
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 
 
 

กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑) 

ออกตามความในพระพระราชบัญญัติการคา้ข้าว 
พุทธศักราช ๒๔๘๙๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 

๒๔๘๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน

พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
 
ข้อ ๒  ค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตและคําขออื่น ๆ ให้เรียกเก็บในอัตราดังต่อไปนี้ 
(๑) คําขออนุญาตประกอบการค้าข้าว ฉบับละ ๕ บาท 
(๒) คําขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว ฉบับละ ๕ บาท 
(๓) คําขอเปลี่ยนแปลงรายการใน 

หนังสืออนุญาตให้ประกอบ 
การค้าข้าว ฉบับละ ๕ บาท 

(๔) คําขอให้ออกใบแทนหนังสือ 
อนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว ฉบับละ ๕ บาท 

(๕) คําขอแจ้งเลิกประกอบการค้าข้าว ฉบับละ ๕ บาท 
(๖) คําขออนุญาตซื้อข้าวในกรณีอ่ืน 

นอกจากเพื่อบริโภค ฉบับละ ๕ บาท 
(๗) คําขออนุญาตขนย้ายข้าวจาก 

สถานที่เก็บ ฉบับละ ๕ บาท 
(๘) คําขออนุญาตเปลี่ยนแปลง 

สภาพข้าว ฉบับละ ๕ บาท 
(๙) คําขออนุญาตซื้อข้าวตามราคา 

และปริมาณที่คณะกรรมการ 
กําหนด ฉบับละ ๑๐ บาท 

(๑๐) คําขออนุญาตอื่น ๆ นอกจาก 
เพื่อบริโภค ฉบับละ ๕ บาท 

 
ข้อ ๓  ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตให้เรียกเก็บในอัตราดังต่อไปนี้ 
(๑) หนังสืออนุญาตให้ประกอบ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๕/ตอนที่ ๑๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ 



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 
 
 

การค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไป 
จําหน่ายต่างประเทศ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๒) หนังสืออนุญาตให้ประกอบ 
การค้าข้าวประเภทสีข้าว 
โรงสีขนาดเล็ก ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
โรงสีขนาดกลาง ฉบับละ ๒๕๐ บาท 
โรงสีขนาดใหญ่ ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(๓) หนังสืออนุญาตให้ประกอบ 
การค้าข้าวประเภทซื้อขาย 
โดยมียุ้งฉาง ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

(๔) หนังสืออนุญาตให้ประกอบ 
การค้าข้าวประเภทขายส่ง ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

(๕) หนังสืออนุญาตให้ประกอบ 
การค้าข้าวประเภทขายปลีก ฉบับละ ๕๐ บาท 

(๖) หนังสืออนุญาตให้ประกอบ 
การค้าข้าวประเภทเรือข้าว ฉบับละ ๕๐ บาท 

(๗) หนังสืออนุญาตให้ประกอบ 
การค้าข้าวประเภทค้าเร่ ฉบับละ ๕๐ บาท 

(๘) หนังสืออนุญาตให้ประกอบ 
การค้าข้าวประเภทอื่นนอกจาก 
ที่กล่าวใน (๑) ถึง (๗) แห่งข้อนี้ ฉบับละ ๕๐ บาท 

(๙) หนังสืออนุญาตให้ซื้อข้าว 
ในกรณีอ่ืนนอกจากเพื่อบริโภค 
ข้าวเปลือก ๑,๐๐๐ กิโลกรัมละ ๒ บาท 
ข้าวอย่างอื่นนอกจากข้าวเปลือก 
๑๐๐ กิโลกรัมละ ๑ บาท 

(๑๐) หนังสืออนุญาตให้ขนย้ายข้าวจากสถานที่เก็บ 
ข้าวเปลือก ๑,๐๐๐ กิโลกรัมละ ๒ บาท 
ข้าวอย่างอื่นนอกจากข้าวเปลือก 
๑๐๐ กิโลกรัมละ ๕๐ สตางค์ 

(๑๑) หนังสืออนุญาตให้เปลี่ยนแปลง 
สภาพข้าว ๑๐๐ กิโลกรัมละ ๕ บาท 
แต่ในกรณีการสีข้าวเปลือกให้เรียกเก็บ 
๑,๐๐๐ กิโลกรัมละ ๕๐ สตางค์ 

(๑๒) หนังสือสั่งให้ผู้มีข้าวอยู่ใน 
ครอบครองขายข้าวตามราคา 
และปริมาณที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้าวเปลือก ๑,๐๐๐ กิโลกรัมละ ๒ บาท 



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 
 
 

ข้าวอย่างอื่นนอกจากข้าวเปลือก 
๑๐๐ กิโลกรัมละ ๑ บาท 

(๑๓) หนังสืออนุญาตอื่น ๆ นอกจาก 
เพื่อบริโภค ฉบับละ ๕๐ บาท 
เศษของ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม หรือ ๑๐๐ กิโลกรัม ถ้าเกินครึ่งให้ถือเป็น ๑,๐๐๐ 

กิโลกรัม หรือ ๑๐๐ กิโลกรัม แล้วแต่กรณี 
 
ข้อ ๔  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
(๑ )  การต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวให้ เรียกเก็บเท่ากับ

ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตนั้น 
(๒) การเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว ให้เรียกเก็บ

ครั้งละ ๒๐ บาท 
(๓) ใบแทนหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว ให้ 

เรียกเก็บในอัตราดังต่อไปนี้ 
ใบแทนหนังสืออนุญาตให้ประกอบ 
การค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไป 
จําหน่ายต่างประเทศ ฉบับละ ๕๐ บาท 
ใบแทนหนังสืออนุญาตให้ประกอบ 
การค้าข้าวประเภทสีข้าว 
โรงสีขนาดเล็ก ฉบับละ ๑๐ บาท 
โรงสีขนาดกลาง ฉบับละ ๒๐ บาท 
โรงสีขนาดใหญ่ ฉบับละ ๓๐ บาท 
ใบแทนหนังสืออนุญาตให้ประกอบ 
การค้าข้าวประเภทซื้อขายโดยมี 
ยุ้งฉาง ฉบับละ ๑๐ บาท 
ใบแทนหนังสืออนุญาตให้ประกอบ 
การค้าข้าวประเภทขายส่ง ฉบับละ ๑๐ บาท 
ใบแทนหนังสืออนุญาตให้ประกอบ 
การค้าข้าวประเภทขายปลีก ฉบับละ ๑๐ บาท 
ใบแทนหนังสืออนุญาตให้ประกอบ 
การค้าข้าวประเภทเรือข้าว ฉบับละ ๑๐ บาท 
ใบแทนหนังสืออนุญาตให้ประกอบ 
การค้าข้าวประเภทค้าเร่ ฉบับละ ๑๐ บาท 
ใบแทนหนังสืออนุญาตให้ประกอบ 
การค้าข้าวประเภทอื่นตาม (๘) 
แห่งข้อ ๓ ฉบับละ ๑๐ บาท 

(๔) การเลิกประกอบการค้าข้าวทุกประเภท ให้เรียกเก็บ 
รายละ ๒๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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 
 
 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 นาม  พูนวัตถุ พลเอก เกรียงศักด์ิ  ชมะนันทน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่
เรียกเก็บตามกฎกระทรวงพาณิชย์  และกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติการค้า
ข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๔๘๙ ได้ประกาศใช้มาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ บัดนี้
สถานการณ์ทางการเงินได้เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเสียใหม่ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุฑามาศ/ปรับปรุง 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


