
 

พระราชบัญญัติ 
การค้าข้าว (ฉะบับที่ 2) 

พ.ศ. 2489 
------------------------ 

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร 

พระยามานวราชเสวี 
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489 

เป็นปีที่ 1 ในรัชชกาลปัจจุบัน 
 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 
 พระมหากษัตริย์โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการ              
ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการค้าข้าว (ฉะบับที่ 2)             
พ.ศ. 2489” 
 มาตรา 21.พระราชบัญญัต ินี ้ให ้ใช ้บ ังค ับได ้ตั ้งแต ่ว ัน ถ ัดจากวันประกาศ              
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 มาตรา 3 ให้ยกเลิกวิเคราะห์ศัพท์ของค าว่า “ข้าว” และค าว่า “การค้าข้าว”                
ในมาตรา 3 วรรค 1 และวรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน  
 “ข้าว” หมายความว่า ข้าวเปลือก, ข้าวกล้อง, ข้าวสาร, ข้าวเหนียวและรวมตลอดถึง
ปลายข้าว, ร า และสิ่งใด ๆ ที่แปรสภาพมาจากข้าว 
 “การค้าข้าว” หมายความว่า การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนกรรมสิทธิ์ข้าว            
รวมตลอดถึงการสีข้าว ทั้งนี้นอกจากส าหรับบริโภคในครอบครัว 
 มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา 8 ในเขตต์ควบคุมการค้าข้าว ให้คณะกรรมการมีอ านาจ 
 (1) แบ่งแยกประเภทผู้ประกอบการค้าข้าว และสั่งผู้ประกอบการค้าข้าว ประเภทหนึ่ง
ประเภทใด หรือทุกประเภท ให้ขออนุญาตประกอบการค้าข้าว 
 (2) ก าหนดราคาข้าว และสั่งห้ามมิให้ขายเกินกว่าราคาที่ก าหนดไว้นั้น 
 (3) ก าหนดราคาข้าว และสั่งห้ามมิให้ซื้อจากกสิกรต่ ากว่าราคาที่ก าหนดไว้นั้น 
 (4) สั่งห้ามซื้อหรือขายหรือแลกเปลี่ยนหรือโอนกรรมสิทธิ์ข้าว เว้นแต่จะได้รับ
หนังสืออนุญาตจากคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการจะอนุญาตภายใต้บังคับเง่ือนไขใด ๆ ก็ได ้

                                                 
1 ราชกิจจานุเบกษา (ฉะบับพิเศษ) เล่ม 63 ตอนท่ี 72 ก ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2489  
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 (5) สั่งให้แจ้งปริมาณและสถานที่เก็บข้าว หรือสั่งห้ามยักย้ายข้าวจากสถานที่เก็บ 
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพข้าว เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการ             
จะอนุญาตภายใต้บังคับเง่ือนไขใด ๆ ก็ได ้
 (6) สั่งให้ผู้มีข้าวอยู่ในครอบครองขายข้าวให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดตามราคาและ
ปริมาณที่คณะกรรมการก าหนดหรือสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ยึดและบังคับซื้อข้าวตามราคาและ
ปริมาณที่คณะกรรมการก าหนดในกรณีที่มีการขัดขืนค าสั่งของคณะกรรมการกับมีอ านาจก าหนด
ระยะเวลาและเงื่อนไขในการช าระเงินค่าข้าวและในการส่งมอบข้าวนั้น 
 ในกรณีไม่พบตัวผู้มีข้าวอยู่ในครอบครอง คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ปิดค าสั่ง             
ให้ขายข้าวไว้ ณ สถานที่เก็บข้าวหรือพาหนะขนข้าวนั้น เมื่อล่วงพ้นเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาปิด
ค าสั่งแล้ว ผู้มีข้าวอยู่ในครอบครองไม่มาจัดการขายให้ คณะกรรมการมีอ านาจสั่งยึดและบังคับซื้อตาม
ความในวรรคก่อนได”้ 
 มาตรา 5 ให้ยกเลิกความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา 9 ใน เขตต์ควบคุมการค้ าข้ าว  ผู้ ประกอบการค้ าข้ าวประเภท                
ซึ่งคณะกรรมการสั่งให้ขออนุญาตประกอบการค้าข้าว ต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากคณะกรรมการก่อน                      
จึงจะท าการค้าข้าวได ้
 ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขระบุไว้ในหนังสืออนุญาต ผู้ประกอบการค้าข้าว
ต้องปฏิบัติตามข้อความและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตนั้น 
 การขออนุญาตประกอบการค้าข้าว ให้ท าตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด 
 ผู้ท าการค้าข้าวประเภทซึ่งคณะกรรมการสั่งให้ขออนุญาตหากได้ประกอบการค้าข้าว
อยู่ก่อนวันที่คณะกรรมการสั่งนั้นให้ยื่นค าขออนุญาตประกอบการค้าข้าวภายในระยะเวลา                
ที่คณะกรรมการก าหนด” 
 มาตรา 6 ให้ยกเลิกความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา 12 ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวตามพระราชบัญญัตินี้ 
ต้องท ารายงานการค้าข้าวประจ าวันตามแบบที่คณะกรรมการก าหนดเก็บไว้ ณ สถานที่ที่ท าการค้าข้าว 
และต้องยื่นรายงานการค้าข้าวต่อคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ระยะเวลา               
และเงือ่นไขที่คณะกรรมการก าหนด 
 การท ารายงานการค้าข้าวดังกล่าวในวรรคก่อน คณะกรรมการมีอ านาจสั่งยกเว้น
ให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได้ และให้มีอ านาจสั่งถอนการยกเว้นนั้นด้วย” 
 มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา 13 หนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวหรือหนังสืออนุญาตอ่ืน  ๆ                
ให้มีก าหนดเวลาตามที่คณะกรรมการก าหนดระบุไว้ในหนังสืออนุญาต” 
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 มาตรา 8 ให้ยกเลิกความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา 15 ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตคนใดฝ่าฝืนประกาศหรือค าสั่งคณะกรรมการ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตหรือฝ่าฝืน
บทบัญญัติใด ๆ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งถอนหนังสืออนุญาตนั้นได้” 
 มาตรา 9 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นมาตรา 16 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการค้าข้าว 
พุทธศักราช 2489 
 “มาตรา 16 ทวิ เจ้าของโรงสีข้าวหรือผู้ประกอบการโรงสีข้าวคนใดหยุดหรือแกล้ง
หยุดท าการสีข้าวหรือไม่ท าการสีข้าวให้เต็มก าลังที่โรงสีนั้นสามารถที่จะท าการสีได้ คณะกรรมการ                
มีอ านาจที่จะเรียกให้กระท าการสีข้าวหรือสีข้าวให้เต็มก าลังต่อไปภายในระยะเวลาที่ก าหนด และ              
มีอ านาจก าหนดค่าจ้างสีข้าวให้ปฏิบัติได้ 
 เมื่อคณะกรรมการได้มีค าสั่งตามความในวรรคก่อนแล้ว เจ้าของโรงสีข้าว  หรือ
ผู้ประกอบการโรงสีข้าว ไม่ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจ
เข้ายึดโรงสีนั้นมาด าเนินการเสียเองได้ และในการนี้เจ้าของโรงสีไม่มีสิทธิที่จะเรียกค่าทดแทน           
หรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น” 
 มาตรา 10 ให้ยกเลิกความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา 17 ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศหรือค าสั่งคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่          
ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) หรือ (6) หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไข       
อย่างหนึ่งอย่างใดที่ระบุไว้ ในหนังสืออนุญาต ซึ่งออกตามคว ามในมาตรา 8 (4) หรือ (5)                   
ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาท              
ถึงห้าพันบาท” 
 มาตรา 11 ให้ยกเลิกความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา 18 ผู ้ใ ดฝ่าฝ ืนบทบ ัญญัต ิมาตรา  9  หร ือมาตรา  12 วรรค  1              
ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจ า” 
 มาตรา 12 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา 21 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการค้าข้าว 
พุทธศักราช 2489 
 “มาตรา 21 ทวิ ข้าวซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความผิดตลอดจนสิ่งที่ใช้บรรจุให้ริบเสีย” 
 มาตรา 13 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเรือตรี ถ. ธ ารงนาวาสวัสดิ์               
        นายกรัฐมนตรี 


