
คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาต / ขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าว 
ส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศ (ประเภทผู้ส่งออกทั่วไป) 
หน่วยงานที่ให้บริการ : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
1.ผู้ที่จะประกอบการส่งออกข้าวต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศก่อนน า
หนังสืออนุญาตฯ  ไปติดต่อด าเนินการส่งออกข้าวที่กรมการค้าต่างประเทศต่อไป 
 
2.กฎหมายก าหนดให้ผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศมี 3 ประเภทได้แก่ 
 
     (1) ผู้ส่งออกทั่วไป  ได้แก่  บริษัท  รัฐวิสาหกิจ  สหกรณ์  หรือกลุ่มเกษตรกร  ที่จัดตั้งตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์ 
ค้าข้าวส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศ 
 
     กรณีผู้ส่งออกทั่วไปที่เป็นบริษัทต้องมีคุณสมบัติได้แก่ 
          (ก) ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท 
          (ข) ต้องมีจ านวนกรรมการบริษัทเกินครึ่งหนึ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทยและต้องมีบุคคลสัญชาติไทยอย่างน้อย 1 คนลง
ชื่อในค าขออนุญาต 
          (ค) ต้องมีสถานที่เก็บข้าวสารที่มีความจุได้ไม่น้อยกว่า 500 ตัน  กรณีบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 20 ล้านบาท
และไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน  กรณีบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนเกิน 20 ล้านบาท 
 
     (2) ผู้ส่งออกข้าวสารบรรจุกล่องหรือหีบห่อ  ได้แก่  บุคคลธรรมดา  บริษัท  รัฐวิสาหกิจสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่
จัดตั้งตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์ค้าข้าวส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศส าหรับข้าวสารบรรจุกล่องหรือหีบห่อที่มีน้ าหนัก
ข้าวสารสุทธิไม่เกิน 12 กก. ต่อกล่องหรือหีบห่อ 
 
      (3) ผู้ส่งออกชายแดน ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดชายแดนติดต่อกับต่างประเทศ 
และมีวัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศเฉพาะประเทศที่มีชายแดนติดต่อประเทศไทย 
 
3. กรณีการขออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทผู้ส่งออกท่ัวไปซึ่งเป็นบริษัท 
 
4. เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบสถานที่เก็บข้าวตามหลักฐานที่ผู้ยื่นค าขอได้ยื่นไว้ก่อนจึงจะถือว่าเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ที่สามารถพิจารณาออกใบอนุญาตให้ได้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้โดยจะแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ    เพ่ือมา
ช าระค่าธรรมเนียมและรับหนังสืออนุญาตต่อไป 
 
5. หนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวมีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ได้รับอนุญาต 
6. การขอต่ออายุหนังสืออนุญาต  ให้ยื่นค าขอก่อนวันสิ้นอายุพร้อมเอกสารหลักฐานเช่นเดียวกับการขออนุญาตโดยกรมการ



ค้าภายในจะรับต่ออายุหนังสืออนุญาตในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม -  ธันวาคมของทุกปี 
 
7. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
บริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี ้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้   เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติม  โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว 
มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ   โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว 
และจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
8. กรณีมีผู้มาติดต่อในช่วงเวลาเดียวกันเป็นจ านวนมากหรือมาติดต่อหลังเวลา 13.00 น. อาจส่งผลให้การด าเนินการ 
ตามระยะเวลาในคู่มือล่าช้าออกไปเป็นในวันท าการถัดไป 
 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 8 วันท าการ 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ประกอบการยื่นค าขออนุญาต/ ค าขอต่ออายุหนังสืออนุญาต
ให้ประกอบการค้าข้าวพร้อมเอกสารหลักฐาน/ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

1 วันท าการ ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดพะเยา 

 

2) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่เก็บข้าวตามหลักฐานที่ได้ยื่นไว้ 
(หมายเหตุ: (- เจ้าหน้าที่จะประสานเพื่อนัดวันลงตรวจสถานที่
กับผู้ยื่นค าขอภายใน 5 วันท าการ 
- ใช้ระยะเวลาในการตรวจสถานที่ 1 วันท าการ 
)) 

6 วันท าการ ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดพะเยา 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
3) การพิจารณา 

ผู้ประกอบการช าระค่าธรรมเนียมและรับใบเสร็จรับเงินไว้เป็น
หลักฐาน/ เจ้าหน้าที่ท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจอนุญาต/ ผู้มี
อ านาจอนุญาตพิจารณาลงนามในหนังสืออนุญาต 
(หมายเหตุ: (- ผู้ยื่นค าขอต้องมาช าระค่าธรรมเนียมภายใน 7 
วันท าการนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่)) 

1 วันท าการ ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดพะเยา 

 

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

1) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง   0  ฉบับ 
ส าเนา      1  ฉบับ 
หมายเหตุ 
(- กรณีผู้ขออนุญาตที่เป็นนิติบุคคลรวมถึงสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร
โดยหนังสือรับรองต้องรับรองไว้ก่อนยื่นค าขออนุญาตไม่เกิน 1 เดือน
และต้องแสดงวัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศ 
 - กรณีหนังสือรับรองบริษัทต้องแสดงรายชื่อกรรมการบริษัทจ านวน
เกินก่ึงหนึ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
- ผู้มีอ านาจผูกพันนิติบุคคลเซ็นชื่อรับรองส าเนาและประทับตรานิติ
บุคคล ) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

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

- 

3) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง   0  ฉบับ 
ส าเนา      1  ฉบับ 
หมายเหตุ    (เจ้าของบัตรเซ็นชื่อรับรองส าเนา) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

แบบค าขอ (คข.1) หรือ (คข.3) 
ฉบับจริง   1  ฉบับ 
ส าเนา      0  ฉบับ 
หมายเหตุ   (กรณีผู้ขออนุญาตที่เป็นบริษัทต้องมีผู้มีอ านาจเซ็นชื่อ
ผูกพันบริษัทซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทยอย่างน้อย 1 คนเซ็นชื่อในค าขอ
อนุญาต) 
 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
5) 

 
ใบส าคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร 
ฉบับจริง   0 ฉบับ 
ส าเนา      1 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีผู้ขออนุญาตที่เป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรโดยผู้มีอ านาจ
ผูกพันสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเซ็นชื่อรับรองส าเนา) 

- 

6) 
 

หลักฐานการแสดงการถือหุ้นเช่นใบทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น 
(บอจ.5) 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา     1 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีผู้ขออนุญาตที่เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทโดยผู้มีอ านาจผูกพัน
นิติบุคคลเซ็นชื่อรับรองส าเนาและประทับตรานิติบุคคล) 

- 

7) 
 

เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในการครอบครองสถานที่เก็บข้าวพร้อม
แผนผังและแผนที่ 
ฉบับจริง   0  ฉบับ 
ส าเนา      1  ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีผู้ขออนุญาตที่เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทโดยผู้มีอ านาจผูกพัน
นิติบุคคลเซ็นชื่อรับรองส าเนาและประทับตรานิติบุคคล) 

- 

8) 
 

แผนที่แสดงท่ีตั้งส านักงานใหญ่ 
ฉบับจริง    1 ฉบับ 
ส าเนา       0 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ประเภทผู้ส่งออกทั่วไป 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 20,005 บาท 
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายในอาคาร 2 ชั้น 7 ถ.นนทบุรีอ.เมืองจ.นนทบุรี 11000 
(โทร/โทรสาร 02-547-5502) 
(หมายเหตุ: -) 



ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
2) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรมการค้าภายในอาคาร 2 ชั้น 3 ถ.นนทบุรีอ.เมืองจ.นนทบุรี 11000 

(หมายเหตุ: -) 
3) Call center กรมการค้าภายในเบอร์โทร 1569 

(หมายเหตุ: -) 
4) เว็บไซต์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตามพ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 

2558 กรมการค้าภายใน www.dit.go.th. 
(หมายเหตุ: -) 

5) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา  ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยาอ.เมืองจ.พะเยา 56000  
โทร.054411159-60 
(หมายเหตุ: -) 

6) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

7) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต าบลคลองเกลืออ าเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว (ค.ข.1) 
(หมายเหตุ: -) 

2) แบบค าขออนุญาตต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว (ค.ข.3) 
(หมายเหตุ: -) 

 
หมายเหตุ 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทาง http://law.dit.go.th/SearchResultUI.aspx?DocID=2220 
 
 



 
ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาต/ ขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศ (ประเภทผู้
ส่งออกท่ัวไป) 
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายในกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : 

 
1)พ.ร.บ. การค้าข้าวพ.ศ. 2489 
2)ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัิการค้าข้าวพุทธศักราช 2489 ฉบับท่ี 145 พ.ศ.2558 เรื่องก าหนดเขตควบคุม
การค้าข้าวและก าหนดประเภทผูป้ระกอบการคา้ข้าว 
3)ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัิการค้าข้าวพุทธศักราช 2489 ฉบับท่ี 146 พ.ศ.2558 เรื่องให้ผู้ประกอบการค้า
ข้าวขออนุญาตประกอบการค้าข้าวการก าหนดเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวและการสั่งถอนหนังสืออนุญาตให้ประกอบ
การค้าข้าว 
4)ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัิการค้าข้าวพุทธศักราช 2489 ฉบับท่ี 147 พ.ศ.2558 เรื่องแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 
 
ระดับผลกระทบ : บริการทีม่ีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พ้ืนที่ให้บริการ : ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค (ส านกังานพาณิชย์จังหวัดพะเยา) 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:ประกาศคณะกรรมการปฏิบตัิการตามพระราชบญัญัติการค้าข้าวพ.ศ.2489  ฉบับท่ี 146 
พ.ศ.2558  ข้อ 11 ก าหนดว่าเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนญุาตได้รับค าขออนุญาตประกอบการค้าข้าวให้พิจารณาออกหนังสอื
อนุญาตให้แล้วเสร็จภายในวันนั้นหรืออย่างช้าในวันท าการรุ่งขึ้น 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 1 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน     7 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 76 
 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 4 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขออนุญาต/ขอต่ออายุหนังสืออนญุาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไปจ าหนา่ยต่างประเทศ 
(ประเภทผู้ส่งออกท่ัวไป) ส านักงานพาณิชยจ์ังหวัดพะเยา 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรบัประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: - 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 


