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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงเลิกประกอบการคาขาว
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: กองสงเสริมการคาสินคาเกษตร 2
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจงเลิกประกอบการคาขาว
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กองสงเสริมการคาสินคาเกษตร 2
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูข องงานบริการ: รับแจง
5. กฎหมายทีใ่ หอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. การคาขาว พ.ศ. 2489
2)

ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการคาขาวพุทธศักราช 2489 ฉบับที่ 145 พ.ศ.2558
เรื่อง กําหนดเขตควบคุมการคาขาว และกําหนดประเภทผูประกอบการคาขาว

3)

ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการคาขาวพุทธศักราช 2489 ฉบับที่ 146 พ.ศ.2558
เรื่อง ใหผูประกอบการคาขาวขออนุญาตประกอบการคาขาว การกําหนดเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตใหประกอบ
การคาขาว และการสั่งถอนหนังสืออนุญาตใหประกอบการคาขาว

4)

ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการคาขาวพุทธศักราช 2489 ฉบับที่ 147 พ.ศ.2558
เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 1
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด 5
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูม ือประชาชน] การแจงเลิกประกอบการคาขาว 18/05/2015 15:50
11. ชองทางการใหบริการ
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1)

2)

สถานทีใ่ หบริการ กองสงเสริมการคาสินคาเกษตร 2 กรมการคาภายใน อาคาร 2 ชั้น 7 เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี
อ.เมือง จ.นนทบุรี/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ (กรณีผูประกอบการคาขาวที่มสี ํานักงานใหญตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร)
สถานทีใ่ หบริการ สํานักงานการคาภายในจังหวัด 76 จังหวัด /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ (กรณีที่มีสํานักงานใหญตั้งอยูใ นตางจังหวัด ใหยนื่ ณ สํานักงานการคาภายในจังหวัดนั้นๆ)

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การเลิกประกอบการคาขาวตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่เลิกประกอบการคาขาว
2. ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แตเจาหนาทีต่ รวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ตองยื่นเพิ่มเติมโดยผูยนื่ คําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิม่ เติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึก
ดังกลาว มิเชนนัน้ จะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึก
ดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยนื่ คําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูประกอบการยื่นคําขอแจง 15 นาที
เลิกประกอบการคาขาว
พรอมเอกสารหลักฐาน/
เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสาร

การพิจารณา

- เจาหนาที่ลงทะเบียน

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

45 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองสงเสริม
การคาสินคา
เกษตร 2

กองสงเสริม

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

รับคําขอเพื่อรับทราบการ
แจงเลิก
- ผูประกอบการชําระ
คาธรรมเนียมและรับ
ใบเสร็จรับเงินไวเปน
หลักฐาน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
การคาสินคา
เกษตร 2

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 ชั่วโมง
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา
บุคคล

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีผูแจงที่เปน
บุคคลธรรมดา
โดยเซ็นชื่อรับรอง
สําเนา)
(กรณีผูแจงที่เปน
นิติบุคคล รวมถึง
สหกรณหรือกลุม
เกษตรกร โดยผูมี
อํานาจผูกพันนิติ
บุคคลเซ็นชื่อ
รับรองสําเนาและ
ประทับตรานิติ
บุคคล)
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ที่
3)

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
หนังสือมอบ
อํานาจ
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
ประชาชนของผู
มอบอํานาจ และ
ผูรับมอบอํานาจ

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

0

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(กรณีมอบอํานาจ)

1

ฉบับ

(เจาของบัตร
เซ็นชื่อรับรอง
สําเนา)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
แบบคําขอ
(คข.4)
หนังสืออนุญาต
ใหประกอบ
การคาขาวฉบับ
เดิม

-

1

กรมการคาภายใน 1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

16. คาธรรมเนียม
1) แจงเลิก
คาธรรมเนียม 25 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน กองสงเสริมการคาสินคาเกษตร 2 กรมการคาภายใน อาคาร 2 ชั้น 7 ถ.นนทบุรี อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000 (โทร/โทรสาร 02-547-5502)
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน ศูนยรับเรื่องรองเรียน กรมการคาภายใน อาคาร 2 ชั้น 3 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000
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3)
4)

หมายเหตุ ชองทางการรองเรียน Call center กรมการคาภายใน เบอรโทร 1569
หมายเหตุ ชองทางการรองเรียน เว็บไซตศูนยรับเรื่องรองเรียนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กรมการคาภายใน www.dit.go.th.
หมายเหตุ -

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
คําขอแจงเลิกประกอบการคาขาว (คข.4)
-

19. หมายเหตุ
ดาวนโหลดแบบฟอรมไดทาง
http://law.dit.go.th/SearchResultSub_2UI.aspx?DocID=3951&amp;DocParentID=2220

วันที่พิมพ
สถานะ

18/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
SOMBUT HUTACHAROEN
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

