Flow Chart
การปฏิบัติงานการต่อทะเบียนประจาปี 2565
ของ วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 21
(ปรับปรุ ง 11 พ.ย. 2564)

หลักการการต่อทะเบียนประจาปี
วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ต้องมาแจ้งความประสงค์จะดาเนินกิจการต่อไป ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ
“ภายใน 30 วันนับแต่วันสิน้ ปี ปฏิทนิ ของทุกปี ”
ทัง้ นี้ หากไม่มาแจ้งความประสงค์เป็ นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน จะถูกทาการเพิกถอนทะเบียน (ถอนชื่อออกจากทะเบียน)
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
1. การแจ้งเรื่องการต่อทะเบียนประจาปี
1.1) หนังสือแจ้งจากกรมฯ (กสว.)ให้เขต/จังหวัด (พ.ย.2564) และ
จังหวัดแจ้งให้ระดับอาเภอดาเนินการต่อไป
1.2) แจ้งในเวทีการประชุม/สัมมนา ต่างๆ ในทุกระดับ เช่น
- การประชุม/สัมมนา ส่วนกลาง/เขต/จังหวัด/อาเภอ
- ประชุมคณะกรรมการงาน วสช. : ส่วนกลาง/เขต/จังหวัด/อาเภอ

2. การตรวจสอบ/ปรับปรุ ง ข้อมูลคงค้างในระบบฯ
2.1) อาเภอดาเนินการเรื่องการเพิกถอนทะเบียนปี 2564
ให้เรียบร้อย
2.2) อาเภอ ตรวจสอบ/ปรับปรุง ข้อมูลคงค้างในระบบฯ
(คลิกอนุมตั ิต่อทะเบียน/เพิกถอนทะเบียน) ให้เรียบร้อย
(ดูวธิ ีการทีค่ ่มู ือ : หลัง login อาเภอเข้าในระบบฯ)
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

ธันวาคม 2564
4. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
4.1) เว็บไซต์กรมฯ – กสว./ระบบสารสนเทศฯ (smce)/ Line
4.2) เวทีการประชุม/สัมมนาต่าง ๆ
4.3) เวทีการประชุมพบปะชุมชนในพืน้ ที่
4.4) เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สาหรับเจ้าหน้าที่ /
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายฯ ณ สถานที่ทาการ/ชุมชน
4.5) สื่อวิทยุกระจายเสียง / หอกระจายข่าว / อื่นๆ

3. การเตรียมการของเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงานในอาเภอ
3.1) เตรียมความพร้อม ซักซ้อม ทาความเข้าใจในหลักการ/วิธีการ
ปฏิบตั ิในการต่อทะเบียนประจาปี ให้ถ่องแท้
3.2) ประชาสัมพันธ์แจ้งให้วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ ทราบก่อนล่วงหน้า
การต่อทะเบียน มี 2 กรณี
3.3) เตรียมจัดทาแบบฟอร์มทีต่ ้องใช้ในการต่อทะเบียน 6 แบบ
ได้แก่ แบบ สวช.03, ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก,
แผนประกอบการ, ผลการดาเนินงาน, แบบจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐานฯ,
ท.ว.ช. 3 (ในกรณีสญ
ู หาย ต้องออกให้ใหม่)

5. การต่อทะเบียนประจาปี มี 2 กรณี
กรณี 1 มายื่นขอต่อทะเบียนตามกาหนดระยะวลาทุกปี

กรณี 2 ไม่มายืน่ ขอต่อทะเบียนเป็ นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน

1) รับและยื่นแบบฟอร์มทัง้ 5 แบบ คือ แบบ สวช.03,
ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก, แผนประกอบการ,
ผลการดาเนินงาน,แบบจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐานฯ พร้อมเอกสาร
หลักฐาน ดังนี ้ ท.ว.ช. 2/ ท.ว.ช. 3 / บัตรประชาชนของผูย้ ่ืน /
หนังสือมอบอานาจ / บันทึกแจ้งความ (กรณี ท.ว.ช. 2/ท.ว.ช. 3
สูญหาย) ณ สานักงานเกษตรอาเภอที่รบั จดทะเบียน
2) จนท.ตรวจสอบแบบและเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน /
นาเสนอให้นายทะเบียนพิจารณา
3) นายทะเบียนลงนามอนุมตั ิการต่อทะเบียนใน แบบ สวช.03
และเอกสารสาคัญแสดงการดาเนินกิจการ (ท.ว.ช. 3)” แล้วจึง
มอบให้แก่วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ ต่อไป
4) จนท.
บันทึกข้ออมูทะเบี
ล 2 แบบลงในระบบ
มัตติ ่อทะเบี
กาหนดการต่
ยนภายในวันที/ ่ คลิ
1 –๊ก30อนุมกราคม
ของทุยกนปี
(ทัง้ นี้ แบบ สวช.03 ต้องคลิก๊ อนุมัติการต่อทะเบียนในระบบด้วย))

1) นายทะเบียนออก“หนังสือเตือนการขอดาเนินกิจการต่อ(ท.ว.ช.4)”
แจ้งต่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ ที่ไม่มายื่นขอต่อทะเบียนเป็ นเวลา
2 ปี ติดต่อกัน (ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565)
2) วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ ต้องมารับและยื่นแบบฟอร์มที่ตอ้ งใช้ใน
การต่อทะเบียนทัง้ 5 แบบพร้อมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รับหนังสือเตือน
(มีนาคม - เมษายน 2565)
3) หากแจ้งเตือนแล้วไม่มาต่อทะเบียนภายในเวลาที่กาหนด
ให้นายทะเบียนดาเนินการ “เพิกถอนทะเบียน” ต่อไป
(ตัง้ แต่เมษายน 2565 เป็ นต้นไป)
(ดูวิธีการปฏิบตั ิในรายละเอียดประกอบ Flow Chart)
ดาเนินการได้ตั้งแต่วนั ที่ 31 มกราคม ณ ปี นั้นๆ เป็ นต้นไป

รายละเอียดประกอบ Flow Chart
การต่อทะเบียน และ การเพิกถอนทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
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(ปรับปรุ ง 11 พ.ย. 64)

เป็ นไปตามกฎหมาย 3 ฉบับ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
(ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2548 และใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2548)
ในหมวด 1 วิสาหกิจชุมชน มาตรา 8 และ มาตรา 9
ระบุไว้ว่า
- ภายใน 30 วันนับแต่วันสิน้ ปี ปฏิทนิ ให้วิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนต่อ
กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งประสงค์จะดาเนินกิจการต่อไป “ แจ้ง ” (1/) ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ
ตามวิธีการที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกาหนด
- วิสาหกิจชุมชนใดไม่แจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่งเป็ นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรมี “ หนังสือเตือน ” (2/) ให้วิสาหกิจชุมชนนัน้ แจ้งภายในระยะเวลาที่กาหนด
แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ถ้าไม่มีการมาแจ้งตามคาเตือนดังกล่าว ให้กรมส่งเสริมการเกษตร
“ ถอนชือ่ ออกจากทะเบียน ” (3/)
หมายเหตุ : กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กาหนดการใช้แบบฟอร์ม ไว้ดังนี้
(1/) แบบคาขอดาเนินกิจการต่อ (แบบ สวช.03)
(2/) หนังสือเตือน การขอดาเนินกิจการต่อ (ท.ว.ช. 4)
(3/) แบบคาร้องขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียน (แบบ สวช.04)
ประกาศการเพิกถอนทะเบียน (ท.ว.ช. 5)
หนังสือแจ้งการเพิกถอนทะเบียน (ท.ว.ช. 6)
2. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ว่าด้วย การรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
(ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2548)
ในหมวด 3 การแจ้งดาเนินกิจการและการเลิกกิจการ
ระบุไว้ ดังนี้
ข้อ 18 วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว ต้องแจ้งความประสงค์
จะดาเนินกิจการต่อไปภายใน 30 วันนับแต่วันสิน้ ปี ปฏิทนิ โดยแจ้งความประสงค์พร้อมหนังสือสาคัญแสดง
การจดทะเบียน และเอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
ให้นาความในข้อ 9 มาใช้บงั คับกับการแจ้งความประสงค์จะดาเนินกิจการด้วยโดยอนุโลม
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ข้อ 19 วิสาหกิจชุมชนใดไม่แจ้งความประสงค์จะดาเนินกิจการต่อไปเป็ นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน
ให้นายทะเบียนมีหนังสือเตือนให้วิสาหกิจชุมชนนัน้ แจ้งภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
เมื่อล่วงพ้นกาหนดเวลาตามวรรคแรกแล้ว หากวิสาหกิจชุมชนใดไม่แจ้งความประสงค์
ดาเนินกิจการต่อไป ให้นายทะเบียนถอนชื่อวิสาหกิจชุมชนนั้นออกจากทะเบียน
ในหมวด 4 การเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ระบุไว้ดังนี้
ข้อ 22 ให้นายทะเบียนมีอานาจพิจารณาเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนใด ๆ ได้
เมื่อปรากฏหลักฐานโดยแน่ชดั อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้
(1) วิสาหกิจชุมชนขาดคุณสมบัติตามข้อ 8 และ ข้อ 10
(2) วิสาหกิจชุมชนทีไ่ ม่แจ้งความประสงค์จะดาเนินกิจการต่อไป
เป็ นเวลา 2 ปี ติดต่อกันตามข้อ 19
(3) วิสาหกิจชุมชนใดจงใจฝ่ าฝื นระเบียบ หรือประกาศที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 23 เมื่อนายทะเบียนมีคาสั่งให้เพิกถอนทะเบียนของวิสาหกิจชุมชนใดแล้ว
ให้นายทะเบียนแจ้งให้วิสาหกิจชุมชนทีถ่ ูกสั่งเพิกถอนทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันทีม่ ีคาสั่ง
หมายเหตุ : เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ใช้หลักการเช่นเดียวกันกับวิสาหกิจชุมชน
3. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการต่อทะเบียน
ของวิสาหกิจชุมชน
(ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560)
ระบุไว้ ดังนี้
ข้อ 8 วิสาหกิจชุมชนที่ประสงค์จะดาเนินกิจการต่อ จะต้องแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรตาม
ข้อ 18 ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ว่าด้วย การรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 โดยต้องยื่นแบบคาขอดาเนินกิจการต่อของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ที่สานักงานรับจดทะเบียน พร้อมทัง้ แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย
(1) หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ช.2)
(2) เอกสารสาคัญแสดงการดาเนินกิจการ (ท.ว.ช.3)
(3) สาเนาบัตรประชาชนผูย้ ่นื แบบ
(4) หนังสือมอบอานาจให้ทาการแทนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
(5) บันทึกแจ้งความ (กรณี ท.ว.ช.2/ท.ว.ช.3 สูญหาย)
(6) ข้อบังคับ หรือข้อตกลงร่วมของสมาชิก
(7) แผนประกอบการ
(8) ผลการดาเนินงาน
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ข้อ 9 ให้วิสาหกิจชุมชนจัดทาแผนประกอบการและผลการดาเนินงาน ให้เป็ นไปตาม
แบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนด
ข้อ 10 หากวิสาหกิจชุมชนใดแนบเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในข้อ 8
ให้นายทะเบียนแจ้งให้วิสาหกิจชุมชนนัน้ ดาเนินการแก้ไขและนามายื่นใหม่ภายในเวลาที่กาหนด
ข้อ 11 หากวิสาหกิจชุมชนใดไม่ดาเนินการตามข้อ 9 หรือข้อ 10 ให้นายทะเบียนดาเนินการ
เพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามข้อ 22 และข้อ 23 ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ว่าด้วย การรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
วิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สานักงานรับจดทะเบียน
ในการต่อทะเบียน และ การเพิกถอนทะเบียน
ในช่วงเวลา 30 วันนับแต่วันสิน้ ปี ปฏิทินของทุกปี (ระหว่างวันที่ 1 – 30 มกราคม ของทุกปี )
เป็ นช่วงเวลาที่วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ต้องมาแจ้งความประสงค์จะดาเนินกิจการต่อไป
ซึ่งหากไม่มาเป็ นเวลา 2 ปี ติดต่อกันจักต้องถูกเพิกถอนทะเบียนและถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
ปี พ.ศ. 2550 เป็ นปี แรกที่เจ้าหน้าที่ตอ้ งดาเนินการใน 4 เรื่อง ดังนี ้ การตรวจสอบรายชื่อ การต่อทะเบียน
การแจ้งเตือนการต่อทะเบียน (กรณีท่มี ิได้มาต่อทะเบียนเป็ นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน) การเพิกถอนทะเบียน (กรณีได้รบั
หนังสือแจ้งเตือนแล้วยังไม่มาต่อทะเบียนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้)และต้องปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี
ดังนั้น เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงาน จึงต้องมีวิธีการปฏิบัติงาน แบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี้
กรณี 1 วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
กรณี 2 วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
มายื่นขอต่อทะเบียนตามกาหนดระยะเวลาทุกปี
ไม่มายื่นขอต่อทะเบียนเป็ นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน
(ต่อทะเบียนภายในวันที่ 1 – 30 ม.ค. ของทุกปี ) (ดาเนินการได้ต้ังแต่วันที่ 31 มกราคม ณ ปี นั้น ๆ เป็ นต้นไป)
1) วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
1) เจ้าหน้าที่อาเภอทาการตรวจสอบรายชื่อวิสาหกิจ
ที่มีความประสงค์ขอต่อทะเบียนเพื่อดาเนินกิจการต่อไป ชุมชน/เครือข่ายฯ ที่ไม่มายื่นขอต่อทะเบียนเป็ นเวลา 2
ให้มากรอกและยื่นแบบฟอร์ม 5 แบบ ดังนี้
ปี ติดต่อกัน ได้จากระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
- แบบคาขอดาเนินกิจการต่อ (แบบ สวช.03)
(ในรายงานข้อมูลการออกใบแจ้งเตือนวิสาหกิจชุมชน
- ข้อบังคับ หรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน)
- แผนประกอบการ
- ผลการดาเนินงาน
- แบบจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน
(พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน 9 รายการให้ครบถ้วน)
ณ สานักงานเกษตรอาเภอที่รบั จดทะเบียนนัน้ ๆ
ในระหว่างวันที่ 1 -30 มกราคม ของทุกปี
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กรณี 1 วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
มายื่นขอต่อทะเบียนตามกาหนดระยะเวลาทุกปี
(ต่อทะเบียนภายในวันที่ 1 – 30 ม.ค. ของทุกปี )
เอกสารหลักฐาน 9 รายการ ประกอบด้วย
(1) หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ท.ว.ช.2)
(2) เอกสารสาคัญแสดงการดาเนินกิจการ
(ท.ว.ช.3)
(3) บัตรประจาตัวประชาชนของผูย้ ่นื แบบ
(4) หนังสือมอบอานาจให้ทาการแทนวิสาหกิจชุมชน/
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
(5) บันทึกแจ้งความ (กรณี ท.ว.ช.2/ท.ว.ช.3 สูญหาย)
(6) ข้อบังคับ หรือข้อตกลงร่วมของสมาชิก
(7) แผนประกอบการ
(8) ผลการดาเนินงาน
(9) แบบจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐานฯ
หมายเหตุ : เอกสารสาคัญแสดงการดาเนินกิจการ
(ท.ว.ช.3) นายทะเบียนต้องลงนามแสดงการต่อทะเบียน
ประจาปี ทุกครั้ง
2) เจ้า หน้ า ที่ ผู้รับ เรื่ อ งท าการตรวจสอบความ
ถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสารให้เรียบร้อย และเสนอต่อ
นายทะเบียน
3) นายทะเบียนทาการพิจารณา ทัง้ นีห้ ากเห็นชอบ
ลงนามอนุมตั ิการต่อทะเบียนในแบบ สวช.03 และ
ท.ว.ช. 3 แล้วทาการมอบ ท.ว.ช.2 และ ท.ว.ช. 3
คืนให้วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนัน้ ๆ
4) เจ้าหน้าที่ทาการบันทึกแบบคาขอดาเนินกิจการต่อ
(แบบ สวช. 03) และ แบบจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน ฯ
ลงในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมขน
หมายเหตุ : แบบ สวช.03 จนท. ต้องคลิ๊กอนุมัติ
การต่อทะเบียนลงในระบบสารสนเทศ วสช. ด้วย
จึงจะเป็ นการดาเนินงานที่เสร็จสมบูรณ์

กรณี 2 วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ไม่มายื่นขอต่อทะเบียนตามกาหนดระยะเวลา
(ดาเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม ณ ปี นั้น ๆ เป็ นต้นไป)
2) เจ้าหน้าทีอ่ อก “หนังสือเตือนการขอดาเนิน
กิจการต่อ (ท.ว.ช. 4)” ของวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ
แต่ละแห่งตามรายชื่อในข้อ 1) โดยสั่งพิมพ์จากระบบ
สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน นาเสนอให้นายทะเบียน
ลงนามในหนังสือเตือน แล้วทาการจัดส่งให้วิสาหกิจ
ชุมชน/เครือข่ายฯ ให้ทราบเพื่อมาทาการต่อทะเบียน
ภายในกาหนดเวลาที่ระบุในหนังสือเตือน
กรณีมายื่นต่อทะเบียนตามกาหนดเวลา
3) วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รบั
หนังสือเตือนฉบับดังกล่าวในข้อ 2) ให้มาติดต่อขอ
ต่อทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเตือน
โดยกรอกและยื่นแบบฟอร์ม 5 แบบ ดังนี้
- แบบคาขอดาเนินกิจการต่อ (แบบ สวช.03)
- ข้อบังคับ หรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
-แผนประกอบการ
- ผลการดาเนินงาน
- แบบจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน 9 รายการให้ครบถ้วน
ณ สานักงานเกษตรอาเภอที่รบั จดทะเบียนนัน้ ๆ
(เหมือนในกรณี 1 ข้อ 1)
4) เจ้าหน้าที่ดาเนินการเช่นเดียวกับในกรณี 1
ข้อ 2),3), 4)
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กรณี 2 วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ไม่มายื่นขอต่อทะเบียนตามกาหนดระยะเวลา
(ดาเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม ณ ปี นั้น ๆ เป็ นต้นไป)
กรณีไม่มายื่นต่อทะเบียนตามกาหนดเวลา
5) ทัง้ นีห้ ากแจ้งเตือนแล้วไม่มายื่นตามกาหนดเวลา
ให้นายทะเบียนทาการเพิกถอนทะเบียน (ถอนชื่อออกจาก
ทะเบียน) โดยดาเนินการ ดังนี้
(5.1) นายทะเบียนทาการกรอก “แบบคาร้อง
ขอเพิกถอน หรือยกเลิกทะเบียน(แบบ สวช.04)”
เพื่อเป็ นหลักฐานแสดงเหตุผลในการเพิกถอนทะเบียน
ของนายทะเบียน (ตามรายชื่อในข้อ 1) ที่สง่ หนังสือเตือน
แล้วไม่ได้มาทาการต่อทะเบียนภายในกาหนดเวลา)
แล้วส่งแบบ สวช.04 ให้เจ้าหน้าทีท่ าการบันทึกข้อมูล
ลงในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
(5.2) นายทะเบียนออก “ประกาศการเพิกถอน
ทะเบียน (ท.ว.ช. 5)” พร้อมทั้งรายชื่อทีถ่ ูกเพิกถอนทะเบียน
แล้วนามาปิ ดประกาศ ณ สานักงานรับจดทะเบียน
(5.3) นายทะเบียนออก “หนังสือแจ้งการเพิกถอน
ทะเบียน (ท.ว.ช. 6)” ภายใน 15 วันนับแต่วันทีม่ ี
คาสั่งปิ ดประกาศ ตามรายชื่อที่ถกู เพิกถอนทะเบียน
ในข้อ (5.1) ส่งแจ้งให้วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายฯ
ได้ทราบว่าได้ถกู เพิกถอนทะเบียนจากการเป็ นวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแล้ว
(สั่งพิมพ์หนังสือแจ้งได้จากระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน)
(5.4) กรณีวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ได้รบั หนังสือแจ้งการเพิกถอนทะเบียนแล้วไม่ใช้สิทธิ์ย่นื อุทธรณ์
“ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั ทราบคาสั่งเพิกถอน”
เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกต้องมาทาการคลิ๊กอนุมัติการเพิกถอน
ทะเบียนในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนด้วย
จึงเป็ นการถอนชื่อออกจากทะเบียนโดยสมบูรณ์
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กรณี 2 วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ไม่มายื่นขอต่อทะเบียนเป็ นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน
(ดาเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม ณ ปี นั้น ๆ เป็ นต้นไป)
(5.5) กรณีวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ได้รบั หนังสือแจ้งการเพิกถอนทะเบียนแล้วใช้สิทธิ์อุทธรณ์
“ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั ทราบคาสั่งเพิกถอน”
โดยมายื่นแบบคาร้องอุทธรณ์คดั ค้านการไม่รบั จดทะเบียน
หรือเพิกถอนทะเบียน (แบบ สวช.06)
(5.6) ให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
เป็ นผูพ้ ิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วนับแต่วนั ที่ได้รบั เรื่องอุทธรณ์
และผลการพิจารณา ”คาวินิจฉัยถือเป็ นที่สดุ ” ต้องแจ้ง
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีคาวินิจฉัย ให้ผยู้ ่ืนอุทธรณ์
และนายทะเบียนทราบเพื่อปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยนัน้
ประกอบด้วย 2 คาวินิจฉัย ดังนี ้
5.6.1 เพิกถอนทะเบียน
- นายทะเบียนแจ้งผลการพิจารณาให้เจ้าหน้าที่บนั ทึกทาการ
คลิ๊กอนุมัติการเพิกถอนทะเบียนในระบบสารสนเทศฯ
รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนัน้ ๆ
จะถูกถอนชื่อออกจากฐานข้อมูลทะเบียนโดยสมบูรณ์
5.6.2 ไม่เพิกถอนทะเบียน
- นายทะเบียนต้องออกประกาศยกเลิกคาสั่งที่ได้มี
การเพิกถอนทะเบียนไปก่อนหน้านีภ้ ายใน 15 วัน
- นายทะเบียนแจ้งผลการพิจารณาให้เจ้าหน้าที่บนั ทึกทาการ
คลิ๊กไม่อนุมัติการเพิกถอนทะเบียนในระบบสารสนเทศฯ
รายชื่อวิสาหกิจชุมชน /เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนัน้ ๆ
จะยังคงอยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ
ทัง้ นี้ ต้องไปดาเนินการเรื่องการต่อทะเบียนประจาปี
ให้เรียบร้อยต่อไปด้วย
******************************
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