
กรณีขอหนงัสอือนุญาตประกอบการคาขาวประเภทสงไปจําหนายตางประเทศ (ผูสงออกทั่วไป)
ทําการตรวจสอบสถานที่เก็บขาวตามที่ยื่นหลักฐานกอนวามีสถานที่เก็บขาวตรงตามสถานที่แจง 
และมีความจุขาวสารไดไมนอยกวาหารอยเมตริกตันหรือไม ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
กอนลงทะเบียนรับออกเลขที่คําขอฯ พรอมรับชําระคาธรรมเนียม



การยื่นรายงานฯ จะยื่นดวยตนเอง หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือทางโทรสารก็ได 
โดยใหถือวันที่ที่ไดประทับตราประจาํวัน ณ ที่ทําการไปรษณียตนทางเปนวันแจง ในกรณีที่แจง
ทางโทรสารจะถือวันที่ไดรับโทรสารเปนวันแสดงเจตนาในการแจง      และการแจงจะสมบูรณ
ตอเมื่อผูประกอบการคาขาวไดสงตนฉบับใหพนักงานเจาหนาที่แลว



(1) มีขาวสารเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง เปนจํานวนไมนอยกวาหารอยเมตริกตัน  
ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสอือนุญาตประกอบการคาขาว 
และตลอดเวลาที่ไดรับหนังสืออนุญาตใหประกอบการคาขาว                           
(2) เก็บขาวไวในสถานที่เก็บขาวตามที่ยื่นหลักฐานไว                                                     
(3) การเปลี่ยนแปลง การเพิ่ม หรือลดจาํนวนสถานที่เก็บขาวตองแจงเปน
หนังสอืตอพนกังานเจาหนาที่ภายในสิบหาวัน นับแตวันเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือ
ลดจาํนวนสถานที่เก็บขาว                                                                
ยกเวน     รัฐวสิาหกจิ หรือบริษัทที่สวนราชการหรือรัฐวสิาหกจิมีทุนรวมอยูดวย            
และสหกรณหรือกลุมเกษตรกร , ผูสงออกขาวสารบรรจกุลองหรือหีบหอ และ  
ผูสงออกชายแดน.

(1) ใชเครื่องชั่งและเครื่องวดัความชื้นขาวที่มีคํารับรองจากกรมการคาภายใน  
ตามกฎหมายวาดวยมาตราชั่งตวงวดั ไมใชหรือมีไวเพือ่ใชเครื่องชั่ง เครื่องวดัที่มี
ความเที่ยงผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผ่ือขาดตามที่กําหนด   และไมกระทําการใด ๆ
เพื่อใหเครื่องชั่ง เครื่องวดัที่มีคํารับรองแสดงน้าํหนัก ปริมาณ ผิดไปจากที่ไดรับ
การตรวจสอบความเที่ยงกับแบบมาตราเกินอตัราเผื่อเหลือเผ่ือขาดตามที่กําหนด            
(2) ไมเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรในการซื้อขาย การชั่งน้าํหนัก การหักลด
น้ําหนัก ความชื้น การหักสิ่งเจือปน                                                                
(3) ไมปลอมปนขาว                                                                
(4) ปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการคาขาวโดย
เครงครัด

- ประกอบการคาขาวประเภทคาขาวสงไปจําหนายตางประเทศที่เปนผูสงออก
ขาวสารบรรจกุลองหรือหีบหอ ที่มีน้ําหนกัขาวสารสุทธิไมเกินสิบสองกิโลกรัม
ตอกลองหรือหีบหอ  

- ประกอบการคาขาวประเภทคาขาวสงออกไปจาํหนายตางประเทศ    เฉพาะ
ประเทศที่มีชายแดนตดิตอกบัประเทศไทย โดยมีมูลคาการสงออกไมเกินวันละ
หนึ่งลานบาท



การยื่นขอหนงัสอือนุญาตใหประกอบการคาขาว                                    
ประเภทคาขาวสงไปจําหนายตางประเทศ (ผูสงออกทัว่ไป)

แบบคําขอ คข.1 พรอมเอกสารหลักฐาน
1.) หนังสอืรับรองของสาํนกังานทะเบียนหุนสวน -
บริษัทแสดงวตัถุประสงคคาขาวสงไปจาํหนาย -
ตางประเทศ รายชือ่กรรมการ   กรรมการผูมีอํานาจ -
ผูกพันนติิบุคคล ทุนจดทะเบียน สถานที่ตั้ง - 
สํานักงาน    ซ่ึงรับรองไวกอนยื่นคําขออนญุาต      
ไมเกิน 30 วัน  

2.) หลักฐานการมีเงินทุนจดทะเบียนที่ไดเรียกชําระ
แลวไมนอยกวาหาลานบาท   (สําเนาบัญชีรายชือ่ -
ผูถือหุนแบบ บอจ.5) รับรองไวกอนยื่นคาํขออนุญาต
ไมเกิน 30 วัน

3.) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง
ในการมีสถานที่เก็บขาวเพือ่สงออก เชนสําเนาโฉนด
ที่ดิน หรือสัญญาเชา หรือหนังสอืยินยอมใหใช –
สถานที่

4.) แบบแปลนหรือพิมพเขียวหรือแผนผังสถานที่
เก็บขาว

5.) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสาํนักงาน และที่ตั้ง
สถานที่เก็บขาว

6.) หนังสอืมอบอาํนาจ กรณีมอบใหผูอ่ืนยื่นคําขอ
อนุญาต           

7.) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบ 

8.) คาธรรมเนียมและคําขอฯ ฉบับละ 20,005 บาท

(สําเนาตาม 1 - 4 ใหผูมีอํานาจลงลายมือช่ือพรอม
ประทับตราสําคัญของบริษัทรับรองสาํเนา)

1. บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชน จาํกัด
2. มีเงินทุนจดทะเบียนที่ไดเรียกชําระแลว
ไมนอยกวาหาลานบาท

3. มีสถานที่เก็บขาวเพ่ือสงออก

คุณสมบัติ

สาํนักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพฯ
ย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่                
ณ สํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตร 
กรมการคาภายในอาคารกระทรวงพาณิชย  
ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ          
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
สาํนักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่น
ย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่
ณ สํานักงานการคาภายในจังหวัด   
ทองที่นั้น

สถานที่ย่ืนคําขออนุญาต



การยื่นขอหนงัสอือนุญาตใหประกอบการคาขาว                                    
ประเภทคาขาวสงไปจําหนายตางประเทศ (ผูสงออกทัว่ไป)

แบบคําขอ คข.1 พรอมเอกสารหลักฐาน
1.) หนังสอืรับรองของสาํนกังานทะเบียนหุนสวน -
บริษัทแสดงวตัถุประสงคคาขาวสงไปจาํหนาย -
ตางประเทศ รายชือ่กรรมการ   กรรมการผูมีอํานาจ -
ผูกพันนติิบุคคล ทุนจดทะเบียน สถานที่ตั้ง -
สํานักงาน    ซ่ึงรับรองไวกอนยื่นคําขออนญุาต      
ไมเกิน 30 วัน  กรณีเปนรัฐวสิาหกจิประเภทบริษัท 
หรือหางหุนสวนนติิบุคคลที่สวนราชการมีทุน
รวมอยูดวย 

/ หรือ หนังสอืรับรองของสวนราชการที่กํากับ -
ดแูลรัฐวิสาหกจิ แสดงรายชื่อกรรมการ ผูอํานวยการ 
ผูจดัการ กรรมการซึ่งเปนผูแทนของรัฐวิสาหกิจ ทุน 
วตัถุประสงคในการคาขาวสงไปจาํหนาย
ตางประเทศ ซ่ึงรับรองไวกอนยื่นคําขออนญุาต      
ไมเกิน 30 วัน กรณีเปนรัฐวสิาหกจิ

2.) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสาํนักงาน 

3.) หนังสอืมอบอาํนาจ กรณีมอบใหผูอ่ืนยื่นคําขอ
อนุญาต           

4.) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูมอบ -
อํานาจและผูรับมอบ 

5.) คาธรรมเนียมและคําขอฯ ฉบับละ 20,005 บาท

(สําเนาตาม 1 ใหผูมีอํานาจลงลายมือช่ือพรอม
ประทับตราสําคัญของบริษัทรับรองสาํเนา)

รัฐวิสาหกิจประเภทบริษัท   หรือ                      
หางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการ   มี
มีทุนรวมอยูดวย

คุณสมบัติ

สาํนักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพฯ
ย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่                
ณ สํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตร 
กรมการคาภายในอาคารกระทรวงพาณิชย  
ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ          
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
สาํนักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่น
ย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่
ณ สํานักงานการคาภายในจังหวัด   
ทองที่นั้น

สถานที่ย่ืนคําขออนุญาต



การยื่นขอหนงัสอือนุญาตใหประกอบการคาขาว                                    
ประเภทคาขาวสงไปจําหนายตางประเทศ (ผูสงออกทัว่ไป)

แบบคําขอ คข.1 พรอมเอกสารหลักฐาน
1.) ใบสาํคัญรับจดทะเบียนสหกรณหรือกลุม -
เกษตรกร และหนังสอืรับรองของสวนราชการที่ -
กํากับดูแล แสดงรายชือ่คณะกรรมการ กรรมการซึ่ง-
เปนผูแทนของสหกรณหรือกลุมเกษตรกร ทุน 
วตัถุประสงคในการคาขาวสงไปจาํหนาย -
ตางประเทศ

2.) หนังสอืมอบอาํนาจ กรณีมอบใหผูอ่ืนยื่นคําขอ
อนุญาต           

3.) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูมอบ -
อํานาจและผูรับมอบ 

4.) คาธรรมเนียมและคําขอฯ ฉบับละ 20,005 บาท

(สําเนาตาม 1 ใหผูมีอํานาจลงลายมือช่ือพรอม
ประทับตราสําคัญของบริษัทรับรองสาํเนา)

 สหกรณ หรือกลุมเกษตรกร

คุณสมบัติ

สาํนักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพฯ
ย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่                
ณ สํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตร 
กรมการคาภายในอาคารกระทรวงพาณิชย  
ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ          
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
สาํนักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่น
ย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่
ณ สํานักงานการคาภายในจังหวัด   
ทองที่นั้น

สถานที่ย่ืนคําขออนุญาต



การยื่นขอหนงัสอือนุญาตใหประกอบการคาขาว                                    
ประเภทคาขาวสงไปจําหนายตางประเทศ (ผูสงออกขาวสารบรรจุกลองหรือหีบหอ)

แบบคําขอ คข.1 พรอมเอกสารหลักฐาน
1.) หนังสอืรับรองของสาํนกังานทะเบียนหุนสวน- 
บริษัทแสดงวตัถุประสงคคาขาวสงไปจาํหนาย -
ตางประเทศ รายชือ่กรรมการ   กรรมการผูมีอํานาจ
ผูกพันนติิบุคคล ทุนจดทะเบียน สถานที่ตั้ง -
สํานักงาน    ซ่ึงรับรองไวกอนยื่นคาํขออนุญาต      
ไมเกิน 30 วัน  กรณีเปนบริษัทจาํกัด หรือบริษทั
มหาชน จํากดั หรือรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัท หรือ
หางหุนสวนนติิบุคคลที่สวนราชการมีทุนรวมอยูดวย 
/ หรือ หนังสือรับรองของสวนราชการที่กํากับดแูล 
รัฐวิสาหกจิ แสดงรายชือ่กรรมการ ผูอํานวยการ 
ผูจดัการ กรรมการซึ่งเปนผูแทนของรฐัวสิาหกจิ 
ทุน วัตถุประสงคในการคาขาวสงไปจาํหนาย -
ตางประเทศ ซ่ึงรับรองไวกอนยื่นคาํขออนุญาต   
ไมเกิน 30 วัน กรณีเปนรัฐวสิาหกจิ                  
/ หรือ ใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณหรือกลุม-
เกษตรกร และหนังสอืรับรองของสวนราชการที่-
กํากับดูแล แสดงรายชือ่คณะกรรมการ กรรมการซึ่ง
เปนผูแทนของสหกรณหรือกลุมเกษตรกร ทุน 
วตัถุประสงคในการคาขาวสงไปจาํหนาย -
ตางประเทศ กรณีเปนสหกรณหรือกลุมเกษตรกร          
2.) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสาํนักงาน       
3.) หนังสอืมอบอาํนาจ กรณีมอบใหผูอ่ืนยื่นคําขอ  
อนุญาต                                        
4.) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูมอบ -
อํานาจและผูรับมอบ 
5.) คาธรรมเนียมและคําขอฯ ฉบับละ 20,005 บาท

(สําเนาตาม 1 ใหผูมีอํานาจลงลายมือช่ือพรอม
ประทับตราสําคัญของบริษัทรับรองสาํเนา)

1. บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชน จาํกัด
2. รัฐวิสาหกิจที่เปนบริษัท   หรอื    
หางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการมีทุน     
รวมอยูดวย
3. รัฐวิสาหกิจ
4. สหกรณ หรือกลุมเกษตรกร

คุณสมบัติ

สาํนักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพฯ
ย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่                
ณ สํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตร 
กรมการคาภายในอาคารกระทรวงพาณิชย  
ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ          
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
สาํนักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่น
ย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่
ณ สํานักงานการคาภายในจังหวัด   
ทองที่นั้น

สถานที่ย่ืนคําขออนุญาต



การยื่นขอหนงัสอือนุญาตใหประกอบการคาขาว                                    
ประเภทคาขาวสงไปจําหนายตางประเทศ (ผูสงออกชายแดน)

แบบคําขอ คข.1 พรอมเอกสารหลักฐาน
1.) หนังสอืรับรองของสาํนกังานทะเบียนหุนสวน- 
บริษัทแสดงวตัถุประสงคคาขาวสงไปจาํหนาย - 
ตางประเทศ รายชือ่กรรมการ   กรรมการผูมีอํานาจ
ผูกพันนติิบุคคล ทุนจดทะเบียน สถานที่ตั้ง-
สํานักงาน    ซ่ึงรับรองไวกอนยื่นคาํขออนุญาต      
ไมเกิน 30 วัน  กรณีเปนนิติบุคคล               
/ หรือ ทะเบียนพาณิชย กรณีเปนบุคคลธรรมดา           

2.) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสาํนักงาน       

3.) แผนผงัแสดงสถานที่เก็บขาว

4.) หนังสอืมอบอาํนาจ กรณีมอบใหผูอ่ืนยื่นคําขอ  
อนุญาต                                        

5.) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบ 

6.) คาธรรมเนียมและคําขอฯ ฉบับละ 2,005 บาท

(สําเนาตาม 1 ใหผูมีอํานาจลงลายมือช่ือพรอม
ประทับตราสําคัญของบริษัทรับรองสาํเนา กรณีเปน
นิติบุคคล)

1. นิติบุคคล
2. บุคคลธรรมดา

คุณสมบัติ

สาํนักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพฯ
ย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่                
ณ สํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตร 
กรมการคาภายในอาคารกระทรวงพาณิชย  
ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ          
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
สาํนักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่น
ย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่
ณ สํานักงานการคาภายในจังหวัด   
ทองที่นั้น

สถานที่ย่ืนคําขออนุญาต



การยื่นขอหนงัสอือนุญาตใหประกอบการคาขาว                                    
ประเภทสีขาว ท่ีเปนโรงสีขนาดกลาง หรอืโรงสีขนาดใหญ

แบบคําขอ คข.1 พรอมเอกสารหลักฐาน
1.) หนังสอืรับรองของสาํนกังานทะเบียนหุนสวน 
-บริษัท หรือหุนสวนนติิบุคคลแสดงวตัถุประสงค  
คาขาว รายช่ือกรรมการ   กรรมการผูมีอํานาจ -
ผูกพันนติิบุคคล ทุนจดทะเบียน สถานที่ตั้ง -
สํานักงาน ซ่ึงรับรองไวกอนยื่นคําขออนุญาตไมเกิน 
30 วัน  กรณีเปนนิติบุคคล / หรือ ทะเบียนพาณิชย 
กรณีบุคคลธรรมดา                                      

2.) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสาํนักงาน  

3.) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งโรงสี กรณีมิได
ตั้งอยูที่เดียวกบัสํานักงาน

4.) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4)
ที่ยังคงไดรับอนุญาตอยูจนถึงปที่ยื่นขออนญุาต

5.) เอกสารแสดงสิทธิในการครอบครองโรงสี 
(รง.4) กรณีเชาหรือไดรับความยินยอมจากเจาของ

6.) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน (กรณบีุคคล)

7.) หนังสอืมอบอาํนาจ กรณีมอบใหผูอ่ืนยื่นคําขอ  
อนุญาต

8.) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูมอบ-
อํานาจและผูรับมอบ 

9.) คาธรรมเนียมหนังสอือนุญาตและคําขอฯ โรงสี
ขนาดกลางฉบับละ 255 บาท หรือโรงสีขนาดใหญ 
ฉบับละ 505 บาท                                              
(สําเนาตาม 1 , 4 และ5 ใหผูมีอํานาจลงลายมือช่ือ
พรอมประทับตราสาํคัญของบริษัทรับรองสําเนา) 
กรณีเปนนิติบุคคล

1. นิติบุคคล
2. บุคคลธรรมดา

คุณสมบัติ

สาํนักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพฯ
ย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่                
ณ สํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตร 
กรมการคาภายในอาคารกระทรวงพาณิชย  
ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ          
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
สาํนักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่น
ย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่
ณ สํานักงานการคาภายในจังหวัด   
ทองที่นั้น

สถานที่ย่ืนคําขออนุญาต



การยื่นขอหนงัสอือนุญาตใหประกอบการคาขาว                                    
ประเภทขายสง

แบบคําขอ คข.1 พรอมเอกสารหลักฐาน
1.) หนังสอืรับรองของสาํนกังานทะเบียนหุนสวน- 
บริษัทแสดงวตัถุประสงคคาขาวสงไปจาํหนาย -
ตางประเทศ รายชือ่กรรมการ   กรรมการผูมีอํานาจ
ผูกพันนติิบุคคล ทุนจดทะเบียน สถานที่ตั้ง -
สํานักงาน    ซ่ึงรับรองไวกอนยื่นคาํขออนุญาต      
ไมเกิน 30 วัน  กรณีเปนนิติบุคคล                  
/ หรือ ทะเบียนพาณิชย กรณีเปนบุคคลธรรมดา           

2.) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสาํนักงาน       

3.) หนังสอืมอบอาํนาจ กรณีมอบใหผูอ่ืนยื่นคําขอ  
อนุญาต                                        

4.) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบ                                     

5.) คาธรรมเนียมและคําขอฯ ฉบับละ 105 บาท 

(สําเนาตาม 1 ใหผูมีอํานาจลงลายมือช่ือพรอม
ประทับตราสําคัญของบริษัทรับรองสาํเนา) กรณีเปน
นิติบุคคล

1. นิติบุคคล
2. บุคคลธรรมดา

คุณสมบัติ

สาํนักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพฯ
ย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่                
ณ สํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตร 
กรมการคาภายในอาคารกระทรวงพาณิชย  
ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ          
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
สาํนักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่น
ย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่
ณ สํานักงานการคาภายในจังหวัด   
ทองที่นั้น

สถานที่ย่ืนคําขออนุญาต



การยื่นขอหนงัสอือนุญาตใหประกอบการคาขาว                                    
ประเภททาขาว

แบบคําขอ คข.1 พรอมเอกสารหลักฐาน
1.) หนังสอืรับรองของสาํนกังานทะเบียนหุนสวน- 
บริษัทแสดงวตัถุประสงคคาขาวสงไปจาํหนาย  -
ตางประเทศ รายชือ่กรรมการ  กรรมการผูมีอํานาจ-
ผูกพันนติิบุคคล ทุนจดทะเบียน สถานที่ตั้ง -
สํานักงาน    ซ่ึงรับรองไวกอนยื่นคาํขออนุญาต      
ไมเกิน 30 วัน  กรณีเปนนิติบุคคล                  
/ หรือ ทะเบียนพาณิชย กรณีบุคคลธรรมดา               

2.) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสาํนักงาน       

3.) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน

3.) หนังสอืมอบอาํนาจ กรณีมอบใหผูอ่ืนยื่นคําขอ  
อนุญาต                                        

4.) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูมอบ -
อํานาจและผูรับมอบ                                     

5.) คาธรรมเนียมและคําขอฯ ฉบับละ 55 บาท 

(สําเนาตาม 1 ใหผูมีอํานาจลงลายมือช่ือพรอม
ประทับตราสําคัญของบริษัทรับรองสาํเนา) กรณีเปน
นิติบุคคล

1. นิติบุคคล
2. บุคคลธรรมดา

คุณสมบัติ

สาํนักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพฯ
ย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่                
ณ สํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตร 
กรมการคาภายในอาคารกระทรวงพาณิชย  
ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ          
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
สาํนักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่น
ย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่
ณ สํานักงานการคาภายในจังหวัด   
ทองที่นั้น

สถานที่ย่ืนคําขออนุญาต


