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ประกาศคณะกรรมการกํากับคลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็น 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการอนุญาตประกอบกิจการ   

การออกใบแทนใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต   
และการส่งคืนสินค้ากรณีเลิกประกอบกิจการ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๒)  (๕)  มาตรา  ๑๘  วรรคสาม  มาตรา  ๑๙  วรรคสาม  
มาตรา  ๒๐  วรรคสอง  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  และมาตรา  ๓๗  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติคลังสินค้า  
ไซโล  และห้องเย็น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการกํากับคลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็น  ออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น  ให้ยื่นคําขอ

อนุญาตประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ตามแบบคําขออนุญาตประกอบกิจการ  ท้ายประกาศน้ี  
พร้อมเอกสารหลักฐานซึ่งรับรองความถูกต้อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัด  บริษัทมหาชนจํากัด   
 (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนให้คํารับรองและออกให้ไม่เกินหกเดือน   

ซึ่งแสดงรายการเก่ียวกับ 
  ๑) ชื่อนิติบุคคล 
  ๒) รายชื่อกรรมการ  หรือหุ้นส่วน 
  ๓) ผู้จัดการ  หรือผู้มีอํานาจลงนามผูกพันแทนนิติบุคคล 
  ๔) ทุน  หรือทุนจดทะเบียน 
  ๕) ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ 
  ๖) วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น 
 (ข) เอกสารหลักฐานแสดงชื่อนายคลังสินค้าหรือผู้รับมอบอํานาจ  (ถ้ามี) 
 (ค) แบบใบรับของคลังสินค้าและใบประทวนสินค้า 
 (ง) เอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ที่ใช้เป็นสถานที่ตั้ง

สํานักงานและคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็น 
 (จ) เอกสารหลักฐานแสดงจํานวน  ขนาด  ความจุ  และประสิทธิภาพการรับน้ําหนัก 

ของพื้นคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็น  พร้อมแผนผัง 
 (ฉ) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  เฉพาะประเภทกิจการที่ต้องขออนุญาต 

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 (ช) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงาน  และสถานที่ตั้งคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็น 
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(๒) กรณีเป็นสหกรณ์   
 (ก) สําเนาใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์   
 (ข) สําเนาข้อบังคับสหกรณ์  ซึ่งแสดงรายการเก่ียวกับชื่อสหกรณ์  ที่ตั้งสํานักงาน  ทุน  

วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น 
 (ค) เอกสารหลักฐานแสดงรายละเอียดของจํานวนทุน 
 (ง) เอกสารหลักฐานตาม  (๑)  (ข)  (ค)  (ง)  (จ)  (ฉ)  และ  (ช)   
ข้อ ๓ การย่ืนคําขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๒  ให้ยื่น  ณ  สถานที่ราชการ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีมีสํานักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ 
(๒) กรณีมีสํานักงานตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น  นอกจากกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  สํานักงาน

พาณิชย์จังหวัดแห่งท้องที่ที่สํานักงานตั้งอยู่ 
ข้อ ๔ การย่ืนคําขออนุญาตตามข้อ  ๓  ให้ยื่นโดยทางใดทางหน่ึง  ดังต่อไปนี้   
(๑) ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓ 
(๒) ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  โดยให้ถือวันที่ได้ประทับตราประจําวัน  ณ  ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทาง  

เป็นวันย่ืนคําขอ   
(๓) โทรสาร  โดยให้ถือวันที่ได้รับโทรสารเป็นวันแสดงเจตนาในการย่ืนคําขอ  ทั้งนี้  การย่ืนคําขอ

จะสมบูรณ์ต่อเม่ือผู้ยื่นคําขอได้ส่งต้นฉบับให้อธิบดีกรมการค้าภายในแล้ว   
(๔) อิเล็กทรอนิกส์  โดยให้ถือวันที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้าสู่ระบบข้อมูลของกรมการค้าภายใน  

กระทรวงพาณิชย์  เป็นวันแสดงเจตนาในการย่ืนคําขอ  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
การย่ืนคําขออนุญาตที่อธิบดีกรมการค้าภายในกําหนด 

ข้อ ๕ ผู้ยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการตามข้อ  ๒  ต้องมีทุนหรือทุนจดทะเบียนไม่ต่ํากว่า  
ห้าล้านบาท   

ข้อ ๖ สํานักงานและคลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็นของผู้ยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการ
ตามข้อ  ๒  ต้องมีลักษณะ  สภาพ  และวิธีการดําเนินงานสอดคล้องกับประเภทกิจการที่ขออนุญาต  
ดังต่อไปนี้   

(๑) สํานักงาน 
 (ก) สํานักงานต้องแยกให้เป็นสัดส่วน 
 (ข) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในสํานักงานอย่างเพียงพอ 
 (ค) ต้องจัดให้มีป้ายชื่อสํานักงาน  ดังนี้ 
  ๑) กรณีอาคารเป็นเอกเทศ  ป้ายชื่อต้องติดตั้งไว้หน้าสํานักงานเป็นการถาวร   

ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย 
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  ๒) กรณีใช้อาคารซึ่งเป็นสํานักงานรวม  ป้ายชื่อต้องติดตั้งไว้เป็นการถาวรที่ป้ายรวม
และหน้าสํานักงาน  ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย 

(๒) คลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็น  ต้องมีโครงสร้างม่ันคงแข็งแรง  เหมาะสมกับลักษณะ 
ของการประกอบกิจการที่ขออนุญาต  โดยจะต้องได้รับอนุญาตการก่อสร้างจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
และมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้   

 (ก) คลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็น  ต้องเป็นเอกเทศและไม่ปะปนกับกิจการอื่น    
 (ข) ต้องจัดให้มีป้ายชื่อไว้ที่คลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็น  มีขนาดพอสมควร  ที่สามารถ

มองเห็นได้โดยชัดเจน  และติดตั้งไว้เป็นการถาวร 
 (ค) ต้องมีทางเข้าออกคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็น  โดยสะดวกทั้งทางบกและหรือทางน้ํา 
 (ง) ต้องจัดให้มีวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้สําหรับป้องกันอัคคีภัยอย่างเพียงพอ 
เม่ือมีเหตุอันสมควร  คณะกรรมการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง  (๒)   

ให้สอดคล้องกับสภาพสินค้าเป็นรายกรณีไปก็ได้   
ข้อ ๗ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําขออนุญาตตามข้อ  ๒  แล้ว  ให้ตรวจสอบคําขอ

เอกสารหลักฐาน  จํานวนทุน  ลักษณะ  สภาพ  และวิธีการดําเนินงานของสํานักงานและคลังสินค้า  ไซโล  
หรือห้องเย็นให้ถูกต้องครบถ้วน  กรณีคําขอ  เอกสารหลักฐาน  ลักษณะ  สภาพ  และวิธีการดําเนินงาน
ของสํานักงานและคลังสินค้า  ไซโล  ห้องเย็น  ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่น  
คําขอแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ  หรือจัดส่งเอกสารหลักฐาน  หรือปรับปรุงแก้ไขลักษณะ  สภาพ  หรือวิธีการ
ดําเนินงานของสํานักงานหรือคลังสินค้า  ไซโล  ห้องเย็น  ให้ถูกต้องครบถ้วน  ภายในสิบห้าวันทําการ   
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง   

กรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอ  ละทิ้งคําขอ 
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จําหน่ายคําขอดังกล่าว 

ข้อ ๘ กรณีที่คําขอ  เอกสารหลักฐาน  จํานวนทุน  ลักษณะ  สภาพ  และวิธีการดําเนินงาน
ของสํานักงาน  และคลังสินค้า  ไซโล  ห้องเย็น  ถูกต้องครบถ้วน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอความเห็น 
ไปยังอธิบดีกรมการค้าภายในเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต 

ใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น  ให้เป็นไปตามแบบ  
ค.ส.  ๑  แบบ  ซ.ล.  ๑  หรือแบบ  ห.ย.  ๑  แล้วแต่กรณี  ท้ายประกาศนี้ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งผลการขออนุญาตให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้อนุญาต  เพื่อชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและรับใบอนุญาต 

ข้อ ๙ กรณีใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น  สูญหาย  
ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการ  ห้องเย็น  
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ตามแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท้ายประกาศนี้   
พร้อมใบอนุญาตฉบับเดิมที่ถูกทําลายหรือที่ชํารุด  หรือหลักฐานการรับแจ้งความของพนักงานสอบสวนกรณีสูญหาย  
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่ราชการตามข้อ  ๓  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  
ถูกทําลาย  หรือชํารุดดังกล่าว 
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ในการยื่นคําขอและพิจารณาออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้นําความในข้อ  ๔  ข้อ  ๗  
และข้อ  ๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  โดยให้ใช้ตามแบบใบอนุญาตประกอบกิจการนั้น ๆ  และให้มีข้อความว่า  
“ใบแทน”  ไว้ด้านหน้าของใบอนุญาตนั้น 

ข้อ ๑๐ ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นผู้ใดประสงค์จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ  ตามแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
ท้ายประกาศนี้  พร้อมใบอนุญาตฉบับเดิม  ใบอนุญาตให้มีสํานักงานสาขา  (ถ้ามี)  และเอกสารหลักฐาน
ตามข้อ  ๒  (๑)  หรือ  (๒)  แล้วแต่กรณี  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่ราชการตามข้อ  ๓  ไม่น้อยกว่า
สามสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ   

ในการย่ืนคําขอและพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้นําความในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  
ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  โดยให้ใช้ตามแบบใบอนุญาตประกอบกิจการนั้น ๆ 

ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นผู้ใดประสงค์จะเลิก
ประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาต  และมีสินค้าที่รับฝากไว้ในครอบครองในวันเลิกประกอบกิจการ   
ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฝากหรือผู้ทรงใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้าทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
เก้าสิบวันก่อนวันเลิกประกอบกิจการ  เพื่อมารับคืนสินค้าที่ฝากไว้และเวนคืนใบรับของคลังสินค้า 
หรือประทวนสินค้าก่อนเลิกประกอบกิจการ 

เม่ือได้ดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น 
แจ้งอธิบดีกรมการค้าภายในทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันเลิกประกอบกิจการ  โดยทําเป็นหนังสือ
พร้อมแนบสําเนาหนังสือแจ้งผู้ฝากหรือผู้ทรงใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้า  ตามวรรคหน่ึง 

เม่ือผู้ฝากหรือผู้ทรงใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้าทุกรายมารับคืนสินค้า  ที่ฝากไว้ตาม
วรรคหนึ่งครบถ้วนแล้ว  ให้ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  กิจการห้องเย็นแจ้งอธิบดีกรมการค้าภายใน
ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ส่งคืนสินค้าครบถ้วน  โดยทําเป็นหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานเก่ียวกับ 
การส่งมอบสินค้าคืน  ซึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายผู้รับฝากและฝ่ายผู้ฝากหรือผู้ทรงใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้า 

ข้อ ๑๒ บรรดาคําขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น  
คําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ  
อธิบดีกรมการค้าภายใน  ให้ถือว่าเป็นคําขอตามประกาศนี้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่คําขอตามวรรคหน่ึง  มีข้อความแตกต่างจากคําขอตามประกาศนี้  หรือมีเอกสารหลักฐาน 
ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนตามประกาศนี้  ให้อธิบดีกรมการค้าภายในหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมการค้าภายใน
มอบหมาย  แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมคําขออนุญาตประกอบกิจการหรือจัดส่งเอกสารหลักฐาน 
ให้ถูกต้องครบถ้วน  ตามความจําเป็นภายในระยะเวลาที่กําหนด  ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติม 
หรือไม่จัดส่งเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนดให้ถือว่าคําขอน้ันเป็นอันตกไป 



 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ ๑๓ ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่  ๒๖  มกราคม  
พุทธศักราช  ๒๕๑๕  และสหกรณ์  ซึ่งประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นอยู่ใน
วันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีทุนหรือทุนจดทะเบียนตามที่กําหนดในข้อ  ๕  
เป็นเวลา  ๑  ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อภิรดี  ตันตราภรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

ประธานกรรมการกํากับคลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็น 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                      แบบคาํขออนญุาตประกอบกิจการ 
 

 
 

1. ผู้ขออนญุาต 
ชื่อนิติบุคคล ทะเบียนเลขที ่ วันจดทะเบียน ทุน/ทุนจดทะเบียน 

  
 
 
 

  
 
 

 
2. กรรมการ/หุน้ส่วน 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ที่อยู ่
เลขที ่ ซอย ถนน ตําบล /แขวง อําเภอ/เขต จังหวดั โทรศัพท ์

          
          
          
          
          
          
 
3. ทีต่ั้งสํานกังาน 

เลขที ่ ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวดั โทรศัพท ์
   

 
 
 

   
 
 

 

 

4. ทีต่ั้งคลังสินค้า/ไซโล/หอ้งเย็น 
 

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

        

        

        
 

 

 คลังสินค้า ไซโล  ห้องเย็น 

เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 
เลขท่ีรับ  
วันท่ี  เวลา  
ชื่อผู้รับ  
ตําแหน่ง  

คําขอท่ี  
 กรมการค้าภายใน 

 สนง.พาณิชย์จงัหวัด................. 

 โทรสาร 

 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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5. ชื่อนายคลงัสินค้า 

 5.1 ................................................................................................................................................................................................... 

 5.2 ................................................................................................................................................................................................... 

 5.3 ................................................................................................................................................................................................... 

6. เอกสารหลกัฐานที่ส่งมาดว้ย  
 หนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียน 

ให้คํารับรองและออกให้ไม่เกินหกเดือน 
 เอกสารหลักฐานแสดงช่ือนาย

คลังสินค้าหรือผู้รับมอบอํานาจ 
(ถ้ามี) 

 
แ บบ ใ บ รั บ ข อ ง ค ลั ง สิ น ค้ า แ ล ะ
ใบประทวนสินค้า 

 เอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองสถานที่ที่ ใช้ เป็นสถานที่ตั้ ง
สํานักงานและคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น 

 เอกสารหลักฐานแสดงจํานวน 
ขนาด ความจุ และประสิทธิภาพ
การรับน้ําหนักของพื้นคลังสินค้า 
ไซโล หรือห้องเย็น พร้อมแผนผัง 

 สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
โร ง ง าน  เ ฉพาะประ เภทกิ จการ  
ที่ ต้ อ ง ข ออ นุญาตต ามกฎหมาย  
ว่าด้วยโรงงาน 

 แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานและสถานที่ตั้ง
คลังสินค้า ไซโล  หรือห้องเย็น 

 สําเนาใบสําคัญรับจดทะเบียน
สหกรณ์  (กรณี ผู้ยื่น คําขอเป็น
สหกรณ์) 

 สําเนาข้อบังคับสหกรณ์ (กรณีผู้ยื่น  
คําขอเป็นสหกรณ์) 

 เอกสารหลักฐานแสดงรายละเอียดของ
จํานวนทุน (กรณีผู้ยื่นคําขอเป็นสหกรณ)์ 

 

 
7. คํารับรอง  

 
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความดงักล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ   
 
 

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

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

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

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

                                                                     
                                                                    ............../............./................ 

 
 

 

หมายเหต ุ: กรณีช่องว่างสําหรบัการกรอกขอ้มูลไม่พอ ใหใ้ชแ้ผ่นแนบ 
 

ประทับตรานิติบุคคล 
(ถ้ามี) 



            
     

       
 
 
 

แบบคําขอรบัใบแทนใบอนญุาตประกอบกิจการ 
 

 
 

 
1. ผู้ขอ 

ชื่อนิติบุคคล เลขทีใ่บอนุญาต 
ใบอนุญาตมีอายุสามปี 

ตั้งแต่วันที ่ ถึงวันที ่
    

              
2. ที่ตัง้สาํนกังาน 

เลขที ่ ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท ์
 
 
 

      

 
3. เหตทุีข่อรบัใบแทน      4. เอกสารหลักฐานทีส่่งมาด้วย 

 
 

  
 

 
5.คํารบัรอง 

 
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความดงักล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ   
 

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

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

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

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

หมายเหต ุ: กรณีช่องว่างสําหรบัการกรอกขอ้มูลไม่พอ ใหใ้ช้แผ่นแนบ 
 

 คลังสินค้า ไซโล  ห้องเย็น 

 ใบอนุญาตเดิมสูญหาย 

 ใบอนุญาตเดิมถูกทําลาย 

 ใบอนุญาตเดิมชํารุดในสาระสําคัญ 

 ใบอนุญาตฉบับเดิมท่ีถูกทําลายหรือชํารุด 

 หลักฐานการรับแจ้งความของพนักงานสอบสวนกรณีสูญหาย 

 

ประทับตรานิติบุคคล 
(ถ้ามี) 

เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 
เลขท่ีรับ  
วันท่ี  เวลา  
ชื่อผู้รับ  
ตําแหน่ง  

คําขอท่ี  
 กรมการค้าภายใน 

 สนง.พาณิชย์จงัหวัด................. 

 โทรสาร 

 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 



 
 
 
 
 
 

 

แบบคําขอต่ออายุใบอนญุาตประกอบกิจการ 
 

 
 

1. ผู้ขออนญุาต 

ชื่อนิติบุคคล เลขทีใ่บอนุญาต 
ใบอนุญาตมีอายุสามปี 

ตั้งแต่วันที ่ ถึงวันที ่
    
 
2. ทีต่ั้งสํานกังาน 

เลขที ่ ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวดั โทรศัพท ์
       

 
 
 

 
3. ทีต่ั้งคลังสินค้า/ไซโล/หอ้งเย็น 

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

 
4. ใบอนญุาตให้มีสํานกังานสาขา (ถ้ามี)     ประสงค์ให้มีสํานกังานสาขาตอ่ไป     ไม่ประสงค์ให้มีสํานกังานสาขาตอ่ไป         

สาขา เลขทีใ่บอนุญาต ใบอนุญาตมีอายุ 
ตั้งแต่วันที ่ ถึงวันที ่

  
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 คลังสินค้า ไซโล  ห้องเย็น 

เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 
เลขท่ีรับ  
วันท่ี  เวลา  
ชื่อผู้รับ  
ตําแหน่ง  

คําขอท่ี  
 กรมการค้าภายใน 

 สนง.พาณิชย์จงัหวัด................. 

 โทรสาร 
 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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5. เอกสารหลกัฐานที่ส่งมาดว้ย  
 หนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนให้  

คํารับรองและออกให้ไม่เกินหกเดือน 
 เอกสารหลักฐานแสดงช่ือนาย

คลังสินค้าหรือผู้รับมอบอํานาจ 
(ถ้ามี) 

 แ บ บ ใ บ รั บ ข อ ง ค ลั ง สิ น ค้ า แ ล ะ  
ใบประทวนสินค้า 

 เอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองสถานที่ที่ ใช้ เป็นสถานที่ตั้ ง
สํานักงานและคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น 

 เอกสารหลักฐานแสดงจํานวน 
ขนาด ความจุ และประสิทธิภาพ
การรับน้ําหนักของพื้นคลังสินค้า 
ไซโล หรือห้องเย็น พร้อมแผนผัง 

 สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
โ ร ง ง าน  เ ฉพาะประ เภทกิ จการ  
ที่ ต้ อ ง ข อ อ นุญ าตต ามกฎหม า ย  
ว่าด้วยโรงงาน 

 แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานและสถานที่ตั้ง
คลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น 

 สําเนาใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ 
(กรณีผู้ยื่นคําขอเป็นสหกรณ์) 

 สําเนาข้อบังคับสหกรณ์ (กรณีผู้ยื่น  
คําขอเป็นสหกรณ์) 

 เอกสารหลักฐานแสดงรายละเอียดของ
จํานวนทุน (กรณีผู้ยื่นคําขอเป็นสหกรณ์) 

 ใบอนุญาตประกอบกิจการฉบับเดิม  ใบอนุญาตให้มีสํานักงานสาขา (ถ้ามี) 

 
6. ชื่อนายคลงัสินค้า 
 6.1 .................................................................................................................................................................................................. 
 6.2 .................................................................................................................................................................................................. 
 6.3 .................................................................................................................................................................................................. 
 
7. คํารับรอง 

 
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความดงักล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ   
 

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

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

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

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

                                                                    ............./............./................ 

 

หมายเหต ุ: กรณีช่องว่างสําหรบัการกรอกขอ้มูลไม่พอ ใหใ้ชแ้ผ่นแนบ 
 

ประทับตรานิติบุคคล 
(ถ้ามี) 



ใบอนุญาตใหประกอบกิจการคลังสินคา

ใบอนุญาตฉบับนี้แสดงวา

เปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการคลังสินคา

ตามพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘

ใบอนุญาตนี้มีอายุ ๓ ป

นับตั้งแตวันที่          เดือน                          พ.ศ.          

        ถึงวันที่          เดือน                          พ.ศ.          

เลขที่ แบบ ค.ส. ๑

อธิบดีกรมการคาภายใน
ประทับตราไวเปนสําคัญ



ใบอนุญาตใหประกอบกิจการไซโล

ใบอนุญาตฉบับนี้แสดงวา

เปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการไซโล

ตามพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘

ใบอนุญาตนี้มีอายุ ๓ ป

นับตั้งแตวันที่          เดือน                          พ.ศ.          

        ถึงวันที่          เดือน                          พ.ศ.          

เลขที่ 

อธิบดีกรมการคาภายใน
ประทับตราไวเปนสําคัญ

แบบ ซ.ล. ๑



ใบอนุญาตใหประกอบกิจการหองเย็น

ใบอนุญาตฉบับนี้แสดงวา

เปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการหองเย็น

ตามพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘

ใบอนุญาตนี้มีอายุ ๓ ป

นับตั้งแตวันที่          เดือน                          พ.ศ.          

        ถึงวันที่          เดือน                          พ.ศ.          

เลขที่ แบบ ห.ย. ๑

อธิบดีกรมการคาภายใน
ประทับตราไวเปนสําคัญ


