
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาต/ 
ขอตอ่อายหุนงัสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทคา้ขา้วสง่ไปจําหนา่ยตา่งประเทศ 
(ผูส้ง่ออกท ัว่ไป) [N] 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย ์ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.ผูท้ีจ่ะประกอบการสง่ออกขา้ว 
ตอ้งไดร้ับหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทสง่ไปจําหน่ายตา่งประเทศกอ่นนําหนังสอือนุญาตฯ 
ไปตดิต่อดําเนนิการสง่ออกขา้วทีก่รมการคา้ตา่งประเทศตอ่ไป 
 
2.กฎหมายกําหนดใหผู้ป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทสง่ไปจําหน่ายตา่งประเทศ ม ี3 ประเภท ไดแ้ก ่
(1) ผูส้ง่ออกท่ัวไป ไดแ้ก ่บรษัิท รัฐวสิาหกจิ สหกรณ์หรอืกลุ่มเกษตรกรทีจั่ดตัง้ตามกฎหมาย 
และมวัีตถปุระสงคค์า้ขา้วสง่ไปจําหน่ายตา่งประเทศ 
 กรณีผูส้ง่ออกท่ัวไปทีเ่ป็นบรษัิทตอ้งมคีณุสมบัต ิไดแ้ก ่
 (ก)ตอ้งมทีนุจดทะเบยีนไมน่อ้ยกว่า 5 ลา้นบาท 
 (ข) ตอ้งมจํีานวนกรรมการบรษัิทเกนิครึง่หนึง่เป็นบุคคลสญัชาตไิทย และตอ้งมบีคุคลสัญชาตไิทยอย่างนอ้ย 1 
คนลงชือ่ในคําขออนุญาต 
 (ค) ตอ้งมสีถานทีเ่ก็บขา้วสารทีม่คีวามจุไดไ้มน่อ้ยกว่า 500 ตัน กรณีบรษัิททีม่ทีนุจดทะเบยีนไมเ่กนิ 20 ลา้นบาท 
และไมน่อ้ยกว่า 1,000 ตัน กรณีบรษัิททีม่ทีนุจดทะเบยีนเกนิ 20 ลา้นบาท 
(2) ผูส้ง่ออกขา้วสารบรรจุกลอ่งหรอืหบีหอ่ ไดแ้ก ่บุคคลธรรมดา บรษัิท รัฐวสิาหกจิ 
สหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกรทีจั่ดตัง้ตามกฎหมาย และมวัีตถปุระสงคค์า้ขา้วสง่ไปจําหน่ายตา่งประเทศ 
สําหรับขา้วสารบรรจุกล่องหรอืหบีหอ่ทีม่น้ํีาหนักขา้วสารสทุธไิมเ่กนิ 12 กก. ตอ่กล่องหรอืหบีหอ่ 
(3) ผูส้ง่ออกชายแดน ไดแ้ก ่บุคคลธรรมดาหรอืนติบิคุคล ทีม่ภีมูลํิาเนาอยูใ่นจังหวัดชายแดนตดิตอ่กับตา่งประเทศ 
และมวัีตถปุระสงคใ์นการคา้ขา้วสง่ไปจําหน่ายตา่งประเทศเฉพาะประเทศทีม่ชีายแดนตดิต่อประเทศไทย 
 
3. กรณีการขออนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทผูส้ง่ออกท่ัวไปซึง่เป็นบรษัิท 
เจา้หนา้ทีจ่ะทําการตรวจสอบสถานทีเ่ก็บขา้วตามหลักฐานทีผู่ย้ืน่คําขอไดย้ืน่ไวก้อ่น 
จงึจะถอืวา่เอกสารหลักฐานครบถว้นทีส่ามารถพจิารณาออกใบอนุญาตใหไ้ดเ้ป็นไปตามระยะเวลาทีก่ฎหมายกําหนดไว ้
โดยจะแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอทราบเพือ่มาชําระคา่ธรรมเนียมและรับหนังสอือนุญาตต่อไป 
 
4. หนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วใหม้อีายหุนึง่ปีนับแตวั่นทีพ่จิารณาออกหนังสอือนุญาต 
 
5. การขอตอ่อายหุนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วจะตอ้งยืน่คําขอกอ่นหนังสอือนุญาตสิน้อาย ุ
พรอ้มหนังสอือนุญาตฉบับเดมิและเอกสารหลักฐานประกอบคําขออนุญาต 
 
6. 
ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาช
นเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี้ ในกรณีทีคํ่าขอหรอืเอกสารหลักฐานไม่ครบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ 
เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้
เจา้หนา้ทีจ่ะจัดทําบันทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่คําขอจะตอ้งดําเนนิก
ารแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในบันทกึดังกลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอละทิง้คําขอ 
โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดร้ับมอบอํานาจจะลงนามบันทกึดังกลา่วและจะมอบสําเนาบันทกึความบกพร่องดังกลา่วใหผู้ ้
ยืน่คําขอหรอืผูไ้ดร้ับมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
7. กรณีมผีูม้าตดิต่อในชว่งเวลาเดยีวกันเป็นจํานวนมาก หรอืมาตดิต่อหลังเวลา 13.00 น. 
อาจสง่ผลใหก้ารดําเนนิการตามระยะเวลาในคูม่อืล่าชา้ออกไปเป็นในวันทําการถัดไป 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 



 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กรมการคา้ภายใน ชัน้ 7 เลขที ่
563 ถ.นนทบรุ ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ 
(กรณีผูป้ระกอบการคา้ขา้วทีม่สํีานักงานใหญตั่ง้อยูใ่นกรุงเทพมห
านคร))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สํานักงานพาณชิยจั์งหวัด 76 จังหวัด/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (กรณีทีม่สํีานักงานใหญตั่ง้อยูใ่นต่างจังหวัด ใหย้ืน่ 
ณ สํานักงานพาณชิยจั์งหวัด นัน้ๆ))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศคา้ขา้ว 
https://ricetrade.dit.go.th/เว็บไซตแ์ละชอ่งทางออนไลน์ 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการใหบ้รกิารเจา้หนา้ที ่
ใหบ้รกิารวันจันทร ์ถงึ วันศุกร ์
(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 
น. (มพีักเทีย่ง) 
2. เฉพาะสว่นกลาง 
กรณีผูป้ระกอบการคา้ขา้วทีม่สํีานักงานใหญ่ตัง้อยูใ่นกรุงเทพมหา
นคร))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 
ชัว่โมง 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 8 วันทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูป้ระกอบการยืน่คําขออนุญาต/ คําขอตอ่อายหุนังสอือนุญาตให ้
ประกอบการคา้ขา้ว พรอ้มเอกสารหลักฐาน/ 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วันทําการ กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้
เกษตร 2 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสถานทีเ่ก็บขา้วตามหลักฐานทีไ่ดย้ืน่ไว ้
(หมายเหต:ุ 
(1.เจา้หนา้ทีจ่ะประสานเพือ่นัดวันลงตรวจสถานทีกั่บผูย้ืน่คําขอ 
ภายใน 5 วันทําการ 
2.ใชร้ะยะเวลาในการตรวจสถานที ่1 วันทําการ))  

6 วันทําการ กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้
เกษตร 2 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูป้ระกอบการชําระคา่ธรรมเนียมและรับใบเสร็จรับเงนิไวเ้ป็น 
หลักฐาน/ เจา้หนา้ทีทํ่าความเห็นเสนอผูม้อํีานาจอนุญาต/ 
ผูม้อํีานาจอนุญาตพจิารณาลงนามในหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูย้ืน่คําขอตอ้งมาชําระค่าธรรมเนียมภายใน 7 
วันทําการ นับจากวันทีไ่ดร้ับแจง้จากเจา้หนา้ที)่)  

1 วันทําการ กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้
เกษตร 2 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
แบบคําขอ (คข.1) หรอื (คข.3) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 

กระทรวงพาณชิย ์



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นบรษัิท 
ตอ้งมผีูม้อํีานาจเซ็นชือ่ผกูพันบรษัิทซึง่เป็นบคุคลสญัชาตไิทยอย่างนอ้ย 
1 คน เซ็นชือ่ในคําขออนุญาต) 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล (บรษิทัจํากดั/บรษิทัมหาชนจํากดั) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. หนังสอืรับรองตอ้งรับรองไวก้อ่นยืน่คําขออนุญาตไมเ่กนิ 
1 เดอืน 
และตอ้งแสดงวัตถปุระสงคใ์นการคา้ขา้วสง่ไปจําหน่ายตา่งประเทศ 
2. 
ตอ้งแสดงรายชือ่กรรมการบรษัิทจํานวนเกนิกึง่หนึง่เป็นบคุคลสญัชาตไิท
ย 
) 

กระทรวงพาณชิย ์

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล (สหกรณ์/กลุม่เกษตรกร) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(แสดงรายชือ่คณะกรรมการ กรรมการซึง่เป็นผูแ้ทนของ 
สหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกรในกจิการอันเกีย่วกับบุคคลภายนอก ทนุ 
วัตถปุระสงคใ์นการคา้ขา้วสง่ไปจําหน่ายตา่งประเทศ) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

4) 
 

ใบสําคญัรบัจดทะเบยีนสหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5) 
 

เอกสารแสดงกรรมสทิธิใ์นการครอบครองสถานทีเ่ก็บขา้ว 
พรอ้มแผนผงัและแผนที ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สํานกังานใหญ ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจ) 

- 

8) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. ผูม้อํีานาจลงนามผูกพันนติบิุคคล 
2. ผูร้ับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ)) 

กระทรวงมหาดไทย 

9) 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูม้อํีานาจลงนามผูกพันนติบิุคคล 
เป็นบคุคลทีไ่มม่สีัญชาตไิทย) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ประเภทผูส้ง่ออกท ัว่ไป ฉบบัละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 50,000 บาท 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กรมการคา้ภายใน ชัน้ 7 ถ.นนทบรุ ีอ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

(หมายเหต:ุ (โทร 02-507-6183 โทรสาร 02-507-6181))  
2) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีน กรมการคา้ภายใน อาคาร 2 ชัน้ 3 ถ.นนทบรุ ีอ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

(หมายเหต:ุ -)  
3) Call center กรมการคา้ภายใน เบอรโ์ทร 1569 

(หมายเหต:ุ -)  
4) เว็บไซตศ์นูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 

2558 กรมการคา้ภายใน www.dit.go.th. 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

6) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุต่างชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) แบบ ค.ข. 1 

(หมายเหต:ุ -)  
2) แบบ ค.ข. 3 

(หมายเหต:ุ -)  
 
หมายเหต ุ
- 
 
Infographic 

ลําดบั ชือ่ 
ไมม่ขีอ้มลู 

 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: การขออนุญาต/ ขอตอ่อายหุนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทคา้ขา้วสง่ไปจําหน่ายตา่งประเทศ 
(ผูส้ง่ออกท่ัวไป) [N]  
ชือ่เรยีกท ัว่ไป:  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมการคา้ภายใน กรมการคา้ภายใน กรมการคา้ภายใน 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่



กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 
  
1)กฎกระทรวงกําหนดคา่ธรรมเนียมการประกอบการคา้ขา้ว พ.ศ. 2559  ลงวันที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559  
  
2)ประกาศคณะกรรมการปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้ว พุทธศักราช 2489 ฉบับที ่149 พ.ศ. 2558 
เรือ่งแกไ้ขปรับปรุงการแตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ที ่ลงวันที ่1 กันยายน พ.ศ. 2558  
  
3)ประกาศคณะกรรมการปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้ว พุทธศักราช 2489 ฉบับที ่150 พ.ศ. 2560 เรือ่ง 
ใหผู้ป้ระกอบการคา้ขา้วขออนุญาตประกอบการคา้ขา้ว การกําหนดเงือ่นไขในหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว 
และการสัง่ถอนหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว ลงวันที ่9 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2560  
  
4)ประกาศคณะกรรมการปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้วพุทธศักราช 2489 ฉบับที ่145 พ.ศ.2558 เรือ่ง 
กําหนดเขตควบคมุการคา้ขา้ว และกําหนดประเภทผูป้ระกอบการคา้ขา้ว  
  
5)ประกาศคณะกรรมการปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้วพุทธศักราช 2489 ฉบับที ่147 พ.ศ.2558 เรือ่ง 
แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ที ่ 
  
6)พ.ร.บ. การคา้ขา้ว พ.ศ. 2489  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามสําคัญดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา: ประกาศคณะกรรมการปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้ว พ.ศ.2489 
ฉบับที ่150 พ.ศ.2558 ขอ้ 11 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 1.0 วันทําการ 
 
ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ต่อเดอืน 25 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 50 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: [สําเนาคูม่อืประชาชน] การขออนุญาต/ 
ขอต่ออายหุนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทคา้ขา้วสง่ไปจําหน่ายตา่งประเทศ (ผูส้ง่ออกท่ัวไป) [N] 1123257 
สรินิาถ กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 23/08/2562 11:41 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: 19/09/2562 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การขออนุญาต/ ขอตอ่อายหุนงัสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว 

(ประเภทน าเขา้ขา้วจากตา่งประเทศ สขีา้ว  นายหนา้คา้ขา้ว  ขายสง่ ทา่ขา้ว และอืน่ๆ) [N] 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.ผูท้ีจ่ะประกอบการคา้ขา้วประเภทน าเขา้ขา้วจากต่างประเทศ/ประเภทโรงสทีีม่กี าลังการผลติตัง้แต ่5 ตันต่อวันขึน้ไป/ 

ประเภทนายหนา้คา้ขา้ว/ ประเภทขายสง่/ ประเภทท่าขา้ว ตอ้งไดร้ับหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วกอ่น 

จงึจะประกอบการคา้ขา้วได ้

 

2.ผูป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทน าเขา้ขา้วจากตา่งประเทศ ไดแ้ก ่ผูท้ีน่ าเขา้ขา้วจากต่างประเทศมาเพือ่ท าการคา้ 

 

3. ผูป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทนายหนา้คา้ขา้ว ไดแ้ก ่

ผูท้ าการคา้ขา้วซึง่เป็นผูค้า้คนกลางระหวา่งโรงสแีละผูค้า้สง่หรอืผูส้ง่ออกตา่งประเทศ 

 

4. ผูป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทขายสง่ ไดแ้ก ่

(1) ผูข้ายขา้วใหผู้ป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทขายปลกี 

(2) ผูข้ายขา้วเฉลีย่ไดเ้ดอืนหนึง่ส าหรับขา้วเปลอืกไมน่อ้ยกว่า 40 ตัน หรอืขา้วอย่างอืน่ไมน่อ้ยกว่า 25 ตัน 

(3) ผูข้ายขา้วโดยมขีา้วในครอบครองส าหรับขา้วเปลอืกไมน่อ้ยกว่า 5 ตัน หรอืขา้วอยา่งอืน่ไมน่อ้ยกวา่ 10 ตัน 

 

5.ผูป้ระกอบการคา้ขา้วประเภททา่ขา้ว ไดแ้ก ่ผูค้า้ขา้วทีม่สีถานทีจ่ัดไวเ้พือ่การคา้ขา้ว และรวมถงึตลาดกลางขา้วเปลอืกดว้ย 

 

6.หนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วใหม้อีายหุนึง่ปีนับแต่วันทีพ่จิารณาออกหนังสอือนุญาต 

 

7. การขอตอ่อายหุนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วจะตอ้งยืน่ค าขอกอ่นหนังสอือนุญาตสิน้อาย ุ

พรอ้มหนังสอือนุญาตฉบับเดมิและเอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาต 

 

8. 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบริการประชาช

นเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี้ ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลักฐานไม่ครบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ 

เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบันทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิก

ารแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิ 

ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบันทกึดังกลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ 

โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดร้ับมอบอ านาจจะลงนามบันทกึดังกลา่ว 

และจะมอบส าเนาบันทกึความบกพร่องดังกลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดร้ับมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

 

9. กรณีมผีูม้าตดิต่อในชว่งเวลาเดยีวกันเป็นจ านวนมาก หรอืมาตดิต่อหลังเวลา 13.00 น. 

อาจสง่ผลใหก้ารด าเนนิการตามระยะเวลาในคูม่อืล่าชา้ออกไปเป็นในวันท าการถัดไป 

 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กรมการคา้ภายใน ชัน้ 7 เลขที ่

563 ถ.นนทบรุ ีต.บางกระสอ อ.เมอืง 

จ.นนทบรุ/ีตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 



(หมายเหต:ุ 
(กรณีผูป้ระกอบการคา้ขา้วทีม่สี านักงานใหญตั่ง้อยูใ่นกรุงเทพมห

านคร))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักงานพาณชิยจั์งหวัด 76 จังหวัด/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (กรณีทีม่สี านักงานใหญตั่ง้อยูใ่นต่างจังหวัด ใหย้ืน่ 

ณ ส านักงานพาณชิยจั์งหวัด นัน้ๆ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศคา้ขา้ว 

https://ricetrade.dit.go.th/เว็บไซตแ์ละชอ่งทางออนไลน์ 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการใหบ้รกิารเจา้หนา้ที ่
ใหบ้รกิารวันจันทร ์ถงึ วันศุกร ์

(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 
น. (มพีักเทีย่ง) 

2. เฉพาะสว่นกลาง 
กรณีผูป้ระกอบการคา้ขา้วทีม่สี านักงานใหญ่ตัง้อยูใ่นกรุงเทพมหา

นคร))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 
ชัว่โมง 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วันท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูป้ระกอบการยืน่ค าขออนุญาต/ ค าขอตอ่อายหุนังสอือนุญาต 

ใหป้ระกอบการคา้ขา้ว พรอ้มเอกสารหลักฐาน/ 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง กระทรวงพาณชิย ์

 

2) การพจิารณา 
- เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนรับค าขอ 

- 
ผูป้ระกอบการช าระคา่ธรรมเนียมและรับใบเสร็จรับเงนิไวเ้ป็นหลัก

ฐาน 

- เจา้หนา้ทีท่ าความเห็นเสนอผูม้อี านาจอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง กระทรวงพาณชิย ์
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อี านาจอนุญาตพจิารณาลงนามในหนังสอือนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง กระทรวงพาณชิย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบค าขอ (คข.1) หรอื (คข.3) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทสขีา้ว/ 
ประเภทท่าขา้ว ทีเ่ป็นบรษัิท 

ตอ้งมผีูม้อี านาจเซ็นชือ่ผกูพันบรษัิทซึง่เป็นบคุคลสญัชาตไิทยอย่างนอ้ย 

1 คน เซ็นชือ่ในค าขออนุญาต) 

กระทรวงพาณชิย ์

2) 

 

ใบทะเบยีนพาณิชย ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

กระทรวงมหาดไทย 

3) หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล (บรษิทัจ ากดั/บรษิทัมหาชนจ ากดั) กระทรวงพาณชิย ์



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(หนังสอืรับรองตอ้งรับรองไวก้อ่นยืน่ค าขออนุญาตไมเ่กนิ 1 
เดอืน) 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล (สหกรณ์/กลุม่เกษตรกร) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(แสดงรายชือ่คณะกรรมการ กรรมการซึง่เป็นผูแ้ทนของ 
สหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกรในกจิการอันเกีย่วกับบุคคลภายนอก ทนุ 

วัตถปุระสงคใ์นการคา้ขา้ว 

(กรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นสหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกร )) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5) 

 

ใบส าคญัรบัจดทะเบยีนสหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นสหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกร ) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

6) 
 

ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (รง.4) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เฉพาะกรณีผูข้ออนุญาตประกอบการคา้ขา้วประเภทสขีา้ว) 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

7) 

 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ส านกังานใหญ ่

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สถานประกอบการ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(กรณีสถานประกอบการไมไ่ดตั้ง้อยู่ทีเ่ดนีวกับส านักงานแหง่ใหญ ่

หรอืมสีถานประกอบการตัง้อยู่หลายแหง่) 

- 

9) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจ) 

- 

10) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(1. ผูม้อี านาจลงนามผูกพันนติบิุคคล 
2. ผูร้ับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ)) 

กระทรวงมหาดไทย 

11) 

 

หนงัสอืเดนิทาง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีผูม้อี านาจลงนามผูกพันนติบิุคคล 
เป็นบคุคลไมม่สีญัชาตไิทย) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ประเภทน าเขา้ขา้วจากตา่งประเทศ ฉบบัละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 

  
 

2) ประเภทสขีา้ว ทีเ่ป็นโรงสขีนาดเล็ก ซึง่มกี าลงัการผลติ 5 - 60 

ตนัตอ่วนั ฉบบัละ 

 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ -)    
 

3) ประเภทสขีา้ว ทีเ่ป็นโรงสขีนาดกลาง ซึง่มกี าลงัการผลติเกนิ 60 
ตนั แตไ่มเ่กนิ 300 ตนัตอ่วนั ฉบบัละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 2,500 บาท 
  

 

4) ประเภทสขีา้ว ทีเ่ป็นโรงสขีนาดใหญ่ ซึง่มกี าลงัการผลติเกนิ 300 
ตนัตอ่วนั ฉบบัละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 
  

 

5) ประเภทนายหนา้คา้ขา้ว ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 
  

 

6) ประเภทขายสง่ ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  

 

7) ประเภททา่ขา้ว ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กรมการคา้ภายใน ชัน้ 7 ถ.นนทบรุ ีอ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 
(หมายเหต:ุ (โทร 02-507-6183 โทรสาร 02-507-6181))  

2) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีน กรมการคา้ภายใน อาคาร 2 ชัน้ 3 ถ.นนทบรุ ีอ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

(หมายเหต:ุ -)  
3) Call center กรมการคา้ภายใน เบอรโ์ทร 1569 

(หมายเหต:ุ -)  
4) เว็บไซตศ์นูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 

2558 กรมการคา้ภายใน www.dit.go.th. 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
6) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุต่างชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบ ค.ข. 1 

(หมายเหต:ุ -)  
2) แบบ ค.ข. 3 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 



Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขออนุญาต/ ขอตอ่อายหุนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว (ประเภทน าเขา้ขา้วจากตา่งประเทศ สขีา้ว  

นายหนา้คา้ขา้ว  ขายสง่ ทา่ขา้ว และอืน่ๆ) [N]  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป:  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมการคา้ภายใน กรมการคา้ภายใน กรมการคา้ภายใน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)กฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนียมการประกอบการคา้ขา้ว พ.ศ. 2559  ลงวันที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559  

  

2)ประกาศคณะกรรมการปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้ว พุทธศักราช 2489 ฉบับที ่149 พ.ศ. 2558 
เรือ่งแกไ้ขปรับปรุงการแตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ที ่ลงวันที ่1 กันยายน พ.ศ. 2558  

  
3)ประกาศคณะกรรมการปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้ว พุทธศักราช 2489 ฉบับที ่150 พ.ศ. 2560 เรือ่ง 

ใหผู้ป้ระกอบการคา้ขา้วขออนุญาตประกอบการคา้ขา้ว การก าหนดเงือ่นไขในหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว 
และการสัง่ถอนหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว ลงวันที ่9 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2560  

  

4)ประกาศคณะกรรมการปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้วพุทธศักราช 2489 ฉบับที ่145 พ.ศ.2558 เรือ่ง 
ก าหนดเขตควบคมุการคา้ขา้ว และก าหนดประเภทผูป้ระกอบการคา้ขา้ว  

  
5)ประกาศคณะกรรมการปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้วพุทธศักราช 2489 ฉบับที ่147 พ.ศ.2558 เรือ่ง 

แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ที ่ 

  
6)พ.ร.บ. การคา้ขา้ว พ.ศ. 2489  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคัญดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกาศคณะกรรมการปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้ว พ.ศ.2489 

ฉบับที ่150 พ.ศ.2558 ขอ้ 11 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 1.0 วันท าการ 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 320 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 600 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 10 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส าเนาคูม่อืประชาชน] การขออนุญาต/ ขอต่ออายหุนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว 

(ประเภทน าเขา้ขา้วจากตา่งประเทศ สขีา้ว  นายหนา้คา้ขา้ว  ขายสง่ ท่าขา้ว และอืน่ๆ) [N] 1123319 สรินิาถ 

กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 23/08/2562 13:44 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: 19/09/2562 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การแจง้เลกิประกอบการคา้ขา้ว [N] 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. การเลกิประกอบการคา้ขา้วตอ้งแจง้ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีท่ราบภายใน 15 วัน นับแต่วันทีเ่ลกิประกอบการคา้ขา้ว 

 

2. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นคูม่อื 

บรกิารประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี้ ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลักฐานไม่ครบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพร่อง 

ไมส่มบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบันทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสาร 

หลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบันทกึ

ดังกล่าว มเิชน่นัน้จะถอืว่าผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดร้ับมอบอ านาจ 

จะลงนามบันทกึดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทกึความบกพร่องดังกลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดร้ับมอบอ านาจ 

ไวเ้ป็นหลักฐาน 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กรมการคา้ภายใน ชัน้ 7 เลขที ่

563 ถ.นนทบรุ ีต.บางกระสอ อ.เมอืง 
จ.นนทบรุ/ีตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (กรณีผูป้ระกอบการคา้ขา้วทีม่สี านักงานใหญ่ 
ตัง้อยูใ่นกรุงเทพมหานคร 

))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักงานพาณชิยจั์งหวัด 76 จังหวัด/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (กรณีทีม่สี านักงานใหญตั่ง้อยูใ่นต่างจังหวัด ใหย้ืน่ 

ณ ส านักงานพาณชิยจั์งหวัดนัน้ๆ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
https://ricetrade.dit.go.th/เว็บไซตแ์ละชอ่งทางออนไลน์ 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการใหบ้รกิารเจา้หนา้ที ่
ใหบ้รกิารวันจันทร ์ถงึ วันศุกร ์

(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 
2. เฉพาะสว่นกลาง กรณีผูป้ระกอ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 
ชัว่โมง 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 ชัว่โมง 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูป้ระกอบการยืน่ค าขอแจง้เลกิประกอบการคา้ขา้ว 

พรอ้มเอกสารหลักฐาน/ 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี กระทรวงพาณชิย ์
 

2) การพจิารณา 
- เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนรับค าขอเพือ่รับทราบการแจง้เลกิ 

- ผูป้ระกอบการช าระค่าธรรมเนียมและรับใบเสร็จรับเงนิไว ้

เป็นหลักฐาน 
- ผูม้อี านาจอนุญาตพจิารณาลงนามในแบบค าขอแจง้เลกิ 

ประกอบการคา้ขา้ว 

45 นาท ี กระทรวงพาณชิย ์
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบค าขอ ค.ข.4 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

กระทรวงพาณชิย ์

2) 

 

ใบทะเบยีนพาณิชย ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

กระทรวงมหาดไทย 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล (บรษิทัจ ากดั/บรษิทัมหาชนจ ากดั) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(หนังสอืรับรองตอ้งรับรองไวก้อ่นยืน่ค าขออนุญาตไมเ่กนิ 

1 เดอืน) 

กระทรวงพาณชิย ์

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล (สหกรณ์/กลุม่เกษตรกร) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(แสดงรายชือ่คณะกรรมการ กรรมการซึง่เป็นผูแ้ทนของ 

สหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกรในกจิการอันเกีย่วกับบุคคลภายนอก ทนุ 

วัตถปุระสงคใ์นการคา้ขา้ว 
(กรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นสหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกร )) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5) 

 

ใบส าคญัรบัจดทะเบยีนสหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นสหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกร) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจ) 

- 

7) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(1. ผูม้อี านาจลงนามผูกพันนติบิุคคล 
2. ผูร้ับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ)) 

กระทรวงมหาดไทย 

8) 

 

หนงัสอืเดนิทาง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีผูม้อี านาจลงนามผูกพันนติบิุคคล 
เป็นบคุคลไมม่สีญัชาตไิทย) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) แจง้เลกิประกอบการคา้ขา้ว ฉบบัละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 200 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กรมการคา้ภายใน ชัน้ 7 ถ.นนทบรุ ีอ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 
(หมายเหต:ุ (โทร 02-507-6183 โทรสาร 02-507-6181))  

2) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีน กรมการคา้ภายใน อาคาร 2 ชัน้ 3 ถ.นนทบรุ ีอ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 
(หมายเหต:ุ -)  

3) Call center กรมการคา้ภายใน เบอรโ์ทร 1569 

(หมายเหต:ุ -)  
4) เว็บไซตศ์นูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 

2558 กรมการคา้ภายใน www.dit.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
6) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุต่างชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบ ค.ข. 4 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: การแจง้เลกิประกอบการคา้ขา้ว [N]  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป:  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมการคา้ภายใน กรมการคา้ภายใน กรมการคา้ภายใน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)กฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนียมการประกอบการคา้ขา้ว พ.ศ. 2559  ลงวันที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559  
  

2)ประกาศคณะกรรมการปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้ว พุทธศักราช 2489 ฉบับที ่149 พ.ศ. 2558 
เรือ่งแกไ้ขปรับปรุงการแตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ที ่ลงวันที ่1 กันยายน พ.ศ. 2558  

  

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



3)ประกาศคณะกรรมการปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้ว พุทธศักราช 2489 ฉบับที ่150 พ.ศ. 2560 เรือ่ง 
ใหผู้ป้ระกอบการคา้ขา้วขออนุญาตประกอบการคา้ขา้ว การก าหนดเงือ่นไขในหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว 

และการสัง่ถอนหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว ลงวันที ่9 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2560  
  

4)ประกาศคณะกรรมการปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้วพุทธศักราช 2489 ฉบับที ่145 พ.ศ.2558 เรือ่ง 

ก าหนดเขตควบคมุการคา้ขา้ว และก าหนดประเภทผูป้ระกอบการคา้ขา้ว  
  

5)ประกาศคณะกรรมการปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้วพุทธศักราช 2489 ฉบับที ่147 พ.ศ.2558 เรือ่ง 
แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ที ่ 

  
6)พ.ร.บ. การคา้ขา้ว พ.ศ. 2489  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคัญดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ไมม่ ี

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 วัน 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 1 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 10 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส าเนาคูม่อืประชาชน] การแจง้เลกิประกอบการคา้ขา้ว [N] 26/08/2562 14:40 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: 28/09/2562 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การขออนุญาต/ 

ขอตอ่อายหุนงัสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทคา้ขา้วสง่ไปจ าหนา่ยตา่งประเทศ 

(ผูส้ง่ออกขา้วสารบรรจุกลอ่งหรอืหบีหอ่ / ผูส้ง่ออกชายแดน) [N] 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.ผูท้ีจ่ะประกอบการสง่ออกขา้ว 

ตอ้งไดร้ับหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทสง่ไปจ าหน่ายตา่งประเทศกอ่นน าหนังสอือนุญาตฯ 

ไปตดิต่อด าเนนิการสง่ออกขา้วทีก่รมการคา้ตา่งประเทศตอ่ไป 

 

2.กฎหมายก าหนดใหผู้ป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทสง่ไปจ าหน่ายตา่งประเทศ ม ี3 ประเภท ไดแ้ก ่

(1) ผูส้ง่ออกท่ัวไป ไดแ้ก ่บรษัิท รัฐวสิาหกจิ สหกรณ์หรอืกลุ่มเกษตรกรทีจั่ดตัง้ตามกฎหมาย 

และมวัีตถปุระสงคค์า้ขา้วสง่ไปจ าหน่ายตา่งประเทศ 

กรณีผูส้ง่ออกท่ัวไปทีเ่ป็นบรษัิทตอ้งมคีณุสมบัต ิไดแ้ก ่

(ก)ตอ้งมทีนุจดทะเบยีนไมน่อ้ยกว่า 5 ลา้นบาท 

(ข) ตอ้งมจี านวนกรรมการบรษัิทเกนิครึง่หนึง่เป็นบุคคลสญัชาตไิทย และตอ้งมบีคุคลสญัชาตไิทยอยา่งนอ้ย 1 

คนลงชือ่ในค าขออนุญาต 

(ค) ตอ้งมสีถานทีเ่ก็บขา้วสารทีม่คีวามจุไดไ้มน่อ้ยกว่า 500 ตัน กรณีบรษัิททีม่ทีนุจดทะเบยีนไมเ่กนิ 20 ลา้นบาท 

และไมน่อ้ยกว่า 1,000 ตัน กรณีบรษัิททีม่ทีนุจดทะเบยีนเกนิ 20 ลา้นบาท 

(2) ผูส้ง่ออกขา้วสารบรรจุกลอ่งหรอืหบีหอ่ ไดแ้ก ่บุคคลธรรมดา บรษัิท รัฐวสิาหกจิ 

สหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกรทีจั่ดตัง้ตามกฎหมาย และมวัีตถปุระสงคค์า้ขา้วสง่ไปจ าหน่ายตา่งประเทศ 

ส าหรับขา้วสารบรรจุกล่องหรอืหบีหอ่ทีม่นี ้าหนักขา้วสารสทุธไิมเ่กนิ 12 กก. ตอ่กล่องหรอืหบีหอ่ 

(3) ผูส้ง่ออกชายแดน ไดแ้ก ่บุคคลธรรมดาหรอืนติบิคุคล ทีม่ภีมูลิ าเนาอยูใ่นจังหวัดชายแดนตดิตอ่กับตา่งประเทศ 

และมวัีตถปุระสงคใ์นการคา้ขา้วสง่ไปจ าหน่ายตา่งประเทศเฉพาะประเทศทีม่ชีายแดนตดิต่อประเทศไทย 

 

3. กรณีการขออนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทผูส้ง่ออกท่ัวไปซึง่เป็นบรษัิท 

เจา้หนา้ทีจ่ะท าการตรวจสอบสถานทีเ่ก็บขา้วตามหลักฐานทีผู่ย้ืน่ค าขอไดย้ืน่ไวก้อ่น 

จงึจะถอืวา่เอกสารหลักฐานครบถว้นทีส่ามารถพจิารณาออกใบอนุญาตใหไ้ดเ้ป็นไปตามระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดไว ้

โดยจะแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบเพือ่มาช าระคา่ธรรมเนียมและรับหนังสอือนุญาตต่อไป 

 

4. หนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วใหม้อีายหุนึง่ปีนับแตวั่นทีพ่จิารณาออกหนังสอือนุญาต 

 

5. การขอตอ่อายหุนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วจะตอ้งยืน่ค าขอกอ่นหนังสอือนุญาตสิน้อาย ุ

พรอ้มหนังสอือนุญาตฉบับเดมิและเอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาต 

 

6. 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาช

นเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี้ ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลักฐานไม่ครบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ 

เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบันทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิก

ารแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบันทกึดังกลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ 

โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดร้ับมอบอ านาจจะลงนามบันทกึดังกลา่วและจะมอบส าเนาบันทกึความบกพร่องดังกลา่วใหผู้ ้

ยืน่ค าขอหรอืผูไ้ดร้ับมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

 

7. กรณีมผีูม้าตดิต่อในชว่งเวลาเดยีวกันเป็นจ านวนมาก หรอืมาตดิต่อหลังเวลา 13.00 น. 

อาจสง่ผลใหก้ารด าเนนิการตามระยะเวลาในคูม่อืล่าชา้ออกไปเป็นในวันท าการถัดไป 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 



 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กรมการคา้ภายใน ชัน้ 7 เลขที ่

563 ถ.นนทบรุ ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ 

(กรณีผูป้ระกอบการคา้ขา้วทีม่สี านักงานใหญตั่ง้อยูใ่นกรุงเทพมห
านคร))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักงานพาณชิยจั์งหวัด 76 จังหวัด/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (กรณีทีม่สี านักงานใหญตั่ง้อยูใ่นต่างจังหวัด ใหย้ืน่ 
ณ ส านักงานพาณชิยจั์งหวัด นัน้ๆ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศคา้ขา้ว 
https://ricetrade.dit.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการใหบ้รกิารเจา้หนา้ที ่
ใหบ้รกิารวันจันทร ์ถงึ วันศุกร ์

(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 
น. (มพีักเทีย่ง) 

2. เฉพาะสว่นกลาง 

กรณีผูป้ระกอบการคา้ขา้วทีม่สี านักงานใหญ่ตัง้อยูใ่นกรุงเทพมหา
นคร))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 
ชัว่โมง 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 7 ชัว่โมง 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูป้ระกอบการยืน่ค าขออนุญาต/ ค าขอตอ่อายหุนังสอือนุญาตให ้

ประกอบการคา้ขา้ว พรอ้มเอกสารหลักฐาน/ 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (ผูป้ระกอบการยืน่ค าขออนุญาต/ 

ค าขอตอ่อายหุนังสอือนุญาตให ้
ประกอบการคา้ขา้ว พรอ้มเอกสารหลักฐาน/ 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสาร))  

1 ชัว่โมง กระทรวงพาณชิย ์
 

2) การพจิารณา 
- เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนรับค าขอ 

ผูป้ระกอบการช าระคา่ธรรมเนียมและรับใบเสร็จรับเงนิไวเ้ป็นหลัก
ฐาน 

- เจา้หนา้ทีท่ าความเห็นเสนอผูม้อี านาจอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง กระทรวงพาณชิย ์
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ผูม้อี านาจอนุญาตพจิารณาลงนามหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง กระทรวงพาณชิย ์

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบค าขอ (คข.1) หรอื (คข.3) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

กระทรวงพาณชิย ์

2) ใบทะเบยีนพาณิชย ์ กระทรวงมหาดไทย 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล (บรษิทัจ ากดั/บรษิทัมหาชนจ ากดั) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(หนังสอืรับรองตอ้งรับรองไวก้อ่นยืน่ค าขออนุญาตไมเ่กนิ 1 

เดอืน 
และตอ้งแสดงวัตถปุระสงคใ์นการคา้ขา้วสง่ไปจ าหน่ายตา่งประเทศ) 

กระทรวงพาณชิย ์

4) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล (สหกรณ์/กลุม่เกษตรกร) ฉบบัจรงิ 1 

ฉบบั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(แสดงรายชือ่คณะกรรมการ กรรมการซึง่เป็นผูแ้ทนของ 

สหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกรในกจิการอันเกีย่วกับบุคคลภายนอก ทนุ 

วัตถปุระสงคใ์นการคา้ขา้ว 
(กรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นสหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกร )) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5) 

 

ใบส าคญัรบัจดทะเบยีนสหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

6) 

 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ส านกังานใหญ ่

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สถานประกอบการ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(กรณีสถานประกอบการไมไ่ดตั้ง้อยู่ทีเ่ดนีวกับส านักงานแหง่ใหญ ่

หรอืมสีถานประกอบการตัง้อยู่หลายแหง่) 

- 

8) 
 

หนงัสอืมอบอ านาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจ) 

- 

9) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(1. ผูม้อี านาจลงนามผูกพันนติบิุคคล 

2. ผูร้ับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ)) 

กระทรวงมหาดไทย 

10) 

 

หนงัสอืเดนิทาง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีผูม้อี านาจลงนามผูกพันนติบิุคคล 

เป็นบคุคลไมม่สีญัชาตไิทย) 

กระทรวงมหาดไทย 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ประเภทผูส้ง่ออกขา้วสารบรรจกุลอ่งหรอืหบีหอ่ ฉบบัละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 20,000 บาท 

  

 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

2) ประเภทผูส้ง่ออกชายแดน ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กรมการคา้ภายใน ชัน้ 7 ถ.นนทบรุ ีอ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 
(หมายเหต:ุ (โทร 02-507-6183 โทรสาร 02-507-6181))  

2) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีน กรมการคา้ภายใน อาคาร 2 ชัน้ 3 ถ.นนทบรุ ีอ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

(หมายเหต:ุ -)  
3) Call center กรมการคา้ภายใน เบอรโ์ทร 1569 

(หมายเหต:ุ -)  
4) เว็บไซตศ์นูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 

2558 กรมการคา้ภายใน www.dit.go.th. 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
6) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุต่างชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบ ค.ข.1 

(หมายเหต:ุ -)  
2) แบบ ค.ข. 3 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขออนุญาต/ ขอตอ่อายหุนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทคา้ขา้วสง่ไปจ าหน่ายตา่งประเทศ 

(ผูส้ง่ออกขา้วสารบรรจุกล่องหรอืหบีหอ่ / ผูส้ง่ออกชายแดน) [N]  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป:  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมการคา้ภายใน กรมการคา้ภายใน กรมการคา้ภายใน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)กฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนียมการประกอบการคา้ขา้ว พ.ศ. 2559  ลงวันที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559  

  
2)ประกาศคณะกรรมการปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้ว พุทธศักราช 2489 ฉบับที ่149 พ.ศ. 2558 

เรือ่งแกไ้ขปรับปรุงการแตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ที ่ลงวันที ่1 กันยายน พ.ศ. 2558  

  
3)ประกาศคณะกรรมการปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้ว พุทธศักราช 2489 ฉบับที ่150 พ.ศ. 2560 เรือ่ง 

ใหผู้ป้ระกอบการคา้ขา้วขออนุญาตประกอบการคา้ขา้ว การก าหนดเงือ่นไขในหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว 
และการสัง่ถอนหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว ลงวันที ่9 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2560  

  

4)ประกาศคณะกรรมการปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้วพุทธศักราช 2489 ฉบับที ่145 พ.ศ.2558 เรือ่ง 
ก าหนดเขตควบคมุการคา้ขา้ว และก าหนดประเภทผูป้ระกอบการคา้ขา้ว  

  
5)ประกาศคณะกรรมการปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้วพุทธศักราช 2489 ฉบับที ่147 พ.ศ.2558 เรือ่ง 

แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ที ่ 
  

6)พ.ร.บ. การคา้ขา้ว พ.ศ. 2489  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคัญดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกาศคณะกรรมการปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้ว พ.ศ.2489 

ฉบับที ่150 พ.ศ.2558 ขอ้ 11 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 1.0 วันท าการ 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 12 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 30 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส าเนาคูม่อืประชาชน] การขออนุญาต/ 

ขอต่ออายหุนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทคา้ขา้วสง่ไปจ าหน่ายตา่งประเทศ 

(ผูส้ง่ออกขา้วสารบรรจุกล่องหรอืหบีหอ่ / ผูส้ง่ออกชายแดน) [N] 1123626 สรินิาถ กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 

26/08/2562 13:21 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: 28/09/2562 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การขอเปลีย่นแปลงรายการในหนงัสอือนุญาต/ 

ขอใบแทนหนงัสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว [N] 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.กรณีมกีารเปลีย่นแปลงรายการในหนังสอือนุญาตประกอบการคา้ขา้ว 

ใหย้ืน่ค าขออนุญาตพรอ้มหนังสอือนุญาตฉบับเดมิและหลักฐานแสดงการเปลีย่นแปลงรายการในหนังสอือนุญาต 

 

2.กรณีหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วช ารุด ถูกท าลาย สญูหาย ใหย้ืน่ค าขอใบแทนหนังสอือนุญาต 

พรอ้มหนังสอือนุญาตฉบับเดมิ (กรณีช ารุด/ ถกูท าลาย) หรอืหลักฐานการแจง้ความของสญูหายต่อพนักงานสอบสวน 

(กรณีสญูหาย) 

 

3.การยืน่ขอเปลีย่นแปลงรายการในหนังสอือนุญาต/ขอใบแทน ใหย้ืน่ค าขอภายใน 15 วัน 

นับแตวั่นทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการในหนังสอือนุญาต หรอืทราบถงึการช ารุด ถกูท าลาย หรอืสญูหาย 

 

4. 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาช

นเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี้ ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลักฐานไม่ครบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ 

เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบันทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิก

ารแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบันทกึดังกลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ 

โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดร้ับมอบอ านาจจะลงนามบันทกึดังกลา่ว 

และจะมอบส าเนาบันทกึความบกพร่องดังกลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดร้ับมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

 

5. กรณีมผีูม้าตดิต่อในชว่งเวลาเดยีวกันเป็นจ านวนมาก หรอืมาตดิต่อหลังเวลา 13.00 น. 

อาจสง่ผลใหก้ารด าเนนิการตามระยะเวลาในคูม่อืล่าชา้ออกไปเป็นในวันท าการถัดไป 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กรมการคา้ภายใน ชัน้ 7 เลขที ่
563 ถ.นนทบรุ ีต.บางกระสอ อ.เมอืง 

จ.นนทบรุ/ีตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ 
(กรณีผูป้ระกอบการคา้ขา้วทีม่สี านักงานใหญตั่ง้อยูใ่นกรุงเทพมห

านคร))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักงานพาณชิยจั์งหวัด 76 จังหวัด/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (กรณีทีม่สี านักงานใหญตั่ง้อยูใ่นต่างจังหวัด ใหย้ืน่ 

ณ ส านักงานพาณชิยจั์งหวัดนัน้ๆ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศคา้ขา้ว 

https://ricetrade.dit.go.th//เว็บไซตแ์ละชอ่งทางออนไลน์ 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการใหบ้รกิารเจา้หนา้ที ่

ใหบ้รกิารวันจันทร ์ถงึ วันศุกร ์

(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 
น. (มพีักเทีย่ง) 

2. เฉพาะสว่นกลาง 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 
ชัว่โมง 



กรณีผูป้ระกอบการคา้ขา้วทีม่สี านักงานใหญ่ตัง้อยูใ่นกรุงเทพมหา
นคร))  

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วันท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูป้ระกอบการยืน่ค าขอเปลีย่นแปลงรายการในหนังสอือนุญาต/ 

ค าขอใบแทนหนังสอือนุญาต พรอ้มเอกสารหลักฐาน/ 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง กระทรวงพาณชิย ์
 

2) การพจิารณา 
- เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนรับค าขอ 

- 

ผูป้ระกอบการช าระคา่ธรรมเนียมและรับใบเสร็จรับเงนิไวเ้ป็นหลัก
ฐาน 

- เจา้หนา้ทีท่ าความเห็นเสนอผูม้อี านาจอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง กระทรวงพาณชิย ์
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ผูม้อี านาจอนุญาตพจิารณาลงนามในหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง กระทรวงพาณชิย ์

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบค าขอ ค.ข. 2 หรอื ค.ข.5 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

กระทรวงพาณชิย ์

2) 
 

ใบทะเบยีนพาณิชย ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

กระทรวงมหาดไทย 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล (บรษิทัจ ากดั/บรษิทัมหาชนจ ากดั) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

กระทรวงพาณชิย ์

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล (สหกรณ์/กลุม่เกษตรกร) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(แสดงรายชือ่คณะกรรมการ กรรมการซึง่เป็นผูแ้ทนของ 
สหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกรในกจิการอันเกีย่วกับบุคคลภายนอก ทนุ 

วัตถปุระสงคใ์นการคา้ขา้ว 
(กรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นสหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกร )) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5) 

 

ใบส าคญัรบัจดทะเบยีนสหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นสหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกร ) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

6) 
 

หนงัสอือนุญาตฉบบัเดมิและหลกัฐานแสดงการเปลีย่นแปลงรายก
ารในหนงัสอือนุญาต เชน่ เปลีย่นชือ่ สถานทีต่ ัง้ หรอือืน่ๆ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีการขอแจง้เปลีย่นแปลงรายการในหนังสอือนุญาต) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

7) 
 

หนงัสอือนุญาตฉบบัเดมิ ทีช่ ารดุหรอืเสยีหาย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีการขอใบแทนหนังสอือนุญาต 

เนื่องจากช ารุดหรอืเสยีหาย) 

กระทรวงพาณชิย ์

8) 
 

หลกัฐานการแจง้ความของสูญหายตอ่พนกังานสอบสวน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีการขอใบแทนหนังสอือนุญาตเนื่องจากสญูหาย) 

กองบัญชาการต ารวจนครบาล 

9) 

 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ส านกังานใหญแ่หง่ใหม ่

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีเปลีย่นแปลงทีตั่ง้ส านักงานใหญ)่ 

- 

10) 
 

หนงัสอืมอบอ านาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจ) 

- 

11) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(1. ผูม้อี านาจลงนามผูกพันนติบิุคคล 
2. ผูร้ับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ)) 

กระทรวงมหาดไทย 

12) 

 

หนงัสอืเดนิทาง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีผูม้อี านาจลงนามผูกพันนติบิุคคล 

เป็นบคุคลไมม่สีญัชาตไิทย) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) การเปลีย่นแปลงรายการในหนงัสอือนุญาต  ฉบบัละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 200 บาท 

  

 

2) ใบแทนหนงัสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วทุกประเภท ฉบบัละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กรมการคา้ภายใน ชัน้ 7 ถ.นนทบรุ ีอ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

(หมายเหต:ุ (โทร 02-507-6183 โทรสาร 02-507-6181))  
2) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีน กรมการคา้ภายใน อาคาร 2 ชัน้ 3 ถ.นนทบรุ ีอ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

(หมายเหต:ุ -)  
3) Call center กรมการคา้ภายใน เบอรโ์ทร 1569 

(หมายเหต:ุ -)  
4) เว็บไซตศ์นูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 

2558 กรมการคา้ภายใน www.dit.go.th. 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

6) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุต่างชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบ ค.ข. 2 (เปลีย่นแปลงรายการ) 

(หมายเหต:ุ -)  
2) แบบ ค.ข. 5 (ขอใบแทน) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขอเปลีย่นแปลงรายการในหนังสอือนุญาต/ ขอใบแทนหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว [N]  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป:  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมการคา้ภายใน กรมการคา้ภายใน กรมการคา้ภายใน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)กฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนียมการประกอบการคา้ขา้ว พ.ศ. 2559  ลงวันที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559  

  
2)ประกาศคณะกรรมการปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้ว พุทธศักราช 2489 ฉบับที ่149 พ.ศ. 2558 

เรือ่งแกไ้ขปรับปรุงการแตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ที ่ลงวันที ่1 กันยายน พ.ศ. 2558  
  

3)ประกาศคณะกรรมการปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้ว พุทธศักราช 2489 ฉบับที ่150 พ.ศ. 2560 เรือ่ง 
ใหผู้ป้ระกอบการคา้ขา้วขออนุญาตประกอบการคา้ขา้ว การก าหนดเงือ่นไขในหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว 

และการสัง่ถอนหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว ลงวันที ่9 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2560  

  
4)ประกาศคณะกรรมการปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้วพุทธศักราช 2489 ฉบับที ่145 พ.ศ.2558 เรือ่ง 

ก าหนดเขตควบคมุการคา้ขา้ว และก าหนดประเภทผูป้ระกอบการคา้ขา้ว  
  

5)ประกาศคณะกรรมการปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้วพุทธศักราช 2489 ฉบับที ่147 พ.ศ.2558 เรือ่ง 

แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ที ่ 
  

6)พ.ร.บ. การคา้ขา้ว พ.ศ. 2489  

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคัญดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกาศคณะกรรมการปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้ว พ.ศ.2489  

ฉบับที ่150 พ.ศ.2558  ขอ้ 11 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 1.0 วันท าการ 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 1 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 6 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส าเนาคูม่อืประชาชน] การขอเปลีย่นแปลงรายการในหนังสอือนุญาต/ 

ขอใบแทนหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว [N] 04/09/2562 10:10 1125115 สรินิาถ กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: 19/09/2562 


