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พระราชบัญญัติ 
คลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็น 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็น   
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานติิบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติคลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็น  

พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คลังสินค้า”  หมายความว่า  สถานที่สําหรับเก็บรักษาสินค้า  แต่ไม่รวมถึงสถานที่พักหรือ

รวบรวมสินค้า  เพื่อรอการกระจายหรือรอการจัดส่งสินค้า 
“กิจการคลังสินค้า”  หมายความว่า  การรับทําการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า  เพื่อบําเหน็จ

เป็นทางการค้าปกติ  ไม่ว่าบําเหน็จนั้นจะเป็นเงิน  ค่าตอบแทน  หรือประโยชน์อื่นใด 
“ไซโล”  หมายความว่า  สถานที่สําหรับเก็บรักษาสินค้า  โดยมีระบบควบคุมความชื้นไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ  

เพื่อป้องกันและรักษาคุณภาพของสินค้า  แต่ไม่รวมถึงสถานที่พักหรือรวบรวมสินค้า  เพื่อรอการกระจาย
หรือรอการจัดส่งสินค้า 
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“กิจการไซโล”  หมายความว่า  การรับทําการเก็บรักษาสินค้าในไซโล  เพื่อบําเหน็จเป็นทางการค้าปกติ  
ไม่ว่าบําเหน็จนั้นจะเป็นเงิน  ค่าตอบแทน  หรือประโยชน์อื่นใด 

“ห้องเย็น”  หมายความว่า  สถานที่สําหรับเก็บรักษาสินค้า  โดยมีระบบควบคุมอุณหภูมิไม่ว่า 
โดยวิธีใด ๆ  เพื่อป้องกันและรักษาคุณภาพของสินค้า  แต่ไม่รวมถึงสถานที่พักหรือรวบรวมสินค้า   
เพื่อรอการกระจายหรือรอการจัดส่งสินค้า 

“กิจการห้องเย็น”  หมายความว่า  การรับทําการเก็บรักษาสินค้าในห้องเย็น  เพื่อบําเหน็จเป็น
ทางการค้าปกติ  ไม่ว่าบําเหน็จนั้นจะเป็นเงิน  ค่าตอบแทน  หรือประโยชน์อื่นใด 

“บริษัทในเครือ”  หมายความว่า  บริษัทแม่  บริษัทลูก  และบริษัทร่วม  ของบริษัทที่ประกอบกิจการ
คลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น 

“บริษัทแม่”  หมายความว่า 
(๑) บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น 

ตั้งแต่ร้อยละห้าสิบของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  
หรือกิจการห้องเย็น 

(๒) บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทตาม  (๑)  ตั้งแต่ร้อยละย่ีสิบห้าของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  หรือ 
(๓) บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทตาม  (๒)  ตั้งแต่ร้อยละย่ีสิบห้าของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
“บริษัทลูก”  หมายความว่า  บริษัทที่มีบริษัทซึ่งประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือ

กิจการห้องเย็นถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละย่ีสิบห้าของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
“บริษัทร่วม”  หมายความว่า 
(๑) บริษัทที่มีบริษัทแม่ของบริษัทซึ่งประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น

ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละย่ีสิบห้าของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  หรือ 
(๒) บริษัทที่มีบริษัทถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ  ไม่เกินสองทอด  โดยเร่ิมจากการถือหุ้นในบริษัท

ตาม  (๑)  ทั้งนี้  โดยมีการถือหุ้นในแต่ละทอดตั้งแต่ร้อยละย่ีสิบห้าของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
“ใบรับของคลังสินค้า”  หมายความว่า  ใบรับของคลังสินค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

ลักษณะ  ๑๔  ว่าด้วยการเก็บของในคลังสินค้า  และให้หมายความรวมถึงตั๋วไซโล  ใบรับไซโล  ใบรับสินค้า  
ตั๋วห้องเย็น  ใบรับสินค้าฝากแช่  และเอกสารที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกับใบรับของ
คลังสินค้า 

“ประทวนสินค้า”  หมายความว่า  ประทวนสินค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ลักษณะ  ๑๔  
ว่าด้วยการเก็บของในคลังสินค้า  และให้หมายความรวมถึงเอกสารที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกับ
ประทวนสินค้า 

“นายคลังสินค้า”  หมายความว่า  ผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  
หรือกิจการห้องเย็น  และให้หมายความรวมถึงผู้ได้รับมอบอํานาจจากผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  
หรือกิจการห้องเย็นด้วย 
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“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า  ใบอนุญาตประกอบกิจการไซโล  
หรือใบอนุญาตประกอบกิจการห้องเย็น 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกํากับคลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็น 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการกํากับคลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็น 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมการค้าภายใน 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง  ทบวง  กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
มาตรา ๕ ให้นําบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ลักษณะ  ๑๔  ว่าด้วย

การเก็บของในคลังสินค้า  มาใช้บังคับกับการประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น
ตามพระราชบัญญัตินี้  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  
รวมทั้งลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม  และออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการกํากับคลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็น 

 
 

มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการกํากับคลังสินค้า  ไซโล  
และห้องเย็น”  ประกอบด้วย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงพาณิชย์
เป็นรองประธานกรรมการ  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับกิจการคลังสินค้า  
กิจการไซโล  กิจการห้องเย็น  หรือกิจการธนาคารพาณิชย์  กิจการละหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา ๘ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเพื่อการดาํเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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(๓) ออกประกาศกําหนดอัตราค่าบําเหน็จในการเก็บรักษาสินค้าหรือให้บริการเก่ียวกับสินค้า
ไม่ให้สูงเกินสมควร  รวมทั้งเสนอแนะแก่อธิบดีในการกําหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากใบรับของคลังสินค้า
และประทวนสินค้า 

(๔) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการ 
การออกประกาศกําหนดอัตราค่าบําเหน็จตาม  (๓)  จะกระทําได้เฉพาะเม่ือมีเหตุอันควรหรือจําเป็น

ในการรักษาระดับอัตราค่าบําเหน็จอย่างเป็นธรรม 
ประกาศตาม  (๒)  และ  (๓)  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๗  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่น 

ดํารงตําแหน่งแทน  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยย่ีสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้  และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างนั้น  อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความในวรรคสอง 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะมีเหตุบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
มาตรา ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ในการประชุมของคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้รองประธานกรรมการทําหน้าที่แทน  ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงขึ้นทําหน้าที่แทน 

การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน   
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๒ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น 
ในเรื่องหนึ่งเร่ืองใดหรือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด  ตามที่ได้รับมอบหมายแล้วรายงานต่อคณะกรรมการก็ได้ 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๑  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๓ ให้กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์  ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของ

คณะกรรมการ  และให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปและงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
(๒) พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  

และกิจการห้องเย็น 
(๓) รับเร่ืองร้องเรียนที่ผู้มีส่วนได้เสียอ้างว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัตินี้  เพื่อเสนออธิบดี 
(๔) ปฏิบัติการตามประกาศ  ระเบียบ  และตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับการร้องเรียนตาม  (๓)  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนด 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ มี เหตุอันควรหรือจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  ชี้แจงข้อเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจงเป็นหนังสือ   

หรือให้ส่งบัญชี  ทะเบียน  เอกสาร  หรือหลักฐานใด  เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 
(๒) เข้าไปในสถานที่ทําการ  คลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็น  ของผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  

กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น  ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทําการ
ของสถานที่นั้น  เพื่อตรวจสอบให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ในการนี้  ให้มีอํานาจสอบถามข้อเท็จจริง  
เรียกบัญชี  ทะเบียน  เอกสาร  หรือหลักฐานที่เก่ียวข้อง 

(๓) อายัดบัญชี  ทะเบียน  เอกสาร  หรือหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด   

(๔) เก็บหรือนําสินค้าในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  ให้บุคคลที่เก่ียวข้องอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 



หน้า   ๖ 
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มาตรา ๑๕ ในการปฏิบัติหน้าที่  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 
บัตรประจําตัวให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๑๖ หนังสือเรียกตามมาตรา  ๑๔  (๑)  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นําส่ง  ณ  ภูมิลําเนา

หรือสถานที่ทําการของบุคคลซึ่งระบุไว้ในหนังสือเรียกในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก 
หรือในระหว่างเวลาทําการของบุคคลนั้น  หรือจะส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้ 

มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้กรรมการ  อธิบดี  และพนักงานเจ้าหน้าที่  
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๒ 
การประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  และกิจการห้องเย็น 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การจัดตั้ง  การขออนุญาต  และการออกใบอนุญาต 

 
 

มาตรา ๑๘ การประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นจะกระทําได้
เฉพาะนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัด  บริษัทมหาชนจํากัด  และสหกรณ์  ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ในการประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น  โดยได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 

ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นจะต้องมิใช่ผู้ประกอบ
กิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น  ซึ่งเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา  ๕๖  และ 
ยังไม่พ้นกําหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๙ ใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๘  ให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  เม่ือได้ย่ืน 

คําขอดังกล่าวแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าอธิบดีจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ประกอบ

กิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดดังกล่าว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
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มาตรา ๒๑ ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นต้องแสดงใบอนุญาต
หรือใบแทนใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี  ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ทําการของผู้ประกอบกิจการ
คลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น 

มาตรา ๒๒ ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นอาจมีสํานักงาน
สาขาได้  แต่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มีสํานักงานสาขาจากอธิบดี 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มีสํานักงานสาขาตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๓ ใบอนุญาตให้มีสํานักงานสาขาตามมาตรา  ๒๒  ให้มีอายุตามอายุของใบอนุญาต  
ในกรณีที่ใบอนุญาตส้ินอายุและไม่มีการขอต่ออายุ  หรืออธิบดีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ถือว่าใบอนุญาต
ให้มีสํานักงานสาขาเป็นอันสิ้นผล 

ในกรณีที่ใบอนุญาตส้ินอายุและมีการย่ืนคําขอต่ออายุแล้ว  ให้ใบอนุญาตให้มีสํานักงานสาขา 
มีผลต่อไปจนกว่าอธิบดีจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

มาตรา ๒๔ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๑  มาใช้บังคับกับการขอรับใบแทน
ใบอนุญาตให้มีสํานักงานสาขาและการแสดงใบอนุญาตให้มีสํานักงานสาขาโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๒ 
การกํากับดูแลกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  และกิจการห้องเย็น 

 
 

มาตรา ๒๕ ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นต้องส่งมอบ 
ใบรับของคลังสินค้าให้แก่ผู้นําสินค้ามาฝากเก็บในคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นทุกคร้ังเม่ือได้รับสินค้า  
ส่วนประทวนสินค้าให้ส่งมอบเมื่อผู้นําสินค้ามาฝากร้องขอ  ทั้งนี้  ใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า
ต้องบันทึกไว้ในทะเบียนซึ่งสามารถตรวจสอบได้ 

มาตรา ๒๖ ใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้าต้องมีเลขลําดับตรงกันกับเลขในทะเบียน
ตามมาตรา  ๒๕  และลงลายมือชื่อของนายคลังสินค้า 

ใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า  อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น 
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้ฝาก 
(๓) ที่ตั้งคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็น 
(๔) ค่าบําเหน็จในการเก็บรักษาสินค้าหรือให้บริการเก่ียวกับสินค้า 
(๕) ลักษณะ  ชนิด  ปริมาณ  น้ําหนักหรือขนาด  รวมทั้งสภาพและจํานวนของสินค้าที่เก็บรักษา  

เคร่ืองหมายหีบห่อ  และข้อความที่แจ้งลักษณะอันตรายแห่งสินค้า 
(๖) สถานที่และวันออกใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า 
(๗) กําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาสินค้า 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๘) ถ้าสินค้าที่เก็บรักษามีประกันภัย  ให้แสดงจํานวนเงินที่ประกันภัย  กําหนดเวลาที่ประกันภัย  
และชื่อของผู้รับประกันภัยด้วย 

(๙) มาตรฐานที่ใช้ในการเก็บรักษาสินค้าของคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็น 
กําหนดระยะเวลาตาม  (๗)  ถ้ามิได้กําหนดไว้  ให้ถือว่าวันที่ผู้ฝากมาขอรับสินค้าเป็นวันครบกําหนด 
มาตรา ๒๗ ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นต้องมีทุนตามที่

คณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา ๒๘ คลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็น  ต้องมีลักษณะ  สภาพ  และวิธีการดําเนินงาน

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด   
มาตรา ๒๙ ห้ามผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นกระทําการ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ออกใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้าใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน  โดยมิได้ยกเลิก 

ใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้าเดิม  โดยทุจริต 
(๒) ให้เช่าคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็น  เกินกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่คลังสินค้า  ไซโล   

หรือห้องเย็น  โดยมิได้แจ้งให้อธิบดีทราบ 
(๓) ลดทุนตามมาตรา  ๒๗  โดยมิได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
(๔) ฝากเงินไว้ที่อื่นนอกจากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุน  โดยมิได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
(๕) ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือ  ผู้จัดการ  กรรมการ  หรือหุ้นส่วนของผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  

กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น 
(๖) เรียกเก็บค่าบําเหน็จในการเก็บรักษาสินค้าหรือให้บริการเก่ียวกับสินค้าเกินอัตราที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 
การแจ้งตาม  (๒)  และการขออนุญาตและการอนุญาตตาม  (๓)  และ  (๔)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา ๓๐ เม่ือผู้ทรงใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้ามาขอรับสินค้าที่ฝากโดยเวนคืน

ใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้า  ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น 
ต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ทรงใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้า  เว้นแต่จะปรากฏว่าผู้ฝากมีหนี้ 
อันเกิดจากการฝาก  หรือหนี้จากการรับบริการอื่นใดเก่ียวกับสินค้าที่รับฝาก  ให้ยึดหน่วงสินค้าไว้ได้ 
ตามจํานวนหนี้ที่ค้างชําระอยู่ 

มาตรา ๓๑ ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นต้องจัดให้มี 
การตรวจสอบสินค้าทั้งหมดที่เก็บไว้ในคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็น  อย่างน้อยปีละสองคร้ัง  ภายในเดือน
มิถุนายนและเดือนธันวาคม  และต้องแจ้งวันทําการตรวจสอบเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่  ผู้ฝาก   
และผู้ทรงใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้า  ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  เพื่อให้บุคคลดังกล่าว 
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มีโอกาสเข้าร่วมการตรวจสอบน้ัน  และผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น 
ต้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๓๒ ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นต้องยอมให้ผู้ฝาก
หรือผู้ทรงใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้าเข้าตรวจสอบสินค้าในคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็น   
ในระหว่างเวลาทําการของสถานท่ีนั้น 

ผู้ฝากหรือผู้ทรงใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้าต้องแจ้งวันเข้าตรวจสอบเป็นหนังสือ 
ให้ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  และผู้ประกอบ
กิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นต้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๓๓ ให้ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นจัดทําบัญชี
แสดงรายรับและรายจ่ายทั้งสิ้นเก่ียวกับกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น  และบัญชี 
คุมสินค้าที่เก็บรักษาให้เรียบร้อยและถูกต้อง  เก็บไว้  ณ  สถานที่ทําการของผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  
กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น  และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ทุกเวลา 

มาตรา ๓๔ ให้ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นส่งรายงานประจําปี  
พร้อมด้วยงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนแสดงฐานะการเงินและฐานะของกิจการสําหรับรอบปีปฏิทิน 
ที่ล่วงมาแล้วต่ออธิบดีภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน  ตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

ถ้าปรากฏว่ารายงานประจําปี  และงบดุลหรือบัญชีกําไรขาดทุนที่ส่งตามวรรคหนึ่งไม่ถูกต้อง 
หรือมีรายการไม่ครบถ้วนบริบูรณ์  ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง  หรือครบถ้วนบริบูรณ์
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

มาตรา ๓๕ เม่ือเห็นสมควร  อธิบดีจะสั่งให้ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือ
กิจการห้องเย็นส่งรายงานหรือเอกสารใดเก่ียวกับฐานะการเงิน  ฐานะของกิจการ  หรือการประกอบกิจการ
ต่ออธิบดีเม่ือใดก็ได้  โดยให้กําหนดระยะเวลาที่ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น  
จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งนั้นไว้ด้วย 

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นไม่อาจปฏิบัติตามระยะเวลา 
ที่กําหนดไว้ในวรรคหน่ึงได้  ให้ย่ืนคําร้องขอขยายระยะเวลาต่ออธิบดี  เม่ือมีเหตุอันสมควรอธิบดีจะมีคําสั่ง
ขยายระยะเวลาให้ก็ได้ 

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนายคลังสินค้า  เปลี่ยนแปลงสถานที่ทําการ  หรือ
เปลี่ยนแปลงลักษณะ  สภาพ  จํานวน  หรือขนาดของคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็น  ให้ผู้ประกอบกิจการ
คลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นแจ้งอธิบดีทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

มาตรา ๓๗ ให้ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นที่ประสงค์ 
จะเลิกประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาต  แจ้งอธิบดีทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวัน 
ก่อนวันเลิกประกอบกิจการ   
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หากมีสินค้าที่รับฝากไว้ในครอบครองในวันเลิกประกอบกิจการ  ให้ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  
กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นส่งคืนสินค้าให้ผู้ฝากหรือผู้ทรงใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้า  
โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันเลิกประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ส่วนที่  ๓ 
ความรับผิดของผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  และกิจการห้องเย็น 

 
 

มาตรา ๓๘ ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นต้องรับผิดต่อผู้ฝาก
หรือผู้ทรงใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้า  ในความเสียหายที่เกิดจากการที่สินค้าที่รับฝากสูญหาย  
เสียหาย  เกิดการผสมปลอมปน  หรือปริมาณ  น้ําหนัก  ขนาด  คุณภาพ  หรือมาตรฐานของสินค้าท่ีรับฝาก
เปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุในใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้า  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้น
เกิดจากเหตุสุดวิสัยจากสภาพของสินค้าที่รับฝากหรือเพราะความผิดของผู้ฝาก   

มาตรา ๓๙ ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นต้องรับผิดต่อผู้ฝาก
หรือผู้ทรงใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้า  ในความเสียหายที่เกิดจากการที่ไม่ได้แจ้งต่อบุคคลเหล่านั้น
ทันทีเม่ือรู้หรือควรจะรู้ว่าสินค้าที่รับฝากไว้ในคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นเสื่อมสภาพ   

มาตรา ๔๐ ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นต้องรับผิดต่อ 
ผู้ทรงใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้าในความเสียหายที่เกิดจากการออกใบรับของคลังสินค้าหรือ
ประทวนสินค้ามากกว่าหนึ่งฉบับ   

มาตรา ๔๑ ผู้ฝากสินค้าต้องจดแจ้ง  ทําเครื่องหมาย  หรือปิดป้าย  หากสินค้าที่จะฝาก 
ในคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นมีสภาพอันก่อให้เกิดอันตรายได้  เช่น  ไวไฟ  มีพิษ  อาจเกิดระเบิด   
หรืออาจเป็นอันตรายโดยประการอื่น  เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น
ทราบว่าสินค้านั้นมีสภาพอันก่อให้เกิดอันตรายได้   

ถ้าผู้ฝากสินค้าไม่ปฏิบัติตามวรรคหน่ึง  และผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการ
ห้องเย็นไม่รู้หรือไม่อาจรู้ถึงสภาพอันตรายแห่งสินค้านั้น  ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล   
หรือกิจการห้องเย็นไม่ต้องรับผิดในความเสียหายอันเกิดแก่สินค้าที่รับฝากนั้น 

ส่วนที่  ๔ 
การอุทธรณ์ 

 
 

มาตรา ๔๒ ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นที่ไม่พอใจ 
ในคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๒  หรือมาตรา  ๒๙  (๓)  หรือ  (๔)  มีสิทธิอุทธรณ์คําสั่ง
ต่อคณะกรรมการ 
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มาตรา ๔๓ อุทธรณ์ให้ทําเป็นหนังสือย่ืนต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคําสั่งของอธิบดี 

การย่ืนอุทธรณ์  การรับอุทธรณ์  วิธีพิจารณาอุทธรณ์  และกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของอธิบดี  เว้นแต่คณะกรรมการจะสั่งเป็นอย่างอื่น
เป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๓ 
คลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็น 

ที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ 
 

 

มาตรา ๔๔ ผู้ใดมีคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ
โดยรับบําเหน็จเป็นทางการค้าปกติ  ต้องแจ้งข้อมูลเก่ียวกับชื่อและที่อยู่ของตน  พร้อมกับสถานที่เก็บ  พื้นที่  
ขนาด  และความจุของคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็น  รวมทั้งชื่อและสถานที่ทําการของบริษัทในเครือ 
ที่ฝากเก็บสินค้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เร่ิมประกอบกิจการ 

เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึง  ให้ออกใบรับรองการแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้ง
ให้แก่ผู้แจ้งโดยพลัน 

มาตรา ๔๕ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา  ๔๔  หรือประสงค์
จะเลิกหรือโอนกิจการไปให้บุคคลอื่น  ให้ผู้มีคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะ 
แก่บริษัทในเครือโดยรับบําเหน็จเป็นทางการค้าปกติแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูล  เลิก  หรือโอนกิจการ 

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา  ๔๔  หรือ
มาตรา  ๔๕  ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้ผู้มีคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็น
ที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือโดยรับบําเหน็จเป็นทางการค้าปกติแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน  
และแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งดังกล่าว 

มาตรา ๔๗ แบบและรายละเอียดที่ต้องแจ้ง  วิธีการแจ้ง  และแบบใบรับรองการแจ้ง 
ตามมาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๕  และมาตรา  ๔๖  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๔๘ ให้ผู้มีคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ
โดยรับบําเหน็จเป็นทางการค้าปกติจัดทําบัญชีคุมสินค้าที่ทําการเก็บรักษาให้เรียบร้อยและถูกต้อง  เก็บไว้  
ณ  สถานที่ทําการของตน 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ในกรณีที่มีเหตุอันควรหรือจําเป็น  อธิบดีจะสั่งให้ผู้มีคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้า
เฉพาะแก่บริษัทในเครือโดยรับบําเหน็จเป็นทางการค้าปกติแจ้งข้อมูลในบัญชีคุมสินค้าต่ออธิบดีภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

มาตรา ๔๙ ให้ผู้มีคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ
โดยรับบําเหน็จเป็นทางการค้าปกติจัดส่งรายงานประจําปีแสดงข้อมูลสินค้าที่ทําการเก็บรักษา  ตามแบบ  
วิธีการ  และภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕๐ ห้ามมิให้บุคคลใดออกใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้าสําหรับสินค้า 
ที่เก็บรักษาในคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นตามหมวดนี้  เว้นแต่เป็นการออกหลักฐานในการรับฝากสินค้า
และมิให้ถือว่าหลักฐานดังกล่าวไม่ว่าจะมีชื่อเรียกอย่างเดียวกันหรือสอดคล้องหรือใกล้เคียงกันเป็นใบรับของ
คลังสินค้าตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๔ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
โทษทางปกครอง 

 
 

มาตรา ๕๑ โทษทางปกครอง  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ปรับทางปกครอง 
(๒) พักใช้ใบอนุญาต 
(๓) เพิกถอนใบอนุญาต 
ให้อธิบดีเป็นผู้มีอํานาจลงโทษทางปกครอง 
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งให้ลงโทษปรับทางปกครอง  และผู้ถูกลงโทษปรับ 

ทางปกครองไม่ยอมชําระค่าปรับทางปกครอง  ให้นําบทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  และในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดําเนินการบังคับ
ทางปกครองได้  ให้อธิบดีมีอํานาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับชําระค่าปรับ  ในการนี้  ถ้าศาลปกครอง
เห็นว่าคําสั่งให้ชําระค่าปรับนั้นชอบด้วยกฎหมายก็ให้ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับ 
ให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดชําระค่าปรับได้ 

มาตรา ๕๓ ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นผู้ใด  ฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๙  (๒)  หรือ  (๖)  มาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๓๔  วรรคสอง   
ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้น  ระงับการกระทําที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

การไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง  ต้องรับโทษปรับทางปกครองไม่เกินสองหม่ืนบาท  
และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดี 

มาตรา ๕๔ ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นผู้ใด  ฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๕  
มาตรา  ๓๖  และมาตรา  ๓๗  ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้น  ระงับการกระทําที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขปรับปรุง 
หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด 

การไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีตามวรรคหน่ึง  ต้องรับโทษปรับทางปกครองไม่เกินสองหม่ืนบาท 
มาตรา ๕๕ เม่ือปรากฏว่าผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น

ผู้ใด  มีฐานะการเงินไม่ม่ันคงหรือดําเนินงานอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฝาก  
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๙  (๕)  ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้น  ระงับการกระทําที่ฝ่าฝืน 
หรือแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด   

ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นผู้ใด  ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดี
ตามวรรคหน่ึง  ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้  โดยมีกําหนดครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน 

ในการพักใช้ใบอนุญาตตามวรรคสอง  ให้อธิบดีมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  
กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นปฏิบัติในขณะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

มาตรา ๕๖ ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  
หรือกิจการห้องเยน็กระทําการอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ดําเนินกิจการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตหรือหยุดดําเนินกิจการติดต่อกัน
เกินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันโดยมิได้แจ้งให้อธิบดีทราบตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

(๒) ถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไป 
(๓) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา  ๕๕  วรรคสอง 
การส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง  ไม่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  

หรือกิจการห้องเย็น  พ้นจากการต้องรับโทษทางปกครองในกรณีอื่น 
มาตรา ๕๗ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้ง 

ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นทราบ  และให้ปิดประกาศหนังสือแจ้งการพักใช้
ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ทําการของผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  
กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น 

มาตรา ๕๘ ผู้มีคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ 
โดยรับบําเหน็จเป็นทางการค้าปกติผู้ใด  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  หรือมาตรา  ๔๘  
ต้องรับโทษปรับทางปกครองไม่เกินสองหม่ืนบาท 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๕๙ ผู้มีคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ 
โดยรับบําเหน็จเป็นทางการค้าปกติผู้ใด  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๙  ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้น
ระงับการกระทําที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ผู้มีคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือโดยรับบําเหน็จ 
เป็นทางการค้าปกติผู้ใด  ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง  ต้องรับโทษปรับทางปกครองไม่เกิน
สองหม่ืนบาท 

มาตรา ๖๐ ผู้ถูกลงโทษทางปกครองท่ีไม่พอใจในคําสั่งลงโทษทางปกครองของอธิบดี 
ตามบทบัญญัติในส่วนนี้  มีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งต่อคณะกรรมการ 

การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๔๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๒ 
โทษทางอาญา 

 
 

มาตรา ๖๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๑๔  (๑)   
โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๒ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๑๔  (๒)  (๓)  
หรือ  (๔)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๓ ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๑๔  วรรคสอง  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินสองพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๔ ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นผู้ใด  ฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๘  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ  และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 

มาตรา ๖๕ ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นผู้ใด  ฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๒  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ  และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 

มาตรา ๖๖ ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นผู้ใด  ฝ่าฝืน 
มาตรา  ๒๙  (๑)  (๓)  หรือ  (๔)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

มาตรา ๖๗ ผู้มีคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ 
โดยรับบําเหน็จเป็นทางการค้าปกติผู้ใด  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๔  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองหม่ืนบาท 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๖๘ ผู้มีคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ 
โดยรับบําเหน็จเป็นทางการค้าปกติผู้ใด  ฝ่าฝืนมาตรา  ๕๐  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับ
ไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการ  หรือการกระทําของบุคคลใด  หรือไม่สั่งการ  หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทํา
ของกรรมการผู้จัดการ  หรือบุคคลใด  ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๗๐ ความผิดตามมาตรา  ๖๑  มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  หรือมาตรา  ๖๗  ให้คณะกรรมการ
มีอํานาจเปรียบเทียบได้  ในการใช้อํานาจดังกล่าวคณะกรรมการอาจมอบหมายให้อธิบดี  รองอธิบดี   
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทําการแทนได้ 

การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้ว  ให้ถือว่า
คดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๑ ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่  ๒๖  มกราคม  
พุทธศักราช  ๒๕๑๕  และสหกรณ์  ซึ่งประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ย่ืนขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
ภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และเม่ือได้ย่ืนคําขอแล้ว  ให้ประกอบกิจการ
คลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นได้ต่อไปจนกว่าจะมีคําสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๒ ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่  ๒๖  มกราคม  
พุทธศักราช  ๒๕๑๕  ซึ่งประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และเข้าลักษณะเป็นผู้มีคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะ
แก่บริษัทในเครือโดยรับบําเหน็จเป็นทางการค้าปกติตามมาตรา  ๔๔  ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
หนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้ว  ให้ออก
ใบรับรองการแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานแก่ผู้แจ้งโดยพลัน  และให้ถือว่าผู้นั้นได้รับใบรับรองการแจ้งตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๓ ในระหว่างที่การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๗  ยังไม่แล้วเสร็จ  
ให้คณะกรรมการประกอบด้วย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม  ผู้แทนสํานักงาน



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  ผู้แทนสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย  ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และอธิบดี  เพื่อทําหน้าที่คณะกรรมการ 
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครบตามจํานวนที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๗   
แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 อัตราค่าธรรมเนียม 
 
 

  (๑) ใบอนุญาต ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 
  (๒) ใบอนุญาตให้มีสํานักงานสาขา ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
  (๓) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ    ๒๐๐ บาท 
  (๔) ใบแทนใบอนุญาตให้มีสํานักงานสาขา ฉบับละ    ๑๐๐ บาท 
  (๕) การต่ออายุใบอนุญาต คร้ังละ ๑,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล   
และกิจการห้องเย็นเป็นกิจการการเก็บรักษาสินค้าของผู้อ่ืน  ที่ให้สิทธิแก่ผู้ฝากที่จะสลักหลังเพ่ือโอนกรรมสิทธ์ิ 
ในสินค้าโดยไม่ต้องส่งมอบสินค้าไปเป็นของผู้อ่ืนหรือสลักหลังจํานําสินค้าที่ฝาก  ดังน้ัน  หากมีการออกใบรับของ
คลังสินค้าและประทวนสินค้าไม่ถูกต้องตรงกับความจริงหรือออกใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า 
ในสินค้าเดียวกันซ้ําซ้อน  อาจเกิดผลกระทบต่อประชาชนได้  ประกอบกับปัจจุบันมีคลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็น  
เพ่ือเก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ  ซึ่งหากการจัดเก็บสินค้ารวมตลอดทั้งการให้เช่าเก็บสินค้าเป็นไป 
โดยไม่ถูกต้อง  จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม  สมควรมีมาตรการในการกํากับดูแลการจัดต้ัง  
การประกอบธุรกิจ  และวิธีการดําเนินกิจการ  เพ่ือให้มีหลักประกันและสร้างความเช่ือมั่นต่อประชาชน  รวมท้ัง
ให้การจัดเก็บสินค้าเป็นไปอย่างมีระบบ  มีประสิทธิภาพ  และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัติน้ี 


