ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรือง กําหนดให้ กจิ การไซโลและกิจการห้ องเย็น
เป็ นกิจการอันมีสภาพคล้ ายคลึงกันกับกิจการคลังสิ นค้ า
และเงือนไขควบคุมกิจการดังกล่ าว
พ.ศ. ๒๕๓๕
---------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕ ข้อ ๗ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ แห่ ง
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที' ๕๘ ลงวันที' ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ว่าด้วยการควบคุ ม
กิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรื อผาสุ กแห่ งสาธารณชน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี8
*ข้ อ ๑ ประกาศนี8ให้ใช้บงั คับตั8งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้ อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื' อง การกําหนดให้กิจการไซโลและกิ จการ
ห้องเย็นเป็ นกิจการอันมีสภาพคล้ายคลึงกันกับกิจการคลังสิ นค้า ลงวันที' ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
ข้ อ ๓ ในประกาศนี8
“ไซโล” หมายความว่า สิ' งก่อสร้ างสําหรับเก็บรักษาสิ นค้าโดยมีกระบวนการควบคุ มความชื8 น
เพื'อป้ องกันและรักษาคุณภาพของสิ นค้า
“กิจการไซโล” หมายความว่า การรับทําการเก็บรักษาสิ นค้าในไซโลเพื'อบําเหน็จเป็ นทางค้าปกติ
และให้หมายความรวมถึงการดําเนิ นกิจการเกี'ยวกับสิ นค้าของตนเองที'มีการออกใบรับของคลังสิ นค้า
และประทวนสิ นค้าด้วย
“ห้ องเย็น” หมายความว่า สิ' งก่อสร้ างสําหรับเก็บรักษาสิ นค้าโดยมีกระบวนการควบคุ ม
อุณหภูมิเพื'อป้ องกันและรักษาคุณภาพของสิ นค้า
“กิจการห้ องเย็น” หมายความว่า การรับทําการเก็บรักษาสิ นค้าในห้องเย็นเพื'อบําเหน็จเป็ นทางค้าปกติ
และให้ ห มายความรวมถึ ง การดํา เนิ น กิ จ การเกี' ย วกับ สิ น ค้า ของตนเองที' มี ก ารออกใบรั บ ของ
คลังสิ นค้าและประทวนสิ นค้าด้วย
“ใบรั บของคลังสิ นค้ า” หมายความว่า ใบรับของคลังสิ นค้าตามความหมายแห่ งประมวล
กฎหมายแพ่ง และพาณิ ช ย์ ลักษณะ ๑๔ ว่าด้วยการเก็บของในคลังสิ นค้า และให้หมายความ
รวมถึงตัวE ไซโล ใบรับไซโล ใบรับสิ นค้า ตัวE ห้องเย็น ใบรับสิ นค้าฝากแช่ และเอกสารที'เรี ยกชื' ออย่างอื'น
ที'มีลกั ษณะอย่างเดียวกันด้วย
* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที' ๓๘ ลงวันที' ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๕

๒

“ประทวนสิ นค้ า” หมายความว่า ประทวนสิ นค้าตามความหมายแห่ งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ ลักษณะ ๑๔ ว่าด้วยการเก็บของในคลังสิ นค้า และให้หมายความรวมถึงเอกสาร
ที'เรี ยกชื'ออย่างอื'นที'มีลกั ษณะอย่างเดียวกันด้วย
“บริ ษัท” หมายความว่า บริ ษทั จํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ หรื อบริ ษทั
มหาชนจํากัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด
“ห้ างหุ้นส่ วน” หมายความว่า ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด หรื อห้างหุ ้นส่ วนสามัญนิ ติบุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
“ใบอนุ ญาต” หมายความว่า ใบอนุ ญาตประกอบกิ จการไซโลหรื อใบอนุ ญาตประกอบ
กิจการห้องเย็น แล้วแต่กรณี
“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนที'ได้รับใบอนุญาต
“อธิบดี” หมายความว่า อธิ บดีกรมการค้าภายใน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์
ข้ อ ๔ ประกาศนี8มิให้ใช้บงั คับแก่
(๑) ส่ วนราชการ
(๒) องค์การของรัฐบาล
(๓) สหกรณ์
ข้ อ ๕ ให้กิจการไซโลและกิ จการห้องเย็นเป็ นกิ จการอันมี สภาพคล้ายคลึ งกันกับกิ จการ
คลังสิ นค้า

หมวด ๑
การจัดตั:ง การขออนุญาต และการอนุญาต
---------------------------------ข้ อ ๖ การประกอบกิ จการไซโลหรื อกิ จการห้องเย็นจะกระทําได้ก็แต่ โดย บริ ษทั หรื อ
ห้างหุ น้ ส่ วนที'มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบกิจการไซโลหรื อกิจการห้องเย็น ซึ' งได้รับใบอนุ ญาตให้
ประกอบกิจการตามประกาศนี8
บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนจะมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบกิจการไซโลหรื อกิจการห้องเย็นได้
ต่อเมื'อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี ก่อน
เมื' อ ได้รั บ ความเห็ น ชอบตามวรรคสองแล้ว ให้ ไ ปจดทะเบี ย นจัด ตั8ง เป็ นบริ ษ ัท หรื อ
ห้างหุ น้ ส่ วนและยืน' คําขออนุ ญาตประกอบกิจการไซโลหรื อกิจการห้องเย็นหรื อในกรณี ที'เป็ นบริ ษทั หรื อ
ห้างหุ น้ ส่ วนแล้ว ให้ยื'นคําขออนุ ญาตประกอบกิจการไซโลหรื อกิจการห้องเย็นต่อรัฐมนตรี ภายใน
หนึ'งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ที'ลงในหนังสื อที'อธิ บดีแจ้งให้ทราบถึงการได้รับความเห็นชอบ

๓

ในกรณี ที'ไม่อาจปฏิบตั ิได้ทนั ตามระยะเวลาที'กาํ หนดในวรรคสาม ให้ยื'นคําร้ องขอขยายระยะเวลา
ต่ออธิ บดี โดยแสดงเหตุผลและความจําเป็ นก่อนสิ8 นระยะเวลาดังกล่ าวในการนี8 อธิ บดี จะมี คาํ สั'ง
ขยายระยะเวลาตามที'เห็นสมควรก็ได้
ถ้าผูย้ ื'นคําขออนุ ญาตไม่ดาํ เนิ นการภายในระยะเวลาที'กาํ หนดตามวรรคสามหรื อวรรคสี'
ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะประกอบกิจการไซโลหรื อกิจการห้องเย็น และให้อธิ บดีจาํ หน่ายคําขอนั8นเสี ย
ข้ อ ๗ การยื'นคําขอรั บความเห็ นชอบตามข้อ ๖ วรรคสอง ให้กระทําตามแบบ ซ.ล. ๑
หรื อ ห.ย. ๑ แล้วแต่กรณี ท้ายประกาศนี8พร้อมด้วยเอกสารประกอบดังต่อไปนี8
(๑) สํา เนาร่ า งหนัง สื อบริ ค ณห์ ส นธิ และสํา เนาร่ า งข้อบังคับ ของบริ ษ ทั จํา นวน
๓ ชุด หรื อ
(๒) สําเนาร่ างรายการจดทะเบียนจัดตั8งห้างหุ น้ ส่ วน จํานวน ๓ ชุด
ข้ อ ๘ การยื'นคําขออนุ ญาตประกอบกิ จการไซโลหรื อกิ จการห้องเย็นให้กระทําตามแบบ
ซ.ล. ๒ หรื อ ห.ย. ๒ แล้วแต่กรณี ท้ายประกาศนี8พร้อมด้วยเอกสารประกอบดังต่อไปนี8
(๑) หนัง สื อรั บ รองของนายทะเบี ย นหุ ้นส่ วนบริ ษ ทั แสดงการจดทะเบี ย นบริ ษ ทั
หรื อห้างหุ น้ ส่ วน
(๒) สําเนาหนังสื อบริ คณห์สนธิ และสําเนาข้อบังคับของบริ ษทั หรื อสําเนารายการ
จดทะเบียนจัดตั8งห้างหุ น้ ส่ วน
(๓) สําเนาแบบแสดงรายการเกี' ยวกับการประกอบธุ รกิ จของห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั
ที'ยนื' ต่อนายทะเบียนห้างหุ น้ ส่ วนบริ ษทั
(๔) แบบสั ญ ญาเก็ บ ของในกิ จ การไซโลหรื อ กิ จ การห้ อ งเย็น แบบใบรั บ ของ
คลังสิ นค้าและแบบประทวนสิ นค้า
(๕) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
(๖) สํา เนาระเบี ย บข้อบัง คับ หรื อเงื' อ นไขของบริ ษ ทั หรื อห้ า งหุ ้นส่ วน เกี' ย วกับ
กิจการไซโลหรื อกิจการห้องเย็น (ถ้ามี)
(๗) สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิ ทธิLหรื อสิ ทธิ ครอบครองในไซโลหรื อห้องเย็น
(๘) เอกสารแสดงกําลังการผลิตและขนาดความจุของไซโลหรื อห้องเย็น
(๙) แผนที'แสดงสถานที'ต8 งั สํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขา (ถ้ามี) และสถานที'ต8 งั
ไซโลหรื อห้องเย็น
เอกสารตาม (๒) และ (๓) ต้องให้เจ้าหน้าที'ของทางราชการผูม้ ีอาํ นาจหน้าที'รับรองว่า
เป็ นเอกสารที' ถู ก ต้อ งแท้จ ริ ง และเอกสาร (๔) ถึ ง (๙) จะต้อ งให้ ผู ้มี อ ํา นาจลงลายมื อ ชื' อ
ผูกพันบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนรับรองด้วย

๔

ข้ อ ๙ เมื'ออธิ บดีได้รับคําขออนุญาตประกอบกิจการไซโลหรื อกิจการห้องเย็นและพิจารณา
เห็นสมควรอนุ ญาต ให้นาํ เสนอรัฐมนตรี เพื'อพิจารณาอนุ ญาต เมื'อได้รับอนุ ญาตจากรัฐมนตรี แล้ว
ให้อธิ บดีออกใบอนุญาตให้เป็ นสําคัญตามแบบ ซ.ล. ๓ หรื อ ห.ย. ๓ แล้วแต่กรณี ท้ายประกาศนี8
ข้ อ ๑๐ ในกรณี ใบอนุ ญาตสู ญหาย หรื อถู กทําลายในสาระสํา คัญให้ผูป้ ระกอบกิ จการ
ยื'นคํา ขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญาตตามแบบ ซ.ล. ๔ หรื อ ห.ย. ๔ แล้วแต่ ก รณี ท้า ยประกาศนี8
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที'ได้ทราบถึงการสู ญหายหรื อถูกทําลายดังกล่าว
ใบแทนใบอนุ ญาตให้ใช้ตามแบบใบอนุ ญาต และให้มีขอ้ ความว่า “ใบแทน” ไว้ดา้ นหน้า
ข้ อ ๑๑ ให้ผูป้ ระกอบกิ จการแสดงใบอนุ ญาตหรื อใบแทนใบอนุ ญาตไว้โดยเปิ ดเผยและเห็ น
ได้ง่าย ณ สํานักงานของผูป้ ระกอบกิจการ
ข้ อ ๑๒ กิ จการไซโลหรื อกิ จการห้องเย็นอาจมีสาขาได้ โดยให้ผูป้ ระกอบกิ จการแจ้งสถานที'ต8 งั
กําลังการผลิต และขนาดความจุของไซโลหรื อห้องเย็นสาขาต่ออธิ บดีตามแบบ ซ.ล. ๕ หรื อ ห.ย. ๕
แล้วแต่กรณี ท้ายประกาศนี8ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั เริ' มดําเนิ นกิจการสาขา

หมวด ๒
เงือนไขการดําเนินกิจการไซโลและกิจการห้ องเย็น
---------------------------------ข้ อ ๑๓ ห้ามมิให้ผปู ้ ระกอบกิจการกระทําการต่อไปนี8
(๑) ออกใบรับของคลังสิ นค้าหรื อประทวนสิ นค้าโดยไม่ถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ ง
(๒) ออกใบรับของคลังสิ นค้าหรื อประทวนสิ นค้าใหม่ท8 งั หมดหรื อแต่บางส่ วน
โดยผูป้ ระกอบกิจการมิได้ยกเลิกใบรับของคลังสิ นค้าหรื อประทวนสิ นค้าเดิม
(๓) ออกใบรั บของคลัง สิ นค้าหรื อประทวนสิ นค้าโดยไม่ ถูกต้องหรื อโดยไม่ มี
รายการครบถ้วนตามแบบที'ยนื' ไว้เมื'อยืน' คําขออนุญาตประกอบกิจการตาม ข้อ ๘
ข้ อ ๑๔ ใบรับของคลังสิ นค้าหรื อประทวนสิ นค้าซึ' งผูป้ ระกอบกิ จการออกให้แก่ผูฝ้ ากต้องมี
เลขลําดับตรงกันกับเลขในต้นขั8วและลงลายมือชื' อของผูป้ ระกอบกิจการ และอย่างน้อยมีรายการ
ดังต่อไปนี8
(๑) ชื'อและที'อยูข่ องผูป้ ระกอบกิจการ
(๒) ชื'อและที'อยูข่ องผูฝ้ าก
(๓) ที'ต8 งั ไซโลหรื อห้องเย็น

๕

(๔) ค่าบริ การสําหรับเก็บรักษาหรื อปรับปรุ งคุณภาพ
(๕) ลักษณะ ชนิ ด คุ ณภาพ ปริ มาณ หรื อนํ8าหนัก ของสิ นค้าที'เก็บรักษาทั8งสภาพ
จํานวน ขนาด และเครื' องหมายหี บห่อ
(๖) สถานที'และวันออกใบรับของคลังสิ นค้าและประทวนสิ นค้านั8น
(๗) กําหนดระยะเวลาให้เก็บสิ นค้า ในกรณี ที'มิได้กาํ หนดระยะเวลาไว้ให้ถือว่าวันที'
ผูฝ้ ากมาขอรับสิ นค้าเป็ นวันครบกําหนด
(๘) ถ้า สิ น ค้า ที' เ ก็ บ รั ก ษามี ป ระกัน ภัย ให้ แ สดงจํา นวนเงิ น ที' เ อาประกัน ภัย
กําหนดเวลาที'ประกันภัย และชื'อของผูร้ ับประกันภัยด้วย
อนึ'ง ผูป้ ระกอบกิจการต้องจดรายการดังกล่าวในวรรคหนึ'งลงไว้ในต้นขั8วด้วย
ข้ อ ๑๕ เมื'อผูท้ รงใบรับของคลังสิ นค้าและประทวนสิ นค้ามาขอรับสิ นค้าที'ฝากโดยเวนคืน
ใบรับรองคลังสิ นค้าและประทวนสิ นค้า ผูป้ ระกอบกิจการต้องส่ งมอบสิ นค้าให้แก่ผทู ้ รงใบรับของ
คลังสิ นค้าและประทวนสิ นค้านั8น เว้นแต่จะปรากฏว่าผูฝ้ ากมีหนี8 สินอันเกิ ดจากการฝากการจํานํา
หรื อจากการให้บริ การอื'นใดค้างชําระอยู่
ข้ อ ๑๖ เมื' อมี ก ารแก้ไขเปลี' ยนแปลงใด ๆ ในเอกสารประกอบคํา ขออนุ ญาตตามข้อ ๘
ให้ผูป้ ระกอบกิ จการแจ้งเป็ นหนังสื อพร้ อมด้วยหลักฐานเกี' ยวกับการแก้ไขเปลี' ยนแปลงนั8นต่ออธิ บดี
ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที'มีการแก้ไขเปลี'ยนแปลง
ข้ อ ๑๗ ให้ผูป้ ระกอบกิจการจัดทําบัญชี แสดงรายรับและรายจ่ายทั8งสิ8 นเกี'ยวกับกิจการไซโล
หรื อกิ จการห้องเย็น บัญชี คุมสิ นค้าที' ทาํ การเก็บรักษา และบัญชี อื'น ๆ ที'จาํ เป็ นให้เรี ยบร้ อยและ
ถูกต้อง เก็บไว้ ณ สํานักงานของผูป้ ระกอบกิจการพร้อมที'จะให้พนักงานเจ้าหน้าที'ตรวจสอบได้ทุกเวลา
ข้ อ ๑๘ เมื' ออธิ บ ดี เ ห็ น สมควร จะสั' ง ให้ ผูป้ ระกอบกิ จ การส่ ง รายงานหรื อ เอกสารใด
เกี' ยวกับฐานะการเงิ น หรื อเกี' ยวกับการประกอบกิ จการต่ ออธิ บดี เมื' อใดก็ ได้ โดยกําหนดระยะเวลา
ที'ผปู ้ ระกอบกิจการจะต้องปฏิบตั ิตามคําสั'งนั8นไว้ดว้ ย
ในกรณี ที'ผูป้ ระกอบกิ จการไม่อาจปฏิ บตั ิตามระยะเวลาที'กาํ หนดในวรรคหนึ' งได้ ให้ยื'น
คําร้องขอขยายระยะเวลาต่ออธิ บดี เมื'อมีเหตุอนั สมควร อธิ บดีจะมีคาํ สั'งขยายระยะเวลาให้ก็ได้
ข้ อ ๑๙ ให้ผูป้ ระกอบกิ จการส่ งรายงานประจําปี พร้ อมด้วยงบดุ ลและบัญชี กาํ ไรขาดทุ น
แสดงฐานะทางการเงินและฐานะของกิจการสําหรับรอบปี ปฏิทินที'ล่วงมาแล้วต่ออธิ บดี ภายในหนึ'งร้อยห้าสิ บวัน
นับแต่วนั สิ8 นปี ปฏิทินตามแบบรายงานประจําปี แสดงฐานะการเงินและฐานะกิจการท้ายประกาศนี8
ถ้าปรากฏว่ารายงานประจําปี งบดุล หรื อบัญชี กาํ ไรขาดทุนที'ส่งตามวรรคหนึ' งไม่ถูกต้อง
หรื อมีรายการไม่ครบถ้วนบริ บูรณ์ ให้อธิ บดีมีอาํ นาจสั'งให้แก้ไขเพิ'มเติมให้ถูกต้องหรื อครบถ้วนบริ บูรณ์
ภายในระยะเวลาที'กาํ หนด ถ้าผูป้ ระกอบกิจการมิได้ปฏิ บตั ิตามคําสั'งดังกล่าว ให้ถือว่าผูป้ ระกอบ
กิจการไม่ได้ส่งรายงานประจําปี ตามวรรคหนึ'ง

๖

ข้ อ ๒๐ ในกรณี ที'ไม่มีขอ้ กําหนดไว้ในประกาศนี8 ให้นาํ บทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ ลักษณะ ๑๔ ว่าด้วยการเก็บของในคลังสิ นค้ามาใช้บงั คับแก่กิจการไซโลและ
กิจการห้องเย็นด้วย

หมวด ๓
การควบคุม การเพิกถอนในอนุญาต
และการเลิกประกอบกิจการ
---------------------------------ข้ อ ๒๑ เมื'อปรากฏว่าผูป้ ระกอบกิจการใดมีฐานะการเงินไม่มน'ั คง หรื อการดําเนิ นงานอยูใ่ น
ลักษณะอันอาจเป็ นเหตุ ให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ ผูฝ้ าก อธิ บดี มีอาํ นาจสั'งให้ผูป้ ระกอบกิ จการนั8น
ดําเนิ นการแก้ไ ขฐานะหรื อการดํา เนิ นงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานการประกอบธุ รกิ จโดยปกติ
ภายในระยะเวลาที' อธิ บดี กาํ หนด และเมื' ออธิ บดี ได้ส'ังให้แก้ไขดังกล่ าวแล้ว ผูป้ ระกอบกิ จการ
ไม่ดาํ เนินการแก้ไขให้เรี ยบร้อยภายในระยะเวลาที'กาํ หนด รัฐมนตรี มีอาํ นาจสั'งเพิกถอนใบอนุ ญาตได้
ข้ อ ๒๒ เมื'อผูป้ ระกอบกิ จการกระทําการอย่างใดอย่างหนึ' งดังต่อไปนี8 รัฐมนตรี มีอาํ นาจ
สั'งเพิกถอนใบอนุญาต คือ
(๑) ไม่ดาํ เนิ นกิ จการภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที' ได้รับอนุ ญาตหรื อหยุดดําเนิ น
กิจการติดต่อกันเกินกว่าหนึ'งร้อยแปดสิ บวันโดยมิได้รับอนุ ญาตจากอธิ บดี หรื อ
(๒) ให้เช่าไซโลหรื อห้องเย็นทั8งหมด
ข้ อ ๒๓ คําสั'งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทาํ เป็ นหนังสื อแจ้งไปยังผูป้ ระกอบกิจการ
ผูถ้ ู กสั'งเพิกถอนใบอนุ ญาตจะขอใบอนุ ญาตประกอบกิ จการที' ถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตอี ก
ไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดสองปี นับแต่วนั ที'ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ข้ อ ๒๔ ผูป้ ระกอบกิจการผูใ้ ดประสงค์จะเลิกประกอบกิ จการไซโล หรื อกิ จการห้องเย็น
ให้แจ้งเป็ นหนังสื อต่ออธิ บดีล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิ บวันก่อนวันเลิกประกอบกิจการ และให้ถือว่า
ใบอนุญาตสิ8 นอายุต8 งั แต่วนั เลิกประกอบกิจการตามที'แจ้งไว้น8 นั
ในกรณี ที'ผูป้ ระกอบกิ จการเลิ กประกอบกิ จการเพราะเหตุอื'นนอกจากการเลิ กประกอบกิ จการ
ตามวรรคหนึ'ง ให้แจ้งเป็ นหนังสื อให้อธิ บดีทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั เลิกประกอบกิจการ

๗

หมวด ๔
การยืนคําขอ และการแต่ งตั:งพนักงานเจ้ าหน้ าที
---------------------------------ข้ อ ๒๕ การยื'นคําขออนุ ญาตหรื อคําขออื'นตามประกาศนี8 ให้ผปู ้ ระกอบกิ จการที'มีสํานักงาน
ตั8งอยู่ในกรุ งเทพมหานครยื'นที'กรมการค้าภายใน ส่ วนผูท้ ี'มีสํานักงานตั8งอยู่ในจังหวัดอื'นให้ยื'นที'
สํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดซึ' งสํานักงานตั8งอยู่
ข้ อ ๒๖ ให้บุคคลซึ' งดํารงตําแหน่ งดังต่อไปนี8 เป็ นพนักงานเจ้าหน้าที'เพื'อปฏิ บตั ิ การตาม
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที' ๕๘ ลงวันที' ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ เฉพาะกิจการไซโล
และกิจการห้องเย็น โดยให้มีอาํ นาจในท้องที'ที'กาํ หนดไว้ดงั นี8
(๑) ในทุกท้องที'ทว'ั ราชอาณาจักร
ก. อธิ บดีกรมการค้าภายใน
ข. รองอธิ บดีกรมการค้าภายใน
ค. ข้าราชการกรมการค้าภายใน ตั8งแต่ระดับ ๓ ขึ8นไป
(๒) ในเขตท้องที'จงั หวัดนั8น ๆ
ก. พาณิ ชย์จงั หวัด
ข. ข้า ราชการสั งกัดกระทรวงพาณิ ชย์ใ นสํา นัก งานพาณิ ช ย์จงั หวัด ตั8ง แต่
ระดับ ๓ ขึ8นไป

หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
---------------------------------ข้ อ ๒๗ ผูซ้ ' ึ งประกอบกิ จการไซโลหรื อกิ จการห้องเย็นอยู่ใ นวันที' ป ระกาศนี8 ใ ช้บ งั คับ
ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื'นคําขออนุ ญาตประกอบกิจการต่อรัฐมนตรี ภายในหกสิ บวัน
นับแต่วนั ที'ประกาศนี8 ใช้บงั คับ เมื'อได้ยื'นคําขออนุ ญาตแล้วให้ดาํ เนิ นกิจการต่อไปได้จนกว่ารัฐมนตรี
ได้แจ้งให้ทราบถึงการไม่อนุญาต
ความในวรรคหนึ'งมิให้ใช้บงั คับแก่ผปู ้ ระกอบกิจการซึ' งได้รับอนุ ญาตให้ประกอบกิจการไซโล
หรื อกิจการห้องเย็นตามประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื' อง การกําหนดให้กิจการไซโลและกิจการห้องเย็น
เป็ นกิจการอันมีสภาพคล้ายคลึงกันกับกิจการคลังสิ นค้า ลงวันที' ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

๘

ข้ อ ๒๘ ให้ผูป้ ระกอบกิจการซึ' งได้รับใบอนุ ญาตให้ประกอบกิจการไซโลหรื อกิ จการห้องเย็น
ตามประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื' อง การกําหนดให้กิจการไซโลและกิ จการห้องเย็นเป็ นกิ จการ
อันมีสภาพคล้ายคลึ งกันกับกิจการคลังสิ นค้า ลงวันที' ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ อยูแ่ ล้วในวันที'
ประกาศนี8ใช้บงั คับ ประกอบกิจการต่อไปได้โดยให้ถือว่าเป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตตามประกาศนี8
ข้ อ ๒๙ คํา ขออนุ ญาตประกอบกิ จการไซโลหรื อกิ จการห้องเย็น ซึ' งได้ยื'นไว้แล้วตาม
ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื' อง กําหนดให้กิจการไซโลและกิจการห้องเย็นเป็ นกิจการอันมีสภาพ
คล้ายคลึ งกันกับกิ จการคลังสิ นค้า ลงวันที' ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ก่อนวันที'ประกาศนี8 ใช้บงั คับ
ให้ถือว่าเป็ นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไซโลหรื อกิจการห้องเย็นตามประกาศนี8
ประกาศ ณ วันที' ๕ มีนาคม ๒๕๓๕
อมเรศ ศิลาอ่อน
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์

