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

ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. การค้าข้าว 
ก าหนดผู้ประกอบการค้าข้าว 8 ประเภท ดังนี้

ผู้ส่งออก ผู้น าเข้า นายหน้าโรงสี ขายส่ง ท่าข้าว ยุ้งฉาง ขายปลีก

* ต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว

สถานที่ย่ืนค าขออนุญาตฯ 
ตามที่ตั้งส านักงานใหญ่

กองส่งเสริมการค้า
สินค้าเกษตร 2 ชั้น 7
กรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์

กรุงเทพฯ

ต่างจังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
ที่ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่

ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศค้าข้าว

https://ricetrade.dit.go.th

อิเล็กทรอนิกส์

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ โทษ
✓ ผู้ค้าข้าวต้องได้รับอนุญาตก่อนประกอบการค้าข้าว ➢ ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งปรับทั้งจ า
✓ ต้องแสดงหนังสืออนุญาตฯ ในที่เปิดเผยมองเห็นได้สะดวก ณ สถานที่ท าการค้าข้าว ➢ ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งปรับทั้งจ า
✓ ต้องยื่นรายงานการค้าข้าวภายในวนัที ่7 ของเดือนถัดไป                             ➢ ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกนิ 5,000 บาท หรือจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งปรับทั้งจ า
✓ ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดในหนังสืออนุญาต                                    ➢ หากไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกนิ 5,000 บาท

หรือจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งปรับทั้งจ า และอาจถูกเพิกถอนหนงัสืออนุญาตฯ
ติดต่อสามถามขอ้มูลเพ่ิมเตมิไดท้ี่
กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-6183, 0-2507-5898

ต่างจังหวัดติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเตมิได้ที่
ส านักงานพาณชิยจั์งหวัดทกุจังหวัด
http://www.aecthaibiz.com/province/html-1.html

โรงสีที่ยื่นค าขอฯ ต้องมีก าลังการผลิตต้ังแต่ 5 ตันต่อวันขึ้นไป 
โดยแบ่งขนาดโรงสีเป็น 3 ขนาด ดังนี้ 
› โรงสีขนาดเล็ก (ก าลังการผลติ 5 – 60 ตัน/วัน) 
› โรงสีขนาดกลาง (ก าลังการผลิต > 60 – 300 ตัน/วัน) 
› โรงสีขนาดใหญ่ (ก าลังการผลิต >300 ตัน/วัน ขึ้นไป)

** กรณีมีโรงสีหลายแห่งส านักงานใหญ่ต้องด าเนินการยื่นค าขออนุญาตฯ ทุกแห่ง

ข้อก าหนด/เงื่อนไข

กรณีผู้ยื่นค าขออนุญาตฯ ท่ีเป็นบริษัทจ ากัด/บริษัทมหาชนจ ากัด 
✓ต้องมีรายชื่อกรรมการทีม่ีสัญชาติไทยเกินครึง่จากทั้งหมด    

และต้องมีบุคคลสัญชาติไทยที่มีอ านาจลงนามอย่างน้อย 1 คน 
ลงลายมือชื่อในค าขอฯ และในเอกสารต่างๆ

ผู้ส่งออกท่ัวไป ท่าข้าว

กรรมการ
& การลงนาม

โรงสี

โรงสี

ก าลังการผลิต

ผู้ส่งออกท่ัวไป

เงินทุน
& สต็อกข้าวสาร

1. ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท และต้องสต็อก
ข้าวสารตามที่กฎหมายก าหนดภายใน 15 วัน
หลังจากวันที่ได้รับอนุญาตฯ
› ทุนจดทะเบียน 5 – 20 ล้านบาท ปริมาณข้าวสาร ≥ 500 ตัน
› ทุนจดทะเบียน > 20ล้านบาท ปริมาณข้าวสาร ≥ 1,000 ตัน

2. ต้องเก็บข้าวไว้ในสถานที่เก็บข้าวตามที่ยื่นหลักฐานไว้
3. ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง/เพิ่ม/ลดจ านวนสถานที่เก็บข้าวเป็นหนังสอืต่อพนักงานเจ้าหนา้ที่
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง/เพิ่ม/ลดจ านวนสถานทีเ่กบ็ข้าว
* กรณีผู้ส่งออกทั่วไปที่เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/รัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
มีทุนรวมอยู่ด้วย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสต็อกข้าวตามประกาศคณะกรรมการ ปกข. ฉบับที่ 150
พ.ศ. 2560 ข้อ 19

กรณีมีส านักงานใหญ่ต้ังอยู่จังหวัดที่ไม่มีชายแดนติดกับต่างประเทศ 
แต่มีส านักสาขาต้ังอยู่ในจังหวัดที่มีชายแดนติดกับต่างประเทศ 
สามารถยื่นขออนุญาตฯ ได้ ณ ส านักงานใหญ่ต้ังอยู่
*** มูลค่าการส่งออกไม่เกินวันละ 5 ล้านบาทส านักงานสาขา

ผู้ส่งออกชายแดน

ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบการค้าข้าว

ผู้ส่งออกท่ัวไป
50,000 บาท

ผู้ส่งออกข้าวสาร
บรรจุกล่อง/หีบห่อ

20,000 บาท
ผู้ส่งออกชายแดน

5,000 บาท

ผู้น าเข้าข้าว
5,000 บาท

ขายส่ง 
1,000 บาท

นายหน้าค้าข้าว
5,000 บาท

ไม่สามารถรับช าระเป็นเงินสดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
กรุงเทพฯ ช าระด้วยบัตรเดบิต /บัตรเครดิต (ค่าธรรมเนียม0.9%) /

แคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย “กรมการค้าภายใน”
ต่างจังหวัด ช าระด้วยบัตรเดบิต/บัตรเครดิต (ค่าธรรมเนียม0.9%)/

Internet banking บัญชี ธ.กรงุไทย ของส านักงานพาณิชย์จังหวัด
อิเล็กทรอนิกส์ ช าระผ่านเคาน์เตอร์ หรือ Internet banking ธ.กรุงไทย

• ขออนุญาต (คข.1)
• ขอเปล่ียนแปลงรายการ (คข.2)
• ต่ออายุหนังสืออนญุาตฯ (คข.3)
• ขอแจ้งเลิกประกอบการค้าข้าว (คข.4)
• ขอใบแทน (คข.5)

ภายใน 1 วัน
นับแต่ผู้มีอ านาจลงนาม

ได้รับค าขอ
อย่างช้าภายในวันรุ่งขึ้น

กรณีผู้ส่งออกข้าวสาร
บรรจุกล่อง/หีบห่อ 

ที่เป็นเกษตรกร/กลุม่เกษตรกร/
สหกรณ์การเกษตร 

ซึ่งได้จดทะเบียนรับรองไว้กับ
หน่วยงานราชการได้รับ
การยกเว้นค่าธรรมเนียม

ตามกฎกระทรวงฯ

ยื่นค าขอ
เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง
► แจ้งผู้ประกอบการแก้ไข

ภายใน 7 วัน
เอกสารครบถ้วนถูกต้อง
► การขออนุญาตฯ ประเภท

ผู้ส่งออกทั่วไปต้องตรวจสอบ
สถานที่เก็บข้าวก่อน

ท่าข้าว
5,000 บาท

โรงสีขนาดกลาง
2,500 บาท

โรงสีขนาดเล็ก 
1,000 บาท

โรงสีขนาดใหญ่ 
5,000 บาท

เปลี่ยนแปลงรายการ
200 บาท

ขอใบแทน
5,000 บาท

แจ้งเลิก
200 บาท

ช าระ
ค่าธรรมเนียม

รับหนังสือ 
อนุญาตฯ


