แบบฟอรมขอมูลรายชื่อคูมือบริการประชาชน และกระบวนงานที่มอบหมายใหสํานักงานพาณิชยจังหวัดเปนผูดําเนินการ

ลําดับที่

ชื่อคูมือบริการประชาชน

1
2
3
4
5
6

การขออนุญาตขนยายน้ํามันปาลม
การขออนุญาตขนยายกระเทียมที่นําเขาจากตางประเทศ
การขออนุญาตขนยายขาวโพด เลี้ยงสัตว
การขออนุญาตขนยายหัวมันสําปะหลังสด และมันเสน
การขออนุญาตขนยายขาวเปลือก ขาวสาร
การขออนุญาตหนังสือกํากับการขนยายตามหนังสืออนุญาต
การขนยายขาวสารในสต็อกของรัฐ ซึ่ง
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว มีมติเห็นชอบ
ใหระบายสูอุตสาหกรรม
การขออนุญาตนํา ขนยาย จําหนาย มีไวครอบครอง ใช หรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพสารกาเฟอีน หรือเกลือของสารกาเฟอีน
การขออนุญาตนํา ขนยาย จําหนาย มีไวครอบครอง ใช หรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพน้ํายาเคมีอีเธอร น้ํายาเคมีคลอโรฟอรม
การขออนุญาตนํา ขนยาย จําหนาย มีไวครอบครอง ใช หรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพกรดแอซิติกลวน
การขออนุญาตขนยายขาวเปลือก ขาวสารที่นําเขาจาก
ตางประเทศ
การขออนุญาตขนยายขาวสารในสต็อกของรัฐ ซึ่ง
คณะกรรมการ นโยบายและบริหารจัดการขาว มีมติ
เห็นชอบใหระบายสูอุตสาหกรรม
การขอเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสืออนุญาตขอใบแทน
หนังสืออนุญาตใหประกอบการคาขาว

1 วันทําการ
1 วันทําการ
1 วันทําการ
1 วันทําการ
1 วันทําการ
1 วันทําการ

กระบวนงานที่มอบหมายให
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเปน
ผูดําเนินการ
ทุกกระบวนงาน
ทุกกระบวนงาน
ทุกกระบวนงาน
ทุกกระบวนงาน
ทุกกระบวนงาน
ทุกกระบวนงาน

1 วันทําการ

ทุกกระบวนงาน

1 วันทําการ

ทุกกระบวนงาน

1 วันทําการ

ทุกกระบวนงาน

1 วันทําการ

-

1 วันทําการ

-

1 วันทําการ

การขอเปลี่ยนแปลงรายการใน
หนังสืออนุญาตขอใบแทนหนังสือ
อนุญาตใหประกอบการคาขาว

การขออนุญาต ขอตออายุหนังสืออนุญาตใหประกอบการคา
ขาว ประเภทนําเขาขาวจากตางประเทศ ประเภทสีขาว
ประเภทนายหนาคาขาว ประเภทขายสง ประเภททาขาว
และประเภทอื่นๆ
การขออนุญาต ขอตออายุหนังสืออนุญาตใหประกอบการคา
ขาวประเภทคาขาวสงไปจําหนายตางประเทศ ประเภทผู
สงออกขาวสารบรรจุกลองหรือหีบหอ ประเภทผูส งออก
ชายแดน
การแจงเลิกประกอบการคาขาว
การขออนุญาต/ ขอตออายุหนังสืออนุญาตใหประกอบ
การคาขาวประเภทคาขาวสงไปจําหนายตางประเทศ
(ประเภทผูสงออกทั่วไป)
การขออนุญาต ขอตออายุหนังสืออนุญาตใหใชเครื่องหมาย

1 วันทําการ

การขออนุญาต ขอตออายุหนังสือ
อนุญาตใหประกอบการคาขาว

1 วันทําการ

การขออนุญาต ขอตออายุหนังสือ
อนุญาตใหประกอบการคาขาว

1 วันทําการ
8 วันทําการ

การแจงเลิก
การขออนุญาต ขอตออายุหนังสือ
อนุญาตใหประกอบการคาขาว

1 วันทําการ

-

7
8
9
10
11
12

13

14

15
16
17

ระยะเวลา

แบบฟอรมขอมูลรายชื่อคูมือบริการประชาชน และกระบวนงานที่มอบหมายใหสํานักงานพาณิชยจังหวัดเปนผูดําเนินการ
ลําดับที่

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อคูมือบริการประชาชน
รับรองมาตรฐานขาวหอมมะลิบรรจุถุงจําหนาย
ภายในประเทศของกรมการคาภายใน (รูปพนมมือ)
การอนุญาตและออกใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินคา
กิจการไซโล และกิจการหองเย็น
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินคา
กิจการไซโล และกิจการหองเย็น
การอนุญาตใหมีสํานักงานสาขา
การออกใบแทนใบอนุญาตใหมีสํานักงานสาขา
การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินคา ไซโล และ
หองเย็น
การรับแจงหยุดดําเนินกิจการ
การรับแจงไมดําเนินกิจการ
การรับแจงเลิกกิจการ
การรับแจงการเปลี่ยนแปลงขอมูล เกี่ยวกับคลังสินคา ไซโล
หรือหองเย็น ที่เก็บรักษาสินคาเฉพาะแกบริษัทในเครือ
การรับแจงการใหเชาคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็น เกินกวา
รอยละหาสิบของพื้นที่
การรับแจงขอมูลเกี่ยวกับคลังสินคา ไซโล และหองเย็นที่เก็บ
รักษาสินคาเฉพาะแกบริษัทในเครือ
การรับ แจง แบบรายงานประจําปแสดงขอมูล สินค าที่เก็ บ
รักษาสินคาเฉพาะแกบริษัทในเครือ
การขออนุญาตและการอนุญาตลดทุน
การรับแจงเปลี่ยนแปลงลักษณะ สภาพ จํานวน หรือขนาด
ของคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็น
การรับแจงเปลี่ยนแปลงสถานที่ทําการ
การรับแจงรายงานประจําป งบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
การรับแจงเปลี่ยนแปลงนายคลังสินคา
การขอรับ การส ง เสริมการจัด ตั้ง ตลาดกลางสิน คาเกษตร
และการขอตออายุ
การขออนุญาตใชเครื่องหมายบริการศูนยสงเสริมและพัฒนา
มาตรฐานสินคาเกษตร AGQC และการขอตออายุ
การขอปรั บ อั ต ราค า บริ ก าร ศู น ย ส ง เสริ ม และพั ฒ นา
มาตรฐานสินคาเกษตร AGQC
การขออนุญาตใหนําเครื่องชั่งตวงวัดออกจากดานศุลกากร
การออกหนังสือรับรองในการประกอบธุรกิจในการผลิต
ซอมเครื่องชั่งตวงวัด
การออกหนังสือรับรองประกอบธุรกิจนําเขา ขาย เครื่องชั่ง
ตวงวัด และใหบริการชั่ง

ระยะเวลา

กระบวนงานที่มอบหมายให
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเปน
ผูดําเนินการ

11 วันทําการ

การตรวจสอบเอกสาร

9 วันทําการ

การตรวจสอบเอกสาร

11 วันทําการ
9วันทําการ
11 วันทําการ

การตรวจสอบเอกสาร
การตรวจสอบเอกสาร
การตรวจสอบเอกสาร

14 วันทําการ
14 วันทําการ
9 วันทําการ
11 วันทําการ

การตรวจสอบเอกสาร
การตรวจสอบเอกสาร
การตรวจสอบเอกสาร
การตรวจสอบเอกสาร

9 วันทําการ

การตรวจสอบเอกสาร

11 วันทําการ

การตรวจสอบเอกสาร

1 วันทําการ

การตรวจสอบเอกสาร

9 วันทําการ
9 วันทําการ

การตรวจสอบเอกสาร
การตรวจสอบเอกสาร

9 วันทําการ
1 วันทําการ
9 วันทําการ
25 วันทําการ

การตรวจสอบเอกสาร
การตรวจสอบเอกสาร
การตรวจสอบเอกสาร
การตรวจสอบเอกสาร

97 วันทําการ

การตรวจสอบเอกสาร

25 วันทําการ

การตรวจสอบเอกสาร

30 นาที
2 วันทําการ

-

30 นาที

-

แบบฟอรมขอมูลรายชื่อคูมือบริการประชาชน และกระบวนงานที่มอบหมายใหสํานักงานพาณิชยจังหวัดเปนผูดําเนินการ
ลําดับที่
41
42
43
44
45
46
47
48

ชื่อคูมือบริการประชาชน
การตรวจสอบใหคํารับรองเครื่องตวงและเครื่องวัด
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเฉพาะตัว
การออกใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบและใหคํารับรองเครื่อง
ชั่งตวงวัดที่ตนเองผลิตหรือซอม
การตรวจสอบความเที่ยงตุมน้ําหนัก
การตรวจสอบความเที่ยงเครื่องวัดความชื้นขาว
การตรวจสอบเพื่อติดแถบผนึกแสดงการยกเวนการใหคํา
รับรองสวนประกอบของเครื่องชั่ง
การตรวจสอบใหคํารับรองเครื่องชั่ง ตุมน้ําหนัก และ
เครื่องวัดความชื้นขาว
การขอตั้งราคาและการเปลี่ยนแปลงราคาสินคา

ระยะเวลา
2 วันทําการ
30 นาที
10 วันทําการ

-

8 วันทําการ
21 วันทําการ
1 วันทําการ

-

2 วันทําการ

-

15 วันทําการ

-

กระบวนงานที่มอบหมายให
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเปน
ผูดําเนินการ

