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หลักการการต่อทะเบียนประจ าปี  

 วิสาหกิจชมุชน/เครือข่ายวิสาหกิจชมุชน ตอ้งมาแจง้ความประสงคจ์ะด าเนินกิจการต่อไป ใหก้รมสง่เสรมิการเกษตรทราบ   
“ภายใน 30 วันนับแต่วันสิน้ปีปฏิทนิของทุกปี” 

ทัง้นี ้หากไม่มาแจง้ความประสงคเ์ป็นเวลา 2 ปีติดต่อกนั จะถกูท าการเพิกถอนทะเบียน (ถอนชื่อออกจากทะเบียน)  
ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  

 
 

การต่อทะเบียน มี 2 กรณี 
 

 
 
 

                                             5. การต่อทะเบียนประจ าปี มี 2 กรณี 
 
 
 
 

 
                           
 
 
 
 
 
 

พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2564  
 
 

3. การเตรียมการของเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงานในอ าเภอ 
3.1) เตรียมความพรอ้ม ซกัซอ้ม ท าความเขา้ใจในหลกัการ/วิธีการ
ปฏิบตัิในการต่อทะเบียนประจ าปีใหถ้่องแท ้
3.2) ประชาสมัพนัธแ์จง้ใหว้ิสาหกิจชมุชน/เครือข่ายฯ ทราบก่อนล่วงหนา้ 
3.3) เตรียมจดัท าแบบฟอรม์ทีต่้องใช้ในการต่อทะเบียน 6 แบบ 
ไดแ้ก่ แบบ สวช.03, ขอ้บงัคบัหรือขอ้ตกลงรว่มกนัของสมาชิก,  
แผนประกอบการ, ผลการด าเนินงาน, แบบจดัเก็บขอ้มลูพืน้ฐานฯ, 
ท.ว.ช. 3 (ในกรณีสญูหาย ตอ้งออกใหใ้หม)่ 

Flow Chart  
การปฏิบัติงานการต่อทะเบียนประจ าปี 2565 
ของ วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 
 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 

กรณี 1  มาย่ืนขอตอ่ทะเบียนตามก าหนดระยะวลาทุกปี 

1. การแจ้งเร่ืองการต่อทะเบียนประจ าปี 
1.1) หนงัสือแจง้จากกรมฯ (กสว.)ใหเ้ขต/จงัหวดั (พ.ย.2564) และ 
จงัหวดัแจง้ใหร้ะดบัอ าเภอด าเนนิการต่อไป  
1.2) แจง้ในเวทกีารประชมุ/สมัมนา ต่างๆ ในทกุระดบั เช่น 
- การประชมุ/สมัมนา ส่วนกลาง/เขต/จงัหวดั/อ าเภอ 
- ประชมุคณะกรรมการงาน วสช. : ส่วนกลาง/เขต/จงัหวดั/อ าเภอ   
 
  

1) รบัและยื่นแบบฟอรม์ทัง้ 5 แบบ คือ แบบ สวช.03,  
ขอ้บงัคบัหรือขอ้ตกลงรว่มกนัของสมาชิก, แผนประกอบการ, 
ผลการด าเนินงาน,แบบจดัเก็บขอ้มลูพืน้ฐานฯ พรอ้มเอกสาร
หลักฐาน ดงันี ้ ท.ว.ช. 2/ ท.ว.ช. 3 / บตัรประชาชนของผูย้ื่น /
หนงัสือมอบอ านาจ / บนัทึกแจง้ความ (กรณี ท.ว.ช. 2/ท.ว.ช. 3
สญูหาย) ณ ส านกังานเกษตรอ าเภอที่รบัจดทะเบยีน  
2) จนท.ตรวจสอบแบบและเอกสารหลกัฐานใหค้รบถ้วน /
น าเสนอใหน้ายทะเบียนพจิารณา  
3) นายทะเบียนลงนามอนุมตัิการต่อทะเบียนใน แบบ สวช.03 
และเอกสารส าคญัแสดงการด าเนินกิจการ (ท.ว.ช. 3)” แลว้จงึ 
มอบใหแ้กว่ิสาหกจิชมุชน/เครือข่ายฯ  ต่อไป 
4) จนท. บันทกึขอ้มลู 2 แบบลงในระบบ / คลิ๊กอนุมัตติ่อทะเบียน 

(ทัง้นี ้แบบ สวช.03 ตอ้งคลิก๊อนุมัติการต่อทะเบียนในระบบดว้ย)) 

1) นายทะเบียนออก“หนงัสือเตือนการขอด าเนินกจิการต่อ(ท.ว.ช.4)”
แจง้ต่อวิสาหกจิชมุชน/เครือข่ายฯ ท่ีไม่มายื่นขอต่อทะเบียนเป็นเวลา 
2 ปีติดต่อกนั (ตัง้แตว่นัท่ี 31 มกราคม - กมุภาพนัธ ์2565) 
2) วิสาหกิจชมุชน/เครือข่ายฯ ตอ้งมารบัและยื่นแบบฟอรม์ที่ตอ้งใชใ้น
การต่อทะเบียนทัง้ 5 แบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานใหค้รบถว้น  
ภายใน 30 วันนับแตว่นัทีไ่ด้รับหนังสือเตือน 
(มีนาคม - เมษายน 2565)   
3) หากแจง้เตือนแลว้ไม่มาต่อทะเบียนภายในเวลาที่ก าหนด   
ให้นายทะเบียนด าเนินการ “เพิกถอนทะเบียน” ต่อไป 
(ตัง้แต่เมษายน 2565 เป็นตน้ไป)  
(ดวูิธีการปฏิบตัิในรายละเอียดประกอบ Flow Chart) 
 ก าหนดการต่อทะเบียนภายในวันที ่1 – 30 มกราคม ของทุกปี  ด าเนินการไดต้ั้งแตว่นัที ่31 มกราคม ณ ปีน้ันๆ เป็นต้นไป 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 
(ปรับปรุง 11 พ.ย. 2564) 

ธันวาคม 2564  

กรณี 2  ไม่มาย่ืนขอตอ่ทะเบียนเป็นเวลา 2 ปีตดิต่อกนั 

2. การตรวจสอบ/ปรับปรุง ข้อมูลคงค้างในระบบฯ 
2.1) อ าเภอด าเนินการเรื่องการเพิกถอนทะเบียนปี 2564 
ใหเ้รียบรอ้ย  
2.2) อ าเภอ ตรวจสอบ/ปรบัปรุง ขอ้มลูคงคา้งในระบบฯ  
(คลิกอนมุตัิต่อทะเบียน/เพิกถอนทะเบียน) ใหเ้รียบรอ้ย 
(ดวูธีิการทีคู่่มือ : หลงั login อ าเภอเขา้ในระบบฯ) 
 

4. การประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ 

4.1) เว็บไซตก์รมฯ – กสว./ระบบสารสนเทศฯ (smce)/ Line 

4.2) เวทีการประชมุ/สมัมนาตา่ง ๆ  
4.3) เวทีการประชมุพบปะชมุชนในพืน้ท่ี 
4.4) เอกสารเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์ส าหรบัเจา้หนา้ที่ /
วิสาหกจิชมุชนและเครือขา่ยฯ ณ สถานท่ีท าการ/ชมุชน 
4.5) ส่ือวิทยกุระจายเสียง / หอกระจายขา่ว / อื่นๆ  
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 (ปรับปรุง 11 พ.ย. 64) 
 

เป็นไปตามกฎหมาย 3 ฉบับ ดังนี้ 
 
 
 
 

ระบุไว้ว่า 
-  ภายใน 30 วันนับแต่วันสิน้ปีปฏิทนิ ใหว้ิสาหกิจชุมชนที่ไดจ้ดทะเบียนต่อ 

กรมสง่เสรมิการเกษตรซึ่งประสงคจ์ะด าเนินกิจการต่อไป “ แจ้ง ” (1/) ใหก้รมสง่เสรมิการเกษตรทราบ  
ตามวิธีการที่คณะกรรมการส่งเสรมิวิสาหกิจชมุชนก าหนด 

-  วิสาหกิจชมุชนใดไม่แจ้งความประสงคต์ามวรรคหนึ่งเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน  

ใหก้รมส่งเสริมการเกษตรม ี“ หนังสือเตือน ” (2/) ใหว้ิสาหกิจชมุชนนัน้แจง้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 15 วนั  ถ้าไม่มีการมาแจ้งตามค าเตือนดงักล่าว ใหก้รมส่งเสริมการเกษตร 
“ ถอนชือ่ออกจากทะเบียน ” (3/)  
  หมายเหตุ : กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก าหนดการใช้แบบฟอรม์ ไว้ดังนี ้ 
          (1/)  แบบค าขอด าเนินกิจการต่อ  (แบบ สวช.03)  
          (2/)  หนงัสือเตือน การขอด าเนินกิจการต่อ  (ท.ว.ช. 4)  
          (3/)  แบบค ารอ้งขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียน (แบบ สวช.04)  
      ประกาศการเพิกถอนทะเบียน  (ท.ว.ช. 5)  
      หนงัสือแจง้การเพิกถอนทะเบียน  (ท.ว.ช. 6)  
 
 
 
 
 

ระบุไว้ ดังนี้ 
ข้อ 18  วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนต่อกรมสง่เสรมิการเกษตรแลว้ ต้องแจ้งความประสงค์

จะด าเนินกิจการต่อไปภายใน 30 วันนับแต่วันสิน้ปีปฏิทนิ  โดยแจง้ความประสงคพ์รอ้มหนงัสือส าคญัแสดง
การจดทะเบียน และเอกสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด  

ใหน้ าความในขอ้ 9 มาใชบ้งัคบักบัการแจง้ความประสงคจ์ะด าเนินกิจการดว้ยโดยอนุโลม  

รายละเอียดประกอบ Flow Chart 
การต่อทะเบียน และ การเพิกถอนทะเบียน 
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

 
 

1. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
(ประกาศ ณ วันที ่8 มกราคม 2548 และใช้ตั้งแต่วันที ่19 มกราคม 2548) 

ในหมวด 1 วิสาหกิจชุมชน มาตรา 8 และ มาตรา 9 
 
 
 

2. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
ว่าด้วย การรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียน

วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
(ประกาศ ณ วันที ่15 สิงหาคม 2548) 

ในหมวด 3 การแจ้งด าเนินกิจการและการเลิกกิจการ 
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ข้อ 19  วิสาหกิจชุมชนใดไม่แจ้งความประสงคจ์ะด าเนินกิจการต่อไปเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน 

ใหน้ายทะเบียนมีหนังสือเตือนใหว้ิสาหกิจชมุชนนัน้แจง้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดแต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 15 วนั  

เมื่อล่วงพ้นก าหนดเวลาตามวรรคแรกแลว้ หากวิสาหกิจชุมชนใดไม่แจ้งความประสงค ์ 

ด าเนินกิจการต่อไป ใหน้ายทะเบียนถอนชื่อวิสาหกจิชุมชนน้ันออกจากทะเบียน  
ในหมวด 4 การเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ระบุไว้ดังนี ้ 

ข้อ 22 ให้นายทะเบียนมีอ านาจพิจารณาเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชมุชนใด ๆ ได ้ 
เมื่อปรากฏหลกัฐานโดยแน่ชดัอย่างหนึ่งอย่างใดดงัต่อไปนี ้ 
   (1) วิสาหกิจชมุชนขาดคณุสมบติัตามขอ้ 8 และ ขอ้ 10  
   (2) วิสาหกิจชุมชนทีไ่ม่แจ้งความประสงคจ์ะด าเนินกิจการต่อไป  
เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกันตามข้อ 19  
   (3) วิสาหกิจชมุชนใดจงใจฝ่าฝืนระเบียบ หรือประกาศที่คณะกรรมการก าหนด  

ข้อ 23 เมื่อนายทะเบียนมีค าส่ังให้เพิกถอนทะเบียนของวิสาหกิจชมุชนใดแลว้  
ใหน้ายทะเบียนแจ้งให้วิสาหกิจชุมชนทีถู่กส่ังเพิกถอนทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันทีม่ีค าส่ัง  
หมายเหตุ : เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัวิสาหกิจชมุชน  
 
 
 
 

ระบุไว้ ดังนี้ 
ข้อ 8  วิสาหกิจชุมชนที่ประสงคจ์ะด าเนินกิจการต่อ จะตอ้งแจง้กรมสง่เสรมิการเกษตรตาม 

ขอ้ 18  ของระเบียบคณะกรรมการสง่เสรมิวิสาหกิจชมุชน ว่าดว้ย การรบัจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียน 
วิสาหกิจชมุชน พ.ศ. 2548 โดยตอ้งยื่นแบบค าขอด าเนินกิจการต่อของวิสาหกิจชมุชนและเครือข่ายวิสาหกิจชมุชน 
ที่ส  านกังานรบัจดทะเบียน พรอ้มทัง้แนบเอกสารหลกัฐานประกอบดว้ย 

(1) หนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ช.2) 
(2) เอกสารส าคญัแสดงการด าเนินกิจการ (ท.ว.ช.3) 
(3) ส าเนาบตัรประชาชนผูย้ื่นแบบ 
(4) หนงัสือมอบอ านาจใหท้ าการแทนวิสาหกิจชมุชนและเครือข่ายวิสาหกิจชมุชน 
(5) บนัทึกแจง้ความ (กรณี  ท.ว.ช.2/ท.ว.ช.3 สญูหาย) 
(6) ขอ้บงัคบั หรือขอ้ตกลงรว่มของสมาชิก 
(7) แผนประกอบการ 
(8) ผลการด าเนินงาน 

3. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
เร่ือง คุณสมบัติ หลักเกณฑ ์และการต่อทะเบียน 

ของวิสาหกิจชุมชน 
(ประกาศ ณ วันที ่22 พฤษภาคม 2560)  
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ข้อ 9  ใหว้ิสาหกิจชุมชนจดัท าแผนประกอบการและผลการด าเนินงาน ใหเ้ป็นไปตาม
แบบฟอรม์ที่กรมสง่เสรมิการเกษตรก าหนด 

ข้อ 10 หากวิสาหกิจชุมชนใดแนบเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 8  
ใหน้ายทะเบียนแจง้ใหว้ิสาหกิจชมุชนนัน้ด าเนินการแกไ้ขและน ามายื่นใหม่ภายในเวลาที่ก าหนด 
 ข้อ 11 หากวิสาหกิจชุมชนใดไม่ด าเนินการตามขอ้ 9 หรือขอ้ 10  ใหน้ายทะเบียนด าเนินการ 
เพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชมุชนตามขอ้ 22 และขอ้ 23  ของระเบียบคณะกรรมการสง่เสรมิวิสาหกิจชมุชน  
ว่าดว้ย การรบัจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชมุชน พ.ศ. 2548  

 
 
 

 
 
 
 

         ปี พ.ศ. 2550 เป็นปีแรกที่เจา้หนา้ที่ตอ้งด าเนินการใน 4 เรื่อง ดงันี ้การตรวจสอบรายชื่อ  การต่อทะเบียน 
 การแจง้เตือนการต่อทะเบียน (กรณีที่มิไดม้าต่อทะเบียนเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกนั) การเพิกถอนทะเบียน (กรณีไดร้บั 
 หนงัสือแจง้เตือนแลว้ยงัไม่มาต่อทะเบยีนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว)้และตอ้งปฏิบติัอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  

  ดังน้ัน เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงาน จึงต้องมีวิธีการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี ้
กรณี 1 วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
มาย่ืนขอต่อทะเบียนตามก าหนดระยะเวลาทุกปี 
(ต่อทะเบียนภายในวันที ่1 – 30 ม.ค. ของทุกปี) 

กรณี 2 วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
ไม่มาย่ืนขอต่อทะเบียนเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน 

(ด าเนินการได้ตั้งแต่วันที ่31 มกราคม ณ ปีน้ัน ๆ  เป็นต้นไป) 

1) วิสาหกิจชมุชนและเครือข่ายวิสาหกิจชมุชน 
ที่มีความประสงคข์อต่อทะเบียนเพื่อด าเนินกิจการต่อไป  
ใหม้ากรอกและยื่นแบบฟอรม์ 5 แบบ  ดังนี้ 
-  แบบค าขอด าเนินกิจการต่อ (แบบ สวช.03) 
-  ขอ้บงัคบั หรือขอ้ตกลงรว่มกนัของสมาชิก 
-  แผนประกอบการ  
-  ผลการด าเนินงาน  
-  แบบจดัเก็บขอ้มลูพืน้ฐาน 
 (พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน 9 รายการให้ครบถ้วน) 
ณ ส านกังานเกษตรอ าเภอที่รบัจดทะเบียนนัน้ ๆ  
ในระหว่างวนัที่ 1 -30 มกราคม ของทุกปี 

    1) เจา้หนา้ที่อ  าเภอท าการตรวจสอบรายชื่อวิสาหกิจ
ชมุชน/เครือข่ายฯ ที่ไม่มายื่นขอต่อทะเบียนเป็นเวลา 2 
ปีติดต่อกนั ไดจ้ากระบบสารสนเทศวิสาหกิจชมุชน  
(ในรายงานขอ้มลูการออกใบแจง้เตือนวิสาหกิจชมุชน
และเครือข่ายวิสาหกิจชมุชน)   

วิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ณ ส านักงานรับจดทะเบียน 

ในการต่อทะเบียน และ การเพิกถอนทะเบียน 

 ในช่วงเวลา 30 วันนับแต่วันสิน้ปีปฏิทินของทุกปี (ระหว่างวนัที่ 1 – 30 มกราคม ของทุกปี) 
เป็นช่วงเวลาที่วิสาหกิจชมุชนและเครือข่ายวิสาหกิจชมุชนต่าง ๆ  ต้องมาแจ้งความประสงคจ์ะด าเนินกิจการต่อไป 

ซึ่งหากไม่มาเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกันจักต้องถูกเพิกถอนทะเบียนและถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน 
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กรณี 1 วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
มาย่ืนขอต่อทะเบียนตามก าหนดระยะเวลาทุกปี 

(ต่อทะเบียนภายในวันที ่1 – 30 ม.ค. ของทุกปี) 

กรณี 2 วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
ไม่มาย่ืนขอต่อทะเบียนตามก าหนดระยะเวลา 

(ด าเนินการได้ตั้งแต่วันที ่31 มกราคม ณ ปีน้ัน ๆ  เป็นต้นไป) 
เอกสารหลักฐาน 9 รายการ ประกอบด้วย 

(1) หนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชมุชน 

หรือเครือข่ายวิสาหกิจชมุชน (ท.ว.ช.2) 
(2) เอกสารส าคญัแสดงการด าเนินกิจการ  

(ท.ว.ช.3) 
(3) บตัรประจ าตวัประชาชนของผูย้ื่นแบบ 

(4) หนงัสือมอบอ านาจใหท้ าการแทนวิสาหกิจชมุชน/ 
เครือข่ายวิสาหกิจชมุชน 

(5) บนัทกึแจง้ความ (กรณี  ท.ว.ช.2/ท.ว.ช.3 สญูหาย) 
(6) ขอ้บงัคบั หรือขอ้ตกลงรว่มของสมาชิก 
(7) แผนประกอบการ 
(8) ผลการด าเนินงาน 
(9) แบบจดัเก็บขอ้มลูพืน้ฐานฯ  

หมายเหต ุ: เอกสารส าคัญแสดงการด าเนินกิจการ 
(ท.ว.ช.3) นายทะเบียนต้องลงนามแสดงการต่อทะเบียน 
ประจ าปีทกุคร้ัง 
     2) เจ้าหน้าที่ ผู ้ร ับเรื่องท าการตรวจสอบความ
ถกูตอ้ง/ครบถว้นของเอกสารใหเ้รียบรอ้ย และเสนอต่อ
นายทะเบียน 
      3) นายทะเบียนท าการพิจารณา ทัง้นีห้ากเห็นชอบ 
ลงนามอนมุติัการต่อทะเบียนในแบบ สวช.03 และ 
ท.ว.ช. 3 แลว้ท าการมอบ ท.ว.ช.2 และ ท.ว.ช. 3  
คืนใหว้ิสาหกิจชมุชน/เครือข่ายวิสาหกิจชมุชนนัน้ๆ  
    4) เจา้หนา้ที่ท าการบนัทกึแบบค าขอด าเนินกิจการต่อ  
(แบบ สวช. 03) และ แบบจดัเก็บขอ้มลูพืน้ฐาน ฯ   
ลงในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชมุขน 
หมายเหตุ : แบบ สวช.03 จนท. ต้องคล๊ิกอนุมัติ 
การต่อทะเบียนลงในระบบสารสนเทศ วสช. ด้วย 
จึงจะเป็นการด าเนินงานที่เสร็จสมบูรณ ์

2) เจ้าหน้าทีอ่อก “หนังสือเตือนการขอด าเนิน 
กิจการต่อ (ท.ว.ช. 4)” ของวิสาหกิจชมุชน/เครือข่ายฯ  
แต่ละแห่งตามรายชื่อในขอ้ 1) โดยสั่งพิมพจ์ากระบบ
สารสนเทศวิสาหกิจชมุชน  น าเสนอใหน้ายทะเบียน 

ลงนามในหนงัสือเตือน แล้วท าการจดัส่งใหว้ิสาหกิจ
ชมุชน/เครือข่ายฯ ใหท้ราบเพื่อมาท าการต่อทะเบียน
ภายในก าหนดเวลาที่ระบใุนหนงัสือเตือน 
 
 

3) วิสาหกิจชมุชนและเครือข่ายวิสาหกิจชมุชนที่ไดร้บั 
หนงัสือเตือนฉบบัดงักลา่วในขอ้ 2) ใหม้าติดต่อขอ 
ต่อทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเตือน  

โดยกรอกและยื่นแบบฟอรม์ 5 แบบ  ดังนี้ 
-  แบบค าขอด าเนินกิจการต่อ (แบบ สวช.03) 
-  ขอ้บงัคบั หรือขอ้ตกลงรว่มกนัของสมาชิก 
- แผนประกอบการ  
-  ผลการด าเนินงาน  
-  แบบจดัเก็บขอ้มลูพืน้ฐาน 

พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน 9 รายการให้ครบถ้วน 
ณ ส านกังานเกษตรอ าเภอที่รบัจดทะเบียนนัน้ ๆ  
(เหมือนในกรณี 1 ขอ้ 1) 

4) เจา้หนา้ที่ด  าเนินการเช่นเดียวกบัในกรณี 1  
ขอ้ 2),3), 4) 
 
 
 
 
 
 

กรณีมาย่ืนต่อทะเบียนตามก าหนดเวลา 
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กรณี 2 วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
ไม่มาย่ืนขอต่อทะเบียนตามก าหนดระยะเวลา 
(ด าเนินการได้ตั้งแต่วันที ่31 มกราคม ณ ปีน้ัน ๆ  เป็นต้นไป) 

 
 
 

 
    5) ทัง้นีห้ากแจง้เตือนแลว้ไม่มายื่นตามก าหนดเวลา  
ให้นายทะเบียนท าการเพิกถอนทะเบียน  (ถอนชื่อออกจาก
ทะเบียน)  โดยด าเนินการ ดังนี ้  
    (5.1) นายทะเบียนท าการกรอก “แบบค าร้อง 
ขอเพิกถอน หรือยกเลิกทะเบียน(แบบ สวช.04)” 
เพื่อเป็นหลกัฐานแสดงเหตผุลในการเพิกถอนทะเบียน
ของนายทะเบียน (ตามรายชื่อในขอ้ 1) ที่สง่หนงัสือเตือน 
แลว้ไม่ไดม้าท าการต่อทะเบียนภายในก าหนดเวลา)  
แล้วส่งแบบ สวช.04 ให้เจา้หน้าทีท่ าการบันทกึข้อมลู 
ลงในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชมุชน  
     (5.2) นายทะเบียนออก “ประกาศการเพิกถอน
ทะเบียน (ท.ว.ช. 5)” พร้อมทั้งรายชื่อทีถู่กเพิกถอนทะเบียน  
แลว้น ามาปิดประกาศ ณ ส านกังานรบัจดทะเบียน 

     (5.3) นายทะเบียนออก “หนังสือแจ้งการเพิกถอน 
ทะเบียน (ท.ว.ช. 6)” ภายใน 15 วันนับแต่วันทีม่ี
ค าส่ังปิดประกาศ ตามรายชื่อที่ถกูเพิกถอนทะเบียน
ในขอ้ (5.1) ส่งแจ้งใหว้ิสาหกิจชมุชนและเครือข่ายฯ  
ไดท้ราบว่าไดถ้กูเพิกถอนทะเบียนจากการเป็นวิสาหกิจชมุชน 
และเครือข่ายวิสาหกิจชมุชนแลว้ 
(สั่งพิมพห์นงัสือแจง้ไดจ้ากระบบสารสนเทศวิสาหกิจชมุชน) 
     (5.4) กรณีวิสาหกิจชมุชนและเครือข่ายวิสาหกิจชมุชน 
ไดร้บัหนงัสือแจง้การเพิกถอนทะเบียนแลว้ไม่ใชส้ิทธิ์ยื่นอทุธรณ ์
“ภายใน 30 วันนบัแต่วนัที่ไดร้บัทราบค าสั่งเพิกถอน” 
เจ้าหน้าทีบ่ันทกึต้องมาท าการคล๊ิกอนุมัติการเพิกถอน 
ทะเบียนในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนด้วย 
จึงเป็นการถอนชื่อออกจากทะเบียนโดยสมบูรณ ์
 

กรณไีม่มาย่ืนต่อทะเบียนตามก าหนดเวลา 
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 กรณี 2 วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
ไม่มาย่ืนขอต่อทะเบียนเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน 

(ด าเนินการได้ตั้งแต่วันที ่31 มกราคม ณ ปีน้ัน ๆ  เป็นต้นไป) 
           (5.5) กรณีวิสาหกิจชมุชนและเครือข่ายวิสาหกิจชมุชน 

ไดร้บัหนงัสือแจง้การเพิกถอนทะเบียนแลว้ใช้สิทธิ์อุทธรณ ์
“ภายใน 30 วันนบัแต่วนัที่ไดร้บัทราบค าสั่งเพิกถอน” 
โดยมายื่นแบบค ารอ้งอทุธรณค์ดัคา้นการไม่รบัจดทะเบียน 
หรือเพิกถอนทะเบียน (แบบ สวช.06)  
     (5.6) ใหค้ณะกรรมการสง่เสรมิวิสาหกิจชมุชนจงัหวดั 
เป็นผูพ้ิจารณาใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็นบัแต่วนัที่ไดร้บัเรื่องอทุธรณ ์ 
และผลการพิจารณา ”ค าวินิจฉยัถือเป็นที่สดุ” ตอ้งแจง้
ภายใน 15 วันนบัแต่วนัที่มีค าวินิจฉัย ใหผู้ย้ื่นอทุธรณ ์
และนายทะเบียนทราบเพื่อปฏิบติัตามค าวินิจฉยันัน้ 
ประกอบดว้ย 2 ค าวินิจฉยั ดงันี ้
     5.6.1 เพิกถอนทะเบียน  
- นายทะเบียนแจง้ผลการพิจารณาใหเ้จา้หนา้ที่บนัทกึท าการ 
คล๊ิกอนุมัติการเพิกถอนทะเบียนในระบบสารสนเทศฯ  
รายชื่อวิสาหกิจชมุชน/เครือข่ายวิสาหกิจชมุชนนัน้ ๆ  
จะถกูถอนชื่อออกจากฐานขอ้มลูทะเบียนโดยสมบรูณ ์
     5.6.2 ไม่เพิกถอนทะเบียน  
- นายทะเบียนตอ้งออกประกาศยกเลิกค าส่ังที่ไดม้ี 
การเพิกถอนทะเบียนไปก่อนหนา้นีภ้ายใน 15 วัน  
- นายทะเบียนแจง้ผลการพิจารณาใหเ้จา้หนา้ที่บนัทึกท าการ 
คล๊ิกไม่อนุมัติการเพิกถอนทะเบียนในระบบสารสนเทศฯ 
รายชื่อวิสาหกิจชมุชน /เครือข่ายวิสาหกิจชมุชนนัน้ ๆ  
จะยงัคงอยู่ในฐานขอ้มลูทะเบียนวิสาหกิจชมุชน/เครือข่ายฯ 
ทัง้นี ้ต้องไปด าเนินการเร่ืองการต่อทะเบียนประจ าปี  
ให้เรียบร้อยต่อไปด้วย  

******************************  
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