
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

ฉบับที่ ๑๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เรื่อง กําหนดเขตควบคุมการค้าข้าว และกําหนดประเภทผู้ประกอบการค้าข้าว 

   
 

ตามที่คณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
ได้ออกประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับที่ 
๑๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่อง กําหนดเขตควบคุมการค้าข้าว และกําหนดประเภทผู้ประกอบการค้าข้าว 
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อกําหนดเขตควบคุมการค้าข้าวและกําหนดประเภท
ผู้ประกอบการค้าข้าวไปแล้ว นั้น 

 
บัดนี้ เป็นการสมควรปรับปรุงและกําหนดประเภทผู้ประกอบการค้าข้าวเสียใหม่ 

ให้เหมาะสมกับระบบการค้าข้าวในปัจจุบัน 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 

๒๔๘๙ และมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการค้าข้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๙ คณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
การค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑๑  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๒  ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว 

พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับที่ ๑๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่อง กําหนดเขตควบคุมการค้าข้าว และกําหนด
ประเภทผู้ประกอบการค้าข้าว ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
ข้อ ๓  ให้เขตท้องที่จังหวัดทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรและกรุงเทพมหานคร 

เป็นเขตควบคุมการค้าข้าว 
 
ข้อ ๔  ให้กําหนดประเภทผู้ประกอบการค้าข้าวเป็น ๘ ประเภท ดังนี้ 
(๑) ประเภทค้าข้าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศ ได้แก่ 

(ก) ผู้ส่งออกทั่วไปซ่ึงเป็นบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด รัฐวิสาหกิจ บริษัทที่
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยู่ด้วย สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร ที่จัดต้ังตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น และมีวัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศ 

(ข) ผู้ส่งออกข้าวสารบรรจุกล่องหรือหีบห่อซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา บริษัทจํากัด 
บริษัทมหาชนจํากัด รัฐวิสาหกิจ บริษัทที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยู่ด้วย สหกรณ์หรือ
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๕๐ ง/หน้า ๒๒/๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กลุ่มเกษตรกรที่จัดต้ังตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และมีวัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไปจําหน่าย
ต่างประเทศ 

(ค) ผู้ส่งออกชายแดนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีภูมิลําเนาอยู่ใน
จังหวัดชายแดนที่ติดต่อกับต่างประเทศและมีวัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศ
เฉพาะประเทศที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทย 

(๒) ประเภทนําเข้าข้าวจากต่างประเทศ ได้แก่ ผู้ที่นําเข้าข้าวจากต่างประเทศมาเพื่อ
ทําการค้า 

(๓) ประเภทสีข้าว ได้แก่ 
(ก) โรงสีขนาดเล็ก ที่ทําการสีข้าวเพื่อการค้าหรือรับจ้างสีข้าว ซึ่งมีกําลังผลิต

ไม่ตํ่ากว่าห้าเมตริกตัน แต่ไม่เกินหกสิบเมตริกตันต่อยี่สิบสี่ช่ัวโมง 
(ข) โรงสีขนาดกลาง ที่ทําการสีข้าวเพ่ือการค้าหรือรับจ้างสีข้าว ซึ่งมีกําลังผลิต

เกินกว่าหกสิบเมตริกตัน แต่ไม่เกินสามร้อยเมตริกตันต่อยี่สิบสี่ช่ัวโมง 
(ค) โรงสีขนาดใหญ่ ที่ทําการสีข้าวเพื่อการค้าหรือรับจ้างสีข้าว ซึ่งมีกําลังผลิต

เกินกว่าสามร้อยเมตริกตันต่อยี่สิบสี่ช่ัวโมง 
(๔) ประเภทนายหน้าค้าข้าว ได้แก่ ผู้ทําการค้าข้าวซึ่งเป็นผู้ค้าคนกลางระหว่างโรงสี

และผู้ค้าส่งหรือผู้ส่งออกต่างประเทศ 
(๕) ประเภทซื้อขายโดยมียุ้งฉาง ได้แก่ ผู้ทําการค้าข้าวที่มีสถานที่เก็บข้าวไม่ว่าจะ

เป็นของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งบรรจุข้าวเปลือกได้ไม่น้อยกว่าห้าเมตริกตัน หรือข้าวอย่างอื่นรวมกัน
ไม่น้อยกว่าสองเมตริกตัน 

(๖) ประเภทขายส่ง ได้แก่ 
(ก) ผู้ทําการขายข้าวให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทขายปลีก 
(ข) ผู้ทําการขายข้าวเฉลี่ยได้ในเดือนหนึ่งสําหรับข้าวเปลือกไม่น้อยกว่าสี่สิบ

เมตริกตัน หรือข้าวอย่างอื่นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าเมตริกตัน 
(ค) ผู้ทําการค้าข้าวโดยมีข้าวอยู่ในความครอบครอง สําหรับข้าวเปลือกไม่น้อย

กว่าห้าเมตริกตัน หรือข้าวอย่างอื่นไม่น้อยกว่าสิบเมตริกตันไม่ว่าข้าวนั้นจะเป็นของตนเองหรือของ
ผู้อ่ืน 

(๗) ประเภทขายปลีก ได้แก่ ผู้ทําการขายข้าวให้แก่ประชาชนผู้บริโภค 
(๘) ประเภทท่าข้าว ได้แก่ ผู้ทําการค้าข้าวที่มีสถานที่จัดไว้เพื่อการค้าข้าว และให้

รวมถึงตลาดกลางข้าวเปลือกด้วย 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
ประธานคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว 

พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 
นุสรา/ผู้ตรวจ 

๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


