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ประกาศสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  แบบการจดแจงการจัดต้ังชุมชน   

และการจดแจงการจัดต้ังสภาองคกรชุมชนตําบล  ตามพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

เพื่อใหการจัดต้ังและการพัฒนาสภาองคกรชุมชนตําบล  ตามพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  เปนไปโดยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  เกิดผลลัพธตามเจตนารมณของกฎหมาย 
ที่ตองการใหชุมชนมีความเขมแข็ง  สามารถจัดการตนเองไดอยางย่ังยืน  รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาประเทศ  สรางระบอบประชาธิปไตย  และระบบธรรมาภิบาล  โดยใหการจดแจงการจัดต้ังชุมชน
เปนกระบวนการที่เปดใหกลุมประชาชน  เครือขายชุมชน  รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของในตําบลไดรับรู
อยางทั่วถึง  มีสวนรวมในการรวบรวมและรับรองขอมูลชุมชนประเภทตาง ๆ  ตลอดจนการประชุมชี้แจง
การจดแจงการจัดต้ังชุมชนและการจัดต้ังสภาองคกรชุมชนตําบล  เพื่อใหเขาใจถึงวัตถุประสงคการจัดต้ัง
สภาองคกรชุมชนตําบลที่ชัดเจนรวมกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕  วรรคหก  แหงพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  เร่ือง  
หลักเกณฑ  วิธีการ  แบบการจดแจงการจัดต้ังชุมชน  และการจดแจงการจัดต้ังสภาองคกรชุมชนตําบล  
ตามพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“ชุมชนอื่น”  หมายความวา  ชุมชนที่มีสมาชิกของชุมชนรวมตัวกันมากกวาหนึ่งหมูบาน 
“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)   
ขอ ๓ ชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนทองถิ่นด้ังเดิมในแตละหมูบาน  ที่ประสงคจะจดแจง 

การจัดต้ังไวกับผูใหญบาน  ใหผูแทนชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนทองถิ่นด้ังเดิมของหมูบานนั้นแจงให
ผูใหญบานทราบพรอมดวยเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงขอเท็จจริง  ดังตอไปนี้ 

(๑) การจัดต้ัง  วันเดือนปที่จัดต้ัง  และวัตถุประสงคที่จัดต้ัง  พรอมดวยขอบังคับ  (หากมี) 
(๒) วิธีการรวมตัวกันหรือวิธีการรับสมาชิก 
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(๓) ระบบบริหารจัดการที่สมาชิกมีสวนรวม  ซ่ึงหมายความรวมถึงวิธีการไดมาซ่ึงผูนําชุมชน
และผูบริหาร 

(๔) ความตอเนื่องในการดําเนินการอยางนอยหกเดือน  ซ่ึงอาจเปนรายงานการประชุมที่แสดง
ใหเห็นถึงการประชุมที่ตอเนื่องกัน  หลักฐานการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง  หลักฐานการชําระ 
คาสมาชิกอยางตอเนื่อง  หรือหลักฐานอื่นใด   

(๕) หลักฐานการประชุมของชุมชนทองถิ่นที่มีมติใหจดแจงการจัดต้ัง  มติดังกลาวใหระบุ
ผูแทนชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนทองถิ่นด้ังเดิมที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูจดแจงการจัดต้ังดวย 

เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ งจะเปนลายมือเ ขียนหรือพิมพก็ได   โดยใหพิจารณา 
ถึงสาระสําคัญที่ปรากฏในเอกสารเปนสําคัญ 

ขอ ๔ เมื่อผูใหญบานไดรับจดแจงพรอมดวยเอกสารหลักฐานครบถวนแลว  ใหออกหลักฐาน
การจดแจงใหแกชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนทองถิ่นด้ังเดิม  และแจงใหสถาบันทราบโดยไมชักชา 

ในกรณีที่ผูใหญบานเห็นวากลุมประชาชนที่รวมตัวกันและแสดงความจํานงจะจดแจง 
การจัดต้ังชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนทองถิ่นด้ังเดิม  ไมมีลักษณะเปนชุมชนตามกฎหมายวาดวยสภาองคกร
ชุมชนก็ดี  หรือขาดเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดก็ดี  ใหชะลอการจดแจงไวกอน  และใหสงเร่ือง 
ใหสถาบันพิจารณาวินิจฉัยโดยเร็วภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง  คําวินิจฉัยของสถาบันใหเปนที่สุด 

หลักฐานการจดแจงตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่สถาบันกําหนด  โดยใหสถาบันจัดสง
แบบพิมพดังกลาวใหกับผูใหญบาน  กํานัน  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และผูอํานวยการเขต  
ตามความจําเปน 

ขอ ๕ ชุมชนอื่นในตําบลประสงคจะจดแจงการจัดต้ังไวกับกํานัน  ใหผูแทนชุมชนนั้นแจง
ใหกํานันทราบ  และใหนําความในขอ  ๓  และขอ  ๔  มาใชบังคับกับการแจง  และการจดแจงโดย
อนุโลม 

ขอ ๖ ในกรณีที่หมูบานหรือตําบลใดไมมีผูใหญบานหรือกํานัน  ใหจดแจงการจัดต้ังชุมชน
ตอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือในกรณีเขตกรุงเทพมหานครใหจดแจงไวกับผูอํานวยการเขต  
และใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูอํานวยการเขตแลวแตกรณี  ดําเนินการตามขอ  ๓  
และขอ  ๔  โดยอนุโลม 

ขอ ๗ การจดแจงการจัดต้ังสภาองคกรชุมชนตําบล  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  และวิธีการ  
ดังนี้ 
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(๑) การจัดต้ังสภาองคกรชุมชนตําบลใหเปนไปตามความพรอมและความสมัครใจของชุมชน

ในตําบล 

(๒) ใหผูนํ าชุมชนทุกประเภทที่ไดจดแจงการจัดต้ังชุมชนในแตละหมูบานรวมกัน

ปรึกษาหารือเพื่อใหไดมาซ่ึงผูแทนชุมชนหมูบานละ  ๔  คน  สวนชุมชนอื่นใหไดผูแทนชุมชนละ  ๒  คน 

(๓) เมื่อชุมชนหมูบานและชุมชนอื่นไดผูแทนตาม  (๒)  แลว  ใหผูแทนชุมชนดังกลาวมารวม

ประชุมปรึกษาหารือกันในการจัดต้ังสภาองคกรชุมชนตําบล  ในการประชุมดังกลาวตองมีผูแทนชุมชน

มารวมประชุมไมนอยกวารอยละหกสิบของจํานวนผูแทนชุมชนทั้งหมดในตําบลนั้นที่ไดจดแจง 

การจัดต้ังชุมชนแลว  และมติการจัดต้ังสภาองคกรชุมชนตําบลตองมีความเห็นสอดคลองตองกันจํานวน

ไมนอยกวารอยละหกสิบของจํานวนผูแทนชุมชนทั้งหมดในตําบลนั้นที่ไดจดแจงการจัดต้ังชุมชนแลว 

(๔) เมื่อที่ประชุมมีมติใหจดแจงการจัดต้ังสภาองคกรชุมชนตําบลแลว  ใหที่ประชุมตาม  (๓)  

ดําเนินการเพื่อใหไดมาซ่ึงสมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบล  ดังนี้ 

 (ก) กําหนดจํานวนและคัดเลือกสมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลซ่ึงเปนผูแทนของชุมชน

ทุกประเภทในแตละหมูบานและผูแทนชุมชนอื่นในตําบล 

 (ข) กําหนดจํานวนสมาชิกผูทรงคุณวุฒิ  ไมเกินหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกตาม  (ก)  

และใหที่ประชุมคัดเลือกสมาชิกผูทรงคุณวุฒิในวาระตอไป  ทั้งนี้การคัดเลือกสมาชิกผูทรงคุณวุฒิ 

ใหคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนที่เคารพหรือยอมรับนับถือของชุมชนในตําบลนั้น 

(๕) สมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลซ่ึงเปนสมาชิกผูแทนชุมชนและสมาชิกผูทรงคุณวุฒิ

จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังนี้   

 (ก) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูเปนประจํา  หรือมีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวย

ทะเบียนราษฎรในหมูบานในตําบลนั้นเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปจนถึงวันคัดเลือก 

 (ข) ไมเปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูมีตําแหนงในพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ของ

พรรคการเมือง  ในระยะเวลาหนึ่งปกอนวันคัดเลือก   

 (ค) ไมเคยสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภา

องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือเขารับการสรรหา 

เปนสมาชิกวุฒิสภา  ในระยะเวลาหนึ่งปกอนวันคัดเลือก 
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 (ง) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) ใหผูแทนของที่ประชุมตาม  (๓)  ดําเนินการจดแจงการจัดต้ังสภาองคกรชุมชนตําบล 
ตอกํานันในตําบลนั้น  และกรณีที่ตําบลใดไมมีกํานัน  ใหจดแจงตอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่นัน้  
หรือกรณีเขตกรุงเทพมหานครใหจดแจงตอผูอํานวยการเขต   

(๗) การจดแจงการจัดต้ังสภาองคกรชุมชนตําบลใหมีเอกสารประกอบดังตอไปนี้ 
 (ก) แบบคําขอการจดแจง 
 (ข) ขอมูลสภาองคกรชุมชนตําบล 
 (ค) รายงานการประชุมการจัดต้ังสภาองคกรชุมชนตําบล 
ขอ ๘ ใหนําความในขอ  ๔  มาใชบังคับกับการรับจดแจงการจัดต้ังสภาองคกรชุมชนตําบล

โดยอนุโลม 
ขอ ๙ ใบรับการจดแจง  การจัดต้ังชุมชนและสภาองคกรชุมชนตําบล  ตลอดจนแนวทาง

การปฏิบัติตามประกาศนี้  ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  
กําหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
สมชัย  ฤชุพนัธุ 

ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 



     แบบ จช.01 

หมายเหต ุ    กรุณาแนบสําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจดแจง  
                     พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

แบบคําขอจดแจงการจัดตัง้ชุมชน 
ตามความในมาตรา 5 วรรคหก แหงพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551 

___________________________ 
 

เรียน ผูใหญบาน/กํานัน/ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/ผูอํานวยการเขต 
 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...................................นามสกุล.......................................  
อยูบานเลขที่...........................หมูบาน...........................................หมูที่.......................................
ตรอก/ซอย...............................ถนน......................................แขวง/ตําบล....................................
เขต/อําเภอ.....................................จังหวดั.....................................รหัสไปรษณีย.........................
ในฐานะผูนําชมุชน ตามที่ไดรับมอบหมายจากชุมชน.................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
ขอยื่นจดแจงการจัดตั้ง                  ชุมชนทองถ่ิน   / ชุมชนทองถ่ินดัง้เดิม 
                                                               

    ชุมชนอื่นในตาํบล        
             

โดยมีเอกสารประกอบแนบทาย ดังตอไปนี้ 
1. ขอมูลชุมชน (แบบ จช.02) 
2.    มติของชุมชน (แบบ จช.03) 
 

 ขาพเจารับรองวาขอความขางตนและเอกสารประกอบแนบทายทุกฉบับเปน
ความจริงทุกประการ และขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีอํานาจดําเนินการจดแจงการจัดตั้งชุมชน 
 
 
 
    ลงชื่อ.................................................................ผูจดแจง 
            (            ) 
         วันที่........เดือน...........................พ.ศ. ............. 
 



แบบ จช.02 - 1 -

   
 
 
 
1.  ชื่อกลุม/ชุมชน....................................................................................................................................  

 ที่ต้ังเลขที่..............หมูบาน....................................หมูที่........ตรอก/ซอย..............................................                
       ถนน......................................แขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ.........................................

จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย...........................โทรศัพท.................................. 
        โทรสาร ...................................... อีเมล/เว็บไซต ...................................... 

ชื่อผูนําชุมชน/ผูประสานงาน/ผูแทน.....................................................ตําแหนง................ 
  เลขที่..............หมูบาน....................................หมูที่........ตรอก/ซอย..............................................                

       ถนน......................................แขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ.........................................
จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย...........................โทรศัพท.................................. 

        โทรสาร ...................................... อีเมล/เว็บไซต ..................................... 

2.  กอต้ังเมื่อ วันที่.............เดือน.............................................พ.ศ. .....................  
สนับสนุนการกอต้ังโดย.................................................................................................................. 
สถานภาพชุมชน   นิติบุคคล   ไมเปนนิติบุคคล  

3.   จํานวนสมาชิก............……คน (อาจแนบรายชื่อสมาชิกเพ่ือใชประกอบในการทํางานระดับพ้ืนที่) 

4.    วัตถุประสงคของกลุม/ชุมชน   
1.   .................................................................................................................................................... 
2.   .................................................................................................................................................... 
3.   .................................................................................................................................................... 
4.   .................................................................................................................................................... 
5.   .................................................................................................................................................... 

5.     กิจกรรมสําคัญที่กลุม/ชุมชนดําเนินการ ไดแก 

1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................. 
4. .................................................................................................................................................... 
5. .................................................................................................................................................... 

6.     ระดับของกลุม/ชุมชน 

 เปนกลุม/ชมุชนระดับหมูบาน (ชุมชนทองถิ่น    ชุมชนทองถิน่ดั้งเดิม) 
 เปนชุมชนที่มีสมาชิกเกิน 1 หมูบาน /เครือขาย( ชุมชนอื่น) 

 
 
 

   แบบแสดงขอมูลกลุม/ชุมชน     
 (ชุมชนทองถิ่น ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ชุมชนอื่นในตําบล) 
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7.    คณะกรรมการ จํานวน ................... คน ประกอบดวย 
 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง อายุ อาชีพ 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

(หากมีรายละเอียดมากใหใชเอกสารแนบ) 

 -     คณะกรรมการตรวจสอบ   ไมมี    มี จํานวน  .................... คน 
8. ระเบียบ ขอบงัคับ ขอตกลง กติกา ของชุมชนที่เปนลายลักษณอักษร  

   ไมมี       มี  ดานสมาชิก 
      ดานกรรมการ 

 ดานการบริหารจัดการ (โครงสราง/การเงิน/การบัญชี) 
      ดาน .......................................................................... 

9.     การประชุม 

- การประชุมคณะกรรมการ   ไมมี   ทุกเดือน   ไมนอยกวา 3 เดือน/ครั้ง 
   ทุกป   ไมแนนอน ระบุ......................................... 
- การประชุมสมาชิก    ไมมี   ทุกเดือน   ไมนอยกวา 3 เดือน/ครั้ง 
   ทุกป   ไมแนนอน ระบุ....................................... 

10.    ฐานะทางการเงนิ  
-    เงินทนุปจจุบัน ........................................... บาท (ขอมูล ณ เดือน ..................... พ.ศ. ...........) 
         เงนิทุนภายใน...............................บาท    เงนิทุนภายนอก..............................บาท 
         ทรพัยสินอื่นๆ ...................................................... 
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11.   การจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก  

      ไมมี   
   มี ไดแก เรื่อง 1. ................................................................................................................. 

 2. ................................................................................................................. 
 3. ................................................................................................................. 
 4. ................................................................................................................. 
                                      5. ................................................................................................................. 
12.    หนวยงานสนับสนุน 

1.   ...............................................................เรื่องที่สนับสนุน.......................................................... 
2.   .................................................................เรื่องที่สนับสนุน......................................................... 
3.   .................................................................เรื่องที่สนับสนุน......................................................... 

13.   จุดเดน/ผลสําเร็จ ที่ภาคภูมิใจ 
1. ..................................................................................................................................... 
2. ..................................................................................................................................... 
3. ..................................................................................................................................... 

14.    ปญหาอุปสรรคของกลุม/ชุมชน 
1. ..................................................................................................................................... 
2. ..................................................................................................................................... 
3. ..................................................................................................................................... 

15.   แผนงาน/กิจกรรมที่กลุม/ชุมชนจะดําเนินการตอไป 
 1.   ..................................................................................................................................... 
 2.   ..................................................................................................................................... 
 3.   ..................................................................................................................................... 
 

 
 

 
 

ลงชื่อ...........................................................ผูรวบรวมขอมูล 
                                                 (........................................................) 

ตําแหนง................................................................ 
โทรศัพท.................................................... 
วันที่ ....... เดือน ....................... พ.ศ. ........ 



  แบบ จช.03 

แบบรายงานมติของชุมชน 
ตามความในมาตรา 5 วรรคหก แหงพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551 

__________________________ 
 

สรุปมติการประชุมของกลุม/ชุมชน..................................................................................................... 
วันที่.........เดือน...................................พ.ศ. .............สถานที่............................................................... 
1. จํานวนสมาชิกผูเขาประชุม......................คน 
2. ที่ประชุมไดปรึกษาหารือรวมกันและมีมติ ดังนี ้
       เห็นควรใหมีการจดแจงจัดตั้งชุมชน      
       เห็นควรใหมีการจดัตัง้สภาองคกรชุมชนตําบล     
             มอบหมายใหนาย/นาง/นางสาว................................นามสกุล..................................... 
  เปนผูแทนชุมชนดําเนนิการจดแจงการจัดตั้งชุมชนกับผูใหญบาน/กํานนั/ผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน/ผูอํานวยการเขต 
 

             มติอ่ืนๆ ไดแก 
  1.) .............................................................................................................................. 
  2.) .............................................................................................................................. 
  3.) .............................................................................................................................. 
3. รายช่ือกรรมการหรือแกนนําชุมชน 
 

 1.) ลงชื่อ...........................................................................ตําแหนง............................................... 
               (        ) 
 

 2.) ลงชื่อ...........................................................................ตําแหนง............................................... 
               (        ) 
 

 3.) ลงชื่อ...........................................................................ตําแหนง............................................... 
               (        ) 

             (หากมีรายละเอียดมากใหใชเอกสารแนบ) 
  

           ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ  
             
    
                                                             ลงชื่อ..............................................................ผูแทนชุมชน
         (                                  ) 
                   วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ............. 



แบบ จช.04               
 

เลขท่ีจดแจง…........./................ 
 

  

ใบรับการจดแจงการจัดตัง้ชมุชน                                                                                       
 ตามความในมาตรา 5 วรรคหก แหงพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551 

_________________________________  
 

เขียนที่.................................................. 
               วันที่............เดือน............................พ.ศ. .............. 
 
 ขาพเจา..................................................................ตําแหนง...................................... 
อยูบานเลขที่........................หมูบาน.....................................................หมูที่............................... 
ตรอก/ซอย.........................................................ถนน.......................................................................... 
แขวง/ตําบล...................................................เขต/อําเภอ...................................................................... 
จังหวดั.............................................รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท..................................... 
ไดรับจดแจงการจัดตั้งชุมชน............................................................................................................... 
โดย................................................ เปนผูจดแจง เมื่อวันที่............เดือน.........................พ.ศ. ............ 
ซ่ึงชุมชนมีที่ทําการตั้งอยูเลขที่......................หมูบาน.............................................หมูที่..................... 
ตรอก/ซอย..............................................................ถนน..................................................................... 
แขวง/ตําบล..................................................................เขต/อําเภอ...................................................... 
จังหวดั...................................................รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท................................. 
โทรสาร......................................................อีเมล............................................. 
 
 
    ลงชื่อ............................................................ผูรับจดแจง 
             (     ) 
                          ตําแหนง.................................................. 
             วันที่.........เดือน........................พ.ศ......... 
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บัญชีรายชื่อชมุชนที่ไดจดแจงการจัดตัง้ชมุชนตามพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551                            แบบ  จช. 05 
บาน...............................หมูที่..........ตําบล............................................ 

อําเภอ............................................................จังหวัด....................................................... 
 

เลขที่ 
จดแจง 

             ชื่อกลุม/ชุมชน 
วัน/เดอืน/ป
ที่ไดรับ 
จดแจง 

จํานวน
สมาชิก 

 

ชื่อ-นามสกุล 
ผูประสานงาน/ผูแทนชมุชน 

 

ที่ทําการ/ที่ติดตอ 
 

เบอรโทรศัพท 
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เลขที่ 
จดแจง 

             ชื่อกลุม/ชุมชน 
วัน/เดอืน/ป
ที่ไดรับ 
จดแจง 

จํานวน
สมาชิก 

 

ชื่อ-นามสกุล 
ผูประสานงาน/ผูแทนชมุชน 

 

ที่ทําการ/ที่ติดตอ 
 

เบอรโทรศัพท 
 

       
 

       
 

 
 

 
 

     

       

       

       

       

       



 - 3 -

เลขที่ 
จดแจง 

             ชื่อกลุม/ชุมชน 
วัน/เดอืน/ป
ที่ไดรับ 
จดแจง 

จํานวน
สมาชิก 

 

ชื่อ-นามสกุล 
ผูประสานงาน/ผูแทนชมุชน 

 

ที่ทําการ/ที่ติดตอ 
 

เบอรโทรศัพท 
 

       

       

       

       

       

 
 

        ลงชื่อ.................................................................ผูรับจดแจง 
                                                                                                                                                                 (              ) 

     ตําแหนง................................................................. 
                                                                                                      วันที่.........เดือน...........................พ.ศ. .............. 



     แบบ จส.01 

หมายเหต ุ    กรุณาแนบสําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจดแจง  
                     พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

แบบคําขอจดแจงการจัดตัง้สภาองคกรชุมชนตาํบล 
ตามความในมาตรา 5 วรรคหก แหงพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551 

___________________________ 
 

เรียน กํานัน/ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/ผูอํานวยการเขต 
 

 ขาพเจานาย/นาง/นางสาว........................................นามสกุล...................................
ตําแหนง.........................................อยูบานเลขที่...........................หมูบาน...................................
หมูที่.......ตรอก/ซอย..........................ถนน.........................แขวง/ตําบล.......................................
เขต/อําเภอ..................................จังหวดั........................................รหัสไปรษณีย.........................
ในฐานะผูแทนการประชุมในการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนตําบล  ขอยื่นจดแจงการจัดตั้งสภา
องคกรชุมชนตําบลโดยมีเอกสารประกอบแนบทาย ดังตอไปนี ้

1. ขอมูลสภาองคกรชุมชนตําบล (แบบ จส.02) 
2.    รายงานการประชุมการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนตําบล 
 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนและเอกสารแนบทายทุกฉบับเปนความจริงทุก
ประการ และขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมอํีานาจดําเนินการจดแจงการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนตําบล 
 
 
 
    ลงชื่อ.................................................................ผูจดแจง 
            (            ) 
         วันที่........เดือน...........................พ.ศ. ............. 
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1.  ชื่อสภาองคกรชุมชนตําบล............................................................................................................ 

 เขต/อําเภอ..............................................................จังหวัด.............................................................. 
        ที่ต้ัง/ที่ติดตอเลขที่................หมูบาน.....................................หมูที...........ซอย ................................  
 ถนน ................................... ตําบล ......................................... อําเภอ .........................................  
 จังหวัด ................................................ รหสัไปรษณีย ............................ 

หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร .............................................. อีเมล/เว็บไซต ......................................
ชื่อผูประสานงาน.......................................................................ตําแหนง..................................... 
โทรศัพท.........................................โทรสาร .................................... อีเมล...................................... 

2.     สภาองคกรชุมชนตําบลกอต้ังเมื่อ วันที่...........เดือน..................................พ.ศ. ...............  

3.      จํานวนสมาชิก..............................คน  

       สมาชิกจากผูแทนชุมชน.............คน  สมาชิกผูทรงคุณาวุฒิ...............คน ที่ปรึกษา................คน 
4.     สภาองคกรชุมชนตําบล ประกอบดวย (หากมีรายชื่อ/รายละเอียดเพ่ิมใหใชเอกสารแนบ) 

4.1 สมาชิกซึ่งเปนผูแทนของชุมชนทุกประเภท จํานวน.............คน ดังนี้ 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมูบาน อายุ อาชีพ          เบอรโทรศัพท 
1                               
2                       
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10       
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      

 

            แบบแสดงขอมูลสภาองคกรชุมชนตําบล 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมูบาน อายุ อาชีพ          เบอรโทรศัพท 
18      
19      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36      
37      
38      
39      
40      
4.2 สมาชิกผูทรงคุณวฒุิ จํานวน.............คน ดังนี ้

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ สถานะ/ตําแหนง/ประสบการณ  เบอรโทรศัพท 

  1     
  2     
  3     
  4     
  5     
  6     
  7     
  8     
  9     
  10     
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 4.3 ที่ปรึกษาสภาองคกรชมุชนตําบล (ถามี) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ สถานะ/ตําแหนง/ประสบการณ  เบอรโทรศัพท 

  1     
  2     
  3     
  4     
  5     

5.รายชื่อตําแหนงสภาองคกรชุมชนตาํบล 

ประธานสภาองคกรชุมชนตําบล นาย/นาง/นางสาว................................................................ 

รองประธานสภา(1)................................................รองประธานสภา(2)....................................... 

เลขานุการสภา...........................................     

 

6.งาน/กิจกรรมที่สภาองคกรชุมชนตาํบลจะดําเนินการในชวงนี้ 

   1)……………………………………………………………………………………………………….. 

   2)……………………………………………………………………………………………………… 

   3)…………………………………………………………………………………………………… 

   4)…………………………………………………………………………………………………….. 

   5)…………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผูรวบรวมขอมูล 
                                                 (........................................................) 

ตําแหนง................................................................ 
โทรศัพท.................................................... 
วันที่ ....... เดือน ....................... พ.ศ. ........ 

 
 



  

                                                                                                                                     แบบ จส.03 
 

  ใบรับการจดแจงการจัดตัง้สภาองคกรชุมชนตาํบล       
 ตามความในมาตรา 5 วรรคหก แหงพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551 

_________________________________  
 

เขียนที่.................................................. 
               วันที่............เดือน............................พ.ศ. .............. 
 
 ขาพเจา.................................................................ตําแหนง....................................... 
อยูบานเลขที่................................หมูบาน.....................................หมูที่............................................... 
ตรอก/ซอย.........................................................ถนน.......................................................................... 
แขวง/ตําบล...................................................เขต/อําเภอ...................................................................... 
จังหวดั...........................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
ไดรับจดแจงการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนตําบล.................................................................................... 
โดย....................................................... เปนผูจดแจง เมื่อวันที่............เดอืน......................พ.ศ. ......... 
ซ่ึงสภาองคกรชุมชนตําบลมีสถานที่ทําการตั้งอยูเลขที่.................................หมูที่............................
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................... 
แขวง/ตําบล..................................................................เขต/อําเภอ...................................................... 
จังหวดั...........................................รหัสไปรษณีย........................ โทรศัพท........................................ 
โทรสาร..............................................อีเมล.............................................. 
 
 
    ลงชื่อ.......................................................ผูรับจดแจง 
             (     ) 
                          ตําแหนง.................................................. 
             วันที่.........เดือน........................พ.ศ......... 
  
 



                                                                                                                                        แบบ จส.04 
 

 ใบรับรองคุณสมบัติและลักษณะตองหามของสมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบล 
_________________________________ 

  
       เขียนที่.................................................. 
      วันที่.........เดือน............................พ.ศ. ............. 
 
 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว.....................................นามสกุล............................................ 
อยูบานเลขที่..................หมูบาน..................................หมูที่..........ตรอก/ซอย....................................
ถนน.................................แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ............................................
จังหวดั................................รหัสไปรษณยี.........................โทรศัพท....................................... 
ผูไดรับการคัดเลือกใหเปนสมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบล ขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามความในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้ 
 1. มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูเปนประจํา หรือมีช่ือในทะเบยีนบานตามกฎหมายวาดวย
ทะเบียนราษฎรในหมูบานในตําบลนั้นเปนเวลาติดตอกนัไมนอยกวาหนึ่งปจนถึงวนัคัดเลือก 
 2. ไมเปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูมีตําแหนงในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของ
พรรคการเมือง ในระยะเวลาหนึ่งปกอนวนัคัดเลือก  
 3. ไมเคยสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือเขารับการสรรหาเปน
สมาชิกวุฒิสภา ในระยะเวลาหนึ่งปกอนวันคัดเลือก 
 4 .ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุ เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

 ถาตรวจสอบแลวพบวาขอมลูเปนเท็จ ขาพเจายินดีรับผิดทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ......................................................................... ผูรับรอง 
                                      (                          ) 
                                      วันที.่...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 
 
หมายเหต ุ   กรุณาแนบสําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
                    พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 


