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ประกาศกรมการค้าภายใน 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการแจ้งข้อมูล 

เก่ียวกับคลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติ
คลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมการค้าภายในออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ผู้มีคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือโดยรับบําเหน็จ

เป็นทางการค้าปกติ  ต้องแจ้งข้อมูลเก่ียวกับชื่อและที่อยู่ของตน  สถานที่เก็บ  พื้นที่  ขนาด  และความจุของ
คลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็น  รวมทั้งชื่อและสถานที่ทําการของบริษัทในเครือที่ฝากเก็บสินค้าต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เร่ิมประกอบกิจการ  ตามแบบการแจ้งข้อมูลเก่ียวกับคลังสินค้า  ไซโล  
หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือท้ายประกาศนี้  พร้อมเอกสารหรือหลักฐานซึ่งรับรอง  
ความถูกต้อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับนายทะเบียนให้คํารับรองและออกให้ไม่เกินหกเดือน  ของผู้มี
คลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็น  และบริษัทในเครือที่ฝากเก็บสินค้าทุกแห่ง   

(๒) สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้มีคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็น 
(๓) สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในเครือที่ฝากเก็บสินค้าทุกแห่ง 
ข้อ ๓ การแจ้งข้อมูลตามข้อ  ๒  ให้ย่ืน  ณ  สถานที่ราชการ  ดังต่อไปนี้   
(๑) กรณีมีสํานักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร  ให้ย่ืน  ณ  กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ 
(๒) กรณีมีสํานักงานตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น  นอกจากกรุงเทพมหานคร  ให้ย่ืน  ณ  สํานักงาน

พาณิชย์จังหวัดแห่งท้องที่ที่สํานักงานตั้งอยู่ 
การแจ้งข้อมูลตามวรรคหน่ึง  จะแจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ทางโทรสาร  หรือทาง

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  โดยให้ถือวันที่ได้ประทับตราประจําวัน  ณ  ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันแจ้ง  
ในกรณีที่แจ้งทางโทรสารจะถือวันที่ได้รับโทรสารเป็นวันแสดงเจตนาในการแจ้ง  ในกรณีการแจ้งทางข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ให้ถือวันที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้าสู่ระบบข้อมูลของกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์  
เป็นวันแสดงเจตนาในการแจ้ง 

การแจ้งทางโทรสารตามวรรคสองจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือผู้มีคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นที่เก็บ
รักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือโดยรับบําเหน็จเป็นทางการค้าปกติได้ส่งต้นฉบับให้พนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว 

ให้ผู้มีคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือโดยรับบําเหน็จ
เป็นทางการค้าปกติตามวรรคหน่ึงที่ประสงค์จะแจ้งทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ลงนามในบันทึกแสดงความตกลง
ในการแจ้งทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกําหนด 
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ข้อ ๔ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลตามข้อ  ๒  แล้ว  ให้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร
หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน  กรณีข้อมูลหรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งดังกล่าว 

กรณีที่ผู้แจ้งไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนข้อมูล  
ที่แจ้งให้แก่ผู้แจ้ง  พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนให้ทราบด้วย  โดยให้ถือว่าผู้มีคลังสินค้า  ไซโล  
หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาเฉพาะแก่บริษัทในเครือโดยรับบําเหน็จเป็นทางการค้าปกติไม่ได้แจ้งข้อมูลตามข้อ  ๒ 

กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ เห็นว่าข้อมูลและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับรองการแจ้ง  ตามแบบใบรับรองท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นหลักฐานแก่ผู้แจ้ง
โดยพลัน 

ข้อ ๕ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ได้แจ้งไว้ตามข้อ  ๒  หรือประสงค์จะเลิกกิจการ  
หรือโอนกิจการไปให้บุคคลอื่น  ให้ผู้มีคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ
โดยรับบําเหน็จเป็นทางการค้าปกติ  แจ้งข้อมูลที่มีการเปล่ียนแปลง  หรือข้อมูลการเลิกกิจการ  หรือข้อมูล
การโอนกิจการ  แล้วแต่กรณี  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่ราชการตามข้อ  ๓  ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลงข้อมูล  เลิก  หรือโอนกิจการ  ตามแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเก่ียวกับ
คลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือท้ายประกาศนี้  พร้อมเอกสาร
หรือหลักฐานซึ่งรับรองความถูกต้อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ไดแ้จ้งไว้  หรือ 
(๒) หลักฐานเกี่ยวกับการเลิกกิจการ  หรือ 
(๓) หลักฐานเกี่ยวกับการโอนกิจการไปให้บุคคลอื่น   
ในกรณีที่ผู้รับโอนกิจการของผู้มีคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัท  

ในเครือตามวรรคหน่ึงเป็นผู้ทําการเก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือโดยรับบําเหน็จเป็นทางการค้าปกติ  
ต้องแจ้งข้อมูลพร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ  ๒  ณ  สถานที่ราชการตามข้อ  ๓  ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่เร่ิมประกอบกิจการ 

ในการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหรือหลักฐานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้นําความในข้อ  ๔  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  โดยให้ใช้แบบใบรับรองท้ายประกาศน้ี  

ข้อ ๖ ผู้มีคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือโดยรับบําเหน็จ  
เป็นทางการค้าปกติต้องแสดงใบรับรองการแจ้งข้อมูล  ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ทําการของ  
ผู้มีคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ 

ข้อ ๗ ผู้มีคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือโดยรับบําเหน็จ  
เป็นทางการค้าปกติอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้แจ้งข้อมูลพร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ  ๒  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 
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ในการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหรือหลักฐานตามวรรคหน่ึง  ให้นําความในข้อ  ๔  มาใช้บังคับ  
โดยอนุโลม  โดยให้ใช้แบบใบรับรองท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

วิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์ 
อธิบดีกรมการค้าภายใน 



  
 
 

แบบการแจ้งข้อมูล 
เก่ียวกับคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาสนิค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ 

 คลังสนิค้า  ไซโล  ห้องเยน็ 
 

1. ผู้ประกอบการ 
 

ชื่อนิติบุคคล ทะเบียนเลขที ่ วันจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ทุนที่ชําระแล้ว จํานวนหุ้น 

      
 

2. ทีต่ั้งสํานกังานใหญ่ / สํานกังานสาขา 
 

เลขที ่ ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวดั โทรศัพท ์

       
 

3. ทีต่ั้งคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเยน็ 
 

ลําดับที ่ เลขที ่ ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวดั โทรศัพท ์
        

        

        

        

 

4. รายการของพื้นที่ ขนาด และความจุของคลังสนิค้า ไซโล หรือหอ้งเย็น 
 

ลําดับที ่ ขนาด (กว้าง x  ยาว x สูง) (เมตร) พื้นที ่(ตารางเมตร) ความจุ (ตัน) จํานวน 
  

 
 
 
 
 

   

   รวม  
 

 กรมการค้าภายใน 
 สนง.พาณิชย์จงัหวัด................. 
 โทรสาร 
 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 
เลขท่ีรับ  
วันท่ี  เวลา  
ชื่อผู้รับ  
ตําแหน่ง  
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5. ชื่อและสถานท่ีทําการของบริษทัในเครือที่ฝากเกบ็สินคา้ 
 

ชื่อผู้ฝาก 
ความเป็นบริษทัในเครือ  
(บรษิัทแม่/บริษทัลูก/

บริษทัร่วม) 
เลขที ่ ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวดั โทรศัพท ์

        

        

        

        

 

6. เอกสารหลกัฐานที่ส่งมาดว้ย 
 

 หนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับนายทะเบียนให้คํารับรองและออกให้ไม่เกินหกเดือนของผู้มีคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น และ
บริษัทในเครือที่ฝากเก็บสินค้าทุกแห่ง 

 สําเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นของผู้มีคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเยน็ 
 สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษทัในเครือทีฝ่ากเก็บสินค้าทกุแห่ง 

 

7. คํารบัรอง 
 

 
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความดงักล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ   
 

ลงชื่อ..............................................ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุคล 
(...........................................) 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุคล 

(...........................................) 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุคล 
(...........................................)                
............../............./................ 

 
 

ประทับตรานิติบุคคล 
(ถ้ามี) 

หมายเหต ุ :  กรณีที่ชอ่งว่างสําหรับการกรอกขอ้มูลไม่พอ ใหใ้ช้แผ่นแนบ 





 
 

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
เก่ียวกับคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นที่เก็บรักษาสนิค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ 

 

 คลังสนิค้า  ไซโล  ห้องเยน็ 
 

1. ผู้ประกอบกจิการ 
 

ชื่อนิติบุคคล เลขทีใ่บรับรองการแจง้ วันที่แจ้ง 

   
 

2. ความประสงค์ในการแจง้ 
 เปล่ียนแปลงข้อมูลตามรายการที่ได้แจ้งไว ้  เลิกกิจการ  โอนกิจการไปให้บุคคลอื่น 

 

3. วนัที่มีการ    เปลีย่นแปลง      เลกิกิจการ       โอนกจิการ (ระบุวนัเดือนปี) …………/……………/.………. 
 

 

4. รายละเอียดเกีย่วกบัการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ไดแ้จ้งไว้ / เลกิกจิการ / โอนกจิการ  
 
 
 
 

 

5. สถานะความเป็นบริษัทในเครือ                        6. เอกสารหรือหลกัฐานทีส่่งมาด้วย  
   (กรณีเปลี่ยนแปลงบริษทัในเครือทีฝ่ากเกบ็บริษทั) 
 

 บริษทัแม่   หลักฐานเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงข้อมูลตามที่ได้แจ้งไว้  
 บริษทัลูก   หลักฐานเกี่ยวกบัการเลิกกิจการ 
 บริษทัร่วม   หลักฐานเกี่ยวกบัการโอนกิจการไปให้บุคคลอื่น 

7. คํารับรอง 
 

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความดงักล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ   
 

ลงชื่อ..............................................ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุคล 
(...........................................) 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุคล 

(...........................................) 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุคล 
(...........................................)                
............../............./................ 

ประทับตรานิติบุคคล 
(ถ้ามี) 

 กรมการค้าภายใน 
 สนง.พาณิชย์จงัหวัด................. 
 โทรสาร 
 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 
เลขท่ีรับ  
วันท่ี  เวลา  
ชื่อผู้รับ  
ตําแหน่ง  
 

หมายเหต ุ :  กรณีที่ชอ่งว่างสําหรับการกรอกขอ้มูลไม่พอ ใหใ้ช้แผ่นแนบ 


