เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง
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๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
วาดวยการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘
และมติของคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๘๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘
เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน วาดวยการรับจดทะเบียน
และการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมอี ํานาจแตงตั้งหรือ
มอบหมายใหเจาหนาที่ดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้
ขอ ๔ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหผูรักษาการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
และคําสั่งหรือขอวินิจฉัยของผูรักษาการใหถือเปนที่สุด
ขอ ๕ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๖ ในระเบียบนี้
“วิสาหกิจชุม ชน” หมายความวา กิจการของชุม ชนเกี่ยวกับการผลิตสินคา การใหบริการ
หรือการอื่น ๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ
ดังกลาว ไมวาจะเปนนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมเปนนิติบุคคล เพื่อสรางรายไดและเพื่อการพึ่งพา
ตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
“เครือขายวิสาหกิจชุมชน” หมายความวา คณะบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค ในการจัดทํา
กิจกรรมอยางหนึ่งอยางใดเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือขาย
“สํานักงานรับจดทะเบียน” หมายความวา สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตรกิ่งอําเภอ
หรือสํานักงานเกษตรเขตในกรุงเทพมหานคร และหากทองที่ใดในกรุงเทพมหานครไมมีสํานักงานเกษตรเขต
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ใหสํานักงานเกษตรเขตใกลเคียง เปน สํานั กงานรับ จดทะเบี ยน หรือ สถานที่อื่ น ตามที่ผู รักษาการ
ประกาศกําหนด
“ศูนยบริการ” หมายความวา ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
หรือศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําแขวง แลวแตกรณี
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
“คณะกรรมการสงเสริม วิสาหกิจชุม ชนจังหวัด” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด แลวแตกรณี
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
“ผูยื่นคําขอ” หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากวิสาหกิจชุมชนหรือ
เครือขายวิสาหกิจชุมชนใหยื่นคําขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจชุมชน
“นายทะเบียน” หมายความวา เกษตรอําเภอ หรือผูรักษาราชการแทนเกษตรอําเภอโดยให
นายทะเบียนมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้และระเบียบอื่น ๆ ที่กําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของนายทะเบียน
“เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตรหรือเจาหนาที่ของสวนราชการอื่น
ที่เกี่ยวของกับการรับจดทะเบียน การยกเลิกและเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามที่ไดรับการแตงตั้ง
หรือไดรับการมอบหมายจากผูรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การยื่นคําขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
ขอ ๗ ใหกรมสงเสริมการเกษตรประกาศใหมีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามระเบียบนี้
ใหประชาชนรับทราบ ณ สํานักงานรับจดทะเบียนและศูนยบริการ
ขอ ๘ วิสาหกิจชุมชนที่ประสงคจะจดทะเบียนตองมีคุณสมบัติ และหลักเกณฑตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
ขอ ๙ ผูยื่นคําขอจะยื่นคําขอจดทะเบียนที่สํานักงานรับจดทะเบียน หรือที่ศูนยบริการก็ได
ในกรณีที่ผูยื่นคําขอยื่นคําขอจดทะเบียนที่ศูนยบริการ เมื่อศูนยบริการไดรับคําขอใหเจาหนาที่
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติใ นเบื้องตนใหแลวเสร็จโดยเร็ว เมื่อเห็นวาครบถวนถูกตองใหสงคําขอ
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จดทะเบียนพรอมเสนอความเห็นตอไปยังนายทะเบียนภายในกําหนด ๗ วัน แตถาเห็น วาเอกสาร
ไมครบถวนถูกตอง ใหแจงผูยื่นคําขอนํากลับไปแกไขใหมโดยเร็ว
ในกรณีตําบลหรือ แขวงใดไมมีศูน ยบริการตั้งอยู ใหผูยื่นคําขอยื่นตอศูน ยบริการในทองที่
ใกลเคียง หรือสถานที่ซ่งึ ผูรักษาการประกาศกําหนด ที่อยูภายในอําเภอหรือเขตเดียวกัน
ขอ ๑๐ การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ผูยื่นคําขอตองระบุขอความในคําขอพรอมแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบคําขอ ดังนี้
(๑) กรณีเปนนิติบุคคล
(๑.๑) ชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ประสงคจะจัดตั้ง พรอมที่ตั้งวิสาหกิจชุมชน
(๑.๒) ชื่อและที่อยูของผูมีอํานาจทําการแทน
(๑.๓) ชื่อและที่อยูของสมาชิก
(๑.๔) กิจการที่วิสาหกิจชุมชนมีความประสงคจะดําเนินการ
(๑.๕) สําเนาเอกสารแสดง วัตถุประสงค ระเบียบ หรือขอบังคับ
(๑.๖) สําเนาบัญชีรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการปจจุบัน
(๑.๗) สําเนามติของคณะกรรมการดําเนินการหรือมติของที่ประชุมใหญ
(๒) กรณีไมเปนนิติบุคคล
(๒.๑) ชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ประสงคจะจัดตั้ง พรอมที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชน
(๒.๒) ชื่อและที่อยูของผูมีอํานาจทําการแทนพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒.๓) รายชื่อและที่อยูพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของสมาชิก
(๒.๔) กิจการที่วิสาหกิจชุมชนมีความประสงคจะดําเนินการ
(๒.๕) หนังสือใหความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
สมาชิกทั้งหมด หรือสําเนามติที่ประชุมซึ่งมอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนแทน
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หมวด ๒
การจดทะเบียน

ขอ ๑๑ เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอจดทะเบียนพรอมเอกสารหลักฐานที่ถูกตองครบถวนแลว
ใหพิจารณาคําขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน และใหปดประกาศรายชื่อวิสาหกิจ
ชุมชน ณ สํานักงานรับจดทะเบียน และหากผูยื่นคําขอยื่นคําขอจดทะเบียนที่ศูนยบริการใหปดประกาศ
รายชื่อที่ศูนยบริการที่ผูยื่นคําขอไดยื่นคําขอจดทะเบียนไวดวย
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากผูยื่นคําขอดําเนินการไมถูกตองเกี่ยวกับเอกสารการขอ
จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ใหเจาหนาที่ใหคําแนะนําแกผูยื่นคําขอดําเนินการแกไขใหถูกตองตามหลักเกณฑ
และระเบียบที่กําหนด
ขอ ๑๒ หากสมาชิกหรือผูมีสวนไดเสียผูใดเห็นวาขอความในประกาศนั้นไมถูกตองไมวาดวย
เหตุใด ๆ ใหยื่นคําคัดคานตอนายทะเบียนภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ปดประกาศ หากไมมีผูใดโตแยง
คัดคานภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาการจดทะเบียนนั้นชอบแลว
ขอ ๑๓ ใหนายทะเบียนออกหนังสือสํ าคัญแสดงการรับจดทะเบียนใหแกวิสาหกิจชุมชน
ที่ไดรับจดทะเบียน เมื่อการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเปนไปโดยชอบตามขอ ๑๑ และ ขอ ๑๒ แลว
ขอ ๑๔ วิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการจดทะเบียนแลวใหมีคําวา “วิสาหกิจชุมชน” อยูหนาชื่อ
วิสาหกิจชุมชนนั้น
ขอ ๑๕ หากปรากฏว าผู มีส วนได เสียผูใ ดร องขอ หรื อเปน กรณี นายทะเบียนตรวจพบว า
การจดทะเบียนไมถูกตอง ซึ่งนายทะเบียนตรวจสอบแลวเห็นวาเปนการผิดพลาดเล็กนอยมิใชสาระสําคัญ
ใหนายทะเบียนมีอํานาจแกไขรายการจดทะเบียนหรือหนังสือสําคัญแสดงการรับจดทะเบียนนั้นได
ขอ ๑๖ เมื่อปรากฏโดยแนชัดวาวิสาหกิจชุมชนใดขาดคุณสมบัติหรือขาดเอกสารหลักฐาน
อย างหนึ่ งอย างใดตามระเบี ยบนี้ หรื อตามที่ คณะกรรมการกําหนด นายทะเบี ยนมี อํานาจที่ จะไม รั บ
จดทะเบียนได โดยแจงใหผูยื่นคําขอทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดพิจารณาวินิจฉัย
ขอ ๑๗ วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตอกรมสงเสริมการเกษตรแลว มีสิทธิขอรับการสงเสริม
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได
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หมวด ๓
การแจงดําเนินกิจการและการเลิกกิจการ
ขอ ๑๘ วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตอกรมสงเสริมการเกษตรแลว ตองแจงความประสงค
จะดําเนินกิจการตอไปภายใน ๓๐ วันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน โดยแจงความประสงคพรอมหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียน และเอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ใหนําความในขอ ๙ มาใชบังคับกับการแจงความประสงคจะดําเนินกิจการดวยโดยอนุโลม
ขอ ๑๙ วิสาหกิจชุมชนใดไมแจงความประสงคจะดําเนินกิจการตอไปเปนเวลา ๒ ปติดตอกัน
ใหนายทะเบียนมีหนังสือเตือนใหวิสาหกิจชุมชนนั้นแจงภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวา
๑๕ วัน
เมื่อลวงพนกําหนดเวลาตามวรรคแรกแลว หากวิสาหกิจชุมชนใดไมแจงความประสงคดําเนิน
กิจการตอไป ใหนายทะเบียนถอนชื่อวิสาหกิจชุมชนนั้นออกจากทะเบียน
ขอ ๒๐ วิสาหกิจชุมชนใดประสงคจะเลิกกิจการ ใหผูมีอํานาจทําการแทนแจงใหนายทะเบียนทราบ
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่เลิกกิจการ
ใหนําความในขอ ๙ มาใชบังคับกับการแจงความประสงคจะเลิกกิจการดวยโดยอนุโลม
ขอ ๒๑ เมื่อนายทะเบียนไดรับแจงความประสงคจะเลิกกิจการแลว ใหนายทะเบียนถอนชื่อ
วิสาหกิจชุมชนนั้นออกจากทะเบียน
หมวด ๔
การเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
ขอ ๒๒ ใหนายทะเบียนมีอํานาจพิจารณาเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนใด ๆ ได เมือ่ ปรากฏ
หลักฐานโดยแนชัดอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) วิสาหกิจชุมชนขาดคุณสมบัติตามขอ ๘ และขอ ๑๐
(๒) วิสาหกิจชุมชนที่ไมแจงความประสงคจะดําเนินกิจการตอไป เปนเวลา ๒ ปติดตอกัน
ตามขอ ๑๙
(๓) วิสาหกิจชุมชนใดจงใจฝาฝนระเบียบ หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
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ขอ ๒๓ เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งใหเพิกถอนทะเบียนของวิสาหกิจชุมชนใดแลว ใหนายทะเบียน
แจงใหวิสาหกิจชุมชนที่ถูกสั่งเพิกถอนทราบ ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่มีคําสั่ง
หมวด ๕
การอุทธรณ
ขอ ๒๔ วิสาหกิจชุมชนใดที่ไมไดรับการพิจารณาใหจดทะเบียนตามขอ ๑๖ หรือวิสาหกิจ
ชุมชนที่ถูกเพิกถอนทะเบียนตามขอ ๒๒ ประสงคจะใชสิทธิอุทธรณคําสั่ง ใหยื่นอุทธรณเปนหนังสือ
ตอคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียน
ขอ ๒๕ ให ค ณะกรรมการส ง เสริ ม วิส าหกิจ ชุ ม ชนจั งหวั ด พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉัย คํ า อุท ธรณ
ของผูยื่นอุทธรณใหแลวเสร็จโดยเร็วพรอมทั้งแจงใหผูยื่นอุทธรณและนายทะเบียนทราบภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันที่มีคําวินิจฉัย
ขอ ๒๖ เมื่อคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยใหรับจดทะเบียน
ใหนายทะเบียนดําเนินการรับจดทะเบียนภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับทราบคําวินิจฉัย
เมื่อคณะกรรมการสงเสริม วิสาหกิจชุม ชนจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยใหไมเพิกถอนทะเบียน
ใหนายทะเบียนออกคําสั่งยกเลิกการเพิกถอนทะเบียนและประกาศคําสั่งนั้น ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่
ไดรับทราบคําวินิจฉัย
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดใหถือเปนที่สุด
หมวด ๖
เครือขายวิสาหกิจชุมชน
ขอ ๒๗ การจดทะเบียนเปน เครือขายวิสาหกิจ ชุม ชน ตองประกอบดวยวิสาหกิจชุม ชน
ตั้งแตสองวิสาหกิจชุมชนขึ้นไปมารวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงคในการจัดทํากิจกรรมอยางหนึ่งอยางใด
เพื่อประโยชนในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือขายวิสาหกิจชุมชนนั้น โดยการดําเนินงาน
ของเครือขายวิสาหกิจชุมชนอาจมีบุคคลภายนอก ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเห็นวาเปนผูที่สามารถใหความรู
ความชวยเหลือหรือทําคุณประโยชนอื่นใด มารวมในการดําเนินการดวยก็ได

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘

ขอ ๒๘ เครือขายวิสาหกิจชุมชนซึ่งประสงคจะจดทะเบียน ตองมีขอบังคับในการบริหารจัดการ
ของเครือขายวิสาหกิจชุมชน
ขอ ๒๙ ใหนําความในหมวด ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ มาใชบังคับกับการจดทะเบียนจัดตั้ง
การแจงการดําเนินกิจการ การเลิกกิจการ และการเพิกถอนทะเบียนเครือขายวิสาหกิจชุมชนโดยอนุโลม
เวนแตคณ
ุ สมบัติและหลักเกณฑของวิสาหกิจชุมชนตามขอ ๘ หมวด ๑
ขอ ๓๐ เครือขายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตอกรมสงเสริมการเกษตรแลว มีสิทธิขอรับ
การสงเสริมตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พินิจ จารุสมบัติ
รองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน

