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 “ระบับัสารสนเทึศวิิสาหกิจชุ้มืช้น (http://smce.doae.go.th)”	ได�จัดทำาขึ้้�นเพื�อำรอำงรับีภารกิจ 

ขึ้อำงกรมส่่งเส่ริมการเกษติรที�ได�รับีมอำบีหมายติามพระราชิบัีญญัติิส่่งเส่ริมวิส่าหกิจชุิมชิน	พ.ศ.	2548	ให�กรมส่่งเส่ริม

การเกษติรเป็็นหน่วยงานรับีจดทะเบีียนวิส่าหกิจชิุมชินและเครือำขึ้่ายวิส่าหกิจชิุมชิน	โดยเริ�มดำาเนินการติั�งแติ่ 

วันที�	15	สิ่งหาคม	2548	เป็็นติ�นมาจนถ้ึงปั็จจุบัีน

	 ติลอำดเวลาที�ผู่้านมา	17	ปี็	ได�มีการพัฒนาระบีบีส่ารส่นเทศวิส่าหกิจชุิมชินในเรื�อำงต่ิาง	ๆ 	มาเป็็นระยะ	ๆ  

อำย่างต่ิอำเนื�อำง	ทั�งนี�	เพื�อำส่นับีส่นุนขึ้�อำม้ลในการดำาเนินงานส่่งเส่ริมและพัฒนาวิส่าหกิจชุิมชิน/เครือำข่ึ้ายวิส่าหกิจชุิมชิน	

อำาทิเช่ิน	การจดทะเบีียน	การต่ิอำทะเบีียน	การเพิกถึอำนทะเบีียน	การยกเลิกทะเบีียน	การป็รับีป็รุงขึ้�อำม้ลทะเบีียน	

การป็ระชิาส่ัมพันธิ์เผู้ยแพร่ขึ้�อำม้ลส่ินค�า/บีริการ	ขึ้อำงวิส่าหกิจชิุมชิน	(E	-	Catalog)	และขึ้�อำม้ลขึ้่าวส่าร 

งานวิส่าหกิจชุิมชิน	ผู้ลการส่่งเส่ริมและส่นับีส่นุนวิส่าหกิจชุิมชิน/เครือำข่ึ้ายฯ	ขึ้อำงหน่วยงานภาคี	การบัีนท้กขึ้�อำม้ล

โดยไม่ใชิ�ส่ำาเนาบีัติรป็ระจำาติัวป็ระชิาชิน	การบีันท้กขึ้�อำม้ลพื�นฐานวิส่าหกิจชิุมชิน	และการบีันท้กแบีบีจัดเก็บี 

เลขึ้ป็ระจำาตัิวผู้้�เสี่ยภาษีอำากร/เลขึ้ทะเบีียนนิติิบุีคคล	ขึ้อำงวิส่าหกิจชุิมชิน/เครือำข่ึ้ายฯ	เป็็นติ�น

	 ในป็ัจจบุีันได�มีการเป็ลี�ยนแป็ลงเจ�าหน�าที�ผู้้�ป็ฏิิบีัติิงานบีันทก้ขึ้�อำม้ลในระบีบีส่ารส่นเทศวสิ่าหกิจชิุมชิน 

เป็็นคนใหม่จำานวนมาก	ดังนั�น	จ้งได�ดำาเนินการจัดทำา	“ค่้มือำการใชิ�งานและบัีนท้กขึ้�อำม้ลในระบีบีส่ารส่นเทศวิส่าหกิจ

ชุิมชิน	(ปี็	2564)”	ข้ึ้�น	เพื�อำให�เจ�าหน�าที�ผู้้�ป็ฏิิบัีติิงานดังกล่าวได�ศ้กษาและใชิ�เป็็นค่้มือำในการป็ฏิิบัีติิงานบัีนท้กและ 

ใชิ�ป็ระโยชิน์จากขึ้�อำม้ลได�อำย่างมีความเขึ้�าใจถึ้กติ�อำงและมีป็ระส่ิทธิิภาพยิ�งขึ้้�นติ่อำไป็	ทั�งนี�	ได�ส่รุป็หลักการส่ำาคัญ 

ที�ควรร้�ในการจดทะเบีียนฯ	ไว�ให�อำย่างครบีถึ�วน	กระชัิบี	เขึ้�าใจง่าย	และส่ะดวกในการใชิ�งาน	ไว�ให�เป็็นที�เรียบีร�อำย

	 หากติ�อำงการขึ้�อำม้ลเพิ�มเติิมหรือำมีขึ้�อำส่งส่ัยส่อำบีถึามป็ระการใด	ส่ามารถึติิดติ่อำได�ที�	กลุ่มทะเบีียน 

และส่ารส่นเทศวิส่าหกิจชิุมชิน	โทรศัพท์/โทรส่าร	02-940-6172	หรือำ	E-mail	:	sceb40@doae.go.th	ทั�งนี�	 

หวังว่าค้่มือำเล่มนี�จะเป็็นป็ระโยชิน์ในการป็ฏิิบีัติิงานขึ้อำงเจ�าหน�าที�ผู้้�ป็ฏิิบีัติิงานใชิ�งานระบีบีส่ารส่นเทศวิส่าหกิจ 

ชุิมชินในระดับีพื�นที�ไม่มากก็น�อำย	
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บทท่� 1 บทท่� 1 

แนะนำ�ระบบส�รสนเทศวิิส�หกิิจชุุมชุนแนะนำ�ระบบส�รสนเทศวิิส�หกิิจชุุมชุน

1

 ระบบสารสนเทศวิิสาหกิิจชุุมชุน (http://smce.doae.go.th) จััดทำำ�ข้ึ้�นเพ่ื่�อรองรับภ�รกิิจัขึ้องกิรมส่่งเส่ริม

กิ�รเกิษตรในกิ�รรับจัดทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ต�มพื่ระร�ชุบัญญัติส่่งเส่ริมวิิส่�หกิิจั 

ชุุมชุน พื่.ศ. 2548 เปิิดใชุ้ง�นตั�งแต่วิันทำี� 15 ส่ิงห�คม 2548 เปิ็นต้นม�จันถึ้งปิัจัจัุบัน เพื่่�อทำำ�กิ�รบันทำ้กิและ 

ปิระมวิลผลขึ้้อมูลวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ทำั�วิปิระเทำศผ่�นระบบเคร่อขึ้่�ยอินเตอร์เน็ต 

กิ�รแส่ดงผลขึ้้อมูลเปิ็นแบบ Real time : ร�ยง�นขึ้้อมูลเปิ็นปิัจัจัุบัน ณ วิันและเวิล�นั�น ร�ยง�นขึ้้อมูลส่�ม�รถึ 

เรียกิดูและแส่ดงผลขึ้้อมูลได้ทำุกิระดับ ตั�งแต่ร�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน อำ�เภอ จัังหวิัด เขึ้ต 

และปิระเทำศ ปิระกิอบด้วิย 2 ส่่วิน ค่อ ส่่วินปิระกิอบหลักิก่ิอน login และส่่วินปิระกิอบหลักิหลัง login

  1.1 ส่วินประกิอบหลัักิก่ิอน login
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 ส่วินประกิอบหลัักิกิ่อน login : เปิ็นหน้�แรกิขึ้องระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (ดัังภาพท่� 1)  

ส่ำ�หรับผู้ปิฏิิบัติง�นในหน่วิยง�นขึ้องกิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตร หน่วิยง�นภ�คี และผู้ทีำ�ส่นใจัทัำ�วิไปิ 

โดยส่�ม�รถึค้นห�ข้ึ้อมูลได้ 7 ร�ยกิ�ร ดังนี�     

  1. กิ�รตรวิจัส่อบชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน : ใชุ้ในกิ�รตรวิจัส่อบชุ่�อทำี�ปิระส่งค์ 

จัะขึ้อใชุ้ย่�นจัดทำะเบียนว่ิ� ได้ถูึกิใชุ้ไปิแล้วิหร่อยัง (ชุ่�อในกิ�รจัดทำะเบียนต้องไม่ซ้ำำ��กัิน)

  2. กิ�รเข้ึ้�สู่่ระบบฯ : โดัยใชุ้ชุ่�อผู้้้ใชุ้ (Username) แลัะรหัสผู่้าน (Password) ของแต่่ลัะหน่วิย

งานท่�กิรมส่งเสริมกิารเกิษต่รสร้างให้โดัยเฉพาะ

  3. ส่ินค้�เด่นขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน : เปิ็นภ�พื่แส่ดงพื่ร้อมขึ้้อมูลในกิ�รปิระชุ�ส่ัมพื่ันธ์์ส่ินค้�และ 

บริกิ�รเด่นขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ผ่�นทำ�งเว็ิบไซ้ำต์

  4. ส่ินค้�วิิส่�หกิิจัชุุมชุนทำี�เปิ็น OTOP : เปิ็นภ�พื่แส่ดงพื่ร้อมขึ้้อมูลในกิ�รปิระชุ�ส่ัมพื่ันธ์์ส่ินค้� 

วิิส่�หกิิจัชุุมชุนทีำ�ได้รับม�ตรฐ�น OTOP ผ่�นทำ�งเว็ิบไซ้ำต์

  5. ข่ึ้�วิส่�รวิิส่�หกิิจัชุุมชุน : เป็ินกิ�รปิระชุ�สั่มพัื่นธ์์แจ้ังข่ึ้�วิส่�ร และกิิจักิรรมในง�นวิิส่�หกิิจัชุุมชุน

ขึ้องหน่วิยง�นในสั่งกัิดกิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตร

  6. ข้ึ้อมูลวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ปิระกิอบด้วิย 8 ร�ยกิ�ร ดังนี�

   1) แบบฟอร์มเอกิส่�ร 

   2) ข้ึ้อมูลวิิส่�หกิิจัชุุมชุนในแผนทีำ� 

   3) ค้นห�ระยะทำ�งวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 

   4) ร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ดีเด่น

   5) ร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 

   6) สิ่นค้�และบริกิ�ร (E - Catalog) 

   7) สิ่นค้�วิิส่�หกิิจัชุุมชุนทีำ�เป็ิน OTOP

   8)  ค้นห�ชุนิดสิ่นค้�/บริกิ�ร 

  7. เชุ่�อมโยง Link หน่วิยง�นทีำ�เกีิ�ยวิข้ึ้อง เชุ่น

   1) กิองส่่งเส่ริมวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 

   2) ไทำยตำ�บล ดอทำ คอม (OTOP)

   3) ส่ำ�นักิง�นส่่งเส่ริมวิิส่�หกิิจัขึ้น�ดกิล�งและขึ้น�ดย่อม (ส่ส่วิ : SMEs)

 เจ้าหน้าท่�แลัะบุคคลัทั�วิไป : ส่�ม�รถึใชุ้ปิระโยชุน์จั�กิระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุนในส่่วินปิระกิอบ

หลักิกิ่อน login ได้แกิ่ กิ�รตรวิจัส่อบร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน กิ�รส่ั�งพื่ิมพื่์แบบฟอร์ม 

เอกิส่�รต่�งๆ ทำี�ใชุ้ในกิ�รจัดทำะเบียน กิ�รค้นห�ขึ้้อมูลวิิส่�หกิิจัชุุมชุนในแผนทำี� กิ�รค้นห�ขึ้้อมูลชุ่�อและทำี�ตั�งขึ้อง 

วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน กิ�รค้นห�ข้ึ้อมูลสิ่นค้�และบริกิ�รขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจั 

ชุุมชุน รวิมทัำ�ง ส่�ม�รถึติดต่อส่อบถึ�ม แลกิเปิลี�ยนควิ�มคิดเห็นในกิระด�นส่นทำน�  
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  1.2 ส่วินประกิอบหลัักิหลััง login 

 ส่วินประกิอบหลัักิหลััง login : ส่ำ�หรับผู้ปิฏิิบัติง�นทำำ�กิ�รบันทำ้กิ ค้นห� และใชุ้ขึ้้อมูลร�ยง�นต่�งๆ 

ซ้ำ้�งต้องทำำ�กิ�ร login โดยใชุ้ชุ่�อ (Username) และรหัส่ผ่�น (Password) ขึ้องหน่วิยง�นทำี�กิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตร 

ส่ร้�งให้โดยเฉพื่�ะในกิ�รเข้ึ้�สู่่ระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 

 ประกิอบด้ัวิย 11 เมน้ โดยมีร�ยละเอียด ดังนี�

       1.2.1 เมน้หน้าหลัักิ 

 ส่วินประกิอบหลัักิหลััง login : เมนูหน้�หลักิ “บริกิารดัาวิน์โหลัดั” (ดัังภาพท่� 2) ปิระกิอบด้วิย 

  1) ข้อม้ลัข่าวิสาร : กิ�รปิระชุ�สั่มพัื่นธ์์แจ้ังข่ึ้�วิส่�รทีำ�ส่ำ�คัญในง�นวิิส่�หกิิจัชุุมชุน

  2) ค่้ม่อโปรแกิรม : รวิบรวิมคู่ม่อกิ�รใชุ้ง�นระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุนส่ำ�หรับผู้ใชุ้ง�นได้ศ้กิษ�

เพ่ื่�อเข้ึ้�ใชุ้ง�นในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ปิระกิอบด้วิย 11 คู่ม่อ ดังนี�

1

2

3

4

ค่้ม่อ เน่�อหา ผู้้้ใชุ้งาน

1. คู่ม่อกิ�รใชุ้ง�นระยะทีำ� 1                 
   (คู่ม่อกิ�รจัดทำะเบียน)

• วิิธ์ ีบันทำ้กิกิ�รจัดทำะเบียน กิ�รต่อทำะเบียน กิ�รยกิเลิกิทำะเบียน      
กิ�รเพิื่กิถึอนทำะเบียน และกิ�รอุทำธ์รณ์คัดค้�น
• กิ�รออกิหนังส่่อ ทำ.วิ.ชุ. 1 - ทำ.วิ.ชุ. 7 

อำ�เภอ

2. คู่ม่อกิ�รใชุ้ง�นระยะทีำ� 2              
   (E - Catalog และข่ึ้�วิส่�ร)

วิิธ์ีบันทำ้กิขึ้้อมูลส่ินค้�/บริกิ�ร (E – Catalog) ขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/
เคร่อข่ึ้�ยฯ และข่ึ้�วิส่�รง�นวิิส่�หกิิจัชุุมชุน

อำ�เภอ

2
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3. คู่ม่อกิ�รใชุ้ง�นระบบส่�รส่นเทำศ 
วิิส่�หกิิจัชุุมชุน (กิ�รจัดทำะเบียนฯ 
โดยไม่ใชุ ้ส่ ำ�เน�บัตรปิระจัำ�ต ัวิ 
ปิระชุ�ชุน)

• วิิธี์กิ�รติดตั�งโปิรแกิรมส่ำ�หรับอ่�นบัตรปิระชุ�ชุน (Smart Card Reader 
Agent) 
• กิ�รใชุ้ง�นเคร่�องอ่�นบัตรปิระชุ�ชุนในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน

อำ�เภอ

4. คู่ม่อวิิธ์ีกิ�รปิรับปิรุงแกิ้ไขึ้ขึ้้อมูล 
กิ�รจัดทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 
ในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน

• วิิธ์ีตรวิจัส่อบและแกิ้ขึ้้อมูลกิ�รจัดทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน และ 
เคร่อข่ึ้�ยฯ (แบบคำ�ขึ้อจัดทำะเบียน หร่อแบบ ส่วิชุ.01)
• วิิธี์กิ�รแก้ิไขึ้กิ�รต่อทำะเบียน วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ (แบบ ส่วิชุ.03) 
ค้�งรออนุมัติ
• วิิธ์ีกิ�รแกิ้ไขึ้กิ�รยกิเลิกิ/เพื่ิกิถึอนทำะเบียน วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ 
(แบบ ส่วิชุ.04) ค้�งรออนุมัติ
• วิิธี์กิ�รบันท้ำกิข้ึ้อมูลแบบคำ�ร้องขึ้อปิรับปิรุงทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.05)  

อำ�เภอ

5. คู่ม่อกิ�รบันทำ้กิขึ้้อมูลในระบบ 
ส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 2560

วิิธี์บันท้ำกิพิื่กัิดทีำ�ตั�งวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ข้ึ้อมูลสิ่นค้�/บริกิ�ร 
(E – Catalog) และข่ึ้�วิส่�รกิ�รปิระชุ�สั่มพัื่นธ์์  

อำ�เภอ

6.คู่ม่อกิ�รใชุ้ง�นระบบส่�รส่นเทำศ 
วิิส่�หกิิจัชุุมชุนส่ำ�หรับหน่วิยง�น 
ภ�คี

วิิธี์บันท้ำกิผลกิ�รส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนวิิส่�หกิิจัชุุมชุนขึ้องหน่วิยง�นภ�คี ส่่วินกิล�ง
/จัังหวัิด
/อำ�เภอ

หน่วิยง�นภ�คี

7. คู ่ม ่อกิ�รใชุ้ง�นแบบปิระเมิน 
ศักิยภ�พื่วิิส่�หกิิจัชุุมชุน (ปิรับปิรุง 55)

วิิธี์บันท้ำกิแบบปิระเมินศักิยภ�พื่วิิส่�หกิิจัชุุมชุน (ปิรับปิรุงปีิ 2555) อำ�เภอ

8. คู่ม่อกิ�รใชุ้ง�นระบบส่�รส่นเทำศ 
วิิส่�หกิิจัชุุมชุน กิ�รบริห�รขึ้้อมูล 
วิิส่�หกิิจัชุุมชุนดีเด่น ส่ำ�หรับผู้ใชุ้ง�น 
ระดับจัังหวัิด

วิิธี์บันท้ำกิข้ึ้อมูลวิิส่�หกิิจัชุุมชุนดีเด่นระดับจัังหวัิด จัังหวัิด

9. คู่ม่อกิ�รใชุ้ง�นระบบส่�รส่นเทำศ 
วิิส่�หกิิจัชุุมชุน กิ�รบริห�รขึ้้อมูล 
วิิส่�หกิิจัชุุมชุนดีเด่น ส่ำ�หรับผู้ใชุ้ง�น 
ระดับเขึ้ต

วิิธี์บันท้ำกิข้ึ้อมูลวิิส่�หกิิจัชุุมชุนดีเด่นระดับเขึ้ต ส่ส่กิ.

10. กิ�รจั ำ�แนกิกิล ุ ่มกิ ิจักิ�ร/
กิ ิ จักิรรม ในกิ�รผล ิตส่ ินค ้ � /
กิ�รให้บริกิ�ร

เปิ็นร�ยละเอียดกิ�รจัำ�แนกิกิลุ่มกิิจักิ�ร/กิิจักิรรม ในกิ�รผลิตส่ินค้�/
กิ�รให้บริกิ�ร ใชุ้ปิระกิอบในกิ�รบันทำ้กิแบบ ส่วิชุ.01 ประเดั็น กิิจักิ�ร/ 
กิิจักิรรมทีำ�มีควิ�มปิระส่งค์จัะดำ�เนินกิ�ร

อำ�เภอ

1 1 .  โ ปิ ร แ กิ ร ม  A n y D e s k   
ส่ำ�หรับให้เจั้�หน้�ทำี�กิรมฯ access 
เขึ้้�ไปิตรวิจัส่อบเคร่�องขึ้องเจั้�หน้�
ทีำ�อำ�เภอ และลิงค์ update frame-
work windows

เป็ินโปิรแกิรมทีำ�ใชุ้ส่ำ�หรับกิ�รควิบคุมหน้�จัอ เพ่ื่�อให้เจ้ั�หน้�ทีำ�ส่่วินกิล�ง
เขึ้้�ไปิดำ�เนินกิ�รตรวิจัส่อบและแกิ้ไขึ้ปิัญห�ในเคร่�องคอมพื่ิวิเตอร์ขึ้อง 
แจ้ังหน้�ทีำ�อำ�เภอ

ส่่วินกิล�ง/

อำ�เภอ

ค่้ม่อ เน่�อหา ผู้้้ใชุ้งาน
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  3) เอกิสาร/แบบฟอร์ม : แบบฟอร์มและเอกิส่�รต่�งๆ ทำี�ออกิให้แกิ่วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ     
ทีำ�จัดทำะเบียน ได้แก่ิ ทำ.วิ.ชุ. 1, ทำ.วิ.ชุ. 3, ทำ.วิ.ชุ. 2 - ทำ.วิ.ชุ. 3 (ภ�ษ�อังกิฤษ), ขัึ้�นตอนกิ�รพิื่มพ์ื่ ทำ.วิ.ชุ. 2 ให้ส่วิยง�ม, 
แบบ ส่วิชุ.01 - 07 ใหม่ (Smart Card), แบบ ส่วิชุ.08, คู่ม่อปิระเมินศักิยภ�พื่วิิส่�หกิิจัชุุมชุน (ปิรับปิรุง 55),  
แบบปิระเมินศักิยภ�พื่วิิส่�หกิิจัชุุมชุน (ฉบับปิรับปิรุง ปีิ 2555) 

  4) อ่�นๆ 

1.2.2 เมน้กิารต่รวิจสอบชุ่�อ

 ส่่วินปิระกิอบหลักิหลัง login : เมนูกิ�รตรวิจัส่อบชุ่ �อ (ดัังภาพท่� 3) ใชุ้ในกิ�ร “ต่รวิจสอบ” 

และ “จองชุ่�อ” วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ ทีำ�ม�ย่�นขึ้อจัดทำะเบียน

    1.2.3 เมน้คำาร้อง

 ส่่วินปิระกิอบหลักิหลัง login : เมนูคำ�ร้อง (ดัังภาพท่� 4) ใชุ้ในกิ�รบันท้ำกิคำ�ร้อง แบบ ส่วิชุ.01 – แบบ ส่วิชุ.07

หมายเหตุ่ : แบบ ส่วิชุ.05 บันท้ำกิแก้ิไขึ้ โดัย กิ�รเข้ึ้�ไปิบันท้ำกิข้ึ้อมูลทีำ�ต้องกิ�รปิรับปิรุง/แก้ิไขึ้ ใน “แบบ สวิชุ.01”  
   ทีำ�หัวิข้ึ้อ “ค้นหาเพ่�อแก้ิไข/ลับ” (โดยจัะเป็ินกิ�รบันท้ำกิแทำนทีำ�ในข้ึ้อมูลเดิม)

4

3
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  1.2.4 เมน้อนุมัติ่

 ส่่วินปิระกิอบหลักิหลัง login : เมนูอนุมัติ (ดัังภาพท่� 5) ใชุ้อนุมัติ 3 เร่�อง ดังนี�

       (1) กิ�รอนุมัติกิ�รจัดทำะเบียน 

      (2) กิ�รอนุมัติกิ�รต่อทำะเบียน

      (3) กิ�รอนุมัติกิ�รเพิื่กิถึอน/ยกิเลิกิทำะเบียน 

  1.2.5 เมน้รายงาน

 ส่่วินปิระกิอบหลักิหลัง login : เมนูร�ยง�น (ดัังภาพท่� 6) ส่�ม�รถึเรียกิดูร�ยง�นและขึ้้อมูลต่�งๆ 

ปิระกิอบด้วิยเมนูย่อย 7 ร�ยกิ�ร ดังนี�

         1.2.5.1 เมนูย่อย “ข้อม้ลักิารจดัทะเบ่ยน” : แส่ดงร�ยง�น หนังส่่อส่ำ�คัญ และข้ึ้อมูลต่�งๆ 
ทีำ�เกีิ�ยวิข้ึ้องกัิบกิ�รจัดทำะเบียน กิ�รต่อทำะเบียน และกิ�รยกิเลิกิ/เพิื่กิถึอนทำะเบียน ปิระกิอบด้วิย 3 ส่่วิน ดังนี�

5

6
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  ส่วินท่� 1 ข้ึ้อมูลกิ�รจัดทำะเบียน  (ดัังภาพท่� 7)

  ส่วินท่� 2 ร�ยชุ่�อแนบท้ำ�ย (ทำ.วิ.ชุ. 5)  (ดัังภาพท่� 8)

8

7
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หมายเหตุ่ : อำาเภอสามารถต่รวิจสอบข้อม้ลัวิิสาหกิิจชุุมชุนท่�ม่ข้อม้ลัไม่ครบ ได้ัจากิรายงานในส่วินน่�    

              แลัะให้ดัำาเนินกิารแก้ิไขปรับปรุงข้อม้ลัท่�พบให้ถ้กิต้่องต่่อไป

       1.2.5.2 เมนูย่อย “กิารประเมินศักิยภาพ (ปรับปรุงปี 2555)” : แส่ดงร�ยง�นขึ้้อมูล 
ผลกิ�รปิระเมินศักิยภ�พื่วิิส่�หกิิจัชุุมชุน (ดัังภาพท่� 10)

9

10

  ส่วินท่� 3 ร�ยง�นวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทีำ�มีข้ึ้อมูลไม่ครบ  (ดัังภาพท่� 9)
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    1.2.5.3 เมนูย่อย “ข้อม้ลัพ่�นฐาน” : แส่ดงร�ยง�นข้ึ้อมูลพ่ื่�นฐ�นขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/ เคร่อข่ึ้�ยฯ 
(ดัังภาพท่� 11)

11

11

    1.2.5.4 เมนูย่อย “สินค้า/บริกิาร” : แส่ดงร�ยง�นข้ึ้อมูลสิ่นค้�/บริกิ�ร ขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ 

(ดัังภาพท่� 12)

12
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  1.2.5.5 เมนูย่อย “กิราฟต่่าง ๆ ” : แส่ดงร�ยง�นข้ึ้อมูลกิ�รจัดทำะเบียนในรูปิแบบกิร�ฟ  (ดัังภาพท่� 13)

  1.2.5.6 เมนูย่อย “กิารส่งเสริม/สนับสนุนจากิหน่วิยงานภาค่ (โดัยหน่วิยงานภาค่บันทึกิ)” : 

แส่ดงร�ยง�นข้ึ้อมูลผลกิ�รส่่งเส่ริม/ส่นับส่นุน จั�กิหน่วิยง�นภ�คี (ดัังภาพท่� 14)

13

14
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  1.2.5.7 เมนูย่อย “รายงานวิิสาหกิิจชุุมชุนดั่เดั่น” : แส่ดงร�ยง�นขึ้้อมูลวิิส่�หกิิจัชุุมชุนดีเด่น 

(ดัังภาพท่� 15)

15

  1.2.6 เมน้บริหารเว็ิบ

 ส่่วินปิระกิอบหลักิหลัง login : เมนูบริห�รเว็ิบ (ดัังภาพท่� 16) เป็ินเมนูทีำ�ใชุ้ในกิ�รบันท้ำกิข้ึ้อมูลสิ่นค้�/

บริกิ�ร เด่นขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน

  1.2.7 เมน้ประเมินศักิยภาพ

16

17

 ส่่วินปิระกิอบหลักิหลัง login : เมนูปิระเมินศักิยภ�พื่ (ดัังภาพท่� 17) เป็ินเมนูทีำ�ใชุ้ในกิ�รบันท้ำกิข้ึ้อมูล

ปิระเมินศักิยภ�พื่ขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 



คู่มือการใช้งานและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน12

  1.2.8 เมน้ข้อม้ลัพ่�นฐาน

 ส่่วินปิระกิอบหลักิหลัง login : เมนูขึ้้อมูลพื่่�นฐ�น (ดัังภาพท่� 18) เปิ็นเมนูทำี�ใชุ้ในกิ�รบันทำ้กิขึ้้อมูล 

พ่ื่�นฐ�นขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน

  1.2.9 เมน้ข้อม้ลับริกิาร

18

19

 ส่่วินปิระกิอบหลักิหลัง login : เมนูขึ้้อมูลบริกิ�ร (ดัังภาพท่� 19) เปิ็นเมนูทำี�ใชุ้ในกิ�รค้นห�ขึ้้อมูล 

ขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน โดยผู้ใชุ้ส่�ม�รถึกิำ�หนดเง่�อนไขึ้ในกิ�รค้นห�ได้เอง
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  1.2.10 เมน้ค้นหาข้อม้ลั

20

 ส่่วินปิระกิอบหลักิหลัง login : เมนูค้นห�ขึ้้อมูล (ดัังภาพท่� 20) เปิ็นเมนูทำี�ใชุ้ในกิ�รค้นห�ขึ้้อมูล 
กิ�รย่�นจัดทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ทีำ�ได้รับกิ�รอนุมัติแล้วิ 

  1.2.11 เมน้ออกิจากิระบบ

  เม่�อผู้ใชุ้ระบบฯ เส่ร็จัสิ่�นภ�รกิิจัในกิ�รบริห�รจััดกิ�รข้ึ้อมูลแล้วิ เพ่ื่�อเป็ินกิ�รรักิษ�ควิ�มปิลอดภัยใน 
กิ�รใชุ้ง�นจะต้่องคลิักิท่�เมน้ [ออกิจากิระบบ] เป็ินกิ�รย่นยันกิ �รเส่ร็จัสิ่�นกิ�รทำำ�ง�น
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บทท่� 2บทท่� 2

กิ�รจดทะเบ่ยนวิิส�หกิิจชุุมชุนและเครือข่่�ยกิ�รจดทะเบ่ยนวิิส�หกิิจชุุมชุนและเครือข่่�ย

วิิส�หกิิจชุุมชุนวิิส�หกิิจชุุมชุน
 กิ�รจัดทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุนและเคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน  
(http://smce.doae.go.th) เป็ินกิ�รนำ�ข้ึ้อมูลในแบบคำ�ขึ้อจัดทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุนและเคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 
(แบบ ส่วิชุ.01) บันท้ำกิลงในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุนโดยใชุ้ Username (ชุ่�อผู้ใชุ้) และ Password (รหัส่ผ่�น) 
ขึ้องหน่วิยง�นทำี�กิำ�หนดโดยกิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตรในกิ�รเขึ้้�สู่่ (login) ระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ทำั�งนี� 
ส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอ/กิิ�งอำ�เภอ 882 แห่ง และส่ำ�นักิง�นเกิษตรพ่ื่�นทีำ� 1 - 4 (กิทำม.) เป็ิน “สำานักิงานรับจดัทะเบ่ยน” 
และมี “นายทะเบ่ยน” ค่อ เกิษตรอำ�เภอ หร่อผู้รักิษ�กิ�รแทำนเกิษตรอำ�เภอ เปิ็นผู้พื่ิจั�รณ� ตรวิจัส่อบ 
และอนุมัติกิ�รจัดทำะเบียน กิ�รต่อทำะเบียน กิ�รยกิเลิกิทำะเบียน กิ�รเพื่ิกิถึอนทำะเบียน ขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุนและ 
เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน

 กิารจดัทะเบ่ยนวิิสาหกิิจชุุมชุนแลัะเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน ในระบบสารสนเทศวิิสาหกิิจชุุมชุน 
ประกิอบด้ัวิย 3 ส่วิน ได้ัแก่ิ

  2.1 กิ�รตรวิจัส่อบชุ่�อและจัองชุ่�อ (ส่ำ�หรับกิ�รย่�นขึ้อจัดทำะเบียน)

  2.2 กิ�รบันท้ำกิข้ึ้อมูลในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน

  2.3 กิ�รออกิหนังส่่อ เอกิส่�ร และใบส่ำ�คัญ จั�กิระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 

โดยมีร�ยละเอียด ดังนี�

 2.1 กิารต่รวิจสอบชุ่�อแลัะจองชุ่�อ (สำาหรับกิารย่�นขอจดัทะเบ่ยน)

   กิ�รย่�นคำ�ขึ้อจัดทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน เจ้ั�หน้�ทีำ�ต้องทำำ�กิ�รตรวิจัส่อบชุ่�อ
ขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ ทีำ�ม�ย่�นขึ้อจัดทำะเบียนว่ิ� “ชุ่�อท่�ต่รวิจสอบ” ว่ิ�งอยู่หร่อไม่ 

โดยมีวิิธี์กิ�รตรวิจัส่อบชุ่�อ ดังนี�

      2.1.1 กิารเข้าส่้ (login) ระบบสารสนเทศวิิสาหกิิจชุุมชุน

      เข้ึ้�สู้่ (login) ระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน โดยใชุ้ Username (ชุ่�อผู้ใชุ้) และPassword 
(รหัส่ผ่�น) ขึ้องหน่วิยง�นทีำ�กิำ�หนดโดยกิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตร (ดัังภาพท่� 1) 

1
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   2.1.2 กิารต่รวิจสอบชุ่�อ

    เม่�อเขึ้้�สู่่ (login) ระบบฯ แล้วิให้เล่อกิทำี�เมนู “กิารต่รวิจสอบชุ่�อ” จัะปิร�กิฏิหน้�จัอ  
“กิารต่รวิจสอบชุ่�อสำาหรับกิารขอจดัทะเบ่ยน” ให้ทำำ�กิ�รตรวิจัส่อบชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ ดังนี� (ดัังภาพท่� 2) 

                • ชุ่�อทีำ�ขึ้อจัดทำะเบียน : พิื่มพ์ื่ชุ่�อทีำ�ต้องกิ�รตรวิจัส่อบ (ห้ามพิมพ์ คำ�ว่ิ� “วิิสาหกิิจชุุมชุน” 
หร่อ “เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน” ลงในชุ่�อทีำ�จัอง) 

                  • ปิระเภทำวิิส่�หกิิจัชุุมชุน : เล่อกิปิระเภทำวิิส่�หกิิจัทีำ�ต้องกิ�รตรวิจัส่อบ ซ้้ำ�งมีอยู่ 2 ปิระเภทำ 
ได้แก่ิ “วิิสาหกิิจชุุมชุน” และ “เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน”

2

       • คลกิิทีำ�ปิุม่ [คน้หา] เพื่่�อดผูลกิ�รตรวิจัส่อบชุ่�อวิสิ่�หกิจิัชุมุชุนและเคร่อขึ้�่ยฯ ซ้ำ้�งจัะแส่ดงผล 

เปิ็น 2 กิรณี ดังนี�

     กิรณ่ีท่� 1  ระบบฯ แส่ดงผลกิ�รตรวิจัส่อบชุ่�อ “ว่ิาง” 

          ระบบฯ แส่ดงผลกิ�รตรวิจัส่อบชุ่�อ “วิ่าง” หม�ยถึ้ง ส่�ม�รถึใชุ้ชุ่�อดังกิล่�วิในกิ�รย่�น 
ขึ้อจัดทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ ได้ (ดัังภาพท่� 3) 

3
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     กิรณ่ีท่� 2  ระบบฯ แส่ดงผลกิ�รตรวิจัส่อบชุ่�อ “ม่ผู้้้จองแล้ัวิ” 

          ระบบฯ แส่ดงผลกิ�รตรวิจัส่อบชุ่�อ “ม่ผู้้้จองแล้ัวิ” หม�ยถ้ึง ไม่ส่�ม�รถึใชุ้ชุ่�อดังกิล่�วิ
ในกิ�รย่�นขึ้อจัดทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ ได้ ต้องทำำ�กิ�รตรวิจัส่อบชุ่�อส่ำ�รองลำ�ดับถัึดไปิ โดยคลิกิทีำ�ปุ่ิม 
[ต่รวิจสอบชุ่�ออ่กิครั�ง] (ดัังภาพท่� 4) จันพื่บ “ชุ่�อ” ทีำ�ระบบฯ แส่ดงผลกิ�รตรวิจัส่อบ “ว่ิาง” 

    2.1.3 กิารจองชุ่�อ

            เม่�อระบบฯ แส่ดงผลกิ�รตรวิจัส่อบชุ่�อ “วิ่าง” จั้งจัะส่�ม�รถึทำำ�กิ�ร “จองชุ่�อ” 
โดยกิ�รบันท้ำกิคำ�ขึ้อเลขึ้ทำี�  (อำ�เภอเปิ็นผู้กิำ�หนด) ลงในชุ่อง [ป้อนคำาขอเลัขท่�] จั�กินั�น คลิกิทำี� ปุ่ิม 
[บันทึกิเข้ากัิบระบบ] เพื่่�อทำำ�กิ�รจัองชุ่�อ หร่อ คลิกิทำี�ปิุ่ม [ยกิเลิักิเพ่�อป้อนใหม่] เพ่ื่�อทำำ�กิ�รยกิเลิกิและกิลับไปิ 
ตรวิจัส่อบร�ยชุ่�อใหม่อีกิครั�ง (ดัังภาพท่� 5) 

4
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ข้อควิรระวัิง :

1. กิารจองชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน : ห้ามพิมพ์ คำ�ว่ิ� “วิิสาหกิิจชุุมชุน” หร่อ  “เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน”      

   ลงในชุ่�อทีำ�จัอง เน่�องจั�กิระบบฯ จัะเติมให้โดยอัตโนมัติจั�กิขัึ้�นตอนทีำ�เล่อกิ “ประเภทวิิสาหกิิจ”

2. ชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ทีำ�ม�ย่�นขึ้อรับจัดทำะเบียนต้องไม่ซ้ำำ��กัิบชุ่�อทีำ�มีกิ�รอนุมัติจัดทำะเบียนไปิแล้วิ

3. ต่รวิจสอบควิามถ้กิต้่องของ “ชุ่�อท่�จอง” ให้เรียบร้อยก่ิอนทำำ�กิ�รบันท้ำกิ เพื่ร�ะห�กิทำำ�กิ�รอนุมัติไปิแล้วิจัะไม่ส่�ม�รถึแก้ิไขึ้ได้
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 2.2 กิารบันทึกิข้อม้ลักิารจดัทะเบ่ยนในระบบสารสนเทศวิิสาหกิิจชุุมชุน      

  กิ�รบันท้ำกิข้ึ้อมูล  “กิารจดัทะเบ่ยน”  วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ   ในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 
มีแบบฟอร์มทีำ�เกีิ�ยวิข้ึ้อง 4 แบบ ได้แก่ิ

   2.2.1 แบบคำ�ขึ้อจัดทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.01)

   2.2.2 แบบคำ�ร้องคัดค้�นกิ�รจัดทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.02)

   2.2.3 แบบคำ�ร้องอุทำธ์รณ์คัดค้�นกิ�รไม่รับจัดทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.06)

   2.2.4 แบบคำ�ร้องขึ้อปิรับปิรุงทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.05) 

โดยมีร�ยละเอียดในกิ�รบันท้ำกิ ดังนี�

   2.2.1 แบบคำาขอจดัทะเบ่ยน (แบบ สวิชุ.01) 

     เม่�อทำำ�กิ�ร “ต่รวิจสอบชุ่�อ” และ “จองชุ่�อ” ทีำ�ย่�นขึ้อจัดทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ  
เรียบร้อยแล้วิจัะได้ “เลัขท่�คำาขอ” (อำ�เภอเปิ็นผู้กิำ�หนด) เพื่่�อนำ�ม�ใชุ้ในกิ�รบันทำ้กิแบบคำ�ขึ้อจัดทำะเบียน  
(แบบ ส่วิชุ.01) ในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน โดยกิ�รบันท้ำกิปิระกิอบด้วิย 3 ขัึ้�นตอน ค่อ

    ขัึ้�นตอนทีำ� 1 กิ�รบันท้ำกิแบบคำ�ขึ้อจัดทำะเบียน  

    ขัึ้�นตอนทีำ� 2 กิ�รค้นห�แบบคำ�ขึ้อจัดทำะเบียน 

    ขัึ้�นตอนทีำ� 3 กิ�รอนุมัติ/ไม่อนุมัติ กิ�รจัดทำะเบียน 

โดยมีร�ยละเอียดในกิ�รบันท้ำกิ ดังนี�

    ขั�นต่อนท่� 1 กิารบันทึกิแบบคำาขอจดัทะเบ่ยน

        • เม่�อผู้ใชุ้ง�น (login) เข้ึ้�สู่่ระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ให้เล่อกิทีำ�เมนู “คำาร้อง”
จั�กินั�น เล่อกิ “แบบคำาขอจดัทะเบ่ยน (สวิชุ.01)” และคลิกิทีำ� “เพิ�มคำาขอ” (ดัังภาพท่� 6) 
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     • ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�จัอให้ใส่่ “คำาขอเลัขท่�” (อำ�เภอเป็ินผู้กิำ�หนด) ในชุ่องรับข้ึ้อมูล 
จั�กินั�น คลิกิทีำ�ปุ่ิม [ค้นหา] เพ่ื่�อด้งแบบคำ�ขึ้อจัดทำะเบียน (ดัังภาพท่� 7)

	 	 	 	 	 • ทำำ�กิ�รบันทำ้กิร�ยละเอียดขึ้้อมูลจั�กิแบบคำ�ขึ้อจัดทำะเบียน (ส่วิชุ.01) ลงในระบบฯ 
ให้ครบถ้ึวิน (ดัังภาพท่� 8) ดังนี�

       - เขีึ้ยนทีำ� : ระบุส่ถึ�นทีำ�เขีึ้ยนแบบคำ�ขึ้อจัดทำะเบียน

          - วัินทีำ�เขีึ้ยน : ระบุวัินทีำ�ย่�นขึ้อจัดทำะเบียน คลิกิเล่อกิวัินทีำ�ทีำ�ต้องกิ�รในปิฏิิทิำน

       - บันทำ้กิขึ้้อมูลผู้ย่�นแบบคำ�ขึ้อจัดทำะเบียน : เลอ่กิคำ�นำ�หน้�ชุ่�อ พื่ิมพื่์ชุ่�อและน�มส่กิุล 
เล่อกิวัิน/เด่อน/ปีิเกิิด ให้ถูึกิต้องตรงต�มข้ึ้อมูลในแบบคำ�ขึ้อจัดทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.01)
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    จั�กินั�น ทำำ�กิ�รบันท้ำกิข้ึ้อมูลส่่วินอ่�นๆ ลงในชุ่องรับข้ึ้อมูลต�มแบบฟอร์มทีำ�กิำ�หนดให้ครบถ้ึวิน 
โดยมีวิิธี์กิ�รบันท้ำกิในหัวิข้ึ้อต่�งๆ จัำ�นวิน 7 ข้ึ้อ ดังนี�
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    1. ชุ่�อ 

     ระบบฯ จัะแส่ดง ประเภท และ ชุ่�อ ขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ ต�มทำี�ได้ทำำ�กิ�ร 
“จองชุ่�อ” ไว้ิ จั�กินั�น ให้คลิกิทีำ�ปุ่ิม [o] หน้�หัวิข้ึ้อส่ถึ�นทีำ�ทีำ�ย่�นแบบคำ�ขึ้อจัดทำะเบียน (ดัังภาพท่� 9)
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    2. ท่�ตั่�ง 

     กิ�รบันท้ำกิทีำ�ตั�ง มีร�ยละเอียดทีำ�ต้องบันท้ำกิ ดังนี� (ดัังภาพท่� 10) 

     2.1 ข้ึ้อมูล ทีำ�ตั�งขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ (ให้ถูึกิต้องและครบถ้ึวิน) 

     2.2 ข้ึ้อมูล E-mail Address (ถ้ึ�มี)

     2.3 ข้ึ้อมูล Facebook page (ถ้ึ�มี)

     2.4 ข้ึ้อมูล Line ID (ถ้ึ�มี)

     2.5 ขึ้้อมูล โซ้ำน (ระบุพื่ิกิัดทำ�งภูมิศ�ส่ตร์ โดยจัังหวิัดส่่วินใหญ่ขึ้องปิระเทำศไทำยจัะอยู ่
ในโซ้ำน 47 ยกิเวิ้น จัังหวิัดในภ�คตะวิันออกิเฉียงเหน่อฝั่ั�งตะวิันออกิ ได้แกิ่ กิ�ฬส่ินธ์ุ์ ตร�ด นครพื่นม บุรีรัมย์ 
มห�ส่�รค�ม มุกิด�ห�ร ยโส่ธ์ร ร้อยเอ็ด ศรีส่ะเกิษ ส่กิลนคร สุ่รินทำร์ หนองค�ย อำ�น�จัเจัริญ อุดรธ์�นี อุบลร�ชุธ์�นี 
อยู่ในโซ้ำน 48)

     2.6 ข้ึ้อมูล  X/Y  หร่อ  Lat/Long

หมายเหตุ่ : ข้ึ้อมูลข้ึ้อ 2.5 และ 2.6 เจ้ั�หน้�ทีำ�ต้องทำำ�กิ�รจััดเก็ิบข้ึ้อมูลและนำ�ม�กิรอกิในระบบฯ
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   3. สมาชิุกิผู้้้ม่อำานาจทำากิารแทน 

    3.1 ผู้้้ม่อำานาจทำากิารแทนวิิสาหกิิจชุุมชุน 

     ส่�ม�รถึระบุได้ 1 - 2 ร�ย ซ้ำ้�งกิ�รบันทำ้กิต้องเรียงต�มลำ�ดับควิ�มส่ำ�คัญขึ้องผู้มีอำ�น�จั 
ทำำ�กิ�รแทำน โดยมีวิิธี์กิ�รบันท้ำกิ ดังนี� (ดัังภาพท่� 11)

     3.1.1 คลิกิทีำ�ปิุ่ม [login ฐานทะเบ่ยนราษฎร] ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�ต่�งให้ 
“เชุ่�อมต่่อฐานทะเบ่ยนราษฎร” จั�กินั�น ให้คลิกิทำี�ปิุ่ม [เชุ่�อมต่่อฐานทะเบ่ยนราษฎร]

     3.1.2 ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�ต่�งให้กิรอกิ PINCODE  “รหัส PIN ........” เม่�อกิรอกิเส่ร็จัแล้วิ 
คลิกิทีำ�ปุ่ิม [ต่กิลัง] ปุ่ิมจัะเปิลี�ยนเป็ินคำ�ว่ิ� “ดึังข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online” 

     3.1.3 กิรอกิ “หมายเลัขบัต่รประชุาชุนของสมาชิุกิผู้้้ม่อำานาจทำากิารแทน” แล้วิคลิกิทีำ�ปุ่ิม 
[ดึังข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online] ระบบฯ จัะทำำ�กิ�รด้งข้ึ้อมูลไปิกิรอกิให้อัตโนมัติ 

     3.1.4 ทำำ�กิ�รบันทำ้กิ “รหัสไปรษณี่ย์ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร และ E-mail  
address” ให้ครบต�มข้ึ้อมูลทีำ�ระบุในแบบ ส่วิชุ.01 (เป็นส่วินท่�ต้่องทำากิารบันทึกิเพิ�มเอง)

     3.1.5 คลิกิทีำ�ปุ่ิม [บันทึกิสมาชิุกิผู้้้ม่อำานาจทำากิารแทน]

     3.1.6 ห�กิต้องกิ�รเพิื่�มผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนคนทีำ� 2  ให้ทำำ�ต�มขัึ้�นตอน ในข้ึ้อทีำ� 3.1.3 – 3.1.5
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    3.2 ผู้้้ม่อำานาจทำากิารแทนเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน 

      ส่�ม�รถึระบุได้ 1 - 2 ร�ย ซ้้ำ�งผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนเคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุนอ�จัเปิ็น 
“ผู้้้แทนจากิวิิสาหกิิจชุุมชุน” หร่อ “ผู้้้แทนจากิบุคคลัภายนอกิ” ได้ ทำั�งนี� ในกิ�รบันทำ้กิต้องเรียงลำ�ดับต�ม 
ควิ�มส่ำ�คัญขึ้องผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำน โดยมีวิิธ์ีกิ�รบันทำ้กิ ดังนี�

          3.2.1 ผู้้้ม่อำานาจทำากิารแทนท่�เป็นผู้้้แทนจากิ “วิิสาหกิิจชุุมชุน”

        (1) คลิกิทำี�ปิุ่ม [o] หน้�หัวิขึ้้อ “เป็นผู้้้แทนจากิวิิสาหกิิจชุุมชุน” ระบบฯ 
จัะแส่ดงหน้�จัอ “ค้นหาข้อม้ลัสมาชุิกิผู้้้ม่อำานาจแทน” (ดัังภาพท่� 12)

               (2) กิรอกิ “รหสัทะเบย่น” และคลกิิทีำ�ปิุม่ [คน้หา] ระบบฯ จัะแส่ดงร�ยชุ่�อผูม้อีำ�น�จั 
ทำำ�กิ�รแทำนขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทำี�ค้นห�

            (3) คลกิิทำี�ปิุม่ [เพิ�ม] ด�้นหลงัร�ยชุ่�อผูม้อีำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนวิสิ่�หกิจิัชุมุชุนทำี�ตอ้งกิ�ร 
(ต�มทำี�ระบุไวิ้ในแบบ ส่วิชุ.01) ระบบฯ จัะบันทำ้กิร�ยชุ่�อดังกิล่�วิเปิ็นผู้แทำนเคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน

        (4) ส่�ม�รถึทำำ�กิ�ร “แก้ิไข” ข้ึ้อมูลผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนเคร่อข่ึ้�ยฯ ได้โดยคลิกิทีำ�ปุ่ิม 
[แก้ิไข] (ดัังภาพท่� 12)
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    3.2.2 ผู้้้ม่อำานาจทำากิารแทนท่�เป็นผู้้้แทนจากิ “บุคคลัภายนอกิ”

             (1) คลิกิทีำ�ปุ่ิม [o] หน้�หัวิข้ึ้อ “เป็นสมาชิุกิบุคคลัภายนอกิ” ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�จัอ 
“เพิ�มสมาชิุกิผู้้้ม่อำานาจทำากิารแทน” (ดัังภาพท่� 13)

         (2) ทำำ�กิ�รบันทำ้กิผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนเคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน  ให้ทำำ�ต�มวิิธ์ีใน  
“ข้อ 3.1 ผู้้้ม่อำานาจทำากิารแทนวิิสาหกิิจชุุมชุน” ทำั�งนี� ห�กิมีกิ�ร “login ฐานทะเบ่ยนราษฎร” อยู่แล้วิ 
ข้ึ้อควิ�มทีำ�ปุ่ิมจัะแส่ดง  [ดึังข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online] (ดัังภาพท่� 14) 
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    4. สมาชิุกิ

     4.1 สมาชิุกิวิิสาหกิิจชุุมชุน : ส่ม�ชิุกิวิิส่�หกิิจัชุุมชุนจัะต้องปิระกิอบด้วิยส่ม�ชิุกิทีำ�อยู่ร่วิมกัิน
ในชุุมชุนไม่น้อยกิว่ิ� 7 คน โดยต้องไม่อยู่ในครอบครัวิเดียวิกัิน และไม่มีร�ยชุ่�อปิร�กิฏิในทำะเบียนบ้�นเดียวิกัิน

     วิิธ่ีกิารบันทึกิสมาชิุกิวิิสาหกิิจชุุมชุน  มีขัึ้�นตอนดังต่อไปินี�

       (1) รวิมทัำ�งหมด : ให้กิรอกิตัวิเลขึ้จัำ�นวินส่ม�ชิุกิทัำ�งหมดทีำ�อยู่ใน แบบ ส่วิชุ.01 

       (2) บันท้ำกิไปิแล้วิ : เป็ินตัวิเลขึ้จัำ�นวินทีำ�บันท้ำกิไปิแล้วิจัริงในระบบฯ (ดัังภาพท่� 15)

ทั�งน่� ตัวิเลขึ้ในชุ่อง “รวิมทั�งหมดั” และ ชุ่อง “บันทึกิไปแลั้วิ” ต้องตรงกิัน (เปิ็นตัวิชุ่วิยในกิ�รตรวิจัทำ�นวิ่� 
ได้ทำำ�กิ�รบันท้ำกิส่ม�ชิุกิในแบบ ส่วิชุ.01 ว่ิ�ครบหร่อไม่)

        (3) บันท้ำกิร�ยชุ่�อส่ม�ชิุกิวิิส่�หกิิจัชุุมชุน โดยคลิกิทีำ�ปุ่ิม [เพิ�ม/แก้ิไข สมาชิุกิ]  ในภาพท่� 15 
ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�ต่�ง “เพิ�มสมาชิุกิวิิสาหกิิจ” (ดัังภาพท่� 16)

      (4) ทำำ�กิ�รบันทำ้กิส่ม�ชุิกิวิิส่�หกิิจัชุุมชุน โดยมีวิิธ์ีกิ�รบันทำ้กิเชุ่นเดียวิกิับ  “ข้อ 3.1 ผู้้้ม่ 
อำานาจทำากิารแทนวิิสาหกิิจชุุมชุน” ทัำ�งนี� ห�กิมีกิ�ร “login ฐานทะเบ่ยนราษฎร” อยู่แล้วิ ข้ึ้อควิ�มทีำ�ปุ่ิมจัะแส่ดง  
[ดึังข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online] 
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      (5) ห�กิต้องกิ�ร “แก้ิไข” ส่ม�ชิุกิวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ให้คลิกิทีำ�ปุ่ิม [แก้ิไข] (ดัังภาพท่� 17) 

     4.2 สมาชุิกิเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน : ส่ม�ชุิกิเคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ปิระกิอบด้วิย 
วิิส่�หกิิจัชุุมชุนต่ั�งแต่่ 2 วิิสาหกิิจชุุมชุนขึ�นไปม�รวิมตัวิกิัน (โดยใชุ้ผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนจั�กิวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 
ม�จัดทำะเบียน) และอ�จัมีบุคคลภ�ยนอกิม�ร่วิมในกิ�รดำ�เนินกิ�รด้วิยได้

     วิิธ่ีกิารบันทึกิสมาชิุกิเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน  มีขัึ้�นตอนดังต่อไปินี�

      (1) รวิมทัำ�งหมด : ให้กิรอกิตัวิเลขึ้จัำ�นวินส่ม�ชิุกิทัำ�งหมดทีำ�อยู่ใน แบบ ส่วิชุ.01

      (2) บันทำ้กิไปิแล้วิ : เปิ็นตัวิเลขึ้จัำ�นวินทำี�บันทำ้กิไปิแล้วิจัริงในระบบฯ (ดัังภาพท่� 18)
ทั�งน่� ตัวิเลขึ้ในชุ่อง “รวิมทั�งหมดั” และ ชุ่อง “บันทึกิไปแลั้วิ” ต้องตรงกิัน (เปิ็นตัวิชุ่วิยในกิ�รตรวิจัทำ�น 
ว่ิ�ได้ทำำ�กิ�รบันท้ำกิส่ม�ชิุกิในแบบ ส่วิชุ.01 ว่ิ�ครบหร่อไม่)

       4.2.1 สมาชิุกิเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุนท่�เป็นผู้้้แทนจากิ “บุคคลัภายนอกิ”  

         (1) บันทำ้กิร�ยชุ่�อส่ม�ชุิกิเคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน โดยคลิกิทำี�ปิุ่ม [เพิ�ม/แกิ้ไข 
สมาชุิกิ] ในภาพท่� 18 ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�ต่�ง “เพิ�มสมาชุิกิวิิสาหกิิจ” จั�กินั�น คลิกิทำี�ปิุ่ม [o] หน้�หัวิขึ้้อ 
“เป็นสมาชิุกิบุคคลัภายนอกิ” (ดัังภาพท่� 19)
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         (2) ทำำ�กิ�รบนัทำก้ิส่ม�ชิุกิเคร่อขึ้�่ยวิสิ่�หกิิจัชุุมชุน (โดยมวีิธิ์กีิ�รบนัทำก้ิเชุน่เดยีวิกัิบ  
“ข้อ 3.1 ผู้้้ม่อำานาจทำากิารแทนวิิสาหกิิจชุุมชุน”)  ทำั�งนี� ห�กิมีกิ�ร “login ฐานทะเบ่ยนราษฎร” อยู่แล้วิ 
ขึ้้อควิ�มทำี�ปิุ่มจัะแส่ดง  [ดัึงข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online] 

       4.2.2 สมาชิุกิเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุนท่�เป็นผู้้้แทนจากิ “วิิสาหกิิจชุุมชุน”  
(โดยใชุ้ชุ่�อขึ้องผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนวิิส่�หกิิจัชุุมชุนเปิ็นตัวิแทำนในกิ�รเปิ็นส่ม�ชุิกิเคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน)   

         (1) บันทำ้กิส่ม�ชิุกิเคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน โดยคลิกิทีำ�ปุ่ิม [เพิ�ม/แก้ิไข สมาชิุกิ] 
ในภาพท่� 18 ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�ต่�ง “เพิ�มสมาชุิกิวิิสาหกิิจ” (ดัังภาพท่� 20)

           (2) คลิกิทีำ�ปุ่ิม [o] หน้�หัวิข้ึ้อ “เป็นผู้้้แทนจากิวิิสาหกิิจชุุมชุน” ระบบฯ 
จัะแส่ดงหน้�จัอ “ค้นหาข้อม้ลัสมาชุิกิผู้้้ม่อำานาจแทน” (ดัังภาพท่� 20) 

                (3) กิรอกิ “รหัสทะเบ่ยน” และคลิกิทำี�ปิุ่ม [ค้นหา] ระบบฯ จัะแส่ดงร�ยชุ่�อ 
ผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทำี�ค้นห�

             (4) คลิกิทำี�ปิุ่ม [เพิ�ม] ด้�นหลังร�ยชุ่�อผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทำี�ต้องกิ�ร 
(ต�มทำี�ระบุไวิ้ในแบบ ส่วิชุ.01) ระบบฯ จัะบันทำ้กิร�ยชุ่�อดังกิล่�วิเปิ็นส่ม�ชุิกิเคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน

         (5) ส่�ม�รถึ “ดั้ข้อม้ลัสมาชุิกิ” ได้โดยคลิกิทำี�ปิุ ่ม [ไปหน้ารายชุ่�อสมาชุิกิ]  
และ ห�กิต้องกิ�ร แก้ิไข หร่อ ลับ ส่ม�ชิุกิเคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ให้คลิกิทีำ�ปุ่ิม [แก้ิไข] หร่อ ปุ่ิม [ลับ] (ดัังภาพท่� 21)

20

21
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   5. กิิจกิาร/กิิจกิรรม ท่�ม่ควิามประสงค์ดัำาเนินกิาร

    ในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน มีกิ�รจัำ�แนกิกิิจักิ�ร/กิิจักิรรม โดยแบ่งเป็ิน 2 กิลุ่ม ค่อ 

          • กิลุ่ัมท่� 1 : กิลุ่ัมกิารผู้ลิัต่สินค้า ปิระกิอบด้วิย 18 ปิระเภทำกิิจักิ�ร/กิิจักิรรม ได้แก่ิ

1. กิ�รผลิตพ่ื่ชุ   2. กิ�รผลิตปิศุสั่ตว์ิ

3. กิ�รผลิตปิระมง 4. กิ�รแปิรรูปิผลิตภัณฑ์์อ�ห�ร

5. ผลิตภัณฑ์์ผ้�ทำอ/เส่่�อผ้� 6. เคร่�องจัักิส่�น

7. ดอกิไม้ปิระดิษฐ์ 8. เคร่�องจัักิรกิล

9. ขึ้องชุำ�ร่วิย/ขึ้องทีำ�ระล้กิ 10. ผลิตภัณฑ์์ส่มุนไพื่ร

11. เคร่�องด่�ม   12. เคร่�องปิระดับ/อัญมณี

13. เคร่�องไม้/เฟอร์นิเจัอร์ 14. เคร่�องหนัง

15. กิ�รผลิตปัิจัจััยกิ�รผลิต 16. เคร่�องปัิ�น

17. สิ่�งปิระดิษฐ์จั�กิโลหะ 18. กิ�รผลิตสิ่นค้�อ่�น

 • กิลุ่ัมท่� 2 : กิลุ่ัมกิารให้บริกิาร ปิระกิอบด้วิย 6 ปิระเภทำกิิจักิ�ร/กิิจักิรรม ได้แก่ิ

1. ร้�นค้�ชุุมชุน  2. ออมทำรัพื่ย์ชุุมชุน

3. ท่ำองเทีำ�ยวิ   4. สุ่ขึ้ภ�พื่

5. ซ่้ำอมเคร่�องจัักิรกิล 6. กิ�รให้บริกิ�รอ่�นๆ

      โดยแต่ละปิระเภทำกิิจักิ�ร/กิิจักิรรม ได้มีกิ�รจัำ�แนกิย่อยเปิ็นหมวิดกิิจักิ�ร/กิิจักิรรม 
และในแต่ละหมวิดกิิจักิ�ร/กิิจักิรรม ยังจัำ�แนกิย่อยเป็ินชุนิดขึ้องสิ่นค้�หร่อบริกิ�ร 

      ดังนั�น กิ�รบันทำ้กิขึ้้อมูลต่้องทำำ�กิ�รวิิเคร�ะห์ข้อม้ลัแลัะทำากิารจำาแนกิกิิจกิาร/กิิจกิรรม         
ทีำ�วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน มีควิ�มปิระส่งค์ดำ�เนินกิ�รให้ตรงต�มร�ยละเอียด “กิารจำาแนกิกิลุ่ัม 
กิิจกิาร/ประเภทกิิจกิาร ของวิิสาหกิิจชุุมชุนแลัะเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน” ในภ�คผนวิกิทำ้�ยเล่ม     
(ข้ึ้อมูลในระบบฯ มีควิ�มถูึกิต้องเพ่ื่�อกิ�รนำ�ไปิใชุ้ง�นในกิ�รส่่งเส่ริมส่นับส่นุนต่อไปิ)

   วิิธ่ีกิารบันทึกิกิิจกิาร/กิิจกิรรม ท่�ม่ควิามประสงค์ดัำาเนินกิาร 

   ผู้ใชุ้ง�นส่�ม�รถึทำำ�กิ�รบันทำ้กิกิิจักิ�ร/กิจิักิรรม ทำี�มีควิ�มปิระส่งค์ดำ�เนินกิ�ร โดยกิ�รเลอ่กิร�ย
ละเอียดต�มลำ�ดับชัุ�นขึ้องข้ึ้อมูลจั�กิ [List Box] ดังนี� (ดัังภาพท่� 22) 

    (1) กิลุ่มกิิจักิ�ร/กิิจักิรรม : ได้แก่ิ กิลุ่มกิ�รผลิต และกิลุ่มกิ�รให้บริกิ�ร     

    (2) ปิระเภทำกิิจักิ�ร/กิิจักิรรม : ได้แก่ิ

         • กิลุ่มกิ�รผลิตสิ่นค้� ปิระกิอบด้วิย 18 ปิระเภทำกิิจักิ�ร/กิิจักิรรม 

            • กิลุ่มกิ�รให้บริกิ�ร ปิระกิอบด้วิย 6 ปิระเภทำกิิจักิ�ร/กิิจักิรรม 



คู่มือการใช้งานและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 27

        (3) ปิระเภทำกิิจักิ�ร/กิิจักิรรมย่อย 

        (4) ชุนิดขึ้องสิ่นค้� หร่อบริกิ�ร 

        (5) ร�ยละเอียด : ต้องกิรอกิร�ยละเอียดชุนิดขึ้องสิ่นค้� หร่อบริกิ�รลงในชุ่องรับข้ึ้อมูล

        (6) คลิกิทีำ�ปุ่ิม [บันทึกิกิลุ่ัมกิิจกิาร] 

ตั่วิอย่าง เชุ่น วิิส่�หกิิจัชุุมชุนส่มุนไพื่รเพ่ื่�อสุ่ขึ้ภ�พื่ มีควิ�มปิระส่งค์ดำ�เนินกิ�รในกิ�รผลิตเคร่�องด่�มนำ��นมข้ึ้�วิย�คู,   

           นำ��ลูกิเด่อย, นำ��ข้ึ้�วิกิล้องงอกิ

         จากิภาพท่� 22 ส่�ม�รถึทำำ�กิ�ร “แกิ้ไข” กิิจักิ�ร/กิิจักิรรม ได้โดยคลิกิทำี�ปิุ่ม [แกิ้ไข] ระบบฯ 
จัะแส่ดงกิิจักิ�ร/กิิจักิรรม เพื่่�อให้ทำำ�กิ�รแกิ้ไขึ้ขึ้้อมูล หร่อ คลิกิทำี�ปิุ่ม [ลับ] เพื่่�อทำำ�กิ�รลบขึ้้อมูลกิิจักิ�ร/กิิจักิรรม 
ทีำ�ไม่ต้องกิ�รออกิไปิ  

   6. ลัักิษณีะกิารประกิอบกิิจกิาร 

    ทำำ�กิ�รบันทำ้กิโดยคลิกิทำี�ปิุ่ม [o] หน้�หัวิขึ้้อลักิษณะกิ�รปิระกิอบกิิจักิ�ร (ต�มทำี�ระบุไวิ้ใน 
แบบ ส่วิชุ.01) โดยมีให้เล่อกิ 3 ลักิษณะ (ดัังภาพท่� 23 - 25) 

    (1) ไม่เคยปิระกิอบกิิจักิ�รม�ก่ิอนกิ�รย่�นขึ้อจัดทำะเบียน (ดัังภาพท่� 23)

22

23
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    (2) เคยปิระกิอบกิิจักิ�รโดยไม่เปิ็นนิติบุคคล ให้ระบุ “กิิจกิาร” ทำี�ผู ้ขึ้อย่�นจัดทำะเบียน    
เคยปิระกิอบกิิจักิ�รในชุ่อง  (ดัังภาพท่� 24)

    (3) เคยปิระกิอบกิิจักิ�รโดยเป็ินนิติบุคคล ให้ระบุ “ชุ่�อกิิจกิาร” และ “เลัขทะเบ่ยนนิติ่บุคคลั” 
ในชุ่อง  (ดัังภาพท่� 25)

24

25

   7. กิารย่�นเอกิสารประกิอบ 

    ระบบฯ จัะแส่ดงหัวิขึ้้อเอกิส่�รหลักิฐ�นปิระกิอบในกิ�รย่�นขึ้อจัดทำะเบียนต�มทำี�ผู้ใชุ้ง�น 
เล่อกิไว้ิใน “ข้อ 6 ต่ามลัักิษณีะกิารประกิอบกิิจกิาร” ดังนี�

    7.1 กิรณี เล่อกิ “ไม่เคยประกิอบกิิจกิารมาก่ิอนกิารย่�นขอจดัทะเบ่ยน” หร่อ “เคยประกิอบ
กิิจกิารโดัยไม่เป็นนิติ่บุคคลั” ระบบฯ จัะแส่ดงห ัวิข้ึ้อเอกิส่�รหลักิฐ�นปิระกิอบในกิ�รย่�นขึ้อจัดทำะเบียน จัำ�นวิน 
5 ร�ยกิ�ร (ดัังภาพท่� 26) จั�กินั�น ให้ผู้ใชุ้ง�นคลิกิ [✓] ในชุ่อง  หน้�เอกิส่�รหลักิฐ�นต�มทีำ�วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/
เคร่อข่ึ้�ยฯ ได้ย่�นปิระกิอบในกิ�รย่�นขึ้อจัดทำะเบียนต�มจัริง 

26
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    7.2 กิรณี เล่อกิ “เคยประกิอบกิิจกิารโดัยเป็นนิต่ิบุคคลั” ระบบฯ จัะแส่ดงหัวิขึ้้อเอกิส่�ร 
หลักิฐ�นปิระกิอบในกิ�รย่�นขึ้อจัดทำะเบียน จัำ�นวิน 6 ร�ยกิ�ร (ดัังภาพท่� 27) จั�กินั�น ให้ผู้ใชุ้ง�น ค ลิกิ [✓] ในชุ่อง 
 หน้�เอกิส่�รหลักิฐ�นต�มทีำ�วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ ได้ย่�นปิระกิอบในกิ�รย่�นขึ้อจัดทำะเบียนต�มจัริง

27

    ขั�นต่อนท่� 2 กิารค้นหาแบบคำาขอจดัทะเบ่ยน

    กิ�รค้นห�แบบคำ�ขึ้อจัดทำะเบียนขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ เพื่่�อใชุ้ในกิ�รปรับปรุง 
แลัะแก้ิไขข้อม้ลั หร่อ พิมพ์แบบคำาขอจดัทะเบ่ยน (แบบ ส่วิชุ.01) โดยมีวิิธี์กิ�ร ดังนี�

    • หลังจั�กิ (login) เขึ้้�สู่่ระบบฯ เรียบร้อยแล้วิ ให้เล่อกิทำี�เมนู “คำาร้อง” จั�กินั�น เล่อกิ 
“แบบคำาขอจดัทะเบ่ยน (สวิชุ.01)” และคลิกิทีำ� “ค้นหาเพ่�อแก้ิไข/ลับ” (ดัังภาพท่� 28) 

28
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     • ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�จัอให้ค้นห�แบบคำ�ขึ้อจัดทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ 
ค้นห�ได้จั�กิ “เลัขท่�คำาขอ” หร่อ “ชุ่�อวิิสาหกิิจ” ดังนี� (ดัังภาพท่� 29)  

          - เลขึ้ทีำ�คำ�ขึ้อ : ให้คลิกิทีำ�ปุ่ิม [o] หน้�หัวิข้ึ้อ “เลัขท่�คำาขอ” จั�กินั�น กิรอกิเลขึ้ทีำ�คำ�ขึ้อ 
ทีำ�ต้องกิ�รค้นห�ลงในชุ่องรับข้ึ้อมูล แล้วิคลิกิทีำ�ปุ่ิม [ค้นหา] 

             - ชุ่�อวิิส่�หกิิจั : ให้คลิกิทีำ�ปุ่ิม [o] หน้�หัวิข้ึ้อ “ชุ่�อวิิสาหกิิจ” จั�กินั�น กิรอกิชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/
เคร่อข่ึ้�ยฯ ทีำ�ต้องกิ�รค้นห�ลงในชุ่องรับข้ึ้อมูล แล้วิคลิกิทีำ�ปุ่ิม [ค้นหา]

29

	 	 	 	 	 • ระบบฯ จัะแส่ดงข้ึ้อมูลวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ ทีำ�ค้นห� (ดัังภาพท่� 30)  

30

	 	 	 	 	 • ผู้ใชุ้ง�นส่�ม�รถึทำำ�กิ�รแกิ้ไขึ้ขึ้้อมูลได้โดย คลิกิทำี�ปิุ่ม [แกิ้ไข] เพื่่�อทำำ�กิ�รปิรับปิรุงและ
แกิ้ไขึ้ขึ้้อมูลในแบบคำ�ขึ้อจัดทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ. 01)

     • ส่�ม�รถึคลิกิทำี�ปิุ่ม [พิมพ์] เพื่่�อส่ั�งพื่ิมพื่์แบบคำ�ขึ้อจัดทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.01)

ข้อควิรระวิัง : ห�กิคลิกิทำี�ปิุ่ม [ลับ] จัะเปิ็นกิ�รลบขึ้้อมูลออกิจั�กิระบบฯ ทำันทำี (ไม่สามารถกิ้้ค่นไดั้)

      ขั�นต่อนท่� 3 กิารอนุมัต่ิ/ไม่อนุมัต่ิ กิารจดัทะเบ่ยน

          ผู้ใชุ้ง�นทำำ�กิ�รบันท้ำกิข้ึ้อมูลแบบคำ�ขึ้อจัดทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ. 01)  ลงในระบบฯ 
เรียบร้อยแล้วิเม่�อ ครบ 7 วิันทำากิาร ระบบฯ จัะแส่ดงร�ยชุ่�อขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ เพ่ื่�อให้ทำำ�กิ�ร 
“อนุมัต่ิ/ไม่อนุมัต่ิ” กิ�รย่�นคำ�ขึ้อจัดทำะเบียน โดยมีวิิธ์ีกิ�ร ดังนี�
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     (1) กิารอนุมัต่ิ กิารจดัทะเบ่ยนในระบบสารสนเทศวิิสาหกิิจชุุมชุน 

              • คลิกิทีำ�เมนู [อนุมัต่ิ] จั�กินั�น คลิกิทีำ�เมนู [กิารอนุมัต่ิกิารจดัทะเบ่ยน] ระบบฯ 
จัะแส่ดงหน้�จัอ “กิารอนุมัติ่กิารย่�นคำาขอจดัทะเบ่ยน” ซ้ำ้�งส่�ม�รถึทำำ�กิ�รค้นห�ได้จั�กิ “ข้อม้ลัทั�งหมดั” หร่อ 
“ข้อม้ลัโดัยกิารกิำาหนดัเง่�อนไข” ดังนี� (ดัังภาพท่� 31)  

         - ขึ้้อมูลทำั�งหมด : ให้คลิกิทำี�ปิุ่ม [o] หน้�หัวิขึ้้อ “ข้อม้ลัทั�งหมดัท่�ย่�นแบบ”  

         - ขึ้อ้มลูโดยกิ�รกิำ�หนดเง่�อนไขึ้ : ให้คลกิิทำี�ปิุม่ [o] หน�้หวัิขึ้อ้ “ขอ้มล้ัต่ามเง่�อนไข” 
จั�กินั�น คลกิิทำี�  หน�้เง่�อนไขึ้ทำี�ตอ้งกิ�ร ซ้ำ้�งม ี2 เง่�อนไขึ้ ไดแ้กิ ่“กิำาหนดัชุว่ิงวินั” หรอ่ “ประเภทของวิสิาหกิจิ”  

                •  หลังจั�กิกิำ�หนดเง่�อนไขึ้ทำี�ต้องกิ�รเรียบร้อยแล้วิ ให้คลิกิทำี�ปิุ่ม [ค้นหา]        
เพื่่�อค้นห�ขึ้้อมูล หร่อ คลิกิทำี�ปิุ่ม [ยกิเลัิกิ] เพื่่�อทำำ�กิ�รยกิเลิกิกิ�รค้นห� 

	 	 	 	 	 	 	 • เม่ �อคลิกิทำี�ปิุ ่ม [ค้นหา] ระบบฯ จัะแส่ดงร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ 
ต�มเง่�อนไขึ้ทีำ�เล่อกิไว้ิ จั�กินั�น ให้ คลิกิ [✓] ทีำ�ชุ่อง  หน้� “คำาขอเลัขท่�” ทีำ�ต้องกิ�รอนุมัติ แล้วิคลิกิทีำ�ปุ่ิม [อนุมัติ่] 
(ดัังภาพท่� 32)

หมายเหตุ่ : กิรณี่ในชุ่องหมายเหตุ่ม่ข้อควิามแจ้งเต่่อน ให้ทำำ�กิ�รแกิ้ไขึ้ขึ้้อมูลต�มทำี�ระบบฯ ขึ้้�นขึ้้อควิ�ม 
แจ้ังเต่อนให้ถูึกิต้องก่ิอน จ้ังจัะส่�ม�รถึทำำ�กิ�รอนุมัติ/ไม่อนุมัติ คำ�ขึ้อจัดทำะเบียนได้
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	 	 	 	 	 	 • ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�ต่�ง “ย่นยันกิารอนุมัติ่กิารย่�นคำาขอจดัทะเบ่ยน” (ดัังภาพท่� 33) 
จั�กินั�น คลิกิทำี�ปิุ่ม [ย่นยัน] เพื่่�อย่นยันกิ�รอนุมัติกิ�รย่�นคำ�ขึ้อจัดทำะเบียน หร่อ คลิกิทำี�ปิุ่ม [ยกิเลัิกิ] เพื่่�อยกิเลิกิ 
กิ�รอนุมัติกิ�รย่�นคำ�ขึ้อจัดทำะเบียน  ทัำ�งนี� ร�ยชุ่�อทีำ�ยกิเลิกิจัะกิลับไปิแส่ดงทีำ�หน้� “กิารอนุมัติ่กิารย่�นขอจดัทะเบ่ยน” 
ดังเดิม เพ่ื่�อให้ผู้ใชุ้ง�นพิื่จั�รณ�ว่ิ�จัะดำ�เนินกิ�รอนุมัติ/ไม่อนุมัติกิ�รย่�นคำ�ขึ้อจัดทำะเบียนอีกิครั�งหน้�ง 

    (2) กิารไม่อนุมัติ่ กิารจดัทะเบ่ยนในระบบสารสนเทศวิิสาหกิิจชุุมชุน

              • จากิภาพท่� 32 ห�กิไม่อนุมัติกิ�รจัดทำะเบียน ให้คลิกิ [ ] ทำี �ชุ่อง   หน้� 
“คำาขอเลัขท่�” ทีำ�จัะไม่อนุมัติกิ�รย่�นคำ�ขึ้อจัดทำะเบียน จั�กินั�น คลิกิทีำ�ปุ่ิม [ไม่อนุมัติ่]

             • ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�ต่�ง “ไม่อนุมัต่ิกิารย่�นคำาร้องขอจดัทะเบ่ยน” จั�กินั�น 
ให้คลิกิทำี�ชุ่อง  หน้�เหตุผลทำี�ไม่อนุมัติ แล้วิคลิกิทำี�ปิุ่ม [บันทึกิ] (ดัังภาพท่� 34) หร่อ คลิกิทำี�ปิุ่ม [ยกิเลัิกิ]  
เพื่่�อยกิเลิกิกิ�รไม่อนุมัติกิ�รย่�นคำ�ขึ้อจัดทำะเบียน ทำั�งนี� ร�ยชุ่�อทำี�ยกิเลิกิจัะกิลับไปิแส่ดงทำี�หน้� “กิารอนุมัต่ิ 
กิารย่�นขอจดัทะเบ่ยน” ดังเดิม เพ่ื่�อให้ผู้ใชุ้ง�นพิื่จั�รณ�ว่ิ�จัะดำ�เนินกิ�รอนุมัติ/ไม่อนุมัติ กิ�รย่�นคำ�ขึ้อจัดทำะเบียน
อีกิครั�งหน้�ง

  2.2.2 แบบคำาร้องคัดัค้านกิารจดัทะเบ่ยน (แบบ สวิชุ.02)

    กิ�รย่�นแบบคำ�ร้องคัดค้�นกิ�รจัดทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.02) ส่�ม�รถึทำำ�กิ�รย่�นได้ ภายใน 7 วัิน 
ทีำ�ปิิดปิระกิ�ศร�ยชุ่�อในกิ�รย่�นขึ้อจัดทำะเบียน ณ ส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอ

    โดยมีวิิธี์กิ�รบันท้ำกิ ดังนี�

       (1) กิารเพิ�มแบบคำาร้องคัดัค้านกิารจดัทะเบ่ยน 

             • บันทำ้กิแบบคำ�ร้องคัดค้�นกิ�รจัดทำะเบียน โดยคลิกิทำี�เมนู “คำาร้อง” และคลิกิทำี� 
“แบบคำาร้องคดััค้านกิารจดัทะเบย่น (สวิชุ.02)” จั�กินั�น คลกิิทำี� “เพิ�มคำาขอ” ระบบฯ จัะแส่ดงแบบ ส่วิชุ.02 
โดยมีร�ยละเอียดในส่่วินต่�งๆ ดังนี� (ดัังภาพท่� 35)
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       - วัินท่�รับเร่�อง : เล่อกิวัินทีำ�ทำำ�กิ�รรับเร่�อง โดยคลิกิทีำ� [ร้ปปฏิิทิน] จั�กินั�น คลิกิเล่อกิ 
[ตั่วิเลัขวัินท่�] ทีำ�ต้องกิ�รในปิฏิิทิำน

               - ผู้้้รับเร่�อง : บันท้ำกิชุ่�อผู้ทีำ�รับเร่�อง

               - เลัขท่�รับ : ระบุเลขึ้ทีำ�รับในชุ่องรับข้ึ้อมูล (อำ�เภอเป็ินผู้กิำ�หนด)

               - เข่ยนท่� : ระบุส่ถึ�นทีำ�ทีำ�เขีึ้ยนแบบคำ�ร้องคัดค้�นกิ�รจัดทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.02)

               - วัินท่�เข่ยน : เล่อกิวัินทีำ�เขีึ้ยน โดยคลิกิทีำ� [ร้ปปฏิิทิน] จั�กินั�น คลิกิเล่อกิ [ตั่วิเลัขวัินท่�] 
ทีำ�ต้องกิ�รในปิฏิิทิำน 

        • กิรอกิ “หมายเลัขบัต่รประชุาชุนของผู้้้ย่�นแบบคำาร้องคัดัค้านกิารจดัทะเบ่ยน”   
แล้วิคลิกิทีำ�ปุ่ิม [ดึังข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online] ระบบฯ จัะทำำ�กิ�รด้งข้ึ้อมูลไปิกิรอกิให้อัตโนมัติ (ดัังภาพท่� 36) 
ทัำ�งนี� “รหัสไปรษณ่ีย์” และ “เบอร์โทรศัพท์” ต้องทำำ�กิ�รบันท้ำกิเองให้ครบต�มข้ึ้อมูลทีำ�ระบุไว้ิในแบบ ส่วิชุ.02
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หมายเหต่ ุ  

                 (1) กิรณ ีเขึ้้�ใชุ้ง�นระบบฯ เพื่่�อด้งขึ้้อมูลบัตรปิระชุ�ชุนใหม่ หร่อทำำ�กิ�รออกิจั�กิระบบฯ แล้วิเขึ้้�ใหม ่: ต้องทำำ�กิ�ร “login ฐานทะเบ่ยนราษฎร” 
และ “เชุ่�อมต่่อฐานทะเบ่ยนราษฎร” ใหม่ทำุกิครั�ง และเม่�อทำำ�กิ�รเชุ่�อมฯ เรียบร้อยแล้วิขึ้้อควิ�มในปิุ่ม [login ฐานทะเบ่ยนราษฎร] จัะเปิลี�ยนเปิ็น 

[ดัึงข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online] 

              (2) กิรณี มีกิ�ร “login ฐานทะเบ่ยนราษฎร” อยู่แล้วิ : ข้ึ้อควิ�มทีำ�ปุ่ิมจัะแส่ดง [ดึังข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online] 
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     • บันท้ำกิข้ึ้อมูลในส่่วิน “ม่ควิามเก่ิ�ยวิข้อง โดัย” : ให้ระบุส่ถึ�นภ�พื่ขึ้องผู้ย่�นแบบคำ�ร้อง
คัดค้�นกิ�รจัดทำะเบียนว่ิ� มีควิ�มเกีิ�ยวิข้ึ้องกัิบวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ นั�นๆ อย่�งไร (ดัังภาพท่� 37) ซ้้ำ�งมีให้เล่อกิ 
3 หัวิข้ึ้อ ได้แก่ิ (1) เป็ินส่ม�ชิุกิวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (2) เป็ินส่ม�ชิุกิเคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน และ (3) เป็ินผู้มีส่่วินได้ส่่วินเสี่ย         

          โดยมีวิิธี์กิ�รบันท้ำกิ ดังนี�

              - คลิกิทีำ�ปุ่ิม [o] หน้�หัวิข้ึ้อควิ�มเกีิ�ยวิข้ึ้องทีำ�ต้องกิ�ร  

             - ในกิรณี เล่อกิหัวิขึ้้อทำี� (1) หร่อ (2) หลังจั�กิคลิกิเล่อกิหัวิขึ้้อแล้วิ ต้องกิรอกิ 
“รหัสทะเบ่ยนของวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายฯ” จั�กินั�น คลิกิทีำ�ปุ่ิม [ค้นหา] (ดัังภาพท่� 37)

             - ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�ต่�งขึ้้อมูลวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ จั�กินั�น คลิกิทำี�ปิุ่ม 
[นำาเข้าข้อม้ลัหลัักิ] เพ่ื่�อนำ�ข้ึ้อมูลเข้ึ้�ชุ่องรับข้ึ้อมูล

37

     • กิรอกิ “คำาขอเลัขท่�” ในกิ�รคัดค้�นกิ�รจัดทำะเบียนในชุ่องรับข้ึ้อมูล จั�กินั�น คลิกิทีำ�ปุ่ิม 
[ค้นหา] ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�ต่�ง “ขอย่�นคำาร้องคัดัค้านกิารจดัทะเบ่ยน ของ” วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ 
ทีำ�ค้นห� จั�กินั�น คลิกิทีำ�ปุ่ิม [นำาเข้าฟอร์มหลัักิ] เพ่ื่�อนำ�ข้ึ้อมูลเข้ึ้�ชุ่องรับข้ึ้อมูล (ดัังภาพท่� 38)

       • ระบุเหตุผลแห่งกิ�รร้องคัดค้�น ในชุ่องรับข้ึ้อมูล 

       • เม่�อทำำ�กิ�รบันทำ้กิและตรวิจัส่อบขึ้้อมูลทำี�บันทำ้กิเรียบร้อยแล้วิ ให้คลิกิทำี�ปิุ่ม [บันทึกิ] 
เพ่ื่�อบันท้ำกิข้ึ้อมูลเข้ึ้�ระบบฯ หร่อ คลิกิปุ่ิม [ยกิเลิักิ] เพ่ื่�อทำำ�กิ�รยกิเลิกิกิ�รป้ิอนข้ึ้อมูล
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   (2) กิารค้นหาแบบคำาร้องคัดัค้านกิารจดัทะเบ่ยน 

         • ผู้ใชุ้ง�นส่�ม�รถึค้นห� “แบบคำาร้องคัดัค้านกิารจดัทะเบ่ยน” โดยคลิกิ ทีำ�เมนู “คำาร้อง” 
แล้วิคลิกิทำี� “แบบคำาร้องคัดัค้านกิารจดัทะเบ่ยน (สวิชุ.02)” จั�กินั�น คลิกิทำี� “ค้นหาเพ่�อแกิ้ไข/ลับ” ระบบฯ 
จัะแส่ดงหน้�จัอ “กิารค้นหาคำาร้องคัดัค้านกิารจดัทะเบ่ยน” (ดัังภาพท่� 39) โดยมีเง่�อนไขึ้กิ�รค้นห�ได้ 2 แบบ ดังนี�

       แบบท่� 1 เลัขท่�รับ : คลิกิทีำ�ปุ่ิม [o] หน้�หัวิข้ึ้อ “เลัขท่�รับ” และกิรอกิเลขึ้ทีำ�รับแบบ
คำ�ร้องคัดค้�นกิ�รจัดทำะเบียนทีำ�ต้องกิ�รค้นห� (อำ�เภอเป็ินผู้กิำ�หนด) ในชุ่องรับข้ึ้อมูล

       แบบท่� 2 ชุ่�อวิิสาหกิิจ/เคร่อข่าย : คลิกิทำี�ปิุ ่ม [o] หน้�หัวิขึ้้อ “ชุ่�อวิิสาหกิิจ/
เคร่อข่ายฯ” จั�กินั�นกิรอกิชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ ทีำ�ต้องกิ�รค้นห�ในชุ่องรับข้ึ้อมูล

39

	 	 	 	 	 • เม่�อเล่อกิเง่�อนไขึ้และกิรอกิขึ้้อมูลทำี�ต้องกิ�รค้นห�เรียบร้อยแล้วิ คลิกิทำี�ปิุ่ม [ค้นหา] 
ระบบฯ จัะแส่ดงผลกิ�รค้นห� (ดัังภาพท่� 40)

     • ผู้ใชุ้ง�นส่�ม�รถึทำำ�กิ�รคลิกิทีำ�ปุ่ิม [พิมพ์] เพ่ื่�อสั่�งพิื่มพ์ื่แบบคำ�ร้องคัดค้�นกิ�รจัดทำะเบียน 
(ดัังภาพท่� 40) 

40

                   • จากิภาพท่� 40 ผู้ใชุ้ง�นส่�ม�รถึทำำ�กิ�รแก้ิไขึ้ข้ึ้อมูลในแบบคำ�ร้องคัดค้�นกิ�รจัดทำะเบียน 
โดยคลิกิทีำ�ปุ่ิม [แก้ิไข] ระบบฯ จัะแส่ดงแบบคำ�ร้องคัดค้�นกิ�รจัดทำะเบียน (ดัังภาพท่� 41) 

           • เม่�อทำำ�กิ�รแก้ิไขึ้ข้ึ้อมูลเรียบร้อยแล้วิให้คลิกิทีำ�ปุ่ิม [บันทึกิ] เพ่ื่�อบันท้ำกิข้ึ้อมูลเข้ึ้�ระบบฯ 
หร่อ คลิกิทีำ�ปุ่ิม [ยกิเลิักิ] เพ่ื่�อทำำ�กิ�รยกิเลิกิกิ�รป้ิอนข้ึ้อมูล



คู่มือการใช้งานและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน36

41

    2.2.3 แบบคำาร้องอุทธีรณ์ีคัดัค้านกิารไม่รับจดัทะเบ่ยน (แบบ สวิชุ.06)

      เม่ �อน�ยทำะเบียนพื่ิจั�รณ�วิ่� “ไม่รับจดัทะเบ่ยน” จัะต้องทำำ�กิ�รออกิ “หนังส่อแจ้ง 
กิารไม่รับจดัทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 7)” เพื่่ �อส่่งให้ผู ้ม�ย่ �นคำ�ขึ้อจัดทำะเบียนทำร�บผลกิ�รพื่ิจั�รณ�ภ�ยใน  
15 วิันนับแต่วิันทำี�ได้พื่ิจั�รณ� ทั�งน่� ห�กิผู้ม�ย่�นคำ�ขึ้อจัดทำะเบียนมีขึ้้อขึ้ัดขึ้้องใจัในกิ�รพื่ิจั�รณ� ส่�ม�รถึม�ย่�น    
“แบบคำาร้องอุทธีรณี์คัดัค้านกิารไม่รับจดัทะเบ่ยน (แบบ สวิชุ.06)” ได้ทำี�ส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอ ภ�ยใน  
30 วัินนับแต่วัินทีำ�ได้รับหนังส่่อ 

     โดยมีวิิธี์กิ�รบันท้ำกิ ดังนี�

     (1) กิารเพิ�มแบบคำาร้องอุทธีรณ์ีคัดัค้านกิารไม่รับจดัทะเบ่ยน 

    • ผู้ใชุ้ง�นส่�ม�รถึบันทำ้กิแบบคำ�ร้องอุทำธ์รณ์คัดค้�นกิ�รไม่รับจัดทำะเบียน โดยคลิกิทำี�เมนู 
“คำาร้อง” และคลิกิทำี� “แบบคำาร้องอุทธีรณี์คัดัค้านกิารไม่รับจดัทะเบ่ยน หร่อ เพิกิถอนทะเบ่ยน (สวิชุ.06)” 
จั�กินั�น คลิกิทีำ� “เพิ�มคำาขอ” ระบบฯ จัะแส่ดงแบบ ส่วิชุ.06 โดยมีร�ยละเอียดในส่่วินต่�งๆ ดังนี� (ดัังภาพท่� 42) 
         - วิันท่�รับเร่�อง : เล่อกิวิันทำี�ทำำ�กิ�รรับเร่�อง โดยคลิกิทำี� [ร้ปปฏิิทิน] จั�กินั�น คลิกิเล่อกิ 
[ตั่วิเลัขวัินท่�] ทีำ�ต้องกิ�รในปิฏิิทิำน
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            - ผู้้้รับเร่�อง : บันท้ำกิชุ่�อผู้ทีำ�รับเร่�อง

           - เลัขท่�รับ : ระบุเลขึ้ทีำ�รับในชุ่องรับข้ึ้อมูล (อำ�เภอเป็ินผู้กิำ�หนด)

           - เข่ยนท่� : ระบุส่ถึ�นทีำ�ทีำ�เขีึ้ยนแบบคำ�ร้องอุทำธ์รณ์คัดค้�นกิ�รไม่รับจัดทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.06)

           - วัินท่�เข่ยน : เล่อกิวัินทีำ�เขีึ้ยน โดยคลิกิทีำ� [ร้ปปฏิิทิน] จั�กินั�น คลิกิเล่อกิ [ตั่วิเลัขวัินท่�] 
ทีำ�ต้องกิ�รในปิฏิิทิำน 
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	 	 	 	 	 	 	 • ทำำ�กิ�รบันทำ้กิขึ้้อมูลผู ้ย ่ �นแบบคำ�ร้องอุทำธ์รณ์คัดค้�นกิ�รไม่รับจัดทำะเบียน  
โดยกิรอกิ “หมายเลัขบัต่รประชุาชุนของผู้้้ย่�นคำาร้องอุทธีรณี์คัดัค้านกิารไม่รับจดัทะเบ่ยน” แล้วิคลิกิทำี�ปิุ่ม       
[ดึังข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online] ระบบฯ จัะทำำ�กิ�รด้งข้ึ้อมูลไปิกิรอกิให้อัตโนมัติ ทัำ�งนี� “รหัสไปรษณ่ีย์” และ 
“เบอร์โทรศัพท์” ต้องทำำ�กิ�รบันทำ้กิเองให้ครบต�มขึ้้อมูลทำี �ระบุไวิ้ในแบบ ส่วิชุ.06 (ดัังภาพท่ � 43)                                                                                                                                              
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หมายเหต่ ุ  
                (1) กิรณี เข้ึ้�ใชุ้ง�นระบบฯ เพ่ื่�อด้งข้ึ้อมูลบัตรปิระชุ�ชุนใหม่ หร่อทำำ�กิ�รออกิจั�กิระบบฯ แล้วิเข้ึ้�ใหม่ : ต้องทำำ�กิ�ร “login ฐานทะเบ่ยนราษฎร” 
 และ “เชุ่�อมต่่อฐานทะเบ่ยนราษฎร” ใหม่ทำุกิครั�ง และเม่�อทำำ�กิ�รเชุ่�อมฯ เรียบร้อยแล้วิขึ้้อควิ�มในปิุ่ม [login ฐานทะเบ่ยนราษฎร] จัะเปิลี�ยนเปิ็น    

 [ดัึงข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online] 
                (2) กิรณี มีกิ�ร “login ฐานทะเบ่ยนราษฎร” อยู่แล้วิ : ข้ึ้อควิ�มทีำ�ปุ่ิมจัะแส่ดง [ดึังข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online]
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	 	 	 	 	 	 • คลิกิทำี�ปิุ่ม [o] หน้�หัวิขึ้้อ “ไม่รับจดัทะเบ่ยน” (ดัังภาพท่� 44)

        • กิรอกิ “คำาขอเลัขท่�” (เปิ็นเลขึ้เดียวิกิันกิับคำาขอเลัขท่�ใน แบบ สวิชุ.01 ทำี�ต้องกิ�ร
อุทำธ์รณ์คัดค้�นกิ�รไม่รับจัดทำะเบียน) ในชุ่องรับขึ้้อมูล จั�กินั�น คลิกิทำี�ปิุ่ม [ค้นหา] 

        • ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�ต่�งขึ้้อมูลแบบคำ�ขึ้อจัดทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ 
ทำี�ค้นห� จั�กินั�น คลิกิทำี�ปิุ่ม [นำาเข้าข้อม้ลัหลัักิ] เพื่่�อนำ�ขึ้้อมูลเขึ้้�ชุ่องรับขึ้้อมูล 

        • กิรอกิ “เหตุ่ผู้ลักิารอุทธีรณี์คัดัค้านกิารไม่รับจดัทะเบ่ยน” ในชุ่องรับขึ้้อมูล 

        • ตรวิจัทำ�นควิ�มถึูกิต้องขึ้องขึ้้อมูล จั�กินั�น คลิกิทำี�ปิุ่ม [บันทึกิคำาร้อง] 

   (2) กิารค้นหาแบบคำาร้องอุทธีรณี์คัดัค้านกิารไม่รับจดัทะเบ่ยน 

       • ผู้ใชุ้ง�นส่�ม�รถึค้นห�แบบคำ�ร้องอุทำธ์รณ์คัดค้�นกิ�รไม่รับจัดทำะเบียน โดยคลิกิทีำ�เมนู 
“คำาร้อง” และคลิกิทำี� “แบบคำาร้องอุทธีรณี์คัดัค้านกิารไม่รับจดัทะเบ่ยน หร่อ เพิกิถอนทะเบ่ยน(สวิชุ.06)”  
จั�กินั�น คลิกิทีำ� “ค้นหาเพ่�อแก้ิไข/ลับ” (ดัังภาพท่� 45) ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�จัอ “กิารค้นหาคำาร้องอุทธีรณ์ี” 
โดยมีเง่�อนไขึ้กิ�รค้นห�ได้ 2 แบบ ดังนี� 

      แบบท่�1 เลัขท่�รับ : คลิกิทำี�ปิุ่ม [o] หน้�หัวิขึ้้อ “เลัขท่�รับ” และกิรอกิเลขึ้ทำี�รับแบบ 
คำ�ร้องอุทำธ์รณ์คัดค้�นกิ�รไม่รับจัดทำะเบียนทำี�ต้องกิ�รค้นห� (อำ�เภอเปิ็นผู้กิำ�หนด) ในชุ่องรับขึ้้อมูล

      แบบท่� 2 ชุ่�อวิิสาหกิิจ/เคร่อขา่ย : คลกิิทีำ�ปิุม่ [o] หน�้หวัิขึ้อ้ “ชุ่�อวิิสาหกิิจ/เคร่อข่ายฯ” 
จั�กินั�น กิรอกิชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ ทำี�ต้องกิ�รค้นห�ในชุ่องรับขึ้้อมูล
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          • เม่�อเล่อกิเง่�อนไขึ้และกิรอกิขึ้้อมูลทำี�ต้องกิ�รค้นห�เรียบร้อยแล้วิ คลิกิทีำ�ปิุ่ม [ค้นหา]  
ระบบฯ จัะแส่ดงผลกิ�รค้นห� (ดัังภาพท่� 46)  

          • ผู้ใชุ้ง�นส่�ม�รถึทำำ�กิ�รคลิกิทำี�ปิุ่ม [พิมพ์] เพื่่�อส่ั�งพื่ิมพื่์แบบคำ�ร้องอุทำธ์รณ์คัดค้�น 
กิ�รไม่รับจัดทำะเบียน (ดัังภาพท่� 46)           

45
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    • จากิภาพท่� 46 ผู้ใชุ้ง�นส่�ม�รถึทำำ�กิ�รแก้ิไขึ้ข้ึ้อมูลในแบบคำ�ร้องอุทำธ์รณ์คัดค้�นกิ�รไม่รับ 
จัดทำะเบียน โดยคลิกิทีำ�ปุ่ิม [แก้ิไข] ระบบฯ จัะแส่ดงแบบคำ�ร้องอุทำธ์รณ์คัดค้�นกิ�รไม่รับ จัดทำะเบียน (ดัังภาพท่� 47)  
    • เม่�อทำำ�กิ�รแกิ้ไขึ้ขึ้้อมูลเรียบร้อยแล้วิให้คลิกิทำี�ปิุ่ม [บันทึกิคำาร้อง] ทำี�ด้�นล่�งเพื่่�อบันทำ้กิ 
ข้ึ้อมูลเข้ึ้�ระบบฯ (ดัังภาพท่� 47)

    2.2.4 แบบคำาร้องขอปรับปรุงทะเบ่ยน (แบบ สวิชุ.05)

        วิิส่�หกิิจัชุุมชุนและเคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ส่�ม�รถึม�ย่�นแบบคำ�ร้องขึ้อปิรับปิรุงทำะเบียน 

(แบบ ส่วิชุ.05) ได้ทีำ� ส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอ ส่ำ�นักิง�นเกิษตรพ่ื่�นทีำ� 1- 4 (กิทำม.)        

โดยส่�ม�รถึทำำ�กิ�รปิรับปิรุงได้ 4 เร่�อง ดังนี�

      (1) ท่�ตั่�ง : กิ�รเปิลี�ยนแปิลงทีำ�ตั�งจัะต้องอยูใ่นเขึ้ตพ่ื่�นทีำ�อำ�เภอเดิม (มีมติทีำ�ปิระชุุมรับรอง
ในกิ�รเล่อกิทำี �ตั �งใหม่เปิ็นหลักิฐ�นปิระกิอบ) โดยต้องทำำ�กิ�รออกิ“หนังส่อ ท.วิ.ชุ. 2 ฉบับท่ �ต่ั �งใหม่”     
ให้แกิ่วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ และให้หมายเหตุ่ไวิ้วิ่� “ฉบับขอปรับปรุงท่�ต่ั�ง : เม่�อ.....วิันท่�/เดั่อน/ปี”    
เส่นอให้น�ยทำะเบียนลงน�ม และมอบให้แก่ิวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน นั�นๆ ต่อไปิ  

      (2) สมาชิุกิผู้้้ม่อำานาจทำากิารแทน (ไม่เกิิน 2 คน) : มีได้ 2 กิรณี

             - ผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนคนเดิม : ขึ้อล�ออกิหร่อเสี่ยชีุวิิต 

              - ส่ม�ชุิกิ : ต้องกิ�รเปิลี�ยนผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนคนใหม่ (มีมติทำี�ปิระชุุมรับรอง 
กิ�รแต่งตั�งคนใหม่/กิ�รถึอดถึอนคนเดิม เป็ินหลักิฐ�นปิระกิอบ)

      (3) สมาชุิกิ : มีกิ�รเปิลี�ยนแปิลงเพื่ิ�ม/ลด จัำ�นวินส่ม�ชุิกิ “โดัยยังคงต่้องม่สมาชุิกิ 
ไม่น้อยกิว่ิา 7 คน” (มีมติทีำ�ปิระชุุมรับรองกิ�รเข้ึ้�/ออกิ ขึ้องส่ม�ชิุกิคนเก่ิ�/คนใหม่ เป็ินหลักิฐ�นปิระกิอบ)
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     (4) กิิจกิาร/กิิจกิรรม ท่�ประสงค์จะดัำาเนินกิาร : มีกิ�รเปิลี�ยนแปิลงเพิื่�ม/ลด ขึ้องกิิจักิ�ร/
กิิจักิรรม (มีมติทีำ�ปิระชุุมรับรองกิ�รเปิลี�ยนแปิลงกิิจักิ�ร/กิิจักิรรม เป็ินหลักิฐ�นปิระกิอบ)

(ทั�งน่� เจ้ั�หน้�ทีำ�ต้องเก็ิบหลักิฐ�นปิระกิอบเพิื่�มเติมทีำ�เกีิ�ยวิข้ึ้องในแต่ละเร่�องทีำ�ขึ้อปิรับปิรุง แล้วิแต่กิรณี)

กิารบันทึกิแบบ สวิชุ.05 ในระบบฯ : จัะเปิ็นกิ�รเขึ้้�ไปิบันทำ้กิแกิ้ไขึ้/ปิรับปิรุง ในแบบ ส่วิชุ.01 ทำี�ได้ทำำ�กิ�ร   
จัดทำะเบียนไวิ้ โดยมวีิิธี่กิารบันทึกิข้อม้ลั ดังนี�

     (1) กิารค้นหาเลัขท่�คำาขอแลัะปีท่�อนุมัติ่จดัทะเบ่ยน 

         • ผู้ใชุ้ง�นค้นห� “คำาขอเลัขท่�” และ “ปีท่�อนุมัติ่จดัทะเบ่ยน” ขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/

เคร่อข่ึ้�ยฯ ทีำ�ย่�นแบบ ส่วิชุ.05 เพ่ื่�อขึ้อทำำ�กิ�รปิรับปิรุงข้ึ้อมูลทำะเบียน ได้โดยไปิทีำ�หัวิข้ึ้อ “รายงาน” แล้วิคลิกิทีำ�เมนู      

“ข้อม้ลักิารจดัทะเบ่ยน” (ดัังภาพท่� 48)

       • คลิกิทำี� “จำานวินกิารย่�นเอกิสารต่่างๆ” จัะปิร�กิฏิหน้�ต่�ง“รายงานกิารย่�นเอกิสาร

ต่่างๆ” (ดัังภาพท่� 48)

      • คลิกิทีำ�ปุ่ิม [o] หน้�หัวิข้ึ้อ และระบุเง่�อนไขึ้ทีำ�ต้องกิ�รค้นห� แล้วิคลิกิทีำ�ปุ่ิม [ค้นหา] 
ระบบฯ จัะแส่ดงร�ยง�นต�มเง่ �อนไขึ้ทำี�ค้นห� จั�กินั�นไปิทำี�เอกิส่�ร ส่วิชุ.01 แล้วิคลิกิทำี� “ต่ัวิเลัขจำานวิน 
วิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายฯ”  ทีำ�ต้องกิ�รค้นห� (ดัังภาพท่� 49)
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ต่ัวิอย่าง : ต้องกิ�รค้นห� “เลัขท่�คำาขอแลัะปีท่�อนุมัต่ิจดัทะเบ่ยน” ขึ้อง “วิิสาหกิิจชุุมชุนผู้้้เพาะเห็ดัต่ำาบลั    
ต่ะเค่ยนเต่่�ย” อ.บ�งละมุง จั.ชุลบุรี (ดัังภาพท่� 49)

49

	 	 	 	 	 	 • เม่�อคลกิิทำี� “ต่วัิเลัขจำานวินวิิสาหกิิจชุุมชุน/เครอ่ข่ายฯ” ระบบฯ จัะแส่ดงขึ้้อมูล 
“รายชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุนท่�ย่�นแบบคำาขอจดัทะเบ่ยน (สวิชุ.01)” แล้วิให้เล่อกิเง่�อนไขึ้ “อนุมัต่ิแลั้วิ” จั�กินั�น 
คลิกิทีำ�ปุ่ิม [ค้นหา] ระบบฯ จัะแส่ดงเฉพื่�ะข้ึ้อมูลทีำ�อนุมัติ (ดัังภาพท่� 50)

	 	 	 	 	 	 •	จากิภาพท่� 50 ค้นหาชุ่�อ “วิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายฯ” ท่�ต่้องกิาร ไดั้แกิ่  
“วิิสาหกิิจชุุมชุนผู้้้เพาะเห็ดัต่ำาบลัต่ะเค่ยนเต่่�ย” พบว่ิา คำาขอเลัขท่� ค่อ ชุบ.04/48 - 0006 โดัยม่ควิามหมาย 
ดัังน่�

                                     - ชุบ. หม�ยถ้ึง จัังหวัิด ในตัวิอย่�ง ค่อ จัังหวัิดชุลบุรี                   

                                     - 04  หม�ยถ้ึง รหัส่อำ�เภอ ในตัวิอย่�ง ค่อ อำ�เภอบ�งละมุง                           

                                     - 48  หม�ยถ้ึง ปีิ พื่.ศ. ในตัวิอย่�ง ค่อ ปีิ 2548                    

                                     - 0006 หม�ยถ้ึง ลำ�ดับ (อำ�เภอเป็ินผู้กิำ�หนด)
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ซ้ำ้�งปิี 2548 ค่อ ปิีทำี�อนุมัติจัดทำะเบียน ดัังนั�น ในกิ�รปิรับปิรุง/แกิ้ไขึ้ขึ้้อมูลทำะเบียนในระบบฯ ผู้ใชุ้ง�นต้อง login    
เขึ้้�ใชุ้ง�นระบบฯ ในปิี 2548 โดยนำ�ขึ้้อมูลทำี�ต้องกิ�รปิรับปิรุง/แกิ้ไขึ้ จั�กิแบบ ส่วิชุ.05 นำ�ม�บันทำ้กิแกิ้ไขึ้ลงใน    
แบบ ส่วิชุ.01 ทีำ�อำ�เภอได้ทำำ�กิ�รจัดทำะเบียนไว้ิ (วิิธี์ต�ม (2) กิ�รบันท้ำกิแบบคำ�ร้องขึ้อปิรับปิรุงทำะเบียน) 

      (2) กิารบันทึกิแบบคำาร้องขอปรับปรุงทะเบ่ยน 

                     • ผู้ใชุ้ง�นทำำ�กิ�ร (login) เข้ึ้�สู่่ระบบฯ โดยใชุ้ Username (ชุ่�อผู้ใชุ้) และ Password 
(รหัส่ผ่�น) ขึ้องส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอ จั�กินั�นเล่อกิ “ปีท่�ทำากิารอนุมัต่ิกิารจดัทะเบ่ยนให้แกิ่วิิสาหกิิจชุุมชุน/
เคร่อข่ายฯ นั�นๆ” แล้วิคลิกิทีำ�ปุ่ิม [เข้าส่้ระบบ] (ดัังภาพท่� 51)
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	 	 	 	 	 				• ทำำ�กิ�รบันท้ำกิแบบคำ�ร้องขึ้อปิรับปิรุงทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.05) ในระบบฯ โดยกิ�รเล่อกิ 
ทีำ�เมนู “คำาร้อง” จั�กินั�นเล่อกิ “แบบคำาขอจดัทะเบ่ยน (สวิชุ.01)” และคลิกิทีำ� “ค้นหาเพ่�อแก้ิไข/ลับ” (ดัังภาพท่� 52)

52



คู่มือการใช้งานและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน44

        • ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�จัอเพื่่�อให้เล่อกิเง่�อนไขึ้ในกิ�รค้นห� 2 เง่�อนไขึ้  ได้แกิ่ 
“เลัขท่�คำาขอ ” และ “ชุ่�อวิิสาหกิิจ” โดยคลิกิทีำ�ปุ่ิม [o] หน้�หัวิข้ึ้อเง่�อนไขึ้ทีำ�ต้องกิ�ร (ดัังภาพท่� 53)

      • จากิภาพท่� 53 ค้นห�จั�กิ “เลัขท่�คำาขอ” ให้คลิกิทีำ�ปุ่ิม [o] หน้�หัวิข้ึ้อ “เลัขท่�คำาขอ” 
จั�กินั�น กิรอกิเลขึ้ทีำ�คำ�ขึ้อ (ค่อ เลขึ้ทีำ�คำ�ขึ้อในแบบ ส่วิชุ.01) ทีำ�ต้องกิ�รค้นห�ในชุ่องรับข้ึ้อมูล แล้วิคลิกิทีำ�ปุ่ิม [ค้นหา] 
ระบบฯ จัะแส่ดงผลกิ�รค้นห� (ดัังภาพท่� 54)  
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        • ให้คลิกิทำี�ปิุ่ม [แกิ้ไข] ระบบฯ จัะแส่ดงแบบคำ�ขึ้อจัดทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.01) 
(ดัังภาพท่� 55) จั�กินั�น ให้นำ�ขึ้้อมูลในแบบคำ�ร้องขึ้อปิรับปิรุงทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.05) บันทำ้กิลงในแบบคำ�ขึ้อ 
จัดทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.01)

กิารปรับปรุงข้อม้ลัในระบบฯ สามารถทำากิารแก้ิไขได้ั 4 เร่�อง ดัังน่� 

  1. ท่�ตั่�ง : ให้น�ยทำะเบียนเร่ยกิค่นหนังส่่อส่ำ�คัญ ทำ.วิ.ชุ. 2 ฉบับเก่ิ� จากินั�น ทำำ�กิ�รออกิหนังส่่อส่ำ�คัญ 
“ท.วิ.ชุ. 2 ฉบับท่�ต่ั�งใหม่” ให้แกิ่วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ และให้หม�ยเหตุไวิ้วิ่� “ฉบับขอปรับปรุงท่�ต่ั�ง : 
เม่�อ.....วัินท่�/เด่ัอน/ปี” เส่นอให้น�ยทำะเบียนลงน�มและมอบให้แก่ิวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทีำ�ม�ย่�น 
แบบ ส่วิชุ.05 (ทัำ�งนี� ให้อำ�เภอเก็ิบหนังส่่อ ทำ.วิ.ชุ. 2 ฉบับทีำ�ตั�งเดิมและแบบ ส่วิชุ.05 ไว้ิเป็ินหลักิฐ�น)

  2. สมาชิุกิผู้้้ม่อำานาจทำากิารแทน : ให้อำ�เภอเก็ิบแบบ ส่วิชุ.05 ไว้ิเป็ินหลักิฐ�น

  3. สมาชิุกิ : ให้อำ�เภอเก็ิบแบบ ส่วิชุ.05 ไว้ิเป็ินหลักิฐ�น

  4. กิิจกิาร/กิิจกิรรม : ให้อำ�เภอเก็ิบแบบ ส่วิชุ.05 ไว้ิเป็ินหลักิฐ�น
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โดยมีวิิธี์กิ�รบันท้ำกิ ดังนี�

  1. ท่�ต่ั�ง “วิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน”

	 	 	 • กิรอกิขึ้้อมูล “ท่�ต่ั�ง” และ “พิกิัดัของท่�ต่ั�งใหม่” ลงในชุ่องรับขึ้้อมูล (ดัังภาพท่� 56) 

	 	 	 • เม่�อทำำ�กิ�รกิรอกิขึ้้อมูลเรียบร้อยแล้วิ ให้คลิกิทำี�ปิุ่ม [บันทึกิคำาร้องขอจดัทะเบ่ยน] 
ซ้ำ้�งจัะอยู่ทำี�ด้�นล่�งขึ้องแบบ ส่วิชุ.01 (ดัังภาพท่� 55) เพื่่�อบันทำ้กิขึ้้อมูลสู่่เขึ้้�ระบบฯ

  2. สมาชิุกิผู้้้ม่อำานาจทำากิารแทน “วิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน”

      2.1 สมาชิุกิผู้้้ม่อำานาจทำากิารแทนวิิสาหกิิจชุุมชุน : ผู้ใชุ้ง�นส่�ม�รถึทำำ�กิ�รปิรับปิรุง (เพิื่�ม/ลด/
แก้ิไขึ้) ข้ึ้อมูลผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนวิิส่�หกิิจัชุุมชุนในระบบฯ ดังนี�

    •	คลิกิทีำ�ปุ่ิม [ลับ] หลังร�ยชุ่�อส่ม�ชิุกิผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทีำ�ไม่ต้องกิ�ร ระบบฯ 
จัะแส่ดงหน้�ต่�งเพ่ื่�อให้ย่นยันกิ�รลบข้ึ้อมูล จั�กินั�นคลิกิทีำ�ปุ่ิม [OK] ร�ยชุ่�อทีำ�ลบจัะห�ยไปิจั�กิระบบฯ (ดัังภาพท่� 57)
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   • กิรอกิหม�ยเลขึ้บัตรปิระชุ�ชุนขึ้องส่ม�ชุิกิผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำน “คนใหม่” แล้วิคลิกิทำี�ปิุ่ม 
[ดึังข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online] ระบบฯ จัะทำำ�กิ�รด้งข้ึ้อมูลไปิกิรอกิให้อัตโนมัติ 

ทัำ�งนี� “รหัสไปรษณ่ีย์” และ “เบอร์โทรศัพท์” ต้องทำำ�กิ�รบันท้ำกิเองให้ครบต�มข้ึ้อมูลทีำ�ระบุไว้ิในแบบ ส่วิชุ.05

   •	เม่�อทำำ�กิ�รกิรอกิขึ้้อมูลเรียบร้อยแล้วิ ให้คลิกิทำี�ปิุ่ม [บันทึกิสมาชุิกิผู้้้ม่อำานาจทำากิารแทน] 
จั�กินั�น ให้คลิกิทำี�ปิุ่ม [บันทึกิคำาร้องขอจดัทะเบ่ยน] ซ้ำ้�งจัะอยู่ทำี�ด้�นล่�งขึ้องแบบ ส่วิชุ.01 (ดัังในภาพท่� 55)         
เพ่ื่�อบันท้ำกิข้ึ้อมูลเข้ึ้�สู่่ระบบฯ

หมายเหตุ่   
              (1) กิรณี เขึ้้�ใชุ้ง�นระบบฯ เพื่่�อดง้ขึ้้อมูลบัตรปิระชุ�ชุนใหม่ หรอ่ทำำ�กิ�รออกิจั�กิระบบฯ แลว้ิเขึ้้�ใหม่ : 
ต้องทำำ�กิ�ร “login ฐานทะเบ่ยนราษฎร” และ “เชุ่�อมต่่อฐานทะเบ่ยนราษฎร” ใหม่ทุำกิครั�ง และเม่�อทำำ�กิ�รเชุ่�อมฯ 
เรียบร้อยแล้วิข้ึ้อควิ�มในปุ่ิม [login ฐานทะเบ่ยนราษฎร] จัะเปิลี�ยนเป็ิน [ดึังข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online] 
                (2) กิรณี มีกิ�ร “login ฐานทะเบ่ยนราษฎร” อยู่แล้วิ : ข้ึ้อควิ�มทีำ�ปุ่ิมจัะแส่ดง [ดึังข้อม้ลับัต่รประชุาชุน 
Online]

   2.2 สมาชุิกิผู้้ ้ม่อำานาจทำากิารแทนเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน : ผู้ใชุ้ง�นส่�ม�รถึทำำ�กิ�ร 
ปิรับปิรุงข้ึ้อมูล (เพิื่�ม/ลด/แก้ิไขึ้) ข้ึ้อมูลผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนเคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุนในระบบฯ ดังนี� 

   • คลิกิทีำ�ปุ่ิม [ลับ] ทีำ�ร�ยชุ่�อส่ม�ชิุกิผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนเคร่อข่ึ้�ยฯ ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�ต่�ง
เพ่ื่�อให้ย่นยันกิ�รลบข้ึ้อมูล จั�กินั�น คลิกิทีำ�ปุ่ิม [OK] ร�ยชุ่�อทีำ�ลบจัะห�ยไปิจั�กิระบบฯ (ดัังภาพท่� 58)
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	 	 	 เพิ�มรายชุ่�อผู้้้ม่อำานาจทำากิารแทนคนใหม่ ซึ�งม่ 2 กิรณี่ ค่อ                 

   กิรณี่ท่� 1 เพิ�มรายชุ่�อผู้้้ม่อำานาจทำากิารแทนท่�เป็นผู้้้แทนจากิบุคคลัภายนอกิ

	 	 	 • คลิกิทำี� ปุ่ิม [o] หน้�หัวิขึ้้อ “เป็นสมาชุิกิบุคคลัภายนอกิ” ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�จัอ 
“เพิ�มสมาชุิกิผู้้้ม่อำานาจทำากิารแทน” (ดัังภาพท่� 59)        

   • กิรอกิหม�ยเลขึ้บัตรปิระชุ�ชุนขึ้องส่ม�ชุิกิผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำน “คนใหม่” (ทีำ�เปิ็นผู้แทำนจั�กิ 
บุคคลภ�ยนอกิ) แล้วิคลิกิทำี�ปิุ่ม [ดัึงข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online] ระบบฯ จัะทำำ�กิ�รด้งขึ้้อมูลไปิกิรอกิให้อัตโนมัติ 
ทำั�งนี� “รหัสไปรษณี่ย์” และ “เบอร์โทรศัพท์” ต้องทำำ�กิ�รบันทำ้กิเองให้ครบต�มขึ้้อมูลทำี�ระบุไวิ้ในแบบ ส่วิชุ.05

     • เม่�อทำำ�กิ�รกิรอกิข้ึ้อมูลเรียบร้อยแล้วิ ให้คลิกิทีำ�ปิุ่ม [บันทึกิสมาชุิกิผู้้้ม่อำานาจทำากิารแทน] 
จั�กินั�น ให้คลิกิทำี�ปุ่ิม [บันทึกิคำาร้องขอจดัทะเบ่ยน] ซ้้ำ�งจัะอยู่ทำี�ด้�นล่�งขึ้องแบบ ส่วิชุ.01 (ดัังภาพท่� 55)       
เพื่่�อบันทำ้กิขึ้้อมูลเขึ้้�สู่่ระบบฯ      

   กิรณี่ท่� 2 เพิ�มรายชุ่�อผู้้้ม่อำานาจทำากิารแทนท่�เป็นผู้้้แทนจากิวิิสาหกิิจชุุมชุน

    •	คลิกิทีำ�ปิุ่ม [o] หน้�หัวิข้ึ้อ “เป็นผู้้้แทนจากิวิิสาหกิิจชุุมชุน” ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�จัอ  
“ค้นหาข้อม้ลัสมาชุิกิผู้้้ม่อำานาจแทน” (ดัังภาพท่� 60)
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	 	 	 • กิรอกิรหัส่ทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (ขึ้องผู้แทำนคนใหม่) แล้วิคลิกิทีำ�ปิุ่ม [ค้นหา] ระบบฯ  
จัะแส่ดงร�ยชุ่�อผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทำี�ได้ทำำ�กิ�รค้นห�

   •	คลกิิทำี�ปุ่ิม [เพิ�ม] ด�้นหลงัร�ยชุ่�อผูม้อีำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนขึ้องวิสิ่�หกิจิัชุมุชุนทำี�ตอ้งกิ�ร ระบบฯ 
จัะแส่ดงร�ยชุ่�อผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทำี�ด้�นล่�งขึ้องส่่วินนี� (ดัังภาพท่� 60) จั�กินั�น ให้คลิกิทีำ�ปุ่ิม 
[บนัทกึิคำาร้องขอจดัทะเบ่ยน] ซ้ำ้�งจัะอยูที่ำ�ด้�นล�่งขึ้องแบบ ส่วิชุ.01 (ดังัภาพท่� 55) เพื่่�อบนัทำก้ิข้ึ้อมลูสู่่เขึ้�้ระบบฯ

  3. สมาชุิกิ “วิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน”

   3.1 สมาชุิกิวิิสาหกิิจชุุมชุน ผู้ใชุ้ง�นส่�ม�รถึทำำ�กิ�ร “เพิ�ม/แกิ้ไข/ลับ” ขึ้้อมูลส่ม�ชุิกิวิิส่�หกิิจั
ชุุมชุนในระบบฯ ได้ดังนี�

   • รวิมทำั�งหมด  ใหก้ิรอกิตวัิเลขึ้ซ้ำ้�งเปิน็ตวัิเลขึ้ขึ้องจัำ�นวินส่ม�ชุกิิทำั�งหมดหลงัจั�กิทำี�ไดท้ำำ�กิ�ร 
“เพิ�ม/แกิ้ไข/ลับ” ขึ้้อมูลแล้วิ (ดัังภาพท่� 61)      
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          3.1.1 กิารเพิ�ม สมาชุิกิวิิสาหกิิจชุุมชุน

         • จากิภาพท่� 61 คลิกิทำี�ปิุ่ม [เพิ�ม/แกิ้ไข สมาชุิกิ] ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�ต่�ง “เพิ�มสมาชุิกิ 
วิิสาหกิิจชุุมชุน” 

     • กิรอกิหม�ยเลขึ้บัตรปิระชุ�ชุนขึ้องส่ม�ชุิกิ “คนใหม่” แล้วิคลิกิทำี�ปิุ่ม [ดัึงข้อม้ลั 
บัต่รประชุาชุน Online] ระบบฯ จัะทำำ�กิ�รด้งขึ้้อมูลไปิกิรอกิให้อัตโนมัติ 

ทำั�งนี� “รหัสไปรษณี่ย์” และ “เบอร์โทรศัพท์” ต้องทำำ�กิ�รบันทำ้กิเองให้ครบต�มขึ้้อมูลทำี�ระบุไวิ้ในแบบ ส่วิชุ.05

    	 • เม่�อทำำ�กิ�รกิรอกิข้ึ้อมูลเรียบร้อยแล้วิ ให้คลิกิทีำ�ปิุ่ม [บันทึกิสมาชิุกิวิิสาหกิิจ]      
จั�กินั�น ให้คลิกิทำี�ปุ่ิม [บันทึกิคำาร้องขอจดัทะเบ่ยน] ซ้้ำ�งจัะอยู่ทำี�ด้�นล่�งขึ้องแบบ ส่วิชุ.01 (ดัังภาพท่� 55)   
เพื่่�อบันทำ้กิขึ้้อมูลเขึ้้�สู่่ระบบฯ 

หมายเหตุ่   

                (1) กิรณี เข้ึ้�ใชุ้ง�นระบบฯ เพ่ื่�อด้งข้ึ้อมูลบัตรปิระชุ�ชุนใหม่ หร่อทำำ�กิ�รออกิจั�กิระบบฯ แล้วิเข้ึ้�ใหม่ : 
ต้องทำำ�กิ�ร “login ฐานทะเบ่ยนราษฎร” และ “เชุ่�อมต่่อฐานทะเบ่ยนราษฎร” ใหม่ทุำกิครั�ง และเม่�อทำำ�กิ�รเชุ่�อมฯ 
เรียบร้อยแล้วิข้ึ้อควิ�มในปุ่ิม [login ฐานทะเบ่ยนราษฎร] จัะเปิลี�ยนเป็ิน [ดึังข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online] 

                 (2) กิรณี มีกิ�ร “login ฐานทะเบ่ยนราษฎร” อยู่แล้วิ : ข้ึ้อควิ�มทีำ�ปุ่ิมจัะแส่ดง [ดึังข้อม้ลับัต่รประชุาชุน 
Online]
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    3.1.2 กิารแกิ้ไข สมาชุิกิวิิสาหกิิจชุุมชุน

     • จากิภาพท่� 61 ให้คลิกิทำี�ปิุ่ม [ไปหน้ารายชุ่�อสมาชุิกิ] ระบบฯ จัะแส่ดงร�ยชุ่�อส่ม�ชุิกิ
ทำั�งหมดขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (ดัังภาพท่� 62)

     •	คลิกิทีำ�ปิุ่ม [แกิ้ไข] หลังร�ยชุ่�อส่ม�ชิุกิวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทีำ�ต้องกิ�รแกิ้ไขึ้ขึ้้อมูล ระบบฯ  
จัะแส่ดงร�ยละเอียดขึ้องส่ม�ชุิกิทำี�เล่อกิ (ดัังภาพท่� 63) 

    	 • กิรอกิข้ึ้อมลูทำี�ตอ้งกิ�รแกิไ้ขึ้ ไดแ้กิ ่รหสั่ไปิรษณยี ์ เบอรโ์ทำรศพัื่ทำ ์ เบอรโ์ทำรส่�ร E-mail 
address หร่อ กิรอกิหม�ยเลขึ้บัตรปิระชุ�ชุน ห�กิต้องกิ�รให้ระบบฯ ทำำ�กิ�รด้งขึ้้อมูลจั�กิทำะเบียนร�ษฎรใหม่

     • เม่�อทำำ�กิ�รแกิ้ไขึ้ขึ้้อมูลเรียบร้อยแล้วิ ให้คลิกิทำี�ปิุ่ม [บันทึกิสมาชุิกิวิิสาหกิิจ]    
จั�กินั�น ให้คลิกิทำี�ปุ่ิม [บันทึกิคำาร้องขอจดัทะเบ่ยน] ซ้้ำ�งจัะอยู่ทำี�ด้�นล่�งขึ้องแบบ ส่วิชุ.01 (ดัังภาพท่� 55)   
เพื่่�อบันทำ้กิขึ้้อมูลเขึ้้�สู่่ระบบฯ

    3.1.3 กิารลับ สมาชุิกิวิิสาหกิิจชุุมชุน

                    กิ�รลบข้ึ้อมูลส่ม�ชิุกิในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน จะต้่องทำากิารลับข้อม้ลัจากิลัำาดัับ
ลั่างขึ�นส่้ลัำาดัับบนไล่ไปิจันถึ้งลำ�ดับทำี�ต้องกิ�รลบ “ดัังนั�นผู้้้ใชุ้งานต้่องทำากิารสำารองข้อม้ลัสมาชิุกิท่�ถ้กิลับไป 
ในลัำาดัับกิ่อนหน้าท่�จะถึงลัำาดัับท่�ต่้องกิารลับไวิ้ เพ่�อนำาข้อม้ลัสมาชุิกิดัังกิลั่าวิกิลัับไปบันทึกิค่นในระบบฯ 
ให้ครบดัังเดัิม”
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ต่ัวิอย่าง : จากิภาพท่� 64 ต้องกิ�รลบขึ้้อมูลส่ม�ชุิกิในลัำาดัับท่� 6 

     • ให้ผู้ใชุ้ง�นทำำ�กิ�รส่ำ�รองข้ึ้อมูลส่ม�ชิุกิลำ�ดับทีำ� 8 และ 7 โดยคลิกิทีำ�ปิุ่ม [แกิ้ไข]   
หลังร�ยชุ่�อส่ม�ชุิกิในลำ�ดับทำี� 8 และ 7 ระบบฯ จัะแส่ดงขึ้้อมูลขึ้องส่ม�ชุิกิ จั�กินั�น ให้ทำำ�กิ�รส่ำ�รองขึ้้อมูลไวิ้ 

     • เม่�อส่ำ�รองข้ึ้อมูลเรียบร้อยแล้วิ ให้คลิกิทีำ�ปิุ่ม [ลับ] หลังร�ยชุ่�อส่ม�ชิุกิลำ�ดับทำี� 8 
ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�ต่�งเพื่่�อให้ย่นยันกิ�รลบขึ้้อมูล จั�กินั�น คลิกิทำี�ปิุ่ม [OK] ร�ยชุ่�อทำี�ลบจัะห�ยไปิจั�กิระบบฯ 
และให้ทำำ�กิ�รลบส่ม�ชุิกิในลำ�ดับทำี� 7 และ 6 ต�มลำ�ดับ

     • หลังจั�กิลบส่ม�ชิุกิในลำ�ดับทีำ� 8, 7 และ 6 เรียบร้อยแล้วิ จั้งทำำ�กิ�รบันทำ้กิข้ึ้อมูล 
ส่ม�ชิุกิในลำ�ดับทีำ� 7 และลำ�ดับทีำ� 8 (ทีำ�ได้ส่ำ�รองข้ึ้อมูลไวิ้) ค่นกิลับลงในระบบฯ (วิิธ์ีบันท้ำกิต�ม กิรณีเพิื่�มส่ม�ชิุกิ 
วิิส่�หกิิจัชุุมชุน)

   3.2 สมาชิุกิเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน ผู้ใชุ้ง�นส่�ม�รถึทำำ�กิ�ร “เพิ�ม/แก้ิไข/ลับ” ข้ึ้อมูลส่ม�ชิุกิ
เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุนในระบบฯ ได้ดังนี� 

    	 • รวิมทัำ�งหมด  ให้กิรอกิตัวิเลขึ้ซ้้ำ�งเป็ินตัวิเลขึ้ขึ้องจัำ�นวินส่ม�ชิุกิทัำ�งหมดหลังจั�กิทีำ�ได้
ทำำ�กิ�ร “เพิ�ม/แก้ิไข/ลับ” ข้ึ้อมูลแล้วิ (ดัังภาพท่� 65) 

    	 • คลิกิทำี�ปิุ่ม [เพิ�ม/แกิ้ไข สมาชุิกิ] ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�ต่�ง “เพิ�มสมาชุิกิวิิสาหกิิจ” 
(ดัังภาพท่� 65)
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     3.2.1 กิารเพิ�ม สมาชุิกิเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน ซึ�งม่ไดั้ 2 กิรณี่ ดัังน่�

     กิรณี่ท่� 1 กิารเพิ�มสมาชุิกิเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน : ท่�เป็นสมาชุิกิบุคคลัภายนอกิ

     • คลิกิทำี�ปุ่ิม [o] หน้�หัวิขึ้้อ “เป็นสมาชิุกิบุคคลัภายนอกิ” ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�จัอ 
ให้กิรอกิร�ยละเอียด (ดัังภาพท่� 65)

      • กิรอกิหม�ยเลขึ้บัตรปิระชุ�ชุนขึ้องส่ม�ชุิกิ “คนใหม่” แล้วิคลิกิทำี�ปิุ่ม [ดัึงข้อม้ลับัต่ร 
ประชุาชุน Online] ระบบฯ จัะทำำ�กิ�รด้งขึ้้อมูลไปิกิรอกิให้อัตโนมัติ 

ทำั�งนี� “รหัสไปรษณี่ย์” และ “เบอร์โทรศัพท์” ต้องทำำ�กิ�รบันทำ้กิเองให้ครบต�มขึ้้อมูลทำี�ระบุไวิ้ในแบบ ส่วิชุ.05

     • เม่�อทำำ�กิ�รกิรอกิข้ึ้อมูลเรียบร้อยแล้วิ ให้คลิกิทีำ�ปิุ่ม [บันทึกิสมาชิุกิวิิสาหกิิจ]    
จั�กินั�น ให้คลิกิทำี�ปุ่ิม [บันทึกิคำาร้องขอจดัทะเบ่ยน] ซ้้ำ�งจัะอยู่ทำี�ด้�นล่�งขึ้องแบบ ส่วิชุ.01 (ดัังภาพท่� 55)   
เพื่่�อบันทำ้กิขึ้้อมูลเขึ้้�สู่่ระบบฯ

หมายเหตุ่   
                (1) กิรณี เข้ึ้�ใชุ้ง�นระบบฯ เพ่ื่�อด้งข้ึ้อมูลบัตรปิระชุ�ชุนใหม่ หร่อทำำ�กิ�รออกิจั�กิระบบฯ แล้วิเข้ึ้�ใหม่ : 
ต้องทำำ�กิ�ร “login ฐานทะเบ่ยนราษฎร” และ “เชุ่�อมต่่อฐานทะเบ่ยนราษฎร” ใหม่ทุำกิครั�ง และเม่�อทำำ�กิ�รเชุ่�อมฯ 
เรียบร้อยแล้วิข้ึ้อควิ�มในปุ่ิม [login ฐานทะเบ่ยนราษฎร] จัะเปิลี�ยนเป็ิน [ดึังข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online] 
                (2) กิรณี มีกิ�ร “login ฐานทะเบ่ยนราษฎร” อยู่แล้วิ : ข้ึ้อควิ�มทีำ�ปุ่ิมจัะแส่ดง [ดึังข้อม้ลับัต่รประชุาชุน 
Online]

     กิรณี่ท่� 2 กิารเพิ�มสมาชุิกิเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน : ท่�เป็นผู้้้แทนจากิวิิสาหกิิจชุุมชุน 

     • คลิกิทำี�ปิุ่ม [o] หน้�หัวิขึ้้อ “เป็นผู้้้แทนจากิวิิสาหกิิจชุุมชุน” ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�จัอ 
“ค้นหาข้อม้ลัสมาชุิกิผู้้้ม่อำานาจแทน” (ดัังภาพท่� 66)
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	 	 	 	 	 •	กิรอกิรหัส่ทำะเบียน แล้วิคลิกิทีำ�ปุ่ิม [ค้นหา] ระบบฯ จัะแส่ดงร�ยชุ่�อผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�ร
แทำนขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทีำ�ได้ทำำ�กิ�รค้นห�

    	 • คลิกิทีำ�ปุ่ิม [เพิ�ม] ด้�นหลังร�ยชุ่�อผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทีำ�ต้องกิ�ร 
     •	เม่ �อทำำ�กิ�รเพื่ิ �มขึ้้อมูลเรียบร้อยแล้วิ ให้คลิกิทำี � [บันทึกิคำาร้องขอจดัทะเบ่ยน]   
ซ้้ำ�งจัะอยู่ทีำ�ด้�นล่�งขึ้องแบบ ส่วิชุ.01 (ดัังภาพท่� 55) เพ่ื่�อบันท้ำกิข้ึ้อมูลเข้ึ้�สู่่ระบบฯ

     3.2.2 กิารแก้ิไข ข้อม้ลัสมาชิุกิเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน

     • จากิภาพท่� 66 ให้คลิกิทีำ�ปุ่ิม [ไปหน้ารายชุ่�อสมาชิุกิ] ระบบฯ จัะแส่ดงร�ยชุ่�อส่ม�ชิุกิ
ทัำ�งหมดขึ้องเคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (ดัังภาพท่� 67)

67

68

	 	 	 	 	 • คลิกิทีำ�ปุ่ิม [แก้ิไข] ด้�นหลังร�ยชุ่�อส่ม�ชิุกิเคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทีำ�ต้องกิ�รแก้ิไขึ้ข้ึ้อมูล 
ระบบฯ จัะแส่ดงร�ยละเอียดขึ้องส่ม�ชิุกิเคร่อข่ึ้�ยฯ ทีำ�เล่อกิ (ดัังภาพท่� 68)
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     •	กิรอกิขึ้อ้มลูทำี�ตอ้งกิ�รแกิไ้ขึ้ ไดแ้กิ ่รหสั่ไปิรษณยี ์ เบอร์โทำรศพัื่ทำ ์ เบอรโ์ทำรส่�ร  E-mail 
address หร่อ กิรอกิหม�ยเลขึ้บัตรปิระชุ�ชุน ห�กิต้องกิ�รให้ระบบฯ ทำำ�กิ�รด้งขึ้้อมูลจั�กิทำะเบียนร�ษฎรใหม่

     •	เม่�อทำำ�กิ�รแกิ้ไขึ้ขึ้้อมูลเรียบร้อยแล้วิ ให้คลิกิทำี�ปิุ่ม [บันทึกิสมาชุิกิวิิสาหกิิจ] 
จั�กินั�น ให้คลิกิทำี�ปุ่ิม [บันทึกิคำาร้องขอจดัทะเบ่ยน] ซ้้ำ�งจัะอยู่ทำี�ด้�นล่�งขึ้องแบบ ส่วิชุ.01 (ดัังภาพท่� 55)   
เพื่่�อบันทำ้กิขึ้้อมูลเขึ้้�สู่่ระบบฯ

     3.2.3 กิารลับ สมาชุิกิเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน

     •	จากิภาพท่� 68 ให้คลิกิทำี�ปิุ่ม [ไปหน้ารายชุ่�อสมาชุิกิ] ระบบฯ จัะแส่ดงร�ยชุ่�อส่ม�ชุิกิ
ทำั�งหมดขึ้องเคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน

     • คลิกิทำี�ปิุ่ม [ลับ] ทำี�ร�ยชุ่�อส่ม�ชุิกิเคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทำี�ต้องกิ�รลบขึ้้อมูล ระบบฯ 
จัะแส่ดงหน�้ต่�งเพื่่�อใหย้น่ยนักิ�รลบขึ้อ้มลู จั�กินั�น คลกิิทำี�ปุ่ิม [OK] ร�ยชุ่�อทำี�ลบจัะห�ยไปิจั�กิระบบฯ (ดังัภาพท่� 69)

    	 • เม่�อทำำ�กิ�รลบข้ึ้อมูลเรียบร้อยแล้วิ ให้คลิกิทีำ�ปิุ่ม [บันทึกิคำาร้องขอจดัทะเบ่ยน] 
ซ้ำ้�งจัะอยู่ทำี�ด้�นล่�งขึ้องแบบ ส่วิชุ.01 (ดัังภาพท่� 55) เพื่่�อบันทำ้กิขึ้้อมูลเขึ้้�สู่่ระบบฯ

    	 •	ห�กิบุคคลทำี�ต้องกิ�รลบขึ้้อมูลไม่ได้อยู่ในลำ�ดับสุ่ดท้ำ�ย ให้ทำากิารลับข้อม้ลัจากิ 
ลัำาดัับล่ัางขึ�นส่้ลัำาดัับบนไล่ไปิจันถึ้งลำ�ดับทีำ�ต้องกิ�รลบ ให้ทำำ�ต�มขึ้ั�นตอนในข้ึ้อ 3. สมาชิุกิ “วิิสาหกิิจชุุมชุน/
เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน” ในหัวิข้อ 3.1.3 กิารลับ สมาชุิกิวิิสาหกิิจชุุมชุน

  4. กิิจกิาร/กิิจกิรรม ท่�ม่ควิามประสงค์ดัำาเนินกิาร

       ผู้ใชุ้ง�นส่�ม�รถึทำำ�กิ�รปิรับปิรุงขึ้้อมูล “เพิ�ม หร่อ ลับ กิิจกิาร/กิิจกิรรม” ทำี�มีควิ�มปิระส่งค์
ดำ�เนินกิ�รในระบบฯ ได้ดังนี�
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    4.1 กิรณีต้องกิ�ร “เพิ�ม กิิจกิาร/กิิจกิรรม” 

         •	ใหผู้ใ้ชุง้�นคลกิิทำี�ปิุม่ [แกิไ้ข] ทำี�หลงักิจิักิ�ร/กิจิักิรรม ทำี�ตอ้งกิ�รปิรบัปิรงุขึ้อ้มลู ระบบฯ 
จัะแส่ดงหน้�ต่�งร�ยละเอียดขึ้องขึ้้อมูลทำี�ต้องทำำ�กิ�รแกิ้ไขึ้ (ดัังภาพท่� 70) 

        • ทำำ�กิ�รแกิ้ไขึ้ร�ยละเอียดขึ้องขึ้้อมูลทีำ�ต้องกิ�รเพื่ิ�มกิิจักิ�ร แล้วิคลิกิทำี�ปิุ่ม [บันทึกิกิลัุ่ม 
กิิจกิาร] จั�กินั�น ให้คลิกิทำี�ปิุ่ม [บันทึกิคำาร้องขอจดัทะเบ่ยน] เพื่่�อบันทำ้กิขึ้้อมูลเขึ้้�สู่่ระบบฯ (ดัังภาพท่� 70)

70

    4.2 กิรณีต้องกิ�ร “ลับ กิิจกิาร/กิิจกิรรม” 

         • ให้ผู้ใชุ้ง�นคลิกิทำี�ปิุ่ม [ลับ] ทำี�ด้�นหลังกิิจักิ�ร/กิิจักิรรม ทำี�ต้องกิ�รลบกิิจักิ�ร ระบบฯ 
จัะแส่ดงหน้�ต่�งเพ่ื่�อให้ย่นยันกิ�รลบข้ึ้อมูลขึ้องกิิจักิ�รนั�นๆ (ดัังภาพท่� 71)

         • ผู้ใชุ้ง�นคลิกิทีำ�ปุ่ิม [OK] กิิจักิ�รนั�นๆ จัะถูึกิลบออกิจั�กิระบบฯ 

      •	จั�กินั�น คลิกิทำี�ปิุ่ม [บันทึกิคำาร้องขอจดัทะเบ่ยน] เพื่่�อบันทำ้กิขึ้้อมูลเขึ้้�สู่่ระบบฯ      
(ดัังภาพท่� 71)
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  2.3 กิารออกิหนังส่อ เอกิสาร แลัะใบสำาคัญ จากิระบบสารสนเทศวิิสาหกิิจชุุมชุน

    กิ�รออกิหนังส่่อ เอกิส่�ร และใบส่ำ�คัญ จั�กิระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 

ปิระกิอบด้วิย 6 ร�ยกิ�ร ได้แก่ิ

        2.3.1 ใบรับเร่�องกิ�รย่�นคำ�ขึ้อรับจัดทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 1)

        2.3.2 หนังส่่อส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รจัดทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 2)

        2.3.3 เอกิส่�รส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รดำ�เนินกิิจักิ�ร (ทำ.วิ.ชุ. 3)

        2.3.4 กิ�รออกิหนังส่่อส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รจัดทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 2) และเอกิส่�รส่ำ�คัญแส่ดงกิ�ร 
ดำ�เนินกิิจักิ�ร (ทำ.วิ.ชุ. 3) ฉบับภ�ษ�อังกิฤษ

        2.3.5 กิ�รออกิหนังส่่อส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รจัดทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 2) และเอกิส่�รส่ำ�คัญแส่ดงกิ�ร 
ดำ�เนินกิิจักิ�ร (ทำ.วิ.ชุ. 3) ให้ใหม่ (กิรณีกิ�รสู่ญห�ย/ชุำ�รุด)

        2.3.6 หนังส่่อแจ้ังกิ�รไม่รับจัดทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 7)

โดยมีร�ยละเอียด ดังนี�

         2.3.1 ใบรับเร่�องกิารย่�นคำาขอรับจดัทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 1)

     กิรณ่ีกิารใชุ้ : เม่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ม�ย่�นแบบคำ�ขึ้อจัดทำะเบียน 
(แบบ ส่วิชุ.01) พื่ร้อมหลักิฐ�น ให้ส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอ/กิิ�งอำ�เภอ ส่ำ�นักิง�นเกิษตรพื่่�นทำี�กิรุงเทำพื่มห�นคร  
(1 - 4) ทำำ�กิ�รตรวิจัส่อบเอกิส่�รหลักิฐ�นเบ่�องต้น (ข้ึ้อมูลกิรอกิครบ/เอกิส่�รหลักิฐ�นครบ) และทำำ�กิ�รตรวิจัส่อบ
ร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ ทีำ�ม�ขึ้อย่�นจัดทำะเบียนในระบบฯ (ชุ่�อต้องไม่ซ้ำำ��กัิบร�ยชุ่�อทีำ�ได้รับกิ�รอนุมัติแล้วิ
ในระบบฯ) จั�กินั�น ให้เจ้ั�หน้�ทีำ�ออกิใบรับเร่�องกิารย่�นคำาขอรับจดัทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 1) โดยให้น�ยทำะเบียนลงน�ม 
และมอบให้แก่ิผู้ม�ย่�นขึ้อจัดทำะเบียน เพ่ื่�อ

             - เป็ินหลักิฐ�นแส่ดงว่ิ� ได้ย่�นแบบคำ�ขึ้อจัดทำะเบียนฯ เรียบร้อยแล้วิ

             - ใชุ้เป็ินหลักิฐ�นส่ำ�คัญ นำ�ไปิแส่ดงในกิ�รรับเอกิส่�รส่ำ�คัญ 2 ฉบับ ได้แก่ิ หนังส่่อส่ำ�คัญ 
แส่ดงกิ�รจัดทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 2) และเอกิส่�รส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รดำ�เนินกิิจักิ�ร (ทำ.วิ.ชุ. 3)

   กิารออกิใบรับเร่�องกิารย่�นคำาขอรับจดัทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 1)

   • ผู้ใชุ้ง�นเขึ้้�สู่่ (login) ระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน โดยใชุ้ Username (ชุ่�อผู้้้ใชุ้)  
และ Password (รหัสผู่้าน) ขึ้องหน่วิยง�นทีำ�กิำ�หนดโดยกิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตร 

       • เล่อกิทีำ�เมนู “หน้าหลัักิ” ไปิทีำ�หัวิข้ึ้อ “เอกิสาร/แบบฟอร์ม” จั�กินั�น คลิกิทีำ� “แบบฟอร์มใบ
รับเร่�องกิารย่�นคำาขอรับจดัทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 1)” (ดัังภาพท่� 72) 
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	 	 • ระบบฯ จัะแส่ดงแบบฟอร์มใบรับเร่�องกิ�รย่�นคำ�ขึ้อรับจัดทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 1) จั�กินั�น ให้ผู้ใชุ้ง�น 
สั่�งพิื่มพ์ื่ “แบบฟอร์มใบรับเร่�องกิารย่�นคำาขอรับจดัทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 1)” 

	 	 • เจ้ั�หน้�ทีำ�กิรอกิข้ึ้อมูลแบบฟอร์ม ทำ.วิ.ชุ. 1 ทีำ�สั่�งพิื่มพ์ื่ออกิม�จั�กิระบบฯ ให้ครบถ้ึวิน และมอบให้
ผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ นั�นๆ ซ้้ำ�งมีร�ยละเอียด ดังนี� (ดัังภาพท่� 73)  

     - ต่ามคำาขอเลัขท่ � : เปิ็นเลขึ้เดียวิกิันกิับคำ�ขึ้อเลขึ้ทำี �ทำี �ระบุในแบบ ส่วิชุ.01 ทำี �ออกิโดย 
ส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอ/กิิ�งอำ�เภอ ส่ำ�นักิง�นเกิษตรพ่ื่�นทีำ�กิรุงเทำพื่มห�นคร (1 - 4)

     - (นาย/นาง/นางสาวิ) : ชุ่�อ/น�มส่กุิล ผู้ย่�นแบบซ้้ำ�งต้องเป็ินส่ม�ชิุกิผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนวิิส่�หกิิจั
ชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ

     - ท่�ตั่�ง : เป็ินทีำ�ตั�งขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ ทีำ�ม�จัดทำะเบียน

     - ออกิเม่�อวัินท่� : ณ วัิน เด่อน ปีิ ทีำ�รับแบบคำ�ขึ้อจัดทำะเบียน

     - ณี : ส่ำ�นักิง�นรับจัดทำะเบียน ค่อ ส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอ/กิิ�งอำ�เภอ ส่ำ�นักิง�นเกิษตรพื่่�นทำี� 
กิรุงเทำพื่มห�นคร (1 - 4)

     - ลังชุ่�อ......ผู้้้รับเร่�อง : น�ยทำะเบียน หร่อ เจ้ั�หน้�ทีำ�ผู้ได้รับมอบหม�ย
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  2.3.2 หนังส่อสำาคัญแสดังกิารจดัทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 2)

    กิรณี่กิารใชุ้ : เม่�อน�ยทำะเบียนมีผู้ลักิารพิจารณีา “อนุมัต่ิ” ในกิ�รย่�นขึ้อจัดทำะเบียน 
วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน น�ยทำะเบียนต้องดำ�เนินกิ�รออกิเอกิส่�รส่ำ�คัญ 2 ฉบับ เพื่่�อมอบให ้
แกิ่วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ นั �นๆ ได้แกิ่ “หนังส่อสำาคัญแสดังกิารจดัทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 2)” และ 
“เอกิสารสำาคัญแสดังกิารดัำาเนินกิิจกิาร (ท.วิ.ชุ. 3)”   

    คำาอธิีบายรายลัะเอ่ยดั ใน “หนังส่อสำาคัญแสดังกิารจดัทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 2)” มีดังนี� (ดัังภาพท่� 74)   

     - หนังส่อสำาคัญฉบับน่� ให้ไว้ิแก่ิ...... : ชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทีำ�ผ่�นกิ�ร
อนุมัติกิ�รจัดทำะเบียนฯ เรียบร้อยแล้วิ

            - ท่�ตั่�ง : เป็ินทีำ�ตั�งขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน

        - รหัสทะเบ่ยน : ออกิโดยระบบฯ ปิระกิอบด้วิยเลัข 12 หลัักิ ดังนี�

          เลขึ้ลำ�ดับทีำ� 1 หม�ยถ้ึง รหัส่เขึ้ต 6 เขึ้ต (จัำ�แนกิต�มส่ำ�นักิง�นส่่งเส่ริมและพัื่ฒน�กิ�ร
เกิษตรทีำ� 1 - 6  ขึ้องกิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตร)

73



คู่มือการใช้งานและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 59

      - 1 : ส่ำ�นักิง�นส่่งเส่ริมและพื่ัฒน�กิ�รเกิษตรทำี� 1

      - 2 : ส่ำ�นักิง�นส่่งเส่ริมและพื่ัฒน�กิ�รเกิษตรทำี� 2             

      - 3 : ส่ำ�นักิง�นส่่งเส่ริมและพื่ัฒน�กิ�รเกิษตรทำี� 3

      - 4 และ 7 : ส่ำ�นักิง�นส่่งเส่ริมและพื่ัฒน�กิ�รเกิษตรทำี� 4

      - 5 และ 8 : ส่ำ�นักิง�นส่่งเส่ริมและพัื่ฒน�กิ�รเกิษตรทีำ� 5

      - 6 และ 9 : ส่ำ�นักิง�นส่่งเส่ริมและพัื่ฒน�กิ�รเกิษตรทีำ� 6

หมายเหตุ่ 7, 8, 9 เป็ินกิ�รแบ่งต�มโครงส่ร้�งภ�ยในขึ้องกิรมฯ ในชุ่วิงปีิ 2558 ถ้ึง ปีิ 2561

    เลขึ้ลำ�ดับทีำ� 2 - 3 หม�ยถ้ึง รหัส่จัังหวัิด 77 จัังหวัิด

    เลขึ้ลำ�ดับทีำ� 4 - 5 หม�ยถ้ึง รหัส่อำ�เภอ/กิิ�งอำ�เภอ

    เลขึ้ลำ�ดับทีำ� 6 - 7 หม�ยถ้ึง รหัส่ตำ�บล

    เลขึ้ลำ�ดับทีำ� 8 หม�ยถ้ึง รหัส่วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน

        - 1 : วิิส่�หกิิจัชุุมชุน

        - 2 : เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน

    เลขึ้ลำ�ดับทีำ� 9 - 12 หม�ยถ้ึง ลำ�ดับทีำ�

       - ให้ไวิ้ ณี วิันท่�....เดั่อน...พุทธีศักิราชุ.... : เปิ็นวิัน/เด่อน/ปิี ทำี�ออกิหนังส่่อส่ำ�คัญแส่ดง 
กิ�รจัดทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 2) ให้แก่ิวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน

       - ลังชุ่�อ.......ผู้้้อนุมัต่ิ : ล�ยม่อชุ่�อน�ยทำะเบียน (เกิษตรอำ�เภอ หร่อ ผู้รักิษ�ร�ชุกิ�รแทำน 
เกิษตรอำ�เภอ)

       - (.........................) : เขีึ้ยนชุ่�อและส่กุิลตัวิบรรจัง ขึ้องน�ยทำะเบียน

       - เกิษต่รอำาเภอ....... : ระบุชุ่�ออำ�เภอ

       - จังหวัิดั................ : ระบุชุ่�อจัังหวัิด

หมายเหตุ่ : หนังส่่อส่ำ�คัญฉบับนี� “สั�งพิมพ์” ได้ในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน โดยใชุ้ “กิระดัาษส่คร่ม 120 แกิรม”
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    กิารออกิหนังส่อสำาคัญแสดังกิารจดัทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 2)

       • ผู้ใชุ้ง�นเขึ้้�สู่่ (login) ระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน โดยใชุ้ Username (ชุ่�อผู้้้ใชุ้)  
และ Password (รหัสผู่้าน) ขึ้องหน่วิยง�นทีำ�กิำ�หนดโดยกิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตร 

           • เล่อกิทำี�เมนู “รายงาน” จั�กินั�นคลิกิทำี� “ข้อม้ลักิารจดัทะเบ่ยน” ระบบฯ จัะแส่ดง 
ร�ยง�นทัำ�งหมดในส่่วินขึ้องข้ึ้อมูลกิ�รจัดทำะเบียน (ดัังภาพท่� 75)
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	 	 	 • คลิกิทำี� “หนังส่อสำาคัญแสดังกิารจดัทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 2)” ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�จัอ  
“กิารออกิใบอนุญาต่วิิสาหกิิจชุุมชุนแลัะเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน” ซ้ำ้�งผู้ใชุ้ง�นส่�ม�รถึทำำ�กิ�รค้นห�ได้จั�กิ 
“ข้อม้ลัทั�งหมดัท่�ย่�นแบบ” หร่อ “ข้อม้ลัต่ามเง่�อนไข” (ดัังภาพท่� 76) ดังนี�

          - ข้อม้ลัทั�งหมดัท่�ย่ �นแบบ : ให้คลิกิทำี�ปิุ่ม [o] หน้�หัวิขึ้้อ “ข้อม้ลัทั�งหมดัท่�ย่ �นแบบ”  
ระบบฯ จัะแส่ดงหนังส่่อส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รจัดทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 2) ทัำ�งหมดทีำ�ย่�นแบบ

        - ข้อม้ลัโดัยกิารกิำาหนดัเง่�อนไข : ให้คลิกิทีำ�ปุ่ิม [o] หน้�หัวิข้ึ้อ “ข้อม้ลัต่ามเง่�อนไข” จั�กินั�น 
คลิกิทีำ� หน้�เง่�อนไขึ้ทีำ�ต้องกิ�รซ้้ำ�งมี 2 เง่�อนไขึ้ ได้แก่ิ “กิำาหนดัชุ่วิงวัิน” และ “ประเภทของวิิสาหกิิจ” (ดัังภาพท่� 76) 
ดังนี�

    • หลังจั�กิกิำ�หนดเง่�อนไขึ้ทำี�ต้องกิ�รเรียบร้อยแล้วิ ให้คลิกิทำี�ปิุ่ม [ค้นหา] ระบบฯ จัะแส่ดง  
“ข้อม้ลักิารออกิใบอนุญาต่วิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน” ต�มเง่�อนไขึ้ทีำ�ได้เล่อกิไว้ิ (ดัังภาพท่� 77)
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	 	 	 • ผู้ใชุ้ง�นส่�ม�รถึดู “หนังส่อสำาคัญกิารจดัทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 2)” ได้โดยไปิทำี�ชุ่อง“แสดัง” 
แล้วิคลิกิทีำ� [ ] หลังร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ ทีำ�ต้องกิ�ร” (ดัังภาพท่� 74)   

           • ผู้ใชุ้ง�นส่�ม�รถึพิื่มพ์ื่ “หนังส่อสำาคัญแสดังกิารจดัทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 2) ” ได้โดยคลิกิทีำ�ปุ่ิม 
[พิมพ์] หลังวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ ทีำ�ต้องกิ�ร จั�กินั�น นำ�ไปิให้น�ยทำะเบียนลงน�มและมอบให้ผู้ทีำ�ม�ย่�นขึ้อ
จัดทำะเบียนต่อไปิ

      2.3.3 เอกิสารสำาคัญแสดังกิารดัำาเนินกิิจกิาร (ท.วิ.ชุ. 3)

        กิรณี่กิารใชุ้ : เม่�อน�ยทำะเบียนมีผู้ลักิารพิจารณีา “อนุมัต่ิ” ในกิ�รย่�นขึ้อจัดทำะเบียน 
วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน น�ยทำะเบียนต้องดำ�เนินกิ�รออกิเอกิส่�รส่ำ�คัญ 2 ฉบับ 
เพื่่�อมอบให้แกิ่วิสิ่�หกิิจัชุุมชุน/เครอ่ขึ้่�ยฯ นั�นๆ ได้แกิ่ “หนังส่อสำาคัญแสดังกิารจดัทะเบย่น (ท.วิ.ชุ. 2)” และ 
“เอกิสารสำาคัญแสดังกิารดัำาเนินกิิจกิาร (ท.วิ.ชุ. 3)”   

           คำาอธิีบายรายลัะเอ่ยดั ใน “หนังส่อสำาคัญแสดังกิารดัำาเนินกิิจกิาร (ท.วิ.ชุ. 3)” มีดังนี� 
(ดัังภาพท่� 78) 

           - ออกิโดัย สำานักิงานรับจดัทะเบ่ยน ณี สำานักิงานเกิษต่รอำาเภอ........ : ระบุชุ่�ออำ�เภอ 
หร่อกิิ�งอำ�เภอ หร่อส่ำ�นักิง�นเกิษตรพ่ื่�นทีำ�กิรุงเทำพื่มห�นคร (1 - 4) 

              - จังหวัิดั : ระบุชุ่�อจัังหวัิด

              - วิิสาหกิิจชุุมชุน/ เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน  : ให้ใส่่เคร่�องหม�ย ✓ ในชุ่อง 
ต�ม “ประเภทวิิสาหกิิจ” ทีำ�ย่�นขึ้อจัดทำะเบียน

              - ชุ่�อ......, รหัสทะเบ่ยน......, วัินเด่ัอนปีท่�จดัทะเบ่ยน..... : ให้ใชุ้ข้ึ้อมูลจั�กิหนังส่่อส่ำ�คัญ
แส่ดงกิ�รจัดทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 2) ม�กิรอกิใส่่ในเอกิส่�รส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รดำ�เนินกิิจักิ�ร (ทำ.วิ.ชุ. 3)

              - ครั�งท่� : ให้เริ�มกิ�รต่อทำะเบียนตั�งแต่ ครั�งทีำ� 1 เป็ินต้นไปิ

              - วัิน เด่ัอน ปีท่�หมดัอายุ : วัินสิ่�นปีิปิฏิิทิำนทุำกิปีิ (31 ธั์นวิ�คม ขึ้องทุำกิปีิ)

             - วิัน เดั่อน ปีท่�แจ้งต่่อทะเบ่ยน : ระบุ วิัน เด่อน ปิีทำี�แจั้งต่อทำะเบียน (ภ�ยใน 30 วิัน 
นับแต่วัินสิ่�นปีิปิฏิิทิำนขึ้องทุำกิปีิ : นั�นค่อภ�ยในวัินทีำ� 30 มกิร�คมขึ้องปีิถัึดไปิ)

             - ลังลัายม่อชุ่�อ : ล�ยม่อชุ่�อน�ยทำะเบียน พื่ร้อมตัวิบรรจังชุ่�อ - ส่กุิล 

             - อำาเภอ/จังหวัิดั : ระบุชุ่�ออำ�เภอ/จัังหวัิด

            - วัิน/เด่ัอน/ปี : ระบุ วัิน/เด่อน/ปีิ ทีำ�น�ยทำะเบียนอนุมัติกิ�รต่อทำะเบียน
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   กิารออกิเอกิสารสำาคัญแสดังกิารดัำาเนินกิิจกิาร (ท.วิ.ชุ. 3)

   • ผู้ใชุ้ง�นเขึ้้�สู่่ (login) ระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน โดยใชุ้ Username (ชุ่�อผู้้้ใชุ้) และ 
Password (รหัสผู่้าน) ขึ้องหน่วิยง�นทีำ�กิำ�หนดโดยกิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตร 

   • เล่อกิทำี�เมนู “หน้าหลัักิ” ไปิทำี�หัวิขึ้้อ “เอกิสาร/แบบฟอร์ม” จั�กินั�น คลิกิทำี� “แบบฟอร์ม 
เอกิสารสำาคัญแสดังกิารดัำาเนินกิิจกิาร (ท.วิ.ชุ. 3) ” (ดัังภาพท่� 79)
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            •	ระบบฯ จัะแส่ดงแบบฟอร์มเอกิส่�รส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รดำ�เนินกิิจักิ�ร (ทำ.วิ.ชุ. 3)  (ดัังภาพท่� 78) 
ให้ผู้ใชุ้ง�นสั่�งพิื่มพ์ื่ “เอกิสารสำาคัญแสดังกิารดัำาเนินกิิจกิาร (ท.วิ.ชุ. 3)”

             • เจ้ั�หน้�ทีำ�กิรอกิร�ยละเอียดในเอกิส่�รส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รดำ�เนินกิิจักิ�ร (ทำ.วิ.ชุ. 3) ให้ครบถ้ึวิน 
และมอบให้ผู้ทีำ�ม�ย่�นขึ้อจัดทำะเบียนพื่ร้อมหนังส่่อส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รจัดทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 2) ต่อไปิ 

       2.3.4 กิารออกิหนังส่อสำาคัญแสดังกิารจดัทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 2) แลัะเอกิสารสำาคัญแสดัง
กิารดัำาเนินกิิจกิาร (ท.วิ.ชุ. 3) ฉบับภาษาอังกิฤษ

           กิรณี่กิารใชุ้ : วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทำี�มีควิ�มต้องกิ�รหนังส่่อส่ำ�คัญ 
แส่ดงกิ�รจัดทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 2) และเอกิส่�รส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รดำ�เนินกิิจักิ�ร (ทำ.วิ.ชุ. 3) ในฉบับภ�ษ�อังกิฤษ 
โดัยให้วิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายฯ นั�นๆ มาย่�นแบบคำ�ร้องทำั�วิไปิ (แบบ ส่วิชุ.07) ทำี�ส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอ/
กิิ�งอำ�เภอ ส่ำ�นักิง�นเกิษตรพื่่�นทำี�กิรุงเทำพื่มห�นคร (1 - 4) โดยระบุควิ�มปิระส่งค์ทำี�ต้องกิ�รในแบบคำ�ร้องทำั�วิไปิ 
(แบบ ส่วิชุ.07)

    วิิธี่กิารออกิหนังส่อสำาคัญแสดังกิารจดัทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 2) แลัะเอกิสารสำาคัญแสดัง 
กิารดัำาเนินกิิจกิาร (ท.วิ.ชุ. 3) ฉบับภาษาอังกิฤษ 

    • ผู้ใชุ้ง�นเขึ้้�สู่่ (login) ระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน โดยใชุ้ Username (ชุ่�อผู้้้ใชุ้)  
และ Password (รหัสผู่้าน) ขึ้องหน่วิยง�นทีำ�กิำ�หนดโดยกิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตร 

       	 • เล่อกิทำี�เมนู “หน้าหลัักิ” ไปิทำี�หัวิขึ้้อ “เอกิสาร/แบบฟอร์ม” จั�กินั�นคลิกิทำี� “ท.วิ.ชุ. 2 
(ภาษาอังกิฤษ) ” และ “ท.วิ.ชุ. 3 (ภาษาอังกิฤษ) ” (ดัังภาพท่� 80)  
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        •	ระบบฯ จัะแส่ดงแบบฟอร์มหนังส่่อส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รจัดทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 2) /
เอกิส่�รส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รดำ�เนินกิิจักิ�ร (ทำ.วิ.ชุ. 3) ภ�ษ�อังกิฤษ (ดัังภาพท่� 81)  

	 	 	 	 • ผู้ใชุ้ง�นส่ั�งพื่ิมพื่์ “หนังส่อสำาคัญแสดังกิารจดัทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 2) /เอกิสารสำาคัญ 
แสดังกิารดัำาเนินกิิจกิาร (ท.วิ.ชุ. 3)” ภ�ษ�อังกิฤษ 

         	 • จั�กินั�นผู้ใชุ้ง�นกิรอกิขึ้้อมูลในภ�คภ�ษ�อังกิฤษให้ครบถึ้วิน (ต�มขึ้้อมูลทำี�มีกิ�รบันทำ้กิไวิ ้
ในฉบับภ�ษ�ไทำย) และตรวิจัส่อบควิ�มถูึกิต้อง แล้วินำ�เส่นอให้น�ยทำะเบียนลงน�ม และมอบให้ผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�ร
แทำนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ ทีำ�ม�ย่�นขึ้อต่อไปิ

    2.3.5 กิารออกิหนังส่อสำาคัญแสดังกิารจดัทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 2) แลัะเอกิสารสำาคัญแสดัง
กิารดัำาเนินกิิจกิาร (ท.วิ.ชุ. 3) ให้ใหม่ (กิรณ่ีกิารส้ญหาย/ชุำารุดั)

           กิรณ่ี 1 ส้ญหาย : กิ�รดำ�เนินกิ�รในกิรณีสู่ญห�ย มีวิิธี์ปิฏิิบัติ ดังนี� 

       	 	 	 	 • ผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ ต้องไปิแจ้ังควิ�มทีำ�ส่ถึ�นีตำ�รวิจัในพ่ื่�นทีำ�
นั�นๆ และนำ�ใบแจ้ังควิ�มม�แส่ดงเป็ินหลักิฐ�นต่อน�ยทำะเบียน ณ ส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอ/กิิ�งอำ�เภอ ส่ำ�นักิง�น
เกิษตรพ่ื่�นทีำ�กิรุงเทำพื่มห�นคร (1 - 4) ทีำ�จัดทำะเบียน

        	 	 	 	 • ผู ้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ กิรอกิและย่�นแบบคำ�ร้องทำั �วิไปิ  
(แบบ ส่วิชุ.07) แจั้งควิ�มปิระส่งค์เพื่่�อขึ้อรับหนังส่่อส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รจัดทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 2) และเอกิส่�รส่ำ�คัญ 
แส่ดงกิ�รดำ�เนินกิิจักิ�ร (ทำ.วิ.ชุ. 3) ฉบับใหม่ (ทำดแทำนฉบับเดิมทำี�สู่ญห�ย) ต�มหลักิฐ�นใบแจั้งควิ�มทำี�แนบม� 
พื่ร้อมด้วิย

           •	น�ยทำะเบียนพิื่จั�รณ�ตรวิจัส่อบว่ิ� ผู้ย่�นแบบเป็ินผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนจัริง และมีหลักิฐ�น
ใบแจ้ังควิ�มว่ิ�เอกิส่�รสู่ญห�ยจัริง ห�กิเห็นชุอบให้อนุมัติกิ�รออกิหนังส่่อส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รจัดทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 2) 
และเอกิส่�รส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รดำ�เนินกิิจักิ�ร (ทำ.วิ.ชุ. 3) ฉบับใหม่ให้ทำดแทำนฉบับเดิมทีำ�สู่ญห�ย

    กิรณ่ี 2 ชุำารุดั :กิ�รดำ�เนินกิ�รในกิรณีชุำ�รุด มีวิิธี์ปิฏิิบัติ ดังนี�

            • ผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ ย่�นแบบคำ�ร้องทำั�วิไปิ (แบบ ส่วิชุ.07)  
แจั้งควิ�มปิระส่งค์เพื่่�อขึ้อรับหนังส่่อส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รจัดทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 2) และเอกิส่�รส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รดำ�เนิน 
กิิจักิ�ร (ทำ.วิ.ชุ. 3) ฉบับใหม่ (ทำดแทำนฉบับเดิมทีำ�ชุำ�รุด) พื่ร้อมแนบเอกิส่�รฉบับทีำ�ชุำ�รุดส่่งค่นน�ยทำะเบียน
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   • น�ยทำะเบียนพื่ิจั�รณ�ตรวิจัส่อบว่ิ� ผู้ย่�นแบบเป็ินผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนจัริง และมีหลักิฐ�น 
ฉบับทำี�ชุำ�รุดจัริง ห�กิเห็นชุอบให้อนุมัติกิ�รออกิหนังส่่อส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รจัดทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 2) และเอกิส่�รส่ำ�คัญ
แส่ดงกิ�รดำ�เนินกิิจักิ�ร (ทำ.วิ.ชุ. 3) ฉบับใหม่ให้ทำดแทำนฉบับเดิมทำี�ชุำ�รุด

  ขั�นต่อนกิารดัำาเนินกิารในกิารออกิหนังส่อสำาคัญแสดังกิารจดัทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 2) แลัะเอกิสาร
สำาคัญแสดังกิารดัำาเนินกิิจกิาร (ท.วิ.ชุ. 3) มีดังนี� 

       1. ทำำ�กิ�รบันทำ้กิขึ้้อมูลแบบคำ�ร้องทำั�วิไปิ (แบบ ส่วิชุ.07) ลงในระบบฯ

                   2. ทำำ�กิ�รตรวิจัส่อบขึ้้อมูลกิ�รจัดทำะเบียนในระบบฯ วิ่�ส่ถึ�นะวิิส่�หกิิจัชุุมชุน และเคร่อขึ้่�ยฯ 
ดังกิล่�วิได้ถูึกิยกิเลิกิทำะเบียนหร่อเพิื่กิถึอนทำะเบียนไปิแล้วิหร่อไม่ (โดยดูจั�กิร�ยง�นกิ�รยกิเลิกิทำะเบียน/
กิ�รเพื่ิกิถึอนทำะเบียน)

   3. ห�กิตรวิจัส่อบแล้วิพื่บว่ิ� “ยังไม่ไดั้ถ้กิยกิเลัิกิทะเบ่ยน/เพิกิถอนทะเบ่ยน”  ให้ทำำ�กิ�ร  
สั�งพิมพห์นังส่่อส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รจัดทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 2) และจััดทำำ�เอกิส่�รส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รดำ�เนินกิิจักิ�ร (ทำ.วิ.ชุ. 3) 
ฉบับใหม่ โดยลงร�ยละเอียดขึ้้อมูลกิ�รต่อทำะเบียนให้ครบถึ้วิน

ทั�งน่� ใหป้ิระทำบัตร�ย�ง หรอ่พื่มิพื่ข์ึ้อ้ควิ�ม “ฉบบัแทน” ไวิท้ำี�หวัิมมุบนด�้นขึ้วิ�มอ่ขึ้อง ทำ.วิ.ชุ. 2 และ ทำ.วิ.ชุ. 3  ดงันี�

   4. น�ยทำะเบียนลงน�มในเอกิส่�รทัำ�ง 2 ฉบับ : หนังส่่อส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รจัดทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 2) 
และเอกิส่�รส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รดำ�เนินกิิจักิ�ร (ทำ.วิ.ชุ. 3) ฉบับใหม่ พื่ร้อมทำั�งให้ลงน�มกิำ�กิับในขึ้้อควิ�มทำี�ปิระทำับ 
ตร�ย�ง หร่อทำี�พื่ิมพื่์ขึ้้อควิ�มด้วิยเชุ่นกิัน

   5. เจั�้หน�้ทีำ�ให้ผูมี้อำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนวิสิ่�หกิจิัชุุมชุน/เครอ่ขึ้�่ยฯ ลงน�มรบัเอกิส่�รทำั�ง 2 ฉบับใหม่  
ไวิ้เปิ็นหลักิฐ�นทำี�ส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอ/กิิ�งอำ�เภอ ส่ำ�นักิง�นเกิษตรพื่่�นทำี�กิรุงเทำพื่มห�นคร (1 - 4)  

   6. เจั้�หน้�ทำี�ต้องจััดเกิ็บแบบคำ�ร้องทำั�วิไปิ (แบบ ส่วิชุ.07) พื่ร้อมเอกิส่�รหลักิฐ�นใบแจั้งควิ�ม 
หร่อเอกิส่�รฉบับทำี�ชุำ�รุดไวิ้เปิ็นหลักิฐ�น

   7. ในกิรณ่ีท่�เอกิสารอยา่งหนึ�งอยา่งใดัสญ้หายหรอ่ชุำารดุั ใหเ้จั�้หน�้ทีำ�ออกิเอกิส่�ร “ฉบบัแทน” 
เฉพาะฉบับท่�ส้ญหายหร่อชุำารุดั ให้แก่ิวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 

“ฉบับแทน”

ให้ไวิ้ ณี วิันท่� ........... เดั่อน ...................... พ.ศ. ..............

ลังชุ่�อ......................................

นายทะเบ่ยน
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 กิารออกิหนงัส่อสำาคญัแสดังกิารจดัทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 2) แลัะเอกิสารสำาคญัแสดังกิารดัำาเนินกิิจกิาร 
(ท.วิ.ชุ. 3) ให้ใหม่กิรณี่กิารส้ญหาย/ชุำารุดั ในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุนแบ่งเปิ็น 3 ขึ้ั�นตอน ดังนี� 

  ขึ้ั�นตอนทำี� 1 กิ�รบันทำ้กิแบบคำ�ร้องทำั�วิไปิ (แบบ ส่วิชุ.07)

  ขึ้ั�นตอนทำี� 2 กิ�รตรวิจัส่อบ ส่ถึ�นะวิิส่�หกิิจัชุุมชุนและเคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน    

      ขัึ้�นตอนทีำ� 3 กิ�รสั่�งพื่ิมพื่์หนังส่่อส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รจัดทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 2) และเอกิส่�รส่ำ�คัญแส่ดง 
กิ�รดำ�เนินกิิจักิ�ร (ทำ.วิ.ชุ. 3)

 โดยมีร�ยละเอียด ดังนี�

 ขั�นต่อนท่� 1 กิ�รบันทำ้กิแบบคำ�ร้องทำั�วิไปิ (แบบ ส่วิชุ.07)

  • ขึ้ั�นตอนกิ�รบันท้ำกิแบบคำ�ร้องทัำ�วิไปิ (แบบ ส่วิชุ.07) ส่�ม�รถึดูได้จั�กิ บทท่� 7 กิารใชุแ้บบคำาร้องทั�วิไป 
(แบบ สวิชุ.07)  ในหัวิข้อท่� 7.2 กิารบันทึกิแบบคำาร้องทั�วิไป (แบบ สวิชุ.07) 

 ขั�นต่อนท่� 2 กิ�รตรวิจัส่อบ ส่ถึ�นะวิิส่�หกิิจัชุุมชุนและเคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน    

  • หลงัจั�กิเขึ้�้สู่่ (login) ระบบส่�รส่นเทำศวิสิ่�หกิจิัชุุมชุน ใหผู้ใ้ชุง้�นเลอ่กิทีำ�เมน ู“รายงาน” จั�กินั�น 
คลิกิทำี� “ข้อม้ลักิารจดัทะเบ่ยน” และเล่อกิทำี�ร�ยง�น“คำาร้องประเภทต่่าง ๆ ” (ดัังภาพท่� 82) 
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  • ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�จัอ “รายงานกิารย่�นคำาร้องต่่างๆในวิิสาหกิิจชุุมชุนแลัะเคร่อข่ายวิิสาหกิิจ 
ชุุมชุน” ส่�ม�รถึค้นห�ได้จั�กิ “ทั�งหมดัท่�ย่�นแบบ” หร่อ “กิำาหนดัเง่�อนไข” (ดัังภาพท่� 83) ดังนี�

    - ทัำ�งหมดทีำ�ย่�นแบบ : ให้คลิกิทีำ�ปุ่ิม [o] หน้�หัวิข้ึ้อ “ทั�งหมดัท่�ย่�นแบบ”  

    - กิำ�หนดเง่�อนไขึ้ : ให้คลิกิทำี�ปิุ่ม [o] หน้�หัวิขึ้้อ “กิำาหนดัเง่�อนไข” จั�กินั�น ระบุเง่�อนไขึ้ 
ทีำ�ต้องกิ�รซ้้ำ�งมี 2 เง่�อนไขึ้ ได้แก่ิ “ประเภทของวิิสาหกิิจ” และ “ชุ่วิงวัินตั่�งแต่่”
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     		• จากิภาพท่� 83 ทำำ�กิ�รตรวิจัส่อบ ส่ถึ�นะขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุนและเคร่อข่ึ้�ยฯ ว่ิ�ได้ถูึกิยกิเลิกิ
ทำะเบียนหร่อเพิื่กิถึอนทำะเบียนแล้วิหร่อไม่ โดยให้ทำำ�กิ�รตรวิจัส่อบร�ยชุ่�อในแบบคำ�ร้องทัำ�ง 3 แบบ ดังนี�                  
      - ตรวิจัส่อบใน “แบบคำาร้องยกิเลัิกิทะเบ่ยน (สวิชุ.04_1) ” : คลิกิทำี� แบบคำ�ร้อง 
ยกิเลิกิทำะเบียน (ส่วิชุ.04_1) ระบบฯ จัะแส่ดงร�ยง�น “รายชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน 
ท่�ยกิเลิักิทะเบ่ยน” (ดัังภาพท่� 84)

     - ตรวิจัส่อบใน “แบบคำาร้องขอเพิกิถอนทะเบ่ยน (สวิชุ.04_2)” : คลิกิทำี� แบบคำ�ร้อง 
ขึ้อเพื่ิกิถึอนทำะเบียน (ส่วิชุ.04_2) ระบบฯ จัะแส่ดงร�ยง�น “รายชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน 
ท่�ถ้กิเพิกิถอนทะเบ่ยน” (ดัังภาพท่� 85)

ทั�งน่� ต้องไม่พบร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุนและเคร่อข่ึ้�ยฯ ทีำ�ทำำ�กิ�รตรวิจัส่อบอยู่ ทัำ�งในแบบคำ�ร้องยกิเลิกิทำะเบียน (ส่วิชุ.04_1) 
และแบบคำ�ร้องขึ้อเพิื่กิถึอนทำะเบียน (ส่วิชุ.04_2)  จ้ังจัะส่�ม�รถึออกิเอกิส่�ร “ฉบับแทน” ให้แก่ิวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ 
นั�นๆ ได้  แต่่หากิพบวิ่า ร�ยชุ่�อทีำ�ทำำ�กิ�รตรวิจัส่อบอยู่ในแบบคำ�ร้องใดคำ�ร้องหน้�ง   ให้เจ้ั�หน้�ทีำ�แจ้ังวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/
เคร่อขึ้่�ยฯ นั�นๆ วิ่�ไม่ส่�ม�รถึออกิเอกิส่�ร “ฉบับแทนให้ไดั้” เน่�องจั�กิได้ถึูกิยกิเลิกิหร่อเพื่ิกิถึอนทำะเบียนออกิจั�กิ 
ระบบฯ แล้วิ
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ทั�งน่� ห�กิพื่บร�ยชุ่�ออยู่ในร�ยง�นนี� เจั้�หน้�ทำี�ต้องทำำ�กิ�รตรวิจัส่อบและดำ�เนินกิ�รใหส้่ิ�นสุ่ดต�มขึ้ั�นตอนขึ้องกิ�รยกิเลิกิ
ทำะเบียนกิ่อน ห�กิผลกิ�รพื่ิจั�รณ�ออกิม�วิ่� “อนุมัต่ิกิารยกิเลัิกิทะเบ่ยน” ให้แจั้งวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ 
ไม่ส่�ม�รถึออกิเอกิส่�ร “ฉบับแทน” ให้ได้เน่ �องจั�กิได้ถึูกิพื่ิจั�รณ�ให้ยกิเลิกิทำะเบียนออกิจั�กิระบบฯ แล้วิ  
แต่่หากิผลกิ�รพื่ิจั�รณ�ออกิม�วิ่� “ไม่อนุมัต่ิกิารยกิเลัิกิทะเบ่ยน” จั้งจัะส่�ม�รถึออกิเอกิส่�ร “ฉบับแทน” 
ให้แก่ิวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ นั�นๆ ได้

  ขั�นต่อนท่� 3 กิ�รส่ั�งพื่ิมพื่์หนังส่่อส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รจัดทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 2) และเอกิส่�รส่ำ�คัญ 
แส่ดงกิ�รดำ�เนินกิิจักิ�ร (ทำ.วิ.ชุ. 3) ให้ใหม่ (กิรณีกิ�รสู่ญห�ย/ชุำ�รุด)

 	 • ผู ้ใชุ้ง�นส่�ม�รถึดูวิิธ์ีกิ�รส่ั �งพื่ิมพื่์หนังส่่อส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รจัดทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 2) ได้จั�กิ 
ข้ึ้อ 2.3.2 หนังส่่อส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รจัดทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 2) 

  • ผู้ใชุ้ง�นส่�ม�รถึดูวิิธ์ีกิ�รส่ั�งพื่ิมพื่์เอกิส่�รส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รดำ�เนินกิิจักิ�ร (ทำ.วิ.ชุ. 3) ได้จั�กิ 
ข้ึ้อ 2.3.3 เอกิส่�รส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รดำ�เนินกิิจักิ�ร (ทำ.วิ.ชุ. 3)

  2.3.6 หนังส่อแจ้งกิารไม่รับจดัทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 7) 

      กิรณ่ีกิารใชุ้ : เม่�อน�ยทำะเบียนมีผู้ลักิารพิจารณีา “ไม่อนุมัติ่” ในกิ�รย่�นขึ้อจัดทำะเบียนวิิส่�หกิิจั
ชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน น�ยทำะเบียนต้องดำ�เนินกิ�รออกิ “หนังส่อแจ้งกิารไม่รับจดัทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 7) ” 
เพ่�อแจ้งให้วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน นั�นๆ ทำร�บผลกิ�รพิื่จั�รณ�ต่อไปิ

   - ตรวิจัส่อบใน “แบบคำาร้องยกิเลัิกิทะเบ่ยน แลัะรอกิารพิจารณีา (สวิชุ.04_3) : คลิกิทำี� 
แบบคำ�ร้องยกิเลิกิทำะเบียน และรอกิ�รพิื่จั�รณ� (ส่วิชุ.04_3) ระบบฯ จัะแส่ดงร�ยง�น “รายชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุน/
เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุนท่�ถ้กิยกิเลิักิทะเบ่ยนแลัะรอผู้ลัพิจารณีา” (ดัังภาพท่� 86)
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   กิารออกิหนังส่อแจ้งกิารไม่รับจดัทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 7)

    • ผู้ใชุ้ง�นเขึ้้�สู่่ (login) ระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน โดยใชุ้ Username (ชุ่�อผู้้้ใชุ้)  
และ Password (รหัสผู่้าน) ขึ้องหน่วิยง�นทีำ�กิำ�หนดโดยกิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตร 

        • เล่อกิเมนู “รายงาน” จั�กินั�นไปิทีำ� “ข้อม้ลักิารจดัทะเบ่ยน” และคลิกิทีำ� “รายงานหนังส่อ
แจ้งกิารไม่รับจดัทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 7)” (ดัังภาพท่� 87)  

87

    • ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�ต่�ง “รายงานแสดังข้อม้ลัหนังส่อแจ้งกิารไม่รับจดัทะเบ่ยนวิิสาหกิิจ 
ชุมุชุนแลัะเคร่อขา่ยวิิสาหกิิจชุุมชุน” ส่�ม�รถึคน้ห�ไดจ้ั�กิ “ขอ้ม้ลัทั�งหมดัท่�ย่�นแบบ” หร่อ “ขอ้ม้ลัต่ามเง่�อนไข” 
(ดัังภาพท่� 88) ดังนี�

     - ขึ้้อมูลทำั�งหมดทำี�ย่�นแบบ : ให้คลิกิทำี�ปิุ่ม [o] หน้�หัวิขึ้้อ “ข้อม้ลัทั�งหมดัท่�ย่�นแบบ”  

       - ขึ้้อมูลต�มเง่�อนไขึ้ : ให้คลิกิทีำ�ปิุ่ม [o] หน้�หัวิข้ึ้อ “ข้อม้ลัต่ามเง่�อนไข” จั�กินั�น 
ระบุเง่�อนไขึ้ทำี�ต้องกิ�รซ้ำ้�งมี 2 เง่�อนไขึ้ ได้แกิ ่“กิำาหนดัชุ่วิงเวิลัา” และ “ประเภทของวิิสาหกิิจ”  

87

88



คู่มือการใช้งานและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 71

89

    •	หลังจั�กิกิำ�หนดเง่�อนไขึ้ทีำ�ต้องกิ�รเรียบร้อยแล้วิ ให้คลิกิทีำ�ปิุ่ม [ค้นหา] ระบบฯจัะแส่ดง 
“รายงานแสดังข้อม้ลัหนังส่อแจ้งกิารไม่รับจดัทะเบ่ยนวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน” 
ต�มเง่�อนไขึ้ทำี�ได้เล่อกิไวิ้ (ดัังภาพท่� 89) 

            • ผู้ใชุ้ง�นส่�ม�รถึดู “หนังส่อแจ้งกิารไม่รับจดัทะเบ่ยน” ได้โดยไปิทำี�ชุ่อง “ปุ่มแสดัง” 
แล้วิคลิกิทำี� [ ] หลังร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ ทำี�ต้องกิ�ร ระบบฯ จัะแส่ดงหนังส่่อแจั้งกิ�รไม่รับจัดทำะเบียน 
(ดัังภาพท่� 87)   

            • ผู้ ใชุ้ง�นส่�ม�รถึพื่ิมพื่์ “หนังส่อแจ้งกิารไม่รับจดัทะเบ่ยน” ได้โดยคลิกิทำี�ปิุ่ม 
[พิมพ์] หลังวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ ทำี�ต้องกิ�ร จั�กินั�นนำ�ไปิให้น�ยทำะเบียนลงน�มและแจั้งให้ผู้ย่�นขึ้อ   
จัดทำะเบียนทำร�บต่อไปิ

89
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บทท่� 3บทท่� 3

กิ�รบันทึกิข่้อมูลโดยไม่ใชุ้สำ�เน�กิ�รบันทึกิข่้อมูลโดยไม่ใชุ้สำ�เน�

บัตรประจำ�ตัวิประชุ�ชุนบัตรประจำ�ตัวิประชุ�ชุน
 3.1. วิิธ่ีกิารติ่ดัตั่�งโปรแกิรมสำาหรับอ่านบัต่รประชุาชุน (Smartcard Reader Agent)

  (1) ห�กิเคยติดตั�งโปิรแกิรม Smartcard Reader แล้วิ ให้ลบ icon      ทีำ�หน้�จัอก่ิอน

  (2) เข้ึ้�ลิงก์ิ http://smce.doae.go.th

   - ทำำ�กิ�ร Login โดยใชุ้ชุ่�อผู้ใชุ้ (Username) และรหัส่ผ่�น (Password) ขึ้องหน่วิยง�นระดับอำ�เภอ

       - คลิกิเพ่ื่�อด�วิน์โหลดไฟล์ชุุดติดตั�ง (ดัังภาพท่� 1)

1

  (3) คลิกิด�วิน์โหลด ไฟล์ชุุดติดตั�ง (ดัังภาพท่� 2)

  (4) ดับเบิ�ลคลิกิทีำ� ไฟล์

2

  (5) คลิกิทีำ� Extract To (ดัังภาพท่� 3) 

3
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  (6) คลิกิทีำ� ไฟล์Setup_Smartcard_Agent_doae.zip แล้วิ ขึ้ย�ยไฟล์ (UnZIP) ไว้ิทีำ�หน้� Desktop 
(ดัังภาพท่� 4)

4

  (7) เม่�อขึ้ย�ยแล้วิจัะมีโฟลเดอร์หน้�จัอ (ดัังภาพท่� 5)

5

  (8) คลิกิทีำ� โฟลเดอร์ จัะปิร�กิฏิหน้�จัอ (ดัังภาพท่� 6)

  (9) จั�กินั�น คลิกิติดตั�งเรียงต�มลำ�ดับตัวิเลขึ้

6
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  (10) คลิักิขวิาท่� 1.setup_smc

  (11) จัะทำำ�กิ�รติดตั�งไฟล์ทีำ�จัำ�เป็ินในกิ�รใชุ้ง�น กิรุณ�รอสั่กิครู่ (ดัังภาพท่� 7 – 10)

7 8

9 10

        (12) คลิักิขวิาท่� 2.add_port (ดัังภาพท่� 11)

11

7 8

9 10
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  (13) เล่อกิ Run as administrator หร่อ เรียกิใชุ้ในฐ�นะผู้ดูแล (ดัังภาพท่� 12) 

12

  (14) เม่�อคลิกิเส่ร็จัสิ่�นทุำกิกิระบวินกิ�รแล้วิ จัะปิร�กิฏิไอคอน      ทีำ�หน้� Desktop

  (15) ทุำกิครั�งก่ิอนทำำ�กิ�รบันท้ำกิข้ึ้อมูลส่ม�ชิุกิวิิส่�หกิิจัชุุมชุนต้องคลิกิทีำ�ไอคอนนี�

  (16) เพื่่ �อทำำ�กิ�รเชุ่ �อมต่อกิับเคร่ �องอ่�นบัตรปิระชุ�ชุนแบบ Smartcard ให้ตรวิจัส่อบวิ่� 
มีไอคอนนี�ปิร�กิฏิทีำ� Taskbar ทำ�งมุมขึ้วิ�ล่�งขึ้อง Desktop (ดัังภาพท่� 13)

13

 3.2 กิารใชุ้งานเคร่�องอ่านบัต่รประชุาชุนในระบบสารสนเทศวิิสาหกิิจชุุมชุน

  มีวิิธี์กิ�รดังนี�

  (1) คลิกิทีำ� ไอคอน      หน้� Desktop

  (2) ทำุกิครั �งกิ่อนทำำ�กิ�รบันทำ้กิขึ้้อมูลส่ม�ชุิกิวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ต้องคลิกิทำี �ไอคอนน่�เพื่่ �อทำำ�กิ�ร   
เชุ่ �อมต่อกิับเคร่ �องอ่�นบัตรปิระชุ�ชุนแบบ Smartcard ให้ตรวิจัส่อบวิ่� มีไอคอนนี �ปิร�กิฏิทำี � Taskbar 
ทำ�งมุมขึ้วิ�ล่�งขึ้อง Desktop
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 (3) กิ�รเชุ่ �อมต่อเคร่ �องอ่�นบัตร Smartcard เขึ้้�กิับเคร่ �องคอมพื่ิวิเตอร์ทำี �ลงโปิรแกิรมแล้วิ  
จั�กินั�น ใส่่บัตรปิระชุ�ชุนขึ้องเจ้ั�หน้�ทีำ�ทีำ�ได้ส่่งร�ยชุ่�อให้กิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตรส่ร้�งสิ่ทำธิ์ให้

 (4) เข้ึ้�ลิงก์ิ  http://smce.doae.go.th

 (5) เม่ �อทำำ�กิ�ร Login โดยใชุ้ชุ่ �อผู ้ใชุ้ (Username) และรหัส่ผ่�น (Password) จัะปิร�กิฏิ 
(ดัังภาพท่� 14)

14
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 3.2.1 กิารต่รวิจสอบชุ่�อ

  (1) กิดทีำ� “กิารต่รวิจสอบชุ่�อ” (ดัังภาพท่� 15)

15

  (2) ใส�ข�อม้ลัชุ่�อท่�ต่�องกิารต่รวิจสอบโดัยไม�ม่คำานำาหน�าวิ�� “วิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข�าย 
วิิสาหกิิจชุุมชุน” แล�วิเล่อกิปิระเภทำวิิส่�หกิิจัชุุมชุน เส่ร็จัแล�วิกิดปิุ�ม “ค�นหา” (ดัังภาพท่� 16 – 17)

16

17
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 3.2.2 แบบคำาขอจดัทะเบ่ยน (แบบ สวิชุ.01)

  3.2.2.1 เพิ�มคำาขอ

   (1) กิดทีำ� “คำาร้อง”

   (2) กิดทีำ� “แบบคำาขอจดัทะเบ่ยน (แบบ สวิชุ.01)”

   (3) กิดทีำ� “เพิ�มคำาขอ”

   (4) กิรอกิเลขึ้ทีำ�คำ�ขึ้อ เส่ร็จัแล้วิกิดปุ่ิม “ค้นหา”

   (5) ระบบฯ จัะแส่ดงแบบบันทำ้กิ “แบบ สวิชุ.01” โดยบันทำ้กิขึ้้อมูลในแต่ละขึ้้อต�มแบบ 
(ดัังภาพท่� 18)

< ภาพหน้าจอกิารเพิ�มคำาขอ

   แบบ สวิชุ.01

18
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   (6) กิดปิุม “Login ฐานทะเบ่ยนราษฎร” จัะแส่ดงหน้�ต่�งขึ้้ �นม�กิดปิุม “เชุ่ �อมต่่อ 
ฐานทะเบ่ยนราษฎร” หลังจั�กินั �นจัะมีหน้�ต่�งขึ้้ �นม�ให้กิรอกิ PINCODE เส่ร็จัแล้วิกิดปิุม “ต่กิลัง” 
ปิุมจัะเปิลี�ยนเปิ็นคำ�วิ�่ “ดัึงข้อม้ลับตั่รประชุาชุน Online” จั�กินั�น กิรอกิหม�ยเลขึ้บัตรปิระชุ�ชุนขึ้องส่ม�ชุกิิ
ผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำน จั�กินั�น คลิกิทีำ� “ดึังข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online” ระบบฯ จัะทำำ�กิ�รด้งข้ึ้อมูลไปิกิรอกิให้
อัตโนมัติเส่ร็จั แล้วิกิดปุิม “บันทึกิสมาชิุกิผู้้้ม่อำานาจทำากิารแทน” (ดัังภาพท่� 19)

19

*** หมายเหตุุ ***

 - กรณีีใส่่ PINCODE ผิิดเกิน 3 คร้�ง บ้ัตรประชาชนจะอยู่่่ส่ถานะ Lock ส่ามารถไปขอทำำา PINCODE ใหม่ 
   ได้ทีำ�ส่ำาน้กงานเขต/อำาเภอใกล้้บ้ัาน

 - PINCODE หากไม่แน่ใจว่่าใส่่ผิิดไปแล้้ว่กี�คร้�ง ให้ไปยู่่�นขอ PINCODE ใหม่ได้ตล้อดเว่ล้าราชการ  
              ทีำ�ส่ำาน้กงานเขต/อำาเภอใกล้้บ้ัาน
   (7) บันท้ำกิข้ึ้อมูลส่ม�ชิุกิวิิส่�หกิิจัชุุมชุน โดยคลิกิทีำ�ปุ่ิม “เพิ�ม/แก้ิไข สมาชิุกิ” (ดัังภาพท่� 20)

20
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   (8) กิรอกิหม�ยเลขึ้บัตรปิระชุ�ชุนแล้วิกิดปิุ่ม “ดัึงข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online” กิดปิุ่ม 
“เชุ่�อมต่่อฐานทะเบ่ยนราษฎร” เส่ร็จัแล้วิกิดปุ่ิม “บันทึกิสมาชิุกิวิิสาหกิิจ” (ดัังภาพท่� 21)

21

   (9) เม่�อกิรอกิข้ึ้อมูลครบถ้ึวิน กิดปุ่ิม “บันทึกิคำาร้องขอจดัทะเบ่ยน” (ดัังภาพท่� 22)

22

หมายเหตุุ *** ตรว่จส่อบัคว่ามถ่กต้องของข้อม่ล้โดยู่

 1. ส่มาชิกว่ิส่าหกิจชุมชนต้องมีไมน่้อยู่กว่่า 7 คน โดยู่ต้องไม่อยู่่่ในครอบัคร้ว่เดยีู่ว่ก้น แล้ะไม่มีรายู่ช่�อ 
       ปรากฏในทำะเบีัยู่นบ้ัานเดียู่ว่ก้น

 2. ส่มาชิกเคร่อข่ายู่ฯ ต้องมีมากกว่่า 2 วิ่ส่าหกิจชุมชน แล้ะอาจมีบุัคคล้ภายู่นอกมาเป็นส่มาชิกด้ว่ยู่ได้***

 3.2.2.2 ค้นหาเพ่�อแก้ิไข/ลับ

  (1) กิดทีำ� “คำาร้อง”

  (2) กิดทีำ� “แบบคำาขอจดัทะเบ่ยน (แบบ สวิชุ.01)”

  (3) กิดทีำ� “ค้นหาเพ่�อแก้ิไข/ลับ”

  (4) กิรอกิเลขึ้ทีำ�คำ�ขึ้อ หร่อ ร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน เส่ร็จัแล้วิกิดปุ่ิม “ค้นหา”

  (5) ส่�ม�รถึ พิื่มพ์ื่,แก้ิไขึ้ หร่อ ค้นห�ใหม่ ได้ (ดัังภาพท่� 23)

23
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24

 3.2.3 แบบคำาร้องคัดัค้านกิารจดัทะเบ่ยน (แบบ สวิชุ.02)

  3.2.3.1 เพิ�มคำาขอ

   (1) กิดทีำ� “คำาร้อง”

   (2) กิดทีำ� “แบบคำาร้องคัดัค้านกิารจดัทะเบ่ยน (แบบ สวิชุ.02)”

   (3) กิดทีำ� “เพิ�มคำาขอ”

   (4) กิดปิุ่ม “Login ฐานทะเบ่ยนราษฎร” แล้วิจัะแส่ดงหน้�ต่�งขึ้้�นม� กิดทำี� “เชุ่�อมต่่อฐาน 
ทะเบ่ยนราษฎร” (ดัังภาพท่� 24)

*** หมายเหตุ่ ***

 1. กรณีีทำี�ออกจากระบับัแล้้ว่เข้าใหม่จะต้องทำำาการ Login ใหม่ทำุกคร้�ง ปุ�มจะเป็นคำาว่่า “Login  
     ฐานทะเบีียนราษฎร” ให้คลิ้กเพ่ื่�อใส่่ PINCODE

 2. กรณีี Login อยู่่่แล้้ว่จะเป็นปุ�ม “ดึึงข้้อมูลบัีตุรประชาชน Online”
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  (5) เม่�อเข้ึ้�ระบบฯ แล้วิ กิรอกิหม�ยเลขึ้บัตรปิระชุ�ชุน กิดปุ่ิม “ดึังข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online” 
แล้วิจัะแส่ดงหน้�ต่�งข้ึ้�นม� จั�กินั�น  กิดทีำ� “ดึังข้อม้ลัฐานทะเบ่ยนราษฎร” ระบบฯ จัะทำำ�กิ�รกิรอกิข้ึ้อมูลให้อัตโนมัติ 
(ดัังภาพท่� 24)

  (6) กิรอกิข้ึ้อมูลเส่ร็จัแล้วิกิดปุ่ิม “บันทึกิ” (ดัังภาพท่� 25)

25

  3.2.3.2 ค้นหาเพ่�อแก้ิไข/ลับ

   (1) กิดทีำ� “คำาร้อง”

   (2) กิดทีำ� “แบบคำาร้องคัดัค้านกิารจดัทะเบ่ยน (แบบ สวิชุ.02)”

   (3) กิดทีำ� “ค้นหาเพ่�อแก้ิไข/ลับ”

   (4) ใส่่ “เลัขท่�รับ” ทีำ�ต้องกิ�รค้นห�หร่อแก้ิไขึ้เส่ร็จัแล้วิกิดปุ่ิม “ค้นหา” (ดัังภาพท่� 26) 

26
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 3.2.4 แบบคำาขอดัำาเนินกิิจกิารต่่อ (แบบ สวิชุ.03)

  3.2.4.1 เพิ�มคำาขอ

   (1) กิดทีำ� “คำาร้อง”

   (2) กิดทีำ� “แบบคำาขอดัำาเนินกิิจกิารต่่อ (แบบ สวิชุ.03)”

   (3) กิดทีำ� “เพิ�มคำาขอ”

   (4) กิรอกิเลขึ้ทีำ�บัตรปิระชุ�ชุนเส่ร็จัแล้วิกิดปุ่ิม “ดึังข้อม้ลัสมาชิุกิ” ระบบฯ จัะทำำ�กิ�รด้งข้ึ้อมูลโดยอัตโนมัติ

   (5) เม่�อกิรอกิข้ึ้อมูลครบถ้ึวินแล้วิ กิดปุ่ิม “บันทึกิ” (ดัังภาพท่� 27)

27
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  3.2.4.2 ค้นหาเพ่�อแก้ิไข/ลับ

   (1) กิดทีำ� “คำาร้อง”

   (2) กิดทีำ� “แบบคำาขอดัำาเนินกิิจกิารต่่อ (แบบ สวิชุ.03)”

   (3) กิดทีำ� “ค้นหาเพ่�อแก้ิไข/ลับ”

      (4) ใส่่ “เลัขท่�รับ” ทีำ�ต้องกิ�รค้นห�หร่อแก้ิไขึ้ เส่ร็จัแล้วิกิดปุ่ิม “ค้นหา” (ดัังภาพท่� 28)

 3.2.5 แบบคำาร้องขอเพิกิถอน หร่อ ยกิเลิักิทะเบ่ยน (แบบ สวิชุ.04)

  3.2.5.1 เพิ�มคำาขอ

   (1) กิดทีำ� “คำาร้อง”

   (2) กิดทีำ� “แบบคำาร้องขอเพิกิถอน หร่อ ยกิเลิักิทะเบ่ยน (แบบ สวิชุ.04)”

   (3) กิดทีำ� “เพิ�มคำาขอ”

   (4) กิรอกิเลขึ้ทำี�บัตรปิระชุ�ชุนเส่ร็จัแล้วิกิดปิุ่ม “ดัึงข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online” ระบบฯ 
จัะทำำ�กิ�รด้งโดยอัตโนมัติ (ดัังภาพท่� 29)

   (5) เม่�อกิรอกิข้ึ้อมูลครบถ้ึวินแล้วิ กิดปุ่ิม “บันทึกิคำาร้อง” (ดัังภาพท่� 29)

*** หมายเหตุ่ ***

 1. กรณีีทำี�ออกจากระบับัแล้้ว่เข้าใหม่จะต้องทำำาการ Login ใหม่ทำุกคร้�งปุ�มจะเป็นคำาว่่า “Login  
  ฐานทะเบีียนราษฎร” ให้คลิ้กเพ่ื่�อใส่่ PINCODE เพ่ื่�อเข้าส่่่ระบับั

 2. กรณีี Login อยู่่่แล้้ว่จะเป็นปุ�ม “ดึึงข้้อมูลบัีตุรประชาชน Online”
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  3.2.5.2 ค้นหาเพ่�อแก้ิไข/ลับ

   (1) กิดทีำ� “คำาร้อง”

   (2) กิดทีำ� “แบบคำาร้องขอเพิกิถอน หร่อ ยกิเลิักิทะเบ่ยน (แบบ สวิชุ.04)”

   (3) กิดทีำ� “ค้นหาเพ่�อแก้ิไข/ลับ”

   (4) ใส่่ “เลัขท่�รับ” ทีำ�ต้องกิ�รค้นห�หร่อแก้ิไขึ้ เส่ร็จัแล้วิกิดปุ่ิม “ค้นหา” (ดัังภาพท่� 30)

 3.2.6 แบบคำาร้องอุทธีรณ์ีคัดัค้านกิารไม่รับจดัทะเบ่ยน หร่อ เพิกิถอนทะเบ่ยน (แบบ สวิชุ.06)

  3.2.6.1 เพิ�มคำาขอ

   (1) กิดทีำ� “คำาร้อง”

   (2) กิดทีำ� “แบบคำาร้องอุทธีรณ์ีคัดัค้านกิารไม่รับจดัทะเบ่ยน หร่อ เพิกิถอนทะเบ่ยน (แบบ สวิชุ.06)”

   (3) กิดทีำ� “เพิ�มคำาขอ”

   (4) ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�แบบคำ�ขึ้อกิรอกิหม�ยเลขึ้บัตรปิระชุ�ชุน กิดปุ่ิม “ดึังข้อม้ลับัต่รประชุาชุน 
Online” (ดัังภาพท่� 30)

   (5) เม่�อกิรอกิข้ึ้อมูลครบถ้ึวินแล้วิ กิดปุ่ิม “บันทึกิคำาร้อง” (ดัังภาพท่� 31)

*** หมายเหตุุ ***

 1.กรณีีทำี�ออกจากระบับัแล้้ว่เข้าใหม่จะต้องทำำาการ Login ใหม่ทำุกคร้�ง ปุ�มจะเป็นคำาว่่า “Login 
   ฐานทะเบีียนราษฎร” ให้คลิ้กเพ่ื่�อใส่่ PINCODE เพ่ื่�อเข้าส่่่ระบับั

 2. กรณีี Login อยู่่่แล้้ว่จะเป็นปุ�ม “ดึึงข้้อมูลบัีตุรประชาชน Online”
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 3.2.6.2 ค้นหาเพ่�อแก้ิไข/ลับ

   (1) กิดทีำ� “คำาร้อง”

   (2) กิดทีำ� “แบบคำาร้องอุทธีรณ์ีคัดัค้านกิารไม่รับจดัทะเบ่ยน หร่อ เพิกิถอนทะเบ่ยน (แบบ สวิชุ.06)”

   (3) กิดทีำ� “ค้นหาเพ่�อแก้ิไข/ลับ”

   (4) ใส่่ “เลัขท่�รับ” ทีำ�ต้องกิ�รค้นห�หร่อแก้ิไขึ้ เส่ร็จัแล้วิกิดปุ่ิม “ค้นหา” (ดัังภาพท่� 32)

 3.2.7 แบบคำาร้องทั�วิไป (แบบ สวิชุ.07)

  3.2.7.1 เพิ�มคำาขอ

   (1) กิดทีำ� “คำาร้อง”

   (2) กิดทีำ� “แบบคำาร้องทั�วิไป (แบบ สวิชุ.07)”

   (3) กิดทีำ� “เพิ�มคำาขอ”

   (4) กิรอกิเลขึ้บัตรปิระชุ�ชุนเส่ร็จัแล้วิกิดปุ่ิม “ดึังข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online” จั�กินั�น ระบบฯ 
จัะแส่ดงหน้�ต่�งข้ึ้�นม� กิดปุ่ิม “ดึังข้อม้ลัฐานทะเบ่ยนราษฎร” (ดัังภาพท่� 33)

   (5) กิรอกิข้ึ้อมูลเส่ร็จัแล้วิกิดปุ่ิม “บันทึกิคำาร้อง” (ดัังภาพท่� 33)

32

33

*** หมายเหตุุ ***

 1. กรณีีทำี�ออกจากระบับัแล้้ว่เข้าใหม่จะต้องทำำาการ Login ใหม่ทำุกคร้�งปุ�มจะเป็นคำาว่่า “Login  
  ฐานทะเบีียนราษฎร” 

 2. กรณีี Login อยู่่่แล้้ว่จะเป็นปุ�ม “ดึึงข้้อมูลบัีตุรประชาชน Online”  
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 3.2.7.2 ค้นหาเพ่�อแก้ิไข/ลับ

   (1) กิดทีำ� “คำาร้อง”

   (2) กิดทีำ� “แบบคำาร้องทั�วิไป (แบบ สวิชุ.07)”

   (3) กิดทีำ� “ค้นหาเพ่�อแก้ิไข/ลับ”

   (4) ใส่่ “คำาร้องเลัขท่�” ทีำ�ต้องกิ�รค้นห�หร่อแก้ิไขึ้ เส่ร็จัแล้วิกิดปุ่ิม “ค้นหา” (ดัังภาพท่� 34)

*** หมายเหตุ่ ***

 กิารดัึงข้อม้ลัจากิกิรมกิารปกิครอง : กิรณี่ท่ �ดัึงข้อม้ลัจากิกิรมกิารปกิครองแลั้วิไม่พบข้อม้ลั 
เน่�องจากิเหตุ่ผู้ลั ดัังน่�

 1. หม�ยเลขึ้บัตรปิระชุ�ชุนผิด ต้องตรวิจัส่อบหม�ยเลขึ้ใหม่ (ดัังภาพท่� 35) 

 2. บุคคลนั�นเสี่ยชีุวิิตแล้วิ (ดัังภาพท่� 36)

34
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บทท่� 4บทท่� 4

กิ�รต่อทะเบ่ยนวิิส�หกิิจชุุมชุนและเครือข่่�ยวิิส�หกิิจชุุมชุน กิ�รบันทึกิข่้อมูลพื้ื�นฐ�นกิ�รต่อทะเบ่ยนวิิส�หกิิจชุุมชุนและเครือข่่�ยวิิส�หกิิจชุุมชุน กิ�รบันทึกิข่้อมูลพื้ื�นฐ�น

วิิส�หกิิจชุุมชุน และกิ�รบันทึกิแบบจัดเกิ็บเลข่ประจำ�ตัวิผูู้้เส่ยภ�ษี่อ�กิร วิิส�หกิิจชุุมชุน และกิ�รบันทึกิแบบจัดเกิ็บเลข่ประจำ�ตัวิผูู้้เส่ยภ�ษี่อ�กิร 

/เลข่ทะเบ่ยนนิติบุคคล ข่องวิิส�หกิิจชุุมชุน/เครือข่่�ยวิิส�หกิิจชุุมชุน/เลข่ทะเบ่ยนนิติบุคคล ข่องวิิส�หกิิจชุุมชุน/เครือข่่�ยวิิส�หกิิจชุุมชุน

 4.1 สรุปหลัักิกิารในกิารต่่อทะเบ่ยนวิิสาหกิิจชุุมชุนแลัะเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน

  “กิารต่่อทะเบ่ยนวิิสาหกิิจชุุมชุนแลัะเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน” ต�มพื่ระร�ชุบัญญัติส่่งเส่ริมวิิส่�หกิิจั
ชุุมชุน พื่.ศ. 2548 กิำ�หนดให้ “ภายในสามสิบวิันนับแต่่วิันสิ�นปีปฏิิทิน” ให้วิิส่�หกิิจัชุุมชุนทำี�ได้จัดทำะเบียน 
ต่อกิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตรซ้ำ้�งปิระส่งค์จัะดำ�เนินกิิจักิ�รต่อไปิแจั้งให้กิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตรทำร�บต�มวิิธ์ีกิ�ร 
ทีำ�คณะกิรรมกิ�รกิำ�หนด” (ให้กิารต่่อทะเบ่ยนประจำาปี อย่้ในชุ่วิงเวิลัา 1- 30 มกิราคม ของทุกิปี)

  “วิิส่�หกิิจัชุุมชุนใดไม่แจั้งควิ�มปิระส่งค์ต�มวิรรคหน้�งเปิ็นเวิล�ส่องปิีติดต่อกิัน ให้กิรมส่่งเส่ริม 
กิ�รเกิษตรมีหนังส่่อเต่อนให้วิิส่�หกิิจัชุุมชุนนั�นแจ้ังภ�ยในระยะเวิล�ทีำ�กิำ�หนดแต่ต้องไม่น้อยกิว่ิ�สิ่บห้�วัิน ถ้ึ�ไม่มี
กิ�รแจ้ังต�มคำ�เต่อนดังกิล่�วิ ให้กิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตรถึอนชุ่�อออกิจั�กิทำะเบียน”

  กิารต่่อทะเบ่ยนประจำาปี ให้ม่กิารดัำาเนินกิาร ดัังต่่อไปน่�

  1. น�ยทำะเบียน ต้องทำำ�กิ�รพิื่จั�รณ�ก่ิอนกิ�รอนุมัติกิ�รต่อทำะเบียน ในเร่�องต่อไปินี�

   1.1 กิิจกิารขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ยังคงต้องมีกิ�รดำ�เนินกิ�รจัริง

อย่�งต่อเน่�อง โดยใชุ้กิ�รส่อบถึ�มข้ึ้อมูล และมีเอกิส่�รหลักิฐ�นปิระกิอบ (แผนปิระกิอบกิ�ร ผลกิ�รดำ�เนินง�น)

   1.2 กิิจักิ�รทีำ�ดำ�เนินกิ�รนั�น ส่่งผลดีและเป็ินปิระโยชุน์ต่อชุุมชุน   

   1.3 มีกิ�รต่อทำะเบียนอย่�งต่อเน่�อง ต�มทีำ� พื่.ร.บ. ระเบียบฯ และปิระกิ�ศฯ กิำ�หนด

  2. เจั้�หน้�ทำี�อำ�เภอ จััดเตรียมแบบฟอร์มทำี�ใชุ้ในกิ�รย่�นขึ้อต่อทำะเบียนปิระจัำ�ปิี 5 แบบ ดังนี� 
(1) แบบคำ�ขึ้อดำ�เนินกิิจักิ�รต่อ (แบบ ส่วิชุ.03) (2) แผนปิระกิอบกิ�ร  (3) ผลกิ�รดำ�เนินง�น (4) แบบจััดเกิ็บ 
ข้ึ้อมูลพ่ื่�นฐ�นขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุนและเคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน และ(5) แบบจััดเก็ิบเลขึ้ปิระจัำ�ตัวิผู้เสี่ยภ�ษีอ�กิร/ 
เลขึ้ทำะเบียนนิติบุคคล ขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (แบบ ส่วิชุ.08) 

  3. วิิส่�หกิิจัชุุมชุนและเคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ทำี�มีควิ�มปิระส่งค์ขึ้อต่อทำะเบียนเพื่่�อดำ�เนินกิิจักิ�รต่อไปิ 
กิรอกิและย่�นแบบฟอร์มทัำ�ง 5 แบบ (ในข้ึ้อ 2) พื่ร้อมแนบเอกิสารหลัักิฐาน 8 รายกิาร ดังนี�

    (1) หนังส่่อส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รจัดทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 2) 

   (2) เอกิส่�รส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รดำ�เนินกิิจักิ�ร (ทำ.วิ.ชุ. 3)

   (3) บัตรปิระจัำ�ตัวิปิระชุ�ชุนผู้ย่�นแบบ

   (4) หนังส่่อมอบอำ�น�จัให้ทำำ�กิ�รแทำนวิิส่�หกิิจัชุุมชุนและเคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน

   (5) บันท้ำกิแจ้ังควิ�ม (กิรณี ทำ.วิ.ชุ. 2/ทำ.วิ.ชุ. 3 สู่ญห�ย)

   (6) ข้ึ้อบังคับ หร่อ ข้ึ้อตกิลงร่วิมขึ้องส่ม�ชิุกิ
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   (7) แผนปิระกิอบกิ�ร

   (8) ผลกิ�รดำ�เนินง�น 

โดยม�ย่�น ณ ส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอทีำ�รับจัดทำะเบียนนั�นๆ ในระหว่ิ�งวัินทีำ� 1 - 30 มกิร�คม ขึ้องทุำกิปีิ

  4. เจ้ั�หน้�ทีำ�อำ�เภอผู้รับเร่�องกิ�รต่อทำะเบียนปิระจัำ�ปีิ ให้ดำ�เนินกิ�ร ดังนี� 

   4.1 ตรวิจัส่อบควิ�มถูึกิต้อง ครบถ้ึวิน ขึ้องข้ึ้อมูลและเอกิส่�รหลักิฐ�นให้เรียบร้อย

   4.2 นำ�เส่นอต่อน�ยทำะเบียนให้ทำำ�กิ�รพิื่จั�รณ�อนุมัติกิ�รต่อทำะเบียนปิระจัำ�ปีิ 

   4.3 จััดเก็ิบเอกิส่�รต่�ง ๆ ไว้ิเป็ินหลักิฐ�นทีำ�ส่ำ�นักิง�นฯ ให้เรียบร้อย 

  5. น�ยทำะเบียนทำำ�กิ�รพิื่จั�รณ�แบบ ส่วิชุ.03 พื่ร้อมเอกิส่�รหลักิฐ�น ทัำ�งนี�ห�กิเห็นชุอบให้ ลังนาม
อนุมัติ่กิ�รต่อทำะเบียนปิระจัำ�ปีิใน “เอกิสารสำาคัญแสดังกิารดัำาเนินกิิจกิาร (ท.วิ.ชุ. 3)” 

(หมายเหตุ่ : น�ยทำะเบียนต้องลงน�มในเอกิส่�ร ทำ.วิ.ชุ. 3 เพ่ื่�อแส่ดงผลกิ�รต่อทำะเบียนปิระจัำ�ปีิทุำกิครั�ง)  

  6. เจั้�หน้�ทำี�ส่่งมอบ ทำ.วิ.ชุ. 2 และ ทำ.วิ.ชุ. 3 ค่นให้แกิ่วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 
ทีำ�ได้รับกิ�รอนุมัติต่อทำะเบียนปิระจัำ�ปีิ  

  7. เจั้�หน้�ทำี�บันทำ้กิขึ้้อมูลจั�กิแบบคำ�ขึ้อดำ�เนินกิิจักิ�รต่อ (แบบ ส่วิชุ.03) ลงในระบบฯ และ 
ต้่องคลิักิอนุมัติ่กิ�รต่อทำะเบียนลงในระบบฯ ให้เรียบร้อย งานจึงจะเสร็จสมบ้รณ์ี (มิฉะนั�นข้ึ้อมูลกิ�รต่อทำะเบียน
นั�น ๆ จัะถ่ึอว่ิ� “ไม่ได้ัรับกิารต่่อทะเบ่ยนในระบบฯ” จัะเป็ินข้ึ้อมูลคงค้�งในระบบฯ)
  8. เจ้ั�หน้�ทีำ�บันท้ำกิข้ึ้อมูลแบบจััดเก็ิบข้ึ้อมูลพ่ื่�นฐ�นฯ ลงในระบบฯ ให้เรียบร้อย เพ่ื่�อเก็ิบเป็ินปิระวัิติ
ขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุนและเคร่อข่ึ้�ยฯ 
  9. เจั้�หน้�ทำี�บันทำ้กิแบบจััดเกิ็บเลขึ้ปิระจัำ�ตวัิผู้เส่ียภ�ษีอ�กิร/เลขึ้ทำะเบียนนติิบุคคล ขึ้องวิิส่�หกิิจั 
ชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (แบบ ส่วิชุ.08) ลงในระบบฯ ให้เรียบร้อย

 4.2 วิิธ่ีกิารปฏิิบัติ่ในกิารต่รวิจสอบแลัะแก้ิไขข้อม้ลั เพ่�อเต่ร่ยมกิารสำาหรับกิารต่่อทะเบ่ยนวิิสาหกิิจ
ชุุมชุนแลัะเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน ประจำาปี  

  กิ�รบันท้ำกิข้ึ้อมูลกิ�รต่อทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุนปิระจัำ�ปีิในระบบส่�รส่นเทำศ 
วิิส่�หกิิจัชุุมชุน จะถ่อว่ิาเสร็จสมบ้รณ์ีต้่องปฏิิบัติ่ให้ครบทั�ง 2 ขั�นต่อน ได้แก่ิ
  (1) กิารบันทึกิข้อม้ลัแบบคำ�ขึ้อดำ�เนินกิิจักิ�รต่อ (แบบ ส่วิชุ.03) 
  (2) กิารทำากิารอนุมัติ่กิ�รต่อทำะเบียน 

  ทำั�งนี� ห�กิส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอทำำ�กิ�รต่อทำะเบียน วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 
ลงในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน โดยทำำ�กิ�รบันทำ้กิขึ้้อมูลแบบ ส่วิชุ.03 แต่่ไม่ไดั้ทำากิารคลัิกิอนุมัต่ิกิารต่่อ 
ทะเบ่ยนในระบบฯ ให้เร่ยบร้อย ขึ้้อมูลดังกิล่�วิกิ็จัะกิล�ยเปิ็นขึ้้อมูลค้�งอนุมัติต่อทำะเบียน ซ้ำ้�งจัะส่่งผลกิระทำบ 
ต่อร�ยง�นและกิ�รบันท้ำกิข้ึ้อมูลกิ�รต่อทำะเบียนขึ้องปีิถัึดไปิ

   ดังนั�น เพ่ื่�อควิ�มถูึกิต้องขึ้องข้ึ้อมูลกิ�รต่อทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุนปิระจัำ�ปีิ 
ส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอต้องทำำ�กิารต่รวิจสอบแลัะแกิ้ไขข้อม้ลัท่�ยังค้างอนุมัต่ิต่่อทะเบ่ยนย้อนหลััง (ตั�งแต่ ปี 
2549 จนถึงปีล่ัาสุดั) ให้แล้วิเส่ร็จัภายในเด่ัอนธัีนวิาคมของทุกิปี เพ่ื่�อเป็ินกิ�รเตรียมกิ�รส่ำ�หรับกิ�รต่อทำะเบียน
วิิส่�หกิิจัชุุมชุนและเคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ปิระจัำ�ปีินั�นๆ (1-30 มกิร�คม ขึ้องทุำกิปีิ) ต่อไปิ
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โดยให้ดำ�เนินกิ�ร “ต่รวิจสอบข้อม้ลั” และ “แก้ิไขข้อม้ลั” ทีำ�ยังไม่ได้ทำำ�กิ�รอนุมัติกิ�รต่อทำะเบียน ดังนี�

ขั�นต่อน กิารต่รวิจสอบข้อม้ลั “รายชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน ท่�ยังไม่ไดั้ทำากิารอนุมัต่ิ 
กิารต่่อทะเบ่ยน” ในระบบสารสนเทศวิิสาหกิิจชุุมชุน                 

 1. Login เข้ึ้�สู่่ระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (http://smce.doae.go.th)

 2. ใส่่ ชุ่�อผู้้้ใชุ้ (Username) แลัะ รหัสผู่้าน (Password) ขึ้องสำานักิงานเกิษต่รอำาเภอ (ดัังภาพท่� 1) 

1

 3. ไปิทีำ�เมนู “รายงาน” แล้วิคลิกิทีำ� “รายงานกิารต่่อทะเบ่ยนท่�ยังไม่ได้ัรับกิารอนุมัติ่” (ดัังภาพท่� 2 แลัะ 3)

2
2

3
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 4. จัะปิร�กิฏิหน้�จัอร�ยง�น “รายชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุนท่�ยังไม่ไดั้อนุมัต่ิกิารต่่อทะเบ่ยน” ซ้ำ้�งส่�ม�รถึ 
ดำ�เนินกิ�รได้ 2 กิรณี ดังนี�

 กิรณ่ีท่� 1 สำานักิงานเกิษต่รอำาเภอม่ข้อม้ลัท่�ยังไม่ได้ัอนุมัติ่กิารต่่อทะเบ่ยน

   (1) ร�ยง�น “รายชุ่ �อวิิสาหกิิจชุุมชุนท่ �ยังไม่ไดั้อนุมัต่ิกิารต่่อทะเบ่ยน” จัะแส่ดงขึ้้อมูล 
ร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทำี�ยังคงค้�งต่อทำะเบียนขึ้องอำ�เภอทำั�งหมด (ตั�งแต่ปิี 2549 ถึ้งปิีล่�สุ่ดทำี�ยังไม่ได้ดำ�เนินกิ�ร 
อนุมัติต่อทำะเบียน) (ดัังภาพท่� 4) 

ปี 2549

ปี 2551

ปี 2554

4

  (2) จั�กิตัวิอย่�งในภาพท่� 4 ปิีทำี�ยังไม่ได้ทำำ�กิ�รอนุมัติกิ�รต่อทำะเบียน ค่อ ปิี 2549 จัำ�นวิน 3 แห่ง 
ปีิ 2551 จัำ�นวิน 1 แห่ง และ ปีิ 2554 จัำ�นวิน 3 แห่ง

  (3) ให้ส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอดำ�เนินกิ�ร “อนุมัติ่/ไม่อนุมัติ่กิารต่่อทะเบ่ยน” ในระบบฯ ต�มร�ยละเอียด 
ในขัึ้�นตอน “กิารแก้ิไขข้อม้ลักิารอนุมัติ่กิารต่่อทะเบ่ยนของวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน” ต่อไปิ



คู่มือการใช้งานและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน92

ความหมาย “คำาขอเลขท่ี่�”  ตัวัอย่า่ง  เช่น่  ตก.03/49-0136

                      - ตก. หมาย่ถึงึ จังัหวดั ในตัวัอย่า่ง คือื จังัหวดัตัาก

                       - 03  หมาย่ถึงึ รหสัอำาเภอ ในตัวัอย่า่ง คือื อำาเภอสามเงา

                       - 49  หมาย่ถึงึ คือื ปีีที่ี�รบัแบบ สวช่.03 ที่ี�ย่งัไมไ่ดท้ี่ำาการอนุมตัักิารตั่อที่ะเบยี่น

                       - 0136 หม�ยถ้ึง เลขึ้ 4 หลักิสุ่ดท้ำ�ยค่อเลขึ้ลำ�ดับทีำ�ขึ้องแบบ ส่วิชุ.03

 กิรณ่ีท่� 2 สำานักิงานเกิษต่รอำาเภอไม่ม่ข้อม้ลัค้างอนุมัติ่กิารต่่อทะเบ่ยน

          (1) ในร�ยง�น “รายชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุนท่�ยังไม่ไดั้อนมุัต่ิกิารต่่อทะเบย่น” จัะไม่มีร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจั
ชุุมชุนทีำ�ค้�งต่อทำะเบียน (ดัังภาพท่� 5)

5

 ขั �นต่อน กิารแกิ้ไขข้อม้ลั กิ�รอนุมัต ิกิ�รต่อทำะเบียนขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน  
(ต�มร�ยชุ่�อในขัึ้�นตอนกิ�รตรวิจัส่อบข้ึ้อมูล) ในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน

  เม่ �อส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอดำ�เนินกิ�รตรวิจัส่อบแล้วิพื่บขึ้้อมูล “รายชุ่ �อวิิสาหกิิจชุุมชุน/
เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน ท่�ยังไม่ได้ัทำากิารอนุมัติ่กิารต่่อทะเบ่ยน” ต้องดำ�เนินกิ�รแก้ิไขึ้ข้ึ้อมูลย้อนหลังให้ครบถ้ึวิน
ทุำกิวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ (ทีำละปีิ ตั�งแต่ ปีิ 2549 จันถ้ึง ปีิล่�สุ่ด โดยเรียงลำ�ดับจั�กิปีิน้อยไปิห�ปีิม�กิ) ให้แล้วิเส่ร็จั
ภ�ยในเด่อนธั์นวิ�คมขึ้องทุำกิปีิ เพ่ื่�อเป็ินกิ�รเตรียมกิ�รส่ำ�หรับกิ�รต่อทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุนและเคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจั
ชุุมชุน ปิระจัำ�ปีินั�นๆ (1-30 มกิร�คม ขึ้องทุำกิปีิ)

โดยส่�ม�รถึดำ�เนินกิ�รได้ 2 กิรณี ดังนี�

  กิรณีทีำ� 1 : ต้่องกิารอนุมัติ่กิารต่่อทะเบ่ยนให้กัิบวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ

  กิรณีทีำ� 2 : ไม่ต้่องกิารอนุมัติ่กิารต่่อทะเบ่ยนให้กัิบวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ
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โดยมีวิิธี์กิ�รบันท้ำกิในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ดังนี�

 1. Login เข้ึ้�สู่่ระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (http://smce.doae.go.th)

 2. ใส่่ ชุ่�อผู้้้ใชุ้ (Username) แลัะ รหัสผู่้าน (Password) ขึ้องส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอ และปี          

เชุ่น ต้องกิ�รแก้ิไขึ้ข้ึ้อมูล ค่อ ปีิ 2549 (ดัังภาพท่� 6) 

การแก้ไขข้อมลู : ที่ำาการ login เพื่ื�อแกไ้ขขอ้มลูคืงคืา้งตั่อที่ะเบยี่น ต�มราย่ช่ื�อวสิาหกจิัช่มุช่น/เคืรอืขา่ย่ฯ
ที่ี�ย่งัไมไ่ดท้ี่ำาการอนุมตัักิารตั่อที่ะเบยี่นขึ้องอำ�เภอใน ข้ �นตอน : การตรวจสอบข้อมลู กิรณ่ีท่� 1 ท่ี่ละป่ี 
โดยเร่ยงต่ามลัำาดัับจากิปีน้อยไปหาปีมากิ (ให้ทำำ�แก้ิไขึ้ข้ึ้อมูลย้อนหลังทีำละปีิจันครบทุำกิปีิ) 

6

7

 3. คลิกิทีำ�ปุ่ิม “เข้าส่้ระบบ” (ดัังภาพท่� 7)
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 4. จัะปิร�กิฏิขึ้้อควิ�ม “ปีท่�ใชุ้ระบบ : 2549” แล้วิไปิทำี�เมนู “อนุมัต่ิ” คลิกิเล่อกิทำี� “กิารอนุมัต่ิ 
กิารต่่อทะเบ่ยน” (ดัังภาพท่� 8)

8

 5. ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�จัอ “ค้นหาข้อม้ลักิารขอต่่อทะเบ่ยน” (ขึ้อง ปิี 2549) ให้เล่อกิทำี� “ข้อม้ลั 
ทั�งหมดัท่�ย่�นแบบ” คลิกิทีำ�ปุ่ิม [ค้นหา] (ดัังภาพท่� 9)

9

 6. ระบบฯ จัะปิร�กิฎหน้�จัอ “ข้อม้ลักิารต่่อทะเบ่ยนวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน” 
ซ้ำ้ �งแส่ดงร�ยชุ่ �อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ ทำี �ยังไม่ไดั้ทำากิารคลัิกิอนุมัต่ิกิารต่่อทะเบ่ยน ขึ้องปิี 2549  
(ดัังภาพท่� 10) 

10
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 7. จั�กิภ�พื่ทีำ� 10 ให้ดำ�เนินกิ�รเล่อกิคลิกิ “กิารอนุมัติ่กิารต่่อทะเบ่ยน” ต�มผลกิ�รอนุมัติต่อทำะเบียน 
ซ้้ำ�งแบ่งได้ 2 กิรณี ได้ดังนี�

  กิรณ่ีท่� 1 : ต้่องกิารอนุมัติ่กิารต่่อทะเบ่ยนให้กัิบวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ

ตั่วิอย่างจากิภาพท่� 10 : ต้องกิ�รอนุมัติ่กิ�รต่อทำะเบียนให้ “วิิสาหกิิจชุุมชุนกิลุ่ัมผู้้้เล่ั�ยงครั�งบ้านคลัองไม้แดัง”

   ( 1) คลิกิทีำ�ปุ่ิม [อนุมัติ่] ด้�นหลังร�ยชุ่�อ “วิิสาหกิิจชุุมชุนกิลุ่ัมผู้้้เล่ั�ยงครั�งบ้านคลัองไม้แดัง”

                   (2) ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�จัอให้ “ย่นยันกิารอนุมัติ่กิารต่่อทะเบ่ยนของวิิสาหกิิจชุุมชุนกิลุ่ัมผู้้้เล่ั�ยง 
ครั�งบ้านคลัองไม้แดัง” ทัำ�งนี� ระบบฯ จัะแส่ดงวัินท่�อนุมัติ่ : เป็นวัินท่�ปัจจุบันท่�เข้าใชุ้งาน (ดัังภาพท่� 11) 

11

   (3) ต้่องทำำ�กิ�รเล่อกิวัินทีำ�อนุมัติย้อนหลััง โดยไปิคลิกิทีำ�ปุ่ิม [ปฏิิทิน]  จั�กินั�น เล่ัอกิปีย้อนหลัังไปท่� 
ปี 2549 คลิกิเล่อกิ “วัินท่�” ให้ตรงกัิบวัินทีำ�รับขึ้อง แบบ สวิชุ.03 ทีำ�ทำ�งส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอเก็ิบไว้ิ แล้วิคลิกิ 
ทีำ�ปุ่ิม [ย่นยัน] (ดัังภาพท่� 12)

12

  กิรณ่ีท่� 2 : ไม่ต้่องกิารอนุมัติ่กิารต่่อทะเบ่ยนให้กัิบวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ

ตัวิอย่�งจั�กิภ�พื่ทีำ� 11 : ไม่ต้่องกิารอนุมัติ่กิ�รต่อทำะเบียนให้ “วิิสาหกิิจชุุมชุนกิลุ่ัมผู้้้เล่ั�ยงครั�งบ้านคลัองไม้แดัง” 
ให้ดำ�เนินกิ�ร 

   (1) คลิกิทีำ�ปุ่ิม [ไม่อนุมัติ่] ด้�นหลังร�ยชุ่�อ “วิิสาหกิิจชุุมชุนกิลุ่ัมผู้้้เล่ั�ยงครั�งบ้านคลัองไม้แดัง”  
(ดัังภาพท่� 13)
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13

14

  (2) ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�จัอให้ “ย่นยันกิารไม่อนุมัติ่กิารต่่อทะเบ่ยนของวิิสาหกิิจชุุมชุนกิลุ่ัมผู้้้เล่ั�ยง
ครั�งบ้านคลัองไม้แดัง” ทัำ�งนี� ระบบฯ จัะแส่ดงวัินท่�อนุมัติ่ : เป็นวัินท่�ปัจจุบันท่�เข้าใชุ้งาน (ดัังภาพท่� 14)

  (3) จ้ังต้องทำำ�กิ�รเล่อกิวัินทีำ�อนุมัติย้อนหลััง โดยไปิคลิกิทีำ�ปุ่ิม [ปฏิิทิน] จั�กินั�น เล่ัอกิปีย้อนหลัังไปท่�ปี 
2549 คลิกิเล่อกิ “วัินท่�” ให้ตรงกัิบวัินทีำ�รับขึ้อง แบบ สวิชุ.03 ทีำ�ทำ�งส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอเก็ิบไว้ิ แล้วิคลิกิทีำ�ปุ่ิม 
[ย่นยัน]
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 8. ดำ�เนินกิ�รเล่อกิคลัิกิ “อนุมัต่ิ” หร่อ “ไม่อนุมัต่ิ”กิ�รต่อทำะเบียนขึ้องปิี 2549  ในภาพท่� 10  
ทีำละวิิส่�หกิิจัชุุมชุนให้ครบทุำกิวิิส่�หกิิจัชุุมชุน

      9. ทำำ�กิ�รตรวิจัส่อบซ้ำำ��อีกิครั�ง เพ่ื่�อย่นยันว่ิ�ได้ทำำ�กิ�รคลิักิอนุมัติ่กิารต่่อทะเบ่ยนของปี 2549 ทัำ�งหมด 
เรียบร้อยแล้วิ (โดยทำำ�ต�มขัึ้�นตอนกิ�รแก้ิไขึ้ข้ึ้อมูล กิ�รอนุมัติกิ�รต่อทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ย ข้ึ้อ 4 - 5) 
(ดัังภาพ 15 - 17)

 10. ห�กิทำำ�กิ�รอนุมัติ่กิารต่่อทะเบ่ยนขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ ขึ้องปี 2549 ทัำ�งหมดเรียบร้อยแล้วิ 
จัะปิร�กิฏิหน้�จัอวิ่� “ไม่พบข้อม้ลั” (ดัังภาพท่� 17) ซึ�งแสดังว่ิาข้อม้ลักิารต่่อทะเบ่ยนของปี 2549 ในระบบ 
สารสนเทศวิิสาหกิิจชุุมชุนม่ควิามถ้กิต้่องสมบ้รณ์ีแล้ัวิ

 11. ดำ�เนินกิ�รตรวิจัส่อบและแกิ้ไขึ้กิารอนุมัต่ิกิารต่่อทะเบ่ยน ให้ครบเร่ยบร้อยทุกิปีแลัะครบ 
ทุกิวิิสาหกิิจชุุมชุน ต�มร�ยชุ่�อในร�ยง�น “รายชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุนท่�ยังไม่ได้ัอนุมัติ่กิารต่่อทะเบ่ยน” ขึ้องอำ�เภอ  
กิ่อนกิารดัำาเนินกิารบันทึกิข้อม้ลักิารต่่อทะเบ่ยนประจำาปี (1-30 มกิราคมของทุกิปี) ลงในระบบส่�รส่นเทำศ 
วิิส่�หกิิจัชุุมชุน

15

16

17
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 12. เม่ �อดำ�เนินกิ�รแกิ้ไขึ้กิ�รอนุมัติกิ�รต่อทำะเบียนทำี�คงค้�งขึ้องปิีทำี �ผ่�นม�เส่ร็จัเรียบร้อยแล้วิ 
ให้ทำำ�กิ�รตรวิจัส่อบข้ึ้อมูล ต�มขั�นต่อนท่� 1 ข้อท่� 3 ซำ�าอ่กิครั�ง เพ่ื่�อเป็ินกิ�รย่นยันว่ิ�ได้ดำ�เนินกิ�รแก้ิไขึ้กิ�รอนุมัติ
กิ�รต่อทำะเบียนทำี�คงค้�งอยู่ในระบบ ฯ ครบถึ้วินแล้วิ หน้�จัอร�ยง�นทำี�แส่ดงจัะไม่พื่บร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/
เคร่อข่ึ้�ยฯ (ดัังภาพท่� 18-19 )

19

18

 4.3  กิารบันทึกิแบบคำาขอดัำาเนินกิิจกิารต่่อ (แบบ สวิชุ.03)

  (1) Login เขึ้้�สู่่ระบบส่�รส่นเทำศวิสิ่�หกิิจัชุุมชุน (http://www.smce.doae.go.th) ในปิีปิัจัจุับัน 
โดยกิรอกิชุ่�อผู้ใชุ้ (Username) รหัส่ผ่�น (Password) ขึ้องหน่วิยง�น (ส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอและส่ำ�นักิง�น 
เกิษตรพ่ื่�นทีำ� 1 – 4 (กิทำม.)) ทีำ�กิำ�หนดโดยกิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตร (ดัังภาพท่�  20)

20
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  (2) คลัิกิท่�เมน้ “คำาร้อง” เล่อกิ “แบบคำาขอดัำาเนินกิิจกิารต่่อ(สวิชุ.03)” เล่อกิ “เพิ�มคำาขอ”  
(ดัังภาพท่� 21)

21

  (3) บันท้ำกิข้ึ้อมูลลงในแบบแบบคำ�ขึ้อดำ�เนินกิิจักิ�รต่อ (แบบ ส่วิชุ.03) (ดัังภาพท่�22)

22
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  (4) ใส่่ “หมายเลัขบัต่รประจำาต่ัวิประชุาชุนของผู้้้ย่�น” (ต้องเปิ็นส่ม�ชุกิิหร่อผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำน 
ขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทำี�มีอยู่ในระบบฯ ห�กิไม่ปิร�กิฏิชุ่�อ ต้องให้วิิส่�หกิิจัชุุมชุนม�ทำำ�กิ�รย่�น “แบบ สวิชุ.05” 
เพ่ื่�อแก้ิไขึ้ข้ึ้อมูลก่ิอน) แล้วิกิดปุ่ิม “ดึังข้อม้ลัสมาชิุกิ” ดัังภาพท่� 23

จัะปิร�กิฏิ (ดัังภาพท่� 24 )

23

24

  (5) จั�กินั�น กิรอกิข้ึ้อมูลให้ครบถ้ึวิน แล้วิกิรอกิ “รหัสทะเบ่ยน” กิดปุ่ิม “ค้นหา” (ดัังภาพท่� 25)

25
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จัะปิร�กิฏิ (ดัังภาพท่� 26) แล้วิกิดปุ่ิม “นำาเข้าฟอร์มหลัักิ”

26

 (6) จั�กินั�นคลิกิเคร่�องหม�ย ต�มหลักิฐ�นส่ำ�คัญทำี�ได้ม�แนบปิระกิอบ แล้วิคลิกิปิุ่ม “บันทึกิ”  
ท้ำ�ยแบบฟอร์ม (ดัังภาพท่� 27)

27
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 (7) กิารอนุมัต่ิต่่อทะเบ่ยน : เม่�อบันทำ้กิขึ้้อมูลจั�กิแบบคำ�ขึ้อดำ�เนินกิจิักิ�รต่อ (แบบ ส่วิชุ.03) ลงใน 
ระบบฯ เรียบร้อยแล้วิ ต้่องคลิักิ “อนุมัติ่” กิ�รต่อทำะเบียนลงในระบบฯ โดยมีขัึ้�นตอนดังนี�

   (7.1) ไปิทีำ�เมนู “อนุมัติ่”  เล่อกิ “กิารอนุมัติ่กิารต่่อทะเบ่ยน” (ดัังภาพท่� 28)     

28

   (7.2) เล่อกิเง่�อนไขึ้กิ�รค้นห� “ข้อม้ลัทั�งหมดัท่�ย่�นแบบ” กิด “ค้นหา” (ดัังภาพท่� 29)     

   (7.3) เล่อกิ “อนุมัติ่” หร่อ “ไม่อนุมัติ่” ต�มผลกิ�รพิื่จั�รณ�ขึ้องน�ยทำะเบียน (ดัังภาพท่� 30)

29

30
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ในชุ�วิงเวิล� 30 วิันนับแต�วิันส่ิ�นปิีปิฏิิทำินขึ้องทำุกิปิี (ระหวิ��งวิันทำี� 1 – 30 มกิร�คม ขึ้องทำุกิปิี)

วิิส่�หกิิจัชุุมชุนและเคร่อขึ้��ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุนต�องม�แจั�งควิ�มปิระส่งค์จัะดำ�เนินกิิจักิ�รต�อไปิ

ซ้ำ้�งห�กิไม�ม�ย่�นเปิ็นเวิล� 2 ปิีติดต�อกิันจัะต�องถึูกิเพื่ิกิถึอนทำะเบียนและถึูกิถึอนชุ่�อออกิจั�กิทำะเบียน

 4.4 กิารออกิหนังส่อเต่่อนกิารขอดัำาเนินกิิจกิารต่่อ (กิรณ่ีไม่มาย่�นขอต่่อทะเบ่ยน 2 ปีติ่ดัต่่อกัิน) 

หลัักิกิารสำาคัญ :

   หลังกิ�รต่อทำะเบียนปิระจัำ�ปีิได้สิ่�นสุ่ดลงในวัินทีำ� 30 มกิร�คมขึ้องทุำกิปีิ เจ้ั�หน้�ทีำ�ผู้ปิฏิิบัติง�นในพ่ื่�นทีำ� 
อำ�เภอ ต้องปิฏิิบัติง�นขัึ้�นตอนต่อไปิเร่�อง กิ�รออกิหนังส่่อเต่อนกิ�รขึ้อดำ�เนินกิิจักิ�รต่อ (กิรณีไม่ม�ย่�นขึ้อต่อทำะเบียน 
2 ปีิติดต่อกัิน) โดยมีวิิธี์กิ�รปิฏิิบัติง�น ดังนี�

หัวิข้อ ขั�นต่อนแลัะวิิธ่ีกิาร

ขั�นต่อนกิารปฏิิบัติ่
งานของเจ้าหน้าท่�

วิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน

กิรณ่ี ไม่มาย่�นขอต่่อทะเบ่ยนเป็นเวิลัา 2 ปีติ่ดัต่่อกัิน

(ตั่�งแต่่วัินท่� 31 มกิราคม ณี ปีนั�นๆ เป็นต้่นไป)

1. เจ้ั�หน้�ทีำ�ต่รวิจสอบแลัะจัดัทำารายชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุนและเคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 

ทีำ�ไม่ม�ย่�นต่อทำะเบียนเป็ินเวิล� 2 ปีิติดต่อกัิน ในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน  

จั�กิร�ยง�นข้ึ้อมูลกิ�รออกิใบแจ้ังเต่อนวิิส่�หกิิจัชุุมชุนและเคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน

2. เจ้ั�หน้�ทีำ�ออกิ “หนังส่อเต่่อนกิารขอดัำาเนินกิิจกิารต่่อ (ท.วิ.ชุ. 4)” ขึ้องวิิส่�หกิิจั 

ชุุมชุนและเคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (แต่ละแห่ง) ต�มร�ยชุ่�อในข้ึ้อ 1. โดยสั่�งพิื่มพ์ื่จั�กิ 

ระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (ทีำ�ข้ึ้�นร�ยชุ่�อให้โดยอัตโนมัติ)

3. เจ้ั�หน้�ทีำ�เส่นอให้นายทะเบ่ยนลังนามในหนังส่่อเต่อนกิ�รขึ้อดำ�เนินกิิจักิ�รต่อ (ทำ.วิ.ชุ. 4) 

4. เจ้ั�หน้�ทีำ�จัดัส่งหนังส่อเต่่อนฯ ให้แก่ิวิิส่�หกิิจัชุุมชุนและเคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน  

เพ่ื่�อม�ทำำ�กิ�รย่�นเอกิส่�รต่อทำะเบียนภ�ยในกิำ�หนดเวิล�ทีำ�ระบุในหนังส่่อเต่อนฯ 

(ภ�ยใน 30 วัิน นับแต่วัินทีำ�ได้รับหนังส่่อเต่อน)
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หัวิข้อ ขั�นต่อนแลัะวิิธ่ีกิาร

ขั�นต่อนกิารปฏิิบัติ่
งานของเจ้าหน้าท่�

วิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน

กิรณ่ี ไม่มาย่�นขอต่่อทะเบ่ยนเป็นเวิลัา 2 ปีติ่ดัต่่อกัิน

(ตั่�งแต่่วัินท่� 31 มกิราคม ณี ปีนั�นๆ เป็นต้่นไป)

5. วิิธี์กิ�รปิฏิิบัติง�นต่อไปิขึ้องเจ้ั�หน้�ทีำ� (หลังส่่งหนังส่่อเต่อนฯ) แบ่งเป็ิน 2 กิรณี ค่อ

(1) กิรณีม�ย่�นต่อทำะเบียนต�มกิำ�หนดเวิล� (หลังจั�กิได้รับหนังส่่อเต่อนฯ)

(2) กิรณีไม่ม�ย่�นต่อทำะเบียนต�มกิำ�หนดเวิล� (หลังจั�กิได้รับหนังส่่อเต่อนฯ)

วิิธ่ีกิารปฏิิบัติ่งานในแต่่ลัะกิรณ่ี ม่ดัังน่�

(1.) กิรณ่ี มาย่�นต่่อทะเบ่ยน

ต่ามกิำาหนดัเวิลัา

(หลัังจากิได้ัรับหนังส่อเต่่อนฯ)

(2.) กิรณ่ี ไม่มาย่�นต่่อทะเบ่ยน

ต่ามกิำาหนดัเวิลัา 

(หลัังจากิได้ัรับหนังส่อเต่่อนฯ)

เจ้ั�หน้�ทีำ�ดำ�เนินกิ�รต่อทำะเบยีน) ปิระจัำ�ปีิให้
วิิส่�หกิิจัชุุมชุนและเคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 
โดยดำ�เนินกิ�รเชุ่นเดียวิกัิบใน

กิรณี 1 ม�ย่�นต่อทำะเบียนต�มกิำ�หนดทำุกิปิ ี
(1-30 มกิร�คมขึ้องทุำกิปีิ) 

**นายทะเบ่ยนทำากิารเพิกิถอนทะเบ่ยน**

(ร�ยละเอียดในบทำทีำ� 5 )

  (1) กิ�รออกิหนังส่่อแจั้งเต่อนกิ�รขึ้อดำ�เนินกิิจักิ�รต่อ ( ทำ.วิ.ชุ. 4) โดยเล่อกิเมนูร�ยง�น เล่อกิ 
“ข้อม้ลักิารจดัทะเบ่ยน” เล่อกิ “หนังส่อเต่่อนกิารขอดัำาเนินกิิจกิารต่่อ (ท.วิ.ชุ. 4)  (ดัังภาพ 31 แลัะ32)

31
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เล่อกิ “รายงานข้อม้ลักิารออกิหนังส่อแจ้งเต่่อนกิารขอดัำาเนินกิิจกิารต่่อ (ท.วิ.ชุ. 4)”

32

  (2) ระบุเง่�อนไขึ้ “ข้อม้ลัทั�งหมดั” แล้วิกิด “ค้นหา” (ดัังภาพท่� 33)

33

เม่�อเล่อกิวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทีำ�จัะแจ้ังเต่อนแล้วิ ให้กิด “พิมพ์” (ดัังภาพท่� 34)

34
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จัะปิร�กิฏิขึ้้อมูล (ดัังภาพท่ � 35) ให้ทำำ�กิ�รสั่�งพื่ิมพื่์เพ่ื่�อส่่งแจั้งวิิส่�หกิิจัชุุมชุนให้ม�ทำำ�กิ�รต่อทำะเบียน 
ภ�ยใน 30 วัินนับตั�งแต่วัินทีำ�ได ้ รับหนังส่่อ (อ�จัใชุ้ไปิรษณีย์ตอบรับหร่อไปิส่่งด้วิยตนเอง มีล�ยเซ้ำ็น 
ลงวัินทีำ�รับหนังส่่อให้ชัุดเจัน)

35
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 4.5 กิ ารแก้ิไขแบบคำาขอดัำาเนินกิิจกิารต่่อ 

  ห�กิต้องกิ�รแก้ิไขึ้ข้ึ้อมูลในแบบคำ�ขึ้อดำ�เนินกิิจักิ�รต่อ (แบบ ส่วิชุ.03) ส่�ม�รถึดำ�เนินกิ�รได้ ดังนี�

   (1) Login เขึ้้�สู่่ระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (http://www.smce.doae.go.th) ในปิีทีำ� 
ต้องกิ�รแกิ้ไขึ้ โดยกิรอกิชุ่�อผู้ใชุ้ (Username) รหัส่ผ่�น (Password) ขึ้องหน่วิยง�น (ส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอ) 
ทีำ�กิำ�หนดโดย กิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตร (ดัังภาพท่�  36) 

36

   (2)  ไปิทีำ�เมนู “คำาร้อง” เล่อกิ “แบบคำาขอดัำาเนินกิิจกิารต่่อ(สวิชุ.03)” เล่อกิ “ค้นหาเพ่�อแก้ิไข/ลับ”
(ดัังภาพท่� 37) 

37

จัะปิร�กิฏิข้อม้ลั (ดัังภาพท่� 38) คลิกิปุ่ิม “แก้ิไข” 

38
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ระบบฯ จัะแส่ดง “แบบคำาขอดัำาเนินกิิจกิารต่่อฯ” ทำำ�กิ�รแกิ้ไขึ้ขึ้้อมูลต�มทีำ�ต้องกิ�ร แล้วิคลิกิปิุ่ม “บันทึกิ” 
(ดัังภาพท่� 39)

39
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 4.6 กิ ารบันทึกิข้อม้ลัพ่�นฐานวิิสาหกิิจชุุมชุน

  กิ�รพัื่ฒน�ระบบส่�รส่นเทำศวิสิ่�หกิิจัชุุมชุน ระยะทีำ� 3 มีขึ้้�นเม่�อปิี 2550 ซ้ำ้�งได้เพื่ิ�มกิ�รจััดเกิ็บและ 
บันทำ้กิขึ้้อมูลเพื่ิ�มเติม เร่�อง“กิารจัดัเกิ็บข้อม้ลัพ่�นฐานวิิสาหกิิจชุุมชุน” ในปิระเด็นดังนี� ส่ถึ�นภ�พื่กิลุ่มเปิ็นรูปิ 
แบบอ่�นหร่อไม่ กิ�รปิระกิอบกิิจักิ�ร/กิิจักิรรมทีำ�ดำ�เนินกิ�รในปิัจัจัุบัน แหล่งเงินทำุนทีำ�ใชุ้ในกิ�รปิระกิอบกิิจักิ�ร  
กิ�รได้รับกิ�รส่นับส่นุนด้�นปิัจัจััยและกิ�รบริกิ�ร  กิ�รได้รับกิ�รส่นับส่นุนด้�นกิ�รตล�ด ปิระวัิติกิ�รฝั่ึกิอบรม/
ดูง�นขึ้องส่ม�ชุิกิ  ผลง�นร�งวิัลหร่อม�ตรฐ�นทีำ�ได้รับกิ�รรับรอง และลักิษณะทำ�งด้�นกิ�รตล�ด โดยให้มี 
กิ�รจััดเก็ิบข้ึ้อมูลและบนัท้ำกิต�มแบบจััดเก็ิบข้ึ้อมูลพ่ื่�นฐ�นขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุนในชุ่วิงกิ�รต่อทำะเบยีนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน
เป็ินปิระจัำ�ทุำกิปีิ

  กิารบันทึกิข้อม้ลัพ่�นฐานวิิสาหกิิจชุุมชุน ให้ดำ�เนินกิ�รดังต่อไปินี�

   (1) Login เขึ้้�สู่ ่ระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (http://www.smce.doae.go.th) 
ในปิีปิัจัจัุบันโดยกิรอกิชุ่�อผู้ใชุ้ (Username) รหัส่ผ่�น (Password) ขึ้องหน่วิยง�น (ส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอ 
และส่ำ�นักิง�นเกิษตรพ่ื่�นทีำ� 1 – 4 (กิทำม.)) ทีำ�กิำ�หนดโดยกิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตร (ดัังภาพท่�  40)

40

   (2) คลิกิทีำ�เมนู “ข้อม้ลัพ่�นฐาน” (ดัังภาพท่� 41)

41

42

 จัะปิร�กิฏิข้ึ้อมูล (ดัังภาพท่� 42)
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  (3 ) ค้นห�วิิส่�หกิิจัชุุมชุนม�เพ่ื่�อบันท้ำกิข้ึ้อมูลพ่ื่�นฐ�นฯ ได้ โดยกิรอกิ “รหัสทะเบ่ยนวิิสาหกิิจชุุมชุน” 
แล้วิคลิกิปุ่ิม “ค้นหาข้อม้ลั” จัะปิร�กิฎข้ึ้อมูล (ดัังภาพท่� 43 ) 

43

  หร่อ กิรอกิ “ชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุน” แล้วิคลิกิปุ่ิม “ค้นหาข้อม้ลั” จัะปิร�กิฎข้ึ้อมูล (ดัังภาพท่� 44) 

44

  (4) คลิกิ “จัดัเกิ็บข้อม้ลั” จัะปิร�กิฏิขึ้้อมูล (ดัังภาพท่� 45 แลัะ 46) จั�กินั�นทำำ�กิ�รบันทำ้กิขึ้้อมูล 
ให้ครบถ้ึวิน แล้วิคลิกิ“หน้าถัดัไป”

4645
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  (5) เม่�อคลิกิ “หน้าถัดัไป” จัะปิร�กิฏิข้ึ้อมูล (ดัังภาพท่� 47 แลัะ 48) ให้ทำำ�กิ�รบันท้ำกิข้ึ้อมูลให้ครบถ้ึวิน 
แล้วิคลิกิ “หน้าถัดัไป” 

47

48

  เล่อกิหน่วิยง�น
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   (6) จัะปิร�กิฏิขึ้้อมูล (ดัังภาพท่� 49) บันทำ้กิขึ้้อมูลให้ครบถึ้วิน และตรวิจัส่อบขึ้้อมูลให้ถึูกิต้อง  
แล้วิจ้ังคลิกิ “บันทึกิข้อม้ลั”

49

แล้วิทำำ�กิ�รแก้ิไขึ้ต�มทีำ�ต้องกิ�ร ต�มขัึ้�นตอนทีำ�กิล่�วิม�  (ดัังภาพท่� 45 – 50)
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   (7) ห�กิต้องกิ�รแกิ้ไขึ้ ให้เล่อกิ “แกิ้ไข” ในหน้�แรกิขึ้องขึ้้อมูลพ่ื่�นฐ�น แล้วิทำำ�กิ�รแกิ้ไขึ้ขึ้้อมูล 
(ดัังภาพท่� 50)

50

แล้วิทำำ�กิ�รแก้ิไขึ้ต�มทีำ�ต้องกิ�ร ต�มขัึ้�นตอนทีำ�กิล่�วิม�  (ดัังภาพท่� 45 – 50)
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52

 4.7 กิ ารบันทึกิแบบจัดัเก็ิบเลัขประจำาตั่วิผู้้้เส่ยภาษ่อากิร/เลัขทะเบ่ยนนิติ่บุคคลั ของวิิสาหกิิจชุุมชุน/
เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน (แบบ สวิชุ.08)

  ผลจั�กิกิ�รปิระชุุมห�ร่อร่วิมกัิบกิรมส่รรพื่�กิร เม่�อวัินทีำ� 12 พื่ฤศจัิกิ�ยน 2563 กิรมส่รรพื่�กิร 
ต้องกิ�รเชุ่�อมโยงขึ้้อมูลกัิบกิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตร โดยใชุ้ เลขึ้ปิระจัำ�ตัวิผู้เสี่ยภ�ษีอ�กิร/เลขึ้ทำะเบียนนิติบุคคล 
ขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ซ้ำ้�งในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุนยังไม่มีขึ้้อมูลดังกิล่�วิ ดังนั�น  
จั้งต ้องดำ�เน ินกิ�รในกิ�รจััดเกิ ็บแบบจััดเกิ ็บเลขึ้ปิระจัำ�ตัวิผ ู ้ เ สี่ยภ�ษีอ�กิร/เลขึ้ทำะเบียนนิต ิบ ุคคล 
ขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (แบบ ส่วิชุ.08) โดยให้ส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอ ดำ�เนินกิ�รดังกิล่�วิ 
ในชุ่วิงกิ�รต่อทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุนปิระจัำ� ปีิ 2564 เป็ินต้นไปิ และบันท้ำกิลงในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน
ได้ตั�งแต่วัินทีำ� 1 กุิมภ�พัื่นธ์์ 2564 เป็ินต้นม� 

  กิ�รบันท้ำกิแบบจััดเก็ิบเลขึ้ปิระจัำ�ตัวิผู้เสี่ยภ�ษีอ�กิร/เลขึ้ทำะเบียนนิติบุคคล ให้ดำ�เนินกิ�รดังต่อไปินี�

   (1) Login เขึ้้�สู่ ่ระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (http://www.smce.doae.go.th) 
ในปิีปิัจัจัุบันโดยกิรอกิชุ่�อผู้ใชุ้ (Username) รหัส่ผ่�น (Password) ขึ้องหน่วิยง�น (ส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอ 
และส่ำ�นักิง�นเกิษตรพ่ื่�นทีำ� 1 – 4 (กิทำม.)) ทีำ�กิำ�หนดโดยกิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตร  (ดัังภาพท่�  51) 

51

   (2) คลิกิทีำ�เมนู “ข้อม้ลัพ่�นฐาน (ดัังภาพท่� 52) 
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53

จัะปิร�กิฏิข้ึ้อมูล (ดัังภาพท่� 53) 

  (3) ค้นห�วิิส่�หกิิจัชุุมชุนทีำ�ต้องกิ�รม�บันท้ำกิได้ โดยกิรอกิ “รหัสทะเบ่ยนวิิสาหกิิจชุุมชุน” คลิกิปุ่ิม 
“ค้นหาข้อม้ลั “จัะปิร�กิฎข้ึ้อมูล (ดัังภาพท่� 54) 

หร่อ กิรอกิ “ชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุน” แล้วิคลิกิปุ่ิม “ค้นหาข้อม้ลั” จัะปิร�กิฎข้ึ้อมูล (ดัังภาพท่� 55)

54

55

  (4) คลิกิทีำ� “แกิ้ไข” ในชุ่อง สวิชุ.08 จัะปิร�กิฏิขึ้้อมูล (ดัังภาพท่� 56) ให้ทำำ�กิ�รบันทำ้กิขึ้้อมูล 
ให้เรียบร้อย แล้วิคลิกิปุ่ิม “บันทึกิ”

56

เลั่อกิประเภทนิต่ิบุคคลั
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  (5) ห�กิต้องกิ�รแก้ิไขึ้ข้ึ้อมูล ให้เล่อกิ “แก้ิไข” ในหน้�แรกิขึ้องข้ึ้อมูลพ่ื่�นฐ�น (ดัังภาพท่�57)

57

แล้วิทำำ�กิ�รแก้ิไขึ้ข้ึ้อมูล ซ้้ำ�งดำ�เนินกิ�รเหม่อนกัิบกิ�รบันท้ำกิข้ึ้อมูล (ดัังภาพท่� 54 – 56)
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บทท่� 5บทท่� 5

กิ�รเพื้ิกิถอนทะเบ่ยนวิิส�หกิิจชุุมชุนและเครือข่่�ยวิิส�หกิิจชุุมชุนกิ�รเพื้ิกิถอนทะเบ่ยนวิิส�หกิิจชุุมชุนและเครือข่่�ยวิิส�หกิิจชุุมชุน

 5.1 สรุปหลัักิกิารสำาคัญในกิารเพิกิถอนทะเบ่ยนวิิสาหกิิจชุุมชุนแลัะเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน 

  กิารเพิกิถอนทะเบ่ยนวิิสาหกิิจชุุมชุนแลัะเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน : ให้น�ยทำะเบียนมีอำ�น�จั 
พื่ิจั�รณ�เพื่ิกิถึอนทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ ใด ๆ ได้ เม่�อปิร�กิฏิหลักิฐ�นโดยแน่ชุัดอย่�งหน้�งอย่�งใด 
ดังต่อไปินี�  

   กิรณ่ีท่� 1 ไม่ม�แจ้ังควิ�มปิระส่งค์จัะดำ�เนินกิิจักิ�รต่อไปิ เป็ินเวิล� 2 ปีิติดต่อกัิน

   กิรณี่ท่� 2 ตรวิจัส่อบพื่บวิ่� ขึ้�ดคุณส่มบัติ (ต�มปิระกิ�ศคณะกิรรมกิ�รกิำ�หนด) และ/หร่อ 
ระบุข้ึ้อควิ�มในแบบคำ�ขึ้อจัดทำะเบียน พื่ร้อมแนบเอกิส่�รหลักิฐ�นปิระกิอบไม่ครบถ้ึวิน

   กิรณ่ีท่� 3 จังใจัฝ่ั่�ฝืั่นระเบียบ หร่อปิระกิ�ศทีำ�คณะกิรรมกิ�รกิำ�หนด (เชุ่น มิได้ปิระกิอบกิิจักิ�รแล้วิ 
และไม่ได้ม�แจั้งยกิเลิกิทำะเบียน) รวิมทัำ�ง ในกิรณีทีำ�มีผู้มีส่่วินได้ส่่วินเสี่ยม�ย่�นแบบคำ�ร้องขึ้อให้เพื่ิกิถึอนทำะเบียน 
ทัำ�งนี� เม่�อน�ยทำะเบียนมีคำ�สั่�งให้เพื่ิกิถึอนทำะเบียนขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ ใดแล้วิ ให้น�ยทำะเบียนแจั้ง 
ให้วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ ทีำ�ถูึกิสั่�งเพิื่กิถึอนทำะเบียนทำร�บภ�ยใน 15 วัินนับแต่วัินทีำ�มีคำ�สั่�ง 

 แบบฟอร์มท่�ใชุ้ในกิารเพิกิถอนทะเบ่ยน ม่ 4 แบบ : (1) แบบคำ�ร้องขึ้อเพิื่กิถึอนหร่อยกิเลิกิทำะเบียน 
(แบบ ส่วิชุ.04) (2) ปิระกิ�ศกิ�รเพื่ิกิถึอนทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 5) (3) หนังส่่อแจั้งกิ�รเพื่ิกิถึอนทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 6) 
และ (4) แบบคำ�ร้องอุทำธ์รณ์คัดค้�นกิ�รไม่รับจัดทำะเบียน หร่อเพิื่กิถึอนทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.06) 

 ขั�นต่อนกิารปฏิิบัติ่งานของเจ้าหน้าท่�ในกิารเพิกิถอนทะเบ่ยน
  1. กิ�รรับและบันท้ำกิแบบคำ�ร้องขึ้อเพิื่กิถึอนทำะเบียนฯ (แบบ ส่วิชุ.04) ลงในระบบฯ และกิ�รออกิคำ�สั่�ง
ปิิดปิระกิ�ศกิ�รเพิื่กิถึอนทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 5) พื่ร้อมร�ยชุ่�อทีำ�ถูึกิเพิื่กิถึอน 
  2. กิ�รออกิหนังส่่อแจั้งกิ�รเพื่ิกิถึอนทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 6) และส่่งแจั้งให้วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ 
ทำร�บภ�ยใน 15 วัินนับแต่วัินทีำ�มีคำ�สั่�งปิิดปิระกิ�ศกิ�รเพิื่กิถึอนทำะเบียน
  3. กิรณี่ไม่ม่กิารย่�นอุทธีรณี์ (ภ�ยใน 30 วัินนับแต่วัินทีำ�ได้รับหนังส่่อแจั้งกิ�รเพื่ิกิถึอนทำะเบียน) 
ให้คลิักิอนุมัติ่กิ�รเพิื่กิถึอนทำะเบียนในระบบฯ (เป็ินกิ�รถึอนชุ่�อออกิจั�กิทำะเบียน ข้ึ้อมูลจัะถูึกิลบจั�กิฐ�นข้ึ้อมูลทัำนทีำ)
  4. กิรณี่ม่กิารย่�นอุทธีรณี์ (ภ�ยใน 30 วัินนับแต่วัินทีำ�ได้รับหนังส่่อแจั้งกิ�รเพื่ิกิถึอนทำะเบียน) 
ให้เจั้�หน้�ทีำ�รับแบบคำ�ร้องอุทำธ์รณ์คัดค้�นฯ (แบบ ส่วิชุ.06) และบันทึกิลังในระบบฯ และต่้องรอผู้ลัพื่ิจั�รณ� 
จั�กิคณะกิรรมกิ�รส่่งเส่ริมวิิส่�หกิิจัชุุมชุนจัังหวิัดถ่ึอเปิ็นทีำ�ส่ิ�นสุ่ด (จั้งคลัิกิอนุมัต่ิ/ไม่อนุมัต่กิิ�รเพื่ิกิถึอนทำะเบียน 
ในระบบฯ) 
โดยมีร�ยละเอียดในแต่ละขัึ้�นตอน ดังนี�
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ขั�นต่อน 1. กิารรับแลัะบันทึกิแบบคำาร้องขอเพิกิถอนทะเบ่ยน  (แบบ สวิชุ.04)

หัวิข้อ ขั�นต่อนแลัะวิิธ่ีกิาร

ขั�นต่อน

กิารปฏิิบัติ่งาน

ของเจ้าหน้าท่�

วิิสาหกิิจชุุมชุนแลัะเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน

กิรณ่ีท่� 1

ไม่ย่�นต่่อทะเบ่ยน 2 ปีติ่ดัต่่อกัิน

กิรณ่ีท่� 2

ต่รวิจสอบพบว่ิา

ขาดัคุณีสมบัติ่

กิรณ่ีท่� 3

ผู้้้ม่ส่วินไดั้ส่วินเส่ยย่�นคำาร้องขอให้
เพิกิถอนทะเบ่ยน

1. เจ้ั�หน้�ทีำ�ตรวิจัส่อบและ

จััดทำำ�ร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน

และเคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน

ทีำ�ออกิหนังส่่อแจ้ังเต่อนแล้วิ

ไม่ม�ต่อทำะเบียนภ�ยในเวิล�

ทีำ�กิำ�หนด  

1. น�ยทำะเบียนกิรอกิและอนุมัติ 
ในแบบ ส่วิชุ.04 ขึ้องวิ ิส่�หกิ ิจั 
ชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯทีำ�ขึ้�ดคุณส่มบัติ 
ขึ้้อ 22 ต�มระเบียบคณะกิรรมกิ�ร 
ส่่งเส่ริมวิิส่�หกิิจัชุุมชุน วิ่�ด้วิย  
กิ�รรับจัดทำะเบียนและกิ�รเพื่ิกิถึอน 
ทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน พื่.ศ. 2548
เพ่ื่�อเป็ินหลักิฐ�น

1. เจ้ั�หน้�ทีำ�รับแบบ ส่วิชุ.04
และตรวิจัส่อบควิ�มถึูกิต้องจั�กิ 
ผู้มีส่่วินได้ส่่วินเสี่ยทีำ�ย่�นคำ�ร้องขึ้อให้
เพื่ิกิถึอนทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/
เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน

2. เจั ้�หน ้�ทีำ�ทำำ�กิ�รตรวิจัส่อบ 
ข้ึ้อเท็ำจัจัริงในพ่ื่�นทีำ�

2. น�ยทำะเบียนกิรอกิและ 

ลงน�มอนุมัติในแบบ ส่วิชุ.04

ต�มร�ยชุ่�อในข้ึ้อ 1. เพ่ื่�อเก็ิบไว้ิ

เป็ินหลักิฐ�นทีำ�ส่ำ�นักิง�นเกิษตร

อำ�เภอ

 3. เจั้�หน้�ทีำ�ส่รุปิผลกิ�รตรวิจัส่อบ 
เส่นอน�ยทำะเบียน

 4. น�ยทำะเบียนพิื่จั�รณ�ผลกิ�ร

ตรวิจัส่อบ ห�กิเห็นชุอบอนุมัติ

กิ�รเพิื่กิถึอนฯ ในแบบ ส่วิชุ.04 
2. เจ้ั�หน้�ทีำ�บันทึกิข้อม้ลั

แบบ สวิชุ.04 ลงในระบบ

ส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน
3. เจ้ั�หน้�ทีำ�บันทึกิข้อม้ลั

แบบ สวิชุ.04 ลงในระบบ

ส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน
5 .  เจั ้ � หน ้ � ทีำ�บ ั นท ึ กิ ข ้ อ ม ้ ลั 
แบบ สวิชุ.04 ลงในระบบฯ 

3. น�ยทำะเบียนออกิคำาสั�งปิดัประกิาศ
กิารเพิกิถอนทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 5)
แลัะรายชุ่�อท่�ถ้กิเพิกิถอนทำะเบียน 

โดยปิิดปิระกิ�ศ ณ ส่นง.กิษอ. 7 วัิน

6. น�ยทำะเบียนออกิคำาสั�ง

ปิดัประกิาศกิารเพิกิถอน

ทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 5) แลัะ

รายชุ่�อท่�ถ้กิเพิกิถอนทำะเบียน 

โดยปิิดปิระกิ�ศ ณ ส่นง.กิษอ. 7 วัิน 

4. น�ยทำะเบียนออกิคำาสั�ง

ปิดัประกิาศกิารเพิกิถอน

ทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 5) แลัะ

รายชุ่�อท่�ถ้กิเพิกิถอนทำะเบียน

โดยปิิดปิระกิ�ศ ณ ส่นง.กิษอ. 7 วัิน
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 ขั�นต่อน 2. กิารออกิหนังส่อแจ้งกิารเพิกิถอนทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 6) 

หัวิข้อ ขั�นต่อนแลัะวิิธ่ีกิาร

ขั�นต่อน
กิารปฏิิบัติ่งาน
ของเจ้าหน้าท่�

วิิสาหกิิจชุุมชุนแลัะเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน

กิรณ่ีท่� 1
ไม่ย่�นต่่อทะเบ่ยน 2 ปีติ่ดัต่่อกัิน

กิรณ่ีท่� 2
ต่รวิจสอบพบว่ิา
ขาดัคุณีสมบัติ่

กิรณ่ีท่� 3
ผู้้้ม่ส่วินได้ัส่วินเส่ยย่�นคำาร้องขอให้ 

เพิกิถอนทะเบ่ยน

5. เจั้�หน้�ทีำ�ออกิหนังส่อแจ้ง 

กิารเพิกิถอนทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 6) 

ภ�ยใน 15 วัินนับจั�กิวัินทีำ�มีคำ�สั่�ง

ปิิดปิระกิ�ศ เส่นอให้น�ยทำะเบียน 

ลงน�ม และส่่งแจั้งให้วิิส่�หกิิจั 

ชุุมชุนและเคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน

ต�มร�ยชุ่�อในขึ้้อ 4 ได้ทำร�บวิ่� 

ถูึกิเพิื่กิถึอนทำะเบียนแล้วิ

4. เจั ้�หน ้�ทีำ�ออกิหนังส ่อแจ ้ง 

กิารเพิกิถอนทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 6) 

ภ�ยใน 15 วัินนับจั�กิวัินทีำ�มีคำ�สั่�ง

ปิิดปิระกิ�ศ และส่่งแจั้งให้วิิส่�หกิิจั

ชุุมชุนและเคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 

ต�มร�ยชุ่�อในขึ้้อ 3 ได้ทำร�บวิ่�ถึูกิ 

เพิื่กิถึอนทำะเบียนแล้วิ

7. เจ้ั�หน้�ทีำ� ออกิหนังส่อแจ้ง

กิารเพิกิถอนทะเบ่ยน(ท.วิ.ชุ. 6) 

ภ�ยใน 15 วัินนับจั�กิวัินทีำ�มีคำ�สั่�ง

ปิิดปิระกิ�ศ และส่่งแจ้ังให้วิิส่�หกิิจั

ชุุมชุนและเคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน

ต�มร�ยชุ่�อในข้ึ้อ 6 ได้ทำร�บว่ิ�

ถูึกิเพิื่กิถึอนทำะเบียนแล้วิ

ขั�นต่อน 3. กิรณ่ีไม่ม่กิารย่�นอุทธีรณ์ีคัดัค้านกิารเพิกิถอนทะเบ่ยนวิิสาหกิิจชุุมชุนแลัะเคร่อข่ายฯ 

หัวิข�อ ขั�นต่อนแลัะวิิธี่กิาร

ขั�นต่อน
กิารปฏิิบัต่ิงาน
ของเจ�าหน�าท่�

วิิสาหกิิจชุุมชุนแลัะเคร่อข�ายวิิสาหกิิจชุุมชุน

ห�กิไม�มีกิ�รย่�นอุทำธ์รณ์ (ภ�ยใน 30 วิันนับแต�วิันทำี�ได�รับหนังส่่อแจั�งกิ�รเพื่ิกิถึอนทำะเบียน)

ให�เจั��หน��ทำี�คลัิกิอนุมัต่ิกิ�รเพื่ิกิถึอนทำะเบียนในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 

(ถึ่อเปิ็นกิ�รถึอนชุ่�อออกิจั�กิทำะเบียนโดยส่มบูรณ์ ขึ้�อมูลจัะถึูกิลบจั�กิฐ�นขึ้�อมูลทำันทำี) 
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ขั�นต่อน 4. กิรณ่ีม่กิารย่�นอุทธีรณ์ีคัดัค้านกิารเพิกิถอนทะเบ่ยนวิิสาหกิิจชุุมชุนแลัะเคร่อข่ายฯ

วิิสาหกิิจชุุมชุนแลัะเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน

หัวิข�อ ขั�นต่อนแลัะวิิธี่กิาร 

ขั�นต่อน

กิารปฏิิบัต่ิงาน

ของเจ�าหน�าท่�                          

วิิสาหกิิจชุุมชุนแลัะเคร่อข�ายวิิสาหกิิจชุุมชุน

ห�กิมีกิ�รย่�นอุทำธ์รณ์ (ภ�ยใน 30 วัินนับแต่วัินทีำ�ได้รับหนังส่่อแจ้ังกิ�รเพิื่กิถึอนทำะเบียน) 

1. เจ้ั�หน้�ทีำ�รับแบบ สวิชุ.06 แลัะบันทึกิลังในระบบฯ 

2. เส่นอให้คณะกิรรมกิ�รส่่งเส่ริมวิิส่�หกิิจัชุุมชุนจัังหวัิด เป็ินผู้พิื่จั�รณ�ให้แล้วิเส่ร็จัโดยเร็วินับแต่ 

วัินทีำ�ได้รับเร่�องอุทำธ์รณ์และผลกิ�รพิื่จั�รณ� “คำาวิินิจฉัยถ่อเป็นท่�สิ�นสุดั” 

3. แจ้ังผลให้วิิส่�หกิิจัชุุมชุนและเคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทำร�บภ�ยใน 15 วัินนับแต่วัินทีำ�มีคำ�วิินิจัฉัย

ผู้ลักิารพิจารณีาม่ 2 คำาวิินิจฉัย

1. เพิกิถอนทะเบ่ยน 

น�ยทำะเบียนแจ้ังผลให้เจ้ั�หน้�ทีำ�คลิักิอนุมัติ่กิ�รเพิื่กิถึอนทำะเบียนในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน

2. ไม่เพิกิถอนทะเบ่ยน

    (1) น�ยทำะเบียนออกิปิระกิ�ศ “ยกิเลิักิคำาสั�ง” ทีำ�ได้เพิื่กิถึอนทำะเบียนไปิก่ิอนหน้�นี� ภ�ยใน 15 วัิน 
   นับจั�กิวัินทีำ�ได้รับคำ�วิินิจัฉัย

    (2) น�ยทำะเบียนแจ้ังผลกิ�รวิินิจัฉัยให้เจ้ั�หน้�ทีำ�ทำำ�กิ�รคลิักิไม่อนุมัติ่กิ�รเพิื่กิถึอนทำะเบียนใน 
     ระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (วิิส่�หกิิจัชุุมชุนและเคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุนนั�นๆ จัะยังคง 
     อยู่ในฐ�นข้ึ้อมูลทำะเบียน)

    (3) ดำ�เนินกิ�รต่อทำะเบียนต�มขัึ้�นตอนต่อไปิ
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 5.2 กิารบันทึกิแบบคำาร้องขอเพิกิถอนทะเบ่ยน (แบบ สวิชุ.04)  
  (1) login เขึ้้�สู่ ่ระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (http://smce.doae.go.th) ในปิีปิัจัจัุบัน 
โดยกิรอกิชุ่�อผู ้ใชุ้ (Username) และรหัส่ผ่�น (Password) ขึ้องหน่วิยง�น (ส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอ) 
ทีำ�กิำ�หนดโดยกิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตร (ดัังภาพท่� 1)

  (2) บ ันท้ำกิแบบคำ�ร้องขึ้อเพิื่กิถึอน หร่อยกิเลิกิทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.04) (ดัังภาพท่� 2)

   • ไปิทีำ�เมนู “คำาร้อง”

   • เล่อกิ “แบบคำาร้องขอเพิกิถอน หร่อยกิเลิักิทะเบ่ยน (สวิชุ.04)”

   • เล่อกิ “เพิ�มคำาขอ”

1

2
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  (3) เม่�อเล่อกิ “เพิ�มคำาขอ” (ดัังภาพท่� 2) จัะเขึ้้�สู่่แบบคำ�ร้องขึ้อเพื่ิกิถึอน หร่อ ยกิเลิกิทำะเบียนฯ 
(ดัังภาพท่� 3) 

เ จ้ั�หน้�ทีำ�ทำำ�กิ�รบันท้ำกิร�ยละเอียดข้ึ้อมูล ดังนี� (ดัังภาพท่� 4) 

	 	 	 •	เลัขท่�รับ : ให้บันท้ำกิระบุเลขึ้ทีำ�รับในชุ่องรับข้ึ้อมูล (ตัวิอย่�งเชุ่น นน.01/63 – .....)

	 	 	 •	วัินท่�รับเร่�อง : เล่อกิบันท้ำกิวัินทีำ�รับเอกิส่�ร โดยกิ�รคลิกิเล่อกิจั�กิ “ร้ปปฏิิทิน” 

	 	 	 •	ผู้้้รับเร่�อง : บันท้ำกิชุ่�อผู้รับเร่�อง

	 	 	 •	เข่ยนท่� : บันท้ำกิส่ถึ�นทีำ�เขีึ้ยนข้ึ้อมูล

3

4

3

4
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  • วัินท่�เข่ยน : บันท้ำกิวัินทีำ�เขีึ้ยนข้ึ้อมูล โดยกิ�รคลิกิเล่อกิจั�กิ “ร้ปปฏิิทิน” (ดัังภาพท่� 5)

 (4) ทำำ�กิ�รบันท้ำกิข้ึ้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้ึวิน ( ดัังภาพท่� 6) 

5

6

5

6
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ให้เจ้ั�หน้�ทีำ�ใชุ้บัตรปิระจัำ�ตัวิปิระชุ�ชุนเข้ึ้�สู่่กิ�รใชุ้ง�น Smart Card Reader เพ่ื่�อบันท้ำกิข้ึ้อมูล ดังต่อไปินี� 

	 	 •	กิดปิุ่ม “Login ฐานทะเบ่ยนราษฎร” ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�ต่�งขึ้้�นม�กิดปิุ่ม“ดัึงข้อม้ลั 
ฐานทะเบ่ยนราษฎร”

	 	 •	หลังจั�กินั�นจัะมีหน้�ต่�งข้ึ้�นม�ให้กิรอกิ “รหัส PINCODE” เส่ร็จัแล้วิกิดปุ่ิม “ต่กิลัง” ปุ่ิมจัะเปิลี�ยน 
เป็ินคำ�ว่ิ� “ดึังข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online” (ดัังภาพท่� 7)

	 	 •	กิรอกิ “หมายเลัขบัต่รประจำาต่ัวิประชุาชุนผู้้้ย่�นแบบ (นายทะเบ่ยน/ผู้้้ม่ส่วินไดั้ส่วินเส่ย)” 
จั�กินั�นคลิกิทีำ� “ดึังข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online” ระบบฯ จัะด้งข้ึ้อมูลจั�กิฐ�นทำะเบียนร�ษฎรไปิกิรอกิอัตโนมัติ 

หมายเหตุ่  

 - กิรณีทีำ�ออกิจั�กิระบบแล้วิเขึ้้�ใหม่ จัะต้องทำำ�กิ�ร Login ใหม่ทำุกิครั�ง ปิุ่มจัะเปิ็นคำ�วิ่� “Login 
ฐานทะเบ่ยนราษฎร”

 - กิรณี Login อยู่แล้วิจัะเป็ินปุ่ิม “ดึังข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online”

	 	 •	กิรอกิข้ึ้อมูลในชุ่อง : รหัส่ไปิรษณีย์ และ โทำรศัพื่ท์ำ  (ดัังภาพท่� 7)

	 	 •	ให้คลิกิเล่อกิ มีควิ�มเกีิ�ยวิขึ้้องกัิบวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน โดยทำำ�เคร่�องหม�ย 
“” ในชุ่อง  O  หน้�หัวิข้ึ้อทีำ�ต้องกิ�ร 

ตั่วิอย่าง :   ••  “เป็นนายทะเบ่ยน ขอให้เพิกิถอน” (เชุ่น ในกิรณีทีำ�ไม่ได้ต่อทำะเบียน 2 ปีิติดต่อกัิน) (ดัังภาพท่� 7)

77
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	 	 •	กิรอกิ “รหัสทะเบ่ยน” แล้วิคลิกิทีำ�ปิุ่ม “ค้นหา” ระบบฯ จัะทำำ�กิ�รตรวิจัส่อบและแส่ดงขึ้้อมูล 
ขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ นั�น ห�กิรหัส่ทำะเบียนถูึกิต้องจัะแส่ดงหน้�ต่�งขึ้องข้ึ้อมูล (ดัังภาพท่� 8) 

8

จั�กินั�น คลิกิทีำ�ปุ่ิม “นำาเข้าฟอร์มหลัักิ” ระบบฯ จัะทำำ�กิ�รระบุข้ึ้อมูลนั�นลงในชุ่องรบัข้ึ้อมูลโดยอัตโนมัติ (ดัังภาพท่� 9)

9

8

9
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ทัำ�งนี�  ห�กิรหัส่ทำะเบียนไม ่ถึ ูกิต ้องหร่อได ้ถึ ูกิเพื่ ิกิถึอนทำะเบียนไปิแล ้วิ ระบบฯ จัะแจั ้งขึ้ ้อควิ�มวิ ่� 
“ไม่พบข้อม้ลัท่�ท่านค้นหา” (ดัังภาพท่� 10) 

  • กิรอกิเหตุผลในกิ�รขึ้อเพิื่กิถึอนทำะเบียน (ดัังภาพท่� 11)  

  • เม่�อทำำ�กิ�รกิรอกิข้ึ้อมูลครบถ้ึวินทุำกิข้ึ้อแล้วิ จ้ังคลิกิทีำ�ปุ่ิม “บันทึกิคำาร้อง” เพ่ื่�อบันท้ำกิข้ึ้อมูลเข้ึ้�สู่่ระบบฯ

หมายเหตุ่ : ชุ่องรับข้ึ้อมูลทีำ�มีเคร่�องหม�ย * เป็นชุ่องรับข้อม้ลัท่�จำาเป็นจะต้่องบันทึกิข้อม้ลัลังไป

11

10

11
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 5.3 กิารค้นหาแบบคำาร้องขอเพิกิถอนทะเบ่ยน 

  (1) กิ�รค้นห�แบบคำ�ร้องขึ้อเพิื่กิถึอน หร่อยกิเลิกิทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.04) (ดัังภาพท่� 12) 

	 	 	 •	ไปิทีำ�เมนู “คำาร้อง”

	 	 	 •	เล่อกิ “แบบคำาร้องขอเพิกิถอน หร่อยกิเลิักิทะเบ่ยน (สวิชุ.04)”

	 	 	 •	เล่อกิ “ ค้นหาเพ่�อแก้ิไข/ลับ” 

12

  (2) ผ �้ใชุ้ส่�ม�รถึทำำ�กิ�รค้นห�ข้ึ้อมูลโดยระบุเง่�อนไขึ้ทีำ�ต้องกิ�รได้ 2 แบบ (ดัังภาพท่� 13) 

	 	 	 •	“เลัขท่�รับ” 

	 	 	 •	“ชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน”

13

12

13
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  (3) เ ม่�อระบุเง่�อนไขึ้และใส่่ข้ึ้อมูลทีำ�ต้องกิ�รค้นห�เรียบร้อยแล้วิ จ้ังกิดปุ่ิม “ค้นหา”

   •	ระบุเง่�อนไขึ้ โดยค้นห�จั�กิ “เลัขท่�รับ” (ดัังภาพท่� 14)

14

	 	 	 •	ระบุเง่�อนไขึ้ โดยค้นห�จั�กิ “ชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายฯ” (ดัังภาพท่� 15) 

  (4) ผ ลกิ�รค้นห�จัะได้ (ดัังภาพท่� 16) ผู้ใชุ้ส่�ม�รถึเขึ้้�ไปิทำำ�กิ�รแกิ้ไขึ้ขึ้้อมูลทีำ�ค้นห�ม�ได้ 
โดยกิ�รคลิกิทีำ�ส่่วินขึ้อง “ปุ่มคำาสั�ง” ตรงทีำ� “แก้ิไข” หร่อ “ลับ” ต�มทีำ�ต้องกิ�ร 

15
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ซ้้ำ�งมีวิิธี์กิ�รใชุ้ง�น ดังนี� 

	 	 	 •	เ ม่�อคลิกิทีำ� “แกิ้ไข” ระบบฯ จัะแส่ดงเอกิส่�รขึ้้อมูลขึ้องแบบคำ�ร้องขึ้อเพื่ิกิถึอน หร่อยกิเลิกิ 
ทำะเบียน (ดัังภาพท่� 17) ซ้้ำ�งผู้ใชุ้ส่�ม�รถึเข้ึ้�ไปิแก้ิไขึ้ร�ยละเอียดขึ้องเอกิส่�รในส่่วินทีำ�ต้องกิ�รได้ เชุ่น
ตั่วิอย่าง : ต้องกิ�รแก้ิไขึ้เหตุผลใหม่เป็ิน “ไม่ได้ัมาดัำาเนินกิารต่่อทะเบ่ยน 2 ปีติ่ดัต่่อกัิน” เม่�อแก้ิไขึ้เส่ร็จัแล้วิให้
ทำำ�กิ�รคลิกิทีำ� “บันทึกิคำาร้อง” เพ่ื่�อทำำ�กิ�รบันท้ำกิข้ึ้อมูลทีำ�ได้แก้ิไขึ้ใหม่ลงในระบบฯ

17

 5.4 กิารออกิคำาสั�งปิดัประกิาศกิารเพิกิถอนทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 5) แลัะรายชุ่�อท่�ถ้กิเพิกิถอนทะเบ่ยน

  (1) ไปิทีำ�เมนู “รายงาน” แล้วิคลิกิเล่อกิ “ข้อม้ลักิารจดัทะบ่ยน” (ดัังภาพท่� 18)  

18
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  (2) จัะปิร�กิฏิหน้�จัอ “รายงานข้อม้ลักิารจดัทะเบ่ยน” ( ดัังภาพท่� 19) 

ทำำ�กิ�รคลิกิเล่อกิทีำ� “ประกิาศกิารเพิกิถอนทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 5)” (ดัังภาพท่� 20)   

  (3) จั�กินั�น จัะปิร�กิฏิหน้�ต่�ง “ประกิาศกิารเพิกิถอนทะเบ่ยนวิิสาหกิิจชุุมชุนแลัะเคร่อข่าย 
วิิสาหกิิจชุุมชุน” ให้กิรอกิ “เลัขท่�ประกิาศคณีะกิรรมกิาร ท่�” ลงในชุ่องรับขึ้้อมูล (อำ�เภอเปิ็นผู้กิำ�หนด) 
และเล่อกิปีิ (ปีิปัิจัจุับัน) ทีำ�ต้องกิ�รออกิใบปิระกิ�ศกิ�รเพิื่กิถึอนทำะเบียน (ดัังภาพท่� 21)
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  (4) คลิกิทีำ�ปิุ่ม “แสดังต่ัวิอย่างทางจอภาพ” (ดัังภาพท่� 21) จัะปิร�กิฏิปิระกิ�ศ (ดัังภาพท่� 22)  
ให้ทำำ�กิ�รตรวิจัส่อบควิ�มถูึกิต้องก่ิอนพิื่มพ์ื่ให้เรียบร้อย แล้วิคลิกิทีำ�ปุ่ิม “แสดังทางเคร่�องพิมพ์” (ดัังภาพท่� 21)

22

  (5) จั�กินั�น ทำำ�กิ�รออกิร�ยชุ่�อแนบท้ำ�ย (ทำ.วิ.ชุ. 5) โดยไปิทีำ�เมนู “รายงาน” แล้วิเล่อกิ “ข้อม้ลักิารจดัทะเบ่ยน” 
จ้ังคลิกิเล่อกิทีำ� “รายชุ่�อประกิาศเพิกิถอนทะเบ่ยน” (ดัังภาพท่� 23) 

23
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  (6) จัะปิร�กิฏิข้ึ้อมูล “รายชุ่�อแนบท้ายกิารเพิกิถอนทะเบ่ยน” ทัำ�งหมด (ดัังภาพท่� 24 แลัะ 25) 

24

25

  (7) จั�กินั�น ให้ทำำ�กิ�รคลิกิ “” ในชุ่อง  หน้�ร�ยชุ่� อทีำ�ต้องกิ�รจัะออกิปิระกิ�ศเพื่ิกิถึอน 
ทำะเบียน (ตัวิอย่�งเล่อกิลำ�ดับทีำ� 186 – 190 : ดัังภาพท่� 25) แล้วิคลิกิ “แสดัง...(ต่ามท่�ต่้องกิาร)” ระบบฯ 
จัะแส่ดงข้ึ้อมูลปิระกิ�ศ “บัญชุ่รายชุ่�อแนบท้ายประกิาศกิารเพิกิถอนทะเบ่ยน” (ดัังภาพท่� 26) 

26
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  (8) ตรวิจัส่อบร�ยชุ่�อทีำ�ต้องกิ�รจัะเพิื่กิถึอนทำะเบียนกัิบบัญชีุร�ยชุ่�อแนบท้ำ�ยกิ�รเพิื่กิถึอนทำะเบียนฯ

ให้ถูึกิต้องตรงกินั (ห�กิข้ึ้อมูลไม่ถูึกิต้องจัะส่่งผลให้ทำำ�กิ�รเพิื่กิถึอนทำะเบยีนผิดแห่งได้ * ทั�งน่� เม่�อทำากิารคลิักิ“อนุมัติ่”

กิารเพิกิถอนทะเบ่ยนในระบบฯ แล้ัวิ ข้อม้ลัดัังกิล่ัาวิจะหายไปจากิระบบฯ ทันท่ ไม่สามารถเร่ยกิค่นกิลัับมาได้ัอ่กิ)    

 5.5 กิารออกิหนังส่อแจ้งกิารเพิกิถอนทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 6) 

  (1) ไปิทีำ�เมนู “รายงาน” แล้วิคลิกิเล่อกิ “ข้อม้ลักิารจดัทะเบ่ยน” 

  (2)  จัะปิร�กิฏิหน้�จัอ “รายงานข้อม้ลักิารจดัทะเบ่ยน”  ให้คลิกิเล่อกิทีำ� “หนังส่อแจ้งกิารเพิกิถอนทะเบ่ยน 
(ท.วิ.ชุ. 6)” (ดัังภาพท่� 27)

  (3) ให้ระบุเง่�อนไขึ้กิ�รค้นห�เพ่ื่�อออกิหนังส่่อแจ้ังกิ�รเพิื่กิถึอนทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 6) (ดัังภาพท่� 28)
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   (4) จากิภาพท่� 28 : ตัวิอย่�งคลิกิเล่อกิ “ข้อม้ลัต่ามเง่�อนไข” กิำ�หนดชุ่วิงวัินทีำ� 1 มกิร�คม 2563 
ถึ้งวัินทีำ� 25 พื่ฤษภ�คม 2563  และคลิกิเล่อกิ “ประเภทวิิสาหกิิจชุุมชุน” แล้วิกิด “ค้นหา” ระบบฯ จัะแส่ดง 
ข้ึ้อมูลร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทีำ�จัะต้องส่่งหนังส่่อแจ้ังกิ�รเพิื่กิถึอนทำะเบียน (ดัังภาพท่� 29) 

29

   (5) จากิภาพท่� 29 : ตัวิอย่�งได้คลิกิเล่อกิ “ข้อม้ลัลัำาดัับท่� 10” กิดปุ่ิม “แสดัง” ระบบฯ จัะแส่ดง
หนังส่่อแจ้ังกิ�รเพิื่กิถึอนทำะเบียน (ทำ.วิ.ชุ. 6) ขึ้อง “วิิสาหกิิจชุุมชุนสุราหงส์ฟ้า” (ดัังภาพท่� 30 แลัะ 31)
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 5.6 กิารบันทึกิแบบคำาร้องอุทธีรณ์ีคัดัค้านกิารเพิกิถอนทะเบ่ยน (แบบ สวิชุ.06)

  (1) กิ�รบันท้ำกิแ บบคำ�ร้องอุทำธ์รณ์คัดค้�นกิ�รเพิื่กิถึอนทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.06) (ดัังภาพท่� 32)

   •	ไปิทีำ�เมนู “คำาร้อง” 

   •	เล่อกิ “แบบคำาร้องอุทธีรณ์ีคัดัค้านกิารไม่รับจดัทะเบ่ยนหร่อเพิกิถอนทะเบ่ยน(สวิชุ.06)”

   •	เล่อกิ “เพิ�มคำาขอ” 
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  (2) เม่�อกิดเล่อกิ “เพิ�มคำาขอ” ระบบฯ จัะเขึ้้�สู่่แบบคำ�ร้องอุทำธ์รณ์คัดค้�นกิ�รไม่รับจัดทำะเบียน 
 หร่อเพิื่กิถึอนทำะเบียน (ดัังภาพท่� 33) ให้ทำำ�กิ�รบันท้ำกิร�ยละเอียดข้ึ้อมูลในแบบคำ�ร้องอุทำธ์รณ์คัดค้�นฯ ดังนี�

	 	 	 •	วัินท่�รับเร่�อง : เล่อกิบันท้ำกิวัินทีำ�รับเอกิส่�ร โดยกิ�รคลิกิเล่อกิจั�กิ “ร้ปปฏิิทิน” 

	 	 	 •	ผู้้้รับเร่�อง : บันท้ำกิชุ่�อผู้รับเร่�อง

	 	 	 •	เลัขท่�รับ : ให้บันทำ้กิระบุเลขึ้ทีำ�รับในชุ่องรับขึ้้อมูล โดยอำ�เภอเปิ็นผู้กิำ�หนดเอง (ตัวิอย่�งเชุ่น 
ชุม.18/58 – 0001)

	 	 	 •	เข่ยนท่� : บันท้ำกิส่ถึ�นทีำ�เขีึ้ยนข้ึ้อมูล

	 	 	 •	วัินท่�เข่ยน : เล่อกิบันท้ำกิวัินทีำ�เขีึ้ยนเอกิส่�ร โดยกิ�รคลิกิเล่อกิจั�กิ “ร้ปปฏิิทิน”

	 	 	 •	เร่ยน คณีะกิรรมกิารส่งเสริมวิิสาหกิิจชุุมชุนจังหวัิดั : ให้เจ้ั�หน้�ทีำ�ใชุ้บัตรปิระจัำ�ตัวิปิระชุ�ชุน
เข้ึ้�สู่่กิ�รใชุ้ง�น Smart Card Reader เพ่ื่�อด้งข้ึ้อมูลจั�กิฐ�นทำะเบียนร�ษฎรม�ใส่่ในแบบ ส่วิชุ.06 ให้โดยอัตโนมัติ 

	 	 	 •	กิรอกิข้ึ้อมูลในชุ่อง : รหัส่ไปิรษณีย์  โทำรศัพื่ท์ำ  และโทำรส่�ร 

	 	 	 •	ขึ้ออุทำธ์รณ์คำ�สั่�งขึ้องน�ยทำะเบียนทีำ�มีคำ�สั่�ง : ให้คลิกิเล่อกิ     “เพิกิถอนทะเบ่ยน”

	 	 	 •	กิรอกิรหัส่ทำะเบียน แล้วิกิด “ค้นหา” ระบบฯ จัะทำำ�กิ�รตรวิจัส่อบและแส่ดงขึ้้อมูลขึ้อง 
วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ นั�น แล้วิคลิกิปุ่ิม “นำาเข้าแบบฟอร์มหลัักิ” ข้ึ้อมูลจัะถูึกิด้งเข้ึ้�ในชุ่องรับข้ึ้อมูลโดยอัตโนมัติ

	 	 	 •	กิรอกิข้ึ้อมูลในชุ่อง “เหตุ่ผู้ลั” ให้เรียบร้อย 

	 	 	 •	ตรวิจัส่อบควิ�มถูึกิต้องและครบถ้ึวินขึ้องข้ึ้อมูลในแบบ ส่วิชุ.06 จ้ังคลิกิปุ่ิม “บันทึกิคำาร้อง” 
เพ่ื่�อบันท้ำกิข้ึ้อมูลเข้ึ้�สู่่ระบบฯ 
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  (3) กิารค้นหารายงานแบบคำาร้องอุทธีรณ์ีคัดัค้านกิารเพิกิถอนทะเบ่ยน ( ดัังภาพท่� 34)

	 	 	 •	ไปิทีำ�เมนู “รายงาน” คลิกิเล่อกิ “ข้อม้ลักิารจดัทะเบ่ยน” 

	 	 	 •	คลิกิเล่อกิ “คำาร้องประเภทต่่างๆ”

	 	 	 •	เล่อกิ “แบบคำาร้องขออุทธีรณ์ีกิารเพิกิถอนทะเบ่ยน (สวิชุ.06_2)” (ดัังภาพท่� 35)

	 	 	 •	เล่อกิเง่�อนไขึ้ต�มต้องกิ�ร แล้วิคลิกิ “Search” (ดัังภาพท่� 36)
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   •	จัะปิร�กิฏิร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทีำ�อุทำธ์รณ์กิ�รเพิื่กิถึอนทำะเบียน  (ดัังภาพท่� 37)

   •	เม่�อคลิกิทีำ�ชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุนนั�น จัะปิร�กิฏิข้ึ้อมูลกิ�รย่�นอุทำธ์รณ์คัดค้�นกิ�รเพิื่กิถึอนทำะเบียนฯ 
(ดัังภาพท่� 38) 

37
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 5.7 กิารคลิักิ “อนุมัติ่” กิารเพิกิถอนทะเบ่ยน 

  (1) กิรณ่ีไม่ม่กิารย่�นอุทธีรณ์ีคัดัค้านกิารเพิกิถอนทะเบ่ยน

	 	 	 •	ไปิทีำ�เมนู “อนุมัติ่” (ดัังภาพท่� 39)

	 	 	 •	เล่อกิ “กิารอนุมัติ่กิารขอเพิกิถอนจดัทะเบ่ยน”

	 	 	 •	จัะปิร�กิฏิหน้�จัอแส่ดง “ค้นหาค ำาร้องขอเพิกิถอนหร่อยกิเลิักิทะเบ่ยนวิิสาหกิิจชุุมชุนแลัะ
เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน” ให้เล่อกิเง่�อนไขึ้ต�มทีำ�ต้องกิ�ร 

ต่ัวิอย่าง : ต้องกิ�รวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทัำ�งหมดทีำ�ย่�นขึ้อเพื่ิกิถึอนทำะเบียนขึ้องอำ�เภอ ให้คลิกิเล่อกิปิระเภทำวิิส่�หกิิจั 
“วิิสาหกิิจชุุมชุน” จั�กินั�นคลิกิปุ่ิม “ทั�งหมดั” แล้วิกิดปุ่ิม “ค้นหา” (ดัังภาพท่� 40) 

39
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	 	 	 •	ระบบฯ จัะแส่ดงร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทีำ�ไดบั้นทำ้กิขึ้้อมูลแบบคำ�ร้องขึ้อเพื่กิิถึอน หร่อยกิเลิกิ 
ทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.04) แล้วิ (ดัังภาพท่� 41) 

	 	 	 •	คลิกิ “อนุมัต่ิ” กิ�รเพื่ิกิถึอนทำะเบียนในร�ยชุ่�อขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุนและเคร่อขึ้่�ยฯ นั�นๆ 
ให้เรียบร้อย (ดัังภาพท่� 41) (หลังจั�กิปิิดปิระกิ�ศ และส่่งหนังส่่อแจ้ังกิ�รเพิื่กิถึอนทำะเบียนแล้วิไม่ม่ผู้้้ย่�นอุทธีรณ์ี)

	 	 	 •	ข้อควิรระวิัง ! ต่้องต่รวิจสอบควิามถ้กิต่้องกิ่อนท่�จะคลัิกิอนุมัต่ิกิารเพิกิถอนทะเบ่ยน 
(ด้วิยเม่�อคลิกิ “อนุมัติ่” แล้วิข้อม้ลัจะหายไปจากิระบบฯ ทันท่)

  (2) กิรณ่ีม่กิารย่�นอุทธีรณ์ีคัดัค้านกิารเพิกิถอนทะเบ่ยน : ต้องรอผลกิ�รพิื่จั�รณ�จั�กิ คณะกิรรมกิ�ร
ส่่งเส่ริมวิิส่�หกิิจัชุุมชุนจัังหวัิด “ซึ�งผู้ลักิารพิจารณีาถ่อเป็นท่�สิ�นสุดั” จั�กินั�นเจ้ั�หน้�ทีำ�ต้องม�ดำ�เนินกิ�รในระบบฯ 
โดยกิ�รคลิกิ “อนุมัติ่” หร่อ “ไม่อนุมัติ่” กิ�รเพิื่กิถึอนทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุนและเคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุนนั�น ๆ  
ต�มผลกิ�รพิื่จั�รณ�ขึ้องคณะกิรรมกิ�รฯ ให้เรียบร้อยต่อไปิ

 5.8 กิารค้นหารายงานแบบคำาร้องขอเพิกิถอนทะเบ่ยน 

  (1) ไปิทีำ�เมนู “รายงาน” คลิกิเล่อกิ “ข้อม้ลักิารจดัทะเบ่ยน” (ดัังภาพท่� 42)  
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  (2) คลิกิเล่อกิ “คำาร้องประเภทต่่างๆ” (ดัังภาพท่� 43)  

43

44

45

  (3) เล่อกิปิระเภทำคำ�ร้อง “แบบคำาร้องขอเพิกิถอนทะเบ่ยน (สวิชุ.04_2)” (ดัังภาพท่� 44)  

  (4) ให้ระบุเง่�อนไขึ้ต�มทีำ�ต้องกิ�ร (ในภาพท่� 44 ต่ัวิอย่างเลั่อกิ : ทั�งหมดัท่�ย่�นแบบ) แล้วิจั้งคลิกิ 
 “search” จัะปิร�กิฏิแบบรายงาน สวิชุ.04_2 “รายชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุนท่�ถ้กิเพิกิถอน
ทะเบ่ยน” (ดัังภาพท่� 45) 
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  (5) กิรณ่ีเล่ัอกิ : กิำาหนดัเง่�อนไข  ให้คลิกิเล่อกิ : ปิระเภทำวิิส่�หกิิจัชุุมชุน และชุ่วิงระยะเวิล�ทีำ�ต้องกิ�ร 
(ดัังภาพท่� 46) 

จั�กินั�น จั้งคลิกิ “Search” จัะปิร�กิฏิแบบรายงาน สวิชุ.04_2 “รายชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายวิิสาหกิิจ 
ชุุมชุนท่�ถ้กิเพิกิถอนทะเบ่ยน” ต�มชุ่วิงเวิล�ทีำ�เล่อกิ (ดัังภาพท่� 47)

	 	 	 •	เม่�อคลิกิทีำ� “รหัสทะเบ่ยน” ขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุนจัะปิร�กิฏิข้ึ้อมูลแบบคำ�ร้องขึ้อเพิื่กิถึอนทำะเบียน 
(ดัังภาพท่� 48) 
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บทท่� 6บทท่� 6

กิ�รยกิเลิกิทะเบ่ยนวิิส�หกิิจชุุมชุนและเครือข่่�ยวิิส�หกิิจชุุมชุนกิ�รยกิเลิกิทะเบ่ยนวิิส�หกิิจชุุมชุนและเครือข่่�ยวิิส�หกิิจชุุมชุน
 6.1 สรุปหลัักิกิารสำาคัญในกิารยกิเลิักิทะเบ่ยนวิิสาหกิิจชุุมชุนแลัะเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน 

  กิารยกิเลัิกิทะเบ่ยนวิิสาหกิิจชุุมชุนแลัะเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน : วิิส่�หกิิจัชุุมชุนและเคร่อขึ้่�ย 
วิิส่�หกิิจัชุุมชุนใดทีำ�ปิระส่งค์จัะเลิกิกิิจักิ�ร ให้ผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนแจั้งให้น�ยทำะเบียนทำร�บภ�ยใน 30 วัิน 
นับแต่วัินทีำ�เลิกิกิิจักิ�ร และเม่�อน�ยทำะเบียนได้รับแจ้ังควิ�มปิระส่งค์จัะเลิกิกิิจักิ�รแล้วิ ให้น�ยทำะเบียนถึอนชุ่�อวิิส่�หกิิจั
ชุุมชุนและเคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุนนั�นออกิจั�กิทำะเบียน 

  แบบฟอร์มท่�ใชุ้ในกิารยกิเลิักิทะเบ่ยน : แบบคำ�ร้องขึ้อเพิื่กิถึอน หร่อยกิเลิกิทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.04)

ขั�นต่อนกิารปฏิิบัติ่งานของเจ้าหน้าท่�ในกิารยกิเลิักิทะเบ่ยน

หัวิข้อ ขั�นต่อนแลัะวิิธ่ีกิาร 

ขั�นต่อนกิารปฏิิบัติ่งาน

    ของเจ้าหน้าท่�

วิิสาหกิิจชุุมชุนแลัะเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน 

1. เจ้ั�หน้�ทีำ�รับแบบ สวิชุ.04 และทำำ�กิ�รตรวิจัส่อบควิ�มถูึกิต้องและครบถ้ึวินขึ้องข้ึ้อมูลและ
เอกิส่�รหลักิฐ�นปิระกิอบ

2. เจ้ั�หน้�ทีำ�เส่นอให้น�ยทำะเบียนทำำ�กิ�รพิื่จั�รณ�

3. น�ยทำะเบียนพิื่จั�รณ�และตรวิจัส่อบ ห�กิเห็นชุอบลงน�มอนุมัติกิ�รยกิเลิกิทำะเบียนใน 
แบบ ส่วิชุ.04

4. เจ้ั�หน้�ทีำ�ทำำ�กิ�รบันทึกิข้ึ้อมูลแบบ ส่วิชุ.04 ลงในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน     

5. เจ้ั�หน้�ทีำ�ต้องคลิักิอนุมัติ่กิ�รยกิเลิกิทำะเบียนในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน

(ถ่ึอเป็ินกิ�รถึอนชุ่�อออกิจั�กิทำะเบียนโดยส่มบูรณ์ ข้ึ้อมูลจัะถูึกิลบจั�กิฐ�นข้ึ้อมูลทัำนทีำ)     

 6.2 กิารบันทึกิแบบคำาร้องขอยกิเลิักิทะเบ่ยน (แบบ สวิชุ.04) 
  (1) login เข้ึ้�สู่่ระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (http://smce.doae.go.th) ในปีิปัิจัจุับัน โดยกิรอกิ 
ชุ่�อผู ้ใชุ้ (Username) และรหัส่ผ่�น (Password) ขึ้องหน่วิยง�น (ส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอ) ทีำ�กิำ�หนดโดย 
กิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตร (ดัังภาพท่� 1)

1
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 (2) กิ  �รบันท้ำกิแบบคำ�ร้องขึ้อยกิเลิกิทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.04) (ดัังภาพท่� 2)

  •	ไปิทีำ�เมนู “คำาร้อง”
  •	เล่อกิ “แบบคำาร้องขอเพิกิถอน หร่อยกิเลิักิทะเบ่ยน (สวิชุ.04)”
  •	เล่อกิ “เพิ�มคำาขอ”

2

 (3) เม่�อเล่อกิ “เพิ�มคำาขอ” จัะเข้ึ้�สู่่แบบคำ�ร้องขึ้อเพิื่กิถึอน หร่อ ยกิเลิกิทำะเบียนฯ (ดัังภาพท่� 3) 

3
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 (4) บันท้ำกิร�ยละเอียดข้ึ้อมูล ดังนี� (ดัังภาพท่� 4)

   •	เลัขท่�รับ : ให้บันท้ำกิระบุเลขึ้ทีำ�รับในชุ่องรับข้ึ้อมูล (ตัวิอย่�งเชุ่น นน.01/63 – .....)
   •	วัินท่�รับเร่�อง : เล่อกิบันท้ำกิวัินทีำ�ทีำ�รับเอกิส่�ร โดยคลิกิเล่อกิจั�กิ “ร้ปปฏิิทิน” 
   •	ผู้้้รับเร่�อง : บันท้ำกิชุ่�อผู้รับเร่�อง
   •	เข่ยนท่� : บันท้ำกิส่ถึ�นทีำ�ทีำ�เขีึ้ยนข้ึ้อมูล
  •	วัินท่�เข่ยน : เล่อกิบันท้ำกิวัินทีำ�เขีึ้ยนข้ึ้อมูล โดยคลิกิเล่อกิจั�กิ “ร้ปปฏิิทิน”

 (5) จั�กินั�น ให้บันทำ้กิขึ้้อมูลลงไปิในชุ่องรับขึ้้อมูลต่�งๆ “เร่ยน นายทะเบ่ยน” ดังนี�  (ดัังภาพท่� 5)  
ให้เจ้ั�หน้�ทีำ�ใชุ้บัตรปิระจัำ�ตัวิปิระชุ�ชุนเข้ึ้�สู่่กิ�รใชุ้ง�น Smart Card Reader เพ่ื่�อบันท้ำกิข้ึ้อมูล ดังต่อไปินี� 

  •	กิดปิุ่ม “Login ฐานทะเบ่ยนราษฎร” ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�ต่�งขึ้้�นม�กิดปิุ่ม “ดัึงข้อม้ลั 
ฐานทะเบ่ยนราษฎร”
  •	หลังจั�กินั�นจัะมีหน้�ต่�งข้ึ้�นม�ให้กิรอกิ “รหัส PINCODE” เส่ร็จัแล้วิกิดปุ่ิม “ต่กิลัง” ปุ่ิมจัะเปิลี�ยน 
เป็ินคำ�ว่ิ� “ดึังข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online” (ดัังภาพท่� 6)

5

4

5



คู่มือการใช้งานและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน146

  • กิรอกิ “หมายเลัขบัต่รประจำาตั่วิประชุาชุนผู้้้ย่�นแบบ (สมาชิุกิผู้้้ม่อำานาจทำากิารแทนวิิสาหกิิจ

ชุุมชุน/เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน)” จั�กินั�น คลิกิทีำ� “ดึังข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online” ระบบฯ จัะด้งข้ึ้อมูลจั�กิ

ฐ�นทำะเบียนร�ษฎรไปิกิรอกิให้โดยอัตโนมัติ 

หมายเหตุ่  - กิรณีทีำ�ออกิจั�กิระบบแล้วิเข้ึ้�ใหม่ จัะต้องทำำ�กิ�ร Login ใหม่ทุำกิครั�ง ปุ่ิมจัะเป็ินคำ�ว่ิ� “Login ฐาน

      ทะเบ่ยนราษฎร”  

   - กิรณี Login อยู่แล้วิจัะเป็ินปุ่ิม “ดึังข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online”

   •	กิรอกิข้ึ้อมูลในชุ่อง : รหัส่ไปิรษณีย์  และ โทำรศัพื่ท์ำ (ดัังภาพท่� 6)
   •	ให้คลิกิเล่อกิ มีควิ�มเกีิ�ยวิขึ้้องกัิบวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน โดยทำำ�เคร่�องหม�ย 
“” ในชุ่อง     “เป็นสมาชิุกิผู้้้ม่อำานาจทำากิารแทนวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุนขอให้ยกิเลิักิ” 
(ดัังภาพท่� 6) 
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   •	กิรอกิ “รหัสทะเบ่ยน”  แล้วิคลิกิทีำ�ปุ่ิม “ค้นหา” ระบบฯ จัะทำำ�กิ�รตรวิจัส่อบและแส่ดงข้ึ้อมูลขึ้องวิิส่�หกิิจั 
ชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน นั�นๆ ห�กิรหัส่ทำะเบียนถูึกิต้อง ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�ต่�งขึ้องข้ึ้อมูล (ดัังภาพท่� 7) 
  •	จั�กินั�น คลิกิทีำ�ปุ่ิม “นำาเข้าฟอร์มหลัักิ”

	 	 •	ระบบฯ จัะทำำ�กิ�รด้งข้ึ้อมูลนั�นลงในชุ่องรับข้ึ้อมูลโดยอัตโนมัติ (ดัังภาพท่� 8) 

7
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  •	จั�กินั�น ให้กิรอกิเหตุผลในกิ�รขึ้อยกิเลิกิทำะเบียน ลงในชุ่องรับข้ึ้อมูลให้เรียบร้อย		
	 	 •	ตรวิจัส่อบวิ่� ได้ทำำ�กิ�รกิรอกิขึ้้อมูลครบถึ้วินทำุกิขึ้้อเรียบร้อยแล้วิ จั้งคลิกิทีำ�ปิุ่ม “บันทึกิคำาร้อง” 

เพ่ื่�อบันท้ำกิข้ึ้อมูลเข้ึ้�สู่่ระบบฯ ต่อไปิ

หมายเหตุ่ : ชุ่องรับข้ึ้อมูลทีำ�มีเคร่�องหม�ย * เป็นชุ่องรับข้อม้ลัท่�จำาเป็นจะต้่องบันทึกิข้อม้ลัลังไป

  •	ทั�งน่� ห�กิรหัส่ทำะเบียนไม่ถูึกิต้อง หร่อได้ถูึกิเพิื่กิถึอนทำะเบียนไปิแล้วิ ระบบฯ จัะแส่ดงข้ึ้อควิ�มว่ิ� 
“ไม่พบข้อม้ลัท่�ท่านค้นหา” (ดัังภาพท่� 9) 

 6.3 กิารค้นหาแบบคำาร้องขอยกิเลิักิทะเบ่ยน 

  (1) กิ�รค้นห�แบบคำ�ร้องขึ้อยกิเลิกิทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.04) (ดัังภาพท่� 10) 
   •	ไปิทีำ�เมนู “คำาร้อง”
	 	 	 •	เล่อกิ “แบบคำาร้องขอเพิกิถอน หร่อยกิเลิักิทะเบ่ยน (สวิชุ.04)”
	 	 	 •	เล่อกิ “ ค้นหาเพ่�อแก้ิไข/ลับ”

10
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  (2) ผู้ใชุ้ส่�ม�รถึทำำ�กิ�รค้นห�ข้ึ้อมูลโดยระบุเง่�อนไขึ้ทีำ�ต้องกิ�รได้ 2 แบบ (ดัังภาพท่� 11) 

   •	เลัขท่�รับ 

    •	ชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน
  (3) เล่อกิเง่�อนไขึ้และใส่่ข้ึ้อมูลทีำ�ต้องกิ�รค้นห�แล้วิ จ้ังกิดปุ่ิม “ค้นหา” (ดัังภาพท่� 11) 

  (4) ผลกิ�รค้นห�จัะได้ (ดัังภาพท่� 12) ผู้ใชุ้ส่�ม�รถึเข้ึ้�ไปิทำำ�กิ�รแก้ิไขึ้ข้ึ้อมูลทีำ�ค้นห�ม�ได้ โดยกิ�รคลิกิทีำ� 
ส่่วินขึ้อง “ปุ่มคำาสั�ง” ตรง “แก้ิไข” ต�มทีำ�ต้องกิ�ร

	 	 	 • เม่�อคลิกิทีำ� “แกิ้ไข” ระบบฯ จัะแส่ดงเอกิส่�รและขึ้้อมูลขึ้องแบบคำ�ร้องขึ้อเพื่ิกิถึอน หร่อ 

ยกิเลิกิทำะเบียนฯ ออกิม� (ดัังภาพท่� 13) ซ้้ำ�งผู้ใชุ้ส่�ม�รถึทำำ�กิ�รแก้ิไขึ้ร�ยละเอียดข้ึ้อมูลได้ โดยกิ�รบันท้ำกิข้ึ้อมูลใหม่

ทีำ�ต้องกิ�รแก้ิไขึ้ในชุ่องรับข้ึ้อมูล

ตั่วิอย่าง : จัะขึ้อแก้ิไขึ้เหตุผล จั�กิ “ไม่ได้ัดัำาเนินกิารต่่อกิิจกิารวิิสาฯ เกิิน 2 ปี” เป็ิน “ไม่ได้ัดัำาเนินกิิจกิารแล้ัวิ” 

   •	เม่�อแก้ิไขึ้เส่ร็จัให้คลิกิทีำ� “บันทึกิคำาร้อง” เพ่ื่�อบันท้ำกิข้ึ้อมูลทีำ�ได้แก้ิไขึ้ใหม่ลงในระบบฯ
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 6.4 กิารออกิคำาสั�งปิดัประกิาศกิารยกิเลิักิทะเบ่ยน (ท.วิ.ชุ. 5) แลัะรายชุ่�อท่�ถ้กิยกิเลิักิทะเบ่ยน 

  (1) ไปิทีำ�เมนู “รายงาน” แล้วิคลิกิเล่อกิ “ข้อม้ลักิาร จดัทะเบ่ยน”(ดัังภาพท่� 14)     

  (2) จัะปิร�กิฏิหน้�จัอ “รายงานข้อม้ลักิารจดัทะเบ่ยน” แล้วิคลิกิเล่อกิ “รายชุ่�อประกิาศยกิเลิักิ

ทะเบ่ยน” ( ดัังภาพท่� 15)

  (3) ระบบฯ จัะแส่ดงข้ึ้อมูล “รายชุ่�อแนบท้ายกิารยกิเลิักิทะเบ่ยน” ทัำ�งหมด (ดัังภาพท่� 16)

  (4) ให้คลิักิเคร่�องหมาย “” ในชุ่อง   หน้�ร�ยชุ่�อทีำ�ต้องกิ�รจัะออกิปิระกิ�ศยกิเลิกิทำะเบียนฯ 

ตั่วิอย่าง : เล่อกิลำ�ดับทีำ� 56 – 60 (ดัังภาพท่� 17)
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  (5) เม่�อคลิกิ “แสดัง...(ต�มทีำ�ต้องกิ�ร)” ระบบฯ จัะแส่ดงข้ึ้อมูลปิระกิ�ศฯ “บัญชุ่รายชุ่�อแนบท้าย 
กิารยกิเลิักิทะเบ่ยนฯ” (ดัังภาพท่� 18)

18

  (6) ตรวิจัส่อบร�ยชุ่�อทีำ�ต้องกิ�รจัะยกิเลิกิทำะเบียนกัิบบัญชีุร�ยชุ่�อแนบทำ้�ยกิ�รยกิเลิกิทำะเบียนฯ 

ให้ถูึกิต้องตรงกัิน (ห�กิข้ึ้อมูลไม่ถูึกิต้องจัะส่่งผลให้ทำำ�กิ�รยกิเลิกิทำะเบียนผิดแห่งได้ * ทั�งน่� เม่�อทำากิารคลิักิ“อนุมัติ่” 

กิารยกิเลิักิทะเบ่ยนในระบบฯ แล้ัวิ ข้อม้ลัดัังกิล่ัาวิจะหายไปจากิระบบฯ ทันท่ ไม่สามารถเร่ยกิค่นกิลัับมาได้ัอ่กิ)    

 6.5 กิารคลิักิ “อนุมัติ่” กิารยกิเลิักิทะเบ่ยน 

  (1) กิ�รอนุมัติแบบคำ�ร้องขึ้อเพิื่กิถึอน หร่อยกิเลิกิทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.04) (ดัังภาพท่� 19)

	 	 	 •	ไปิทีำ�เมนู “อนุมัติ่” 
	 	 	 •	เล่อกิ “กิารอนุมัติ่กิารขอเพิกิถอนจดัทะเบ่ยน”

19

	 	 	 •	จัะปิร�กิฏิหน้�จัอแส่ดง “ค้นหาค ำาร้องขอเพิกิถอน หร่อยกิเลิักิทะเบ่ยนวิิสาหกิิจชุุมชุนแลัะ 

เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน” ให้เล่อกิเง่�อนไขึ้ต�มทีำ�ต้องกิ�ร 

18
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	 	 	 • ระบบฯ จัะแส่ดงร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทีำ�ได้ทำำ�กิ�รบันท้ำกิข้ึ้อมูลแบบคำ�ร้องขึ้อเพิื่กิถึอน
หร่อ ยกิเลิกิทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.04) เรียบร้อยแล้วิ (ดัังภาพท่� 21)
	 	 	 •	จั�กินั�น ให้คลิกิเคร่�องหม�ย “” หลังร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน
ทีำ�ต้องกิ�รจัะอนุมัติกิ�รยกิเลิกิทำะเบียน
	 	 	 •	เม่�อคลิกิ “อนุมัติ่” ข้ึ้อมูลขึ้อง วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ นั�นจัะห�ยไปิจั�กิระบบฯ ทัำนทีำ 

 6.6 กิารค้นหารายงานแบบคำาร้องขอยกิเลิักิทะเบ่ยน

  (1) ไปิทีำ�เมนู “รายงาน” คลิกิเล่อกิ “ข้อม้ลักิารจดัทะเบ่ยน” (ดัังภาพท่� 22)

20

21

ตั่วิอย่าง : ต้องกิ�รร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทัำ�งหมดทีำ�ย่�นคำ�ร้องขึ้อยกิเลิกิทำะเบียนขึ้องอำ�เภอผู้ใชุ้ง�นระบบฯ
ให้คลิกิเล่อกิปิระเภทำวิิส่�หกิิจั “วิิสาหกิิจชุุมชุน” จั�กินั�นคลิกิปุ่ิม “ทั�งหมดั” แล้วิกิดปุ่ิม “ค้นหา” (ดัังภาพท่� 20) 
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  (2) คลิกิเล่อกิ “คำาร้องประเภทต่่างๆ” (ดัังภาพท่� 23)

  (3) เล่อกิปิระเภทำคำ�ร้อง “แบบคำาร้องยกิเลิักิทะเบ่ยน (สวิชุ.04_1)” จั�กินั�น  ให้ระบุเง่�อนไขึ้ต�มทีำ�ต้องกิ�ร 

แล้วิจ้ังคลิกิ “Search” (ดัังภาพท่� 24)  

ตั่วิอย่าง :  ต้องกิ�รร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทัำ�งหมดทีำ�ย่�นคำ�ร้องขึ้อยกิเลิกิทำะเบียนขึ้องอำ�เภอ ในชุ่วิงเวิล�ตั�งแต่วัินทีำ� 
1 มกิร�คม 2563 ถ้ึงวัินทีำ� 8 มิถุึน�ยน 2563 

  (4) จัะปิร�กิฏิ “แบบรายงาน สวิชุ. 04_1” ร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทีำ�ขึ้อยกิเลิกิทำะเบียนต�มเง่�อนไขึ้
ทีำ�ต้องกิ�ร : ในชุ่วิงเวิล�ตั�งแต่วัินทีำ� 1 มกิร�คม 2563 ถ้ึงวัินทีำ� 8 มิถุึน�ยน 2563 (ดัังภาพท่� 25)  
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  (5) เม่�อคลิกิทีำ� “รหัสทะเบ่ยน” ขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ระบบฯ จัะแส่ดงร�ยละเอียดข้ึ้อมูลแบบคำ�ร้อง
ขึ้อยกิเลิกิทำะเบียนฯ (ดัังภาพท่� 26) 

26
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บทท่� 7บทท่� 7

กิ�รใชุ้แบบคำ�ร้องทั�วิไปกิ�รใชุ้แบบคำ�ร้องทั�วิไป

 7.1 สรุปหลัักิกิารสำาคัญในกิารใชุ้แบบคำาร้องทั�วิไป

  วิิสาหกิิจชุุมชุนแลัะเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน หร่อ บุคคลัทั�วิไป : ทีำ�ปิระส่งค์จัะย่�นคำ�ร้องขึ้อให ้
หน่วิยง�นร�ชุกิ�ร (ส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอ/กิิ�งอำ�เภอ ส่ำ�นักิง�นเกิษตรพ่ื่�นทีำ� 1 – 4 (กิทำม.)) ดำ�เนินกิ�ร 
อย่�งใดอย่�งหน้�ง เชุ่น กิ�รขึ้อเอกิส่�ร ทำ.วิ.ชุ. 2 และ ทำ.วิ.ชุ. 3 ฉบับใหม่ (กิรณีสู่ญห�ย) / ฉบับภ�ษ�อังกิฤษ และ 
เร่�องทัำ�วิไปิอ่�น ๆ  

  แบบฟอร์มท่�ใชุ้สำาหรับเร่�องทั�วิไป : แบบคำ�ร้องทัำ�วิไปิ (แบบ ส่วิชุ.07)

  วิิธ่ีปฏิิบัติ่ในกิารขอเอกิสาร ท.วิ.ชุ. 2 แลัะ ท.วิ.ชุ. 3 ฉบับใหม่ (ทดัแทนฉบับเดิัม)

   1. ผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ต้องไปิแจ้ังควิ�มทีำ�ส่ถึ�นีตำ�รวิจั

ในพ่ื่�นทีำ�นั�นๆ และนำ�ใบแจ้ังควิ�มม�แส่ดงเป็ินหลักิฐ�นต่อน�ยทำะเบียน ณ ส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอ/กิิ�งอำ�เภอ ส่ำ�นักิง�น 

เกิษตรพ่ื่�นทีำ� 1 - 4 ( กิทำม.) ทีำ�จัดทำะเบียน

   2. ผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน กิรอกิและย่�นแบบคำ�ร้องทัำ�วิไปิ 

(แบบ ส่วิชุ.07) แจั้งควิ�มปิระส่งค์เพ่ื่�อขึ้อรับหนังส่่อส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รจัดทำะเบียนฯ (ทำ.วิ.ชุ. 2) และเอกิส่�รส่ำ�คัญ

แส่ดงกิ�รดำ�เนินกิิจักิ�รฯ (ทำ.วิ.ชุ. 3) ฉบับใหม่ (ทำดแทำนฉบับเดิมทีำ�สู่ญห�ย) ต�มหลักิฐ�นใบแจั้งควิ�มทีำ�แนบม� 

พื่ร้อมด้วิย

   3. น�ยทำะเบียนทำำ�กิ�รตรวิจัส่อบวิ่� ผู้ย่�นแบบเปิ็นผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนจัริง และมีหลักิฐ�น 

ใบแจ้ังควิ�มวิ่�เอกิส่�รสู่ญห�ยจัริง ห�กิเห็นชุอบให้อนุมัติกิ�รออกิหนังส่่อส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รจัดทำะเบียนฯ (ทำ.วิ.ชุ. 2)

และเอกิส่�รส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รดำ�เนินกิิจักิ�รฯ (ทำ.วิ.ชุ. 3) ฉบับใหม่ให้ทำดแทำนฉบับเดิมทีำ�สู่ญห�ย 

   4. ให้เจ้ั�หน้�ทีำ�บันท้ำกิข้ึ้อมูลดำ�เนินกิ�รในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ดังนี� 

    4.1 ทำำ�กิ�รบันท้ำกิข้ึ้อมูลแบบคำ�ร้องทัำ�วิไปิ (แบบ ส่วิชุ.07) ลงในระบบฯ

    4.2 ทำำ�กิ�รตรวิจัส่อบข้ึ้อมูลกิ�รจัดทำะเบียนในระบบฯ ว่ิ� ส่ถึ�นะวิิส่�หกิิจัชุุมชุนและเคร่อข่ึ้�ย

วิิส่�หกิิจัชุุมชุนดังกิล่�วิ ได้ถึูกิยกิเลิกิทำะเบียนหร่อเพื่ิกิถึอนทำะเบียนไปิแล้วิหร่อไม่ (โดยดูจั�กิร�ยง�นกิ�รยกิเลิกิ 

ทำะเบียน/กิ�รเพิื่กิถึอนทำะเบียน)

    4.3 ห�กิไม่ได้ถูึกิยกิเลิกิทำะเบียน/เพิื่กิถึอนทำะเบียน ให้เจ้ั�หน้�ทีำ�บันท้ำกิข้ึ้อมูลทำำ�กิ�ร 

สั่�งพิื่มพ์ื่หนังส่่อส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รจัดทำะเบียนฯ (ทำ.วิ.ชุ. 2) นั�นๆ ได้จั�กิระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน และจััดทำำ�

เอกิส่�รส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รดำ�เนินกิิจักิ�รฯ (ทำ.วิ.ชุ. 3) ฉบับใหม่ โดยลงร�ยละเอียดข้ึ้อมูลกิ�รต่อทำะเบียนให้ครบถ้ึวิน
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ทั�งน่� ให้ปิระทัำบตร�ย�ง หร่อ พิื่มพ์ื่ข้ึ้อควิ�มว่ิ� “ฉบับแทน” ไว้ิทีำ� หัวิมุมบนด้ัานขวิาม่อ ขึ้อง ทำ.วิ.ชุ. 2 และ ทำ.วิ.ชุ. 3  

ดังนี�

“ฉบับแทน”

ให้ไวิ้ ณี วิันท่� ........... เดั่อน ...................... พ.ศ ..............

ลังชุ่�อ......................................

นายทะเบ่ยน

 5. น�ยทำะเบียนลงน�มในเอกิส่�รทัำ�ง 2 ฉบับ : หนังส่่อส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รจัดทำะเบียนฯ (ทำ.วิ.ชุ. 2) และ 

เอกิส่�รส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รดำ�เนินกิิจักิ�รฯ (ทำ.วิ.ชุ. 3) ฉบับใหม่ พื่ร้อมทัำ�งให้ลงน�มกิำ�กัิบในข้ึ้อควิ�มทีำ�ปิระทัำบตร�ย�ง 

หร่อทีำ�พิื่มพ์ื่ข้ึ้อควิ�มด้วิยเชุ่นกัิน

 6. เจั้�หน้�ทีำ�ให้ผู้มีอำ�น�จัทำำ�กิ�รแทำนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ลงน�มรับเอกิส่�ร 

ทัำ�ง 2 ฉบับใหม่ ไวิ้เปิ็นหลักิฐ�นทีำ�ส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอ/กิิ�งอำ�เภอ และส่ำ�นักิง�นเกิษตรพ่ื่�นทีำ� 1 – 4 (กิทำม.)  

 7. เจั้�หน้�ทีำ�จััดเกิ็บแบบคำ�ร้องทัำ�วิไปิ (แบบ ส่วิชุ.07) พื่ร้อมเอกิส่�รหลักิฐ�นใบแจั้งควิ�มไวิ้เปิ็นหลักิฐ�น

ทีำ�ส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอ/ก้ิ�งอำ�เภอ และส่ำ�นักิง�นเกิษตรพ่ื่�นทีำ� 1 - 4 (กิทำม.)

 8. ในกิรณีทีำ�เอกิส่�รอย่�งหน้�งอย่�งใดสู่ญห�ย ให้เจั้�หน้�ทีำ�ออกิเอกิส่�รฉบับใหม่แทำนฉบับทีำ�ห�ยไปิ 

ให้แก่ิวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (โดยดำ�เนินกิ�รต�มวิิธี์ปิฏิิบัติ ข้ึ้อ 1 – 7 เชุ่นกัิน)

  วิิธ่ีปฏิิบัติ่ในกิารขอเอกิสาร ท.วิ.ชุ. 2 แลัะ ท.วิ.ชุ. 3 ฉบับภาษาอังกิฤษ

หัวิข้อ ขั�นต่อนแลัะวิิธ่ีกิาร

ขั�นต่อนกิารปฏิิบัติ่งาน

ของเจ้าหน้าท่� 

วิิสาหกิิจชุุมชุนแลัะเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน

1. ให้วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน กิรอกิแบบคำ�ร้องทัำ�วิไปิ (แบบ ส่วิชุ.07) แจ้ังควิ�ม

ปิระส่งค์ในกิ�รขึ้อหนังส่่อส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รจัดทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุนและเคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 

(ทำ.วิ.ชุ. 2) และ เอกิส่�รส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รดำ�เนินกิิจักิ�รขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุนและเคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจั

ชุุมชุน (ทำ.วิ.ชุ. 3) ในฉบับภ�ษ�อังกิฤษ  ได้ทีำ�ส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอ/กิิ�งอำ�เภอ และส่ำ�นักิง�น 

เกิษตรพ่ื่�นทีำ� 1 – 4 (กิทำม.)  

2. เจ้ั�หน้�ทีำ�เส่นอเร่�องให้น�ยทำะเบียนพิื่จั�รณ�อนุมัติ  

3. เจ้ั�หน้�ทีำ�เตรียมข้ึ้อมูลทีำ�ต้องใชุ้ในภ�คภ�ษ�อังกิฤษไว้ิเพ่ื่�อม�กิรอกิในแบบฯ ต่อไปิ  

4. เจ้ั�หน้�ทีำ�ส่�ม�รถึด�วิน์โหลดหนังส่่อส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รจัดทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุนและเคร่อข่ึ้�ย 

วิิส่�หกิิจัชุุมชุน (ทำ.วิ.ชุ. 2) และ เอกิส่�รส่ำ�คัญแส่ดงกิ�รดำ�เนินกิิจักิ�รขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุนและ 

เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (ทำ.วิ.ชุ. 3) ในฉบับภ�ษ�อังกิฤษ ได้จั�กิระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 

(http://smce.doae.go.th) 
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หัวิข้อ ขั�นต่อนแลัะวิิธ่ีกิาร

ขั�นต่อนกิารปฏิิบัติ่งาน

ของเจ้าหน้าท่� (ต่่อ)

วิิสาหกิิจชุุมชุนแลัะเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน

5. กิ�รเข้ึ้�ใชุ้ง�นระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (http://smce.doae.go.th)  โดย 

        -  login เข้ึ้�สู่่ระบบฯ 

- บรกิิ�รด�วิน์โหลดทีำ�หวัิข้ึ้อ : เอกิส่�ร/แบบฟอร์ม ข้ึ้อ 5 (ทำ.วิ.ชุ. 2 ภ�ษ�องักิฤษ) และขึ้้อ 6 

(ทำ.วิ.ชุ. 3 - ภ�ษ�อังกิฤษ) เพ่ื่�อนำ�ม�ใชุ้กิรอกิข้ึ้อมูลภ�ษ�อังกิฤษในชุ่องว่ิ�งให้เรียบร้อย 
- ส่ั�งพื่ิมพื่์และกิรอกิขึ้้อมูลภ�ษ�อังกิฤษ แล้วิจั้งเส่นอให้น�ยทำะเบียนลงน�ม

- ส่่งมอบให้วิิส่�หกิิจัชุุมชุนและเคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทำี�ม�ย่�นขึ้อต่อไปิ 

 7.2 กิารบันทึกิแบบคำาร้องทั�วิไป (แบบ สวิชุ.07)    

  (1) login เขึ้้�สู่่ระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (http://smce.doae.go.th) ในปิีปิัจัจุับัน 
โดยกิรอกิชุ่�อผู้ใชุ้ (Username) และรหัส่ผ่�น (Password) ขึ้องหน่วิยง�น ( ส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอ/กิิ�งอำ�เภอ 
และส่ำ�นักิง�นเกิษตรพ่ื่�นทีำ� 1 – 4 (กิทำม.)) ทีำ�กิำ�หนดโดยกิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตร (ดัังภาพท่� 1) 

1
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  (2) กิ �รบันท้ำกิแบบคำ�ร้องทัำ�วิไปิ (แบบ ส่วิชุ.07) (ดัังภาพท่� 2)

	 	 	 • ไปิทีำ�เมนู “คำาร้อง”
	 	 	 • เล่อกิ “แบบคำาร้องทั�วิไป (สวิชุ.07)”
	 	 	 • เล่อกิ “เพิ�มคำาขอ”

  (3) เม่�อเล่อกิ “เพิ�มคำาขอ” จัะเข้ึ้�สู่่แบบคำ�ร้องทัำ�วิไปิ (แบบ ส่วิชุ.07) (ดัังภาพท่� 3 แลัะ 4) 

2

3

4
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  (4) ให้เจ้ั�หน้�ทีำ�ทำำ�กิ�รบันท้ำกิร�ยละเอียดข้ึ้อมูล ดังนี� 

	 	 	 •	เลัขท่�รับ : ให้บันท้ำกิระบุเลขึ้ทีำ�รับในชุ่องรับข้ึ้อมูล (ตัวิอย่�งเชุ่น นน.01/63 – .....)
	 	 	 •	เข่ยนท่� : บันท้ำกิส่ถึ�นทีำ�เขีึ้ยนข้ึ้อมูล
	 	 	 •	วัินท่�เข่ยน : เล่อกิบันท้ำกิวัินทีำ�บันท้ำกิเอกิส่�ร โดยกิ�รคลิกิเล่อกิจั�กิ “ร้ปปฏิิทิน” (ดัังภาพท่� 5)

  (5) จั�กินั�น ให้บันท้ำกิข้ึ้อมูลลงไปิในชุ่องรับข้ึ้อมูลต่�งๆ “เร่ยน นายทะเบ่ยน” ดังนี� 

5

6



คู่มือการใช้งานและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน160

ให้เจ้ั�หน้�ทีำ�ใชุ้บัตรปิระจัำ�ตัวิปิระชุ�ชุนเข้ึ้�สู่่กิ�รใชุ้ง�น Smart Card Reader เพ่ื่�อบันท้ำกิข้ึ้อมูล ดังต่อไปินี� 

	 	 	 •	กิดปุ่ิม “Login ฐานทะเบ่ยนราษฎร” ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�ต่�งข้ึ้�นม�กิดปุ่ิม “ดึังข้อม้ลัฐาน 
ทะเบ่ยนราษฎร”
	 	 	 •	หลังจั�กินั�นจัะมีหน้�ต่�งข้ึ้�นม�ให้กิรอกิ “รหัส PINCODE” เส่ร็จัแล้วิกิดปุ่ิม “ต่กิลัง”ปุ่ิมจัะเปิลี�ยน 
เป็ินคำ�ว่ิ� “ดึังข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online” (ดัังภาพท่� 6)
	 	 	 •	แล้วิจ้ังกิรอกิ “หมายเลัขบัต่รประจำาต่ัวิประชุาชุนผู้้้ย่�นแบบ (ผู้้้ม่อำานาจทำากิารแทน)” 
จั�กินั�นคลิกิทีำ� “ดึังข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online” ระบบฯ จัะด้งข้ึ้อมูลจั�กิฐ�นทำะเบียนร�ษฎรไปิกิรอกิอัตโนมัติ 

หมายเหตุ่ - กิรณีทีำ�ออกิจั�กิระบบแล้วิเข้ึ้�ใหม่ ต้อง Login ใหม่ทุำกิครั�ง ปุ่ิมจัะเป็ินคำ�ว่ิ� “Login ฐานทะเบ่ยนราษฎร”

  - กิรณี Login อยูแ่ล้วิจัะเป็ินปุ่ิม “ดึังข้อม้ลับัต่รประชุาชุน Online”

	 	 	 •	กิ รอกิข้ึ้อมูลในชุ่อง : รหัส่ไปิรษณีย์ และ โทำรศัพื่ท์ำ  (ดัังภาพท่� 6)
	 	 	 •	กิรอกิข้ึ้อมูลในชุ่อง : รหัสทะเบ่ยน  แล้วิคลิกิทีำ�ปุ่ิม “ค้นหา”ระบบฯ จัะทำำ�กิ�รตรวิจัส่อบและ 
แส่ดงข้ึ้อมูลขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุนนั�น ห�กิรหัส่ทำะเบยีนถูึกิต้องจัะแส่ดงหน้�ต่�งขึ้องข้ึ้อมูล 
(ดัังภาพท่� 7) แล้วิคลิกิทีำ�ปุ่ิม “นำาเข้าฟอร์มหลัักิ”

77
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	 	 	 •	ระบบฯ จัะทำำ�กิ�รระบุข้ึ้อมูลนั�นลงในชุ่องรับข้ึ้อมูลโดยอัตโนมัติ (ดัังภาพท่� 8) 

	 	 	 •	ห�กิรหัส่ทำะเบียนทีำ�ได้กิรอกิขึ้้อมูลไม่ถูึกิต้อง หร่อ ถูึกิยกิเลิกิ/เพิื่กิถึอนทำะเบียน ไปิแล้วิ  
ระบบฯ จัะแจ้ังข้ึ้อควิ�มว่ิ� “ไม่พบข้อม้ลัท่�ค้นหา” (ดัังภาพท่� 9)

8
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	 	 	 •	กิรอกิควิ�มปิระส่งค์ทีำ�จัะให้ทำ�งร�ชุกิ�รดำ�เนินกิ�รอย่�งใดอย่�งหน้�งให้ (ดัังภาพท่� 10) 
	 	 	 •	เม่�อทำำ�กิ�รกิรอกิขึ้้อมูลครบถึ้วินทุำกิขึ้้อแล้วิ จ้ังคลิกิทีำ�ปุิ่ม “บันทึกิคำาร้อง” เพ่ื่�อบันท้ำกิขึ้้อมูล 
เข้ึ้�สู่่ระบบฯ 

หมายเหตุ่ : ชุ่องรับข้ึ้อมูลทีำ�มีเคร่�องหม�ย * เป็นชุ่องรับข้อม้ลัท่�จำาเป็นจะต้่องบันทึกิข้อม้ลัลังไป

 7.3 กิารค้นหาแบบคำาร้องทั�วิไป 

  (1) กิ�รค้นห�แบบคำ�ร้องทัำ�วิไปิ (แบบ ส่วิชุ.07) (ดัังภาพท่� 11) 

     •	login เข้ึ้�สู่่ระบบ ฯ (http://smce.doae.go.th) ในปีิทีำ�ต้องกิ�รค้นห�ข้ึ้อมูล   
     •	ไปิทีำ�เมนู “คำาร้อง” คลิกิ “แบบคำาร้องทั�วิไป (สวิชุ.07)” เล่อกิ “ ค้นหาเพ่�อแก้ิไข/ลับ”   

  (2) ผู้ใชุ้ส่�ม�รถึทำำ�กิ�รค้นห�ข้ึ้อมูลโดยระบุเง่�อนไขึ้ทีำ�ต้องกิ�รได้ 2 แบบ (ดัังภาพท่� 12)  

	 	 	 •	“คำาร้องเลัขท่�”  และ “ชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายฯ” 
	 	 	 •	คลิกิทีำ� “ค้นหา” ระบบฯ จัะแส่ดงข้ึ้อมูลให้ต�มทีำ�ต้องกิ�รค้นห�  
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	 	 	 •	ห�กิไม่มีข้ึ้อมูล ระบบฯ จัะแส่ดง (ดัังภาพท่� 13)  

 7.4 กิารค้นหารายงานแบบคำาร้องทั�วิไป

  ส่�ม�รถึค้นห�ร�ยง�นได้จั�กิ 2  วิิธี์ ดังนี�
  7.4.1 ค้นหาจากิ “คำาร้องประเภทต่่างๆ”

   (1) ไปิทีำ�เมนู “รายงาน” คลิกิเล่อกิ “ข้อม้ลักิารจดัทะเบ่ยน” (ดัังภาพท่� 14)  

   (2) จั ะปิร�กิฏิหน้�จัอแส่ดง “รายงานข้อม้ลักิารจดัทะเบ่ยน” จั�กินั�นคลิกิเล่อกิทีำ� “ค ำาร้อง 

ประเภทต่่างๆ” (ดัังภาพท่� 15) 
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   (3) ปิร�กิฏิหน้�จัอแส่ดง “รายงานกิารย่�นคำาร้องต่่างๆ ในวิิสาหกิิจชุุมชุนแลัะเคร่อข่ายวิิสาหกิิจ

ชุุมชุน” (ดัังภาพท่� 16) 

	 	 	 	 •	ระบุเง่�อนไขึ้กิ�รร�ยง�น โดยเล่อกิ “ประเภทคำาร้อง” และกิำ�หนดเง่�อนไขึ้ทีำ�ต้องกิ�ร 

    •	คลิกิเล่อกิ “แบบคำาร้องทั�วิไป (สวิชุ.07)” 

   	 •	จั�กินั�น คลิกิเล่อกิ “ทั�งหมดัท่�ย่�นแบบ” หร่อ “กิำาหนดัเง่�อนไข” ต�มทีำ�ต้องกิ�รได้ 

	 	 	 	 •	เส่ร็จัแล้วิจ้ังคลิกิทีำ� “Search” (ดัังภาพท่� 17)

   (4) ปิร�กิฏิหน้�จัอแส่ดงรายงาน “รายชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน ท่�ต้่องกิาร 
ขอรับกิารสนับสนุนเร่�องต่่างๆ” (ดัังภาพท่� 18) 
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	 	 	 •	เม่�อคลิกิทีำ� “รหัสทะเบ่ยน” จัะปิร�กิฏิข้ึ้อมูลแบบคำ�ร้องทัำ�วิไปิ (ดัังภาพท่� 19 แลัะ 20)
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  7.4.2 ค้นหาจากิ “จำานวินกิารย่�นเอกิสารต่่างๆ”
	 	 	 (1) ไปิทีำ�เมนู “รายงาน” คลิกิเล่อกิ “ข้อม้ลักิารจดัทะเบ่ยน” (ดัังภาพท่� 14)
	 	 	 (2) จัะปิร�กิฏิหน้�จัอแส่ดง “รายงานข้อม้ลักิารจดัทะเบ่ยน” จั�กินั�น คลิกิเล่อกิทีำ� “จำานวิน 
กิารย่�นเอกิสารต่่างๆ” (ดัังภาพท่� 21) 

    •	จัะปิร�กิฏิหน้�จัอ “รายงานกิารย่�นเอกิสารต่่าง ๆ” (ดัังภาพท่� 22)

    •	ระบุเง่�อนไขึ้ต�มทีำ�ต้องกิ�ร : ตั่วิอย่าง เล่อกิจัังหวัิดกิ�ญจันบุรี อำ�เภอเล�ขึ้วัิญ 

	 	 	 	 •	จั�กินั�น คลิกิ “ค้นหา” จัะปิร�กิฏิร�ยง�นเอกิส่�ร ส่วิชุ.01 – ส่วิชุ.07

    •	จั�กินั�น คลิกิทีำ�จัำ�นวินตัวิเลขึ้ขึ้องเอกิส่�รทีำ�ต้องกิ�รขึ้้อมูล “สวิชุ.07” จัะปิร�กิฏิขึ้้อมูล 

“รายงานกิารย่�นเอกิสาร สวิชุ.07” (ดัังภาพท่� 23)
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	 	 	 	 •	เม่�อคลิกิทีำ� “คำาขอเลัขท่�” จัะปิร�กิฏิ “แบบคำาร้องทั�วิไป” (ดัังภาพท่� 24 แลัะ 25)
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บทท่� 8บทท่� 8

ร�ยง�นข่้อมูลในระบบส�รสนเทศวิิส�หกิิจชุุมชุนร�ยง�นข่้อมูลในระบบส�รสนเทศวิิส�หกิิจชุุมชุน

 รายงานในระบบสารสนเทศวิิสาหกิิจชุุมชุน (http://smce.doae.go.th) ส่�ม�รถึเขึ้้�ไปิดูได้โดย 
login เขึ้้�สู่่ระบบฯ ในปิีปิัจัจุับัน โดยกิรอกิชุ่�อผู้ใชุ้ (Username) และรหัส่ผ่�น (Password) ขึ้องหน่วิยง�น 
ทีำ�กิำ�หนดโดยกิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตร (ดัังภาพท่� 1 : ต่ัวิอย่าง - กิรณี่สำานักิงานเกิษต่รอำาเภอเป็นผู้้้ใชุ้งาน) 

จัะปิร�กิฏิหน้�ต่�งแส่ดงเมนูต่�งๆ ทีำ�ส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอใชุ้ง�น ดังนี� หน้�หลักิ กิ�รตรวิจัส่อบชุ่�อ คำ�ร้อง อนุมัติ 
ร�ยง�น บริห�รเว็ิบ ปิระเมินศักิยภ�พื่ ขึ้อรับกิ�รส่่งเส่ริม/ส่นับส่นุน ข้ึ้อมูลพ่ื่�นฐ�น ข้ึ้อมูลบริกิ�ร ค้นห�ข้ึ้อมูล และ 
ออกิจั�กิระบบ 

  ส่ำ�หรับในเมนูร�ยง�น ปิระกิอบด้วิย 7 เร่�อง ได้แก่ิ  

  (1) ข้อม้ลักิารจดัทะเบ่ยน (*เน่�อหาในบทท่� 8*)

  (2) กิ�รปิระเมินศักิยภ�พื่ (ปิรับปิรุง 2555) 

  (3) ข้ึ้อมูลพ่ื่�นฐ�น 

  (4) สิ่นค้�/บริกิ�ร 

  (5) กิร�ฟต่�ง ๆ 

  (6) กิ�รส่่งเส่ริม/ส่นับส่นุน จั�กิหน่วิยง�นภ�คี (โดยหน่วิยง�นภ�คีบันท้ำกิ) 

  (7) ร�ยง�นวิิส่�หกิิจัชุุมชุนดีเด่น

ดังแส่ดงในภ�พื่ (ดัังภาพท่� 2)  
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  บทท่� 8 นี�เป็ินกิ�รแนะนำ�ในเมนู “รายงาน – ข้อม้ลักิารจดัทะเบ่ยน” ค้นห�โดยไปิทีำ�เมนู“รายงาน”

แล้วิคลิกิเล่อกิ “ข้อม้ลักิารจดัทะเบ่ยน” ( ดัังภาพท่� 2) จัะปิร�กิฏิร�ยง�นข้ึ้อมูลกิ�รจัดทำะเบียน (ดัังภาพท่� 3 , 4 แลัะ 5)
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8.1  ข�อม้ลักิารจดัทะเบ่ยน

กิ�รใชุ�ปิระโยชุน์ร�ยง�น : ติดต�มส่ถึ�นะผลกิ�รจัดทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้��ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ในพื่่�นทำี�

     (ปิระกิอบด�วิย 3 ส่ถึ�นะ ค่อ อนุมัติ ไม�อนุมัติ และ รอกิ�รพื่ิจั�รณ�) 

โดยมีร�ยละเอียดในร�ยกิ�รทีำ�ส่ำ�คัญ ดังนี�

  (1) คลิกิเล่อกิทีำ� “ข้อม้ลักิารจดัทะเบ่ยน” (ดัังภาพท่� 6)  

  (2) ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�จัอ “รายงานกิารย่�นจดัทะเบ่ยนวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน” 

(ดัังภาพท่� 7) จั�กินั�น ให้คลิกิเล่อกิต�มร�ยกิ�ร ดังนี� 

   (2.1) ปิระเภทำวิิส่�หกิิจั (วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน) 

   (2.2) ส่ถึ�นะ (อนุมัติแล้วิ/ไม่อนุมัติ/รออนุมัติ)

   (2.3) กิ�รค้นห�โดยกิำ�หนดเง่�อนไขึ้ในกิ�รค้นห� ต�มทีำ�ต้องกิ�ร ดังนี�

	 	 	 	 •	ชุ่วิงวัินทีำ�ทีำ�ต้องกิ�รค้นห� (ทัำ�งนี� ห�กิไม่กิำ�หนดจัะแส่ดงข้ึ้อมูลทัำ�งหมด)

	 	 	 	 • ชุ่�อ หร่อ รหัส่ทำะเบียน ขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (ทีำ�ต้องกิ�รค้นห�)

	 	 	 	 •	ทีำ�ตั�ง (ระดับเขึ้ต/ระดับจัังหวัิด/ระดับอำ�เภอ)

   (2.4) กิ�รค้นห�ทัำ�งหมด 

  (3) เม่�อกิำ�หนดเง่�อนไขึ้ทีำ�ต้องกิ�รค้นห�เรียบร้อยแล้วิ จ้ังคลิกิ “ค้นหา” 

ต่ัวิอย่างท่� 1 : ต้องกิ�รค้นห�ขึ้้อมูลวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทีำ�ได้รับอนุมัติจัดทำะเบียนในชุ่วิงวัินทีำ� 1 ม.ค.63 – 15 กิ.ค.63  
ขึ้อง อ. เม่องน่�น จั. น่�น    กิ�รคลิกิเล่อกิจัะเป็ิน (ดัังภาพท่� 7)  
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เม่�อคลิกิ “ค้นหา” จัะปิร�กิฏิแบบรายงาน สวิชุ.01_3 แส่ดง “รายชุ่ �อวิิสาหกิิจชุุมชุนท่ �ไดั้รับอนุมัต่ิ 

กิารจดัทะเบ่ยน” (ดัังภาพท่� 8)  

ตั่วิอย่างท่� 2 : ต้องกิ�รค้นห�ข้ึ้อมูลวิิส่�หกิิจัชุุมชุนและเคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทีำ�ยังไม่ได้อนุมัติกิ�รจัดทำะเบียน

ในชุ่วิงวัินทีำ� 1 ม.ค.60 – 31 ธ์.ค.60 ขึ้อง อ. กัิลย�ณิวัิฒน� จั. เชีุยงใหม่    กิ�รคลิกิเล่อกิจัะเป็ิน (ดัังภาพท่� 9)  

เม่�อคลิกิ “ค้นหา” จัะปิร�กิฏิแบบรายงาน สวิชุ.01_2 แส่ดง “รายชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน 

ท่�ไม่ได้ัรับอนุมัติ่กิารจดัทะเบ่ยน” (ดัังภาพท่� 10)
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ต่ัวิอย่างท่� 3 : ต้องกิ�รค้นห�ขึ้้อมูลวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทีำ�รอผลกิ�รพิื่จั�รณ�กิ�รอนุมัติจัดทำะเบียนในชุ่วิงวัินทีำ� 1 ม.ค.64  

ถ้ึง 22 กิ.พื่.64 ขึ้อง อ. บ้�นใหม่ไชุยพื่จัน์ จั. บุรีรัมย์    กิ�รคลิกิเล่อกิจัะเป็ิน (ดัังภาพท่� 11)  

เ ม่�อคลิกิ “ค้นหา” จัะปิร�กิฏิแบบรายงาน สวิชุ.01_1 แส่ดง “รายชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุนท่�รอกิารอนุมัต่ิ 

กิารจดัทะเบ่ยน” (ดัังภาพท่� 12)  

ตั่วิอย่างท่� 4 : ต้องกิ�รค้นห�ข้ึ้อมูลเคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทีำ�ได้รับอนุมัติจัดทำะเบียนทัำ�งหมด ขึ้อง อ. เม่องน่�น 

จั. น่�น    กิ�รคลิกิเล่อกิจัะเป็ิน (ดัังภาพท่� 13)
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เม่�อคลิกิ “ค้นหา” จัะปิร�กิฏิแบบรายงาน สวิชุ.01_3 แส่ดง “รายชุ่�อเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุนท่�ไดั้รับ 
อนุมัติ่กิารจดัทะเบ่ยน” (ดัังภาพท่� 14)

ตั่วิอย่างท่� 5 : ต้องกิ�รค้นห�ข้ึ้อมูลเคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทีำ�ยังไม่ได้อนุมัติกิ�รจัดทำะเบียน ขึ้อง อ. เม่องน่�น 

จั. น่�น      กิ�รคลิกิเล่อกิจัะเป็ิน (ดัังภาพท่� 15)

เม่�อคลิกิ “ค้นหา” จัะปิร�กิฏิแบบรายงาน สวิชุ.01_2 แส่ดง “รายชุ่�อเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุนท่�ไม่ได้ัรับอนุมัติ่
กิารจดัทะเบ่ยน” (ดัังภาพท่� 16) ซ้้ำ�งพื่บว่ิ� ไม่ม่ข้อม้ลัปรากิฏิ แส่ดงถ้ึง ไม่มีกิ�รไม่อนุมัติกิ�รจัดทำะเบียนเคร่อข่ึ้�ย
วิิส่�หกิิจัชุุมชุนในพ่ื่�นทีำ�นี�
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 8.2  คำาร้องประเภทต่่างๆ

กิ�รใชุ้ปิระโยชุน์ร�ยง�น : เพ่ื่�อดูข้ึ้อมูลร�ยง�นคำ�ร้องปิระเภทำต่�งๆ ทีำ�เกีิ�ยวิข้ึ้องกัิบกิ�รจัดทำะเบียนในพีื่�นทีำ�

จำานวิน 8 แบบ ดังนี�

1. แบบคำ�ร้องคัดค้�นกิ�รจัดทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.02)           
2. แบบคำ�ขึ้อดำ�เนินกิิจักิ�รต่อ (แบบ ส่วิชุ.03)                   
3. แบบคำ�ร้องยกิเลิกิทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.04_1)                
4. แบบคำ�ร้องขึ้อเพื่ิกิถึอนทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.04_2)     
5. แบบคำ�ร้องยกิเลิกิทำะเบียนและรอผลพื่ิจั�รณ� (แบบ ส่วิชุ.04_3)                                                           
6. แบบคำ�ร้องขึ้ออุทำธ์รณ์กิ�รไม่รับจัดทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.04_4)  
7. แบบคำ�ร้องขึ้ออุทำธ์รณ์กิ�รเพื่ิกิถึอนทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ. 05_2)  
8. แบบคำ�ร้องทำั�วิไปิ (แบบ ส่วิชุ.07)        

  (1) คลิกิเล่อกิทีำ� “คำาร้องประเภทต่่างๆ” (ดัังภาพท่� 17)  

  (2) ร ะบุเง่�อนไขึ้กิ�รร�ยง�น   

	 	 	 •	เล่อกิปิระเภทำคำ�ร้อง : ซ้้ำ�งมี “จำานวิน 8 แบบ” ดังกิล่�วิข้ึ้�งต้น

	 	 	 •	เล่อกิทัำ�งหมดทีำ�ย่�นแบบ หร่อ กิำ�หนดเง่�อนไขึ้ (ต�มทีำ�ต้องกิ�รใชุ้ข้ึ้อมูล) โดยเล่อกิ

                ปิระเภทำวิิส่�หกิิจั (วิิส่�หกิิจัชุุมชุน / เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน)

         ชุ่วิงวัินตั�งแต่..... ถ้ึง....... (ต�มทีำ�ต้องกิ�ร)

       ทีำ�ตั�ง (ในกิรณ่ี สนง.กิษอ.เป็นผู้้้ใชุ้งาน ท่�ตั่�งจะขึ�นโดัยอัต่โนมัติ่)

         คลิกิ “search” 

17



คู่มือการใช้งานและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 175

ต่ัวิอย่าง : ต้องกิ�รค้นห�ขึ้้อมูลวิ่� กิ�รจัดทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุนขึ้อง อ. เขึ้�พื่นม จั. กิระบี� ในชุ่วิงเวิล�วัินทีำ�  
1 ม.ค.63 – 15 กิ.ค.63  มีกิ�รย่�นคัดค้�นกิ�รจัดทำะเบียนหร่อไม่  กิ�รคลิกิเล่อกิจัะเป็ิน (ดัังภาพท่� 18)

เม่�อคลิกิ “Search” จัะปิร�กิฏิแบบรายงาน สวิชุ.02 แส่ดง “รายชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายฯ ท่�ถ้กิคัดัค้าน 
กิารจดัทะเบ่ยน” (ดัังภาพท่� 19)

ตั่วิอย่างแบบท่� 2 : แบบคำาขอดัำาเนินกิิจกิารต่่อ (แบบ สวิชุ.03)

ตั่วิอย่าง : ต้องกิ�รค้นห�ข้ึ้อมูลว่ิ� กิ�รต่อทำะเบียนปิระจัำ�ปีิขึ้อง อ. เม่องน่�น จั. น่�น ในชุ่วิงเวิล�วัินทีำ� 1 ม.ค.63  

ถ้ึง 15 กิ.ค.63  มีวิิส่�หกิิจัชุุมชุนใดบ้�งทีำ�ได้รับกิ�รต่อทำะเบียน      กิ�รคลิกิเล่อกิจัะเป็ิน (ดัังภาพท่� 20)   
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ตั่วิอย่างแบบท่� 1 : แบบคำาร้องคัดัค้านกิารจดัทะเบ่ยน (แบบ สวิชุ.02)
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  เม่�อคลิกิ “Search” จัะปิร�กิฏิแบบรายงาน สวิชุ.03 แส่ดง “รายชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุนท่�ได้ัรับกิารต่่อทะเบ่ยน” 
(ดัังภาพท่� 21)

ตั่วิอย่างแบบท่� 3 : แบบคำาร้องยกิเลิักิทะเบ่ยน (แบบ สวิชุ.04_1)

ต่ัวิอย่าง : ต้องกิ�รค้นห�ขึ้้อมูลวิ่� มีวิิส่�หกิิจัชุุมชุนใดบ้�งทีำ�ขึ้อยกิเลิกิทำะเบียนขึ้องพ่ื่�นทีำ� อ. เม่องน่�น จั. น่�น 

ในชุ่วิงเวิล�วัินทีำ� 1 ม.ค.63 – 15 กิ.ค.63      กิ�รคลิกิเล่อกิจัะเป็ิน (ดัังภาพท่� 22)  
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เ ม่�อคลิกิ “Search” จัะปิร�กิฏิแบบรายงาน สวิชุ.04_1 แส่ดง “รายชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุนท่�ขอยกิเลิักิทะเบ่ยน” 

(ดัังภาพท่� 23)

ต่ัวิอย่าง : ต้องกิ�รค้นห�ขึ้้อมูลวิ่� มีกิ�รเพิื่กิถึอนทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุนใดบ้�งขึ้องพ่ื่�นทีำ� อ. เม่องน่�น จั. น่�น 
ในชุ่วิงเวิล�วัินทีำ� 1 ม.ค.63 – 15 กิ.ค.63       กิ�รคลิกิเล่อกิจัะเป็ิน (ดัังภาพท่� 24)  

ตั่วิอย่างแบบท่� 4 : แบบคำาร้องขอเพิกิถอนทะเบ่ยน (แบบ สวิชุ.04_2)
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เ ม่�อคลิกิ “Search” จัะปิร�กิฏิแบบรายงาน สวิชุ.04_2 แส่ดง “รายชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุนท่�ถ้กิเพิกิถอนทะเบ่ยน” 

(ดัังภาพท่� 25) 

ตั่วิอย่างแบบท่� 5 : แบบคำาร้องยกิเลิักิทะเบ่ยนแลัะรอผู้ลัพิจารณีา (แบบ สวิชุ.04_3)

ตั่วิอย่าง : ต้องกิ�รค้นห�ข้ึ้อมูลว่ิ� มีวิิส่�หกิิจัชุุมชุนใดบ้�งทีำ�ขึ้อยกิเลิกิทำะเบียนและอยูร่ะหว่ิ�งกิ�รรอผลพิื่จั�รณ� 
ขึ้องพ่ื่�นทีำ� อ. บ�งปิะอิน จั. พื่ระนครศรีอยุธ์ย� ในชุ่วิงเวิล�วัินทีำ� 1 ม.ค.64 – 23 กิ.พื่.64       กิ�รคลิกิเล่อกิจัะเป็ิน 
(ดัังภาพท่� 26)
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เ ม่�อคลิกิ “Search” จัะปิร�กิฏิแบบรายงาน สวิชุ.04_3 แส่ดง “รายชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุนท่�ขอยกิเลัิกิทะเบ่ยน 

แลัะรอกิารพิจารณีา” (ดัังภาพท่� 27)

ตั่วิอย่าง : ต้องกิ�รค้นห�ข้ึ้อมูลว่ิ� มีกิ�รย่�นขึ้ออุทำธ์รณ์กิ�รไม่รับจัดทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุนขึ้องพ่ื่�นทีำ� อ. ส่อยด�วิ 

จั. จัันทำบุรี ในชุ่วิงเวิล�วัินทีำ� 1 ม.ค.58 – 31 ธ์.ค.58    กิ�รคลิกิเล่อกิจัะเป็ิน (ดัังภาพท่� 28)

ตั่วิอย่างแบบท่� 6 : แบบคำาร้องขออุทธีรณ์ีกิารไม่รับจดัทะเบ่ยน (แบบ สวิชุ.06_1)

เม่�อคลิกิ “Search” จัะปิร�กิฏิแบบรายงาน สวิชุ.06_1 แส่ดง “รายชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุนท่�ขออุทธีรณ์ีกิารไม่รับ

จดัทะเบ่ยน” (ดัังภาพท่� 29)
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ตั่วิอย่างแบบท่� 7 : แบบคำาร้องขออุทธีรณ์ีกิารเพิกิถอนทะเบ่ยน (แบบ สวิชุ.06_2)

ตั่วิอย่าง : ต้องกิ�รค้นห�ข้ึ้อมูลว่ิ� มีกิ�รย่�นขึ้ออุทำธ์รณ์กิ�รเพิื่กิถึอนทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ขึ้องพ่ื่�นทีำ� อ. เทำพื่� 

จั. ส่งขึ้ล� ในชุ่วิงเวิล�วัินทีำ� 1 ม.ค.62 – 31 ธ์.ค.62      กิ�รคลิกิเล่อกิจัะเป็ิน (ดัังภาพท่� 30)

เม่�อคลิกิ “Search” จัะปิร�กิฏิแบบรายงาน สวิชุ.06_2 แส่ดง “รายชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุนท่�ขออุทธีรณี ์

กิารเพิกิถอนทะเบ่ยน” (ดัังภาพท่� 31) 

ตั่วิอย่าง : ต้องกิ�รค้นห�ข้ึ้อมูลว่ิ� กิ�รย่�นคำ�ร้องทัำ�วิไปิทีำ�ต้องกิ�รขึ้อรับกิ�รส่นับส่นุนเร่�องต่�งๆ ขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 

ในพ่ื่�นทีำ� อ. ไทำรโยค จั. กิ�ญจันบุรี มีอะไรบ้�ง    กิ�รคลิกิเล่อกิจัะเป็ิน (ดัังภาพท่� 32)

ตั่วิอย่างแบบท่� 8 : แบบคำาร้องทั�วิไป (แบบ สวิชุ.07)
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เม่�อคลิกิ “Search” จัะปิร�กิฏิแบบรายงาน สวิชุ.07 แส่ดง “รายงานรายชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายฯ 

ท่�ต้่องกิารขอรับกิารสนับสนุนเร่�องต่่างๆ” (ดัังภาพท่� 33)

 8.3 ข้อม้ลัพ่�นท่�

กิ�รใชุ้ปิระโยชุน์ร�ยง�น : เพ่ื่�อใชุ้ในกิ�รค้นห�ข้ึ้อมูลจัำ�นวินและร�ยชุ่�อ จัังหวัิด/อำ�เภอ/ตำ�บล

 (1) คลิกิเล่อกิทีำ� “ข้อม้ลัพ่�นท่�” (ดัังภาพท่� 34)  

 (2) ระบุเง่�อนไขึ้กิ�รออกิร�ยง�น : ปิระเทำศ เขึ้ต จัังหวัิด อำ�เภอ (ต�มทีำ�ต้องกิ�รค้นห�)

ตั่วิอย่างท่� 1 : กิำ�หนดเง่�อนไขึ้ร�ยง�น โดยเล่อกิ - ประเทศ    แล้วิคลิกิ “ค้นหา”  (ดัังภาพท่� 35)

จัะปิร�กิฏิ “รายงานข้อม้ลัพ่�นท่�ระดัับประเทศ” (ดัังภาพท่� 36)        
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 ตั่วิอย่างท่� 2 : กิำ�หนดเง่�อนไขึ้ร�ยง�น โดยเล่อกิ – เขต่ ระบุ “เขต่ 6”    แล้วิคลิกิ “ค้นหา” (ดัังภาพท่� 37)

จัะปิร�กิฏิ “รายงานข้อม้ลัพ่�นท่�ระดัับเขต่” (ดัังภาพท่� 38)        

ตั่วิอย่างท่� 3 : กิำ�หนดเง่�อนไขึ้ร�ยง�น โดยเล่อกิ - จังหวัิดั     กิดปุ่ิม “ค้นหา”   แล้วิเล่อกิจัังหวัิด “น่าน”

แล้วิคลิกิ “แสดังรายงาน” (ดัังภาพท่� 39) 

จัะปิร�กิฏิ “รายงานข้อม้ลัพ่�นท่�ระดัับจังหวัิดั” (ดัังภาพท่� 40)        
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ตั่วิอย่างท่� 4 : กิำ�หนดเง่�อนไขึ้ร�ยง�น โดยเล่อกิ - อำาเภอ   กิดปุ่ิม “ค้นหา”   แล้วิเล่อกิจัังหวัิด “น่าน”

  แล้วิเล่อกิอำ�เภอ “เม่องน่าน”   แล้วิคลิกิ “แสดังรายงาน” (ดัังภาพท่� 41) 

จัะปิร�กิฏิ “รายงานข้อม้ลัพ่�นท่�ระดัับอำาเภอ” (ดัังภาพท่� 42)     

 8.4 จำานวินกิารย่�นเอกิสารต่่างๆ 

กิ�รใชุ้ปิระโยชุน์ร�ยง�น : เพ่ื่�อตรวิจัส่อบติดต�มส่รุปิผลกิ�รย่�นเอกิส่�รต่�งๆ ขึ้องกิ�รจัดทำะเบียนในพ่ื่�นทีำ�

จำานวิน 7 แบบ ดังนี�

1. เอกิส่�ร ส่วิชุ.01 (แบบคำ�ขึ้อจัดทำะเบียน)   
2. เอกิส่�ร ส่วิชุ.02 (แบบคำ�ร้องคัดค้�นกิ�รจัดทำะเบียน)                 
3. เอกิส่�ร ส่วิชุ.03 (แบบคำ�ขึ้อดำ�เนินกิิจักิรรมต่อ)               
4. เอกิส่�ร ส่วิชุ.04 (แบบคำ�ร้องขึ้อเพื่ิกิถึอน หร่อ ยกิเลิกิทำะเบียน)         
5. เอกิส่�ร ส่วิชุ.05 (แบบคำ�ร้องขึ้อปิรับปิรุงทำะเบียน)   
6. เอกิส่�ร ส่วิชุ.06 (แบบคำ�ร้องอุทำธ์รณ์คัดค้�นกิ�รไม่รับจัดทำะเบียน หร่อเพื่ิกิถึอนทำะเบียน)
7. เอกิส่�ร ส่วิชุ.07 (แบบคำ�ร้องทำั�วิไปิ)  

 (1) คลิกิเล่อกิทีำ� “จำานวินกิารย่�นเอกิสารต่่างๆ” (ดัังภาพท่� 43)  
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 (2) เล่อกิระดับพ่ื่�นทีำ�ต�มทีำ�ต้องกิ�ร 

	 	 •	ระดับปิระเทำศ

	 	 •	ระดับเขึ้ต 

	 	 •	ระดับจัังหวัิด 

 ตั่วิอย่าง : คลิกิเล่อกิระดับจัังหวัิด (อ. เม่องน่�น จั. น่�น)  แล้วิคลิกิ “ค้นหา” (ดัังภาพท่� 44) 

 (3) กิ�รดูร�ยง�นเอกิสาร สวิชุ.01 (แบบคำ�ขึ้อจัดทำะเบียน) 

ให้คลิกิทีำ� “จำานวินต่ัวิเลัข” (ดัังภาพท่� 44) จัะปิร�กิฏิร�ยง�นแส่ดง “รายชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุนท่�ย่�นแบบคำาขอ 
จดัทะเบ่ยน (สวิชุ.01)” โดยในบรรทัำดสุ่ดทำ้�ยขึ้องแต่ละหน้�จัะแส่ดงส่รุปิขึ้้อมูลทัำ�งหมดขึ้องพ่ื่�นทีำ�ไวิ้ 3 ส่ถึ�นะ 
ได้แก่ิ รออนุมัติ อนุมัติแล้วิ และไม่อนุมัติ โดยมีร�ยละเอียดแต่ละส่ถึ�นะ ดังนี�

•	สถานะท่� 1 : รออนุมัติ่ .... ร�ยกิ�ร - แถึบร�ยชุ่�อจัะเป็ินส่เหล่ัอง ( ดัังภาพท่� 45) 
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•	สถานะท่� 2 : อนุมัติ่แล้ัวิ …. ร�ยกิ�ร - แถึบร�ยชุ่�อจัะเป็ินส่เข่ยวิ ( ดัังภาพท่� 46) 

•	สถานะท่� 3 : ไม่อนุมัติ่ …. ร�ยกิ�ร - แถึบร�ยชุ่�อจัะเป็ินส่ชุมพ้ (ดัังภาพท่� 47) 

ทัำ�งนี� ห�กิคลิกิทีำ� “คำาขอเลัขท่�” (ดัังภาพท่� 46) จัะปิร�กิฏิแบบ ส่วิชุ.01 (ดัังภาพท่� 48)
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 (4) กิ�รดูร�ยง�นเอกิสาร สวิชุ.02 (แบบคำ�ร้องคัดค้�นกิ�รจัดทำะเบียน) ให้คลิกิทีำ� “จำานวินต่ัวิเลัข” 

(ดัังภาพท่� 49) จัะปิร�กิฏิ “รายงานกิารย่�นเอกิสาร สวิชุ.02” (ดัังภาพท่� 50)

ทัำ�งนี� ห�กิคลิกิทีำ� “คำาขอเลัขท่�” (ดัังภาพท่� 50) จัะปิร�กิฏิแบบ ส่วิชุ.02 (ดัังภาพท่� 51) 

 (5) กิ�รดรู�ยง�นเอกิสาร สวิชุ.03 (แบบคำ�ขึ้อดำ�เนินกิิจักิรรมต่อ) ให้คลิกิทีำ� “จำานวินตั่วิเลัข” (ดัังภาพท่� 52) 

จัะปิร�กิฏิ “รายงานกิารย่�นเอกิสาร สวิชุ.03” (ดัังภาพท่� 53)
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ทัำ�งนี� ห�กิคลิกิทีำ� “คำาขอเลัขท่�” (ดัังภาพท่� 53) จัะปิร�กิฏิแบบ ส่วิชุ.03 (ดัังภาพท่� 54)

 (6) กิ�รดูร�ยง�นเอกิสาร สวิชุ.04 (แบบคำ�ร้องขึ้อเพื่ิกิถึอน หร่อ ยกิเลิกิทำะเบียน) ให้คลิกิทีำ� 

“จำานวินตั่วิเลัข” (ดัังภาพท่� 55) จัะปิร�กิฏิ “รายงานกิารย่�นเอกิสาร สวิชุ.04” (ดัังภาพท่� 56)
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ทัำ�งนี� ห�กิคลิกิทีำ� “คำาขอเลัขท่�” (ดัังภาพท่� 56) จัะปิร�กิฏิแบบ ส่วิชุ.04 (ดัังภาพท่� 57) 

 (7) กิ�รดูร�ยง�นเอกิสาร สวิชุ.06 (แบบคำ�ร้องอุทำธ์รณ์คัดค้�นกิ�รไม่รับจัดทำะเบียน หร่อเพิื่กิถึอน 

ทำะเบียน) ให้คลิกิทีำ� “จำานวินตั่วิเลัข” (ดัังภาพท่� 58) จัะปิร�กิฏิ “รายงานกิารย่�นเอกิสาร สวิชุ.06” (ดัังภาพท่� 59)
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ทัำ�งนี� ห�กิคลิกิทีำ� “คำาขอเลัขท่�” (ดัังภาพท่� 59) จัะปิร�กิฏิแบบ ส่วิชุ.06 (ดัังภาพท่� 60)

 (8) กิ�รดูร�ยง�นเอกิสาร สวิชุ.07 (แบบคำ�ร้องทัำ�วิไปิ) ให้คลิกิทีำ� “จำานวินต่ัวิเลัข” (ดัังภาพท่� 61) 
จัะปิร�กิฏิ “รายงานกิารย่�นเอกิสาร สวิชุ.07” (ดัังภาพท่� 62)

ทัำ�งนี� ห�กิคลิกิทีำ� “คำาขอเลัขท่�” (ดัังภาพท่� 62) จัะปิร�กิฏิแบบ ส่วิชุ.07 (ดัังภาพท่� 63)
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8.5 สรุปจำานวินกิารย่�นคำาร�อง สวิชุ.01 

กิ�รใชุ้ปิระโยชุน์ร�ยง�น : เพื่่�อใชุ้ในกิ�รจััดทำำ�ส่รุปิขึ้้อมูลกิ�รจัดทำะเบียนในพื่่�นทำี� เส่นอผู้บริห�ร / กิ�รปิระชุุม /  

                                กิ�รให้บริกิ�รขึ้้อมูลแกิ่หน่วิยง�นภ�คี และ ปิระชุ�ชุนผู้ส่นใจั

(หมายเหต่ ุ: ส่วินกิลัางใชุ้ข้อม้ลัจากิส่วินน่�ในกิารจัดัทำารายงานควิามกิ้าวิหน้ากิารจดัทะเบ่ยนรายไต่รมาส)

 (1) คลิกิเล่อกิทีำ� “สรุปจำานวินกิารย่�นคำาร้อง สวิชุ.01” (ดัังภาพท่� 64)  

 (2) เล่อกิข้ึ้อมูลต�มทีำ�ต้องกิ�รใชุ้ ในปิระเด็นหลักิ ดังนี� 

	 	 •	รายลัะเอ่ยดัต่าม : ปิระกิอบด้วิย 5 ร�ยกิ�ร ได้แกิ่ พ่ื่�นทีำ� ปิระเภทำกิิจักิ�ร ชุนิดสิ่นค้�/บริกิ�ร 
จัำ�นวินส่ม�ชิุกิ และ ลักิษณะกิ�รปิระกิอบกิ�ร 

	 	 •	กิิจกิาร : มี 4 ระดับ ได้แก่ิ (1) กิลุ่มกิิจักิ�ร (กิ�รผลิตสิ่นค้� , กิ�รให้บริกิ�ร) (2) ปิระเภทำกิิจักิ�ร 
(กิ�รผลิตสิ่นค้� - 18 , กิ�รให้บริกิ�ร - 6) (3) หมวิดกิิจักิ�ร และ (4) ชุนิดสิ่นค้�/บริกิ�ร

	 	 •	ท่�ตั่�ง : มี 3 ระดับ ค่อ ทัำ�งปิระเทำศ ระดับเขึ้ต และ ระดับจัังหวัิด/อำ�เภอ

	 	 •	วัินท่� : มี 2 แบบ ค่อ วัินทีำ�ปัิจัจุับัน (ข้ึ้อมูลทัำ�งหมด) และ ระบุชุ่วิงเวิล�

ตั่วิอย่างท่� 1 : ต้องกิ�รข้ึ้อมูลจัำ�นวินกิ�รจัดทำะเบียนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ ทัำ�งหมด ใน “พ่�นท่�” อ. เม่องน่�น 

	 	 •	คลิกิเล่อกิร�ยละเอียดต�ม : พ่ื่�นทีำ�  

	 	 •	คลิกิเล่อกิทีำ�ตั�ง “ระดัับจังหวัิดั” : จั. น่�น  อ. เม่องน่�น 

	 	 •	คลิกิเล่อกิวัินทีำ� : วัินทีำ�ปัิจัจุับัน
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(ดัังภาพท่� 65)     

  •	ค ลิกิ “แสดังรายงาน” (ดัังภาพท่� 65) จัะปิร�กิฏิร�ยง�นส่รุปิจัำ�นวินกิ�รย่�นเอกิส่�รแบบคำ�ขึ้อ

จัดทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.01) ( ดัังภาพท่� 66)

	 	 •	ห�กิต้องกิ�รข้ึ้อมลูร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ ใ ห้คลกิิทีำ� “จำานวินตั่วิเลัข” ในชุ่องทีำ�ต้องกิ�ร 

เชุ่น ต้องกิ�รข้ึ้อมูลร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทีำ�ได้รับกิ�รอนุมัติ่จัดทำะเบียนแล้วิ ขึ้อง ต. ผ�สิ่งห์ อ. เม่องน่�นให้คลิกิทีำ� 

“จำานวินตั่วิเลัข” ใน “ชุ่องอนุมัติ่” ขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (ดัังภาพท่� 66) จัะปิร�กิฏิร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทีำ�อนุมัติ

แล้วิ ( ดัังภาพท่� 67)
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68

69

  •	ห�กิต้องกิ�รทำร�บข้ึ้อมูลในแบบ ส่วิชุ.01 ให้คลิกิทีำ� “รหัสทะเบ่ยน/เลัขทะเบ่ยน” (ดัังภาพท่� 67)

จัะปิร�กิฏิแบบคำ�ขึ้อจัดทำะเบียน (ส่วิชุ.01) ต�มทีำ�ต้องกิ�ร (ดัังภาพท่� 68)  

ตั่วิอย่างท่� 2 : ต้องกิ�รข้ึ้อมูล “จำานวินสมาชิุกิ” ขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ใน อ. เม่องน่�น  

  •	คลิกิเล่อกิร�ยละเอียดต�ม : จัำ�นวินส่ม�ชิุกิ

  •	คลิกิเล่อกิทีำ�ตั�ง “ระดัับจังหวัิดั” : จั. น่�น  อ. เม่องน่�น 

  •	คลิกิเล่อกิวัินทีำ� :  วัินทีำ�ปัิจัจุับัน     

(ดัังภาพท่� 69)   

  •	คลิกิ “แสดังรายงาน” (ดัังภาพท่� 69) จัะปิร�กิฏิร�ยง�นส่รุปิจัำ�นวินส่ม�ชิุกิวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/

เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (ดัังภาพท่� 70)
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ตั่วิอย่างท่� 3 : ต้องกิ�รข้ึ้อมูล “ประเภทกิิจกิาร” ขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ใน อ. เม่องน่�น  

  •	คลิกิเล่อกิร�ยละเอียดต�ม : ปิระเภทำกิิจักิ�ร 

  •	คลิกิเล่อกิทีำ�ตั�ง “ระดัับจังหวัิดั” : จั. น่�น  อ. เม่องน่�น 

  •	คลิกิเล่อกิวัินทีำ� :  วัินทีำ�ปัิจัจุับัน     

(ดัังภาพท่� 71)   

  •	คลิกิ “แสดังรายงาน” (ดัังภาพท่� 71) จัะปิร�กิฏิร�ยง�นกิลุ่ม/ปิระเภทำกิิจักิ�ร ขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/

เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (ดัังภาพท่� 72 แลัะ 73)
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	 	 •	ห�กิต้องกิ�รข้ึ้อมูลร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ ในปิระเภทำกิิจักิ�รนั�นๆ ให้คลิกิทีำ� “จำานวิน

ตั่วิเลัข” ในชุ่องทีำ�ต้องกิ�ร (ดัังภาพท่� 72) จัะปิร�กิฏิร�ยชุ่�อ (ดัังภาพท่� 74) 

  •	ทัำ�งนี� ห�กิต้องกิ�รข้ึ้อมูลในแบบ ส่วิชุ.01 ให้คลิกิทีำ� “รหัสทะเบ่ยน/เลัขทะเบ่ยน” ขึ้องวิิส่�หกิิจั 

ชุุมชุนนั�น ๆ จัะปิร�กิฏิแบบ ส่วิชุ.01 ต�มทีำ�ต้องกิ�รเชุ่นกัิน

ตั่วิอย่างท่� 4 : ต้องกิ�รข้ึ้อมูลกิ�รทำอผ้�จั�กิฝ้ั่�ย ในพ่ื่�นทีำ� อ. เม่องน่�น 

  •	คลิกิเล่อกิร�ยละเอียดต�ม : พ่ื่�นทีำ�

  •	คลิกิเล่อกิกิิจักิ�รทัำ�ง 4 ระดับ : กิลุ่ม ปิระเภทำ หมวิด และชุนิดขึ้องสิ่นค้�/บริกิ�ร

  •	คลิกิเล่อกิทีำ�ตั�ง “ระดัับจังหวัิดั” : จั. น่�น  อ. เม่องน่�น 

  •	คลิกิเล่อกิวัินทีำ� :  วัินทีำ�ปัิจัจุับัน     

(ดัังภาพท่� 75)    
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  •	คลิกิ “แสดังรายงาน” (ดัังภาพท่� 75) จัะปิร�กิฏิร�ยง�นส่รุปิจัำ�นวินกิ�รย่�นเอกิส่�รแบบคำ�ขึ้อ

จัดทำะเบียน (แบบ ส่วิชุ.01) ทีำ�ผลิตผลิตภัณฑ์์ผ้�/สิ่�งทำอ จั�กิฝ้ั่�ย  (ดัังภาพท่� 76)

  •	ห�กิต้องกิ�รข้ึ้อมูลร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ ให้คลิกิทีำ� “จำานวินตั่วิเลัข”(ดัังภาพท่� 76)        

จัะปิร�กิฏิร�ยชุ่�อ (ดัังภาพท่� 77)

  •	ทัำ�งนี� ห�กิต้องกิ�รทำร�บข้ึ้อมูลในแบบ ส่วิชุ.01 ให้คลิกิทีำ� “รหัสทะเบ่ยน” ขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุนนั�น ๆ  

จัะปิร�กิฏิแบบ ส่วิชุ.01 ต�มทีำ�ต้องกิ�รเชุ่นกัิน

หมายเหต่ ุ: รายงานท่�ม่ข้อม้ลัส่วินบุคคลั เชุ่น ชุ่�อบุคคลั วิันเกิิดั  หมายเลัขบัต่รประจำาต่ัวิประชุาชุน             
ต่้องให้ข้อม้ลักิับเจ้าของ(ต่ัวิบุคคลันั�น)หร่อหน่วิยงานราชุกิารเท่านั�น 

               ทั�งน่� หากิเอกิสารใดัม่ข้อม้ลัดัังกิลั่าวิ ต่้องทำากิารปิดับังส่วินของข้อม้ลัดัังกิลั่าวินั�น หร่อ 
ต่้องทำาลัายเอกิสารนั�นๆ กิ่อนนำาไปทิ�งทุกิครั�ง
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8.6 สรุปรายลัะเอ่ยดัชุนิดัสินค�า/บริกิาร 

กิ�รใชุ้ปิระโยชุน์ร�ยง�น : เพื่่�อใชุ้ในกิ�รจััดทำำ�ขึ้้อมูลส่ำ�หรับวิ�งแผนส่่งเส่ริม/พื่ัฒน� วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ 

 ต�มปิระเภทำกิิจักิ�ร และ ชุนิดส่ินค้�/บริกิ�ร

 (1) คลิกิเล่อกิทีำ� “สรุปรายลัะเอ่ยดัชุนิดัสินค้า/บริกิาร” (ดัังภาพท่� 78)  

 (2) เล่อกิปิระเด็นต�มทีำ�ต้องกิ�รค้นห�ข้ึ้อมูล ดังนี�

	 	 •	ท่�ตั่�ง : มี 3 ระดับ ค่อ ทัำ�งปิระเทำศ ระดับเขึ้ต และ ระดับจัังหวัิด/อำ�เภอ

	 	 •	วัินท่� : มี 2 แบบ ค่อ วัินทีำ�ปัิจัจุับัน (ข้ึ้อมูลทัำ�งหมด) และ ระบุชุ่วิงเวิล�

ต่ัวิอย่าง : ต้องกิ�รขึ้้อมูลร�ยละเอียดชุนิดสิ่นค้�/บริกิ�ร ขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ใน  
อ. เม่องน่�น 

	 	 •	ค ลิกิเล่อกิทีำ�ตั�ง “ระดัับจังหวัิดั” : จั. น่�น  อ. เม่องน่�น 

	 	 •	คลิกิเล่อกิวัินทีำ� :  วัินทีำ�ปัิจัจุับัน     

(ดัังภาพท่� 79)
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	 •	คลิกิ “แสดังรายงาน” (ดัังภาพท่� 79) จัะปิร�กิฏิร�ยง�นส่รุปิร�ยละเอียดชุนิดสิ่นค้�/บริกิ�ร 

(ดัังภาพท่� 80)

 8.7 สรุปจำานวินแลัะสมาชุิกิของวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข�ายฯ จำาแนกิต่ามพ่�นท่�

กิ�รใชุ�ปิระโยชุน์ร�ยง�น : เพื่่�อใชุ�ในกิ�รจััดทำำ�ขึ้�อมูลส่ำ�หรับวิ�งแผนส่�งเส่ริมและพื่ัฒน�วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/

     เคร่อขึ้��ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุนในพื่่�นทำี�

	 (1)	คลิกิเล่อกิทีำ� “รายงานจำานวินแลัะสมาชุิกิของวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน 
จำาแนกิต่ามพ่�นท่�” (ดัังภาพท่� 81)  

80

81



คู่มือการใช้งานและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน198

 (2) เล่อกิปิระเด็นต�มทีำ�ต้องกิ�รค้นห�ข้ึ้อมูล ดังนี� 

	 	 •	ท่�ตั่�ง : มี 3 ระดับ ค่อ ทัำ�งปิระเทำศ ระดับเขึ้ต และ ระดับจัังหวัิด/อำ�เภอ

	 	 •	วัินท่� : มี 2 แบบ ค่อ วัินทีำ�ปัิจัจุับัน (ข้ึ้อมูลทัำ�งหมด) และ ระบุชุ่วิงเวิล�

ตั่วิอย่าง : ต้องกิ�รข้ึ้อมูลจัำ�นวินวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ พื่ร้อมจัำ�นวินส่ม�ชิุกิ ใน “พ่�นท่�” อ. เม่องน่�น  

	 	 •	คลิกิเล่อกิทีำ�ตั�ง “ระดัับจังหวัิดั” : จั. น่�น  อ. เม่องน่�น 

	 	 •	คลิกิเล่อกิวัินทีำ� :  วัินทีำ�ปัิจัจุับัน  

(ดัังภาพท่� 82) 

	 	 •	คลิกิ “แสดังรายงาน” จัะปิร�กิฏิร�ยง�นจัำ�นวินและส่ม�ชิุกิขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ย 

วิิส่�หกิิจัชุุมชุนทีำ�อนุมัติกิ�รจัดทำะเบียนแล้วิ จัำ�แนกิต�มพ่ื่�นทีำ� (ดัังภาพท่� 83) 
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	 •	ห�กิต้องกิ�รร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ให้คลิกิทีำ� “จำานวินตั่วิเลัข”(ดัังภาพท่� 83) 

จัะปิร�กิฏิร�ยชุ่�อ (ดัังภาพท่� 84)

 •	ทำ ั�งนี� ห�กิต้องกิ�รทำร�บข้ึ้อมูลในแบบ ส่วิชุ.01 ให้คลิกิทีำ� “รหัสทะเบ่ยน” ขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุนนั�น ๆ 

(ดัังภาพท่� 84) จัะปิร�กิฏิแบบ ส่วิชุ.01 ต�มทีำ�ต้องกิ�ร (ดัังภาพท่� 85)
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 8.8  สรุปจำานวินแลัะสมาชุิกิของวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข�ายฯ จำาแนกิต่ามประเภทกิิจกิาร

กิ�รใชุ้ปิระโยชุน์ร�ยง�น : เพื่่�อใชุ้ในกิ�รจััดทำำ�ขึ้้อมูลส่ำ�หรับวิ�งแผนส่่งเส่ริมและพื่ัฒน�วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/
   เคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ต�มปิระเภทำกิิจักิ�ร และผลกิ�รปิระเมินศักิยภ�พื่

	 (1)	คลิกิเล่อกิทีำ� “รายงานสรุปจำานวินวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายฯ จำาแนกิต่ามประเภทกิิจกิาร” 
(ดัังภาพท่� 86)  

 (2) เล่อกิปิระเด็นต�มทีำ�ต้องกิ�รค้นห�ข้ึ้อมูล ดังนี� 

	 	 •	ท่�ตั่�ง : มี 3 ระดับ ค่อ ทัำ�งปิระเทำศ ระดับเขึ้ต และ ระดับจัังหวัิด/อำ�เภอ

	 	 •	วัินท่� : มี 2 แบบ ค่อ วัินทีำ�ปัิจัจุับัน (ข้ึ้อมูลทัำ�งหมด) และ ระบุชุ่วิงเวิล�

ตั่วิอย่าง : ต้องกิ�รข้ึ้อมูลจัำ�นวินวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ จัำ�แนกิต�มปิระเภทำกิิจักิ�ร ขึ้อง อ. เม่องน่�น    

	 	 •	คลิกิเล่อกิทีำ�ตั�ง “ระดัับจังหวัิดั” : จั. น่�น  อ. เม่องน่�น 

	 	 •	คลิกิเล่อกิวัินทีำ� :  วัินทีำ�ปัิจัจุับัน  

(ดัังภาพท่� 87) 
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	 	 •	คลิกิ “แสดังรายงาน” (ดัังภาพท่� 87) จัะปิร�กิฏิร�ยง�นส่รุปิจัำ�นวินวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ย 
วิิส่�หกิิจัชุุมชุน ทีำ�อนุมัติกิ�รจัดทำะเบียนแล้วิ จัำ�แนกิต�มปิระเภทำกิิจักิ�ร (ดัังภาพท่� 88) 

	 	 •	ห�กิต้องกิ�รข้ึ้อมูลร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ ให้คลิกิทีำ� “จำานวินตั่วิเลัข”(ดัังภาพท่� 88)        

จัะปิร�กิฏิร�ยชุ่�อ (ดัังภาพท่� 89)

	 	 •	ทัำ�งนี� ห�กิต้องกิ�รทำร�บข้ึ้อมูลในแบบ ส่วิชุ.01 ให้คลิกิทีำ� “รหัสทะเบ่ยน” ขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุนนั�น 

จัะปิร�กิฏิแบบ ส่วิชุ.01 ต�มทีำ�ต้องกิ�ร (ดัังภาพท่� 90)
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บทท่� 9บทท่� 9

กิ�รประชุ�สัมพื้ันธ์์เผู้ยแพื้ร่ข่้อมูลสินค้�/บริกิ�ร ข่องวิิส�หกิิจชุุมชุนกิ�รประชุ�สัมพื้ันธ์์เผู้ยแพื้ร่ข่้อมูลสินค้�/บริกิ�ร ข่องวิิส�หกิิจชุุมชุน  

(E - Catalog) และข่้อมูลข่่�วิส�รง�นวิิส�หกิิจชุุมชุน(E - Catalog) และข่้อมูลข่่�วิส�รง�นวิิส�หกิิจชุุมชุน

 9.1 ข้อม้ลัสินค้า/บริกิาร ของวิิสาหกิิจชุุมชุน (E - Catalog)                   

  กิ�รปิระชุ�สั่มพัื่นธ์์เผยแพื่ร่ข้ึ้อมูลสิ่นค้�/บริกิ�ร ขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (E - Catalog) เป็ินกิ�รพัื่ฒน� 
ง�นต่อยอดในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ซ้้ำ�งเปิิดใชุ้ง�นเม่�อวัินทีำ� 1 ตุล�คม 2549 โดยมีกิ�รนำ�เส่นอสิ่นค้� 
และบริกิ�รเด่นขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุนบนเว็ิบไซ้ำต์ “ระบบสารสนเทศวิิสาหกิิจชุุมชุน http://smce.doae.go.th”  
เพ่ื่�อเป็ินชุ่องทำ�งในกิ�รปิระชุ�สั่มพัื่นธ์์เผยแพื่ร่ให้เป็ินทีำ�รู้จัักิ และติดต่อซ่้ำ�อขึ้�ยกัินต่อไปิ 

  ส่ำ�หรับกิ�รบันท้ำกิขึ้้อมูลสิ่นค้�/บริกิ�ร ขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (E - Catalog) ในระบบส่�รส่นเทำศ 
วิิส่�หกิิจัชุุมชุน ปิระกิอบด้วิย 3 ส่่วิน ดังนี�

   ส่วินท่� 1 กิารบันทึกิข้อม้ลัสินค้า/บริกิาร

   ส่วินท่� 2 กิารบริหาร Web Content

   ส่วินท่� 3 กิารบริหาร Header

โดยมีร�ยละเอียดแต่ละส่่วิน ดังนี�

  ส่วินท่� 1 กิารบันทึกิข้อม้ลัสินค้า/บริกิาร : แบบสินค้า 01

  1. เจั้�หน้�ทีำ�ผู้รับผิดชุอบในกิ�รบันท้ำกิขึ้้อมูลทำำ�กิ�ร Login เขึ้้�สู่่ระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 
(http://www.smce.doae.go.th) ในปิีปิัจัจุับัน โดยกิรอกิชุ่�อผู้ใชุ้ (Username) และรหัส่ผ่�น (Password) 
ขึ้องหน่วิยง�น (ส่ำ�นักิง�นเกิษตรอำ�เภอ และส่ำ�นักิง�นเกิษตรพ่ื่�นทีำ� 1 – 4  (กิทำม.)) ทีำ�กิำ�หนดโดยกิรมส่่งเส่รมิกิ�รเกิษตร 
เพ่ื่�อทำำ�กิ�รบันท้ำกิ “แบบสินค้า 01” (ดัังภาพท่� 1)
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 2. เม่�อ Login เขึ้้�สู่ ่ระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุนเรียบร้อยแล้วิ คลิกิเมนู “บริหารเวิ็บ”  

และคลิกิ “บริหารสินค้า/บริกิาร” (ดัังภาพท่� 2)

2

 3. ค้นห�วิิส่�หกิิจัชุุมชุนทีำ�ต้องกิ�รทำำ�กิ�รบันท้ำกิสิ่นค้�/บริกิ�ร โดยกิรอกิ “ชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุน” หร่อ 

“รหัสทะเบ่ยน” แล้วิกิด “ค้นหา” จั�กินั�น ระบบฯ จัะแส่ดงข้ึ้อมูล คลิกิทีำ� “จัดักิารข้อม้ลั” เพ่ื่�อเรียกิ“แบบสินค้า 01” 

ม�ทำำ�กิ�รบันท้ำกิ (ดัังภาพท่� 3)

 4. คลิกิ “เพิ�มผู้ลิัต่ภัณีฑ์์/บริกิาร” (ดัังภาพท่� 4) 

3

4

2

3
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 5. บันท้ำกิข้ึ้อมูลต�มแบบสิ่นค้� 01 ให้ครบถ้ึวิน 

 6. ส่ำ�หรับกิ�รบันท้ำกิ “ร้ปสินค้า/บริกิาร” ให้คลิกิ “เลั่อกิไฟลั์” และ “เลั่อกิร้ปท่�ต่้องกิารใชุ้”  

(ซ้้ำ�งรูปิต้องเป็ิน *.jpg หร่อ*.jpeg) ทัำ�งนี� ระบบฯ จัะทำำ�กิ�รปิรับภ�พื่ให้โดยอัตโนมัติ (ดัังภาพท่� 5)

5

 7. เม่�อบันท้ำกิข้ึ้อมูลครบถ้ึวินแล้วิ คลิกิ “บันทึกิ สินค้า/บริกิาร” (ดัังภาพท่� 6) 

6

5
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 ส่วินท่� 2 กิารบริหาร Web Content : ใชุ้ส่ำ�หรับปิรับรูปิแบบกิ�รวิ�งสิ่นค้�/บริกิ�ร

  1. ไปท่�เมน้ “บริหารเว็ิบ” คลิักิ “บริหาร Web Content ” ( ดัังภาพท่� 7)  

 2. คลิกิ “จัดักิาร Web page” คลิกิ “บริหาร Web page” (ดัังภาพท่� 8)  

 3. คลิักิ “1. [เล่ัอกิร้ปแบบกิารแสดัง]” (ดัังภาพท่� 9)  

7
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 4. จากิภาพท่� 10 จัะส่�ม�รถึเล่อกิรูปิแบบได้ 4 รูปิแบบ  ดังนี�

  4.1 รูปิแบบทีำ� 1 (ดัังภาพท่� 10)

  4.2 รูปิแบบทีำ� 2 (ดัังภาพท่� 11)

10
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  4.3 รูปิแบบทีำ� 3 (ดัังภาพท่� 12)
 

  4.4 รูปิแบบทีำ� 4  (ดัังภาพท่� 13)
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13



คู่มือการใช้งานและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน208

  5. คลิกิ “2. [เล่ัอกิ Header]” (ดัังภาพท่� 14)

  จั�กินั�น ส่�ม�รถึเล่อกิ “Header” ได้ต�มต้องกิ�ร (ดัังภาพท่� 15)

14
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 6. คลิกิ “3. [เพิ�มรายลัะเอ่ยดั]” (ดัังภาพท่� 16)

 ส่�ม�รถึ Upload รูปิ เฉพื่�ะไฟล์ *.gif,*.jpg,*.jpeg,*.png ขึ้น�ดไฟล์ไม่เกิิน 1024 kb โดยเล่อกิทีำ�  
“เล่ัอกิไฟล์ั” (ดัังภาพท่� 17) และส่�ม�รถึพิื่มพ์ื่ข้ึ้อควิ�มในกิล่องข้ึ้อควิ�ม จั�กินั�นคลิกิทีำ�ปุ่ิม “ต่กิลัง”

 ส่วินท่� 3 กิารบริหาร Header

  ห�กิรูปิแบบ Header ส่ำ�เร็จัรูปิ (ดัังภาพท่ � 15) ยังไม่เปิ็นทีำ�ต้องกิ�ร เจั้�หน้�ทีำ�ส่�ม�รถึ 
“สร้าง Header” ได้เองโดย “กิำาหนดัร้ปขนาดั 700x100 pixel” เท่ำ�นั�น (ต้องใชุ้โปิรแกิรม เชุ่น Photoshop 
หร่อ Illustrator หร่อ CorelDRAW ในกิ�รออกิแบบ Header ต�มทีำ�ต้องกิ�ร) แล้วิบันท้ำกิไฟล์ *.jpg ให้เรียบร้อย 
แล้วิไปิทีำ�เมนู “บริหารเว็ิบ” คลิกิ “บริหาร Header ”  (ดัังภาพท่� 18)  
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  จั�กินั�น เล่อกิรูปิ “Header” ทีำ�ได้จััดทำำ�ไปิใชุ้ง�นต่อไปิ โดยคลิกิทีำ�ปุ่ิมเล่อกิไฟล์ (ดัังภาพท่� 19)  

  แล้วิกิดปุ่ิมบันท้ำกิ (ดัังภาพท่� 20)   

  เล่อกิตกิลง (ดัังภาพท่� 21)

   จัะปิร�กิฏิ Header เพิื่�มเติม (ดัังภาพท่� 22)

  ซ้้ำ�งส่�ม�รถึนำ�ไปิใชุ้ในขัึ้�นตอนข้ึ้อ 5 กิ�รเล่อกิ Header (ดัังภาพท่� 14 แลัะ 15) ต่อไปิ
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 9.2 ข้อม้ลัข่าวิสารงานวิิสาหกิิจชุุมชุน

  1. ผู้จััดทำำ�ขึ้่�วิส่�รง�นวิิส่�หกิิจัชุุมชุนทำำ�กิ�ร Login เขึ้้�สู่่ระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 

(http://www.smce.doae.go.th) ในปีิปัิจัจุับัน โดยกิรอกิชุ่�อผู้ใชุ้ (Username) รหัส่ผ่�น (Password) ขึ้องหน่วิยง�น 

(ส่ำ�นักิง�นเกิษตรจัังหวัิด ส่ำ�นักิง�นส่่งเส่ริมและพัื่ฒน�กิ�รเกิษตรทีำ� 1-6 และกิองส่่งเส่ริมวิิส่�หกิิจัชุุมชุน)  

ทีำ�กิำ�หนดโดยกิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตร แล้วิคลิกิ “เมน้บริหารหน้าเว็ิบ”  คลิกิ “ข่าวิ” (ดัังภาพท่� 23)

  2. ให้คลิกิ “เพิ�มข่าวิ” (ดัังภาพท่� 24)

  3. ให้ upload “ร้ปหัวิข้อข่าวิ”  เฉพื่�ะไฟล์ *.gif,*.jpg,*.jpeg,*.png ขึ้น�ดไฟล์ไม่เกิิน 1024 kb  
ควิ�มกิว้ิ�ง และควิ�มสู่งไม่เกิิน 59 X 50 Pixel  
  4. ให้ upload  “ร้ปรายลัะเอ่ยดั”  เฉพื่�ะไฟล์ *.gif,*.jpg,*.jpeg,*.png ขึ้น�ดไฟล์ไม่เกิิน 1024 kb 
ควิ�มกิว้ิ�ง และควิ�มสู่งไม่เกิิน 150 X 150 Pixel
  5. พิื่มพ์ื่หัวิข้ึ้อข่ึ้�วิ
  6. พิื่มพ์ื่พื่�ดหัวิข่ึ้�วิ
  7. พิื่มพ์ื่ร�ยละเอียดข่ึ้�วิ 
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  8. เส่ร็จัแล้วิให้คลิักิ “บันทึกิ” (ดัังภาพท่� 25)

  9. ส่ำ�นักิง�นส่่งเส่ริมและพัื่ฒน�กิ�รเกิษตรทีำ� 1 - 6  และกิองส่่งเส่ริมวิิส่�หกิิจัชุุมชุน “เป็นผู้้้ปักิธีงข่าวิ”
(เล่อกิข่ึ้�วิข้ึ้�นเว็ิบไซ้ำต์) โดยคลิกิ               จัะปิร�กิฏิ               (ดัังภาพท่� 24) ทัำ�งนี� ห�กิ “สำานักิงานเกิษต่รอำาเภอ” 
ต้องกิ�รเพิื่�มขึ้่�วิ “ให้ส่งข่าวิ แลัะภาพ” ให้ส่ำ�นักิง�นเกิษตรจัังหวัิดเปิ็นผู้ทำำ�กิ�รบันท้ำกิ และห�กิต้องกิ�รให้ขึ้่�วิ 
ปิร�กิฏิในหน้�แรกิ ต่้องแจ้งให้ส่ำ�นักิง�นส่่งเส่ริมและพัื่ฒน�กิ�รเกิษตรทีำ�กิำ�กัิบดูแลทำำ�กิ�ร “ปักิธีงข่าวิ” นั�นๆ 
เป็ินผู้ดำ�เนินกิ�รให้
  10. ข่ึ้�วิเด่นใหม่ล่�สุ่ด 5 ข่ึ้�วิ จัะแส่ดงในหน้�แรกิขึ้องระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน
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บทท่� 10บทท่� 10

ผู้ลกิ�รส่งเสริมและสนับสนุนวิิส�หกิิจชุุมชุน/เครือข่่�ยฯ ผู้ลกิ�รส่งเสริมและสนับสนุนวิิส�หกิิจชุุมชุน/เครือข่่�ยฯ 

ข่องหน่วิยง�นภ�ค่ข่องหน่วิยง�นภ�ค่

 10.1 สรุปหลัักิกิารสำาคัญผู้ลักิารส่งเสริมแลัะสนับสนุนวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายฯ ของหน่วิยงานภาค่

  ผู้ลักิารส่งเสริมแลัะสนับสนุนวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายฯ ของหน่วิยงานภาค่ : เป็ินข้ึ้อมูลส่่วินหน้�ง
ทีำ�ทำำ�กิ�รจััดเกิ็บในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ซ้้ำ�งได้มีกิ�รพัื่ฒน�ปิรับปิรุงระบบฯ และเปิิดใชุ้ง�นเม่�อเด่อน 
มิถุึน�ยน 2553 มีวัิตถุึปิระส่งค์เพ่ื่�อให้มีกิ�รเก็ิบรวิบรวิมข้ึ้อมูลผลกิ�รส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ 
ขึ้องหน่วิยง�นภ�คีต่�งๆ 143 ภ�คี ไวิ้ ณ จุัดเดียวิกัิน ทำำ�ให้ส่ะดวิกิต่อกิ�รปิระมวิลผลและกิ�รส่่บค้นร�ยง�น 
ขึ้้อมูล (หน่วิยง�นภ�คีเปิ็นผู้บันท้ำกิขึ้้อมูล) ทัำ�งนี� หน่วิยง�นภ�คีส่�ม�รถึตรวิจัส่อบ ส่่บค้นขึ้้อมูล และนำ�ร�ยง�น 
ผลขึ้้อมูลดังกิล่�วิไปิใชุ้ปิระโยชุน์ในกิ�รวิ�งแผนพัื่ฒน� กิ�รนำ�เส่นอในเวิทีำกิ�รปิระชุุมต่�งๆ และใชุ้เปิ็นขึ้้อมูล 
ปิระกิอบในกิ�รพิื่จั�รณ�ให้กิ�รส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนแกิ่วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ ให้ส่อดคล้องต�มภ�รกิิจั 
ขึ้องหน่วิยง�นต่อไปิ

  หน่วิยงานภาค่จ้ังเป็ินผู้มบีทำบ�ทำส่ำ�คัญในกิ�รรวิบรวิมและบนัท้ำกิข้ึ้อมลูผลกิ�รส่่งเส่รมิและส่นบัส่นุน
ขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ ทีำ�หน่วิยง�นภ�คีนั�นได้ดำ�เนินกิ�รในแต่ละปิีลงในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจั 
ชุุมชุนโดยใชุ้ชุ่�อผู้ใชุ้ (Username_w) และรหัส่ผ่�น (Password) ทีำ�กิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตรส่ร้�งให้โดยเฉพื่�ะ

   กิรมส่งเสริมกิารเกิษต่รมี “สำานักิงานเกิษต่รจังหวัิดั” และ “สำานักิงานเกิษต่รกิรุงเทพมหานคร” 
เป็ินหน่วิยงานภาค่หนึ�งในระบบฯ น่� ดังนั�น จ้ังมีหน้�ทีำ�ต้องจััดเก็ิบและบันท้ำกิข้ึ้อมูลผลกิ�รส่่งเส่ริมและส่นับส่นุน
วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ ใน 2 บทบาท ดังนี�

  บทบาทท่� 1 : ทำาหน้าท่�เป็นหน่วิยงานภาค่ในสังกัิดักิรมส่งเสริมกิารเกิษต่ร

  1.1 ส่ำ�นักิง�นเกิษตรจัังหวิัด และ ส่ำ�นักิง�นเกิษตรกิรุงเทำพื่มห�นคร รวิบรวิมผลกิ�รส่่งเส่ริมและ
ส่นับส่นุนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ ทีำ�ได้ใชุ้งบปิระม�ณ และ/หร่อทำรัพื่ย�กิร ในทุำกิโครงกิ�ร/กิิจักิรรม ขึ้อง 
งบปิระม�ณร�ยจ่ั�ยปิระจัำ�ปีิขึ้องกิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตร ทีำ�ได้ดำ�เนินกิ�รในพ่ื่�นทีำ�จัังหวัิดในแต่ละปีิ

  1.2 ส่ำ�นักิง�นเกิษตรจัังหวัิด และ ส่ำ�นักิง�นเกิษตรกิรุงเทำพื่มห�นคร จัะได้รบัชุ่�อผู้ใชุ้ (Username_w) 
และรหัส่ผ่�น (Password) ทีำ�กิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตรส่ร้�งให้โดยเฉพื่�ะ เพ่ื่�อเข้ึ้�ไปิทำำ�กิ�รบันท้ำกิข้ึ้อมูลผลกิ�รส่่งเส่ริม
และส่นับส่นุนขึ้องหน่วิยง�นภ�คีทีำ�ให้แกิ่วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ (ต�มขึ้้อมูลทีำ�รวิบรวิมในขึ้้อ 1.1) โดยมีกิ�ร 
มอบหม�ยให้เจั้�หน�้ทีำ�ผู้รับผิดชุอบทำำ�กิ�รบันทกึิขึ้้อมูลดังกิล�่วิลงในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุนให้เรียบร้อย
เป็ินปิระจัำ�ทุำกิปีิ
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  บทบาทท่� 2 : ทำาหน้าท่�เสม่อนเป็นหน่วิยงานองค์กิรปกิครองส่วินท้องถิ�น (อปท.)

  2.1 ส่ำ�นักิง�นเกิษตรจัังหวัิด

        2.1.1 รวิบรวิมผลกิ�รส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ ทีำ�ได้รับงบปิระม�ณ 
จั�กิองค์กิรปิกิครองส่่วินท้ำองถิึ�น ได้แก่ิ องค์กิ�รบริห�รส่่วินจัังหวัิด (อบจั.)  และ องค์กิ�รบริห�รส่่วินตำ�บล (อบต.)    
ในทุำกิโครงกิ�ร/กิิจักิรรม ทีำ�ให้กิ�รส่นับส่นุนแก่ิวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ ในพ่ื่�นทีำ�จัังหวัิดในแต่ละปีิ

   2.1.2 เจั้�หน้�ทีำ�ผู้รับผิดชุอบทำำ�กิ�ร login เขึ้้�สู่่ระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน โดยใชุ้ชุ่�อผู้ใชุ้ 
(Username_w) และรหัส่ผ่�น (Password) ขึ้องหน่วิยง�นองค์กิรปิกิครองส่่วินทำ้องถิึ�น (อปิทำ.) เพ่ื่�อเขึ้้�ไปิบันทึกิ 
ข้ึ้อมูลผลกิ�รดำ�เนินง�นส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนให้แก่ิวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ (ต�มข้ึ้อมูลทีำ�รวิบรวิมในข้ึ้อ 2.1.1)

  2.2 ส่ำ�นักิง�นเกิษตรกิรุงเทำพื่มห�นคร

      2.2.1 รวิบรวิมผลกิ�รส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ ทีำ�ได้รับงบปิระม�ณ 
จั�กิกิรุงเทำพื่มห�นคร ในทำกุิโครงกิ�ร/กิิจักิรรม ทีำ�ให้กิ�รส่นบัส่นุนแก่ิวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ ในพ่ื่�นทีำ�ในแต่ละปีิ

   2.2.2 เจ้ั�หน้�ทีำ�ผู้รับผิดชุอบทำำ�กิ�ร login เข้ึ้�สู่่ระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน โดยอนุโลมให้ 
ใชุ้ชุ่�อผู้ใชุ้ (Username_w) และรหัส่ผ่�น (Password) ขึ้องหน่วิยง�นองค์กิรปิกิครองส่่วินทำ้องถิึ�น (อปิทำ.)  
เพ่ื่�อเขึ้้�ไปิบันทึกิขึ้้อมูลผลกิ�รดำ�เนินง�นส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนให้แกิ่วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ (ต�มขึ้้อมูลทีำ� 
รวิบรวิมในข้ึ้อ 2.2.1)  

หมายเหตุ่

1. กิ�รบันท้ำกิข้ึ้อมูลผลกิ�รส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนขึ้องหน่วิยง�นภ�คี จัะทำำ�กิ�รบันท้ำกิโดยหน่วิยง�นภ�คี

นั�นๆ โดยใชุ้ชุ่�อผู้ใชุ้ (Username_w) และรหัส่ผ่�น (Password) ขึ้องหน่วิยง�นภ�คีนั�นๆ ทีำ�กิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตร

ได้ส่ร้�งไว้ิให้โดยเฉพื่�ะในกิ�รเข้ึ้�ไปิใชุ้ง�นในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 

2. กิ�รนำ�ข้ึ้อมูลผลกิ�รส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ไปิใชุ้ปิระโยชุน์ 

     - จััดทำำ�เป็ินเอกิส่�รข้ึ้อมูลปิระกิอบในกิ�รวิ�งแผนส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ 

ต�มภ�รกิิจัขึ้องหน่วิยง�นต่�งๆ ทัำ�งในระดับจัังหวัิดและระดับอำ�เภอ                                                      

  - จััดทำำ�เป็ินข้ึ้อมูลร�ยง�นผลกิ�รส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนให้แก่ิวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ 

ขึ้องหน่วิยง�นภ�คี เพ่ื่�อใชุ้ในกิ�รปิระชุุมคณะกิรรมกิ�รส่่งเส่ริมวิิส่�หกิิจัชุุมชุนระดับจัังหวัิด กิ�รปิระชุุมง�น 

วิิส่�หกิิจัชุุมชุนในพ่ื่�นทีำ� และ กิ�รปิระชุุมในเวิทีำอ่�นๆ ทีำ�เกีิ�ยวิข้ึ้อง   
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ขั�นต่อนกิารปฏิิบัติ่งานของเจ้าหน้าท่�เร่�องผู้ลักิารส่งเสริมฯ ของหน่วิยงานภาค่ : สำานักิงานเกิษต่รจังหวัิดั/กิทม.

 เจ้ั�หน้�ทีำ�ผู้รับผิดชุอบง�นระดับจัังหวัิด ปิฏิิบัติง�นใน 3 ขั�นต่อนหลัักิ ได้แก่ิ

ขั�นต่อนหลัักิ วิิธ่ีกิารปฏิิบัติ่

1. กิำ�หนดแผนกิ�รปิระส่�น

ง�นและรวิบรวิมขึ้ ้อมูล 

ผลกิ�รส่่งเส่ริมและส่นับส่นุน

วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ 

ในทุำกิโครงกิ�ร/กิิจักิรรม 

ขึ้องหน่วิยง�นภ�คี ในพ่ื่�นทีำ� 

จัังหวัิด

สำานักิงานเกิษต่รจังหวัิดั

รวิบรวิมข้ึ้อมูลจั�กิ 2 ส่่วิน ค่อ

(1) กิลุ่มง�นต่�งๆ ภ�ยในส่ำ�นักิง�นเกิษตร 
จัังหวัิด

(2) องค์กิรปิกิครองส่่วินท้ำองถิึ�น

- องค์กิ�รบริห�รส่่วินจัังหวัิด (อบจั.)  

- องค์กิ�รบริห�รส่่วินตำ�บล (อบต.)

สำานักิงานเกิษต่รกิรุงเทพมหานคร

รวิบรวิมข้ึ้อมูลจั�กิ 2 ส่่วิน ค่อ 

(1) กิลุ่มง�นต่�งๆ ภ�ยในเกิษตรกิรุงเทำพื่มห�นคร

(2) กิรุงเทำพื่มห�นคร

2. กิำ�หนดแผนและทำำ�กิ�ร

บันท้ำกิข้ึ้อมูลผลกิ�รส่่งเส่ริม

และส่นับส่นุนวิิส่�หกิิจั

ชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ ขึ้อง 

หน่วิยง�นภ�คี (เชุ่น 

ทำำ�กิ�รบันท้ำกิทุำกิสิ่�นเด่อน 

หร่อ ทุำกิไตรม�ส่) 

2.1 กิรณีเป็ินงบปิระม�ณ และ/หร่อ ทำรัพื่ย�กิรขึ้องกิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตร : ให้ทำำ�กิ�ร login 

โดยใชุ้ชุ่�อผู้ใชุ้ (Username_w) และ รหัส่ผ่�น (Password) ขึ้องหน่วิยง�นทีำ�สั่งกัิด 

(ส่ำ�นักิง�นเกิษตรจัังหวัิด/ส่ำ�นักิง�นเกิษตรกิรุงเทำพื่มห�นคร)

2.2 กิรณีเป็ินงบปิระม�ณจั�กิองค์กิรปิกิครองส่่วินท้ำองถิึ�น : ให้ทำำ�กิ�ร login โดยใชุ้ชุ่�อผู้ใชุ้ 

(Username_w) และ รหัส่ผ่�น (Password) ขึ้องหน่วิยง�นองค์กิรปิกิครองส่่วินท้ำองถิึ�น

3. กิ�รปิระส่�นขึ้อควิ�มร่วิมม่อหน่วิยง�นภ�คีอ่�นๆ ในพ่ื่�นจัังหวัิด ให้ทำำ�กิ�รบันท้ำกิผลกิ�รส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนวิิส่�หกิิจั 

ชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ ลงในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน โดยใชุ้ชุ่�อผู้ใชุ้ (Username_w) และรหัส่ผ่�น (Password) 

ขึ้องแต่ละหน่วิยง�นภ�คี ต�มทีำ�กิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตรได้แจ้ังให้ทำร�บแล้วิ 

ประกิอบดั้วิย 3 ขั�นต่อน 

        1. กิ�รเขึ้้�สู่่ระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน

        2. กิ�รค้นห�ร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน

        3. กิ�รบันทำ้กิผลกิ�รส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนขึ้องหน่วิยง�นภ�คี

 10.2 กิารบันทึกิผู้ลักิารส่งเสริมแลัะสนับสนุนวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายฯ ของหน่วิยงานภาค่ 

ขั�นต่อนท่� 1 กิารเข้าส่้ระบบสารสนเทศวิิสาหกิิจชุุมชุน

 1.1  login เข้ึ้�สู่่ระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (http://smce.doae.go.th)

 1.2  ใส่่ชุ่�อผู้ใชุ้ (Username_w) และ รหัส่ผ่�น (Password) ขึ้อง “หน่วิยงานภาค่ท่�จะทำากิารบันทึกิผู้ลั” 
เพ่ื่�อเข้ึ้�ไปิบันท้ำกิข้ึ้อมูลผลกิ�รส่่งเส่ริมส่นับส่นุนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ
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 1.3 คลิกิทีำ�ปุ่ิม “เข้าส่้ระบบ” (ดัังภาพท่� 1)

 1.4 เม่�อ “เข้าส่้ระบบฯ” จัะแส่ดงหน้�จัอกิ�รใชุ้ง�น (ดัังภาพท่� 2)

 ขั�นต่อนท่� 2 กิารค้นหารายชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน

 2.1 คลิกิทีำ�เมนู “บันทึกิกิารให้กิารสนับสนุน” ระบบฯ จัะแส่ดงหน้�จัอให้ “ค้นหารายชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุน/
เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน” (ดัังภาพท่� 3)

  •	กิรณี ได้รับกิ�รส่นับส่นุนจั�กิงบปิระม�ณขึ้องกิรมส่่งเส่ริมกิ�รเกิษตร ให้ทำำ�กิ�ร login โดยใชุ้ชุ่�อ 

ผู้ใชุ้ (Username_w) และ รหัส่ผ่�น (Password) ขึ้องส่ำ�นักิง�นเกิษตรจัังหวัิดส่ำ�นักิง�นเกิษตรกิรุงเทำพื่มห�นคร

  • กิรณี ได้รับกิ�รส่นับส่นุนจั�กิงบปิระม�ณจั�กิองค์กิรปิกิครองส่่วินท้ำองถิึ�น ให้ทำำ�กิ�ร login 

โดยใชุ้ชุ่�อผู้ใชุ้ (Username_w) และ รหัส่ผ่�น (Password) ขึ้องหน่วิยง�นองค์กิรปิกิครองส่่วินท้ำองถิึ�น 

1

2

3
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 2.2 ส่�ม�รถึค้นห�ร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ต�มทีำ�ต้องกิ�รจัะบันท้ำกิผลกิ�ร 
ส่่งเส่ริมและส่นับส่นุน ได้โดย
	 	 •	ใส่่ “รหัสทะเบ่ยน” หร่อ “ชุ่�อวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน” 
	 	 •	คลิกิเล่อกิ “จังหวัิดั”
	 	 •	คลิกิทีำ� “ค้นหาข้อม้ลั” 
	 	 •	จัะปิร�กิฏิร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ต�มทีำ�ค้นห� (ดัังภาพท่� 4 แลัะ 5)

 ขั�นต่อนท่� 3 กิารบันทึกิผู้ลักิารส่งเสริมแลัะสนับสนุนของหน่วิยงานภาค่

 3.1 หลังจั�กิค้นห�ร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ทีำ�ต้องกิ�รบันท้ำกิผลกิ�รส่่งเส่ริม 
และส่นับส่นุนได้แล้วิ ให้ไปิคลิกิทีำ� “บันทึกิผู้ลั” (ดัังภาพท่� 6)

 3.2 ระบบฯ แส่ดงหน้�จัอ “แบบบันทึกิผู้ลักิารส่งเสริมสนับสนุนของหน่วิยงานภาค่” (ดัังภาพท่� 7)

	 	 •	ส่วินบน : แส่ดงข้ึ้อมูล ชุ่�อ ทีำ�ตั�ง และปิระเภทำกิิจักิ�รขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ

	 	 •	ส่วินล่ัาง :  แส่ดงข้ึ้อมูล 2 ข้ึ้อ ดังนี�

4
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   ข้อท่� 1 ข้ึ้อมูลเบ่�องต้นขึ้องวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 

   ข้อท่� 2 ผลกิ�รส่่งเส่ริมส่นับส่นุนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ขึ้องหน่วิยง�นภ�ค ี

ผู้ใชุ้ง�นระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 

7

 3.3 ให้หน่วิยง�นภ�คทีำำ�กิ�รบนัท้ำกิผลในส่วินล่ัาง ข้อท่� 2 ผลกิ�รส่่งเส่รมิและส่นบัส่นุนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/

เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 

	 	 •	เล่อกิด้�น จั�กิ “Drop down list” (มี 4 ด้�น : ควิ�มรู้ กิ�รตล�ด ปัิจัจััย และเงินทุำน) ต�มทีำ�

หน่วิยง�นภ�คีให้กิ�รส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนแก่ิวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 

	 	 •	ระบุ เร่�อง/ชุ่�อหลักิสู่ตร

	 	 •	ระบุ งบปิระม�ณ (บ�ทำ) ถ้ึ�มี

	 	 •	เล่อกิชุ่วิงเวิล� – ปีิ (โดยเล่อกิเด่อนและปีิ ทีำ�หน่วิยง�นภ�คีให้กิ�รส่่งเส่ริมและส่นับส่นุน)

	 	 •	 เล่อกิกิิจักิ�ร ทีำ�หน่วิยง�นภ�คีให้กิ�รส่่งเส่ริมและส่นับส่นุน โดยคลิกิ “✓  ในชุ่อง � 
หน้�ชุ่�อกิลุ่มกิิจักิ�รทีำ�ต้องกิ�ร 
	 	 •	เม่�อระบุข้ึ้อมูลเรียบร้อยแล้วิ ให้คลิกิทีำ�ปุ่ิม “บันทึกิ” (ดัังภาพท่� 8)

8
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 3.4 เม่�อทำำ�กิ�รคลิกิทีำ�ปุ่ิม “บันทึกิ” ระบบฯ จัะแจ้ังว่ิ� “บันทึกิข้อม้ลัเร่ยบร้อยแล้ัวิ” ให้คลิกิทีำ�ปุ่ิม “OK” 

(ดัังภาพท่� 9)

 3.5 ระบบฯ จัะแส่ดงผลกิ�รส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน ทีำ�ได้ทำำ�กิ�รบันท้ำกิ 

(ดัังภาพท่� 10)

 10.3 กิารค้นหารายงานผู้ลักิารส่งเสริมแลัะสนับสนุน ฯ ของหน่วิยงานภาค่

  (1) login เข้ึ้�สู่่ระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน (http://smce.doae.go.th)

  (2) ใส่่ชุ่�อผู้ใชุ้ (Username) และ รหัส่ผ่�น (Password) ขึ้อง “หน่วิยงาน” 

  (3) คลิกิทีำ�ปุ่ิม “เข้าส่้ระบบ” (ดัังภาพท่� 11)

9

10

11

”



คู่มือการใช้งานและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน220

  (4) ไปิทีำ�เมนู “รายงาน” คลิกิทีำ�หัวิข้ึ้อ “กิารส่งเสริม/สนับสนุนจากิหน่วิยงานภาค่ (โดัยหน่วิยงาน 

ภาค่บันทึกิ)” ( ดัังภาพท่� 12)

  (5) คลิกิเล่อกิแบบรายงานต�มทีำ�ต้องกิ�รใชุ้ง�น : จำานวิน 6 แบบ (ดัังภาพท่� 13) 

แบบ 1 รายงานจำาเเนกิต่ามหน่วิยงานภาค่ (ภค.1)

ต่ ัวิอย่างท่� 1  ควิามต่้องกิาร : ค้นห�ขึ้้อมูลร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ ทีำ�ได้รับกิ�รส่่งเส่ริมและส่นับส่นุน
จั�กิหน่วิยง�นภ�คี “สำานักิงานเกิษต่รจังหวัิดัน่าน” ในพ่ื่�นทีำ� “อ. เม่องน่าน จ. น่าน” ว่ิ�มีอะไรบ้�ง 

 *  เล่อกิหน่วิยง�นภ�คีทีำ�ต้องกิ�รค้นห�ข้ึ้อมูล        สำานักิงานเกิษต่รจังหวัิดัน่าน  

 *  เล่อกิวัินทีำ�          ไม่ระบุวัินทีำ� (เป็ินข้ึ้อมูลส่ะส่มทัำ�งหมด) 

 *  เล่อกิทีำ�ตั�ง         ระดับจัังหวัิดน่าน อำ�เภอเม่องน่าน 

 *  เล่อกิข้ึ้อมูลทัำ�งหมด 

 *  แล้วิจ้ังคลิกิ “ค้นหาข้อม้ลั” (ดัังภาพท่� 14)

12

13
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14

 *  จัะปิร�กิฏิร�ยง�นแบบ ภค.1 : ร�ยง�นผลกิ�รส่่งเส่ริมส่นับส่นุนจั�กิหน่วิยง�นภ�คี “สำานักิงาน 
เกิษต่รจังหวัิดัน่าน” ในพ่ื่�นทีำ� “อ. เม่องน่าน จ. น่าน”  (ดัังภาพท่� 15) 

15

14

15
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ตั่วิอย่างท่� 2  ควิามต่้องกิาร : ค้นห�ขึ้้อมูลร�ยชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ ทีำ�ได้รับกิ�รส่่งเส่ริมและส่นับส่นุน 
จั�กิหน่วิยง�นภ�คี “กิรมพัฒนาท่�ดิัน” ในพ่ื่�นทีำ� “อ. เม่องน่าน จ. น่าน” ว่ิ�มีอะไรบ้�ง 

 *  เล่อกิหน่วิยง�นภ�คีทีำ�ต้องกิ�รค้นห�ข้ึ้อมูล         กิรมพัฒนาท่�ดิัน  

 *  เล่อกิวัินทีำ�         ไม่ระบุวัินทีำ� (เป็ินข้ึ้อมูลส่ะส่มทัำ�งหมด)

 *  เล่อกิทีำ�ตั�ง         ระดับจัังหวัิดน่าน อำ�เภอเม่องน่าน

 *  เล่อกิข้ึ้อมูลทัำ�งหมด  

 *  แล้วิจ้ังคลิกิ “ค้นหาข้อม้ลั” (ดัังภาพท่� 16)

 * จัะปิร�กิฏิร�ยง�นแบบ ภค. 1 : ร�ยง�นผลกิ�รส่่งเส่ริมส่นับส่นุนจั�กิหน่วิยง�นภ�คี “กิรมพัฒนาท่�ดิัน” 

ในพ่ื่�นทีำ� “อ. เม่องน่าน จ. น่าน” (ดัังภาพท่� 17)

17
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 * จัะปิร�กิฏิร�ยง�นแบบ ภค.2 : ร�ยง�นผลกิ�รส่่งเส่ริมส่นับส่นุนจัำ�แนกิต�มวิิส่�หกิิจัชุุมชุน 

รหัส่ทำะเบียน 6 – 55 – 01 – 03 / 1 – 0001 “กิลุ่ัมผู้้้ปล้ักิผัู้กิปลัอดัภัยจากิสารพิษแลัะท่องเท่�ยวิเชิุงเกิษต่ร”  

(ดัังภาพท่� 19) 

แบบ 3 รายงานจำาแนกิต่ามสถานท่�ตั่�ง (ภค.3)

ต่ ัวิอย่างท่� 4  ควิามต้่องกิาร : ค้นห�ข้ึ้อมูลวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ ในพ่ื่�นทีำ� “อ. เม่องน่าน จ. น่าน” ว่ิ�ได้รับ
กิ�รส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนจั�กิหน่วิยง�นภ�คีอะไรบ้�ง 

 *  เล่อกิวัินทีำ�      ไม่ระบุวัินทีำ� (เป็ินข้ึ้อมูลส่ะส่มทัำ�งหมด)

 *  เล่อกิทีำ�ตั�ง (ต�มทีำ�ต้องกิ�ร)     ระดับจัังหวัิดน่าน อำ�เภอเม่องน่าน

 *  เล่อกิข้ึ้อมูลทัำ�งหมด

 *  แล้วิจ้ังคลิกิ“ค้นหาข้อม้ลั” (ดัังภาพท่� 20)

18

19

แบบ 2 รายงานจำาแนกิต่ามวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน (ภค.2)

ตั่วิอย่างท่� 3  ควิามต้่องกิาร : ค้นห�ข้ึ้อมูลวิิส่�หกิิจัชุุมชุน รหัส่ทำะเบียน 6 – 55 – 01 – 03 / 1 – 0001 (ภาพท่� 17) 
ว่ิ�ได้รับกิ�รส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนจั�กิหน่วิยง�นภ�คีอะไรบ้�ง 

 *  กิรอกิรหัส่ทำะเบียนต�มทีำ�ต้องกิ�ร      6 – 55 – 01 – 03 / 1 – 0001 

 *  เล่อกิวัินทีำ�      ไม่ระบุวัินทีำ� (เป็ินข้ึ้อมูลส่ะส่มทัำ�งหมด)

 *  เล่อกิทีำ�ตั�ง       ทัำ�งปิระเทำศ

 *  เล่อกิข้ึ้อมูลทัำ�งหมด  

 *  แล้วิจ้ังคลิกิ “ค้นหาข้อม้ลั” (ดัังภาพท่� 18)
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 * จัะปิร�กิฏิร�ยง�นแบบ ภค.3 : ร�ยง�นผลกิ�รส่่งเส่ริมส่นับส่นุนจั�กิหน่วิยง�นภ�คีในพ่ื่�นทีำ�  

“อ. เม่องน่าน จ. น่าน”  (ดัังภาพท่� 21) 

แบบ 4 สรุปข้อม้ลักิารส่งเสริมสนับสนุนจากิหน่วิยงานภาค่ ต่ามหน่วิยงานภาค่ (ภค.4)

ตั่วิอย่างท่� 5  ควิามต่้องกิาร : ค้นห�ส่รุปิขึ้้อมูลกิ�รส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ  
ขึ้อง “สำานักิงานเกิษต่รจังหวัิดัน่าน” ในพ่�นท่� “อ. เม่องน่าน จ. น่าน” ว่ิ�มีอะไรบ้�ง 

 *  เล่อกิหน่วิยง�นภ�คีทีำ�ต้องกิ�รค้นห�ข้ึ้อมูล      สำานักิงานเกิษต่รจังหวัิดัน่าน

 *  เล่อกิวัินทีำ�      ไม่ระบุวัินทีำ� (เป็ินข้ึ้อมูลส่ะส่มทัำ�งหมด)

 *  เล่อกิทีำ�ตั�ง (ต�มทีำ�ต้องกิ�ร)       ระดับจัังหวัิดน่าน อำ�เภอเม่องน่าน

 *  เล่อกิข้ึ้อมูลทัำ�งหมด 

 *  แล้วิจ้ังคลิกิ“ค้นหาข้อม้ลั” (ดัังภาพท่� 22)

20

21
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 * จัะปิร�กิฏิร�ยง�นแบบ ภค.4 : ร�ยง�นส่รุปิขึ้้อมูลผลกิ�รส่่งเส่ริมส่นับส่นุนจั�กิหน่วิยง�นภ�คี 

“สำานักิงานเกิษต่รจังหวัิดัน่าน” ในพ่ื่�นทีำ� “อ. เม่องน่าน จ. น่าน” (ดัังภาพท่� 23) 

แบบ 5 สรุปข้อม้ลักิารส่งเสริมสนับสนุนจากิหน่วิยงานภาค่ ต่ามวิิสาหกิิจชุุมชุน/เคร่อข่ายฯ (ภค.5)

ตั่วิอย่างท่� 6  ควิามต้่องกิาร : ค้นห�ข้ึ้อมูลผลกิ�รส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนจั�กิหน่วิยง�นภ�คีทีำ�ไห้แก่ิวิิส่�หกิิจัชุุมชุน  
“กิลุ่ัมผู้้้ปล้ักิผัู้กิปลัอดัภัยจากิสารพิษแลัะท่องเท่�ยวิเชิุงเกิษต่ร” ว่ิ�มีอะไรบ้�ง 

 *  กิรอกิรหัส่ทำะเบียน หร่อ ชุ่�อวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อข่ึ้�ยฯ         กิลุ่ัมปล้ักิผัู้กิปลัอดัภัยจากิสารพิษ
แลัะท่องเท่�ยวิเชิุงเกิษต่ร

 *  เล่อกิวัินทีำ�        วัินทีำ�ปัิจัจุับัน

 *  เล่อกิทีำ�ตั�ง (ต�มทีำ�ต้องกิ�ร)      ระดับจัังหวัิดน่าน อำ�เภอเม่องน่าน

 *  เล่อกิข้ึ้อมูลไม่รวิมยกิเลิกิ/เพิื่กิถึอน (หร่อ ข้ึ้อมูลทัำ�งหมด : ต�มควิ�มต้องกิ�รขึ้องผู้ใชุ้ข้ึ้อมูล)    

 *  แล้วิจ้ังคลิกิ“ค้นหาข้อม้ลั” (ดัังภาพท่� 24)  

22
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 * จัะปิร�กิฏิร�ยง�นแบบ ภค.5 : ร�ยง�นส่รุปิข้ึ้อมูลกิ�รส่่งเส่ริม/ส่นับส่นุนจั�กิหน่วิยง�นภ�คี ขึ้องวิิส่�หกิิจั 

ชุุมชุน “กิลุ่ัมผู้้้ปล้ักิผัู้กิปลัอดัภัยจากิสารพิษแลัะท่องเท่�ยวิเชิุงเกิษต่ร” (ดัังภาพท่� 25)

25

ตั่วิอย่างท่� 7  ควิามต่้องกิาร : ค้นห�ขึ้้อมูลผลกิ�รส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน /เคร่อขึ้่�ยฯ 

จั�กิหน่วิยง�นภ�คี ใน “อ. เม่องน่าน จ. น่าน” ว่ิ�เป็ินอย่�งไร (กิรณีไม่รวิมยกิเลิกิ/เพิื่กิถึอนทำะเบียน)

 *  เล่อกิวัินทีำ�      วัินทีำ�ปัิจัจุับัน

 *  เล่อกิทีำ�ตั�ง (ต�มทีำ�ต้องกิ�ร)      ระดับจัังหวัิดน่าน อำ�เภอเม่องน่าน

 *  เล่อกิข้ึ้อมูลไม่รวิมยกิเลิกิ/เพิื่กิถึอน (หร่อ ข้ึ้อมูลทัำ�งหมด : ต�มควิ�มต้องกิ�รขึ้องผู้ใชุ้ข้ึ้อมูล)     

 *  แล้วิจ้ังคลิกิ“ค้นหาข้อม้ลั” (ดัังภาพท่� 26)       

24
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 * จัะปิร�กิฏิร�ยง�นแบบ ภค.5 : ร�ยง�นส่รุปิขึ้้อมูลกิ�รส่่งเส่ริม/ส่นับส่นุน จั�กิหน่วิยง�นภ�คี  

ใน “อ. เม่องน่าน จ. น่าน” (ดัังภาพท่� 27)

27

28

แบบ 6 สรุปข้อม้ลักิารส่งเสริมสนับสนุนจากิหน่วิยงานภาค่ ต่ามสถานท่�ตั่�ง (ภค.6)

ตั่วิอย่างท่� 8  ควิามต่้องกิาร : ค้นห�ส่รุปิขึ้้อมูลกิ�รส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนวิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยฯ 
จั�กิหน่วิยง�นภ�คี “สำานักิงานเกิษต่รจังหวัิดัน่าน” ใน “อ. เม่องน่าน จ. น่าน” ว่ิ�เป็ินอย่�งไร 

 *  เล่อกิหน่วิยง�นภ�คี (ทีำ�ต้องกิ�รค้นห�ข้ึ้อมูล)      สำานักิงานเกิษต่รจังหวัิดัน่าน

 *  เล่อกิวัินทีำ�      ไม่ระบุวัินทีำ� (เป็ินข้ึ้อมูลส่ะส่มทัำ�งหมด)

 *  เล่อกิทีำ�ตั�ง (ต�มทีำ�ต้องกิ�ร)     ระดับจัังหวัิดน่าน อำ�เภอเม่องน่าน

 *  เล่อกิข้ึ้อมูลทัำ�งหมด      แล้วิจ้ังคลิกิ“ค้นหาข้อม้ลั” (ดัังภาพท่� 28)
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 * จัะปิร�กิฏิร�ยง�นแบบ ภค.6 : ร�ยง�นส่รุปิขึ้้อมูลกิ�รส่่งเส่ริม/ส่นับส่นุนจั�กิหน่วิยง�นภ�คี 

“สำานักิงานเกิษต่รจังหวัิดัน่าน” ใน “อ. เม่องน่าน จ. น่าน” (ดัังภาพท่� 29)

29



ภาคผู้นวิกิ
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กิารจำาแนกิกิลุ่ัมกิิจกิาร/กิิจกิรรม ประเภทกิิจกิาร/กิิจกิรรม

หมวิดักิิจกิาร/กิิจกิรรม แลัะชุนิดัสินค้า/บริกิาร
ในระบบส่�รส่นเทำศวิิส่�หกิิจัชุุมชุน มีกิ�รจัำ�แนกิกิิจักิ�ร/กิิจักิรรม โดยแบ่งเป็ิน 2 กิลุ่ม กิิจักิ�ร/กิิจักิรรม ได้แก่ิ

	 	 • กิลุ่ัมท่� 1 : กิลุ่ัมกิารผู้ลิัต่สินค้า ประกิอบด้ัวิย 18 ประเภทกิิจกิาร/กิิจกิรรม ได้ัแก่ิ

  1. กิ�รผลิตพ่ื่ชุ    2. กิ�รผลิตปิศุสั่ตว์ิ

  3. กิ�รผลิตปิระมง   4. กิ�รแปิรรูปิผลิตภัณฑ์์อ�ห�ร

  5. ผลิตภัณฑ์์ผ้�ทำอ/เส่่�อผ้�  6. เคร่�องจัักิส่�น

  7. ดอกิไม้ปิระดิษฐ์   8. เคร่�องจัักิรกิล

  9. ขึ้องชุำ�ร่วิย/ขึ้องทีำ�ระล้กิ   10. ผลิตภัณฑ์์ส่มุนไพื่ร

  11. เคร่�องด่�ม    12. เคร่�องปิระดับ/อัญมณี

  13. เคร่�องไม้/เฟอร์นิเจัอร์   14. เคร่�องหนัง

  15. กิ�รผลิตปัิจัจััยกิ�รผลิต  16. เคร่�องปัิ�น

  17. สิ่�งปิระดิษฐ์จั�กิโลหะ   18. กิ�รผลิตสิ่นค้�อ่�น

	 • กิลุ่ัมท่� 2 : กิลุ่ัมกิารให้บริกิาร ประกิอบด้ัวิย 6 ประเภทกิิจกิาร/กิิจกิรรม ได้ัแก่ิ

  1. ร้�นค้�ชุุมชุน     2. ออมทำรัพื่ย์ชุุมชุน

  3. ท่ำองเทีำ�ยวิ     4. สุ่ขึ้ภ�พื่

  5. ซ่้ำอมเคร่�องจัักิรกิล    6. กิ�รให้บริกิ�รอ่�นๆ

 โดยแต่ละปิระเภทำกิิจักิ�ร/กิิจักิรรม ได้มีกิ�รจัำ�แนกิย่อยเปิ็นหมวิดกิิจักิ�ร/กิิจักิรรม 
และในแต่ละหมวิดกิิจักิ�ร/กิิจักิรรม ยังจัำ�แนกิย่อยเป็ินชุนิดขึ้องสิ่นค้�หร่อบริกิ�ร 

  ดังนั�น กิ�รบันท้ำกิขึ้้อมูลต่้องทำำ�กิ�รวิิเคร�ะห์ข้อม้ลัแลัะทำากิารจำาแนกิกิิจกิาร/กิิจกิรรม         
ทีำ�วิิส่�หกิิจัชุุมชุน/เคร่อขึ้่�ยวิิส่�หกิิจัชุุมชุน มีควิ�มปิระส่งค์ดำ�เนินกิ�รให้ตรงต�มร�ยละเอียด “กิารจำาแนกิ 
กิลัุ่มกิิจกิาร/ประเภทกิิจกิาร ของวิิสาหกิิจชุุมชุนแลัะเคร่อข่ายวิิสาหกิิจชุุมชุน” ดังแส่ดงในต�ร�งต่อไปินี� 
(ข้ึ้อมูลในระบบฯ มีควิ�มถูึกิต้องเพ่ื่�อกิ�รนำ�ไปิใชุ้ง�นในกิ�รส่่งเส่ริมส่นับส่นุนต่อไปิ)
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กิลุ่ัมกิิจกิาร กิารผู้ลิัต่สินค้า

1. ประเภทกิิจกิาร ลูกิแดงปัิตต�นี ข้ึ้�วิเหนียวิข้ึ้�วิไร่พัื่นธ์ุ์อ่�นๆ

กิารผู้ลิัต่พ่ชุ เล็บนกิปัิตต�นี ข้ึ้�วิเหนียวิอ่�นๆ

1.1 หมวิดักิิจกิาร : พ่ชุเฉพาะกิิจ สั่งข์ึ้หยด ข้าวิอ่�นๆ

กัิญชุ� สั่นป่ิ�ตอง 1 ข้ึ้�วิญี�ปุ่ิน

กัิญชุง สุ่พื่รรณบุรี 1 ข้ึ้�วิบ�ส่ม�ติ

1.2 หมวิดักิิจกิาร : ข้าวิ สุ่พื่รรณบุรี 2 ข้ึ้�วิพัื่นธ์ุ์อ่�นๆ

ข้าวิเจ้า สุ่พื่รรณบุรี 60 ข้ึ้�วิไม่ระบุพัื่นธ์ุ์

กิขึ้ 15 สุ่พื่รรณบุรี 90 1.3 หมวิดักิิจกิาร : พ่ชุไร่

กิขึ้ 19 หอมกุิหล�บแดง กิกิ

กิขึ้ 21 หอมพิื่ษณุโลกิ 1 กิระจัับ

กิขึ้ 23 หันตร� 60 ข้ึ้�วิโพื่ดเลี�ยงสั่ตว์ิ

กิขึ้ 7 เหล่อง 11 ข้ึ้�วิฟ่�งเลี�ยงสั่ตว์ิ

ขึ้�วิดอกิมะลิ 105 เหล่องปิระทิำวิ 123 ข้ึ้�วิฟ่�งไม้กิวิ�ด

ขึ้�วิต�แห้ง 17 ข้ึ้�วิไร่ ดอกิพื่ะยอม ข้ึ้�วิบ�ร์เลย์

เจ็ักิเชุย ข้ึ้�วิไร่ เจ้ั�ฮ่่อ ข้ึ้�วิไรย์

เจ้ั�หอมคลองหลวิง 1 ข้ึ้�วิเจ้ั�ข้ึ้�วิไร่พัื่นธ์ุ์อ่�นๆ ข้ึ้�วิส่�ลี

เจ้ั�หอมสุ่พื่รรณบุรี ข้ึ้�วิเจ้ั�พัื่นธ์ุ์อ่�นๆ ข้ึ้�วิโอ๊ต

เฉี�ยงพัื่ทำลุง ข้าวิเหน่ยวิ ง�

ชัุยน�ทำ 1 กิขึ้ 6 ปิอกิระเจั�

ชัุยน�ทำ 2 กิขึ้ 8 ปิอแก้ิวิ

น�งพื่ญ� 132 กิขึ้ 10 ปิอคิวิบ�

น�งมล เอส่ 4 ข้ึ้�วิเหนียวิดำ� ป่ิ�นศรน�ร�ยณ์

ปิทุำมธ์�นี 1 ข้ึ้�วิเหนียวิแพื่ร่ 1 ฝ้ั่�ย

ปิร�จีันบุรี 2 ข้ึ้�วิเหนียวิสั่นป่ิ�ตอง 1 มันส่ำ�ปิะหลังบริโภคส่ด

ปิิ�นแก้ิวิ 56 ข้ึ้�วิเหนียวิอุบล 1 มันส่ำ�ปิะหลังโรงง�น

พื่ล�ยง�มปิร�จีันบุรี สั่นป่ิ�ตอง มันแกิวิ

พิื่ษณุโลกิ 2 ข้ึ้�วิไร่ ข้ึ้�วิซิ้ำวิแม่จััน ย�สู่บ

กิารจำาแนกิกิลุ่ัมกิิจกิาร/กิิจกิรรม ประเภทกิิจกิาร/กิิจกิรรม

หมวิดักิิจกิาร/กิิจกิรรม แลัะ ชุนิดัสินค้า/บริกิาร
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กิารจำาแนกิกิลุ่ัมกิิจกิาร/กิิจกิรรม ประเภทกิิจกิาร/กิิจกิรรม

หมวิดักิิจกิาร/กิิจกิรรม แลัะ ชุนิดัสินค้า/บริกิาร

กิลุ่ัมกิิจกิาร กิารผู้ลิัต่สินค้า

1. ประเภทกิิจกิาร กิระเฉด แตงโมเน่�อ

กิารผู้ลิัต่พ่ชุ (ต่่อ) กิระชุ�ย แตงโมเมล็ด

1.3 หมวิดักิิจกิาร : พ่ชุไร่ (ต่่อ) กิระเทีำยมหัวิ แตงโมอ่อน

ละหุ่ง กิระเทีำยมต้น (ใบ) ถัึ�วิแขึ้กิ

ลูกิเด่อย กิระเพื่ร� ถัึ�วิฝัั่กิย�วิ

สั่บปิะรด กิะหลำ��ปิลี ถัึ�วิพูื่

แห้วิ กิะหลำ��ปิม ถัึ�วิลันเต�

อ้อยคั�นนำ�� กิะหลำ��ดอกิ นำ��เต้�

อ้อยเคี�ยวิ กุิยชุ่�ย บล็อคโคลี�

อ้อยโรงง�น ขึ้มิ�น บวิบ

อ้อยอ่�นๆ ข่ึ้� บัวิส่�ย 

ถัึ�วิเขีึ้ยวิผิวิดำ� ขิึ้ง ปิวิยเล้ง

ถัึ�วิเขีึ้ยวิผิวิมัน ข้ึ้�วิโพื่ดฝัั่กิอ่อน ผักิกิวิ�งตุ้ง

ถัึ�วิแดงหลวิง ข้ึ้�วิโพื่ดรับปิระทำ�นฝัั่กิส่ด ผักิกิ�ดขึ้�วิปิลี

ถัึ�วินิ�วิน�งแดง ข้ึ้�วิโพื่ดหวิ�น ผักิกิ�ดเขีึ้ยวิปิลี

ถัึ�วิพุ่ื่ม คะน้� ผักิกิ�ดหอม

ถัึ�วิเหล่อง แคนต�ลูปิ ผักิกิ�ดหัวิ

ถัึ�วิเหล่องฝัั่กิส่ด แครอทำ ผักิกิ�ดอ่�นๆ

ถัึ�วิลิส่ง ชุะอม ผักิขึ้มจีัน

ถัึ�วิหรั�ง/ถัึ�วิปัินหยี ดอกิขึ้จัร ผักิค่�นฉ่�ย

ถัึ�วิดำ� ตะไคร้ ผักิโขึ้ม

ทำ�นตะวัิน ตั�งโอ๋ ผักิชีุ

พ่ื่ชุไร่อ่�นๆ ตำ�ล้ง ผักิชีุฝั่รั�ง

1.4 หมวิดักิิจกิาร : พ่ชุผัู้กิ แตงกิวิ� ผักิบุ้งจีัน

ผักิปิลอดส่�รพิื่ษ แตงกิวิ�ญี�ปุ่ิน ผักิบุ้งนำ��

พ่ื่ชุผักิ แตงร้�น ผักิบุ้งเมล็ด

กิระเจีั�ยบเขีึ้ยวิ แตงไทำย ผักิบุ้งไทำย
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กิารจำาแนกิกิลุ่ัมกิิจกิาร/กิิจกิรรม ประเภทกิิจกิาร/กิิจกิรรม

หมวิดักิิจกิาร/กิิจกิรรม แลัะ ชุนิดัสินค้า/บริกิาร

กิลุ่ัมกิิจกิาร กิารผู้ลิัต่สินค้า

1. ประเภทกิิจกิาร หอมแดง พื่ลับ

กิารผู้ลิัต่พ่ชุ (ต่่อ) หอมแบ่ง (ต้นหอม) พีื่ชุ

1.4 หมวิดักิิจกิาร : พ่ชุผัู้กิ (ต่่อ) หอมหัวิใหญ่ พุื่ทำร�

ผักิหวิ�น โหระพื่� แพื่ร์

พื่ริกิ เห็ด มะกิอกิ

ฟักิ/แฟง ผักิอ่�นๆ มะกิอกิฝั่รั�ง

ฟักิทำอง 1.5 หมวิดักิิจกิาร : ไม้ผู้ลั มะขึ้�มหวิ�น

เผ่อกิ กิระท้ำอน มะขึ้�มเปิรี�ยวิ

มันฝั่รั�ง กิล้วิย มะขึ้�มป้ิอม

มันเทำศ แก้ิวิมังกิร มะขึ้�มเทำศ

มะกิรูด ขึ้นุน มะขึ้วิิด

มะเข่ึ้อพื่วิง เง�ะ มะงั�วิ

มะเข่ึ้อม่วิง จัำ�ปิ�ดะ มะดัน

มะเข่ึ้อย�วิ ชุมพู่ื่ มะเด่�อ

มะเข่ึ้อเปิร�ะ ชุำ�มะเลียง มะตูม

มะเข่ึ้อเทำศ เชุอรี� มะน�วิ

มะเข่ึ้ออ่�นๆ ตะขึ้บ มะปิร�ง

มะระขีึ้�นกิ ตะลิงปิริง มะปิริง

มะระจีัน ท้ำอ มะเฟือง

มะระหวิ�น (กิินยอดชุ�โยเต้) ทัำบทิำม มะไฟ

มะระหวิ�น (กิินผลฟักิแม้วิ) ทุำเรียน มะม่วิง

มะอ้กิ ทุำเรียนเทำศ (แขึ้กิ) มะมุด

แมงลักิ น้อยหน่� มะยงชิุด

ย่�น�ง น้อยโหน่ง มะยม

ส่ะระแหน่ บ๊วิย มะละกิอ

หน่อไม้นำ�� บลูเบอรี� มังคุด

หน่อไม้ฝั่รั�ง ฝั่รั�ง ระกิำ�
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กิารจำาแนกิกิลุ่ัมกิิจกิาร/กิิจกิรรม ประเภทกิิจกิาร/กิิจกิรรม

หมวิดักิิจกิาร/กิิจกิรรม แลัะ ชุนิดัสินค้า/บริกิาร

กิลุ่ัมกิิจกิาร กิารผู้ลิัต่สินค้า

1. ประเภทกิิจกิาร อินทำผลัม ชุะมวิง

กิารผู้ลิัต่พ่ชุ (ต่่อ) ไม้ผลอ่�นๆ ชัุนต�แมวิ

1.5 หมวิดักิิจกิาร : ไม้ผู้ลั (ต่่อ) 1.6 หมวิดักิิจกิาร : ไม้ย่นต้่น ชัุยพื่ฤกิษ์ (คูณ)

ลองกิอง กิ�แฟ ชิุงชัุน

ละมุด กิ�น้� (ส่มอจีัน) ซ้ำ�ง

ละไม กัินเกิร� แดง

ลังแขึ้ กิะสั่ง ตะโกิ

ล�งส่�ด กิระถิึนณรงค์ ตะเคียน

ลำ�ไย กิระถิึนเทำพื่� ตะแบกิ

ลิ�นจีั� กิระบกิ ต�ลโตนด

โลควิอทำ กิฤษณ� ติ�วิ

ส่ตรอเบอรี� เกิ�ลัดจีัน เต็ง

ส่มอ แกิ เทีำยม

ส่ละ โกิงกิ�ง นนทำรี

ส้่มแก้ิวิ โกิโก้ิ นุ่น

ส้่มเกิลี�ยง ขึ้ว้ิ�วิ เนียง

ส้่มเปิล่อกิล่อน ขีึ้�เหล็กิ ปิอส่�

ส้่มจีัน ค้อ ปิระดู่

ส้่มจุักิ เคียม ปีิบ

ส้่มตร� (ส้่มเชุ้ง) แค ปิ�ล์มนำ��มัน

ส้่มโมง งิ�วิ ไผ่

ส้่มโอ จั�มจุัรี ไผ่ตง

ส่�ลี� จััน พื่ะยอม

เส่�วิรส่ จัำ�ปีิขึ้�วิ พื่ยุง

องุ่น จั�กิ พื่ลวิง

อโวิกิ�โด ชุ� เพื่กิ�

แอปิเปิิ�ล ชุ�ด มะเกิล่อ
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กิารจำาแนกิกิลุ่ัมกิิจกิาร/กิิจกิรรม ประเภทกิิจกิาร/กิิจกิรรม

หมวิดักิิจกิาร/กิิจกิรรม แลัะ ชุนิดัสินค้า/บริกิาร

กิลุ่ัมกิิจกิาร กิารผู้ลิัต่สินค้า

1. ประเภทกิิจกิาร ลูกูิ ค�ร์เนชัุ�น

กิารผู้ลิัต่พ่ชุ (ต่่อ) โล่ติ�น ค�ร์โมไมล์

1.6 หมวิดักิิจกิาร : ไม้ย่นต้่น  (ต่่อ) ส่บู่ดำ� จัำ�ปิ�

มะค่�โมง ส่�เกิ จัำ�ปีิ

มะค�เดเมีย ส่�คู จิับโซ้ำฟิล�

มะพื่ร้�วิ ส่น ซ่้ำอนกิลิ�น

มะม่วิงหิมพื่�นต์ ส่ะแกิ ไซ้ำมีส่ฟอร์เก็ิตมีนอทำ

มะเม่� ส่ะเด� ดอกิกิระด�ษ

มะรุม ส่ะตอ ดอกิพุื่ดร้อยพื่วิงม�ลัย

มะฮ่อกิกิ�นี ส่ะแบง ดอกิรักิ

มันปูิ สั่ตตบรรณ ดอกิด้ง

เม็กิ สี่เสี่ยด ด�วิกิระจั�ย

เม่�หลวิง หม�กิ ด�วิเร่อง

โมกิมัน หวิ�ย ด�ษตะกัิ�วิ

ไม้จัำ�ปิ� หว้ิ� ด�หล�

ไม้ฝั่�ง หม่อน ธ์รรมรักิษ�

ไม้สั่กิ หยี บัวิหลวิง

ยมหอม อินทำนิล บ�นชุ่�น

ยอ ไม้ย่นต้นอ่�นๆ บ�นไม่รู้โรย

ย�ง/ย�งน� 1.7 หมวิดักิิจกิาร : ไม้ดัอกิ เบญจัม�ศ

ย�งพื่�ร� กิล้วิยไม้ ปิทุำมม�

ยูค�ลิปิตัส่ กิระเจีัยวิ ปัิกิษ�ส่วิรรค์

รัง กิระดุมทำองเล่�อย พุื่ทำธ์ชุ�ด

ล�น กิ�บหอยแครง พุื่ทำธ์รักิษ�

ลูกิเนียง กุิหล�บ มะลิ

ลูกิปิระ แกิลดิโอลัส่ เยอบีร่�

ลูกิเหลียง ขิึ้งแดง รักิเร่
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กิารจำาแนกิกิลุ่ัมกิิจกิาร/กิิจกิรรม ประเภทกิิจกิาร/กิิจกิรรม

หมวิดักิิจกิาร/กิิจกิรรม แลัะ ชุนิดัสินค้า/บริกิาร

กิลุ่ัมกิิจกิาร กิารผู้ลิัต่สินค้า

1. ประเภทกิิจกิาร ไทำร ไม้ปิระดับอ่�นๆ

กิารผู้ลิัต่พ่ชุ (ต่่อ) บอนสี่ 1.9 หมวิดักิิจกิาร :

1.7 หมวิดักิิจกิาร : ไม้ดัอกิ (ต่่อ) บัวิปิระดับ สมุนไพรแลัะเคร่�องเทศ

ลิลลี� บัวิส่วิรรค์ กิระเจีั�ยบแดง

เศรษฐีเร่อนนอกิ ใบเตย กิระชุ�ยดำ�

เศรษฐีเร่อนใน ปิรง กิระวิ�น

ส่แตตีส่ ปิริกิ กิวิ�วิเคร่อ

ส่ร้อยทำอง ปิ�ล์ม (ไม้ปิระดับ) กิ�นพื่ลู

หงส์่เหิร โป๊ิยเซี้ำยน ขึ้มิ�นชัุน

หงอนไก่ิ โปิร่งฟ้� ขึ้มิ�นอ้อย

หน้�วัิวิตัดดอกิ ไผ่ (ไม้ปิระดับ) คำ�ฝั่อย

อัส่โตรมีเรีย พื่ลู โคคล�น

แอส่เตอร์ ฟิโลเดนดรอน จัันทำน์เทำศ

ไม้ดอกิอ่�นๆ เฟิร์น เจัตมูลเพื่ลิง

1.8 หมวิดักิิจกิาร : ไม้ประดัับ เฟื�องฟ้� ชุะเอมเทำศ

กิวินอิม มอนเส่ตอร่� ชุุมเห็ดเทำศ

โกิส่น ลิ�นมังกิร ดีปิลี

เข็ึ้ม ลีล�วิดี ตะไคร้หอม

คล้� วิ�ส่น� เถึ�วัิลย์เปิรียง

แคคตัส่ ส่น เถึ�เอ็นอ่อน

ชุวินชุม สั่บปิะรดสี่ บัวิบกิ

ซ้ำองออฟอินเดีย หน้�วัิวิ บุกิ

ซ้ำ�น�ดู หม�กิผู้หม�กิเมีย ปิระคำ�ดีควิ�ย

ดิฟเฟนน�เกีิย หยกิ พื่ญ�ยอ

เดปิ อะโกิลนีม� (เขีึ้ยวิหม่�นปีิ) พื่ริกิไทำย

เทีำยนกิิ�ง โฮ่ย� (นมตำ�เลีย) พื่ลู
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กิารจำาแนกิกิลุ่ัมกิิจกิาร/กิิจกิรรม ประเภทกิิจกิาร/กิิจกิรรม

หมวิดักิิจกิาร/กิิจกิรรม แลัะ ชุนิดัสินค้า/บริกิาร

กิลุ่ัมกิิจกิาร กิารผู้ลิัต่สินค้า

1. ประเภทกิิจกิาร 1.10 หมวิดักิิจกิาร : พ่ชุอ่�นๆ 2.4 หมวิดักิิจกิาร : 

กิารผู้ลิัต่พ่ชุ (ต่่อ) หญ้�ปูิส่น�ม  แมลังเศรษฐกิิจ

1.9 หมวิดักิิจกิาร : หญ้�เลี�ยงสั่ตว์ิ  ครั�ง

สมุนไพรแลัะเคร่�องเทศ (ต่่อ) หญ้�อ่�นๆ  จิั�งหรีด

พื่ลูค�วิ 1.11 หมวิดักิิจกิาร : ไร่นาสวินผู้สม/  ผ้�ง

เพื่ชุรสั่งฆ�ต เกิษต่รผู้สมผู้สาน  ไหม

ไพื่ล ไร่น�ส่วินผส่ม/  แมลงอ่�นๆ

ฟ้�ทำะล�ยโจัร เกิษตรผส่มผส่�น 2.5 หมวิดักิิจกิาร : 

มะขึ้�มแขึ้กิ  2. ประเภทกิิจกิาร  ผู้ลัผู้ลิัต่จากิสัต่ว์ิ

มะแว้ิง  กิารผู้ลิัต่ปศุสัต่ว์ิ  ไข่ึ้ไก่ิ

ม้�กิระท่ำบโรง 2.1 หมวิดักิิจกิาร : สัต่ว์ิใหญ่  ไข่ึ้เป็ิด

เร่วิ  กิระบ่อ  นำ��นม

ว่ิ�น  โคง�น  นำ��ผ้�ง

ว่ิ�นห�งจัระเข้ึ้  โคนม  ลูกิโค

วิ�นิลล�  โคเน่�อ  ลูกิกิระบ่อ

ส่บู่เล่อด 2.2 หมวิดักิิจกิาร : สัต่ว์ิเล็ักิ  เส้่นไหม

ส้่มแขึ้กิ  แกิะ  รังไหม

ส่ำ�รอง  แพื่ะ  พิื่ลังกิ�ส่�

หญ้�หวิ�น  สุ่กิร 2.6 หมวิดักิิจกิาร : สัต่ว์ิอ่�นๆ

หนอนต�ยย�กิ  หมูป่ิ�  กิวิ�ง

ห�งไหล 2.3 หมวิดักิิจกิาร : สัต่ว์ิปีกิ  กิระต่�ย

ไหล  ไก่ิ  ชุ้�ง

อบเชุย  นกิ  ม้�

ออริกิ�โน  เป็ิด  ล่อ

อัญชัุน  ห่�น ล� 

ส่มุนไพื่รและเคร่�องเทำศ  สั่ตว์ิปีิกิอ่�นๆ อูฐ

ส่มุนไพื่รและเคร่�องเทำศอ่�นๆ
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กิารจำาแนกิกิลุ่ัมกิิจกิาร/กิิจกิรรม ประเภทกิิจกิาร/กิิจกิรรม

หมวิดักิิจกิาร/กิิจกิรรม แลัะ ชุนิดัสินค้า/บริกิาร

กิลุ่ัมกิิจกิาร กิารผู้ลิัต่สินค้า

3. ประเภทกิิจกิาร ปิล�ชุ่อน  ปิล�นำ��จ่ัดอ่�นๆ

กิารผู้ลิัต่ประมง ปิล�ชุะโด 3.4 หมวิดักิิจกิาร : 

3.1 หมวิดักิิจกิาร : กุ้ิง ปิล�ชุะโอน  ปลัานำ�ากิร่อย

กุ้ิงก้ิ�มกิร�ม ปิล�ซิ้ำวิแก้ิวิ ปิล�กิะพื่ง

กุ้ิงกุิล�ดำ� ปิล�ดุกิ  ปิล�นำ��กิร่อยอ่�นๆ

กุ้ิงกุิล�ล�ย ปิล�ตองล�ย 3.5 หมวิดักิิจกิาร : ปลัานำ�าเค็ม

กุ้ิงขึ้�วิ ปิล�ตะโกิกิ  ปิล�กิระบอกิ

กุ้ิงแชุบ๊วิย ปิล�ตะเพีื่ยน  ปิล�กุิเร�

กุ้ิงตะกิ�ด ปิล�เทำพื่�  ปิล�เก๋ิ�/ปิล�กิะรัง

กุ้ิงฝั่อย ปิล�เทำโพื่  ปิล�จั�ระเม็ดนำ��เค็ม

กุ้ิงอ่�นๆ ปิล�นวิลจัันทำร์  ปิล�สี่กุิน

3.2 หมวิดักิิจกิาร : กัิ�ง ปิล�นิล  ปิล�หม้กิ

กัิ�งกิระด�น ปิล�เน่�ออ่อน  ปิล�นำ��เค็มอ่�นๆ

กัิ�งไข่ึ้ ปิล�ไน 3.6 หมวิดักิิจกิาร : ป้

 3.3 หมวิดักิิจกิาร : ปลัานำ�าจ่ดั ปิล�บ้กิ  ปูิทำะเล

ปิล�กิด ปิล�บู่  ปูิน�

ปิล�กิระดี� ปิล�ม้�  ปูินิ�ม

ปิล�กิระทิำง ปิล�ยี�ส่กิ  ปูิม้�

ปิล�กิระมัง ปิล�ยี�ส่กิเทำศ  ปูิอ่�นๆ

ปิล�กิระสู่บขึ้�วิ ปิล�ร�กิกิล้วิย 3.7 หมวิดักิิจกิาร : หอย

ปิล�กิร�ย ปิล�แรด  หอยกิะพื่ง

ปิล�แขึ้ยง ปิล�ส่ลิด  หอยขึ้ม

ปิล�เค้�ดำ� ปิล�ส่วิ�ย  หอยแครง

ปิล�จั�ระเม็ดนำ��จ่ัด ปิล�สั่งกิะวิ�ด  หอยเชุลล์

ปิล�จีัน (หัวิโต) ปิล�หมอ  หอยน�งรม

ปิล�โจักิ ปิล�ไหลน�  หอยแมลงภู่

ปิล�ฉล�ด ปิล�ทัำบทิำม  หอยล�ย
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กิารจำาแนกิกิลุ่ัมกิิจกิาร/กิิจกิรรม ประเภทกิิจกิาร/กิิจกิรรม

หมวิดักิิจกิาร/กิิจกิรรม แลัะ ชุนิดัสินค้า/บริกิาร

กิลุ่ัมกิิจกิาร กิารผู้ลิัต่สินค้า

3. ประเภทกิิจกิาร  4. ประเภทกิิจกิาร แมลงเศรษฐกิิจั

กิารผู้ลิัต่ประมง (ต่่อ)  กิารแปรร้ปแลัะ ผลผลิตจั�กิสั่ตว์ิ

3.7 หมวิดักิิจกิาร : หอย (ต่่อ)  ผู้ลิัต่ภัณีฑ์์อาหาร สั่ตว์ิอ่�นๆ

หอยหวิ�น 4.1 หมวิดักิิจกิาร : สั่ตว์ินำ��จ่ัด

หอยอ่�นๆ อาหารประเภทกิวิน/ฉาบ/แชุ่อิ�ม สั่ตว์ินำ��เค็ม

3.8 หมวิดักิิจกิาร : ปลัาสวิยงาม  ข้ึ้�วิเจ้ั� สั่ตว์ิคร้�งบกิคร้�งนำ��

ปิล�ส่วิยง�ม  ข้ึ้�วิเหนียวิ สั่ตว์ินำ��อ่�นๆ

3.9 หมวิดักิิจกิาร : พ่ชุนำ�าประดัับ พ่ื่ชุไร่ 4.3 หมวิดักิิจกิาร : 

พ่ื่ชุนำ��ปิระดับ พ่ื่ชุผักิ อาหารประเภททอดั

3.10 หมวิดักิิจกิาร : สาหร่าย ไม้ผล ข้ึ้�วิเจ้ั�

ส่�หร่�ยเกิลียวิทำอง ไม้ย่นต้น ข้ึ้�วิเหนียวิ

ส่�หร่�ยอ่�นๆ ไม้ดอกิ พ่ื่ชุไร่

3.11 หมวิดักิิจกิาร : พ่ื่ชุอ่�นๆ พ่ื่ชุผักิ

สัต่ว์ิครึ�งบกิครึ�งนำ�า 4.2 หมวิดักิิจกิาร : ไม้ผล

กิบ   อาหารประเภทอบ/ต่ากิแห้ง ไม้ย่นต้น

จัระเข้ึ้  ข้ึ้�วิเจ้ั� ไม้ดอกิ

เต่�  ข้ึ้�วิเหนียวิ พ่ื่ชุอ่�นๆ

ตะพื่�บนำ��  พ่ื่ชุไร่ สั่ตว์ิใหญ่

อ้�งอ่�ง  พ่ื่ชุผักิ สั่ตว์ิเล็กิ

สั่ตว์ิคร้�งบกิคร้�งนำ��อ่�นๆ  ไม้ผล สั่ตว์ิปีิกิ

3.12 หมวิดักิิจกิาร : สัต่ว์ินำ�าอ่�นๆ  ไม้ย่นต้น แมลงเศรษฐกิิจั

สั่ตว์ินำ��อ่�นๆ ไม้ดอกิ ผลผลิตจั�กิสั่ตว์ิ

พ่ื่ชุอ่�นๆ สั่ตว์ิอ่�นๆ

สั่ตว์ิใหญ่ สั่ตว์ินำ��จ่ัด

สั่ตว์ิเล็กิ สั่ตว์ินำ��เค็ม

สั่ตว์ิปีิกิ สั่ตว์ิคร้�งบกิคร้�งนำ��

สั่ตว์ินำ��อ่�นๆ



คู่มือการใช้งานและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 241

กิารจำาแนกิกิลุ่ัมกิิจกิาร/กิิจกิรรม ประเภทกิิจกิาร/กิิจกิรรม

หมวิดักิิจกิาร/กิิจกิรรม แลัะ ชุนิดัสินค้า/บริกิาร

กิลุ่ัมกิิจกิาร กิารผู้ลิัต่สินค้า

4. ประเภทกิิจกิาร กิระชุ�ยดำ� มะแว้ิง

กิารแปรร้ปแลัะ กิระวิ�น ม้�กิระท่ำบโรง

ผู้ลิัต่ภัณีฑ์์อาหาร (ต่่อ) กิวิ�วิเคร่อ เร่วิ

4.4 หมวิดักิิจกิาร : อาหาร กิ�นพื่ลู ว่ิ�น

ประเภทหมักิ/ดัอง ขึ้มิ�นชัุน ว่ิ�งห�งจัระเข้ึ้

ข้ึ้�วิเจ้ั� ขึ้มิ�นอ้อย วิ�นิลล�

ข้ึ้�วิเหนียวิ คำ�ฝั่อย ส้่มแขึ้กิ

พ่ื่ชุไร่ โคคล�น ส่ำ�รอง

พ่ื่ชุผักิ จัันทำน์เทำศ หญ้�หวิ�น

ไม้ผล เจัตมูลเพื่ลิง อบเชุย

ไม้ย่นต้น ชุะเอมเทำศ ออริกิ�โน

ไม้ดอกิ ชุุมเห็ดเทำศ อัญชัุน

พ่ื่ชุอ่�นๆ ดีปิลี ส่มุนไพื่รและเคร่�องเทำศอ่�นๆ

สั่ตว์ิใหญ่ ตะไคร้หอม 4.6 หมวิดักิิจกิาร : อาหาร

สั่ตว์ิเล็กิ เถึ�วัิลย์เปิรียง ประเภทนำ�าพริกิ/พริกิแกิง

สั่ตว์ิปีิกิ เถึ�เอ็นอ่อน นำ��พื่ริกิ

แมลงเศรษฐกิิจั บัวิบกิ พื่ริกิแกิง

ผลผลิตจั�กิสั่ตว์ิ บุกิ แกิง/อ�ห�รส่ำ�เร็จัรูปิ

สั่ตว์ิอ่�นๆ พื่ญ�ยอ ผลิตภัณฑ์์อ�ห�รปิระเภทำนำ��พื่ริกิ/

สั่ตว์ินำ��จ่ัด พื่ริกิไทำย พื่ริกิแกิงอ่�นๆ

สั่ตว์ินำ��เค็ม พื่ลู 4.7 หมวิดักิิจกิาร : อาหาร

สั่ตว์ิคร้�งบกิคร้�งนำ�� พื่ลูค�วิ ประเภทขนม

สั่ตว์ินำ��อ่�นๆ เพื่ชุรสั่งฆ�ต ขึ้นมไทำย

4.5 หมวิดักิิจกิาร : อาหาร ไพื่ล เบเกิอรี�

ประเภทสมุนไพร/เคร่�องเทศ ฟ้�ทำะล�ยโจัร

กิระเจีั�ยบแดง มะขึ้�มแขึ้กิ
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กิลุ่ัมกิิจกิาร กิารผู้ลิัต่สินค้า

4. ประเภทกิิจกิาร 5.3 หมวิดักิิจกิาร :  6. ประเภทกิิจกิาร 

กิารแปรร้ปแลัะ  เคร่�องแต่่งกิาย  เคร่�องจักิสาน

ผู้ลิัต่ภัณีฑ์์อาหาร (ต่่อ)  เคร่�องแต่งกิ�ย จั�กิฝ้ั่�ย 6.1 หมวิดักิิจกิาร  :

4.8 หมวิดักิิจกิาร :  เคร่�องแต่งกิ�ย จั�กิไหม  เคร่�องใชุ้สอยจักิสาน

กิารแปรร้ปแลัะผู้ลิัต่ภัณีฑ์์  เคร่�องแต่งกิ�ย จั�กิใยกัินชุง  ทำำ�จั�กิไม้ไผ่

อาหารประเภทอ่�นๆ  เคร่�องแต่งกิ�ย จั�กิวัิส่ดุอ่�นๆ  ทำำ�จั�กิหวิ�ย

กิะปิิ 5.4 หมวิดักิิจกิาร : ของใชุ้  ทำำ�จั�กิกิกิ

นำ��ปิล�  ขึ้องใชุ้ จั�กิฝ้ั่�ย  ทำำ�จั�กิย่�นลิเภ�

นำ��จิั�ม  ขึ้องใชุ้  จั�กิไหม  ทำำ�จั�กิใบล�น

ซ้ำอส่  ขึ้องใชุ้  จั�กิใยกัินชุง  ทำำ�จั�กิผักิตบชุวิ�

เคร่�องปิรุงรส่  ขึ้องใชุ้ จั�กิวัิส่ดุอ่�นๆ  ทำำ�จั�กิกิระจูัด

ผลิตภัณฑ์์อ�ห�รปิระเภทำอ่�นๆ 5.5 หมวิดักิิจกิาร : เส้นใย  ทำำ�จั�กิก้ิ�นมะพื่ร้�วิ

5. ประเภทกิิจกิารผู้ลิัต่ภัณีฑ์์  เส้่นใย จั�กิฝ้ั่�ย  ทำำ�จั�กิพื่ล�ส่ติกิ

ผู้้าทอ/เส่�อผู้้า  เส้่นใย จั�กิไหม  ทำำ�จั�กิวัิส่ดุอ่�นๆ

5.1 หมวิดักิิจกิาร : ผู้้า/สิ�งทอ เส้่นใย จั�กิใยกัินชุง 6.2 หมวิดักิิจกิาร : 

ผ้�/สิ่�งทำอ/ จั�กิฝ้ั่�ย เส้่นใย จั�กิวัิส่ดุอ่�นๆ  เคร่�องจับดัักิสัต่ว์ิจักิสาน

ผ้�/สิ่�งทำอ/ จั�กิไหม 5.6 หมวิดักิิจกิาร : ผู้ลิัต่ภัณีฑ์์  ทำำ�จั�กิไม้ไผ่

ผ้�/สิ่�งทำอ/ จั�กิใยกัินชุง  ผู้้าทอ/เส่�อผู้้าอ่�นๆ  ทำำ�จั�กิหวิ�ย

ผ้�/สิ่�งทำอ/ จั�กิวัิส่ดุอ่�นๆ  ผลิตภัณฑ์์ผ้�ทำอ/เส่่�อผ้�อ่�นๆ  ทำำ�จั�กิกิกิ

5.2 หมวิดักิิจกิาร : เส่�อผู้้า  จั�กิฝ้ั่�ย  ทำำ�จั�กิย่�นลิเภ�

เส่่�อผ้� จั�กิฝ้ั่�ย  ผลิตภัณฑ์์ผ้�ทำอ/เส่่�อผ้�อ่�นๆ  ทำำ�จั�กิใบล�น

เส่่�อผ้� จั�กิไหม  จั�กิไหม ทำำ�จั�กิผักิตบชุวิ�

เส่่�อผ้� จั�กิใยกัินชุง  ผลิตภัณฑ์์ผ้�ทำอ/เส่่�อผ้�อ่�นๆ ทำำ�จั�กิกิระจูัด

เส่่�อผ้� จั�กิวัิส่ดุอ่�นๆ  จั�กิใยกัินชุง ทำำ�จั�กิก้ิ�นมะพื่ร้�วิ

 ผลิตภัณฑ์์ผ้�ทำอ/เส่่�อผ้�อ่�นๆ ทำำ�จั�กิพื่ล�ส่ติกิ

 จั�กิวัิส่ดุอ่�นๆ ทำำ�จั�กิวัิส่ดุอ่�นๆ

กิารจำาแนกิกิลุ่ัมกิิจกิาร/กิิจกิรรม ประเภทกิิจกิาร/กิิจกิรรม

หมวิดักิิจกิาร/กิิจกิรรม แลัะ ชุนิดัสินค้า/บริกิาร
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กิลุ่ัมกิิจกิาร กิารผู้ลิัต่สินค้า

6. ประเภทกิิจกิาร 6.5 หมวิดักิิจกิาร : 7.5 หมวิดักิิจกิาร : 

เคร่�องจักิสาน (ต่่อ)  เคร่�องจักิสานอ่�นๆ  ดัอกิไม้ประดิัษฐ์จากิเกิล็ัดัปลัา

6.3 หมวิดักิิจกิาร :  ทำำ�จั�กิไม้ไผ่  ดอกิไม้ปิระดิษฐ์จั�กิเกิล็ดปิล�

เคร่�องประดัับจักิสาน  ทำำ�จั�กิหวิ�ย 7.6 หมวิดักิิจกิาร : 

ทำำ�จั�กิไม้ไผ่  ทำำ�จั�กิกิกิ  ดัอกิไม้ประดิัษฐ์จากิหอย

ทำำ�จั�กิหวิ�ย  ทำำ�จั�กิย่�นลิเภ�  ดอกิไม้ปิระดิษฐ์จั�กิหอย

ทำำ�จั�กิกิกิ  ทำำ�จั�กิใบล�น 7.7 หมวิดักิิจกิาร : 

ทำำ�จั�กิย่�นลิเภ�  ทำำ�จั�กิผักิตบชุวิ�  ดัอกิไม้ประดิัษฐ์จากิขนไก่ิ

ทำำ�จั�กิใบล�น  ทำำ�จั�กิกิระจูัด  ดอกิไม้ปิระดิษฐ์จั�กิขึ้นไก่ิ

ทำำ�จั�กิผักิตบชุวิ�  ทำำ�จั�กิก้ิ�นมะพื่ร้�วิ 7.8 หมวิดักิิจกิาร : 

ทำำ�จั�กิกิระจูัด ทำำ�จั�กิพื่ล�ส่ติกิ  ดัอกิไม้ประดิัษฐ์จากิ

ทำำ�จั�กิก้ิ�นมะพื่ร้�วิ ทำำ�จั�กิวัิส่ดุอ่�นๆ ปีกิแมลังทับ

ทำำ�จั�กิพื่ล�ส่ติกิ 7. ประเภทกิิจกิาร ดอกิไม้ปิระดิษฐ์จั�กิ

ทำำ�จั�กิวัิส่ดุอ่�นๆ ดัอกิไม้ประดิัษฐ์ ปีิกิแมลงทัำบ

6.4 หมวิดักิิจกิาร : 7.1 หมวิดักิิจกิาร : 7.9 หมวิดักิิจกิาร : 

ของเล่ันจักิสาน ดัอกิไม้ประดิัษฐ์จากิพ่ชุ  ดัอกิไม้ประดิัษฐ์จากิ

ทำำ�จั�กิไม้ไผ่ ดอกิไม้ปิระดิษฐ์จั�กิพ่ื่ชุ  แป้งขนมปัง

ทำำ�จั�กิหวิ�ย 7.2 หมวิดักิิจกิาร : ดอกิไม้ปิระดิษฐ์จั�กิ

ทำำ�จั�กิกิกิ ดัอกิไม้ประดิัษฐ์จากิกิระดัาษ แป้ิงขึ้นมปัิง

ทำำ�จั�กิย่�นลิเภ� ดอกิไม้ปิระดิษฐ์จั�กิกิระด�ษ 7.10 หมวิดักิิจกิาร : 

ทำำ�จั�กิใบล�น 7.3 หมวิดักิิจกิาร :  ดัอกิไม้ประดิัษฐ์จากิเท่ยนไข

ทำำ�จั�กิผักิตบชุวิ� ดัอกิไม้ประดิัษฐ์จากิผู้้า  ดอกิไม้ปิระดิษฐ์จั�กิเทีำยนไขึ้

ทำำ�จั�กิกิระจูัด ดอกิไม้ปิระดิษฐ์จั�กิผ้�

ทำำ�จั�กิก้ิ�นมะพื่ร้�วิ 7.4 หมวิดักิิจกิาร : 

ทำำ�จั�กิพื่ล�ส่ติกิ ดัอกิไม้ประดิัษฐ์จากิไหม

ทำำ�จั�กิวัิส่ดุอ่�นๆ ดอกิไม้ปิระดิษฐ์จั�กิไหม

กิารจำาแนกิกิลุ่ัมกิิจกิาร/กิิจกิรรม ประเภทกิิจกิาร/กิิจกิรรม

หมวิดักิิจกิาร/กิิจกิรรม แลัะ ชุนิดัสินค้า/บริกิาร
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7. ประเภทกิิจกิาร 8.2 หมวิดักิิจกิาร : 9.2 หมวิดักิิจกิาร :

ดัอกิไม้ประดิัษฐ์ (ต่่อ) เคร่�องจักิรกิลักิารผู้ลิัต่อาหาร ผู้ลิัต่ภัณีฑ์์จากิกิะลัา

7.11 หมวิดักิิจกิาร : เคร่�องจัักิรกิลกิ�รผลิตอ�ห�ร ผลิตภัณฑ์์จั�กิกิะล�

ดัอกิไม้ประดิัษฐ์จากิดิัน 8.3 หมวิดักิิจกิาร : 9.3 หมวิดักิิจกิาร :

ดอกิไม้ปิระดิษฐ์จั�กิดิน เคร่�องจักิรสิ�งทอ ผู้ลิัต่ภัณีฑ์์จากิเซรามิกิ

7.12 หมวิดักิิจกิาร : เคร่�องจัักิรสิ่�งทำอ ผลิตภัณฑ์์จั�กิเซ้ำร�มิกิ

ดัอกิไม้ประดิัษฐ์จากิสบ่้ 8.4 หมวิดักิิจกิาร : 9.4 หมวิดักิิจกิาร :

ดอกิไม้ปิระดิษฐ์จั�กิส่บู่ เคร่�องจักิรกิารก่ิอสร้าง ผู้ลิัต่ภัณีฑ์์จากิเรซิ�น

7.13 หมวิดักิิจกิาร : เคร่�องจัักิรกิ�รก่ิอส่ร้�ง ผลิตภัณฑ์์จั�กิเรซิ้ำ�น

ดัอกิไม้ประดิัษฐ์จากิแก้ิวิ/ 8.5 หมวิดักิิจกิาร : 9.5 หมวิดักิิจกิาร :

คริสตั่ลั เคร่�องจักิรบรรจุภัณีฑ์์ ผู้ลิัต่ภัณีฑ์์จากิผู้้า/เส้นใย

ดอกิไม้ปิระดิษฐ์จั�กิแก้ิวิ/ เคร่�องจัักิรบรรจุัภัณฑ์์ ธีรรมชุาติ่

คริส่ตัล 8.6 หมวิดักิิจกิาร : ผลิตภัณฑ์์จั�กิผ้�/เส้่นใย

7.14 หมวิดักิิจกิาร : เคร่�องจักิรงานไม้ ธ์รรมชุ�ติ

ดัอกิไม้สดัอบแห้ง เคร่�องจัักิรง�นไม้ 9.6 หมวิดักิิจกิาร :

ดอกิไม้ส่ดอบแห้ง 8.7 หมวิดักิิจกิาร : ผู้ลิัต่ภัณีฑ์์จากิไม้

7.15 หมวิดักิิจกิาร : เคร่�องจักิรกิลัอ่�นๆ ผลิตภัณฑ์์จั�กิไม้

ดัอกิไม้ประดิัษฐ์จากิวัิสดุัอ่�นๆ เคร่�องจัักิรกิลอ่�นๆ 9.7 หมวิดักิิจกิาร :

ดอกิไม้ปิระดิษฐ์จั�กิวัิส่ดุอ่�นๆ 9. ประเภทกิิจกิาร ผู้ลิัต่ภัณีฑ์์จากิดัอกิไม้แห้ง/

8. ประเภทกิิจกิาร ของชุำาร่วิย/ของท่�ระลึักิ ใบไม้แห้ง

เคร่�องจักิรกิลั 9.1 หมวิดักิิจกิาร : ผลิตภัณฑ์์จั�กิดอกิไม้แห้ง/

8.1 หมวิดักิิจกิาร : ผู้ลิัต่ภัณีฑ์์จากิกิระดัาษ ใบไม้แห้ง

เคร่�องจักิรกิลักิารเกิษต่ร ผลิตภัณฑ์์จั�กิกิระด�ษ 9.8 หมวิดักิิจกิาร : ของชุำาร่วิย/

เคร่�องจัักิรกิลกิ�รเกิษตร  ของท่�ระลึักิ ทำาจากิโลัหะ

 ขึ้องชุำ�ร่วิย/ขึ้องทีำ�ระล้กิ 

 ทำำ�จั�กิโลหะ
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9. ประเภทกิิจกิาร 10. ประเภทกิิจกิาร นม และผลิตภัณฑ์์จั�กินม

 ของชุำาร่วิย/ของท่�ระลึักิ (ต่่อ) ผู้ลิัต่ภัณีฑ์์สมุนไพร ชุ�

9.9 หมวิดักิิจกิาร : 10.1 หมวิดักิิจกิาร : กิ�แฟ

ผู้ลิัต่ภัณีฑ์์จากิเปล่ัอกิหอย ยารักิษาโรคจากิสมุนไพร โกิโก้ิ

ผลิตภัณฑ์์จั�กิเปิล่อกิหอย ย�รักิษ�โรคจั�กิส่มุนไพื่ร รังนกิ

9.10 หมวิดักิิจกิาร : 10.2 หมวิดักิิจกิาร : โส่ม

ผู้ลิัต่ภัณีฑ์์จากิรังไหม เคร่�องสำาอางค์จากิสมุนไพร ซุ้ำปิส่กัิด

ผลิตภัณฑ์์จั�กิรังไหม เคร่�องส่ำ�อ�งค์จั�กิส่มุนไพื่ร เคร่�องด่�มเพ่ื่�อสุ่ขึ้ภ�พื่

9.11 หมวิดักิิจกิาร : 10.3 หมวิดักิิจกิาร : เคร่�องด่�มไม่มีแอลกิอฮ่อล์อ่�นๆ

ผู้ลิัต่ภัณีฑ์์จากิหนัง ผู้ลิัต่ภัณีฑ์์ใชุ้ในครัวิเร่อน 11.2 หมวิดักิิจกิาร : 

ผลิตภัณฑ์์จั�กิหนัง ทำาจากิสมุนไพร เคร่�องด่ั�มม่แอลักิอฮอล์ั

9.12 หมวิดักิิจกิาร : ผลิตภัณฑ์์ใชุ้ในครัวิเร่อน สุ่ร�

ผู้ลิัต่ภัณีฑ์์จากิป้น ทำำ�จั�กิส่มุนไพื่ร ไวิน์

ผลิตภัณฑ์์จั�กิปูิน 10.4 หมวิดักิิจกิาร : ส่�โทำ

9.13 หมวิดักิิจกิาร : ผู้ลิัต่ภัณีฑ์์สมุนไพรอ่�นๆ อุ

ผู้ลิัต่ภัณีฑ์์จากิดิัน ผลิตภัณฑ์์ส่มุนไพื่รอ่�นๆ กิระแชุ่

ผลิตภัณฑ์์จั�กิดิน 11. ประเภทกิิจกิารเคร่�องด่ั�ม โซ้ำด�

9.14 หมวิดักิิจกิาร : 11.1 หมวิดักิิจกิาร : เบียร์

ผู้ลิัต่ภัณีฑ์์จากิเคร่�องหอม เคร่�องด่ั�มไม่ม่แอลักิอฮอล์ั เคร่�องด่�มมีแอลกิอฮ่อล์อ่�นๆ

ผลิตภัณฑ์์จั�กิเคร่�องหอม นำ��ด่�ม 12. ประเภทกิิจกิาร

9.15 หมวิดักิิจกิาร : นำ��แร่ เคร่�องประดัับ/อัญมณ่ี

ผู้ลิัต่ภัณีฑ์์จากิเท่ยน นำ��แข็ึ้ง 12.1 หมวิดักิิจกิาร : เคร่�องประดัับ

ผลิตภัณฑ์์จั�กิเทีำยน นำ��ผลไม้ / ผงส่ำ�เร็จัรูปิ ส่ร้อย

9.16 หมวิดักิิจกิาร : นำ��ผักิ / ผงส่ำ�เร็จัรูปิ กิำ�ไล

ของชุำาร่วิย/ของท่�ระลึักิ อ่�นๆ นำ��ส่มุนไพื่ร / ผงส่ำ�เร็จัรูปิ แหวิน

ขึ้องชุำ�ร่วิย/ขึ้องทีำ�ระล้กิ อ่�นๆ นำ��ธั์ญพ่ื่ชุ ต่�งหู
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12. ประเภทกิิจกิาร 13.3 หมวิดักิิจกิาร : 13.11 หมวิดักิิจกิาร :

เคร่�องประดัับ/อัญมณ่ี (ต่่อ) เคร่�องดันต่ร่ไม้ เฟอร์นิเจอร์ป้น

12.1 หมวิดักิิจกิาร : เคร่�องประดัับ (ต่่อ) เคร่�องดนตรีไม้ เฟอร์นิเจัอร์ปูิน

เข็ึ้มกิลัด 13.4 หมวิดักิิจกิาร : 13.12 หมวิดักิิจกิาร :

จีั� อุปกิรณ์ี/ภาชุนะ/เคร่�องใชุ้ไม้ เฟอร์นิเจอร์ เหล็ักิ/

เข็ึ้มขัึ้ด อุปิกิรณ์/ภ�ชุนะ/เคร่�องใชุ้ไม้ ทองเหล่ัอง

น�ฬิิกิ� 13.5 หมวิดักิิจกิาร : ของเล่ันไม้ เฟอร์นิเจัอร์ เหล็กิ/

เคร่�องปิระดับอ่�นๆ ขึ้องเล่นไม้ ทำองเหล่อง

12.2 หมวิดักิิจกิาร : อัญมณ่ี 13.6 หมวิดักิิจกิาร : เคร่�องไม้อ่�นๆ 13.13 หมวิดักิิจกิาร :

เพื่ชุร เคร่�องไม้อ่�นๆ เฟอร์นิเจอร์จากิวัิสดุัอ่�นๆ

พื่ลอย 13.7 หมวิดักิิจกิาร : เฟอร์นิเจัอร์จั�กิวัิส่ดุอ่�นๆ

มุกิ เฟอร์นิเจอร์ไม้ 14. ประเภทกิิจกิาร

อัญมณีอ่�นๆ เฟอร์นิเจัอร์ไม้ เคร่�องหนัง

12.3 หมวิดักิิจกิาร : 13.8 หมวิดักิิจกิาร : 14.1 หมวิดักิิจกิาร : กิระเป๋าหนัง

เคร่�องประดัับ/อัญมณ่ีอ่�นๆ เฟอร์นิเจอร์หนัง กิระเป๋ิ�หนัง

เคร่�องปิระดับ/อัญมณีอ่�นๆ เฟอร์นิเจัอร์หนัง 14.2 หมวิดักิิจกิาร : รองเท้าหนัง

13. ประเภทกิิจกิาร 13.9 หมวิดักิิจกิาร  : รองเท้ำ�หนัง

เคร่�องไม้/เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์หวิาย 14.3 หมวิดักิิจกิาร : เข็มขัดัหนัง

13.1 หมวิดักิิจกิาร : เฟอร์นิเจัอร์หวิ�ย เข็ึ้มขัึ้ดหนัง

เคร่�องต่กิแต่่งไม้ 13.10 หมวิดักิิจกิาร : 14.4 หมวิดักิิจกิาร : เส่�อผู้้าหนัง

เคร่�องตกิแต่งไม้ เฟอร์นิเจอร์พลัาสติ่กิ เส่่�อผ้�หนัง

13.2 หมวิดักิิจกิาร : เฟอร์นิเจัอร์พื่ล�ส่ติกิ

เคร่�องประกิอบเร่อนไม้

เคร่�องปิระกิอบเร่อนไม้
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14. ประเภทกิิจกิาร 15.3 หมวิดักิิจกิาร : พันธ์ุีสัต่ว์ิ 15.7 หมวิดักิิจกิาร : อาหารสัต่ว์ินำ�า

เคร่�องหนัง (ต่่อ) พัื่นธ์ุ์สั่ตว์ิใหญ่ อ�ห�รสั่ตว์ินำ��

14.5 หมวิดักิิจกิาร : พัื่นธ์ุ์สั่ตว์ิเล็กิ 15.8 หมวิดักิิจกิาร : สารเคม่

พวิงกุิญแจหนัง พัื่นธ์ุ์สั่ตว์ิปีิกิ ป้องกัินแลัะกิำาจัดัศัต่ร้พ่ชุ

พื่วิงกุิญแจัหนัง พัื่นธ์ุ์แมลงเศรษฐกิิจั ส่�รเคมีป้ิองกัินและกิำ�จััด

14.6 หมวิดักิิจกิาร : พัื่นธ์ุ์สั่ตว์ิอ่�นๆ ศัตรูพ่ื่ชุ

ผู้ลิัต่ภัณีฑ์์เคร่�องหนังอ่�นๆ 15.4 หมวิดักิิจกิาร : 15.9 หมวิดักิิจกิาร : 

ผลิตภัณฑ์์เคร่�องหนังอ่�นๆ พันธ์ุีสัต่ว์ิสัต่ว์ินำ�า/พ่ชุนำ�า ยา/สารป้องกัินแลัะกิำาจัดั

15. ประเภทกิิจกิาร พัื่นธ์ุ์กุ้ิง ศัต่ร้สัต่ว์ิ

กิารผู้ลิัต่ปัจจัยกิารผู้ลิัต่ พัื่นธ์ุ์กัิ�ง ย�/ส่�รป้ิองกัินและกิำ�จััด

15.1 หมวิดักิิจกิาร : ปุ๋ย พัื่นธ์ุ์ปิล�นำ��จ่ัด ศัตรูสั่ตว์ิ

ปุ๋ิยเคมี พัื่นธ์ุ์ปิล�นำ��กิร่อย 15.10 หมวิดักิิจกิาร : 

ปุ๋ิยอินทำรีย์ พัื่นธ์ุ์ปิล�นำ��เค็ม ยา/สารป้องกัินแลัะกิำาจัดั

ปุ๋ิยชีุวิภ�พื่ พัื่นธ์ุ์ปูิ ศัต่ร้สัต่ว์ินำ�า

ปุ๋ิยอ่�นๆ พัื่นธ์ุ์หอย ย�/ส่�รป้ิองกัินและกิำ�จััด

15.2 หมวิดักิิจกิาร : พันธ์ุีพ่ชุ พัื่นธ์ุ์ปิล�ส่วิยง�ม ศัตรูสั่ตว์ินำ��

พัื่นธ์ุ์ข้ึ้�วิ พัื่นธ์ุ์สั่ตว์ิคร้�งบกิคร้�งนำ�� 15.11 หมวิดักิิจกิาร :

พัื่นธ์ุ์พ่ื่ชุไร่ พัื่นธ์ุ์พ่ื่ชุนำ�� แมลังศัต่ร้ธีรรมชุาติ่

พัื่นธ์ุ์พ่ื่ชุผักิ พัื่นธ์ุ์สั่ตว์ินำ��/พ่ื่ชุนำ�� อ่�นๆ แมลงศัตรูธ์รรมชุ�ติ

พัื่นธ์ุ์ไม้ผล 15.5 หมวิดักิิจกิาร : 15.12 หมวิดักิิจกิาร : 

พัื่นธ์ุ์ไม้ย่นต้น พันธ์ุีพ่ชุอาหารสัต่ว์ิ ปัจจัยกิารผู้ลิัต่อ่�นๆ

พัื่นธ์ุ์ไม้ดอกิ พัื่นธ์ุ์พ่ื่ชุอ�ห�รสั่ตว์ิ ปัิจัจััยกิ�รผลิตอ่�นๆ

พัื่นธ์ุ์ไม้ปิระดับ 15.6 หมวิดักิิจกิาร : อาหารสัต่ว์ิ

พัื่นธ์ุ์ส่มุนไพื่รและเคร่�องเทำศ อ�ห�รสั่ตว์ิ

พัื่นธ์ุ์พ่ื่ชุอ่�นๆ
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16. ประเภทกิิจกิาร 17. ประเภทกิิจกิาร 18.5 หมวิดักิิจกิาร : 

เคร่�องปั�น สิ�งประดิัษฐ์จากิโลัหะ ไบโอด่ัเซลั/แก๊ิสโซฮอลั

16.1 หมวิดักิิจกิาร : 17.1 หมวิดักิิจกิาร : ไบโอดีเซ้ำล / แก๊ิส่โซ้ำฮ่อล

เคร่�องปั�นดิันเผู้า อุปกิรณ์ี/เคร่�องม่อ/เคร่�องใชุ้ 18.6 หมวิดักิิจกิาร : 

เคร่�องปัิ�นดินเผ� ทางกิารเกิษต่ร จากิโลัหะ กิารแปรร้ปผู้ลัผู้ลิัต่ทาง

16.2 หมวิดักิิจกิาร : อุปิกิรณ์/เคร่�องม่อ/เคร่�องใชุ้ กิารเกิษต่ร

เคร่�องเบญจรงค์ ทำ�งกิ�รเกิษตร จั�กิโลหะ ข้ึ้�วิส่�ร

เคร่�องเบญจัรงค์ 17.2 หมวิดักิิจกิาร : แป้ิง

16.3 หมวิดักิิจกิาร : เคร่�องเซรามิค ของใชุ้/เคร่�องใชุ้สอย จากิโลัหะ ย�งแผ่น

เคร่�องเซ้ำร�มิค ขึ้องใชุ้/เคร่�องใชุ้ส่อย นำ��มันจั�กิพ่ื่ชุ

16.4 หมวิดักิิจกิาร : จั�กิโลหะ นำ��ต�ล

เคร่�องปั�นจากิดิันเหน่ยวิ 17.3 หมวิดักิิจกิาร : อาวุิธีโลัหะ กิ�รแปิรรูปิผลผลิตทำ�ง

เคร่�องปัิ�นจั�กิดินเหนียวิ อ�วุิธ์โลหะ กิ�รเกิษตรอ่�นๆ

16.5 หมวิดักิิจกิาร : 18. ประเภทของกิิจกิาร 18.7 หมวิดักิิจกิาร : 

เคร่�องปั�นจากิป้น กิารผู้ลิัต่สินค้าอ่�นๆ ผู้ลิัต่ภัณีฑ์์ใชุ้ในครัวิเร่อน

เคร่�องปัิ�นจั�กิปูิน 18.1 หมวิดักิิจกิาร : นาเกิล่ัอ/เกิล่ัอ ผลิตภัณฑ์์ใชุ้ในครัวิเร่อน

16.6 หมวิดักิิจกิาร : น�เกิล่อ / เกิล่อ 18.8 หมวิดักิิจกิาร : 

เคร่�องปั�นจากิวัิสดุั อ่�นๆ 18.2 หมวิดักิิจกิาร : ถ่าน ของใชุ้ในงานฌาปณีกิิจ

เคร่�องปัิ�นจั�กิวัิส่ดุอ่�นๆ ถ่ึ�น ดอกิไม้จัันทำน์

18.3 หมวิดักิิจกิาร : เต่า พื่วิงหรีด

เต� อ่�นๆ

18.4 หมวิดักิิจกิาร : 18.9 หมวิดักิิจกิาร :

บ่อแก๊ิสชุ่วิภาพ กิารผู้ลิัต่สินค้าอ่�นๆ

บ่อแก๊ิส่ชีุวิภ�พื่ กิ�รผลิตสิ่นค้�อ่�นๆ



คู่มือการใช้งานและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 249
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1. ประเภทกิิจกิาร 2.3 หมวิดักิิจกิาร : 3.4 หมวิดักิิจกิาร :

ร้านค้าชุุมชุน สหกิรณ์ีออมทรัพย์ บริกิารให้เชุ่าวัิสดุั/อุปกิรณ์ี

1.1 หมวิดักิิจกิาร : ส่หกิรณ์ออมทำรัพื่ย์ บริกิ�รให้เชุ่�วัิส่ดุ/อุปิกิรณ์

ร้านค้าผู้ลิัต่ผู้ลั/ผู้ลิัต่ภัณีฑ์์ 2.4 หมวิดักิิจกิาร : 3.5 หมวิดักิิจกิาร :

ทางกิารเกิษต่ร กิลุ่ัมออมทรัพย์ บริกิารท่องเท่�ยวิอ่�นๆ

ร้�นค้�ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์์ กิลุ่มออมทำรัพื่ย์ บริกิ�รท่ำองเทีำ�ยวิอ่�นๆ

ทำ�งกิ�รเกิษตร 2.5 หมวิดักิิจกิาร : 4. ประเภทกิิจกิารสุขภาพ

1.2 หมวิดักิิจกิาร : กิลุ่ัมสัจจะออมทรัพย์ 4.1 หมวิดักิิจกิาร :

ร้านค้าชุุมชุน กิลุ่มสั่จัจัะออมทำรัพื่ย์ แพทย์แผู้นไทย/แผู้นโบราณี

ร้�นค้�ชุุมชุน 2.6 หมวิดักิิจกิาร : แพื่ทำย์แผนไทำย/แผนโบร�ณ

1.3 หมวิดักิิจกิาร : กิองทุนหม่้บ้าน 4.2 หมวิดักิิจกิาร : สปา

ร้านค้าสินค้าทั�วิไป กิองทุำนหมู่บ้�น ส่ปิ�

ร้�นค้�สิ่นค้�ทัำ�วิไปิ 2.7 หมวิดักิิจกิาร : 4.3 หมวิดักิิจกิาร : ออกิกิำาลัังกิาย

1.4 หมวิดักิิจกิาร : ออมทรัพย์ชุุมชุนอ่�นๆ ออกิกิำ�ลังกิ�ย

ร้านค้าสินค้าเฉพาะกิิจอ่�นๆ ออมทำรัพื่ย์ชุุมชุนอ่�นๆ 4.4 หมวิดักิิจกิาร :

ร้�นค้�สิ่นค้�เฉพื่�ะกิิจัอ่�นๆ 3. ประเภทกิิจกิารท่องเท่�ยวิ บริกิารด้ัแลัสุขภาพสัต่ว์ิ

2. ประเภทกิิจกิาร 3.1 หมวิดักิิจกิาร : บริกิ�รดูแลสุ่ขึ้ภ�พื่สั่ตว์ิ

ออมทรัพย์ชุุมชุน บริกิารด้ัานท่�พักิ 4.5 หมวิดักิิจกิาร :

2.1 หมวิดักิิจกิาร : ธีนาคาร บริกิ�รด้�นทีำ�พัื่กิ บริกิารด้ัานสุขภาพอ่�นๆ

หม่้บ้าน/ชุุมชุน 3.2 หมวิดักิิจกิาร : บริกิ�รด้�นสุ่ขึ้ภ�พื่อ่�นๆ

ธ์น�ค�รหมู่บ้�น/ชุุมชุน บริกิารนำาเท่�ยวิ

2.2 หมวิดักิิจกิาร : บริกิ�รนำ�เทีำ�ยวิ

ฌาปนกิิจสงเคราะห์ 3.3 หมวิดักิิจกิาร :

ฌ�ปินกิิจัส่งเคร�ะห์ บริกิารให้เชุ่าพาหนะ

บริกิ�รให้เชุ่�พื่�หนะ
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5. ประเภทกิิจกิาร 6.3 หมวิดักิิจกิาร : ธีนาคารข้าวิ 6.14 หมวิดักิิจกิาร : รับจัดัเล่ั�ยง

ซ่อมเคร่�องจักิรกิลั ธ์น�ค�รข้ึ้�วิ รับจััดเลี�ยง

5.1 หมวิดักิิจกิาร : ซ่อมเคร่�องม่อ/ 6.4 หมวิดักิิจกิาร : ธีนาคารโค 6.15 หมวิดักิิจกิาร : 

เคร่�องจักิรกิลัทางกิารเกิษต่ร ธ์น�ค�รโค ให้เชุ่าอุปกิรณ์ีจัดัเล่ั�ยง

ซ่้ำอมเคร่�องม่อ/เคร่�องจัักิรกิล 6.5 หมวิดักิิจกิาร : ธีนาคารกิระบ่อ ให้เชุ่�อุปิกิรณ์จััดเลี�ยง

ทำ�งกิ�รเกิษตร ธ์น�ค�รกิระบ่อ 6.16 หมวิดักิิจกิาร :

5.2 หมวิดักิิจกิาร : ซ่อมเคร่�องม่อ/ 6.6 หมวิดักิิจกิาร : รับจ้างเจ่ยระไนอัญมณ่ี

เคร่�องจักิรกิลั ด้ัานสัต่ว์ิ ซ่อมเคร่�องยนต์่/ยานพาหนะ รับจ้ั�งเจีัยระไนอัญมณี

ซ่้ำอมเคร่�องม่อ/เคร่�องจัักิรกิล ซ่้ำอมเคร่�องยนต์/ย�นพื่�หนะ 6.17 หมวิดักิิจกิาร : รับจ้างตั่ดัเย็บ

ด้�นสั่ตว์ิ 6.7 หมวิดักิิจกิาร : รับจ้ั�งตัดเย็บ

5.3 หมวิดักิิจกิาร : ซ่อมเคร่�องม่อ/ ซ่อมเคร่�องใชุ้ไฟฟ้า/งานไฟฟ้า 6.18 หมวิดักิิจกิาร : บริกิารศึกิษา/

เคร่�องจักิรกิลั ด้ัานประมง ซ่้ำอมเคร่�องใชุ้ไฟฟ้�/ง�นไฟฟ้� วิิจัย/ท่�ปรึกิษา/ถ่ายทอดั

ซ่้ำอมเคร่�องม่อ/เคร่�องจัักิรกิล 6.8 หมวิดักิิจกิาร : ควิามร้้

ด้�นปิระมง รับจ้างทางกิารเกิษต่ร บริกิ�รศ้กิษ�/วิิจััย/

5.4 หมวิดักิิจกิาร : ซ่อมเคร่�องม่อ/ รับจ้ั�งทำ�งกิ�รเกิษตร ทีำ�ปิร้กิษ�/ถ่ึ�ยทำอดควิ�มรู้

เคร่�องจักิรกิลั อ่�นๆ 6.9 หมวิดักิิจกิาร : 6.19 หมวิดักิิจกิาร :

ซ่้ำอมเคร่�องม่อ/เคร่�องจัักิรกิล อ่�นๆ ให้เชุ่าอุปกิรณ์ีเคร่�องม่อเกิษต่ร รับงานแสดังต่่างๆ

6. ประเภทกิิจกิาร ให้เชุ่�อุปิกิรณ์เคร่�องม่อเกิษตร รับง�นแส่ดงต่�งๆ

กิารให้บริกิารอ่�นๆ 6.10 หมวิดักิิจกิาร : 6.20 หมวิดักิิจกิาร :

6.1 หมวิดักิิจกิาร : ศ้นย์รวิบรวิม ให้เชุ่ารถรับจ้าง บริกิารมอเต่อร์ไซด์ัรับจ้าง

รับซ่�อ จำาหน่าย ผู้ลิัต่ผู้ลัทาง ให้เชุ่�รถึรับจ้ั�ง บริกิ�รมอเตอร์ไซ้ำด์รับจ้ั�ง

กิารเกิษต่ร 6.11 หมวิดักิิจกิาร : โรงส่ข้าวิ 6.21 หมวิดักิิจกิาร :

ศูนย์รวิบรวิม รับซ่้ำ�อ จัำ�หน่�ย โรงสี่ข้ึ้�วิ บริกิารรับจ้างอ่�นๆ

ผลิตผลทำ�งกิ�รเกิษตร 6.12 หมวิดักิิจกิาร : โรงฆ่่าสัต่ว์ิ บริกิ�รรับจ้ั�งอ่�นๆ

6.2 หมวิดักิิจกิาร : ลัานเท โรงฆ่�สั่ตว์ิ 6.22 หมวิดักิิจกิาร :

ล�นเทำ 6.13 หมวิดักิิจกิาร : ศ้นย์ฝึึกิอบรม กิารบริกิารอ่�นๆ

ศูนย์ฝึั่กิอบรม กิ�รบริกิ�รอ่�นๆ
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