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�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค�าข�าว 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

ฉบับท่ี ๑๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เร่ือง ให�ผู�ประกอบการค�าข�าวขออนุญาตประกอบการค�าข�าว การกําหนดเง่ือนไขในหนังสือ 

อนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว และการสั่งถอนหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว 
   

 
ตามท่ีคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค�าข�าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

ได�ออกประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค�าข�าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับท่ี 
๑๔๓ พ.ศ. ๒๕๔๘ เร่ือง ให�ผู�ประกอบการค�าข�าวขออนุญาตประกอบการค�าข�าว การกําหนดเง่ือนไข
ในหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว และการสั่งถอนหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว 
ลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ9 พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดให�ผู�ประกอบการค�าข�าวขออนุญาตประกอบการค�าข�าว 
กําหนดเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว และการสั่งถอนหนังสืออนุญาตให�ประกอบ
การค�าข�าวไปแล�ว น้ัน 

 
บัดน้ี เป;นการสมควรปรับปรุงการขออนุญาตประกอบการค�าข�าว การกําหนด

เง่ือนไขประกอบการค�าข�าว และการสั่งถอนหนังสืออนุญาตประกอบการค�าข�าวเสียใหม=ให�เหมาะสม
ย่ิงข้ึน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๑) มาตรา ๙ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และ

มาตรา ๑๕ แห=งพระราชบัญญัติการค�าข�าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
การค�าข�าว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๙ คณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค�าข�าว 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ จึงออกประกาศไว� ดังต=อไปน้ี 

 
ข�อ ๑๑  ประกาศฉบับน้ีให�ใช�บังคับนับต้ังแต=วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป;นต�นไป 
 
ข�อ ๒  ให�ยกเลิกประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค�าข�าว 

พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับท่ี ๑๔๓ พ.ศ. ๒๕๔๘ เร่ือง ให�ผู�ประกอบการค�าข�าวขออนุญาตประกอบการ
ค�าข�าว การกําหนดเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว และการสั่งถอนหนังสืออนุญาต
ให�ประกอบการค�าข�าว ลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ9 พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
หมวด ๑ 

การขออนุญาตประกอบการค�าข�าว 
   

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๕๐ ง/หน�า ๒๔/๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ข�อ ๓  ให�ผู�ประกอบการค�าข�าวเป;นทางการค�าปกติประเภทดังต=อไปน้ี ต�องขอ
อนุญาตประกอบการค�าข�าว และเม่ือได�รับหนังสืออนุญาตแล�ว จึงจะประกอบการค�าข�าวได� 

(๑) ประเภทค�าข�าวส=งไปจําหน=ายต=างประเทศท่ีเป;นผู�ส=งออกท่ัวไป ผู�ส=งออกข�าวสาร
บรรจุกล=องหรือหีบห=อ หรือท่ีเป;นผู�ส=งออกชายแดน 

(๒) ประเภทนําเข�าข�าวจากต=างประเทศ 
(๓) ประเภทสีข�าว 
(๔) ประเภทนายหน�าค�าข�าว 
(๕) ประเภทขายส=ง 
(๖) ประเภทท=าข�าว 
 
ข�อ ๔  ให�ผู�ประกอบการค�าข�าวตามข�อ ๓ ท่ีประกอบการค�าข�าวอยู=ในวันท่ีประกาศ

ฉบับน้ีใช�บังคับต�องขออนุญาตประกอบการค�าข�าวภายในสามสิบวัน นับแต=วันท่ีประกาศฉบับน้ีใช�
บังคับ 

ผู�ประสงค9จะประกอบการค�าข�าวภายหลังวันท่ีประกาศฉบับน้ีใช�บังคับต�องได�รับ
หนังสืออนุญาตตามข�อ ๓ ก=อนจึงจะประกอบการค�าข�าวได� 

กรณีผู�ประกอบการค�าข�าวได�รับหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าวแล�วในวันท่ี
ประกาศฉบับน้ีใช�บังคับให�ถือเป;นการอนุญาตตามวรรคหน่ึง และให�ประกอบการค�าข�าวต=อไปได�
จนกว=าหนังสืออนุญาตสิ้นอายุแต=ต�องปฏิบัติตามเง่ือนไขข�อ ๑๘ ข�อ ๒๐ ข�อ ๒๑ ข�อ ๒๒ หรือข�อ ๒๓ 
และให�ถือว=าเง่ือนไขดังกล=าวเป;นเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในหนังสืออนุญาตนับแต=วันท่ีประกาศฉบับน้ีใช�
บังคับ 

 
ข�อ ๕  ผู�ประกอบการค�าข�าวท่ีเคยถูกสั่งถอนหนังสืออนุญาตจะย่ืนคําขออนุญาต

ประกอบการค�าข�าวได�เม่ือพ�นกําหนดระยะเวลาท่ีถูกสั่งถอนหนังสืออนุญาตน้ันแล�ว 
 
ข�อ ๖  คําขออนุญาตประกอบการค�าข�าวตามข�อ ๓ ต�องใช�ตามแบบท่ีคณะกรรมการ

กําหนดพร�อมเอกสารหลักฐานแนบท�ายประกาศน้ี 
 
ข�อ ๗  การขออนุญาตประกอบการค�าข�าวของผู�ประกอบการค�าข�าวประเภทค�าข�าว

ส=งไปจําหน=ายต=างประเทศท่ีเป;นผู�ส=งออกท่ัวไป ประเภทสีข�าว หรือประเภทท=าข�าว ท่ีเป;นนิติบุคคล
ประเภทบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัท ต�องมีบุคคลสัญชาติไทยท่ีมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัทอย=างน�อยหน่ึงคนลงลายมือช่ือในคําขออนุญาต 

 
ข�อ ๘๒  การย่ืนคําขออนุญาตประกอบการค�าข�าวจะย่ืนต=อพนักงานเจ�าหน�าท่ี ณ 

สถานท่ีที่กําหนด หรือย่ืนทางระบบข�อมูลอิเล็กทรอนิกส9ก็ได� 
                                                 

๒ ข�อ ๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค�าข�าว 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับท่ี ๑๔๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ เร่ือง แก�ไขปรับปรุงการให�ผู�ประกอบการค�าข�าวขออนุญาต
ประกอบการค�าข�าว การกําหนดเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว และการสั่งถอนหนังสืออนุญาตให�
ประกอบการค�าข�าว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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การย่ืนคําขออนุญาตต=อพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามวรรคหน่ึง ให�ย่ืน ณ สถานท่ีราชการ
ดังต=อไปน้ี 

(๑) ผู�ท่ีมีสํานักงานแห=งใหญ=ต้ังอยู=ในกรุงเทพมหานครให�ย่ืน ณ กรมการค�าภายใน
กระทรวงพาณิชย9 

(๒) ผู�ที่มีสํานักงานแห=งใหญ=ต้ังอยู=ในเขตท�องท่ีจังหวัดอ่ืนให�ย่ืน ณ สํานักงานพาณิชย9
จังหวัด แห=งท�องท่ีน้ัน 

ผู�ประสงค9จะย่ืนคําขออนุญาตประกอบการค�าข�าวทางระบบข�อมูลอิเล็กทรอนิกส9 
ต�องลงนามในบันทึกแสดงความตกลงกับกรมการค�าภายใน กระทรวงพาณิชย9ก=อน 

 
ข�อ ๙  ผู�ประกอบการค�าข�าวประเภทค�าข�าวส=งไปจําหน=ายต=างประเทศต�องระบุใน

คําขออนุญาตประกอบการค�าข�าวให�ชัดเจนว=าเป;นผู�ส=งออกท่ัวไป หรือผู�ส=งออกข�าวสารบรรจุกล=อง
หรือหีบห=อท่ีมีนํ้าหนักข�าวสารสุทธิไม=เกินสิบสองกิโลกรัมต=อกล=องหรือหีบห=อ หรือผู�ส=งออกชายแดน 

 
หมวด ๒ 

การออกหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว 
   

 
ข�อ ๑๐  เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�รับคําขออนุญาตประกอบการค�าข�าวแล�ว ให�

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให�ถูกต�องครบถ�วน พร�อมเสนอความเห็นประกอบก=อนนําเสนอผู�มีอํานาจ
พิจารณาอนุญาต 

กรณีเอกสารหลักฐานไม=ครบถ�วนให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีแจ�งให�ผู�ย่ืนคําขออนุญาต
ประกอบการค�าข�าวแก�ไขและย่ืนใหม=ให�ถูกต�องครบถ�วนภายในเจ็ดวันทําการ นับแต=วันถัดจากวันท่ี
ได�ร ับแจ�ง หากผู �ยื ่นคําขออนุญาตประกอบการค�าข�าวไม=ดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดให�
จําหน=ายคําขออนุญาตดังกล=าว 

 
ข�อ ๑๑  ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีซึ่งมีอํานาจอนุญาตพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให�

ประกอบการค�าข�าวให�แล�วเสร็จภายในวันน้ันหรืออย=างช�าในวันทําการรุ=งข้ึน 
ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให�นับต้ังแต=เม่ือได�รับคําขออนุญาตและเอกสารหลักฐาน

ครบถ�วนถูกต�อง 
กรณีมีเหตุจําเป;นท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีซึ่งมีอํานาจอนุญาตไม=อาจออกหนังสืออนุญาต

ให�ประกอบการค�าข�าวภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึงให�ขยายเวลาออกไปได�อีกไม=เกินสองวัน แต=ต�อง
มีหนังสือแจ�งการขยายเวลาและเหตุจําเป;นให�ผู�ประกอบการค�าข�าวท่ีขออนุญาตทราบ 

 
ข�อ ๑๒  หนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าวให�เป;นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการ

กําหนดแนบท�ายประกาศน้ี และให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีเก็บคู=ฉบับไว�เป;นหลักฐาน 
 
ข�อ ๑๓  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว 

ให�ย่ืนคําขอตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนดแนบท�ายประกาศน้ี พร�อมหนังสืออนุญาตฉบับเดิมและ
หลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสืออนุญาต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ข�อ ๑๔  กรณีหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าวชํารุด ถูกทําลาย สูญหายให�ย่ืน

คําขอรับใบแทนหนังสืออนุญาตตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนดแนบท�ายประกาศน้ี พร�อมหนังสือ
อนุญาตให�ประกอบการค�าข�าวฉบับเดิม หรือหลักฐานการแจ�งความต=อพนักงานสอบสวนกรณีสูญหาย 

 
ข�อ ๑๕  การย่ืนคําขอตามข�อ ๑๓ หรือข�อ ๑๔ ให�ย่ืนคําขอต=อพนักงานเจ�าหน�าท่ี

ตามข�อ ๘ ภายในสิบห�าวัน นับแต=วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสืออนุญาตหรือวันท่ีทราบถึง
การชํารุด ถูกทําลาย สูญหายตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนดแนบท�ายประกาศน้ี 

ให�นําความในข�อ ๑๑ มาใช�บังคับกับการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือ
อนุญาตและการออกใบแทนหนังสืออนุญาตโดยอนุโลม 

 
ข�อ ๑๖  หนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าวให�มีอายุถึงวันท่ีสามสิบเอ็ดธันวาคม

ของปJที่ได�รับอนุญาต 
การขอต=ออายุหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าวจะต�องย่ืนคําขอก=อนใบอนุญาต

สิ้นอายุพร�อมหนังสืออนุญาตฉบับเดิมและเอกสารหลักฐานประกอบคําขออนุญาตตามข�อ ๖ 
 
ข�อ ๑๗  ผู�ท่ีเลิกประกอบการค�าข�าวต�องแจ�งให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามข�อ ๘ ทราบ

ภายในสิบห�าวันนับแต=วันท่ีเลิกประกอบการค�าข�าว ตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนดแนบท�าย
ประกาศน้ี 

 
หมวด ๓ 

การกําหนดเง่ือนไขในหนังสอือนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว 
   

 
ข�อ ๑๘  ผู�ได�รับหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว ประเภทค�าข�าวส=งไปจําหน=าย

ต=างประเทศท่ีเป;นผู�ส=งออกท่ัวไป ต�องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว�ในหนังสืออนุญาต ดังต=อไปน้ี 
(๑) มีข�าวสารเป;นกรรมสิทธ์ิของตนเองไม=น�อยกว=าห�าร�อยเมตริกตัน สําหรับบริษัท 

ซึ่งมีทุนจดทะเบียนไม=เกินย่ีสิบล�านบาท และไม=น�อยกว=าหน่ึงพันเมตริกตัน สําหรับบริษัทซึ่งมีทุนจด
ทะเบียนเกินย่ีสิบล�านบาทข้ึนไป ภายในกําหนดสิบห�าวันนับแต=วันท่ีออกหนังสืออนุญาตประกอบ
การค�าข�าวและตลอดเวลาท่ีได�รับหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว 

(๒) เก็บข�าวไว�ในสถานท่ีเก็บข�าวตามท่ีย่ืนหลักฐานไว� 
(๓) การเปลี่ยนแปลง การเพ่ิม หรือลดจํานวนสถานที่เก็บข�าวต�องแจ�งเป;นหนังสือ

ต=อพนักงานเจ�าหน�าท่ีภายในสิบห�าวัน นับแต=วันเปลี่ยนแปลง เพ่ิม หรือลดจํานวนสถานท่ีเก็บข�าว 
(๔) ใช�เคร่ืองช่ังและเคร่ืองวัดความช้ืนข�าวท่ีมีคํารับรองจากกรมการค�าภายใน ตาม

กฎหมายว=าด�วยมาตราช่ังตวงวัด ไม=ใช�หรือมีไว�เพ่ือใช�เคร่ืองช่ัง เคร่ืองวัดท่ีมีความเท่ียงเกินอัตราเผื่อ
เหลือเผื่อขาดตามท่ีกําหนด และไม=กระทําการใด ๆ เพ่ือให�เคร่ืองช่ัง เคร่ืองวัดท่ีมีคํารับรอง แสดง
นํ้าหนักปริมาณ ผิดไปจากท่ีได�รับการตรวจสอบความเท่ียงกับแบบมาตราเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
ตามท่ีกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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(๕) ต�องซื้อขายเป;นหน=วยนํ้าหนักมาตรฐานในระบบเมตริก และไม=เอาเปรียบในการ
ซื้อขาย การช่ังนํ้าหนัก การชําระเงิน การหักค=าใช�จ=ายใด ๆ นอกเหนือจากการซื้อขาย 

 
ข�อ ๑๙  ความในข�อ ๑๘ (๑) (๒) และ (๓) มิให�ใช�บังคับแก= 
(๑) รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทท่ีส=วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยู=ด�วย 
(๒) สหกรณ9หรือกลุ=มเกษตรกร 
(๓) ผู�ประกอบการค�าข�าวประเภทค�าข�าวส=งไปจําหน=ายต=างประเทศท่ีเป;นผู�ส=งออก

ข�าวสารบรรจุกล=องหรือหีบห=อ ท่ีมีนํ้าหนักข�าวสารสุทธิไม=เกินสิบสองกิโลกรัมต=อกล=องหรือหีบห=อ 
(๔) ผู�ประกอบการค�าข�าวประเภทค�าข�าวส=งไปจําหน=ายต=างประเทศท่ีเป;นผู�ส=งออก

ชายแดน 
 
ข�อ ๒๐  ผู�ได�รับหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าวประเภทค�าข�าวส=งไปจําหน=าย

ต=างประเทศท่ีเป;นผู�ส=งออกข�าวสารบรรจุกล=องหรือหีบห=อต�องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว�ในหนังสือ
อนุญาต ดังต=อไปน้ี 

(๑) ต�องส=งข�าวสารไปจําหน=ายต=างประเทศเฉพาะข�าวสารบรรจุกล=องหรือหีบห=อท่ีมี
นํ้าหนักข�าวสารสุทธิไม=เกินสิบสองกิโลกรัมต=อกล=องหรือหีบห=อ 

(๒) ใช�เคร่ืองช่ังและเคร่ืองวัดความช้ืนข�าวท่ีมีคํารับรองจากกรมการค�าภายใน ตาม
กฎหมายว=าด�วยมาตราช่ังตวงวัด ไม=ใช�หรือมีไว�เพ่ือใช�เคร่ืองช่ัง เคร่ืองวัดท่ีมีความเท่ียงเกินอัตราเผื่อ
เหลือเผื่อขาดตามท่ีกําหนด และไม=กระทําการใด ๆ เพ่ือให�เคร่ืองช่ัง เคร่ืองวัดท่ีมีคํารับรอง แสดง
นํ้าหนัก ปริมาณผิดไปจากท่ีได�รับการตรวจสอบความเท่ียงกับแบบมาตราเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
ตามท่ีกําหนด 

(๓) ต�องซื้อขายเป;นหน=วยนํ้าหนักมาตรฐานในระบบเมตริก และไม=เอาเปรียบในการ
ซื้อขาย การช่ังนํ้าหนัก การชําระเงิน การหักค=าใช�จ=ายใด ๆ นอกเหนือจากการซื้อขาย 

 
ข�อ ๒๑  ผู�ได�รับหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าวประเภทค�าข�าวส=งไปจําหน=าย

ต=างประเทศท่ีเป;นผู�ส=งออกชายแดนต�องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว�ในหนังสืออนุญาต ดังต=อไปน้ี 
(๑) ต�องส=งข�าวสารไปจําหน=ายต=างประเทศเฉพาะในจังหวัดชายแดนท่ีผู�ได�รับหนังสือ

อนุญาตมีภูมิลําเนาอยู=ในพ้ืนท่ี โดยมีมูลค=าการส=งออกไม=เกินวันละห�าล�านบาท 
(๒) ใช�เครื่องชั่งและเครื่องวัดความชื้นข�าวที่มีคํารับรองจากกรมการค�าภายใน 

ตามกฎหมายว=าด�วยมาตราช่ังตวงวัด ไม=ใช�หรือมีไว�เพ่ือใช�เคร่ืองช่ัง เคร่ืองวัดท่ีมีความเท่ียงเกินอัตรา
เผื่อเหลือเผื่อขาดตามท่ีกําหนด และไม=กระทําการใด ๆ เพ่ือให�เคร่ืองช่ัง เคร่ืองวัดท่ีมีคํารับรอง แสดง
นํ้าหนัก ปริมาณผิดไปจากท่ีได�รับการตรวจสอบความเท่ียงกับแบบมาตราเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
ตามท่ีกําหนด 

(๓) ต�องซื้อขายเป;นหน=วยนํ้าหนักมาตรฐานในระบบเมตริก และไม=เอาเปรียบในการ
ซื้อขายการช่ังนํ้าหนัก การชําระเงิน การหักค=าใช�จ=ายใด ๆ นอกเหนือจากการซื้อขาย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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ข�อ ๒๒  ผู�ได�รับหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าวประเภทนายหน�าค�าข�าวต�อง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว�ในหนังสืออนุญาตโดยต�องไม=เอาเปรียบในการซื้อขาย การชําระเงิน การหัก
ค=าใช�จ=ายใด ๆ นอกเหนือจากการซื้อขาย 

 
ข�อ ๒๓  ผู�ได�รับหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าวประเภทสีข�าว และประเภท

ท=าข�าวต�องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว�ในหนังสืออนุญาต ดังต=อไปน้ี 
(๑) ใช�เคร่ืองช่ังและเคร่ืองวัดความช้ืนข�าวท่ีมีคํารับรองจากกรมการค�าภายใน ตาม

กฎหมายว=าด�วยมาตราช่ังตวงวัด ไม=ใช�หรือมีไว�เพ่ือใช�เคร่ืองช่ัง เคร่ืองวัดท่ีมีความเท่ียงเกินอัตราเผื่อ
เหลือเผื่อขาดตามท่ีกําหนด และไม=กระทําการใด ๆ เพ่ือให�เคร่ืองช่ัง เคร่ืองวัดท่ีมีคํารับรอง แสดง
นํ้าหนัก ปริมาณผิดไปจากท่ีได�รับการตรวจสอบความเท่ียงกับแบบมาตราเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
ตามท่ีกําหนด 

(๒) ไม=เอาเปรียบเกษตรกรในการซื้อขาย การช่ังนํ้าหนัก การหักลดนํ้าหนักความช้ืน
การหักสิ่งเจือปน 

(๓) ไม=ปลอมปนข�าว 
(๔) ปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบของทางราชการเก่ียวกับการค�าข�าวโดยเคร=งครัด 

 
หมวด ๔ 

การรายงานการค�าข�าว 
   

 
ข�อ ๒๔  ผู�ได�รับหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว ประเภทค�าข�าวส=งไปจําหน=าย

ต=างประเทศ ประเภทผู�นําเข�าข�าวจากต=างประเทศ ประเภทสีข�าว ประเภทนายหน�าค�าข�าว ประเภท
ขายส=ง และประเภทท=าข�าว ได�รับการยกเว�นไม=ต�องทํารายงานการค�าข�าวประจําวัน 

 
ข�อ ๒๕  ผู�ได�รับหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว ประเภทค�าข�าวส=งไปจําหน=าย

ต=างประเทศ ประเภทผู�นําเข�าข�าวจากต=างประเทศ ประเภทสีข�าว ประเภทนายหน�าค�าข�าว ประเภท
ขายส=ง และประเภทท=าข�าว ต�องย่ืนรายงานการค�าข�าวประจําเดือนภายในวันท่ีเจ็ดของเดือนถัดไปต=อ
พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามข�อ ๘ ตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนดแนบท�ายประกาศน้ี 

การย่ืนรายงานตามวรรคหน่ึง จะย่ืนโดยทางไปรษณีย9ลงทะเบียนตอบรับหรือทาง
โทรสารหรือทางระบบข�อมูลอิเล็กทรอนิกส9ก็ได� โดยให�ถือวันท่ีได�ประทับตราประจําวัน ณ ท่ีทําการ
ไปรษณีย9ต�นทางเป;นวันย่ืนแจ�ง ในกรณีท่ีย่ืนแจ�งทางโทรสารจะถือวันท่ีได�รับโทรสารเป;นวันแสดง
เจตนา ในการย่ืนในกรณีการย่ืนแจ�งทางระบบข�อมูลอิเล็กทรอนิกส9ให�ถือวันท่ีข�อมูลอิเล็กทรอนิกส9เข�า
สู=ระบบข�อมูลของกรมการค�าภายใน กระทรวงพาณิชย9 เป;นวันแสดงเจตนาในการย่ืนแจ�ง 

การย่ืนแจ�งทางโทรสารตามวรรคสองจะสมบูรณ9ก็ต=อเม่ือผู�ได�รับหนังสืออนุญาตให�
ประกอบการค�าข�าวได�ส=งต�นฉบับให�แก=พนักงานเจ�าหน�าท่ีแล�ว 

ให�ผู�ประกอบการค�าข�าวท่ีประสงค9จะย่ืนแจ�งทางระบบข�อมูลอิเล็กทรอนิกส9 ลงนาม
ในบันทึกแสดงความตกลงกับกรมการค�าภายใน กระทรวงพาณิชย9ก=อน 

 
หมวด ๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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การสั่งถอนหนังสืออนุญาตประกอบการค�าข�าว 
   

 
ข�อ ๒๖  ในกรณีท่ีผู�ได�รับหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว ประเภทสีข�าว หรือ

ประเภทท=าข�าว ไม=ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดเง่ือนไขอย=างหน่ึงอย=างใดตามข�อ ๒๓ ให�อธิบดีกรมการค�า
ภายในหรือผู�ว=าราชการจังหวัด ซึ่งเป;นพนักงานเจ�าหน�าท่ีผู�ได�รับมอบอํานาจ แล�วแต=กรณี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ สั่งถอนหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว ดังน้ี 

(๑) กรณีปฏิบัติผิดเง่ือนไขคร้ังแรก ให�สั่งถอนหนังสืออนุญาตได�ไม=เกินหกเดือน 
(๒) กรณีปฏิบัติผิดเง่ือนไขคร้ังท่ีสอง ให�สั่งถอนหนังสืออนุญาตได�ไม=เกินสองปJ 
 
ข�อ ๒๗  ในการพิจารณาสั่งถอนหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าวตามข�อ ๒๖ 

อธิบดีกรมการค�าภายในหรือผู�ว=าราชการจังหวัด ต�องเปMดโอกาสให�ผู�ได�รับหนังสืออนุญาตให�ประกอบ
การค�าข�าวและพนักงานเจ�าหน�าท่ีซึ่งเก่ียวข�องช้ีแจงและแสดงหลักฐานประกอบคําช้ีแจงของตนตามสมควร 

 
ข�อ ๒๘  คําสั่งถอนหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าวให�ทําเป;นหนังสือ แจ�งให�ผู�

ได�รับหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าวทราบโดยทางไปรษณีย9ตอบรับ และให�ถือว=าผู�ได�รับ
หนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าวได�รับทราบเม่ือครบกําหนดเจ็ดวันนับแต=วันส=ง 

 
ข�อ ๒๙  ผู�ได�รับหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าวซึ่งได�รับคําสั่งถอนหนังสือ

อนุญาตตามข�อ ๒๖ ไม=เห็นด�วยกับคําสั่งดังกล=าวมีสิทธิอุทธรณ9ต=ออธิบดีกรมการค�าภายใน หรือผู�ว=า
ราชการจังหวัด แล�วแต=กรณี ภายในสามสิบวันนับต้ังแต=วันท่ีทราบคําสั่งน้ัน 

 
ข�อ ๓๐  ให�อธิบดีกรมการค�าภายในหรือผู�ว=าราชการจังหวัด พิจารณาอุทธรณ9ให�

แล�วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต=วันท่ีได�รับอุทธรณ9 
กรณีท่ีอธิบดีกรมการค�าภายในหรือผู�ว=าราชการจังหวัด ไม=เห็นด�วยกับคําอุทธรณ9ไม=

ว=าท้ังหมดหรือบางส=วนให�รายงานความเห็นพร�อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต=
วันท่ีได�รับอุทธรณ9 

 
ข�อ ๓๑  ให�คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ9ให�แล�วเสร็จภายในสามสิบวันนับ

แต=วันท่ีได�รับรายงาน แล�วแจ�งคําวินิจฉัยเป;นหนังสือไปยังผู�อุทธรณ9 
ให�นําความในข�อ ๒๘ มาใช�บังคับกับการแจ�งคําวินิจฉัย โดยอนุโลม 
 
ข�อ ๓๒  กรณีท่ีมีเหตุจําเป;นไม=อาจพิจารณาให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลาตามข�อ ๓๐ 

หรือข�อ ๓๑ ได� ให�ผู�มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ9มีหนังสือแจ�งให�ผู�อุทธรณ9ทราบก=อนครบกําหนดเวลา
ดังกล=าว ในการน้ีให�ขยายเวลาออกไปอีกไม=เกินสิบห�าวัน แต=ให�บันทึกแสดงเหตุผลและความจําเป;นท่ี
ต�องขยายเวลาไว�ในการพิจารณาวินิจฉัยด�วย 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว=าการกระทรวงพาณิชย9 

ประธานคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค�าข�าว 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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[เอกสารแนบท�าย] 
 

๑. เอกสารหลักฐานประกอบคําขออนุญาตประกอบการค�าข�าว แนบท�ายประกาศ
คณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค�าข�าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับท่ี ๑๔๖ พ.ศ. 
๒๕๕๘ เร่ือง ให�ผู�ประกอบการค�าข�าวขออนุญาตประกอบการค�าข�าว การกําหนดเง่ือนไขในหนังสือ
อนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว และการสั่งถอนหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว ลงวันท่ี ๒๔ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. คําขออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว ประเภทค�าข�าวส=งไปจําหน=ายต=างประเทศ 
ประเภทนําเข�าข�าวจากต=างประเทศ ประเภทสีข�าว ประเภทนายหน�าค�าข�าว ประเภทขายส=ง ประเภท
ท=าข�าว และประเภทอ่ืน ๆ (แบบ ค.ข. 1) 

๓. คําขอเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว (แบบ ค.ข. 2) 
๔. คําขออนุญาตต=ออายุหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว (แบบ ค.ข. 3) 
๕. คําขอแจ�งเลิกประกอบการค�าข�าว (แบบ ค.ข. 4) 
๖. คําขอใบแทนหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว (แบบ ค.ข. 5) 
๗. หนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว ประเภทค�าข�าวส=งไปจําหน=ายต=างประเทศ 

(ผู�ส=งออกท่ัวไป) (แบบ ค.ข. 6) 
๘. หนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว ประเภทค�าข�าวส=งไปจําหน=ายต=างประเทศ 

(ผู�ส=งออกข�าวสารบรรจุกล=องหรือหีบห=อ) (แบบ ค.ข. 7) 
๙. หนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว ประเภทค�าข�าวส=งไปจําหน=ายต=างประเทศ 

(ผู�ส=งออกชายแดน) (แบบ ค.ข. 8) 
๑๐. หนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว ประเภทนําเข�าข�าวจากต=างประเทศ 

(แบบ ค.ข. 9) 
๑๑. หนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว ประเภทสีข�าว (แบบ ค.ข. 10) 
๑๒. หนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว ประเภทนายหน�าค�าข�าว (แบบ ค.ข. 11) 
๑๓. หนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว ประเภทขายส=ง (แบบ ค.ข. 12) 
๑๔. หนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว ประเภทท=าข�าว (แบบ ค.ข. 13) 
๑๕. รายงานการค�าข�าว ประจําเดือน ......... (แบบ ค.ข. 14) 
 

(ดูข�อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค�าข�าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับท่ี ๑๔๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เร่ือง แก�ไขปรับปรุงการให�ผู�ประกอบการค�าข�าวขออนุญาตประกอบการค�าข�าว การ
กําหนดเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว และการสั่งถอนหนังสืออนุญาตให�ประกอบ
การค�าข�าว๓ 

 
ข�อ ๑  ประกาศฉบับน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต=วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป;นต�นไป 
 
 
 
 
 
 

ปุณิกา/ผู�จัดทํา 
ปZญญา/ตรวจ 

๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๒๑๒ ง/หน�า ๖/๙ กันยายน ๒๕๕๘ 


