ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การกาหนดเงือ่ นไขควบคุมกิจการคลังสินค้า
พ.ศ. ๒๕๓๕
----------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อ ๗ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๕ และข้อ ๒๓ แห่ งประกาศของ
คณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ว่าด้วยการควบคุมกิ จการ
ค้าขายอันกระทบถึ งความปลอดภัยหรื อผาสุ กแห่ งสาธารณชน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิ ชย์
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
*ข้ อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้ อ ๒ ให้ยกเลิกเงื่อนไขควบคุมกิจการคลังสิ นค้า พ.ศ. ๒๕๒๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๒๖
ข้ อ ๓ ในประกาศนี้
“บริ ษัท” หมายความว่า บริ ษทั จากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ หรื อ
บริ ษทั มหาชนจากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
“ผู้ประกอบกิจการคลังสิ นค้ า” หมายความว่า บริ ษทั ที่ ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบ
กิจการคลังสิ นค้า
“กิจการคลังสิ นค้ า” หมายความว่า การรับทาการเก็บรักษาสิ นค้าหรื อการรับทาการ
เก็บรักษาสิ นค้าและให้บริ การเกี่ยวกับสิ นค้าอื่น เพื่อบาเหน็จเป็ นทางการค้า ไม่ว่าบาเหน็จนั้นจะ
เป็ นเงิน ค่าตอบแทน หรื อประโยชน์อื่นใด
“คลังสิ นค้ า” หมายความว่า สถานที่ที่จดั ให้มีไว้เพื่อกิจการคลังสิ นค้าตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานแห่ งใหญ่ หรื อสานักงานสาขาของผูป้ ระกอบ
กิจการคลังสิ นค้า
ข้ อ ๔ ประกาศนี้มิให้ใช้บงั คับแก่
(๑) องค์การของรัฐบาลซึ่ งประกอบกิจการคลังสิ นค้า
(๒) สหกรณ์ซ่ ึงประกอบกิจการคลังสิ นค้า
* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๓๘ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๕

๒

หมวด ๑
การจัดตั้งและการขออนุญาต
----------------------------ข้ อ ๕ การประกอบกิ จการคลังสิ นค้าจะกระทาได้ต่อเมื่อได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั และ
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการคลังสิ นค้าแล้ว
การยืน่ คาขอจดทะเบียนตั้งเป็ นบริ ษทั ตามวรรคหนึ่ง จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็ นชอบจากรัฐมนตรี ก่อน ในการให้ความเห็ นชอบ รัฐมนตรี จะกาหนดเงื่ อนไขบังคับให้ปฏิ บตั ิ
ตามที่เห็นสมควรก็ได้
การยื่นคาขอรับความเห็นชอบตามวรรคสอง ให้กระทาตามแบบ ค.ส.๑ ท้ายประกาศนี้
สาหรั บกรุ งเทพมหานครให้ยื่นต่อกรมการค้าภายใน ส่ วนจังหวัดอื่ นนอกจากกรุ งเทพมหานคร
ให้ยนื่ ต่อสานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด
เมื่อได้รับความเห็ นชอบจากรัฐมนตรี ตามวรรคสองแล้ว ให้ยื่นคาขอจดทะเบียนตั้ง
บริ ษทั ภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ที่ได้รับความเห็นชอบ และให้ยื่นคาขออนุ ญาตประกอบกิจการ
คลังสิ นค้าภายในเก้าสิ บวัน นับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั แล้ว
ในกรณี ที่ผยู ้ นื่ คาขออนุญาตไม่อาจปฏิบตั ิตามระยะเวลาที่กาหนดในวรรคสี่ ได้ให้ยื่น
คาร้องขอต่ออธิ บดีกรมการค้าภายใน โดยแสดงเหตุผลและความจาเป็ นก่อนสิ้ นระยะเวลาดังกล่าว
ในการนี้อธิ บดีกรมการค้าภายในจะมีคาสั่งขยายระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้
ในกรณี ที่ผูย้ ื่นคาขอรั บความเห็ นชอบหรื อผูย้ ื่นคาขออนุ ญาตไม่ดาเนิ นการภายใน
ระยะเวลาตามวรรคสี่ หรื อวรรคห้า ให้ถือว่าผูน้ ้ นั ไม่ประสงค์ที่จะประกอบกิจการคลังสิ นค้าและให้
อธิ บดีกรมการค้าภายในจาหน่ายคาขอนั้นเสี ย
ข้ อ ๖ การยื่น ค าขออนุ ญาตประกอบกิ จการคลัง สิ นค้า ตามข้อ ๕ ให้ก ระท าตามแบบ
ค.ส. ๒ ท้ายประกาศนี้ สาหรับกรุ งเทพมหานครให้ยื่นต่อกรมการค้าภายใน ส่ วนจังหวัดอื่นนอกจาก
กรุ งเทพมหานครให้ยนื่ ต่อสานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดพร้อมทั้งส่ งเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนัง สื อรั บ รองของนายทะเบี ย นหุ ้นส่ วนบริ ษ ทั แสดงรายชื่ อกรรมการหรื อ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงชื่อแทนบริ ษทั ทุนจดทะเบียน ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
(๒) สาเนาหนังสื อบริ คณห์สนธิ
(๓) สาเนาข้อบังคับของบริ ษทั
(๔) สาเนาทะเบียนผูถ้ ือหุน้
(๕) แบบสัญญาเก็บของในคลังสิ นค้า แบบใบรับของและแบบประทวนสิ นค้า
(๖) สาเนาระเบียบข้อบังคับ หรื อเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษทั เกี่ยวกับกิจการคลังสิ นค้า
(ถ้ามี)
(๗) เอกสารแสดงกรรมสิ ทธิ์ ในคลังสิ นค้า

๓

นอกจากนี้ ให้แ จ้ง จ านวน ขนาด สถานที่ ต้ งั คลัง สิ น ค้า ตลอดจนชื่ อ ประวัติ
ทางการงานและคุณวุฒิของกรรมการและผูส้ อบบัญชีดว้ ย
เอกสารตาม (๒) (๓) และ (๔) ต้องให้เจ้าพนักงานผูม้ ีอานาจหน้าที่รับรองว่าเป็ น
เอกสารที่ได้ทาขึ้นโดยถูกต้อง
ในกรณี ที่รัฐมนตรี กาหนดเงื่อนไขตามข้อ ๕ วรรคสอง ผูย้ ื่นคาขอต้องส่ งหลักฐาน
ว่าได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขนั้นแล้วอีกด้วย
ข้ อ ๗ เมื่ ออธิ บดี ก รมการค้าภายในได้รับค าขออนุ ญาตประกอบกิ จการคลัง สิ นค้าและ
พิจารณาเห็ นสมาควรอนุ ญาต ให้นาเสนอรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุ ญาต เมื่อได้รับอนุ ญาตแล้ว
ให้อธิบดีกรมการค้าภายในออกใบอนุญาตเป็ นสาคัญตามแบบ ค.ส. ๓ ท้ายประกาศนี้
ถ้า ใบอนุ ญาตประกอบกิ จการคลัง สิ นค้า ช ารุ ด สู ญหาย ถู ก ท าลาย หรื อมี ก าร
เปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ให้ผปู ้ ระกอบกิจการคลังสิ นค้ายืน่ คาขอรับใบแทนอนุ ญาตภายในสามสิ บวัน
นับแต่วนั ที่ใบอนุ ญาตชารุ ด เสี ยหาย ถูกทาลาย หรื อ เปลี่ ยนแปลงรายการนั้นตามแบบ ค.ส. ๔
ท้ายประกาศนี้
ให้ผปู ้ ระกอบกิจการคลังสิ นค้าแสดงใบอนุ ญาตประกอบกิจการคลังสิ นค้าหรื อใบแทน
ใบอนุญาตไว้ ณ สานักงานของผูป้ ระกอบกิจการคลังสิ นค้า ในที่เปิ ดเผยซึ่ งเห็นได้ง่าย
ข้ อ ๘ ผูป้ ระกอบกิ จการคลังสิ นค้าต้องมีทุนที่ชาระแล้วไม่ต่ ากว่าห้าล้านบาท และต้องมี
คลังสิ นค้าตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดและเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของตนเอง
คลังสิ นค้าตามวรรคหนึ่งต้องมีลกั ษณะและสภาพตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) โครงสร้างต้องมีลกั ษณะมัน่ คงแข็งแรง
(๒) ฝาผนังต้องทาด้วยอิฐ หรื อคอนกรี ตบล็อก หรื อคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หรื อวัสดุ
ที่มีความเข็งแรง ทนทาน จรดหลังคาโดยมีช่องลมซึ่ งมีลวดตาข่ายหรื อวัสดุอื่นที่กนั สัตว์ได้พอควร
(๓) หลังคาต้องมุงด้วยกระเบื้องหรื อสังกะสี หรื อวัสดุที่มีความเข็งแรงทนทาน
(๔) ประตูตอ้ งทาอย่างมัน่ คงแข็งแรง และมีความปลอดภัย
(๕) ภายในอาคารต้องมี พ้ืนที่ เก็บสิ นค้ามี ลกั ษณะเป็ นที่ โล่ งติ ดต่อกันไม่น้อยกว่า
สองร้อยตารางเมตร
(๖) พื้นต้องทาด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็กสามารถรับน้ าหนักได้ไม่นอ้ ยกว่าสามเมตริ กตัน
ต่อหนึ่งตารางเมตร
(๗) คลังสิ นค้าจะต้องเป็ นเอกเทศและไม่ปะปนกับกิจการอื่น
(๘) ป้ ายชื่ อต้องจัดให้มีไ ว้ที่คลังสิ นค้า มีขนาดพอสมควรที่ส ามารถมองเห็ นได้
โดยชัดเจนและติดตั้งไว้เป็ นการถาวร
(๙) ต้องมีทางเข้าออกคลังสิ นค้า โดยสะดวกทั้งทางบกและหรื อทางน้ า
(๑๐) วัสดุหรื ออุปกรณ์ที่ใช้สาหรับป้ องกันอัคคีภยั ต้องจัดให้มีอย่างเพียงพอ

๔

เมื่อมีเหตุอนั สมควร รัฐมนตรี จะพิจารณาเปลี่ ยนแปลงหลัก เกณฑ์ตามวรรคสอง
ให้สอดคล้องกับสภาพสิ นค้าเป็ นรายๆ ไปก็ได้
ข้ อ ๙ สานักงานของผูป้ ระกอบกิ จการคลังสิ นค้าต้องมีลกั ษณะและสภาพตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องแยกสานักงานให้เป็ นสัดส่ วนโดยเฉพาะเพื่อกิจการคลังสิ นค้า
(๒) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์เครื่ องใช้สานักงานเป็ นของตนเองอย่างเพียงพอ
(๓) ป้ ายชื่อสานักงาน
(ก) กรณี อาคารเอกเทศ ต้องจัดให้มีป้ายชื่ อติ ดตั้งไว้หน้าสานักงานเป็ นการถาวร
ซึ่ งสามารถแลเห็นได้โดยถนัดชัดเจนและอ่านได้ง่าย
(ข) กรณี ใช้อาคารซึ่ งเป็ นสานักงานรวม ต้องจัด ให้มีป้ายชื่ อไว้เป็ นการถาวรที่
ป้ ายรวมและหน้าสานักงาน ซึ่ งสามารถแลเห็นได้โดยถนัดชัดเจนและอ่านได้ง่าย
เมื่อมีเหตุอนั สมควร รัฐมนตรี จะพิจารณาเปลี่ ยนแปลงหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ ง
ก็ได้
ข้ อ ๑๐ ผูป้ ระกอบกิ จการคลังสิ นค้าอาจมี สาขาได้ แต่ ต้องได้รับ อนุ ญาตจากรัฐมนตรี
ในการอนุญาตรัฐมนตรี จะอนุญาตโดยมีเงื่อนไขก็ได้ และให้นาข้อ ๗ วรรคสามมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ค าขออนุ ญ าตมี ส าขาให้ ก ระท าตามแบบ ค.ส. ๕ ท้ า ยประกาศนี้ ส าหรั บ
กรุ งเทพมหานครให้ยื่นต่อกรมการค้าภายใน ส่ วนจังหวัดอื่นนอกจากกรุ งเทพมหานครให้ยื่นต่อ
สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด

หมวด ๒
เงื่อนไขในการดาเนินงาน
----------------------------ข้ อ ๑๑ ผูป้ ระกอบกิจการคลังสิ นค้าจะดาเนินกิจการได้เฉพาะเรื่ อง ดังต่อไปนี้
(๑) รั บฝากสิ นค้าโดยผูป้ ระกอบกิ จการคลังสิ นค้าได้รับเงิ นค่าตอบแทน หรื อ
ประโยชน์อื่นใด ในการรับฝากสิ นค้านี้ให้นาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๑๔
ว่าด้วยเก็บของในคลังสิ นค้า มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
(๒) ให้ผฝู ้ ากกูย้ มื เงินโดยเอาสิ นค้าที่ฝากไว้น้ นั จานาไว้เป็ นประกันแก่ผปู ้ ระกอบ
กิจการคลังสิ นค้า โดยผูป้ ระกอบกิจการคลังสิ นค้าได้รับดอกเบี้ยหรื อประโยชน์อื่นใดเป็ นค่าตอบแทน
(๓) ให้ บ ริ ก ารด้า นความเย็น เพื่ อ เก็ บ รั ก ษาสิ น ค้า รั บ อบพื ช เพื่ อ ลดความชื้ น
กระเทาะ คัด ผสม หรื อด้วยกรรมวิธีอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ของผูฝ้ าก โดยผูป้ ระกอบกิ จการ
คลังสิ นค้าได้รับค่าตอบแทนหรื อประโยชน์อื่นใด

๕

(๔) กระท าการซื้ อขาย แลกเปลี่ ยน เช่ า ให้เช่ า เช่ า ซื้ อ กู้ยืม จานอง จานา
เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการคลังสิ นค้า
การให้เช่าคลังสิ นค้าทั้งหมดจะกระทามิได้ แต่การให้เช่ าคลังสิ นค้าบางส่ วน
จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากอธิ บดีกรมการค้าภายในก่อน
(๕) กระทาการใด ๆ ตามแบบพิธีการเกี่ยวกับการศุลกากร การนาเข้า การส่ งออก
การขนส่ งสิ นค้าและอาจจัดให้มีการประกันภัยซึ่ งสิ นค้าที่ตนพึงกระทาตามสัญญาเก็บของในคลังสิ นค้าก็ได้
ทั้งนี้ ในการกระทาการดังกล่ าวผูป้ ระกอบกิ จการคลังสิ นค้าต้องได้รับมอบอานาจเป็ นหนังสื อ
ลงวันที่ เดือน ปี และลายมือชื่อผูฝ้ าก หรื อผูส้ ลักหลังโดยถูกต้อง
(๖) นาเงินที่ได้รับไปลงทุนหาผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้
(ก) ซื้ อหลักทรัพย์ของรัฐบาลไทย
(ข) ซื้ อหลักทรัพย์ขององค์การรัฐบาล หรื อรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ าประกัน
(ค) ถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริ ษทั
เงินที่นาไปลงทุนหาผลประโยชน์ตาม (ก) และ (ข) ต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บห้า
ของทุนที่ชาระแล้วและทุนสารองของบริ ษทั และเงิ นที่นาไปลงทุนตาม (ค) ต้องไม่เกิ นร้ อยละสิ บห้า
ของทุนที่ชาระแล้วและทุนสารองของบริ ษทั แต่เงินที่นาไปลงทุนตาม (ก) (ข) และ (ค) รวมกันต้อง
ไม่เกินร้อยละสามสิ บของทุนที่ชาระแล้วและทุนสารองของบริ ษทั
ข้ อ ๑๒ ห้ามมิให้ผปู ้ ระกอบกิจการคลังสิ นค้ากระทาการดังต่อไปนี้ คือ
(๑) ลดทุนโดยมิได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากรัฐมนตรี
(๒) ฝากเงินสดไว้ที่อื่น นอกจากธนาคารหรื อบริ ษทั เงินทุน
(๓) ซื้ อหรื อมีไว้เป็ นประจาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์ เว้นแต่เป็ นการซื้ อหรื อมีไว้เพื่อ
ประกอบกิจการคลังสิ นค้า หรื อสาหรับใช้เพื่อสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั ตามสมควร
(๔) รับทาการเก็บรักษาสิ นค้าของผูอ้ ื่น โดยทาสัญญาเก็บของในคลังสิ นค้า หรื อ
ออกใบรั บ ของคลั ง สิ นค้ า หรื อประทวนสิ นค้ า โดยไม่ มี ล ายมื อ ชื่ อ ของผู ้จ ัด การในฐานะ
นายคลังสิ นค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบอานาจจากผูจ้ ดั การ
(๕) รับจานาสิ นค้าของบริ ษทั ในเครื อเดี ยวกันตามประมวลรัษฎากร หรื อสิ นค้า
ของผูจ้ ดั การหรื อกรรมการของผูป้ ระกอบกิจการคลังสิ นค้าไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อม
การรับจานาสิ นค้าโดยทางอ้อม ให้หมายความรวมถึงกรณี ดงั ต่อไปนี้ คือ
(ก) รับจานาสิ นค้าของบริ ษทั อื่นซึ่ งบุคคลดังกล่าวเป็ นผูจ้ ดั การหรื อกรรมการ
หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ น้ จานวนตั้งแต่ร้อยละห้าสิ บขึ้นไป หรื อ
(ข) รับจานาสิ นค้าของห้างหุ น้ ส่ วนสามัญที่บุคคลดังกล่าวเป็ นหุ น้ ส่ วนหรื อ
(ค) รับจานาสิ นค้าของห้างหุ ้นส่ วนจากัดที่บุคคลดังกล่าวเป็ นหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ
หรื อเป็ นหุ น้ ส่ วนจาพวกไม่จากัดความรับผิด
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(๖) ออกใบรับของคลังสิ นค้าใหม่ท้ งั หมดหรื อแต่บางส่ วนเมื่อผูป้ ระกอบกิจการ
คลังสิ นค้ายังไม่ได้ยกเลิกใบรับของคลังสิ นค้าเดิม เว้นแต่ใบรับของคลังสิ นค้าเดิมนั้นสู ญหายหรื อ
ถูกทาลาย
(๗) ออกใบรับของคลังสิ นค้าหรื อประทวนสิ นค้า โดยไม่ถูกต้องตรงตามความจริ ง
ข้ อ ๑๓ เมื่อมี การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั หรื อแต่งตั้ง
เปลี่ ยนแปลงกรรมการหรื อผูจ้ ดั การ หรื อมอบอานาจให้บุคคลหนึ่ งบุคคลใดกระทาการแทนผูจ้ ดั การ
ให้ผปู ้ ระกอบกิจการคลังสิ นค้าแจ้งเป็ นหนังสื อพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับการนั้น ต่ออธิ บดีกรมการค้าภายใน
ภายในสิ บห้าวัน นับแต่วนั แก้ไขเพิม่ เติม แต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง หรื อมอบอานาจแล้วแต่กรณี
ข้ อ ๑๔ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ต้ งั สานักงานของบริ ษทั หรื อเปลี่ยนแปลงจานวน ขนาด
ลักษณะและสภาพ หรื อสถานที่ ต้ งั คลัง สิ นค้า ให้ผูป้ ระกอบกิ จการคลัง สิ นค้าแจ้งเป็ นหนังสื อ
พร้ อ มหลัก ฐานเกี่ ย วกับ การนั้น ต่ อ อธิ บ ดี ก รมการค้า ภายใน ภายในสิ บ ห้ า วัน นั บ แต่ ว ัน
เปลี่ยนแปลงแล้วเสร็ จ
ข้ อ ๑๕ กรรมการของผูป้ ระกอบกิจการคลังสิ นค้าต้องถือหุ ้นรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในห้า
ของจานวนหุน้ ที่จดทะเบียน
ข้ อ ๑๖ ให้ผปู ้ ระกอบกิจการคลังสิ นค้าแจ้งชนิดและปริ มาณสิ นค้าที่รับเข้ามาและส่ งออกไป
จากคลังสิ นค้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็ นประจาทุกเดือนภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไปตามแบบ ค.ส.
๖ ท้ายประกาศนี้
ข้ อ ๑๗ ให้ผปู ้ ระกอบกิจการคลังสิ นค้าจัดให้มีการตรวจสอบสิ นค้าทั้งหมดที่เก็บไว้ในคลังสิ นค้า
อย่างน้อยปี ละสองครั้ง คือในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม และต้องแจ้งวันทาการตรวจสอบ
เป็ นหนังสื อให้ผฝู ้ าก บรรดาเจ้าหนี้ ของผูฝ้ าก และพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
เพื่อให้ผฝู ้ ากหรื อเจ้าหนี้ ของผูฝ้ ากและพนักงานเจ้าหน้าที่มาดูการตรวจสอบได้ ถ้าหากมีความประสงค์
เช่นนั้น และผูป้ ระกอบกิจการคลังสิ นค้าต้องให้ความสะดวกตามสมควรแก่บุคคลดังกล่าวในการดู
การตรวจสอบ
ข้ อ ๑๘ ให้ผปู ้ ระกอบกิ จการคลังสิ นค้าจัดให้มีบญั ชี แสดงการรับและจ่ายทั้งสิ้ นเกี่ ยวกับ
กิจการคลังสิ นค้า บัญชีคุมสิ นค้าที่ทาการเก็บรักษาและบัญชี อื่นๆ ที่จาเป็ นให้เรี ยบร้อยและถูกต้อง
พร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ทุกเวลา
ข้ อ ๑๙ ให้ผปู ้ ระกอบกิจการคลังสิ นค้าส่ งรายงานประจาปี แสดงฐานะการเงินและกิ จการ
ของบริ ษทั สาหรับรอบปี ปฏิทินที่ล่วงมาแล้วต่ออธิ บดีกรมการค้าภายใน ภายในหนึ่ งร้อยห้าสิ บวัน
นับแต่วนั สิ้ นปี ปฏิทินตามแบบ ค.ส. ๗ ท้ายประกาศนี้
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ถ้าปรากฏว่ารายงานประจาปี ที่ส่งตามวรรคหนึ่ ง ไม่ถูกต้องหรื อมีรายการไม่ครบถ้วนบริ บูรณ์
ให้ อธิ บ ดี ก รมการค้า ในมี อานาจสั่ ง ให้แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให้ถู ก ต้อ ง หรื อครบถ้วนบริ บู รณ์ ภ ายใน
ระยะเวลาที่ กาหนดก็ได้ ถ้าผูป้ ระกอบกิ จการคลังสิ นค้ามิ ได้ปฏิ บตั ิตามคาสั่งดังกล่ าว ให้ถือว่า
ผูป้ ระกอบกิจการคลังสิ นค้าไม่ได้ส่งรายงานประจาปี ตามวรรคหนึ่ง
ข้ อ ๒๐ เมื่ออธิ บดีกรมการค้าภายในเห็นสมาควรจะสั่งให้ผปู ้ ระกอบกิจการคลังสิ นค้าส่ ง
รายงานหรื อเอกสารใด ๆ เกี่ ยวกับฐานะการเงินหรื อกิจการของบริ ษทั ต่ออธิ บดี กรมการค้าภายใน
เมื่อใดก็ได้ โดยให้กาหนดระยะเวลาที่ผปู ้ ระกอบกิจการคลังสิ นค้าจะต้องปฏิบตั ิตามคาสั่งนั้นไว้ดว้ ย
ในกรณี ที่ผปู ้ ระกอบกิจการคลังสิ นค้าไม่อาจปฏิบตั ิตามระยะเวลาที่กาหนดในวรรคหนึ่ งได้
ให้ยนื่ คาร้องขอต่ออธิ บดีกรมการค้าภายใน เมื่อมีเหตุอนั สมควรอธิ บดีกรมการค้าภายในจะมีคาสั่ง
ขยายระยะเวลาให้ก็ได้
ข้ อ ๒๑ เมื่ อ ปรากฏว่ า ผู ้ป ระกอบกิ จ การคลัง สิ น ค้า ใดมี ฐ านะการเงิ น ที่ ไ ม่ ม ั่ง คงหรื อ
การดาเนิ นงานอยู่ในลักษณะอันอาจเป็ นเหตุ ให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ ผูฝ้ าก อธิ บดี กรมการค้าภายใน
มีอานาจสั่งให้ผปู ้ ระกอบกิจการคลังสิ นค้านั้นดาเนิ นการแก้ไขฐานะ หรื อการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานการประกอบธุ รกิจโดยปกติภายในระยะเวลาที่อธิ บดีกรมการค้าภายในกาหนด
ข้ อ ๒๒ ผูป้ ระกอบกิจการคลังสิ นค้าใดประสงค์จะเลิ กประกอบกิ จการคลังสิ นค้าให้แจ้ง
เป็ นหนังสื อต่ออธิ บดีกรมการค้าภายในล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าหกสิ บวันก่อนวันเลิกประกอบกิจการ
ข้ อ ๒๓ เมื่อมีเหตุอนั สมควร รัฐมนตรี จะประกาศกาหนดค่าบาเหน็จในการรับทาการเก็บ
รักษาสิ นค้าหรื อในการให้บริ การเกี่ยวกับสิ นค้าก็ได้
ข้ อ ๒๔ เมื่อผูป้ ระกอบกิจการคลังสิ นค้ากระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้ รัฐมนตรี
มีอานาจสัง่ ให้ผปู ้ ระกอบกิจการคลังสิ นค้าเลิกกิจการและเพิกถอนใบอนุญาตได้ คือ
(๑) ฝ่ าฝื นหรื อละเลยไม่ป ฏิ บ ตั ิ ตามประกาศข้อ ๗ วรรคสาม ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑
ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒
หรื อ ข้อ ๒๓ หรื อ
(๒) ไม่ดาเนิ นกิ จการภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับอนุ ญาตหรื อหยุดดาเนิ น
กิจการติดต่อกันเกินกว่าร้อยแปดสิ บวัน โดยมิได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการค้าภายใน หรื อ
(๓) ดาเนิ นการตามคาสั่งของอธิ บดี กรมการค้าภายในที่สั่งตามข้อ ๒๑ แล้วแต่
ฐานะทางการเงินหรื อการดาเนินงานก็ยงั ไม่ได้มาตรฐานการประกอบธุ รกิจโดยปกติ
ข้ อ ๒๕ คาสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็ นหนังสื อแจ้งไปยังผูป้ ระกอบกิจการคลังสิ นค้า
ผูถ้ ูกสั่งเพิกถอนใบอนุ ญาต จะขอใบอนุ ญาตประกอบกิ จการคลังสิ นค้าที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกาหนดสองปี นับแต่วนั ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

๘

หมวด ๓
แต่ งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่
----------------------------ข้ อ ๒๖ ให้บุคคลซึ่ งดารงตาแหน่ งดังต่อไปนี้ เป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบตั ิการตาม
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ เฉพาะกิจการ
คลังสิ นค้า โดยให้มีอานาจเฉพาะท้องที่ที่กาหนด คือ
(๑) ในทุกท้องที่ทวั่ ราชอาณาจักร
(ก) อธิบดีกรมการค้าภายใน
(ข) รองอธิบดีกรมการค้าภายใน
(ค) ข้าราชการกรมการค้าภายในซึ่ งดารงตาแหน่งตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป
(๒) ในเขตท้องที่จงั หวัดนั้นๆ
(ก) พาณิ ชย์จงั หวัด
(ข) ข้าราชการสังกัดกระทรวงพาณิ ชย์ในสานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด ซึ่ งดารง
ตาแหน่งตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป

หมวด ๔
บทเฉพาะกาล
----------------------------ข้ อ ๒๗ ให้ผทู ้ ี่ดาเนิ นการประกอบกิจการคลังสิ นค้าซึ่ งได้รับอนุ ญาตประกอบกิจการคลังสิ นค้า
อยูก่ ่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บงั คับ ยังคงเป็ นผูป้ ระกอบกิจการคลังสิ นค้าตามประกาศนี้อยูต่ ่อไป
ข้ อ ๒๘ คาขอรับความเห็ นชอบและคาขออนุ ญาตประกอบกิจการคลังสิ นค้า ซึ่ งได้ยื่นไว้แล้ว
ตามเงื่ อนไขควบคุ มกิ จการคลังสิ นค้า พ.ศ. ๒๕๒๖ ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ ใช้บงั คับให้ถือว่าเป็ นคาขอ
รับความเห็นชอบและคาขออนุญาตประกอบกิจการคลังสิ นค้าตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๓๕
อมเรศ ศิลาอ่อน
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์

