
 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศ 
คณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว  พุทธศักราช  ๒๔๘๙ 

ฉบับที่  ๑๕๐  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
เร่ือง  ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวขออนุญาตประกอบการค้าข้าว  การกําหนดเงื่อนไขในหนังสือ 

อนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว  และการสั่งถอนหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว 
 

 

ตามที่คณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว  พุทธศักราช  ๒๔๘๙  ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว  พุทธศักราช  ๒๔๘๙  ฉบับที่  ๑๔๖  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
เร่ือง  ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวขออนุญาตประกอบการค้าข้าว  การกําหนดเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
ให้ประกอบการค้าข้าว  และการสั่งถอนหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว  ลงวันที่  ๒๔  มิถุนายน  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว  พุทธศักราช  ๒๔๘๙  
ฉบับที่  ๑๔๘  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เร่ือง  แก้ไขปรับปรุงการให้ผู้ประกอบการค้าข้าวขออนุญาตประกอบการค้าข้าว  
การกําหนดเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว  และการสั่งถอนหนังสืออนุญาตให้ประกอบ
การค้าข้าว  ลงวันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพื่อกําหนดให้ผู้ประกอบการค้าข้าว  ขออนุญาต
ประกอบการค้าข้าว  กําหนดเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว  และการสั่งถอนหนังสืออนุญาต 
ให้ประกอบการค้าข้าว  ไปแล้ว  นั้น 

บัดนี้  เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขอายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว  การจัดทําและ
การย่ืนรายงานการค้าข้าว  และการสั่งถอนหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวเสียใหม่  ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๑)  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๕  
แห่งพระราชบัญญัติการค้าข้าว  พุทธศักราช  ๒๔๘๙  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการค้าข้าว  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๔๘๙  คณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว  พุทธศักราช  ๒๔๘๙  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว  พุทธศักราช  ๒๔๘๙  

ฉบับที่  ๑๔๖  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เร่ือง  ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวขออนุญาตประกอบการค้าข้าว  การกําหนดเง่ือนไข  
ในหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว  และการสั่งถอนหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว  ลงวันที่  
๒๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๒) ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว  พุทธศักราช  ๒๔๘๙  
ฉบับที่  ๑๔๘  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เร่ือง  แก้ไขปรับปรุงการให้ผู้ประกอบการค้าข้าวขออนุญาตประกอบการค้าข้าว  
การกําหนดเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว  และการสั่งถอนหนังสืออนุญาตให้ประกอบ
การค้าข้าว  ลงวันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

หมวด  ๑ 
การขออนุญาตประกอบการค้าข้าว 

 
 

ข้อ ๓ ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวเป็นทางการค้าปกติประเภทดังต่อไปนี้  ต้องขออนุญาต
ประกอบการค้าข้าว  และเม่ือได้รับหนังสืออนุญาตแล้ว  จึงจะประกอบการค้าข้าวได้ 

(๑) ประเภทค้าข้าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศที่ เป็นผู้ส่งออกทั่วไป  ผู้ส่งออกข้าวสาร 
บรรจุกล่องหรือหีบห่อ  หรือที่เป็นผู้ส่งออกชายแดน 

(๒) ประเภทนําเข้าข้าวจากต่างประเทศ 
(๓) ประเภทสีข้าว   
(๔) ประเภทนายหน้าค้าข้าว 
(๕) ประเภทขายส่ง 
(๖) ประเภทท่าข้าว 
ข้อ ๔ กรณีผู้ประกอบการค้าข้าวได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวอยู่แล้ว  ในวันที่

ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับให้ถือว่าได้รับหนังสืออนุญาตประกอบการค้าข้าวตามประกาศฉบับนี้  และให้
ประกอบการค้าข้าวต่อไปได้จนกว่าหนังสืออนุญาตส้ินอายุ  โดยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดตามข้อ  ๑๘  
ข้อ  ๒๐  ข้อ  ๒๑  ข้อ  ๒๒  หรือข้อ  ๒๓  แล้วแต่กรณี  รวมถึงเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในหนังสืออนุญาตด้วย 

ข้อ ๕ ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เคยถูกสั่งถอนหนังสืออนุญาตจะย่ืนคําขออนุญาตประกอบการค้าข้าวได้
เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาที่ถูกสั่งถอนหนังสืออนุญาตน้ันแล้ว   

ข้อ ๖ คําขออนุญาตประกอบการค้าข้าวตามข้อ  ๓  ต้องใช้ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
พร้อมเอกสารหลักฐานแนบท้ายประกาศนี้   

ข้อ ๗ การขออนุญาตประกอบการค้าข้าวของผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไป
จําหน่ายต่างประเทศที่เป็นผู้ส่งออกทั่วไป  ประเภทสีข้าว  หรือประเภทท่าข้าว  ที่เป็นนิติบุคคลประเภท
บริษัทจํากัด  บริษัทมหาชนจํากัด  หรือรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัท  ต้องมีบุคคลสัญชาติไทยที่มีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อในคําขออนุญาต 

ข้อ ๘ การย่ืนคําขออนุญาตประกอบการค้าข้าวจะย่ืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่   
ที่กําหนด  หรือย่ืนทางระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

การย่ืนคําขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  ให้ย่ืน  ณ  สถานที่ราชการดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ย่ืน  ณ  กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์   
(๒) ผู้ที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดอื่นให้ย่ืน  ณ  สํานักงานพาณิชย์จังหวัด

แห่งท้องที่นั้น 
ผู้ประสงค์จะย่ืนคําขออนุญาตประกอบการค้าข้าวทางระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ต้องลงนาม 

ในบันทึกแสดงความตกลงกับกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ก่อน 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๙ ผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศต้องระบุในคําขอ
อนุญาตประกอบการค้าข้าวให้ชัดเจนว่าเป็นผู้ส่งออกทั่วไป  หรือผู้ส่งออกข้าวสารบรรจุกล่องหรือหีบห่อ 
ที่มีน้ําหนักข้าวสารสุทธิไม่เกินสิบสองกิโลกรัมต่อกล่องหรือหีบห่อ  หรือผู้ส่งออกชายแดน 

หมวด  ๒ 
การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว 

 
 

ข้อ ๑๐ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําขออนุญาตประกอบการค้าข้าวแล้ว  ให้ตรวจสอบ  
เอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน  พร้อมเสนอความเห็นประกอบก่อนนําเสนอผู้มีอํานาจพิจารณาอนุญาต 

กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ย่ืนคําขออนุญาตประกอบการค้าข้าว
แก้ไขและยื่นใหม่ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเจ็ดวันทําการ  นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  หากผู้ย่ืน 
คําขออนุญาตประกอบการค้าข้าวไม่ดําเนินการภายในเวลาท่ีกําหนดให้จําหน่ายคําขออนุญาตดังกล่าว 

ข้อ ๑๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบ
การค้าข้าว  ให้แล้วเสร็จภายในวันนั้นหรืออย่างช้าในวันทําการรุ่งขึ้น 

ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้นับตั้งแต่เม่ือได้รับคําขออนุญาตและเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง 
กรณีมีเหตุจําเป็นที่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตไม่อาจออกหนังสืออนุญาตให้ 

ประกอบการค้าข้าวภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองวัน  แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่ขออนุญาตทราบ 

ข้อ ๑๒ หนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด 
แนบท้ายประกาศนี้  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน   

ข้อ ๑๓ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว  ให้ย่ืนคําขอ
ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดแนบท้ายประกาศนี้  พร้อมหนังสืออนุญาตฉบับเดิมและหลักฐาน 
แสดงการเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสืออนุญาต 

ข้อ ๑๔ กรณีหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวชํารุด  ถูกทําลาย  สูญหายให้ ย่ืน   
คําขอรับใบแทนหนังสืออนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดแนบท้ายประกาศนี้  พร้อมหนังสืออนุญาต 
ให้ประกอบการค้าข้าวฉบับเดิม  หรือหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกรณีสูญหาย 

ข้อ ๑๕ การย่ืนคําขอตามข้อ  ๑๓  หรือข้อ  ๑๔  ให้ย่ืนคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๘  
ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลงรายการในหนังสืออนุญาตหรือวันที่ทราบถึงการชํารุด   
ถูกทําลาย  สูญหายตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดแนบท้ายประกาศนี้ 

ให้นําความในข้อ  ๑๑  มาใช้บังคับกับการพิจารณาเปล่ียนแปลงรายการในหนังสืออนุญาตและ
การออกใบแทนหนังสืออนุญาตโดยอนุโลม 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๖ หนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่พิจารณาออกหนังสืออนุญาต   
การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  

พร้อมหนังสืออนุญาตฉบับเดิมและเอกสารหลักฐานประกอบคําขออนุญาตตามข้อ  ๖   
ข้อ ๑๗ ผู้ที่เลิกประกอบการค้าข้าวต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๘  ทราบภายในสิบห้าวัน  

นับแต่วันที่เลิกประกอบการค้าข้าว  ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดแนบท้ายประกาศนี้ 
หมวด  ๓ 

การกําหนดเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว 
 

 

ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว  ประเภทค้าข้าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศ 
ที่เป็นผู้ส่งออกทั่วไป  ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาต  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีข้าวสารเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองไม่น้อยกว่าห้าร้อยเมตริกตัน  สําหรับบริษัทซึ่งมีทุน 
จดทะเบียนไม่เกินย่ีสิบล้านบาท  และไม่น้อยกว่าหนึ่งพันเมตริกตัน  สําหรับบริษัทซึ่งมีทุนจดทะเบียนเกินย่ีสิบล้านบาท
ขึ้นไป  ภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ออกหนังสืออนุญาตประกอบการค้าข้าว  และตลอดเวลาที่ได้รับ 
หนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว 

(๒) เก็บข้าวไว้ในสถานที่เก็บข้าวตามที่ย่ืนหลักฐานไว้ 
(๓) การเปลี่ยนแปลง  การเพิ่ม  หรือลดจํานวนสถานที่เก็บข้าวต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันเปลี่ยนแปลง  เพิ่ม  หรือลดจํานวนสถานที่เก็บข้าว 
(๔) ใช้เคร่ืองชั่งและเคร่ืองวัดความชื้นข้าวที่มีคํารับรองจากกรมการค้าภายใน  ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด  ไม่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้เคร่ืองชั่ง  เคร่ืองวัดที่มีความเที่ยงเกินอัตราเผื่อเหลือ   
เผื่อขาดตามที่กําหนด  และไม่กระทําการใด ๆ  เพื่อให้เคร่ืองชั่ง  เคร่ืองวัดที่มีคํารับรอง  แสดงน้ําหนัก  
ปริมาณ  ผิดไปจากที่ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงกับแบบมาตราเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กําหนด   

(๕) ต้องซื้อขายเป็นหน่วยน้ําหนักมาตรฐานในระบบเมตริก  และไม่เอาเปรียบในการซื้อขาย  
การชั่งน้ําหนัก  การชําระเงิน  การหักค่าใช้จ่ายใด ๆ  นอกเหนือจากการซื้อขาย 

ข้อ ๑๙ ความในข้อ  ๑๘  (๑)  (๒)  และ  (๓)  มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) รัฐวิสาหกิจ  หรือบริษัทที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยู่ด้วย 
(๒) สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร 
(๓) ผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศที่เป็นผู้ส่งออกข้าวสาร

บรรจุกล่องหรือหีบห่อ  ที่มีน้ําหนักข้าวสารสุทธิไม่เกินสิบสองกิโลกรัมต่อกล่องหรือหีบห่อ 
(๔) ผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศที่เป็นผู้ส่งออกชายแดน   
ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศ 

ที่เป็นผู้ส่งออกข้าวสารบรรจุกล่องหรือหีบห่อต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาต  ดังต่อไปนี้   



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๑) ต้องส่งข้าวสารไปจําหน่ายต่างประเทศเฉพาะข้าวสารบรรจุกล่องหรือหีบห่อที่มีน้ําหนัก
ข้าวสารสุทธิไม่เกินสิบสองกิโลกรัมต่อกล่องหรือหีบห่อ 

(๒) ใช้เคร่ืองชั่งและเคร่ืองวัดความชื้นข้าวที่มีคํารับรองจากกรมการค้าภายใน  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด  ไม่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้เคร่ืองชั่ง  เคร่ืองวัดที่มีความเที่ยงเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด 
ตามที่กําหนด  และไม่กระทําการใด ๆ  เพื่อให้เคร่ืองชั่ง  เคร่ืองวัดที่มีคํารับรอง  แสดงน้ําหนัก  ปริมาณ  
ผิดไปจากที่ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงกับแบบมาตราเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กําหนด   

(๓) ต้องซื้อขายเป็นหน่วยน้ําหนักมาตรฐานในระบบเมตริก  และไม่เอาเปรียบในการซื้อขาย  
การชั่งน้ําหนัก  การชําระเงิน  การหักค่าใช้จ่ายใด ๆ  นอกเหนือจากการซื้อขาย 

ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศ 
ที่เป็นผู้ส่งออกชายแดนต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาต  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องส่งข้าวสารไปจําหน่ายต่างประเทศเฉพาะในจังหวัดชายแดนที่ผู้ได้รับหนังสืออนุญาต 
มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่  โดยมีมูลค่าการส่งออกไม่เกินวันละห้าล้านบาท 

(๒) ใช้เคร่ืองชั่งและเคร่ืองวัดความชื้นข้าวที่มีคํารับรองจากกรมการค้าภายใน  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด  ไม่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้เคร่ืองชั่ง  เคร่ืองวัดที่มีความเที่ยงเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด 
ตามที่กําหนด  และไม่กระทําการใด ๆ  เพื่อให้เคร่ืองชั่ง  เคร่ืองวัดที่มีคํารับรอง  แสดงน้ําหนัก  ปริมาณ  
ผิดไปจากที่ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงกับแบบมาตราเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กําหนด   

(๓) ต้องซื้อขายเป็นหน่วยน้ําหนักมาตรฐานในระบบเมตริก  และไม่เอาเปรียบในการซื้อขาย  
การชั่งน้ําหนัก  การชําระเงิน  การหักค่าใช้จ่ายใด ๆ  นอกเหนือจากการซื้อขาย 

ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทนายหน้าค้าข้าวต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตโดยต้องไม่เอาเปรียบในการซ้ือขาย  การชําระเงิน  การหักค่าใช้จ่ายใด ๆ  
นอกเหนือจากการซื้อขาย 

ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทสีข้าว  และประเภทท่าข้าว  
ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาต  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใช้เคร่ืองชั่งและเคร่ืองวัดความชื้นข้าวที่มีคํารับรองจากกรมการค้าภายใน  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด  ไม่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้เคร่ืองชั่ง  เคร่ืองวัดที่มีความเที่ยงเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
ตามที่กําหนด  และไม่กระทําการใด ๆ  เพื่อให้เคร่ืองชั่ง  เคร่ืองวัดที่มีคํารับรอง  แสดงน้ําหนัก  ปริมาณ  
ผิดไปจากที่ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงกับแบบมาตราเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กําหนด   

(๒) ไม่เอาเปรียบเกษตรกรในการซื้อขาย  การชั่งน้ําหนัก  การหักลดน้ําหนักความชื้น   
การหักสิ่งเจือปน 

(๓) ไม่ปลอมปนข้าว 
(๔) ปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบของทางราชการเก่ียวกับการค้าข้าวโดยเคร่งครัด 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

หมวด  ๔ 
การรายงานการค้าข้าว 

 
 

ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว  ประเภทค้าข้าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศ  
ประเภทนําเข้าข้าวจากต่างประเทศ  ประเภทสีข้าว  ประเภทนายหน้าค้าข้าว  ประเภทขายส่ง  และ
ประเภทท่าข้าว  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทํารายงานการค้าข้าวประจําวัน  แต่ต้องยื่นรายงานการค้าข้าว
เป็นประจําทุกเดือน  ภายในวันที่เจ็ดของเดือนถัดไปต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๘  ตามแบบที่
คณะกรรมการกําหนดแนบท้ายประกาศนี้ 

การยื่นรายงานตามวรรคหน่ึง  จะย่ืนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือทางโทรสาร 
หรือทางระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  โดยให้ถือวันที่ได้ประทับตราประจําวัน  ณ  ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทาง
เป็นวันย่ืนแจ้ง  ในกรณีที่ ย่ืนแจ้งทางโทรสารจะถือวันที่ได้รับโทรสารเป็นวันแสดงเจตนาในการย่ืน   
ในกรณีการยื่นแจ้งทางระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือวันที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบข้อมูล 
ของกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์  เป็นวันแสดงเจตนาในการยื่นแจ้ง   

การยื่นแจ้งทางโทรสารตามวรรคสองจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบ
การค้าข้าวได้ส่งต้นฉบับให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว 

ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่ประสงค์จะย่ืนแจ้งทางระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ลงนามในบันทึก
แสดงความตกลงกับกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ก่อน 

หมวด  ๕ 
การสั่งถอนหนังสืออนุญาตประกอบการค้าข้าว 

 
 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว  ประเภทค้าข้าวส่งไปจําหน่าย
ต่างประเทศ  ประเภทนายหน้าค้าข้าว  ประเภทสีข้าว  หรือประเภทท่าข้าว  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ   
ผิดเง่ือนไขอย่างหน่ึงอย่างใด  ตามข้อ  ๑๘  ข้อ  ๒๐  ข้อ  ๒๑  ข้อ  ๒๒  หรือข้อ  ๒๓  แล้วแต่กรณี   
ให้อธิบดีกรมการค้าภายในหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอํานาจ  แล้วแต่กรณี  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  สั่งถอนหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว  ดังนี้ 

(๑) กรณีปฏิบัติผิดเง่ือนไขครั้งแรก  ให้สั่งถอนหนังสืออนุญาตได้ไม่เกินหกเดือน   
(๒) กรณีปฏิบัติผิดเง่ือนไขครั้งที่สอง  ให้สั่งถอนหนังสืออนุญาตได้ไม่เกินสองปี   
ข้อ ๒๖ ในการพิจารณาสั่ งถอนหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวตามข้อ   ๒๕   

อธิบดีกรมการค้าภายในหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการ  
ค้าข้าวและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเก่ียวข้องชี้แจงและแสดงหลักฐานประกอบคําชี้แจงของตนตามสมควร 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๒๗ คําสั่งถอนหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวให้ทําเป็นหนังสือ  แจ้งให้ผู้ได้รับ
หนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวทราบโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  และให้ถือว่าผู้ได้รับหนังสืออนุญาต  
ให้ประกอบการค้าข้าวได้รับทราบเม่ือครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่ง   

ข้อ ๒๘ ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวซึ่งได้รับคําสั่งถอนหนังสืออนุญาตตามข้อ  ๒๕  
ไม่เห็นด้วยกับคําสั่งดังกล่าวมีสิทธิอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมการค้าภายใน  หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี  
ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ทราบคําสั่งนั้น 

ข้อ ๒๙ ให้อธิบดีกรมการค้าภายในหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์   

กรณีที่อธิบดีกรมการค้าภายในหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  ไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 

ข้อ ๓๐ ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับรายงาน  แล้วแจ้งคําวินิจฉัยเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ 

ให้นําความในข้อ  ๒๗  มาใช้บังคับกับการแจ้งคําวินิจฉัยโดยอนุโลม 
ข้อ ๓๑ กรณีที่มีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ  ๒๙  หรือข้อ  ๓๐  ได้  

ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว  ในการนี้ 
ให้ขยายเวลาออกไปอีกไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ให้บันทึกแสดงเหตุผลและความจําเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ใน
การพิจารณาวินิจฉัยด้วย 

ข้อ ๓๒ บรรดาการใดที่ได้ดําเนินการหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว  พุทธศักราช  ๒๔๘๙  ที่ให้ยกเลิกตามข้อ  ๒  ที่เป็นอยู่ในวันที่
ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการต่อไปได้ภายใต้หลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และวิธีการท่ีกําหนดไว้   
ตามประกาศฉบับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิรดี  ตันตราภรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

ประธานคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว 
พุทธศักราช  ๒๔๘๙ 


