เลขที่รับ..................
รัสบำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
................
...................................
...................

แบบ สวช. 05
(ปรับปรุ ง 2562)

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

แบบคำร้ องขอปรับปรุงทะเบียน
วิสำหกิจชุมชนและเครือข่ ำยวิสำหกิจชุมชน
ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
ส่ วนที่ 1 รำยละเอียดและฐำนะของผู้ย่ ืนแบบคำร้ องขอปรับปรุงทะเบียน
เขียนที่......................................................
วันที่...............เดือน.......................พ.ศ................
เรียน นำยทะเบียน
ข้ ำพเจ้ ำ (นาย/นาง/นางสาว)............................นามสกุล.......................วัน/เดือน/ปี เกิด .......................
หมายเลขประจาตัวประชาชน
เลขรหัสประจาบ้ าน ……………………………….
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ ........... หมูท่ ี่ ......... ถนน .................... ตาบล ....................
อาเภอ ......................... จังหวัด ........................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์ ...........................
โทรสาร .............................................E-mail Address: ……………………………………………….
เป็ นสมาชิกผู้มีอานาจทาการแทน วิสาหกิจชุมชน/เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน ลาดับที่................ ของ



วิสาหกิจชุมชน
 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ชื่อ.....................................................................................................................................................
รหัสทะเบียน
ที่ตงั ้ : เลขที่................หมูท่ ี่........................ตาบล........................อาเภอ.................................
จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย์......................................
โทรศัพท์...........................โทรสาร......................E-mail address………………….……
เฉพำะเจ้ ำหน้ ำที่
พิกัดที่ตงั ้
 Latitude ……………………………….Longitude …………………………..………
 โซน .......... X:…………………………Y: ………………………………
Facebook Page(ถ้ ามี): ……………………. Line ID(ถ้ ามี) …………………………
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดข้อมูลที่ตอ้ งการปรับปรุงทะเบียน
แจ้ งรำยละเอียดข้ อมูลที่ต้องกำรปรั บปรุ ง (กา ใน  ตามที่ต้องการปรับปรุง)

 1. ที่ตงั ้ ของวิสาหกิจชุมชน / เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
จากเดิม : เลขที่ .......... หมูท่ ี่ ........... ตาบล ............................. อาเภอ .............................
จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ …………………………………..
โทรศัพท์ ........................... โทรสาร ...........................
E-mail address .....................................
เป็ น : เลขที่ .......... หมู่ที่ ........... ตาบล ............................. อาเภอ .............................
จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ..........................................................
โทรศัพท์ ........................... โทรสาร ...........................
E-mail address .....................................

 2. สมำชิกผู้มีอำนำจทำกำรแทน วิสาหกิจชุมชน / เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
ลำดับที่ 1 หรือ ประธำน :
จากเดิม : ชื่อ (นาย /นาง / นางสาว) ......................... นามสกุล ..............................
วัน/เดือน/ปี เกิด ....................
หมายเลขประจาตัวประชาชน
เลขรหัสประจาบ้ าน ……………………………….
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ ........... หมูท่ ี่ ......... ถนน ............... ตาบล ....................
อาเภอ ......................... จังหวัด ...............รหัสไปรษณีย์.........................
โทรศัพท์ .................โทรสาร ..................E-mail Address: ………………….
เป็ น : ชื่อ (นาย /นาง / นางสาว) ............................... นามสกุล .........................
วัน/เดือน/ปี เกิด ...................
หมายเลขประจาตัวประชาชน
เลขรหัสประจาบ้ าน ……………………………….
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ ........... หมูท่ ี่ ......... ถนน ............... ตาบล ....................
อาเภอ ......................... จังหวัด ...............รหัสไปรษณีย์.........................
โทรศัพท์ .................โทรสาร ..................E-mail Address: ………………….
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ลำดับที่ 2 : จากเดิม : ชื่อ (นาย /นาง / นางสาว) ..................... นามสกุล .............................
วัน/เดือน/ปี เกิด ....................
หมายเลขประจาตัวประชาชน
เลขรหัสประจาบ้ าน ……………………………….
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ ........... หมูท่ ี่ ......... ถนน ............... ตาบล ....................
อาเภอ ......................... จังหวัด ...............รหัสไปรษณีย์.........................
โทรศัพท์ .................โทรสาร ..................E-mail Address: ………………….
เป็ น : ชื่อ (นาย /นาง / นางสาว) ............................... นามสกุล .........................
วัน/เดือน/ปี เกิด ....................
หมายเลขประจาตัวประชาชน
เลขรหัสประจาบ้ าน ……………………………….
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ ........... หมูท่ ี่ ......... ถนน ............... ตาบล ....................
อาเภอ ......................... จังหวัด ...............รหัสไปรษณีย์.........................
โทรศัพท์ .................โทรสาร ..................E-mail Address: ………………….

 3. จำนวนสมำชิก วิสาหกิจชุมชน / เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
(กา ใน  ตามที่ยื่นขอปรับปรุงทะเบียนในส่วนที่ 1 และ
ระบุรำยละเอียดในเอกสำรแนบท้ ำย ในหน้ ำ 6 - 7
 วิสาหกิจชุมชน
จากเดิม : จานวนสมาชิกทังหมด
้
.................. ราย
เป็ น : จานวนสมาชิกทังหมด
้
.................. ราย
(ที่เพิ่ม............... ราย / ที่ออก................ราย )

 เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
จากเดิม : จานวนสมาชิกทังหมด
้
.................. ราย / จาก ...................วิสาหกิจชุมชน
เป็ น : จานวนสมาชิกทังหมด
้
.................. ราย / จาก ...................วิสาหกิจชุมชน
(ที่เพิ่ม............... ราย / ที่ออก................ราย )
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 4. กิจกำร/กิจกรรมที่มีควำมประสงค์ จะดำเนินกำร
จากเดิม : รวมทังหมด............
้
กิจการ/กิจกรรม เป็ น : จานวนทังหมด..............กิ
้
จการ/กิจกรรม
( เพิ่มขึน้ ..............กิจการ/กิจกรรม / ยกเลิก .................กิจการ/กิจกรรม )
(กา ใน  ตามความเป็ นจริง)
ปรับปรุงกำร
ลำดั สำหรั บ จนท. ลงข้ อมูล
วิสำหกิจชุมชนลงรำยกำรกิจกำร
ดำเนินกำร
บ
กลุม่
ประเภท เครือข่ ำยวิสำหกิจชุมชนลงรำยกำรกิจกำร/กิจกรรม
ที่
กิจการ
กิจการ
เพิ่ม ยกเลิก
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 5. อื่นๆ ระบุ)............................................................................................................................
........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
 6. หลักฐานประกอบเพิ่มเติม ในการปรับปรุงทะเบียน ดังนี ้
1…………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………….
4…………………………………………………………………………….
5…………………………………………………………………………….
ทัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ตรวจสอบข้ อมูลและนาข้ อมูลไปใช้ เพื่อประโยชน์ตอ่ การจดทะเบียนฯ
และประโยชน์ตอ่ ทางราชการ เท่านัน้
ลงชื่อ ......................................................ผู้ยื่นแบบคาร้ องขอปรับปรุง
(....................................................)
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ส่ วนที่ 3 สำหรั บเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ ูรับแบบคำร้ องขอปรับปรุงทะเบียน
ได้ รับแบบคาร้ องขอปรับปรุงจดทะเบียน และได้ รับเอกสารหลักฐานตามที่แจ้ งในแบบคาร้ องส่วนที่ 1
ข้ อ 6 ครบถ้ วนแล้ ว เมื่อวันที่ ............ เดือน ........................... พ.ศ. …………..
ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับแบบคาร้ องขอปรับปรุง
( ........................................................... )
ตาแหน่ง ....................................................
ส่ วนที่ 4 ผลกำรพิจำรณำของทำงรำชกำร
ได้ ตรวจสอบข้ อมูล และเอกสารหลักฐาน ตามการยื่นขอปรับปรุงจดทะเบียนแล้ ว
 อนุมัติ ให้ มีการปรับปรุง ข้ อมูลการจดทะเบียน ให้ กบั
 วิสาหกิจชุมชน
ชื่อ ............................................................................
 เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน ชื่อ ............................................................................
เมื่อ วันที่ ........... เดือน ...................... พ.ศ. ………...........
ณ สานักงานเกษตรอาเภอ..............................จังหวัด................................
 ไม่ อนุมัติ เนื่องจาก
 ขาดคุณสมบัตติ าม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
 ขาดคุณสมบัตติ ามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนว่าด้ วย การรับจดทะเบียน
และการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
 ขาดคุณสมบัตติ ามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเรื่ องคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และการต่อทะเบียน ของวิสาหกิจชุมชน
 ……………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ ........................................................... ผู้พิจารณา
( ....................................................... )
ตาแหน่ง....................................................
นายทะเบียน
ส่ วนที่ 5 สำหรั บเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ ูบันทึกข้ อมูล แบบคำร้ องขอปรับปรุงทะเบียน
ได้ ดาเนินการบันทึกปรับปรุงข้ อมูลทะเบียน ตามที่ได้ แจ้ งและอนุมตั ิ ในแบบคาร้ องส่วนที่1 เรี ยบร้ อยแล้ ว
เมื่อ วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. …………
ลงชื่อ ............................................................ ผู้บนั ทึกแบบคาร้ องปรับปรุง
( ........................................................... )
ตาแหน่ง ............................................................
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บัญชีแนบท้ ำยข้ อ 3
สำหรับวิสำหกิจชุมชน
รำยชื่อสมำชิกที่เพิ่ม / ออก
ที่

ชื่อ-สกุล

(กา ใน  ตามความเป็ นจริง)
หมำยเลขประจำตัว
ประชำชน

สถำนภำพ
เลขรหัสประจำบ้ ำน

ที่อยู่

เพิ่ม

ออก

1.





2.





3.





4.





5.





6.





หมายเหตุ *ยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลและนาข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อการจดทะเบียนฯและ ประโยชน์ต่อทางราชการ เท่านั้น

ลงลำยมือชื่อ
ยินยอม
ให้ ตรวจสอบ*

บัญชีแนบท้ ำยข้ อ 3
สำหรับเครือข่ ำยวิสำหกิจชุมชน
รำยชื่อสมำชิกที่เพิ่ม / ออก (กำ ใน  ตำมควำมเป็ นจริง)

ที่

ชื่อ - สกุล

หมำยเลข
ประจำตัว
ประชำชน

(กำ)ประเภทสมาชิก
ผู้แทน
วิสำหกิจ
ชุมชน

บุคคล
ภำยนอก
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สถำนภำพ

วิสำหกิจชุมชน
ที่ตงั ้ / ที่อยู่
รหัสทะเบียน

ชื่อ

เพิ่ม ออก

1.





2.





3.





4.





5.





6.





7.





หมายเหตุ * ยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลและนาข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อการจดทะเบียนฯ และประโยชน์ต่อทางราชการ เท่านั้น

ลงลำยมือชื่อ
ยินยอม
ให้ ตรวจสอบ

