
ประกาศส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
ฉบับที ่ 14  พ.ศ.  2565 

เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารในการขออนุญาต  การอนญุาต  แบบหนงัสืออนุญาต 
และวิธีการขนย้ายขา้วสาลทีีใ่ช้เป็นวัตถุดบิอาหารสตัวซ์ึ่งน าเขา้จากต่างประเทศ   

 
 

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลาง 
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ฉบับที่  21  พ.ศ.  2565  เรื่อง  การควบคุมการขนย้ายข้าวสาลีที่ใช้ 
เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งน าเข้าจากต่างประเทศ  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565  ก าหนดห้ามมิให้ 
บุคคลใดขนย้ายข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งน าเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีปริมาณครั้งละตั้งแต่  
หนึ่งหมื่นกิโลกรัมขึ้นไป  เข้ามาหรือออกจากท้องที่ที่ก าหนด  เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาต  โดยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการขออนุญาต  การอนุญาต  แบบหนังสืออนุญาต  และวิธีการขนย้ายให้เป็นไปตามที่
เลขาธิการก าหนดไปแล้ว  นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  5  วรรคสี่  แห่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า 
และบริการ  ฉบับที่  21  พ.ศ.  2565  เรื่อง  การควบคุมการขนย้ายข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
ซึ่งน าเข้าจากต่างประเทศ  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕65  เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วย 
ราคาสินค้าและบริการ  จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 2 ในประกาศนี้ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ   
“ประธาน  กจร.”  หมายความว่า  ประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
“ข้าวสาลี”  หมายความว่า  ข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งน าเข้าจากต่างประเทศ   

ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย  1001.99.99 

หมวด  ๑ 
การขออนญุาต 

 
 

ข้อ 3 ให้บุคคลที่ประสงค์จะขนย้ายข้าวสาลีเข้ามาหรือออกจากท้องที่ที่ห้ามขนย้าย 
ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ฉบับที่  21  พ.ศ.  2565  เรื่อง   
การควบคุมการขนย้ายข้าวสาลีที่ ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งน าเข้าจากต่างประเทศ   ลงวันที่    
1  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕65  ยื่นค าขอตามแบบท้ายประกาศฉบับนี้  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่
ราชการตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสินค้าและบรกิาร  ฉบับที่  21  พ.ศ.  2565  เรื่อง  
การควบคุมการขนย้ายข้าวสาลีที่ ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งน าเข้าจากต่างประเทศ   ลงวันที่    
1  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕65 

้หนา   ๗๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๕



ข้อ 4 ให้บุคคลที่ประสงค์จะขนย้ายข้าวสาลีเข้ามาหรือออกจากท้องที่ที่ห้ามขนย้าย   
เป็นผู้ขออนุญาต 

กรณีค าขออนุญาตเป็นของนิติบุคคลให้ผู้มีอ านาจผูกพันนิติบุคคลหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจ
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในค าขออนญุาต  ส าหรับการยื่นค าขออนุญาต  จะมอบอ านาจให้บคุคลใดเป็นผู้ย่ืนก็ได้ 

ข้อ 5 การขออนุญาตให้แนบเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   
(๑) หนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงวัตถุประสงค์  รายชื่อกรรมการ

และผู้มีอ านาจผูกพันนิติบุคคล  ซึ่งรับรองไว้ก่อนยื่นค าขออนุญาตไม่เกินหกเดือน  ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล 
(๒) หนังสือมอบอ านาจให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในค าขออนุญาต 
(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา 
(๔) หลักฐานแสดงแหล่งที่มา  การซื้อขาย  การได้มาหรือการน าเข้ามาในราชอาณาจักร 

ซึ่งข้าวสาลี   
(๕) หลักฐานการสลักหลังรับรองของพนักงานเจ้าหน้าที่   ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

หรือส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์  
ในหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลี  กรณีผู้รับข้าวสาลีไม่สามารถรับข้าวสาลีได้ตามข้อ  ๑8 

หมวด  ๒ 
การอนุญาต 

 
 

ข้อ 6 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้รับค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ   5  แล้ว   
ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอและเอกสารหลักฐาน  เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน  ให้เสนอ
ความเห็นเบื้องต้น  แล้วน าเสนอเลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย  ประธาน  กจร.  หรือ 
ผู้ซึ่งประธาน  กจร.  มอบหมาย  หรือพาณิชย์จังหวัด  ซึ่งมีอ านาจออกหนังสืออนุญาตการขนย้าย   
แล้วแต่กรณี   

ข้อ 7 ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย  ประธาน  กจร.  หรือผู้ซึ่งประธาน  กจร.   
มอบหมาย  หรือพาณิชย์จังหวัด  แล้วแต่กรณี  พิจารณาออกหนังสืออนุญาต  การขนย้ายข้าวสาลี   
โดยค านึงถึงความถูกต้องในการได้มาและความจ าเป็นในการขนย้าย 

เมื่อได้ออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ประสานแจ้งส านักงานพาณิชย์
จังหวัดซึ่งเป็นท้องที่ปลายทางการขนย้าย  เพื่อตรวจสอบการขนย้าย 

ข้อ 8 หนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลีให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศฉบับนี้ 
หนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลีตามวรรคหนึ่ง   ให้กรอกข้อความโดยการเขียนหรือพิมพ์ 

ให้ครบถ้วน  ชัดเจน  อ่านได้ง่าย  พร้อมกับประทับตราชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสืออนุญาต 
ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่อาจแจ้งหมายเลขทะเบียนยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งพร้อมค าขอ 

อนุญาตได้  ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย  ประธาน  กจร.  หรือผู้ซึ่งประธาน  กจร.  

้หนา   ๗๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๕



มอบหมาย  หรือพาณิชย์จังหวัด  แล้วแต่กรณี  ออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลีให้ก่อน  โดยไม่ม ี
ข้อความเกี่ยวกับหมายเลขทะเบียนยานพาหนะก็ได้  แต่เมื่อได้รับแจ้งหมายเลขทะเบียนยานพาหนะจาก
ผู้ขออนุญาตแล้ว  ให้บันทึกหมายเลขทะเบียนยานพาหนะลงในคู่ฉบับและส าเนาหนังสืออนุญาต 
การขนย้ายข้าวสาลีให้ตรงตามที่ได้รับแจ้งด้วย 

ข้อ 9 การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความในหนังสืออนุญาตจะกระท ามิได้  เว้นแต่เป็นการแก้ไข
หรือเพิ่มเติมของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  8  วรรคสาม  หรือผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๑4   

ข้อ ๑0 กรณีเลขาธิการ  ประธาน  กจร.  หรือพาณิชย์จังหวัดเป็นผู้ออกหนังสืออนุญาต 
การขนย้ายข้าวสาลี  ให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มอบต้นฉบับหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลีฉบับสีขาวให้กับผู้ขออนุญาต 
(๒) เก็บคู่ฉบับหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลีฉบับสีฟ้า  พร้อมกับส าเนาหนังสืออนุญาต

ฉบับสีชมพูไว้ที่หน่วยงานซึ่งเป็นผู้ด าเนินการออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลี 
(๓) กรณีประธาน  กจร.  หรือพาณิชย์จังหวัดเป็นผู้อนุญาตการขนย้ายข้าวสาลี  ให้ส่งส าเนา

หนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลีฉบับสีเหลืองให้ส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า  
และบริการ  กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์  เป็นประจ าทุกเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ได้ออกหนังสือ 
อนุญาตการขนย้ายข้าวสาลี   

ข้อ ๑1 กรณีเลขาธิการมอบหมายผู้ด ารงต าแหน่งอื่น   ประธาน  กจร.  มอบหมายให้
นายอ าเภอ  หรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่น  เป็นผู้ออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลี   ให้ปฏิบัติ    
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มอบต้นฉบับหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลีฉบับสีขาวให้กับผู้ขออนุญาต 
(๒) เก็บคู่ฉบับหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลีฉบับสีฟ้าไว้ที่หน่วยงาน  ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการ

ออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลี 
(๓) ส่งส าเนาหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลี  ๒  ฉบับ  คือ  ฉบับสีชมพู  และฉบับสีเหลอืง

ให้ส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์  
กรณีเลขาธิการมอบหมายผู้ด ารงต าแหน่งอื่นเป็นผู้ออกหนังสืออนุญาตขนย้าย   หรือส่งให้ส านักงาน 
พาณิชย์จังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น  กรณีประธาน  กจร.  มอบหมายให้นายอ าเภอ  หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งอื่นเป็นผู้ออกหนังสืออนุญาตขนย้าย  เป็นประจ าทุกสามวันนับตั้งแต่วันที่ได้ออกหนังสือ 
อนุญาตการขนย้ายข้าวสาลี 

ให้ส านักงานพาณิชย์จังหวัดส่งส าเนาหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลีฉบับสีเหลือง 
ตาม  (๓)  ให้ส านักงานคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ  กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณชิย์   
เป็นประจ าทุกเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับส าเนาหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลี 

ข้อ ๑2 หนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลีให้มีอายุการใช้ตามระยะเวลา  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๗๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๕



(๑) การขนย้ายทางบกโดยรถ  ให้ค านวณระยะเวลาที่อนุญาตให้ขนย้าย  โดยถือระยะทาง
ภายในหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกต่อสามชั่วโมง  และทุกระยะทางหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อไปต่อสามชั่วโมง   
เศษของหนึ่งร้อยกิโลเมตรให้คิดเพิ่มได้อีกสามชั่วโมง 

(๒) การขนย้ายทางบกโดยรถไฟ  การขนย้ายทางทะเล  หรือการขนย้ายโดยช่องทางอื่น   
ให้ก าหนดระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม 

กรณีมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจขนย้ายโดยถือระยะทางหนึ่งร้อยกิโลเมตร  ต่อสามชั่วโมงตาม  (1)  ได้   
ให้เลขาธิการ  หรือประธาน  กจร.  หรือพาณิชย์จังหวัด  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เป็นกรณีไป 

ให้ผู้ออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลีระบุวันและเวลาเริ่มต้น  กับวันและเวลาสิ้นสุดอายุ
การใช้หนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลีไว้ด้วย 

ข้อ 13 ให้ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลีที่ไม่สามารถขนย้ายภายในเวลาและ
ปริมาณที่ก าหนด  ต้องขอยกเลิกหนังสืออนุญาตการขนย้ายดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการกลาง  
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์  หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
ที่ด าเนินการออกหนังสืออนุญาตการขนย้าย  ภายในสามวันนับแต่วันที่หนังสืออนุญาตการขนย้ายหมดอายุ   
เพื่อด าเนินการยกเลิกต่อไป 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  กรมการค้าภายใน   
กระทรวงพาณิชย์  หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัด  ได้รับหนังสืออนุญาตการขนย้ายตามวรรคหนึ่งไว้แล้ว   
ให้น าเสนอเลขาธิการหรือผู้ซึง่เลขาธกิารมอบหมาย  ประธาน  กจร.  หรือผู้ซึ่งประธาน  กจร.  มอบหมาย   
หรือพาณิชย์จังหวัด  ซึ่งมีอ านาจออกหนังสืออนุญาตการขนย้าย  แล้วแต่กรณี  เพ่ือด าเนินการยกเลิก
หนังสืออนุญาตดังกล่าว 

หนังสืออนุญาตการขนย้ายที่ได้ยกเลิกแล้ว  ให้ส านักงานพาณิชย์จังหวัด  ส่งต้นฉบับหนังสือ 
อนุญาตการขนย้ายดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  กรมการค้าภายใน   
กระทรวงพาณิชย ์ ภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันยกเลิก 

หมวด  ๓ 
การขนย้าย 

 
 

ข้อ ๑4 กรณีหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลีไม่มีข้อความเกี่ยวกับหมายเลขทะเบียน
ยานพาหนะตามข้อ  8  วรรคสาม  ให้ผู้ขออนุญาตบันทึกหมายเลขทะเบียนยานพาหนะลงในหนังสือ
อนุญาตการขนย้ายข้าวสาลีก่อนการขนย้าย  และให้แจ้งส่วนราชการ  หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
ที่ด าเนินการออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลีทันทีที่ได้มีการบันทึกหมายเลขทะเบียนยานพาหนะ 
ลงในหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลีแล้ว 

้หนา   ๗๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๑5 ให้ผู้ขออนุญาตมอบต้นฉบับหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลีฉบับสีขาว  ให้ผู้ขับขี่
หรือผู้ควบคุมยานพาหนะน าติดไปกับยานพาหนะด้วยทุกครั้ง  เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา 

ข้อ ๑6 การขนย้ายจะต้องขนย้ายให้ตรงตามชนิด  ปริมาณ  ระยะเวลา  ที่อนุญาตให้ขนย้าย  
สถานที่ปลายทาง  และใช้ยานพาหนะที่มีหมายเลขทะเบียนตามที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตการขนย้าย 
ข้าวสาลี  ทั้งนี้  หนังสืออนุญาตให้ใช้เฉพาะการขนย้ายครั้งเดียวเท่านั้น 

ข้อ ๑7 ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องระหว่างการขนย้าย  ซึ่งจะท าให้การขนย้ายไม่เป็นไป 
ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลี  ให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าเกิดเหตุขัดข้องในท้องที่ซึ่งเป็นต้นทางการขนย้าย  ให้ผู้ขออนุญาต  ผู้ขับขี่หรือผู้ควบคุม 
ยานพาหนะนั้นแจ้งเหตุขัดข้องต่อผู้มีอ านาจในการอนุญาตขนย้ายโดยด่วน 

(๒) ถ้าเกิดเหตุขัดข้องในท้องที่อื่นซึ่งมิใช่เป็นต้นทางในการขนย้าย  ให้ผู้ขับขี่หรือผู้ควบคุม
ยานพาหนะนั้นแจ้งเหตุขัดข้องต่อเจ้าหน้าที่   ณ  สถานที่ราชการแห่งท้องที่ที่ เกิดเหตุดังต่อไปนี้    
เพ่ือให้สลักหลังรับรองในหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยระบุถึงเหตุขัดข้องดังกล่าว   
พร้อมทั้งลงนามและระบุต าแหน่งไว้ด้วย 

 (ก) พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจ า  ณ  ส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วย 
ราคาสินค้าและบริการ  กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์   กรณีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นในเขต 
กรุงเทพมหานคร  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจ า  ณ  ส านักงานพาณิชย์จังหวัด  หรือ 

 (ข) ร้อยเวรที่ปฏิบัติงานประจ า  ณ  สถานีต ารวจท้องที่ที่เกิดเหตุ  หรือ 
 (ค) เจ้าหน้าที่ต ารวจทางหลวงชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ 
ข้อ ๑8 เมื่อได้ขนย้ายถึงปลายทางแล้ว  ให้ผู้ขับขี่หรือผู้ควบคุมยานพาหนะ  มอบต้นฉบับ

หนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลีฉบับสีขาวให้ผู้รับข้าวสาลีตามที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตการขนย้าย   
เพื่อสลักหลงัรับข้าวสาลี   

ให้ผู้ขออนุญาตขนย้ายข้าวสาลีมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้มีการน าส่งต้นฉบับหนังสืออนุญาต  
การขนย้ายข้าวสาลีฉบับสีขาว  ซึ่งมีการสลักหลังรับข้าวสาลีตามวรรคหนึ่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่ 
ปลายทาง  ภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่เวลาที่ได้ขนย้ายถึงปลายทางแล้ว  ดังนี้ 

(1) ส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ   กรมการค้าภายใน   
กระทรวงพาณิชย ์ กรณีที่กรุงเทพมหานครเป็นปลายทางการขนย้าย   

(2) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดแห่งท้องที่ปลายทางการขนย้าย  กรณีปลายทางการขนย้าย 
เป็นจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร 

ถ้าระยะเวลาส่งต้นฉบับหนังสืออนญุาตตามวรรคสองสิ้นสุดลงในวนัหยุดราชการให้น าส่งภายใน
วันแรกที่หน่วยงานตาม  (1)  และ  (2)  เปิดท าการตามปกติ  ทั้งนี้  ผู้ขออนุญาตขนย้ายข้าวสาลี 
ตามวรรคสอง  อาจส่งต้นฉบับหนังสืออนุญาตขนย้ายดังกล่าว  โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้  
โดยให้ถือวันที่ประทับตราประจ าวัน  ณ  ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันส่ง 

้หนา   ๗๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๕



กรณีที่ผู้รับข้าวสาลีตามที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลี  ไม่สามารถรับข้าวสาลีได้   
ให้ผู้ขออนุญาตขนย้าย  ผู้ขับขี่หรือผู้ควบคุมยานพาหนะแจ้ง เหตุขัดข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่    
ณ  ส านักงานพาณิชย์จังหวัด  หรือส านักงานคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสินคา้และบรกิาร  กรมการค้าภายใน   
กระทรวงพาณิชย์  ซึ่งเป็นปลายทางการขนย้ายข้าวสาลีนั้น  เพ่ือสลักหลังรับรองในหนังสืออนุญาต 
ให้ขนย้ายข้าวสาลี  โดยระบุถึงเหตุขัดข้องดังกล่าว  พร้อมทั้งลงนามและระบุต าแหน่งไว้ด้วย 

กรณีที่ไม่สามารถรับข้าวสาลีได้ตามวรรคสี่  และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สลักหลังรับรองในหนงัสอื
อนุญาตให้ขนย้ายแล้ว  หากผู้ขออนุญาตขนย้ายประสงค์จะขนย้ายต่อไป  โดยขนย้ายเข้ามาหรือออกจาก
ท้องที่ที่ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ฉบับที่  21  พ.ศ.  2565   
เรื่อง  การควบคุมการขนย้ายข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งน าเข้าจากต่างประเทศ   ลงวันที่   
1  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕65  ต้องด าเนินการขออนุญาตขนย้ายใหม่ตามประกาศนี้   

ข้อ ๑9 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัด  รับต้นฉบับหนังสืออนุญาตการขนย้าย 
ข้าวสาลีฉบับสีขาวตามข้อ  ๑8  วรรคสอง  ไว้แล้ว  ให้ส่งต้นฉบับหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลี   
ให้ส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์   
ภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับต้นฉบับหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลี 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

วัฒนศักย ์ เสือเอี่ยม 
อธิบดีกรมการค้าภายใน 

เลขาธกิารคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินคา้และบรกิาร 

้หนา   ๗๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๕



เลขที่รับ  
วันที่รบั  
ผู้รบั  

 
คําขอรบัหนังสืออนญุาตการขนย้ายข้าวสาลีทีใ่ช้เป็นวัตถดุบิอาหารสัตว์                 

ซ่ึงนําเข้าจากต่างประเทศ 
๑. ผู้ขออนญุาตขนย้ายข้าวสาลทีี่ใชเ้ปน็วัตถุดบิอาหารสตัว์ซ่ึงนาํเข้าจากตา่งประเทศ 

ชื่อ ที่อยู่ 
 
 

 

๒. ผู้รับปลายทางขา้วสาลทีีใ่ช้เปน็วัตถุดบิอาหารสตัว์ซ่ึงนําเข้าจากตา่งประเทศ (ชื่อ/ที่อยู่/โทรศพัท์) 
ชื่อ ที่อยู่ 

 
 

 

๓. รายละเอียดขา้วสาลทีีใ่ชเ้ป็นวัตถุดบิอาหารสตัว์ซ่ึงนาํเขา้จากต่างประเทศ 
ชื่อสินค้า ชนดิ ปริมาณ/กิโลกรัม 

   
๔. การขนย้าย 

สถานทีต่น้ทาง สถานทีป่ลายทาง (ชื่อ/ที่อยู่/ปริมาณ/กิโลกรัม)
  
 
 

รถบรรทกุ เรือ อ่ืนๆ หมายเลขทะเบียน
    
ระยะเวลาที่ขอขนย้าย                     ต้ังแต่วันที่….…………เวลา………น. ถึงวันที่…..…..….…เวลา………น. 
เส้นทางการเดินทาง (ระบุช่ือทางหลวง/ถนน)............................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................................

๕. คํารบัรอง 

           ขอย่ืนคําขอน้ีเ พ่ือรับหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลีที่ ใ ช้ เ ป็นวัตถุ ดิบอาหารสัตว์ซึ่ ง นําเข้า                   
จากต่างประเทศ และขอรับรองว่าข้อความท่ีกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
             ลงชื่อ……………………………………….……..ผู้ขออนญุาต 
      (......................................................) 

          ................./..................../.................   
   (ประทับตรานิติบุคคล)                       

 

 



เลขที่ออก  
วันหมดอาย ุ  

 
เล่มที่          เลขที ่

หนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถดุิบอาหารสัตว์                      
ซ่ึงนําเข้าจากต่างประเทศ 

๑. ผู้ขออนญุาตขนย้ายข้าวสาลทีี่ใชเ้ปน็วัตถุดบิอาหารสตัว์ซ่ึงนาํเข้าจากตา่งประเทศ 
ชื่อ ที่อยู่ 

 
 

 

๒. ผู้รับปลายทางขา้วสาลทีีใ่ช้เปน็วัตถุดบิอาหารสตัว์ซ่ึงนําเข้าจากตา่งประเทศ (ชื่อ/ที่อยู่/โทรศพัท์) 
ชื่อ ที่อยู่ 

 
 

 

๓. รายละเอียดขา้วสาลทีีใ่ชเ้ป็นวัตถุดบิอาหารสตัว์ซ่ึงนาํเขา้จากต่างประเทศ 
ชื่อสินค้า ชนดิ ปริมาณ/กิโลกรัม 

   
๔. การขนย้าย 

สถานทีต่น้ทาง สถานทีป่ลายทาง (ชื่อ/ที่อยู่/ปริมาณ/กิโลกรัม)
  
  
  

รถบรรทกุ เรือ อ่ืนๆ หมายเลขทะเบียน
  
ระยะเวลาที่ขอขนย้าย                     ต้ังแต่วันที่….…………เวลา………น. ถึงวันที่…..…..….…เวลา………น. 
เส้นทางการเดินทาง (ระบุช่ือทางหลวง/ถนน)............................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................................

๕. การอนญุาต 

           อนุญาตให้ขนย้ายข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนําเข้าจากต่างประเทศตามรายการดังกล่าวข้างต้น              
ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการว่าด้วยการควบคุมการขนย้ายข้าวสาลีที่ นําเข้า                 
จากต่างประเทศ 
 
               ออกให้ ณ วันที่………………………….………พ.ศ. ............ 
                         ลงชื่อ……………………………………….……..ผู้อนญุาต 

       ตําแหนง่……………………………………………………….   
   (ประทับตราส่วนราชการ)                       

๑. ให้ผู้ขออนุญาตขนย้ายข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนําเข้าจากต่างประเทศมีหน้าที่ดําเนินการเพ่ือให้มีการนําส่งต้นฉบับหนังสืออนุญาตฯ 
ฉบับสีขาวส่งสํานักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่หรือกรมการค้าภายใน ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่ที่ได้ขนย้ายถึงจุดหมายปลายทาง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับโดยถือวันที่ได้ประทับตราประจําวัน ณ ที่ทําการไปรษณีย์เป็นวันส่ง 
๒. หากละเลยหรือเกินเวลาที่กําหนดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

คําเตือน 

 


