
สรุปจ ำนวนกระบวนงำนบริกำรประชำชน 
ของหน่วยงำนสังกัดกระทรวงพำณิชย์  

 
ล ำดับที่ หน่วยงำน ทั้งหมด มอบหมำย 

ส่วนภูมิภำค 
1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 99 35 
2. กรมการค้าภายใน 48 14 
3. กรมการค้าต่างประเทศ 49 8 
4.* กรมทรัพย์สินทางปัญญา 34 - 

รวม 230 57 
 
หมายเหตุ * งานบริการกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นงานบริการที่ต้องได้รับการอนุมัติที่ส่วนกลางเท่านั้น      
                จึงไม่มีการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนในส่วนภูมิภาค 
 
 



รำยชื่อกระบวนงำนบริกำรของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 
 
กรมกำรค้ำภำยใน  (จ ำนวน  14 กระบวนงำน) 
1. การขออนุญาตขนย้ายน้ ามันปาล์ม 
2. การขออนุญาตขนย้ายกระเทียมที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
3. การขออนุญาตขนย้ายข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ 
4. การขออนุญาตขนย้ายหัวมันส าปะหลังสด และมันเส้น 
5. การขออนุญาตขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร 
6. การขออนุญาตหนังสือก ากับการขนย้ายตามหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสารในสต็อกของรัฐ ซึ่ง
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว มีมติเห็นชอบให้ระบายสู่อุตสาหกรรม 
7. การขออนุญาตน า ขนย้าย จ าหน่าย มีไว้ครอบครอง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพสารกาเฟอีน หรือเกลือของ
สารกาเฟอีน 
8. การขออนุญาตน า ขนย้าย จ าหน่าย มีไว้ครอบครอง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพน้ ายาเคมีอีเธอร์ น้ ายาเคมี
คลอโรฟอร์ม 
9. การขออนุญาตน า ขนย้าย จ าหน่าย มีไว้ครอบครอง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพกรดแอซิติกล้วน 
10. การขอเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสืออนุญาตขอใบแทนหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว 
11. การขออนุญาต ขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว ประเภทน าเข้าข้าวจากต่างประเทศ  
ประเภทสีข้าว  ประเภทนายหน้าค้าข้าว  ประเภทขายส่ง ประเภทท่าข้าว และประเภทอ่ืนๆ 
12. การขออนุญาต ขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศ 
ประเภทผู้ส่งออกข้าวสารบรรจุกล่องหรือหีบห่อ ประเภทผู้ส่งออกชายแดน 
13. การแจ้งเลิกประกอบการค้าข้าว 
14. การขออนุญาต/ ขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไปจ าหน่าย
ต่างประเทศ (ประเภทผู้ส่งออกท่ัวไป) 
 
กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ  (จ ำนวน  8 กระบวนงำน) 
15. การขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเข้าสินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบ 
16. การจดทะเบียนน าเข้าสินค้าที่มีมาตรการส่งออก (กาแฟรับอนุญาต) 
17. การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ (Registration Database) และท าบัตร
ประจ าตัวผู้ส่งออก - น าเข้าสินค้า และบัตรผู้รับมอบอ านาจ 
18. การออกใบอนุญาตส่งออกสินค้าที่มีมาตรการส่งออก 
19. การออกใบอนุญาตน าเข้าสินค้าท่ีมีมาตรการน าเข้า 
20. การออกหนังสือรับรองการน าเข้าภายใต้พันธกรณคีวามตกลงระหว่างประเทศ 
21. การให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทาง
การค้าระหว่างประเทศ 
22. การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก าเนิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
 
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (จ ำนวน  35 กระบวนงำน) 
23. การขออนุญาตและจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมการค้า หอการค้า 
24. การจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมการค้า หอการค้า 
25. การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับสมาคมการค้าหอการค้า 



26. การแจ้งทะเบียนสมาชิกสมาคมการค้า หอการค้า 
27. การแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชีสมาคมการค้า หอการค้า 
28. การแจ้งสมาคมการค้า หอการค้า 
29. การแจ้งเสร็จการช าระบัญชีสมาคมการค้า หอการค้า 
30. การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทจ ากัด   
31. การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจ ากัด   
32.  การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด 
33. การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจ ากัด (ภายในวันเดียว) 
34. การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทจ ากัด 
35. การจดทะเบียนแก้ไขกรรมการ และ หรือ อ านาจกรรมการ ของบริษัทจ ากัด 
36. การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 (ชื่อบริษัทจ ากัด) และตราของบริษัท 
37. การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2 ส านักงานของบริษัท และแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้ง
ส านักงานแห่งใหญ่ และ หรือ ส านักงานสาขา ของบริษัทจ ากัด 
38. การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุท่ีประสงค์) ของบริษัทจ ากัด 
39. การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 แปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทจ ากัด 
40. การจดทะเบียนมติพิเศษให้เพ่ิมทุน เพ่ิมทุน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (ทุน) ของบริษัทจ ากัด 
41. การจดทะเบียนมติพิเศษให้ลดทุน ลดทุน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 ของบริษัทจ ากัด 
42. การจดทะเบียนมติพิเศษให้ควบบริษัท 
43. การจดทะเบียนตั้ง หรือเปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชี หรือแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจของผู้ช าระบัญชี และที่ตั้ง
ส านักงานของผู้ช าระบัญชี (บริษัทจ ากัด) 
44. การจดทะเบียนควบบริษัทจ ากัด 
45. การจดทะเบียนเลิกบริษัทจ ากัด 
46. การจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีของบริษัทจ ากัด 
47. การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
48. การจดทะเบียนแกไ้ขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
49. การจดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชี อ านาจ ที่ตั้งส านักงานของผู้ช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้าง
หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
50. การจดทะเบียนควบห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
51. การจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัด 
52. การจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
53. การจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
54. การน าส่งงบการเงิน กรณีผู้น าส่งเป็นหอการค้า สมาคมการค้า 
55. การน าส่งงบการเงิน กรณีผู้น าส่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนิติบุคคลต่างประเทศ กิจการร่วมค้าตาม
ประมวลรัษฎากร 
56. การน าส่งงบการเงิน กรณีผู้น าส่งเป็นบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด 
57. การขอแก้ไขรายการอ่ืน ๆ ที่ไม่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 
 
 


