
คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาต/ ขอต่ออายุหนังสืออนุญาต ให้ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจ าหน่ายภายในประเทศของกรมการค้าภายใน (รูปพนมมือ) 
หน่วยงานที่ให้บริการ :  กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กระทรวงพาณิชย์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายข้าวหอมมะลิบรรจุถุงซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานรูปพนมมือของกรมการค้าภายใน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 
(1) ประเภทเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไป ได้แก่ (ก) เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว
ตาม พ.ร.บ.การค้าข้าว พ.ศ.2489 (ข) เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิใช้ชื่อทางการค้า ตรา หรือเครื่องหมายการค้าท่ี
ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน (ค) เป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ยกเว้นผู้ขออนุญาตซึ่งเป็น
รัฐวิสาหกิจ บริษัทจ ากัดท่ีราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร 
 
(2) ประเภทเครื่องหมายรับรองมาตรฐานดีพิเศษ ได้แก่ (ก) เป็นผู้มีคุณสมบัติในการขออนุญาตใช้เครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานทั่วไป หรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปแล้ว (ข) เป็นผู้ผลิต
หรือผู้จ าหน่ายข้าวจากผู้ผลิตซึ่งได้รับมาตรฐานระบบการจัดการสุขลักษณะโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ดี 
(GMP) หรือมาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
(HACCP) หรือ มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO) 
 
2.เครื่องหมายรับรองมาตรฐานรูปพนมมือเป็นเครื่องหมายราชการ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายใน
ก่อนจึงจะสามารถใช้เครื่องหมายรับรองดังกล่าวได้ 
 
3.ผู้ยื่นขออนุญาตต้องส่งตัวอย่างข้าวให้ตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างละ 5 กก. เพ่ือประกอบการพิจารณา
อนุญาตด้วย 
 
4.หนังสืออนุญาตมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ยื่นค าขอก่อนวันสิ้น
อายุ พร้อมเอกสารหลักฐานเช่นเดียวกับการขออนุญาต 
 
5. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้
ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 



6. กรณีมีผู้มาติดต่อในช่วงเวลาเดียวกันเป็นจ านวนมาก หรือมาติดต่อหลังเวลา 13.00 น. อาจส่งผลให้การ
ด าเนินการตามระยะเวลาในคู่มือล่าช้าออกไปเป็นในวันท าการถัดไป 
  
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหตุ: (กรณีผู้ที่มีภูมิล าเนาหรือส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร))  
กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน อาคาร 2 
ชั้น 7 เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหตุ: (กรณีผู้ที่มีภูมิล าเนาหรือส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน
ต่างจังหวัด ให้ยื่น ณ   ส านักงานการค้าภายในจังหวัด นั้นๆ))  
ส านักงานการค้าภายในจังหวัด 76 จังหวัด/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 90 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ประกอบการยื่นค าขออนุญาต/ ค าขอต่ออายุหนังสืออนุญาต 
พร้อมเอกสารหลักฐานและตัวอย่างข้าว/ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสาร 
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน กองส่งเสริมการค้า
สินค้าเกษตร 2 

 

2) การพิจารณาโดยหน่วยงานอ่ืน 
เจ้าหน้าที่ส่งตัวอย่างข้าวให้ 
1) ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กรมการข้าว ตรวจสอบคุณภาพ
ทางเคมี  
2) ส านักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ 
(หมายเหตุ: -)  

80 วัน - 
 

3) การพิจารณา 
เมื่อผลการตรวจคุณภาพข้าวผ่านมาตรฐานแล้ว  เจ้าหน้าที่
จัดพิมพ์แบบหนังสืออนุญาต และท าความเห็นเสนออธิบดี
พิจารณาอนุญาต 

1 วัน กองส่งเสริมการค้า
สินค้าเกษตร 2 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
(หมายเหตุ: -)  

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
อธิบดีกรมการค้าภายในพิจารณาลงนามในหนังสืออนุญาต/ 
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 
(หมายเหตุ: -)  

8 วัน กองส่งเสริมการค้า
สินค้าเกษตร 2 

 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ขออนุญาตที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยเซ็นชื่อรับรอง
ส าเนา) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ขออนุญาตที่เป็นนิติบุคคล  โดยผู้มีอ านาจผูกพันนิติ
บุคคลเซ็นชื่อรับรองส าเนาและประทับตรานิติบุคคล) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) 
 

หนังสือมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีมอบอ านาจ) 

- 

4) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองส าเนา) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

แบบค าขอ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

ใบทะเบียนพาณฺิชย์ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ขออนุญาตที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยเซ็นต์ชื่อรับรอง
ส าเนา) 

- 

7) 
 

หนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

กรมการค้าภายใน 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองส าเนา) 

8) 
 

เอกสารแสดงสิทธิในชื่อการค้า ตรา หรือส าเนาหนังสือส าคัญแสดง
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองส าเนา) 

- 

9) 
 

หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองส าเนา) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -)  

 -   
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน อาคาร 2 ชั้น 7 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
(โทร/โทรสาร 02-547-5502) 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมการค้าภายใน อาคาร 2 ชั้น 3 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
(หมายเหตุ: -)  

3) Call center กรมการค้าภายใน เบอร์โทร 1569 
(หมายเหตุ: -)  

4) เว็บไซต์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 กรมการค้าภายใน www.dit.go.th. 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ค าขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจ าหน่ายภายในประเทศ (รูปพนมมือ) 



ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
(หมายเหตุ: -)  

2) ค าขอต่ออายุหนังสืออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจ าหน่ายภายในประเทศ (รูป
พนมมือ) 
(หมายเหตุ: -)  

 
หมายเหตุ 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางhttp://www.dit.go.th/Dit_download/linkForm.html 
 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 
 

http://www.info.go.th/

