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อานันทมหิดล 

ตราไว้ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2489 
เป็นปีที่ 13 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
 โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบการค้าข้าว 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้  โดยค าแนะน าและ
ยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489” 
 มาตรา 21 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 
 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ข้าว” หมายความว่าข้าวเปลือกทุกชะนิด ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้าวเหนียว และรวม
ตลอดถึงปลายข้าว  
 “การค้าข้าว” หมายความว่าการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนกรรมสิทธิ์ข้าว   
 “ผู้ค้าข้าว” หมายความว่า บุคคลซึ่ งได้รับอนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวตาม                     
พระราชบัญญัตินี้ 
 “คณะกรรมการ ”  หมายความว ่า  คณะกรรมการซึ ่ง ตั ้ง ขึ ้น ต ามความ                           
ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “พนักงานเจ้ าหน้ าที่ ”  หมายความว่ า  ผู้ ที่ คณะกรรมการแต่ งตั้ งขึ้ น ตาม                           
พระราชบัญญัตินี้  
 มาตรา 4 ให้มีกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งนาย และ                     
กรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่าหกนายซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  มีอ านาจและหน้าที่ตามบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 5 คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลใดหรือคณะบุคคลใดเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติการอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน               
ในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งแทนคณะกรรมการได้ 
 มาตรา 6 ให้คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในสถานที่  หรือ                
เคหะสถานของบุคคลใดเพือ่ตรวจข้าว ใบรับในการขาย หรือแลกเปลี่ยนข้าว รายงานการค้าข้าว และ
เอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับการค้าข้าวได้ในเวลากลางวัน และมีอ านาจสั่งบุคคลใดที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า
ในเรื่องที่เก่ียวกับการนั้นได้ 
                                                 

1 ราชกิจจานุเบกษา ฉะบับกฤษฎีกา เล่ม 63 ตอนท่ี 29 ก ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2489  
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 มาตรา 7 ให้คณะกรรมการมีอ านาจประกาศเขตต์ควบคุมการค้าข้าวได้ 
 มาตรา 8 ในเขตต์ควบคุมการค้าข้าว ให้คณะกรรมการมีอ านาจ 
 (1) ก าหนดราคาสูงสุดของข้าว 
 (2) ห้ามมิให้ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนข้าวเกินกว่าราคาที่คณะกรรมการก าหนด 
 (3) สั่งให้แจ้งปริมาณและสถานที่เก็บข้าว หรือห้ามยักย้ายข้าวจากสถานที่เก็บ หรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพข้าว เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาต 
 (4).สั่งให้ผู้ค้าข้าว ขายข้าวให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดตามราคาและปริมาณ                   
ที่คณะกรรมการก าหนด 
 มาตรา 9 ในเขตต์ควบคุมการค้าข้าว ผู้ประกอบการค้าข้าวต้องได้รับหนังสืออนุญาต
จากคณะกรรมการก่อน 
 การขออนุญาตประกอบการค้าข้าว ให้ท าตามแบบที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
 ผู้ที่ท าการค้าข้าวอยู่ก่อนวันประกาศเขตต์ควบคุมการค้าข้าว ให้ยื่นค าขออนุญาต
ประกอบการค้าข้าวภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่          
วันประกาศเขตต์ควบคุมการค้าข้าว 
 มาตรา 10 ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวต้องเก็บหนังสืออนุญาต           
นั้นไว้ในที่เปิดเผย ซึ่งอาจจะแลเห็นได้สะดวก ณ สถานที่ทีท่ าการค้าข้าว 
 มาตรา 11 บทบัญญัติมาตรา 9 มิให้ใช้บังคับแก่ 
 (1) กสิกรซึ่งขายหรือแลกเปลี่ยนข้าวซึ่งกสิกรนั้นผลิตได้จากเนื้อที่ที่ตนท า 
 (2) ผู้ที่ขายหรือแลกเปลี่ยนข้าวครั้งหนึ่งมีปริมาณดังนี้ 
   (ก) ข้าวเปลือกทุกชะนิดไม่เกินสองเกวียนหลวง 
   (ข) ข้าวอื่น ๆ ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดกิโลกรัม 
 มาตรา 12 ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวตามพระราชบัญญัตินี้               
ต้องท ารายงานการค้าข้าวยื่นต่อคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในกฎกระทรวง 
 มาตรา 13 ในเขตต์ควบคุมการค้าข้าว ห้ามมิให้ผู้ประกอบการค้าข้าวคนใดขาย 
แลกเปลี่ยน หรือโอนกรรมสิทธิ์ข้าวแก่ผู้ที่มิได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว เว้นแต่ไม่เกิน
ปริมาณที่ก าหนดไว้ในมาตรา 11 
 บุคคลใดต้องการซื้อข้าวเกินปริมาณที่ก าหนดไว้ในมาตรา 11 เพ่ือบริโภค ให้ขออนุญาต
ต่อคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการได้ออกหนังสืออนุญาตแล้ว ก็ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวขายข้าว      
ให้บุคคลนั้นได ้
 หนังสืออนุญาตตามความในวรรคก่อน คณะกรรมการจะออกให้ฉะเพาะคราวหนึ่ง 
หรือหลายคราวเป็นประจ าก็ได้ 
 มาตรา 14 ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว ต้องแสดงราคาข้าว
ประจ าวันเป็นภาษาไทยไว้ในที่เปิดเผย ซึ่งอาจจะแลเห็นได้สะดวก ณ สถานที่ท าการค้าข้าว 
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 มาตรา 15 หนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวให้มีก าหนดเวลาและเงื่อนไข
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
 มาตรา 16 หนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวให้ใช้ได้ฉะเพาะตัว จะโอนกันไม่ได้ 
และเม่ือเลิกประกอบการค้าข้าวแล้ว ต้องแจ้งให้คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ 
 มาตรา 17 ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศหรือค าสั่งคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่           
ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจ าคุกไม่เกิน
ห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจ า 
 มาตรา 18 ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 9 มาตรา 12 หรือมาตรา 13 วรรค 1           
ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจ า 
 มาตรา 19 ผู้ ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 10 มาตรา 14 หรือมาตรา 16                  
ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจ า 
 มาตรา 20 ผู้ใดให้ถ้อยค าเท็จในการแจ้งปริมาณหรือสถานที่เก็บข้าว หรือขัดขืน 
หรือฝ่าฝืนค าสั่งคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา 6 หรือให้ถ้อยค าเท็จ
แก่บุคคลนั้น ๆ ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือ             
ทั้งปรับทั้งจ า 
 มาตรา 21 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ ใดปฏิบัติการหรือละเว้นปฏิบัติการในหน้าที่               
อันเป็นการช่วยเหลือให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ มีความผิด
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าพันบาท 
 มาตรา 22 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและ
กิจการอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
        ปรีดี  พนมยงค์ 
         นายกรัฐมนตรี 


