)
มติของคณะกรรมการดาเนินการหรือมติของที่ประชุมใหญ่ซึ่ง
มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
แทน(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ8)
หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสมาชิกใน
เครือข่ายฯ
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน)
9)
ข้อบังคับของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

กรมการปกครอง

-

-

-

-

สานักงานเกษตรอาเภอ

-

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน)

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1)
ไม่มี
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
สานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(หมายเหตุ: (ถ.สละชีพอ.เมืองจ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร. 0-3261-1235 , 0-3255-0892 - 93 โทรสาร 0-3260-2482
E-mail: prachuap@doae.go.th
))
2)
สานักงานเกษตรอาเภอปราณบุรี
(หมายเหตุ: (เลขที่ 63 ตาบลเขาน้อยอาเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทร. 032-621786 Email : pranburi@doae.go.th
))
3)
ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม . 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
แบบคาร้องขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (แบบสวช.01)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียนณศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล/แขวง (กทม.)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกรมส่งเสริมการเกษตรกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ประเภทของงานบริการ :กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1)ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนว่าด้วยการจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนพ .ศ. 2548
2)ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเรื่องคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
3)พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ .ศ.2548
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา :ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนว่าด้วยการจดทะเบียนและการ
เพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนพ.ศ. 2548
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : 15.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน :
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียนณศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล/แขวง (กทม.) สานักงานเกษตรอาเภอปราณบุรี
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

