
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การแจง้เลกิประกอบการคา้ขา้ว 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. การเลกิประกอบการคา้ขา้วตอ้งแจง้ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีท่ราบภายใน 15 วนั นับแตว่นัทีเ่ลกิประกอบการคา้ขา้ว 

 

2. 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาช

นเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ 

เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิก

ารแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ 

โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว 

และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กรมการคา้ภายใน อาคาร 2 
ชัน้ 7 เลขที ่563 ถ.นนทบรุ ีอ.เมอืง จ.นนทบรุ/ีตดิตอ่ดว้ยตนเอง 

ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ 

(กรณีผูป้ระกอบการคา้ขา้วทีม่สี านักงานใหญต่ัง้อยูใ่นกรุงเทพมห
านคร))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักงานพาณชิยจั์งหวดั 76 จังหวดั /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (กรณีทีม่สี านักงานใหญต่ัง้อยูใ่นตา่งจังหวัด ใหย้ืน่ 

ณ ส านักงานพาณชิยจั์งหวดั นัน้ๆ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

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 าระคา่ธรรมเนยีมและรับใบเสร็จรับเงนิไวเ้ป็นหลกั
ฐาน 

(หมายเหต:ุ -)  

45 นาท ี กระทรวงพาณชิย ์

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบค าขอ (คข.4) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

- 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การขออนญุาต/ 

ขอตอ่อายหุนงัสอือนญุาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทคา้ขา้วสง่ไปจ าหนา่ยตา่งประเทศ 

(ประเภทผูส้ง่ออกท ัว่ไป) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.ผูท้ีจ่ะประกอบการสง่ออกขา้ว 

ตอ้งไดรั้บหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทสง่ไปจ าหน่ายตา่งประเทศกอ่นน าหนังสอือนุญาตฯ 

ไปตดิตอ่ด าเนนิการสง่ออกขา้วทีก่รมการคา้ตา่งประเทศตอ่ไป 

 

2.กฎหมายก าหนดใหผู้ป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทสง่ไปจ าหน่ายตา่งประเทศ ม ี3 ประเภท ไดแ้ก่ 

 

(1) ผูส้ง่ออกทั่วไป ไดแ้ก ่บรษัิท รัฐวสิาหกจิ สหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกรทีจั่ดตัง้ตามกฎหมาย 

และมวีัตถปุระสงคค์า้ขา้วสง่ไปจ าหน่ายตา่งประเทศ 

 

   กรณีผูส้ง่ออกทั่วไปทีเ่ป็นบรษัิทตอ้งมคีณุสมบตั ิไดแ้ก ่

 

   (ก)ตอ้งมทีนุจดทะเบยีนไมน่อ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท 

 

   (ข) ตอ้งมจี านวนกรรมการบรษัิทเกนิครึง่หนึง่เป็นบคุคลสญัชาตไิทย และตอ้งมบีคุคลสญัชาตไิทยอย่างนอ้ย 1 

คนลงชือ่ในค าขออนุญาต 

 

   (ค) ตอ้งมสีถานทีเ่ก็บขา้วสารทีม่คีวามจไุดไ้มน่อ้ยกวา่ 500 ตนั กรณีบรษัิททีม่ทีนุจดทะเบยีนไมเ่กนิ 20 ลา้นบาท 

และไมน่อ้ยกวา่ 1,000 ตนั กรณีบรษัิททีม่ทีนุจดทะเบยีนเกนิ 20 ลา้นบาท 

 

(2) ผูส้ง่ออกขา้วสารบรรจกุลอ่งหรอืหบีหอ่ ไดแ้ก ่บคุคลธรรมดา บรษัิท รัฐวสิาหกจิ 

สหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกรทีจั่ดตัง้ตามกฎหมาย และมวีัตถปุระสงคค์า้ขา้วสง่ไปจ าหน่ายตา่งประเทศ 

ส าหรับขา้วสารบรรจุกลอ่งหรอืหบีหอ่ทีม่นี ้าหนักขา้วสารสทุธไิมเ่กนิ 12 กก. ตอ่กลอ่งหรอืหบีหอ่ 

 

(3) ผูส้ง่ออกชายแดน ไดแ้ก ่บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคล ทีม่ภีมูลิ าเนาอยูใ่นจังหวดัชายแดนตดิตอ่กับตา่งประเทศ 

และมวีัตถปุระสงคใ์นการคา้ขา้วสง่ไปจ าหน่ายตา่งประเทศเฉพาะประเทศทีม่ชีายแดนตดิตอ่ประเทศไทย 

 

3. กรณีการขออนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทผูส้ง่ออกทัว่ไปซึง่เป็นบรษัิท 

เจา้หนา้ทีจ่ะท าการตรวจสอบสถานทีเ่ก็บขา้วตามหลักฐานทีผู่ย้ ืน่ค าขอไดย้ืน่ไวก้อ่น 

จงึจะถอืวา่เอกสารหลักฐานครบถว้นทีส่ามารถพจิารณาออกใบอนุญาตใหไ้ดเ้ป็นไปตามระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดไว ้

โดยจะแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบเพือ่มาช าระคา่ธรรมเนยีมและรับหนังสอือนุญาตตอ่ไป 

 

4. หนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วใหม้อีายหุนึง่ปีนับแตว่นัทีพ่จิารณาออกหนังสอือนุญาต 

 

5. การขอตอ่อายหุนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วจะตอ้งยืน่ค าขอกอ่นหนังสอือนุญาตสิน้อาย ุ

พรอ้มหนังสอือนุญาตฉบับเดมิและเอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาต 

 

6. 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาช

นเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้นและ/หรือมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ 

เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิก

ารแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ 

โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว 



และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

7. กรณีมผีูม้าตดิตอ่ในชว่งเวลาเดยีวกนัเป็นจ านวนมาก หรอืมาตดิตอ่หลงัเวลา 13.00 น. 

อาจสง่ผลใหก้ารด าเนนิการตามระยะเวลาในคูม่อืลา่ชา้ออกไปเป็นในวนัท าการถัดไป 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กรมการคา้ภายใน อาคาร 2 

ชัน้ที ่7 เลขที ่563 ถ.นนทบรุ ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ 

(กรณีผูป้ระกอบการคา้ขา้วทีม่สี านักงานใหญต่ัง้อยูใ่นกรุงเทพมห
านคร))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักงานพาณชิยจั์งหวดั 76 จังหวดั/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (กรณีทีม่สี านักงานใหญต่ัง้อยูใ่นตา่งจังหวัด ใหย้ืน่ 
ณ ส านักงานพาณชิยจั์งหวดั นัน้ๆ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 8 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูป้ระกอบการยืน่ค าขออนุญาต/ 

ค าขอตอ่อายหุนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว 

พรอ้มเอกสารหลักฐาน/ 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ กระทรวงพาณชิย ์
 

2) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสถานทีเ่ก็บขา้วตามหลักฐานทีไ่ดย้ืน่ไว ้

(หมายเหต:ุ (- 
เจา้หนา้ทีจ่ะประสานเพือ่นัดวนัลงตรวจสถานทีก่ับผูย้ืน่ค าขอ 

ภายใน 5 วนัท าการ 
- ใชร้ะยะเวลาในการตรวจสถานที ่1 วนัท าการ 

))  

6 วนัท าการ กระทรวงพาณชิย ์

 

3) การพจิารณา 
ผูป้ระกอบการช าระคา่ธรรมเนยีมและรับใบเสร็จรับเงนิไวเ้ป็นหลกั

ฐาน/ เจา้หนา้ทีท่ าความเห็นเสนอผูม้อี านาจอนุญาต/ 
ผูม้อี านาจอนุญาตพจิารณาลงนามในหนังสอือนุญาต 

(หมายเหต:ุ (- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งมาช าระคา่ธรรมเนยีมภายใน 7 

วนัท าการ นับจากวนัทีไ่ดรั้บแจง้จากเจา้หนา้ที)่)  

1 วนัท าการ กระทรวงพาณชิย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบค าขอ (คข.1) หรอื (คข.3) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นบรษัิท 

ตอ้งมผีูม้อี านาจเซ็นชือ่ผกูพันบรษัิทซึง่เป็นบคุคลสญัชาตไิทยอย่างนอ้ย 

1 คน เซ็นชือ่ในค าขออนุญาต) 

กระทรวงพาณชิย ์



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นนติบิคุคล 

รวมถงึสหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกร 
โดยหนังสอืรับรองตอ้งรับรองไวก้อ่นยืน่ค าขออนุญาตไมเ่กนิ 1 เดอืน 

และตอ้งแสดงวตัถปุระสงคใ์นการคา้ขา้วสง่ไปจ าหน่ายตา่งประเทศ 

 - กรณีหนังสอืรับรองบรษัิท 
ตอ้งแสดงรายชือ่กรรมการบรษัิทจ านวนเกนิกึง่หนึง่เป็นบคุคลสญัชาตไิท

ย 
- ผูม้อี านาจผูกพันนติบิคุคลเซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทบัตรานติบิคุคล 

) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 
 

ใบส าคญัรบัจดทะเบยีนสหกรณห์รอืกลุม่เกษตรกร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นสหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกร 

โดยผูม้อี านาจผกูพันสหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกรเซ็นชือ่รับรองส าเนา) 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

4) 
 

หลกัฐานการแสดงการถอืหุน้ เชน่ ใบทะเบยีนรายชือ่ผูถ้อืหุน้ 
(บอจ.5) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นนติบิคุคลประเภทบรษัิท 

โดยผูม้อี านาจผกูพันนติบิคุคลเซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทับตรานติบิคุ
คล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 

 

เอกสารแสดงกรรมสทิธิใ์นการครอบครองสถานทีเ่ก็บขา้ว 

พรอ้มแผนผงัและแผนที ่
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นนติบิคุคลประเภทบรษัิท 

โดยผูม้อี านาจผกูพันนติบิคุคลเซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทับตรานติบิคุ

คล) 

- 

6) 

 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ส านกังานใหญ ่

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอ านาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจ) 

- 

8) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชนผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เจา้ของบตัรเซ็นชือ่รับรองส าเนา) 

กรมการปกครอง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ประเภทผูส้ง่ออกท ัว่ไป 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 50,000 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กรมการคา้ภายใน อาคาร 2 ชัน้ 7 ถ.นนทบรุ ีอ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 
(โทร/โทรสาร 02-547-5502) 

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

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

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

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

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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) แบบค าขออนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว (ค.ข.1) 
(หมายเหต:ุ -)  

2) แบบค าขออนุญาตตอ่อายหุนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว (ค.ข.3) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ไดท้าง http://law.dit.go.th/SearchResultUI.aspx?DocID=2220 
 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขออนุญาต/ ขอตอ่อายหุนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทคา้ขา้วสง่ไปจ าหน่ายตา่งประเทศ 

(ประเภทผูส้ง่ออกทั่วไป)  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กรมการคา้ภายใน กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ. การคา้ขา้ว พ.ศ. 2489  

  
2)ประกาศคณะกรรมการปฏบิตักิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้วพุทธศกัราช 2489 ฉบับที ่145 พ.ศ.2558 เรือ่ง 

ก าหนดเขตควบคมุการคา้ขา้ว และก าหนดประเภทผูป้ระกอบการคา้ขา้ว  

  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



3)ประกาศคณะกรรมการปฏบิตักิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้วพุทธศกัราช 2489 ฉบับที ่147 พ.ศ.2558 เรือ่ง 
แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ที ่ 

  
4)กฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนยีมการประกอบการคา้ขา้ว พ.ศ. 2559  ลงวนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559  

  

5)ประกาศคณะกรรมการปฏบิตักิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้ว พุทธศกัราช 2489 ฉบับที ่150 พ.ศ. 2560 เรือ่ง 
ใหผู้ป้ระกอบการคา้ขา้วขออนุญาตประกอบการคา้ขา้ว การก าหนดเงือ่นไขในหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว 

และการสัง่ถอนหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว ลงวนัที ่9 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2560  
  

6)ประกาศคณะกรรมการปฏบิตักิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้ว พุทธศกัราช 2489 ฉบับที ่149 พ.ศ. 2558 
เรือ่งแกไ้ขปรับปรุงการแตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ที ่ลงวนัที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2558  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, สว่นกลางทีต่ัง้อยูใ่นภมูภิาค (นอกกฎกระทรวง) 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกาศคณะกรรมการปฏบิตักิารตามพระราชบญัญัตกิารคา้ขา้ว พ.ศ.2489 

ฉบับที ่150 พ.ศ.2558 ขอ้ 11 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 8.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 7 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 76 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 4 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 17/07/2017 14:02 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การขออนญุาต/ 

ขอตอ่อายหุนงัสอือนญุาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทคา้ขา้วสง่ไปจ าหนา่ยตา่งประเทศ 

(ประเภทผูส้ง่ออกขา้วสารบรรจกุลอ่งหรอืหบีหอ่ / ประเภทผูส้ง่ออกชายแดน) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.ผูท้ีจ่ะประกอบการสง่ออกขา้ว 

ตอ้งไดรั้บหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทสง่ไปจ าหน่ายตา่งประเทศกอ่นน าหนังสอือนุญาตฯ 

ไปตดิตอ่ด าเนนิการสง่ออกขา้วทีก่รมการคา้ตา่งประเทศตอ่ไป 

 

2.กฎหมายก าหนดใหผู้ป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทสง่ไปจ าหน่ายตา่งประเทศ ม ี3 ประเภท ไดแ้ก ่

 

(1) ผูส้ง่ออกทั่วไป ไดแ้ก ่บรษัิท รัฐวสิาหกจิ สหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกรทีจ่ัดตัง้ตามกฎหมาย 

และมวีัตถปุระสงคค์า้ขา้วสง่ไปจ าหน่ายตา่งประเทศ 

 

   กรณีผูส้ง่ออกทั่วไปทีเ่ป็นบรษัิทตอ้งมคีณุสมบตั ิไดแ้ก ่

 

   (ก)ตอ้งมทีนุจดทะเบยีนไมน่อ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท 

 

   (ข) ตอ้งมจี านวนกรรมการบรษัิทเกนิครึง่หนึง่เป็นบคุคลสญัชาตไิทย และตอ้งมบีคุคลสญัชาตไิทยอย่างนอ้ย 1 

คนลงชือ่ในค าขออนุญาต 

 

   (ค) ตอ้งมสีถานทีเ่ก็บขา้วสารทีม่คีวามจไุดไ้มน่อ้ยกวา่ 500 ตนั กรณีบรษัิททีม่ทีนุจดทะเบยีนไมเ่กนิ 20 ลา้นบาท 

และไมน่อ้ยกวา่ 1,000 ตนั กรณีบรษัิททีม่ทีนุจดทะเบยีนเกนิ 20 ลา้นบาท 

 

(2) ผูส้ง่ออกขา้วสารบรรจกุลอ่งหรอืหบีหอ่ ไดแ้ก ่บคุคลธรรมดา บรษัิท รัฐวสิาหกจิ 

สหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกรทีจั่ดตัง้ตามกฎหมาย และมวีัตถปุระสงคค์า้ขา้วสง่ไปจ าหน่ายตา่งประเทศ 

ส าหรับขา้วสารบรรจุกลอ่งหรอืหบีหอ่ทีม่นี ้าหนักขา้วสารสทุธไิมเ่กนิ 12 กก. ตอ่กลอ่งหรอืหบีหอ่ 

 

(3) ผูส้ง่ออกชายแดน ไดแ้ก ่บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคล ทีม่ภีมูลิ าเนาอยูใ่นจังหวดัชายแดนตดิตอ่กับตา่งประเทศ 

และมวีัตถปุระสงคใ์นการคา้ขา้วสง่ไปจ าหน่ายตา่งประเทศเฉพาะประเทศทีม่ชีายแดนตดิตอ่ประเทศไทย 

 

3.หนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วใหม้อีายหุนึง่ปีนับแตว่นัทีพ่จิารณาออกหนังสอือนุญาต 

 

4. การขอตอ่อายหุนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วจะตอ้งยืน่ค าขอกอ่นหนังสอือนุญาตสิน้อาย ุ

พรอ้มหนังสอือนุญาตฉบับเดมิและเอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาต 

 

5. 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาช

นเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ 

เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิ่มเตมิโดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิก

ารแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ 

โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว 

และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

6. กรณีมผีูม้าตดิตอ่ในชว่งเวลาเดยีวกนัเป็นจ านวนมาก หรอืมาตดิตอ่หลงัเวลา 13.00 น. 

อาจสง่ผลใหก้ารด าเนนิการตามระยะเวลาในคูม่อืลา่ชา้ออกไปเป็นในวนัท าการถัดไป 

  



 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กรมการคา้ภายใน อาคาร 2 
ชัน้ 7 เลขที ่563 ถ.นนทบรุ ีอ.เมอืง จ.นนทบรุ/ีตดิตอ่ดว้ยตนเอง 

ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ 

(กรณีผูป้ระกอบการคา้ขา้วทีม่สี านักงานใหญต่ัง้อยูใ่นกรุงเทพมห
านคร))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักงานพาณชิยจั์งหวดั 76 จังหวดั/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (กรณีทีม่สี านักงานใหญต่ัง้อยูใ่นตา่งจังหวัด ใหย้ืน่ 

ณ ส านักงานพาณชิยจั์งหวดั นัน้ๆ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

- ผูป้ระกอบการยืน่ค าขออนุญาต/ 
ค าขอตอ่อายหุนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว 

พรอ้มเอกสารหลักฐาน 
- เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง กระทรวงพาณชิย ์

 

2) การพจิารณา 
- เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนรับค าขอ 

- 
ผูป้ระกอบการช าระคา่ธรรมเนยีมและรับใบเสร็จรับเงนิไวเ้ป็นหลกั

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 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

ใบทะเบยีนพาณชิย ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา 

โดยเซ็นชือ่รับรองส าเนา) 

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

3) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา  
โดยเซ็นชือ่รับรองส าเนา) 

กรมการปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นนติบิคุคล 

รวมถงึสหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกร 
โดยหนังสอืรับรองตอ้งรับรองไวก้อ่นยืน่ค าขออนุญาตไมเ่กนิ 1 เดอืน 

และตอ้งแสดงวตัถปุระสงคใ์นการคา้ขา้วสง่ไปจ าหน่ายตา่งประเทศ 

- 
ผูม้อี านาจผูกพันนติบิคุคลเซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทบัตรานติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 

 

หลกัฐานการแสดงการถอืหุน้ เชน่ ใบทะเบยีนรายชือ่ผูถ้อืหุน้ 

(บอจ.5) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นนติบิคุคลประเภทบรษัิท  

โดยผูม้อี านาจผกูพันนติบิคุคลเซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทับตรานติบิคุ
คล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6) 

 

ใบส าคญัรบัจดทะเบยีนสหกรณห์รอืกลุม่เกษตรกร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นสหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกร 

โดยผูม้อี านาจผกูพันสหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกรเซ็นชือ่รับรองส าเนา) 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

7) 

 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ส านกังานใหญ ่

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 
 

หนงัสอืมอบอ านาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจ) 

- 

9) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชนผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เจา้ของบตัรเซ็นชือ่รับรองส าเนา) 

กรมการปกครอง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ประเภทผูส้ง่ออกขา้วสารบรรจกุลอ่งหรอืหบีหอ่ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 20,000 บาท 
  

 

2) ประเภทผูส้ง่ออกชายแดน 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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

(โทร/โทรสาร 02-547-5502) 
(หมายเหต:ุ -)  

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

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



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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

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

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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) ค าขออนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว (คข.1) 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ค าขออนุญาตตอ่อายหุนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว (คข.3) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ไดท้างhttp://law.dit.go.th/SearchResultUI.aspx?DocID=2220 

 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขออนุญาต/ ขอตอ่อายหุนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทคา้ขา้วสง่ไปจ าหน่ายตา่งประเทศ 

(ประเภทผูส้ง่ออกขา้วสารบรรจุกลอ่งหรอืหบีห่อ / ประเภทผูส้ง่ออกชายแดน)  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กรมการคา้ภายใน กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ. การคา้ขา้ว พ.ศ. 2489  

  

2)ประกาศคณะกรรมการปฏบิตักิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้วพุทธศกัราช 2489 ฉบับที ่145 พ.ศ.2558 เรือ่ง 
ก าหนดเขตควบคมุการคา้ขา้ว และก าหนดประเภทผูป้ระกอบการคา้ขา้ว  

  
3)ประกาศคณะกรรมการปฏบิตักิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้วพุทธศกัราช 2489 ฉบับที ่147 พ.ศ.2558 เรือ่ง 

แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ที ่ 
  

4)กฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนยีมการประกอบการคา้ขา้ว พ.ศ. 2559  ลงวนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559  

  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



5)ประกาศคณะกรรมการปฏบิตักิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้ว พุทธศกัราช 2489 ฉบับที ่150 พ.ศ. 2560 เรือ่ง 
ใหผู้ป้ระกอบการคา้ขา้วขออนุญาตประกอบการคา้ขา้ว การก าหนดเงือ่นไขในหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว 

และการสัง่ถอนหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว ลงวนัที ่9 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2560  
  

6)ประกาศคณะกรรมการปฏบิตักิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้ว พุทธศกัราช 2489 ฉบับที ่149 พ.ศ. 2558 

เรือ่งแกไ้ขปรับปรุงการแตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ที ่ลงวนัที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2558  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, สว่นกลางทีต่ัง้อยูใ่นภมูภิาค (นอกกฎกระทรวง) 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกาศคณะกรรมการปฏบิตักิารตามพระราชบญัญัตกิารคา้ขา้ว พ.ศ.2489 

ฉบับที ่150 พ.ศ.2558 ขอ้ 11 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 1.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 5 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 10 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 5 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 18/07/2017 16:01 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การขออนญุาต/ ขอตอ่อายหุนงัสอือนญุาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว 

(ประเภทน าเขา้ขา้วจากตา่งประเทศ  ประเภทสขีา้ว  ประเภทนายหนา้คา้ขา้ว  ประเภทขายสง่ 

ประเภททา่ขา้ว และประเภทอืน่ๆ) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.ผูท้ีจ่ะประกอบการคา้ขา้วประเภทน าเขา้ขา้วจากตา่งประเทศ/ประเภทโรงสทีีม่กี าลงัการผลติตัง้แต ่5 ตนัตอ่วนัขึน้ไป/ 

ประเภทนายหนา้คา้ขา้ว/ ประเภทขายสง่/ ประเภททา่ขา้ว ตอ้งไดรั้บหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วกอ่น 

จงึจะประกอบการคา้ขา้วได ้

 

2.ผูป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทน าเขา้ขา้วจากตา่งประเทศ ไดแ้ก ่ผูท้ีน่ าเขา้ขา้วจากตา่งประเทศมาเพือ่ท าการคา้ 

 

3. ผูป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทนายหนา้คา้ขา้ว ไดแ้ก ่

ผูท้ าการคา้ขา้วซึง่เป็นผูค้า้คนกลางระหวา่งโรงสแีละผูค้า้สง่หรอืผูส้ง่ออกตา่งประเทศ 

 

4. ผูป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทขายสง่ ไดแ้ก ่ 

 

(1) ผูข้ายขา้วใหผู้ป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทขายปลกี 

 

(2) ผูข้ายขา้วเฉลีย่ไดเ้ดอืนหนึง่ส าหรับขา้วเปลอืกไมน่อ้ยกวา่ 40 ตนั หรอืขา้วอย่างอืน่ไมน่อ้ยกวา่ 25 ตนั 

 

(3) ผูข้ายขา้วโดยมขีา้วในครอบครองส าหรับขา้วเปลอืกไมน่อ้ยกวา่ 5 ตนั หรอืขา้วอยา่งอืน่ไมน่อ้ยกวา่ 10 ตนั 

 

5.ผูป้ระกอบการคา้ขา้วประเภททา่ขา้ว ไดแ้ก ่ผูค้า้ขา้วทีม่สีถานทีจ่ัดไวเ้พือ่การคา้ขา้ว และรวมถงึตลาดกลางขา้วเปลอืกดว้ย 

 

6.หนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วใหม้อีายหุนึง่ปีนับแตว่นัทีพ่จิารณาออกหนังสอือนุญาต 

 

7. การขอตอ่อายหุนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วจะตอ้งยืน่ค าขอกอ่นหนังสอือนุญาตสิน้อาย ุ

พรอ้มหนังสอือนุญาตฉบับเดมิและเอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาต 

 

8. 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาช

นเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ 

เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิก

ารแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ 

โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว 

และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

9. กรณีมผีูม้าตดิตอ่ในชว่งเวลาเดยีวกนัเป็นจ านวนมาก หรอืมาตดิตอ่หลงัเวลา 13.00 น. 

อาจสง่ผลใหก้ารด าเนนิการตามระยะเวลาในคูม่อืลา่ชา้ออกไปเป็นในวนัท าการถัดไป 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กรมการคา้ภายใน อาคาร 2 
ชัน้ 7 เลขที ่563 ถ.นนทบรุ ีอ.เมอืง จ.นนทบรุ/ีตดิตอ่ดว้ยตนเอง 

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



(หมายเหต:ุ 
(กรณีผูป้ระกอบการคา้ขา้วทีม่สี านักงานใหญต่ัง้อยูใ่นกรุงเทพมห

านคร ))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักงานพาณชิยจั์งหวดั 76 จังหวดั /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (กรณีทีม่สี านักงานใหญต่ัง้อยูใ่นตา่งจังหวัด ใหย้ืน่ 

ณ ส านักงานพาณชิยจั์งหวดั นัน้ๆ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูป้ระกอบการยืน่ค าขออนุญาต/ 

ค าขอตอ่อายหุนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว 
พรอ้มเอกสารหลักฐาน/ 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง กระทรวงพาณชิย ์

 

2) การพจิารณา 

- เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนรับค าขอ 
- 

ผูป้ระกอบการช าระคา่ธรรมเนยีมและรับใบเสร็จรับเงนิไวเ้ป็นหลกั
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 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วประเภทสขีา้ว/ 

ประเภททา่ขา้ว ทีเ่ป็นบรษัิท 

ตอ้งมผีูม้อี านาจเซ็นชือ่ผกูพันบรษัิทซึง่เป็นบคุคลสญัชาตไิทยอย่างนอ้ย 
1 คน เซ็นชือ่ในค าขออนุญาต) 

- 

2) 

 

ใบทะเบยีนพาณชิย ์

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา 
โดยเซ็นชือ่รับรองส าเนา) 

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

3) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา 
โดยเซ็นชือ่รับรองส าเนา) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นนติบิคุคล 
รวมถงึสหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกร 

โดยหนังสอืรับรองตอ้งรับรองไวก้อ่นยืน่ค าขออนุญาตไมเ่กนิ 1 เดอืน 
และตอ้งแสดงวตัถปุระสงคใ์นการคา้ขา้ว 

 - 
กรณีหนังสอืรับรองบรษัิททีข่ออนุญาตคา้ขา้วประเภทโรงส/ีทา่ขา้วตอ้งแ

สดงรายชือ่กรรมการบรษัิทจ านวนเกนิกึง่หนึง่เป็นบคุคลสญัชาตไิทย 

- 
ผูม้อี านาจผูกพันนติบิคุคลเซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทบัตรานติบิคุคล) 

5) 

 

หลกัฐานการแสดงการถอืหุน้ เชน่ ใบทะเบยีนรายชือ่ผูถ้อืหุน้ 

(บอจ.5) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นนติบิคุคลประเภทบรษัิท 

โดยผูม้อี านาจผกูพันนติบิคุคลเซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทับตรานติบิคุ
คล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6) 

 

ใบส าคญัรบัจดทะเบยีนสหกรณห์รอืกลุม่เกษตรกร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นสหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกร 

โดยผูม้อี านาจผกูพันสหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกรเซ็นชือ่รับรองส าเนา) 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

7) 

 

ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (รง.4) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เฉพาะกรณีผูข้ออนุญาตประกอบการคา้ขา้วประเภทสขีา้ว) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

8) 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ส านกังานใหญ ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจ) 

- 

10) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชนผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เจา้ของบตัรเซ็นชือ่รับรองส าเนา) 

กรมการปกครอง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ประเภทน าเขา้ขา้วจากตา่งประเทศ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 

  

 

2) ประเภทโรงสขีนาดเล็ก ซึง่มกี าลงัการผลติ 5 - 60 ตนัตอ่วนั 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

  
 

3) ประเภทสขีา้ว ทีเ่ป็นโรงสขีนาดกลาง ซึง่มกี าลงัการผลติเกนิ 60 

ตนั แตไ่มเ่กนิ 300 ตนัตอ่วนั 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 2,500 บาท 

  
 

4) ประเภทสขีา้ว ทีเ่ป็นโรงสขีนาดใหญ ่ซึง่มกี าลงัการผลติเกนิ 300 

ตนัตอ่วนั 

 คำ่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ -)    
 

5) ประเภทนายหนา้คา้ขา้ว 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 
  

 

6) ประเภทขายสง่ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  

 

7) ประเภททา่ขา้ว 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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

(โทร/โทรสาร 02-547-5502) 
(หมายเหต:ุ -)  

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

3) Call center กรมการคา้ภายใน เบอรโ์ทร 1569 

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

2558 กรมการคา้ภายใน www.dit.go.th. 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

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

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

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

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

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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) ค าขออนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว (คข.1) 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ค าขออนุญาตตอ่อายหุนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว (คข.3) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ไดท้างhttp://law.dit.go.th/SearchResultSub_2UI.aspx?DocID=4510&amp;DocParentID=2220 

 
 

 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ชือ่กระบวนงำน: การขออนุญาต/ ขอตอ่อายหุนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว (ประเภทน าเขา้ขา้วจากตา่งประเทศ  

ประเภทสขีา้ว  ประเภทนายหนา้คา้ขา้ว  ประเภทขายสง่ ประเภททา่ขา้ว และประเภทอืน่ๆ)  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กรมการคา้ภายใน กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ. การคา้ขา้ว พ.ศ. 2489  

  

2)ประกาศคณะกรรมการปฏบิตักิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้วพุทธศกัราช 2489 ฉบับที ่145 พ.ศ.2558 เรือ่ง 
ก าหนดเขตควบคมุการคา้ขา้ว และก าหนดประเภทผูป้ระกอบการคา้ขา้ว  

  
3)ประกาศคณะกรรมการปฏบิตักิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้วพุทธศกัราช 2489 ฉบับที ่147 พ.ศ.2558 เรือ่ง 

แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ที ่ 

  
4)กฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนยีมการประกอบการคา้ขา้ว พ.ศ. 2559  ลงวนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559  

  
5)ประกาศคณะกรรมการปฏบิตักิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้ว พุทธศกัราช 2489 ฉบับที ่150 พ.ศ. 2560 เรือ่ง 

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

  

6)ประกาศคณะกรรมการปฏบิตักิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้ว พุทธศกัราช 2489 ฉบับที ่149 พ.ศ. 2558 
เรือ่งแกไ้ขปรับปรุงการแตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ที ่ลงวนัที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2558  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, สว่นกลางทีต่ัง้อยูใ่นภมูภิาค (นอกกฎกระทรวง) 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกาศคณะกรรมการปฏบิตักิารตามพระราชบญัญัตกิารคา้ขา้ว พ.ศ.2489 

ฉบับที ่150 พ.ศ.2558 ขอ้ 11 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 1.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 6 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 67 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 4 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 17/07/2017 14:04 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การขออนญุาต/ ขอตอ่อายหุนงัสอือนญุาต 

ใหใ้ชเ้ครือ่งหมายรบัรองมาตรฐานขา้วหอมมะลบิรรจถุงุจ าหนา่ยภายในประเทศของกรมการคา้ภ

ายใน (รปูพนมมอื) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.ผูผ้ลติหรอืผูจ้ าหน่ายขา้วหอมมะลบิรรจถุงุซึง่เป็นบคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลทีป่ระสงคจ์ะขออนุญาตใชเ้ครือ่งหมายรับรองมา

ตรฐานรูปพนมมอืของกรมการคา้ภายใน ตอ้งมคีณุสมบัต ิดงันี้ 

 

(1) ประเภทเครือ่งหมายรับรองมาตรฐานทัว่ไป ไดแ้ก ่(ก) เป็นผูไ้ดรั้บหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วตาม 

พ.ร.บ.การคา้ขา้ว พ.ศ.2489 (ข) เป็นเจา้ของหรอืมสีทิธใิชช้ือ่ทางการคา้ ตรา 

หรอืเครือ่งหมายการคา้ทีย่ืน่ขอการรับรองมาตรฐาน (ค) เป็นสมาชกิสมาคมผูป้ระกอบการขา้วถงุไทย 

ยกเวน้ผูข้ออนุญาตซึง่เป็นรัฐวสิาหกจิ บรษัิทจ ากดัทีร่าชการหรอืรัฐวสิาหกจิเป็นผูถ้อืหุน้ สหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกร 

 

(2) ประเภทเครือ่งหมายรับรองมาตรฐานดพีเิศษ ไดแ้ก ่(ก) 

เป็นผูม้คีณุสมบตัใินการขออนุญาตใชเ้ครือ่งหมายรับรองมาตรฐานทั่วไป 

หรอืเป็นผูท้ีไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชเ้ครือ่งหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปแลว้ (ข) 

เป็นผูผ้ลติหรอืผูจ้ าหน่ายขา้วจากผูผ้ลติซึง่ไดรั้บมาตรฐานระบบการจัดการสขุลกัษณะโรงงานอตุสาหกรรมอาหารทีด่ ี(GMP) 

หรอืมาตรฐานระบบการวเิคราะหอ์นัตรายและจดุวกิฤตทีต่อ้งควบคมุส าหรับอตุสาหกรรมอาหาร (HACCP) หรอื 

มาตรฐานระบบการบรหิารงานคณุภาพ (ISO) 

 

2.เครือ่งหมายรับรองมาตรฐานรูปพนมมอืเป็นเครือ่งหมายราชการ 

ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกรมการคา้ภายในกอ่นจงึจะสามารถใชเ้ครือ่งหมายรับรองดงักลา่วได ้

3.ผูย้ืน่ขออนุญาตตอ้งสง่ตวัอย่างขา้วใหต้รวจสอบคณุภาพตัวอยา่งละ 5 กก. เพือ่ประกอบการพจิารณาอนุญาตดว้ย 

4.หนังสอือนุญาตมอีาย ุ2 ปี นับแตว่นัทีไ่ดรั้บอนุญาต การขอตอ่อายหุนังสอือนุญาตใหย้ืน่ค าขอกอ่นวนัสิน้อาย ุ

พรอ้มเอกสารหลักฐานเชน่เดยีวกับการขออนุญาต 

 

5. 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาช

นเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ 

เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิก

ารแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ 

โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว 

และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

6. กรณีมผีูม้าตดิตอ่ในชว่งเวลาเดยีวกนัเป็นจ านวนมาก หรอืมาตดิตอ่หลงัเวลา 13.00 น. 

อาจสง่ผลใหก้ารด าเนนิการตามระยะเวลาในคูม่อืลา่ชา้ออกไปเป็นในวนัท าการถัดไป 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กรมการคา้ภายใน อาคาร 2 

ชัน้ 7 เลขที ่563 ถ.นนทบรุ ีอ.เมอืง จ.นนทบรุ ี/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักงานพาณชิยจั์งหวดั 76 จังหวดั/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

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



(หมายเหต:ุ 
(ส านักงานการคา้ภายในจังหวัดจะเป็นชอ่งทางรับเรือ่งเทา่นัน้และ

จะสง่เรือ่งตอ่ใหก้รมการคา้ภายในด าเนนิการตามคูม่อืตอ่ไป))  
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 90 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูป้ระกอบการยืน่ค าขออนุญาต/ ค าขอตอ่อายหุนังสอือนุญาต 

พรอ้มเอกสารหลักฐานและตวัอยา่งขา้ว/ 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้

เกษตร 2 

 

2) การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 

เจา้หนา้ทีส่ง่ตัวอยา่งขา้วให ้

1) ศนูยว์จิัยขา้วปทมุธาน ีกรมการขา้ว 
ตรวจสอบคณุภาพทางเคม ี 

2) ส านักงานคณะกรรมการตรวจขา้ว 
สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย ตรวจสอบคณุภาพทางกายภาพ 

(หมายเหต:ุ -)  

80 วนั - 

 

3) การพจิารณา 
เมือ่ผลการตรวจคณุภาพขา้วผ่านมาตรฐานแลว้  

เจา้หนา้ทีจั่ดพมิพแ์บบหนังสอือนุญาต 
และท าความเห็นเสนออธบิดพีจิารณาอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้
เกษตร 2 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
อธบิดกีรมการคา้ภายในพจิารณาลงนามในหนังสอือนุญาต/ 

แจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ 

(หมายเหต:ุ -)  

8 วนั กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้
เกษตร 2 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา 

โดยเซ็นชือ่รับรองส าเนา) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นนติบิคุคล  
โดยผูม้อี านาจผกูพันนติบิคุคลเซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทับตรานติบิคุ

คล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจ) 

- 

4) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เซ็นชือ่รับรองส าเนา) 

กรมการปกครอง 

5) 

 

แบบค าขอ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

6) 
 

ใบทะเบยีนพาณฺชิย ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา 
โดยเซ็นตช์ือ่รับรองส าเนา) 

- 

7) 

 

หนงัสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เซ็นชือ่รับรองส าเนา) 

กรมการคา้ภายใน 

8) 

 

เอกสารแสดงสทิธใินชือ่การคา้ ตรา 

หรอืส าเนาหนงัสอืส าคญัแสดงการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เซ็นชือ่รับรองส าเนา) 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองการเป็นสมาชกิสมาคมผูป้ระกอบการขา้วถงุไทย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เซ็นชือ่รับรองส าเนา) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ขีอ้มูลคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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

(โทร/โทรสาร 02-547-5502) 
(หมายเหต:ุ -)  

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

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

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

2558 กรมการคา้ภายใน www.dit.go.th. 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

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

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

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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) ค าขออนุญาตใชเ้ครือ่งหมายรับรองมาตรฐานขา้วหอมมะลบิรรจถุงุจ าหน่ายภายในประเทศ (รูปพนมมอื) 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ค าขอตอ่อายหุนังสอือนุญาตใชเ้ครือ่งหมายรับรองมาตรฐานขา้วหอมมะลบิรรจถุงุจ าหน่ายภายในประเทศ 

(รูปพนมมอื) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ไดท้างhttp://www.dit.go.th/Dit_download/linkForm.html 
 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขออนุญาต/ ขอตอ่อายหุนังสอือนุญาต 

ใหใ้ชเ้ครือ่งหมายรับรองมาตรฐานขา้วหอมมะลบิรรจถุงุจ าหน่ายภายในประเทศของกรมการคา้ภายใน (รูปพนมมอื)  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กรมการคา้ภายใน กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานทีเ่ชือ่มโยงหลายหน่วยงาน 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)ประกาศกรมการคา้ภายใน เรือ่ง 

การก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารรับรองมาตรฐานขา้วหอมมะลบิรรจถุงุจ าหน่ายภายในประเทศ ลงวนัที ่24 กนัยายน 2550 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่2 ลงวนัที ่10 มนีาคม 2557  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกาศกรมการคา้ภายใน เรือ่ง 

การก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารรับรองมาตรฐานขา้วหอมมะลบิรรจถุงุจ าหน่ายภายในประเทศ ลงวนัที ่24 กนัยายน 2550 

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่2 ลงวนัที ่10 มนีาคม 2557 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 90.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 10 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 20 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 5 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 30/05/2018 09:14 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การขอเปลีย่นแปลงรายการในหนงัสอือนญุาต/ 

ขอใบแทนหนงัสอือนญุาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.กรณีมกีารเปลีย่นแปลงรายการในหนังสอือนุญาตประกอบการคา้ขา้ว 

ใหย้ืน่ค าขออนุญาตพรอ้มหนังสอือนุญาตฉบับเดมิและหลกัฐานแสดงการเปลีย่นแปลงรายการในหนังสอือนุญาต 

 

2.กรณีหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วช ารุด ถูกท าลาย สญูหาย ใหย้ืน่ค าขอใบแทนหนังสอือนุญาต 

พรอ้มหนังสอือนุญาตฉบับเดมิ (กรณีช ารุด/ ถกูท าลาย) หรอืหลกัฐานการแจง้ความของสญูหายตอ่พนักงานสอบสวน 

(กรณีสญูหาย) 

 

3.การยืน่ขอเปลีย่นแปลงรายการในหนังสอือนุญาต/ขอใบแทน ใหย้ืน่ค าขอภายใน 15 วนั 

นับแตว่นัทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการในหนังสอือนุญาต หรอืทราบถงึการช ารุด ถกูท าลาย หรอืสญูหาย 

 

4. 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาช

นเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ 

เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิก

ารแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ 

โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว 

และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

5. กรณีมผีูม้าตดิตอ่ในชว่งเวลาเดยีวกนัเป็นจ านวนมาก หรอืมาตดิตอ่หลงัเวลา 13.00 น. 

อาจสง่ผลใหก้ารด าเนนิการตามระยะเวลาในคูม่อืลา่ชา้ออกไปเป็นในวนัท าการถัดไป 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กรมการคา้ภายใน อาคาร 2 
ชัน้ 7 เลขที ่563 ถ.นนทบรุ ีอ.เมอืง จ.นนทบรุ ี/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 

ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ 
(กรณีผูป้ระกอบการคา้ขา้วทีม่สี านักงานใหญต่ัง้อยูใ่นกรุงเทพมห

านคร))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักงานพาณชิยจั์งหวดั 76 จังหวดั/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (กรณีทีม่สี านักงานใหญต่ัง้อยูใ่นตา่งจังหวัด ใหย้ืน่ 

ณ ส านักงานพาณชิยจั์งหวดั นัน้ๆ 
))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูป้ระกอบการยืน่ค าขอเปลีย่นแปลงรายการในหนังสอือนุญาต/ 

ค าขอใบแทนหนังสอือนุญาต พรอ้มเอกสารหลักฐาน/ 

1 ชัว่โมง กระทรวงพาณชิย ์
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 
 

(หมายเหต:ุ -)  
2) การพจิารณา 

- เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนรับค าขอ - 

ผูป้ระกอบการช าระคา่ธรรมเนยีมและรับใบเสร็จรับเงนิไวเ้ป็นหลกั
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.2) หรอื (คข.5) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา 

โดยเซ็นชือ่รับรองส าเนา) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นนติบิคุคล 

รวมถงึสหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกร 
โดยผูม้อี านาจผกูพันนติบิคุคลเซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทับตรานติบิคุ

คล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

หนงัสอือนุญาตฉบบัเดมิและหลกัฐานแสดงการเปลีย่นแปลงรายก
ารในหนงัสอือนุญาต เชน่ เปลีย่นชือ่ สถานทีต่ ัง้ หรอือืน่ๆ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีการขอแจง้เปลีย่นแปลงรายการในหนังสอือนุญาต) 

- 

5) 
 

หนงัสอือนุญาตฉบบัเดมิ ทีช่ ารุดหรอืเสยีหาย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีการขอใบแทนหนังสอือนุญาต 

เนือ่งจากช ารุดหรอืเสยีหาย) 

กรมการคา้ภายใน 

6) 
 

หลกัฐานการแจง้ความของสญูหายตอ่พนกังานสอบสวน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีการขอใบแทนหนังสอือนุญาตเนือ่งจากสญูหาย) 

กองบญัชาการต ารวจนครบาล 

7) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจ) 

- 

8) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เจา้ของบตัรเซ็นชือ่รับรองส าเนา) 

กรมการปกครอง 



 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) การเปลีย่นแปลงรายการในหนงัสอือนุญาต  รายการละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  

 

2) ใบแทนหนงัสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วทุกประเภท 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กรมการคา้ภายใน อาคาร 2 ชัน้ 7 ถ.นนทบรุ ีอ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000  
(โทร/โทรสาร 02-547-5502) 

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

(หมายเหต:ุ -)  
3) สายดว่นกรมการคา้ภายใน 1569 

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

2558 กรมการคา้ภายใน www.dit.go.th. 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

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

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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) ค าขอเปลีย่นแปลงรายการในหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว (คข.2) 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ค าขอใบแทนหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว (คข.5) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ไดท้างhttp://law.dit.go.th/SearchResultSub_2UI.aspx?DocID=3951&amp;DocParentID=2220 

 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขอเปลีย่นแปลงรายการในหนังสอือนุญาต/ ขอใบแทนหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กรมการคา้ภายใน กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พ.ร.บ. การคา้ขา้ว พ.ศ. 2489  
  

2)ประกาศคณะกรรมการปฏบิตักิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้วพุทธศกัราช 2489 ฉบับที ่145 พ.ศ.2558 เรือ่ง 

ก าหนดเขตควบคมุการคา้ขา้ว และก าหนดประเภทผูป้ระกอบการคา้ขา้ว  
  

3)ประกาศคณะกรรมการปฏบิตักิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้วพุทธศกัราช 2489 ฉบับที ่147 พ.ศ.2558 เรือ่ง 
แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ที ่ 

  

4)กฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนยีมการประกอบการคา้ขา้ว พ.ศ. 2559  ลงวนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559  
  

5)ประกาศคณะกรรมการปฏบิตักิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้ว พุทธศกัราช 2489 ฉบับที ่150 พ.ศ. 2560 เรือ่ง 
ใหผู้ป้ระกอบการคา้ขา้วขออนุญาตประกอบการคา้ขา้ว การก าหนดเงือ่นไขในหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว 

และการสัง่ถอนหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว ลงวนัที ่9 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2560  
  

6)ประกาศคณะกรรมการปฏบิตักิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้ว พุทธศกัราช 2489 ฉบับที ่149 พ.ศ. 2558 

เรือ่งแกไ้ขปรับปรุงการแตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ที ่ลงวนัที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2558  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, สว่นกลางทีต่ัง้อยูใ่นภมูภิาค (นอกกฎกระทรวง) 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกาศคณะกรรมการปฏบิตักิารตามพระราชบญัญัตกิารคา้ขา้ว พ.ศ.2489  

ฉบับที ่150 พ.ศ.2558  ขอ้ 11 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 1.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 3 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 10 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 17/07/2017 16:23 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ- 

2) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูแ้จง้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา โดยเซ็นชือ่รับรองส าเนา) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูแ้จง้ทีเ่ป็นนติบิคุคล  
รวมถงึสหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกร 

โดยผูม้อี านาจผกูพันนติบิคุคลเซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทับตรานติบิคุ
คล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 

 

หนงัสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วฉบบัเดมิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมการคา้ภายใน 

5) 
 

หนงัสอืมอบอ านาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจ) 

- 

6) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เจา้ของบตัรเซ็นชือ่รับรองส าเนา) 

กรมการปกครอง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) แจง้เลกิ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กรมการคา้ภายใน อาคาร 2 ชัน้ 7 ถ.นนทบรุ ีอ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 
(โทร/โทรสาร 02-547-5502) 

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

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

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

2558 กรมการคา้ภายใน www.dit.go.th. 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

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

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

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



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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) ค าขอแจง้เลกิประกอบการคา้ขา้ว (คข.4) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ไดท้างhttp://law.dit.go.th/SearchResultSub_2UI.aspx?DocID=3951&amp;DocParentID=2220 

 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การแจง้เลกิประกอบการคา้ขา้ว  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กรมการคา้ภายใน กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พ.ร.บ. การคา้ขา้ว พ.ศ. 2489  

  
2)ประกาศคณะกรรมการปฏบิตักิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้วพุทธศกัราช 2489 ฉบับที ่145 พ.ศ.2558 เรือ่ง 

ก าหนดเขตควบคมุการคา้ขา้ว และก าหนดประเภทผูป้ระกอบการคา้ขา้ว  
  

3)ประกาศคณะกรรมการปฏบิตักิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้วพุทธศกัราช 2489 ฉบับที ่147 พ.ศ.2558 เรือ่ง 
แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ที ่ 

  

4)กฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนยีมการประกอบการคา้ขา้ว พ.ศ. 2559  ลงวนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559  
  

5)ประกาศคณะกรรมการปฏบิตักิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้ว พุทธศกัราช 2489 ฉบับที ่150 พ.ศ. 2560 เรือ่ง 
ใหผู้ป้ระกอบการคา้ขา้วขออนุญาตประกอบการคา้ขา้ว การก าหนดเงือ่นไขในหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว 

และการสัง่ถอนหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว ลงวนัที ่9 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2560  

  
6)ประกาศคณะกรรมการปฏบิตักิารตามพระราชบัญญัตกิารคา้ขา้ว พุทธศกัราช 2489 ฉบับที ่149 พ.ศ. 2558 

เรือ่งแกไ้ขปรับปรุงการแตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ที ่ลงวนัที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2558  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, สว่นกลางทีต่ัง้อยูใ่นภมูภิาค (นอกกฎกระทรวง) 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ไมม่ ี

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 1 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 5 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 17/07/2017 16:22 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


