คำขอเลขที่......
แบบ สวช. 01
สสำหรั
(ปรับปรุ ง 2562)
ำหรับบเจ้
เจ้ ำำหน้
หน้ ำำทีที่่
......
......
...........................
........................... แบบคำขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ ำยวิสำหกิจชุมชน
ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
ส่ วนที่ 1 สำหรั บผู้ย่ นื แบบคำขอจดทะเบียน
เขียนที่ ............................................................
วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. …...........
เรียน นำยทะเบียน
ข้ ำพเจ้ ำ (นาย / นาง /นางสาว) ....................... นามสกุล ..................... วัน/เดือน/ปี เกิด..................
เป็ นสมาชิกผู้มีอานาจทาการแทนวิสาหกิจชุมชน/เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน มีความประสงค์จะขอจดทะเบียน
(กา ใน  ในรายการที่ต้องการขอยื่นจดทะเบียน พร้ อมระบุชื่อ 3 อันดับ )
1. ชื่อ วิสาหกิจชุมชน / เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน ที่ขอจดทะเบียน
 วิสาหกิจชุมชน
ชื่ออันดับที่ 1 วิสาหกิจชุมชน………………................................
ชื่อสารองที่ 2 วิสาหกิจชุมชน......................................................
ชื่อสารองที่ 3 วิสาหกิจชุมชน .....................................................
 เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
ชื่ออันดับที่ 1 เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน..........................................
ชื่อสารองที่ 2 เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน..........................................
ชื่อสารองที่ 3 เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน...........................................
โดย ยื่นแบบคาขอจดทะเบียนที่ (กา ใน  ที่ต้องการ พร้ อมระบุรายละเอียด)
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล ................................................
อาเภอ ....................................... จังหวัด ........................................................................
 สานักงานเกษตรอาเภอ ...................................จังหวัด.......................................................
 สถำนที่อ่ ืน คือ .............................................จังหวัด....................................................
และ ขอแจ้ งข้ อมูลรำยละเอียด ดังนี ้
2. ที่ตงั ้ วิสาหกิจชุมชน / เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน ที่ขอจดทะเบียน
เลขที่ ................. หมูท่ ี่ ................ ตาบล ............................. อาเภอ ...............................
จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ .................................
โทรศัพท์ .................................................. โทรสาร .........................................................
E-mail address …………………………………………………………………............……
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เฉพำะเจ้ ำหน้ ำที่
พิกัดที่ตงั ้
 Latitude ……………………………….Longitude …………………………..………
 โซน .......... X:…………………………Y: ………………………………
Facebook Page(ถ้ ามี): ……………………. Line ID(ถ้ ามี): …………………………
3. สมำชิกผู้มีอำนำจทำกำรแทน วิสาหกิจชุมชน/เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
ลำดับที่ 1 : ชื่อ (นาย /นาง / นางสาว) .............................. นามสกุล ..............................
หรือ
วัน/เดือน /ปี เกิด .........................................
ประธำน หมายเลขประจาตัวประชาชน
เลขรหัสประจาบ้ าน ……………………………….
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ ........... หมูท่ ี่ ......... ถนน .................... ตาบล ...................................
อาเภอ ......................... จังหวัด ........................รหัสไปรษณีย์.........................
โทรศัพท์ ............................................. โทรสาร .............................................
E-mail Address: ……………………………………………….
ในกรณีจดทะเบียนเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน ให้ กา ใน  ที่เลือกข้ อข้ างล่างนี ้
 เป็ นสมาชิกบุคคลภายนอก
 เป็ นผู้แทนจากวิสาหกิจชุมชน.......................................................
รหัสทะเบียน
ลำดับที่ 2 : ชื่อ (นาย /นาง / นางสาว) ................................ นามสกุล ............................
วัน/เดือน/ปี เกิด ............................................
หมายเลขประจาตัวประชาชน
เลขรหัสประจาบ้ าน ……………………………….
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ ........... หมูท่ ี่ ......... ถนน .................... ตาบล .....................................
อาเภอ ......................... จังหวัด ........................รหัสไปรษณีย์.........................
โทรศัพท์ ............................................. โทรสาร .............................................
E-mail Address: ……………………………………………….
ในกรณีจดทะเบียนเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน ให้ กา ใน  ที่เลือกข้ อข้ างล่างนี ้
 เป็ นสมาชิกบุคคลภายนอก
 เป็ นผู้แทนจากวิสาหกิจชุมชน.......................................................
รหัสทะเบียน
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4. จำนวนสมำชิก วิสาหกิจชุมชน / เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
: ระบุช่ ือสมำชิกในรำยละเอียดบัญชีแนบท้ ำยหน้ ำ 6 และหน้ ำ 7
(กา ใน  ตามที่ยื่นขอจดทะเบียน ในข้ อ 1 )
 วิสาหกิจชุมชน
รวมสมาชิกทังหมด
้
.............ราย
 เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน รวมสมาชิกทังหมด
้
............ ราย

(หน้ า 6)
(หน้ า 7)

5. กิจกำร/กิจกรรมที่มีควำมประสงค์ จะดำเนินกำร รวมทังหมด
้
..........กิจการ/กิจกรรม ดังนี ้
วิสำหกิจชุมชนลงรำยกำรกิจกำร
ลำดับ
สำหรั บ จนท. ลงข้ อมูล
เครือข่ ำยวิสำหกิจชุมชนลงรำยกำรกิจกำร/กิจกรรม
ที่
กลุม่ กิจการ
ประเภทกิจการ
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
หมายเหตุ : ต่อในเอกสารแนบท้ ายหน้ า 8
6. ลักษณะกำรประกอบกิจกำร ก่อนการยื่นคาขอจดทะเบียน
(กา ใน  ตามความเป็ นจริง เฉพาะกรณียื่นคาขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน)
 ไม่เคยประกอบกิจการก่อนการยื่นขอจดทะเบียน
 เคยประกอบกิจการ โดยไม่เป็ นนิตบิ คุ คล (ระบุ) กิจการ.............................................
 เคยประกอบกิจการ โดยเป็ นนิตบิ คุ คล (ระบุ)
ชื่อกิจการ ........................................
ทะเบียนเลขที่...................................
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7. ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ ำรายละเอียดที่แสดงไว้ เป็ นความจริ งทุกประการ และได้ ยื่นเอกสาร
ประกอบไว้ เป็ นหลักฐาน ดังนี ้ (กา ใน  ตามความเป็ นจริง)
ไม่เคยประกอบกิจการ หรื อ
เคยประกอบกิจการ โดยเป็ นนิติบคุ คล
เคยประกอบกิจการ โดยไม่เป็ นนิตบิ คุ คล
 1.หนังสือให้ ความยินยอมของสมาชิกซึง่ มีจานวนไม่  1.สาเนาเอกสารแสดง วัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือ
น้ อยกว่ากึ่งหนึง่ ของสมาชิกทังหมด
้
หรื อสาเนามติที่ประชุม ข้ อบังคับ
ซึง่ มอบหมายให้ บคุ คลหนึง่ บุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนแทน

 2.บัตรประจาตัวประชาชน ของผู้มีอานาจทาการแทน  2.สาเนาบัญชีรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการปั จจุบนั
 3.ทะเบียนรายชื่อและที่อยูข่ องสมาชิก
 3. สาเนามติของคณะกรรมการดาเนินการ หรือ
มติของที่ประชุมใหญ่

 4. กรณีขอจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

 4. ทะเบียนรายชื่อและที่อยูข่ องสมาชิก

ให้ แนบสาเนาข้ อบังคับของเครื อข่าย ฯ นันด้
้ วย

 5. อื่นๆ...............................................................

 5.กรณีขอจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

.................................................................................

ให้ แนบสาเนาข้ อบังคับของเครื อข่าย ฯ นันด้
้ วย

 6. อื่น ๆ...................................................................
...........................................................................
ทัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ตรวจสอบข้ อมูล และนาข้ อมูลไปใช้ เพื่อประโยชน์ตอ่ การจดทะเบียนฯ
และประโยชน์ตอ่ ทางราชการ เท่านัน้
ลงชื่อ ............................................................ ผู้ยื่นแบบคาขอจดทะเบียน
( ........................................................... )
ลงชื่อ ......................................................... พยาน
( ......................................................... )
ลงชื่อ .......................................................... พยาน
( ......................................................... )
ส่ วนที่ 2 สำหรั บเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ ูรับแบบคำขอจดทะเบียน
ได้ ตรวจสอบการบันทึกแบบคาขอจดทะเบียนและได้ รับเอกสารหลักฐานตามที่แจ้ งใน
แบบคาขอส่วนที่ 1 ข้ อ 7 ครบถ้ วนแล้ ว เมื่อวันที่ ............ เดือน ........................... พ.ศ. …………..
ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับแบบคาขอจดทะเบียน
( ........................................................... )
ตาแหน่ง ............................................................

5
ส่ วนที่ 3 ผลกำรพิจำรณำของทำงรำชกำร
ผลการตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละเอกสารหลักฐานตามการยื่นขอจดทะเบียนแล้ ว
 อนุมัติ การจดทะเบียนให้ กบั
 วิสาหกิจชุมชน
ชื่อ ............................................................................
 เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน ชื่อ ............................................................................
เมื่อ วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ………...........
ณ สานักงานเกษตรอาเภอ..............................จังหวัด................................
และให้ มีรหัสทะเบียน
 ไม่ อนุมัติ เนื่องจาก
 ขาดคุณสมบัตติ าม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
 ขาดคุณสมบัตติ ามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ว่าด้ วย
การรับจดทะเบียน และการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
 ขาดคุณสมบัตติ ามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเรื่ อง คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และการต่อทะเบียน ของวิสาหกิจชุมชน
 ………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ ........................................................... ผู้อนุมัติ
( ....................................................... )
ตาแหน่ง....................................................
นำยทะเบียน
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บัญชีแนบท้ ำยข้ อ 4
สำหรับวิสำหกิจชุมชน
รำยชื่อสมำชิก : รวมจำนวน ............. รำย
ที่

ชื่อ-สกุล

หมำยเลขประจำตัวประชำชน

เลขรหัส
ประจำบ้ ำน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
หมายเหตุ * ยินยอมให้ ตรวจสอบข้ อมูลและนาข้ อมูลไปใช้ เพื่อประโยชน์ตอ่ การจดทะเบียนฯ และประโยชน์ตอ่ ทางราชการ เท่านัน้

ที่อยู่

ลงลำยมือชื่อ
ยินยอม
ให้ ตรวจสอบ*
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บัญชีแนบท้ ำยข้ อ 4
สำหรับเครือข่ ำยวิสำหกิจชุมชน
รำยชื่อสมำชิก : รวมจำนวน ................. รำย / โดยเป็ นผู้แทนวิสาหกิจชุมชน ............. ราย และ เป็ นสมาชิกบุคคลภายนอก ........... ราย
(กำ)
ประเภทสมำชิก

ที่

ชื่อ – สกุล

หมำยเลข
ประจำตัวประชำชน

ผู้แทน
วิสำหกิจ
ชุมชน

วิสำหกิจชุมชน
ที่ตงั ้ / ที่อยู่

บุคคล
ภำยนอก

รหัสทะเบียน

ชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
หมายเหตุ * ยินยอมให้ ตรวจสอบข้ อมูลและนาข้ อมูลไปใช้ เพื่อประโยชน์ตอ่ การจดทะเบียนฯ และประโยชน์ตอ่ ทางราชการ เท่านัน้

ลงลำยมือชื่อ
ยินยอม
ให้ ตรวจสอบ*
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เอกสำรแนบท้ ำยข้ อ 5
5. กิจกำร/กิจกรรม ที่มีควำมประสงค์ จะดำเนินกำร ( ต่ อ )

ลำดับ
ที่
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29

สำหรั บเจ้ ำหน้ ำที่ ลงข้ อมูล
กลุ่มกิจกำร
ประเภทกิจกำร

(กา ใน  ตามที่ขอยื่นจดทะเบียน )
สำหรับ  วิสาหกิจชุมชน
 เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
วิสำหกิจชุมชนลงรำยกำรกิจกำร
เครือข่ ำยวิสำหกิจชุมชนลงรำยกำรกิจกำร/กิจกรรม

