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ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
วาดวยการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติของคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๔๘ 
เม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๒๘๑/๒๕๔๘ ลง
วันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ
แทนนายกรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน วาดวย

การรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ

แตงตั้งหรือมอบหมายใหเจาหนาที่ดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี ้
 
ขอ ๔  ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหผูรักษาการเปนผู

วินิจฉัยชี้ขาดและคําสั่งหรือขอวินิจฉัยของผูรักษาการใหถือเปนที่สุด 
 
ขอ ๕  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังอื่นใด ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ให

ใชระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๖  ในระเบียบนี้ 
“วิสาหกิจชุมชน” หมายความวา กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินคา การ

ใหบริการ หรือการอื่นๆ ท่ีดําเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัว
กันประกอบกิจการดังกลาว ไมวาจะเปนนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมเปนนิติบุคคล เพื่อสราง
รายไดและเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

“เครือขายวิสาหกิจชุมชน” หมายความวา คณะบุคคลท่ีรวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค 
ในการจัดทํากิจกรรมอยางหนึ่งอยางใดเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนใน
เครือขาย 

“สํานักงานรับจดทะเบียน” หมายความวา สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตร
กิ่งอําเภอหรือสํานักงานเกษตรเขตในกรุงเทพมหานคร และหากทองท่ีใดในกรุงเทพมหานครไมมี
                                                 

๑
 รก.๒๕๔๘/พ๑๑๓ง/๑๘/๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานเกษตรเขต ใหสํานักงานเกษตรเขตใกลเคียง เปนสํานักงานรับจดทะเบียน หรือสถานท่ี
อื่นตามที่ผูรักษาการประกาศกําหนด 

“ศูนยบริการ” หมายความวา ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลหรือศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําแขวง แลวแตกรณี 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
“คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด” หมายความวา คณะกรรมการ

สงเสริมวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด แลวแต
กรณี 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน 

“ผู ย่ืนคําขอ” หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจาก
วิสาหกิจชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหย่ืนคําขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนหรือเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน 

“นายทะเบียน” หมายความวา เกษตรอําเภอ หรือผูรักษาราชการแทนเกษตร
อําเภอโดยใหนายทะเบียนมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้และระเบียบอื่นๆ ท่ี
กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของนายทะเบียน 

“เจาหนาท่ี” หมายความวา เจาหนาท่ีของกรมสงเสริมการเกษตรหรือเจาหนาท่ี
ของสวนราชการอื่นท่ีเกี่ยวของกับการรับจดทะเบียน การยกเลิกและเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนตามที่ไดรับการแตงตั้งหรือไดรับการมอบหมายจากผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
หมวด ๑ 

การยื่นคําขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
   

 
ขอ ๗  ใหกรมสงเสริมการเกษตรประกาศใหมีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

ตามระเบียบนี้ใหประชาชนรับทราบ ณ สํานักงานรับจดทะเบียนและศูนยบริการ 
 
ขอ ๘  วิสาหกิจชุมชนท่ีประสงคจะจดทะเบียนตองมีคุณสมบัติ และหลักเกณฑ

ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
ขอ ๙  ผู ย่ืนคําขอจะย่ืนคําขอจดทะเบียนท่ีสํานักงานรับจดทะเบียน หรือท่ี

ศูนยบริการก็ได 
ในกรณีท่ีผูย่ืนคําขอย่ืนคําขอจดทะเบียนท่ีศูนยบริการ เม่ือศูนยบริการไดรับคํา

ขอใหเจาหนาท่ีพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องตนใหแลวเสร็จโดยเร็ว เม่ือเห็นวาครบถวน
ถูกตองใหสงคําขอจดทะเบียนพรอมเสนอความเห็นตอไปยังนายทะเบียนภายในกําหนด ๗ วัน 
แตถาเห็นวาเอกสารไมครบถวนถูกตอง ใหแจงผูย่ืนคําขอนํากลับไปแกไขใหมโดยเร็ว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีตําบลหรือแขวงใดไมมีศูนยบริการต้ังอยู ใหผูย่ืนคําขอย่ืนตอศูนยบริการ
ในทองท่ีใกลเคียง หรือสถานที่ซึ่งผูรักษาการประกาศกําหนด ท่ีอยูภายในอําเภอหรือเขตเดียวกัน 

 
ขอ ๑๐  การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ผูย่ืนคําขอตองระบุขอความในคําขอ

พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ ดังน้ี 
(๑)  กรณีเปนนิติบุคคล 
(๑.๑)  ชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ประสงคจะจัดตั้ง พรอมท่ีต้ังวิสาหกิจชุมชน 
(๑.๒)  ชื่อและที่อยูของผูมีอํานาจทําการแทน 
(๑.๓)  ช่ือและท่ีอยูของสมาชิก 
(๑.๔)  กิจการที่วิสาหกิจชุมชนมีความประสงคจะดําเนินการ 
(๑.๕)  สําเนาเอกสารแสดง วัตถุประสงค ระเบียบ หรือขอบังคับ 
(๑.๖)  สําเนาบัญชีรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการปจจุบัน 
(๑.๗)  สําเนามติของคณะกรรมการดําเนินการหรือมติของที่ประชุมใหญ 
(๒)  กรณีไมเปนนิติบุคคล 
(๒.๑)  ชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ประสงคจะจัดตั้ง พรอมท่ีต้ังของวิสาหกิจชุมชน 
(๒.๒)  ชื่อและท่ีอยูของผูมีอํานาจทําการแทนพรอมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน 
(๒.๓)  รายชื่อและที่อยูพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของสมาชิก 
(๒.๔)  กิจการที่วิสาหกิจชุมชนมีความประสงคจะดําเนินการ 
(๒.๕)  หนังสือใหความยินยอมของสมาชิกซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

สมาชิกท้ังหมด หรือสําเนามติท่ีประชุมซ่ึงมอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนแทน 

 
หมวด ๒ 

การจดทะเบียน 
   

 
ขอ ๑๑  เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอจดทะเบียนพรอมเอกสารหลักฐานท่ีถูกตอง

ครบถวนแลวใหพิจารณาคําขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน และใหปด
ประกาศรายชื่อวิสาหกิจชุมชน ณ สํานักงานรับจดทะเบียน และหากผูย่ืนคําขอย่ืนคําขอจด
ทะเบียนท่ีศูนยบริการใหปดประกาศรายชื่อท่ีศูนยบริการท่ีผูย่ืนคําขอไดย่ืนคําขอจดทะเบียนไว
ดวย 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากผูย่ืนคําขอดําเนินการไมถูกตองเกี่ยวกับ
เอกสารการขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ใหเจาหนาท่ีใหคําแนะนําแกผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไข
ใหถูกตองตามหลักเกณฑและระเบียบที่กําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๒  หากสมาชิกหรือผูมีสวนไดเสียผูใดเห็นวาขอความในประกาศน้ันไม
ถูกตองไมวาดวยเหตุใดๆ ใหย่ืนคําคัดคานตอนายทะเบียนภายใน ๗ วัน นับแตวันท่ีปดประกาศ 
หากไมมีผูใดโตแยงคัดคานภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาการจดทะเบียนนั้นชอบแลว 

 
ขอ ๑๓  ใหนายทะเบียนออกหนังสือสําคัญแสดงการรับจดทะเบียนใหแก

วิสาหกิจชุมชนท่ีไดรับจดทะเบียน เม่ือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเปนไปโดยชอบตามขอ ๑๑ 
และ ขอ ๑๒ แลว 

 
ขอ ๑๔  วิสาหกิจชุมชนท่ีไดรับการจดทะเบียนแลวใหมีคําวา “วิสาหกิจชุมชน” 

อยูหนาชื่อวิสาหกิจชุมชนนั้น 
 
ขอ ๑๕  หากปรากฏวาผูมีสวนไดเสียผูใดรองขอ หรือเปนกรณีนายทะเบียนตรวจ

พบวาการจดทะเบียนไมถูกตอง ซ่ึงนายทะเบียนตรวจสอบแลวเห็นวาเปนการผิดพลาดเล็กนอย
มิใชสาระสําคัญใหนายทะเบียนมีอํานาจแกไขรายการจดทะเบียนหรือหนังสือสําคัญแสดงการรับ
จดทะเบียนนั้นได 

 
ขอ ๑๖  เมื่อปรากฏโดยแนชัดวาวิสาหกิจชุมชนใดขาดคุณสมบัติหรือขาดเอกสาร

หลักฐานอยางหนึ่งอยางใดตามระเบียบนี้หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด นายทะเบียนมีอํานาจท่ี
จะไมรับจดทะเบียนได โดยแจงใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดพิจารณาวินิจฉัย 

 
ขอ ๑๗  วิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนตอกรมสงเสริมการเกษตรแลว มีสิทธิขอรับ

การสงเสริมตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได 
 

หมวด ๓ 
การแจงดําเนินกิจการและการเลิกกิจการ 

   
 

ขอ ๑๘  วิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนตอกรมสงเสริมการเกษตรแลว ตองแจง
ความประสงคจะดําเนินกิจการตอไปภายใน ๓๐ วันนับแตวันส้ินปปฏิทิน โดยแจงความประสงค
พรอมหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน และเอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ใหนําความในขอ ๙ มาใชบังคับกับการแจงความประสงคจะดําเนินกิจการดวย
โดยอนุโลม 

 
ขอ ๑๙  วิสาหกิจชุมชนใดไมแจงความประสงคจะดําเนินกิจการตอไปเปนเวลา 

๒ ปติดตอกันใหนายทะเบียนมีหนังสือเตือนใหวิสาหกิจชุมชนนั้นแจงภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
แตตองไมนอยกวา ๑๕ วัน 

เม่ือลวงพนกําหนดเวลาตามวรรคแรกแลว หากวิสาหกิจชุมชนใดไมแจงความ
ประสงคดําเนินกิจการตอไป ใหนายทะเบียนถอนชื่อวิสาหกิจชุมชนนั้นออกจากทะเบียน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๒๐  วิสาหกิจชุมชนใดประสงคจะเลิกกิจการ ใหผูมีอํานาจทําการแทนแจงให

นายทะเบียนทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่เลิกกิจการ 
ใหนําความในขอ ๙ มาใชบังคับกับการแจงความประสงคจะเลิกกิจการดวยโดย

อนุโลม 
 
ขอ ๒๑  เม่ือนายทะเบียนไดรับแจงความประสงคจะเลิกกิจการแลว ใหนาย

ทะเบียนถอนชื่อวิสาหกิจชุมชนนั้นออกจากทะเบียน 
 

หมวด ๔ 
การเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

   
 

ขอ ๒๒  ใหนายทะเบียนมีอํานาจพิจารณาเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนใดๆ 
ได เม่ือปรากฏหลักฐานโดยแนชัดอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี ้

(๑)  วิสาหกิจชุมชนขาดคุณสมบัติตามขอ ๘ และขอ ๑๐ 
(๒)  วิสาหกิจชุมชนท่ีไมแจงความประสงคจะดําเนินกิจการตอไป เปนเวลา ๒ ป

ติดตอกันตามขอ ๑๙ 
(๓)  วิสาหกิจชุมชนใดจงใจฝาฝนระเบียบ หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด 
 
ขอ ๒๓  เม่ือนายทะเบียนมีคําส่ังใหเพิกถอนทะเบียนของวิสาหกิจชุมชนใดแลว 

ใหนายทะเบียนแจงใหวิสาหกิจชุมชนที่ถูกสั่งเพิกถอนทราบ ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่มีคําสั่ง 
 

หมวด ๕ 
การอุทธรณ 

   
 

ขอ ๒๔  วิสาหกิจชุมชนใดที่ไมไดรับการพิจารณาใหจดทะเบียนตามขอ ๑๖ หรือ
วิสาหกิจชุมชนท่ีถูกเพิกถอนทะเบียนตามขอ ๒๒ ประสงคจะใชสิทธิอุทธรณคําส่ัง ใหย่ืนอุทธรณ
เปนหนังสือตอคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีไดรับ
หนังสือแจงจากนายทะเบียน 

 
ขอ ๒๕  ใหคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด พิจารณาวินิจฉัยคํา

อุทธรณของผูย่ืนอุทธรณใหแลวเสร็จโดยเร็วพรอมท้ังแจงใหผูย่ืนอุทธรณและนายทะเบียนทราบ
ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่มีคําวินิจฉัย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๖  เม่ือคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยใหรับ
จดทะเบียนใหนายทะเบียนดําเนินการรับจดทะเบียนภายใน ๑๕ วันนับแตวันท่ีไดรับทราบคํา
วินิจฉัย 

เม่ือคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยใหไมเพิกถอน
ทะเบียนใหนายทะเบียนออกคําส่ังยกเลิกการเพิกถอนทะเบียนและประกาศคําส่ังนั้น ภายใน ๑๕ 
วันนับแตวันท่ีไดรับทราบคําวินิจฉัย 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด 
 

หมวด ๖ 
เครือขายวิสาหกิจชุมชน 

   
 

ขอ ๒๗  การจดทะเบียนเปนเครือขายวิสาหกิจชุมชน ตองประกอบดวยวิสาหกิจ
ชุมชนตั้งแตสองวิสาหกิจชุมชนข้ึนไปมารวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงคในการจัดทํากิจกรรมอยาง
หนึ่งอยางใดเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือขายวิสาหกิจชุมชนนั้น โดย
การดําเนินงานของเครือขายวิสาหกิจชุมชนอาจมีบุคคลภายนอก ซ่ึงวิสาหกิจชุมชนเห็นวาเปนผูท่ี
สามารถใหความรูความชวยเหลือหรือทําคุณประโยชนอื่นใด มารวมในการดําเนินการดวยก็ได 

 
ขอ ๒๘  เครือขายวิสาหกิจชุมชนซ่ึงประสงคจะจดทะเบียน ตองมีขอบังคับในการ

บริหารจัดการของเครือขายวิสาหกิจชุมชน 
 
ขอ ๒๙  ใหนําความในหมวด ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ มาใชบังคับกับการจดทะเบียน

จัดตั้งการแจงการดําเนินกิจการ การเลิกกิจการ และการเพิกถอนทะเบียนเครือขายวิสาหกิจชุมชน
โดยอนุโลมเวนแตคุณสมบัติและหลักเกณฑของวิสาหกิจชุมชนตามขอ ๘ หมวด ๑ 

 
ขอ ๓๐  เครือขายวิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนตอกรมสงเสริมการเกษตรแลว มี

สิทธิขอรับการสงเสริมตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได 
 
 

ประกาศ ณ วันที ่๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
พินิจ จารุสมบัติ 
รองนายกรัฐมนตร ี

ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพงษ/ผูจัดทํา 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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