
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค�าข�าว 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

ฉบับท่ี ๑๔๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เร่ือง แต/งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ี 

   
 

ตามท่ีคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค�าข�าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
ได�ออกประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค�าข�าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับท่ี 
๑๔๔ พ.ศ. ๒๕๔๘ เร่ือง แต/งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ี ลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ7 พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือแต/งต้ัง
พนักงานเจ�าหน�าท่ี ไปแล�ว น้ัน 

 
บัดน้ี เป8นการสมควรปรับปรุงการแต/งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติการค�าข�าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ เสียใหม/ให�สอดคล�องกับการกําหนดตําแหน/ง
ข�าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎกระทรวง
แบ/งส/วนราชการของกรมการค�าภายใน กระทรวงพาณิชย7 พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห/งพระราชบัญญัติการค�าข�าว พุทธศักราช 

๒๔๘๙ และมาตรา ๙ มาตรา ๑๕ แห/งพระราชบัญญัติการค�าข�าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ซึ่งแก�ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการค�าข�าว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๙ คณะกรรมการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการค�าข�าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ จึงออกประกาศไว� ดังต/อไปน้ี 

 
ข�อ ๑๑  ประกาศฉบับน้ีให�ใช�บังคับนับต้ังแต/วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป8นต�นไป 
 
ข�อ ๒  ให�ยกเลิกประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค�าข�าว 

พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับท่ี ๑๔๔ พ.ศ. ๒๕๔๘ เร่ือง แต/งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ี ลงวันท่ี ๑๕ 
กุมภาพันธ7 พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
ข�อ ๓๒  แต/งต้ังให�ผู�ดํารงตําแหน/งดังต/อไปน้ี เป8นพนักงานเจ�าหน�าท่ี 
(๑) อธิบดีกรมการค�าภายใน 
(๒) รองอธิบดีกรมการค�าภายใน 
(๓) ผู�อํานวยการกองส/งเสริมการค�าสินค�าเกษตร ๒ กรมการค�าภายใน 
(๔) ข�าราชการกรมการค�าภายในซึ่งดํารงตําแหน/งต้ังแต/ระดับปฏิบัติงานหรือระดับ

ปฏิบัติการข้ึนไป 
(๕) ผู�ว/าราชการจังหวัด 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๕๐ ง/หน�า ๓๑/๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
๒ ข�อ ๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค�าข�าว 

พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับท่ี ๑๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๘ เร่ือง แก�ไขปรับปรุงการแต/งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(๖) รองผู�ว/าราชการจังหวัด 
(๗) ปลัดจังหวัด 
(๘) พาณิชย7จังหวัด 
(๙) นายอําเภอ 
(๑๐) ปลัดอําเภอผู�เป8นหัวหน�าประจําก่ิงอําเภอ 
(๑๑) ปลัดอําเภอ 
(๑๒) ข�าราชการตํารวจซึ่งมียศต้ังแต/ร�อยตํารวจตรีขึ้นไป 
(๑๓) ข�าราชการกระทรวงพาณิชย7ซึ่งดํารงตําแหน/งต้ังแต/ระดับปฏิบัติงานหรือระดับ

ปฏิบัติการข้ึนไป ท่ีปฏิบัติงานในจังหวัดน้ัน 
 
ข�อ ๔๓  มอบอํานาจให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามข�อ ๓ (๓) สําหรับในเขตท�องท่ี

กรุงเทพมหานคร และพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามข�อ ๓ (๘) สําหรับในเขตท�องท่ีจังหวัดน้ัน มีอํานาจ
ปฏิบัติการอันอยู/ในอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค�าข�าว 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ ดังต/อไปน้ี 

(๑) รับคําขออนุญาต พิจารณาออกหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว และ
หนังสืออนุญาตอ่ืน ๆ 

(๒) พิจารณาต/ออายุหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว และหนังสืออนุญาตอ่ืน ๆ 
 
ข�อ ๕  มอบอํานาจให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามข�อ ๓ (๑) สําหรับในเขตท�องท่ี

กรุงเทพมหานครและพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามข�อ ๓ (๕) สําหรับในเขตท�องท่ีจังหวัดน้ัน มีอํานาจสั่ง
ถอนหนังสืออนุญาตประกอบการค�าข�าว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการค�าข�าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ หรือสั่งถอนหนังสืออนุญาตอ่ืน ๆ ซึ่งพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีได�ออกให�โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายว/าด�วยการค�าข�าว 

 
ข�อ ๖  ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามข�อ ๓ (๑) (๒) (๓) และ (๔) มีอํานาจเข�าไปใน

สถานท่ีหรือเคหะสถานของบุคคลใดเพ่ือตรวจข�าว ใบรับในการขายหรือแลกเปลี่ยนข�าว รายงาน
การค�าข�าวและเอกสารอ่ืน ๆ เก่ียวกับการค�าข�าวได�ในเวลากลางวัน และมีอํานาจสั่งบุคคลใดท่ี
เก่ียวข�องมาให�ถ�อยคําในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการน้ัน  ท้ังน้ี ในทุกท�องท่ีทั่วราชอาณาจักร 

 
ข�อ ๗๔  ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามข�อ ๓ (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) และ 

(๑๓) มีอํานาจเข�าไปในสถานท่ีหรือเคหะสถานของบุคคลใด เพ่ือตรวจข�าว ใบรับในการขายหรือ
แลกเปลี่ยนข�าว รายงานการค�าข�าวและเอกสารอ่ืน ๆ เก่ียวกับการค�าข�าวได�ในเวลากลางวัน และมี
อํานาจสั่งบุคคลใดท่ีเก่ียวข�องมาให�ถ�อยคําในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการน้ัน  ท้ังน้ี ภายในท�องท่ีหรือเขต
อํานาจของตน 
                                                 

๓ ข�อ ๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค�าข�าว 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับท่ี ๑๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๘ เร่ือง แก�ไขปรับปรุงการแต/งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ี 

๔ ข�อ ๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค�าข�าว 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับท่ี ๑๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๘ เร่ือง แก�ไขปรับปรุงการแต/งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว/าการกระทรวงพาณิชย7 
ประธานคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค�าข�าว 

พุทธศักราช ๒๔๘๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค�าข�าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับท่ี ๑๔๙ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เร่ือง แก�ไขปรับปรุงการแต/งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ี 

 
ข�อ ๑๕  ประกาศฉบับน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต/วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป8นต�นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปุณิกา/ผู�จัดทํา 
ปKญญา/ตรวจ 

๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๒๑๒ ง/หน�า ๘/๙ กันยายน ๒๕๕๘ 


