
พระราชบัญญัติ 
การค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

------------------- 

อานันทมหิดล 

ตราไว้ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๙  
เป็นปีที่ ๑๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่า  
โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบการค้าข้าว 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า และยินยอม           

ของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙” 

* มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับได้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
** “ “ข้าว”  หมายความว่า  ข้าวเปลือก  ข้าวกล้อง  ข้าวสาร  ข้าวเหนียว  และรวมตลอดถึง                

ปลายข้าว  ร า  และสิ่งใดๆ ที่แปลสภาพมาจากข้าว” 
 ** “ “การค้าข้าว”  หมายความว่า  การซื้อ  ขาย  แลกเปลี่ยน  หรือโอนกรรมสิทธิ์ข้าว รวม
ตลอดถึงการสีข้าว  ทั้งนี้นอกจากส าหรับบริโภคในครอบครัว” 
 “ผู้ค้าข้าว ”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการซึ่งตั้งขึ้นตามความในพระราชบัญญัติน้ี 
 “พนักงานเจ้าหน้าท่ี”  หมายความว่า  ผู้ที่คณะกรรมการแต่งต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ี 

 มาตรา ๔  ให้มีกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งนายและกรรมการ
อ่ืนอีกไม่น้อยกว่าหกนายซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีอ านาจและหน้าที่ตามบทแห่งพระราชบัญญัติน้ี  

 * ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๖๓  ตอนที่ ๒๙ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๔๘๙ 
 ** ค านิยามของค าว่า “ข้าว” และค าว่า “การค้าข้าว” เดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การค้าข้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๙ และให้ใช้ความใหม่แทน 
 ความเดิมบัญญัติว่า  
 “ข้าว” หมายความว่าข้าวเปลือกทุกชนิด  ข้าวกล้อง  ข้าวสาร  ข้าวเหนียว  และรวมตลอดถึงปลายข้าว 
 “การค้าข้าว” หมายความว่าการซ้ือขาย  แลกเปลี่ยน  หรือโอนกรรมสิทธิ์ข้าว 

 



 ๒ 

 มาตรา ๕   คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลใด  หรือคณะบุคคลใดเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่  เพื่อปฏิบัติการอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน   
ในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งแทนคณะกรรมการได้ 
 มาตรา ๖   ให้คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่   มีอ านาจเข้าไปในสถานที่หรือเคหะ
สถานของบุคคลใดเพื่อตรวจข้าว  ใบรับในการขายหรือแลกเปลี่ยนข้าว  รายงานการค้าข้าวและ
เอกสารอ่ืนๆ เกี่ยวกับการค้าข้าวได้ในเวลากลางวัน  และมีอ านาจสั่งบุคคลใดที่เกี่ยวข้องมาให้
ถ้อยค าในเร่ืองที่เกี่ยวกับการนั้นได้ 
 มาตรา ๗  ให้คณะกรรมการมีอ านาจประกาศเขตควบคุมการค้าข้าวได้ 
 *  “มาตรา ๘  ในเขตควบคุมการค้าข้าว  ให้คณะกรรมการมีอ านาจ 
 (๑) แบ่งแยกประเภทผู้ประกอบการค้าข้าว  และสั่งผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทหนึ่ง
ประเภทใด  หรือทุกประเภท  ให้ขออนุญาตประกอบการค้าข้าว 
 (๒) ก าหนดราคาข้าว  และสั่งห้ามมิให้ขายเกินกว่าราคาที่ก าหนดไว้น้ัน  

 (๓) ก าหนดราคาข้าว  และสั่งห้ามมิให้ซื้อจากกสิกรต่ ากว่าราคาที่ก าหนดไว้นั้น  

 (๔) สั่งห้ามซื้อหรือขายหรือแลกเปลี่ยนหรือโอนกรรมสิทธิ์ข้าว  เว้นแต่จะได้รับหนังสือ
อนุญาตจากคณะกรรมการ  ซึ่งคณะกรรมการจะอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไขใดๆ ก็ได้ 
 (๕) สั่งให้แจ้งปริมาณและสถานที่เก็บข้าว  หรือสั่งห้ามยักย้ายข้าวจากสถานที่เก็บ  หรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพข้าว  เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากคณะกรรมการ  ซึ่งคณะกรรมการจะ
อนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไขใดๆ ก็ได้ 
 (๖) สั่งให้ผู้มีข้าวอยู่ในครอบครองขายข้าวให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดตามราคาและปริมาณ
ที่คณะกรรมการก าหนด  หรือสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ยึดและบังคับซื้อข้าวตามราคา  และปริมาณที่
คณะกรรมการก าหนด  ในกรณีที่มีการขัดขืนค าสั่งของคณะกรรมการกับมีอ านาจก าหนดระยะเวลา  
และเงื่อนไขในการช าระเงินค่าข้าวและในการส่งมอบข้าวนั้น 

 * มาตรา ๘  เดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๔  แห่งพระราชบัญญัติการค้าข้าว  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๔๘๙ และ
ให้ใช้ความใหม่แทน 

 ความเดิมบัญญัติว่า “มาตรา ๘ ในเขตควบคุมการค้าข้าว  ให้คณะกรรมการมีอ านาจ 
  (๑)  ก าหนดราคาสูงสุดของข้าว  

  (๒)  ห้ามมิให้ซ้ือ  ขาย  แลกเปลี่ยน  ข้าวเกินกว่าราคาที่คณะกรรมการก าหนด  

  (๓)  ส่ังให้แจ้งปริมาณและสถานที่เก็บข้าว  หรือห้ามยักย้ายข้าวจากสถานที่เก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพข้าว  เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาต 
  (๔)  ส่ังให้ผู้ค้าข้าวขายข้าวให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดตามราคาและปริมาณที่คณะกรรมการ
ก าหนด” 

 



 ๓ 

ในกรณีไม่พบตัวผู้มีข้าวอยู่ในครอบครอง  คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ปิดค าสั่งให้                         
ขายข้าวไว้  ณ  สถานที่เก็บข้าวหรือพาหนะขนข้าวนั้น  เมื่อล่วงพ้นเจ็ดสิบสองชั่วโมง นับแต่เวลา
ปิดค าสั่งแล้ว  ผู้มีข้าวอยู่ในครอบครองไม่มาจัดการขายให้  คณะกรรมการมีอ านาจสั่งยึดและบังคับ
ซื้อตามความในวรรคก่อนได้” 

* “มาตรา ๙  ในเขตควบคุมการค้าข้าว  ผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทซึ่งคณะกรรมการสั่ง
ให้ขออนุญาตประกอบการค้าข้าว  ต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากคณะกรรมการก่อน จึงจะท าการ                                                            
ค้าข้าวได้ 
 ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขระบุไว้ในหนังสืออนุญาต  ผู้ประกอบการค้าข้าว
ต้องปฏิบัติตามข้อความและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตน้ัน 

 การขออนุญาตประกอบการค้าข้าว ให้ท าตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด  

 ผู้ท าการค้าข้าวประเภทซึ่งคณะกรรมการสั่งให้ขออนุญาต   หากได้ประกอบการค้าข้าวอยู่
ก่อนวันที่คณะกรรมการสั่งนั้น  ให้ยื่นค าขออนุญาตประกอบการค้าข้าวภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการก าหนด” 
 มาตรา ๑๐  ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว  ต้องเก็บหนังสืออนุญาตน้ันไว้
ในที่เปิดเผย  ซึ่งอาจจะแลเห็นได้สะดวก  ณ  สถานที่ท าการค้าข้าว 
 มาตรา ๑๑  บทบัญญัติมาตรา ๙ มิให้ใช้บังคับแก่ 
 (๑)  กสิกรซึ่งขายหรือแลกเปลี่ยนข้าว  ซึ่งกสิกรนั้นผลิตได้จากเน้ือที่ที่ตนท า  

 (๒)  ผู้ที่ขายหรือแลกเปลี่ยนข้าวคร้ังหนึ่งมีปริมาณดังนี้  

  (ก)  ข้าวเปลือกทุกชนิด  ไม่เกินสองเกวียนหลวง  

  (ข)  ข้าวอื่นๆ  ไม่เกินหน่ึงร้อยแปดกิโลกรัม  

 *  มาตรา ๙  เดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๕  แห่งพระราชบัญญัติการค้าข้าว (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๔๘๙ และ

ให้ใช้ความใหม่แทน 

 ความเดิมบัญญัติว่า  “มาตรา ๙ ในเขตความคุมการค้าข้าว  ผู้ประกอบการค้าข้าวต้องได้รับหนังสือ

อนุญาตจากคณะกรรมการก่อน 

 การขออนุญาตประกอบการค้าข้าวให้ท าตามแบบที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  

 ผู้ที่ท าการค้าข้าวอยู่ก่อนวันประกาศเขตควบคุมการค้าข้าว  ให้ยื่นค าขออนุญาตประกอบการค้าข้าว

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด  ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันประกาศเขตควบคุมการค้าข้าว” 

 

 



 ๔ 

 * “มาตรา ๑๒  ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวตามพระราชบัญญัติน้ี  ต้องท า

รายงานการค้าข้าวประจ าวันตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด  เก็บไว้ ณ สถานที่ที่ท าการค้าข้าว  

และต้องยื่นรายงานการค้าข้าวต่อคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบระยะเวลาและ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

 การท ารายงานการค้าข้าวดังกล่าวในวรรคก่อน  คณะกรรมการมีอ านาจสั่งยกเว้นให้แก่

ผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได้  และให้มีอ านาจสั่งถอนการยกเว้นนั้นด้วย” 

 ** “มาตรา ๑๓   หนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว  หรือหนังสืออนุญาตอ่ืนๆ                   

ให้มีก าหนดเวลาตามที่คณะกรรมการก าหนดระบุไว้ในหนังสืออนุญาต” 

 มาตรา ๑๔  ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว  ต้องแสดงราคาข้าวประจ าวัน

เป็นภาษาไทยไว้ในที่เปิดเผย  ซึ่งอาจจะแลเห็นได้สะดวก ณ สถานที่ท าการค้าข้าว 

 * มาตรา ๑๒  เดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๖  แห่งพระราชบัญญัติการค้าข้าว  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๙ และ

ให้ใช้ความใหม่แทน 

 ความเดิมบัญญัติว่า  “มาตรา ๑๒  ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวตามพระราชบัญญัตินี้  

ต้องท ารายงานการค้าข้าวยื่นต่อคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน

กฎกระทรวง” 

 ** มาตรา ๑๓  เดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๗  แห่งพระราชบัญญัติการค้าข้าว  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๙ 

และให้ใช้ความใหม่แทน 

 ความเดิมบัญญัติว่า  “มาตรา ๑๓  ในเขตควบคุมการค้าข้าว  ห้ามมิให้ผู้ประกอบการค้าข้าวคนใด                 

ขาย  แลกเปลี่ยนหรือโอนกรรมสิทธิ์ข้าวแก่ผู้ที่มิได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวเว้นแต่ไม่เกิน

ปริมาณที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๑ 

 บุคคลใดต้องการซ้ือข้าวเกินปริมาณที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๑ เพื่อบริโภคให้ขออนุญาต                             

ต่อคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการได้ออกหนังสืออนุญาตแล้ว  ก็ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวขายข้าวให้บุคคลนั้นได้ 

 หนังสืออนุญาตตามความในวรรคก่อน  คณะกรรมการจะออกให้เฉพาะคราวหนึ่งหรือหลายคราวเป็น

ประจ าก็ได้” 
 
 
 
 



 ๕ 

 * “ มาตรา ๑๕   ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตคนใดฝ่าฝืนประกาศหรือค าสั่งคณะกรรมการหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่   หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตหรือฝ่าฝืน
บทบัญญัติใดๆ แห่งพระราชบัญญัติน้ี  ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งถอนหนังสืออนุญาตน้ันได้” 
 มาตรา  ๑๖   หนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว ให้ใช้ได้เฉพาะตัวจะโอนกันไม่ได้  
และเมื่อเลิกประกอบการค้าข้าวแล้ว  ต้องแจ้งให้คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ 
 ** “มาตรา ๑๖  ทวิ   เจ้าของโรงสีข้าว  หรือผู้ประกอบการโรงสีข้าวคนใดหยุดหรือแกล้ง
หยุดท าการสีข้าว  หรือไม่ท าการสีข้าวให้เต็มก าลังที่โรงสีนั้นสามารถที่จะท าการสีได้
คณะกรรมการมีอ านาจที่จะเรียกให้กระท าการสีข้าวหรือสีข้าวให้เต็มก าลังต่อไปภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด  และมีอ านาจก าหนดค่าจ้างสีข้าวให้ปฏิบัติได้ 
 เมื่อคณะกรรมการได้มีค าสั่งตามความในวรรคก่อนแล้ว  เจ้าของโรงสีข้าวหรือ
ผู้ประกอบการโรงสีข้าว  ไม่ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนดให้คณะกรรมการ                
มีอ านาจเข้ายึดโรงสีนั้นมาด าเนินการเสียเองได้  และในการน้ีเจ้าของโรงสีไม่มีสิทธิที่จะเรียก                 
ค่าทดแทน  หรือค่าเสียหายใดๆ  ทั้งสิ้น” 
 *** “มาตรา ๑๗   ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศหรือค าสั่งคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่             
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๒) หรือ (๓) หรือ (๔) หรือ (๕) หรือ (๖) หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไข
อย่างหนึ่งอย่างใดที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาต  ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๔) หรือ (๕) ผู้นั้น             
มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงห้าปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึง              
ห้าพันบาท” 

 * มาตรา ๑๕  เดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๘  แห่งพระราชบัญญัติการค้าข้าว  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๔๘๙  

และให้ใช้ความใหม่แทน 

 ความเดิมบัญญัติว่า  “มาตรา ๑๕  หนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวให้มีก าหนดเวลาและเงื่อนไข 

ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง” 

 ** มาตรา ๑๖  ทวิ  บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๙  แห่งพระราชบัญญัติการค้าข้าว  (ฉบับที่ ๒)                   

พ.ศ. ๒๔๘๙  

 *** มาตรา  ๑๗  เดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติการค้าข้าว  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๙  

และให้ใช้ความใหม่แทน 

 ความเดิมบัญญัติว่า  “มาตรา ๑๗  ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศหรือค าส่ังคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  

ซ่ึงออกตามความในมาตรา ๘ ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี                      

หรือทั้งปรับทั้งจ า” 
 



 ๖ 

 * “มาตรา ๑๘   ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๒  วรรค ๑  ผู้นั้นมีความผิด    
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท  หรือจ าคุกไม่เกินห้าปี  หรือทั้งปรับทั้งจ า” 
 มาตรา ๑๙   ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐  มาตรา ๑๔  หรือมาตรา  ๑๖ ผู้นั้นมีความผิด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือทั้งปรับทั้งจ า” 
 มาตรา ๒๐  ผู้ใดให้ถ้อยค าเท็จในการแจ้งปริมาณ  หรือสถานที่เก็บข้าวหรือขัดขืน หรือฝ่าฝืน
ค าสั่งคณะกรรมการ   หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๖ หรือให้ถ้อยค าเท็จแก่บุคคล
นั้นๆ ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท  หรือจ าคุกไม่เกินห้าปี  หรือทั้งปรับทั้งจ า 
 มาตรา ๒๑   พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดปฏิบัติการหรือละเว้นปฏิบัติการในหน้าที่อันเป็นการ
ช่วยเหลือให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี  ไม่ว่าด้วยประการใดๆ มีความผิด                
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  และปรับไม่เกินห้าพันบาท 
 ** “มาตรา ๒๑ ทวิ  ข้าวซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความผิด  ตลอดจนสิ่งที่ใช้บรรจุให้ริบเสีย” 
 มาตรา ๒๒  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม               
และกิจการอ่ืนๆ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 กฎกระทรวงนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 ปรีดี  พนมยงค์  
           นายกรัฐมนตรี 

 * มาตรา ๑๘  เดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการค้าข้าว (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๔๘๙ 
และให้ใช้ความใหม่แทน 
 ความเดิมบัญญัติว่า “มาตรา ๑๘  ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๒  หรือมาตรา ๑๓ วรรค ๑              
ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท  หรือจ าคุกไม่เกินห้าปี  หรือทั้งปรับทั้งจ า” 
 ** มาตรา ๒๑  ทวิ  บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติการค้าข้าว  (ฉบับที่ ๒)                  
พ.ศ. ๒๔๘๙ 


