
       รับหนังสืออนุญาต             ช าระค่าธรรมเนียม                   ยื่นค าขอ 

 ผู้ส่งออก 

นายหน้าค้าข้าว 

สีข้าว 

ผู้น าเข้า 

ขายส่ง 

ท่าข้าว 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

 สถานที่ย่ืนค าขอ/รับหนังสืออนญุาต ฯ 
ตามที่ต้ังส านักงานใหญ ่

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 
กรมการค้าภายใน/ยื่นผ่านระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศค้าข้าว
http://ricetrade.dit.go.th 

พ.ร.บ. การค้าข้าว พ.ศ. 2489  
และประกาศคณะกรรมการ 

ปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. การค้าข้าว 
พ.ศ. 2560  

การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวตาม พ.ร.บ. การค้าข้าว พ.ศ. 2489 

* ต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว 
กรุงเทพฯ 

เอกสารไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง 

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง 

แจ้งผู้ประกอบการ
แก้ไขภายใน 7 วัน 

* กรณีการขออนุญาตฯ ประเภท 
ผู้ส่งออกทั่วไปต้องตรวจสอบสถานท่ี
เก็บข้าวก่อนออกหนังสืออนุญาตฯ 

สิ่งที่ควรทราบ ส าหรับผู้ได้รับหนังสอือนุญาตฯ 

สิ่งที่ต้องปฏิบัต ิ
 ต้องแสดงหนังสืออนุญาตไว้ในท่ีเปิดเผยมองเห็นได้สะดวก 

ณ สถานท่ีท าการค้าข้าว 
 ต้องยื่นรายงานการค้าข้าวภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป 
 ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในหนังสืออนุญาต 
โทษ 
 ผู้ค้าข้าวท่ีไม่ได้รบัอนุญาตหรอืไม่ยื่นรายงานค้าขา้ว  

มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
หรือจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือท้ังปรับทั้งจ า 

 หากไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตฯ  
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
หรือจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือท้ังปรับทั้งจ า  
และอาจถูกเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว 

ผู้ประกอบการค้าข้าว 6 ประเภท* 

ประเภท อัตรา
ค่าธรรมเนียม 

เง่ือนไข/ข้อยกเว้น 

ผู้ส่งออกทั่วไป 50,000 บาท * กรณีผู้ส่งออกข้าวสารบรรจุ
กล่องหรือหีบห่อ 
ที่เป็น 
• เกษตรกร  
• กลุ่มเกษตรกร 
• สหกรณ์การเกษตร 
ซ่ึงได้จดทะเบียนรับรองไวก้ับ
หน่วยงานราชการ 
ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
ตามกฎกระทรวงฯ 

ผู้ส่งออกข้าวสารบรรจุกล่องหรือหีบห่อ 20,000 บาท 

ผู้ส่งออกชายแดน   5,000 บาท 

โรงสีขนาดเล็ก (ก าลังการผลิต 5 – 60 ตัน/วัน)    1,000 บาท 

โรงสีขนาดกลาง (ก าลังการผลิต > 60 – 300 ตัน/วัน)    2,500 บาท 

โรงสีขนาดใหญ่ (ก าลังการผลิต >300 ตัน/วัน ขึ้นไป)   5,000 บาท  

ขายส่ง   1,000 บาท  - กรณียื่นค าขอด้วยตนเอง  
ช าระได้ด้วยบัตรเดบิต (ไม่มี
ค่าธรรมเนียม) หรือบัตรเครดิต 
(มีค่าธรรมเนียม 0.9%) 
หรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย  
“กรมการค้าภายใน” 
- กรณียื่นค าขอผ่านระบบฯ  
ช าระผ่านเคาน์เตอร์/ 
Internet Banking ของ
กรุงไทย 

ท่าข้าว   5,000 บาท 

น าเข้าข้าว   5,000 บาท 

นายหน้าค้าข้าว   5,000 บาท 

เปลี่ยนแปลงรายการ      200 บาท 

ขอใบแทนหนังสืออนุญาตฯ ทุกประเภท   5,000 บาท 

แจ้งเลิกประกอบการค้าข้าว      200 บาท 

ภายใน 1 วัน นับแต่ผู้มีอ านาจลงนามได้รับค าขอ 
อย่างช้าภายในวันรุ่งขึ้น 

ประเภทค าขอ แบบค าขอ 

ขออนุญาต คข. 1 

ขอเปลี่ยนแปลงรายการ คข. 2 

ต่ออายุหนังสืออนุญาตฯ คข. 3 

ขอแจ้งเลิกประกอบการค้าข้าว คข. 4 

ขอใบแทน คข. 5 



       รับหนังสืออนุญาต           ช าระค่าธรรมเนียม                   ยื่นค าขอ 

 ผู้ส่งออก 

นายหน้าค้าข้าว 

สีข้าว 

ผู้น าเข้า 

ขายส่ง 

ท่าข้าว 

ส านักงาน 
พาณิชย์จังหวัด 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

 สถานที่ยื่นค าขอ/รับหนังสืออนุญาต ฯ 
ตามที่ตั้งส านักงานใหญ่ พ.ร.บ. การค้าข้าว พ.ศ. 2489  

และประกาศคณะกรรมการ 
ปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. การค้าข้าว 

พ.ศ. 2560  

การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวตาม พ.ร.บ. การค้าข้าว พ.ศ. 2489 

* ต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว 
ต่างจังหวัด 

เอกสารไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง 

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง 

แจ้งผู้ประกอบการ
แก้ไขภายใน 7 วัน 

* กรณีการขออนุญาตฯ ประเภท 
ผู้ส่งออกทั่วไปต้องตรวจสอบสถานท่ี
เก็บข้าวก่อนออกหนังสืออนุญาตฯ 

สิ่งที่ควรทราบ ส าหรับผู้ได้รับหนังสอือนุญาตฯ 

สิ่งที่ต้องปฏิบัต ิ
 ต้องแสดงหนังสืออนุญาตไว้ในท่ีเปิดเผยมองเห็นได้สะดวก 

ณ สถานท่ีท าการค้าข้าว 
 ต้องยื่นรายงานการค้าข้าวภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป 
 ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในหนังสืออนุญาต 
โทษ 
 ผู้ค้าข้าวท่ีไม่ได้รบัอนุญาตหรอืไม่ยื่นรายงานค้าขา้ว  

มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
หรือจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือท้ังปรับทั้งจ า 

 หากไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตฯ  
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
หรือจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือท้ังปรับทั้งจ า  
และอาจถูกเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว 

ผู้ประกอบการค้าข้าว 6 ประเภท* 

ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม เง่ือนไข/ข้อยกเว้น 

ผู้ส่งออกทั่วไป 50,000 บาท * กรณีผู้ส่งออกข้าวสาร
บรรจุกล่องหรือหีบห่อ 
ที่เป็น 
• เกษตรกร  
• กลุ่มเกษตรกร 
• สหกรณ์การเกษตร 
ซ่ึงได้จดทะเบียนรับรองไว้
กับหน่วยงานราชการ 
ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมตาม
กฎกระทรวงฯ 

ผู้ส่งออกข้าวสารบรรจุกล่องหรือหีบห่อ 20,000 บาท 

ผู้ส่งออกชายแดน   5,000 บาท 

โรงสีขนาดเล็ก (ก าลังการผลิต 5 – 60 ตัน/วัน)    1,000 บาท 

โรงสีขนาดกลาง (ก าลังการผลิต > 60 – 300 ตัน/วัน)    2,500 บาท 

โรงสีขนาดใหญ่ (ก าลังการผลิต >300 ตัน/วัน ขึ้นไป)   5,000 บาท  

ขายส่ง   1,000 บาท  

ท่าข้าว   5,000 บาท 

น าเข้าข้าว   5,000 บาท 

นายหน้าค้าข้าว   5,000 บาท 

เปลี่ยนแปลงรายการ      200 บาท 

ขอใบแทนหนังสืออนุญาตฯ ทุกประเภท   5,000 บาท 

แจ้งเลิกประกอบการค้าข้าว      200 บาท 

ภายใน 1 วัน นับแต่ผู้มีอ านาจลงนามได้รับค าขอ 
อย่างช้าภายในวันรุ่งขึ้น 

ประเภทค าขอ แบบค าขอ 

ขออนุญาต คข. 1 

ขอเปลี่ยนแปลงรายการ คข. 2 

ต่ออายุหนังสืออนุญาตฯ คข. 3 

ขอแจ้งเลิกประกอบการค้าข้าว คข. 4 

ขอใบแทน คข. 5 



การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทผู้ส่งออกทั่วไป 

เงื่อนไข ข้อยกเว้น 

1. ผู้ส่งออกท่ัวไปที่เป็นบริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนและ 
    สต็อกข้าวสารตามที่กฎหมายก าหนด ภายใน 15 วัน 
    หลังจากวันที่ได้รับหนังสืออนุญาตฯ  
 
 
 
 
 

กรณีผู้ส่งออกทั่วไปที่ เป็นสหกรณ์ 
หรือกลุ่มเกษตรกร หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรื อบริ ษั ทที่ ส่ ว นร าชการ  หรื อ
รัฐวิสาหกิจ มีทุนรวมอยู่ด้วย  
* ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสต็อกข้าว
ตามประกาศคณะกรรมการ ปกข. 
ฉบับที่ 150 พ.ศ. 2560 ข้อ 19 
 

2. ผู้ประกอบการต้องเก็บข้าวไว้ในสถานท่ี 
   เก็บข้าวตามที่ยื่นหลักฐานไว้ 

3. การเปลี่ยนแปลง การเพิ่ม หรือลดจ านวน 
    สถานท่ีเก็บข้าวต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ 
    พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับแต่วัน 
    เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดจ านวนสถานท่ี 
    เก็บข้าว 

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ 

นิติบุคคล  1. หนังสือรับรองนิติบุคคลแสดงวัตถุประสงค์การสง่ออกข้าว  
    รับรองก่อนยื่นค าขอไม่เกิน 1 เดือน  
2. บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัท) ไม่เกิน 1 เดือน 
3. เอกสารแสดงสถานที่เก็บข้าว เช่น โฉนดที่ดิน สัญญาเช่า หรือหนังสือ 
    ยินยอมให้ใช้สถานที่ (ต้องเป็นปัจจุบันและต้องมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี  
    ตามก าหนดอายุหนังสืออนุญาต : เป็นอย่างน้อย) โดยแนบเอกสาร 
     แสดงสิทธิ์เจ้าของสถานท่ีเก็บข้าว กรณีผู้ให้เช่าหรือยินยอมให้ใช้ 
    สถานที่เป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองนิติบุคคล กรณีเป็นบุคคล 
    ธรรมดา ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
4. แผนผังเก็บข้าวและแผนที่ตั้ง 
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม 
6. แผนที่ตั้งส านักงาน 
7. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ 
    และผู้รับมอบ และติดอากรแสตมป์ (กรณีมอบอ านาจ) 

รัฐวิสาหกิจ 1. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่ก ากับดูแล 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม 
3. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ 
    และผู้รับมอบ และติดอากรแสตมป์ (กรณีมอบอ านาจ) 
4. แผนที่ตั้งส านักงาน 

ผู้ส่งออกทั่วไป ได้แก่ บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามกฎหมายหรือ
รัฐวิสาหกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งออกข้าว สามารถส่งออกข้าวได้ทุกขนาดบรรจุภัณฑ์ 

ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

ปริมาณข้าวสาร (ตัน) 

5 - 20 ≥   500 

> 20 ≥ 1,000 

หมายเหตุ กรณผีู้ยื่นค าขออนุญาตฯ ประเภทผู้ส่งออกทั่วไป เป็นบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด ต้องมีรายชื่อกรรมการ 
             ที่มีสัญชาติไทยเกินคร่ึงจากจ านวนทั้งหมด และต้องมบีุคคลสัญชาติไทยที่มีอ านาจลงนามอย่างน้อย 1 คน  
               ลงลายมือชื่อในค าขออนุญาต และในส าเนาเอกสาร ต่างๆ พร้อมทั้งต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท 



การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทผู้ส่งออกข้าวสารบรรจุกล่องหรือหีบห่อ 

ผู้ส่งออกข้าวสารบรรจุกล่องหรือหีบห่อ ได้แก่ บุคคลธรรมดา บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตาม
กฎหมาย รัฐวิสาหกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งออกข้าว สามารถส่งออกข้าวสารที่มีน้ าหนักต่อหน่วยไมเ่กิน 12 กิโลกรัมต่อกล่องหรือหีบห่อ 

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ 

นิติบุคคล  1.หนังสือรับรองนิติบุคคลแสดงวัตถุประสงค์การสง่ออกข้าว  
    รับรองก่อนยื่นค าขอไม่เกิน 1 เดือน 
2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัท) ไม่เกิน 1 เดือน 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม 
4. แผนที่ตั้งส านักงาน 
5. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ 
    และผู้รับมอบ และติดอากรแสตมป์ (กรณีมอบอ านาจ) 

รัฐวิสาหกิจ 1. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่ก ากับดูแล 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม 
3. แผนท่ีตั้งส านักงาน 
4.หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ 
    และผู้รับมอบ และติดอากรแสตมป์ (กรณีมอบอ านาจ) 

บุคคลธรรมดา 1. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์การส่งออก 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้เป็นเจ้าของ 
3. แผนที่ตั้งส านักงาน 
4. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ 
    และผู้รับมอบ และติดอากรแสตมป์ (กรณีมอบอ านาจ) 

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ 

สหกรณ์การเกษตร/
กลุ่มเกษตรกร 

1. ส าเนาใบส าคัญแสดงการรับจดทะเบียนสหกรณห์รือกลุ่มเกษตรกร 
2. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่ก ากับดูแลที่แสดงรายชื่อคณะกรรมการ 
ที่เป็นผู้แทน ทุน และวัตถุประสงค์การส่งออก 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้จัดการหรือกรรมการที่เป็นผู้แทน 
    ของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร 
4. แผนที่ตั้งส านักงาน 
5. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ 
    และผู้รับมอบ และติดอากรแสตมป์ (กรณีมอบอ านาจ) 

วิสาหกิจชุมชน/
เกษตรกร 
 

1. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์การส่งออก 
2. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่ก ากับดูแลวิสาหกจิชุมชน 
    หรือส าเนาสมุดทะเบียนเกษตรกร  
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนประธานหรือกรรมการที่เป็นผู้แทน 
    ของวิสาหกิจชุมชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเกษตรกร 
4. แผนที่ตั้งส านักงาน 
5. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ 
    และผู้รับมอบ และติดอากรแสตมป์ (กรณีมอบอ านาจ) 



การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทผู้ส่งออกชายแดน 

ผู้ส่งออกชายแดน ได้แก่ นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับต่างประเทศ และมีวัตถุประสงค์ในการส่งออกข้าว 
โดยจ ากัดมูลค่าการส่งออกวันละไม่เกิน 5 ล้านบาท 

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ 

นิติบุคคล  1. หนังสือรับรองนิติบุคคลแสดงวัตถุประสงค์การสง่ออกข้าว  
    รับรองก่อนยื่นค าขอไม่เกิน 1 เดือน 
2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัท) ไม่เกิน 1 เดือน 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม 
4. แผนที่ตั้งส านักงาน 
5. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ 
    และผู้รับมอบ และติดอากรแสตมป์ (กรณีมอบอ านาจ) 

รัฐวิสาหกิจ 1. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่ก ากับดูแล 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม 
3. แผนที่ตั้งส านักงาน 
4. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ 
    และผู้รับมอบ และติดอากรแสตมป์ (กรณีมอบอ านาจ) 

บุคคลธรรมดา 1. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์การส่งออก 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้เป็นเจ้าของ 
3. แผนที่ตั้งส านักงาน 
4. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ 
    และผู้รับมอบ และติดอากรแสตมป์ (กรณีมอบอ านาจ) 

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ 

สหกรณ์การเกษตร/
กลุ่มเกษตรกร 

1. ส าเนาใบส าคัญแสดงการรับจดทะเบียนสหกรณห์รือกลุ่มเกษตรกร 
2. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่ก ากับดูแลที่แสดงรายชื่อคณะกรรมการ 
ที่เป็นผู้แทน ทุน และวัตถุประสงค์การส่งออก 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้จัดการหรือกรรมการที่เป็นผู้แทน 
    ของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร 
4. แผนท่ีตั้งส านักงาน 
5. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ 
    และผู้รับมอบ และติดอากรแสตมป์ (กรณีมอบอ านาจ) 

วิสาหกิจชุมชน/
เกษตรกร 
 

1. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์การส่งออก 
2. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่ก ากับดูแลวิสาหกจิชุมชน 
    หรือส าเนาสมุดทะเบียนเกษตรกร  
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนประธานหรือกรรมการที่เป็นผู้แทน 
    ของวิสาหกิจชุมชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเกษตรกร 
4. แผนที่ตั้งส านักงาน 
5. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ 
    และผู้รับมอบ และติดอากรแสตมป์ (กรณีมอบอ านาจ) 



การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทน าเข้าข้าวจากต่างประเทศ 

ได้แก่ ผู้ประกอบการที่น าเข้าข้าวจากต่างประเทศมาเพื่อท าการค้า 

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ 

นิติบุคคล  1. หนังสือรับรองนิติบุคคลแสดงวัตถุประสงค์การน าเข้าข้าว  
    รับรองก่อนยื่นค าขอไม่เกิน 1 เดือน 
2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัท) ไม่เกิน 1 เดือน 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม 
4. แผนที่ตั้งส านักงาน 
5. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ 
    และผู้รับมอบ และติดอากรแสตมป์ (กรณีมอบอ านาจ) 

รัฐวิสาหกิจ 1. หนังสือรับรองของส่วนราชการท่ีก ากับดูแล 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม 
3. แผนที่ตั้งส านักงาน 
4. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ 
    และผู้รับมอบ และติดอากรแสตมป์ (กรณีมอบอ านาจ) 

บุคคลธรรมดา 1. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์น าเข้าข้าว 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้เป็นเจ้าของ 
3. แผนท่ีตั้งส านักงาน 
4. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ 
    และผู้รับมอบ และติดอากรแสตมป์ (กรณีมอบอ านาจ) 

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ 

สหกรณ์การเกษตร/
กลุ่มเกษตรกร 

1. ส าเนาใบส าคัญแสดงการรับจดทะเบียนสหกรณห์รือกลุ่มเกษตรกร 
2. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่ก ากับดูแลที่แสดงรายชื่อคณะกรรมการ 
ท่ีเป็นผู้แทน ทุน และวัตถุประสงค์น าเข้าข้าว 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้จัดการหรือกรรมการที่เป็นผู้แทน 
    ของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร 
4. แผนที่ตั้งส านักงาน 
5. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ 
    และผู้รับมอบ และติดอากรแสตมป์ (กรณีมอบอ านาจ) 

วิสาหกิจชุมชน/
เกษตรกร 
 

1. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์น าเข้าข้าว 
2. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่ก ากับดูแลวิสาหกจิชุมชน 
    หรือส าเนาสมุดทะเบียนเกษตรกร  
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนประธานหรือกรรมการที่เป็นผู้แทน 
    ของวิสาหกิจชุมชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเกษตรกร 
4. แผนท่ีตั้งส านักงาน 
5. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ 
    และผู้รับมอบ และติดอากรแสตมป์ (กรณีมอบอ านาจ) 



การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทสีข้าว 

ได้แก่ ผู้ประกอบการท่ีมีวัตถุประสงค์ค้าข้าว/สีข้าว ท่ีท าการสีข้าวเพื่อการค้า หรือรับจ้างสีข้าว ท่ีมีก าลังการผลิตตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) 
ตั้งแต่ 5 ตันต่อวันขึ้นไป โดยแบ่งขนาดโรงสีเป็น 3 ขนาด ดังนี้  
 1. โรงสีขนาดเล็ก (ก าลังการผลิต 5 – 60 ตัน/วัน)  

 2. โรงสีขนาดกลาง (ก าลังการผลิต > 60 – 300 ตัน/วัน)  

 3. โรงสีขนาดใหญ่ (ก าลังการผลิต >300 ตัน/วัน ขึ้นไป) 

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ 

นิติบุคคล  1. หนังสือรับรองนิติบุคคลแสดงวัตถุประสงค์ค้าข้าว/สีข้าว  
    รับรองก่อนยื่นค าขอไม่เกิน 1 เดือน 
2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัท) ไม่เกิน 1 เดือน 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม 
4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4)  
5. แผนที่ตั้งส านักงาน 
6. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ 
    และผู้รับมอบ และติดอากรแสตมป์ (กรณีมอบอ านาจ) 

รัฐวิสาหกิจ 1. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่ก ากับดูแล 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม 
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4)  
4. แผนที่ตั้งส านักงาน 
5. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ 
    และผู้รับมอบ และติดอากรแสตมป์ (กรณีมอบอ านาจ) 

บุคคลธรรมดา 1. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์โรงสีข้าว 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้เป็นเจ้าของ 
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4)  
4. แผนที่ตั้งส านักงาน 
5. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ 
    และผู้รับมอบ และติดอากรแสตมป์ (กรณีมอบอ านาจ) 

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ 

สหกรณ์การเกษตร/
กลุ่มเกษตรกร 

1. ส าเนาใบส าคัญแสดงการรับจดทะเบียนสหกรณห์รือกลุ่มเกษตรกร 
2. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่ก ากับดูแลที่แสดงรายชื่อคณะกรรมการ 
    ที่เป็นผู้แทน ทุน และวัตถุประสงค์โรงสีข้าว 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้จัดการหรือกรรมการที่เป็นผู้แทน 
    ของสหกรณ์หรือ กลุ่มเกษตรกร 
4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4)  
5. แผนที่ตั้งส านักงาน 
6. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ 
    และผู้รับมอบ และติดอากรแสตมป์ (กรณีมอบอ านาจ) 

วิสาหกิจชุมชน/
เกษตรกร 
 

1. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์ค้าขา้ว/สีขา้ว  
2. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่ก ากับดูแลวิสาหกจิชุมชน 
    หรือส าเนาสมุดทะเบียนเกษตรกร  
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนประธานหรือกรรมการที่เป็นผู้แทน 
    ของวิสาหกิจชุมชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเกษตรกร 
4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4)  
5. แผนที่ตั้งส านักงาน 
6. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ 
    และผู้รับมอบ และติดอากรแสตมป์ (กรณีมอบอ านาจ) 

หมายเหตุ กรณีผู้ยื่นค าขออนุญาตฯ เป็นบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด ต้องมีรายชื่อกรรมการที่มีสัญชาติไทยเกินครึ่งจากจ านวนทั้งหมด และต้องมีบุคคลสัญชาติไทยที่มีอ านาจลงนามอย่างน้อย 1 คน ลงลายมือชื่อในค าขออนุญาต และในส าเนาเอกสารต่างๆ 



การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทนายหน้าค้าข้าว 

ได้แก่ ผู้ประกอบการที่มีวัตถุประสงค์ค้าข้าว ซึ่งเป็นพ่อค้าคนกลางระหว่างโรงส ีกับผู้ค้าส่ง หรือผู้ส่งออก 

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ 

นิติบุคคล  1. หนังสือรับรองนิติบุคคลแสดงวัตถุประสงค์การคา้ข้าว  
    รับรองก่อนยื่นค าขอไม่เกิน 1 เดือน 
2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัท) ไม่เกิน 1 เดือน 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม 
4. แผนที่ตั้งส านักงาน 
5. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
   ผู้มอบและผู้รับมอบ และอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอ านาจ) 

รัฐวิสาหกิจ 1. หนังสือรับรองของส่วนราชการท่ีก ากับดูแล 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม 
3. แผนที่ตั้งส านักงาน 
4. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
    ผู้มอบและผู้รับมอบ และอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอ านาจ) 

บุคคลธรรมดา 1. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์ค้าขา้ว 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้เป็นเจ้าของ 
3. แผนที่ตั้งส านักงาน 
4. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
    ผู้มอบและผู้รับมอบ และอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอ านาจ) 

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ 

สหกรณ์การเกษตร/
กลุ่มเกษตรกร 

1. ส าเนาใบส าคัญแสดงการรับจดทะเบียนสหกรณห์รือกลุ่มเกษตรกร 
2. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่ก ากับดูแลที่แสดงรายชื่อคณะกรรมการ 
ที่เป็นผู้แทน ทุน และวัตถุประสงค์ค้าข้าว 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้จัดการหรือกรรมการที่เป็นผู้แทน 
    ของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร 
4. แผนที่ตั้งส านักงาน 
5. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
    ผู้มอบและผู้รับมอบ และอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอ านาจ) 

วิสาหกิจชุมชน/
เกษตรกร 
 

1. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์ค้าขา้ว 
2. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่ก ากับดูแลวิสาหกจิชุมชน 
    หรือส าเนาสมุดทะเบียนเกษตรกร  
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนประธานหรือกรรมการที่เป็นผู้แทน 
    ของวิสาหกิจชุมชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเกษตรกร 
4. แผนท่ีตั้งส านักงาน 
5. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
    ผู้มอบและผู้รับมอบ และอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอ านาจ) 



การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทขายส่ง 

ได้แก่ ผู้ประกอบการที่มีวัตถุประสงค์ค้าข้าวที่ท าการค้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. ท าการขายข้าวให้ผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทขายปลีก 
2. ท าการขายข้าวเฉลี่ยเดือนละ ไม่น้อยกว่า 40 ตันข้าวเปลือก หรือข้าวอย่างอื่นไม่น้อยกว่า 25 ตัน 
3. ท าการขายข้าวโดยมีข้าวในครอบครองไม่น้อยกว่า 5 ตันข้าวเปลือก หรือข้าวอย่างอื่นไม่น้อยกว่า 10 ตัน 

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ 

นิติบุคคล  1. หนังสือรับรองนิติบุคคลแสดงวัตถุประสงค์การคา้ข้าว  
    รับรองก่อนยื่นค าขอไม่เกิน 1 เดือน 
2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัท) ไม่เกิน 1 เดือน 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม 
4. แผนที่ตั้งส านักงาน 
5. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
   ผู้มอบและผู้รับมอบ และอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอ านาจ) 

รัฐวิสาหกิจ 1. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่ก ากับดูแล 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม 
3. แผนที่ตั้งส านักงาน 
4. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
    ผู้มอบและผู้รับมอบ และอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอ านาจ) 

บุคคลธรรมดา 1. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์ค้าขา้ว 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้เป็นเจ้าของ 
3. แผนที่ตั้งส านักงาน 
4. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
    ผู้มอบและผู้รับมอบ และอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอ านาจ) 

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ 

สหกรณ์การเกษตร/
กลุ่มเกษตรกร 

1. ส าเนาใบส าคัญแสดงการรับจดทะเบียนสหกรณห์รือกลุ่มเกษตรกร 
2. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่ก ากับดูแลที่แสดงรายชื่อคณะกรรมการ 
ที่เป็นผู้แทน ทุน และวัตถุประสงค์ค้าข้าว 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้จัดการหรือกรรมการที่เป็นผู้แทน 
    ของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร 
4. แผนท่ีตั้งส านักงาน 
5. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
    ผู้มอบและผู้รับมอบ และอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอ านาจ) 

วิสาหกิจชุมชน/
เกษตรกร 
 

1. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์ค้าขา้ว 
2. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่ก ากับดูแลวิสาหกจิชุมชน 
    หรือส าเนาสมุดทะเบียนเกษตรกร  
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนประธานหรือกรรมการที่เป็นผู้แทน 
    ของวิสาหกิจชุมชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเกษตรกร 
4. แผนที่ตั้งส านักงาน 
5. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
    ผู้มอบและผู้รับมอบ และอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอ านาจ) 



การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทท่าข้าว 

ได้แก่ ผู้ประกอบการที่มีวัตถุประสงค์ค้าข้าวที่มีสถานที่จัดไว้เพื่อการค้าข้าว และรวมถึงตลาดกลางข้าวเปลือกด้วย 

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ 

นิติบุคคล  1.หนังสือรับรองนิติบุคคลแสดงวัตถุประสงค์การคา้ข้าว  
    รับรองก่อนยื่นค าขอไม่เกิน 1 เดือน 
2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัท) ไม่เกิน 1 เดือน 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม 
4. แผนที่ตั้งส านักงาน 
5. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
   ผู้มอบและผู้รับมอบ และอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอ านาจ) 

รัฐวิสาหกิจ 1. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่ก ากับดูแล 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม 
3. แผนที่ตั้งส านักงาน 
4. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
    ผู้มอบและผู้รับมอบ และอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอ านาจ) 

บุคคลธรรมดา 1. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์ค้าขา้ว 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้เป็นเจ้าของ 
3. แผนท่ีตั้งส านักงาน 
4. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
    ผู้มอบและผู้รับมอบ และอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอ านาจ) 

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ 

สหกรณ์การเกษตร/
กลุ่มเกษตรกร 

1. ส าเนาใบส าคัญแสดงการรับจดทะเบียนสหกรณห์รือกลุ่มเกษตรกร 
2. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่ก ากับดูแลที่แสดงรายชื่อคณะกรรมการ 
ที่เป็นผู้แทน ทุน และวัตถุประสงค์ค้าข้าว 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้จัดการหรือกรรมการท่ีเป็นผู้แทน 
    ของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร 
4. แผนที่ตั้งส านักงาน 
5. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
    ผู้มอบและผู้รับมอบ และอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอ านาจ) 

วิสาหกิจชุมชน/
เกษตรกร 
 

1. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์ค้าขา้ว 
2. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่ก ากับดูแลวิสาหกจิชุมชน 
    หรือส าเนาสมุดทะเบียนเกษตรกร  
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนประธานหรือกรรมการที่เป็นผู้แทน 
    ของวิสาหกิจชุมชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเกษตรกร 
4. แผนที่ตั้งส านักงาน 
5. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
    ผู้มอบและผู้รับมอบ และอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอ านาจ) 

หมายเหตุ กรณีผู้ยื่นค าขออนุญาตฯ เป็นบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด ต้องมีรายชื่อกรรมการที่มีสัญชาติไทยเกินครึ่งจากจ านวนทั้งหมด และต้องมีบุคคลสัญชาติไทยที่มีอ านาจลงนามอย่างน้อย 1 คน ลงลายมือชื่อในค าขออนุญาต  
               และในส าเนาเอกสารต่างๆ 


