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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปในการจดทะเบียน
 

 1.1 หลักการสำาคัญ 

   “การสง่เสรมิและพฒันาวสิาหกจิชุมชน” ดำ�เนนิง�นต�มพระร�ชบญัญติัส่งเสริมวสิ�หกจิชมุชน พ.ศ. 2548 

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 

   (1) ก�รรับรองสถ�นภ�พวิส�หกิจชุมชน (ก�รจดทะเบียน) 

   (2) ก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน 

   (3) ก�รส่งเสริมและสนับสนุนในก�รพัฒน�กิจก�รของวิส�หกิจชุมชน 

   เจตน�รมณ์ของพระร�ชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เศรษฐกิจชุมชนเป็นพื้นฐ�นของก�รพัฒน�เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

และโดยทีเ่ศรษฐกิจชมุชนในปจัจบุนัจำ�นวนหนึง่ยงัอยูใ่นระดบัทีไ่มพ่รอ้มจะเข�้ม�แขง่ขนัท�งก�รค�้ทัง้ในระดบัภ�ยในประเทศ

และระหว�่งประเทศ สมควรใหม้กี�รสง่เสรมิคว�มรูแ้ละภมูปิญัญ�ทอ้งถิน่ ก�รสร�้งร�ยได ้ก�รชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั ก�รพฒัน�

คว�มส�ม�รถในก�รจดัก�ร และก�รพฒัน�รปูแบบของวสิ�หกจิชมุชน อนัจะยงัสง่ผลใหช้มุชนพึง่พ�ตนเองไดแ้ละพฒัน�ระบบ

เศรษฐกิจชุมชนให้มีคว�มเข้มแข็งพร้อมสำ�หรับก�รแข่งขันท�งก�รค้�ในอน�คตไม่ว่�ในระดับใด รวมไปถึงก�รพัฒน�วิส�หกิจ

ชุมชนไปสู่ก�รเป็นผู้ประกอบกิจก�รขน�ดย่อมและขน�ดกล�งต่อไป 

   หนึ่งในภ�รกิจหลักสำ�คัญในก�รส่งเสริมและพัฒน�วิส�หกิจชุมชน คือ ก�รจดทะเบียน ก�รต่อทะเบียน  

ก�รเพิกถอนทะเบียน และก�รยกเลิกทะเบียน วิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน ซึ่งดำ�เนินก�รในพื้นที่ ณ สำ�นักง�น

รับจดทะเบียน ที่วิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนนั้น ๆ ตั้งอยู่ โดย 

   1. “การจดทะเบียน” เกิดจ�กก�รรวมตัวกันของคนในชุมชนในก�รประกอบกิจก�รในระดับชุมชนเป็น

วิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน “ที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย”  

   2. “การต่อทะเบียน” ต้องม�ทำ�ก�รแจ้งคว�มประสงค์ที่จะดำ�เนินกิจก�รต่อไป ภ�ยใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปี

ปฏิทินทุกปี 

   3. “การเพิกถอนทะเบียน” เมื่อไม่ม�แจ้งคว�มประสงค์จะดำ�เนินกิจก�รต่อไปเป็นเวล� 2 ปีติดต่อกัน หรือ

เมื่อตรวจสอบและมีหลักฐ�นแน่ชัดแล้วพบว่� ข�ดคุณสมบัติต�มระเบียบฯ ประก�ศฯ ที่คณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน

ประก�ศกำ�หนด 

   4. “การยกเลิกทะเบียน” เมื่อประสงค์จะเลิกกิจก�ร ให้แจ้งภ�ยใน 30 วันนับแต่วันที่เลิกกิจก�ร

   ทั้งนี้ มีสำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ/กิ่งอำ�เภอ สำ�นักง�นเกษตรพื้นที่ 1 – 4 (กทม.) เป็นสำ�นักง�นรับจดทะเบียน 

โดยมีน�ยทะเบียนคือ “เกษตรอำาเภอ” เป็นผู้พิจ�รณ�และอนุมัติ ผ่�นท�งระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชนที่แสดงผลร�ยง�น

ข้อมูลก�รจดทะเบียนเป็นปัจจุบัน (Real Time)

   “การจดทะเบยีนวสิาหกจิชมุชนและเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน” เร่ิมดำ�เนนิก�รต้ังแต่วนัท่ี 15  สิงห�คม 2548 

เป็นต้นม� ภ�ยใต้กฎหม�ยดังต่อไปนี้  

   1. พระร�ชบัญญัติส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน พ.ศ. 2548 (ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม 122 ตอนที่ 6 ก วันที่ 18 

มกร�คม 2548) ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจ�กวันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เป็นต้นไป (วันที่ 19 มกร�คม 2548) : ใช้ม�จนถึง

ปัจจุบัน 

   2. ระเบยีบคณะกรรมก�รสง่เสรมิวสิ�หกจิชมุชน ว�่ดว้ยก�รรบัจดทะเบยีนและก�รเพกิถอนทะเบยีนวสิ�หกจิ

ชุมชน พ.ศ. 2548 (ประก�ศ ณ วันที่ 15 สิงห�คม 2548) (ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม 122 ตอนพิเศษ 113 ง วันที่ 10 ตุล�คม 2548)  

ใช้บังคับตั้งแต่วันประก�ศ เป็นต้นไป (วันที่ 15 สิงห�คม 2548) : ใช้ม�จนถึงปัจจุบัน  
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   3. ประก�ศคณะกรรมก�รสง่เสรมิวสิ�หกจิชมุชน เร่ือง คณุสมบติัและหลักเกณฑ์ของวสิ�หกจิชมุชน  (ประก�ศ 

ณ วันที่ 15 สิงห�คม 2548) : ยกเลิกเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

   4. ประก�ศคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน เรื่อง ก�รต่อทะเบียนของวิส�หกิจชุมชน (ประก�ศ ณ 

วันที่ 28 กรกฎ�คม 2552) : ยกเลิกเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

   5. ประก�ศคณะกรรมก�รสง่เสรมิวสิ�หกจิชมุชน เรือ่ง คณุสมบติั หลกัเกณฑ ์และก�รต่อทะเบยีน ของวสิ�หกจิ

ชุมชน (ประก�ศ ณ วันที่ 22 พฤษภ�คม 2560) (ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม 134 ตอนพิเศษ 175 ง วันที่ 3 กรกฎ�คม 2560)  

ใช้บังคับตั้งแต่วันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เป็นต้นไป (วันที่ 3 กรกฎ�คม 2560) : ใช้ม�จนถึงปัจจุบัน 

   6. พระร�ชบัญญัติส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม 136 ตอนที่ 50 ก

วันที่ 16 เมษ�ยน 2562) ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนดส�มสิบวันนับแต่วันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เป็นต้นไป (วันที่ 16 

พฤษภ�คม 2562) : ใช้ม�จนถึงปัจจุบัน 

 1.2 ความหมายของคำาสำาคัญ       

   1. วิสาหกิจชุมชน หม�ยคว�มว่� กิจก�รของชุมชนเกี่ยวกับก�รผลิตสินค้� ก�รให้บริก�ร หรือก�รอื่นๆ 

ท่ีดำ�เนินก�รโดยคณะบุคคลที่มีคว�มผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจก�รดังกล่�ว ไม่ว่�จะเป็นนิติบุคคลใน 

รูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้�งร�ยได้และเพื่อก�รพึ่งพ�ตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่�งชุมชน ทั้งนี้ ต�ม

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชนประก�ศกำ�หนด

หมายเหตุ : นิตบิคุคล หม�ยถงึ บคุคลโดยสมมตทิีก่ฎหม�ยรบัรองฐ�นะใหม้สีทิธแิละหน�้ทีเ่ชน่เดยีวกบับคุคลธรรมด� กล่�วคือ

ส�ม�รถเปน็เจ�้ของทรพัยส์นิ เป็นเจ�้หนีล้กูหนีไ้ด ้ทัง้นี ้ก�รทีจ่ะเปน็นติบิคุคลไดต้อ้งดำ�เนนิก�รต�มวธิทีีก่ฎหม�ยนัน้ๆ กำ�หนด 

เช่น กลุ่มเกษตรกร (ที่เป็นนิติบุคคลต�มกฎหม�ย) สหกรณ์ก�รเกษตร สหกรณ์ ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด บริษัทจำ�กัด เป็นต้น

   2. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (เครือข่ายฯ) หม�ยคว�มว่� คณะบุคคลที่รวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ 

ในก�รจัดทำ�กิจกรรมอย่�งหนึ่งอย่�งใดเพื่อประโยชน์ในก�รดำ�เนินง�นของวิส�หกิจชุมชนในเครือข่�ยฯ

หมายเหตุ : ก�รจดทะเบียนเป็นเครือข�่ยวิส�หกิจชุมชน ต้องประกอบด้วยวิส�หกิจชุมชนตั้งแต่ 2 วิส�หกิจชุมชนขึ้นไปม�รวม

ตวักนั โดยมีวัตถปุระสงคใ์นก�รจดัทำ�กจิกรรมอย�่งหนึง่อย�่งใดเพือ่ประโยชนใ์นก�รดำ�เนนิง�นของวสิ�หกจิชมุชนในเครอืข�่ย

วิส�หกิจชุมชนนั้น โดยก�รดำ�เนินง�นของเครือข่�ยฯ อ�จมีบุคคลภ�ยนอกซึ่งวิส�หกิจชุมชนเห็นว่� เป็นผู้ที่ส�ม�รถให้คว�มรู้ 

คว�มช่วยเหลือ หรือทำ�คุณประโยชน์อื่นใดม�ร่วมในก�รดำ�เนินก�รด้วยก็ได้ ซึ่ง “กิจกรรมของเครือข่ายฯ” อ�จดำ�เนินก�ร

ดังต่อไปนี้ได้ 

     (1)  ให้คำ�แนะนำ�และช่วยเหลือกิจก�รภ�ยในของวิส�หกิจชุมชนในเครือข่�ยฯ ได้แก่ 

       1.1) ให้คว�มช่วยเหลือในก�รจัดต้ังหรือก�รศึกษ�วิจัยเกี่ยวกับก�รนำ�วัตถุดิบ ทรัพย�กรหรือ

ภูมิปัญญ�ของชุมชนม�ใช้ให้เหม�ะสมกับวิส�หกิจชุมชนและสภ�พท้องถิ่น 

       1.2) ให้คว�มรู้ ก�รฝึกอบรม หรือคว�มช่วยเหลือในก�รปรับปรุงหรือพัฒน�ก�รผลิต ก�รให้

บริก�ร ก�รบริห�รจัดก�ร ก�รห�ทุน ก�รตล�ด และอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินง�นของวิส�หกิจชุมชนในเครือข่�ยฯ 

       1.3) ให้คำ�แนะนำ�หรือดำ�เนินก�รใดๆ เพื่อประโยชน์ในก�รดำ�เนินง�นของวิส�หกิจชุมชนใน 

เครือข�่ยฯ ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับภูมิภ�ค และระดับประเทศ 

     (2)  ให้คำ�แนะนำ�และช่วยเหลือกิจก�รภ�ยนอกของวิส�หกิจชุมชนในเครือข่�ยฯ ได้แก่

       2.1) เป็นคนกล�งในก�รติดต่อกับส่วนร�ชก�ร รัฐวิส�หกิจ องค์ก�รมห�ชน หรือหน่วยง�นอื่น

ของรัฐ รวมทั้งองค์กรภ�คเอกชน เพื่อขอรับก�รช่วยเหลือและส่งเสริมวิส�หกิจชุมชนในเครือข่�ยฯ 

       2.2) ประส�นง�นกับเครือข่�ยฯ หรือวิส�หกิจชุมชนอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนคว�มรู้ หรือดำ�เนิน

กิจกรรมอื่น อันเป็นประโยชน์หรือเพิ่มพูนประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�นของวิส�หกิจชุมชนในเครือข่�ยฯ
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     (3)  เป็นศูนย์กล�งในก�รส่งเสริมคว�มส�มัคคีและก�รช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และคว�มร่วมมือ

ท�งวิช�ก�ร เพื่อให้วิส�หกิจชุมชนมีคว�มเข้มแข็ง และมีประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�น ไม่ว่�ในด้�นคุณภ�พของสินค้�หรือ

ผลิตภัณฑ์ ก�รบริห�รจัดก�ร และก�รพัฒน�ก�รตล�ด 

     (4)  เสนอคว�มเหน็ตอ่คณะกรรมก�รเกีย่วกบันโยบ�ยหรือม�ตรก�รในก�รส่งเสริมวสิ�หกิจชมุชนของ

ส่วนร�ชก�ร รัฐวิส�หกิจ องค์ก�รมห�ชน หรือหน่วยง�นอื่นของรัฐ

   3. คณะกรรมการ หม�ยคว�มว่� คณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน 

   4. สำานกังานรบัจดทะเบยีน หม�ยถงึ สำ�นกัง�นเกษตรอำ�เภอ/กิง่อำ�เภอ สำ�นกัง�นเกษตรพืน้ที ่1 – 4 (กทม.) 

   5. นายทะเบียน หม�ยถึง เกษตรอำ�เภอ หรือ ผู้รักษ�ร�ชก�รแทนเกษตรอำ�เภอ

   6. เจ้าหน้าที่ หม�ยถึง เจ้�หน้�ที่สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ/กิ่งอำ�เภอ สำ�นักง�นเกษตรพื้นที่ 1 – 4 (กทม.)  

   7. เจา้หนา้ทีศ่นูยฯ์ หม�ยถงึ เจ�้หน�้ทีศ่นูย์บรกิ�รและถ�่ยทอดเทคโนโลยีก�รเกษตรประจำ�ตำ�บล/แขวง (กทม.)

   8. ผู้ยื่นคำาขอ หม�ยถึง ผู้ท่ีได้รับมอบอำ�น�จให้ทำ�ก�รแทนวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยฯ  ในก�รย่ืนแบบ

คำ�ขอต่�งๆ 

   9. ระบบฯ หม�ยถึง ระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th) 

 1.3 วัตถุประสงค์

   ก�รจดทะเบียนวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

   1. เพือ่ใหร้ฐับ�ลและหนว่ยง�นภ�ค ีไดท้ร�บขอ้มลูวสิ�หกจิชมุชนและเครอืข�่ยฯ เพือ่ใชเ้ปน็เป�้หม�ยในก�ร

ดำ�เนินง�นส่งเสริมและพัฒน�ที่ชัดเจน

   2. เพื่อให้ก�รรวมตัวกันประกอบกิจก�รของชุมชน ในรูปแบบวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยฯ ได้สถ�นะที่มี

คว�มมั่นคง นั่นคือ “ได้รับการรับรองตามกฎหมาย” ทำ�ให้มีสิทธิในก�รขอรับก�รส่งเสริม หรือสนับสนุน ต�มม�ตรก�รต่�งๆ 

ของรัฐและหน่วยง�นภ�คีอื่นๆ ต่อไป

 1.4 ประโยชน์

   ประโยชน์จ�กก�รจดทะเบียนวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน มีดังนี้ 

   1. เกดิก�รรวมตวัของคนในชมุชนเพือ่ประกอบกจิก�รในระดบัชมุชนเปน็วสิ�หกจิชมุชนและเครอืข�่ยวสิ�หกิจ

ชุมชน “ที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย” 

   2. ได้รับก�รประเมินศักยภ�พ ทำ�ให้ทร�บระดับคว�มเข้มแข็งและคว�มต้องก�รที่แท้จริง ส�ม�รถนำ�ม�

ว�งแผนพัฒน�ตนเองได้ต�มคว�มพร้อมของตน

   3. ส�ม�รถขอรับก�รส่งเสริมหรือสนับสนุน ต�มวิธีก�รที่คณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน ได้ประก�ศ

กำ�หนด (พ.ร.บ. ม�ตร� 25)  

   4. ส�ม�รถมสีทิธไิดร้บัก�รสง่เสรมิหรอืสนบัสนนุในก�รพฒัน�กจิก�ร ต�มม�ตรก�รทีค่ณะกรรมก�รส่งเสรมิ

วิส�หกิจชุมชนจัดให้มี ดังนี้

    - พ.ร.บ. ม�ตร� 26 : ม�ตรก�รในก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�รพัฒน�กิจก�รวิส�หกิจชุมชนระดับ 

ปฐมภูมใินก�รประกอบกจิก�รอย�่งครบวงจร ฯลฯ เพ่ือใหก้จิก�รวสิ�หกจิชมุชนระดับปฐมภมูมิคีว�มเขม้แขง็และพ่ึงพ�ตนเองได้

    - พ.ร.บ. ม�ตร� 27 : ม�ตรก�รในก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�รพัฒน�กิจก�รวิส�หกิจชุมชนที่มีคว�ม

เข้มแข็งและพึ่งพ�ตนเองได้แล้วต�มม�ตร� 26 อย่�งต่อเนื่อง ฯลฯ เพื่อสร้�งคว�มพร้อมให้แก่กิจก�รวิส�หกิจชุมชนในระดับ 

ที่สูงยิ่งขึ้น
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    - พ.ร.บ. ม�ตร� 28 : ในกรณีที่วิส�หกิจชุมชนประสงค์จะรวมตัวกันจัดตั้งเป็นเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน 

หรือดำ�เนินก�รจัดตั้งเป็นองค์กรธุรกิจใดๆ ให้คณะกรรมก�รให้ก�รสนับสนุนในก�รจัดตั้งก�รประกอบก�ร ก�รตล�ด ฯลฯ 

เพื่อขย�ยและสร้�งคว�มมั่นคงให้แก่กิจก�รวิส�หกิจชุมชน

    - พ.ร.บ.  ม�ตร�  29 : ใหค้ณะกรรมก�รสง่เสรมิก�รดำ�เนนิกจิก�รวสิ�หกจิชมุชนเกีย่วกบัก�รรกัษ�คณุภ�พ

ผลิตภัณฑ์และก�รรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำ�เนิด ส่วนประกอบ วิธีก�รผลิต คุณภ�พ ฯลฯ เพื่อให้สินค�้หรือบริก�รของกิจก�ร

วิส�หกิจชุมชนเป็นที่เชื่อถือ รวมทั้งปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริก�ร

    - พ.ร.บ. ม�ตร� 30 : ในก�รส่งเสริมและสนับสนุนกิจก�รวิส�หกิจชุมชน ให้คณะกรรมก�รพิจ�รณ�

ดำ�เนินก�รในเรื่อง 

     (1)  ประส�นกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในก�รส่งเสริมและสนับสนุนต�มม�ตร� 26 และม�ตร� 27 รวมทั้ง 

ก�รส่งเสริมหรือก�รสนับสนุนต�มม�ตร� 28 และม�ตร� 29 

     (2)  ให้ก�รส่งเสริมและสนับสนุน หรือประส�นกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ให้ก�รสนับสนุนแก่กิจก�ร

วิส�หกิจชุมชนที่มีปัญห�เกี่ยวกับเงินทุนในก�รประกอบก�ร  

     (3)  จัดให้มีก�รฝึกอบรมหรือก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ที่เป็นประโยชน์และเป็นไปต�มคว�มต้องก�รของ

กิจก�รวิส�หกิจชุมชน 

     (4)  เสนอแนะให้มีก�รแก้ไขกฎหม�ย ระเบียบ หรือข้อบังคับใดๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อก�รดำ�เนินง�น

หรือก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน

   5. ได้รับประโยชน์เพิ่มจ�กพระร�ชบัญญัติส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ในม�ตร� 8 ให้เพิ่ม

คว�มต่อไปนี้เป็นม�ตร� 26/1 และม�ตร� 26/2 แห่งพระร�ชบัญญัติส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ซ่ึงมีร�ยละเอียด 

พอสังเขปดังนี้

    - ม�ตร� 26/1 เพือ่ประโยชนใ์นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกและลดขัน้ตอนของวสิ�หกจิชมุชน ในก�รตดิตอ่

กับส่วนร�ชก�รหรือหน่วยง�นของรัฐ ให้กรมส่งเสริมก�รเกษตรหรือสำ�นักง�นเกษตรจังหวัดแล้วแต่กรณี ทำ�หน้�ที่เป็นศูนย์

บริก�รรับเรื่อง ประส�นง�น ติดต�มผลก�รดำ�เนินก�รให้แก่วิส�หกิจชุมชนที่ประสงค์จะขอจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในรูปแบบต่�ง ๆ

ทัง้นี ้ไมเ่ปน็ก�รตดัสทิธิวสิ�หกจิชุมชนท่ีประสงคจ์ะดำ�เนนิก�รตดิตอ่กบัสว่นร�ชก�รหรอืหนว่ยง�นของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยตนเอง

     เมื่อได้รับคำ�ขอจ�กวิส�หกิจชุมชนต�มวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส่งคำ�ขอไปยังส่วนร�ชก�รหรือหน่วยง�นของ

รัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อดำ�เนินก�รต่อไป

     กรมส่งเสริมก�รเกษตรอ�จจัดทำ�บันทึกข้อตกลงร่วมกับส่วนร�ชก�รหรือหน่วยง�นของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อกำ�หนดวิธีก�รในก�รดำ�เนินก�รรับเรื่องและส่งต่อคำ�ขอในเรื่องต่�งๆ ของวิส�หกิจชุมชน ทั้งนี้ ภ�ยใต้กฎหม�ยว่�ด้วยก�รนั้น

    - ม�ตร� 26/2 เพือ่เปน็ก�รสง่เสรมิและสนบัสนนุใหว้สิ�หกจิชมุชนจดัตัง้เปน็นติบิคุคล ใหก้�รจดทะเบยีน

โอนอสังห�ริมทรัพย์ให้แก่วิส�หกิจชุมชนซึ่งได้จัดตั้งเป็นนิติบุคคล ได้รับยกเว้นค่�ธรรมเนียมต�มประมวลกฎหม�ยที่ดิน ทั้งนี้

เฉพ�ะกรณีที่เป็นก�รโอนอสังห�ริมทรัพย์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจก�รของวิส�หกิจชุมชน และมีอยู่ก่อนวันยื่นคำ�ขอจัดตั้งเป็น

นิติบุคคล ระหว่�งสม�ชิกวิส�หกิจชุมชนกับวิส�หกิจชุมชนซ่ึงได้จัดต้ังเป็นนิติบุคคลนั้น โดยมีหนังสือรับรองจ�กกรมส่งเสริม

ก�รเกษตรต�มหลักเกณฑ์ วิธีก�ร และเงื่อนไขที่คณะกรรมก�รประก�ศกำ�หนด

   6. ผลที่สุด เพื่อนำ�ไปสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนที่มีคว�มเข้มแข็ง พึ่งพ�ตนเองได้ มีคว�มพร้อมที่จะพัฒน�เพื่อ

ก�รแข่งขันท�งก�รค้�ในอน�คตต่อไป
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ส่วนที่ 2

กฎหมายในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

 2.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 6 ก วันที่ 18 มกราคม 2548)

ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป (วันที่ 19 มกราคม 2548)

: ใช้มาจนถึงปัจจุบัน

ประกอบด้วย

   - หมวด 1  วิส�หกิจชุมชน 

   - หมวด 2  เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน

   - หมวด 3  คณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน

   - หมวด 4  ก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน

   - บทเฉพ�ะก�ล

   - หม�ยเหตุ

หมวดที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนฯ ประกอบด้วย 2 หมวด คือ หมวด 1 และหมวด 2 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หมวด 1  วิสาหกิจชุมชน  ประกอบด้วย 4 ม�ตร� ซึ่งมีร�ยละเอียด ดังนี้

 มาตรา 5 : วสิ�หกจิชมุชนใดท่ีจะขอรบัก�รสง่เสรมิต�มพระร�ชบญัญติันี ้ต้องยืน่คำ�ขอจดทะเบยีนต่อกรมสง่เสรมิ

ก�รเกษตรต�มระเบียบที่คณะกรรมก�รประก�ศกำ�หนด

 มาตรา 6 : เมื่อกรมส่งเสริมก�รเกษตรได้รับคำ�ขอจดทะเบียนและเห็นว่�วิส�หกิจชุมชนที่ยื่นคำ�ขอจดทะเบียนมี

ลกัษณะและวตัถปุระสงคถ์กูตอ้งต�มหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมก�รประก�ศกำ�หนด ใหก้รมสง่เสรมิก�รเกษตรรบัจดทะเบียนและ

ออกใบสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียนแก่วิส�หกิจชุมชนนั้น  

 มาตรา 7 : ก�รจดทะเบียนวิส�หกิจชุมชนอย่�งน้อยต้องมีร�ยก�รดังต่อไปนี้

     (1) ชื่อและที่ตั้งของวิส�หกิจชุมชน

     (2) ชื่อและที่อยู่ของผู้มีอำ�น�จทำ�ก�รแทนวิส�หกิจชุมชน

     (3) ชื่อและที่อยู่ของสม�ชิกวิส�หกิจชุมชน

     (4) กิจก�รที่วิส�หกิจชุมชนมีคว�มประสงค์จะดำ�เนินกิจก�ร

 มาตรา 8 : ภ�ยในส�มสิบวันนับแต่วันส้ินปีปฏิทินให้วิส�หกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมก�รเกษตร 

ซึ่งประสงค์จะดำ�เนินกิจก�รต่อไปแจ้งให้กรมส่งเสริมก�รเกษตรทร�บ ต�มวิธีก�รที่คณะกรรมก�รกำ�หนด    

 วิส�หกิจชุมชนใดไม่แจ้งคว�มประสงค์ต�มวรรคหนึ่งเป็นเวล�สองปีติดต่อกัน ให้กรมส่งเสริมก�รเกษตรมีหนังสือ 

เตือนให้วิส�หกิจชุมชนนั้นแจ้งภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนดแต่ต้องไม่น้อยกว่�สิบห้�วัน ถ้�ไม่มีก�รแจ้งต�มคำ�เตือนดังกล่�ว  

ให้กรมส่งเสริมก�รเกษตรถอนชื่อออกจ�กทะเบียน

 วิส�หกิจชุมชนใดประสงค์จะเลิกกิจก�รให้แจ้งกรมส่งเสริมก�รเกษตรทร�บภ�ยในส�มสิบวันนับแต่วันที่เลิกกิจก�ร 

ต�มวิธีก�รที่คณะกรรมก�รกำ�หนด
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หมวด 2  เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย 3 ม�ตร� ซึ่งมีร�ยละเอียด ดังนี้

 มาตรา 9 : ใหน้ำ�บทบัญญตัใินหมวด 1 ม�ใชบ้งัคบัแกก่�รจดทะเบยีนจดัต้ัง ก�รแจง้ดำ�เนนิกจิก�ร และก�รเลกิกจิก�ร

เครือข�่ยวิส�หกิจชุมชนโดยอนุโลม

 ใหเ้ครอืข�่ยวสิ�หกจิชมุชนทีจ่ดทะเบียนตอ่กรมสง่เสริมก�รเกษตรแลว้ มสีทิธขิอรับก�รสง่เสริมต�มพระร�ชบญัญตันิี้

 มาตรา 10 : ก�รบริห�รจัดก�รเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนให้เป็นไปต�มข้อบังคับของเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนนั้น 

 ขอ้บังคบัต�มวรรคหนึง่อย่�งนอ้ยจะตอ้งกำ�หนดใหก้�รดำ�เนนิก�รของเครอืข�่ยวสิ�หกจิชมุชนเปน็ไปต�มคว�มสมคัรใจ

โดยจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคลก็ได้ 

 มาตรา 11 : เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนอ�จดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้ได้

 (1) ให้คำ�แนะนำ�และช่วยเหลือกิจก�รภ�ยในของวิส�หกิจชุมชนในเครือข่�ย ดังต่อไปนี้

  (ก) ใหค้ว�มชว่ยเหลอืในก�รจดัตัง้หรอืก�รศกึษ�วจิยัเกีย่วกบัก�รนำ�วตัถดุบิ ทรพัย�กร หรอืภมูปิญัญ�ของชมุชน

ม�ใช้ให้เหม�ะสมกับวิส�หกิจชุมชนและสภ�พท้องถิ่น

  (ข) ให้คว�มรู้ ก�รฝึกอบรม หรือคว�มช่วยเหลือในก�รปรับปรุงหรือพัฒน�ก�รผลิต ก�รให้บริก�ร ก�รบริห�ร

จัดก�ร ก�รห�ทุน ก�รตล�ด และอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินง�นของวิส�หกิจชุมชนในเครือข่�ย 

  (ค) ใหค้ำ�แนะนำ�หรอืดำ�เนนิก�รใดๆ เพือ่ประโยชนใ์นก�รดำ�เนนิง�นของวสิ�หกจิชมุชนในเครอืข�่ย ท้ังในระดบั

พื้นที่ ระดับภูมิภ�ค และระดับประเทศ

 (2) ให้คำ�แนะนำ�และช่วยเหลือกิจก�รภ�ยนอกของวิส�หกิจชุมชนในเครือข่�ย ดังต่อไปนี้

  (ก) เป็นคนกล�งในก�รติดต่อกับส่วนร�ชก�ร รัฐวิส�หกิจ องค์ก�รมห�ชน หรือหน่วยง�นอื่นของรัฐ รวมทั้ง

องค์กรภ�คเอกชน เพื่อขอรับคว�มช่วยเหลือและก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชนในเครือข่�ย 

  (ข) ประส�นง�นกบัเครือข�่ยวิส�หกิจชมุชนหรอืวสิ�หกิจชมุชนอืน่ เพ่ือแลกเปล่ียนคว�มรู ้หรอืดำ�เนนิกจิกรรมอืน่

อันเป็นประโยชน์หรือเพิ่มพูนประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�นของวิส�หกิจชุมชนในเครือข่�ย

 (3) เป็นศูนย์กล�งในก�รส่งเสริมคว�มส�มัคคีและก�รช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�ร 

เพื่อให้วิส�หกิจชุมชนมีคว�มเข้มแข็งและมีประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�น ไม่ว่�ในด้�นคุณภ�พของสินค้�หรือผลิตภัณฑ์  

ก�รบริห�รจัดก�ร และก�รพัฒน�ก�รตล�ด 

 (4) เสนอคว�มเห็นต่อคณะกรรมก�รเกี่ยวกับนโยบ�ยหรือม�ตรก�รในก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชนของส่วนร�ชก�ร 

รัฐวิส�หกิจ องค์ก�รมห�ชน หรือหน่วยง�นอื่นของรัฐ
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 2.2 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ว่าด้วยการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียน

วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

ว่าด้วยการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

(ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2548)

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 113 ง วันที่ 10 ตุลาคม 2548)

ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป (วันที่ 15 สิงหาคม 2548) 

: ใช้มาจนถึงปัจจุบัน

ประกอบด้วย

 - หมวด 1 ก�รยื่นคำ�ขอจดทะเบียนวิส�หกิจชุมชน 

 - หมวด 2 ก�รจดทะเบียน

 - หมวด 3 ก�รแจ้งดำ�เนินกิจก�รและก�รเลิกกิจก�ร

 - หมวด 4 ก�รเพิกถอนทะเบียนวิส�หกิจชุมชน

 - หมวด 5 ก�รอุทธรณ์

 - หมวด 6 เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน 
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ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

ว่าด้วยการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

พ.ศ. ๒๕๔๘
--------------------------------------------

 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร� ๕ แหง่พระร�ชบญัญตัสิง่เสรมิวสิ�หกจิชมุชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมตขิองคณะกรรมก�ร

ส่งเสริมวิส�หกิจชุมชนในก�รประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎ�คม พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับคำ�สั่งสำ�นักน�ยก

รัฐมนตรีที่  ๒๘๑/๒๕๔๘  ลงวันที่ ๔ สิงห�คม  ๒๕๔๘  เรื่องมอบหม�ยและมอบอำ�น�จให้รองน�ยกรัฐมนตรี ปฏิบัติร�ชก�ร

แทนน�ยกรัฐมนตรี จึงว�งระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  

 ข้อ ๑ ระเบยีบนีเ้รยีกว�่ “ระเบียบคณะกรรมก�รสง่เสรมิวสิ�หกจิชมุชน ว�่ด้วยก�รรบัจดทะเบยีนและก�รเพกิถอน

ทะเบียนวิส�หกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘”

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประก�ศเป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ให้อธิบดีกรมส่งเสริมก�รเกษตรรักษ�ก�รต�มระเบียบนี้ และให้มีอำ�น�จแต่งตั้งหรือมอบหม�ยให้เจ้�หน้�ที่

ดำ�เนินก�รเพื่อให้เป็นไปต�มระเบียบนี้

 ข้อ ๔ ในกรณท่ีีมปัีญห�เกีย่วกบัก�รปฏบิติัต�มระเบยีบนี ้ใหผู้ร้กัษ�ก�รเปน็ผูว้นิจิฉัยชีข้�ดและคำ�สัง่หรอืขอ้วนิจิฉยั

ของผู้รักษ�ก�รให้ถือเป็นที่สุด

 ข้อ ๕ บรรด�ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำ�สั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ ๖ ในระเบียบนี้

   “วิส�หกิจชุมชน” หม�ยคว�มว่� กิจก�รของชุมชนเกี่ยวกับก�รผลิตสินค้� ก�รให้บริก�ร หรือก�รอื่นๆ  

ที่ดำ�เนินก�ร โดยคณะบุคคลที่มีคว�มผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจก�รดังกล�่ว ไม่ว่�จะเป็นนิติบุคคลใน

รูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้�งร�ยได้และเพ่ือก�รพ่ึงพ�ตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่�งชุมชน ทั้งนี้ต�ม

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�รประก�ศกำ�หนด

   “เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน” หม�ยคว�มว่� คณะบุคคลที่รวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในก�รจัดทำ�กิจกรรม

อย่�งหนึ่งอย่�งใดเพื่อประโยชน์ในก�รดำ�เนินง�นของวิส�หกิจชุมชนในเครือข่�ย

   “สำ�นักง�นรับจดทะเบียน” หม�ยคว�มว่� สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ สำ�นักง�นเกษตรกิ่งอำ�เภอ หรือสำ�นักง�น

เกษตรเขตในกรุงเทพมห�นคร และห�กท้องที่ใดในกรุงเทพมห�นครไม่มีสำ�นักง�นเกษตรเขตให้สำ�นักง�นเกษตรเขตใกล้เคียง 

เป็นสำ�นักง�นรับจดทะเบียน หรือสถ�นที่อื่นต�มที่ผู้รักษ�ก�รประก�ศกำ�หนด

   “ศูนย์บริก�ร” หม�ยคว�มว่� ศูนย์บริก�รและถ�่ยทอดเทคโนโลยีก�รเกษตรประจำ�ตำ�บล หรือศูนย์บริก�ร

และถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รเกษตรประจำ�แขวง แล้วแต่กรณี

   “คณะกรรมก�ร” หม�ยคว�มว่� คณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน     

   “คณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชนจังหวัด” หม�ยคว�มว่� คณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน

กรุงเทพมห�นคร หรือคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชนจังหวัด แล้วแต่กรณี

   “สำ�นักง�น” หม�ยคว�มว่� สำ�นักง�นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน
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   “ผูย้ืน่คำ�ขอ” หม�ยคว�มว�่ บุคคลหรอืคณะบคุคลทีไ่ด้รบัมอบอำ�น�จจ�กวสิ�หกจิชมุชนหรอืเครอืข�่ยวสิ�หกจิ

ชุมชนให้ยื่นคำ�ขอจดทะเบียนวิส�หกิจชุมชนหรือเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน

   “น�ยทะเบียน” หม�ยคว�มว่� เกษตรอำ�เภอ หรือผู้รักษ�ร�ชก�รแทนเกษตรอำ�เภอ โดยให้น�ยทะเบียน 

มีอำ�น�จหน�้ที่ต�มที่กำ�หนดไว้ในระเบียบนี้และระเบียบอื่น ๆ ที่กำ�หนดให้เป็นอำ�น�จหน้�ที่ของน�ยทะเบียน 

   “เจ�้หน�้ที”่ หม�ยคว�มว�่ เจ�้หน�้ท่ีของกรมส่งเสริมก�รเกษตรหรือเจ้�หน�้ท่ีของส่วนร�ชก�รอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับก�รรับจดทะเบียน ก�รยกเลิกและเพิกถอนทะเบียนวิส�หกิจชุมชนต�มที่ได้รับก�รแต่งต้ังหรือได้รับก�รมอบหม�ยจ�ก 

ผู้รักษ�ก�รต�มระเบียบนี้

หมวด  ๑

การยื่นคำาขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
 ข้อ ๗ ให้กรมส่งเสริมก�รเกษตรประก�ศให้มีก�รจดทะเบียนวิส�หกิจชุมชนต�มระเบียบนี้ให้ประช�ชนรับทร�บ 

ณ สำ�นักง�นรับจดทะเบียนและศูนย์บริก�ร

 ข้อ ๘ วสิ�หกจิชมุชนทีป่ระสงคจ์ะจดทะเบยีนตอ้งมคีณุสมบตั ิและหลกัเกณฑ ์ต�มทีค่ณะกรรมก�รประก�ศกำ�หนด

 ข้อ ๙ ผู้ยื่นคำ�ขอจะยื่นคำ�ขอจดทะเบียนที่สำ�นักง�นรับจดทะเบียน หรือที่ศูนย์บริก�รก็ได้ 

 ในกรณีที่ผู้ยื่นคำ�ขอยื่นคำ�ขอจดทะเบียนที่ศูนย์บริก�ร เมื่อศูนย์บริก�รได้รับคำ�ขอให้เจ้�หน้�ที่พิจ�รณ�ตรวจสอบ

คุณสมบัติในเบื้องต้นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เมื่อเห็นว่�ครบถ้วนถูกต้องให้ส่งคำ�ขอจดทะเบียนพร้อมเสนอคว�มเห็นต่อไปยัง 

น�ยทะเบียนภ�ยในกำ�หนด ๗ วัน แต่ถ้�เห็นว่�เอกส�รไม่ครบถ้วนถูกต้องให้แจ้งผู้ยื่นคำ�ขอนำ�กลับไปแก้ไขใหม่โดยเร็ว

 ในกรณีตำ�บลหรือแขวงใดไม่มีศูนย์บริก�รตั้งอยู่ ให้ผู้ยื่นคำ�ขอยื่นต่อศูนย์บริก�รในท้องที่ใกล้เคียง หรือสถ�นที่ซึ่ง 

ผู้รักษ�ก�รประก�ศกำ�หนด ที่อยู่ภ�ยในอำ�เภอหรือเขตเดียวกัน 

 ข้อ ๑๐  ก�รจดทะเบยีนวสิ�หกจิชมุชน ผู้ยืน่คำ�ขอต้องระบขุอ้คว�มในคำ�ขอพร้อมแนบเอกส�รหลกัฐ�นประกอบคำ�ขอ  

ดังนี้

   (๑) กรณีเป็นนิติบุคคล

      (๑.๑) ชื่อวิส�หกิจชุมชนที่ประสงค์จะจัดตั้ง พร้อมที่ตั้งวิส�หกิจชุมชน

      (๑.๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้มีอำ�น�จทำ�ก�รแทน

      (๑.๓) ชื่อและที่อยู่ของสม�ชิก

      (๑.๔) กิจก�รที่วิส�หกิจชุมชนมีคว�มประสงค์จะดำ�เนินก�ร 

     (๑.๕) สำ�เน�เอกส�รแสดง วัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือข้อบังคับ

      (๑.๖) สำ�เน�บัญชีร�ยชื่อคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รปัจจุบัน

      (๑.๗) สำ�เน�มติของคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รหรือมติของที่ประชุมใหญ่

   (๒) กรณีไม่เป็นนิติบุคคล

     (๒.๑) ชื่อวิส�หกิจชุมชนที่ประสงค์จะจัดตั้ง พร้อมที่ตั้งของวิส�หกิจชุมชน

     (๒.๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้มีอำ�น�จทำ�ก�รแทนพร้อมสำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน

     (๒.๓) ร�ยชื่อและที่อยู่พร้อมสำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของสม�ชิก

     (๒.๔) กิจก�รที่วิส�หกิจชุมชนมีคว�มประสงค์จะดำ�เนินก�ร 

     (๒.๕) หนงัสอืให้คว�มยนิยอมของสม�ชกิซึง่มจีำ�นวนไมน่อ้ยกว�่กึง่หนึง่ของสม�ชกิทัง้หมด หรอืสำ�เน�

มติที่ประชุมซึ่งมอบหม�ยให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดม�จดทะเบียนวิส�หกิจชุมชนแทน
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หมวด  ๒

การจดทะเบียน
 ข้อ ๑๑ เมื่อน�ยทะเบียนได้รับคำ�ขอจดทะเบียนพร้อมเอกส�รหลักฐ�นที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้พิจ�รณ�คำ�ขอจด

ทะเบียนวิส�หกิจชุมชนให้แล้วเสร็จภ�ยใน ๗ วัน และให้ปิดประก�ศร�ยชื่อวิส�หกิจชุมชน ณ สำ�นักง�นรับจดทะเบียน และ

ห�กผู้ยื่นคำ�ขอยื่นคำ�ขอจดทะเบียนที่ศูนย์บริก�รให้ปิดประก�ศร�ยชื่อที่ศูนย์บริก�รที่ผู้ยื่นคำ�ขอได้ยื่นคำ�ขอจดทะเบียนไว้ด้วย

 ในก�รดำ�เนนิก�รต�มวรรคหนึง่ ห�กผูย้ืน่คำ�ขอดำ�เนนิก�รไมถ่กูต้องเกีย่วกบัเอกส�รก�รขอจดทะเบยีนวสิ�หกิจชมุชน 

ให้เจ้�หน้�ที่ให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้ยื่นคำ�ขอดำ�เนินก�รแก้ไขให้ถูกต้องต�มหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำ�หนด

 ข้อ ๑๒ ห�กสม�ชกิหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีผูใ้ดเหน็ว�่ขอ้คว�มในประก�ศนัน้ไมถ่กูต้องไมว่�่ด้วยเหตุใดๆ  ใหย้ืน่คำ�คัดค้�น

ต่อน�ยทะเบียนภ�ยใน ๗ วันนับแต่วันที่ปิดประก�ศ ห�กไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้�นภ�ยในระยะเวล�ดังกล่�ว ให้ถือว่�ก�ร 

จดทะเบียนนั้นชอบแล้ว

 ข้อ ๑๓ ให้น�ยทะเบียนออกหนังสือสำ�คัญแสดงก�รรับจดทะเบียนให้แก่วิส�หกิจชุมชนที่ได้รับจดทะเบียน  

เมื่อก�รจดทะเบียนวิส�หกิจชุมชนเป็นไปโดยชอบต�มข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ แล้ว

 ข้อ ๑๔ วิส�หกิจชุมชนที่ได้รับก�รจดทะเบียนแล้วให้มีคำ�ว่� “วิส�หกิจชุมชน” อยู่หน้�ชื่อวิส�หกิจชุมชนนั้น

 ข้อ ๑๕ ห�กปร�กฏว่�ผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดร้องขอ หรือเป็นกรณีน�ยทะเบียนตรวจพบว่�ก�รจดทะเบียนไม่ถูกต้อง 

ซ่ึงน�ยทะเบยีนตรวจสอบแลว้เหน็ว�่เปน็ก�รผดิพล�ดเล็กนอ้ยมใิชส่�ระสำ�คญั ใหน้�ยทะเบยีนมอีำ�น�จแกไ้ขร�ยก�รจดทะเบียน

หรือหนังสือสำ�คัญแสดงก�รรับจดทะเบียนนั้นได้

 ข้อ ๑๖ เมื่อปร�กฏโดยแน่ชัดว่�วิส�หกิจชุมชนใดข�ดคุณสมบัติหรือข�ดเอกส�รหลักฐ�นอย่�งหนึ่งอย่�งใดต�ม

ระเบียบนี้หรือต�มท่ีคณะกรรมก�รกำ�หนด น�ยทะเบียนมีอำ�น�จที่จะไม่รับจดทะเบียนได้ โดยแจ้งให้ผู้ยื่นคำ�ขอทร�บภ�ยใน 

๑๕ วันนับแต่วันที่ได้พิจ�รณ�วินิจฉัย

 ข้อ ๑๗ วิส�หกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมก�รเกษตรแล้ว มีสิทธิขอรับก�รส่งเสริมต�มพระร�ชบัญญัติ 

ส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ 

หมวด ๓ 

การแจ้งดำาเนินกิจการและการเลิกกิจการ
 ข้อ ๑๘ วิส�หกิจชุมชนที่จดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมก�รเกษตรแล้ว ต้องแจ้งคว�มประสงค์จะดำ�เนินกิจก�รต่อไป

ภ�ยใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน โดยแจ้งคว�มประสงค์พร้อมหนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียน และเอกส�รอื่นต�มที่

คณะกรรมก�รกำ�หนด

 ให้นำ�คว�มในข้อ ๙ ม�ใช้บังคับกับก�รแจ้งคว�มประสงค์จะดำ�เนินกิจก�รด้วยโดยอนุโลม

 ข้อ ๑๙ วิส�หกิจชุมชนใดไม่แจ้งคว�มประสงค์จะดำ�เนินกิจก�รต่อไปเป็นเวล� ๒ ปีติดต่อกัน  ให้น�ยทะเบียนมี

หนังสือเตือนให้วิส�หกิจชุมชนนั้นแจ้งภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด แต่ต้องไม่น้อยกว่� ๑๕ วัน

 เมื่อล่วงพ้นกำ�หนดเวล�ต�มวรรคแรกแล้ว ห�กวิส�หกิจชุมชนใดไม่แจ้งคว�มประสงค์ดำ�เนินกิจก�รต่อไป ให้ 

น�ยทะเบียนถอนชื่อวิส�หกิจชุมชนนั้นออกจ�กทะเบียน

 ข้อ ๒๐ วิส�หกิจชุมชนใดประสงค์จะเลิกกิจก�ร ให้ผู้มีอำ�น�จทำ�ก�รแทนแจ้งให้น�ยทะเบียนทร�บภ�ยใน ๓๐ วัน 

นับแต่วันที่เลิกกิจก�ร

 ให้นำ�คว�มในข้อ ๙ ม�ใช้บังคับกับก�รแจ้งคว�มประสงค์จะเลิกกิจก�รด้วยโดยอนุโลม

 ข้อ ๒๑ เมื่อน�ยทะเบียนได้รับแจ้งคว�มประสงค์จะเลิกกิจก�รแล้ว ให้น�ยทะเบียนถอนชื่อวิส�หกิจชุมชนนั้น 

ออกจ�กทะเบียน
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หมวด ๔

การเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
 ข้อ ๒๒ ให้น�ยทะเบียนมีอำ�น�จพิจ�รณ�เพิกถอนทะเบียนวิส�หกิจชุมชนใดๆ ได้ เมื่อปร�กฏหลักฐ�นโดยแน่ชัด 

อย�่งหนึ่งอย�่งใดดังต่อไปนี้

   (๑) วิส�หกิจชุมชนข�ดคุณสมบัติต�มข้อ ๘ และข้อ ๑๐  

   (๒) วิส�หกิจชุมชนที่ไม่แจ้งคว�มประสงค์จะดำ�เนินกิจก�รต่อไป เป็นเวล� ๒ ปีติดต่อกันต�มข้อ ๑๙

   (๓) วิส�หกิจชุมชนใดจงใจฝ่�ฝืนระเบียบ หรือประก�ศที่คณะกรรมก�รกำ�หนด

 ข้อ ๒๓ เมือ่น�ยทะเบียนมคีำ�สัง่ให้เพกิถอนทะเบยีนของวสิ�หกจิชมุชนใดแลว้ ใหน้�ยทะเบยีนแจง้ใหว้สิ�หกจิชมุชน

ที่ถูกสั่งเพิกถอนทร�บภ�ยใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีคำ�สั่ง

หมวด ๕

การอุทธรณ์
 ข้อ ๒๔ วสิ�หกจิชมุชนใดทีไ่มไ่ดร้บัก�รพจิ�รณ�ใหจ้ดทะเบยีนต�มขอ้ ๑๖ หรอืวสิ�หกจิชมุชนทีถ่กูเพกิถอนทะเบยีน

ต�มข้อ ๒๒ ประสงค์จะใช้สิทธิอุทธรณ์คำ�สั่ง ให้ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชนจังหวัด ภ�ยใน 

๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจ�กน�ยทะเบียน

 ข้อ ๒๕ ใหค้ณะกรรมก�รสง่เสรมิวสิ�หกจิชมุชนจงัหวดั พจิ�รณ�วนิจิฉยัคำ�อทุธรณข์องผู้ย่ืนอทุธรณใ์หแ้ล้วเสรจ็โดยเรว็ 

พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ยื่นอุทธรณ์และน�ยทะเบียนทร�บภ�ยใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีคำ�วินิจฉัย

 ข้อ ๒๖ เม่ือคณะกรรมก�รสง่เสริมวิส�หกิจชมุชนจงัหวดัพิจ�รณ�วนิจิฉยัให้รบัจดทะเบยีน ให้น�ยทะเบยีนดำ�เนนิก�ร

รับจดทะเบียนภ�ยใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับทร�บคำ�วินิจฉัย

 เมื่อคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชนจังหวัดพิจ�รณ�วินิจฉัยให้ไม่เพิกถอนทะเบียน ให้น�ยทะเบียนออกคำ�สั่ง

ยกเลิกก�รเพิกถอนทะเบียนและประก�ศคำ�สั่งนั้นภ�ยใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับทร�บคำ�วินิจฉัย

 คำ�วินิจฉัยของคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชนจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

หมวด ๖

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
 ข้อ ๒๗ ก�รจดทะเบียนเป็นเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน ต้องประกอบด้วยวิส�หกิจชุมชนตั้งแต่สองวิส�หกิจชุมชนขึ้น

ไปม�รวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในก�รจัดทำ�กิจกรรมอย่�งหนึ่งอย่�งใด เพื่อประโยชน์ในก�รดำ�เนินง�นของวิส�หกิจชุมชน

ในเครือข�่ยวิส�หกิจชุมชนนั้น โดยก�รดำ�เนินง�นของเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนอ�จมีบุคคลภ�ยนอก ซึ่งวิส�หกิจชุมชนเห็นว่�

เป็นผู้ที่ส�ม�รถให้คว�มรู้ คว�มช่วยเหลือ หรือทำ�คุณประโยชน์อื่นใด ม�ร่วมในก�รดำ�เนินก�รด้วยก็ได้

 ข้อ ๒๘ เครอืข�่ยวสิ�หกจิชมุชนซึง่ประสงคจ์ะจดทะเบยีน ตอ้งมขีอ้บงัคบัในก�รบรหิ�รจดัก�รของเครอืข�่ยวสิ�หกจิชุมชน

 ข้อ ๒๙ ให้นำ�คว�มในหมวด ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ ม�ใช้บังคับกับก�รจดทะเบียนจัดตั้ง ก�รแจ้งก�รดำ�เนินกิจก�ร 

ก�รเลิกกิจก�ร และก�รเพิกถอนทะเบียนเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนโดยอนุโลม เว้นแต่คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิส�หกิจ

ชุมชนต�มข้อ ๘ หมวด ๑

 ข้อ ๓๐ เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนที่จดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมก�รเกษตรแล้ว มีสิทธิขอรับก�รส่งเสริมต�มพระร�ช

บัญญัติส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้                

                                         

        ประก�ศ ณ วันที่ ๑๕ สิงห�คม พ.ศ. ๒๕๔๘
          น�ยพินิจ  จ�รุสมบัติ
        รองน�ยกรัฐมนตรี
        ปฏิบัติหน้�ที่ประธ�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน



คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ปี 2562)

12

 2.3 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เร่ือง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการต่อทะเบียน  

ของวิสาหกิจชุมชน 

(ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป (วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 

: ใช้มาจนถึงปัจจุบัน

 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

เรื่อง  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และการต่อทะเบียน ของวิสาหกิจชุมชน
------------------------------------------

 เนื่องด้วยประก�ศคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิส�หกิจชุมชน ประก�ศ 

ณ วันที่ ๑๕ สิงห�คม พ.ศ. ๒๕๔๘ และประก�ศคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน เรื่อง ก�รต่อทะเบียนของวิส�หกิจชุมชน 

ประก�ศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎ�คม พ.ศ. ๒๕๕๒ มีก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รปฏิบัติที่ทำ�ให้น�ยทะเบียนต้องใช้ดุลพินิจในก�ร

ดำ�เนนิก�รรบัจดทะเบยีนและตอ่ทะเบยีนวสิ�หกจิชมุชน เพือ่เปน็ก�รลดก�รใชด้ลุพนิจิดงักล�่ว เหน็สมควรแกไ้ขเพิม่เตมิประก�ศ 

ดังกล�่วให้มีคว�มชัดเจนยิ่งขึ้น และรวมประก�ศทั้งสองฉบับให้เป็นฉบับเดียวกันเพื่อคว�มสะดวกในก�รปฏิบัติง�น

 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร� ๓ ม�ตร� ๖ และม�ตร� ๘ แห่งพระร�ชบัญญัติส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และมติคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชนในก�รประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๐ จึงออกประก�ศไว้ 

ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ประก�ศนี้เรียกว�่ “ประก�ศคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และก�รต่อ

ทะเบียน ของวิส�หกิจชุมชน”

 ข้อ ๒ ประก�ศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

   (๑) ประก�ศคณะกรรมก�รสง่เสรมิวสิ�หกจิชมุชน เรือ่ง คณุสมบตัแิละหลกัเกณฑข์องวสิ�หกจิชมุชน ประก�ศ 

ณ วันที่ ๑๕ สิงห�คม ๒๕๔๘

   (๒) ประก�ศคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน เรื่อง ก�รต่อทะเบียนของวิส�หกิจชุมชน ประก�ศ ณ วันที่  

๒๘ กรกฎ�คม ๒๕๕๒

 ข้อ ๔ วิส�หกิจชุมชนจะต้องเป็นกิจก�รที่ดำ�เนินก�ร หรือประสงค์ที่จะดำ�เนินก�รร่วมกันของกลุ่มบุคคลในพื้นที่ 

ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิส�หกิจชุมชน และ/หรือ รวมถึงพื้นที่ข้�งเคียงที่มีอ�ณ�เขตติดต่อกับพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิส�หกิจชุมชนด้วย 

ซึ่งอ�จอยู่ภ�ยในตำ�บล อำ�เภอ จังหวัดเดียวกันหรือไม่ก็ได้ โดยสม�ชิกของวิส�หกิจชุมชนมีวิถีชีวิตร่วมกันและส�ม�รถดำ�เนิน
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กจิก�รร่วมกันได้ อ�จเป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคลก็ได้ จะต้องประกอบด้วยสม�ชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่� ๗ คน 

โดยต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และไม่มีร�ยชื่อปร�กฏในทะเบียนบ้�นเดียวกัน

 ข้อ ๕ วสิ�หกจิชมุชนจะตอ้งเป็นกจิก�รทีเ่กีย่วกบัก�รผลติสนิค�้ ก�รใหบ้รกิ�ร หรอืกจิก�รอืน่ ทีท่ำ�ใหเ้กดิก�รพฒัน�

และแก้ไขปัญห�ของชุมชน

 ข้อ ๖ วสิ�หกจิชมุชนจะตอ้งดำ�เนนิกจิก�รโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สร�้งร�ยได ้เพือ่ก�รพึง่พ�ตนเอง และเพือ่ประโยชนสุ์ข

ของคนในชุมชน

 ข้อ ๗ วสิ�หกจิชุมชนจะตอ้งดำ�เนินกจิก�รโดยไมข่ดัตอ่กฎหม�ย คว�มสงบเรยีบรอ้ย และศลีธรรมอนัดขีองประช�ชน

 ข้อ ๘ วิส�หกิจชุมชนที่ประสงค์จะดำ�เนินกิจก�รต่อ จะต้องแจ้งกรมส่งเสริมก�รเกษตรต�มข้อ ๑๘ ของระเบียบ 

คณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน ว่�ด้วยก�รรับจดทะเบียนและก�รเพิกถอนทะเบียนวิส�หกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘  

โดยต้องยื่นแบบคำ�ขอดำ�เนินกิจก�รต่อของวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนที่สำ�นักง�นรับจดทะเบียน พร้อมทั้ง

แนบเอกส�รหลักฐ�นประกอบด้วย

   (๑)  หนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียน (ท.ว.ช. ๒)

   (๒)  เอกส�รสำ�คัญแสดงก�รดำ�เนินกิจก�ร (ท.ว.ช. ๓)

   (๓)  สำ�เน�บัตรประช�ชนของผู้ยื่นแบบ

   (๔)  หนังสือมอบอำ�น�จให้ทำ�ก�รแทนวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน

   (๕)  บันทึกแจ้งคว�ม (กรณี ท.ว.ช. ๒/ท.ว.ช. ๓ สูญห�ย)

   (๖)  ข้อบังคับ หรือข้อตกลงร่วมกันของสม�ชิก

   (๗)  แผนประกอบก�ร

   (๘)  ผลก�รดำ�เนินง�น

 ข้อ ๙ ให้วิส�หกิจชุมชนจัดทำ�แผนประกอบก�รและผลก�รดำ�เนินง�น ให้เป็นไปต�มแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริม

ก�รเกษตรกำ�หนด

 ข้อ ๑๐ ห�กวิส�หกิจชุมชนใดแนบเอกส�รหลักฐ�นไม่ครบถ้วนต�มที่กำ�หนดไว้ในข้อ ๘ ให้น�ยทะเบียนแจ้งให้

วิส�หกิจชุมชนนั้นดำ�เนินก�รแก้ไขและนำ�ม�ยื่นใหม่ภ�ยในเวล�ที่กำ�หนด

 ข้อ ๑๑ ห�กวิส�หกิจชุมชนใดไม่ดำ�เนินก�รต�มข้อ ๙ หรือข้อ ๑๐ ให้น�ยทะเบียนดำ�เนินก�รเพิกถอนทะเบียน

วิส�หกิจชุมชนต�มข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน  ว่�ด้วยก�รรับจดทะเบียนและก�ร

เพิกถอนทะเบียนวิส�หกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘

   

        ประก�ศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภ�คม พ.ศ. ๒๕๖๐

        พลอ�ก�ศเอก  ประจิน  จั่นตอง

        รองน�ยกรัฐมนตรี

        ปฏิบัติหน้�ที่ประธ�นกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน
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 2.4 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒)

ใช้บังคับเมื่อพ้นกำาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

(วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

: ใช้มาจนถึงปัจจุบัน

 มาตรา ๘ ให้เพิ่มคว�มต่อไปนี้เป็นม�ตร� ๒๖/๑ และม�ตร� ๒๖/๒ แห่งพระร�ชบัญญัติส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน  

พ.ศ. ๒๕๔๘

 มาตรา ๒๖/๑ เพื่อประโยชน์ในก�รอำ�นวยคว�มสะดวกและลดขั้นตอนของวิส�หกิจชุมชนในก�รติดต่อกับ 

สว่นร�ชก�รหรอืหนว่ยง�นของรฐั ใหก้รมสง่เสรมิก�รเกษตรหรอืสำ�นกัง�นเกษตรจงัหวดัแลว้แตก่รณ ีทำ�หน�้ทีเ่ปน็ศูนยบ์รกิ�ร

รับเรื่อง ประส�นง�น ติดต�มผลก�รดำ�เนินก�รให้แก่วิส�หกิจชุมชนที่ประสงค์จะขอจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในรูปแบบต�่งๆ ทั้งนี้ 

ไม่เป็นก�รตัดสิทธิวิส�หกิจชุมชนที่ประสงค์จะดำ�เนินก�รติดต่อกับส่วนร�ชก�รหรือหน่วยง�นของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง

 เมื่อได้รับคำ�ขอจ�กวิส�หกิจชุมชนต�มวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส่งคำ�ขอไปยังส่วนร�ชก�รหรือหน่วยง�นของรัฐที่เกี่ยวข้อง

เพื่อดำ�เนินก�รต่อไป

 กรมสง่เสรมิก�รเกษตรอ�จจดัทำ�บนัทกึขอ้ตกลงร่วมกบัส่วนร�ชก�รหรือหนว่ยง�นของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่กำ�หนดวธิี

ก�รในก�รดำ�เนินก�รรับเรื่องและส่งต่อคำ�ขอในเรื่องต่�งๆ ของวิส�หกิจชุมชน ทั้งนี้ ภ�ยใต้กฎหม�ยว่�ด้วยก�รนั้น

 มาตรา ๒๖/๒ เพื่อเป็นก�รส่งเสริมและสนับสนุนให้วิส�หกิจชุมชนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล ให้ก�รจดทะเบียนโอน

อสงัห�รมิทรพัยใ์หแ้กว่สิ�หกจิชมุชนซึง่ไดจ้ดัตัง้เปน็นติิบคุคล ได้รับยกเวน้ค�่ธรรมเนยีมต�มประมวลกฎหม�ยท่ีดิน ทัง้นี ้เฉพ�ะ

กรณีที่เป็นก�รโอนอสังห�ริมทรัพย์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจก�รของวิส�หกิจชุมชนและมีอยู่ก่อนวันยื่นคำ�ขอจัดต้ังเป็นนิติบุคคล 

ระหว่�งสม�ชิกวิส�หกิจชุมชนกับวิส�หกิจชุมชนซึ่งได้จัดต้ังเป็นนิติบุคคลนั้น โดยมีหนังสือรับรองจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร 

ต�มหลักเกณฑ์ วิธีก�ร และเงื่อนไขที่คณะกรรมก�รประก�ศกำ�หนด

 

 2.5 บทบาทนายทะเบียน

   บทบ�ทหน้�ที่ของน�ยทะเบียน มีดังนี้

   1. พิจ�รณ�และตรวจสอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเอกส�รหลักฐ�นประกอบในก�รรับจดทะเบียน  

ก�รต่อทะเบียน ก�รเพิกถอนทะเบียน ก�รยกเลิกทะเบียน และก�รปรับปรุงทะเบียน ของวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยฯ

   2. อนุมัติและออกหนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียน (ท.ว.ช. 2) และเอกส�รสำ�คัญแสดงก�รดำ�เนินกิจก�ร 

(ท.ว.ช. 3)

   3. ออกหนังสือแจ้งก�รไม่รับจดทะเบียน (ท.ว.ช. 7) ของวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยฯ

   4. ออกหนังสือเตือนก�รขอดำ�เนินกิจก�รต่อ (ท.ว.ช. 4)  กรณีไม่ม�ต่อทะเบียน 2 ปีติดต่อกันของวิส�หกิจ

ชุมชนและเครือข�่ยฯ

   5. พิจ�ณ�และอนุมัติ ก�รเพิกถอนทะเบียน ก�รยกเลิกทะเบียน ของวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยฯ

   6. ประก�ศก�รเพิกถอนทะเบียน (ท.ว.ช. 5) และออกหนังสือแจ้งก�รเพิกถอนทะเบียน (ท.ว.ช. 6)  

ของวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยฯ

   7. ประส�นหน่วยง�นภ�คีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้ก�รส่งเสริมและพัฒน�กิจก�รของวิส�หกิจชุมชนและ

เครือข�่ยฯ



คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ปี 2562)

15

ส่วนที่ 3

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

 3.1 สาระสำาคัญในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายฯ

   1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ก�รจดทะเบียนฯ ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ย 3 ฉบับ ดังนี้

    (1) พระร�ชบัญญัติส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน พ.ศ. 2548 (ร�ยละเอียดในส่วนที่ 2 : หัวข้อ 2.1)

    (2) ระเบียบคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน ว่�ด้วยก�รรับจดทะเบียนและก�รเพิกถอนทะเบียน

วิส�หกิจชุมชน พ.ศ. 2548 (ร�ยละเอียดในส่วนที่ 2 : หัวข้อ 2.2) 

 l		ดังภาพแสดงใน 3.2 Flow Chart ขั้นตอนการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายฯ (ตามระเบียบฯ) 

    (3) ประก�ศคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และก�รต่อทะเบียน  

ของวิส�หกิจชุมชน (ร�ยละเอียดในส่วนที่ 2 : หัวข้อ 2.3) 

   2. กระบวนงาน (Work Flow) : ขอบเขตครอบคลุมกระบวนง�น 4 ขั้นตอน (กรณีปกติ) ดังนี้

    ขั้นตอนที่ 1 : ยื่นแบบคำ�ขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01) และเจ้�หน้�ที่ตรวจสอบเอกส�รเบื้องต้น รวมทั้ง

ออกใบรับเรื่อง (ท.ว.ช. 1) มอบให้แก่ผู้ยื่นแบบ

    ขั้นตอนที่ 2 : เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบข้อมูล คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเอกส�รหลักฐ�น แล้วนำ�เสนอให้ 

น�ยทะเบียนพิจ�รณ� จ�กนั้นบันทึกข้อมูลลงในระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน 

    ขั้นตอนที่ 3 : ปิดประก�ศ (ร�ยชื่อวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน พร้อมแบบ สวช.01  

(สั่งพิมพ์จ�กระบบฯ)  ณ สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ/กิ่งอำ�เภอ สำ�นักง�นเกษตรพื้นที่ 1 – 4 (กทม.) 

    ขั้นตอนที่ 4 : น�ยทะเบียนลงน�มอนุมัติในหนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียน (ท.ว.ช. 2) และเอกส�ร

สำ�คัญแสดงก�รดำ�เนินกิจก�ร (ท.ว.ช. 3) มอบให้วิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนนั้น ๆ  (โดยเก็บใบรับเรื่อง : ท.ว.ช. 1 

คืนจ�กผู้ยื่น) 

 l	ร�ยละเอียดดังแสดงในภ�พ “ผังกระบวนงาน (Work Flow) คู่มือประชาชน” 

   3. ผู้มารับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน : ต้องมีคุณสมบัติต�มหลักเกณฑ์ของประก�ศคณะกรรมก�รส่งเสริม

วิส�หกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และก�รต่อทะเบียน ของวิส�หกิจชุมชน (ประก�ศ ณ วันที่ 22 พฤษภ�คม 2560 / 

มีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 กรกฎ�คม 2560) ซึ่งกำ�หนดไว้ 4 ประก�ร  ดังนี้ 

    3.1 วิส�หกิจชุมชนจะต้องเป็นกิจก�รที่ดำ�เนินก�ร หรือประสงค์ที่จะดำ�เนินก�รร่วมกันของกลุ่มบุคคลใน

พื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิส�หกิจชุมชน และ/หรือ รวมถึงพื้นที่ข้�งเคียงที่มีอ�ณ�เขตติดต่อกับพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิส�หกิจชุมชน

ด้วย ซึ่งอ�จอยู่ภ�ยในตำ�บล อำ�เภอ จังหวัดเดียวกันหรือไม่ก็ได้ โดยสม�ชิกของวิส�หกิจชุมชนมีวิถีชีวิตร่วมกันและส�ม�รถ

ดำ�เนินกิจก�รร่วมกันได้ อ�จเป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคลก็ได้ จะต้องประกอบด้วยสม�ชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อย

กว�่ 7 คน โดยต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และไม่มีร�ยชื่อปร�กฏในทะเบียนบ้�นเดียวกัน (ร�ยละเอียดในส่วนที่ 2 : หัวข้อ 

2.3 ประก�ศฯ ข้อ 4)

    3.2 วิส�หกิจชุมชนจะต้องเป็นกิจก�รที่เกี่ยวกับก�รผลิตสินค�้ ก�รให้บริก�ร หรือกิจก�รอื่น ที่ทำ�ให้เกิด

ก�รพัฒน�และแก้ไขปัญห�ของชุมชน (ร�ยละเอียดในส่วนที่ 2 : หัวข้อ 2.3 ประก�ศฯ ข้อ 5)

    3.3 วสิ�หกจิชมุชนจะตอ้งดำ�เนนิกจิก�รโดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือสร้�งร�ยได้ เพ่ือก�รพ่ึงพ�ตนเอง และเพือ่

ประโยชน์สุขของคนในชุมชน (ร�ยละเอียดในส่วนที่ 2 : หัวข้อ 2.3 ประก�ศฯ ข้อ 6)

    3.4 วิส�หกิจชุมชนจะต้องดำ�เนินกิจก�รโดยไม่ขัดต่อกฎหม�ย คว�มสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของ

ประช�ชน  (ร�ยละเอียดในส่วนที่ 2 : หัวข้อ 2.3 ประก�ศฯ ข้อ 7) 
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  4. ผู้มารับจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน : ต้องมีคุณสมบัติต�มระเบียบคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจ

ชุมชน ว่�ด้วยก�รรับจดทะเบียนและก�รเพิกถอนทะเบียนวิส�หกิจชุมชน พ.ศ. 2548 (ประก�ศ ณ วันที่ 15 สิงห�คม 2548) 

ซึ่งระบุไว้ดังนี้ 

   4.1  ก�รจดทะเบียนเป็นเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน ต้องประกอบด้วยวิส�หกิจชุมชนต้ังแต่ 2 วิส�หกิจชุมชน 

ขึ้นไปม�รวมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในก�รจัดทำ�กิจกรรมอย่�งหนึ่งอย�่งใด เพื่อประโยชน์ในก�รดำ�เนินง�นของวิส�หกิจชุมชน

ในเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนนั้น โดยก�รดำ�เนินง�นของเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนอ�จมีบุคคลภ�ยนอกซึ่งวิส�หกิจชุมชนเห็นว่� 

เป็นผู้ที่ส�ม�รถให้คว�มรู้ คว�มช่วยเหลือ หรือทำ�คุณประโยชน์อื่นใดม�ร่วมในก�รดำ�เนินก�รด้วยก็ได้ (ร�ยละเอียดในส่วน 

ที่ 2 : หัวข้อ 2.2 ระเบียบฯ หมวด 6 ข้อ 27)

   4.2  เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนซึ่งประสงค์จะจดทะเบียน ต้องมีข้อบังคับในก�รบริห�รจัดก�รของเครือข่�ย

วิส�หกิจชุมชน (ร�ยละเอียดในส่วนที่ 2 : หัวข้อ 2.2 ระเบียบฯ หมวด 6 ข้อ 28)

   4.3  ให้นำ�คว�มในหมวด 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 ม�ใช้บังคับกับก�รจดทะเบียนจัดตั้ง ก�รแจ้งก�รดำ�เนินกิจก�ร 

ก�รเลิกกิจก�ร และก�รเพิกถอนทะเบียนเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนโดยอนุโลม เว้นแต่คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิส�หกิจ

ชุมชนต�มข้อ 8 หมวด 1 (ร�ยละเอียดในส่วนที่ 2 : หัวข้อ 2.2 ระเบียบฯ หมวด 6 ข้อ 29)

   4.4  เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมก�รเกษตรแล้ว มีสิทธิขอรับก�รส่งเสริมต�ม 

พระร�ชบัญญัติส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ได้ (ร�ยละเอียดในส่วนที่ 2 : หัวข้อ 2.2 ระเบียบฯ หมวด 6 ข้อ 30)

  5. สถานที่ในการรับจดทะเบียนฯ : ส�ม�รถยื่นแบบฟอร์มได้ที่

   5.1  สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ/กิ่งอำ�เภอ 882 แห่ง สำ�นักง�นเกษตรพื้นที่ 1 – 4 (กทม.) ได้แก่ ตลิ่งชัน มีนบุรี 

ล�ดกระบัง และทวีวัฒน�

   5.2  ศูนย์บริก�รและถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รเกษตรประจำ�ตำ�บล/แขวง (กทม.) 

  6. ระยะเวลาในการรับจดทะเบียนฯ : วันและเวล�ร�ชก�ร (8.30 – 12.00 น./13.00 – 16.30 น.)

  7. แบบฟอร์ม : จำ�นวน  9 แบบ (ร�ยละเอียดในภ�คผนวก) ดังนี้

   7.1  แบบคำ�ขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01)

   7.2  แบบคำ�ร้องคัดค้�นก�รจดทะเบียน (แบบ สวช.02) 

   7.3  แบบคำ�ขอดำ�เนินกิจก�รต่อ (แบบ สวช.03)

   7.4  แบบคำ�ร้องขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียน (แบบ สวช.04)

   7.5  แบบคำ�ร้องขอปรับปรุงทะเบียน (แบบ สวช.05)

   7.6  แบบคำ�ร้องอุทธรณ์คัดค้�นก�รไม่รับจดทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียน (แบบ สวช.06)

   7.7  แบบคำ�ร้องทั่วไป (แบบ สวช.07)

   7.8  แบบสินค้� 01

   7.9  แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐ�น 

  8. หนังสือ เอกสาร และใบสำาคัญ : จำ�นวน 7 แบบ (ร�ยละเอียดในภ�คผนวก) ดังนี้ 

   8.1  ใบรับเรื่อง ก�รยื่นคำ�ขอรับจดทะเบียน (ท.ว.ช. 1)

   8.2  หนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียน (ท.ว.ช. 2)

   8.3  เอกส�รสำ�คัญแสดงก�รดำ�เนินกิจก�ร (ท.ว.ช. 3)

   8.4  หนังสือเตือน ก�รขอดำ�เนินกิจก�รต่อ (ท.ว.ช. 4)

   8.5  ประก�ศก�รเพิกถอนทะเบียน (ท.ว.ช. 5)

   8.6  หนังสือแจ้งก�รเพิกถอนทะเบียน (ท.ว.ช. 6)

   8.7  หนังสือแจ้งก�รไม่รับจดทะเบียน (ท.ว.ช. 7)       
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ผังกระบวนงาน (Work Flow) คู่มือประชาชนผังกระบวนงาน (Work Flow) คู่มือประชาชน 
กรณีจดทะเบียน ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ ส านักงานเกษตรพ้ืนที่ 1 – 4 (กทม.) : ใช้เวลา 11 วัน 

ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

  
 

1. เจ้าหน้าที่รับแบบค าขอจด
ทะเบียน (แบบ สวช.01) จาก 
ผู้มีอ านาจท าการแทนที่มายื่น 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น (ข้อมูลกรอกครบ/ 
มีเอกสารหลักฐานครบ) และ
ออกใบรับเรือ่ง (ท.ว.ช. 1) ใหผู้้ยืน่ 

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล/เอกสาร
หลักฐาน ให้ตรงตามคุณสมบัติ
และหลักเกณฑ์ 

4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงใน
ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 

5. เจ้าหน้าที่น าเสนอให้นาย
ทะเบียนตรวจสอบพิจารณา  

6. เจ้าหน้าที่ปิดประกาศรายชื่อ
วิสาหกิจชุมชน และแบบ สวช.01  
ณ สนง.กษอ. เพ่ือให้สมาชิก
และผู้มีส่วนได้เสียตรวจสอบ 

7. นายทะเบียนลงนามอนุมัติใน
หนังสือส าคัญแสดงการจด
ทะเบียนฯ (ท.ว.ช. 2) และ
เอกสารส าคัญแสดงการด าเนิน
กิจการฯ (ท.ว.ช. 3) 

8. เจ้าหน้าที่มอบ ท.ว.ช. 2 และ 
ท.ว.ช. 3 ให้แก่ผู้ที่น าใบรับเรื่อง 
(ท.ว.ช. 1) มารับ 
 
 
 
 

กระบวนงาน 
ที่ 1 – 6 / 8 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
เกษตรอ าเภอ/ 
กิ่งอ าเภอ  
ส านักงานเกษตรพ้ืนที่ 
1 – 4 (กทม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนงานที่  7 
นายทะเบียน 
(เกษตรอ าเภอ) 

  
1 วันท าการ 

 
 
 
 

  
 
   

  

  
 2 วันท าการ 

  

  
 
 
 
 

  
 7 วันท าการ 

 
 
 
 

  1 วันท าการ 

 

4. บันทึกในระบบฯ 

 

 

 

 

 

 

 

6. ปิดประกาศ 

 

5. น าเสนอนายทะเบียนพิจารณา 

1. ลงทะเบียนรับการยื่น 
แบบค าขอจดทะเบียน 

 

2. ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น/ 
   ออกใบรับเรื่อง (ท.ว.ช. 1) 

 
 
 

3. ตรวจสอบข้อมูล/คุณสมบัติ 
และหลักเกณฑ์/เอกสารหลักฐาน 

 
 

7 . นายทะเบียนลงนามอนุมัติใน 
หนังสือส าคัญ (ท.ว.ช. 2/ท.ว.ช. 3) 

 
 

8. มอบให้วิสาหกิจชุมชน 
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
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ผังกระบวนงาน (Work Flow) คู่มือประชาชน (ต่อ)
25  

ผังกระบวนงาน (Work Flow) คู่มือประชาชน (ต่อ) 
                 กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล/แขวง (กทม.) : ใช้เวลา 15 วัน 

ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

  
 

1. เจ้าหน้าทีศู่นย์ฯ รับแบบค าขอ
จดทะเบียน (แบบ สวช.01) จากผู้ยืน่จด 
2. เจ้าหน้าทีศู่นย์ฯ ตรวจสอบ  
เบื้องต้น (ข้อมูล/เอกสารหลักฐานครบ)  
3. เจ้าหน้าทีศู่นย์ฯ จัดส่งแบบ 
สวช.01 ให้เจ้าหน้าที่ สนง.กษอ. 
4. เจ้าหน้าที่ สนง.กษอ. ออก 
ใบรับเรื่อง (ท.ว.ช. 1) ให้ จนท.
ศูนย์ฯ ไปมอบให้ผู้ยื่นจด 
5. เจ้าหน้าที่ สนง.กษอ. ตรวจสอบ 
ความถูกต้องข้อมูล/เอกสารหลักฐาน  
ให้ตรงตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ 
6. เจ้าหน้าที ่สนง.กษอ. บันทึก
ข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ วสช. 
7. เจ้าหน้าที ่สนง.กษอ. น าเสนอให้ 
นายทะเบียนตรวจสอบพิจารณา  
8. เจ้าหน้าที ่สนง.กษอ. ปิดประกาศ 
รายชื่อ วสช. และแบบ สวช.01  
ณ สนง.กษอ. เพื่อให้สมาชิกและ
ผู้มีส่วนได้เสียตรวจสอบ 
9. นายทะเบียนลงนามอนุมัติใน
หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนฯ  
(ท.ว.ช. 2) และเอกสารส าคัญแสดง 
การด าเนินกิจการฯ (ท.ว.ช.i3) 
10. เจ้าหน้าท่ี สนง.กษอ. มอบ ท.ว.ช.  2  
/ ท.ว.ช. 3 ให้แก่ผู้ที่น าใบรับเรื่องมารับ 

กระบวนงานที่ 1 – 3 
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดฯ 
 
 
 
กระบวนงาน 
ที่ 4 – 8 / 10 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ/ 
กิ่งอ าเภอ 
ส านักงานเกษตรพ้ืนที่  
1 – 4 (กทม.) 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนงานที่ 9 
นายทะเบียน  
(เกษตรอ าเภอ) 
 
 
 
 

 1 วันท าการ 
 

 
 
 
 

  
 
  3 วันท าการ 

 1 วันท าการ 

  
 

  
2 วันท าการ   

  
 
 
 
 

  
 
 

7 วันท าการ 
 
 
 

1 วันท าการ 

8. ปิดประกาศ 

 

6. บันทึกในระบบฯ 

 

 

 

 

 

7. เสนอนายทะเบียนพิจารณา 

 

 

1. ลงทะเบียนรับการยื่น 
   แบบค าขอจดทะเบียน 

 

5. ตรวจสอบข้อมูล/คุณสมบัติ 
 
 

2. ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 
 
 
 
 

3. ส่งแบบค าขอให้ สนง.กษอ. 
 
 
 
 

4. ออกใบรับเรื่อง (ท.ว.ช. 1) 
 
 
 
 

9. นายทะเบียนลงนามอนุมัติใน 
 

10. มอบให้วิสาหกิจชุมชน 
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

 
 

และหลักเกณฑ์/เอกสารหลักฐาน 
 
 

หนังสือส าคัญ (ท.ว.ช. 2/ท.ว.ช. 3) 
 



คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ปี 2562)

19

 3.2 Flow Chart ขั้นตอนการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายฯ (ตามระเบียบฯ)
3.2 Flow Chart ขั้นตอนการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายฯ (ตามระเบียบฯ) 

 

 
 
      
      
     
 
 
 
 

 
                                หมายเหต ุ: ทั้งนีห้ากประสงค์ที่จะมาจดทะเบียนใหม่   ให้ท าการปรับปรุงเอกสารและ 
                           ด าเนินการในการรวมสมาชิกให้ถกูต้องตามระเบียบฯ & ประกาศฯ แลว้จึงยื่นขอจดทะเบยีนใหม ่
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ผู้ยื่นค าขออุทธรณ์ (แบบ สวช. 06) 
 ยื่นอุทธรณ์ ภายใน  30 วัน 

 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
หรือ  คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชมุชนกรุงเทพมหานคร 

 

มีการคัดค้าน (แบบ สวช.02) 
 

ไม่มี 
การคัดค้าน 

 

ออกหนังสือส าคัญ 
การรับจดทะเบยีน 

(ท.ว.ช. 2 /ท.ว.ช. 3) 
 

นายทะเบยีนพบว่า 
ไม่ขาดคุณสมบัติ 

 

ผู้ยื่นอุทธรณ์ 
 

นายทะเบยีน 
 

พิจารณาให้แลว้เสร็จโดยเร็ว และ   แจ้งผลการพิจารณาภายใน 15 วัน 
 

รับจดทะเบียน 
ภายใน 15 วัน 

 

ไม่รับจดทะเบียน *** 
(ถือเป็นที่สุด) 

 

ออกหนังสือส าคัญ 
การรับจดทะเบียน 

(ท.ว.ช. 2 / ท.ว.ช. 3) 
 

นายทะเบยีนพบว่า 
ขาดคุณสมบตั ิ

 

ขอรับการส่งเสริม 
ตาม พ.ร.บ. 

 

 นายทะเบียนพจิารณา ใหแ้ล้วเสร็จ   ภายใน 7 วัน 
 

แจ้งผลให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 15 วนั (ท.ว.ช. 7) 
 

   โดยตอ้งระบดุว้ยวา่ มีสิทธ์ิอทุธรณ ์ 

ปิดประกาศให้มีการคัดค้าน 
ภายใน  7  วัน 

 

ไม่รับจดทะเบียน 
 

ผู้ต้องการขอจดทะเบียน 
             1. บุคคลธรรมดา 
             2. นิติบุคคล 

ยื่นแบบค าขอจดทะเบยีน (แบบ สวช. 01) 
 

 

 

1.  
 

ศูนย์บริการและถา่ยทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ าต าบล/แขวง (กทม.) 

หรือสถานที่อื่นตามที่ผู้รกัษาการ 
ประกาศก าหนด 

 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ / กิ่งอ าเภอ 
 ส านักงานเกษตรพื้นที ่1 – 4 (กทม.) 

(ให้ ท.ว.ช. 1 แก่ผู้ขอจด) 
 

ศูนย์ฯ พิจารณา 

 ภายใน  7 วัน 

 

รับจดทะเบียน 

 
ไม่รับจดทะเบียน 

 

ขอรบัการส่งเสริม 
ตาม พ.ร.บ. 
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 3.3 หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายฯ   

   “การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” เป็นบทบ�ทหน้�ท่ีกรมส่งเสริมก�รเกษตร 

ที่ต้องดำ�เนินก�รต�มพระร�ชบัญญัติส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ซึ่งได้กำ�หนดไว้ในหมวด 1 : วิส�หกิจชุมชน (ม�ตร� 5, 

6, 7, 8) และหมวด 2 : เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน (ม�ตร� 9) (ร�ยละเอียดในส่วนที่ 2 : หัวข้อ 2.1) โดยมีหน่วยง�นและผู้รับ

ผิดชอบ ดังนี้ 

   1. อธิบดีกรมส่งเสริมก�รเกษตร : เป็นผู้รักษ�ก�รต�มระเบียบคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน ว่�ด้วย 

ก�รรับจดทะเบียนและก�รเพิกถอนทะเบียนวิส�หกิจชุมชน พ.ศ. 2548 (เป็นผู้วินิจฉัยชี้ข�ดกรณีมีปัญห�)

   2. ผู้อำ�นวยก�รกองส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน : เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในภ�พรวมของก�รดำ�เนินง�น

   3. กลุ่มทะเบียนและส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน : เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในก�รกำ�หนดและพัฒน�รูปแบบ

แนวท�งปฏิบัติง�นในก�รจดทะเบียน ก�รต่อทะเบียน ก�รเพิกถอนทะเบียน ก�รยกเลิกทะเบียน วิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ย

วิส�หกิจชุมชน รวมทั้งก�รดูแลและพัฒน�ระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน ก�รให้บริก�รข้อมูล ก�รให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจเรื่อง

ก�รจดทะเบียนฯ ก�รใช้ง�นระบบฯ และก�รใช้ประโยชน์จ�กข้อมูลในระบบฯ

   4. ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร : เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในก�รดูแลและพัฒน�ระบบส�รสนเทศ

วิส�หกิจชุมชน ก�รใช้ง�นระบบฯ รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์/วัสดุ/อุปกรณ์ และระบบเครือข่�ย 

   5. สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ/กิ่งอำ�เภอ 882 แห่ง และสำ�นักง�นเกษตรพื้นที่ 1 – 4 (กทม.) : เป็น “สำานักงาน

รับจดทะเบียน” โดยมี “นายทะเบียน” คือ เกษตรอำ�เภอ หรือผู้รักษ�ร�ชก�รแทนเกษตรอำ�เภอ เป็นผู้พิจ�รณ� ตรวจสอบ 

และอนุมัติในก�รจดทะเบียน ก�รต่อทะเบียน ก�รเพิกถอนทะเบียน ก�รยกเลิกทะเบียน วิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจ

ชุมชน 

   6. ศูนย์บริก�รและถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รเกษตรประจำ�ตำ�บล/แขวง (กทม.) : เป็นหน่วยที่ช่วยรับและส่ง 

ในเรื่องก�รยื่นแบบคำ�ขอจดทะเบียนฯ/ใบรับเรื่อง (ระหว่�งผู้ยื่นขอจดในพื้นที่กับสำ�นักง�นรับจดทะเบียน)

   7. สำ�นักง�นเกษตรจังหวัด 76 จังหวัด/สำ�นักง�นเกษตรกรุงเทพมห�นคร และสำ�นักง�นส่งเสริมและ 

พัฒน�ก�รเกษตรที่ 1 – 6 : เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในภ�พรวมก�รดำ�เนินง�นส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน รวมทั้งก�รจดทะเบียน 

ก�รต่อทะเบียน ก�รเพิกถอนทะเบียน ก�รยกเลิกทะเบียน วิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน  ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
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 3.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการรับจดทะเบียน 

 หัวข้อ ขั้นตอนและวิธีการ

 1. เจ้�หน้�ที่รับแบบ สวช.01 และทำ�ก�รตรวจสอบคว�มถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลและ

  เอกส�รประกอบ

 2. เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบเอกส�รและจองชื่อในระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน เช่น 

  “เกษตรก้�วไกล” (ห้ามพิมพ์ คำ�ว�่ “วิส�หกิจชุมชนหรือเครือข่�ยฯ” นำ�หน้�ชื่อ 

  เนื่องจ�กระบบใส่ให้อัตโนมัติจ�กก�รเลือกประเภทวิส�หกิจชุมชน)

 3. เจ้�หน้�ที่ออกใบรับเรื่องก�รยื่นคำ�ขอรับจดทะเบียน (ท.ว.ช. 1) ให้น�ยทะเบียนลงน�ม 

  และมอบให้ผู้ม�ยื่น

 4. เจ้�หน้�ที่เสนอเอกส�รเพื่อให้น�ยทะเบียนทำ�ก�รพิจ�รณ�

 5. น�ยทะเบียนทำ�ก�รพิจ�รณ�ตรวจสอบเอกส�รและคุณสมบัติหลักเกณฑ์ของวิส�หกิจ

  ชุมชนให้เป็นไปต�มระเบียบว่�ด้วยก�รรับจดทะเบียน ฯ พ.ศ. 2548 และประก�ศ

  คณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และก�รต่อทะเบียน

  ของวิส�หกิจชุมชน (ประก�ศ ณ 22 พฤษภ�คม 2560) ห�กเห็นชอบลงน�มอนุมัติ

  ก�รจดทะเบียนในแบบ สวช.01

 6. เจ้�หน้�ที่บันทึก แบบ สวช.01 ทั้งหมดในระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน

 7. เจ้�หน้�ที่ปิดประก�ศร�ยชื่อวิส�หกิจชุมชน และ แบบ สวช.01 

  ณ สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ (ปิดประก�ศ 7 วัน)

 8. ห�กไม่มีก�รคัดค้�นก�รจดทะเบียน เจ้�หน้�ที่ “คลิกอนุมัติ” ก�รจดทะเบียนในระบบ

  ส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน

 9. เจ้�หน้�ที่ทำ�ก�รออกหนังสือสำ�คัญเสนอให้น�ยทะเบียนลงน�มอนุมัติในหนังสือสำ�คัญ

  แสดงก�รจดทะเบียน (ท.ว.ช. 2) และ เอกส�รสำ�คัญแสดงก�รดำ�เนินกิจก�ร (ท.ว.ช. 3)

 10. เจ้�หน้�ที่ทำ�ก�รมอบ ท.ว.ช. 2 และ ท.ว.ช. 3 ให้แก่วิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ย

  วิส�หกิจชุมชน (โดยเก็บใบ ท.ว.ช. 1 คืน)

 11. กรณีห�กไม่รับจดทะเบียน เจ้�หน�้ที่ต้องออกหนังสือแจ้งก�รไม่รับจดทะเบียน (ท.ว.ช. 7)   

  ให้ผู้ยื่นได้ทร�บ

 หมายเหตุ บุคคลทั่วไปส�ม�รถยื่นแบบคำ�ร้องคัดค้�นก�รจดทะเบียน (แบบ สวช.02) ได้

   ห�กพบเหตุไม่ปกติของผู้ยื่น

 

1. ขั้นตอน

 การปฏิบัติงาน

 ของเจ้าหน้าที่
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 หัวข้อ ขั้นตอนและวิธีการ

        วิสาหกิจชุมชน    เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

     1. แบบคำ�ขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01) 1. แบบคำ�ขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01)

     2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนผู้มีอำ�น�จ 2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนผู้มีอำ�น�จ 

      ทำ�ก�รแทน          ทำ�ก�รแทน

     3. ทะเบียนร�ยชื่อและที่อยู่ผู้มีอำ�น�จ 3. ทะเบียนร�ยชื่อและที่อยู่ผู้มีอำ�น�จ

      ทำ�ก�รแทนและสม�ชิก   ทำ�ก�รแทนและสม�ชิก

           4. หนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียน

              วิส�หกิจชุมชน (ท.ว.ช. 2) ที่เป็นสม�ชิก

             ในเครือข่�ยฯ (สำ�เน�) 

           5. ข้อบังคับของเครือข่�ยฯ  (สำ�เน�)

 ไม่เป็นนิติบุคคล นิติบุคคล ไม่เป็นนิติบุคคล นิติบุคคล

     4. หนังสือให้คว�ม 4. เอกส�รแสดง 6. หนังสือให้คว�มยินยอม 6. เอกส�รแสดง วตัถปุระสงค ์

     ยินยอมของสม�ชิก วัตถุประสงค์ ระเบียบ ของสม�ชิกจำ�นวน ระเบยีบ หรอืขอ้บังคับของ

     จำ�นวนไม่น้อยกว่� หรือข้อบังคับของ   ไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งหรือ นิติบุคคล (สำ�เน�)

     กึ่งหนึ่ง หรือสำ�เน� นิติบุคคล (สำ�เน�) สำ�เน�มติที่ประชุม 7. บัญชีร�ยชื่อคณะ

     มติที่ประชุมมอบหม�ย 5. บัญชีร�ยชื่อคณะ มอบหม�ยผู้มีอำ�น�จ กรรมก�รดำ�เนินก�ร

     ผู้มีอำ�น�จทำ�ก�รแทน กรรมก�รดำ�เนินก�ร ทำ�ก�รแทน ปัจจุบัน (สำ�เน�) 

          ปัจจุบัน (สำ�เน�)    8. มติของคณะ

          6. มติของคณะ    กรรมก�รดำ�เนินก�ร หรือ

          กรรมก�รดำ�เนินก�ร    มติของที่ประชุมใหญ่ ให้ 

          หรือมติของที่ประชุมใหญ ่    จดทะเบียนและมอบหม�ย

          ให้จดทะเบียนและ    ให้เป็นผู้มีอำ�น�จทำ�ก�ร

          มอบหม�ยให้เป็นผู้มี     แทน (สำ�เน�)

          อำ�น�จทำ�ก�รแทน 

          (สำ�เน�)

2. เอกสารประกอบ 

 (เป็นหลักฐาน)
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 หัวข้อ ขั้นตอนและวิธีการ

        วิสาหกิจชุมชน    เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

     1. วิส�หกิจชุมชนจะต้องเป็นกิจก�รที่ 1. ต้องประกอบด้วยวิส�หกิจชุมชนตั้งแต่ 2

        ดำ�เนินก�ร หรือประสงค์ที่จะดำ�เนินก�ร วิส�หกิจชุมชนขึ้นไปม�รวมตัวกัน

     ร่วมกันของกลุ่มบุคคลในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของ     2. อ�จมีบุคคลภ�ยนอกซึ่งวิส�หกิจชุมชนเห็นว่�

        วิส�หกิจชุมชน และ/หรือ รวมถึงพื้นที่ข�้งเคียง เป็นผู้ที่ส�ม�รถให้คว�มรู้ คว�มช่วยเหลือ หรือ

     ที่มีอ�ณ�เขตติดต่อกับพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ทำ�คุณประโยชน์อื่นใดม�ร่วมในก�รดำ�เนินก�รด้วย 

     วิส�หกิจชุมชนด้วย ซึ่งอ�จอยู่ภ�ยในตำ�บล  ก็ได้

     อำ�เภอ จังหวัด เดียวกันหรือไม่ก็ได้  3. มีก�รจัดทำ�กิจกรรมอย�่งหนึ่งอย่�งใด

     โดยสม�ชิกของวิส�หกิจชุมชนมีวิถีชีวิตร่วมกัน  เพื่อประโยชน์ในก�รดำ�เนินง�นของวิส�หกิจชุมชน

     และส�ม�รถดำ�เนินกิจก�รร่วมกันได้  ในเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนนั้น

     อ�จเป็นนิติบุคคล หรือไม่เป็นนิติบุคคลก็ได้ 4. ก�รดำ�เนินง�นของเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน

     จะต้องประกอบด้วย สม�ชิกที่อยู่ร่วมกันใน ต้องมีข้อบังคับในก�รบริห�รจัดก�รเครือข่�ย

     ชุมชนไม่น้อยกว่า 7 คน โดยต้องไม่อยู่ใน วิส�หกิจชุมชน 

     ครอบครัวเดียวกัน และไม่มีร�ยชื่อปร�กฏ

     ในทะเบียนบ�้นเดียวกัน 

     2. วิส�หกิจชุมชนจะต้องเป็นกิจก�ร

     ที่เกี่ยวกับก�รผลิตสินค้� ก�รให้บริก�ร หรือ

     กิจก�รอื่น ที่ทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�และแก้ไข

     ปัญห�ของชุมชน

     3. วิส�หกิจชุมชนจะต้องเป็นกิจก�รโดยมี

     วัตถุประสงค์เพื่อสร้�งร�ยได้ เพื่อก�รพึ่งพ�

     ตนเอง และเพื่อประโยชน์สุขของคนในชุมชน

     4. วิส�หกิจชุมชนจะต้องดำ�เนินกิจก�รโดย

     ไม่ขัดต่อกฎหม�ย คว�มสงบเรียบร้อย และ

     ศีลธรรมอันดีของประช�ชน

3. คุณสมบัติและ

 หลักเกณฑ์
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 3.5 การไม่รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายฯ

   ผู้ที่มีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รอนุมัติก�รจดทะเบียนวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน คือ น�ยทะเบียน 

(เกษตรอำ�เภอ หรือผู้รักษ�ร�ชก�รแทนเกษตรอำ�เภอ)

   ผลก�รพิจ�รณ� “ไม่รับจดทะเบียน” ในกรณีที่มีก�รคัดค้�น มีขั้นตอนและวิธีก�รปฏิบัติง�นดังนี้

   1. ก�รรับจดทะเบียนฯ ต้องมีก�รปิดประก�ศ (ร�ยชื่อ และแบบ สวช.01) ณ สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ/ 

กิง่อำ�เภอ สำ�นกัง�นเกษตรพืน้ที ่1 – 4 (กทม.) เปน็เวล� 7 วนั (เพ่ือใหม้กี�รตรวจสอบ/ท�นข้อมลู) ท้ังนี ้ห�กมผู้ีคดัค�้น (สม�ชกิ/

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้อ่ืนใด) ท่ีเห็นว่�ข้อคว�มน้ันไม่ถูกต้องไม่ว่�ด้วยเหตุผลใดก็ต�ม ภ�ยในช่วงเวล�ดังกล่�ว ให้ผู้คัดค้�นนั้น

ทำ�ก�รยื่น “แบบคำาร้องคัดค้านการจดทะเบียน (แบบ สวช.02)” ต่อน�ยทะเบียน ณ พื้นที่นั้นๆ 

   2. น�ยทะเบียนต้องทำ�ก�รพิจ�รณ�ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงใหม่อีกครั้ง จ�กแบบคำ�ขอจดทะเบียน  

(แบบ สวช.01) ข้อมูล/เอกส�รหลักฐ�นประกอบในก�รจดทะเบียน และข้อมูลจริงในพื้นที่ร่วมด้วย

   3. ผลก�รพิจ�รณ�มีได้ 2 กรณี ดังนี้

    3.1 กรณีไม่ข�ดคุณสมบัติ หรือ ไม่เป็นไปต�มเหตุผลที่คัดค้�น : น�ยทะเบียน “อนุมัติ”ก�รจดทะเบียน

ให้กับวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน นั้นๆ ได้

    3.2 กรณีที่ข�ดคุณสมบัติ ข้อมูล/เอกส�รหลักฐ�นประกอบไม่ถูกต้อง/มีปัญห� มีมูลเหตุที่เป็นจริงต�ม

เหตุผลที่คัดค้�นต�มที่ระบุไว้แบบ สวช.02 : น�ยทะเบียน “ไม่อนุมัติ” ก�รรับจดทะเบียนนั้นๆ  โดย 

     3.2.1 น�ยทะเบียนระบุเหตุผลและลงน�ม ในแบบคำ�ขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01) ฉบับจริง  

(เก็บเป็นหลักฐ�นท�งกฎหม�ย เพื่อใช้ในกรณีมีก�รยื่นอุทธรณ์คัดค้�นก�รไม่รับจดทะเบียนต่อไป)

     3.2.2 น�ยทะเบียนแจ้งผลก�รพิจ�รณ� “ก�รไม่รับจดทะเบียน” ให้ผู้ยื่นจดทะเบียนทร�บภ�ยใน 

15 วันนับแต่วันที่ได้พิจ�รณ�วินิจฉัย โดยออก “หนังสือแจ้งการไม่รับจดทะเบียน (ท.ว.ช. 7)” ซึ่งเจ�้หน้�ที่ส�ม�รถสั่งพิมพ์

ได้จ�กระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน เสนอให้น�ยทะเบียนลงน�ม แล้วแจ้งให้ผู้ยื่นขอจดทะเบียนทร�บต่อไป 

     3.2.3 ห�กภ�ยใน 30 วันผู้ยื่นขอจดไม่มีก�รม�ยื่นขออุทธรณ์ในก�รไม่ได้รับจดทะเบียนให้ 

เจ้�หน้�ที่ทำ�ก�รคลิก “ไม่อนุมัติ” ก�รจดทะเบียนลงในระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน 

 3.6 การอุทธรณ์คัดค้านการไม่รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายฯ 

   ผู้ไม่ได้รับก�รจดทะเบียน เมื่อได้รับหนังสือแจ้งผลก�รไม่รับจดทะเบียน (ท.ว.ช. 7) เรียบร้อยแล้ว มีสิทธิใน

ก�รอุทธรณ์คัดค้�นคำ�สั่งก�รไม่รับจดทะเบียนได้ภ�ยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจ�กน�ยทะเบียน โดยม�ยื่น “แบบ

คำ�ร้องอุทธรณ์คัดค้�นก�รไม่รับจดทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียน (แบบ สวช.06)” ภ�ยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

จ�กน�ยทะเบียน ที่สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ/กิ่งอำ�เภอ สำ�นักง�นเกษตรพื้นที่ 1 – 4 (กทม.) เพื่อนำ�เสนอเข้�สู่ก�รพิจ�รณ�ของ

คณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชนจังหวัด/คณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชนกรุงเทพมห�นคร ต่อไป

   ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำานักงานรับจดทะเบียน มีดังนี้ 

   1. เมือ่เจ�้หน�้ทีไ่ดร้บัแบบคำ�รอ้งอทุธรณค์ดัค�้นก�รไมร่บัจดทะเบยีน หรอืเพกิถอนทะเบยีน (แบบ สวช.06) 

จ�กผู้ยื่น ให้ลงข้อมูลในช่องสำ�หรับเจ้�หน้�ที่ (เลขที่รับ/วันที่/ผู้รับเรื่อง)  

   2. เจ้�หน้�ที่ทำ�ก�รบันทึกข้อมูลจ�กแบบ สวช.06 ลงในระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน (สำ�หรับจัดทำ�แบบ

ร�ยง�น สวช.06_1 : (ร�ยชื่อวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยฯ ที่ขออุทธรณ์ก�รไม่รับจดทะเบียน) 

   3. สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ/กิ่งอำ�เภอ สำ�นักง�นเกษตรพื้นที่ 1 – 4 (กทม.) จัดทำ�สรุปเร่ืองที่มีผู้ยื่น

อุทธรณ์คัดค้�นคำ�สั่งก�รไม่รับจดทะเบียน เพื่อนำ�เสนอเข้�สู่ก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชนจังหวัด  

คณะกรรมก�รสง่เสรมิวสิ�หกจิชมุชนกรงุเทพมห�นคร โดยสง่เรือ่งไปทีส่ำ�นกัง�นเกษตรจงัหวดั สำ�นกัง�นเกษตรกรงุเทพมห�นคร 

ทั้งนี้ มีเอกส�รประกอบ 2 แบบ คือ แบบร�ยง�น สวช.06_1 และแบบคำ�ร้องอุทธรณ์คัดค้�นก�รไม่รับจดทะเบียน หรือ 

เพิกถอนทะเบียน (แบบ สวช.06) ที่ได้ยื่นเรื่องไว้ 
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   ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำานักงานเกษตรจังหวัด มีดังนี้ 

   1. เมือ่สำ�นกัง�นเกษตรจงัหวดั/สำ�นกัง�นเกษตรกรุงเทพมห�นคร ได้รับเร่ืองอทุธรณข์�้งต้น ใหน้ำ�เรือ่งเสนอ

ต่อเกษตรจังหวัด/เกษตรกรุงเทพมห�นคร (ในฐ�นะเลข�นุก�รคณะกรรมก�รฯ) เพื่อพิจ�รณ�และนำ�เรื่องเข้�สู่ว�ระพิจ�รณ�

ในก�รประชุมของคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชนจังหวัด/คณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชนกรุงเทพมห�นคร ให้ทำ� 

ก�รพิจ�ณ�ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

   2. เมือ่คณะกรรมก�รสง่เสรมิวสิ�หกจิชมุชนจงัหวดั หรอื คณะกรรมก�รสง่เสรมิวสิ�หกจิชมุชนกรงุเทพมห�นคร  

ไดม้กี�รประชมุพจิ�รณ�วนิจิฉยัคำ�อทุธรณแ์ละสรปุผลเปน็เอกฉันท์แล้ว ใหเ้จ้�หน�้ท่ีทำ�ก�รแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ใหน้�ยทะเบยีน

และผู้ยื่นอุทธรณ์ ทร�บผลก�รพิจ�รณ�ภ�ยใน 15 วันนับแต่วันที่มีคำ�วินิจฉัย  ทั้งนี้ ให้ถือว�่คำ�วินิจฉัยของคณะกรรมก�รฯ 

“ให้ถือเป็นที่สุด” (ไม่ว�่ผลก�รพิจ�รณ�จะมีมติ “ให้รับจดทะเบียน” หรือ “ไม่รับจดทะเบียน” ก็ต�ม) 

   3. ก�รดำ�เนินก�รต่อไปภ�ยหลังทร�บผลก�รวินิจฉัย แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

    (1) ผู้ยื่นอุทธรณ์ : เมื่อได้ทร�บผลก�รวินิจฉัย ให้ดำ�เนินก�รต่อไปดังนี้

     - ห�กผลก�รวินิจฉัย “ได้รับก�รจดทะเบียน” : ให้นำ�ใบรับเรื่อง (ท.ว.ช. 1) ไปแลกรับหนังสือสำ�คัญ

แสดงก�รจดทะเบียน (ท.ว.ช. 2) และเอกส�รสำ�คัญแสดงก�รดำ�เนินกิจก�ร (ท.ว.ช. 3) ณ สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ/กิ่งอำ�เภอ 

สำ�นักง�นเกษตรพื้นที่ 1 – 4 (กทม.) ที่รับจดทะเบียนนั้นๆ ได้ภ�ยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลก�รวินิจฉัย

     - ห�กผลก�รวินิจฉัย “ไม่ได้รับก�รจดทะเบียน” : ให้ถือผลเป็นที่สุดสำ�หรับก�รจดทะเบียนครั้งนี้ 

หมายเหตุ : ทั้งนี้ห�กประสงค์ที่จะม�ยื่นขอจดทะเบียนใหม่  ต้องทำ�ก�รปรับปรุง/แก้ไข ในก�รรวมสม�ชิกที่ต้องมีคุณสมบัติ  

หลักเกณฑ์ ตรงต�มที่ประก�ศคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชนกำ�หนด รวมทั้งจัดเตรียมเอกส�รหลักฐ�นประกอบให้ครบ

ม�ทำ�ก�รยื่นแบบคำ�ขอจดทะเบียนใหม่ 

    (2) นายทะเบียน : เมื่อได้ทร�บผลก�รวินิจฉัย ให้ดำ�เนินก�รต่อไปดังนี้

     - ห�กผลก�รวินิจฉัย “ได้รับก�รจดทะเบียน” : ให้ดำ�เนินก�รรับจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภ�ยใน 15 วัน

     - ห�กผลก�รวนิจิฉยั “ไมไ่ด้รับก�รจดทะเบยีน” : ใหถื้อผลเปน็ท่ีสุดสำ�หรับก�รจดทะเบยีนครัง้นี ้และ

ให้เจ�้หน�้ที่คลิก “ไม่อนุมัติ” ก�รจดทะเบียนลงในระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชนให้เรียบร้อย

 3.7 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายฯ

   ส�ระสำ�คัญในก�รปรับปรุงทะเบียนวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน มีดังนี้

   1. วิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน ส�ม�รถม�ขอรับและยื่นแบบคำ�ร้องขอปรับปรุงทะเบียน  

(แบบ สวช.05) ได้ที่ สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ/กิ่งอำ�เภอ สำ�นักง�นเกษตรพื้นที่ 1 – 4 (กทม.) โดยข้อมูลทะเบียนที่ส�ม�รถ

ทำ�ก�รปรับปรุงได้ มี 4 เรื่อง คือ

    1.1 ที่ตั้ง : ก�รเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยฯ ใหม่ ต้องตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีอำ�เภอเดิม 

(มีมติที่ประชุมรับรองในก�รเลือกที่ตั้งใหม่ เป็นหลักฐ�นประกอบ)

    1.2 สม�ชิกผู้มีอำ�น�จทำ�ก�รแทนวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยฯ (ไม่เกิน 2 คน) : มีได้ 2 กรณี

      (1) ผู้มีอำ�น�จทำ�ก�รแทนวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยฯ คนเดิมขอล�ออก หรือเสียชีวิต 

      (2) สม�ชิกของวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยฯ ต้องก�รเปลี่ยนผู้มีอำ�น�จทำ�ก�รแทนคนใหม่

 (มีมติที่ประชุมรับรองก�รแต่งตั้งคนใหม่ / ก�รถอดถอนคนเดิม เป็นหลักฐ�นประกอบ)

    1.3 จำ�นวนและร�ยชื่อสม�ชิก : มีก�รเปล่ียนแปลงเพ่ิม/ลด จำ�นวนสม�ชิกของวิส�หกิจชุมชน/ 

เครือข่�ยฯ (มีมติที่ประชุมรับรองก�รเข้�/ออก ของสม�ชิกคนเก่�/คนใหม่ เป็นหลักฐ�นประกอบ)

    1.4 กิจก�ร/กิจกรรม ที่ประสงค์จะดำ�เนินก�ร : มีก�รเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลด กิจก�ร/กิจกรรม 

(มีมติที่ประชุมรับรองก�รเปลี่ยนแปลงกิจก�ร เป็นหลักฐ�นประกอบ)

หมายเหตุ : เจ้�หน้�ที่ต้องเก็บหลักฐ�นประกอบเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องที่ขอปรับปรุง แล้วแต่กรณี
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  2. เจ้�หน้�ที่ผู้รับแบบ สวช.05 ต้องทำ�ก�รตรวจสอบคว�มถูกต้อง ชัดเจน เอกส�รหลักฐ�นครบ เพื่อนำ�เสนอให้

น�ยทะเบียนพิจ�รณ� 

  3. น�ยทะเบยีนพจิ�รณ�และลงน�มอนมุติัก�รปรับปรุงทะเบยีนในแบบ สวช.05 แล้วส่งใหเ้จ้�หน�้ทีท่ำ�ก�รบันทกึ

ข้อมูลลงในระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชนให้เรียบร้อย 

  4. เจ้�หน้�ที่บันทึกข้อมูลปรับปรุงทะเบียนจ�กแบบ สวช.05 ลงในระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน โดย Login 

เข�้สู่ระบบฯ ในปีที่อนุมัติจดทะเบียน เพื่อเข้�ไปทำ�ก�รปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลในแบบ สวช.01 ให้เรียบร้อย  

  5. ในกรณีก�รปรับปรุง “ที่ตั้ง” 

   5.1  เจ้�หน้�ที่ต้องออก“หนังสือ ท.ว.ช. 2 ฉบับที่ตั้งใหม่” ให้แก่วิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยฯ (โดยมีหม�ยเหตุ

ไว้ว่� “ฉบับขอปรับปรุงที่ตั้ง : เมื่อ.....วันที่/เดือน/ปี”) 

   5.2  เสนอให้น�ยทะเบียนลงน�ม และมอบหนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียน (ท.ว.ช. 2) ฉบับที่ตั้งใหม่  

ให้แก่วิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนนั้นๆ ต่อไป (ทั้งนี้ เจ้�หน้�ที่ต้องเก็บ ท.ว.ช. 2 ฉบับที่ตั้งเก่�คืน โดยแนบไว้กับ

แบบ สวช.05 ไว้เป็นเอกส�รหลักฐ�นด้วย) 
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 หัวข้อ ขั้นตอนและวิธีการ

 1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน   

     ของเจ้าหน้าที่ 1. เจ้�หน้�ที่รับ แบบ สวช.05 และทำ�ก�รตรวจสอบคว�มถูกต้อง  ครบถ้วน ของข้อมูล

    และเอกส�รประกอบ

   2. เจ้�หน้�ที่เสนอเอกส�รเพื่อให้น�ยทะเบียนทำ�ก�รพิจ�รณ�

   3. น�ยทะเบียนทำ�ก�รพิจ�รณ�และตรวจสอบร�ยละเอียด ห�กเห็นชอบลงน�มอนุมัติ

    ก�รปรับปรุงทะเบียนใน แบบ สวช.05

   4. เจ้�หน้�ที่บันทึกข้อมูลแบบ สวช.05 ในระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน 

    (โดย Login เข�้สู่ระบบฯ ในปีที่อนุมัติก�รจดทะเบียน แล้วทำ�ก�รแก้ไขในแบบ สวช. 01)

 2. ประเด็นการปรับปรุง ส�ม�รถทำ�ก�รปรับปรุงข้อมูลทะเบียนได้ 4 เรื่อง

      1. ที่ตั้ง (1)

      2. สม�ชิกผู้มีอำ�น�จทำ�ก�รแทนวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยฯ (2)

      3. จำ�นวนสม�ชิก (2)

      4. กิจก�ร/กิจกรรม ที่มีคว�มประสงค์จะดำ�เนินก�ร (2)

   หมายเหตุ :

   (1) ก�รปรับปรุงที่ตั้ง ห�กมีก�รย�้ยที่ตั้งวิส�หกิจชุมชน/เครือข�่ยฯ ให้น�ยทะเบียนเรียกเก็บ 

   หนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียนวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน (ท.ว.ช. 2) 

   และเขียน “วันที่ที่ทำ�ก�รปรับปรุงข้อมูล”กำ�กับลงในหนังสือ ท.ว.ช. 2 พร้อมเซ็นชื่อเป็น

   หลักฐ�น จ�กนั้นทำ�ก�รออก “หนังสือ ท.ว.ช. 2 ฉบับที่ตั้งใหม่” ให้แก่วิส�หกิจชุมชน/

   เครือข่�ยฯ ที่ม�ยื่นแบบขอปรับปรุงทะเบียน (ทั้งนี้ ให้เจ้�หน้�ที่สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ

   ทำ�ก�รจัดเก็บหนังสือ ท.ว.ช. 2 ที่ตั้งเดิมและ แบบสวช.05 ไว้เป็นหลักฐ�น)

   (2) ก�รปรับปรุงสม�ชิกผู้มีอำ�น�จทำ�ก�รแทนวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยฯ จำ�นวนสม�ชิก  

   และกิจก�ร/กิจกรรมที่มีคว�มประสงค์จะดำ�เนินก�ร ให้เจ้�หน้�ที่สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ

   ทำ�ก�รจัดเก็บแบบสวช.05 ไว้เป็นหลักฐ�น

 3. เอกสารประกอบ 1. แบบคำ�ร้องขอปรับปรุงทะเบียน (แบบ สวช.05)

     (เป็นหลักฐาน) 2. หนังสือมอบอำ�น�จ (จ�กวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน)  

   3. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ยื่น 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปรับปรุงทะเบียน
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ส่วนที่ 4

การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
 

 4.1 สาระสำาคัญในการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายฯ

   “การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยที่ได้กำ�หนดไว้ 3 ฉบับ คือ 

   1. พระร�ชบัญญัติส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน พ.ศ. 2548 : ระบุไว้ใน 2 หมวด ดังนี้

    หมวด 1 : วิสาหกิจชุมชน (มาตรา 8) ระบุไว้ว่� “ภ�ยในส�มสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินให้วิส�หกิจ

ชุมชนที่ได้จดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมก�รเกษตรซึ่งประสงค์จะดำ�เนินกิจก�รต่อไปแจ้งให้กรมส่งเสริมก�รเกษตรทร�บ ต�มวิธี

ก�รที่คณะกรรมก�รกำ�หนด (นั่นคือ การต่อทะเบียนประจำาปี)

    วิส�หกิจชุมชนใดไม่แจ้งคว�มประสงค์ต�มวรรคหนึ่งเป็นเวล�สองปีติดต่อกัน ให้กรมส่งเสริมก�รเกษตร

มีหนังสือเตือนให้วิส�หกิจชุมชนนั้นแจ้งภ�ยในระยะเวล�ท่ีกำ�หนดแต่ต้องไม่น้อยกว่�สิบห้�วัน ถ้�ไม่มีก�รแจ้งต�มคำ�เตือน 

ดังกล�่ว ให้กรมส่งเสริมก�รเกษตรถอนชื่อออกจ�กทะเบียน”

    หมวด 2 : เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (มาตรา 9) ระบุไว้ว่� “ให้นำ�บทบัญญัติในหมวด 1 ม�ใช้บังคับแก่

ก�รจดทะเบียนจัดตั้ง ก�รแจ้งดำ�เนินกิจก�ร และก�รเลิกกิจก�รเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนโดยอนุโลม”  

   2. ระเบียบคณะกรรมก�รสง่เสรมิวสิ�หกจิชมุชน ว�่ดว้ยก�รรบัจดทะเบยีนและก�รเพกิถอนทะเบยีนวสิ�หกจิ

ชุมชน พ.ศ. 2548 : ระบุไว้ใน 1 หมวด ดังนี้ 

    หมวด 3 : การแจ้งดำาเนินกิจการและการเลิกกิจการ 

    ขอ้ 18 วสิ�หกจิชมุชนทีจ่ดทะเบยีนตอ่กรมสง่เสรมิก�รเกษตรแลว้ ตอ้งแจง้คว�มประสงคจ์ะดำ�เนนิกิจก�ร

ต่อไปภ�ยใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน โดยแจ้งคว�มประสงค์พร้อมหนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียนและเอกส�รอื่นต�ม

ที่คณะกรรมก�รกำ�หนด 

    ให้นำ�คว�มในข้อ 9 (ผู้ยื่นคำ�ขอจะยื่นคำ�ขอจดทะเบียนที่สำ�นักง�นรับจดทะเบียน หรือที่ศูนย์บริก�รก็ได้) 

ม�ใช้บังคับกับก�รแจ้งคว�มประสงค์จะดำ�เนินกิจก�รด้วยโดยอนุโลม

    ขอ้ 19 วสิ�หกจิชุมชนใดไมแ่จง้คว�มประสงคจ์ะดำ�เนนิกจิก�รตอ่ไปเปน็เวล� 2 ปตีดิตอ่กนั ใหน้�ยทะเบยีน

มีหนังสือเตือนให้วิส�หกิจชุมชนนั้นแจ้งภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด แต่ต้องไม่น้อยกว่� 15 วัน  

    เมือ่ลว่งพน้กำ�หนดเวล�ต�มวรรคแรกแลว้ ห�กวสิ�หกจิชมุชนใดไมแ่จง้คว�มประสงคด์ำ�เนนิกจิก�รตอ่ไป 

ให้น�ยทะเบียนถอนชื่อวิส�หกิจชุมชนนั้นออกจ�กทะเบียน 

   3. ประก�ศคณะกรรมก�รสง่เสรมิวสิ�หกจิชมุชน เรือ่ง คณุสมบตั ิหลกัเกณฑ ์และก�รตอ่ทะเบยีนของวสิ�หกิจ

ชุมชน : ระบุไว้ใน 4 ข้อ ดังนี้

    ข้อ 8 วิส�หกิจชุมชนท่ีประสงค์จะดำ�เนินกิจก�รต่อ จะต้องแจ้งกรมส่งเสริมก�รเกษตรต�มข้อ 18 ของ

ระเบียบคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน ว่�ด้วยก�รรับจดทะเบียนและก�รเพิกถอนทะเบียนวิส�หกิจชุมชน พ.ศ. 2548 

โดยต้องยื่นแบบคำ�ขอดำ�เนินกิจก�รต่อของวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน ที่สำ�นักง�นรับจดทะเบียน พร้อมทั้ง

แนบเอกส�รหลักฐ�นประกอบด้วย 

      (1) หนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียน (ท.ว.ช. 2)

      (2) เอกส�รสำ�คัญแสดงก�รดำ�เนินกิจก�ร (ท.ว.ช. 3)

      (3) สำ�เน�บัตรประช�ชนของผู้ยื่นแบบ

      (4) หนังสือมอบอำ�น�จให้ทำ�ก�รแทนวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน 

      (5) บันทึกแจ้งคว�ม (กรณี ท.ว.ช. 2/ท.ว.ช. 3 สูญห�ย)
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    (6) ข้อบังคับ หรือ ข้อตกลงร่วมกันของสม�ชิก

    (7) แผนประกอบก�ร

    (8) ผลก�รดำ�เนินง�น

  ข้อ 9 ให้วิส�หกิจชุมชนจัดทำ�แผนประกอบก�รและผลก�รดำ�เนินง�น ให้เป็นไปต�มแบบฟอร์มท่ีกรมส่งเสริม

ก�รเกษตรกำ�หนด 

  ข้อ 10 ห�กวิส�หกิจชุมชนใดแนบเอกส�รหลักฐ�นไม่ครบถ้วนต�มที่กำ�หนดไว้ในข้อ 8 ให้น�ยทะเบียนแจ้งให้

วิส�หกิจชุมชนนั้นดำ�เนินก�รแก้ไขและนำ�ม�ยื่นใหม่ภ�ยในเวล�ที่กำ�หนด

  ข้อ 11 ห�กวิส�หกิจชุมชนใดไม่ดำ�เนินก�รต�มข้อ 9 หรือข้อ 10 ให้น�ยทะเบียนดำ�เนินก�รเพิกถอนทะเบียน

วิส�หกิจชุมชนต�มข้อ 22 และข้อ 23 ของระเบียบคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน ว่�ด้วยก�รรับจดทะเบียนและ 

ก�รเพิกถอนทะเบียนวิส�หกิจชุมชน พ.ศ. 2548

 แบบฟอร์ม : แบบฟอร์มที่ใช้ในก�รต่อทะเบียนฯ  มี 5 แบบ (ร�ยละเอียดแบบฟอร์มในภ�คผนวก) ดังนี้

     (1) แบบคำ�ขอดำ�เนินกิจก�รต่อ (แบบ สวช.03)

     (2) แผนประกอบก�ร

     (3) ผลก�รดำ�เนินง�น   

     (4) แบบก�รจัดเก็บข้อมูลพื้นฐ�นวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน

     (5) หนังสือเตือน ก�รขอดำ�เนินกิจก�รต่อ (ท.ว.ช. 4) 
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พฤศจิกายน – ธันวาคม (ปีเก่า) พฤศจิกายน – ธันวาคม (ปีเก่า)  

 

 

3. การเตรียมการของเจา้หน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานในพ้ืนที่ 
3.1) อ ำเภอปรับปรุงข้อมูลที่คงค้ำงในระบบฯ (คลิกอนุมัติกำรต่อ/กำรเพิกถอน) 
3.2) เตรียมควำมพร้อม ซักซ้อม ท ำควำมเข้ำใจในหลักกำร/วิธกีำรปฏิบัต ิ
ในกำรต่อทะเบียน 
3.3) ตรวจสอบ list รำยชื่อวิสำหกิจชุมชน/เครือข่ำยฯ ที่ต้องมำต่อทะเบียน 
3.4) ประชำสัมพันธ์แจ้งให้วิสำหกิจชุมชน/เครือข่ำยฯ ที่ต้องมำต่อทะเบียน
ได้ทรำบล่วงหน้ำ 
3.5) จดัเตรยีมท ำแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในกำรต่อทะเบยีน 4 แบบ (แบบ สวช.03, 
 แผนประกอบกำร, ผลกำรด ำเนินงำน, แบบจัดเก็บขอ้มูลพื้นฐำน) 

พฤศจิกายน – ธันวาคม (ปีเก่า)  

 

 

4. การประชาสมัพันธ์เผยแพร ่ 
4.1) เว็บไซต์กรมส่งเสริมกำรเกษตร/กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน  
4.2) ระบบสำรสนเทศวิสำหกิจชุมชน  
4.3) เวทีกำรประชุมต่ำง ๆ ของเจ้ำหนำ้ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
(อ ำเภอ/จังหวัด/เขต/ส่วนกลำง) 
4.4) เวทีพบปะชุมชนกบัเจ้ำหนำ้ที่ในพืน้ที่ 
4.5) เอกสำร/จดหมำยข่ำว ของหน่วยงำนในระดับพื้นที ่
4.6) สื่อวิทยุกระจำยเสียงในพื้นที่ชุมชน/อื่นๆ 

ธันวาคม (ปีเก่า) 

ก าหนดการต่อทะเบียนภายในวันที่ 1-30 มกราคมของทุกป ี

 

1) กรอกและยื่นแบบฟอร์มทั้ง 4 แบบ คือ แบบ สวช.03 , 
แผนประกอบกำร, ผลกำรด ำเนินงำน, แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน 
พร้อมเอกสารหลักฐาน : ท.ว.ช. 2, ท .ช.ว.  3/บัตรประชำชนผู้ย่ืน/ 
หนังสือมอบอ ำนำจ/บันทึกแจ้งควำม (กรณี ท.ว.ช. 2 - ท.ว.ช. 3  
สูญหำย)/ขอ้บังคับ-ข้อตกลงร่วมกันของสมำชิก/ 
แผนประกอบกำร/ผลกำรด ำเนินงำน ยืน่ ณ สนง.กษอ. 
2) จนท.ตรวจสอบเอกสำรให้ครบถ้วน เสนอต่อนำยทะเบียน  
3) นำยทะเบยีนพิจำรณำ/ลงนำมอนุมัตกิำรต่อทะเบียนในเอกสำร
ส ำคัญแสดงกำรด ำเนินกิจกำร (ท.ว.ช. 3) และมอบใหแ้ก่
วิสำหกจิชุมชน/เครือข่ำยฯ  ต่อไป 
4) จนท. บันทึกข้อมูล 2 แบบ  (แบบ สวช.03 และแบบจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐำน) ลงในระบบฯ /คลิกการต่อทะเบียนให้เรียบร้อย 

1) นำยทะเบยีนออก“หนังสือเตือนกำรขอด ำเนินกิจกำรต่อ
(ท.ว.ช. 4) ”แจ้งต่อวิสำหกจิชุมชน/เครือข่ำยฯ ที่ไม่มำยื่นขอต่อ
ทะเบียนเป็นเวลำ 2 ปีติดต่อกัน 
2) วิสำหกิจชุมชน/เครือข่ำยฯ ต้องมำยืน่แบบฟอร์มที่ต้องใช้ใน
กำรต่อทะเบียน 4 แบบ พร้อมเอกสำรหลักฐำน  ภำยใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือเตือน  
3) หำกแจ้งเตือนแล้วไม่มำต่อทะเบียนภำยในเวลำทีก่ ำหนด   
ให้นายทะเบียนด าเนินการ “เพิกถอนทะเบียน” ต่อไป 
 
 

ด าเนินการตัง้แต่วันที่ 31 มกราคมของทุกปี เป็นต้นไป 

 

4.2 Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการต่อทะเบียนประจ าปี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การแจ้งเรื่องการต่อทะเบียนประจ าปี  
1.1 ) มีกำรแจ้งในเวทีกำรประชุม/สัมมนำต่ำงๆ ในทุกระดับ เช่น 

      -  สัมมนำสร้ำงควำมเข้ำใจงำน วสช.ประจ ำปี 
       - ประชุมคณะกรรมกำรงำน วสช. ส่วนกลำง/ เขต/จังหวัด 
1.2 ) มีหนังสือแจ้งจำกกรมฯ (กสว.) ใหเ้ขต/จังหวัด ทรำบและแจ้งให้  

ระดับอ ำเภอด ำเนินกำรต่อไป  

 

  

2. การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของข้อมูล/ระบบฯ 
 2.1) ส่วนกลำงตรวจสอบข้อมูลกำรต่อทะเบียน และเตรียมควำม
พร้อมของระบบฯ  
2.2) อ ำเภอ ตรวจสอบ/ปรับปรุง ข้อมูลที่คงค้ำงในระบบฯ 
ให้เรียบร้อย (ดูวิธกีำรที่คู่มือในระบบฯ) ให้เรียบร้อย 

กรณี 1  มายื่นขอต่อทะเบียนตามก าหนดระยะเวลาทุกป ี
(ระหว่างวันที่ 1-30 มกราคมของทุกป)ี 

 

กรณี 2  ไม่มายื่นขอต่อทะเบียนเป็นเวลา 2 ปีตดิต่อกัน 
(นับหลังจากวันที่ 30 มกราคมของทุกปี) 

 

 

5. การต่อทะเบียนประจ าปี มี 2 กรณี 
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 4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการต่อทะเบียนประจำาปี                         

การต่อทะเบียนประจำาปี ให้มีการดำาเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. น�ยทะเบียน ต้องทำ�ก�รพิจ�รณ�ก่อนก�รอนุมัติก�รต่อทะเบียน ในเรื่องต่อไปนี้

  1.1 กิจการของวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน ยังคงต้องมีก�รดำ�เนินก�รจริงอย่�งต่อเนื่อง โดยใช้ 

ก�รสอบถ�มข้อมูล และมีเอกส�รหลักฐ�นประกอบ (แผนประกอบก�ร ผลก�รดำ�เนินง�น)

  1.2 กิจก�รที่ดำ�เนินก�รนั้น ส่งผลดีและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

  1.3 มีก�รต่อทะเบียนอย�่งต่อเนื่อง ต�มที่ พ.ร.บ. ระเบียบฯ และประก�ศฯ กำ�หนด

 2. เจ�้หน�้ทีอ่ำ�เภอ จดัเตรยีมแบบฟอรม์ทีใ่ชใ้นก�รยืน่ขอต่อทะเบยีนประจำ�ป ี4 แบบ คอื แบบคำ�ขอดำ�เนนิกิจก�รตอ่ 

(แบบ สวช.03)  แผนประกอบก�ร  ผลก�รดำ�เนินง�น และแบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐ�นของวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจ

ชุมชน 

4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการต่อทะเบียนประจ าปี                          
 
 
 

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

ขั้นตอนหลัก ด าเนินการ ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 

1 
 

กำรเตรียมกำร 
 ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลคงค้ำงใน 

ระบบสำรสนเทศวิสำหกิจชุมชน (เรื่องต่อทะเบียน/ 
เพิกถอนทะเบียน) ให้เรียบร้อย  

 ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ให้วิสำหกิจ 
ชุมชน/เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน ทรำบเรื่องกำรต่อ
ทะเบียนประจ ำปี.... (ปปีัจจุบนั) ในเวทีพบปะชุมชน
ในพ้ืนที่  และสื่อสำรในช่องทำงอ่ืนๆ  

 
พฤศจิกำยน - ธันวำคม (ปีเก่ำ) 

 
 

ธันวำคม (ปีเก่ำ) 
 
 
 

2 การต่อทะเบียนประจ าปี .... (ปีปัจจุบัน) วันที่ 1 - 30 มกราคม ... (ปีปัจจุบัน) 
3 กำรแจ้งเตือนต่อทะเบียน (ไม่มำต่อ 2 ปีติดต่อกัน)   

 ออกหนังสือแจ้งเตือนต่อทะเบียน  
(กรณีไม่มำยื่นต่อทะเบียน 2 ปีติดตอ่กัน)   

 ให้มำยื่นต่อทะเบียนภำยใน 30 วันหลังได้รับ 
หนังสือแจ้งเตือน  

 
31 มกรำคม – กุมภำพันธ์ (ปีปัจจุบัน) 

 
ภำยในเดือนมีนำคม (ปีปัจจุบัน) 

 

4 กำรเพิกถอนทะเบียน  
 แจ้งเตือนแล้วไม่มำยื่นต่อทะเบียนภำยใน 

ก ำหนดเวลำ 

ตั้งแต่เมษำยน (ปีปัจจุบัน) เป็นต้นไป  

 
กำรต่อทะเบียนประจ ำปี ให้มีกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 

1. นำยทะเบียน ต้องท ำกำรพิจำรณำก่อนกำรอนุมัติกำรต่อทะเบียน ในเรื่องต่อไปนี้ 
1.1 กิจการของวิสำหกิจชุมชน /เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน ยังคงต้องมีกำรด ำเนินกำรจริง  

อย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้กำรสอบถำมข้อมูล และมีเอกสำรหลักฐำนประกอบ (แผนประกอบกำร ผลกำรด ำเนินงำน) 
40 

ในช่วงเวลำ 30 วันนับแต่วันสิน้ปีปฏิทินของทุกปี (ระหว่ำงวันที่ 1-30 มกรำคมของทุกปี) 
วิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนต้องมำแจ้งควำมประสงค์จะด ำเนินกิจกำรต่อไป 

(ซึ่งหำกไม่มำยื่นเป็นเวลำ 2 ปีติดต่อกันจะต้องถูกเพิกถอนทะเบียนและถูกถอนชื่อออกจำกทะเบียน) 



คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ปี 2562)

32

 3. วสิ�หกจิชมุชนและเครอืข�่ยวสิ�หกจิชมุชน ทีม่คีว�มประสงคข์อต่อทะเบยีนเพ่ือดำ�เนนิกจิก�รต่อไป ใหม้�กรอก

และยื่นแบบฟอร์มทั้ง 4 แบบ (ในข้อ 2) พร้อมแนบเอกส�รหลักฐ�น 8 ร�ยก�ร ดังนี้

   (1) หนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียน (ท.ว.ช. 2) 

  (2) เอกส�รสำ�คัญแสดงก�รดำ�เนินกิจก�ร (ท.ว.ช. 3)

  (3) บัตรประจำ�ตัวประช�ชนผู้ยื่นแบบ

  (4) หนังสือมอบอำ�น�จให้ทำ�ก�รแทนวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน

  (5) บันทึกแจ้งคว�ม (กรณี  ท.ว.ช. 2/ท.ว.ช. 3 สูญห�ย)

  (6) ข้อบังคับ หรือ ข้อตกลงร่วมของสม�ชิก

  (7) แผนประกอบก�ร 

  (8) ผลก�รดำ�เนินง�น 

โดยม�ยื่น ณ สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอที่รับจดทะเบียนนั้นๆ ในระหว�่งวันที่ 1 -30 มกร�คมของทุกปี

 4. เจ้�หน�้ที่อำ�เภอผู้รับเรื่องก�รต่อทะเบียนประจำ�ปี ให้ดำ�เนินก�รดังนี้ 

  4.1 ตรวจสอบคว�มถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลและเอกส�รหลักฐ�นให้เรียบร้อย

  4.2 นำ�เสนอต่อน�ยทะเบียนให้ทำ�ก�รพิจ�รณ�อนุมัติก�รต่อทะเบียนประจำ�ปี 

  4.3 จัดเก็บเอกส�รต่�งๆ ไว้เป็นหลักฐ�นที่สำ�นักง�นฯ ให้เรียบร้อย 

 5. น�ยทะเบียนทำ�ก�รพิจ�รณ�แบบ สวช.03 พร้อมเอกส�รหลักฐ�น ทั้งนี้ห�กเห็นชอบให้ลงนามอนุมัติก�รต่อ

ทะเบียนประจำ�ปีใน “เอกส�รสำ�คัญแสดงก�รดำ�เนินกิจก�ร (ท.ว.ช. 3)” 

หมายเหตุ : น�ยทะเบียนต้องลงน�มในเอกส�ร ท.ว.ช. 3 เพื่อแสดงผลก�รต่อทะเบียนประจำ�ปีทุกครั้ง 

 6. เจ้�หน�้ที่ส่งมอบ ท.ว.ช. 2 และ ท.ว.ช. 3 คืนให้แก่วิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน ที่ได้รับก�รอนุมัติ 

ต่อทะเบียนประจำ�ปี  

 7. เจ้�หน้�ที่บันทึกข้อมูลจ�กแบบคำ�ขอดำ�เนินกิจก�รต่อ (แบบ สวช.03) ลงในระบบฯ และต้องคลิกอนุมัติ 

ก�รต่อทะเบียนในระบบฯ ให้เรียบร้อย งานจึงจะเสร็จสมบูรณ์ (มิฉะนั้นข้อมูลก�รต่อทะเบียนนั้นๆ จะถือว่� “ไม่ได้รับการต่อ

ทะเบียนในระบบฯ” จะเป็นข้อมูลคงค้�งในระบบฯ)

 8. เจ้�หน้�ที่บันทึกข้อมูลแบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐ�นฯ ลงในระบบฯ ให้เรียบร้อย เพื่อเก็บเป็นประวัติของวิส�หกิจ

ชุมชนและเครือข่�ยฯ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการต่อทะเบียนประจ าปี 
หัวข้อ ขั้นตอนและวิธีการ 

 
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน            
    ของเจ้าหน้าที่ 

วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
กรณี 1 มายื่นต่อทะเบียนตามก าหนดทุกปี  

(1-30 มกราคมของทุกปี) 
1. เจ้ำหน้ำทีต่รวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูล (อนุมัติต่อทะเบียน/เพิกถอนทะเบียน) ที่คงค้ำง 
ในระบบสำรสนเทศวิสำหกิจชุมชนให้เรียบร้อย 

2. เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์แจ้งข่ำวให้วิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนทรำบ
ล่วงหน้ำในเรื่องกำรต่อทะเบียนประจ ำปีอย่ำงทั่วถึง 

3. เจ้ำหน้ำที่จัดเตรียมแบบที่ต้องใช้ในกำรต่อทะเบียนจ ำนวน 4 แบบ คือ แบบ สวช.03  
แผนประกอบกำร ผลกำรด ำเนินงำน และแบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนของวิสำหกิจชุมชน 

4. เปิดรับกำรต่อทะเบียนประจ ำปี ตั้งแต่วันที่ 1-30 มกรำคมของทุกปี 
5. เจ้ำหน้ำที่รับแบบ สวช.03 และท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลและ
เอกสำรหลักฐำนประกอบ 
6. เจ้ำหน้ำที่เสนอเอกสำร/แบบ สวช.03 เพ่ือให้นำยทะเบียนท ำกำรพิจำรณำ 

7. นำยทะเบียนท ำกำรพิจำรณำตรวจสอบ หำกเห็นชอบลงนำมอนุมัติกำรต่อทะเบียน 
ในแบบ สวช.03 และ ท.ว.ช. 3 

8. เจ้ำหน้ำที่มอบ ท.ว.ช. 2 และ ท.ว.ช. 3 คืนให้แก่วิสำหกิจชุมชน/เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน 

9. เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลลงในระบบฯ (แบบ สวช.03 และแบบจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนของ
วิสำหกิจชุมชน) 

10. เจ้ำหน้ำที่ต้องคลิกอนุมัติกำรต่อทะเบียนในระบบสำรสนเทศวิสำหกิจชุมชน 
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หัวข้อ ขั้นตอนและวิธีการ 

 
2. เอกสารประกอบ    
   (เป็นหลักฐาน) 

วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
กรณี 1 มายื่นต่อทะเบียนตามก าหนดทุกปี 

(1-30 มกราคมของทุกปี) 

1. แบบค ำขอด ำเนินกิจกำร (แบบ สวช.03) 

2. หนังสือส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียน (ท.ว.ช. 2) 

3. เอกสำรส ำคัญแสดงกำรด ำเนินกิจกำร (ท.ว.ช. 3) 

4. บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ยื่น 

5. หนังสือมอบอ ำนำจให้ท ำกำรแทน (จำกวิสำหกิจชุมชน/เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน) 

6. บันทึกแจ้งควำม (กรณี ท.ว.ช. 2 / ท.ว.ช. 3 สูญหำย) 

7. ข้อบังคับ หรือข้อตกลงร่วมกันของสมำชิก 

8. แผนประกอบกำร 

9. ผลกำรด ำเนินงำน 

10. แบบจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนของวิสำหกิจชุมชน/เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน 
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 4.4 การออกหนังสือเตือนการขอดำาเนินกิจการต่อ (กรณีไม่มายื่นขอต่อทะเบียน 2 ปีติดต่อกัน)               4.4 การออกหนังสือเตือนการขอด าเนินกิจการต่อ (กรณีไม่มายื่นขอต่อทะเบียน 2 ปีติดต่อกัน)  
 

 
 
 
 

หลังการต่อทะเบียนประจ าปีได้สิ้นสุดลงในวันที่ 30 มกราคมของทุกปี 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อ าเภอ ต้องปฏิบัติงานขั้นตอนต่อไป  

เรื่อง การออกหนังสือเตือนการขอด าเนินกิจการต่อ (กรณีไม่มายื่นขอต่อทะเบียน 2 ปีติดต่อกัน) 
โดยมีวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 
หัวข้อ ขั้นตอนและวิธีการ 

 
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    ของเจ้าหน้าที่ 

วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
กรณี 2 ไม่มายื่นขอต่อทะเบียนเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน 

(ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม ณ ปีนั้นๆ เป็นต้นไป) 
1. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบและจัดท ารายชื่อวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน ที่ไม่มำ
ยื่นต่อทะเบียนเป็นเวลำ 2 ปีติดต่อกัน ในระบบสำรสนเทศวิสำหกิจชุมชน จำกรำยงำน
ข้อมูลกำรออกใบแจ้งเตือนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน 
 
2. เจ้ำหน้ำทีอ่อก “หนังสือเตือนการขอด าเนินกิจการต่อ (ท.ว.ช. 4)” ของวิสำหกิจ
ชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน (แต่ละแห่ง) ตำมรำยชื่อในข้อ 1. โดยสั่งพิมพ์จำกระบบ
สำรสนเทศวิสำหกิจชุมชน (ท่ีขึ้นรำยชื่อให้โดยอัตโนมัติ) 
 
3. เจ้ำหน้ำที่เสนอให้นายทะเบียนลงนามในหนังสอืเตือนกำรขอด ำเนนิกิจกำรต่อ (ท.ว.ช. 4) 
 
4. เจ้ำหน้ำทีจ่ัดส่งหนังสือเตือนฯ ให้แก่วิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน เพ่ือให้
มำท ำกำรยื่นเอกสำรต่อทะเบียนภำยในก ำหนดเวลำที่ระบุในหนังสือเตือนฯ (ภำยใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือเตือน) 
 

 

ในช่วงเวลำ 30 วันนับแตว่ันสิน้ปีปฏิทินของทุกปี (ระหว่ำงวันที่ 1-30 มกรำคมของทุกปี) 
วิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนต้องมำแจ้งควำมประสงค์จะด ำเนินกิจกำรต่อไป 

ซึ่งหำกไม่มำยื่นเป็นเวลำ 2 ปีติดต่อกันจะต้องถูกเพิกถอนทะเบียนและถูกถอนชื่อออกจำกทะเบียน 
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หัวข้อ ขั้นตอนและวิธีการ 
 
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    ของเจ้าหน้าที่ (ต่อ) 

วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
กรณี 2 ไม่มายื่นขอต่อทะเบียนเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน 

(ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม ณ ปีนั้นๆ เป็นต้นไป) 
5. วิธีกำรปฏิบัติงำนต่อไปของเจ้ำหน้ำที่ (หลังส่งหนังสือเตือนฯ) แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 

(1) กรณีมำยื่นต่อทะเบียนตำมก ำหนดเวลำ (หลังจำกได้รับหนังสือเตือนฯ) 
(2) กรณีไม่มำยื่นต่อทะเบียนตำมก ำหนดเวลำ (หลังจำกได้รับหนังสือเตือนฯ) 

วิธีการปฏิบัติงานในแต่ละกรณี มีดังนี้ 
(1) กรณี มายื่นต่อทะเบียน 

ตามก าหนดเวลา 
(หลังจากได้รับหนังสือเตือนฯ) 

(2) กรณี ไม่มายื่นต่อทะเบียน 
ตามก าหนดเวลา 

(หลังจากได้รับหนังสือเตือนฯ) 
เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรต่อทะเบียนประจ ำปีให้
วิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน 
 โดยด ำเนินกำรเช่นเดียวกับใน 
กรณี 1 มำยื่นต่อทะเบียนตำมก ำหนดทุกปี 
(1-30 มกรำคมของทุกปี) ในข้อ 5 – 10  

**นายทะเบียนท าการเพิกถอนทะเบียน** 
(รำยละเอียดในส่วนที่ 5 ) 
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ส่วนที่ 5

การเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

 5.1 สาระสำาคัญในการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายฯ

 “การเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยที่ได้กำ�หนดไว้ 2 ฉบับ คือ

   1. พระร�ชบัญญัติส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน พ.ศ. 2548 : ระบุไว้ใน 2 หมวด ดังนี้

    หมวด 1 : วิสาหกิจชุมชน (มาตรา 8) ระบุไว้ว่� “ภ�ยในส�มสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินให้วิส�หกิจ

ชุมชนที่ได้จดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมก�รเกษตรซึ่งประสงค์จะดำ�เนินกิจก�รต่อไปแจ้งให้กรมส่งเสริมก�รเกษตรทร�บ ต�มวิธี

ก�รที่คณะกรรมก�รกำ�หนด 

    วิส�หกิจชุมชนใดไม่แจ้งคว�มประสงค์ต�มวรรคหนึ่งเป็นเวล�สองปีติดต่อกัน ให้กรมส่งเสริมก�รเกษตร 

มีหนังสือเตือนให้วิส�หกิจชุมชนนั้นแจ้งภ�ยในระยะเวล�ท่ีกำ�หนดแต่ต้องไม่น้อยกว่�สิบห้�วัน ถ้�ไม่มีก�รแจ้งต�มคำ�เตือน 

ดังกล�่ว ให้กรมส่งเสริมก�รเกษตรถอนชื่อออกจ�กทะเบียน” (นั่นคือ การเพิกถอนทะเบียน)

    หมวด 2 : เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (มาตรา 9) ระบุไว้ว่� “ให้นำ�บทบัญญัติในหมวด 1 ม�ใช้บังคับแก่

ก�รจดทะเบียนจัดตั้ง ก�รแจ้งดำ�เนินกิจก�ร และก�รเลิกกิจก�รเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนโดยอนุโลม”  

   2. ระเบยีบคณะกรรมก�รสง่เสรมิวสิ�หกจิชมุชน ว�่ดว้ยก�รรบัจดทะเบยีนและก�รเพกิถอนทะเบยีนวสิ�หกจิ

ชุมชน พ.ศ. 2548 : ระบุไว้ใน 2 หมวด ดังนี้

    หมวด 4 : การเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

    ข้อ 22  ให้น�ยทะเบียนมีอำ�น�จพิจ�รณ�เพิกถอนทะเบียนวิส�หกิจชุมชนใดๆ ได้ เมื่อปร�กฏหลักฐ�น

โดยแน่ชัดอย�่งหนึ่งอย�่งใดดังต่อไปนี้ 

       (1) วสิ�หกจิชมุชนข�ดคณุสมบตัติ�มขอ้ 8 (วสิ�หกจิชมุชนทีป่ระสงคจ์ะจดทะเบยีนตอ้งมคีณุสมบตั ิ

และหลกัเกณฑ ์ต�มทีค่ณะกรรมก�รประก�ศกำ�หนด : ร�ยละเอยีดในสว่นท่ี 2 หวัขอ้ 2.3) และขอ้ 10 (ก�รจดทะเบยีนวสิ�หกจิชมุชน

ผู้ยื่นคำ�ขอต้องระบุข้อคว�มในคำ�ขอพร้อมแนบเอกส�รหลักฐ�นประกอบคำ�ขอให้ครบถ้วน : ร�ยละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.2)

       (2) วิส�หกิจชุมชนที่ไม่แจ้งคว�มประสงค์จะดำ�เนินกิจก�รต่อไป เป็นเวล� 2 ปีติดต่อกันต�ม 

ข้อ 19 (ร�ยละเอียดในส่วนที่ 2 : หัวข้อ 2.2)

       (3) วิส�หกิจชุมชนใดจงใจฝ�่ฝืนระเบียบ หรือประก�ศที่คณะกรรมก�รกำ�หนด (อ�ทิเช่น มิได้

ประกอบกิจก�รแล้ว และไม่ได้ม�แจ้งยกเลิกทะเบียน)

    ข้อ 23  เมื่อน�ยทะเบียนมีคำ�สั่งให้เพิกถอนทะเบียนของวิส�หกิจชุมชนใดแล้ว ให้น�ยทะเบียนแจ้งให้

วิส�หกิจชุมชนที่ถูกสั่งเพิกถอนทร�บ ภ�ยใน 15 วันนับแต่วันที่มีคำ�สั่ง

    หมวด 6 : เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

    ข้อ 29   ให้นำ�คว�มในหมวด 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 ม�ใช้บังคับกับก�รจดทะเบียนจัดตั้ง ก�รแจ้งก�รดำ�เนิน

กิจก�ร ก�รเลิกกิจก�ร และก�รเพิกถอนทะเบียนเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนโดยอนุโลม เว้นแต่คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของ

วิส�หกิจชุมชนต�มข้อ 8 หมวด 1 (ร�ยละเอียดในส่วนที่ 2 : หัวข้อที่ 2.2)

    แบบฟอร์ม : แบบฟอร์มทีใ่ชใ้นก�รเพกิถอนทะเบยีนฯ  มี 4 แบบ (ร�ยละเอยีดแบบฟอรม์ในภ�คผนวก) ดงันี้

        (1) แบบคำ�ร้องขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียน (แบบ สวช.04)

        (2) แบบคำ�รอ้งอทุธรณค์ดัค�้นก�รไมรั่บจดทะเบยีน หรือ เพกิถอนทะเบยีน (แบบ สวช.06)   

        (3) ประก�ศก�รเพิกถอนทะเบียน (ท.ว.ช. 5)

        (4)  หนังสือแจ้งก�รเพิกถอนทะเบียน (ท.ว.ช. 6)
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 5.2 Flow Chart ขั้นตอนการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายฯ (ตามระเบียบฯ)
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5.2 Flow Chart ขั้นตอนการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายฯ (ตามระเบียบฯ) 

 
 
 
      
      
     
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ยื่นอุทธรณ์ นำยทะเบียน 
ปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัย 

 

พิจำรณำให้แลว้เสร็จโดยเร็ว                 
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องอุทธรณ์     

และแจ้งผลกำรพจิำรณำภำยใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่มีค ำวินิจฉัย 

เพิกถอนทะเบียน 
(ท.ว.ช. 5 & ท.ว.ช. 6) 

  (ถือเป็นที่สุด : ถอนชื่อออกจากระบบฯ) 
นายทะเบียนต้องออกเป็นประกาศยกเลิก

ค าส่ังของนายทะเบียนทีไ่ด้เพิกถอนทะเบียน
ไปก่อนหน้านี้ ภายใน 15 วัน 

ไม่เพิกถอนทะเบียน 

วิสาหกิจชมุชน สามารถขอรับการส่งเสริมตาม พ.ร.บ. 

นำยทะเบียนส่งหนังสือเตือน (ท.ว.ช. 4) 
เพื่อให้วิสำหกิจชุมชน แจ้งต่อทะเบียน 

(แบบ สวช.03) 
 

ปรำกฏหลักฐำน ตำมข้อ 22 
นำยทะเบียนมีค ำสั่งให้เพิกถอนทะเบียน 

                      (ท.ว.ช. 5) 

แจ้งให้ทรำบภำยใน 15 วันนับต้ังแต่วันท่ีมีค ำสั่ง (ท.ว.ช. 6) 

วิสำหกิจชุมชน 

 

ไม่แจ้งกลับ 

วิสำหกิจชุมชนถูกเพิกถอนทะเบียน 
และ ไม่ใช้สิทธิอุทธรณ์ 

ยื่นอุทธรณ์ภำยใน 30 วันนับตั้งแต่วันท่ีได้รับทรำบค ำสั่ง 

คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนจังหวัด  
หรือ กรุงเทพมหำนคร 

(ค าวินิจฉัย ถือเป็นที่สุด) 

วิสำหกิจชุมชนถูกเพิกถอนทะเบียน 
และ ใช้สิทธิอุทธรณ์ 

(แบบ สวช.06) 
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 5.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเพิกถอนทะเบียน 

 

5.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเพิกถอนทะเบียน  
หัวข้อ ขั้นตอนและวิธีการ 

 
1. ขั้นตอนการ   
   ปฏิบัติงานของ  
   เจ้าหน้าที่ 

วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
กรณีที่ 1 

ไม่ยื่นต่อทะเบียน 2 ปี
ติดต่อกัน 

กรณีที่ 2 
ตรวจสอบพบว่า 
ขาดคุณสมบัติ 

กรณีที่ 3 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นค าร้อง

ขอให้เพิกถอนทะเบียน 
1. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบและ

จัดท ำรำยชื่อวิสำหกิจ
ชุมชนและเครือข่ำย
วิสำหกิจชุมชนที่ออก
หนังสือแจ้งเตือนแล้ว 

    ไม่มำต่อทะเบียนภำยใน
เวลำที่ก ำหนด 

1.  นำยทะเบียนกรอกและ
อนุมัติในแบบ สวช.04
ของวิสำหกิจชุมชนและ
เครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชนที่ขำดคุณสมบัติ 
ข้อ 22 ตำมระเบียบ
คณะกรรมกำรส่งเสริม
วิสำหกิจชุมชน ว่ำด้วย
กำรรับจดทะเบียนและ
กำรเพิกถอนทะเบียน
วิสำหกิจชุมชน  
พ.ศ. 2548 เพ่ือเป็น
หลักฐำน 

1. เจ้ำหน้ำที่รับแบบ สวช.04
และท ำกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้อง จำกผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ยื่นค ำร้องขอให้เพิก
ถอนทะเบียนวิสำหกิจชุมชน
และเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน 

2. เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำร 
    ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ 2. นำยทะเบียนกรอกและ 

ลงนำมอนุมัติในแบบ 
สวช.04 ตำมรำยชื่อใน 

    ข้อ 1. เพ่ือเก็บไว้เป็น
หลักฐำนที่ส ำนักงำน
เกษตรอ ำเภอ 

3. เจ้ำหน้ำที่สรุปผล 
    กำรตรวจสอบเสนอนำย

ทะเบียนทรำบและพิจำรณำ 
4. นำยทะเบียนพิจำรณำ

ตรวจสอบรำยละเอียด 
   หำกเห็นชอบอนุมัติ 
   กำรเพิกถอนในแบบ สวช.04 

3. เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล 
    แบบ สวช.04 ลงใน

ระบบสำรสนเทศ
วิสำหกิจชุมชน 

2. เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
แบบ สวช.04 ลงใน
ระบบสำรสนเทศ
วิสำหกิจชุมชน 

5. เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล  
แบบ สวช.04 ลงในระบบ
สำรสนเทศวิสำหกิจชุมชน 4.  นำยทะเบียนออก  

ค ำสั่งปิดประกำศ          
กำรเพิกถอนทะเบียน 
(ท.ว.ช. 5) และรำยชื่อ  
ที่ถูกเพิกถอนทะเบียน 
โดยปิดประกำศ   

   ณ สนง.กษอ. 7 วัน 

3. นำยทะเบียนออกค ำสั่ง 
    ปิดประกำศกำรเพิก

ถอนทะเบียน (ท.ว.ช. 5) 
และรำยชื่อที่ถูกเพิก
ถอนทะเบียน 

    โดยปิดประกำศ   
    ณ สนง.กษอ. 7 วัน 

6. นำยทะเบียนออกค ำสั่ง   
ปิดประกำศกำรเพิกถอน
ทะเบียน (ท.ว.ช. 5) และ
รำยชื่อที่ถูกเพิกถอน
ทะเบียน โดยปิดประกำศ   

   ณ สนง.กษอ. 7 วัน 
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หัวข้อ ขั้นตอนและวิธีการ 
2. เอกสาร 
   ประกอบ 
   (เป็นหลักฐาน) 

วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
1. แบบค ำร้องขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียน (แบบ สวช.04) 
2. บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ยื่น 
3. ประกำศกำรเพิกถอนทะเบียน (ท.ว.ช. 5  )  

5.4 การออกหนังสือแจ้งการเพิกถอนทะเบียน  
หัวข้อ ขั้นตอนและวิธีการ 

1. ขั้นตอนการ   
   ปฏิบัติงานของ   
   เจ้าหน้าที่ 
 

วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
กรณีที่ 1 

ไม่ยื่นต่อทะเบียน 2 ปี
ติดต่อกัน 

กรณีที่ 2 
ตรวจสอบพบว่า 
ขาดคุณสมบัติ 

กรณีที่ 3 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นค าร้อง

ขอให้เพิกถอนทะเบียน 
 5. เจ้ำหน้ำที่ออกหนังสือ 

แจ้งกำรเพิกถอนทะเบียน 
(ท.ว.ช. 6) ภำยใน 15 วัน
นับจำกวันที่มีค ำสั่ง 
ปิดประกำศเสนอให้ 
นำยทะเบียนลงนำมและ
ส่งแจ้งให้วิสำหกิจชุมชน
และเครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชนตำมรำยชื่อในข้อ 4 
ได้ทรำบว่ำถูกเพิกถอน
ทะเบียนแล้ว 

4. เจ้ำหน้ำที่ออกหนังสือ
แจ้งกำรเพิกถอน
ทะเบียน (ท.ว.ช. 6) 
ภำยใน 15 วันนับจำก 
วันที่มีค ำสั่งปิดประกำศ
และส่งแจ้งให้วิสำหกิจ
ชุมชนและเครือข่ำย
วิสำหกิจชุมชนตำม
รำยชื่อในข้อ 3  
ได้ทรำบว่ำถูกเพิกถอน
ทะเบียนแล้ว 

7. เจ้ำหน้ำที่ออกหนังสือแจ้ง
กำรเพิกถอนทะเบียน 
(ท.ว.ช. 6) ภำยใน 15 วัน 

   นับจำกวันที่มีค ำสั่ง 
   ปิดประกำศ และส่งแจ้งให้ 

วิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำย
วิสำหกิจชุมชนตำมรำยชื่อ
ในข้อ 6 ได้ทรำบว่ำ 
ถูกเพิกถอนทะเบียนแล้ว 

2.  เอกสารประกอบ 
   (เป็นหลักฐาน) 

1. หนังสือแจ้งกำรเพิกถอนทะเบียน (ท.ว.ช. 6) 

1. ขั้นตอนการ 
   ปฏิบัติงานของ   
   เจ้าหน้าที่  

กรณี ไม่มีการยื่นอุทธรณ์ (ของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน) 
หำกไม่มีกำรยื่นอุทธรณ์ (ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งกำรเพิกถอนทะเบียน) 
1. ให้เจ้ำหน้ำที่คลิกอนุมัติเพิกถอนทะเบียนในระบบสำรสนเทศวิสำหกิจชุมชน  

(ถือเป็นกำรถอนชื่อออกจำกทะเบียนโดยสมบูรณ์ ข้อมูลจะถูกลบจำกฐำนข้อมูลทันที) 
 

 

 

49 

หัวข้อ ขั้นตอนและวิธีการ 
2. เอกสาร 
   ประกอบ 
   (เป็นหลักฐาน) 

วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
1. แบบค ำร้องขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียน (แบบ สวช.04) 
2. บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ยื่น 
3. ประกำศกำรเพิกถอนทะเบียน (ท.ว.ช. 5  )  

5.4 การออกหนังสือแจ้งการเพิกถอนทะเบียน  
หัวข้อ ขั้นตอนและวิธีการ 

1. ขั้นตอนการ   
   ปฏิบัติงานของ   
   เจ้าหน้าที่ 
 

วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
กรณีที่ 1 

ไม่ยื่นต่อทะเบียน 2 ปี
ติดต่อกัน 

กรณีที่ 2 
ตรวจสอบพบว่า 
ขาดคุณสมบัติ 

กรณีที่ 3 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นค าร้อง

ขอให้เพิกถอนทะเบียน 
 5. เจ้ำหน้ำที่ออกหนังสือ 

แจ้งกำรเพิกถอนทะเบียน 
(ท.ว.ช. 6) ภำยใน 15 วัน
นับจำกวันที่มีค ำสั่ง 
ปิดประกำศเสนอให้ 
นำยทะเบียนลงนำมและ
ส่งแจ้งให้วิสำหกิจชุมชน
และเครือข่ำยวิสำหกิจ
ชุมชนตำมรำยชื่อในข้อ 4 
ได้ทรำบว่ำถูกเพิกถอน
ทะเบียนแล้ว 

4. เจ้ำหน้ำที่ออกหนังสือ
แจ้งกำรเพิกถอน
ทะเบียน (ท.ว.ช. 6) 
ภำยใน 15 วันนับจำก 
วันที่มีค ำสั่งปิดประกำศ
และส่งแจ้งให้วิสำหกิจ
ชุมชนและเครือข่ำย
วิสำหกิจชุมชนตำม
รำยชื่อในข้อ 3  
ได้ทรำบว่ำถูกเพิกถอน
ทะเบียนแล้ว 

7. เจ้ำหน้ำที่ออกหนังสือแจ้ง
กำรเพิกถอนทะเบียน 
(ท.ว.ช. 6) ภำยใน 15 วัน 

   นับจำกวันที่มีค ำสั่ง 
   ปิดประกำศ และส่งแจ้งให้ 

วิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำย
วิสำหกิจชุมชนตำมรำยชื่อ
ในข้อ 6 ได้ทรำบว่ำ 
ถูกเพิกถอนทะเบียนแล้ว 

2.  เอกสารประกอบ 
   (เป็นหลักฐาน) 

1. หนังสือแจ้งกำรเพิกถอนทะเบียน (ท.ว.ช. 6) 

1. ขั้นตอนการ 
   ปฏิบัติงานของ   
   เจ้าหน้าที่  

กรณี ไม่มีการยื่นอุทธรณ์ (ของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน) 
หำกไม่มีกำรยื่นอุทธรณ์ (ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งกำรเพิกถอนทะเบียน) 
1. ให้เจ้ำหน้ำที่คลิกอนุมัติเพิกถอนทะเบียนในระบบสำรสนเทศวิสำหกิจชุมชน  

(ถือเป็นกำรถอนชื่อออกจำกทะเบียนโดยสมบูรณ์ ข้อมูลจะถูกลบจำกฐำนข้อมูลทันที) 
 

 

 

 5.4 การออกหนังสือแจ้งการเพิกถอนทะเบียน 
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 5.5 การอุทธรณ์คัดค้านการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายฯ 

 

5.5 การอุทธรณ์คัดค้านการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายฯ  
หัวข้อ ขั้นตอนและวิธีการ 

1. ขั้นตอนการ 
   ปฏิบัติงานของ   
   เจ้าหน้าที่ 

กรณี มีการยื่นอุทธรณ์ (ของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน) 
หำกมีกำรยื่นอุทธรณ์ (ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งกำรเพิกถอนทะเบียน) 
1. เจ้ำหน้ำที่รับ แบบ สวช.06 
2. เสนอให้คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนจังหวัด /คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจ
ชุมชนกรุงเทพมหำนคร เป็นผู้พิจำรณำให้แล้วเสร็จโดยเร็วนบัแต่วันที่ได้รับเรื่องอุทธรณ์
และผลกำรพิจำรณำ “ค าวินิจฉัยถือเป็นที่สิ้นสุด" 
3. แจ้งผลให้วิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วันที่มี
ค ำวินิจฉัย 

ผลการพิจารณามี 2 ค าวินิจฉัย 
1. เพิกถอนทะเบียน  
    นำยทะเบียนแจ้งผลให้เจ้ำหน้ำที่ คลิกอนุมัติ กำรเพิกถอนทะเบียนในระบบสำรสนเทศ 
วิสำหกิจชุมชน 
2. ไม่เพิกถอนทะเบียน 
    (1) นำยทะเบียนออกประกำศ “ยกเลิกค ำสั่ง” ที่ได้เพิกถอนทะเบียนไปก่อนหน้ำนี้  
ภำยใน 15 วันนับจำกวันที่ได้รับค ำวินิจฉัย 
    (2) นำยทะเบียนแจ้งผลกำรวินิจฉัยให้เจ้ำหน้ำที่ท ำกำร คลิกไม่อนุมัติ กำรเพิกถอน 
ทะเบียนในระบบสำรสนเทศวิสำหกิจชุมชน (วิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน 
นั้นๆ จะยังคงอยู่ในฐำนข้อมูลทะเบียน) 
    (3) ด ำเนินกำรต่อทะเบียนตำมข้ันตอนต่อไป (รำยละเอียดในส่วนที่ 4 : หัวข้อ 4.3  
กรณี 1 มำยื่นต่อทะเบียนตำมก ำหนดทุกปี ในข้อ 5-10) 

2. เอกสาร 
   ประกอบ 
   (เป็นหลักฐาน) 

1. แบบค ำร้องอุทธรณ์คัดค้ำนกำรไม่รับจดทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียน (แบบ สวช.06)  
2. บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ยื่น 
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ส่วนที่ 6

การยกเลิกทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

 6.1 สาระสำาคัญในการยกเลิกทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายฯ

   “การยกเลิกทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยที่ได้กำ�หนดไว้ 

2 ฉบับ คือ

   1. พระร�ชบัญญัติส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน พ.ศ. 2548 : ระบุไว้ใน 2 หมวด ดังนี้

    หมวด 1 : วิสาหกิจชุมชน (มาตรา 8) ระบุไว้ว่� “วิส�หกิจชุมชนใดประสงค์จะเลิกกิจก�ร ให้แจ้งกรม 

ส่งเสริมก�รเกษตรทร�บภ�ยในส�มสิบวันนับแต่วันที่เลิกกิจก�ร ต�มวิธีก�รที่คณะกรรมก�รกำ�หนด” 

    หมวด 2 : เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (มาตรา 9) ระบุไว้ว่� “ให้นำ�บทบัญญัติในหมวด 1 ม�ใช้บังคับแก่

ก�รจดทะเบียนจัดตั้ง ก�รแจ้งดำ�เนินกิจก�ร และก�รเลิกกิจก�รเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนโดยอนุโลม”

   2. ระเบียบคณะกรรมก�รสง่เสรมิวสิ�หกจิชมุชน ว�่ดว้ยก�รรบัจดทะเบยีนและก�รเพกิถอนทะเบยีนวสิ�หกจิ

ชุมชน พ.ศ. 2548 : ระบุไว้ใน 2 หมวด ดังนี้

    หมวด 3 : การแจ้งดำาเนินกิจการและการเลิกกิจการ 

    ข้อ 20  วสิ�หกจิชมุชนใดประสงคจ์ะเลิกกจิก�ร ใหผู้้มอีำ�น�จทำ�ก�รแทนแจ้งใหน้�ยทะเบยีนทร�บภ�ยใน 

30 วันนับแต่วันที่เลิกกิจก�ร 

    ให้นำ�คว�มในข้อ 9 ม�ใช้บังคับกับก�รแจ้งคว�มประสงค์จะเลิกกิจก�รด้วยโดยอนุโลม

    ข้อ 21 เมื่อน�ยทะเบียนได้รับแจ้งคว�มประสงค์จะเลิกกิจก�รแล้ว ให้น�ยทะเบียนถอนชื่อวิส�หกิจชุมชน

นั้นออกจ�กทะเบียน 

    หมวด 6 : เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

    ข้อ 29 ให้นำ�คว�มในหมวด 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 ม�ใช้บังคับกับก�รจดทะเบียนจัดตั้ง ก�รแจ้งก�รดำ�เนิน

กิจก�ร ก�รเลิกกิจก�ร และก�รเพิกถอนทะเบียนเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนโดยอนุโลม เว้นแต่คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของ

วิส�หกิจชุมชนต�มข้อ 8 หมวด 1 (ร�ยละเอียดในส่วนที่ 2 : หัวข้อที่ 2.2)

    แบบฟอร์ม : แบบฟอรม์ทีใ่ชใ้นก�รยกเลกิทะเบยีนฯ ม ี1 แบบ(ร�ยละเอยีดแบบฟอร์มในภ�คผนวก) ดงันี้

        (1) แบบคำ�ร้องขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียน (แบบ สวช.04)  
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 6.2  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการยกเลิกทะเบียน

          
หัวข้อ ขั้นตอนและวิธีการ 

 
1. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
    งานของเจ้าหน้าที่                           

วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
1. เจ้าหน้าที่รับแบบ สวช.04 และท าการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน 
ของข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบ 
2. เจ้าหน้าที่เสนอให้นายทะเบียนท าการพิจารณา 
3. นายทะเบียนพิจารณาและตรวจสอบ หากเห็นชอบลงนามอนุมัติการยกเลิก 
ทะเบียนในแบบ สวช.04  
4. เจ้าหน้าที่ท าการบันทึกข้อมูลแบบ สวช.04 ลงในระบบสารสนเทศวิสาหกิจ 
ชุมชน 
5. เจ้าหน้าที่ต้องคลิกอนุมัติการยกเลิกทะเบียนในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 
(ถือเป็นการถอนชื่อออกจากทะเบียนโดยสมบูรณ์ ข้อมูลจะถูกลบจากฐานข้อมูล 
ทันที)  

2. เอกสารประกอบ 
   (เป็นหลักฐาน) 

1. แบบค าร้องขอเพิกถอนหรือยกเลิกทะเบียน (แบบ สวช.04) 
2. หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ช. 2) (ส่งคืนเจ้าหน้าที่) 
3. เอกสารส าคัญแสดงการด าเนินกิจการ (ท.ว.ช. 3) (ส่งคืนเจ้าหน้าที่) 
4. บันทึกแจ้งความ (กรณี ท.ว.ช. 2 / ท.ว.ช. 3 สูญหาย) 
5. หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทน (จากวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน) 
6. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่น 
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ส่วนที่ 7  

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสินค้า/บริการ ของวิสาหกิจชุมชน (E - Catalog)

 7.1 สาระสำาคัญในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสินค้า/บริการฯ

   ก�รประช�สัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสินค้�/บริก�รของวิส�หกิจชุมชน (E - Catalog) เป็นก�รพัฒน�ง�นต่อยอด

ในระบบส�รสนเทศวสิ�หกจิชมุชน เมือ่ป ี2549 และได้เปดิใชง้�นเมือ่วนัที ่1 ตุล�คม 2549 โดยมกี�รนำ�เสนอสินค�้และบรกิ�ร

เด่นของวสิ�หกิจชมุชน/เครือข�่ยฯ บนเว็บไซต ์เพือ่เปน็ชอ่งท�งในประช�สมัพนัธเ์ผยแพรใ่หเ้ปน็ทีรู่จ้กัและตดิตอ่ซือ้ข�ยกนัตอ่ไป

 7.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลสินค้า/บริการฯ 

   ก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่ในก�รจัดเก็บข้อมูลสินค้�/บริก�รฯ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้

                ขั้นตอนที่ 1 ก�รจัดเก็บข้อมูลสินค้�/บริก�ร

                ขั้นตอนที่ 2 ก�รบันทึกข้อมูลสินค้�/บริก�ร 

   โดยมีร�ยละเอียด ดังนี้

                     

    ขั้นตอนที่ 1 การจัดเก็บข้อมูลสินค้า/บริการ

     1. สำ�นักง�นเกษตรจังหวัด/อำ�เภอ คัดเลือกสินค้�/บริก�ร ท่ีมีคว�มพร้อมและมีลักษณะเด่นที่ทำ�ให้ 

ผู้บริโภคให้คว�มสนใจ มีคุณภ�พและม�ตรฐ�นที่ดี รวมทั้งมีคว�มต้องก�รประช�สัมพันธ์เผยแพร่ผ�่นเว็ปไซต์ 

     2. เจ้�หน้�ท่ีทำ�ก�รจัดเก็บข้อมูลสินค้�/บริก�ร ลงในแบบฟอร์มสินค้� 01 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน  

(โดยเฉพ�ะข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบัน) 

     3. ก�รถ่�ยภ�พสินค้�/บริก�ร ควรมีก�รจัดว�งที่สวยง�ม และให้ภ�พถ�่ยมีคว�มคมชัดใช้ง�นได้จริง

     4. เจ�้หน้�ท่ีผูร้บัผดิชอบระดบัอำ�เภอบนัทกึขอ้มลูแบบสนิค�้ 01 ลงในระบบส�รสนเทศวสิ�หกจิชมุชน 

รวมทั้งตรวจสอบคว�มถูกต้องให้เรียบร้อย 

หมายเหตุ : ให้ทำ�ก�รตรวจสอบขอ้มลูพกิดัทีต่ัง้ของวสิ�หกจิชมุชนใหถ้กูตอ้ง (ห�กไมถ่กูตอ้ง ใหไ้ปทำ�ก�รแกไ้ขในแบบ สวช.01)
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   ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกข้อมูลสินค้า/บริการฯ

     1. ใหเ้จ�้หน�้ทีผู่ร้บัผดิชอบในก�รบนัทกึขอ้มลูของสำ�นกัง�นเกษตรอำ�เภอ หรอืสำ�นกัง�นเกษตรพืน้ท่ี 

1 – 4 (กทม.) ทำ�ก�ร Login เพื่อเข้�สู่ระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่�น (Password) 

ไปทำ�ก�รบันทึกแบบสินค้� 01 (ดังภ�พที่ 1)  

 

     2. เมื่อ Login เข้�สู่ระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชนแล้ว         ไปที่เมนู “บริหารเว็บ”         

เลือก “บริหารสินค้า/บริการ”  (ดังภ�พที่ 2)  

 

 

1

2
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      3. ค้นห�วิส�หกิจชุมชนที่ต้องก�รทำ�บันทึกสินค้�/บริก�ร จ�กชื่อหรือรหัสทะเบียน  

ไปคลิกที่            “จัดการข้อมูล” เพื่อเรียกแบบสินค้� 01 ม�เพื่อทำ�ก�รบันทึก (ดังภ�พที่ 3)

 

      4. ไปคลิกที่            “เพิ่มผลิตภัณฑ์/บริการ” (ดังภ�พที่ 4)  

      5. บันทึกข้อมูลต�มแบบสินค้� 01 ให้ครบถ้วน 

      6. สำ�หรับก�รบันทึกรูปสินค้า/บริการ ให้คลิกที่             “เลือกไฟล์” และเลือกรูปที่ต้องก�ร 

(ซึ่งรูปต้องเป็น *.jpg หรือ*.jpeg) ทั้งนี้ ระบบจะทำ�ก�รปรับภ�พให้โดยอัตโนมัติ (ดังภ�พที่ 5)

 

3

4

5
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      7. เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิก          “บันทึก สินค้า/บริการ” (ดังภ�พที่ 6) 

 

6
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ส่วนที่ 8 

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานวิสาหกิจชุมชน

 8.1 สาระสำาคัญในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารฯ

   ก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชนเมื่อปี 2549 ได้มีก�รนำ�ข้อมูลข่�วส�รง�นวิส�หกิจชุมชนเข้�สู่

ระบบฯ (เปิดใช้ง�นระบบฯ เมื่อวันที่ 1 ตุล�คม 2549) เพื่อเป็นก�รประช�สัมพันธ์ข่�วส�รกิจกรรมง�นวิส�หกิจชุมชนในส่วนกล�ง

และพื้นที่ (ส่วนกล�ง/เขต/จังหวัด/อำ�เภอ) โดยใช้แบบฟอร์มเก็บข้อมูลข่�วส�รใน “แบบสินค้า 01 หน้าที่ 2” (ร�ยละเอียด

แบบฟอร์มในภ�คผนวก) และบันทึกลงในระบบฯ โดยมีก�รนำ�เสนอข่�วเด่นล่�สุด 5 ข่�ว ในหน้�แรกของเว็บไซต์ (ดังภ�พที่ 1)

 

 ผู้จัดทำ�ข้อมูลข่�วส�รง�นวิส�หกิจชุมชนคือ เจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบง�นวิส�หกิจชุมชนของสำ�นักง�นเกษตรจังหวัด 

สำ�นักง�นส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตรที่ 1 - 6 และกองส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน

 

1
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 8.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารฯ

   1. ผู้จัดทำ�ข่�วส�รง�นวิส�หกิจชุมชนทำ�ก�ร Login เข้�สู่ระบบฯ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่�น 

(Password) ของหน่วยง�น (สำ�นักง�นเกษตรจังหวัด สำ�นักง�นส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตรที่ 1-6  และกองส่งเสริมวิส�หกิจ

ชุมชน)           แล้วคลิก “เมนูบริหารหน้าเว็บ”           เลือก “ข่าว” (ดังภ�พที่ 2)

 

   2. ให้คลิก “เพิ่มข่าว” (ดังภ�พที่ 3)

 

   3. ให้ upload รูปหัวข้อข่าว เฉพ�ะไฟล์ *.gif,*.jpg,*.jpeg,*.png ขน�ดไฟล์ไม่เกิน 1024 kb  

คว�มกว�้งและคว�มสูง ไม่เกิน 59 X 50 Pixel  

   4. ให้ upload รูปรายละเอียด เฉพ�ะไฟล์ *.gif,*.jpg,*.jpeg,*.png ขน�ดไฟล์ไม่เกิน 1024 kb  

คว�มกว้�งและคว�มสูง ไม่เกิน 150 X 150 Pixel

   5. พิมพ์หัวข้อข่�ว

   6. พิมพ์พ�ดหัวข่�ว

2

3
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   7. พิมพ์ร�ยละเอียดข่�ว 

   8. เสร็จแล้วให้คลิก “บันทึก” ดังภ�พที่ 4

 

   9. สำ�นักง�นส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตรที่ 1 - 6 และกองส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน “เป็นผู้ปักธงข่าว”

โดยคลิกที่                จะปร�กฏ                (ดังภ�พที่ 3)

 

ทั้งนี้ ห�กสำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอต้องก�รแจ้งประช�สัมพันธ์ข่�วส�รง�นวิส�หกิจชุมชนในพ้ืนท่ี โปรดทำ�ก�รส่งเนื้อข่�วและ

ภ�พให้สำ�นักง�นเกษตรจังหวัดทำ�ก�รบันทึกลงในระบบฯ และห�กประสงค์ต้องก�รให้ข่�วนั้นปร�กฏในหน้�แรกของระบบฯ 

ให้โทรศัพท์แจ้งสำ�นักง�นส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตรที่กำ�กับดูแลทำ�ก�ร “ปักธงข่าว” 

   10. ข่�วเด่นใหม่ล่�สุด 5 ข่�ว จะแสดงในหน�้แรกของระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน

4
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ส่วนที่ 9

ข้อมูลพิกัดที่ตั้งวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

 9.1 สาระสำาคัญในการจัดเก็บข้อมูลพิกัดที่ตั้งฯ

   ก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน (ปี 2559) ได้มีก�รเปิดใช้ง�นระบบฯ เมื่อเดือนพฤษภ�คม 2560 

ซึ่งเป็นก�รเพิ่มข้อมูลเรื่อง “ข้อมูลพิกัดที่ตั้งของวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน” โดยให้สำ�นักง�นเกษตรจังหวัด/

อำ�เภอ ดำ�เนินก�รสำ�รวจและจัดเก็บข้อมูลพิกัดที่ตั้งของวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน ในพื้นที่ด้วยเครื่องอ่�นพิกัด

ด�วเทยีม (GPS) และทำ�ก�รบันทกึขอ้มลูลงในระบบส�รสนเทศวสิ�หกจิชมุชน เพือ่แสดงผลบนแผนทีอ่อนไลนผ์�่นท�งเวบ็ไซต ์

http://smce.doae.go.th เป็นข้อมลูปัจจบัุน (Real time) ซ่ึงจะเปน็ประโยชนต่์อผูส้นใจส�ม�รถเข�้ไปคน้ห�ทีต้ั่งของวสิ�หกจิ

ชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนที่ต้องก�ร ทำ�ให้ส�ม�รถเดินท�งไปยังจุดหม�ยปล�ยท�งได้อย่�งถูกต้อง

   ก�รจัดเก็บข้อมูลพิกัดที่ตั้งของวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนในพื้นที่ ดำ�เนินก�รโดยเจ้�หน้�ที่ผู้รับ

ผดิชอบง�นวสิ�หกจิชมุชนระดบัอำ�เภอตอ้งลงพืน้ทีไ่ป ณ จดุทีต่ัง้ของวสิ�หกจิชมุชน/เครอืข�่ยวสิ�หกจิชมุชนนัน้ ๆ  เพือ่ทำ�ก�ร

จดัเกบ็ขอ้มลูพกิดัทีต่ัง้ดว้ยเครือ่งอ�่นพกิดัด�วเทยีม (GPS) ลงในแบบสำ�รวจจัดเกบ็ขอ้มลูพกิดัทีต่ัง้ของวสิ�หกจิชมุชน/เครอืข�่ย

วิส�หกิจชุมชน ซึ่งประกอบด้วย รหัสทะเบียน ชื่อวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน ที่ตั้ง โทรศัพท์ E-mail Address 

Facebook Page, Line ID, โซน (47 หรือ 48) ค่� X/Y และ ค�่ Lat/Long ให้ครบทุกแห่งในพื้นที่ต�มจำ�นวนวิส�หกิจชุมชน/

เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนที่มีในปัจจุบัน และทำ�ก�รบันทึกข้อมูลในระบบฯ ในเมนูแบบคำ�ขอจดทะเบียนวิส�หกิจชุมชน/ 

เครือข�่ยฯ (แบบ สวช.01) ให้เรียบร้อย

หมายเหตุ : ในก�รลงไปจัดเก็บข้อมูลพิกัดที่ตั้งฯ ห�กพบว่� ข้อมูลของวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน (ข้อมูลที่ตั้ง/

เบอรโ์ทรศพัท/์ผูม้อีำ�น�จทำ�ก�รแทน/จำ�นวนสม�ชกิ/กจิก�ร) มกี�รเปลีย่นแปลง ใหแ้จง้วสิ�หกจิชมุชน/เครอืข�่ยวสิ�หกจิชมุชนนัน้ 

ม�ทำ�ก�รยื่นแบบคำ�ร้องขอปรับปรุงทะเบียน (แบบ สวช.05) ที่สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ/กิ่งอำ�เภอ สำ�นักง�นเกษตรพื้นที่ 1 - 4 

(กทม.) เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 9.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลพิกัดที่ตั้งฯ 

        ก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่ในก�รจัดเก็บข้อมูลพิกัดที่ตั้งฯ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

    • ขั้นตอนที่ 1 ก�รจัดทำ�แบบสำ�รวจจัดเก็บข้อมูลพิกัดที่ตั้งฯ

    • ขั้นตอนที่ 2 ก�รบันทึกข้อมูลพิกัดที่ตั้งฯ ในระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน

    • ขั้นตอนที่ 3 ก�รตรวจสอบคว�มถูกต้องในก�รจัดเก็บข้อมูลพิกัดที่ตั้งฯ

    • ขั้นตอนที่ 4 ก�รใช้ประโยชน์ข้อมูลพิกัดที่ตั้งฯ

   โดยมีร�ยละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังนี้
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 ขั้นตอนที่ 1  การจัดทำาแบบสำารวจจัดเก็บข้อมูลพิกัดที่ตั้งฯ (ดังภ�พที่ 1)

 

 1.1 ชอ่ง (1) – (4) ให ้Download ขอ้มลูจ�กระบบส�รสนเทศวสิ�หกจิชมุชน (http://smce.doae.go.th) โดย      

   - Login เข้�ไปในระบบฯ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่�น (Password) ของหน่วยง�น 

   - เลือกเมนู “รายงาน”

   - เลือกแถบ “ข้อมูลการจดทะเบียน” 

   - คลิกเลือกร�ยง�นข้อที่ 5 “สรุปจำานวนการยื่นคำาร้อง สวช. 01” แล้วเลือกเงื่อนไข ดังนี้

    • เลือก ร�ยละเอียดต�ม : พื้นที่ (ทั้งนี้ไม่ต้องเลือกกลุ่ม-ประเภท-หมวดกิจก�ร/กิจกรรม และชนิดสินค้� 

     หรือบริก�ร)

    • เลือก ที่ตั้ง : ระดับจังหวัด (ต�มจังหวัดที่ต้องก�รสำ�รวจ) /ระดับอำ�เภอ (เลือกอำ�เภอทั้งหมด)

    • เลือก วันที่ : วันที่ปัจจุบัน

   - คลิกที่ปุ่ม “แสดงรายงาน”   

   - ทำ�ก�รคลิกที่ “ตัวเลขจำานวนวิสาหกิจชุมชน” ในช่องอนุมัติของอำ�เภอที่ต้องก�รทำ�แบบสำ�รวจฯ แล้ว

ทำ�ก�รคัดลอกข้อมูล (Copy) : ลำ�ดับที่ รหัสทะเบียน ร�ยชื่อวิส�หกิจชุมชน และที่ตั้ง นำ�ไปว�งในไฟล์ Excel ของแบบสำ�รวจฯ 

ช่องที่ (1) – (4) แล้วจึงต่อท�้ยด้วยช่องที่ (5) – (11) 

   - ทำ�ก�รคลกิท่ี “ตวัเลขจำานวนเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน” ในชอ่งอนมุติัของอำ�เภอทีต้่องก�รทำ�แบบสำ�รวจฯ 

แลว้ทำ�ก�รคดัลอกขอ้มลู (Copy) : ลำ�ดบัที ่รหสัทะเบยีน ร�ยชือ่เครือข�่ยวสิ�หกจิชมุชน และทีต้ั่ง นำ�ไปว�งในไฟล ์Excel ของ

แบบสำ�รวจฯ ช่องที่ (1) – (4) แล้วจึงต่อท้�ยด้วยช่องที่ (5) – (11) 

 1.2 จัดรูปแบบคว�มกว้�งของช่องต่�ง ๆ ให้เหม�ะสม และเพียงพอกับก�รกรอกข้อมูลในแต่ละหัวข้อ

 1.3 พิมพ์แบบสำ�รวจฯ เพื่อนำ�ไปใช้ในก�รดำ�เนินก�รจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ต่อไป

 1.4 ก�รจัดเก็บข้อมูล : ให้จดบันทึกข้อมูลตัวเลข/ตัวอักษร ให้ถูกต้อง ชัดเจน (ส�ม�รถติดต่อ/สื่อส�ร/แสดงผลได้จริง)

 1.5 เครื่องมือในก�รเก็บข้อมูลพิกัดที่ตั้ง : เครื่องอ่�นพิกัดด�วเทียม (GPS) ที่ใช้ในง�นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) 

1
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 ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกข้อมูลพิกัดที่ตั้งฯ ในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th)

       2.1 ข้อมูลพิกัดที่ตั้งของวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน จะทำ�ก�รบันทึกลงในระบบฯ ในเมนูแบบ 

คำ�ขอจดทะเบียนวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน (แบบ สวช.01) โดยมีก�รเพิ่มเติมข้อมูลพิกัดที่ตั้งฯ ในหัวข้อที่ 2  

: ที่ตั้งวิส�หกิจชุมชน (ดังภ�พที่ 2)

 2.2 วิธีก�รบันทึกข้อมูลพิกัดที่ตั้งฯ

   (1) เจ้�หน้�ที่ระดับอำ�เภอ Login เข้�สู่ระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และ 

รหัสผ�่น (Password) ของอำ�เภอนั้น ๆ เข�้สู่ระบบฯ โดยเลือก ปีที่จดทะเบียน

   (2) ไปที่ เมนู “คำาร้อง”            เลือก “แบบคำาขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01)”          เลือก “เพิ่มเติม

แผนที่/Social Network” (ดังภ�พที่ 3)         

 

 

2

3
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  (3) ใส่ “รหัสทะเบียน” หรือ “ชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย” ที่ต้องก�รค้นห�เพื่อม�บันทึกข้อมูลพิกัดที่ตั้งฯ 

        คลิกที่ปุ่ม “ค้นหาข้อมูล” ระบบฯ จะแสดงผลก�รค้นห� ชื่อวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน ที่ต้องก�ร           

ไปที่เมนู “เลือก” คลิกที่ปุ่ม “แผนที่/ Social Network” (ดังภ�พที่ 4)

         *   ห�กยังไม่ได้ทำ�ก�รบันทึกข้อมูลพิกัดแผนที่ ตรงแถบสถ�นะจะแสดง “ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล” 

                ** ห�กทำ�ก�รบันทึกข้อมูลพิกัดแผนที่ ตรงแถบสถ�นะจะแสดง “บันทึกข้อมูลแล้ว”  (ดังภ�พที่ 5)

4
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  (4) ทำ�ก�รบันทึกข้อมูลพิกัดที่ตั้งฯ ของวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน เมื่อระบบฯ แสดงแบบ สวช.01          

          ให้ไปที่แบบ (ข้อ 2 ที่ตั้งวิส�หกิจชุมชน)          ทำ�ก�รบันทึกข้อมูลพิกัดที่ตั้งฯ ให้ครบถ้วน           ตรวจสอบ 

คว�มถูกต้อง           คลิกที่ปุ่ม “บันทึกคำาร้องขอจดทะเบียน” (ดังภ�พที่ 6)

 

 

หมายเหตุ

 (1) ก�รจดทะเบียนวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน : ในกรณีที่จดทะเบียนใหม่ ส�ม�รถทำ�ก�รบันทึกใน 

แบบคำ�ขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01) ได้ต�มปกติ

 (2) เจ�้หน�้ทีผู่ร้บัผดิชอบง�นวสิ�หกจิชมุชนระดบัอำ�เภอ ตอ้งบนัทกึและแกไ้ขขอ้มลูพกิดัทีต่ัง้ฯ ดว้ยคว�มระมัดระวงั/

ตรวจสอบ/ตรวจท�น คว�มถูกต้องของตัวเลข/ตัวอักษร ให้เรียบร้อยทุกครั้ง ก่อน “คลิก” บันทึกคำ�ร้องขอจดทะเบียน

6
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 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลพิกัดที่ตั้งฯ

 เมือ่เจ�้หน�้ท่ีบันทึกข้อมลูพกิดัท่ีตัง้ของวสิ�หกจิชมุชน/เครอืข�่ยวสิ�หกจิชมุชน ลงในระบบฯ เรยีบรอ้ยแลว้ ส�ม�รถ

ตรวจสอบจำ�นวนและคว�มถูกต้องของพิกัดที่ตั้งฯ โดย

 3.1 Login เข�้ไปในระบบฯ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ�่น (Password) ของหน่วยง�น ไปที่เมนูร�ยง�น             

           เลือก “ข้อมูลจดทะเบียน”           เลือก “ข้อ 21 รายงานวิสาหกิจชุมชนที่บันทึกข้อมูลแผนที่แล้ว” (ดังภ�พที่ 7)

 

 

    
7
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 3.2 ตรวจสอบคว�มถูกต้องของก�รบันทึกข้อมูลพิกัดที่ต้ังฯ ได้ที่หน้�แรกของระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน  

ไปที่ไอคอน          ค้นห�ระยะท�งวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน          เลือก เขต/จังหวัด/อำ�เภอ ที่ต้องก�รค้นห�

        คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” (ดังภ�พที่ 8) 

 

 

 3.3 ห�กพบว่� มีข้อมูลพิกัดที่ตั้งฯ ใดตกหล่นไปนอกพื้นที่ของหน่วยง�น (จังหวัด/อำ�เภอ/เขต) ให้เข้�ไปทำ�ก�ร 

ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลพิกัดที่ตั้งฯ ของวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยฯ นั้นให้ถูกต้องต่อไป

66 
 

3.2 ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลพิกัดท่ีตั้งฯ ได้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ระบบสารสนเทศ
วิสาหกิจชุมชน ไปทีไ่อคอน          ค้นหาระยะทางวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน         เลือก เขต/
จังหวัด/อ าเภอ ที่ต้องการค้นหา         คลิกท่ีปุ่ม “ค้นหา” (ดังภาพที่ 8)  

 

 

 
 

 

          3.3 หากพบว่า มีข้อมูลพิกัดที่ตั้งฯ ใดตกหล่นไปนอกพ้ืนที่ของหน่วยงาน (จังหวัด/อ าเภอ/เขต) 
ให้เข้าไปท าการตรวจสอบ และแก้ไข การจัดเก็บ/การบันทึก ข้อมูลพิกัดที่ตั้งฯ ของวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ นั้น    
ให้ถูกต้องต่อไป 

 

 

 

 

แสดงขอ้มลู 
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 ขั้นตอนที่ 4  การใช้ประโยชน์ข้อมูลพิกัดที่ตั้งฯ

 ข้อมูลพิกัดที่ตั้งของวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน ท่ีแสดงผลบนแผนท่ีออนไลน์ผ่�นท�งเว็บไซต์  

http://smce.doae.go.th จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจส�ม�รถเข้�ไปค้นห�พิกัดที่ต้ังฯ เพ่ือใช้ในก�รเดินท�งไปยังจุดหม�ย

ปล�ยท�งที่ต้องก�ร โดย

 4.1 เข้�ไปที่ระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน หน้�แรกของเว็บไซต์ (http://smce.doae.go.th)

 4.2 ไปที่ไอคอน           ค้นห�ระยะท�งวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน           เลือก เขต/จังหวัด/อำ�เภอ 

หรือ ชื่อวิส�หกิจชุมชน/เครือข�่ยวิส�หกิจชุมชน หรือ สินค้�/บริก�ร หรือ พื้นที่ใกล้เคียง (กิโลเมตร)          คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา”

           ระบบฯ จะแสดงเส้นท�งในก�รเดินท�ง          คลิกที่ปุ่ม “ขอเส้นทาง” (ดังภ�พที่ 9) 

66 
 

3.2 ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลพิกัดท่ีตั้งฯ ได้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ระบบสารสนเทศ
วิสาหกิจชุมชน ไปทีไ่อคอน          ค้นหาระยะทางวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน         เลือก เขต/
จังหวัด/อ าเภอ ที่ต้องการค้นหา         คลิกท่ีปุ่ม “ค้นหา” (ดังภาพที่ 8)  

 

 

 
 

 

          3.3 หากพบว่า มีข้อมูลพิกัดที่ตั้งฯ ใดตกหล่นไปนอกพ้ืนที่ของหน่วยงาน (จังหวัด/อ าเภอ/เขต) 
ให้เข้าไปท าการตรวจสอบ และแก้ไข การจัดเก็บ/การบันทึก ข้อมูลพิกัดที่ตั้งฯ ของวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ นั้น    
ให้ถูกต้องต่อไป 

 

 

 

 

แสดงขอ้มลู 
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ส่วนที่ 10 

ข้อมูลผลการส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยงานภาคี

 10.1 สาระสำาคัญในการจัดเก็บข้อมูลผลการส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยงานภาคี

   ข้อมูลผลก�รส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยง�นภ�คี เป็นก�รจัดเก็บข้อมูลส่วนหนึ่งในระบบส�รสนเทศ

วสิ�หกิจชุมชน ทีไ่ดม้กี�รพฒัน�ปรบัปรงุและเริม่เปดิใชง้�นเมือ่เดอืนมถินุ�ยน 2553 เพือ่เปน็ศนูยร์วบรวมขอ้มลูผลก�รส่งเสรมิ

และสนับสนุนวิส�หกิจชุมชนของหน่วยง�นภ�คีทั้งหมดไว้ ณ จุดเดียวกัน ทำ�ให้สะดวกต่อก�รบันทึกและประมวลผลร�ยง�น 

ทั้งนี้ หน่วยง�นภ�คีส�ม�รถตรวจสอบ สืบค้น และนำ�ร�ยง�นข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในก�รประชุมต่�งๆ รวมทั้งใช้ประกอบ 

ก�รพิจ�รณ�ในก�รส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่วิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยฯ ในโอก�สต่อไป สำ�หรับกรมส่งเสริมก�รเกษตรมี

สำ�นักง�นเกษตรจังหวัด และสำ�นักง�นเกษตรกรุงเทพมห�นคร เป็น “ภ�คีหนึ่ง” ในระบบนี้ ซึ่งมีบทบ�ทในก�รจัดเก็บข้อมูล

ผลก�รส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยง�นภ�คีใน 2 บทบ�ท ดังนี้

   บทบาทที่ 1 ทำาหน้าที่เป็นภาคีในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 

   1.1  สำ�นักง�นเกษตรจังหวัด และสำ�นักง�นเกษตรกรุงเทพมห�นคร รวบรวมผลก�รส่งเสริม/สนับสนุน 

วิส�หกิจชุมชนที่ได้ใช้งบประม�ณ และ/หรือทรัพย�กร ในทุกโครงก�ร/กิจกรรม ของงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีกรมส่งเสริม

ก�รเกษตรที่ได้ดำ�เนินก�รในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ 

   1.2  สำ�นักง�นเกษตรจังหวัด และสำ�นักง�นเกษตรกรุงเทพมห�นคร จะได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และ 

รหัสผ่�น (Password) ที่กรมส่งเสริมก�รเกษตรสร้�งให้โดยเฉพ�ะ เพื่อเข้�ไปทำ�ก�รบันทึกข้อมูลผลก�รส่งเสริมและสนับสนุน

ของหนว่ยง�นภ�คทีีใ่หแ้กว่สิ�หกจิชมุชน (ต�มขอ้มลูทีร่วบรวมในขอ้ 1.1) โดยมกี�รมอบหม�ยใหเ้จ้�หน�้ทีผู้่รับผิดชอบทำ�ก�ร

บันทึกข้อมูลดังกล�่ว ลงในระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชนให้เรียบร้อยเป็นประจำ�ทุกปี

   บทบาทที่ 2 ทำาหน้าที่เสมือนเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

   2.1  สำ�นักง�นเกษตรจังหวัด 

                    2.1.1 รวบรวมผลก�รส่งเสริมและสนับสนุน วิส�หกิจชุมชนที่ได้รับงบประม�ณจ�กองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล (อบต.) ในทุกโครงก�ร/กิจกรรม ที่ให้ก�ร

สนับสนุนแก่วิส�หกิจชุมชนในพื้นที่ 

                    2.1.2 เจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบทำ�ก�ร Login โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่�น (Password)  

ของหนว่ยง�นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) เพ่ือเข�้ไปทำ�ก�รบนัทกึข้อมลูผลก�รดำ�เนนิง�นส่งเสริมและสนบัสนนุใหแ้ก่

วิส�หกิจชุมชน (ต�มข้อมูลที่รวบรวมในข้อ 2.1.1)  

   2.2  สำ�นักง�นเกษตรกรุงเทพมห�นคร 

             2.2.1 รวบรวมผลก�รส่งเสริมและสนับสนุน วิส�หกิจชุมชนท่ีได้รับงบประม�ณจ�กกรุงเทพมห�นคร 

ในทุกโครงก�ร/กิจกรรม ที่ให้ก�รสนับสนุนแก่วิส�หกิจชุมชนในพื้นที่

                2.2.2 เจ้�หน้�ท่ีผู้รับผิดชอบทำ�ก�ร Login โดยอนุโลมให้ใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่�น  

(Password) ของหน่วยง�นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อเข้�ไปทำ�ก�รบันทึกข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�นส่งเสริมและ

สนับสนุนให้แก่วิส�หกิจชุมชน (ต�มข้อมูลที่รวบรวมในข้อ 2.2.1)  

หมายเหตุ   

 (1) ก�รบันทึกข้อมูลผลก�รส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยง�นภ�คี : จะบันทึกโดยหน่วยง�นภ�คีนั้นๆ โดยใช้ 

ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่�น (Password) ของหน่วยง�นภ�คีที่กรมส่งเสริมก�รเกษตรได้สร�้งให้โดยเฉพ�ะ
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  (2) ก�รนำ�ข้อมูลผลก�รส่งเสริมและสนับสนุนวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนไปใช้ประโยชน์

      - จัดทำ�เป็นเอกส�รข้อมูลพื้นฐ�น ในก�รว�งแผนส่งเสริมและสนับสนุนวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยฯ ต�มภ�รกิจ

ของหน่วยง�นต่�งๆ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำ�เภอ                                                      

  - จดัทำ�เป็นขอ้มลูร�ยง�นผลก�รสง่เสรมิและสนบัสนนุ วสิ�หกจิชมุชน/เครอืข�่ยฯ ของหนว่ยง�นภ�คีเพือ่ใช้ใน

ก�รประชุมคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชนระดับจังหวัด และก�รประชุมง�นวิส�หกิจชุมชนในพื้นที่อำ�เภอ                                                                                   

 10.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลผลการส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยงานภาคี

   เจ้�หน�้ที่ผู้รับผิดชอบง�นระดับจังหวัด มีก�รปฏิบัติง�น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 

   1. กำ�หนดแผนก�รประส�นง�นและรวบรวมข้อมูลผลก�รส่งเสริมและสนับสนุนวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยฯ

ในทุกโครงก�ร/กิจกรรม ของหน่วยง�นภ�คีในพื้นที่จังหวัด ดังนี้ 

    1.1 สำ�นักง�นเกษตรจังหวัด รวบรวมข้อมูลจ�ก 2 ส่วน คือ          

               (1) กลุ่มง�นต่�งๆ ภ�ยในสำ�นักง�นเกษตรจังหวัด

               (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์ก�รบริห�รส่วน 

       ตำ�บล (อบต.) 

      1.2 สำ�นักง�นเกษตรกรุงเทพมห�นคร รวบรวมข้อมูลจ�ก 2 ส่วน คือ

               (1) กลุ่มง�นต่�งๆ ภ�ยในเกษตรกรุงเทพมห�นคร

               (2) กรุงเทพมห�นคร 

   2. กำ�หนดแผนและทำ�ก�รบันทึกขอ้มลูผลก�รสง่เสริมและสนบัสนนุวสิ�หกจิชมุชน/เครือข�่ยฯ ของหนว่ยง�น

ภ�คี เช่น ทำ�ก�รบันทึกทุกสิ้นเดือนหรือทุกไตรม�ส โดยก�รบันทึก ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ดังนี้ 

    2.1 งบประม�ณ และ/หรือทรัพย�กรของกรมส่งเสริมก�รเกษตร : ให้ทำ�ก�ร Login โดยใช้ชื่อผู้ใช้   

(Username) และรหัสผ่�น (Password) ของหน่วยง�นที่สังกัด (สำ�นักง�นเกษตรจังหวัด/สำ�นักง�นเกษตรกรุงเทพมห�นคร)

    2.2 งบประม�ณจ�กองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ : ใหท้ำ�ก�ร Login โดยใชช้ือ่ผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่�น

(Password) ของหน่วยง�นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   3. ประส�นขอคว�มร่วมมือหน่วยง�นภ�คีอื่นๆ ในพื้นจังหวัด ให้ทำ�ก�รบันทึกผลก�รส่งเสริมและสนับสนุน

วิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยฯ ลงในระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชนโดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่�น (Password)  

ของแต่ละหน่วยง�นภ�คีต�มที่กรมส่งเสริมก�รเกษตรได้แจ้งให้ทร�บแล้ว

 วิธีการบันทึก

 *** ส�ม�รถ Download “คู่มือก�รใช้ง�นระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชนสำ�หรับหน่วยง�นภ�คี”

   ได้ที่ www.sceb.doae.go.th/download2.html
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 10.3 การบันทึกผลการส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยงานภาค ี

   ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้

           1. ก�รเข้�สู่ระบบ

           2. ก�รค้นห�ร�ยชื่อวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน

           3. ก�รบันทึกผลก�รส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยง�นภ�คี

   โดยมีร�ยละเอียด ดังนี้

   ขั้นตอน 1 การเข้าสู่ระบบ

    1.1 เข้�สู่ระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th)

    1.2 ใส่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่�น (Password) “ของแต่ละหน่วยง�นภ�คี” สำ�หรับก�รเข้�ไป

บันทึกข้อมูลผลก�รส่งเสริมสนับสนุนวิส�หกิจชุมชน แล้วคลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” (ดังภ�พที่ 1)

    - กรณี ได้รับก�รสนับสนุนจ�กงบประม�ณของกรมส่งเสริมก�รเกษตร ให้ทำ�ก�ร Login โดยใช้   

ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่�น (Password) ของสำ�นักง�นเกษตรจังหวัด/สำ�นักง�นเกษตรกรุงเทพมห�นคร

    - กรณี ได้รับก�รสนับสนุนจ�กงบประม�ณจ�กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ทำ�ก�ร Login โดยใช้    

ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่�น (Password) ของหน่วยง�นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 เมื่อ “เข�้สู่ระบบ” จะแสดงหน้�จอก�รใช้ง�น (ดังภ�พที่ 2)

1

2
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    ขั้นตอน 2  การค้นหารายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

    2.1 คลิกเมนู “บันทึกการให้การสนับสนุน” ระบบจะแสดงหน้�จอให้ “ค้นห�ร�ยชื่อวิส�หกิจชุมชน/ 

เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน” (ดังภ�พที่ 3)  

    2.2 ส�ม�รถค้นห�ร�ยชื่อวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน ที่ต้องก�รบันทึกผลก�รส่งเสริมและ

สนับสนุน ได้จ�กก�รใส่ “รหัสทะเบียน” หรือ “ชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” 

         -  คลกิ “คน้หาขอ้มลู” จะปร�กฏร�ยชือ่ วสิ�หกจิชมุชน/เครอืข�่ยวสิ�หกจิชมุชน ทีค่น้ห�              

       (ดังภ�พที่ 4 และ 5)

 

 

3

4

5
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   ขั้นตอน 3  การบันทึกผลการส่งเสริม/สนับสนุนของหน่วยงานภาคี

    3.1 หลังจ�กค้นห�ร�ยชื่อวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน ท่ีต้องก�รบันทึกผลก�รส่งเสริม/

สนับสนุนได้แล้ว ให้ไปคลิกที่ “บันทึกผล” (ดังภ�พที่ 6)

 

    3.2 ระบบจะแสดงหน้�จอ “แบบบันทึกผลการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงานภาคี” (ดังภ�พที่ 7)

          - ส่วนบน แสดงข้อมูล ชื่อ ที่ตั้ง และประเภทกิจก�รของวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน

          - ส่วนล่�ง แสดงข้อมูล 2 ข้อ ดังนี้

            ข้อที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน 

            ข้อที่ 2 ผลก�รส่งเสริมสนับสนุนวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน ของหน่วยงานภาคี 

        ผู้ใช้ระบบ

 

6

7
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    3.3 ทำ�ก�รบันทึกผลในส่วนล่�ง ข้อที่ 2 ผลก�รส่งเสริมสนับสนุนวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน 

                    - เลือกด้�น จ�ก “Drop down list” มี 4 ด้�น (ด้�นคว�มรู้, ด้�นก�รตล�ด, ด้�นปัจจัย, 

       ด้�นเงินทุน) ต�มที่หน่วยง�นภ�คีให้ก�รส่งเสริม/สนับสนุน

          - ระบุ เรื่อง/ชื่อหลักสูตร

          - ระบุ งบประม�ณ (บ�ท) ถ้�มี

          - เลือกช่วงเวล� - ปี (โดยเลือกเดือน และปี ที่ท�งหน่วยง�นภ�คีให้ก�รส่งเสริมและสนับสนุน)

          - เลือกกิจก�ร ที่ท�งหน่วยง�นภ�คีให้ก�รส่งเสริม/สนับสนุน โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้�ชื่อกลุ่ม 

       กิจก�รที่ต้องก�ร 

        - เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (ดังภ�พที่ 8)

 

    

    3.4 เมื่อทำ�ก�รคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” ระบบจะแจ้งว่� “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” คลิกปุ่ม “OK”    

(ดังภ�พที่ 9)

 

8

9
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    3.5 ระบบจะแสดงผลก�รส่งเสริม/สนับสนุนวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนที่ได้ทำ�ก�รบันทึก   

(ดังภ�พที่ 10)

 

10
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ส่วนที่ 11

การดำาเนินการในกรณีสำาคัญอื่นๆ ในการจดทะเบียน
 

 11.1 การขอเปลี่ยนชื่อวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

   วิธีปฏิบัติในก�รขอเปลี่ยนชื่อวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน  แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 : กรณีการขอเปลี่ยนชื่อใหม่หลังจากอนุมัติการจดทะเบียนแล้ว 

วิธีปฏิบัติมีดังนี้

 1. วิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนที่ต้องก�ร “เปลี่ยนชื่อใหม่” ให้ม�ยื่นแบบคำ�ร้องขอยกเลิกทะเบียน 

(แบบ สวช.04) ในชื่อเดิมเสียก่อน พร้อมทั้งนำ�หนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียนวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน 

(ท.ว.ช. 2) และเอกส�รสำ�คัญแสดงก�รดำ�เนินกิจก�รของวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน (ท.ว.ช. 3) ฉบับชื่อเดิม

มาส่งมอบคืนแก่นายทะเบียนให้เรียบร้อย 

 2. น�ยทะเบียนพิจ�รณ�และลงน�มอนุมัติก�รยกเลิกทะเบียนในแบบ สวช.04 แล้วส่งให้เจ้�หน้�ที่ทำ�ก�รบันทึก

ข้อมูล (แบบ สวช.04) ลงในระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน และคลิกอนุมัติก�รยกเลิกทะเบียนในระบบฯ ให้เรียบร้อย  

 3. เจ�้หน้�ที่จัดเก็บต้นฉบับเอกส�รในชื่อเดิมทั้ง 3 ร�ยก�ร ได้แก่ แบบ สวช.04 , ท.ว.ช. 2 และ ท.ว.ช. 3 เข้�แฟ้ม

ให้เรียบร้อย (เพื่อเก็บเป็นหลักฐ�นท�งกฎหม�ยต่อไป)

 4. เมื่อได้ทำ�ก�รยกเลิกทะเบียนชื่อเดิมเรียบร้อยแล้ว จึงทำ�ก�รขอจดทะเบียนในชื่อใหม่ โดยก�รยื่นแบบคำ�ขอ 

จดทะเบียน (แบบ สวช.01) ในชื่อใหม่ที่ต้องก�ร (ควรตั้งชื่อสำ�รองไว้ 3 ชื่อต�มลำ�ดับคว�มสำ�คัญ) 

ทั้งนี้ “ชื่อของวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ต้องไม่ซ้ำากัน”

 5. น�ยทะเบียนพิจ�รณ�และปฏิบัติต�มขั้นตอนก�รจดทะเบียน ต�มที่ระเบียบฯ และประก�ศฯ กำ�หนด

 6. เมื่อผ่�นก�รพิจ�รณ�มีคุณสมบัติต�มหลักเกณฑ์ / ติดประก�ศ 7 วัน / ทั้งนี้ห�กไม่มีผู้ใดคัดค้�น น�ยทะเบียน 

จึงส�ม�รถอนุมัติก�รจดทะเบียน และออกหนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียนฯ (ท.ว.ช. 2) และเอกส�รสำ�คัญแสดงก�รดำ�เนิน

กิจก�รฯ (ท.ว.ช. 3) “ฉบับชื่อใหม่” มอบให้แก่วิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนนั้นๆ ต่อไป

กรณีที่ 2 : กรณีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสะกดอักษรชื่อผิด

วิธีปฏิบัติมีดังนี้

 ห�กต้องก�รแก้ไขชื่อให้ถูกต้อง ให้เจ้�หน้�ที่อำ�เภอแจ้งประส�นได้ที่กลุ่มทะเบียนและส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน 

กองส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน กรมส่งเสริมก�รเกษตร โทร. 02 – 940 – 6172 / E-mail : sceb40@doae.go.th
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 11.2 การขอ ท.ว.ช. 2 และ ท.ว.ช. 3 ฉบับภาษาอังกฤษ

   วิธีปฏิบัติในก�รขอ ท.ว.ช. 2 และ ท.ว.ช. 3 ฉบับภ�ษ�อังกฤษ มีดังนี้

   1. ให้วิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน กรอกแบบคำ�ร้องทั่วไป (แบบ สวช.07)  แจ้งคว�มประสงค์

ในก�รขอหนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียนวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน (ท.ว.ช. 2) และเอกส�รสำ�คัญแสดง 

ก�รดำ�เนินกิจก�รของวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน (ท.ว.ช. 3) ฉบับภ�ษ�อังกฤษ ได้ที่ สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ/

กิ่งอำ�เภอ และ สำ�นักง�นเกษตรพื้นที่ 1 – 4 (กทม.) 

   2. เจ้�หน้�ที่เสนอเรื่องให้น�ยทะเบียนพิจ�รณ�อนุมัติ 

   3. เจ้�หน้�ที่เตรียมข้อมูลที่ต้องใช้ในภ�คภ�ษ�อังกฤษไว้เพื่อม�กรอกในแบบฯ ต่อไป

   4. เจ้�หน้�ที่ส�ม�รถด�วน์โหลดหนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียนวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจ

ชุมชน (ท.ว.ช. 2) และเอกส�รสำ�คัญแสดงก�รดำ�เนินกิจก�รของวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน (ท.ว.ช. 3)   

ฉบับภ�ษ�อังกฤษ ได้จ�กระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th) โดย 

    - Login เข้�สู่ระบบฯ 

    - บริก�รด�วน์โหลด ไปที่หัวข้อ : เอกส�ร/แบบฟอร์ม ในข้อ 5 (ท.ว.ช. 2) และในข้อ 6 (ท.ว.ช. 3)  

จ�กนั้นกรอกข้อมูลภ�ษ�อังกฤษที่เตรียมไว้ลงในช่องว่�งให้เรียบร้อย 

    - สั่งพิมพ์และเสนอให้น�ยทะเบียนลงน�ม

    - ส่งมอบให้วิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนที่ม�ยื่นขอต่อไป 
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CERTIFICATE OF [COMMUNITY ENTERPRISE or COMMUNITY ENTERPRISE 
NETWORK] REGISTRATION 

…………………………………………… 
This is to certify that 

 
……………………………………………………………………….……………………… 

 
Address:  No………..… Moo ………………. Sub-district ………………………………………………………… 

 
    District ………………………………………………. Province ………………………………………… 

 
Telephone: …………………………… Fax: ..……………………… e-mail: …………………………….. 

 
has registered as the [Community Enterprise or Community Enterprise Network] under  
the Community Enterprise Act B.E. 2548 (2005) 

 
Registration Code:     -   -   -   /  -     

      
Issued on the date of ………… month of …..…………………  B.E.……………..  (……………….) 

 
 

Signed ……………………………………… (Registrar) 
(                                                        ) 

Director 
………………….. District Agricultural Extension Office 

…………………….. Province 
 
Remarks: 

(1) The Community Enterprise and Community Enterprise Network have to notify the intention to 
continue its business within thirty (30) days from the last day of each calendar year.  The 
community enterprise which fails in doing so for two consecutive years will be withdrawn 
from the registration. 

(2) In case of business termination, the community enterprise has to notify the Registrar within 
thirty (30) days from the date of its intention. 
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                                  CERTIFICATE OF BUSINESS RECORD 

                                                                      OF 
COMMUNITY ENTERPRISE  

                                  OR COMMUNITY ENTERPRISE NETWORK 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

                       
 
                      Issued by the Office of Community Enterprise Registration 
                      At  …………….…… District Agricultural Extension Office 
                                      ………………………………… Province 
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                              Business   record   

    Tor Wor Chor 3   
 

  Community  
Enterprise 

   Community Enterprise 
Network 

 
                Name ………………………………………………………….. 
  
              Registration Code :              -                -                 -                /           -  
 
               Date of Registration …………………………………………… 
 

No. Date of  
Expiry 

Date of 
Renewal 

Registrar 
Signature District/ 

Province 
Date 
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No. 
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Expiry 

Date of 
Renewal 

Registrar 
Signature District/ 

Province 
Date 
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  11.3 กรณีการสูญหายของหนังสือสำาคัญแสดงการจดทะเบียนฯ (ท.ว.ช. 2) และเอกสารสำาคัญแสดง 

การดำาเนินกิจการฯ (ท.ว.ช. 3)

    ก�รดำ�เนินก�รในกรณีที่หนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียนวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน 

(ท.ว.ช. 2) และเอกส�รสำ�คัญแสดงก�รดำ�เนินกิจก�รของวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน (ท.ว.ช. 3) สูญห�ย  

มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

    1. ผูม้อีำ�น�จทำ�ก�รแทนวสิ�หกจิชมุชน/เครือข�่ยวสิ�หกจิชมุชน ต้องไปแจ้งคว�มทีส่ถ�นตีำ�รวจในพืน้ที่

นั้นๆ และนำ�ใบแจ้งคว�มม�แสดงเป็นหลักฐ�นต่อน�ยทะเบียน ณ สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ/กิ่งอำ�เภอ สำ�นักง�นเกษตรพื้นที่ 

1 - 4 (กทม.) ที่จดทะเบียน

    2. ผู้มีอำ�น�จทำ�ก�รแทนวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน กรอกข้อมูลและยื่นแบบคำ�ร้องทั่วไป 

(แบบ สวช.07) แจ้งคว�มประสงคเ์พือ่ขอรบัหนงัสอืสำ�คญัแสดงก�รจดทะเบยีนฯ (ท.ว.ช. 2) และเอกส�รสำ�คญัแสดงก�รดำ�เนนิ

กิจก�รฯ (ท.ว.ช. 3) ฉบับใหม่ (ทดแทนฉบับเดิมที่สูญห�ย) ต�มหลักฐ�นใบแจ้งคว�มที่แนบม�พร้อมด้วย

    3. น�ยทะเบียนพจิ�รณ�ตรวจสอบว�่ผูย้ืน่แบบเปน็ผูม้อีำ�น�จทำ�ก�รแทนจรงิ และมหีลกัฐ�นใบแจง้คว�ม

ว�่เอกส�รสญูห�ยจรงิ ห�กเหน็ชอบใหอ้นมุตักิ�รออกหนงัสือสำ�คญัแสดงก�รจดทะเบยีนฯ (ท.ว.ช. 2) และเอกส�รสำ�คัญแสดง

ก�รดำ�เนินกิจก�รฯ (ท.ว.ช. 3) ฉบับใหม่ให้ทดแทนฉบับเดิมที่สูญห�ย 

    4. ให้เจ้�หน้�ที่บันทึกข้อมูลดำ�เนินก�รในระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน ดังนี้ 

     4.1 ทำ�ก�รบันทึกข้อมูลแบบคำ�ร้องทั่วไป (แบบ สวช.07) ลงในระบบฯ

     4.2 ทำ�ก�รตรวจสอบขอ้มลูก�รจดทะเบยีนในระบบฯ ว�่ สถ�นะวสิ�หกจิชมุชนและเครอืข�่ยวสิ�หกิจ

ชุมชนดังกล่�ว ได้ถูกยกเลิกทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียนแล้วหรือไม่ (โดยดูจ�กร�ยง�นก�รยกเลิกทะเบียน/ก�รเพิกถอน

ทะเบียน)

     4.3 ห�กไม่ได้ถูกยกเลิกทะเบียน/เพิกถอนทะเบียน ให้เจ้�หน้�ที่บันทึกข้อมูลทำ�ก�รสั่งพิมพ์หนังสือ

สำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียนฯ (ท.ว.ช. 2) นัน้ๆ ไดจ้�กระบบส�รสนเทศวสิ�หกจิชมุชน และจดัทำ�เอกส�รสำ�คญัแสดงก�รดำ�เนนิ

กิจก�รฯ (ท.ว.ช. 3) ฉบับใหม่โดยลงร�ยละเอียดข้อมูลก�รต่อทะเบียนให้ครบถ้วน ทั้งนี้ให้ประทับตร�ย�ง หรือพิมพ์ข้อคว�ม 

“ฉบับแทน” ไว้ที่หัวมุมบนด้�นขว�มือของ ท.ว.ช. 2 และ ท.ว.ช. 3  ดังนี้

“ฉบับแทน”

ให้ไว้ ณ วันที่ ........... เดือน ...................... พ.ศ ..............

ลงชื่อ......................................

นายทะเบียน

    5. น�ยทะเบียนลงน�มในเอกส�รทัง้ 2 ฉบบั : หนงัสอืสำ�คญัแสดงก�รจดทะเบยีนฯ (ท.ว.ช. 2) และเอกส�ร

สำ�คัญแสดงก�รดำ�เนนิกจิก�รฯ (ท.ว.ช. 3) ฉบับใหม ่พรอ้มทัง้ใหล้งน�มกำ�กบัในขอ้คว�มทีป่ระทบัตร�ย�ง หรอืทีพ่มิพข์อ้คว�ม

ด้วยเช่นกัน

    6. เจ้�หน้�ที่ให้ผู้มีอำ�น�จทำ�ก�รแทนวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน ลงน�มรับเอกส�รทั้ง 2 

ฉบับใหม่ไว้เป็นหลักฐ�นที่สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ/กิ่งอำ�เภอ และสำ�นักง�นเกษตรพื้นที่ 1 – 4 (กทม.) 

        7. เจ้�หน�้ที่จัดเก็บแบบคำ�ร้องทั่วไป (แบบ สวช.07) พร้อมเอกส�รหลักฐ�นใบแจ้งคว�มไว้เป็นหลักฐ�น

        8. ในกรณทีีเ่อกส�รอย�่งหนึง่อย�่งใดสญูห�ย ใหเ้จ�้หน�้ทีอ่อกเอกส�รฉบบัใหมแ่ทนฉบบัทีห่�ยไป ใหแ้ก่

วิส�หกิจชุมชน/เครือข�่ยวิส�หกิจชุมชน (โดยดำ�เนินก�รต�มวิธีปฏิบัติ ข้อ 1 – 7 เช่นกัน)
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 11.4 การใช้หนังสือมอบอำานาจวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

   หนังสือมอบอำ�น�จวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน มีไว้เพื่อมอบอำ�น�จให้สม�ชิกเป็นผู้มีอำ�น�จ

ในก�รจัดก�รและดำ�เนินก�รใดๆ ของวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน ต�มที่กำ�หนดไว้ในพระร�ชบัญญัติส่งเสริม

วิส�หกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และระเบียบต่�งๆ ที่คณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชนกำ�หนด 

84   
หนังสือมอบอ านาจ       

********************************** 
เรื่อง   การมอบอ านาจให้ท าการแทนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

       เขียนที่  .............................................. 
        วันที่  ............... เดือน  ..................... พ.ศ. .............. 

  โดยหนังสือฉบับนี้  ข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อข้างท้าย  ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด  
ของคณะบุคคลผู้มีความประสงค์ในการยื่นขอจดทะเบียนเป็น 

 วิสาหกิจชุมชน                 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
ซึ่งมีท่ีตั้งขอจดทะเบียน  ณ  เลขที่  ...............  หมู่ที่  ..............  ต าบล  ............................................ 

อ าเภอ  ...........................................  จังหวัด  ................................  รหัสไปรษณีย์   
โทรศัพท์  .......................................  โทรสาร  ...............................  E – mail Address ……………….................. 
และมีจ านวนสมาชิกทั้งหมด  .................  ราย   
ได้มอบอ านาจให้สมาชิกผู้มีรายชื่อ  ดังต่อไปนี้ 
 1.   ชื่อ ( นาย / นาง / นางสาว )  ...............................  นามสกุล  ........................ ..................... 
                 วัน / เดือน / ปเีกิด  .............................................. 

                 หมายเลขประจ าตัวประชาชน          
                 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี  ...............  หมู่ที่  ...............  ถนน  .............................. ......................... 
                 ต าบล  .................................................................  อ าเภอ  .................................................... 

                 จังหวัด  ............................................  รหัสไปรษณีย์   
                 โทรศัพท์  .........................................  โทรสาร  ……………………………........ 
                 ในกรณีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  ให้ระบุว่า   

 เป็นสมาชิกบุคคลภายนอก 

 เป็นผู้แทนจากวิสาหกิจชุมชน.................……………………………………………… 

 รหัสทะเบียน      /   
เป็นสมาชิกผู้มีอ านาจท าการแทน  ล าดับที่ 1 
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85 
หรือ 2.   ชื่อ ( นาย / นาง / นางสาว )  ...............................  นามสกุล  ........................ .................. 
                 วัน / เดือน / ปเีกิด  .............................................. 

                 หมายเลขประจ าตัวประชาชน         
                 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี  ...............  หมู่ที่  ...............  ถนน  ............................................. ...... 
                 ต าบล  .................................................................  อ าเภอ  ................................................. 

                 จังหวัด  ............................................  รหัสไปรษณีย์   
                 โทรศัพท์  .........................................  โทรสาร  ……………………………............. 

ในกรณีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  ให้ระบุว่า   

 เป็นสมาชิกบุคคลภายนอก 

 เป็นผู้แทนจากวิสาหกิจชุมชน…………………………………..………………………. 

 รหัสทะเบียน      /   
เป็นสมาชิกผู้มีอ านาจท าการแทน  ล าดับที่ 2 
 
ให้เป็นผู้มีอ านาจในการจัดการและด าเนินการใด ๆ  ของวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และระเบียบต่าง  ๆที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนก าหนด เช่น 
 (1)   ยื่นแบบค าขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (แบบ สวช.01) 
 (2)   ยื่นแบบค าร้องคัดค้านการจดทะเบียน (แบบ สวช.02) 
 (3)   ยื่นแบบค าขอด าเนินกิจการต่อ (แบบ สวช.03) 
 (4)   ยื่นแบบค าร้องขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียน (แบบ สวช.04) 
 (5)   ยื่นแบบค าร้องขอปรับปรุงทะเบียน (แบบ สวช.05) 
 (6)   ยื่นแบบค าร้องอุทธรณ์คัดค้านการไม่รับจดทะเบียน หรือ เพิกถอนทะเบียน (แบบ สวช.06) 
 (7)   ยื่นแบบค าร้องทั่วไป (แบบ สวช.07) 

ในเรื่อง (ระบุ)  .......................................................................................................  
โดยให้มีอ านาจด าเนินการแทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ แต่ไม่รวมถึงการท านิติกรรมใดๆ  อันจะก่อให้เกิดความรับผิดชอบในทางแพ่ง 
       เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ ลงลายมือชื่อ หรือ พิมพ์ลายนิ้วมือ ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 
          ผู้มอบอ านาจ 
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รายช่ือผู้มอบอ านาจ 
  1.   ..................................................................................................................  
        ( .............................................................................................................. )  
        หมายเหตุ  :  ในกรณีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  ให้ระบุชื่อ 

      วิสาหกิจชุมชน…………………………………..………………………. 

      รหัสทะเบียน      /   
2.   ..................................................................................................................  

       ( .............................................................................................................. )  
        หมายเหต ุ :  ในกรณีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  ให้ระบุชื่อ 

      วิสาหกิจชุมชน…………………………………..………………………. 

      รหัสทะเบียน      /   
3.   ..................................................................................................................  

        ( .............................................................................................................. )  
        หมายเหต ุ :  ในกรณีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  ให้ระบุชื่อ 

      วิสาหกิจชุมชน…………………………………..………………………. 

      รหัสทะเบียน      /   
4.   .......................................................................................................... ........ 

        ( .............................................................................................................. )  
        หมายเหต ุ :  ในกรณีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  ให้ระบุชื่อ 

      วิสาหกิจชุมชน…………………………………..………………………. 

      รหัสทะเบียน      /   
  5.   ..................................................................................................................  
        ( .............................................................................................................. )  
       หมายเหตุ  :  ในกรณีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  ให้ระบุชื่อ 

     วสิาหกิจชุมชน…………………………………..………………………. 

     รหัสทะเบียน      /   
ทั้งนี้หากไม่พอให้จัดท าเป็นเอกสารแนบท้ายต่อด้านหลัง 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อ หรือ ลายพิมพ์นิ้วมือ อันแท้จริงของผู้มอบอ านาจ 
และผู้มอบอ านาจได้ลงลายมือชื่อ หรือ พิมพ์ลายนิ้วมือ ต่อหน้าข้าพเจ้า 
   
    ................................................................................................ พยาน 
    ( ............................................................................................. ) 
    ................................................................................................ พยาน 
    ( ............................................................................................. ) 
 
หมายเหตุ 

1. ให้กา  ใน    ในรายการที่ต้องการและตามข้อมูลที่เป็นจริง 
2. การลงลายมือชื่อ หรือ พิมพ์ลายนิ้วมือ (ให้ใช้พิมพ์ลายนิ้วแม่มือซ้าย) 

 
ข้อพึงระวัง 
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก และผู้เกี่ยวข้อง 

(1)   ให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องและชัดเจน 
 (2)   ให้มีพยานอย่างน้อย 2 คน โดยพยานต้องลงลายมือชื่อ (จะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้)  
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ส่วนที่ 12

ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

 12.1 แนะนำาระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

          “ระบบสารสนเทศวสิาหกจิชมุชน (http://smce.doae.go.th)” จดัทำ�ขึน้เพ่ือรองรบัภ�รกิจของกรมสง่เสรมิ

ก�รเกษตร ต�มพระร�ชบัญญัติส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เปิดใช้ง�นเมื่อวันที่ 15 สิงห�คม 2548 ซึ่งได้มีก�รพัฒน�

ปรับปรุงระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชนม�เป็นระยะๆ เพื่อบริก�รข้อมูล ข�่วส�ร และนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในก�รส่งเสริม

และพัฒน�วิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยฯ ประกอบด้วยข้อมูล 8 เรื่อง ดังนี้

          1. ก�รจดทะเบยีน ก�รตอ่ทะเบยีน ก�รยกเลิกทะเบยีน และก�รเพิกถอนทะเบยีน วสิ�หกจิชมุชน/เครอืข�่ยฯ

          2. ก�รนำ�เสนอประช�สัมพันธ์เผยแพร่สินค�้/บริก�ร ของวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยฯ (E-Catalog) 

   3. ข่�วส�รง�นวิส�หกิจชุมชน       

   4. ก�รส่งเสริมและสนับสนุนวิส�หกิจชุมชน

          5. ก�รจัดเก็บข้อมูลพื้นฐ�นที่สำ�คัญของวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยฯ 

          6. ก�รประเมินศักยภ�พวิส�หกิจชุมชน (ปรับปรุงปี 2555)

          7. พิกัดที่ตั้งของวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยฯ

          8. วิส�หกิจชุมชนดีเด่น

   ก�รบันทึกและประมวลผลข้อมูลวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนทั่วประเทศผ่�นระบบเครือข่�ย

อินเตอร์เน็ต ก�รแสดงผลข้อมูลเป็นแบบ Real time (ร�ยง�นข้อมูลเป็นปัจจุบัน ณ วันและเวล�นั้น) ร�ยง�นข้อมูลส�ม�รถ

เรยีกดแูละแสดงผลขอ้มลูได้ทุกระดบั ตัง้แตร่�ยวสิ�หกจิชมุชน/เครอืข่�ยฯ  อำ�เภอ จงัหวดั เขต และประเทศ โดยมสีว่นประกอบหลกั 

คือ ส่วนประกอบหลักก่อนเข้�ระบบฯ และส่วนประกอบหลักหลังเข้�ระบบฯ
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 1. ส่วนประกอบหลัก ก่อนเข้าระบบฯ

 

 

1

2



คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ปี 2562)

79

   ส่วนประกอบหลัก ก่อนเข้าระบบฯ เป็นหน้�แรกเริ่มต้นของระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน (ดังภ�พที่ 1-2) 

สำ�หรับผู้ปฏิบัติง�นในหน่วยง�น หน่วยง�นภ�คี และผู้ที่สนใจ โดยส�ม�รถค้นห�ข้อมูลได้ 7 ร�ยก�ร ดังนี ้    

   1. ก�รตรวจสอบชื่อวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยฯ : ใช้ในก�รตรวจสอบชื่อที่ประสงค์จะขอใช้ยื่นจดทะเบียนว่�

ได้ถูกใช้ไปแล้วหรือยัง (ชื่อในก�รจดทะเบียนต้องไม่ซ้ำ�กัน)

   2. ก�รเข้�สู่ระบบ : โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่�น (Password) ของแต่ละหน่วยง�น ที่กรม 

ส่งเสริมก�รเกษตรสร้�งให้โดยเฉพ�ะ

   3. สินค้�เด่นของวิส�หกิจชุมชน : เป็นภ�พแสดงพร้อมข้อมูลในก�รประช�สัมพันธ์สินค้�และบริก�รเด่นของ

วิส�หกิจชุมชน ผ�่นท�งเว็บไซต์

   4. สนิค�้วสิ�หกจิชมุชนทีเ่ปน็ OTOP : เปน็ภ�พแสดงพร้อมขอ้มลูในก�รประช�สัมพันธสิ์นค้�วสิ�หกิจชมุชน

ที่ได้รับม�ตรฐ�น OTOP ผ่�นท�งเว็บไซต์

   5. ข�่วส�รวสิ�หกจิชมุชน : เปน็ก�รประช�สมัพนัธแ์จง้ข�่วส�รและกจิกรรม ในง�นวสิ�หกจิชมุชนของหนว่ยง�น

ในสังกัดกรมส่งเสริมก�รเกษตร

   6. ข้อมูลวิส�หกิจชุมชน ประกอบด้วย 9 ร�ยก�ร ดังนี้

     (1) แบบฟอร์มเอกส�ร : ใช้ในก�รพิมพ์แบบฟอร์มเอกส�รต�่งๆ ที่ใช้ในก�รจดทะเบียน และก�รนำ�เสนอ

ข้อมูลสินค�้/บริก�ร

    (2) ร�ยง�นก�รจดทะเบียน/กร�ฟ : ใช้ในก�รเรียกดูร�ยง�นก�รจดทะเบียน/กร�ฟ ที่เป็นสถิติ ใช้ในก�ร

ประชุม และก�รเผยแพร่ประช�สัมพันธ์

     (3) ข้อมลูวสิ�หกจิชมุชนในแผนที ่: ใชใ้นก�รเรยีกดูขอ้มลูสำ�คญัของวสิ�หกจิชมุชนในแต่ละจงัหวดั (จำ�นวน

วสิ�หกจิชมุชน/เครอืข�่ยฯ  ผลก�รประเมนิศกัยภ�พ  วสิ�หกจิชมุชนดีเด่น และร�ยชือ่เจ้�หน�้ท่ีผู้รับผิดชอบง�นวสิ�หกจิชมุชน

จังหวัด)

    (4) คน้ห�ระยะท�งวสิ�หกจิชมุชน/เครือข�่ยวสิ�หกจิชมุชน : ใชใ้นก�รคน้ห�พิกดัทีต้ั่งของวสิ�หกิจชมุชน/

เครือข่�ยฯ  

    (5) ร�ยชือ่วสิ�หกจิชมุชน/เครอืข่�ยวสิ�หกจิชมุชนดเีดน่ : ใชใ้นก�รเรยีกดรู�ยง�นวสิ�หกจิชมุชน/เครอืข่�ย

วิส�หกิจชุมชนดีเด่นในระดับ จังหวัด เขต และประเทศ

    (6) ร�ยชื่อวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน : ใช้ในก�รเรียกดูร�ยชื่อวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ย

วิส�หกิจชุมชนที่อนุมัติจดทะเบียนแล้ว

    (7) สนิค�้และบรกิ�ร (E - Catalog) : ใชใ้นก�รเรยีกดขูอ้มลูสนิค�้/บรกิ�ร ของวสิ�หกจิชมุชน/เครอืข�่ยฯ

    (8) สนิค�้วสิ�หกจิชมุชนทีเ่ปน็ OTOP : ใชใ้นก�รเรยีกดขูอ้มลูสนิค�้วสิ�หกจิชมุชนทีไ่ดร้บัม�ตรฐ�น OTOP

    (9) คน้ห�ชนดิสนิค�้/บรกิ�ร : ใชใ้นก�รคน้ห�ชือ่สนิค�้/บรกิ�รทีต่อ้งก�ร ในระดบัจงัหวดั เขต และประเทศ

   7. เชื่อมโยง Link หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

    (1) กองส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน

    (2) ฐ�นข้อมูลกล�งง�นวิจัยและง�นวิช�ก�รวิส�หกิจชุมชน

    (3) ThaiTambon

    (4) SMEs

    (5) สิทธิท�งปัญญ�
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 2. ส่วนประกอบหลัก หลังเข้าระบบฯ

  ส่วนประกอบหลัก หลังเข้าระบบฯ สำ�หรับผู้ปฏิบัติง�นในหน่วยง�น/หน่วยง�นภ�คี ส�ม�รถค้นห�และใช้ 

ข้อมูลร�ยง�นต่�งๆ โดยต้องทำ�ก�ร Login โดยใช้ชื่อ (Username) และรหัสผ่�น (Password) ของหน่วยง�นภ�คีเพื่อเข้�สู่

ระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน (ดังภ�พที่ 3) ในหน้�หลัก ประกอบด้วยเมนูที่สำ�คัญ ดังนี้

 

3
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   2.1 เมนูบริการดาวน์โหลด (ดังภ�พที่ 3) ประกอบด้วย 

    (1) ข้อมูลข่�วส�ร : ก�รประช�สัมพันธ์แจ้งข�่วส�รในง�นวิส�หกิจชุมชน

    (2) คู่มือโปรแกรม : รวบรวมคู่มือก�รใช้ง�นระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชนสำ�หรับผู้ใช้ง�นได้ศึกษ�

เพื่อเข้�ใช้ง�นในระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน ประกอบด้วย 9 คู่มือ ดังนี้

   2.1 เมนูบริการดาวน์โหลด (ดังภาพที่ 3) ประกอบด้วย  
 1) ข้อมูลข่าวสาร : การประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารในงานวิสาหกิจชุมชน 
 2) คู่มือโปรแกรม : รวบรวมคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนส าหรับผู้ใช้งานได้

ศึกษาเพ่ือเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย 9 คู่มือ ดังนี้ 
 

คู่มือ เนื้อหา ผู้ใช้งาน 
1. คู่มือการใช้งานระยะที่ 1                  
   (คู่มือการจดทะเบียน) 

 วิธีบันทึกการจดทะเบียน, ต่อทะเบียน, ยกเลิก/เพิกถอน
ทะเบียน, การอุทธรณ์คัดค้าน 
 การออกหนังสือ ท.ว.ช. 1 - ท.ว.ช. 7  

อ าเภอ 

2. คู่มือการใช้งานระยะที่ 2               
   (E - Catalog และข่าวสาร) 

วิธีบันทึกข้อมูล E - Catalog และข่าวสารงานวิสาหกิจชุมชน อ าเภอ 

3. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
วิสาหกิจชุมชน (การจดทะเบียนฯ โดย
ไม่ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน) 

 วิธีการติดตั้งโปรแกรมส าหรับอ่านบัตรประชาชน       
(Smart Card Reader Agent)  
 การใช้งานเครื่องอ่านบัตรประชาชนในระบบสารสนเทศ
วิสาหกิจชุมชน 

อ าเภอ 

4. คู่มือวิธีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการ
จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในระบบ
สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 

 วิธีตรวจสอบและแก้ข้อมูลการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและ 
เครือข่ายฯ (แบบค าขอจดทะเบียนหรือแบบ สวช.01) 
 วิธีการแก้ไขการต่อทะเบียน วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ 
(แบบ สวช.03) ค้างรออนุมัติ 
 วิธีการแก้ไขการยกเลิก/เพิกถอนทะเบียน วิสาหกิจชุมชน/
เครือข่ายฯ (แบบ สวช.04) ค้างรออนุมัติ 
 วิธีการบันทึกข้อมูลแบบค าร้องขอปรับปรุงทะเบียน               
(แบบ สวช.05)   

อ าเภอ 

5. คู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 2560 

วิธีบันทึกพิกัดที่ตั้งวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน,    
E - Catalog และข่าวสารการประชาสัมพันธ์   

อ าเภอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
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   (3) เอกส�ร/แบบฟอรม์  : แบบฟอรม์และเอกส�รต�่งๆ ทีอ่อกใหแ้กว่สิ�หกจิชมุชน/เครอืข�่ยฯ ทีจ่ดทะเบียน

ในกรณีต่�งๆ

   (4) อื่นๆ : ข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจ�กที่กล่�วม�ในข้อ (1) – (3)

93 
 

คู่มือ เนื้อหา ผู้ใช้งาน 
6. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
วิสาหกิจชุมชนส าหรับหน่วยงานภาคี 

วิธีบันทึกผลการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของ
หน่วยงานภาค ี

ส่วนกลาง
/จังหวัด/
อ าเภอ/

หน่วยงาน
ภาค ี

7. คู่มือการใช้งานแบบประเมิน
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (ปรับปรุง 55) 

วิธีบันทึกแบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน                    
(ปรับปรุงปี 2555) 

อ าเภอ 

8. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
วิสาหกิจชุมชนการบริหารข้อมูล
วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ส าหรับผูใ้ช้งาน
ระดับจังหวัด 

วิธีบันทึกข้อมูลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัด 

9. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
วิสาหกิจชุมชนการบริหารข้อมูล
วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ส าหรับผูใ้ช้งาน
ระดับเขต 

วิธีบันทึกข้อมูลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต เขต 

 
3) เอกสาร/แบบฟอร์ม  : แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ ที่ออกให้แก่วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ     

ทีจ่ดทะเบียนในกรณีต่างๆ 
4) อื่นๆ : ข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ 1) – 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
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   2.2  เมนูรายงาน (ดังภ�พที่ 4)  ประกอบด้วย

    (1) ข้อมูลก�รจดทะเบียน

       กรณี : ผู้ใช้ง�นระดับอำ�เภอ ในข้อมูลก�รจดทะเบียนมีร�ยง�นสำ�คัญเพิ่ม 2 ร�ยก�ร คือ

      • หนังสือสำ�คัญในก�รจดทะเบียน และ ประก�ศก�รจดทะเบียนต�่ง ๆ

     • ร�ยง�นวิส�หกิจชุนชนที่มีข้อมูลไม่ครบ

    (2) ก�รประเมนิศกัยภ�พ (ปรับปรุงป ี2555) : ใชใ้นก�รเรียกดูร�ยง�นก�รประเมนิศกัยภ�พของวสิ�หกจิ

ชุมชนและเครือข่�ยฯ ในภ�พรวมและแยกต�มประเด็น 

    (3) ข้อมลูพืน้ฐ�น : ใชใ้นก�รเรียกดูร�ยง�นข้อมลูพ้ืนฐ�นของวสิ�หกจิชมุชนและเครือข่�ยฯ ในด�้นต�่งๆ 

เช่น ประวัติก�รจัดตั้ง แหล่งเงินทุน ก�รได้รับก�รสนับสนุนด้�นก�รตล�ด ประวัติฝึกอบรมดูง�น ร�งวัล และม�ตรฐ�นที่ได้รับ

    (4) สนิค�้และบรกิ�ร : ใชใ้นก�รเรียกดูร�ยง�นสินค�้และบริก�ร ของวสิ�หกจิชมุชนและเครอืข�่ยฯ เชน่ 

ก�รจำ�แนกต�มชนิดสินค้�และบริก�ร  สถ�นที่ผลิต  ก�รรับรองคุณภ�พ เป็นต้น

    (5) กร�ฟต่�งๆ : ใช้ในก�รเรียกดูร�ยง�นจำ�นวน กลุ่มก�รผลิตสินค้�และก�รให้บริก�รของ วิส�หกิจ

ชุมชนและเครือข่�ยฯ ในรูปแบบกร�ฟวงกลมและกร�ฟแท่ง

    (6) ก�รส่งเสริมและสนับสนุนจ�กหน่วยง�นภ�คี (โดยหน่วยง�นภ�คีบันทึก) : ใช้ในก�รเรียกดูร�ยง�น

ก�รส่งเสริมและสนับสนุนจ�กหน่วยง�นภ�คีในด้�นต่�งๆ

    (7) ร�ยง�นวิส�หกิจชุมชนดีเด่น : ใช้ในก�รเรียกดูร�ยง�นวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยฯ ดีเด่นในระดับ 

จังหวัด เขต และประเทศ

 

   2.3  เมนูการใช้งานระดับอำาเภอ  (ดังภ�พที่ 5)  ประกอบด้วย

    (1) ก�รตรวจสอบชื่อ

    (2) คำ�ร้อง (ก�รบันทึก แบบ สวช.01 - แบบ สวช.07)

    (3) อนุมัติ (จดทะเบียน/ต่อทะเบียน/ยกเลิก-เพิกถอนทะเบียน)

    (4) ร�ยง�น (เหมือน ข้อ 2.2)

    (5) บริห�รเว็บ (บันทึกข้อมูลสินค้�/บริก�ร)

    (6) ประเมินศักยภ�พ (บันทึกแบบประเมินศักยภ�พ : ปรับปรุงปี 55)

    (7) ขอรับก�รส่งเสริม/สนับสนุน (บันทึกผลก�รส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยง�นภ�คี)

    (8) ข้อมูลพื้นฐ�น (บันทึกแบบข้อมูลพื้นฐ�น)

    (9) ข้อมูลบริก�ร

    (10) ก�รคน้ห�ข้อมลู (คน้ห�จ�กชือ่หรือรหสัทะเบยีน วสิ�หกจิชมุชน/เครือข่�ยฯ ทีไ่ด้รับก�รอนมัุตแิลว้)

5
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 12.2 การค้นหาข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

   12.2.1 ก�รใช้ง�นและค้นห�ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ เรื่อง “การจดทะเบียน” มี 5 เรื่อง ดังนี้

     • เรื่องที่ 1 - 4 ส�ม�รถค้นห�ได้จ�ก “เมนูรายงาน” จ�กนั้นเลือกเมนู “ข้อมูลการจดทะเบียน” 

และเลือกร�ยง�นที่ต้องก�รค้นห�

     • เรื่องที่ 5 ส�ม�รถค้นห�ได้จ�ก “เมนูค้นหาข้อมูล”

12.2 การค้นหาข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 

    12.2.1 การใช้งานและค้นหาข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ เรื่อง “การจดทะเบียน” มี 5 เรื่อง ดังนี้ 
   เรื่องท่ี 1-4 สามารถค้นหาได้จาก “เมนูรายงาน” จากนั้นเลือกเมนู “ข้อมูลการจดทะเบียน” และ
เลือกรายงานที่ต้องการค้นหา 
   เรื่องท่ี 5 สามารถค้นหาได้จาก “เมนูค้นหาข้อมูล” 

เรื่อง แบบรายงาน รายละเอียด 
การจดทะเบียน 

1. สถานภาพและจ านวน
การจดทะเบียน 

 
*1. รายงานข้อมูลการจดทะเบียน  

 
รหัสทะเบียน, ชื่อ, ที่ตั้ง,     
วัน/เดือน/ปี ที่อนุมัติ 

 2. รายงานจ านวนการยื่นเอกสารต่าง ๆ  (เลือก สวช.01) ค าขอเลขที่, ชื่อ, ที่ตั้ง,     
วันที่ยื่น 

*3. รายงานสรุปจ านวนการยื่นค าร้อง สวช.01 (เลือกพ้ืนที่) จ านวนวิสาหกิจชุมชน/
เครือข่ายฯ ที่ (อนุมัติ/        
ไม่อนุมัติ/รอพิจารณา) 

2. สมาชิก  1. รายงานสรุปจ านวนการยื่นค าร้อง สวช.01 (เลือกสมาชิก) จ านวนสมาชิก 
*2. รายงานจ านวนและสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย 
     วสิาหกิจชุมชน จ าแนกตามพ้ืนที่  

จ านวนวิสาหกิจชุมชน/
เครือข่ายฯ และจ านวนสมาชิก 

 3. รายงานรายชื่อและจ านวนสมาชิก (แบบ 1-6) รหัสทะเบียน, ชื่อ, ที่ตั้ง     
และจ านวนสมาชิก 

 4. รายงานสรุปภาพรวมรายชื่อผู้มีอ านาจท าการแทน (แบบ 7) รหัสทะเบียน, ชื่อ, ที่ตั้ง    
และชื่อผู้มีอ านาจท าการแทน 

3. สถิติเปรียบเทียบ
จ านวนวิสาหกิจชุมชน/
เครือข่ายฯ และจ านวน
สมาชิก 

 1. รายงานแสดงสถิติเปรียบเทียบจ านวนและสมาชิก (แบบ 13) สถิติเปรียบเทียบรายปีของ
จ านวนวิสาหกิจชุมชน/
เครือข่ายฯ และจ านวน 
สมาชิก (ข้อมูล 3 ปี) 

4. การประกอบกิจการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1. รายงานสรุปจ านวนการยื่นค าร้อง สวช.01  
    (เลือกประเภทกิจการ)  

จ านวนวิสาหกิจชุมชน/ 
เครือข่ายฯ ที่ (อนุมัติ ไม่อนุมัติ 
รอพิจารณา) แยกตามกลุ่ม/
ประเภทกิจการ 

หมายเหตุ  : * หมายถึง รายงานที่ใช้บ่อย 
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เรื่อง แบบรายงาน รายละเอียด 
การจดทะเบียน (ต่อ) 

4. การประกอบกิจการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการ   

 
 2. รายงานสรุปรายละเอียดชนิดสินค้าและบริการ 

 
รหัสทะเบียน, ชื่อ, ที่ตั้ง,  
จ านวนกิจการ ประเภทกิจการ 
และชื่อสินค้า/บริการ 

*3. รายงานสรุปจ านวนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายฯ  
     จ าแนกตามประเภทกิจการ 

จ านวนวิสาหกิจชุมชน/
เครือข่ายฯ ที่อนุมัติแล้ว  
แยกตามกลุ่ม/ประเภท
กิจกรรม 

 4. รายงานสรุปประเภทกิจการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย 
     วสิาหกิจชุมชน จ าแนกตามพ้ืนที่ 

จ านวนวิสาหกิจชุมชน/
เครือข่ายฯ ตามประเภท
กิจการ 

 5. รายงานสรุปประเภทกิจการของวิสาหกิจชุมชน   
     และเครือข่ายฯ ที่ผลิตสินค้าและบริการ  

จ านวนวิสาหกิจชุมชน/
เครือข่ายฯ ที่ผลิตสินค้า  
และบริการ 

 6. รายงานสรุปจ าแนกตามลักษณะการประกอบการ (แบบ 14-17) พ้ืนที่ และจ านวนวิสาหกิจ
ชุมชน/เครือข่ายฯ ตาม
ลักษณะการประกอบการ 
(เคย/ไม่เคยประกอบการ  
มาก่อนที่จะมายื่นขอ       
จดทะเบียน) 

5. ข้อมูลของวิสาหกิจ
ชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนที่อนุมัติ
การจดทะเบียนแล้ว 

 1. ข้อมูลจากเมนู : ค้นหาข้อมูลโดยการใส่ค า (key word) 
    “ชื่อ” หรือ “รหัสทะเบียน” ในการค้นหาข้อมูล 
 

รหัสทะเบียน, ชื่อ, ที่ตั้ง,    
วัน/เดือน/ปี ที่อนุมัติ 
การจดทะเบียน 
 

หมายเหตุ  : * หมายถึง รายงานที่ใช้บ่อย 
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   12.2.2 ก�รใช้ง�นและค้นห�ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ เรื่อง “การต่อทะเบียน”

     • ก�รคน้ห�ขอ้มลูเรือ่ง “การต่อทะเบยีน” ส�ม�รถคน้ห�ได้จ�ก “เมนูรายงาน” จ�กนัน้เลอืกเมน ู

“ข้อมูลการจดทะเบียน” และเลือกร�ยง�นที่ต้องก�รค้นห� 

   12.2.3 ก�รใช้ง�นและค้นห�ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ เรื่อง “การยกเลิกทะเบียน/เพิกถอนทะเบียน”

     • ก�รค้นห�ข้อมูลเรื่อง “การยกเลิกทะเบียน/เพิกถอนทะเบียน” ส�ม�รถค้นห�ได้จ�ก  

“เมนูรายงาน” จ�กนั้นเลือกเมนู “ข้อมูลการจดทะเบียน” และเลือกร�ยง�นที่ต้องก�รค้นห� 
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   12.2.2 การใช้งานและค้นหาข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ เรื่อง “การต่อทะเบียน” 
  การค้นหาข้อมูลเรื่อง “การต่อทะเบียน ” สามารถค้นหาได้จาก “เมนูรายงาน” จากนั้นเลือกเมนู
“ข้อมูลการจดทะเบียน” และเลือกรายงานที่ต้องการค้นหา  
 

เรื่อง แบบรายงาน รายละเอียด 
การต่อทะเบียน 

 
1. รายงานค าร้องประเภทต่างๆ  
    (โดยเลือกเง่ือนไข : แบบค าขอด าเนินกิจการต่อ (แบบ สวช.03) 

รหัสทะเบียน, ชื่อ, ที่ตั้ง,   
วัน/เดือน/ปี, ทีจ่ดทะเบียน
และต่อทะเบียน 

2. รายงานจ านวนการยื่นเอกสารต่างๆ (เลือกแบบ สวช.03) เลขที่ค าขอ, ชื่อ, วันที่รับ
แบบ สวช.03 

3. สรุปรายงานการต่อทะเบียน สถิติการต่อทะเบียน
เปรียบเทียบรายปี 

 

 12.2.3 การใช้งานและค้นหาข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ เรื่อง “การยกเลิกทะเบียน/เพิกถอนทะเบียน” 

 การค้นหาข้อมูลเรื่อง“การยกเลิกทะเบียน/เพิกถอนทะเบียน” สามารถค้นหาได้จาก “เมนูรายงาน” 
จากนั้นเลือกเมนู“ข้อมูลการจดทะเบียน” และเลือกรายงานที่ต้องการค้นหา  

 

เรื่อง แบบรายงาน รายละเอียด 
การยกเลิกทะเบียน/ 
เพิกถอนทะเบียน 

1. รายงานค าร้องประเภทต่าง ๆ โดยเลือกเง่ือนไข 
(1) แบบค าร้องขอยกเลิกทะเบียน (สวช.04-1) 
 

 
รหัสทะเบียน, ชื่อ, เลขที่รับ,  
วัน/เดือน/ปี ที่ยกเลิก 

(2) แบบค าร้องขอเพิกถอนทะเบียน (สวช.04-2) รหัสทะเบียน, ชื่อ, เลขทีร่ับ,  
วัน/เดือน/ปี ที่ถูกเพิกถอน 

2. รายงานสรุปจ านวนการยื่นเอกสารต่างๆ  
    (โดยเลือกแบบ สวช.04) 

เลขที่ค าขอ, ชื่อ, วันที่รับ 
แบบ สวช.04 

3. สรุปรายงานการยกเลิกทะเบียน                สถิติการยกเลิกทะเบียน
เปรียบเทียบรายปี 

4. สรุปรายงานการเพิกถอนทะเบียน สถิติการเพิกถอนทะเบียน
เปรียบเทียบรายปี 
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   12.2.2 การใช้งานและค้นหาข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ เรื่อง “การต่อทะเบียน” 
  การค้นหาข้อมูลเรื่อง “การต่อทะเบียน ” สามารถค้นหาได้จาก “เมนูรายงาน” จากนั้นเลือกเมนู
“ข้อมูลการจดทะเบียน” และเลือกรายงานที่ต้องการค้นหา  
 

เรื่อง แบบรายงาน รายละเอียด 
การต่อทะเบียน 

 
1. รายงานค าร้องประเภทต่างๆ  
    (โดยเลือกเง่ือนไข : แบบค าขอด าเนินกิจการต่อ (แบบ สวช.03) 

รหัสทะเบียน, ชื่อ, ที่ตั้ง,   
วัน/เดือน/ปี, ทีจ่ดทะเบียน
และต่อทะเบียน 

2. รายงานจ านวนการยื่นเอกสารต่างๆ (เลือกแบบ สวช.03) เลขที่ค าขอ, ชื่อ, วันที่รับ
แบบ สวช.03 

3. สรุปรายงานการต่อทะเบียน สถิติการต่อทะเบียน
เปรียบเทียบรายปี 

 

 12.2.3 การใช้งานและค้นหาข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ เรื่อง “การยกเลิกทะเบียน/เพิกถอนทะเบียน” 

 การค้นหาข้อมูลเรื่อง“การยกเลิกทะเบียน/เพิกถอนทะเบียน” สามารถค้นหาได้จาก “เมนูรายงาน” 
จากนั้นเลือกเมนู“ข้อมูลการจดทะเบียน” และเลือกรายงานที่ต้องการค้นหา  

 

เรื่อง แบบรายงาน รายละเอียด 
การยกเลิกทะเบียน/ 
เพิกถอนทะเบียน 

1. รายงานค าร้องประเภทต่าง ๆ โดยเลือกเง่ือนไข 
(1) แบบค าร้องขอยกเลิกทะเบียน (สวช.04-1) 
 

 
รหัสทะเบียน, ชื่อ, เลขที่รับ,  
วัน/เดือน/ปี ที่ยกเลิก 

(2) แบบค าร้องขอเพิกถอนทะเบียน (สวช.04-2) รหัสทะเบียน, ชื่อ, เลขทีร่ับ,  
วัน/เดือน/ปี ที่ถูกเพิกถอน 

2. รายงานสรุปจ านวนการยื่นเอกสารต่างๆ  
    (โดยเลือกแบบ สวช.04) 

เลขที่ค าขอ, ชื่อ, วันที่รับ 
แบบ สวช.04 

3. สรุปรายงานการยกเลิกทะเบียน                สถิติการยกเลิกทะเบียน
เปรียบเทียบรายปี 

4. สรุปรายงานการเพิกถอนทะเบียน สถิติการเพิกถอนทะเบียน
เปรียบเทียบรายปี 
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   12.2.4 ก�รใช้ง�นและค้นห�ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ เรื่อง “สถาบันเกษตรกร”

     • ก�รคน้ห�ขอ้มลูเรือ่ง “สถาบันเกษตรกร” ส�ม�รถคน้ห�ไดจ้�ก “เมนูรายงาน” จ�กนัน้เลอืกเมนู 

“ข้อมูลการจดทะเบียน” และเลือกร�ยง�นที่ต้องก�รค้นห� 

   12.2.5 ก�รใช้ง�นและค้นห�ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ เรื่อง “การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน”

     • ก�รค้นห�ข้อมูลเรื่อง “การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน” ส�ม�รถค้นห�ได้จ�ก  

“เมนูรายงาน” จ�กนั้นเลือกเมนู “การประเมินศักยภาพ (ปรับปรุงปี 2555)” และเลือกร�ยง�นที่ต้องก�รค้นห�

99 
12.2.4 การใช้งานและค้นหาข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ เรื่อง “สถาบันเกษตรกร” 

 การค้นหาข้อมูลเรื่อง “สถาบันเกษตรกร”สามารถค้นหาได้จาก “เมนูรายงาน” จากนั้นเลือกเมนู
“ข้อมูลการจดทะเบียน” และเลือกรายงานที่ต้องการค้นหา  

 

เรื่อง แบบรายงาน รายละเอียด 
สถาบันเกษตรกร 1. รายงานสรุปสถาบันเกษตรกร 

   (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร, กลุ่มเกษตรกร, กลุ่มสหกรณ์,  
   กลุ่มยุวเกษตรกร) 

พ้ืนที่ และจ านวนของกลุ่ม 
ในสถาบันเกษตรกร  

12.2.5 การใช้งานและค้นหาข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ เรื่อง “การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน” 
 การค้นหาข้อมูลเรื่อง “การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน”สามารถค้นหาได้จาก “เมนูรายงาน” 

จากนั้นเลือกเมนู“การประเมินศักยภาพ (ปรับปรุงปี 2555)” และเลือกรายงานที่ต้องการค้นหา 
 

เรื่อง แบบรายงาน รายละเอียด 
การประเมินศักยภาพ

วิสาหกิจชุมชน 
 1. รายงานผลการประเมินศักยภาพจ าแนกตามประเด็น จ านวนวิสาหกิจชุมชน/

เครือข่ายฯ แบ่งตามระดับ
การประเมิน ดี ปานกลาง 
ปรับปรุง จ าแนกตาม 
ประเด็น/หัวข้อ ในเล่ม 
การประเมินฯ ทั้ง 7 หมวด  

 2. รายงานข้อมูลการก่อตั้งและที่มาของทุนประกอบการ จ านวนวิสาหกิจชุมชน/
เครือข่ายฯ จ าแนกตามหัวข้อ
ของการก่อตั้งและที่มาของ
ทุนประกอบการ 

*3. รายงานสรุปผลการประเมินศักยภาพจ าแนกตามพ้ืนที่ จ านวนและร้อยละของ
วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ  
ทีม่ีผลการประเมิน ดี  
ปานกลาง ปรับปรุง 
จ าแนกตามพ้ืนที่ 

หมายเหตุ  : * หมายถึง รายงานที่ใช้บ่อย 

 

99 
12.2.4 การใช้งานและค้นหาข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ เรื่อง “สถาบันเกษตรกร” 

 การค้นหาข้อมูลเรื่อง “สถาบันเกษตรกร”สามารถค้นหาได้จาก “เมนูรายงาน” จากนั้นเลือกเมนู
“ข้อมูลการจดทะเบียน” และเลือกรายงานที่ต้องการค้นหา  

 

เรื่อง แบบรายงาน รายละเอียด 
สถาบันเกษตรกร 1. รายงานสรุปสถาบันเกษตรกร 

   (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร, กลุ่มเกษตรกร, กลุ่มสหกรณ์,  
   กลุ่มยุวเกษตรกร) 

พ้ืนที่ และจ านวนของกลุ่ม 
ในสถาบันเกษตรกร  

12.2.5 การใช้งานและค้นหาข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ เรื่อง “การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน” 
 การค้นหาข้อมูลเรื่อง “การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน”สามารถค้นหาได้จาก “เมนูรายงาน” 

จากนั้นเลือกเมนู“การประเมินศักยภาพ (ปรับปรุงปี 2555)” และเลือกรายงานที่ต้องการค้นหา 
 

เรื่อง แบบรายงาน รายละเอียด 
การประเมินศักยภาพ

วิสาหกิจชุมชน 
 1. รายงานผลการประเมินศักยภาพจ าแนกตามประเด็น จ านวนวิสาหกิจชุมชน/

เครือข่ายฯ แบ่งตามระดับ
การประเมิน ดี ปานกลาง 
ปรับปรุง จ าแนกตาม 
ประเด็น/หัวข้อ ในเล่ม 
การประเมินฯ ทั้ง 7 หมวด  

 2. รายงานข้อมูลการก่อตั้งและที่มาของทุนประกอบการ จ านวนวิสาหกิจชุมชน/
เครือข่ายฯ จ าแนกตามหัวข้อ
ของการก่อตั้งและที่มาของ
ทุนประกอบการ 

*3. รายงานสรุปผลการประเมินศักยภาพจ าแนกตามพ้ืนที่ จ านวนและร้อยละของ
วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ  
ทีม่ีผลการประเมิน ดี  
ปานกลาง ปรับปรุง 
จ าแนกตามพ้ืนที่ 

หมายเหตุ  : * หมายถึง รายงานที่ใช้บ่อย 
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   12.2.6 ก�รใช้ง�นและค้นห�ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ เรื่อง “ข้อมูลพื้นฐาน”

     • ก�รค้นห�ข้อมูลเรื่อง “ข้อมูลพื้นฐาน” ส�ม�รถค้นห�ได้จ�ก “เมนูรายงาน” จ�กนั้นเลือกเมนู 

“ข้อมูลพื้นฐาน” และเลือกร�ยง�นที่ต้องก�รค้นห�

เรื่อง แบบรายงาน รายละเอียด 
การประเมินศักยภาพ

วิสาหกิจชุมชน 
(ต่อ) 

4. รายงานภาพรวมผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน   
แสดงเป็นรายพื้นที่ 

จ านวนที่อนุมัติการจด
ทะเบียนและจ านวนตาม
ระดับการประเมิน ดี  
ปานกลาง ปรับปรุง และ
จ านวนจ าแนกตามปัจจัย 
ที่ประเมิน 

5. รายงานการค้นข้อมูลผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน รหัสทะเบียน ผลประเมิน
เปรียบเทียบรายปี  ชื่อ  ที่ตั้ง 
(ใช้ดูพัฒนาการได้) 

6. ใบแจ้งผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง   
(คลิกที่รหัสทะเบียนจึงจะ
แสดงใบแจ้งผลการประเมิน) 

7. รายงานสรุปผลการประเมินศักยภาพจ าแนกตามผลการ
ประเมิน 

จ านวนตามระดับการประเมิน 
ดี ปานกลาง ปรับปรุง ของ
วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ 
จ าแนกตามพ้ืนที่ 

 
12.2.6 การใช้งานและค้นหาข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ เรื่อง “ข้อมูลพื้นฐาน” 

 การค้นหาข้อมูลเรื่อง“ข้อมูลพื้นฐาน” สามารถค้นหาได้จาก “เมนูรายงาน” จากนั้นเลือกเมนู“ข้อมูล
พ้ืนฐาน” และเลือกรายงานที่ต้องการค้นหา 

 
 
 

เรื่อง แบบรายงาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

1. จ านวนที่ยื่นแบบ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 

 
 

รายงานสรุปจ านวนการยื่นแบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน 

2. การจดทะเบียนกลุ่ม
ในรูปแบบอื่นๆ 

1. รายงานสรุปข้อมูลพ้ืนฐานของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ขพฐ.1) 
2. รายงานสรุปข้อมูลพ้ืนฐานของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ขพฐ.1-1, 1-2) 
(กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร, กลุ่มเกษตรกร, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร, กลุ่มยุวเกษตรกร, OTOP,  
สหกรณ์, กลุ่มในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.)) 

 

เรื่อง แบบรายงาน รายละเอียด 
การประเมินศักยภาพ

วิสาหกิจชุมชน 
(ต่อ) 

4. รายงานภาพรวมผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน   
แสดงเป็นรายพื้นที่ 

จ านวนที่อนุมัติการจด
ทะเบียนและจ านวนตาม
ระดับการประเมิน ดี  
ปานกลาง ปรับปรุง และ
จ านวนจ าแนกตามปัจจัย 
ที่ประเมิน 

5. รายงานการค้นข้อมูลผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน รหัสทะเบียน ผลประเมิน
เปรียบเทียบรายปี  ชื่อ  ที่ตั้ง 
(ใช้ดูพัฒนาการได้) 

6. ใบแจ้งผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง   
(คลิกที่รหัสทะเบียนจึงจะ
แสดงใบแจ้งผลการประเมิน) 

7. รายงานสรุปผลการประเมินศักยภาพจ าแนกตามผลการ
ประเมิน 

จ านวนตามระดับการประเมิน 
ดี ปานกลาง ปรับปรุง ของ
วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ 
จ าแนกตามพ้ืนที่ 

 
12.2.6 การใช้งานและค้นหาข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ เรื่อง “ข้อมูลพื้นฐาน” 

 การค้นหาข้อมูลเรื่อง“ข้อมูลพื้นฐาน” สามารถค้นหาได้จาก “เมนูรายงาน” จากนั้นเลือกเมนู“ข้อมูล
พ้ืนฐาน” และเลือกรายงานที่ต้องการค้นหา 

 
 
 

เรื่อง แบบรายงาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

1. จ านวนที่ยื่นแบบ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 

 
 

รายงานสรุปจ านวนการยื่นแบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน 

2. การจดทะเบียนกลุ่ม
ในรูปแบบอื่นๆ 

1. รายงานสรุปข้อมูลพ้ืนฐานของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ขพฐ.1) 
2. รายงานสรุปข้อมูลพ้ืนฐานของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ขพฐ.1-1, 1-2) 
(กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร, กลุ่มเกษตรกร, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร, กลุ่มยุวเกษตรกร, OTOP,  
สหกรณ์, กลุ่มในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.)) 
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เรื่อง แบบรายงาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(ต่อ) 
3. สรุปประวัติการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่ายฯ 

 
 
1. รายงานสรุปประวัติการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ขพฐ.2-1) 
2. รายงานสรุปประวัติการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ขพฐ.2-2) 

4. การประกอบกิจการ
หรือกิจกรรมที่
ด าเนินการในปัจจุบัน 

1. รายงานสรุปข้อมูลพ้ืนฐานเรื่องการประกอบกิจการที่ด าเนินการในปัจจุบันทั้งหมด (ขพฐ.3) 

5. แหล่งเงินทุนที่ใช้ใน
การประกอบกิจการ 

1. รายงานสรุปข้อมูลพ้ืนฐานของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจ าแนกตามแหล่ง
เงินทุน (ขพฐ.5) 
2. รายงานสรุปข้อมูลพ้ืนฐานของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจ าแนกตามแหล่ง
เงินทุน (ขพฐ.5-3, ขพฐ.5-4) 

6. การได้รับการ
สนับสนุนด้านปัจจัยและ
การบริการ 

1. รายงานสรุปข้อมูลพ้ืนฐานการได้รับการสนับสนุนด้านปัจจัยและด้านบริการ (ขพฐ.6) 
2. รายงานสรุปรายชื่อหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านปัจจัยและด้านบริการ (ขพฐ.6-3, ขพฐ.6-4) 

7. การได้รับการ
สนับสนุนด้านการตลาด 

1. รายงานสรุปข้อมูลพ้ืนฐานการได้รับการสนับสนุนด้านการตลาด (ขพฐ.7) 
2. รายงานสรุปรายชื่อหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านการตลาด (ขพฐ.7-3, ขพฐ.7-4) 

8. ประวัติการฝึกอบรม 
ดูงาน 

1. รายงานสรุปข้อมูลพ้ืนฐานของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เรื่องประวัติการ
ฝึกอบรมดูงาน (ขพฐ.8) 
2. รายงานรายชื่อสรุปหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมดูงาน (ขพฐ.8-3) 

9. ผลงานรางวัลหรือ
มาตรฐานที่ได้รับการ
รับรอง 

1. รายงานสรุปข้อมูลพ้ืนฐานผลรางวัลหรือมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจ าแนกตามพ้ืนที่ (ขพฐ.9) 
2. รายงานสรุปข้อมูลพ้ืนฐานผลรางวัลหรือมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจ าแนกตามมาตรฐาน 
(ขพฐ.9-3) 

10. ลักษณะทางด้าน
การตลาด 

1. รายงานสรุปข้อมูลพ้ืนฐานลักษณะทางด้านการตลาด (ขพฐ.10) 
2. รายงานสรุปข้อมูลพ้ืนฐานลักษณะทางด้านการตลาดจ าแนกตามพ้ืนที่ (ขพฐ.10-3) 
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   12.2.7  ก�รใช้ง�นและค้นห�ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ เรื่อง “สินค้าและบริการ”

      • ก�รค้นห�ข้อมูลเรื่อง “สินค้าและบริการ” ส�ม�รถค้นห�ได้จ�ก “เมนูรายงาน” จ�กนั้นเลือก

เมนู “สินค้าและบริการ” และเลือกร�ยง�นที่ต้องก�รค้นห�

102 
12.2.7 การใช้งานและค้นหาข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ เรื่อง “สินค้าและบริการ” 

 การค้นหาข้อมูลเรื่อง“สินค้าและบริการ” สามารถค้นหาได้จาก “เมนูรายงาน” จากนั้นเลือกเมนู
“สินค้าและบริการ” และเลือกรายงานที่ต้องการค้นหา 

 

เรื่อง แบบรายงาน รายละเอียด 
ชนิดสินค้าและบริการ 1. รายงานจ าแนกตามชนิดของสินค้าและบริการ ชื่อสินค้า/บริการ ราคา ชื่อ

ที่ตั้ง (ตามพ้ืนที่) 
2. รายงานจ าแนกตามสถานที่ผลิต ชื่อ ที่ตั้ง ชื่อสินค้า/บริการ 

ทั้งหมด (ตามพ้ืนที่) 
3. รายงานจ าแนกตามการรับรองคุณภาพ จ านวนวิสาหกิจชุมชน/

เครือข่ายฯ ตามมาตรฐาน 
ที่ได้รับ  

4. รายงานจ าแนกตามช่องทางการจ าหน่าย จ านวนวิสาหกิจชุมชน/
เครือข่ายฯ ตามช่องทาง 
การจ าหน่าย 

5. รายงานจ าแนกตามเทศกาล จ านวนวิสาหกิจชุมชน/
เครือข่ายฯ ที่มีสินค้าและ
บริการตามเทศกาลต่างๆ 
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   12.2.8  ก�รใช้ง�นและค้นห�ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ เรื่อง “กราฟต่างๆ”

      กร�ฟต�่งๆ เป็นก�รนำ�ขอ้มลูของวสิ�หกจิชมุชน : จำ�นวนสม�ชกิ  จำ�นวนวสิ�หกจิชมุชน/เครอืข�่ยฯ 

ที่จำ�แนกต�มพื้นที่ และจำ�นวนวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยฯ ต�มกลุ่มก�รผลิตสินค้�และก�รให้บริก�ร ม�นำ�เสนอในลักษณะ

แผนภูมิวงกลม และแผนภูมิแท่ง เพื่อใช้ในก�รนำ�เสนอข้อมูลวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยฯ ประกอบก�รประชุมคณะกรรมก�ร

วิส�หกิจชุมชนทุกระดับและก�รประชุมต่�งๆ 

      • ก�รค้นห�ข้อมูลเรื่อง “กราฟต่างๆ” ส�ม�รถค้นห�ได้จ�ก “เมนูรายงาน” จ�กนั้นเลือกเมนู        

“กราฟต่างๆ” และเลือกร�ยง�นที่ต้องก�รค้นห�

   12.2.9  ก�รใช้ง�นและค้นห�ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ เรื่อง “การส่งเสริม/สนับสนุนจากหน่วยงานภาคี 

(โดยหน่วยงานภาคีบันทึก)”

      • ก�รค้นห�ข้อมูลเรื่อง “การส่งเสริม/สนับสนุนจากหน่วยงานภาคี” ส�ม�รถค้นห�ได้จ�ก  

“เมนรูายงาน”  จ�กนัน้เลอืกเมน ู“การสง่เสรมิ/สนบัสนุนจากหน่วยงานภาค ี(โดยหน่วยงานภาคบีนัทกึ)” และเลอืกร�ยง�น

ที่ต้องก�รค้นห�

12.2.8 การใช้งานและค้นหาข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ เรื่อง “กราฟต่างๆ” 
         กราฟต่างๆ เป็นการน าข้อมูลของวิสาหกิจชุมชน : จ านวนสมาชิก  จ านวนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ      
ที่จ าแนกตามพ้ืนที่ และจ านวนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ ตามกลุ่มการผลิตสินค้าและการให้บริการ มาน าเสนอใน
ลักษณะแผนภูมิวงกลม และแผนภูมิแท่ง เพ่ือใช้ในการน าเสนอข้อมูลวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ ประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนทุกระดับและการประชุมต่างๆ  

 การค้นหาข้อมูลเรื่อง“กราฟต่างๆ” สามารถค้นหาได้จาก “เมนูรายงาน” จากนั้นเลือกเมนู        
“กราฟต่างๆ” และเลือกรายงานที่ต้องการค้นหา 

 

เรื่อง แบบรายงาน 
กราฟต่างๆ 1. จ านวนวิสาหกิจชุมชน/เครอืข่ายวิสาหกิจชุมชน จ าแนกตามพ้ืนที่ 

2. จ านวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จ าแนกตามพ้ืนที่ 
3. จ านวนวิสาหกิจชุมชน/เครอืข่ายวิสาหกิจชุมชน จ าแนกตามกลุ่มการผลิตสินค้า         
(แผนภูมิวงกลม) 
4. จ านวนวิสาหกิจชุมชน/เครอืข่ายวิสาหกิจชุมชน จ าแนกตามกลุ่มการผลิตสินค้า          
(แผนภูมิแท่ง) 
5. จ านวนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จ าแนกตามกลุ่มการให้บริการ            
(แผนภูมิวงกลม) 
6. จ านวนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จ าแนกตามกลุ่มการให้บริการ                   
(แผนภูมิแท่ง) 

 

12.2.9 การใช้งานและค้นหาข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ เรื่อง “การส่งเสริม/สนับสนุนจากหน่วยงานภาคี 
(โดยหน่วยงานภาคีบันทึก)” 
 การค้นหาข้อมูลเรื่อง“การส่งเสริม/สนับสนุนจากหน่วยงานภาค”ีสามารถค้นหาได้จาก “เมนูรายงาน”  
จากนั้นเลือกเมนู“การส่งเสริม/สนับสนุนจากหน่วยงานภาคี (โดยหน่วยงานภาคีบันทึก)” และเลือกรายงานที่
ต้องการค้นหา 
 
 

เรื่อง แบบรายงาน รายละเอียด 
การส่งเสริม/สนับสนุน
จากหน่วยงานภาคี 

1. รายงานจ าแนกตามหน่วยงานภาคี (ภค.1)  แสดงผลการสนับสนุนของ
หน่วยงานภาค ี(รหัสทะเบียน, 
ชื่อ, ที่ตั้ง, ด้าน, เรื่อง/หลักสูตร, 
งบประมาณ,ช่วงเวลาสนับสนุน) 

 

12.2.8 การใช้งานและค้นหาข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ เรื่อง “กราฟต่างๆ” 
         กราฟต่างๆ เป็นการน าข้อมูลของวิสาหกิจชุมชน : จ านวนสมาชิก  จ านวนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ      
ที่จ าแนกตามพ้ืนที่ และจ านวนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ ตามกลุ่มการผลิตสินค้าและการให้บริการ มาน าเสนอใน
ลักษณะแผนภูมิวงกลม และแผนภูมิแท่ง เพ่ือใช้ในการน าเสนอข้อมูลวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ ประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนทุกระดับและการประชุมต่างๆ  

 การค้นหาข้อมูลเรื่อง“กราฟต่างๆ” สามารถค้นหาได้จาก “เมนูรายงาน” จากนั้นเลือกเมนู        
“กราฟต่างๆ” และเลือกรายงานที่ต้องการค้นหา 

 

เรื่อง แบบรายงาน 
กราฟต่างๆ 1. จ านวนวิสาหกิจชุมชน/เครอืข่ายวิสาหกิจชุมชน จ าแนกตามพ้ืนที่ 

2. จ านวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จ าแนกตามพ้ืนที่ 
3. จ านวนวิสาหกิจชุมชน/เครอืข่ายวิสาหกิจชุมชน จ าแนกตามกลุ่มการผลิตสินค้า         
(แผนภูมิวงกลม) 
4. จ านวนวิสาหกิจชุมชน/เครอืข่ายวิสาหกิจชุมชน จ าแนกตามกลุ่มการผลิตสินค้า          
(แผนภูมิแท่ง) 
5. จ านวนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จ าแนกตามกลุ่มการให้บริการ            
(แผนภูมิวงกลม) 
6. จ านวนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จ าแนกตามกลุ่มการให้บริการ                   
(แผนภูมิแท่ง) 

 

12.2.9 การใช้งานและค้นหาข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ เรื่อง “การส่งเสริม/สนับสนุนจากหน่วยงานภาคี 
(โดยหน่วยงานภาคีบันทึก)” 
 การค้นหาข้อมูลเรื่อง“การส่งเสริม/สนับสนุนจากหน่วยงานภาค”ีสามารถค้นหาได้จาก “เมนูรายงาน”  
จากนั้นเลือกเมนู“การส่งเสริม/สนับสนุนจากหน่วยงานภาคี (โดยหน่วยงานภาคีบันทึก)” และเลือกรายงานที่
ต้องการค้นหา 
 
 

เรื่อง แบบรายงาน รายละเอียด 
การส่งเสริม/สนับสนุน
จากหน่วยงานภาคี 

1. รายงานจ าแนกตามหน่วยงานภาคี (ภค.1)  แสดงผลการสนับสนุนของ
หน่วยงานภาคี (รหัสทะเบียน, 
ชื่อ, ที่ตั้ง, ด้าน, เรื่อง/หลักสูตร, 
งบประมาณ,ช่วงเวลาสนับสนุน) 
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เรื่อง แบบรายงาน รายละเอียด 
การส่งเสริม/สนับสนุน
จากหน่วยงานภาคี 

(ต่อ) 
 

2. รายงานจ าแนกตามวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ  
    ชุมชน (ภค.2)   

แสดงรายละเอียดหลักสูตรที่
แต่ละหน่วยงานภาคีท่ีให้ 
การสนับสนุนในด้านต่างๆ 
(ชื่อหน่วยงานภาคี, ด้าน, 
เรื่อง/หลักสูตร, งบประมาณ,
ช่วงเวลาสนับสนุน) 

3. รายงานจ าแนกตามสถานที่ตั้ง (ภค.3)   แสดงรายละเอียดการสนับสนุน
เป็นรายวิสาหกิจชุมชน (รหัส
ทะเบียน, ชื่อ, ที่ตั้ง, หน่วยงาน
ภาคี, ด้าน, เรื่อง/หลักสูตร, 
งบประมาณช่วงเวลาสนับสนุน) 

4. สรุปข้อมูลการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาคี   
   4.1 รายงานตามหน่วยงานภาคี (ภค.4) 

แสดงผลการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาคเีป็นราย
วิสาหกิจชุมชน  
(รหัสทะเบียน, ชื่อ, การส่งเสริม/
สนับสนุนเป็นจ านวนครั้ง และ
งบประมาณ ทั้ง 4 ด้าน :   
ด้านความรู้, ด้านการตลาด, 
ด้านเงินลงทุน, ด้านปัจจัย) 

  *4.2 รายงานตามวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  
         (ภค.5) 

แสดงรายชื่อหน่วยงานภาคี
ทั้งหมดที่ให้สนับสนุน
วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ 
(ชื่อหน่วยงานภาคี, การส่งเสริม/
สนับสนุนเป็นจ านวนครั้ง และ
งบประมาณ ทั้ง 4 ด้าน :  
ด้านความรู้, ด้านการตลาด, 
ด้านเงินลงทุน, ด้านปัจจัย) 

 

หมายเหตุ  *  หมายถึง รายงานที่ใช้บ่อย 
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   12.2.10 ก�รใช้ง�นและค้นห�ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ เรื่อง “วิสาหกิจชุมชนดีเด่น”

      • ก�รค้นห�ข้อมูลเรื่อง “วิสาหกิจชุมชนดีเด่น” ส�ม�รถค้นห�ได้จ�ก “เมนูรายงาน” จ�กนั้น

เลือกเมนู “วิสาหกิจชุมชนดีเด่น” และเลือกร�ยง�นที่ต้องก�รค้นห�

   12.2.11 ก�รใช้ง�นและค้นห�ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ เรื่อง “การตั้งค่าการพิมพ์แบบรายงาน”

      • ก�รคน้ห�ขอ้มลูเรือ่ง “การต้ังคา่การพมิพแ์บบรายงาน” ส�ม�รถคน้ห�ได้จ�ก “เมนหูนา้หลกั” 

ในหัวข้อ “เอกสาร/แบบฟอร์ม”

 เรื่อง  แบบรายงาน รายละเอียด 
การส่งเสริม/สนับสนุน

จากหน่วยงานภาคี 
(ต่อ) 

 

  4.3 รายงานตามที่สถานที่ตั้ง (ภค.6) แสดงจ านวนและ
งบประมาณท่ีหน่วยงานภาคี
ให้สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน/
เครือข่ายฯ ทั้ง 4 ด้าน   
(ด้านความรู้, ด้านการตลาด, 
ด้านเงินลงทุน, ด้านปัจจัย) 

 
*** สามารถ Download “คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนส าหรับหน่วยงานภาคี”  
     ได้ที ่www.sceb.doae.go.th/download2.html 
 

12.2.10 การใช้งานและค้นหาข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ เรื่อง “วิสาหกิจชุมชนดีเด่น” 
 การค้นหาข้อมูลเรื่อง“วิสาหกิจชุมชนดีเด่น” สามารถค้นหาได้จาก “เมนูรายงาน” จากนั้นเลือกเมนู

“วิสาหกิจชุมชนดีเด่น” และเลือกรายงานที่ต้องการค้นหา 
 

เรื่อง แบบรายงาน รายละเอียด 
วิสาหกิจชุมชนดีเด่น 1. รายงานรายชื่อวิสาหกิจชุมชนดีเด่น 

(ระดับจังหวัด/ระดับประเทศ) 
รหัสทะเบียน, ชื่อ, ที่อยู่, ชื่อ
และเบอร์โทรผู้ประสานงาน,  
รางวัลและปีที่ได้รับรางวัล, 
ข้อมูลและประเด็นที่ท าให้
ได้รับรางวัล, และหน่วยงาน
ที่ให้การสนับสนุน 

 

12.2.11การใช้งานและค้นหาข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ เรื่อง “การตั้งค่าการพิมพ์แบบรายงาน” 
 การค้นหาข้อมูลเรื่อง“การตั้งค่าการพิมพ์แบบรายงาน”สามารถค้นหาได้จาก “เมนูหน้าหลัก”                     

ในหัวข้อ“เอกสาร/แบบฟอร์ม” 
 

เรื่อง แบบรายงาน 
การตั้งค่า    

การพิมพ์แบบรายงาน 
1. ขั้นตอนการพิมพ์ ท.ว.ช. 2 ให้สวยงาม   
2. การพิมพ์ ท.ว.ช. 2 (ภาษาอังกฤษ) 
3. การพิมพ์ ท.ว.ช. 3 (ภาษาอังกฤษ) 

 

 เรื่อง  แบบรายงาน รายละเอียด 
การส่งเสริม/สนับสนุน

จากหน่วยงานภาคี 
(ต่อ) 

 

  4.3 รายงานตามที่สถานที่ตั้ง (ภค.6) แสดงจ านวนและ
งบประมาณท่ีหน่วยงานภาคี
ให้สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน/
เครือข่ายฯ ทั้ง 4 ด้าน   
(ด้านความรู้, ด้านการตลาด, 
ด้านเงินลงทุน, ด้านปัจจัย) 

 
*** สามารถ Download “คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนส าหรับหน่วยงานภาคี”  
     ได้ที ่www.sceb.doae.go.th/download2.html 
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วิสาหกิจชุมชนดีเด่น 1. รายงานรายชื่อวิสาหกิจชุมชนดีเด่น 

(ระดับจังหวัด/ระดับประเทศ) 
รหัสทะเบียน, ชื่อ, ที่อยู่, ชื่อ
และเบอร์โทรผู้ประสานงาน,  
รางวัลและปีที่ได้รับรางวัล, 
ข้อมูลและประเด็นที่ท าให้
ได้รับรางวัล, และหน่วยงาน
ที่ให้การสนับสนุน 
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ในหัวข้อ“เอกสาร/แบบฟอร์ม” 
 

เรื่อง แบบรายงาน 
การตั้งค่า    

การพิมพ์แบบรายงาน 
1. ขั้นตอนการพิมพ์ ท.ว.ช. 2 ให้สวยงาม   
2. การพิมพ์ ท.ว.ช. 2 (ภาษาอังกฤษ) 
3. การพิมพ์ ท.ว.ช. 3 (ภาษาอังกฤษ) 

 

 เรื่อง  แบบรายงาน รายละเอียด 
การส่งเสริม/สนับสนุน

จากหน่วยงานภาคี 
(ต่อ) 

 

  4.3 รายงานตามที่สถานที่ตั้ง (ภค.6) แสดงจ านวนและ
งบประมาณท่ีหน่วยงานภาคี
ให้สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน/
เครือข่ายฯ ทั้ง 4 ด้าน   
(ด้านความรู้, ด้านการตลาด, 
ด้านเงินลงทุน, ด้านปัจจัย) 

 
*** สามารถ Download “คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนส าหรับหน่วยงานภาคี”  
     ได้ที ่www.sceb.doae.go.th/download2.html 
 

12.2.10 การใช้งานและค้นหาข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ เรื่อง “วิสาหกิจชุมชนดีเด่น” 
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เรื่อง แบบรายงาน รายละเอียด 
วิสาหกิจชุมชนดีเด่น 1. รายงานรายชื่อวิสาหกิจชุมชนดีเด่น 

(ระดับจังหวัด/ระดับประเทศ) 
รหัสทะเบียน, ชื่อ, ที่อยู่, ชื่อ
และเบอร์โทรผู้ประสานงาน,  
รางวัลและปีที่ได้รับรางวัล, 
ข้อมูลและประเด็นที่ท าให้
ได้รับรางวัล, และหน่วยงาน
ที่ให้การสนับสนุน 
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ในหัวข้อ“เอกสาร/แบบฟอร์ม” 
 

เรื่อง แบบรายงาน 
การตั้งค่า    

การพิมพ์แบบรายงาน 
1. ขั้นตอนการพิมพ์ ท.ว.ช. 2 ให้สวยงาม   
2. การพิมพ์ ท.ว.ช. 2 (ภาษาอังกฤษ) 
3. การพิมพ์ ท.ว.ช. 3 (ภาษาอังกฤษ) 

 

 เรื่อง  แบบรายงาน รายละเอียด 
การส่งเสริม/สนับสนุน

จากหน่วยงานภาคี 
(ต่อ) 

 

  4.3 รายงานตามที่สถานที่ตั้ง (ภค.6) แสดงจ านวนและ
งบประมาณท่ีหน่วยงานภาคี
ให้สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน/
เครือข่ายฯ ทั้ง 4 ด้าน   
(ด้านความรู้, ด้านการตลาด, 
ด้านเงินลงทุน, ด้านปัจจัย) 

 
*** สามารถ Download “คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนส าหรับหน่วยงานภาคี”  
     ได้ที ่www.sceb.doae.go.th/download2.html 
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วิสาหกิจชุมชนดีเด่น 1. รายงานรายชื่อวิสาหกิจชุมชนดีเด่น 

(ระดับจังหวัด/ระดับประเทศ) 
รหัสทะเบียน, ชื่อ, ที่อยู่, ชื่อ
และเบอร์โทรผู้ประสานงาน,  
รางวัลและปีที่ได้รับรางวัล, 
ข้อมูลและประเด็นที่ท าให้
ได้รับรางวัล, และหน่วยงาน
ที่ให้การสนับสนุน 

 

12.2.11การใช้งานและค้นหาข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ เรื่อง “การตั้งค่าการพิมพ์แบบรายงาน” 
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เรื่อง แบบรายงาน 
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การพิมพ์แบบรายงาน 
1. ขั้นตอนการพิมพ์ ท.ว.ช. 2 ให้สวยงาม   
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3. การพิมพ์ ท.ว.ช. 3 (ภาษาอังกฤษ) 
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ส่วนที่ 13

การใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 

(การจดทะเบียนฯ โดยไม่ใช้สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน)

 13.1 แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 

   (การจดทะเบียนฯ โดยไม่ใช้สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน)

   ต�มมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มีน�คม 2559 เห็นชอบในหลักก�รให้ส่วนร�ชก�ร และหน่วยง�นของรัฐ

ดำ�เนนิก�รต�มแนวท�งก�รบรูณ�ก�รฐ�นขอ้มลูประช�ชนและก�รบรกิ�รภ�ครฐั รวมทัง้ก�รปรบัปรงุระเบยีบกฎหม�ย ระเบยีบ 

กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง ให้รองรับก�รดำ�เนินก�รเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในก�รบูรณ�ก�รฐ�นข้อมูลประช�ชนและก�ร 

บรกิ�รภ�ครฐั และหวัหน�้คณะรกัษ�คว�มสงบแหง่ช�ตไิดม้คีำ�สัง่ ที ่21/2560 ลงวนัที ่4 เมษ�ยน 2560 เรือ่ง ก�รแก้ไขเพิม่เตมิ

กฎหม�ยเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รประกอบธุรกิจ ข้อ 17 มีส�ระสำ�คัญ คือ ก�รให้บริก�รประช�ชนของส่วนร�ชก�ร

ในเรื่องของก�รอนุมัติ อนุญ�ต จดทะเบียน จดแจ้ง นั้น มิให้ส่วนร�ชก�รเรียกสำ�เน�เอกส�รที่ร�ชก�รออกให้จ�กประช�ชน  

โดยใหส้ว่นร�ชก�รตรวจเอกส�รจ�กหนว่ยง�นท่ีออกเอกส�รดว้ยวธิกี�รสง่ขอ้มลูหรอืสำ�เน�เอกส�รม�เพือ่ประกอบก�รพจิ�รณ�

ดำ�เนนิก�ร ดงันัน้ จงึไดม้กี�รพฒัน�ระบบส�รสนเทศวสิ�หกจิชมุชน (ก�รจดทะเบยีนฯ โดยไมใ่ชส้ำ�เน�บตัรประจำ�ตวัประช�ชน) 

ขึ้นม�รองรับโดย

 1. กรมส่งเสริมก�รเกษตรมีหนังสือแจ้งเรื่อง ก�รเปิดใช้ง�นระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน (ก�รจดทะเบียนฯ โดย

ไม่ใช้สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน) ในก�รขับเคลื่อนต�มแนวท�งก�รบูรณ�ก�รฐ�นข้อมูลประช�ชน และก�รบริก�รภ�ครัฐ : 

ในวันที่ 1 เมษายน 2562 (ต�มหนังสือกรมส่งเสริมก�รเกษตรที่ กษ 1023/ว 285 ลว 1 มีน�คม 2562)

 2. “เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนในระดับอำาเภอ” ที่ได้ส่งแบบสมัครขออนุญ�ตตรวจสอบข้อมูล

ทะเบียนร�ษฎร กรมก�รปกครอง ม�ยังกรมส่งเสริมก�รเกษตร (ต�มหนังสือที่ กษ 1023/ว 1260 ลว 24 สิงห�คม 2561)  

จะได้สิทธิในก�รตรวจสอบข้อมูลทะเบียนร�ษฎร กรมก�รปกครอง โดย “ต้องไปดำาเนินการขอ Pin Code จากที่ว่าการ

อำาเภอ/สำานักงานเขต ให้เรียบร้อย” จึงจะส�ม�รถเข้�ใช้ง�นในระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชนนี้ได้ 

หมายเหตุ : 

 • เมื่อเจ้�หน�้ที่ฯ ได้รับ Pin Code จ�กที่ว�่ก�รอำ�เภอ/สำ�นักง�นเขต แล้ว ต้องจดจำ� Pin Code ของตนเองไว้เป็นอย�่งดี

 • Pin Code ต้องมีก�รเปิดใช้ง�น มิฉะนั้นจะหมดอ�ยุภ�ยใน 3 เดือน (ต้องไปขอ Pin Code ใหม่)

 • ห�กมีก�รเปลี่ยนแปลงเจ้�หน้�ที่ฯ ให้จังหวัดทำ�หนังสือแจ้งกรมส่งเสริมก�รเกษตร เพ่ือขอยกเลิกคนเดิมพร้อม

ส่งแบบสมัครฯ ของเจ้�หน�้ที่ฯ คนใหม่ (ซึ่งคนใหม่ต้องไปดำ�เนินก�รขอ Pin Code ใหม่ไว้เพื่อใช้ง�น เมื่อผู้ดูแลระบบได้สร้�ง

สิทธิให้เรียบร้อยแล้ว)

 • ห�กมีปัญห�เรื่องสิทธิในก�รตรวจสอบข้อมูลฯ ให้ติดต่อสอบถ�มได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร 

กลุ่มพัฒน�ระบบส�รสนเทศ โทร. 0 2940 6028-9 หรือ E-mail : ict30@doae.go.th

 • ส�ม�รถด�วน์โหลด “แบบสมัครฯ” ได้ที่ระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน  (โดย Log in เข้�สู่ระบบฯ ในหัวข้อ 

“เอกส�ร/แบบฟอร์ม”) 

 3. มีแบบฟอร์มที่ปรับปรุงใหม่ ปี 2562 จำ�นวน 7 แบบ (แบบ สวช.01 - แบบ สวช.07) ดังนี้

  3.1 แบบคำ�ขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01)

  3.2 แบบคำ�ร้องคัดค้�นก�รจดทะเบียน (แบบ สวช.02) 

  3.3 แบบคำ�ขอดำ�เนินกิจก�รต่อ (แบบ สวช.03)
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  3.4 แบบคำ�ร้องขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียน (แบบ สวช.04)

  3.5 แบบคำ�ร้องขอปรับปรุงทะเบียน (แบบ สวช.05)

  3.6 แบบคำ�ร้องอุทธรณ์คัดค้�นก�รไม่รับจดทะเบียน หรือ เพิกถอนทะเบียน (แบบ สวช.06)

  3.7 แบบคำ�ร้องทั่วไป (แบบ สวช.07)

 (โดยให้ผู้ยื่นแบบ/สม�ชิก ลงล�ยมือชื่อยินยอมให้ตรวจสอบและนำ�ข้อมูลในบัตรประจำ�ตัวประช�ชนไปใช้ได้  

เพื่อประโยชน์ต่อก�รจดทะเบียนฯ และประโยชน์ต่อท�งร�ชก�รเท่�นั้น)

หมายเหตุ : ส�ม�รถด�วน์โหลด “แบบฟอรม์” ได้ที ่หน�้แรกของระบบส�รสนเทศวสิ�หกจิชมุชน (http://smce.doae.go.th) 

ที่ icon แบบฟอร์มเอกส�ร

 4. เจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบง�นวิส�หกิจชุมชนในระดับอำ�เภอ ดำ�เนินก�รติดตั้งโปรแกรมสำ�หรับอ่�นบัตรประช�ชน 

(Smartcard Reader Agent) ต�มคู่มือก�รใช้ง�นระบบฯ ปี 2562 (จดทะเบียนฯ โดยไม่ใช้สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน) 

และวีดิทัศน์วิธีก�รติดตั้งโปรแกรม/ก�รใช้ง�นระบบฯ 

หมายเหตุ : ส�ม�รถด�วน์โหลด “คู่มือการใช้งานระบบฯ ปี 2562” ได้ที่ระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน  

(http://smce.doae.go.th) โดย Log in เข้�สู่ระบบฯ ในหัวข้อ คู่มือโปรแกรม               

 5. วิธีก�รเข้�ใช้ง�นระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน  (http://smce.doae.go.th)  เพื่อก�รบันทึกแบบฟอร์มใน 

ก�รจดทะเบยีนวสิ�หกจิชมุชน/เครอืข่�ยวสิ�หกจิชมุชน บนัทกึโดย “เจา้หนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบงานวสิาหกิจชุมชนในระดบัอำาเภอ” 
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แบบค าขอจดทะเบียน  
(แบบ สวช.01) 

แบบค าร้องขอปรับปรุงทะเบียน  
(แบบ สวช.05) 

การตรวจสอบชื่อ /ก่อน Log in เข้าสู่ระบบ 
ในกรณีที่ผู้ยื่นแบบค าขอจดทะเบียนต้องการทราบว่า 
ชื่อนั้นใช้ได้หรือไม่ สามารถตรวจสอบได้โดย 
  - คลิกปุ่มเลือก “วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ” 
  - พิมพ์ชื่อที่ต้องการตรวจสอบ 
  - คลิกปุ่ม “เริ่มตรวจสอบ” 
  - หากแสดงผลว่า “ยังไม่มีผู้จอง” แสดงว่า 
ชื่อนั้นใช้ได้ 
  - หากแสดงผลว่า “มีผู้จองแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ
ส ารองล าดับถัดไป (มี 2 ชื่อ) จนกว่าจะได้ชื่อที่ใช้ได้ 

การบันทึกข้อมูล แบบ สวช.01 
(1) ท าการ Log in เข้าสู่ระบบฯ โดยกรอก  

“ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน” ของอ าเภอ 
(2) ไปที่เมนู “การตรวจสอบชื่อ”  
(3) ใส่ชื่อที่ขอจดทะเบียน (โดยไม่ต้องพิมพ์ค าว่า

วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน) 
(4) เลือกประเภท “วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ” 
(5) คลิกปุ่ม “ค้นหา” 

การบันทึกข้อมูล แบบ สวช.05 
(1)  เมื่อได้รับการอนุมัติการจดทะเบียนฯ 

เรียบร้อยแล้ว สามารถขอปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
ได้ โดยยื่นแบบค าร้องขอปรับปรุงทะเบียน  
(แบบ สวช.05) ใน 4 เรื่อง ดังนี้ 

- ที่ตั้ง 
- ผู้มีอ านาจท าการแทน 
- สมาชิก  
- กิจการ/กิจกรรม 

(2)  การบันทึกข้อมูลแบบ สวช.05 ในระบบฯ 
จะเป็นการแก้ไขข้อมูลในแบบ สวช.01  
(ท้ังนี้ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บแบบ สวช.05 ไว้เป็น
หลักฐานที่ สนง.กษอ.ด้วย)   
   (3)  Log in เข้าสู่ระบบฯใน “ปีท่ีได้รับการจด 
ทะเบียน” กรอก “ชื่อผู้ใช้,รหัสผ่าน” ของอ าเภอ 
   (4)  เลือกข้อมูลวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ 
ที่ยื่นแบบ สวช.05 ขึ้นมาท าการปรับปรุง/แก้ไข 
(โดยใช้ค าขอเลขที่.........ที่ขอจด/ ชื่อ...............) 
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แบบค าขอจดทะเบียน  
(แบบ สวช.01) 

แบบค าร้องขอปรับปรุงทะเบียน  
(แบบ สวช.05) 

การบันทึกข้อมูล แบบ สวช.01 (ต่อ) 
(6) หากแสดงผลว่า “ว่าง” แสดงว่า ชื่อนั้นใช้ได้ 

(หากแสดงผลว่า “ถูกจองแล้วในระบบ”  
ให้ตรวจสอบใหม่ / ใช้ชื่อส ารองล าดับถัดไป 2 ชื่อ) 
(7) ป้อนค าขอเลขที่ (อ าเภอก าหนดเอง)  
(8) คลิกปุ่ม “บันทึกเข้ากับระบบ” 
(9) ระบบฯ แสดง “แบบ สวช.01” ให้ท าการ 

บันทึกข้อมูลตามแบบ (ข้อ 1 – 7) ให้ครบถ้วน  
  *** ในการบันทึกข้อมูลประจ าตัวผู้ย่ืนแบบ/ผู้มีอ านาจ 
ท าการแทน 1-2 คน/สมาชิก....คน ต้องท าการบันทึกโดย 
การใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน และใช้ Pin Code ซึ่งมี
วิธีการตามคู่มือการใช้งานระบบฯ ปี 2562 (จดทะเบียนฯ  
ไม่ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน) 
(10)  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย 
- สมาชิกวิสาหกิจชุมชนต้องมีไม่น้อยกว่า 7 คน 

โดยต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกันและไม่มีรายชื่อปรากฏ
ในทะเบียนบ้านเดียวกัน 

- สมาชิกเครือข่ายฯ ต้องมีมากกว่า 2 วิสาหกิจชุมชน  
และอาจมีบุคคลภายนอกมาเป็นสมาชิกด้วยได้ 

(11) คลิกท่ีปุ่ม “บันทึกค าร้องขอจดทะเบียน” 
(12) สั่งพิมพ์แบบ สวช.01 มาตรวจสอบอีกครั้ง 

เมื่อถูกต้องแล้ว ให้น าแบบไปใช้ในการ 
- ปิดประกาศพร้อมบัญชีรายชื่อที่ยื่นขอจดทะเบียน 

ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอ เป็นเวลา 7 วัน 
- น าเสนอนายทะเบียนเพ่ือประกอบการพิจารณา 

ในการอนุมัติการจดทะเบียนฯ  
 

   การบันทึกข้อมูล แบบ สวช.05 (ต่อ) 
  (5)  การบันทึกผู้มีอ านาจท าการแทน/สมาชิก 
  *** ในการบันทึกข้อมูลประจ าตัวผู้ย่ืนแบบ/
ผู้มีอ านาจท าการแทน 1-2 คน/สมาชิก...........คน  
ต้องท าการบันทึกโดยการใช้เครื่องอ่านบัตร
ประชาชน และใช้ Pin Code ซึ่งมีวิธีการตาม 
คู่มือการใช้งานระบบฯ ปี 2562 (จดทะเบียนฯ 
ไม่ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน) 
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แบบค าขอจดทะเบียน  
(แบบ สวช.01) 

แบบค าร้องขอปรับปรุงทะเบียน  
(แบบ สวช.05) 

การอนุมัติการจดทะเบียน 
      (13)  เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบฯ ครบ 7 วันท าการ 

จะปรากฏรายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ ขึ้นให้ท า 
การอนุมัติ โดยเลือกเมนู “อนุมัติ” แล้วเลือกหัวข้อ 
“การอนุมัติการจดทะเบียน”   

      (14)  ท าการ “คลิกอนุมัติ” การจดทะเบียนในระบบฯ 
ได้ตามรายชื่อที่ปรากฏขึ้น 

 

   

แบบอ่ืนๆ (แบบ สวช.02 / 03 / 04 / 06 / 07) 
Log in เข้าสู่ระบบฯ 

 (1) โดยกรอก “ชื่อผู้ใช้ , รหัสผ่าน” ของอ าเภอ                    
 (2) ไปที่เมนู “ค าร้อง”  
 (3) เลือกแบบค าร้องที่ต้องการบันทึก 5 แบบ ดังนี้ 

- แบบค าร้องคัดค้านการจดทะเบียน (แบบ สวช.02) 
- แบบค าขอด าเนินกิจการต่อ (แบบ สวช.03) 
- แบบค าร้องขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียน (แบบ สวช.04) 
- แบบค าร้องอุทธรณ์คัดค้านการไม่รับจดทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียน (แบบ สวช.06) 
- แบบค าร้องทั่วไป (แบบ สวช.07) 

(4) *** ในการบันทึกข้อมูลประจ าตัวผู้ยื่นแบบ ต้องท าการบันทึกโดยการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน 
และใช้ Pin Code ซึ่งมีวิธีการตามคู่มือการใช้งานระบบฯ ปี 2562 (จดทะเบียนฯ ไม่ใช้ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน) 

   
    หมายเหตุ : *** สามารถดาวน์โหลด “คู่มือการใช้งานระบบฯ ปี 2562” ได้ที่ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 
     (http://www.sceb.doae.go.th/download2.html) โดย Login เข้าสู่ระบบฯ  
                       ในหัวข้อ คู่มือโปรแกรม  
                 *** ติดต่อสอบถามได้ที่ : กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน        
                       โทร. 0 2940 6172 หรือ Email : sceb40@doae.go.th 
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แบบค าขอจดทะเบียน  
(แบบ สวช.01) 

แบบค าร้องขอปรับปรุงทะเบียน  
(แบบ สวช.05) 

การอนุมัติการจดทะเบียน 
      (13)  เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบฯ ครบ 7 วันท าการ 

จะปรากฏรายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ ขึ้นให้ท า 
การอนุมัติ โดยเลือกเมนู “อนุมัติ” แล้วเลือกหัวข้อ 
“การอนุมัติการจดทะเบียน”   

      (14)  ท าการ “คลิกอนุมัติ” การจดทะเบียนในระบบฯ 
ได้ตามรายชื่อที่ปรากฏขึ้น 

 

   

แบบอ่ืนๆ (แบบ สวช.02 / 03 / 04 / 06 / 07) 
Log in เข้าสู่ระบบฯ 

 (1) โดยกรอก “ชื่อผู้ใช้ , รหัสผ่าน” ของอ าเภอ                    
 (2) ไปที่เมนู “ค าร้อง”  
 (3) เลือกแบบค าร้องที่ต้องการบันทึก 5 แบบ ดังนี้ 

- แบบค าร้องคัดค้านการจดทะเบียน (แบบ สวช.02) 
- แบบค าขอด าเนินกิจการต่อ (แบบ สวช.03) 
- แบบค าร้องขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียน (แบบ สวช.04) 
- แบบค าร้องอุทธรณ์คัดค้านการไม่รับจดทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียน (แบบ สวช.06) 
- แบบค าร้องทั่วไป (แบบ สวช.07) 

(4) *** ในการบันทึกข้อมูลประจ าตัวผู้ยื่นแบบ ต้องท าการบันทึกโดยการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน 
และใช้ Pin Code ซึ่งมีวิธีการตามคู่มือการใช้งานระบบฯ ปี 2562 (จดทะเบียนฯ ไม่ใช้ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน) 

   
    หมายเหตุ : *** สามารถดาวน์โหลด “คู่มือการใช้งานระบบฯ ปี 2562” ได้ที่ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 
     (http://www.sceb.doae.go.th/download2.html) โดย Login เข้าสู่ระบบฯ  
                       ในหัวข้อ คู่มือโปรแกรม  
                 *** ติดต่อสอบถามได้ที่ : กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน        
                       โทร. 0 2940 6172 หรือ Email : sceb40@doae.go.th 
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แบบสมัครขออนุญาตตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 

 
เลขประจ าตัวประชาชน  
1. ค าน าหน้าชื่อ     นาย     นาง     นางสาว 
2. ชื่อ............................................................. นามสกุล............................................. 
3. ต าแหน่ง................................................................................................................ 
4. หน่วยงานที่สังกัด อ าเภอ.................................................. จังหวัด.................................................... 
5. เบอร์โทรศัพท์ (ส านักงาน)................................................. 
6. เบอร์มือถือ..................................................................... .... 
7. อีเมล์................................................................................... 
กรณี เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน (ถ้ามี) 
เลขประจ าตัวประชาชนของเจ้าหน้าที่รายเดิม  
1. ค าน าหน้าชื่อ นาย นาง นางสาว 
2. ชื่อ........................................................... นามสกุล................................................ 
3. ต าแหน่ง.................................................................................................................. 
เหตุผล    ย้ายหน้าที่รับผิดชอบงาน      เกษียณอายุราชการ 

  เสียชีวิต             อ่ืนๆ ระบุ.................................................................. 
ลงชื่อ ...............................................  
      (…………………………………………)      
            เจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาต 
วันที่................................................... 
 

        เกษตรอ าเภอลงนามอนุญาต           เกษตรจังหวัดลงนามอนุญาต 
ลงชื่อ ................................................   ลงชื่อ .................................................. 
       (…………………………………………)           (…………………………………………) 
ต าแหน่ง.............................................   ต าแหน่ง .............................................. 
วันที่ ..................................................   วันที่ .................................................... 



คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ปี 2562)

100

 13.2 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 

   (การจดทะเบียนฯ โดยไม่ใช้สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน) 

   1. วิธีการติดตั้งโปรแกรมสำาหรับอ่านบัตรประชาชน (Smartcard Reader Agent)

    1.1 เข้�ลิงก์ http://smce.doae.go.th

          - ทำ�ก�ร Login โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่�น (Password)

          - คลิกเพื่อด�วน์โหลดไฟล์ชุดติดตั้ง ดังภ�พด�้นล่�ง

 

    1.2 คลิกด�วน์โหลดไฟล์ชุดติดตั้ง ดังภ�พที่ 1

    1.3 ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ Setup_Smartcard_Agent_doae

 

ภาพที่ 1
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    1.4 คลิกที่ Extract To ดังภ�พที่ 2

 

ภาพที่ 2

    1.5 ใช้เม้�ท์เลือกที่ Desktop จ�กนั้นคลิกที่ปุ่ม OK  ดังภ�พที่ 3

    1.6 เมื่อเสร็จแล้วจะมีโฟลเดอร์ที่หน้�จอ ดังภ�พที่ 4

 

ภาพที่ 3

 

ภาพที่ 4
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    1.7 ดับเบิ้ลคลิกที่ โฟลเดอร์ดังภ�พที่ 4 จะปร�กฏหน้�จอ ดังภ�พที่ 5

    1.8 จ�กนั้นติดตั้งเรียงต�มลำ�ดับตัวเลข

 

ภาพที่ 5

    1.9 คลิกที่ 1.NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU ดังภ�พที่ 6

    1.10  จะทำ�ก�รติดตั้งไฟล์ที่จำ�เป็นในก�รใช้ง�น (กรุณ�รอสักครู่) ดังภ�พที่ 7

 

ภาพที่ 6

 

ภาพที่ 7
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หมายเหตุ   ***เฉพาะ Windows 10 จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพบน คลิก Close

    1.11 คลิกที่ 2.Setup_smartcard_reader  ดังภ�พที่ 8

 

ภาพที่ 8
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     1.12 จะทำ�ก�รติดตั้งไฟล์ที่จำ�เป็นในก�รใช้ง�น (กรุณ�รอสักครู่) คลิกที่ Next  ดังภ�พที่ 9 จนเสร็จสิ้น

ภาพที่ 9

    1.13 คลิกที่ 3.add_port.bat ดังภ�พที่ 10

 

ภาพที่ 10
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    1.14 จ�กนั้นคลิกขว� เลือก Run as administrator ดังภ�พที่ 11

ภาพที่ 11

    1.15 เมื่อคลิกเสร็จสิ้นทุกกระบวนก�รแล้วจะปร�กฏ ไอคอน                     ที่หน้� Desktop

    1.16 ทุกครั้งก่อนทำ�ก�รบันทึกข้อมูลผู้มีอำ�น�จแทนและสม�ชิกวิส�หกิจชุมชน ต้องคลิกที่ไอคอนนี้ 

    1.17 เพื่อทำ�ก�รเชื่อมต่อกับเครื่องอ่�นบัตรประช�ชนแบบ Smart Card ให้ตรวจสอบว่ามีไอคอนนี้ 

ปร�กฏที่ Taskbar ท�งมุมขว�ล่�งของ Desktop ดังภ�พที่ 12

 

ภาพที่ 12
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   2. การใช้งานเครื่องอ่านบัตรประชาชนในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

    

    - คลิกที่ไอคอน                     หน้� Desktop

    - ทุกครั้งก่อนทำ�ก�รบันทึกข้อมูลผู้มีอำ�น�จทำ�ก�รแทนและสม�ชิกวิส�หกิจชุมชน ต้องคลิกที่ไอคอนนี้

เพื่อทำ�ก�รเชื่อมต่อกับเครื่องอ่�นบัตรประช�ชนแบบ Smart Card ให้ตรวจสอบว่� มีไอคอนนี้ปร�กฏที่ Taskbar ท�งมุมขว�

ล่�งของ Desktop

  

  - เมื่อเชื่อมต่อเครื่องอ่�นบัตร Smart Card เข้�กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรมแล้ว จ�กนั้น 

ใส่บัตรประช�ชนของเจ้�หน้�ที่ ที่ได้ส่งร�ยชื่อให้กรมส่งเสริมก�รเกษตรสร�้งสิทธิให้
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    - เข้�ระบบส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน  (http://smce.doae.go.th)

    - ทำ�ก�ร Login โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่�น (Password) จะปร�กฏหน้�จอ ดังภ�พที่ 13

 

ภาพที่ 13

    2.1 การตรวจสอบชื่อ

      2.1.1 กดที่ “การตรวจสอบชื่อ” ดังภ�พที่ 14

 

ภาพที่ 14
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      2.1.2 ใส่ข้อมูลชื่อที่ต้องก�รตรวจสอบโดยไม่ต้องใส่คำาว่า “วิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจ

ชุมชน” แล้วเลือกประเภทวิส�หกิจ จ�กนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” ดังภ�พที่ 15 - 16

ภาพที่ 15

ภาพที่ 16

    2.2 แบบคำาขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01)

      2.2.1 เพิ่มคำาขอ

        1. กดที่ “คำ�ร้อง”

        2. กดที่ “แบบคำ�ขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01)”

        3. กดที่ “เพิ่มคำ�ขอ”

        4. กรอกเลขที่คำ�ขอ เสร็จแล้วกดปุ่ม “ค้นห�”

        5. จะแสดงแบบบันทึก  แบบ สวช.01 โดยบันทึกข้อมูลในแต่ละข้อต�มแบบ
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< ภาพหน้าจอแสดง 

“แบบบันทึก แบบ สวช.01”
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     6. กดปุม่ “Login ฐานทะเบยีนราษฎร” จะแสดงหน�้ต่�งข้ึนม�  กดปุม่ “เชือ่มต่อฐ�นทะเบยีนร�ษฎร” 

หลงัจ�กนัน้จะมหีน�้ต�่งข้ึนม�ใหก้รอก PINCODE เสรจ็แลว้กดปุม่ “ตกลง” ปุม่จะเปลีย่นเปน็คำ�ว�่ “ดึงข้อมลูบตัรประชาชน 

Online” จ�กนั้น กรอกหม�ยเลขบัตรประช�ชนของสม�ชิกผู้มีอำ�น�จทำ�ก�รแทน จ�กนั้นคลิกที่ “ดึงข้อมูลบัตรประชาชน 

Online” ระบบจะทำ�ก�รดึงข้อมูลไปกรอกให้อัตโนมัติทั้งนี้เจ้�หน้�ที่ต้องกรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และรหัสไปรษณีย์ให้ 

เรียบร้อยแล้วจึงกดปุ่ม “บันทึกสมาชิกผู้มีอำานาจทำาการแทน” ดังภ�พที่ 17 - 18

 

หมายเหต ุ

 (1) ก�รใชง้�น : กรณีใส ่PINCODE ผดิเกนิ 3 ครัง้ บตัรประช�ชนจะอยูส่ถ�นะ Lock ส�ม�รถไปขอทำ� PINCODE ใหมไ่ด ้

  ที่สำ�นักง�นเขต/อำ�เภอใกล้บ้�น

 (2) PINCODE ห�กไม่แน่ใจว่�ใส่ผิดไปแล้วกี่ครั้ง ให้ไปยื่นขอ PINCODE ใหม่ได้ตลอดเวล�ร�ชก�ร ที่สำ�นักง�นเขต/  

  อำ�เภอใกล้บ้�น

 (3) หลังจ�กเปิดสิทธิเพื่อดึงข้อมูลจ�กกรมก�รปกครองแล้ว ห�กไม่มีก�รใช้ง�นภ�ยใน 3 เดือน กรมก�รปกครองจะ

  ทำ�ก�รตัดสิทธิ์ในก�รดึงข้อมูล ดังนั้นเจ้�หน้�ที่ต้องส่งใบสมัครม�ยังกรมส่งเสริมก�รเกษตรเพื่อเปิดสิทธิ์ใหม่

  



คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ปี 2562)

111

       7. บันทึกข้อมูลสม�ชิกวิส�หกิจชุมชน โดยคลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม/แก้ไข สมาชิก” ดังภ�พที่ 19

 

ภาพที่ 19

       8. กรอกหม�ยเลขบตัรประช�ชนแลว้กดปุม่ “ดึงข้อมลูบตัรประชาชน Online” กดปุ่ม “เชือ่ม

ต่อฐานทะเบียนราษฎร” เสร็จแล้วกดปุ่ม “บันทึกสมาชิกวิสาหกิจ”  ดังภ�พที่ 20

 

ภาพที่ 20

หมายเหตุ ตรวจสอบคว�มถูกต้องของข้อมูลโดย

  (1) สม�ชิกวิส�หกิจชุมชนต้องมีไม่น้อยกว่� 7 คน โดยต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และไม่มีร�ยชื่อปร�กฏใน

ทะเบียนบ�้นเดียวกัน

  (2) สม�ชิกเครือข่�ยฯ ต้องมีอย่�งน้อย 2 วิส�หกิจชุมชน และอ�จมีบุคคลภ�ยนอกม�เป็นสม�ชิกด้วยได้
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       9. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน กดปุ่ม “บันทึกคำาร้องขอจดทะเบียน” ดังภ�พที่ 21

 

ภาพที่ 21

      2.2.2 ค้นหาเพื่อแก้ไข

        1. กดที่ “คำ�ร้อง”

        2. กดที่ “แบบคำ�ขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01)”

        3. กดที่ “ค้นห�เพื่อแก้ไข”

        4. กรอกเลขที่คำ�ขอ หรือ ร�ยชื่อวิส�หกิจชุมชน เสร็จแล้วกดปุ่ม “ค้นห�”

        5. ส�ม�รถ พิมพ์, แก้ไข หรือ ค้นห�ใหม่ ได้ ดังภ�พที่ 22

ภาพที่ 22
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   2.3  แบบคำาร้องคัดค้านการจดทะเบียน (แบบ สวช.02)

     2.3.1 เพิ่มคำาขอ

       1. กดที่ “คำ�ร้อง”

       2. กดที่ “แบบคำ�ร้องคัดค้�นก�รจดทะเบียน (แบบ สวช.02)”

       3. กดที่ “เพิ่มคำ�ขอ”

       4. กดปุ่ม “Login ฐ�นทะเบียนร�ษฎร” แล้วจะแสดงหน�้ต�่งขึ้นม� จ�กนั้นกดที่ “เชื่อมต่อ

ฐานทะเบียนราษฎร” ดังภ�พที่ 23

ภาพที่ 23 

หมายเหต ุ    

 (1) กรณีที่ออกจ�กระบบแล้วเข้�ใหม่ จะต้องทำ�ก�ร Login ใหม่ทุกคร้ัง ปุ่มจะเป็นคำ�ว่� “Login ฐ�นทะเบียน

ร�ษฎร” คลิกเชื่อมต่อฐ�นทะเบียนร�ษฎร เพื่อใส่ PINCODE

 (2) กรณี Login อยู่แล้วจะเป็นปุ่ม “ดึงข้อมูลบัตรประช�ชน Online”
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       5. เมือ่เข�้ระบบแลว้ กรอกหม�ยเลขบตัรประช�ชน กดปุม่ “ดงึขอ้มลูบตัรประชาชน Online” 

แล้วจะแสดงหน�้ต�่งขึ้นม� จ�กนั้นกดที่ “ดึงข้อมูลฐานทะเบียนราษฎร” ระบบจะทำ�ก�รกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติ ดังภ�พที่ 24

       6. กรอกข้อมูลเสร็จแล้วกดปุ่ม “บันทึก” ดังภ�พที่ 24

ภาพที่ 24

     2.3.2 ค้นหาเพื่อแก้ไข

       1. กดที่ “คำ�ร้อง”

       2. กดที่ “แบบคำ�ร้องคัดค้�นก�รจดทะเบียน (แบบ สวช.02)”

       3. กดที่ “ค้นห�เพื่อแก้ไข”

       4. ใส่เลขที่รับที่ต้องก�ร ค้นห�หรือแก้ไข เสร็จแล้วกดปุ่ม “ค้นห�” ดังภ�พที่ 25  

ภาพที่ 25
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   2.4  แบบคำาขอดำาเนินกิจการต่อ (แบบ สวช.03)

     2.4.1 เพิ่มคำาขอ

       1. กดที่ “คำ�ร้อง”

       2. กดที่ “แบบคำ�ขอดำ�เนินกิจก�รต่อ (แบบ สวช.03)”

       3. กดที่ “เพิ่มคำ�ขอ”

       4. กรอกเลขที่บัตรประช�ชนเสร็จแล้วกดปุ่ม “ดึงข้อมูลสม�ชิก” ระบบจะทำ�ก�รดึงอัตโนมัติ

       5. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม “บันทึก” ดังภ�พที่ 26

  

ภาพที่ 26
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    2.4.2 ค้นหาเพื่อแก้ไข

      1. กดที่ “คำ�ร้อง”

      2. กดที่ “แบบคำ�ขอดำ�เนินกิจก�รต่อ (แบบ สวช.03)”

      3. กดที่ “ค้นห�เพื่อแก้ไข”

       4. ใส่เลขที่รับที่ต้องก�ร ค้นห�หรือแก้ไข เสร็จแล้วกดปุ่ม “ค้นห�” ดังภ�พที่ 27

 

ภาพที่ 27

  2.5 แบบคำาร้องขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียน (แบบ สวช.04)

    2.5.1 เพิ่มคำาขอ

      1. กดที่ “คำ�ร้อง”

      2. กดที่ “แบบคำ�ร้องขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียน (แบบ สวช.04)”

      3. กดที่ “เพิ่มคำ�ขอ”

      4. กรอกเลขที่บัตรประช�ชนเสร็จแล้วกดปุ่ม “ดึงข้อมูลบัตรประช�ชน Online” ระบบจะทำ�ก�ร

ดึงอัตโนมัติ ดังภ�พที่ 28

      5. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม “บันทึกคำ�ร้อง” ดังภ�พที่ 28

 

ภาพที่ 28

หมายเหต ุ

 (1) กรณทีีอ่อกจ�กระบบแลว้เข�้ใหม ่จะต้องทำ�ก�ร Login ใหมทุ่กคร้ัง ปุม่จะเปน็คำ�ว่� “Login ฐ�นทะเบยีนร�ษฎร”

 (2) กรณี Login อยู่แล้วจะเป็นปุ่ม “ดึงข้อมูลบัตรประช�ชน Online”
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    2.5.2 ค้นหาเพื่อแก้ไข

      1. กดที่ “คำ�ร้อง”

      2. กดที่ “แบบคำ�ร้องขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียน (แบบ สวช.04)”

      3. กดที่ “ค้นห�เพื่อแก้ไข”

      4. ใส่เลขที่รับที่ต้องก�ร ค้นห�หรือแก้ไข เสร็จแล้วกดปุ่ม “ค้นห�” ดังภ�พที่ 29

 

ภาพที่ 29

  2.6 แบบคำาร้องอุทธรณ์คัดค้านการไม่รับจดทะเบียน หรือ เพิกถอนทะเบียน (แบบ สวช.06)

    2.6.1 เพิ่มคำาขอ

      1. กดที่ “คำ�ร้อง”

      2. กดที่ “แบบคำ�ร้องอุทธรณ์คัดค้�นก�รไม่รับจดทะเบียน หรือ เพิกถอนทะเบียน (แบบ สวช.06)”

      3. กดที่ “เพิ่มคำ�ขอ”

      4. จะแสดงหน้�แบบคำ�ขอกรอกหม�ยเลขบัตรประช�ชน กดปุ่ม “ดึงข้อมูลบัตรประช�ชน 

Online” ดังภ�พที่ 30

      5. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนกดปุ่ม “บันทึกคำ�ร้อง” ดังภ�พที่ 30

  

ภาพที่ 30

หมายเหต ุ

 (1) กรณทีีอ่อกจ�กระบบแลว้เข�้ใหม ่จะตอ้งทำ�ก�ร Login ใหมทุ่กคร้ัง ปุม่จะเปน็คำ�ว่� “Login ฐ�นทะเบยีนร�ษฎร” 

ให้คลิก เพื่อใส่ PINCODE เพื่อเข้�สู่ระบบ

 (2) กรณี Login อยู่แล้วจะเป็นปุ่ม “ดึงข้อมูลบัตรประช�ชน Online”
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    2.6.2 ค้นหาเพื่อแก้ไข

      1. กดที่ “คำ�ร้อง”

      2. กดที่ “แบบคำ�ร้องอุทธรณ์คัดค้�นก�รไม่รับจดทะเบียน หรือ เพิกถอนทะเบียน (แบบ สวช.06)”

      3. กดที่ “ค้นห�เพื่อแก้ไข”

      4. ใส่เลขที่รับที่ต้องก�ร ค้นห�หรือแก้ไข เสร็จแล้วกดปุ่ม “ค้นห�” ดังภ�พที่ 31

ภาพที่ 31

  2.7 แบบคำาร้องทั่วไป (แบบ สวช.07)

    2.7.1 เพิ่มคำาขอ

      1. กดที่ “คำ�ร้อง”

      2. กดที่ “แบบคำ�ร้องทั่วไป (แบบ สวช.07)”

      3. กดที่ “เพิ่มคำ�ขอ”

      4. กรอกเลขบัตรประช�ชนเสร็จแล้วกดปุ่ม “ดึงข้อมูลบัตรประช�ชน Online” จ�กนั้นจะแสดง

หน�้ต่�งขึ้นม�กดปุ่ม “ดึงข้อมูลฐ�นทะเบียนร�ษฎร” ดังภ�พที่ 32

      5. กรอกข้อมูลเสร็จแล้วกดปุ่ม “บันทึกคำ�ร้อง” ดังภ�พที่ 32

 

ภาพที่ 32

หมายเหต ุ

 (1) กรณทีีอ่อกจ�กระบบแลว้เข�้ใหม ่จะต้องทำ�ก�ร Login ใหมท่กุคร้ัง ปุม่จะเปน็คำ�ว่� “Login ฐ�นทะเบียนร�ษฎร”

 (2) กรณี Login อยู่แล้วจะเป็นปุ่ม “ดึงข้อมูลบัตรประช�ชน Online”
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   2.7.2 ค้นหาเพื่อแก้ไข

     1. กดที่ “คำ�ร้อง”

     2. กดที่ “แบบคำ�ร้องทั่วไป (แบบ สวช.07)”

     3. กดที่ “ค้นห�เพื่อแก้ไข”

     4. ใส่คำ�ร้องเลขที่ที่ต้องก�ร ค้นห�หรือแก้ไข เสร็จแล้วกดปุ่ม “ค้นห�” ดังภ�พที่ 33

ภาพที่ 33

 2.8  การดึงข้อมูลจากกรมการปกครอง 

   กรณีที่ดึงข้อมูลจ�กกรมก�รปกครอง แล้วไม่พบข้อมูล มีดังนี้

 1. หม�ยเลขบัตรประช�ชนผิด หน้�จอจะแสดงดังภ�พที่ 34 ซึ่งเจ้�หน้�ที่ต้องทำ�ก�รตรวจสอบหม�ยเลขบัตร

ประช�ชนใหม่ให้ถูกต้อง

 

ภาพที่ 34

 2. บุคคลนั้นเสียชีวิตแล้ว ระบบจะแสดงหน้�จอดังภ�พที่ 35

 

ภาพที่ 35  
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ภาคผนวก
ประกอบด้วย 3 ส่วน

 
   • ก�รจำ�แนกกลุ่มกิจก�ร/กิจกรรม ประเภทกิจก�ร/กิจกรรม 

    หมวดกิจก�ร/กิจกรรม และ ชนิดสินค้�/บริก�ร

   • แบบฟอร์มต่�งๆ

   • หนังสือ เอกส�ร และใบสำ�คัญ 
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การจำาแนกกลุ่มกิจการ/กิจกรรม ประเภทกิจการ/กิจกรรม

หมวดกิจการ/กิจกรรม และ ชนิดสินค้า/บริการ

 การจำาแนกกิจการ/กิจกรรม แบ่งเป็น 2 กลุ่มกิจก�ร/กิจกรรม ได้แก่

 • กลุ่มที่ 1 : กลุ่มการผลิตสินค้า ประกอบด้วย 18 ประเภทกิจการ/กิจกรรม ได้แก่

  1. ก�รผลิตพืช    2. ก�รผลิตปศุสัตว์

  3. ก�รผลิตประมง    4. ก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์อ�ห�ร

  5. ผลิตภัณฑ์ผ�้ทอ/เสื้อผ้�  6. เครื่องจักส�น

  7. ดอกไม้ประดิษฐ์   8. เครื่องจักรกล

  9. ของชำ�ร่วย/ของที่ระลึก  10. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

  11. เครื่องดื่ม     12. เครื่องประดับ/อัญมณี

  13. เครื่องไม้/เฟอร์นิเจอร์  14. เครื่องหนัง

  15. ก�รผลิตปัจจัยก�รผลิต  16. เครื่องปั้น

  17. สิ่งประดิษฐ์จ�กโลหะ  18. ก�รผลิตสินค�้อื่น

 • กลุ่มที่ 2 : กลุ่มการให้บริการ ประกอบด้วย 6 ประเภทกิจการ/กิจกรรม ได้แก่

  1. ร�้นค้�ชุมชน    2. ออมทรัพย์ชุมชน

  3. ท่องเที่ยว     4. สุขภ�พ

  5. ซ่อมเครื่องจักรกล   6. ก�รให้บริก�รอื่นๆ

 นอกจ�กนี้ในประเภทกิจการ/กิจกรรม ยังส�ม�รถจำ�แนกเป็นหมวดกิจการ/กิจกรรม และชนิดของสินค้า/บริการ 

ดังแสดงในต�ร�งต่อไปนี้
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1. ประเภทกิจการ ลูกแดงปตัตานี ข้าวเหนยีวอุบล 1
การผลิตพืช เล็บนกปตัตานี สันปา่ตอง

1.1 หมวดกิจการ : ขา้ว สังข์หยด ข้าวไร่ ข้าวซิวแม่จัน
     ขา้วเจ้า สันปา่ตอง 1 ข้าวเหนยีวข้าวไร่พันธุ์อื่นๆ

กข 15 สุพรรณบรีุ 1 ข้าวเหนยีวอื่นๆ
กข 19 สุพรรณบรีุ 2 ขา้วอ่ืนๆ
กข 21 สุพรรณบรีุ 60 ข้าวญีปุ่น่
กข 23 สุพรรณบรีุ 90 ข้าวบาสมาติ
กข 7 หอมกุหลาบแดง ข้าวพันธุ์อื่นๆ
ขาวดอกมะลิ 105 หอมพิษณุโลก 1 ข้าวไม่ระบพุันธุ์
ขาวตาแหง้ 17 หนัตรา 60 1.2 หมวดกิจการ : พืชไร่
เจ็กเชย เหลือง 11 กก
เจ้าหอมคลองหลวง 1 เหลืองประทิว 123 กระจับ
เจ้าหอมสุพรรณบรีุ ข้าวไร่ ดอกพะยอม ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
เฉี้ยงพัทลุง ข้าวไร่ เจ้าฮ่อ ข้าวฟ่างเล้ียงสัตว์
ชัยนาท 1 ข้าวเจ้าข้าวไร่พันธ์อื่นๆ ข้าวฟ่างไม้กวาด
ชัยนาท 2 ข้าวเจ้าพันธุ์อื่นๆ ข้าวบาร์เลย์
นางพญา 132 ขา้วเหนียว ข้าวไรย์
นางมล เอส 4 กข 6 ข้าวสาลี
ปทุมธาน ี1 กข 8 ข้าวโอ๊ต
ปราจีนบรีุ 2 กข 10 งา
ปิน่แก้ว 56 ข้าวเหนยีวด า ปอกระเจา
พลายงามปราจีนบรีุ ข้าวเหนยีวแพร่ 1 ปอแก้ว
พิษณุโลก 2 ข้าวเหนยีวสันปา่ตอง 1 ปอคิวบา

การจ าแนกกลุม่กิจการ/กิจกรรม ประเภทกิจการ/กิจกรรม
หมวดกิจการ/กิจกรรม และ ชนิดสินค้า/บรกิาร

กลุม่กิจการ การผลิตสินค้า
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1. ประเภทกิจการ ถั่วลิสง คะนา้
การผลิตพืช (ตอ่) ถั่วหร่ัง/ถั่วปนัหยี แคนตาลูป

1.2 หมวดกิจการ : พืชไร่ (ตอ่) ถั่วด า แครอท
ปา่นศรนารายณ์ ทานตะวัน ชะอม
ฝ้าย พืชไร่อื่นๆ ดอกขจร
มันส าปะหลังบริโภคสด 1.3 หมวดกิจการ : พืชผัก ตะไคร้
มันส าปะหลังโรงงาน ผักปลอดสารพิษ ต่ังโอ๋
มันแกว พืชผัก ต าลึง
ยาสูบ กระเจี๊ยบเขียว แตงกวา
ละหุง่ กระเฉด แตงกวาญีปุ่น่
ลูกเดือย กระชาย แตงร้าน
สับปะรด กระเทียมหวั แตงไทย
แหว้ กระเทียมต้น (ใบ) แตงโมเนือ้
อ้อยค้ันน้ า กระเพรา แตงโมเมล็ด
อ้อยเค้ียว กะหล่ าปลี แตงโมอ่อน
อ้อยโรงงาน กะหล่ าปม ถั่วแขก
อ้อยอื่นๆ กะหล่ าดอก ถั่วฝักยาว
ถั่วเขียวผิวด า กุยช่าย ถั่วพู
ถั่วเขียวผิวมัน ขมิน้ ถั่วลันเตา
ถั่วแดงหลวง ข่า น้ าเต้า
ถั่วนิว้นางแดง ขิง บล็อคโคล่ี
ถั่วพุ่ม ข้าวโพดฝักอ่อน บวบ
ถั่วเหลือง ข้าวโพดรับประทานฝักสด บวัสาย 
ถั่วเหลืองฝักสด ข้าวโพดหวาน ปวยเล้ง

 

การจ าแนกกลุม่กิจการ/กิจกรรม ประเภทกิจการ/กิจกรรม
หมวดกิจการ/กิจกรรม และ ชนิดสินค้า/บรกิาร

กลุม่กิจการ การผลิตสินค้า
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1. ประเภทกิจการ มันเทศ 1.4 หมวดกิจการ : ไมผ้ล
การผลิตพืช (ตอ่) มะกรูด กระท้อน

1.3 หมวดกิจการ : พืชผัก (ตอ่) มะเขือพวง กล้วย
ผักกวางตุ้ง มะเขือม่วง แก้วมังกร
ผักกาดขาวปลี มะเขือยาว ขนนุ
ผักกาดเขียวปลี มะเขือเปราะ เงาะ
ผักกาดหอม มะเขือเทศ จ าปาดะ
ผักกาดหวั มะเขืออื่นๆ ชมพู่
ผักกาดอื่นๆ มะระขี้นก ช ามะเลียง
ผักขมจีน มะระจีน เชอร่ี
ผักค่ืนฉ่าย มะระหวาน (กินยอดชาโยเต้) ตะขบ
ผักโขม มะระหวาน (กินผลฟักแม้ว) ตะลิงปริง
ผักชี มะอึก ท้อ
ผักชีฝร่ัง แมงลัก ทับทิม
ผักบุง้จีน ย่านาง ทุเรียน
ผักบุง้น้ า สะระแหน่ ทุเรียนเทศ (แขก)
ผักบุง้เมล็ด หนอ่ไม้น้ า นอ้ยหนา่
ผักบุง้ไทย หนอ่ไม้ฝร่ัง นอ้ยโหนง่
ผักหวาน หอมแดง บว๊ย
พริก หอมแบง่ (ต้นหอม) บลูเบอร่ี
ฟัก/แฟง หอมหวัใหญ่ ฝร่ัง
ฟักทอง โหระพา พลับ
เผือก เหด็ พีช
มันฝร่ัง ผักอื่นๆ พุทรา

การจ าแนกกลุม่กิจการ/กิจกรรม ประเภทกิจการ/กิจกรรม
หมวดกิจการ/กิจกรรม และ ชนิดสินค้า/บรกิาร

กลุม่กิจการ การผลิตสินค้า
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1. ประเภทกิจการ มะละกอ องุ่น
การผลิตพืช (ตอ่) มังคุด อโวกาโด

1.4 หมวดกิจการ : ไมผ้ล (ตอ่) ระก า แอปเปิล้
แพร์ ลองกอง อินทผลัม
มะกอก ละมุด ไม้ผลอื่นๆ
มะกอกฝร่ัง ละไม 1.5 หมวดกิจการ : ไมย้ืนตน้
มะขามหวาน ลังแข กาแฟ
มะขามเปร้ียว ลางสาด กานา้ (สมอจีน)
มะขามปอ้ม ล าไย กันเกรา
มะขามเทศ ล้ินจี่ กะสัง
มะขวิด โลควอท กระถินณรงค์
มะง่ัว สตรอเบอร่ี กระถินเทพา
มะดัน สมอ กระบก
มะเด่ือ สละ กฤษณา
มะตูม ส้มแก้ว เกาลัดจีน
มะนาว ส้มเกล้ียง แก
มะปราง ส้มเปลือกล่อน โกงกาง
มะปริง ส้มจีน โกโก้
มะเฟือง ส้มจุก ขว้าว
มะไฟ ส้มตรา (ส้มเช้ง) ขี้เหล็ก
มะม่วง ส้มโมง ค้อ
มะมุด ส้มโอ เคียม
มะยงชิด สาล่ี แค
มะยม เสาวรส ง้ิว

หมวดกิจการ/กิจกรรม และ ชนิดสินค้า/บรกิาร

กลุม่กิจการ การผลิตสินค้า

การจ าแนกกลุม่กิจการ/กิจกรรม ประเภทกิจการ/กิจกรรม
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1. ประเภทกิจการ เนยีง ไม้ฝาง
การผลิตพืช (ตอ่) ปอสา ไม้สัก

1.5 หมวดกิจการ : ไมย้ืนตน้ (ตอ่) ประดู่ ยมหอม
จามจุรี ปบี ยอ
จัน ปาล์มน้ ามัน ยาง/ยางนา
จ าปขีาว ไผ่ ยางพารา
จาก ไผ่ตง ยูคาลิปตัส
ชา พะยอม รัง
ชาด พยุง ลาน
ชะมวง พลวง ลูกเนยีง
ชันตาแมว เพกา ลูกประ
ชัยพฤกษ์ (คูณ) มะเกลือ ลูกเหลียง
ชิงชัน มะค่าโมง ลูกู
ซาง มะคาเดเมีย โล่ต๊ิน
แดง มะพร้าว สบูด่ า
ตะโก มะม่วงหมิพานต์ สาเก
ตะเคียน มะเม่า สาคู
ตะแบก มะรุม สน
ตาลโตนด มะฮอกกานี สะแก
ต้ิว มันปู สะเดา
เต็ง เม็ก สะตอ
เทียม เม่าหลวง สะแบง
นนทรี โมกมัน สัตตบรรณ
นุน่ ไม้จ าปา สีเสียด

การจ าแนกกลุม่กิจการ/กิจกรรม ประเภทกิจการ/กิจกรรม
หมวดกิจการ/กิจกรรม และ ชนิดสินค้า/บรกิาร

กลุม่กิจการ การผลิตสินค้า
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1. ประเภทกิจการ ไซมีสฟอร์เก็ตมีนอท สแตตีส
การผลิตพืช (ตอ่) ดอกกระดาษ สร้อยทอง

1.5 หมวดกิจการ : ไมย้ืนตน้ (ตอ่) ดอกพุดร้อยพวงมาลัย หงส์เหริ
หมาก ดอกรัก หงอนไก่
หวาย ดอกดึง หนา้วัวตัดดอก
หว้า ดาวกระจาย อัสโตรมีเรีย
หม่อน ดาวเรือง แอสเตอร์
หยี ดาษตะกั่ว ไม้ดอกอื่นๆ
อินทนลิ ดาหลา 1.7 หมวดกิจการ : ไมป้ระดบั
ไม้ยืนต้นอื่นๆ ธรรมรักษา กวนอิม

1.6 หมวดกิจการ : ไมด้อก บวัหลวง โกสน
กล้วยไม้ บานชื่น เข็ม
กระเจียว บานไม่รู้โรย คล้า
กระดุมทองเล้ือย เบญจมาศ แคคตัส
กาบหอยแครง ปทุมมา ชวนชม
กุหลาบ ปกัษาสวรรค์ ซองออฟอินเดีย
แกลดิโอลัส พุทธชาด ซานาดู
ขิงแดง พุทธรักษา ดิฟเฟนนาเกีย
คาร์เนชั่น มะลิ เดป
คาร์โมไมล์ เยอบร่ีา เทียนกิ่ง
จ าปา รักเร่ ไทร
จ าปี ลิลล่ี บอนสี
จิบโซฟิลา เศรษฐีเรือนนอก บวัประดับ
ซ่อนกล่ิน เศรษฐีเรือนใน บวัสวรรค์

การจ าแนกกลุม่กิจการ/กิจกรรม ประเภทกิจการ/กิจกรรม
หมวดกิจการ/กิจกรรม และ ชนิดสินค้า/บรกิาร

กลุม่กิจการ การผลิตสินค้า
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1. ประเภทกิจการ โฮยา (นมต าเลีย) พญายอ
การผลิตพืช (ตอ่) ไม้ประดับอื่นๆ พริกไทย

1.7 หมวดกิจการ : ไมป้ระดบั (ตอ่) 1.8 หมวดกิจการ : พลู
ใบเตย สมนุไพรและเครื่องเทศ พลูคาว
ปรง กระเจี๊ยบแดง เพชรสังฆาต
ปริก กระชายด า ไพล
ปาล์ม (ไม้ประดับ) กระวาน ฟ้าทะลายโจร
โปย๊เซียน กวาวเครือ มะขามแขก
โปร่งฟ้า กานพลู มะแว้ง
ไผ่ (ไม้ประดับ) ขมิน้ชัน ม้ากระทืบโรง
พลู ขมิน้อ้อย เร่ว
ฟิโลเดนดรอน ค าฝอย ว่าน
เฟิร์น โคคลาน ว่านหางจระเข้
เฟื่องฟ้า จันทนเ์ทศ วานลิลา
มอนเสตอร่า เจตมูลเพลิง สบูเ่ลือด
ล้ินมังกร ชะเอมเทศ ส้มแขก
ลีลาวดี ชุมเหด็เทศ ส ารอง
วาสนา ดีปลี หญ้าหวาน
สน ตะไคร้หอม หนอนตายยาก
สับปะรดสี เถาวัลย์เปรียง หางไหล
หนา้วัว เถาเอ็นอ่อน ไหล
หมากผู้หมากเมีย บวับก อบเชย
หยก บกุ ออริกาโน
อะโกลนมีา (เขียวหมืน่ปี) ประค าดีควาย อัญชัน

การจ าแนกกลุม่กิจการ/กิจกรรม ประเภทกิจการ/กิจกรรม
หมวดกิจการ/กิจกรรม และ ชนิดสินค้า/บรกิาร

กลุม่กิจการ การผลิตสินค้า
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1. ประเภทกิจการ สุกร พิลังกาสา
การผลิตพืช (ตอ่) หมูปา่ 2.6 หมวดกิจการ : สัตว์อ่ืนๆ

1.8 หมวดกิจการ : 2.3 หมวดกิจการ : สัตว์ปีก กวาง
สมนุไพรและเครื่องเทศ (ตอ่) ไก่ กระต่าย
สมุนไพรและเคร่ืองเทศ นก ช้าง
สมุนไพรและเคร่ืองเทศอื่นๆ เปด็ ม้า

1.9 หมวดกิจการ : พืชอ่ืนๆ หา่น ล่อ
หญ้าปสูนาม สัตว์ปกีอื่นๆ ลา 
หญ้าเล้ียงสัตว์ 2.4 หมวดกิจการ : อูฐ
หญ้าอื่นๆ แมลงเศรษฐกิจ 3. ประเภทกิจการ

1.10 หมวดกิจการ : ไร่นาสวนผสม/ คร่ัง การผลิตประมง
เกษตรผสมผสาน จิ้งหรีด 3.1 หมวดกิจการ : กุ้ง
ไร่นาสวนผสม/ ผ้ึง กุ้งก้ามกราม
 เกษตรผสมผสาน ไหม กุ้งกุลาด า
2. ประเภทกิจการ แมลงอื่นๆ กุ้งกุลาลาย
การผลิตปศุสัตว์ 2.5 หมวดกิจการ : กุ้งขาว

2.1 หมวดกิจการ : สัตว์ใหญ่ ผลผลิตจากสัตว์ กุ้งแชบว๊ย
กระบอื ไข่ไก่ กุ้งตะกาด
โคงาน ไข่เปด็ กุ้งฝอย
โคนม น้ านม กุ้งอื่นๆ
โคเนือ้ น้ าผ้ึง 3.2 หมวดกิจการ : ก้ัง

2.2 หมวดกิจการ : สัตว์เล็ก ลูกโค กั้งกระดาน
แกะ ลูกกระบอื กั้งไข่
แพะ เส้นไหม

รังไหม

การจ าแนกกลุม่กิจการ/กิจกรรม ประเภทกิจการ/กิจกรรม
หมวดกิจการ/กิจกรรม และ ชนิดสินค้า/บรกิาร

กลุม่กิจการ การผลิตสินค้า
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3. ประเภทกิจการ ปลาเทโพ ปลากุเรา
การผลิตประมง (ตอ่) ปลานวลจันทร์ ปลาเก๋า/ปลากะรัง

3.3 หมวดกิจการ : ปลาน้ าจืด ปลานลิ ปลาจาระเม็ดน้ าเค็ม
ปลากด ปลาเนือ้อ่อน ปลาสีกุน
ปลากระด่ี ปลาไน ปลาหมึก
ปลากระทิง ปลาบกึ ปลาน้ าเค็มอื่นๆ
ปลากระมัง ปลาบู่ 3.6 หมวดกิจการ : ปู
ปลากระสูบขาว ปลาม้า ปทูะเล
ปลากราย ปลายี่สก ปนูา
ปลาแขยง ปลายี่สกเทศ ปนูิม่
ปลาเค้าด า ปลารากกล้วย ปมู้า
ปลาจาระเม็ดน้ าจืด ปลาแรด ปอูื่นๆ
ปลาจีน (หวัโต) ปลาสลิด 3.7 หมวดกิจการ : หอย
ปลาโจก ปลาสวาย หอยกะพง
ปลาฉลาด ปลาสังกะวาด หอยขม
ปลาช่อน ปลาหมอ หอยแครง
ปลาชะโด ปลาไหลนา หอยเชลล์
ปลาชะโอน ปลาทับทิม หอยนางรม
ปลาซิวแก้ว ปลาน้ าจืดอื่นๆ หอยแมลงภู่
ปลาดุก 3.4 หมวดกิจการ : หอยลาย
ปลาตองลาย ปลาน้ ากร่อย หอยหวาน
ปลาตะโกก ปลากะพง หอยอื่นๆ
ปลาตะเพียน ปลาน้ ากร่อยอื่นๆ 3.8 หมวดกิจการ : ปลาสวยงาม
ปลาเทพา 3.5 หมวดกิจการ : ปลาน้ าเค็ม ปลาสวยงาม

ปลากระบอก

การจ าแนกกลุม่กิจการ/กิจกรรม ประเภทกิจการ/กิจกรรม
หมวดกิจการ/กิจกรรม และ ชนิดสินค้า/บรกิาร

กลุม่กิจการ การผลิตสินค้า
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3. ประเภทกิจการ พืชไร่ สัตว์คร่ึงบกคร่ึงน้ า
การผลิตประมง (ตอ่) พืชผัก สัตว์น้ าอื่นๆ

3.9 หมวดกิจการ : พืชน้ าประดบั ไม้ผล 4.3 หมวดกิจการ : 
พืชน้ าประดับ ไม้ยืนต้น อาหารประเภททอด

3.10 หมวดกิจการ : สาหร่าย ไม้ดอก ข้าวเจ้า
สาหร่ายเกลียวทอง พืชอื่นๆ ข้าวเหนยีว
สาหร่ายอื่นๆ 4.2 หมวดกิจการ : พืชไร่

3.11 หมวดกิจการ :  อาหารประเภทอบ/ตากแห้ง พืชผัก
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ข้าวเจ้า ไม้ผล
กบ ข้าวเหนยีว ไม้ยืนต้น
จระเข้ พืชไร่ ไม้ดอก
เต่า พืชผัก พืชอื่นๆ
ตะพาบน้ า ไม้ผล สัตว์ใหญ่
อึ่งอ่าง ไม้ยืนต้น สัตว์เล็ก
สัตว์คร่ึงบกคร่ึงน้ าอื่นๆ ไม้ดอก สัตว์ปกี

3.12 หมวดกิจการ : สัตว์น้ าอ่ืนๆ พืชอื่นๆ แมลงเศรษฐกิจ
สัตว์น้ าอื่นๆ สัตว์ใหญ่ ผลผลิตจากสัตว์
4. ประเภทกิจการ สัตว์เล็ก สัตว์อื่นๆ
การแปรรูปและ สัตว์ปกี สัตว์น้ าจืด
ผลิตภณัฑ์อาหาร แมลงเศรษฐกิจ สัตว์น้ าเค็ม

4.1 หมวดกิจการ : ผลผลิตจากสัตว์ สัตว์คร่ึงบกคร่ึงน้ า
สัตว์อื่นๆ สัตว์น้ าอื่นๆ

ข้าวเจ้า สัตว์น้ าจืด
ข้าวเหนยีว สัตว์น้ าเค็ม

การจ าแนกกลุม่กิจการ/กิจกรรม ประเภทกิจการ/กิจกรรม
หมวดกิจการ/กิจกรรม และ ชนิดสินค้า/บรกิาร

กลุม่กิจการ การผลิตสินค้า

อาหารประเภทกวน/ฉาบ/แชอ่ิ่ม
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4. ประเภทกิจการ 4.5 หมวดกิจการ : อาหาร พลู
การแปรรูปและ พลูคาว
ผลิตภณัฑ์อาหาร (ตอ่) กระเจี๊ยบแดง เพชรสังฆาต

4.4 หมวดกิจการ : อาหาร กระชายด า ไพล
ประเภทหมกั/ดอง กระวาน ฟ้าทะลายโจร
ข้าวเจ้า กวาวเครือ มะขามแขก
ข้าวเหนยีว กานพลู มะแว้ง
พืชไร่ ขมิน้ชัน ม้ากระทืบโรง
พืชผัก ขมิน้อ้อย เร่ว
ไม้ผล ค าฝอย ว่าน
ไม้ยืนต้น โคคลาน ว่างหางจระเข้
ไม้ดอก จันทนเ์ทศ วานลิลา
พืชอื่นๆ เจตมูลเพลิง ส้มแขก
สัตว์ใหญ่ ชะเอมเทศ ส ารอง
สัตว์เล็ก ชุมเหด็เทศ หญ้าหวาน
สัตว์ปกี ดีปลี อบเชย
แมลงเศรษฐกิจ ตะไคร้หอม ออริกาโน
ผลผลิตจากสัตว์ เถาวัลย์เปรียง อัญชัน
สัตว์อื่นๆ เถาเอ็นอ่อน สมุนไพรและเคร่ืองเทศอื่นๆ
สัตว์น้ าจืด บวับก 4.6 หมวดกิจการ : อาหาร
สัตว์น้ าเค็ม บกุ ประเภทน้ าพริก/พริกแกง
สัตว์คร่ึงบกคร่ึงน้ า พญายอ น้ าพริก
สัตว์น้ าอื่นๆ พริกไทย พริกแกง

การจ าแนกกลุม่กิจการ/กิจกรรม ประเภทกิจการ/กิจกรรม
หมวดกิจการ/กิจกรรม และ ชนิดสินค้า/บรกิาร

กลุม่กิจการ การผลิตสินค้า

       ประเภทสมนุไพร/เครื่องเทศ
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4. ประเภทกิจการ 5. ประเภทกิจการผลิตภณัฑ์ เส้นใย จากใยกันชง
การแปรรูปและ ผ้าทอ/เสือ้ผ้า เส้นใย จากวัสดุอื่นๆ
ผลิตภณัฑ์อาหาร (ตอ่) 5.1 หมวดกิจการ : ผ้า/สิง่ทอ 5.6 หมวดกิจการ : ผลิตภณัฑ์

4.6 หมวดกิจการ : อาหาร ผ้า/ส่ิงทอ/ จากฝ้าย ผ้าทอ/เสือ้ผ้าอ่ืนๆ
ประเภทน้ าพริก/พริกแกง (ตอ่) ผ้า/ส่ิงทอ/ จากไหม ผลิตภณัฑ์ผ้าทอ/ 
แกง/อาหารส าเร็จรูป ผ้า/ส่ิงทอ/ จากใยกันชง เส้ือผ้าอื่นๆ จากฝ้าย
ผลิตภณัฑ์อาหารประเภท ผ้า/ส่ิงทอ/ จากวัสดุอื่นๆ ผลิตภณัฑ์ผ้าทอ/ 
น้ าพริก/พริกแกงอื่นๆ 5.2 หมวดกิจการ : เสือ้ผ้า เส้ือผ้าอื่นๆ จากไหม

4.7 หมวดกิจการ : อาหาร เส้ือผ้า จากฝ้าย ผลิตภณัฑ์ผ้าทอ/ 
ประเภทขนม เส้ือผ้า จากไหม เส้ือผ้าอื่นๆ จากใยกันชง
ขนมไทย เส้ือผ้า จากใยกันชง ผลิตภณัฑ์ผ้าทอ/ 
เบเกอร่ี เส้ือผ้า จากวัสดุอื่นๆ เส้ือผ้าอื่นๆ จากวัสดุอื่นๆ

4.8 หมวดกิจการ : 5.3 หมวดกิจการ : 6. ประเภทกิจการ 
การแปรรูปและผลิตภณัฑ์ เครื่องแตง่กาย เครื่องจักสาน
อาหารประเภทอ่ืนๆ เคร่ืองแต่งกายจากฝ้าย 6.1 หมวดกิจการ  :
กะปิ เคร่ืองแต่งกายจากไหม เครื่องใชส้อยจักสาน
น้ าปลา เคร่ืองแต่งกายจากใยกันชง ท าจากไม้ไผ่
น้ าจิ้ม เคร่ืองแต่งกายจากวัสดุอื่นๆ ท าจากหวาย
ซอส 5.4 หมวดกิจการ : ของใช้ ท าจากกก
เคร่ืองปรุงรส ของใช้ จากฝ้าย ท าจากย่านลิเภา
ผลิตภณัฑ์อาหารประภทอื่นๆ ของใช้ จากไหม ท าจากใบลาน

ของใช้ จากใยกันชง ท าจากผักตบชวา
ของใช้ จากวัสดุอื่นๆ ท าจากกระจูด

5.5 หมวดกิจการ เส้นใย ท าจากก้านมะพร้าว
เส้นใย จากฝ้าย ท าจากพลาสติก
เส้นใย จากไหม ท าจากวัสดุอื่นๆ

กลุม่กิจการ การผลิตสินค้า

การจ าแนกกลุม่กิจการ/กิจกรรม ประเภทกิจการ/กิจกรรม
หมวดกิจการ/กิจกรรม และ ชนิดสินค้า/บรกิาร
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6. ประเภทกิจการ ท าจากพลาสติก ท าจากพลาสติก
เครื่องจักสาน (ตอ่) ท าจากวัสดุอื่นๆ ท าจากวัสดุอื่นๆ

6.2 หมวดกิจการ : 6.4 หมวดกิจการ : 7. ประเภทกิจการ
เครื่องจับดกัสัตว์จักสาน ของเล่นจักสาน ดอกไมป้ระดษิฐ์
ท าจากไม้ไผ่ ท าจากไม้ไผ่ 7.1 หมวดกิจการ : 
ท าจากหวาย ท าจากหวาย ดอกไมป้ระดษิฐ์จากพืช
ท าจากกก ท าจากกก ดอกไม้ประดิษฐ์จากพืช
ท าจากย่านลิเภา ท าจากย่านลิเภา 7.2 หมวดกิจการ : 
ท าจากใบลาน ท าจากใบลาน ดอกไมป้ระดษิฐ์จากกระดาษ
ท าจากผักตบชวา ท าจากผักตบชวา ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ

ท าจากกระจูด ท าจากกระจูด 7.3 หมวดกิจการ : 
ท าจากก้านมะพร้าว ท าจากก้านมะพร้าว ดอกไมป้ระดษิฐ์จากผ้า
ท าจากพลาสติก ท าจากพลาสติก ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า
ท าจากวัสดุอื่นๆ ท าจากวัสดุอื่นๆ 7.4 หมวดกิจการ : 

6.3 หมวดกิจการ : 6.5 หมวดกิจการ : ดอกไมป้ระดษิฐ์จากไหม
เครื่องประดบัจักสาน เครื่องจักสานอ่ืนๆ ดอกไม้ประดิษฐ์จากไหม
ท าจากไม้ไผ่ ท าจากไม้ไผ่ 7.5 หมวดกิจการ : 
ท าจากหวาย ท าจากหวาย ดอกไมป้ระดษิฐ์จากเกล็ดปลา
ท าจากกก ท าจากกก ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา
ท าจากย่านลิเภา ท าจากย่านลิเภา 7.6 หมวดกิจการ : 
ท าจากใบลาน ท าจากใบลาน ดอกไมป้ระดษิฐ์จากหอย
ท าจากผักตบชวา ท าจากผักตบชวา ดอกไม้ประดิษฐ์จากหอย
ท าจากกระจูด ท าจากกระจูด
ท าจากก้านมะพร้าว ท าจากก้านมะพร้าว

การจ าแนกกลุม่กิจการ/กิจกรรม ประเภทกิจการ/กิจกรรม
หมวดกิจการ/กิจกรรม และ ชนิดสินค้า/บรกิาร

กลุม่กิจการ การผลิตสินค้า
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7. ประเภทกิจการ 7.15 หมวดกิจการ : 9. ประเภทกิจการ
ดอกไมป้ระดษิฐ์ (ตอ่) ของช าร่วย/ของที่ระลึก

7.7 หมวดกิจการ : ดอกไมป้ระดษิฐ์ 9.1 หมวดกิจการ :
จากขนไก่ 8. ประเภทกิจการ ผลิตภณัฑ์จากกระดาษ
ดอกไม้ประดิษฐ์จากขนไก่ เครื่องจักรกล ผลิตภณัฑ์จากกระดาษ

7.8 หมวดกิจการ : ดอกไมป้ระดษิฐ์ 8.1 หมวดกิจการ : 9.2 หมวดกิจการ :
จากปีกแมลงทับ เครื่องจักรกลการเกษตร ผลิตภณัฑ์จากกะลา

เคร่ืองจักรกลการเกษตร ผลิตภณัฑ์จากกะลา
7.9 หมวดกิจการ : ดอกไมป้ระดษิฐ์ 8.2 หมวดกิจการ : 9.3 หมวดกิจการ :

จากแป้งขนมปัง เครื่องจักรกลการผลิตอาหาร ผลิตภณัฑ์จากเซรามกิ
เคร่ืองจักรกลการผลิตอาหาร ผลิตภณัฑ์จากเซรามิก

7.10 หมวดกิจการ : ดอกไมป้ระดษิฐ์ 8.3 หมวดกิจการ : 9.4 หมวดกิจการ :
จากเทียนไข เครื่องจักรสิง่ทอ ผลิตภณัฑ์จากเรซ่ิน
ดอกไม้ประดิษฐ์จากเทียนไข เคร่ืองจักรส่ิงทอ ผลิตภณัฑ์จากเรซ่ิน

7.11 หมวดกิจการ : ดอกไมป้ระดษิฐ์ 8.4 หมวดกิจการ : 9.5 หมวดกิจการ :
จากดนิ เครื่องจักรการก่อสร้าง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน เคร่ืองจักรการก่อสร้าง

7.12 หมวดกิจการ : ดอกไมป้ระดษิฐ์ 8.5 หมวดกิจการ : 9.6 หมวดกิจการ :
จากสบู่ เครื่องจักรบรรจุภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์จากไม้
ดอกไม้ประดิษฐ์จากสบู่ เคร่ืองจักรบรรจุภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์จากไม้

7.13 หมวดกิจการ : ดอกไมป้ระดษิฐ์ 8.6 หมวดกิจการ : 9.7 หมวดกิจการ :
จากแก้ว/คริสตลั เครื่องจักรงานไม้
ดอกไม้ประดิษฐ์จากแก้ว/คริสตัล เคร่ืองจักรงานไม้

7.14 หมวดกิจการ : 8.7 หมวดกิจการ :
ดอกไมส้ดอบแห้ง เครื่องจักรกลอ่ืนๆ
ดอกไม้สดอบแหง้ เคร่ืองจักรกลอื่นๆ

         ผลิตภณัฑ์จากดอกไมแ้ห้ง/ใบไมแ้ห้ง

      ผลิตภณัฑ์จากผ้า/เส้นใยธรรมชาติ
            ผลิตภณัฑ์จากผ้า/เส้นใยธรรมชาติ

         ดอกไมป้ระดษิฐ์จากวัสดอ่ืุนๆ
         ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุอื่นๆ

การจ าแนกกลุม่กิจการ/กิจกรรม ประเภทกิจการ/กิจกรรม

กลุม่กิจการ การผลิตสินค้า

หมวดกิจการ/กิจกรรม และ ชนิดสินค้า/บรกิาร

         ดอกไม้ประดิษฐ์จากปกีแมลงทับ

         ดอกไม้ประดิษฐ์จากแปง้ขนมปงั

        ผลิตภณัฑ์จากดอกไม้แหง้/ใบไม้แหง้

7. ประเภทกิจการ 7.15 หมวดกิจการ : 9. ประเภทกิจการ
ดอกไมป้ระดษิฐ์ (ตอ่) ของช าร่วย/ของที่ระลึก

7.7 หมวดกิจการ : ดอกไมป้ระดษิฐ์ 9.1 หมวดกิจการ :
จากขนไก่ 8. ประเภทกิจการ ผลิตภณัฑ์จากกระดาษ
ดอกไม้ประดิษฐ์จากขนไก่ เครื่องจักรกล ผลิตภณัฑ์จากกระดาษ

7.8 หมวดกิจการ : ดอกไมป้ระดษิฐ์ 8.1 หมวดกิจการ : 9.2 หมวดกิจการ :
จากปีกแมลงทับ เครื่องจักรกลการเกษตร ผลิตภณัฑ์จากกะลา

เคร่ืองจักรกลการเกษตร ผลิตภณัฑ์จากกะลา
7.9 หมวดกิจการ : ดอกไมป้ระดษิฐ์ 8.2 หมวดกิจการ : 9.3 หมวดกิจการ :

จากแป้งขนมปัง เครื่องจักรกลการผลิตอาหาร ผลิตภณัฑ์จากเซรามกิ
เคร่ืองจักรกลการผลิตอาหาร ผลิตภณัฑ์จากเซรามิก

7.10 หมวดกิจการ : ดอกไมป้ระดษิฐ์ 8.3 หมวดกิจการ : 9.4 หมวดกิจการ :
จากเทียนไข เครื่องจักรสิง่ทอ ผลิตภณัฑ์จากเรซ่ิน
ดอกไม้ประดิษฐ์จากเทียนไข เคร่ืองจักรส่ิงทอ ผลิตภณัฑ์จากเรซ่ิน

7.11 หมวดกิจการ : ดอกไมป้ระดษิฐ์ 8.4 หมวดกิจการ : 9.5 หมวดกิจการ :
จากดนิ เครื่องจักรการก่อสร้าง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน เคร่ืองจักรการก่อสร้าง

7.12 หมวดกิจการ : ดอกไมป้ระดษิฐ์ 8.5 หมวดกิจการ : 9.6 หมวดกิจการ :
จากสบู่ เครื่องจักรบรรจุภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์จากไม้
ดอกไม้ประดิษฐ์จากสบู่ เคร่ืองจักรบรรจุภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์จากไม้

7.13 หมวดกิจการ : ดอกไมป้ระดษิฐ์ 8.6 หมวดกิจการ : 9.7 หมวดกิจการ :
จากแก้ว/คริสตลั เครื่องจักรงานไม้
ดอกไม้ประดิษฐ์จากแก้ว/คริสตัล เคร่ืองจักรงานไม้

7.14 หมวดกิจการ : 8.7 หมวดกิจการ :
ดอกไมส้ดอบแห้ง เครื่องจักรกลอ่ืนๆ
ดอกไม้สดอบแหง้ เคร่ืองจักรกลอื่นๆ

         ผลิตภณัฑ์จากดอกไมแ้ห้ง/ใบไมแ้ห้ง

      ผลิตภณัฑ์จากผ้า/เส้นใยธรรมชาติ
            ผลิตภณัฑ์จากผ้า/เส้นใยธรรมชาติ

         ดอกไมป้ระดษิฐ์จากวัสดอ่ืุนๆ
         ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุอื่นๆ

การจ าแนกกลุม่กิจการ/กิจกรรม ประเภทกิจการ/กิจกรรม

กลุม่กิจการ การผลิตสินค้า

หมวดกิจการ/กิจกรรม และ ชนิดสินค้า/บรกิาร

         ดอกไม้ประดิษฐ์จากปกีแมลงทับ

         ดอกไม้ประดิษฐ์จากแปง้ขนมปงั

        ผลิตภณัฑ์จากดอกไม้แหง้/ใบไม้แหง้
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9. ประเภทกิจการ 9.15 หมวดกิจการ : 11. ประเภทกิจการ เครื่องดืม่
 ของช าร่วย/ของที่ระลึก (ตอ่) ผลิตภณัฑ์จากเทียน 11.1 หมวดกิจการ : 

9.8 หมวดกิจการ : ของช าร่วย/ ผลิตภณัฑ์จากเทียน เครื่องดืม่ไมม่แีอลกอฮอล์
ของที่ระลึก ท าจากโลหะ 9.16 หมวดกิจการ : น้ าด่ืม
ของช าร่วย/ของที่ระลึก น้ าแร่
ท าจากโลหะ น้ าแข็ง

9.9 หมวดกิจการ : 10. ประเภทกิจการ น้ าผลไม้ / ผงส าเร็จรูป
ผลิตภณัฑ์จากเปลือกหอย ผลิตภณัฑ์สมนุไพร น้ าผัก / ผงส าเร็จรูป
ผลิตภณัฑ์จากเปลือกหอย 10.1 หมวดกิจการ : น้ าสมุนไพร / ผงส าเร็จรูป

9.10 หมวดกิจการ : ยารักษาโรคจากสมนุไพร น้ าธัญพืช
ผลิตภณัฑ์จากรังไหม ยารักษาโรคจากสมุนไพร นม และผลิตภณัฑ์จากนม
ผลิตภณัฑ์จากรังไหม 10.2 หมวดกิจการ : ชา

9.11 หมวดกิจการ : กาแฟ
ผลิตภณัฑ์จากหนัง เคร่ืองส าอางค์จากสมุนไพร โกโก้
ผลิตภณัฑ์จากหนงั 10.3 หมวดกิจการ : รังนก

9.12 หมวดกิจการ : ผลิตภณัฑ์ใชใ้นครัวเรือน โสม
ผลิตภณัฑ์จากปูน ท าจากสมนุไพร ซุปสกัด
ผลิตภณัฑ์จากปนู ผลิตภณัฑ์ใช้ในครัวเรือน เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ

9.13 หมวดกิจการ : ท าจากสมุนไพร เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆ
ผลิตภณัฑ์จากดนิ 10.4 หมวดกิจการ : 11.2 หมวดกิจการ : 
ผลิตภณัฑ์จากดิน ผลิตภณัฑ์สมนุไพรอ่ืนๆ เครื่องดืม่มแีอลกอฮอล์

9.14 หมวดกิจการ : ผลิตภณัฑ์สมุนไพรอื่นๆ สุรา
ผลิตภณัฑ์จากเครื่องหอม
ผลิตภณัฑ์จากเคร่ืองหอม

        ของช าร่วย/ของที่ระลึก อ่ืนๆ

การจ าแนกกลุม่กิจการ/กิจกรรม ประเภทกิจการ/กิจกรรม
หมวดกิจการ/กิจกรรม และ ชนิดสินค้า/บรกิาร

กลุม่กิจการ การผลิตสินค้า

         เครื่องส าอางค์จากสมนุไพร

        ของช าร่วย/ของที่ระลึก อื่นๆ
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9. ประเภทกิจการ 9.15 หมวดกิจการ : 11. ประเภทกิจการ เครื่องดืม่
 ของช าร่วย/ของที่ระลึก (ตอ่) ผลิตภณัฑ์จากเทียน 11.1 หมวดกิจการ : 

9.8 หมวดกิจการ : ของช าร่วย/ ผลิตภณัฑ์จากเทียน เครื่องดืม่ไมม่แีอลกอฮอล์
ของที่ระลึก ท าจากโลหะ 9.16 หมวดกิจการ : น้ าด่ืม
ของช าร่วย/ของที่ระลึก น้ าแร่
ท าจากโลหะ น้ าแข็ง

9.9 หมวดกิจการ : 10. ประเภทกิจการ น้ าผลไม้ / ผงส าเร็จรูป
ผลิตภณัฑ์จากเปลือกหอย ผลิตภณัฑ์สมนุไพร น้ าผัก / ผงส าเร็จรูป
ผลิตภณัฑ์จากเปลือกหอย 10.1 หมวดกิจการ : น้ าสมุนไพร / ผงส าเร็จรูป

9.10 หมวดกิจการ : ยารักษาโรคจากสมนุไพร น้ าธัญพืช
ผลิตภณัฑ์จากรังไหม ยารักษาโรคจากสมุนไพร นม และผลิตภณัฑ์จากนม
ผลิตภณัฑ์จากรังไหม 10.2 หมวดกิจการ : ชา

9.11 หมวดกิจการ : กาแฟ
ผลิตภณัฑ์จากหนัง เคร่ืองส าอางค์จากสมุนไพร โกโก้
ผลิตภณัฑ์จากหนงั 10.3 หมวดกิจการ : รังนก

9.12 หมวดกิจการ : ผลิตภณัฑ์ใชใ้นครัวเรือน โสม
ผลิตภณัฑ์จากปูน ท าจากสมนุไพร ซุปสกัด
ผลิตภณัฑ์จากปนู ผลิตภณัฑ์ใช้ในครัวเรือน เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ

9.13 หมวดกิจการ : ท าจากสมุนไพร เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆ
ผลิตภณัฑ์จากดนิ 10.4 หมวดกิจการ : 11.2 หมวดกิจการ : 
ผลิตภณัฑ์จากดิน ผลิตภณัฑ์สมนุไพรอ่ืนๆ เครื่องดืม่มแีอลกอฮอล์

9.14 หมวดกิจการ : ผลิตภณัฑ์สมุนไพรอื่นๆ สุรา
ผลิตภณัฑ์จากเครื่องหอม
ผลิตภณัฑ์จากเคร่ืองหอม

        ของช าร่วย/ของที่ระลึก อ่ืนๆ

การจ าแนกกลุม่กิจการ/กิจกรรม ประเภทกิจการ/กิจกรรม
หมวดกิจการ/กิจกรรม และ ชนิดสินค้า/บรกิาร

กลุม่กิจการ การผลิตสินค้า

         เครื่องส าอางค์จากสมนุไพร

        ของช าร่วย/ของที่ระลึก อื่นๆ

การจ าแนกกลุม่กิจการ/กิจกรรม ประเภทกิจการ/กิจกรรม
หมวดกิจการ/กิจกรรม และ ชนิดสินค้า/บรกิาร

11. ประเภทกิจการ 12.2 หมวดกิจการ : อัญมณี 13.7 หมวดกิจการ :
เครื่องดืม่ (ตอ่) เพชร เฟอร์นิเจอร์ไม้

11.2 หมวดกิจการ : พลอย เฟอร์นเิจอร์ไม้
เครื่องดืม่มแีอลกอฮอล์ (ตอ่) มุก 13.8 หมวดกิจการ :
ไวน์ อัญมณีอื่นๆ เฟอร์นิเจอร์หนัง
สาโท 12.3 หมวดกิจการ : เฟอร์นเิจอร์หนงั
อุ เครื่องประดบั/อัญมณอ่ืีนๆ 13.9 หมวดกิจการ  :
กระแช่ เคร่ืองประดับ/อัญมณีอื่นๆ เฟอร์นิเจอร์หวาย
โซดา 13. ประเภทกิจการ เฟอร์นเิจอร์หวาย
เบยีร์ เครื่องไม้/เฟอร์นิเจอร์ 13.10 หมวดกิจการ : 
เคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์อื่นๆ 13.1 หมวดกิจการ : เฟอร์นิเจอร์พลาสตกิ
12. ประเภทกิจการ เครื่องตกแตง่ไม้ เฟอร์นเิจอร์พลาสติก
เครื่องประดบั/อัญมณี เคร่ืองตกแต่งไม้ 13.11 หมวดกิจการ :

12.1 หมวดกิจการ : เครื่องประดบั 13.2 หมวดกิจการ : เฟอร์นิเจอร์ปูน
สร้อย เครื่องประกอบเรือนไม้ เฟอร์นเิจอร์ปนู
ก าไล เคร่ืองประกอบเรือนไม้ 13.12 หมวดกิจการ :
แหวน 13.3 หมวดกิจการ : เฟอร์นิเจอร์ เหล็ก/ทองเหลือง
ต่างหู เครื่องดนตรีไม้ เฟอร์นเิจอร์ เหล็ก/ทองเหลือง
เข็มกลัด เคร่ืองดนตรีไม้ 13.13 หมวดกิจการ :
จี้ 13.4 หมวดกิจการ : เฟอร์นิเจอร์จากวัสดอ่ืุนๆ
เข็มขัด อุปกรณ/์ภาชนะ/เครื่องใชไ้ม้ เฟอร์นเิจอร์จากวัสดุอื่นๆ
นาฬิกา อุปกรณ์/ภาชนะ/เคร่ืองใช้ไม้
เคร่ืองประดับอื่นๆ 13.5 หมวดกิจการ : ของเล่นไม้

ของเล่นไม้
13.6 หมวดกิจการ : เครื่องไมอ่ื้นๆ 

เคร่ืองไม้อื่นๆ

กลุม่กิจการ การผลิตสินค้า
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การจ าแนกกลุม่กิจการ/กิจกรรม ประเภทกิจการ/กิจกรรม
หมวดกิจการ/กิจกรรม และ ชนิดสินค้า/บรกิาร

14. ประเภทกิจการ 15.2 หมวดกิจการ : พันธุ์พืช พันธุ์หอย
เครื่องหนัง พันธุ์ข้าว พันธุ์ปลาสวยงาม

14.1 หมวดกิจการ : กระเป๋าหนัง พันธุ์พืชไร่ พันธุ์สัตว์คร่ึงบกคร่ึงน้ า
กระเป๋าหนัง พันธุ์พืชผัก พันธุ์พืชน้ า

14.2 หมวดกิจการ : รองเท้าหนัง พันธุ์ไม้ผล พันธุ์สัตว์น้ า/พืชน้ า อื่นๆ
รองเท้าหนงั พันธุ์ไม้ยืนต้น 15.5 หมวดกิจการ :

14.3 หมวดกิจการ : เขม็ขดัหนัง พันธุ์ไม้ดอก พันธุ์พืชอาหารสัตว์
เข็มขัดหนงั พันธุ์ไม้ประดับ พันธุ์พืชอาหารสัตว์

14.4 หมวดกิจการ : เสือ้ผ้าหนัง พันธุ์สมุนไพรและเคร่ืองเทศ 15.6 หมวดกิจการ : อาหารสัตว์
เส้ือผ้าหนงั พันธุ์พืชอื่นๆ อาหารสัตว์

14.5 หมวดกิจการ : 15.3 หมวดกิจการ : พันธุ์สัตว์ 15.7 หมวดกิจการ : อาหารสัตว์น้ า
พวงกุญแจหนัง พันธุ์สัตว์ใหญ่ อาหารสัตว์น้ า
พวงกุญแจหนงั พันธุ์สัตว์เล็ก 15.8 หมวดกิจการ : สารเคมี

14.6 หมวดกิจการ : พันธุ์สัตว์ปกี ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช
ผลิตภณัฑ์เครื่องหนังอ่ืนๆ พันธุ์แมลงเศรษฐกิจ สารเคมีปอ้งกันและก าจัด
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงัอื่นๆ พันธุ์สัตว์อื่นๆ ศัตรูพืช
15. ประเภทกิจการ 15.4 หมวดกิจการ : 15.9 หมวดกิจการ : 
การผลิตปัจจัยการผลิต พันธุ์สัตว์สัตว์น้ า/พืชน้ า ยา/สารป้องกันและก าจัด

15.1 หมวดกิจการ : ปุ๋ย พันธุ์กุ้ง ศัตรูสัตว์
ปุย๋เคมี พันธุ์กั้ง ยา/สารปอ้งกันและก าจัด
ปุย๋อินทรีย์ พันธุ์ปลาน้ าจืด ศัตรูสัตว์
ปุย๋วชีวภาพ พันธุ์ปลาน้ ากร่อย 15.10 หมวดกิจการ : 
ปุย๋อื่นๆ พันธุ์ปลาน้ าเค็ม ยา/สารป้องกันและก าจัด

พันธุ์ปู ศัตรูสัตว์น้ า
ยา/สารปอ้งกันและก าจัด
ศัตรูสัตว์น้ า

การจ าแนกกลุม่กิจการ/กิจกรรม ประเภทกิจการ/กิจกรรม

กลุม่กิจการ การผลิตสินค้า
9. ประเภทกิจการ 9.15 หมวดกิจการ : 11. ประเภทกิจการ เครื่องดืม่
 ของช าร่วย/ของที่ระลึก (ตอ่) ผลิตภณัฑ์จากเทียน 11.1 หมวดกิจการ : 

9.8 หมวดกิจการ : ของช าร่วย/ ผลิตภณัฑ์จากเทียน เครื่องดืม่ไมม่แีอลกอฮอล์
ของที่ระลึก ท าจากโลหะ 9.16 หมวดกิจการ : น้ าด่ืม
ของช าร่วย/ของที่ระลึก น้ าแร่
ท าจากโลหะ น้ าแข็ง

9.9 หมวดกิจการ : 10. ประเภทกิจการ น้ าผลไม้ / ผงส าเร็จรูป
ผลิตภณัฑ์จากเปลือกหอย ผลิตภณัฑ์สมนุไพร น้ าผัก / ผงส าเร็จรูป
ผลิตภณัฑ์จากเปลือกหอย 10.1 หมวดกิจการ : น้ าสมุนไพร / ผงส าเร็จรูป

9.10 หมวดกิจการ : ยารักษาโรคจากสมนุไพร น้ าธัญพืช
ผลิตภณัฑ์จากรังไหม ยารักษาโรคจากสมุนไพร นม และผลิตภณัฑ์จากนม
ผลิตภณัฑ์จากรังไหม 10.2 หมวดกิจการ : ชา

9.11 หมวดกิจการ : กาแฟ
ผลิตภณัฑ์จากหนัง เคร่ืองส าอางค์จากสมุนไพร โกโก้
ผลิตภณัฑ์จากหนงั 10.3 หมวดกิจการ : รังนก

9.12 หมวดกิจการ : ผลิตภณัฑ์ใชใ้นครัวเรือน โสม
ผลิตภณัฑ์จากปูน ท าจากสมนุไพร ซุปสกัด
ผลิตภณัฑ์จากปนู ผลิตภณัฑ์ใช้ในครัวเรือน เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ

9.13 หมวดกิจการ : ท าจากสมุนไพร เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆ
ผลิตภณัฑ์จากดนิ 10.4 หมวดกิจการ : 11.2 หมวดกิจการ : 
ผลิตภณัฑ์จากดิน ผลิตภณัฑ์สมนุไพรอ่ืนๆ เครื่องดืม่มแีอลกอฮอล์

9.14 หมวดกิจการ : ผลิตภณัฑ์สมุนไพรอื่นๆ สุรา
ผลิตภณัฑ์จากเครื่องหอม
ผลิตภณัฑ์จากเคร่ืองหอม

        ของช าร่วย/ของที่ระลึก อ่ืนๆ

การจ าแนกกลุม่กิจการ/กิจกรรม ประเภทกิจการ/กิจกรรม
หมวดกิจการ/กิจกรรม และ ชนิดสินค้า/บรกิาร

กลุม่กิจการ การผลิตสินค้า

         เครื่องส าอางค์จากสมนุไพร

        ของช าร่วย/ของที่ระลึก อื่นๆ
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หมวดกิจการ/กิจกรรม และ ชนิดสินค้า/บรกิาร

15. ประเภทกิจการ 17. ประเภทกิจการ 18.4 หมวดกิจการ :
การผลิตปัจจัยการผลิต (ตอ่) สิง่ประดษิฐ์จากโลหะ บ่อแก๊สชวีภาพ

15.11 หมวดกิจการ : 17.1 หมวดกิจการ : บอ่แก๊สชีวภาพ
แมลงศัตรูธรรมชาติ อุปกรณ/์เครื่องมอื/เครื่องใช้ 18.5 หมวดกิจการ : 
แมลงศัตรูธรรมชาติ ทางการเกษตร จากโลหะ ไบโอดเีซล/แก๊สโซฮอล

15.12 หมวดกิจการ : อุปกรณ์/เคร่ืองมือ/เคร่ืองใช้ ไบโอดีเซล / แก๊สโซฮอล
ปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ ทางการเกษตร จากโลหะ 18.6 หมวดกิจการ : 
ปจัจัยการผลิตอื่นๆ 17.2 หมวดกิจการ : 
16. ประเภทกิจการ ข้าวสาร
เครื่องปั้น ของใช/้เคร่ืองใช้สอย แปง้

16.1 หมวดกิจการ : จากโลหะ ยางแผ่น
เครื่องปั้นดนิเผา 17.3 หมวดกิจการ : อาวุธโลหะ น้ ามันจากพืช
เคร่ืองปัน้ดินเผา อาวุธโลหะ น้ าตาล

16.2 หมวดกิจการ : 18. ประเภทของกิจการ การแปรรูปผลผลิตทาง
เครื่องเบญจรงค์ การผลิตสินค้าอ่ืนๆ การเกษตรอื่นๆ
เคร่ืองเบญจรงค์ 18.1 หมวดกิจการ : นาเกลือ/เกลือ 18.7 หมวดกิจการ : 

16.3 หมวดกิจการ : เครื่องเซรามคิ นาเกลือ / เกลือ ผลิตภณัฑ์ใชใ้นครัวเรือน
เคร่ืองเซรามิค 18.2 หมวดกิจการ : ถ่าน ผลิตภณัฑ์ใช้ในครัวเรือน

16.4 หมวดกิจการ : ถ่าน 18.8 หมวดกิจการ : 
เครื่องปั้นจากดนิเหนียว 18.3 หมวดกิจการ : เตา ของใชใ้นงานฌาปณกิจ
เคร่ืองปัน้จากดินเหนยีว เตา ดอกไม้จันทน์

16.5 หมวดกิจการ : พวงหรีด
เครื่องปั้นจากปูน อื่นๆ
เคร่ืองปัน้จากปนู 18.9 หมวดกิจการ :

16.6 หมวดกิจการ : การผลิตสินค้าอ่ืนๆ
เครื่องปั้นจากวัสด ุอ่ืนๆ การผลิตสินค้าอื่นๆ
เคร่ืองปัน้จากวัสดุอื่นๆ

กลุม่กิจการ การผลิตสินค้า

ของใช/้เครื่องใชส้อย จากโลหะ
            การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

9. ประเภทกิจการ 9.15 หมวดกิจการ : 11. ประเภทกิจการ เครื่องดืม่
 ของช าร่วย/ของที่ระลึก (ตอ่) ผลิตภณัฑ์จากเทียน 11.1 หมวดกิจการ : 

9.8 หมวดกิจการ : ของช าร่วย/ ผลิตภณัฑ์จากเทียน เครื่องดืม่ไมม่แีอลกอฮอล์
ของที่ระลึก ท าจากโลหะ 9.16 หมวดกิจการ : น้ าด่ืม
ของช าร่วย/ของที่ระลึก น้ าแร่
ท าจากโลหะ น้ าแข็ง

9.9 หมวดกิจการ : 10. ประเภทกิจการ น้ าผลไม้ / ผงส าเร็จรูป
ผลิตภณัฑ์จากเปลือกหอย ผลิตภณัฑ์สมนุไพร น้ าผัก / ผงส าเร็จรูป
ผลิตภณัฑ์จากเปลือกหอย 10.1 หมวดกิจการ : น้ าสมุนไพร / ผงส าเร็จรูป

9.10 หมวดกิจการ : ยารักษาโรคจากสมนุไพร น้ าธัญพืช
ผลิตภณัฑ์จากรังไหม ยารักษาโรคจากสมุนไพร นม และผลิตภณัฑ์จากนม
ผลิตภณัฑ์จากรังไหม 10.2 หมวดกิจการ : ชา

9.11 หมวดกิจการ : กาแฟ
ผลิตภณัฑ์จากหนัง เคร่ืองส าอางค์จากสมุนไพร โกโก้
ผลิตภณัฑ์จากหนงั 10.3 หมวดกิจการ : รังนก

9.12 หมวดกิจการ : ผลิตภณัฑ์ใชใ้นครัวเรือน โสม
ผลิตภณัฑ์จากปูน ท าจากสมนุไพร ซุปสกัด
ผลิตภณัฑ์จากปนู ผลิตภณัฑ์ใช้ในครัวเรือน เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ

9.13 หมวดกิจการ : ท าจากสมุนไพร เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆ
ผลิตภณัฑ์จากดนิ 10.4 หมวดกิจการ : 11.2 หมวดกิจการ : 
ผลิตภณัฑ์จากดิน ผลิตภณัฑ์สมนุไพรอ่ืนๆ เครื่องดืม่มแีอลกอฮอล์

9.14 หมวดกิจการ : ผลิตภณัฑ์สมุนไพรอื่นๆ สุรา
ผลิตภณัฑ์จากเครื่องหอม
ผลิตภณัฑ์จากเคร่ืองหอม

        ของช าร่วย/ของที่ระลึก อ่ืนๆ

การจ าแนกกลุม่กิจการ/กิจกรรม ประเภทกิจการ/กิจกรรม
หมวดกิจการ/กิจกรรม และ ชนิดสินค้า/บรกิาร

กลุม่กิจการ การผลิตสินค้า

         เครื่องส าอางค์จากสมนุไพร

        ของช าร่วย/ของที่ระลึก อื่นๆ
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การจ าแนกกลุม่กิจการ/กิจกรรม ประเภทกิจการ/กิจกรรม
หมวดกิจการ/กิจกรรม และ ชนิดสินค้า/บรกิาร

1. ประเภทกิจการ 2.3 หมวดกิจการ : 3.4 หมวดกิจการ :
ร้านค้าชมุชน สหกรณอ์อมทรัพย์ บริการให้เชา่วัสด/ุอุปกรณ์

1.1 หมวดกิจการ : สหกรณ์ออมทรัพย์ บริการใหเ้ช่าวัสดุ/อุปกรณ์
ร้านค้าผลิตผล/ผลิตภณัฑ์ 2.4 หมวดกิจการ : 3.5 หมวดกิจการ :
ทางการเกษตร กลุม่ออมทรัพย์ บริการท่องเที่ยวอ่ืนๆ
ร้านค้าผลิตผล/ผลิตภณัฑ์ กลุ่มออมทรัพย์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ
ทางการเกษตร 2.5 หมวดกิจการ : 4. ประเภทกิจการสุขภาพ

1.2 หมวดกิจการ : กลุม่สัจจะออมทรัพย์ 4.1 หมวดกิจการ :
ร้านค้าชมุชน กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ แพทย์แผนไทย/แผนโบราณ
ร้านค้าชุมชน 2.6 หมวดกิจการ : แพทย์แผนไทย/แผนโบราณ

1.3 หมวดกิจการ : กองทุนหมูบ่้าน 4.2 หมวดกิจการ : สปา
ร้านค้าสินค้าทั่วไป กองทุนหมูบ่า้น สปา
ร้านค้าสินค้าทั่วไป 2.7 หมวดกิจการ : 4.3 หมวดกิจการ : ออกก าลังกาย

1.4 หมวดกิจการ : ออมทรัพย์ชมุชนอ่ืนๆ ออกก าลังกาย
ร้านค้าสินค้าเฉพาะกิจอ่ืนๆ ออมทรัพย์ชุมชนอื่นๆ 4.4 หมวดกิจการ :
ร้านค้าสินค้าเฉพาะกิจอื่นๆ 3. ประเภทกิจการท่องเที่ยว บริการดแูลสุขภาพสัตว์
2. ประเภทกิจการ 3.1 หมวดกิจการ : บริการดูแลสุขภาพสัตว์
ออมทรัพย์ชมุชน บริการดา้นที่พัก 4.5 หมวดกิจการ :

2.1 หมวดกิจการ : ธนาคาร บริการด้านที่พัก บริการดา้นสุขภาพอ่ืนๆ
หมูบ่า้น/ชุมชน 3.2 หมวดกิจการ : บริการด้านสุขภาพอื่นๆ
ธนาคารหมูบ่า้น/ชุมชน บริการน าเที่ยว

2.2 หมวดกิจการ : บริการน าเที่ยว
ฌาปนกิจสงเคราะห์ 3.3 หมวดกิจการ :
ฌาปนกิจสงเคราะห์ บริการให้เชา่พาหนะ

บริการใหเ้ช่าพาหนะ

กลุม่กิจการ การให้บริการ
9. ประเภทกิจการ 9.15 หมวดกิจการ : 11. ประเภทกิจการ เครื่องดืม่
 ของช าร่วย/ของที่ระลึก (ตอ่) ผลิตภณัฑ์จากเทียน 11.1 หมวดกิจการ : 

9.8 หมวดกิจการ : ของช าร่วย/ ผลิตภณัฑ์จากเทียน เครื่องดืม่ไมม่แีอลกอฮอล์
ของที่ระลึก ท าจากโลหะ 9.16 หมวดกิจการ : น้ าด่ืม
ของช าร่วย/ของที่ระลึก น้ าแร่
ท าจากโลหะ น้ าแข็ง

9.9 หมวดกิจการ : 10. ประเภทกิจการ น้ าผลไม้ / ผงส าเร็จรูป
ผลิตภณัฑ์จากเปลือกหอย ผลิตภณัฑ์สมนุไพร น้ าผัก / ผงส าเร็จรูป
ผลิตภณัฑ์จากเปลือกหอย 10.1 หมวดกิจการ : น้ าสมุนไพร / ผงส าเร็จรูป

9.10 หมวดกิจการ : ยารักษาโรคจากสมนุไพร น้ าธัญพืช
ผลิตภณัฑ์จากรังไหม ยารักษาโรคจากสมุนไพร นม และผลิตภณัฑ์จากนม
ผลิตภณัฑ์จากรังไหม 10.2 หมวดกิจการ : ชา

9.11 หมวดกิจการ : กาแฟ
ผลิตภณัฑ์จากหนัง เคร่ืองส าอางค์จากสมุนไพร โกโก้
ผลิตภณัฑ์จากหนงั 10.3 หมวดกิจการ : รังนก

9.12 หมวดกิจการ : ผลิตภณัฑ์ใชใ้นครัวเรือน โสม
ผลิตภณัฑ์จากปูน ท าจากสมนุไพร ซุปสกัด
ผลิตภณัฑ์จากปนู ผลิตภณัฑ์ใช้ในครัวเรือน เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ

9.13 หมวดกิจการ : ท าจากสมุนไพร เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆ
ผลิตภณัฑ์จากดนิ 10.4 หมวดกิจการ : 11.2 หมวดกิจการ : 
ผลิตภณัฑ์จากดิน ผลิตภณัฑ์สมนุไพรอ่ืนๆ เครื่องดืม่มแีอลกอฮอล์

9.14 หมวดกิจการ : ผลิตภณัฑ์สมุนไพรอื่นๆ สุรา
ผลิตภณัฑ์จากเครื่องหอม
ผลิตภณัฑ์จากเคร่ืองหอม

        ของช าร่วย/ของที่ระลึก อ่ืนๆ

การจ าแนกกลุม่กิจการ/กิจกรรม ประเภทกิจการ/กิจกรรม
หมวดกิจการ/กิจกรรม และ ชนิดสินค้า/บรกิาร

กลุม่กิจการ การผลิตสินค้า

         เครื่องส าอางค์จากสมนุไพร

        ของช าร่วย/ของที่ระลึก อื่นๆ
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การจ าแนกกลุม่กิจการ/กิจกรรม ประเภทกิจการ/กิจกรรม
หมวดกิจการ/กิจกรรม และ ชนิดสินค้า/บรกิาร

5. ประเภทกิจการ 6.3 หมวดกิจการ : ธนาคารขา้ว 6.14 หมวดกิจการ : รับจัดเลีย้ง
ซ่อมเครื่องจักรกล ธนาคารข้าว รับจัดเล้ียง

5.1 หมวดกิจการ : ซ่อมเครื่องมอื/ 6.4 หมวดกิจการ : ธนาคารโค 6.15 หมวดกิจการ : 
เครื่องจักรกลทางการเกษตร ธนาคารโค ให้เชา่อุปกรณจ์ัดเลีย้ง
ซ่อมเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรกล 6.5 หมวดกิจการ : ธนาคารกระบือ ใหเ้ช่าอุปกรณ์จัดเล้ียง
ทางการเกษตร ธนาคารกระบอื 6.16 หมวดกิจการ :

5.2 หมวดกิจการ : ซ่อมเครื่องมอื/ 6.6 หมวดกิจการ : รับจ้างเจียระไนอัญมณี
เครื่องจักรกล ดา้นสัตว์ ซ่อมเครื่องยนต์/ยานพาหนะ รับจ้างเจียระไนอัญมณี
ซ่อมเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรกล ซ่อมเคร่ืองยนต์/ยานพาหนะ 6.17 หมวดกิจการ : รับจ้างตดัเย็บ
ด้านสัตว์ 6.7 หมวดกิจการ : รับจ้างตัดเย็บ

5.3 หมวดกิจการ : ซ่อมเครื่องมอื/ 6.18 หมวดกิจการ : บริการศึกษา/
เครื่องจักรกล ดา้นประมง ซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า/งานไฟฟ้า วิจัย/ที่ปรึกษา/ถ่ายทอดความรู้
ซ่อมเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรกล 6.8 หมวดกิจการ :         บริการศึกษา/วิจัย/ที่ปรึกษา/
ด้านประมง รับจ้างทางการเกษตร         ถ่ายทอดความรู้

5.4 หมวดกิจการ : ซ่อมเครื่องมอื/ รับจ้างทางการเกษตร 6.19 หมวดกิจการ :
เครื่องจักรกล อ่ืนๆ 6.9 หมวดกิจการ : รับงานแสดงตา่งๆ
ซ่อมเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรกลอื่นๆ รับงานแสดงต่างๆ
6. ประเภทกิจการ ใหเ้ช่าอุปกรณ์เคร่ืองมือเกษตร 6.20 หมวดกิจการ :
การให้บริการอ่ืนๆ 6.10 หมวดกิจการ : บริการมอเตอร์ไซดร์ับจ้าง

6.1 หมวดกิจการ : ศูนย์รวบรวม ให้เชา่รถรับจ้าง บริการมอเตอร์ไซด์รับจ้าง
รับซ้ือ จ าหน่าย ผลิตผลทาง ใหเ้ช่ารถรับจ้าง 6.21 หมวดกิจการ :
การเกษตร 6.11 หมวดกิจการ : โรงสีขา้ว บริการรับจ้างอ่ืนๆ
ศูนย์รวบรวม รับซ้ือ จ าหนา่ย โรงสีข้าว บริการรับจ้างอื่นๆ
ผลิตผลทางการเกษตร 6.12 หมวดกิจการ : โรงฆ่าสัตว์ 6.22 หมวดกิจการ :

6.2 หมวดกิจการ : ลานเท โรงฆา่สัตว์ การบริการอ่ืนๆ
ลานเท 6.13 หมวดกิจการ : ศูนย์ฝึกอบรม การบริการอื่นๆ

ศูนย์ฝึกอบรม

กลุม่กิจการ การให้บริการ

        ให้เชา่อุปกรณเ์ครื่องมอืเกษตร

        ซ่อมเครื่องใชไ้ฟฟ้า/งานไฟฟ้า

9. ประเภทกิจการ 9.15 หมวดกิจการ : 11. ประเภทกิจการ เครื่องดืม่
 ของช าร่วย/ของที่ระลึก (ตอ่) ผลิตภณัฑ์จากเทียน 11.1 หมวดกิจการ : 

9.8 หมวดกิจการ : ของช าร่วย/ ผลิตภณัฑ์จากเทียน เครื่องดืม่ไมม่แีอลกอฮอล์
ของที่ระลึก ท าจากโลหะ 9.16 หมวดกิจการ : น้ าด่ืม
ของช าร่วย/ของที่ระลึก น้ าแร่
ท าจากโลหะ น้ าแข็ง

9.9 หมวดกิจการ : 10. ประเภทกิจการ น้ าผลไม้ / ผงส าเร็จรูป
ผลิตภณัฑ์จากเปลือกหอย ผลิตภณัฑ์สมนุไพร น้ าผัก / ผงส าเร็จรูป
ผลิตภณัฑ์จากเปลือกหอย 10.1 หมวดกิจการ : น้ าสมุนไพร / ผงส าเร็จรูป

9.10 หมวดกิจการ : ยารักษาโรคจากสมนุไพร น้ าธัญพืช
ผลิตภณัฑ์จากรังไหม ยารักษาโรคจากสมุนไพร นม และผลิตภณัฑ์จากนม
ผลิตภณัฑ์จากรังไหม 10.2 หมวดกิจการ : ชา

9.11 หมวดกิจการ : กาแฟ
ผลิตภณัฑ์จากหนัง เคร่ืองส าอางค์จากสมุนไพร โกโก้
ผลิตภณัฑ์จากหนงั 10.3 หมวดกิจการ : รังนก

9.12 หมวดกิจการ : ผลิตภณัฑ์ใชใ้นครัวเรือน โสม
ผลิตภณัฑ์จากปูน ท าจากสมนุไพร ซุปสกัด
ผลิตภณัฑ์จากปนู ผลิตภณัฑ์ใช้ในครัวเรือน เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ

9.13 หมวดกิจการ : ท าจากสมุนไพร เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆ
ผลิตภณัฑ์จากดนิ 10.4 หมวดกิจการ : 11.2 หมวดกิจการ : 
ผลิตภณัฑ์จากดิน ผลิตภณัฑ์สมนุไพรอ่ืนๆ เครื่องดืม่มแีอลกอฮอล์

9.14 หมวดกิจการ : ผลิตภณัฑ์สมุนไพรอื่นๆ สุรา
ผลิตภณัฑ์จากเครื่องหอม
ผลิตภณัฑ์จากเคร่ืองหอม

        ของช าร่วย/ของที่ระลึก อ่ืนๆ

การจ าแนกกลุม่กิจการ/กิจกรรม ประเภทกิจการ/กิจกรรม
หมวดกิจการ/กิจกรรม และ ชนิดสินค้า/บรกิาร

กลุม่กิจการ การผลิตสินค้า

         เครื่องส าอางค์จากสมนุไพร

        ของช าร่วย/ของที่ระลึก อื่นๆ
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แบบฟอร์มต่างๆ

1. แบบคำ�ขอจดทะเบียน               แบบ สวช.01

2. แบบคำ�ร้องคัดค้�นก�รจดทะเบียน              แบบ สวช.02

3. แบบคำ�ขอดำ�เนินกิจก�รต่อ               แบบ สวช.03

4. แบบคำ�ร้องขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียน             แบบ สวช.04

5. แบบคำ�ร้องขอปรับปรุงทะเบียน              แบบ สวช.05

6. แบบคำ�ร้องอุทธรณ์คัดค้�น ก�รไม่รับจดทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียน          แบบ สวช.06

7. แบบคำ�ร้องทั่วไป                แบบ สวช.07

8. แบบคำ�ขอแจ้งร�ยละเอียดสินค้�/บริก�ร ของวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน แบบสินค้� 01

9. แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐ�นของวิส�หกิจชุมชน/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชน  
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แบบค ำขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน  
ตามพระราชบญัญัตสิง่เสรมิวิสาหกิจชมุชน พ.ศ. 2548 

 
ส่วนที ่1  ส ำหรับผู้ยืน่แบบค ำขอจดทะเบียน 

เขียนท่ี ............................................................ 
วนัท่ี .......... เดือน ............................ พ.ศ. …........... 

เรียน  นำยทะเบียน 
ข้ำพเจ้ำ  (นาย / นาง /นางสาว) .......................... นามสกลุ ..................... วนั/เดือน/ปี เกิด.................... 
เป็นสมาชิกผูมี้อ านาจท าการแทนวิสาหกิจชมุชน/เครือข่ายวิสาหกิจชมุชน มีความประสงคจ์ะขอจดทะเบียน
(กา ใน  ในรายการท่ีตอ้งการขอย่ืนจดทะเบียน  พรอ้มระบช่ืุอ 3 อนัดบั ) 

1. ชื่อ  วิสาหกิจชมุชน / เครือข่ายวิสาหกิจชมุชน  ท่ีขอจดทะเบียน 
    วิสาหกิจชมุชน 

ชื่ออันดับที ่1  วิสาหกิจชมุชน………………................................ 
    ช่ือส ารองท่ี 2    วิสาหกิจชมุชน...................................................... 
    ช่ือส ารองท่ี 3    วิสาหกิจชมุชน  ..................................................... 

   เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน 
ชื่ออันดับที ่1  เครือข่ายวิสาหกิจชมุชน.......................................... 

   ช่ือส ารองท่ี 2    เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน.......................................... 
   ช่ือส ารองท่ี 3    เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน........................................... 

โดย ย่ืนแบบค าขอจดทะเบียนท่ี (กา ใน  ท่ีตอ้งการ  พรอ้มระบรุายละเอียด) 
 ศนูยบ์รกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ................................................ 
       อ าเภอ ....................................... จงัหวดั ........................................................................ 
 ส  านกังานเกษตรอ าเภอ ...................................จงัหวดั....................................................... 

  สถานท่ีอ่ืน  คือ .............................................จงัหวดั.................................................... 
และ ขอแจ้งข้อมูลรำยละเอียด ดังนี ้

2. ทีต่ั้ง วิสาหกิจชมุชน / เครือข่ายวิสาหกิจชมุชน ท่ีขอจดทะเบียน 
เลขท่ี ................. หมูท่ี่ ................ ต าบล ............................. อ าเภอ ............................... 
จงัหวดั .......................................  รหสัไปรษณีย ์................................. 
โทรศพัท ์.................................................. โทรสาร ......................................................... 

      E-mail Address :…………………………………………………………………............……    

ค ำขอเลขที.่.....
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
...... 
........................... 

แบบ สวช. 01 
(ปรับปรุง 2562) 

 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
...... 
........................... 
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3. สมำชิกผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทน  วิสาหกิจชมุชน/เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน 

ล ำดับที ่1 : ช่ือ (นาย /นาง / นางสาว) ..............................  นามสกลุ ..............................
หรือ         วนั/เดือน /ปี เกิด ......................................... 
ประธำน  หมายเลขประจ าตวัประชาชน    
เลขรหสัประจ าบา้น ……………………………….   
ท่ีอยู่ปัจจบุนั เลขท่ี ........... หมูท่ี่ ......... ถนน .................... ต าบล ................................... 

อ าเภอ ......................... จงัหวดั ........................รหสัไปรษณีย.์........................
โทรศพัท ์............................................. โทรสาร ............................................. 
E-mail Address: ………………………………………………. 

                          ในกรณีจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชมุชน ใหก้า ใน  ท่ีเลือกขอ้ขา้งลา่งนี ้
      เป็นสมาชิกบคุคลภายนอก  
      เป็นผูแ้ทนจากวิสาหกิจชมุชน....................................................... 
                       รหสัทะเบียน   
 ล ำดับที ่2 : ช่ือ (นาย /นาง / นางสาว) ................................ นามสกลุ ............................  

วนั/เดือน/ปี เกิด ............................................  
หมายเลขประจ าตวัประชาชน  

เลขรหสัประจ าบา้น ……………………………….   
ท่ีอยู่ปัจจบุนั เลขท่ี ........... หมูท่ี่ ......... ถนน .................... ต าบล ..................................... 

อ าเภอ ......................... จงัหวดั ........................รหสัไปรษณีย.์........................ 
โทรศพัท ์............................................. โทรสาร ............................................. 
E-mail Address: ………………………………………………. 
ในกรณีจดทะเบียนเครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน ใหก้า ใน  ท่ีเลือกขอ้ขา้งลา่งนี ้

      เป็นสมาชิกบคุคลภายนอก  
      เป็นผูแ้ทนจากวิสาหกิจชมุชน....................................................... 

       รหสัทะเบียน   
 

 

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ 
พกัิดทีต่ั้ง  
 Latitude ……………………………….Longitude …………………………..……… 
 โซน .......... X:…………………………Y: ……………………………… 
Facebook Page(ถา้มี): ……………………. Line ID(ถา้มี): ………………………… 
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4. จ ำนวนสมำชิก   วิสาหกิจชมุชน / เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน   
:  ระบุชื่อสมำชิกในรำยละเอียดบัญชีแนบท้ำยหน้ำ 6 และหน้ำ 7   
(กา ใน  ตามท่ีย่ืนขอจดทะเบียน  ในขอ้ 1  ) 

        วิสาหกิจชมุชน                  รวมสมาชิกทัง้หมด .............ราย                            (หนา้ 6) 
        เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน       รวมสมาชิกทัง้หมด ............  ราย                           (หนา้ 7) 
 
5. กิจกำร/กิจกรรมทีม่ีควำมประสงคจ์ะด ำเนินกำร  รวมทัง้หมด ..........กิจการ/กิจกรรม ดงันี ้

ล ำดับ
ที ่

ส ำหรับ จนท. ลงข้อมูล วิสำหกิจชุมชนลงรำยกำรกิจกำร 
เครือข่ำยวสิำหกิจชุมชนลงรำยกำรกิจกำร/กิจกรรม กลุ่มกิจกำร ประเภทกิจกำร 

5.1    
5.2    
5.3    
5.4    
5.3    
5.5    
5.6    
5.7    
5.8    
5.9    
5.10    
5.11    
5.12    
5.13    
5.14    
5.15    

หมำยเหตุ : ตอ่ในเอกสารแนบทา้ยหนา้ 8  
6. ลักษณะกำรประกอบกิจกำร   ก่อนการย่ืนค าขอจดทะเบียน  

(กา ใน  ตามความเป็นจรงิ เฉพาะกรณีย่ืนค าขอจดทะเบียนวิสาหกิจชมุชน) 
       ไมเ่คยประกอบกิจการก่อนการย่ืนขอจดทะเบียน 
       เคยประกอบกิจการ  โดยไมเ่ป็นนิตบิคุคล (ระบ)ุ กิจการ............................................. 
       เคยประกอบกิจการ  โดยเป็นนิตบิคุคล (ระบ)ุ  ช่ือกิจการ ........................................ 

ทะเบียนเลขท่ี................................... 
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7. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรายละเอียดท่ีแสดงไวเ้ป็นความจริงทกุประการ   และไดย่ื้นเอกสาร
ประกอบไวเ้ป็นหลกัฐาน   ดงันี ้ (กา ใน  ตามความเป็นจรงิ) 

ไม่เคยประกอบกิจกำร หรือ 
เคยประกอบกิจกำร  โดยไม่เป็นนิตบุิคคล 

เคยประกอบกิจกำร  โดยเป็นนิตบุิคคล 
 

 1.หนงัสอืใหค้วามยินยอมของสมาชิกซึง่มจี านวน 
ไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของสมาชิกทัง้หมด หรอืส าเนามติ 
ที่ประชมุ  ซึง่มอบหมายใหบ้คุคลหนึง่บคุคลใด 
มาจดทะเบียนวิสาหกิจชมุชนแทน 

 1.ส าเนาเอกสารแสดง วตัถปุระสงค ์ระเบียบ หรอื 
ขอ้บงัคบั 

 2.บตัรประจ าตวัประชาชน ของผูม้ีอ  านาจท าการแทน  2.ส าเนาบญัชีรายช่ือคณะกรรมการด าเนินการปัจจบุนั 
 3.ทะเบียนรายช่ือและที่อยูข่องสมาชิก   3. ส าเนามติของคณะกรรมการด าเนินการ  หรอื 

มติของที่ประชมุใหญ่ 
 4. กรณีขอจดทะเบยีนเครอืขา่ยวิสาหกิจชมุชน 
ใหแ้นบส าเนาขอ้บงัคบัของเครอืขา่ย ฯ นัน้ดว้ย 

 4. ทะเบียนรายช่ือและที่อยูข่องสมาชิก 
 

 5. อื่นๆ............................................................... 
................................................................................. 

 5.กรณีขอจดทะเบียนเครอืขา่ยวิสาหกิจชมุชน 
ใหแ้นบส าเนาขอ้บงัคบัของเครอืขา่ย ฯ นัน้ดว้ย 

  6. อื่น ๆ................................................................... 
........................................................................... 

 
ท้ังนี ้ขา้พเจา้ยินยอมใหต้รวจสอบขอ้มลู และน าขอ้มลูไปใชเ้พ่ือประโยชนต์อ่การจดทะเบียนฯ 
และประโยชนต์อ่ทางราชการ เทา่นัน้ 

 
    ลงช่ือ ............................................................ ผูย่ื้นแบบค าขอจดทะเบียน 

( ........................................................... ) 
      ลงช่ือ ......................................................... พยาน 

         ( ......................................................... ) 
ลงช่ือ .......................................................... พยาน 
         ( ......................................................... )  

ส่วนที ่2  ส ำหรับเจ้ำหน้ำทีผู้่รับแบบค ำขอจดทะเบียน 
 ไดต้รวจสอบการบนัทกึแบบค าขอจดทะเบียนและไดร้บัเอกสารหลกัฐานตามท่ีแจง้ใน 
แบบค าขอสว่นท่ี 1 ขอ้ 7 ครบถว้นแลว้ เม่ือวนัท่ี ............ เดือน ........................... พ.ศ. …………..  

ลงช่ือ ............................................................ ผูร้บัแบบค าขอจดทะเบียน 
  ( ........................................................... ) 

       ต าแหนง่ ............................................................ 

 

7. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรายละเอียดท่ีแสดงไวเ้ป็นความจริงทกุประการ   และไดย่ื้นเอกสาร
ประกอบไวเ้ป็นหลกัฐาน   ดงันี ้ (กา ใน  ตามความเป็นจรงิ) 

ไม่เคยประกอบกิจกำร หรือ 
เคยประกอบกิจกำร  โดยไม่เป็นนิตบุิคคล 

เคยประกอบกิจกำร  โดยเป็นนิตบุิคคล 
 

 1.หนงัสอืใหค้วามยินยอมของสมาชิกซึง่มจี านวน 
ไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของสมาชิกทัง้หมด หรอืส าเนามติ 
ที่ประชมุ  ซึง่มอบหมายใหบ้คุคลหนึง่บคุคลใด 
มาจดทะเบียนวิสาหกิจชมุชนแทน 

 1.ส าเนาเอกสารแสดง วตัถปุระสงค ์ระเบียบ หรอื 
ขอ้บงัคบั 

 2.บตัรประจ าตวัประชาชน ของผูม้ีอ  านาจท าการแทน  2.ส าเนาบญัชีรายช่ือคณะกรรมการด าเนินการปัจจบุนั 
 3.ทะเบียนรายช่ือและที่อยูข่องสมาชิก   3. ส าเนามติของคณะกรรมการด าเนินการ  หรอื 

มติของที่ประชมุใหญ่ 
 4. กรณีขอจดทะเบยีนเครอืขา่ยวิสาหกิจชมุชน 
ใหแ้นบส าเนาขอ้บงัคบัของเครอืขา่ย ฯ นัน้ดว้ย 

 4. ทะเบียนรายช่ือและที่อยูข่องสมาชิก 
 

 5. อื่นๆ............................................................... 
................................................................................. 

 5.กรณีขอจดทะเบียนเครอืขา่ยวิสาหกิจชมุชน 
ใหแ้นบส าเนาขอ้บงัคบัของเครอืขา่ย ฯ นัน้ดว้ย 

  6. อื่น ๆ................................................................... 
........................................................................... 

 
ท้ังนี ้ขา้พเจา้ยินยอมใหต้รวจสอบขอ้มลู และน าขอ้มลูไปใชเ้พ่ือประโยชนต์อ่การจดทะเบียนฯ 
และประโยชนต์อ่ทางราชการ เทา่นัน้ 

 
    ลงช่ือ ............................................................ ผูย่ื้นแบบค าขอจดทะเบียน 

( ........................................................... ) 
      ลงช่ือ ......................................................... พยาน 

         ( ......................................................... ) 
ลงช่ือ .......................................................... พยาน 
         ( ......................................................... )  

ส่วนที ่2  ส ำหรับเจ้ำหน้ำทีผู้่รับแบบค ำขอจดทะเบียน 
 ไดต้รวจสอบการบนัทกึแบบค าขอจดทะเบียนและไดร้บัเอกสารหลกัฐานตามท่ีแจง้ใน 
แบบค าขอสว่นท่ี 1 ขอ้ 7 ครบถว้นแลว้ เม่ือวนัท่ี ............ เดือน ........................... พ.ศ. …………..  

ลงช่ือ ............................................................ ผูร้บัแบบค าขอจดทะเบียน 
  ( ........................................................... ) 

       ต าแหนง่ ............................................................ 
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ส่วนที ่3  ผลกำรพจิำรณำของทำงรำชกำร 
ผลการตรวจสอบคณุสมบตัแิละเอกสารหลกัฐานตามการย่ืนขอจดทะเบียนแลว้ 
 อนุมัต ิการจดทะเบียนใหก้บั 
    วิสาหกิจชมุชน                 ช่ือ ............................................................................ 
    เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน    ช่ือ  ............................................................................ 
 

เมื่อ  วนัท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. ………........... 
ณ    ส านกังานเกษตรอ าเภอ..............................จงัหวดั................................ 
และใหม้ีรหัสทะเบียน   
 

 ไม่อนุมัต ิ  เน่ืองจาก  
 ขาดคณุสมบตัติาม พ.ร.บ. สง่เสรมิวิสาหกิจชมุชน พ.ศ. 2548 
 ขาดคณุสมบตัติามระเบียบคณะกรรมการสง่เสรมิวิสาหกิจชมุชน วา่ดว้ย 

การรบัจดทะเบียน และการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชมุชน พ.ศ. 2548 
 ขาดคณุสมบตัติามประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิวิสาหกิจชมุชนเรื่อง คณุสมบตั ิ 

            หลกัเกณฑ ์และการตอ่ทะเบียน ของวิสาหกิจชมุชน 
 ……………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………….. 
 

ลงช่ือ ........................................................... ผู้อนุมัต ิ
 ( ....................................................... ) 
     ต าแหนง่.................................................... 

                   นำยทะเบียน 
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  แบบค ำร้องคัดค้ำนกำรจดทะเบียน 

วิสำหกิจชุมชน และ เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน 
เขียนท่ี............................................................. 
วนัท่ี...........เดือน.....................พ.ศ…............... 

  เรียน  นำยทะเบียน 
ข้ำพเจ้ำ (นาย/นาง/นางสาว)........... ................นามสกลุ...............................วนั/เดือน/ปี เกิด................... 
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน  
เลขรหสัประจ าบา้น ……………………………….   
ท่ีอยู่ปัจจบุนั เลขท่ี ........... หมูท่ี่ ......... ถนน .................... ต  าบล .................... 
อ าเภอ ......................... จงัหวดั ........................รหสัไปรษณีย.์.....................โทรศพัท ์.................. ..... 
 โทรสาร ............................................E-mail Address ………………………………………………. 

  มีความเก่ียวขอ้ง  โดย 
   เป็นสมาชิก  วิสาหกิจชมุชน   …………………………………………………… 

รหสัทะเบียน    
  เป็นสมาชิก   เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน ............................................................. 

 รหสัทะเบียน    
  เป็นผูมี้สว่นได ้สว่นเสีย  ( ระบวุา่อยูใ่นฐานะอะไร ).......................................................... 
 

 ขอยืน่ค ำร้องคัดค้ำนกำรจดทะเบียน  ของ 
          วิสาหกิจชมุชน       เครือข่ายวิสาหกิจชมุชน    
  ชื่อ .................................................................................................... 

ตำมค ำขอเลขที ่................................................................................ 
ทีต่ั้ง : เลขท่ี........................หมูท่ี่..............ต าบล................................... 

อ าเภอ............................จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย.์..................... 
โทรศพัท.์.....................โทรสาร.....................E-mail Address…………………. 

ระบุเหตุผลแห่งกำรร้องคัดค้ำน.......................................................................................... 
ท้ังนี ้ขา้พเจา้ยินยอมใหต้รวจสอบขอ้มลูและน าขอ้มลูไปใชเ้พ่ือประโยชนต์อ่การจดทะเบียนฯ 
และประโยชนต์อ่ทางราชการ เทา่นัน้ 
.      ลงช่ือ..............................................ผูย่ื้นแบบค ารอ้งคดัคา้น 
             (................................................)  

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
เลขท่ีรบั............... วนัท่ี................... 
ผูร้บัเรื่อง .........................................
แจง้
................................................... 

แบบ สวช. 02 
(ปรับปรุง 2562) 
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        แบบค ำขอด ำเนินกิจกำรต่อ 
ของ  วิสำหกิจชุมชน และ เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน 

ซึ่งจดทะเบียนไวต้ามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิวิสาหกิจชมุชน พ.ศ. 2548 
เขียนท่ี................................................................. 
วนัท่ี................เดือน.................พ.ศ...................... 

เรียน  นำยทะเบียน 
ข้ำพเจ้ำ (นาย/นาง/นางสาว)...........................นามสกลุ...............................วนั/เดือน/ปี เกิด........................ 
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน  
เลขรหสัประจ าบา้น ……………………………….  ท่ีอยู่ปัจจบุนั เลขท่ี ........... หมูท่ี่ ......... ถนน ..................... 
ต  าบล ....................อ าเภอ ......................... จงัหวดั ........................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
โทรศพัท ์...........................โทรสาร .......................E-mail Address ............................................................. 
เป็น  สมาชิกผูมี้อ านาจท าการแทนวิสาหกิจชมุชน / เครือข่ายวิสาหกิจชมุชน 
  สมาชิกผูไ้ดร้บัมอบอ านาจ  
มีควำมประสงคจ์ะด ำเนินกิจกำรต่อไป   ของ 

วิสาหกิจชมุชน   เครือข่ายวิสาหกิจชมุชน 
ชื่อ.................................................................................................................... 

 รหัสทะเบียน 
            ทีต่ั้ง : เลขท่ี.....…..…..หมูท่ี่.....……....ต าบล.....….......…...….......อ าเภอ……….........….... 

จงัหวดั............……………....รหสัไปรษณีย.์...…………………............ 
โทรศพัท.์.....………….......โทรสาร…….........……....E-mail Address……………….……… 
ซึ่งไดร้บัการจดทะเบียน  เม่ือ วนัท่ี ................เดือน.......……...…………….พ.ศ.................... 

ณ   ส านกังานเกษตรอ าเภอ..........................จงัหวดั...................... 
โดยมีส าเนาหลกัฐานส าคญัแนบประกอบ ดงันี ้
                                   1.หนงัสอืส าคญัแสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ช.2) 
                                  2.เอกสารส าคญัแสดงการด าเนินกิจการ (ท.ว.ช.3) 
                                  3.บตัรประจ าตวัประชาชนของผูย้ื่นแบบ 
                                  4.หนงัสอืมอบอ านาจใหท้ าการแทนวิสาหกิจชมุชน/เครอืขา่ยวิสาหกิจชมุชน 
              5.บนัทกึแจง้ความ (กรณี ท.ว.ช.2/ท.ว.ช.3 สญูหาย) 
                                  6.ขอ้บงัคบั หรอื ขอ้ตกลงรว่มกนัของสมาชิก 
                                  7.แผนประกอบการ 
                                  8.ผลการด าเนินงาน 
ทัง้นี ้ขา้พเจา้ยินยอมใหต้รวจสอบขอ้มลูและน าขอ้มลูไปใชเ้พ่ือประโยชนต์อ่การตอ่ทะเบียนฯ และประโยชนต์อ่ทางราชการ เท่านัน้     
                                                               ลงช่ือ ..............................................ผูย้ื่นแบบค าขอด าเนินกิจการตอ่ 
                  (…..........................................)    

แบบ สวช. 03 
(ปรับปรุง 2562) 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขท่ีรบั............... วนัท่ี.................... 
ผูร้บัเรื่อง........................................... 
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     แบบค ำร้องขอเพกิถอน หรือ ยกเลิกทะเบียน 
                                 วิสำหกิจชุมชน และ เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน 

เขียนท่ี................................................................. 
วนัท่ี...........เดือน.....................พ.ศ...................... 
 

เรียน  นำยทะเบียน 
ข้ำพเจ้ำ (นาย/นาง/นางสาว)...........................นามสกลุ...............................วนั/เดือน/ปี เกิด....................... 
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน  
เลขรหสัประจ าบา้น ……………………………….   
ท่ีอยู่ปัจจบุนั เลขท่ี ........... หมูท่ี่ ......... ถนน .................... ต  าบล .................... 
อ าเภอ ......................... จงัหวดั ........................รหสัไปรษณีย.์........................โทรศพัท ์..............................  
โทรสาร .............................................E-mail Address …………………………….........……………...……. 

มีความเก่ียวขอ้งกบั วิสาหกิจชมุชน / เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน นี ้โดย 
 เป็นนายทะเบียน   ขอให้เพิกถอนทะเบียน    

เป็นสมาชิกผูมี้อ านาจท าการแทนวิสาหกิจชมุชน / เครือข่ายวิสาหกิจชมุชน      ขอให้ยกเลิกทะเบียน 
เป็นผูมี้สว่นได ้ สว่นเสีย     ขอให้เพกิถอนทะเบียน 

ของ  วิสำหกิจชุมชน   เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน 
ชื่อ.........................................................................................................................  
รหัสทะเบียน 

  ทีต่ั้ง : เลขท่ี...............หมูท่ี่..............ต าบล……….................อ าเภอ.................................. 
            จงัหวดั...........................รหสัไปรษณีย.์.................... 
            โทรศพัท.์............................โทรสาร.........................E-mail Address…..….............  

ซึ่งไดร้บัการจดทะเบียน เม่ือ  วนัท่ี...........เดือน............................พ.ศ................................ 
ณ  ส านกังานเกษตรอ าเภอ........................จงัหวดั....................... 

เหตุผลในกำรขอเพกิถอน หรือ ยกเลิกทะเบียน................................................................................... 
............................................................................................................................ ................................... 
ทั้งนี้ ขา้พเจา้ยินยอมใหต้รวจสอบขอ้มลูและน าขอ้มลูไปใชเ้พ่ือประโยชนต์อ่การเพิกถอน/ยกเลิกทะเบียนและประโยชนต์อ่ทางราชการ เท่านัน้
      ลงช่ือ..................................................ผูย่ื้นแบบค ารอ้งขอ 
             (..................................................) 
ผลกำรพจิำรณำ         อนมุตั ิ           ไมอ่นมุตัิ               รอผลการพิจารณา     

ลงช่ือ..................................นายทะเบียน / วนัท่ี................       

แบบ สวช. 04 
(ปรับปรุง 2562) 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขท่ีรบั...............  วนัท่ี................... 
ผูร้บัเรื่อง.......................................... 
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แบบค ำร้องขอปรับปรุงทะเบียน 
วิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน  

ตามพระราชบญัญัตสิง่เสรมิวิสาหกิจชมุชน พ.ศ. 2548 
 
ส่วนที ่1 รำยละเอียดและฐำนะของผู้ยื่นแบบค ำร้องขอปรับปรุงทะเบียน 

        เขียนท่ี...................................................... 
       วนัท่ี...............เดือน.......................พ.ศ.................. 
 
เรียน นำยทะเบียน 
ข้ำพเจ้ำ (นาย/นาง/นางสาว)............................นามสกลุ.......................วนั/เดือน/ปี เกิด ........................ 

      หมายเลขประจ าตวัประชาชน 
เลขรหสัประจ าบา้น ……………………………….   
ท่ีอยู่ปัจจบุนั เลขท่ี ........... หมูท่ี่ ......... ถนน .................... ต  าบล .................... 
อ าเภอ ......................... จงัหวดั ........................รหสัไปรษณีย.์.......................โทรศพัท ์...........................  
โทรสาร .............................................E-mail Address ……………………........…………………………. 

      เป็นสมาชิกผูมี้อ านาจท าการแทน วิสาหกิจชมุชน/เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน ล าดบัท่ี................   ของ 
   วิสาหกิจชมุชน                                         เครือข่ายวิสาหกิจชมุชน 
ชื่อ........................................................................................................................................................ 
รหัสทะเบียน  
ทีต่ั้ง  :  เลขท่ี................หมูท่ี่........................ต  าบล........................อ าเภอ............................ 
  จงัหวดั..................................   รหสัไปรษณีย.์......................................................... 
  โทรศพัท.์..........................โทรสาร......................E-mail Address………………….. 

 
 

 

เลขทีรั่บ..................
รับ
...................................
...... 

แบบ สวช. 05 
(ปรับปรุง 2562) 

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ 
พกัิดทีต่ั้ง  
 Latitude ……………………………….Longitude …………………………..……… 
 โซน .......... X:…………………………Y: …………………....................…………… 
Facebook Page (ถา้มี): ……………………. Line ID (ถา้มี) ……………………...…… 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
...................................
...... 
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แจ้งรำยละเอียดข้อมูลทีต่้องกำรปรับปรุง    (กา ใน  ตามท่ีตอ้งการปรบัปรุง) 
 1. ทีต่ั้ง ของวิสาหกิจชมุชน / เครือข่ายวิสาหกิจชมุชน    
  จากเดมิ : เลขท่ี .......... หมูท่ี่ ........... ต  าบล ............................. อ าเภอ ............................. 

     จงัหวดั ............................ รหสัไปรษณีย ์………………………………….. 
     โทรศพัท ์........................... โทรสาร ........................... 
     E-mail Address  ..................................... 

  เป็น   : เลขท่ี .......... หมู่ท่ี ........... ต  าบล ............................. อ าเภอ ............................. 
      จงัหวดั ............................ รหสัไปรษณีย ์.......................................................... 
                  โทรศพัท ์........................... โทรสาร ........................... 

   E-mail Address  ..................................... 
  
 2. สมำชิกผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทน วิสาหกิจชมุชน / เครือข่ายวิสาหกิจชมุชน    

    ล ำดับที ่1 หรือ ประธำน : 
  จากเดมิ : ช่ือ (นาย /นาง / นางสาว) .........................  นามสกลุ .............................. 

   วนั/เดือน/ปี เกิด ....................  
หมายเลขประจ าตวัประชาชน  
เลขรหสัประจ าบา้น ……………………………….   
ท่ีอยู่ปัจจบุนั เลขท่ี ........... หมูท่ี่ ......... ถนน ............... ต  าบล .................... 
อ าเภอ ......................... จงัหวดั ...............รหสัไปรษณีย.์........................ 
โทรศพัท ์.................โทรสาร ..................E-mail Address ………………….

เป็น   : ช่ือ (นาย /นาง / นางสาว) ...............................  นามสกลุ ......................... 
วนั/เดือน/ปี เกิด ................... 

    หมายเลขประจ าตวัประชาชน  
เลขรหสัประจ าบา้น ……………………………….   
ท่ีอยู่ปัจจบุนั เลขท่ี ........... หมูท่ี่ ......... ถนน ............... ต  าบล .................... 
อ าเภอ ......................... จงัหวดั ...............รหสัไปรษณีย.์........................ 
โทรศพัท ์.................โทรสาร ..................E-mail Address …………………. 

 
 

สว่นที่ 2 รายละเอยีดขอ้มลูที่ตอ้งการปรบัปรุงทะเบียน 
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ล ำดับที ่2 : จากเดมิ : ช่ือ (นาย /นาง / นางสาว) ..................... นามสกลุ ............................. 
   วนั/เดือน/ปี เกิด ....................  

หมายเลขประจ าตวัประชาชน 
เลขรหสัประจ าบา้น ……………………………….   
ท่ีอยู่ปัจจบุนั เลขท่ี ........... หมูท่ี่ ......... ถนน ............... ต  าบล .................... 
อ าเภอ ......................... จงัหวดั ...............รหสัไปรษณีย.์........................ 
โทรศพัท ์.................โทรสาร ..................E-mail Address …………………. 

  เป็น   :  ช่ือ (นาย /นาง / นางสาว) ...............................  นามสกลุ .........................  
วนั/เดือน/ปี เกิด ....................  
หมายเลขประจ าตวัประชาชน 
เลขรหสัประจ าบา้น ……………………………….   
ท่ีอยู่ปัจจบุนั เลขท่ี ........... หมูท่ี่ ......... ถนน ............... ต  าบล .................... 
อ าเภอ ......................... จงัหวดั ...............รหสัไปรษณีย.์........................ 
โทรศพัท ์.................โทรสาร ..................E-mail Address …………………. 

 3. จ ำนวนสมำชิก วิสาหกิจชมุชน / เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน  
(กา ใน  ตามท่ีย่ืนขอปรบัปรุงทะเบียนในสว่นท่ี 1 และ 
ระบุรำยละเอียดในเอกสำรแนบท้ำย ในหน้ำ 6 - 7 

       วิสาหกิจชมุชน    
จากเดมิ   :    จ านวนสมาชิกทัง้หมด .................. ราย 
เป็น   :    จ านวนสมาชิกทัง้หมด .................. ราย 
  (ท่ีเพิ่ม............... ราย   /  ท่ีออก................ราย ) 
 

       เครือข่ายวิสาหกิจชมุชน 
  จากเดมิ  :    จ านวนสมาชิกทัง้หมด .................. ราย  /  จาก ...................วิสาหกิจชมุชน 

เป็น   :    จ านวนสมาชิกทัง้หมด .................. ราย  /  จาก ...................วิสาหกิจชมุชน 
  (ท่ีเพิ่ม............... ราย   /  ท่ีออก................ราย ) 
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 4. กจิกำร/กิจกรรมทีม่ีควำมประสงคจ์ะด ำเนินกำร 
จากเดมิ   :  รวมทัง้หมด............ กิจการ/กิจกรรม    เป็น  : จ านวนทัง้หมด..............กิจการ/กิจกรรม 

   ( เพิม่ขึน้ ..............กิจการ/กิจกรรม   /  ยกเลิก .................กิจการ/กิจกรรม ) 
(กา ใน  ตามความเป็นจรงิ)  

ล ำดับ 
ที ่

ส ำหรับ จนท. ลงข้อมูล 
วิสำหกิจชุมชนลงรำยกำรกิจกำร 

เครือข่ำยวสิำหกิจชุมชนลงรำยกำรกิจกำร/กิจกรรม 

ปรับปรุงกำร
ด ำเนินกำร 

กลุ่ม
กิจกำร 

ประเภท
กิจกำร เพิม่ ยกเลิก 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      

 
 5. อ่ืนๆ  ระบ)ุ............................................................................................................................    
........................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 6. หลกัฐานประกอบเพิ่มเตมิ ในการปรบัปรุงทะเบียน  ดงันี ้

1……………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………. 
4……………………………………………………………………………. 
5……………………………………………………………………………. 

ท้ังนี ้ขา้พเจา้ยินยอมใหต้รวจสอบขอ้มลูและน าขอ้มลูไปใชเ้พ่ือประโยชนต์อ่การจดทะเบียนฯ  
และประโยชนต์อ่ทางราชการ เทา่นัน้           

ลงช่ือ  ......................................................ผูย่ื้นแบบค ารอ้งขอปรบัปรุง 
                                                  (....................................................) 
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ส่วนที ่3  ส ำหรับเจ้ำหน้ำทีผู้่รับแบบค ำร้องขอปรับปรุงทะเบียน 
 ไดร้บัแบบค ารอ้งขอปรบัปรุงจดทะเบียน   และไดร้บัเอกสารหลกัฐานตามท่ีแจง้ในแบบค ารอ้งสว่นท่ี 1 
ขอ้ 6 ครบถว้นแลว้      เม่ือวนัท่ี ............ เดือน ........................... พ.ศ. …………..  
 

ลงช่ือ ............................................................ ผูร้บัแบบค ารอ้งขอปรบัปรุง 
  ( ........................................................... ) 

ต าแหนง่ .................................................... 
ส่วนที ่4  ผลกำรพจิำรณำของทำงรำชกำร 

ไดต้รวจสอบขอ้มลู  และเอกสารหลกัฐาน  ตามการย่ืนขอปรบัปรุงจดทะเบียนแลว้ 
 อนุมัต ิใหมี้การปรบัปรุง ขอ้มลูการจดทะเบียน  ใหก้บั 

    วิสาหกิจชมุชน                 ช่ือ ............................................................................ 
    เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน    ช่ือ  ............................................................................ 

เมื่อ  วนัท่ี ...........    เดือน ......................    พ.ศ. ………........... 
ณ    ส านกังานเกษตรอ าเภอ..............................จงัหวดั................................ 

 ไม่อนุมัต ิ  เน่ืองจาก  
 ขาดคณุสมบตัติาม พ.ร.บ. สง่เสรมิวิสาหกิจชมุชน พ.ศ. 2548 
 ขาดคณุสมบตัติามระเบียบคณะกรรมการสง่เสรมิวิสาหกิจชมุชนวา่ดว้ย การรบัจดทะเบียน 

        และการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชมุชน พ.ศ. 2548 
 ขาดคณุสมบตัติามประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิวิสาหกิจชมุชนเรื่องคณุสมบตั ิ  
      หลกัเกณฑ ์และการตอ่ทะเบียน ของวิสาหกิจชมุชน     
 ………………………………………………………………………………………. 

ลงช่ือ ........................................................... ผูพ้ิจารณา 
  ( ....................................................... ) 
  ต าแหนง่.................................................... 

นายทะเบียน 
ส่วนที ่5  ส ำหรับเจ้ำหน้ำทีผู้่บันทกึข้อมูล แบบค ำร้องขอปรับปรุงทะเบียน 
 ไดด้  าเนินการบนัทกึปรบัปรุงขอ้มลูทะเบียน ตามท่ีไดแ้จง้และอนมุตัิ ในแบบค ารอ้งสว่นท่ี 1 เรียบรอ้ยแลว้
เม่ือ วนัท่ี ........ เดือน ..................... พ.ศ. ………… 

ลงช่ือ ............................................................ ผูบ้นัทกึแบบค ารอ้งปรบัปรุง 
( ........................................................... ) 

 ต าแหนง่ ............................................................
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แบบค ำร้องอุทธรณคั์ดค้ำน 
กำรไม่รับจดทะเบียน หรือ เพกิถอนทะเบียน 
วิสำหกิจชุมชน และ เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน 

       เขียนท่ี................................................................ 
       วนัท่ี...........เดือน............................พ.ศ.............. 
เรียน  คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนกรุงเทพมหำนคร / จังหวัด 

ข้ำพเจ้ำ (นาย/นาง/นางสาว).......................นามสกลุ............................วนั/เดือน/ปี เกิด............................... 
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน  
เลขรหสัประจ าบา้น ……………………………….   
ท่ีอยู่ปัจจบุนั เลขท่ี ........... หมูท่ี่ ......... ถนน .................... ต  าบล .................... 
อ าเภอ ......................... จงัหวดั ........................รหสัไปรษณีย.์........................โทรศพัท ์...........................  
โทรสาร .............................................E-mail Address ………………………………………………. 
ขออุทธรณค์ ำส่ังของนำยทะเบียนทีม่ีค ำส่ัง  ไมร่บัจดทะเบียน      เพิกถอนทะเบียน 
ของ  วิสาหกิจชมุชน   เครือข่ายวิสาหกิจชมุชน 

ชื่อ.......................................................................................................................... 
กรณีไมร่บัจดทะเบียน :  ค ำขอเลขที ่(ในแบบ สวช. 01 ).............................................. 
ระบสุถานท่ีย่ืนค าขอจดทะเบียน :  ส านกังานเกษตรอ าเภอ.........................จงัหวดั...................... 
     ศนูยบ์รกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
...............................................อ าเภอ..............................................จงัหวดั............................... 
กรณีเพิกถอนทะเบียน : 
รหัสทะเบียน 
ทีต่ั้ง :  เลขท่ี.....……..หมูท่ี่...……....ต าบล.....….......…...…............อ าเภอ……….........…............ 

จงัหวดั............……………........รหสัไปรษณีย.์...………………….... 
โทรศพัท.์.....………….....โทรสาร…….........……....E-mail Address……………….……..… 

 ซึ่งไดร้บัการจดทะเบียน  เม่ือวนัท่ี ................เดือน.......................พ.ศ................ 
    ณ  ส านกังานเกษตรอ าเภอ..............................จงัหวดั..............................  
 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี ้ (ทัง้ 2 กรณี )........................................................................................... 
ท้ังนี ้ขา้พเจา้ยินยอมใหต้รวจสอบขอ้มลูและน าขอ้มลูไปใชเ้พ่ือประโยชนต์อ่การอทุธรณค์ดัคา้นฯ และประโยชนต์อ่ทางราชการ เทา่นัน้ 
    ลงช่ือ  ..........................................ผูย่ื้นแบบค ารอ้งอทุธรณค์ดัคา้น 

แบบ สวช. 06 
(ปรับปรุง 2562) 

                 ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
เลขท่ีรบั................  วนัท่ี...................  
ผูร้บัเรื่อง........................................... 
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แบบค ำร้องท่ัวไป 

วิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน  
ตามพระราชบญัญัตสิง่เสรมิวิสาหกิจชมุชน พ.ศ. 2548 

 
ส่วนที ่1  ส ำหรับผู้ยืน่แบบค ำร้องท่ัวไป 

เขียนท่ี .......................................................... 
วนัท่ี ............ เดือน ......................... พ.ศ. ….......... 

 
เรียน ............................................................ 
ข้ำพเจ้ำ (นาย / นาง /นางสาว) .............................  นามสกลุ .....................วนั/เดือน/ปี เกิด.................. 
หมายเลขประจ าตวัประชาชน   
เลขรหสัประจ าบา้น ……………………………….   
ท่ีอยู่ปัจจบุนั เลขท่ี ........... หมูท่ี่ ......... ถนน .................... ต  าบล .................... 
อ าเภอ ......................... จงัหวดั ........................รหสัไปรษณีย.์.......................โทรศพัท ์...........................  
โทรสาร .............................................E-mail Address ………………………………………………. 
เป็นสมาชิก   ของ  ( กา ใน  ท่ีตอ้งการ ) 
      วิสาหกิจชมุชน               ช่ือ .......................................................................... 
           รหสัทะเบียน 

   เครือข่ายวิสาหกิจชมุชน  ช่ือ ............................................................................ 
           รหสัทะเบียน          
 ทีต่ั้ง :   เลขท่ี................   หมู่ท่ี .......................   ต  าบล.........................     

          อ าเภอ.............................จงัหวดั ......................รหสัไปรษณีย.์........................... 
              โทรศพัท ์...................โทรสาร ....................E-mail Address …………………… 
มีควำมประสงคจ์ะใหท้างราชการด าเนินการอยา่งใดอย่างหนึ่ง   ดงัตอ่ไปนี ้
1.………............................................................................................................................................... 
2...........................................................................................................................................................
3........................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
....................... 
........................... 

แบบ สวช. 07 
(ปรับปรุง 2562) 

เลขทีรั่บ..................
รับ....................... 
........................... 
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โดยยื่นแบบค ำร้อง ณ   ...................................................................................................................... 

      อ าเภอ  ...................................... จงัหวดั ……………………………………….. 
ทัง้นี ้ขา้พเจา้ยินยอมใหต้รวจสอบขอ้มลูและน าขอ้มลูไปใชเ้พ่ือประโยชนต์อ่วิสาหกิจชมุชน/เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน 
และประโยชนต์อ่ทางราชการ เทา่นัน้ 
 

ลงช่ือ .......................................................... ผูย่ื้นแบบค ารอ้งทั่วไป 
   (……..................................................)   

 
ส่วนที ่2  ส ำหรับเจ้ำหน้ำทีผู้่รับแบบค ำร้องท่ัวไป 
  
 ไดร้บัแบบค ารอ้งสว่นท่ี 1 เรียบรอ้ยแลว้ เม่ือวนัท่ี .......... เดือน ............................. พ.ศ. ............... 
 
 

ลงช่ือ   .................................................... ผูร้บัแบบค ารอ้งทั่วไป 
         ( .................................................... ) 

            ต าแหนง่ ................................................... 
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ค ำขอเลขที.่............... แบบ สินค้ำ 01 

ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี 
แบบค ำขอแจ้งรำยละเอยีดสินค้ำ/บริกำร ของวสิำหกจิชุมชน/เครือข่ำยวสิำหกจิชุมชน 

เขียนท่ี  ......................................... ......... 
วนัท่ี .......... เดือน ............................. พ.ศ ......... 

เรียน นำยทะเบียน 
ขำ้พเจำ้ (นำย/นำง/นำงสำว)............................................... นำมสกุล .... ...................................... 
เป็นสมำชิกผูมี้อ ำนำจท ำกำรแทนวสิำหกิจชุมชน/เครือข่ำยวสิำหกิจชุมชน  
ช่ือ  .................................................................................  
มีรหสัทะเบียน     /  -  
ท่ีตั้ง วสิำหกิจชุมชน / เครือข่ำยวสิำหกิจชุมชน 

เลขท่ี ................. หมู่ท่ี ................ ต ำบล/แขวง .................... อ ำเภอ/เขต.................................... 
จงัหวดั ....................................... รหสัไปรษณีย ์   โทรศพัท ์ .......................... ... 
โทรสำร ............................. E-mail Address ......................................................................... ... 
FacebookiPage (ถำ้มี).......................................LineIID (ถำ้มี):............................................... 

มีควำมประสงคข์อแจง้รำยกำรสินคำ้/บริกำร ดงัน้ี 
 ผลิตสินคำ้ จ  ำนวน .............................. ชนิด 
 บริกำร จ ำนวน .................................... กิจกำร 
 ขอ้มูล/ข่ำวประชำสัมพนัธ์ของวสิำหกิจชุมชน/เครือข่ำยวสิำหกิจชุมชน จ ำนวน.......เร่ือง 

ตำมรำยละเอียดแนบทำ้ย จ ำนวน ......................................... หนำ้ 

ลงช่ือ ........................................................ผูย้ืน่แบบ 
   (........................................................) 

                                                       ลงช่ือ .......................................................ผูย้ืน่แบบ             
                                                               (........................................................) 

   ต  ำแหน่ง.......................................................................... 

ผลกำรพิจำรณำ   บนัทึก  
                แกไ้ข 

ลงช่ือ ...................................................  นำยทะเบียน 
( .................................................. ) 

      เกษตรอ ำเภอ 
ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอ/ก่ิงอ ำเภอ ......... ..................... 
จงัหวดั..................................................................... 
วนัท่ี ............... เดือน .................... พ.ศ. ..................... 

ผ - 
42 

 ค ำขอเลขที.่............... แบบ สินค้ำ 01 

ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี 
แบบค ำขอแจ้งรำยละเอยีดสินค้ำ/บริกำร ของวสิำหกจิชุมชน/เครือข่ำยวสิำหกจิชุมชน 

เขียนท่ี  ......................................... ......... 
วนัท่ี .......... เดือน ............................. พ.ศ ......... 

เรียน นำยทะเบียน 
ขำ้พเจำ้ (นำย/นำง/นำงสำว)............................................... นำมสกุล .... ...................................... 
เป็นสมำชิกผูมี้อ ำนำจท ำกำรแทนวสิำหกิจชุมชน/เครือข่ำยวสิำหกิจชุมชน  
ช่ือ  .................................................................................  
มีรหสัทะเบียน     /  -  
ท่ีตั้ง วสิำหกิจชุมชน / เครือข่ำยวสิำหกิจชุมชน 

เลขท่ี ................. หมู่ท่ี ................ ต ำบล/แขวง .................... อ ำเภอ/เขต.................................... 
จงัหวดั ....................................... รหสัไปรษณีย ์   โทรศพัท ์ .......................... ... 
โทรสำร ............................. E-mail Address ......................................................................... ... 
FacebookiPage (ถำ้มี).......................................LineIID (ถำ้มี):............................................... 

มีควำมประสงคข์อแจง้รำยกำรสินคำ้/บริกำร ดงัน้ี 
 ผลิตสินคำ้ จ  ำนวน .............................. ชนิด 
 บริกำร จ ำนวน .................................... กิจกำร 
 ขอ้มูล/ข่ำวประชำสัมพนัธ์ของวสิำหกิจชุมชน/เครือข่ำยวสิำหกิจชุมชน จ ำนวน.......เร่ือง 

ตำมรำยละเอียดแนบทำ้ย จ ำนวน ......................................... หนำ้ 

ลงช่ือ ........................................................ผูย้ืน่แบบ 
   (........................................................) 

                                                       ลงช่ือ .......................................................ผูย้ืน่แบบ             
                                                               (........................................................) 

   ต  ำแหน่ง.......................................................................... 

ผลกำรพิจำรณำ   บนัทึก  
                แกไ้ข 

ลงช่ือ ...................................................  นำยทะเบียน 
( .................................................. ) 

      เกษตรอ ำเภอ 
ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอ/ก่ิงอ ำเภอ ......... ..................... 
จงัหวดั..................................................................... 
วนัท่ี ............... เดือน .................... พ.ศ. ..................... 

ผ - 
42 
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รำยละเอียดขอ้มูล/ข่ำวประชำสัมพนัธข์องวสิำหกิจชุมชน/เครือข่ำยฯ 
เร่ืองที ่1. 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. .................................................... 

 
เร่ืองที ่2. 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. .................................................... 

 
หมำยเหตุ  รำยละเอียดขอ้มูล/ข่ำวประชำสัมพนัธ์  ของวสิำหกิจชุมชน/เครือข่ำยฯ 

หมำยถึง ลกัษณะและควำมเป็นมำของวสิำหกิจชุมชน/เครือข่ำยฯ รวมทั้งข่ำวประชำสัมพนัธ์ต่ำงๆ 

ผ - 
42 
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ของวสิำหกิจชุมชน/เครือข่ำยฯ นั้น ๆ 
รำยละเอยีดรำยกำรสินค้ำ และบริกำร 
ชนิดที ่ ............................................... 

1. กลุ่มกิจกำร  ผลิตสินคำ้  บริกำร 
2. ประเภทของสินคำ้/บริกำร ................................................. (ประเภทสินคำ้ตำมเอกสำรแนบทำ้ยท่ี 1) 
3. ช่ือสินคำ้/บริกำร ....................................................................................................  
4. รูปสินคำ้/บริกำร (หำกมีแฟ้มขอ้มูลท่ีถ่ำยจำกกลอ้งดิจิตอล หรือ Scanner ใหแ้นบแฟ้มขอ้มูลดว้ย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. หน่วยนบั ............... 
6. รำคำต่อหน่วย .......................บำท 
7. คุณสมบติั(ลกัษณะเด่นและคุณสมบติัอ่ืนๆ) 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
8. องคป์ระกอบ (ส่วนประกอบท่ีส ำคญัของสินคำ้/บริกำร) 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
9.ขอ้มูลโภชนำกำร
........................................................................................................................................................................ .........
.......................................................................................................................... .......................................................
............................................................................................................................. .................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูป/ช่ือแฟ้มขอ้มลู...................................................... 
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10. ความสามารถในการผลิต (ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)  
11. การรับรองคุณภาพ  อย.   เลขที่ ................................ 
    มอก.  เลขที่ ................................ 
                  มผช.   เลขที่ ................................ 
      เครื่องหมาย Q เลขที่ ................................ 

ระบบ/ผลิตภัณฑ์ ........................... 
หน่วยงานที่รับรอง ........................ 

     OTOP...............ดาว  รหัสผลิตภัณฑ์ ............................... 
     ฮาลาล  เลขที่ .............................................  
     อ่ืนๆ (ระบุ)................ เลขที่ ............................................. 
(ต้องส ำเนำเอกสำรใบรับรองแนบด้วย) 
12. ระยะเวลาการผลิต  ตลอดปี 
      ระหว่างเดือน ............................ ถึง เดือน ........................ 
13. ช่องทางการจ าหน่าย   ขายเอง 
                              ฝากขาย 
                        ขายผ่านนายหน้า 
                                ผลิตตามค าสั่งซื้อ 
                         เป็นกลุ่มอาชีพที่มีสิทธิพิเศษ ส าหรับหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ  
                        ที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้โดยวิธีพิเศษ (Dcop.net) 
                               แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างเครือข่าย 
                                อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................   
14. สินค้าตามเทศกาล   ปีใหม่            คริสต์มาส    วาเลนไทน์ 
                                 ตรุษจีน             สงกรานต์      ลอยกระทง  
                               งานแต่งงาน        ฮาโลวีน       งานศพ              วันเกิด 
                                เข้าพรรษา         ออกพรรษา    อ่ืนๆ (ระบ)ุ  
 

ลงชื่อ ............................................................ ผู้ยื่นแบบ 

                               (…………………………………..……………….) 
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แบบจัดเกบ็ข้อมูลพืน้ฐานของวสิาหกจิชุมชน/เครือข่ายวสิาหกจิชุมชน 
 
1. ช่ือวสิาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน………………………………………………………… 

2. รหสัทะเบียน - - -  / -  
3. วสิาหกิจชุมชน/เครือข่ายวสิาหกิจชุมชนในปัจจุบันมีสถานะภาพเป็นกลุ่มในรูปแบบอ่ืนๆ หรือไม่  

  ไม่เป็น 

  เป็น (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
    กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตร 
    กลุ่มเกษตรกร 
    กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร    
    กลุ่มยวุเกษตรกร  
    OTOP 
    สหกรณ์  
    กลุ่มในเขตปฏิรูปท่ีดิน (สปก.) 
    กลุ่มอ่ืนๆ ระบุ ……………. 

ช่ือกลุ่ม…………............. 
ช่ือกลุ่ม…………............. 
ช่ือกลุ่ม…………............. 
ช่ือกลุ่ม…………............. 
ช่ือกลุ่ม…………............. 
ช่ือกลุ่ม…………............. 
ช่ือกลุ่ม…………............. 
ช่ือกลุ่ม…………............. 

รหสักลุ่ม ........................... 
รหสักลุ่ม ........................... 
รหสักลุ่ม ........................... 
รหสักลุ่ม ........................... 
เลขทะเบียน ....................... 
เลขทะเบียน ....................... 
เลขทะเบียน ....................... 
เลขทะเบียน ....................... 

ปีท่ีจดัตั้ง........ 
ปีท่ีจดัตั้ง........ 
ปีท่ีจดัตั้ง........ 
ปีท่ีจดัตั้ง........ 
ปีท่ีจดัตั้ง........ 
ปีท่ีจดัตั้ง........ 
ปีท่ีจดัตั้ง........ 
ปีท่ีจดัตั้ง........ 

4. การประกอบกิจการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการในปัจจุบันของวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวสิาหกิจชุมชน  
(เรียงตามล าดบัความส าคญัจากกิจกรรมหลกัไปยงักิจกรรมรอง) 

ล าดับ
ที่ 

ส าหรับเจ้าหน้าทีล่งข้อมูลในโปรแกรม (เลือกในเมนู) 
ส าหรับวสิาหกจิชุมชน/
เครือข่ายวสิาหกจิชุมชน 

กรอกข้อมูล 
กลุ่มกจิการ/
กจิกรรม 

ประเภทกจิการ/
กจิกรรม 

หมวดกจิการ/
กจิกรรม 

ชนิดสินค้า/
บริการ ระบุช่ือสินค้า/บริการ 
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5. แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการประกอบกิจการของวสิาหกิจชุมชน/เครือข่ายวสิาหกิจชุมชน 
5.1 ระดมหุน้จากสมาชิก ...................บาท 
5.2 เงินกู ้...................บาท 
5.3 ไดรั้บการสนบัสนุนจากภายนอก ...................บาท 

 
6. การไดรั้บการสนบัสนุนดา้นปัจจยัและการบริการ (ขอ้มูลยอ้นหลงัไม่เกิน 5 ปี) 
ล าดบัท่ี ช่ือหน่วยงานท่ีให้

การสนบัสนุน 
เร่ืองท่ีไดรั้บการ

สนบัสนุน 
ปริมาณงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ปี พ.ศ. 
ท่ีไดรั้บ จ านวน หน่วยนบั 

       
       
       
       
       
       
 
7. การไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการตลาด (ขอ้มูลยอ้นหลงัไม่เกิน 5 ปี) 
ล าดบัท่ี ช่ือหน่วยงานท่ีให้

การสนบัสนุน 
เร่ืองท่ีไดรั้บการ

สนบัสนุน 
ปริมาณงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ปี พ.ศ.  
ท่ีไดรั้บ จ านวน หน่วยนบั 

       
       
       
       
       
       
 
8. ประวติัการฝึกอบรม/ดูงานของสมาชิก 
ล าดบัท่ี ช่ือหลกัสูตร/หวัขอ้ 

การดูงาน 
สถานท่ีฝึกอบรม/

ดูงาน 
หน่วยงานท่ีจดั ปี พ.ศ. ท่ีเขา้รับ

อบรม/ดูงาน 
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9. ผลงานรางวลัหรือมาตรฐานท่ีไดรั้บการรับรอง 
ล าดบัท่ี ช่ือ

รางวลั 
ช่ือมาตรฐาน ช่ือสินคา้และ

บริการ (ถา้มี) 
ปีท่ีไดรั้บ ช่ือหน่วยงาน

ท่ีมอบให้ 
หมายเลข

อา้งอิง (ถา้มี) 
       
       
       
       
       
       
 
10. ลกัษณะทางดา้นการตลาดของวสิาหกิจชุมชน/เครือข่ายวสิาหกิจชุมชน (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

  มีแหล่งจ าหน่ายไม่แน่นอน 

  มีแหล่งจ าหน่ายแน่นอน (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
   ในชุมชน  นอกชุมชน     ส่งออก 

   มีการท าสัญญาซ้ือขาย 
 
 
 
 
 
 
 
       …………………………….. ผูย้ืน่แบบ 
       (…………………………….) 

       ............./............../................. วนัท่ียืน่แบบ 
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หนังสือ เอกสาร และใบสำาคัญ

1. ใบรับเรื่อง ก�รยื่นคำ�ขอรับจดทะเบียน      ท.ว.ช. 1

2. หนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียน      ท.ว.ช. 2  

3. เอกส�รสำ�คัญแสดงก�รดำ�เนินกิจก�ร      ท.ว.ช. 3   

4. หนังสือเตือน ก�รขอดำ�เนินกิจก�รต่อ      ท.ว.ช. 4   

5. ประก�ศก�รเพิกถอนทะเบียน       ท.ว.ช. 5 

6. หนังสือแจ้งก�รเพิกถอนทะเบียน      ท.ว.ช. 6        

7. หนังสือแจ้งก�รไม่รับจดทะเบียน      ท.ว.ช. 7       

 

9. ผลงานรางวลัหรือมาตรฐานท่ีไดรั้บการรับรอง 
ล าดบัท่ี ช่ือ

รางวลั 
ช่ือมาตรฐาน ช่ือสินคา้และ

บริการ (ถา้มี) 
ปีท่ีไดรั้บ ช่ือหน่วยงาน

ท่ีมอบให้ 
หมายเลข

อา้งอิง (ถา้มี) 
       
       
       
       
       
       
 
10. ลกัษณะทางดา้นการตลาดของวสิาหกิจชุมชน/เครือข่ายวสิาหกิจชุมชน (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

  มีแหล่งจ าหน่ายไม่แน่นอน 

  มีแหล่งจ าหน่ายแน่นอน (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
   ในชุมชน  นอกชุมชน     ส่งออก 

   มีการท าสัญญาซ้ือขาย 
 
 
 
 
 
 
 
       …………………………….. ผูย้ืน่แบบ 
       (…………………………….) 

       ............./............../................. วนัท่ียืน่แบบ 
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ใบรับเร่ือง 

การยืน่ค าขอรับจดทะเบียน 
วิสาหกิจชุมชน และ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

ตามค าขอเลขที ่................ 
 

  เพือ่แสดงว่า  (นาย / นาง / นางสาว) ............................... นามสกลุ .................... 
ซึ่งเป็นผูมี้อ านาจท าการแทน  วิสาหกิจชมุชน 
     เครือข่ายวิสาหกิจชมุชน 
 
ทีต่ั้ง  :  เลขท่ี ........................... หมูท่ี่ ............................. ต าบล .................................................. 
 อ าเภอ ............................. จงัหวดั .............................. รหสัไปรษณีย ์............................... 

โทรศพัท ์.......................... โทรสาร ........................... E– mail Address............................ 
 

ไดม้าย่ืนค าขอรบัการจดทะเบียนตอ่นายทะเบียนแลว้  ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งการพิจารณา 
ด าเนินการของนายทะเบียน 
 

ออกให้เมื่อ  วนัท่ี ................. เดือน .......................... พ.ศ. ..................... 
ณ    ส านกังานเกษตรอ าเภอ........................จงัหวดั...................... 

 
ลงช่ือ ................................................. ผูร้บัเรื่อง 

       (.............................................) 
      ต าแหนง่ .............................................. 

นายทะเบียน / เจา้หนา้ท่ีผูไ้ดร้บัมอบหมาย 
 

หมายเหตุ :  ใบรบัเรื่องขอรบัการจดทะเบียนฉบบันีใ้หน้  ามาในวนัมารบั “หนงัสือส าคญัแสดง 
                     การจดทะเบียนวิสาหกิจชมุชน และเครือข่ายวิสาหกิจชมุชน : ท.ว.ช. 2” 
ได้ที ่: ส านกังานเกษตรอ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ / ส านกังานเกษตรพืน้ท่ี 1 - 4 (กทม.) ท่ีรบัจดทะเบียน 
          ภายใน 30 วันหลงัจากวนัท่ีไดร้บัใบรบัเรื่อง (ท.ว.ช. 1) 

ท.ว.ช. 1 
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หนังสือส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียน 

วิสำหกิจชุมชน และ เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน 
 
   ………………………………………… 
  

หนังสือส ำคัญฉบับนี ้ ให้ไว้แก่ 
............................................................................... 

ทีต่ั้ง  :  เลขท่ี ........................... หมูท่ี่ ............................ ต ำบล........................................ 
  อ ำเภอ ............................... จงัหวดั ........................... รหสัไปรษณีย ์.................... 

โทรศพัท ์...................... โทรสำร ....................... E –mail Address........................ 
 

เพือ่เป็นหลักฐำนว่ำ   ไดร้บักำรจดทะเบียนวิสำหกิจชมุชน  หรือเครือขำ่ยวิสำหกิจชมุชน 
ตำมพระรำชบญัญัตสิง่เสรมิวิสำหกิจชมุชน พ.ศ. 2548  เรียบรอ้ยแลว้ 

 
รหัสทะเบียน 

 

ให้ไว้ ณ   วนัท่ี ...............  เดือน ........................ พทุธศกัรำช …................. 
 

ลงช่ือ ………………………………… นำยทะเบียน 
                                                                       (........................................…..) 

            เกษตรอ ำเภอ 
ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอ/ก่ิงอ ำเภอ.........…….........… 
          จงัหวดั..................……................................ 

หมำยเหตุ : 
(1) วิสำหกิจชมุชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชมุชน ตอ้งแจง้ควำมประสงคท่ี์จะด ำเนินกิจกำรตอ่ไป  

ภำยใน 30 วนันบัแตว่นัสิน้ปีปฏิทินทกุปี  หำกไมแ่จง้เป็นเวลำ 2 ปีตดิตอ่กนั อำจถกูถอนช่ือ 
ออกจำกทะเบียน 

(2) กำรเลิกกิจกำร  จกัตอ้งแจง้ใหน้ำยทะเบียนทรำบภำยใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีประสงคจ์ะเลิกกิจกำร 

ท.ว.ช. 2 
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ออกโดย  ส ำนักงำนรับจดทะเบียนวสิำหกจิชุมชน 
ณ ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ.......................................................... 
จงัหวดั........................................................................................ 

 
 

 

ท.ว.ช. 3 

เอกสำรส ำคญัแสดงกำรด ำเนินกจิกำร 
ของ 

วสิำหกจิชุมชนและเครือข่ำยวสิำหกจิชุมชน 
 

......................................................................

.........................................................................................................
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ท.ว.ช. 3   เอกสารส าคัญ 
     แสดงการด าเนินกิจการ 

 
              วิสาหกิจชมุชน          เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน 
  ช่ือ…………………………………………………………… 
  รหสัทะเบียน                                                        
  วนัท่ีจดทะเบียน……………………………………………... 
 

ครัง้ที่ 
วัน เดือน ปี 

ที ่
หมดอายุ 

วัน เดือน ปี 
ที ่

แจ้งต่อทะเบียน 

นายทะเบียน 

ลงลายมือช่ือ อ าเภอ/จังหวัด วัน/เดือน/ปี 

      

      

      

      

      

      

      

ครัง้ที่ 
วัน เดือน ปี 

ที ่
หมดอายุ 

วัน เดือน ปี 
ที ่

แจ้งต่อทะเบียน 

นายทะเบียน 

ลงลายมือช่ือ อ าเภอ/จังหวัด วัน/เดือน/ปี 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ท.ว.ช. 3 ท.ว.ช. 3   เอกสารส าคัญ 
     แสดงการด าเนินกิจการ 

 
              วิสาหกิจชมุชน          เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน 
  ช่ือ…………………………………………………………… 
  รหสัทะเบียน                                                        
  วนัท่ีจดทะเบียน……………………………………………... 
 

ครัง้ที ่
วัน เดือน ปี 

ที ่
หมดอายุ 

วัน เดือน ปี 
ที ่

แจ้งต่อทะเบียน 

นายทะเบียน 

ลงลายมือช่ือ อ าเภอ/จังหวัด วัน/เดือน/ปี 

      

      

      

      

      

      

      

ครัง้ที่ 
วัน เดือน ปี 

ที ่
หมดอายุ 

วัน เดือน ปี 
ที ่

แจ้งต่อทะเบียน 

นายทะเบียน 

ลงลายมือช่ือ อ าเภอ/จังหวัด วัน/เดือน/ปี 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ท.ว.ช. 3 

ท.ว.ช. 3   เอกสารส าคัญ 
     แสดงการด าเนินกิจการ 

 
              วิสาหกิจชมุชน          เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน 
  ช่ือ…………………………………………………………… 
  รหสัทะเบียน                                                        
  วนัท่ีจดทะเบียน……………………………………………... 
 

ครัง้ที ่
วัน เดือน ปี 

ที ่
หมดอายุ 

วัน เดือน ปี 
ที ่

แจ้งต่อทะเบียน 

นายทะเบียน 

ลงลายมือช่ือ อ าเภอ/จังหวัด วัน/เดือน/ปี 

      

      

      

      

      

      

      

ครัง้ที่ 
วัน เดือน ปี 

ที ่
หมดอายุ 

วัน เดือน ปี 
ที ่

แจ้งต่อทะเบียน 

นายทะเบียน 

ลงลายมือช่ือ อ าเภอ/จังหวัด วัน/เดือน/ปี 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ท.ว.ช. 3 



คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ปี 2562)

178

ท.ว.ช. 3   เอกสารส าคัญ 
     แสดงการด าเนินกิจการ 

 
              วิสาหกิจชมุชน          เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน 
  ช่ือ…………………………………………………………… 
  รหสัทะเบียน                                                        
  วนัท่ีจดทะเบียน……………………………………………... 
 

ครัง้ที ่
วัน เดือน ปี 

ที ่
หมดอายุ 

วัน เดือน ปี 
ที ่

แจ้งต่อทะเบียน 

นายทะเบียน 

ลงลายมือช่ือ อ าเภอ/จังหวัด วัน/เดือน/ปี 

      

      

      

      

      

      

      

ครัง้ที่ 
วัน เดือน ปี 

ที ่
หมดอายุ 

วัน เดือน ปี 
ที ่

แจ้งต่อทะเบียน 

นายทะเบียน 

ลงลายมือช่ือ อ าเภอ/จังหวัด วัน/เดือน/ปี 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ท.ว.ช. 3 

ท.ว.ช. 3   เอกสารส าคัญ 
     แสดงการด าเนินกิจการ 

 
              วิสาหกิจชมุชน          เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชน 
  ช่ือ…………………………………………………………… 
  รหสัทะเบียน                                                        
  วนัท่ีจดทะเบียน……………………………………………... 
 

ครัง้ที ่
วัน เดือน ปี 

ที ่
หมดอายุ 

วัน เดือน ปี 
ที ่

แจ้งต่อทะเบียน 

นายทะเบียน 

ลงลายมือช่ือ อ าเภอ/จังหวัด วัน/เดือน/ปี 

      

      

      

      

      

      

      

ครัง้ที ่
วัน เดือน ปี 

ที ่
หมดอายุ 

วัน เดือน ปี 
ที ่

แจ้งต่อทะเบียน 

นายทะเบียน 

ลงลายมือช่ือ อ าเภอ/จังหวัด วัน/เดือน/ปี 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ท.ว.ช. 3 
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ผ - 56 

      
 ท่ี  ............ / ..........     ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอ........................... 

       จงัหวดั...................................... 
     วนัท่ี............ เดือน ..................... พ.ศ. ...................... 
 

 เร่ือง กำรตอ่ทะเบียน วิสำหกิจชมุชน และ เครือขำ่ยวิสำหกิจชมุชน  
 เรียน   สมำชิกผูมี้อ ำนำจท ำกำรแทน  วิสำหกิจชมุชน / เครือขำ่ยวิสำหกิจชมุชน 

 
    ตำมท่ี   { (นำย / นำง / นำงสำว) .......................... นำมสกลุ ........................} 

เป็นผูมี้อ ำนำจท ำกำรแทนวิสำหกิจชมุชน / เครือขำ่ยวิสำหกิจชมุชน  ไดย่ื้นและไดร้บักำรอนมุตัิ 
ใหจ้ดทะเบียน  { วิสำหกิจชมุชน  / เครือขำ่ยวิสำหกิจชมุชน } ใน  

ชื่อ ..................................................................................... 
 
  รหัสทะเบียน 
 

ทีต่ั้ง  : เลขท่ี ........... หมูท่ี่ .............. ต ำบล ........................... อ ำเภอ............................ 
จงัหวดั .............................. รหสัไปรษณีย ์............................ 
โทรศพัท ์........................ โทรสำร .................... E-mail Address:……………... 

 
  เมื่อ :  วนัท่ี .......... เดือน ......................... พ.ศ. ................ 

ณ  ส  ำนกังำนเกษตรอ ำเภอ..................................จงัหวดั...................................... 
โดยทะเบียนดงักลำ่ว  ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินกิจกำร  แตไ่มไ่ดย่ื้นแบบค ำขอด ำเนินกิจกำรตอ่เป็นเวลำ  2  ปี 
ตดิตอ่กนั  นัน้ 

ส ำนกังำนรบัจดทะเบียนวิสำหกิจชมุชน จงึขอเตือนใหว้ิสำหกิจชมุชน/เครือข่ำยวิสำหกิจชมุชน 
ซึ่งประสงคจ์ะด ำเนินกิจกำรตอ่ไป ในปี พ.ศ. { XXXX }   ไดไ้ปย่ืนแบบค ำขอด ำเนินกิจกำรตอ่ของวิสำหกิจชมุชน 
และเครือข่ำยวิสำหกิจชมุชน (แบบ สวช. 03) ตอ่นำยทะเบียน ณ ส ำนกังำนรบัจดทะเบียนวิสำหกิจชมุชน :  
ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอ (ระบช่ืุออ ำเภอ ................................)  จงัหวดั ( ระบช่ืุอจงัหวดั...............................) 
ไดภ้ำยในก ำหนด  30  วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือ  หรือรบัทรำบหนงัสือฉบบันี ้

ท.ว.ช. 4 
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โดยขอให้ ท่านแนบส าเนาหลักฐานส าคัญ  ดังต่อไปนี ้
1. หนงัสือส ำคญัแสดงกำรจดทะเบียน (ท.ว.ช. 2) 
2. เอกสำรส ำคญัแสดงกำรด ำเนินกำร (ท.ว.ช. 3) 
3. บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูย่ื้นแบบ 
4. หนงัสือมอบอ ำนำจใหท้ ำกำรแทนวิสำหกิจชมุชน / เครือข่ำยวิสำหกิจชมุชน 
5. บนัทกึแจง้ควำม (กรณี ท.ว.ช. 2/ท.ว.ช. 3 สญูหำย) 
6. ขอ้บงัคบั หรือขอ้ตกลงรว่มกนัของสมำชิก 
7. แผนประกอบกำร 
8. ผลกำรด ำเนินกำร    

ไปแสดงตอ่นำยทะเบียนดว้ย  
ท้ังนี ้หากพ้นจากก าหนดเวลาดังกล่าว ส ำนกังำนรบัจดทะเบียนวิสำหกิจชมุชน จกัเพิกถอนทะเบียนดงักลำ่ว 

ออกจำกระบบทะเบียนวิสำหกิจชมุชนและเครือขำ่ยวิสำหกิจชมุชน ตอ่ไป 
  จงึเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรย่ืนแบบค ำขอด ำเนินกิจกำรตอ่ (แบบ สวช.03) ภำยในเวลำท่ีก ำหนด 
 

 
         ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
       ลงช่ือ ........................................................นำยทะเบียน 
                  (......................................................) 
           เกษตรอ ำเภอ 
                  ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอ/ก่ิงอ ำเภอ.................................... 

จงัหวดั............................................. 
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ประกาศส านักงานเกษตรอ าเภอ ( ระบช่ืุอ.....................) 
ที ่ .......... / 25...... 

เร่ือง การเพกิถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
 ออกจากระบบทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

......................................................................................... 
 

ด้วยนายทะเบียน มีมูลเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่า วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  
ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  มิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน ว่าด้วยการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  

  
อาศัยอ านาจตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ว่าด้วยการรับจดทะเบียน 

และการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548 นายทะเบียน
ส านักงานรับจดทะเบียน  {ระบุชื่ออ าเภอ..............................................................}  
จึงเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนiและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวข้างต้นออกจากระบบ
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   
         
      ประกาศ ณ วนัท่ี .......... เดือน .............. พ.ศ. ........... 
 
      ลงช่ือ .................................................  นายทะเบียน 
               (.................................................) 
        เกษตรอ าเภอ 
                 ส านกังานเกษตรอ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ............................... 
                                                                                    จงัหวดั......................................... 
            
  

ผ -  58 

ท.ว.ช. 5 
 

 
 

ประกาศส านักงานเกษตรอ าเภอ ( ระบช่ืุอ.....................) 
ที ่ .......... / 25...... 

เร่ือง การเพกิถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
 ออกจากระบบทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

......................................................................................... 
 

ด้วยนายทะเบียน มีมูลเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่า วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  
ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  มิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน ว่าด้วยการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  

  
อาศัยอ านาจตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ว่าด้วยการรับจดทะเบียน 

และการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548 นายทะเบียน
ส านักงานรับจดทะเบียน  {ระบุชื่ออ าเภอ..............................................................}  
จึงเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนiและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวข้างต้นออกจากระบบ
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   
         
      ประกาศ ณ วนัท่ี .......... เดือน .............. พ.ศ. ........... 
 
      ลงช่ือ .................................................  นายทะเบียน 
               (.................................................) 
        เกษตรอ าเภอ 
                 ส านกังานเกษตรอ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ............................... 
                                                                                    จงัหวดั......................................... 
            
  

ผ -  58 

ท.ว.ช. 5 
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ท่ี  ............... / .............                          ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอ.................. 
                จงัหวดั.......................................... 
      วนัท่ี ..............  เดือน .................... พ.ศ. ............ 
 
เร่ือง   แจง้กำรเพิกถอนทะเบียน  วิสำหกิจชมุชน และ เครือข่ำยวิสำหกิจชมุชน 
เรียน   ผูมี้อ  ำนำจท ำกำรแทน วิสำหกิจชมุชน / เครือขำ่ยวิสำหกิจชมุชน 
 
  ตำมท่ี { ( นำย / นำง / นำงสำว) …………………… นำมสกลุ ..........................}  ซึ่งเป็น 
ผูมี้อ ำนำจท ำกำรแทน วิสำหกิจชมุชน / เครือข่ำยวิสำหกิจชมุชน ไดย่ื้นและไดร้บักำรอนมุตั ิ  ใหจ้ดทะเบียน 
{ วิสำหกิจชมุชน  / เครือขำ่ยวิสำหกิจชมุชน }  ใน 
 ชื่อ ............................................................................................................. 

 
รหัสทะเบียน   
   
ทีต่ั้ง : เลขท่ี .......................... หมูท่ี่ .............................. ต ำบล ............................................ 

  อ ำเภอ ............................. จงัหวดั ............................. รหสัไปรษณีย ์.......................... 
โทรศพัท ์..................... โทรสำร..................... E–mail Address................................... 

 เมื่อ :  วนัท่ี ............  เดือน ..................................  พ.ศ. ............................ 
  ณ ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอ ........................... จงัหวดั ....................... 
โดยวิสำหกิจชมุชน / เครือข่ำยวิสำหกิจชมุชน ดงักล่ำวขำ้งตน้   มิได้มาด าเนินการอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งให้
เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรสง่เสรมิวิสำหกิจชมุชน  วำ่ดว้ยกำรรบัจดทะเบียน และกำรเพิกถอน
ทะเบียนวิสำหกิจชมุชน   พ.ศ. 2548   ดว้ยเหตดุงัตอ่ไปนี ้
  ไมแ่จง้ควำมประสงคจ์ะด ำเนินกิจกำรตอ่ไป  เป็นเวลำ  2  ปีติดตอ่กนั       และ / หรือ 
 มิไดป้ระกอบกิจกำรแลว้  และไมไ่ดม้ำแจง้ยกเลิกทะเบียน                       และ / หรือ 
 ขำดคณุสมบตัท่ีิก ำหนดไวใ้นระเบียบฯ วำ่ดว้ยกำรรบัจดทะเบียน ฯ          และ / หรือ 
 จงใจฝ่ำฝืนระเบียบ  หรือ ประกำศท่ีคณะกรรมกำร ฯ ก ำหนด 

ท.ว.ช. 6 
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-  2  - 
   
 

อำศยัอ ำนำจตำมระเบียบคณะกรรมกำรสง่เสรมิวิสำหกิจชมุชน วำ่ดว้ยกำรรบัจดทะเบียน 
 และกำรเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชมุชน   พ.ศ. 2548  ลงวนัท่ี 15 สิงหำคม  พ.ศ. 2548 
 นำยทะเบียนส ำนกังำนรบัจดทะเบียน  {ระบช่ืุออ ำเภอ..........................................................................} 
จงึเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชมุชน และเครือขำ่ยวิสำหกิจชมุชน  ดงักลำ่วขำ้งตน้  ออกจำกระบบทะเบียน
วิสำหกิจชมุชน และเครือขำ่ยวิสำหกิจชมุชน   ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป 
  ทัง้นี ้ หำกทำ่นไมเ่ห็นดว้ยกบัค ำสั่งเพิกถอนดงักลำ่ว   ใหย่ื้นอทุธรณเ์ป็นหนงัสือตอ่
คณะกรรมกำรสง่เสรมิวิสำหกิจชมุชนกรุงเทพมหำนคร  หรือ คณะกรรมกำรสง่เสรมิวิสำหกิจชมุชนจงัหวดั   
แลว้แตก่รณี  ภำยใน  30  วนั นบัแตว่นัรบัทรำบค ำสั่ง 

 
 จงึเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และแจง้ใหส้มำชิกไดท้รำบดว้ย 

 
  
               ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
      ลงช่ือ ....................................................นำยทะเบียน 
                (..................................................) 
        เกษตรอ ำเภอ 

            ส  ำนกังำนเกษตรอ ำเภอ/ก่ิงอ ำเภอ............................... 
           จงัหวดั......................................... 
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ท่ี   ............... / .............                          ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอ.................. 
                 จงัหวดั.......................................... 
                     วนัท่ี ............  เดือน .................... พ.ศ. ............ 
 
เร่ือง   แจง้ผลกำรพิจำรณำไมร่บัจดทะเบียนวิสำหกิจชมุชน  และเครือขำ่ยวิสำหกิจชมุชน 
เรียน   ผูมี้อ  ำนำจท ำกำรแทน วิสำหกิจชมุชน / เครือขำ่ยวิสำหกิจชมุชน 
 
  ตำมท่ี (นำย / นำง / นำงสำว) …………………… นำมสกลุ.............................  ซึ่งเป็น 
ผูมี้อ ำนำจท ำกำรแทน  วิสำหกิจชมุชน / เครือขำ่ยวิสำหกิจชมุชน ไดย่ื้นค ำขอจดทะเบียนวิสำหกิจชมุชน / 
เครือข่ำยวิสำหกิจชมุชน ใน 
 ชื่อ .................................................................................................................... 

ตามค าขอเลขที ่.................................................... 
 เมื่อ :  วนัท่ี ............   เดือน ..................................  พ.ศ. ................... 
  ณ ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอ ...........................  จงัหวดั ......................  
บัดนีน้ำยทะเบียนไดพ้ิจำรณำแลว้  ไมอ่นมุตักิำรจดทะเบียนใหว้ิสำหกิจชมุชน / เครือขำ่ยวิสำหกิจชมุชน 
ดงักลำ่ว  เน่ืองจำก 
  ขำดคณุสมบตัติำม พ.ร.บ. ส่งเสรมิวิสำหกิจชมุชน  พ.ศ. 2548 มำตรำ................... 
 ขำดคณุสมบตัติำมระเบียบคณะกรรมกำรสง่เสรมิวิสำหกิจชมุชน วำ่ดว้ยกำรรบัจดทะเบียน 

และเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชมุชน พ.ศ. 2548 
  ………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………… 
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ท่ี   ............... / .............                          ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอ.................. 
                 จงัหวดั.......................................... 
                     วนัท่ี ............  เดือน .................... พ.ศ. ............ 
 
เร่ือง   แจง้ผลกำรพิจำรณำไมร่บัจดทะเบียนวิสำหกิจชมุชน  และเครือขำ่ยวิสำหกิจชมุชน 
เรียน   ผูมี้อ  ำนำจท ำกำรแทน วิสำหกิจชมุชน / เครือขำ่ยวิสำหกิจชมุชน 
 
  ตำมท่ี (นำย / นำง / นำงสำว) …………………… นำมสกลุ.............................  ซึ่งเป็น 
ผูมี้อ ำนำจท ำกำรแทน  วิสำหกิจชมุชน / เครือขำ่ยวิสำหกิจชมุชน ไดย่ื้นค ำขอจดทะเบียนวิสำหกิจชมุชน / 
เครือข่ำยวิสำหกิจชมุชน ใน 
 ชื่อ .................................................................................................................... 

ตามค าขอเลขที ่.................................................... 
 เมื่อ :  วนัท่ี ............   เดือน ..................................  พ.ศ. ................... 
  ณ ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอ ...........................  จงัหวดั ......................  
บัดนีน้ำยทะเบียนไดพ้ิจำรณำแลว้  ไมอ่นมุตักิำรจดทะเบียนใหว้ิสำหกิจชมุชน / เครือขำ่ยวิสำหกิจชมุชน 
ดงักลำ่ว  เน่ืองจำก 
  ขำดคณุสมบตัติำม พ.ร.บ. ส่งเสรมิวิสำหกิจชมุชน  พ.ศ. 2548 มำตรำ................... 
 ขำดคณุสมบตัติำมระเบียบคณะกรรมกำรสง่เสรมิวิสำหกิจชมุชน วำ่ดว้ยกำรรบัจดทะเบียน 

และเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชมุชน พ.ศ. 2548 
  ………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………… 
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  ทัง้นี ้ หำกทำ่นไมเ่ห็นดว้ยกบัผลพิจำรณำดงักลำ่ว  ใหย่ื้นอทุธรณเ์ป็นหนงัสือตอ่คณะกรรมกำร
ส่งเสริมวิสำหกิจชมุชนกรุงเทพมหำนคร  หรือคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชมุชนจงัหวดั แลว้แตก่รณี  ภำยใน 30 วนั 
นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือแจง้ผลกำรพิจำรณำ 

 
 จงึเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และแจง้ใหส้มำชิกไดท้รำบดว้ย 

 
  
               ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
      ลงช่ือ ....................................................  นำยทะเบียน 
                (...................................................) 
        เกษตรอ ำเภอ 
                 ส  ำนกังำนเกษตรอ ำเภอ/ก่ิงอ ำเภอ.................................. 

          จงัหวดั......................................... 
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จัดทำาโดย

1.  น�งอโณทัย นุตะศะริน  ผู้อำ�นวยกองส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน

2.  น�งส�วสรัญญ� เมืองแก้ว  ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มทะเบียนและส�รสนเทศวิส�หกิจชุมชน

3.  น�ยสิทธิชัย เจริญกิติศัพท์  นักวิช�ก�รส่งเสริมก�รเกษตรชำ�น�ญก�ร 

4.  น�งศิริเพ็ญ ล�ภวงศ์เมธี นักวิช�ก�รส่งเสริมก�รเกษตรชำ�น�ญก�ร

5.  น�งส�วโชติม�ฎ�  สมใจ นักวิช�ก�รส่งเสริมก�รเกษตรปฏิบัติก�ร

6.  น�งส�วชยุด� คเชนทรพรรค นักวิช�ก�รส่งเสริมก�รเกษตร
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จัดทำโดย กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
กรมสงเสริมการเกษตร

 คูมือ การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน ป 2562

ป 2562ป 2562ป 2562

คูมือ

กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
และเครือขายวิสาหกิจชุมชนคูมือ


