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สรุปขา่วกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันท่ี  22 ธันวาคม 2565 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 1. อย่าลืมต่อทะเบียน “วิสาหกจิชุมชน” มีวิธี

อย่างไร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 

ฐานเศรษฐกจิ ออนไลน์  

ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 2. กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนวิสาหกิจชุมชน     
เร่งต่อทะเบียนภายใน 30 มกราคม 2566 ป้องกัน
เสียสิทธิประโยชน์จากการเป็นวิสาหกิจชุมชน 

Thailand Plus Online 

ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 3. เตือนวิสาหกิจชุมชนเร่งต่อทะเบียนภายใน      
30 มกราคม 

เดลินิวส์ ออนไลน์  
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https://www.thansettakij.com/business/trade-agriculture/550976 

 

 

นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2566 นี้ กรมส่งเสริม
การเกษตร ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมเดินเคียงข้างไปกับ
เกษตรกร โดยเน้นหลักตลาดน าการผลิต และน านวัตกรรม เทคโนโลยี มาปฏิรูปภาคการเกษตรสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งข้ึน 
สอดรับกับนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
และนโยบายส าคัญ 15 เรื่อง 

ข้อ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก และ ข้อ 3 การส่งเสริมสถาบัน
เกษตรกร ผู้ประกอบการ และ Start Up รวมทั้งกรอบ “9 ความท้าทาย ก้าวต่อไป ของนักส่งเสริมการเกษตร”       
ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชมุชนนับเป็นภารกิจที่ส าคัญของ       
กรมส่งเสรมิการเกษตร ในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสง่เสรมิวิสาหกิจชุมชน ให้การสนับสนุนการจัดต้ัง
การประกอบการ การตลาด ความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างเครือข่าย หรือภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายและสร้างความมั่นคงให้แก่กิจการวิสาหกิจชุมชน โดยมีเป้าหมายในการผลักดันให้วิสาห กิจ
ชุมชนมีการพัฒนากิจการอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง และสามารถประกอบกิจการได้อย่างยั่งยืน 

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแจ้งเตือนให้วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน มาต่อทะเบียน         
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ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอที่จดทะเบียนฯ ระหว่างวันที่ 1 -30 มกราคม 2566 เพื่อรักษาสิทธิในการได้รับการ
สนับสนุนและบริการจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ที่จะมาขอ        
ต่อทะเบียนฯ เตรียมเอกสารประกอบการขอต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจ าปี 2566 
ประกอบด้วย 1) หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ช. 2) 2) เอกสารส าคัญแสดงการด าเนินกิจการ (ท.ว.ช. 3) 
3) บัตรประชาชนของผู้ยื่นแบบ 4) หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน         
5) บันทึกแจ้งความ (กรณี ท.ว.ช. 2 / ท.ว.ช. 3 สูญหาย) 6) ข้อบังคับ หรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก 7) แผน
ประกอบการ 8) ผลการด าเนินงาน 

ทั้งนี้ ขอให้กรอกข้อมูลรายละเอียดให้เรียบร้อย พร้อมจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชน
สามารถศึกษาวิธีการและดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ได้ที่ www.sceb.doae.go.th/ext66.html และน ามายื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอที่ได้ขอจดทะเบียนฯ ไว้ เพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อยและด าเนินการต่อทะเบียนฯ 
ได้อย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้  วิสาหกิจชุมชนต้องต่อทะเบียนหลังสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี ส าหรับปี 2566 กรมส่งเสริม
การเกษตร จะเปิดให้บริการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 1 -30 มกราคม 
2566 ซึ่งหากวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนไม่มาต่อทะเบียนเป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน จะถูกเพิก
ถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และหมดสิทธ์ิรับการส่งเสริมและสนับสนุนหรือบริการ      
จากภาครัฐ  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสากิจชุมชน พ.ศ.2548 มาตรา 8 เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมี       
การด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีความน่าเช่ือถือ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบกิจการ รวมทั้งกรมส่งเสริมการเกษตร
จะมีข้อมูลส าหรับด าเนินการส่งเสริมกิจการของวิสาหกิจชุมชนในด้านต่างๆ ที่ชัดเจนต่อไป 
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https://www.thailandplus.tv/archives/650359 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2566 นี้ กรมส่งเสริม
การเกษตร ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมเดินเคียงข้างไปกับ
เกษตรกร โดยเน้นหลักตลาดน าการผลิต และน านวัตกรรม เทคโนโลยี มาปฏิรูปภาคการเกษตรสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งข้ึน 
สอดรับกับนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
และนโยบายส าคัญ 15 เรื่อง ข้อ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก และ ข้อ 3      
การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และ Start Up รวมทั้งกรอบ “9 ความท้าทาย ก้าวต่อไป ของ           
นักส่งเสริมการเกษตร” ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชมุชนนับเป็น
ภารกิจที่ส าคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสง่เสริมวิสาหกิจชุมชน ให้การ
สนับสนุนการจัดตั้งการประกอบการ การตลาด ความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างเครือข่าย หรือภาคธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายและสร้างความมั่นคงให้แก่กิจการวิสาหกิจชุมชน โดยมีเป้าหมายในการ
ผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนากิจการอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง และสามารถประกอบ
กิจการได้อย่างยั่งยืน 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแจ้งเตือนให้วิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน มาต่อทะเบียน ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอที่จดทะเบียนฯ ระหว่างวันที่ 1 -30 มกราคม 
2566 เพื่อรักษาสิทธิในการได้รับการสนับสนุนและบริการจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้วิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ที่จะมาขอต่อทะเบียนฯ เตรียมเอกสารประกอบการขอต่อทะ เบียนวิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจ าปี 2566 ประกอบด้วย 1) หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ช. 2) 2) เอกสาร
ส าคัญแสดงการด าเนินกิจการ (ท.ว.ช. 3) 3) บัตรประชาชนของผู้ยื่นแบบ 4) หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทน
วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 5) บันทึกแจ้งความ (กรณี ท.ว.ช. 2 / ท.ว.ช. 3 สูญหาย) 6) ข้อบังคับ หรือ
ข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก 7) แผนประกอบการ 8) ผลการด าเนินงาน ทั้งนี้ ขอให้กรอกข้อมูลรายละเอียดให้
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เรียบร้อย พร้อมจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนสามารถศึกษาวิธีการและดาวน์โหลดเอกสารต่าง 
ๆ ได้ที่ www.sceb.doae.go.th/ext66.html และน ามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอที่ได้ขอจดทะเบียนฯ 
ไว้ เพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อยและด าเนินการต่อทะเบียนฯ ได้อย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนต้องต่อทะเบียนหลังสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี ส าหรับปี 2566 กรมส่งเสริม
การเกษตร จะเปิดให้บริการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 1 -30 มกราคม 
2566 ซึ่งหากวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนไม่มาต่อทะเบียนเป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน จะถูก       
เพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และหมดสิทธ์ิรับการส่งเสริมและสนับสนุนหรือบริการ
จากภาครัฐ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสากิจชุมชน พ.ศ.2548 มาตรา 8 เพื่อให้วิสาหกิจชุมชน             
มีการด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีความน่าเช่ือถือ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบกิจการ รวมทั้งกรมส่งเสริม
การเกษตรจะมีข้อมูลส าหรับด าเนินการส่งเสริมกิจการของวิสาหกิจชุมชนในด้านต่างๆ ที่ชัดเจนต่อไป 
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https://www.dailynews.co.th/news/1816453/ 

 
 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2566 นี้ กรมส่งเสริม
การเกษตร ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมเดินเคียงข้างไปกับ
เกษตรกร โดยเน้นหลักตลาดน าการผลิต และน านวัตกรรม เทคโนโลยี มาปฏิรูปภาคการเกษตรสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งข้ึน 
สอดรับกับนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
และนโยบายส าคัญ 15 เรื่อง ข้อ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก และ ข้อ 3      
การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และ Start Up รวมทั้งกรอบ “9 ความท้าทาย ก้าวต่อไป ของ         
นักส่งเสริมการเกษตร” ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชมุชนนับเป็น
ภารกิจที่ส าคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสง่เสริมวิสาหกิจชุมชน ให้การ
สนับสนุนการจัดตั้งการประกอบการ การตลาด ความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างเครือข่าย หรือภาคธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายและสร้างความมั่นคงให้แก่กิจการวิสาหกิจชุมชน โดยมีเป้าหมายในการ
ผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนากิจการอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง และสามารถประกอบ
กิจการได้อย่างยั่งยืน 

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแจ้งเตือนให้วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน มาต่อทะเบียน          
ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอที่จดทะเบียนฯ ระหว่างวันที่  1 -30 มกราคม 2566 เพื่อรักษาสิทธิในการได้รับการ
สนับสนุนและบริการจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ที่จะมาขอต่อ
ทะเบียนฯ เตรียมเอกสารประกอบการขอต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจ าปี 2566 
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ประกอบด้วย 1) หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ช. 2) 2) เอกสารส าคัญแสดงการด าเนินกิจการ (ท.ว.ช. 3) 
3) บัตรประชาชนของผู้ยื่นแบบ 4) หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน          
5) บันทึกแจ้งความ (กรณี ท.ว.ช. 2 / ท.ว.ช. 3 สูญหาย) 6) ข้อบั งคับ หรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก                 
7) แผนประกอบการ 8) ผลการด าเนินงาน ทั้งนี้ ขอให้กรอกข้อมูลรายละเอียดให้เรียบร้อย พร้อมจัดเตรียม      
เอกสารให้ ครบ ถ้วน ทั้ งนี้  วิสาหกิจ ชุมชนสามารถ ศึกษาวิ ธีการและดาวน์ โหลดเอกสารต่าง ๆ  ได้ ที่  
www.sceb.doae.go.th/ext66.html และน ามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอที่ ได้ขอจดทะเบียนฯไว้       
เพื่อตรวจเช็กความเรียบร้อยและด าเนินการต่อทะเบียนฯ ได้อย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนต้องต่อทะเบียนหลังสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี ส าหรับปี 2566 กรมส่งเสริม
การเกษตร จะเปิดให้บริการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 1 -30 มกราคม 
2566 ซึ่งหากวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนไม่มาต่อทะเบียนเป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อ กัน จะถูก       
เพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และหมดสิทธิรับการส่งเสริมและสนับสนุนหรือบริการ
จากภาครัฐ  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสากิจชุมชน พ.ศ. 2548 มาตรา 8 เพื่อให้วิสาหกิจชุมชน           
มีการด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีความน่าเช่ือถือ ซึ่ งจะส่งผลดีต่อการประกอบกิจการ รวมทั้งกรมส่งเสริม
การเกษตร จะมีข้อมูลส าหรับด าเนินการส่งเสริมกิจการของวิสาหกิจชุมชนในด้านต่างๆ ที่ชัดเจนต่อไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


