
พระราชบัญญัติ 
คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
----------------------- 

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ            
ให้ประกาศว่า 
 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ               
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปน้ี 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญั ติ น้ี เรียกว่า “พระราชบัญญั ติคลั งสินค้า ไซโล  และห้องเย็น                   
พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 มาตรา 21  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศ             
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
 “คลังสินค้า” หมายความว่า สถานที ่สำหรับเก็บรักษาสินค้า แต่ไม่รวมถึงสถานที่พักหรือ
รวบรวมสินค้า เพ่ือรอการกระจายหรือรอการจัดส่งสินค้า 
 “กิจการคลังสินค้า” หมายความว่า การรับทำการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า เพื่อบำเหน็จ
เป็นทางการค้าปกติ ไม่ว่าบำเหน็จน้ันจะเป็นเงิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
 “ไซโล” หมายความว่า สถานที่สำหรับเก็บรักษาสินค้า โดยมีระบบควบคุมความช้ืนไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ 
เพ่ือป้องกันและรักษาคุณภาพของสินค้า แต่ไม่รวมถึงสถานที่พักหรือรวบรวมสินค้า เพ่ือรอการกระจาย           
หรือรอการจัดส่งสินค้า 
 “กิจการไซโล” หมายความว่า การรับทำการเก็บรักษาสินค้าในไซโล เพ่ือบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติ 
ไม่ว่าบำเหน็จน้ันจะเป็นเงิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
 “ห้องเย็น” หมายความว่า สถานที่สำหรับเก็บรักษาสินค้า โดยมีระบบควบคุมอุณหภูมิ               
ไม่ว่าโดยวิธีใด.ๆ เพ่ือป้องกันและรักษาคุณภาพของสินค้า แต่ไม่รวมถึงสถานที่ พักหรือรวบรวมสินค้า                     
เพ่ือรอการกระจายหรือรอการจัดส่งสินค้า 
 “กิจการห้องเย็น” หมายความว่า การรับทำการเก็บรักษาสินค้าในห้องเย็น เพ่ือบำเหน็จ           เป็น
ทางการค้าปกติ ไม่ว่าบำเหน็จน้ันจะเป็นเงิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
 “บริษัทในเครือ” หมายความว่า บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วม ของบริษัทที่ประกอบกิจการ
คลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น 

 
1 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 132 ตอนท่ี 82 ก ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2558 
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 “บริษัทแม่” หมายความว่า 
 (๑) บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น              
ต้ังแต่ร้อยละห้าสิบของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการ
ห้องเย็น 
 (๒) บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทตาม (๑) ต้ังแต่ร้อยละย่ีสิบห้าของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือ 
 (๓) บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทตาม (๒) ต้ังแต่ร้อยละย่ีสิบห้าของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
 “บริษัทลูก” หมายความว่า บริษัทที่มีบริษัทซึ่งประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือ
กิจการห้องเย็นถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละย่ีสิบห้าของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
 “บริษัทร่วม” หมายความว่า 
 (๑) บริษัทที่มีบริษัทแม่ของบริษัทซึ่งประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น
ถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละย่ีสิบห้าของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือ 

(๒) บริษัทที่มีบริษัทถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ ไม่เกินสองทอด โดยเริ่มจากการถือหุ้นในบริษัท           
ตาม (๑)  ทั้งน้ี โดยมีการถือหุ้นในแต่ละทอดต้ังแต่ร้อยละย่ีสิบห้าของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

“ใบรับของคลังสินค้า” หมายความว่า ใบรับของคลังสินค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ลักษณะ ๑๔ ว่าด้วยการเก็บของในคลังสินค้า และให้หมายความรวมถึงตั๋วไซโล ใบรับไซโล ใบรับสินค้า              
ต๋ัวห้องเย็น ใบรับสินค้าฝากแช่ และเอกสารที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีลักษณะอย่างเดียวกับใบรับของคลังสินค้า 

“ประทวนสินค้า” หมายความว่า ประทวนสินค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ ๑๔ ว่าด้วยการเก็บของในคลังสินค้า และให้หมายความรวมถึงเอกสารที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีลักษณะ
อย่างเดียวกับประทวนสินค้า 

“นายคลังสินค้า” หมายความว่า ผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า              
กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น และให้หมายความรวมถึงผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า 
กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นด้วย 

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า ใบอนุญาตประกอบกิจการ
ไซโล หรือใบอนุญาตประกอบกิจการห้องเย็น 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการค้าภายใน 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  
มาตรา ๔  พระราชบัญญัติน้ีมิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
มาตรา ๕  ให้นำบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ๑๔ ว่าด้วย            

การเก็บของในคลังสินค้า มาใช้บังคับกับการประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น          
ตามพระราชบัญญัติน้ี เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติน้ี  

มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มีอำนาจ
แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติน้ี รวมท้ัง              
ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงและประกาศน้ัน เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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 หมวด ๑ 
คณะกรรมการกำกับคลังสินคา้ ไซโล และหอ้งเย็น 

----------------------- 
  

มาตรา ๗  ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และ           
ห้องเย็น” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์              
เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้มีความรู้และประสบการณ์
เก่ียวกับกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล กิจการห้องเย็น หรือกิจการธนาคารพาณิชย์ กิจการละหน่ึงคน              
เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ  
มาตรา ๘  ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(๑) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๓).ออกประกาศกำหนดอัตราค่าบำเหน็จในการเก็บรักษาสินค้าหรือให้บริการเก่ียวกับสินค้า

ไม่ให้สูงเกินสมควร รวมทั้งเสนอแนะแก่อธิบดีในการกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากใบรับของคลังสินค้า
และประทวนสินค้า 

(๔) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 
(๕).ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่              

ของคณะกรรมการ 
การออกประกาศกำหนดอัตราค่าบำเหน็จตาม (๓) จะกระทำได้เฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรหรือ

จำเป็นในการรักษาระดับอัตราค่าบำเหน็จอย่างเป็นธรรม 
ประกาศตาม (๒) และ (๓) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  
มาตรา ๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังผู้ อ่ืน              

ดำรงตำแหน่งแทน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยย่ีสิบวันจะไม่แต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังแทนตำแหน่งที่ว่างน้ัน อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่            
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความในวรรคสอง 

เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยังมิได้มีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่             
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระน้ันอยู่ในตำแหน่งเพ่ือดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้  
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มาตรา ๑๐  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะมีเหตุบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  
มาตรา ๑๑  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำนวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทน ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่แทน 

การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน          
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  

มาตรา ๑๒  คณะกรรมการจะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็น                
ในเรื่องหน่ึงเรื่องใดหรือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด ตามท่ีได้รับมอบหมายแล้วรายงานต่อคณะกรรมการก็ได้ 

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม  
มาตรา ๑๓  ให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ 

และให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปและงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
(๒ ).พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการประกอบกิจการคลังสินค้า             

กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น 
(๓ ).รับเรื่องร้องเรียนที่ ผู้มีส่วนได้เสียอ้างว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบั ติตามบทบัญญั ติ             

แห่งพระราชบัญญัติน้ี เพ่ือเสนออธิบดี 
(๔) ปฏิบัติการตามประกาศ ระเบียบ และตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการร้องเรียนตาม (๓) ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกำหนด            

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
มาตรา ๑๔  ในกรณีที่มีเหตุอันควรหรือจำเป็นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(๑ ).มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ ช้ีแจงข้อเท็จจริง หรือทำคำช้ีแจงเป็นหนังสือ                

หรือให้ส่งบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานใด เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
(๒) เข้าไปในสถานท่ีทำการ คลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น ของผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า 

กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทำการ
ของสถานท่ีน้ัน เพ่ือตรวจสอบให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี  ในการน้ี ให้มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริง 
เรียกบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานที่เก่ียวข้อง 

(๓) อายัดบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติน้ี
ภายในระยะเวลาที่อธิบดีกำหนด 
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(๔) เก็บหรือนำสินค้าในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบ  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึง ให้บุคคลที่เก่ียวข้องอำนวยความสะดวก 
ตามสมควร  

มาตรา ๑๕  ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 
บัตรประจำตัวให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด  
มาตรา ๑๖  หนังสือเรียกตามมาตรา ๑๔ (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำส่ง ณ ภูมิลำเนาหรือ

สถานที่ทำการของบุคคลซึ่งระบุไว้ในหนังสือเรียกในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือ             
ในระหว่างเวลาทำการของบุคคลน้ัน หรือจะส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้  

มาตรา ๑๗  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้กรรมการ อธิบดี และพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
หมวด ๒ 

การประกอบกิจการคลังสินคา้ กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น 
----------------------- 

  
ส่วนที่ ๑ 

การจัดต้ัง 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 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด  

มาตรา ๑๙  ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘ ให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ย่ืนคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อได้ย่ืน           

คำขอดังกล่าวแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าอธิบดีจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ

ประกาศกำหนด  
มาตรา ๒๐  ในกรณีที่ ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้ประกอบ                  

กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นย่ืนคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่             
วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย 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 หรือกิจการห้องเย็นอาจมีสำนักงานสาขาได้ 
แต่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มีสำนักงานสาขาจากอธิบดี 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มีสำนักงานสาขาตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด  

มาตรา ๒๓  ใบอนุญาตให้มีสำนักงานสาขาตามมาตรา ๒๒ ให้มีอายุตามอายุของใบอนุญาต              
ในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุและไม่มีการขอต่ออายุ หรืออธิบดีมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ถือว่าใบอนุญาต        
ให้มีสำนักงานสาขาเป็นอันสิ้นผล 

ในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุและมีการย่ืนคำขอต่ออายุแล้ว ให้ใบอนุญาตให้มีสำนักงานสาขา          
มีผลต่อไปจนกว่าอธิบดีจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  

มาตรา ๒๔  ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับกับการขอรับใบแทน
ใบอนุญาตให้มีสำนักงานสาขาและการแสดงใบอนุญาตให้มีสำนักงานสาขาโดยอนุโลม 

  
ส่วนที่ ๒ 

การกำกับดูแลกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น 
----------------------- 

  
มาตรา ๒๕  ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นต้องส่งมอบ               

ใบรับของคลังสินค้าให้แก่ผู้นำสินค้ามาฝากเก็บในคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นทุกคร้ังเมื่อได้รับสินค้า            
ส่วนประทวนสินค้าให้ส่งมอบเมื่อผู้นำสินค้ามาฝากร้องขอ  ทั้งน้ี ใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า               
ต้องบันทึกไว้ในทะเบียนซึ่งสามารถตรวจสอบได้  

มาตรา ๒๖  ใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้าต้องมีเลขลำดับตรงกันกับเลขในทะเบียน
ตามมาตรา ๒๕ และลงลายมือช่ือของนายคลังสินค้า 

ใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปน้ี 
(๑) ช่ือและที่อยู่ของผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น 
(๒) ช่ือและที่อยู่ของผู้ฝาก 
(๓) ที่ต้ังคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น 
(๔) ค่าบำเหน็จในการเก็บรักษาสินค้าหรือให้บริการเก่ียวกับสินค้า 
(๕) ลักษณะ ชนิด ปริมาณ น้ำหนักหรือขนาด รวมทั้งสภาพและจำนวนของสินค้าที่เก็บรักษา 

เครื่องหมายหีบห่อ และข้อความท่ีแจ้งลักษณะอันตรายแห่งสินค้า 
(๖) สถานที่และวันออกใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า 
(๗) กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาสินค้า 
(๘) ถ้าสินค้าที่เก็บรักษามีประกันภัย ให้แสดงจำนวนเงินที่ประกันภัย กำหนดเวลาที่ประกันภัย 

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

มาตรา ๒๘  คลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น ต้องมีลักษณะ สภาพ และวิธีการดำเนินงาน               
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด  

มาตรา ๒๙  ห้ามผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นกระทำการ 
ดังต่อไปน้ี 

(๑) ออกใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้าใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยมิได้ยกเลิก            
ใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้าเดิม โดยทุจริต 

(๒) ให้เช่าคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น เกินกว่าร้อยละห้าสิบของพ้ืนที่คลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น 
โดยมิได้แจ้งให้อธิบดีทราบ 

(๓) ลดทุนตามมาตรา ๒๗ โดยมิได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
(๔) ฝากเงินไว้ที่อ่ืนนอกจากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุน โดยมิได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
(๕) ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือ ผู้จัดการ กรรมการ หรือหุ้นส่วนของผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า 

กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น 
(๖) เรียกเก็บค่าบำเหน็จในการเก็บรักษาสินค้าหรือให้บริการเกี่ยวกับสินค้าเกินอัตราที่คณะกรรมการ

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

วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด  
มาตรา ๓๐  เมื่อผู้ทรงใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้ามาขอรับสินค้าที่ฝากโดยเวนคืน            

ใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้า ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น               
ต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ทรงใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้า เว้นแต่จะปรากฏว่าผู้ฝากมีหน้ี               
อันเกิดจากการฝาก หรือหน้ีจากการรับบริการอ่ืนใดเก่ียวกับสินค้าที่รับฝาก ให้ยึดหน่วงสินค้าไว้ได้                  
ตามจำนวนหน้ีที่ค้างชำระอยู่  

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

มาตรา ๓๒  ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นต้องยอมให้ผู้ฝาก         
หรือผู้ทรงใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้าเข้าตรวจสอบสินค้าในคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น           
ในระหว่างเวลาทำการของสถานที่น้ัน 

ผู้ฝากหรือผู้ทรงใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้าต้องแจ้งวันเข้าตรวจสอบเป็นหนังสือ               
ให้ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และผู้ประกอบ
กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นต้องอำนวยความสะดวกตามสมควร  

 
 



- ๘ - 
 

มาตรา ๓๓  ให้ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นจัดทำบัญชี        
แสดงรายรับและรายจ่ายทั้งสิ้นเก่ียวกับกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น และบัญชีคุมสินค้า
ที่เก็บรักษาให้เรียบร้อยและถูกต้อง เก็บไว้ ณ สถานที่ทำการของผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล   
หรือกิจการห้องเย็น และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ทุกเวลา  

มาตรา ๓๔  ให้ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นส่งรายงานประจำปี
พร้อมด้วยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนแสดงฐานะการเงินและฐานะของกิจการสำหรับรอบปีปฏิทิน                 
ที่ล่วงมาแล้วต่ออธิบดีภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ตามแบบท่ีอธิบดีกำหนดโดยประกาศ           
ในราชกิจจานุเบกษา 

ถ้าปรากฏว่ารายงานประจำปี และงบดุลหรือบัญชีกำไรขาดทุนที่ส่งตามวรรคหนึ่งไม่ถูกต้อง
หรือมีรายการไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ ให้อธิบดีมีอำนาจส่ังให้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง หรือครบถ้วนบริบูรณ์            
ภายในระยะเวลาที่กำหนด  

มาตรา ๓๕  เมื่อเห็นสมควร อธิบดีจะสั่งให้ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือ             
กิจการห้องเย็นส่งรายงานหรือเอกสารใดเก่ียวกับฐานะการเงิน ฐานะของกิจการ หรือการประกอบกิจการ                  
ต่ออธิบดีเมื่อใดก็ได้ โดยให้กำหนดระยะเวลาที่ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น
จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งน้ันไว้ด้วย 

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นไม่อาจปฏิบัติตามระยะเวลา             
ที่กำหนดไว้ในวรรคหน่ึงได้ ให้ย่ืนคำร้องขอขยายระยะเวลาต่ออธิบดี เมื่อมีเหตุอันสมควรอธิบดีจะมีคำสั่ง              
ขยายระยะเวลาให้ก็ได้  

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

มาตรา ๓๗  ให้ผู้ประกอบกิจการคลั งสินค้ า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นที่ ประสงค์                    
จะเลิกประกอบกิจการตามที่ได้ร ับอนุญาต แจ้งอธิบดีทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น ้อยกว่าหกสิบวัน                  
ก่อนวันเลิกประกอบกิจการ 

หากมีสินค้าที่รับฝากไว้ในครอบครองในวันเลิกประกอบกิจการ ให้ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า 
กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นส่งคืนสินค้าให้ผู้ฝากหรือผู้ทรงใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้าโดยแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันเลิกประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข                
ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

 
ส่วนที่ ๓ 

ความรับผิดของผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น 
----------------------- 

  
มาตรา ๓๘  ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นต้องรับผิดต่อผู้ฝาก

หรือผู้ทรงใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้า ในความเสียหายที่เกิดจากการที่สินค้าที่รับฝากสูญหาย 
เสียหาย เกิดการผสมปลอมปน หรือปริมาณ น้ำหนัก ขนาด คุณภาพ หรือมาตรฐานของสินค้าที่รับฝาก
เปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุในใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้า เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายน้ัน 
เกิดจากเหตุสุดวิสัยจากสภาพของสินค้าที่รับฝากหรือเพราะความผิดของผู้ฝาก  



- ๙ - 
 

มาตรา ๓๙  ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นต้องรับผิดต่อผู้ฝาก
หรือผู้ทรงใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้า ในความเสียหายที่เกิดจากการที่ไม่ได้แจ้งต่อบุคคลเหล่าน้ัน
ทันทีเมื่อรู้หรือควรจะรู้ว่าสินค้าที่รับฝากไว้ในคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นเสื่อมสภาพ  

มาตรา ๔๐  ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นต้องรับผิดต่อผู้ทรง              
ใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้าในความเสียหายที่ เกิดจากการออกใบรับของคลังสินค้าหรือ             
ประทวนสินค้ามากกว่าหน่ึงฉบับ  

มาตรา ๔๑  ผู้ฝากสินค้าต้องจดแจ้ง ทำเครื่องหมาย หรือปิดป้าย หากสินค้าที่จะฝากในคลังสินค้า 
ไซโล หรือห้องเย็นมีสภาพอันก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น ไวไฟ มีพิษ อาจเกิดระเบิดหรืออาจเป็นอันตราย             
โดยประการอื่น เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นทราบว่าสินค้าน้ันมีสภาพ
อันก่อให้เกิดอันตรายได้ 

ถ้าผู้ฝากสินค้าไม่ปฏิบัติตามวรรคหน่ึง และผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือ             
กิจการห้องเย็นไม่รู้หรือไม่อาจรู้ถึงสภาพอันตรายแห่งสินค้าน้ัน ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือ
กิจการห้องเย็นไม่ต้องรับผิดในความเสียหายอันเกิดแก่สินค้าที่รับฝากน้ัน 

  
ส่วนที่ ๔ 

การอุทธรณ์ 
----------------------- 

  
มาตรา ๔๒  ผู ้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นที ่ไม่พอใจ               

ในคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๙ (๓) หรือ (๔) มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่ง
ต่อคณะกรรมการ  

มาตรา ๔๓  อุทธรณ์ ให้ทำเป็นหนังสือ ย่ืน ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบ วันนับแต่              
วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งของอธิบดี 

การย่ืนอุทธรณ์ การรับอุทธรณ์ วิธีพิจารณาอุทธรณ์ และกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์          
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งของอธิบดี เว้นแต่คณะกรรมการจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน
เป็นการช่ัวคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์ 

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
 หมวด ๓ 

คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 
ที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ 

 -----------------------  
  

มาตรา ๔๔  ผู้ใดมีคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ              
โดยรับบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติ ต้องแจ้งข้อมูลเก่ียวกับช่ือและที่อยู่ของตน พร้อมกับสถานท่ีเก็บ พ้ืนที่ ขนาด 
และความจุของคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น รวมทั้งช่ือและสถานที่ทำการของบริษัทในเครือที่ฝากเก็บสินค้า                 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการ 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึง ให้ออกใบรับรองการแจ้งเพ่ือเป็นหลักฐาน               
การแจ้งให้แก่ผู้แจ้งโดยพลัน  



- ๑๐ - 
 

มาตรา ๔๕  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๔๔ หรือประสงค์             
จะเลิ กห รือ โอน กิจการไป ให้ บุ คคลอื่ น  ให้ ผู้ มี คลั งสิ นค้ า  ไซ โล  หรือ ห้ องเย็นที่ เก็บ รักษ าสิ นค้ า                     
เฉพาะแก่บริษัทในเครือโดยรับบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เลิก หรือโอนกิจการ  

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

มาตรา ๔๗   แบบและรายละเอ ียดที ่ต ้องแจ้ง วิธ ีการแจ้ง และแบบใบรับรองการแจ้ง                
ตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกำหนด                     
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา ๔๘  ให้ผู้มีคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ             
โดยรับบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติจัดทำบัญชีคุมสินค้าที่ทำการเก็บรักษาให้เรียบร้อยและถูกต้อง เก็บไว้              
ณ สถานที่ทำการของตน 

ในกรณ ีที ่ม ีเหต ุอ ันควรหรือจำเป ็น  อธ ิบด ีจะสั ่งให ้ผู ้ม ีคล ังส ินค ้า ไซโล  หรือห ้องเย ็น               
ที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือโดยรับบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติแจ้งข้อมูลในบัญชีคุมสินค้าต่ออธิบดี
ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่เห็นสมควรก็ได้  

มาตรา ๔๙  ให้ผู ้มีคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ                
โดยรับบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติจัดส่งรายงานประจำปีแสดงข้อมูลสินค้าที่ทำการเก็บรักษา ตามแบบ 
วิธีการ และภายในระยะเวลาที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา ๕๐  ห้ามมิให้บุคคลใดออกใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้าสำหรับสินค้า               
ที่เก็บรักษาในคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นตามหมวดน้ี เว้นแต่เป็นการออกหลักฐานในการรับฝากสินค้า              
และมิให้ถือว่าหลักฐานดังกล่าวไม่ว่าจะมีช่ือเรียกอย่างเดียวกันหรือสอดคล้องหรือใกล้เคียงกันเป็นใบรับของ
คลังสินค้าตามพระราชบัญญัติน้ี 

  
หมวด ๔ 

บทกำหนดโทษ 
----------------------- 

  
ส่วนที่ ๑ 

โทษทางปกครอง 
----------------------- 

  
มาตรา ๕๑  โทษทางปกครอง มีดังต่อไปน้ี 
(๑) ปรับทางปกครอง 
(๒) พักใช้ใบอนุญาต 
(๓) เพิกถอนใบอนุญาต 
ให้อธิบดีเป็นผู้มีอำนาจลงโทษทางปกครอง  



- ๑๑ - 
 

มาตรา ๕๒  ในกรณีที่อธิบดีมีคำสั่งให้ลงโทษปรับทางปกครอง และผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครอง
ไม่ยอมชำระค่าปรับทางปกครอง ให้นำบทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วย              
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม และในกรณีที ่เจ้าหน้าที ่ไม่สามารถดำเนินการ
บังคับทางปกครองได้ ให้อธิบดีมีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือบังคับชำระค ่าปร ับ   ในการนี ้                    
ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคำสั่งให้ชำระค่าปรับน้ันชอบด้วยกฎหมายก็ให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษา
และบังคับให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดชำระค่าปรับได้  

มาตรา ๕๓  ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นผู้ใด ฝ่าฝืน หรือ            
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๙ (๒) หรือ (๖) มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง ให้อธิบดีมีอำนาจ 
สั่งให้ผู้น้ัน ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด 

การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามวรรคหน่ึง ต้องรับโทษปรับทางปกครองไม่เกินสองหมื่นบาท
และปรับอีกไม่เกินวันละหน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดี  

มาตรา ๕๔  ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นผู้ใด ฝ่าฝืน หรือ            
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ วรรคหน่ึง มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ 
และมาตรา ๓๗ ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งให้ผู้น้ัน ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามวรรคหน่ึง ต้องรับโทษปรับทางปกครองไม่เกินสองหมื่นบาท  
มาตรา ๕๕  เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นผู้ใด มีฐานะ

การเงินไม่มั่นคงหรือดำเนินงานอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฝากหรือฝ่าฝืน                
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ (๕) ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งให้ผู้น้ัน ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขปรับปรุง     
หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดี
ตามวรรคหน่ึง ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ โดยมีกำหนดครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน 

ในการพักใช้ใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้อธิบดีมีอำนาจกำหนดเง่ือนไขให้ผู้ประกอบกิจการ
คลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นปฏิบัติในขณะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต  

มาตรา ๕๖  ให้อธิบดีมีอำนาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล 
หรือกิจการห้องเย็นกระทำการอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

(๑) ไม่ดำเนินกิจการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตหรือหยุดดำเนินกิจการติดต่อกัน
เกินกว่าหน่ึงร้อยแปดสิบวันโดยมิได้แจ้งให้อธิบดีทราบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกำหนด 

(๒) ถูกพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไป 
(๓) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง 
การสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ไม่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล 

หรือกิจการห้องเย็น พ้นจากการต้องรับโทษทางปกครองในกรณีอ่ืน  
มาตรา ๕๗  คำสั่ งพักใช้ใบอนุญาตหรือคำสั่ งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้ง               

ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นทราบ และให้ปิดประกาศหนังสือแจ้งการพักใช้
ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทำการของผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า 
กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น  



- ๑๒ - 
 

มาตรา ๕๘  ผู้มีคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นที่ เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ                  
โดยรับบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติผู้ใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๔๘            
ต้องรับโทษปรับทางปกครองไม่เกินสองหมื่นบาท  

มาตรา ๕๙  ผู้มีคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นที่ เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ               
โดยรับบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติผู้ใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งให้ผู้น้ัน
ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ผู้มีคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือโดยรับบำเหน็จ                    
เป็นทางการค้าปกติผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามวรรคหน่ึง ต้องรับโทษปรับทางปกครองไม่เกิน                    
สองหมื่นบาท  

มาตรา ๖๐  ผู้ถูกลงโทษทางปกครองที่ ไม่พอใจในคำสั่งลงโทษทางปกครองของอธิบดี                  
ตามบทบัญญัติในส่วนน้ี มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการ 

การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงให้นำบทบัญญัติมาตรา ๔๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  

ส่วนที่ ๒ 
โทษทางอาญา 

----------------------- 
  

มาตรา ๖๑  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๔ (1) 
โดยไม่มเีหตุอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

มาตรา ๖๒  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๔ (๒) (๓) หรือ 
(๔) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

มาตรา ๖๓  ผู้ ใดไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง             
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

มาตรา ๖๔  ผู ้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นผู ้ใด ฝ่าฝืน             
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
และปรับอีกไม่เกินวันละหน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่  

มาตรา ๖๕  ผู ้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นผู ้ใด ฝ่าฝืน             
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่  

มาตรา ๖๖ ..ผู ้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นผู ้ใด ฝ่าฝืน             
มาตรา ๒๙ (๑) (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำ               
ทั้งปรับ  

มาตรา ๖๗  ผู้มีคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นที่ เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ                 
โดยรับบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติผู้ใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน            
สองหมื่นบาท  

มาตรา ๖๘  ผู้มีคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นที่ เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ                    
โดยรับบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติผู้ใด ฝ่าฝืนมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
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มาตรา ๖๙  ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลน้ัน
เกิดจากการส่ังการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำ
ของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลน้ัน ผู้ น้ันต้องรับโทษ           
ตามท่ีบัญญัติไว้สำหรับความผิดน้ัน ๆ ด้วย  

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

การมอบหมายตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกำหนด 

เมื่อผู้ต้องหาได้ชำระเงินค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ให้ถือว่า           
คดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
บทเฉพาะกาล 

----------------------- 
  

มาตรา ๗๑  ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ และสหกรณ์ ซึ่งประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ย่ืนขอใบอนุญาตประกอบกิจการ      
ภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และเมื่อได้ย่ืนคำขอแล้ว ให้ประกอบกิจการ
คลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นได้ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั ่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ             
ตามพระราชบัญญัติน้ี  

มาตรา ๗๒  ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ ซึ่งประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และเข้าลักษณะเป็นผู้มีคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะ          
แก่บริษัทในเครือโดยรับบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติตามมาตรา ๔๔ ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน             
หน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญั ติน้ีใช้บังคับ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้รับแจ้งแล้ว ให้ออก                  
ใบรับรองการแจ้งเพ่ือเป็นหลักฐานแก่ผู้แจ้งโดยพลัน และให้ถือว่าผู้ น้ันได้รับใบรับรองการแจ้งตาม
พระราชบัญญัติน้ี  

มาตรา ๗๓  ในระหว่างที่การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ ยังไม่แล้วเสร็จ            
ให้คณะกรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ผู ้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และอธิบดี เพ่ือทำหน้าที่คณะกรรมการ              
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครบตามจำนวนท่ีกำหนดไว้ในมาตรา ๗                   
แห่งพระราชบัญญัติน้ี  

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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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                            ครั้งละ        ๑,๐๐๐  บาท 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่ กิจการคลังสินค้า 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 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


