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ประกาศคณะกรรมการกํากับคลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็น 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการอนุญาต 
ให้มีสํานักงานสาขา  และการออกใบแทนใบอนุญาต 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๒)  (๕)  มาตรา  ๒๐  วรรคสอง  มาตรา  ๒๒  วรรคสอง  
และมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติคลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการกํากับ
คลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็น  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นผู้ใด

ประสงค์จะมีสํานักงานสาขา  ให้ยื่นคําขออนุญาตให้มีสํานักงานสาขาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ตามแบบคําขอ
อนุญาตให้มีสํานักงานสาขาท้ายประกาศนี้  พร้อมเอกสารหลักฐานซึ่งรับรองความถูกต้อง  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัด  บริษัทมหาชนจํากัด   
  (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนให้คํารับรองและออกให้ไม่เกินหกเดือน  

ซึ่งแสดงรายการเก่ียวกับสํานักงานสาขา 
  (ข) เอกสารหลักฐานแสดงชื่อนายคลังสินค้าหรือผู้รับมอบอํานาจ  (ถ้ามี) 
  (ค) แบบใบรับของคลังสินค้าและใบประทวนสินค้า 
  (ง) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น 
  (จ) เอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ที่ใช้เป็นสถานท่ีตั้ง

สํานักงานสาขาและคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นสาขา 
  (ฉ) เอกสารหลักฐานแสดงจํานวน  ขนาด  ความจุ  และประสิทธิภาพการรับน้ําหนัก

ของพื้นคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นสาขา  พร้อมแผนผัง 
  (ช) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานสาขา  เฉพาะประเภทกิจการที่ต้องขออนุญาต

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
  (ซ) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานสาขา  และสถานที่ตั้งคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นสาขา   
 (๒) กรณีเป็นสหกรณ์   
  (ก) สําเนาใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์   
  (ข) สําเนาข้อบังคับสหกรณ์  ซึ่งแสดงรายการเก่ียวกับชื่อสหกรณ์  ที่ตั้งสํานักงาน  

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

ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีมีสํานักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ 
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(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  เป็นวันแสดงเจตนาในการยื่นคําขอ  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขการย่ืนคําขออนุญาตที่อธิบดีกรมการค้าภายในกําหนด   

ข้อ ๕ สํานักงานสาขาและคลังสินค้า  ไซโล  ห้องเย็นสาขาของผู้ยื่นคําขออนุญาต 
ให้มีสํานักงานสาขาตามข้อ  ๒  ต้องมีลักษณะ  สภาพ  และวิธีการดําเนินงานสอดคล้องกับประเภทกิจการ
ที่ขออนุญาต  ดังต่อไปนี้   

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

ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่ายและป้ายชื่อนั้นต้องมีชื่อนิติบุคคลและต่อท้ายว่าเป็น  “สาขา..........” 
  ๒) กรณีใช้อาคารซึ่งเป็นสํานักงานรวม  ป้ายชื่อต้องติดตั้งไว้เป็นการถาวรที่ป้ายรวม

และหน้าสํานักงาน  ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่ายและป้ายชื่อนั้นต้องมีชื่อนิติบุคคลและต่อท้าย
ว่าเป็น  “สาขา..........” 

(๒) คลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นสาขาต้องมีโครงสร้างม่ันคงแข็งแรง  เหมาะสมกับลักษณะ
ของการประกอบกิจการที่ขออนุญาต  โดยจะต้องได้รับอนุญาตการก่อสร้างจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
และมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้   

 (ก) คลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็น  ต้องเป็นเอกเทศและไม่ปะปนกับกิจการอื่น    
 (ข) ต้องจัดให้มีป้ายชื่อไว้ที่คลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็น  มีขนาดพอสมควรที่สามารถ

มองเห็นได้โดยชัดเจน  และติดตั้งไว้เป็นการถาวรและป้ายชื่อนั้นต้องมีชื่อนิติบุคคลและต่อท้ายว่าเป็น  
“สาขา...........” 

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

ข้อ ๖ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําขออนุญาตให้มีสํานักงานสาขาตามข้อ  ๒  แล้ว    
ให้ตรวจสอบคําขอ  เอกสารหลักฐาน  ลักษณะ  สภาพ  และวิธีการดําเนินงานของสํานักงานสาขาและคลังสินค้า  
ไซโล  ห้องเย็นสาขาให้ถูกต้องครบถ้วน  กรณีคําขอ  เอกสารหลักฐาน  ลักษณะ  สภาพ  และวิธีการดําเนินงาน  
ของสํานักงานสาขาหรือคลังสินค้า  ไซโล  ห้องเย็นสาขาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่  
แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ  หรือจัดส่งเอกสารหลักฐาน  หรือปรับปรุงแก้ไขลักษณะ  สภาพ  
วิธีการดําเนินงานของสํานักงานสาขาหรือคลังสินค้า  ไซโล  ห้องเย็นสาขา  ให้ถูกต้องครบถ้วน  ภายใน 
สิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง   

กรณีที่ผู้ ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคําขอ   
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จําหน่ายคําขอดังกล่าว 

ข้อ ๗ กรณีที่คําขอ  เอกสารหลักฐาน  ลักษณะ  สภาพ  และวิธีการดําเนินงานของสํานักงานสาขา  
และคลังสินค้า  ไซโล  ห้องเย็นสาขา  ถูกต้องครบถ้วน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นไปยังอธิบดี
กรมการค้าภายในเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต 

ใบอนุญาตให้มีสํานักงานสาขาในการประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น  
ให้เป็นไปตามแบบ  ค.ส.  ๒  แบบ  ซ.ล.  ๒  หรือแบบ  ห.ย.  ๒  แล้วแต่กรณี  ท้ายประกาศนี้ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีหนังสือแจ้งผลการขออนุญาตให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายในเจ็ดวัน   
นับแต่วันที่ได้อนุญาต  เพื่อชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและรับใบอนุญาต 

ข้อ ๘ กรณีใบอนุญาตให้มีสํานักงานสาขาสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ   
ให้ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น  ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต   
ตามแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตให้มีสํานักงานสาขาท้ายประกาศนี้  พร้อมใบอนุญาตฉบับเดิมที่ถูกทําลาย
หรือที่ชํารุด  หรือหลักฐานการรับแจ้งความของพนักงานสอบสวนกรณีสูญหาย  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่    
ณ  สถานที่ราชการตามข้อ  ๓  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดดังกล่าว 

ในการย่ืนคําขอและพิจารณาออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง  ให้นําความในข้อ  ๔   ข้อ  ๖  
และข้อ  ๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  โดยให้ใช้ตามแบบใบอนุญาตให้มีสํานักงานสาขาในการประกอบกิจการนั้น  ๆ 
และให้มีข้อความว่า  “ใบแทน”  ไว้ด้านหน้าของใบอนุญาตให้มีสํานักงานสาขานั้น 

ข้อ ๙ เม่ือใบอนุญาตให้มีสํานักงานสาขาสิ้นอายุลง  และผู้ประกอบกิจการประสงค์จะให้มี
สํานักงานสาขาต่อไป  ให้แจ้งพร้อมกับการย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  
กิจการห้องเย็น  แล้วให้อธิบดีกรมการค้าภายในออกใบอนุญาตให้มีสํานักงานสาขาใหม่ในคราวเดียวกันกับ
การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  กิจการห้องเย็น 

ข้อ ๑๐ บรรดาคําขออนุญาตให้มีสํานักงานสาขาที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผล  ใช้บังคับ
และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของอธิบดีกรมการค้าภายใน  ให้ถือว่าเป็นคําขอตามประกาศนี้  โดยอนุโลม 
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ในกรณีที่คําขอตามวรรคหน่ึง  มีข้อความแตกต่างจากคําขอตามประกาศน้ี  หรือมีเอกสารหลักฐาน 
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามประกาศน้ี  ให้อธิบดีกรมการค้าภายในหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมการค้าภายใน
มอบหมาย  แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมคําขออนุญาตหรือจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน  
ตามความจําเป็นภายในระยะเวลาที่กําหนด  ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่จัดส่งเอกสารหลักฐาน 
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้ถือว่าคําขอน้ันเป็นอันตกไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อภิรดี  ตันตราภรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

ประธานกรรมการกํากับคลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็น 



            
     

       
 
 
 
 

แบบคําขออนญุาตให้มีสํานกังานสาขา 
 
 

 กิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  กิจการห้องเย็น 
 

1. ผู้ขออนญุาต 

ชื่อนิติบุคคล เลขทีใ่บอนุญาต 
ใบอนุญาตมีอายุสามปี 

ตั้งแต่วันที ่ ถึงวันที ่
    
              
2. ที่ตัง้สาํนกังาน 

เลขที ่ ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวดั โทรศัพท ์
 
 
 
 
 

      

 
3. ทีต่ัง้สาํนกังานสาขา 

เลขที ่ ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวดั โทรศัพท ์
 
 
 
 
 

      

 

4. ทีต่ัง้คลังสนิค้า/ไซโล/หอ้งเย็นสาขา 
 

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

        

        

        
 

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 

 เอกสารหลักฐานแสดงช่ือนายคลัง
สินค้าหรือผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)  แบบใบรับของคลังสินค้าและ  

ใบประทวนสินค้า 
 สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ

คลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการ
ห้องเย็น 

 เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น แ ส ด ง
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
สถานที่ที่ ใช้ เ ป็นสถานที่ ตั้ ง
สํานักงานสาขาและคลังสินค้า 
ไซโล หรือห้องเย็นสาขา 

 เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น แ ส ด ง
จํานวน  ขนาด ความจุ และ
ประสิทธิภาพการรับน้ําหนัก
ของพื้นคลังสินค้า ไซโล หรือ
ห้องเย็น พร้อมแผนผัง 

 สํา เนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานสาขา เฉพาะประเภทกิจการที่
ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน 

 แผนที่แสดงที่ตั้ ง สํานักงาน
สาขาและสถานที่ตั้งคลังสินค้า 
ไซโล หรือห้องเย็นสาขา 

 สําเนาใบสําคัญรับจดทะเบียน
สหกรณ์ (กรณีผู้ยื่นคําขอเป็น
สหกรณ์) 

 สําเนาข้อบังคับสหกรณ์ (กรณี ผู้ยื่น  
คําขอเป็นสหกรณ์) 

 

  
7. คํารับรอง 

 
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความดงักล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  
  
 

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

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

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

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

หมายเหต ุ: กรณีช่องว่างสําหรบัการกรอกขอ้มูลไม่พอ ใหใ้ชแ้ผ่นแนบ 
 

ประทับตรานิติบุคคล 
(ถ้ามี) 



            
     

       
 

 

 
 
 

แบบคําขอรบัใบแทน 
ใบอนญุาตใหมี้สํานกังานสาขา 

 
 กิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  กิจการห้องเย็น 

 
1. ผู้ขอ 

ชื่อนิติบุคคล เลขทีใ่บอนุญาต 
ใบอนุญาตมีอายุสามปี 

ตั้งแต่วันที ่ ถึงวันที ่
    
              
2. ที่ตัง้สาํนกังาน 

เลขที ่ ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท ์
 
 
 
 

      

 
3. ทีต่ัง้สาํนกังานสาขา 
ที่ เลขที ่ ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท ์

        
        
        
        
 
4. ใบอนญุาตให้มีสํานกังานสาขา 

สาขาที ่ เลขทีใ่บอนุญาต 
ใบอนุญาตมีอายุ 

ตั้งแต่วันที ่ ถึงวันที ่
    
    
    
    
 

 

เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 

เลขท่ีรับ  

วันท่ี เวลา 

ชื่อผู้รับ  

ตําแหน่ง  

คําขอท่ี  

 กรมการค้าภายใน 
 สนง.พาณิชย์จงัหวัด................ 
 โทรสาร 
 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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5. เหตทุีข่อรบัใบแทน      6. เอกสารหลักฐานทีส่่งมาด้วย 

 
 

  
 
 

 
7. คํารบัรอง 

 
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความดงักล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ   
 

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

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

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

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

หมายเหต ุ: กรณีช่องว่างสําหรบัการกรอกขอ้มูลไม่พอ ใหใ้ชแ้ผ่นแนบ 
 

 ใบอนุญาตเดิมสูญหาย 

 ใบอนุญาตถูกทําลาย 

 ใบอนุญาตเดิมชํารุด 

 ใบอนุญาตให้มีสํานักงานสาขาฉบบัเดิมท่ีถูกทําลายหรือ         
ท่ีชํารุด 

 หลักฐานการแจ้งความของพนักงานสอบสวนกรณีสูญหาย 

 

ประทับตรานิติบุคคล 
(ถ้ามี) 



ใบอนุญาตใหมีสํานักงานสาขาในการประกอบกิจการคลังสินคา

ใบอนุญาตฉบับนี้แสดงวา

เปนผูไดรับอนุญาตใหมีสํานักงานสาขา...................................ในการประกอบกิจการคลังสินคา

ตามพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘

ใบอนุญาตนี้มีอายุ       

นับตั้งแตวันที่          เดือน                          พ.ศ.          

        ถึงวันที่          เดือน                          พ.ศ.          

เลขที่ แบบ ค.ส. ๒

อธิบดีกรมการคาภายใน
ประทับตราไวเปนสําคัญ



ใบอนุญาตใหมีสํานักงานสาขาในการประกอบกิจการไซโล

ใบอนุญาตฉบับนี้แสดงวา

เปนผูไดรับอนุญาตใหมีสํานักงานสาขา.....................................ในการประกอบกิจการไซโล

ตามพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘

        ใบอนุญาตนี้มีอายุ       

นับตั้งแตวันที่          เดือน                          พ.ศ.          

        ถึงวันที่          เดือน                          พ.ศ.          

เลขที่ 

อธิบดีกรมการคาภายใน
ประทับตราไวเปนสําคัญ

แบบ ซ.ล. ๒



ใบอนุญาตใหมีสํานักงานสาขาในการประกอบกิจการหองเย็น

ใบอนุญาตฉบับนี้แสดงวา

เปนผูไดรับอนุญาตใหมีสํานักงานสาขา.................................ในการประกอบกิจการหองเย็น

ตามพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘

ใบอนุญาตนี้มีอายุ       

นับตั้งแตวันที่          เดือน                          พ.ศ.          

        ถึงวันที่          เดือน                          พ.ศ.          

เลขที่ แบบ ห.ย. ๒

อธิบดีกรมการคาภายใน
ประทับตราไวเปนสําคัญ


