
ตัวอย่างการออกหนังสืออนุญาต
ให้ประกอบการค้าข้าว

กรมการค้าภายใน



1. ได้รับค ำขออนุญำต (แบบ คข. 1) ในวันที่ 17 ตุลำคม 2560 

2. ด ำเนินกำรออกหนังสืออนุญำตฯ ใหม่ โดยไม่ต้องระบุรำยกำรออกหนังสืออนุญำต
ให้ใหม่ด้ำนขวำมือ

รับค าขอ 
พร้อมเอกสาร

ประกอบ

กรณีการออกหนังสืออนุญาตฯ ใหม่



แบบ ค.ข. 14

หนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว
ประเภทขายส่ง

ส ำนักงำน ...............................................  
อ ำเภอ ....................................................
จังหวัด ...................................................

ที่ .......................

เป็นผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวประเภทขำยส่งได้ ภำยใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด

ไว้ในหนังสืออนญุำต ตั้งแต่วันที่ .......................................... พ.ศ. .............

รายการออกหนังสืออนุญาตให้ใหม่

ครั้งท่ี           วันท่ีออก            เหตุที่ออก            ลงช่ือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่

...........................................................................................................

...........................................................................................................

............................................................................................................

เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด

ค ำแนะน ำด้ำนหลัง

พนักงำนเจ้ำหนำ้ที่ตำมพระรำชบัญญัติกำรค้ำข้ำว  พุทธศักรำช 2489

อนุญำตให้..................................................... ชื่อที่ใช้ประกอบพำณิชยกิจ ........................................

ตั้งอยู่เลขที่ .............. หมู่ที่ .......... ถนน ..........................................ต ำบล/แขวง...............................

อ ำเภอ/เขต ...........................................จังหวัด ...............................

ออกให้ ณ วันที่ ......................................... พ.ศ. .............

หนังสืออนุญำตนีม้ีก ำหนดอำยุถึงวันที่ ......................................... พ.ศ. ............

บริษัท ค้ำข้ำว จ ำกัด/นำยพ่อค้ำ ค้ำข้ำว

1/2560

บริษัท ค้ำข้ำว จ ำกัด/ นำยพ่อค้ำ ค้ำข้ำว

99 9 นนทบุรี บำงกระสอ

เมือง นนทบุรี

17    ตุลำคม 2560

16    ตุลำคม 2561

17    ตุลำคม 2560

ให้ลงวันที่ในวันที่ออกหนงัสืออนุญำตฯ (และใช้วันที่เดิมไปตลอด)

ให้ลงวันที่ที่ได้รับอนุญำต ก่อน 1 วัน และปี พ.ศ. ถัดไป 
และเมื่อผู้ประกอบกำรยื่นต่ออำยุหนังสืออนุญำตฯ ให้เปลี่ยนเฉพำะป ีพ.ศ. เท่ำนั้น

ให้ระบุวันที่ออกหนังสืออนญุำตฯ ฉบับนั้นๆ (เป็นปัจจุบัน)

ตัวอย่างการออกหนังสืออนุญาตฯ

เรียงเลขตำมปีปฏิทิน

ชื่อผู้ได้รับอนุญำต (ชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดำ) ชื่อนิติบุคคล หรือชื่อตำมใบทะเบียนพำณิชย์

หมำยเหตุ  1. ผู้ประกอบกำรต้องมีวัตถุประสงค์กำรคำ้ข้ำวในหนังสือรับรองนิติบุคคล/ใบทะเบียนพำณิชย์
2. ออกหนังสืออนุญำตฯ ฉบับใหม่ให้ทุกกรณี ได้แก่ ต่ออำยุฯ เปลี่ยนแปลงรำยกำรฯ หรือขอใบแทน

กรณีออกหนังสืออนุญำตฯ ใหม่ฉบับแรกตำม ประกำศ
คณะกรรมกำร ปกข. ฉบับ 150 ไม่ต้องระบุในส่วนนี้

พนักงำนเจ้ำหนำ้ที่

................................................
(......................................)

ต ำแหน่ง........................................



กรณีเปลี่ยนแปลงรายการ

1. ได้รับค ำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำร (แบบ คข. 2) ในวันที่ 5 มกรำคม 2561 ซึ่งในใบ
ค ำขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ จากเดิม ตั้งอยู่ “เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ถนนนนทบุรี ต ำบล
บำงกระสอ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี” เป็น “เลขที่ 100 หมู่ที่ 5 ต ำบลบำงไผ่ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

2. ด ำเนินกำรออกหนังสืออนุญำตฯ ใหม่ ระบุเหตุที่ออกใหม่ครั้งที่ 1
เป็นกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำร 



แบบ ค.ข. 14

หนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว
ประเภทขายส่ง

ส ำนักงำน ...............................................  
อ ำเภอ ....................................................
จังหวัด ...................................................

ที่ .......................

เป็นผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวประเภทขำยส่งได้ ภำยใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด

ไว้ในหนังสืออนญุำต ตั้งแต่วันที่ .......................................... พ.ศ. .............

พนักงำนเจ้ำหนำ้ที่

รายการออกหนังสืออนุญาตให้ใหม่

ครั้งท่ี           วันท่ีออก            เหตุที่ออก            ลงช่ือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่

...........................................................................................................

...........................................................................................................

............................................................................................................

เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด

ค ำแนะน ำด้ำนหลัง

พนักงำนเจ้ำหนำ้ที่ตำมพระรำชบัญญัติกำรค้ำข้ำว  พุทธศักรำช 2489

อนุญำตให้..................................................... ชื่อที่ใช้ประกอบพำณิชยกิจ ........................................

ตั้งอยู่เลขที่ .............. หมู่ที่ .......... ถนน ..........................................ต ำบล/แขวง...............................

อ ำเภอ/เขต ...........................................จังหวัด ...............................

ออกให้ ณ วันที่ ......................................... พ.ศ. .............

หนังสืออนุญำตนีม้ีก ำหนดอำยุถึงวันที่ ......................................... พ.ศ. ............

บริษัท ค้ำข้ำว จ ำกัด/นำยพ่อค้ำ ค้ำข้ำว

1/2560

บริษัท ค้ำข้ำว จ ำกัด/ นำยพ่อค้ำ ค้ำข้ำว

100 5 - บำงไผ่

เมือง นนทบุรี

17    ตุลำคม 2560

16    ตุลำคม 2561

5    มกรำคม 2561

ตัวอย่างการออกหนังสืออนุญาตฯ กรณีเปลี่ยนแปลงรายการ

1. เปลี่ยนแปลงรำยกำร* 5 ม.ค. 61

ให้ระบุเม่ือมีกำรออกหนังสืออนุญำตฯ ฉบับใหม่
ต่อจำกฉบับแรก โดยเรียงตัวเลขต่อเนื่อง 1,2,...

ให้ระบุวันที่ออก
หนังสืออนุญำตฯ 

ฉบับใหม่ 
(เป็นปัจจุบัน)

*

หมำยเหตุ  1. ผู้ประกอบกำรต้องมีวัตถุประสงค์กำรคำ้ข้ำวในหนังสือรับรองนิติบุคคล/ใบทะเบียนพำณิชย์
2. ออกหนังสืออนุญำตฯ ฉบับใหม่ให้ทุกกรณี ได้แก่ ต่ออำยุฯ เปลี่ยนแปลงรำยกำรฯ หรือขอใบแทน

เปลี่ยนแปลง
ที่ตั้ง

ให้ลงวันที่ในวันที่ออกหนงัสืออนุญำตฯ (และใช้วันที่เดิมไปตลอด)

ให้ลงวันที่ที่ได้รับอนุญำต ก่อน 1 วัน และปี พ.ศ. ถัดไป 
และเมื่อผู้ประกอบกำรยื่นต่ออำยุหนังสืออนุญำตฯ ให้เปลี่ยนเฉพำะป ีพ.ศ. เท่ำนั้น

ชื่อผู้ได้รับอนุญำต (ชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดำ) ชื่อนิติบุคคล หรือชื่อตำมใบทะเบียนพำณิชย์

เลขเดิมตำมที่ได้รับ
อนุญำตในปี 2560 

ตลอดไป

ให้ระบุวันที่ออกหนังสืออนญุำตฯ ฉบับนั้นๆ (เป็นปัจจุบัน)

ลำยมือชื่อ
พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่

................................................
(......................................)

ต ำแหน่ง........................................



1. ไดร้ับค ำขอต่ออำยุ (แบบ คข. 3) ในวันที่ 17 กันยำยน 2561 หลังจำกออกหนังสือ
อนุญำตฯ กรณีเปลี่ยนแปลงรำยกำร ไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2561

2. ด ำเนินกำรออกหนังสืออนุญำตฯ ใหม่ ระบุเหตุที่ออกใหม่ครั้งที่ 2 เป็นกำรต่ออำยุ
หนังสืออนุญำตฯ

กรณีต่ออายุหนังสืออนุญาตฯ



แบบ ค.ข. 14

หนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว
ประเภทขายส่ง

ส ำนักงำน ...............................................  
อ ำเภอ ....................................................
จังหวัด ...................................................

ที่ .......................

เป็นผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวประเภทขำยส่งได้ ภำยใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด

ไว้ในหนังสืออนญุำต ตั้งแต่วันที่ .......................................... พ.ศ. .............

พนักงำนเจ้ำหนำ้ที่

รายการออกหนังสืออนุญาตให้ใหม่

ครั้งท่ี           วันท่ีออก            เหตุที่ออก            ลงช่ือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่

...........................................................................................................

...........................................................................................................

............................................................................................................

เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด

ค ำแนะน ำด้ำนหลัง

พนักงำนเจ้ำหนำ้ที่ตำมพระรำชบัญญัติกำรค้ำข้ำว  พุทธศักรำช 2489

อนุญำตให้..................................................... ชื่อที่ใช้ประกอบพำณิชยกิจ ........................................

ตั้งอยู่เลขที่ .............. หมู่ที่ .......... ถนน ..........................................ต ำบล/แขวง...............................

อ ำเภอ/เขต ...........................................จังหวัด ...............................

ออกให้ ณ วันที่ ......................................... พ.ศ. .............

หนังสืออนุญำตนีม้ีก ำหนดอำยุถึงวันที่ ......................................... พ.ศ. ............

บริษัท ค้ำข้ำว จ ำกัด/นำยพ่อค้ำ ค้ำข้ำว

1/2560

บริษัท ค้ำข้ำว จ ำกัด/ นำยพ่อค้ำ ค้ำข้ำว

100 5 - บำงไผ่

เมือง นนทบุรี

17    ตุลำคม 2560

16    ตุลำคม 2562

17    กันยำยน 2561

ตัวอย่างการออกหนังสืออนุญาตฯ กรณีต่ออายุ

2. ต่ออำยุ*17 ก.ย. 61

ให้ระบุเมื่อมีกำรออกหนังสืออนุญำตฯ ฉบับใหม่
ต่อจำกฉบับเดิม โดยเรียงตัวเลขต่อเนื่อง 1,2,...

ให้ระบุวันที่ออก
หนังสืออนุญำตฯ 

ฉบับใหม่ 
(เป็นปัจจุบัน)

*

หมำยเหตุ  1. ผู้ประกอบกำรต้องมีวัตถุประสงค์กำรคำ้ข้ำวในหนังสือรับรองนิติบุคคล/ใบทะเบียนพำณิชย์
2. ออกหนังสืออนุญำตฯ ฉบับใหม่ให้ทุกกรณี ได้แก่ ต่ออำยุฯ เปลี่ยนแปลงรำยกำรฯ หรือขอใบแทน

เลขเดิมตำมที่ได้รับ
อนุญำตในปี 2560 

ตลอดไป

ให้ลงวันที่ในวันที่ออกหนงัสืออนุญำตฯ (และใช้วันที่เดิมไปตลอด)

ให้ลงวันที่ที่ได้รับอนุญำต ก่อน 1 วัน และปี พ.ศ. ถัดไป 
และเมื่อผู้ประกอบกำรยื่นต่ออำยุหนังสืออนุญำตฯ ให้เปลี่ยนเฉพำะป ีพ.ศ. เท่ำนั้น

ชื่อผู้ได้รับอนุญำต (ชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดำ) ชื่อนิติบุคคล หรือชื่อตำมใบทะเบียนพำณิชย์

ให้ระบุวันที่ออกหนังสืออนญุำตฯ ฉบับนั้นๆ (เป็นปัจจุบัน)

................................................
(......................................)

ต ำแหน่ง........................................



1. ไดร้ับค ำขอใบแทน (แบบ คข. 4) ในวันที่ 6 มิถุนำยน 2562 หลังจำกออกหนังสือ
อนุญำตฯ กรณีมีกำรต่ออำยุหนังสืออนุญำตฯ ไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2561

2. ด ำเนินกำรออกหนังสืออนุญำตฯ ใหม่ ระบุเหตุที่ออกใหม่ครั้งที่ 3
เป็นกำรขอใบแทน

กรณีขอใบแทน



แบบ ค.ข. 14

หนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว
ประเภทขายส่ง

ส ำนักงำน ...............................................  
อ ำเภอ ....................................................
จังหวัด ...................................................

ที่ .......................

เป็นผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวประเภทขำยส่งได้ ภำยใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด

ไว้ในหนังสืออนญุำต ตั้งแต่วันที่ .......................................... พ.ศ. .............

พนักงำนเจ้ำหนำ้ที่

รายการออกหนังสืออนุญาตให้ใหม่

ครั้งท่ี           วันท่ีออก            เหตุที่ออก            ลงช่ือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่

...........................................................................................................

...........................................................................................................

............................................................................................................

เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด

ค ำแนะน ำด้ำนหลัง

พนักงำนเจ้ำหนำ้ที่ตำมพระรำชบัญญัติกำรค้ำข้ำว  พุทธศักรำช 2489

อนุญำตให้..................................................... ชื่อที่ใช้ประกอบพำณิชยกิจ ........................................

ตั้งอยู่เลขที่ .............. หมู่ที่ .......... ถนน ..........................................ต ำบล/แขวง...............................

อ ำเภอ/เขต ...........................................จังหวัด ...............................

ออกให้ ณ วันที่ ......................................... พ.ศ. .............

หนังสืออนุญำตนีม้ีก ำหนดอำยุถึงวันที่ ......................................... พ.ศ. ............

บริษัท ค้ำข้ำว จ ำกัด/นำยพ่อค้ำ ค้ำข้ำว

1/2560

บริษัท ค้ำข้ำว จ ำกัด/ นำยพ่อค้ำ ค้ำข้ำว

100 5 - บำงไผ่

เมือง นนทบุรี

17    ตุลำคม 2560

16    ตุลำคม 2562

6    มิถุนำยน 2561

ตัวอย่างการออกหนังสืออนุญาตฯ กรณีขอใบแทน

3. ขอใบแทน* 6 มิ.ย. 61

ให้ระบุเมื่อมีกำรออกหนังสืออนุญำตฯ ฉบับใหม่
ต่อจำกฉบับเดิม โดยเรียงตัวเลขต่อเนื่อง 1,2,...

*

หมำยเหตุ  1. ผู้ประกอบกำรต้องมีวัตถุประสงค์กำรคำ้ข้ำวในหนังสือรับรองนิติบุคคล/ใบทะเบียนพำณิชย์
2. ออกหนังสืออนุญำตฯ ฉบับใหม่ให้ทุกกรณี ได้แก่ ต่ออำยุฯ เปลี่ยนแปลงรำยกำรฯ หรือขอใบแทน

ให้ระบุวันที่ออก
หนังสืออนุญำตฯ 

ฉบับใหม่ 
(เป็นปัจจุบัน)

• กรณีช ำรุด หรือถูกท ำลำย ให้ยื่นค ำขอใบแทน 
พร้อมหนังสืออนุญำตฯ ฉบับเดิม

• กรณีสูญหำย ให้ยื่นค ำขอใบแทน พร้อมหลักฐำน
กำรแจ้งควำมต่อพนักงำนสอบสวน

เลขเดิมตำมที่ได้รับ
อนุญำตในปี 2560 

ตลอดไป

ให้ลงวันที่ในวันที่ออกหนงัสืออนุญำตฯ (และใช้วันที่เดิมไปตลอด)

ให้ลงวันที่ที่ได้รับอนุญำต ก่อน 1 วัน และปี พ.ศ. ถัดไป 
และเมื่อผู้ประกอบกำรยื่นต่ออำยุหนังสืออนุญำตฯ ให้เปลี่ยนเฉพำะป ีพ.ศ. เท่ำนั้น

ชื่อผู้ได้รับอนุญำต (ชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดำ) ชื่อนิติบุคคล หรือชื่อตำมใบทะเบียนพำณิชย์

ให้ระบุวันที่ออกหนังสืออนญุำตฯ ฉบับนั้นๆ (เป็นปัจจุบัน)

................................................
(......................................)

ต ำแหน่ง........................................



กำรระบุข้อมูลเก่ียวกับโรงสี ให้ระบุข้อมูลตำม ใบ รง. 4 ทั้ง 2 กรณี ได้แก่

1. กรณีโรงสีต้ังอยู่ที่เดียวกับส ำนักงำน 

2. กรณีโรงสีไม่ได้ต้ังอยู่ที่เดียวกับส ำนักงำน

การออกหนังสืออนุญาตฯ ประเภทสีข้าว



แบบ ค.ข. 10

หนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว
ประเภทสีข้าว
(โรงสีขนำดเล็ก)

ส ำนักงำน  .....................................................
อ ำเภอ ............................................................
จังหวัด ...........................................................

ที่ .......................

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบญัญัติกำรค้ำข้ำว  พุทธศักรำช 2489

อนุญำตให้........................................................................ ชื่อที่ใช้ประกอบพำณิชยกิจ ...........................................................

ตั้งอยู่เลขที่ ...................................................................... หมู่ที่ ................... ถนน ...............................................................

ต ำบล/แขวง..................................................อ ำเภอ/เขต ............................................จังหวัด .............................................. 

โรงสีชื่อ..............................................................................เจ้ำของโรงสีชื่อ............................................................................ 

ตั้งอยู่เลขที่ .......................หมู่ที่ ..................ถนน.......................................................ต ำบล/แขวง.........................................

อ ำเภอ/เขต...........................................จังหวัด..................................................ก ำลังผลิต...................เมตริกตัน/ยี่สิบสี่ช่ัวโมง

ใช้เครื่อง..............................................ยี่ห้อเครื่อง................................................ก ำลัง..................................................แรงม้ำ

เป็นผู้ประกอบกำรค้ำขำ้วประเภทสีข้ำวได้ ภำยใต้เง่ือนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนดไว้ในหนังสืออนญุำต

ตั้งแต่วันที่ ......................................... พ.ศ. .............

................................................

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่

รายการออกหนังสืออนุญาตให้ใหม่

ครั้งท่ี            วันท่ีออก            เหตุที่ออก          ลงช่ือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด

ค ำแนะน ำด้ำนหลัง

ให้ผู้ได้รับหนังสืออนุญำตต้องปฏิบัตติำมเงือ่นไข ดังต่อไปนี้ :-

1. ใช้เครื่องชั่งและเครื่องวัดควำมชื้นข้ำวที่มีค ำรับรองจำกกรมกำรค้ำภำยใน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยมำตรำชั่งตวงวัด ไม่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้เครื่องชั่ง เครื่องวัด
ที่มีควำมเที่ยงเกินอัตรำเผื่อเหลือเผื่อขำดตำมที่ก ำหนดและไม่กระท ำกำรใดๆ 
เพื่อให้เครื่องชั่ง เครื่องวัดที่มีค ำรับรองแสดงน้ ำหนัก ปริมำณ ผิดไปจำกที่
ได้รับกำรตรวจสอบควำมเที่ยงกับแบบมำตรำเกินอัตรำเผื่อเหลือเผื่อขำด
ตำมที่ก ำหนด                                         
2. ไม่เอำเปรียบเกษตรกรในกำรซื้อขำย กำรชั่งน้ ำหนัก กำรหักลดน้ ำหนัก

ควำมชื้น กำรหักสิ่งเจือปน                                             
3. ไม่ปลอมปนข้ำว                                                     
4. ปฏิบัติตำมนโยบำยหรือระเบียบของทำงรำชกำรเกี่ยวกับกำรค้ำข้ำวโดย         

เคร่งครัด

ออกให้ ณ วันที่ ......................................... พ.ศ. .............

หนังสืออนุญำตนี้มีก ำหนดอำยถุึงวนัที ่......................................... พ.ศ. ............

1/2560

22 -

บำงโคล่

เจริญรำษฎร์

บำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร

บริษัท โรงสีเล็ก จ ำกัด/ โรงสีนำยเล็ก บริษัท โรงสีเล็ก จ ำกัด/นำยเล็ก สีข้ำว

22 - เจริญรำษฎร์

บำงโคล่

บำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 50

800

17    ตุลำคม 2560

16    ตุลำคม 2561

17    ตุลำคม 2560

ตัวอย่างการออกหนังสืออนุญาตฯ สีข้าว

ระบุข้อมูลตำมใบ รง.4

บริษัท โรงสีเล็ก จ ำกัด/นำยเล็ก สีข้ำว บริษัท โรงสีเล็ก จ ำกัด/โรงสีนำยเล็ก

ชื่อผู้ได้รับอนุญำต (ชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดำ)
ชื่อนิติบุคคล หรือชื่อตำมใบทะเบียนพำณิชย์

หมำยเหตุ  1. ผู้ประกอบกำรต้องมีวัตถุประสงค์กำรคำ้ข้ำวในหนังสือรับรองนิติบุคคล/ใบทะเบียนพำณิชย์
2. ออกหนังสืออนุญำตฯ ฉบับใหม่ให้ทุกกรณี ได้แก่ ต่ออำยุฯ เปลี่ยนแปลงรำยกำรฯ หรือขอใบแทน

เรียงเลขตำมปีปฏิทิน

(......................................)
ต ำแหน่ง........................................



แบบ ค.ข. 11

หนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว
ประเภทสีข้าว
(โรงสีขนำดกลำง)

ส ำนักงำน  .....................................................
อ ำเภอ ............................................................
จังหวัด ...........................................................

ที่ .......................

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบญัญัติกำรค้ำข้ำว  พุทธศักรำช 2489

อนุญำตให้........................................................................ ชื่อที่ใช้ประกอบพำณิชยกิจ ...........................................................

ตั้งอยู่เลขที่ ...................................................................... หมู่ที่ ................... ถนน ...............................................................

ต ำบล/แขวง..................................................อ ำเภอ/เขต ............................................จังหวัด .............................................. 

โรงสีชื่อ..............................................................................เจ้ำของโรงสีชื่อ............................................................................ 

ตั้งอยู่เลขที่ .......................หมู่ที่ ..................ถนน.......................................................ต ำบล/แขวง.........................................

อ ำเภอ/เขต...........................................จังหวัด..................................................ก ำลังผลิต...................เมตริกตัน/ยี่สิบสี่ชั่วโมง

ใช้เครื่อง..............................................ยี่ห้อเครื่อง................................................ก ำลัง..................................................แรงม้ำ

เป็นผู้ประกอบกำรค้ำขำ้วประเภทสีข้ำวได้ ภำยใต้เง่ือนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนดไว้ในหนังสืออนญุำต

ตั้งแต่วันที่ ......................................... พ.ศ. .............

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่

รายการออกหนังสืออนุญาตให้ใหม่

ครั้งท่ี            วันท่ีออก            เหตุที่ออก           ลงช่ือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด

ค ำแนะน ำด้ำนหลัง

ให้ผู้ได้รับหนังสืออนุญำตต้องปฏิบัตติำมเงือ่นไข ดังต่อไปนี้ :-

1. ใช้เครื่องชั่งและเครื่องวัดควำมชื้นข้ำวที่มีค ำรับรองจำกกรมกำรค้ำภำยใน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยมำตรำชั่งตวงวัด ไม่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้เครื่องชั่ง เครื่องวัด
ที่มีควำมเที่ยงเกินอัตรำเผื่อเหลือเผื่อขำดตำมที่ก ำหนดและไม่กระท ำกำรใดๆ 
เพื่อให้เครื่องชั่ง เครื่องวัดที่มีค ำรับรองแสดงน้ ำหนัก ปริมำณ ผิดไปจำกที่
ได้รับกำรตรวจสอบควำมเที่ยงกับแบบมำตรำเกินอัตรำเผื่อเหลือเผื่อขำด
ตำมที่ก ำหนด                                         
2. ไม่เอำเปรียบเกษตรกรในกำรซื้อขำย กำรชั่งน้ ำหนัก กำรหักลดน้ ำหนัก

ควำมชื้น กำรหักสิ่งเจือปน                                             
3. ไม่ปลอมปนข้ำว                                                     
4. ปฏิบัติตำมนโยบำยหรือระเบียบของทำงรำชกำรเกี่ยวกับกำรค้ำข้ำวโดย         
เคร่งครัด

ออกให้ ณ วันที่ ......................................... พ.ศ. .............

หนังสืออนุญำตนี้มีก ำหนดอำยถุึงวนัที ่......................................... พ.ศ. ............

1/2560

บริษัท โรงสีกลำง จ ำกัด/นำงเกษตร สีข้ำว บริษัท โรงสีกลำง จ ำกัด/โรงสีเกษตร

99/9 9

บำงโคล่

-

บำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร

บริษัท โรงสีกลำง ไรซ์ จ ำกัด/โรงสีเกษตร บริษัท โรงสีกลำง ไรซ์ จ ำกัด/นำงเกษตร สีข้ำว

11 - เจริญรำษฎร์

หลักฟ้ำ

ไชโย อ่ำงทอง 150

2560

2,800

16 ตุลำคม

17 ตุลำคม

17 ตุลำคม

2560

2560

ตัวอย่างการออกหนังสืออนุญาตฯ สีข้าว 
กรณีโรงสีไม่ได้ตั้งอยู่ที่เดียวกับส านักงาน

หมำยเหตุ  1. ผู้ประกอบกำรต้องมีวัตถุประสงค์กำรคำ้ข้ำวในหนังสือรับรองนิติบุคคล/ใบทะเบียนพำณิชย์
2. ออกหนังสืออนุญำตฯ ฉบับใหม่ให้ทุกกรณี ได้แก่ ต่ออำยุฯ เปลี่ยนแปลงรำยกำรฯ หรือขอใบแทน

ระบุข้อมูลตำมใบ รง.4

เรียงเลขตำมปีปฏิทิน

ชื่อผู้ได้รับอนุญำต (ชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดำ)
ชื่อนิติบุคคล หรือชื่อตำมใบทะเบยีนพำณิชย์

................................................
(......................................)

ต ำแหน่ง........................................



กรณีได้รับค าขอ 2 ค าขอพร้อมกัน 
เช่น ขอเปลี่ยนแปลงรายการ พร้อมต่ออายุ

หนังสืออนุญาตฯ 



1. ไดร้ับค ำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำร (แบบ คข. 2) ในวันที่ 10 ตุลำคม 2561 ซึ่งใน             
ใบค ำขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ จากเดิม ตั้งอยู่ “เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ถนนนนทบุรี ต ำบล
บำงกระสอ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี” เป็น “เลขที่ 15 หมู่ที่ 5 ต ำบลสวนใหญ่ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พร้อมค ำขอต่ออำยุ (แบบ คข. 3) ในวันเดียวกัน

2. ด ำเนินกำรออกหนังสืออนุญำตฯ ใหม่ ระบุเหตุที่ออกใหม่ครั้งที่ 1 เป็นกำร
เปลี่ยนแปลงรำยกำร ครั้งที่ 2 เป็นกำรต่ออำยุหนังสืออนุญำตฯ

กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายการ พร้อมต่ออายุหนังสืออนุญาตฯ



แบบ ค.ข. 14

หนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว
ประเภทขายส่ง

ส ำนักงำน ...............................................  
อ ำเภอ ....................................................
จังหวัด ...................................................

ที่ .......................

เป็นผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวประเภทขำยส่งได้ ภำยใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด

ไว้ในหนังสืออนญุำต ตั้งแต่วันที่ .......................................... พ.ศ. .............

พนักงำนเจ้ำหนำ้ที่

รายการออกหนังสืออนุญาตให้ใหม่

ครั้งท่ี           วันท่ีออก            เหตุที่ออก            ลงช่ือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่

...........................................................................................................

...........................................................................................................

............................................................................................................

เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด

ค ำแนะน ำด้ำนหลัง

พนักงำนเจ้ำหนำ้ที่ตำมพระรำชบัญญัติกำรค้ำข้ำว  พุทธศักรำช 2489

อนุญำตให้..................................................... ชื่อที่ใช้ประกอบพำณิชยกิจ ........................................

ตั้งอยู่เลขที่ .............. หมู่ที่ .......... ถนน ..........................................ต ำบล/แขวง...............................

อ ำเภอ/เขต ...........................................จังหวัด ...............................

ออกให้ ณ วันที่ ......................................... พ.ศ. .............

หนังสืออนุญำตนีม้ีก ำหนดอำยุถึงวันที่ ......................................... พ.ศ. ............

บริษัท ค้ำข้ำว จ ำกัด/นำยพ่อค้ำ ค้ำข้ำว

1/2560

บริษัท ค้ำข้ำว จ ำกัด/ นำยพ่อค้ำ ค้ำข้ำว

15 5 - สวนใหญ่

เมือง นนทบุรี

17    ตุลำคม 2560

16    ตุลำคม 2562

10    ตุลำคม 2561

ตัวอย่างการออกหนังสืออนุญาตฯ 
กรณีเปลี่ยนแปลงรายการ พร้อมต่ออายุ

2. ต่ออำยุ*10 ต.ค. 61

ให้ระบุเมื่อมีกำรออกหนังสืออนุญำตฯ ฉบับใหม่
ต่อจำกฉบับนี้ โดยเรียงตัวเลขต่อเนื่อง 1,2,...

ให้ระบุวันที่ออก
หนังสืออนุญำตฯ 

ฉบับใหม่ 
(เป็นปัจจุบัน)

*

หมำยเหตุ  1. ผู้ประกอบกำรต้องมีวัตถุประสงค์กำรคำ้ข้ำวในหนังสือรับรองนิติบุคคล/ใบทะเบียนพำณิชย์
2. ออกหนังสืออนุญำตฯ ฉบับใหม่ให้ทุกกรณี ได้แก่ ต่ออำยุฯ เปลี่ยนแปลงรำยกำรฯ หรือขอใบแทน

1. เปลี่ยนแปลงรำยกำร*10 ต.ค. 61

เลขเดิมตำมที่ได้รับ
อนุญำตในปี 2560 

ตลอดไป

ให้ลงวันที่ในวันที่ออกหนงัสืออนุญำตฯ (และใช้วันที่เดิมไปตลอด)

ให้ลงวันที่ที่ได้รับอนุญำต ก่อน 1 วัน และปี พ.ศ. ถัดไป 
และเมื่อผู้ประกอบกำรยื่นต่ออำยุหนังสืออนุญำตฯ ให้เปลี่ยนเฉพำะป ีพ.ศ. เท่ำนั้น

ชื่อผู้ได้รับอนุญำต (ชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดำ) ชื่อนิติบุคคล หรือชื่อตำมใบทะเบียนพำณิชย์

ให้ระบุวันที่ออกหนังสืออนญุำตฯ ฉบับนั้นๆ (เป็นปัจจุบัน)

................................................
(......................................)

ต ำแหน่ง........................................



การขออนุญาตและต่ออายุหนังสืออนุญาต
ใหป้ระกอบการค้าข้าว

กรมการค้าภายใน

ยื่นค ำขออนุญำตประกอบกำรค้ำข้ำว (ประเภทค้ำข้ำวส่งไปจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ ประเภทน ำเข้ำข้ำวจำกต่ำงประเทศ ประเภทสีข้ำว 
ประเภทนำยหน้ำค้ำส่ง ประเภทขำยส่ง ประเภทท่ำข้ำว และประเภทอื่น (แบบ ค.ข.1) หรือค ำขออนุญำตต่ออำยุหนังสอือนุญำตให้
ประกอบกำรค้ำข้ำว (แบบ ค.ข.3) และหนังสืออนุญำตให้ประกำรค้ำข้ำวที่ได้รับ (กรณีต่ออำยุ) พร้อมหลักฐำนดังต่อไปน้ี



กำรออกหนังสืออนุญำตให้ประกอบกำรค้ำข้ำวประเภทผู้ส่งออกทั่วไป (ค.ข. 6)

เงื่อนไข ข้อยกเว้น

1. ผู้ส่งออกท่ัวไปที่เป็นบริษัทต้องมีทุนจดทะเบียน
และสต็อกข้ำวสำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
ภำยใน 15 วันหลังจำกวันท่ีได้รับหนังสืออนุญำตฯ 

กรณีผู้ส่งออกทั่วไปที่เป็นสหกรณ์ 
หรือกลุ่มเกษตรกร หรือรัฐวิสำหกิจ 
หรือบริษัท ท่ีส่ วนรำชกำร หรื อ
รัฐวิสำหกิจ มีทุนรวมอยู่ด้วย
* ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องสต็อกข้ำว
ตำมประกำศคณะกรรมกำร ปกข. 
ฉบับที่ 150 พ.ศ. 2560 ข้อ 19

2. ผู้ประกอบกำรต้องเก็บข้ำวไว้ในสถำนท่ีเก็บข้ำว 
ตำมที่ยื่นหลักฐำนไว้

3. กำรเปลี่ยนแปลง กำรเพิ่ม หรือลดจ ำนวน
สถำนท่ีเก็บข้ำวต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ภำยใน 15 วัน นับแต่วัน
เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดจ ำนวนสถำนท่ีเก็บข้ำว

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ

นิติบุคคล 1. หนังสือรับรองนิติบุคคลแสดงวัตถุประสงค์กำรสง่ออกข้ำว 
รับรองก่อนยื่นค ำขอไม่เกิน 1 เดือน

2. บัญชีรำยช่ือผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัท) ไม่เกิน 1 เดือน
3. เอกสำรแสดงสถำนที่เก็บข้ำว เช่น โฉนดที่ดิน หรือสัญญำเช่ำ (ต้องเป็นปัจจุบันและ

ต้องมีระยะเวลำตั้งแต ่1 ปี ตำมก ำหนดอำยหุนังสืออนุญำตฯ เป็นอย่ำงน้อย) โดย
แนบเอกสำรแสดงสิทธิ์เจ้ำของสถำนท่ีเก็บข้ำว
กรณีผู้ใหเ้ช่าเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองนิติบุคคล 
กรณีเป็นบุคคลธรรมดาส ำเนำทะเบียนบ้ำนระบุควำมเป็นเจ้ำของ และส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชน 

4. แผนผังเก็บข้ำวและแผนที่ตั้ง
5. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มีอ ำนำจลงนำม
6. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
7. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของ

ผู้มอบและผู้รับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยื่นค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได้)

รัฐวิสำหกิจ 1. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแล
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มีอ ำนำจลงนำม
3. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
4. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของ

ผู้มอบและผู้รับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยื่นค ำขอ/                    
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได้)

ผู้ส่งออกทั่วไป ได้แก่ บริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชนจ ำกัด สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งตำมกฎหมำยหรือรัฐวิสำหกิจ
ที่มีวัตถุประสงค์ในกำรค้ำข้ำวส่งไปจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ (สำมำรถส่งออกข้ำวได้ทุกขนำดบรรจุภัณฑ์)

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

ปริมาณข้าวสาร (ตัน)

5 - 20 ≥   500

> 20 ≥ 1,000

หมายเหตุ กรณีผู้ยื่นค ำขออนุญำตฯ ประเภทผู้ส่งออกทั่วไป เป็นบริษัทจ ำกดั บริษัทมหำชนจ ำกดั ต้องมีรายชื่อกรรมการที่มีสัญชาติไทยเกินครึ่งจากจ านวนทั้งหมด และต้องมีบุคคลสัญชาติไทยที่มีอ านาจลงนามอย่างน้อย 1 คน 
ลงลายมือชื่อในค าขออนุญาต และในส าเนาเอกสาร ต่างๆ พร้อมทั้งต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่น้อยกว่ำ 5 ล้ำนบำท



กำรออกหนังสืออนุญำตให้ประกอบกำรค้ำข้ำวประเภทผู้ส่งออกข้ำวสำรบรรจุกล่องหรือหีบห่อ (ค.ข. 7)

ผู้ส่งออกข้ำวสำรบรรจุกล่องหรือหีบห่อ ได้แก่ บุคคลธรรมดำ บริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชนจ ำกัด สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งตำมกฎหมำย 
รัฐวิสำหกิจที่มีวัตถุประสงค์ในกำรค้ำข้ำวส่งไปจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ(สำมำรถสง่ออกข้ำวสำรที่มีน้ ำหนักต่อหน่วยไมเ่กิน 12 กิโลกรัมต่อกล่องหรือ
หีบห่อ)

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ

นิติบุคคล 1.หนังสือรับรองนิติบุคคลแสดงวัตถุประสงค์กำรสง่ออกข้ำว 
รับรองก่อนยื่นค ำขอไม่เกิน 1 เดือน

2. บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัท) ไม่เกิน 1 เดือน
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มีอ ำนำจลงนำม
4. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
5. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

รัฐวิสำหกิจ 1. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแล
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มีอ ำนำจลงนำม
3. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
4. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

บุคคลธรรมดำ 1. ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์กำรส่งออก
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้เป็นเจ้ำของ
3. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
4. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ

สหกรณ์กำรเกษตร/
กลุ่มเกษตรกร

1. ส ำเนำใบส ำคัญแสดงกำรรับจดทะเบียนสหกรณห์รือกลุ่มเกษตรกร
2. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแลที่แสดงรำยชื่อคณะกรรมกำร

ที่เป็นผู้แทน ทุน และวัตถุประสงค์กำรส่งออก
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้จัดกำรหรือกรรมกำรที่เป็นผู้แทน

ของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร
4. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
5. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

วิสำหกิจชุมชน/
เกษตรกร

1. ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์กำรส่งออก
2. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแลวิสำหกจิชุมชน

หรือส ำเนำสมุดทะเบียนเกษตรกร 
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนประธำนหรือกรรมกำรที่เป็นผู้แทน

ของวิสำหกิจชุมชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเกษตรกร
4. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
5. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้



กำรออกหนังสืออนุญำตให้ประกอบกำรค้ำข้ำวประเภทผู้ส่งออกชำยแดน (ค.ข. 8)

ผู้ส่งออกชำยแดน ได้แก่ นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดำที่มีภูมิล ำเนำอยู่ในจังหวัดที่มีชำยแดนติดต่อกับต่ำงประเทศ และมีวัตถุประสงค์ในกำรค้ำข้ำว
ส่งไปจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ (จ ำกัดมูลค่ำกำรส่งออกวันละไม่เกิน 5 ล้ำนบำท)

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ

นิติบุคคล 1. หนังสือรับรองนิติบุคคลแสดงวัตถุประสงค์กำรสง่ออกข้ำว 
รับรองก่อนยื่นค ำขอไม่เกิน 1 เดือน

2. บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัท) ไม่เกิน 1 เดือน
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มีอ ำนำจลงนำม
4. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
5. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

รัฐวิสำหกิจ 1. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแล
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มีอ ำนำจลงนำม
3. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
4. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

บุคคลธรรมดำ 1. ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์กำรส่งออก
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้เป็นเจ้ำของ
3. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
4. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ

สหกรณ์กำรเกษตร/
กลุ่มเกษตรกร

1. ส ำเนำใบส ำคัญแสดงกำรรับจดทะเบียนสหกรณห์รือกลุ่มเกษตรกร
2. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแลที่แสดงรำยชื่อคณะกรรมกำร

ที่เป็นผู้แทน ทุน และวัตถุประสงค์กำรส่งออก
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้จัดกำรหรือกรรมกำรที่เป็นผู้แทน

ของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร
4. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
5. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

วิสำหกิจชุมชน/
เกษตรกร

1. ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์กำรส่งออก
2. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแลวิสำหกจิชุมชน

หรือส ำเนำสมุดทะเบียนเกษตรกร 
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนประธำนหรือกรรมกำรที่เป็นผู้แทน

ของวิสำหกิจชุมชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเกษตรกร
4. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
5. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้



กำรออกหนังสืออนุญำตให้ประกอบกำรค้ำข้ำวประเภทน ำเข้ำข้ำวจำกต่ำงประเทศ (ค.ข. 9)

น ำเข้ำข้ำวจำกต่ำงประเทศ ได้แก่ ผู้ที่น ำเข้ำข้ำวจำกต่ำงประเทศมำเพื่อท ำกำรค้ำ

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ

นิติบุคคล 1. หนังสือรับรองนิติบุคคลแสดงวัตถุประสงค์กำรน ำเข้ำข้ำว 
รับรองก่อนยื่นค ำขอไม่เกิน 1 เดือน

2. บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัท) ไม่เกิน 1 เดือน
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มีอ ำนำจลงนำม
4. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
5. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

รัฐวิสำหกิจ 1. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแล
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มีอ ำนำจลงนำม
3. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
4. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

บุคคลธรรมดำ 1. ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์น ำเข้ำข้ำว
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้เป็นเจ้ำของ
3. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
4. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ

สหกรณ์กำรเกษตร/
กลุ่มเกษตรกร

1. ส ำเนำใบส ำคัญแสดงกำรรับจดทะเบียนสหกรณห์รือกลุ่มเกษตรกร
2. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแลที่แสดงรำยชื่อคณะกรรมกำร

ที่เป็นผู้แทน ทุน และวัตถุประสงค์น ำเข้ำข้ำว
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้จัดกำรหรือกรรมกำรที่เป็นผู้แทน

ของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร
4. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
5. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

วิสำหกิจชุมชน/
เกษตรกร

1. ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์น ำเข้ำข้ำว
2. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแลวิสำหกจิชุมชน

หรือส ำเนำสมุดทะเบียนเกษตรกร 
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนประธำนหรือกรรมกำรที่เป็นผู้แทน

ของวิสำหกิจชุมชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเกษตรกร
4. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
5. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้



กำรออกหนังสืออนุญำตให้ประกอบกำรค้ำข้ำวประเภทสีข้ำว

สีข้ำว ได้แก่ โรงสีขนาดเล็ก (ค.ข. 10) ก ำลังกำรผลิต 5 – 60 ตัน/วัน โรงสีขนาดกลาง (ค.ข. 11) ก ำลังกำรผลิต > 60 – 300 ตัน/วัน) 
โรงสีขนาดใหญ่ (ค.ข. 12) ก ำลังกำรผลิต >300 ตัน/วัน ขึ้นไป ที่ท ำกำรสีข้ำวเพื่อกำรค้ำ หรือรับจ้ำงสีที่มีวัตถุประสงค์ค้ำข้ำว/สีข้ำว 

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ

นิติบุคคล 1. หนังสือรับรองนิติบุคคลแสดงวัตถุประสงค์ค้ำข้ำว/สีข้ำว 
รับรองก่อนยื่นค ำขอไม่เกิน 1 เดือน

2. บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัท) ไม่เกิน 1 เดือน
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มีอ ำนำจลงนำม
4. ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (ร.ง. 4) 
5. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
6. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

รัฐวิสำหกิจ 1. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแล
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มีอ ำนำจลงนำม
3. ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (ร.ง. 4) 
4. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
5. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

บุคคลธรรมดำ 1. ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์โรงสีข้ำว
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้เป็นเจ้ำของ
3. ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (ร.ง. 4) 
4. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
5. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ

สหกรณ์กำรเกษตร/
กลุ่มเกษตรกร

1. ส ำเนำใบส ำคัญแสดงกำรรับจดทะเบียนสหกรณห์รือกลุ่มเกษตรกร
2. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแลที่แสดงรำยชื่อคณะกรรมกำร

ที่เป็นผู้แทน ทุน และวัตถุประสงค์ค้ำข้ำว/สีข้ำว 
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้จัดกำรหรือกรรมกำรที่เป็นผู้แทน

ของสหกรณ์หรือ กลุ่มเกษตรกร
4. ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (ร.ง. 4) 
5. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
6. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

วิสำหกิจชุมชน/
เกษตรกร

1. ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์ค้ำขำ้ว/สีขำ้ว 
2. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรท่ีก ำกับดูแลวิสำหกจิชุมชน

หรือส ำเนำสมุดทะเบียนเกษตรกร 
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนประธำนหรือกรรมกำรที่เป็นผู้แทน

ของวิสำหกิจชุมชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเกษตรกร
4. ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (ร.ง. 4) 
5. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
6. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

หมายเหตุ กรณีผู้ยื่นค ำขออนุญำตฯ เป็นบริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชนจ ำกัด ต้องมีรำยชื่อกรรมกำรที่มีสัญชำติไทยเกินครึ่งจำกจ ำนวนทั้งหมด และต้องมีบุคคลสัญชำติไทยที่มีอ ำนำจลงนำมอย่ำงน้อย 1 คน ลงลำยมือชื่อในค ำขออนุญำต และในส ำเนำเอกสำรต่ำงๆ



กำรออกหนังสืออนุญำตให้ประกอบกำรค้ำข้ำวประเภทนำยหน้ำค้ำข้ำว (ค.ข. 13)

นำยหน้ำค้ำข้ำว ได้แก่ ผู้ท ำกำรค้ำข้ำวซึ่งเป็นผู้ค้ำคนกลำงระหว่ำงโรงสกีับผู้ค้ำส่ง หรือผู้ส่งออก ที่มีวัตถุประสงค์ค้ำข้ำว

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ

นิติบุคคล 1. หนังสือรับรองนิติบุคคลแสดงวัตถุประสงค์กำรคำ้ข้ำว 
รับรองก่อนยื่นค ำขอไม่เกิน 1 เดือน

2. บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัท) ไม่เกิน 1 เดือน
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มีอ ำนำจลงนำม
4. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
5. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

รัฐวิสำหกิจ 1. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแล
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มีอ ำนำจลงนำม
3. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
4. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

บุคคลธรรมดำ 1. ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ท่ีมีวัตถุประสงค์ค้ำข้ำว
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้เป็นเจ้ำของ
3. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
4. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ

สหกรณ์กำรเกษตร/
กลุ่มเกษตรกร

1. ส ำเนำใบส ำคัญแสดงกำรรับจดทะเบียนสหกรณห์รือกลุ่มเกษตรกร
2. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแลที่แสดงรำยชื่อคณะกรรมกำร

ที่เป็นผู้แทน ทุน และวัตถุประสงค์ค้ำข้ำว
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้จัดกำรหรือกรรมกำรที่เป็นผู้แทน

ของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร
4. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
5. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

วิสำหกิจชุมชน/
เกษตรกร

1. ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์ค้ำขำ้ว
2. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแลวิสำหกจิชุมชน

หรือส ำเนำสมุดทะเบียนเกษตรกร 
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนประธำนหรือกรรมกำรที่เป็นผู้แทน

ของวิสำหกิจชุมชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเกษตรกร
4. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
5. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้



กำรออกหนังสืออนุญำตให้ประกอบกำรค้ำข้ำวประเภทขำยส่ง (ค.ข.14)

ขำยส่ง ได้แก่ ผู้ประกอบกำรที่มีวัตถุประสงค์ค้ำข้ำวที่ท ำกำรค้ำลักษณะดังต่อไปนี้
1. ท ำกำรขำยข้ำวให้ผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวประเภทขำยปลีก
2. ท ำกำรขำยข้ำวเปลือกเฉลี่ยเดือนละ ไม่น้อยกว่ำ 40 ตัน หรือข้ำวอย่ำงอื่นไม่น้อยกว่ำ 25 ตัน
3. ท ำกำรค้ำข้ำวโดยมีข้ำวเปลือกในครอบครองไม่น้อยกว่ำ 5 ตัน หรือข้ำวอย่ำงอื่นไม่น้อยกว่ำ 10 ตัน

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ

นิติบุคคล 1. หนังสือรับรองนิติบุคคลแสดงวัตถุประสงค์กำรคำ้ข้ำว 
รับรองก่อนยื่นค ำขอไม่เกิน 1 เดือน

2. บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัท) ไม่เกิน 1 เดือน
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มีอ ำนำจลงนำม
4. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
5. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

รัฐวิสำหกิจ 1. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรท่ีก ำกับดูแล
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มีอ ำนำจลงนำม
3. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
4. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

บุคคลธรรมดำ 1. ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์ค้ำขำ้ว
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้เป็นเจ้ำของ
3. แผนท่ีตั้งส ำนักงำน
4. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ

สหกรณ์กำรเกษตร/
กลุ่มเกษตรกร

1. ส ำเนำใบส ำคัญแสดงกำรรับจดทะเบียนสหกรณห์รือกลุ่มเกษตรกร
2. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแลที่แสดงรำยชื่อคณะกรรมกำร

ที่เป็นผู้แทน ทุน และวัตถุประสงค์ค้ำข้ำว
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้จัดกำรหรือกรรมกำรที่เป็นผู้แทน

ของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร
4. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
5. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

วิสำหกิจชุมชน/
เกษตรกร

1. ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์ค้ำขำ้ว
2. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแลวิสำหกจิชุมชน

หรือส ำเนำสมุดทะเบียนเกษตรกร 
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนประธำนหรือกรรมกำรที่เป็นผู้แทน

ของวิสำหกิจชุมชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเกษตรกร
4. แผนท่ีตั้งส ำนักงำน
5. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้



กำรออกหนังสืออนุญำตให้ประกอบกำรค้ำข้ำวประเภทท่ำข้ำว (ค.ข. 15) 

ท่ำข้ำว ได้แก่ ผู้ท ำกำรค้ำข้ำวที่มีสถำนที่จัดไว้เพื่อกำรค้ำข้ำว และรวมถึงตลำดกลำงข้ำวเปลือกด้วย ที่มีวัตถุประสงค์ค้ำข้ำว

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ

นิติบุคคล 1.หนังสือรับรองนิติบุคคลแสดงวัตถุประสงค์กำรคำ้ข้ำว 
รับรองก่อนยื่นค ำขอไม่เกิน 1 เดือน

2. บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัท) ไม่เกิน 1 เดือน
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มีอ ำนำจลงนำม
4. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
5. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

รัฐวิสำหกิจ 1. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแล
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มีอ ำนำจลงนำม
3. แผนท่ีตั้งส ำนักงำน
4. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

บุคคลธรรมดำ 1. ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์ค้ำขำ้ว
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้เป็นเจ้ำของ
3. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
4. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ

สหกรณ์กำรเกษตร/
กลุ่มเกษตรกร

1. ส ำเนำใบส ำคัญแสดงกำรรับจดทะเบียนสหกรณห์รือกลุ่มเกษตรกร
2. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแลที่แสดงรำยชื่อคณะกรรมกำร

ที่เป็นผู้แทน ทุน และวัตถุประสงค์ค้ำข้ำว
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้จัดกำรหรือกรรมกำรที่เป็นผู้แทน

ของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร
4. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
5. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

วิสำหกิจชุมชน/
เกษตรกร

1. ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ท่ีมีวัตถุประสงค์ค้ำข้ำว
2. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแลวิสำหกจิชุมชน

หรือส ำเนำสมุดทะเบียนเกษตรกร 
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนประธำนหรือกรรมกำรที่เป็นผู้แทน

ของวิสำหกิจชุมชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเกษตรกร
4. แผนที่ตั้งส ำนักงำน
5. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

หมายเหตุ กรณีผู้ยื่นค ำขออนุญำตฯ เป็นบริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชนจ ำกัด ต้องมีรายชื่อกรรมการที่มีสัญชาติไทยเกินครึ่งจากจ านวนทั้งหมด และต้องมีบุคคลสัญชาติไทยที่มีอ านาจลงนามอย่างน้อย 1 คน ลงลายมือชื่อในค าขออนุญาต
และในส ำเนำเอกสำรต่ำงๆ



กำรขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรในหนังสืออนุญำตให้ประกอบกำรค้ำข้ำว

ยื่นค ำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรในหนังสืออนุญำตให้ประกอบกำรค้ำข้ำว (ค.ข. 2) ระบุรำยกำรที่ขอเปลี่ยนแปลง เช่น ช่ือที่ใช้ประกอบพำณิชยกิจ
หรือที่ตั้งส ำนักงำน และหนังสืออนุญำตให้ประกำรค้ำข้ำวที่ได้รับพร้อมหลักฐำนดังต่อไปน้ี

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ

นิติบุคคล 1. หนังสือรับรองนิติบุคคลแสดงวัตถุประสงค์กำรคำ้ข้ำว 
รับรองก่อนยื่นค ำขอไม่เกิน 1 เดือน

2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มีอ ำนำจลงนำม
3. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

รัฐวิสำหกิจ 1. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแล
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มีอ ำนำจลงนำม
3. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

บุคคลธรรมดำ 1. ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ท่ีมีวัตถุประสงค์ค้ำข้ำว
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้เป็นเจ้ำของ
3. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ

สหกรณ์กำรเกษตร/
กลุ่มเกษตรกร

1. ส ำเนำใบส ำคัญแสดงกำรรับจดทะเบียนสหกรณห์รือกลุ่มเกษตรกร
2. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแลที่แสดงรำยชื่อคณะกรรมกำร

ที่เป็นผู้แทน ทุน และวัตถุประสงค์ค้ำข้ำว
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้จัดกำรหรือกรรมกำรที่เป็นผู้แทน

ของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร
4. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

วิสำหกิจชุมชน/
เกษตรกร

1. ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์ค้ำขำ้ว
2. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแลวิสำหกจิชุมชน

หรือส ำเนำสมุดทะเบียนเกษตรกร 
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนประธำนหรือกรรมกำรที่เป็นผู้แทน

ของวิสำหกิจชุมชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเกษตรกร
4. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

หมายเหตุ กรณีผู้ยื่นค ำขออนุญำตฯ ประเภทผู้ส่งออกทั่วไป สีข้าว และท่าข้าว เป็นบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด ต้องมีรำยชื่อกรรมกำรที่มีสัญชำติไทยเกนิครึ่งจำกจ ำนวนทัง้หมด และต้องมีบุคคลสัญชำติไทยที่มีอ ำนำจลงนำมอย่ำงน้อย 1 คน 
ลงลำยมือชื่อในค ำขออนุญำต และในส ำเนำเอกสำรต่ำงๆ



กำรแจ้งเลิกประกอบกำรค้ำข้ำว

ยื่นค ำขอแจ้งเลิกประกอบกำรค้ำข้ำว (ค.ข. 4) ระบุเหตุผลกำรเลิกประกอบกำรค้ำข้ำว และหนังสืออนญุำตให้ประกำรค้ำข้ำวที่ได้รับ
พร้อมหลักฐำนดังต่อไปน้ี

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ

นิติบุคคล 1. หนังสือรับรองนิติบุคคลแสดงวัตถุประสงค์กำรคำ้ข้ำว 
รับรองก่อนยื่นค ำขอไม่เกิน 1 เดือน

2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มีอ ำนำจลงนำม
3. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

รัฐวิสำหกิจ 1. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแล
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มีอ ำนำจลงนำม
3. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

บุคคลธรรมดำ 1. ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ท่ีมีวัตถุประสงค์ค้ำข้ำว
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้เป็นเจ้ำของ
3. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ

สหกรณ์กำรเกษตร/
กลุ่มเกษตรกร

1. ส ำเนำใบส ำคัญแสดงกำรรับจดทะเบียนสหกรณห์รือกลุ่มเกษตรกร
2. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแลที่แสดงรำยชื่อคณะกรรมกำร

ที่เป็นผู้แทน ทุน และวัตถุประสงค์ค้ำข้ำว
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้จัดกำรหรือกรรมกำรที่เป็นผู้แทน

ของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร
4. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

วิสำหกิจชุมชน/
เกษตรกร

1. ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์ค้ำขำ้ว
2. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแลวิสำหกจิชุมชน

หรือส ำเนำสมุดทะเบียนเกษตรกร 
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนประธำนหรือกรรมกำรที่เป็นผู้แทน

ของวิสำหกิจชุมชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเกษตรกร
4. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

หมายเหตุ กรณีผู้ยื่นค ำขออนุญำตฯ ประเภทผู้ส่งออกทั่วไป สีข้าว และท่าข้าว เป็นบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด ต้องมีรำยชื่อกรรมกำรที่มีสัญชำติไทยเกนิครึ่งจำกจ ำนวนทั้งหมด และต้องมีบุคคลสัญชำติไทยที่มีอ ำนำจลงนำมอยำ่งน้อย 1 คน 
ลงลำยมือชื่อในค ำขออนุญำต และในส ำเนำเอกสำรต่ำงๆ



กำรขอใบแทนหนังสืออนุญำตให้ประกอบกำรค้ำข้ำว

ยื่นค ำขอใบแทนหนังสืออนุญำตให้ประกอบกำรค้ำข้ำว (แบบ ค.ข.5) ระบุสำเหตุกำรขอใบแทน กรณีช ำรุด ถูกท ำลำย สูญหำย พร้อมหนังสือ  
อนุญำตให้ประกอบกำรค้ำข้ำวฉบับเดิม หรือหลักฐำนกำรแจ้งควำมต่อพนักงำนสอบสวนกรณีสูญหำย พร้อมหลักฐำนดังต่อไปนี้

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ

นิติบุคคล 1. หนังสือรับรองนิติบุคคลแสดงวัตถุประสงค์กำรคำ้ข้ำว 
รับรองก่อนยื่นค ำขอไม่เกิน 1 เดือน

2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มีอ ำนำจลงนำม
3. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

รัฐวิสำหกิจ 1. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแล
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มีอ ำนำจลงนำม
3. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

บุคคลธรรมดำ 1. ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์ค้ำขำ้ว
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้เป็นเจ้ำของ
3. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

ผู้ประกอบการ เอกสารประกอบค าขอ

สหกรณ์กำรเกษตร/
กลุ่มเกษตรกร

1. ส ำเนำใบส ำคัญแสดงกำรรับจดทะเบียนสหกรณห์รือกลุ่มเกษตรกร
2. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแลที่แสดงรำยชื่อคณะกรรมกำร

ที่เป็นผู้แทน ทุน และวัตถุประสงค์ค้ำข้ำว
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้จัดกำรหรือกรรมกำรท่ีเป็นผู้แทน

ของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร
4. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

วิสำหกิจชุมชน/
เกษตรกร

1. ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ท่ีมีวัตถุประสงค์ค้ำข้ำว
2. หนังสือรับรองของส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแลวิสำหกจิชุมชน

หรือส ำเนำสมุดทะเบียนเกษตรกร 
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนประธำนหรือกรรมกำรที่เป็นผู้แทน

ของวิสำหกิจชุมชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเกษตรกร
4. กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ และติดอำกรแสตมป์ (10 บำท กรณีเฉพำะยืน่ค ำขอ/
30 บำท กรณียื่นค ำขอโดยมีอ ำนำจแก้ไขถ้อยค ำ/ข้อควำมในค ำขอได)้

หมายเหตุ กรณีผู้ยื่นค ำขออนุญำตฯ ประเภทผู้ส่งออกทั่วไป สีข้าว และท่าข้าว เป็นบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด ต้องมีรำยชื่อกรรมกำรที่มสีัญชำติไทยเกินครึ่งจำกจ ำนวนทั้งหมด และต้องมีบุคคลสัญชำติไทยที่มีอ ำนำจลงนำมอยำ่งนอ้ย 1 คน 
ลงลำยมือชื่อในค ำขออนุญำต และในส ำเนำเอกสำรต่ำงๆ
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