
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอเปลีย่นแปลงรายการในหนงัสอือนญุาต/ ขอใบแทนหนงัสอื
อนญุาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2กระทรวงพาณชิย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.กรณีมกีารเปลีย่นแปลงรายการในหนังสอือนุญาตประกอบการคา้ขา้วใหย้ืน่คําขออนุญาตพรอ้มหนังสอือนุญาตฉบับเดมิและ
หลักฐานแสดงการเปลีย่นแปลงรายการในหนังสอือนุญาต 
 
2.กรณีหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้วชํารดุถกูทําลายสญูหายใหย้ืน่คําขอใบแทนหนังสอือนุญาตพรอ้มหนังสอือนุญาต
ฉบับเดมิ (กรณีชํารดุ/ ถกูทําลาย) หรอืหลักฐานการแจง้ความของสญูหายตอ่พนักงานสอบสวน (กรณีสญูหาย) 
 
3.การยืน่ขอเปลีย่นแปลงรายการในหนังสอือนุญาต/ขอใบแทนใหย้ืน่คําขอภายใน 15 วันนับแตวั่นทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการใน
หนังสอือนุญาตหรอืทราบถงึการชํารดุถกูทําลายหรอืสญูหาย 
 
4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิาร
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้น้ีในกรณีทีคํ่าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพรอ่งไมส่มบรูณเ์ป็นเหตใุหไ้ม่
สามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดทําบันทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่
คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในบันทกึดังกลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่คํา
ขอละทิง้คําขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจจะลงนามบันทกึดังกลา่วและจะมอบสําเนาบันทกึความ
บกพรอ่งดังกลา่วใหผู้ย้ ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
5. กรณีมผีูม้าตดิตอ่ในชว่งเวลาเดยีวกนัเป็นจํานวนมากหรอืมาตดิตอ่หลังเวลา 13.00 น. อาจสง่ผลใหก้ารดําเนนิการตาม
ระยะเวลาในคูม่อืลา่ชา้ออกไปเป็นในวนัทําการถัดไป 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (กรณีผูป้ระกอบการคา้ขา้วทีม่สํีานักงานใหญต่ัง้อยู่
ในกรงุเทพมหานคร)) 
กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กรมการคา้ภายในอาคาร 2 ชัน้ 
7 เลขที ่563 ถ.นนทบรุอี.เมอืงจ.นนทบรุ ี/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (กรณีทีม่สํีานักงานใหญต่ัง้อยูใ่นตา่งจังหวดัใหย้ืน่ณ
สาํนักงานการคา้ภายในจังหวดันัน้ๆ 
)) 
สาํนักงานการคา้ภายในจังหวดั  76 จังหวัด/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :1 วันทําการ 
 

ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูป้ระกอบการยืน่คําขอเปลีย่นแปลงรายการในหนังสอือนุญาต/ 
คําขอใบแทนหนังสอือนุญาตพรอ้มเอกสารหลักฐาน/ เจา้หนา้ที่
ตรวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้
เกษตร 2 

 

2) การพจิารณา 3 ชัว่โมง กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้



ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
- เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนรับคําขอ - ผูป้ระกอบการชําระ
คา่ธรรมเนยีมและรับใบเสร็จรับเงนิไวเ้ป็นหลักฐาน - เจา้หนา้ที่
ทําความเห็นเสนอผูม้อํีานาจอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -) 

เกษตร 2
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจอนุญาตพจิารณาลงนามในหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ -) 

3 ชัว่โมง กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้
เกษตร 2 

 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นบคุคลธรรมดาโดยเซ็นชือ่รับรอง
สําเนา) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีผูข้ออนุญาตทีเ่ป็นนติบิคุคลรวมถงึสหกรณห์รอืกลุม่
เกษตรกรโดยผูม้อํีานาจผกูพันนติบิคุคลเซ็นชือ่รับรองสําเนาและ
ประทับตรานติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีมอบอํานาจ) 

- 

4) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอํานาจและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเจา้ของบัตรเซน็ชือ่รับรองสําเนา) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

แบบคาํขอ (คข.2) หรอื (คข.5) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

หนงัสอือนญุาตฉบบัเดมิและหลกัฐานแสดงการเปลีย่นแปลง
รายการในหนงัสอือนญุาตเชน่เปลีย่นชือ่สถานทีต่ ัง้หรอือืน่ๆ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีการขอแจง้เปลีย่นแปลงรายการในหนังสอือนุญาต) 

- 

7) 
 

หนงัสอือนญุาตฉบบัเดมิทีชํ่ารดุหรอืเสยีหาย
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีการขอใบแทนหนังสอือนุญาตเนือ่งจากชํารดุหรอื
เสยีหาย) 

กรมการคา้ภายใน 

8) 
 

หลกัฐานการแจง้ความของสญูหายตอ่พนกังานสอบสวน
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีการขอใบแทนหนังสอือนุญาตเนือ่งจากสญูหาย) 

กองบัญชาการตํารวจนครบาล

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) การเปลีย่นแปลงรายการในหนงัสอือนญุาตรายการละ คา่ธรรมเนยีม 25 บาท 



ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
(หมายเหต:ุ -) 

 
2) ใบแทนหนงัสอือนญุาตประเภทคา้ขา้วสง่ไปจําหนา่ยตา่งประเทศ

(หมายเหต:ุ -) 
คา่ธรรมเนยีม 55 บาท 
 
 

3) ใบแทนหนงัสอือนญุาตประเภทนําเขา้ขา้วจากตา่งประเทศ
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 15 บาท 
 
 

4) ใบแทนหนงัสอือนญุาตประเภทสขีา้วทีเ่ป็นโรงสขีนาดเล็ก 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 15 บาท 
 
 

5) ใบแทนหนงัสอือนญุาตประเภทสขีา้วทีเ่ป็นโรงสขีนาดกลาง 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 25 บาท 
 
 

6) ใบแทนหนงัสอือนญุาตประเภทสขีา้วทีเ่ป็นโรงสขีนาดใหญ ่
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 35 บาท 
 
 

7) ใบแทนหนงัสอือนญุาตประเภทนายหนา้คา้ขา้ว
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 15 บาท 
 
 

8) ใบแทนหนงัสอือนญุาตประเภทขายสง่
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 15 บาท 
 
 

9) ใบแทนหนงัสอือนญุาตประเภททา่ขา้ว
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 15 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กองสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 2 กรมการคา้ภายในอาคาร 2 ชัน้ 7 ถ.นนทบรุอี.เมอืงจ.นนทบรุ ี11000  (โทร/

โทรสาร 02-547-5502) 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกรมการคา้ภายในอาคาร 2 ชัน้ 3  ถ.นนทบรุอี.เมอืงจ.นนทบรุ ี11000 
(หมายเหต:ุ -) 

3) สายดว่นกรมการคา้ภายใน 1569 
(หมายเหต:ุ -) 

4) เว็บไซตศ์นูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนตามพ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 
2558 กรมการคา้ภายใน www.dit.go.th. 
(หมายเหต:ุ -) 

5) ศนูยบ์รกิารประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะตําบลคลองเกลอือําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 



แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์
1) คําขอเปลีย่นแปลงรายการในหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว (คข.2) 

(หมายเหต:ุ -) 
2) คําขอใบแทนหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบการคา้ขา้ว (คข.5)

(หมายเหต:ุ -) 
 
หมายเหต ุ

ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ไดท้างhttp://law.dit.go.th/SearchResultSub_2UI.aspx?DocID=3951&amp;DocParentID=2220 
 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 21/07/2558 


