เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๖๗ ง

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการกํากับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งการให้เช่าคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น
เกินกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๒) (๕) มาตรา ๒๙ (๒) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นผู้ใดให้เช่าคลังสินค้า
ไซโล หรือ ห้อ งเย็น เกิน กว่า ร้อ ยละห้า สิบ ของพื้น ที่ค ลัง สิน ค้า ไซโล หรือ ห้อ งเย็น ให้แ จ้ง อธิบ ดี
กรมการค้าภายในทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ให้เช่า ตามแบบท้ายประกาศนี้
เมื่ อ มี ก ารแจ้ ง ตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว หากมี ก ารให้ เ ช่ า คลั ง สิ น ค้ า ไซโล หรื อ ห้ อ งเย็ น เพิ่ ม อี ก
ในภายหลัง ให้แจ้งอธิบดีกรมการค้าภายในทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ให้เช่า ตามแบบที่กําหนด
ในวรรคหนึ่ง
ข้อ ๓ การแจ้งตามข้อ ๒ ให้แจ้งพร้อมเอกสารหลักฐานซึ่งรับรองความถูกต้อง ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาสัญญาเช่าคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น
(๒) แผนผังแสดงพื้นที่คลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นทั้งหมด และทําเครื่องหมายบริเวณพื้นที่
คลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นส่วนที่ให้เช่า พร้อมทั้งสัดส่วนพื้นที่ที่ให้เช่า
ข้อ ๔ การแจ้งตามข้อ ๒ ให้แจ้ง ณ สถานที่ราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีมีสํานักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
(๒) กรณีมีสํานักงานตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ สํานักงานพาณิชย์
จังหวัดแห่งท้องที่ที่สํานักงานตั้งอยู่
ข้อ ๕ การแจ้งตามข้อ ๔ ให้แจ้งโดยทางใดทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่กําหนดตามข้อ ๔
(๒) ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ถือวันที่ได้ประทับตราประจําวัน ณ ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทาง
เป็นวันแจ้ง
(๓) โทรสาร โดยให้ถือวันที่ได้รับโทรสารเป็นวันแสดงเจตนาในการแจ้ง ทั้งนี้ การแจ้งจะสมบูรณ์
ต่อเมื่อผู้แจ้งได้ส่งต้นฉบับให้อธิบดีกรมการค้าภายในแล้ว
(๔) อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือวันที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้าสู่ระบบข้อมูลของกรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ เป็นวันแสดงเจตนาในการแจ้ง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้ง ที่
อธิบดีกรมการค้าภายในกําหนด

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๖๗ ง

หน้า ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีการต่ออายุสัญญาเช่าคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น ให้ผู้ประกอบกิจการดังกล่าว
แจ้งอธิบดีกรมการค้าภายในทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต่ออายุสัญญาเช่า ตามแบบท้ายประกาศนี้
พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๓
กรณีสัญญาเช่าคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นสิ้นสุดลง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ผู้ประกอบกิจการ
แจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีกรมการค้าภายในทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง
การแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นําความในข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๗ ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นผู้ใดให้เช่าคลังสินค้า
ไซโล หรือห้องเย็น เกินกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่คลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ให้แจ้งอธิบดีกรมการค้าภายในทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ตามแบบท้ายประกาศนี้
พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๓
การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้นําความในข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อภิรดี ตันตราภรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประธานกรรมการกํากับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

คําขอที่

เฉพาะเจ้าหน้าที่
กรมการค้าภายใน

เลขที่รับ

สนง.พาณิชย์จงั หวัด................
โทรสาร

วันที่
ชื่อผู้รับ

แบบแจ้ง
การให้เช่าคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น
เกินกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เวลา

กิจการคลังสินค้า

กิจการไซโล

ตําแหน่ง

กิจการห้องเย็น

1. ชื่อผูป้ ระกอบกิจการ
ชื่อนิติบุคคล

เลขทีใ่ บอนุญาต

ใบอนุญาตมีอายุสามปี
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

2. ทีต่ ั้งสํานักงาน
เลขที่

ซอย

ถนน

3. ขอแจ้ง
การให้เช่า / การต่ออายุสญ
ั ญาเช่า ของ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตําบล/แขวง

คลังสินค้า

อําเภอ/เขต

ไซโล

จังหวัด

โทรศัพท์

ห้องเย็น เกินกว่าร้อยละห้าสิบของพืน้ ที่

3.1 ที่ตั้งคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นทั้งหมดของผู้ประกอบกิจการ
ลําดับ

เลขที่

ซอย

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

จํานวน
พื้นที่รวม /ความจุรวม
(หลัง/ถัง/ห้อง)
(ตร.ม./ตัน/...)

3.2 จํานวนคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นทั้งหมด............................หลัง/ถัง/ห้อง พื้นที่รวม/ความจุรวม......................ตารางเมตร/ตัน/......
3.3 รายละเอียดการให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น
พื้นที่ทั้งหมด
ลําดับ (ตร.ม./ตัน/...)

รวม

พื้นที่ที่ให้เช่า
(ตร.ม./ตัน/...)

พื้นที่คงเหลือ
(ตร.ม./ตัน/...)

คิดเป็นร้อยละ
ของพื้นที่

ชื่อผู้เช่า

ระยะเวลาการเช่า
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด

-24. เอกสารหลักฐานทีส่ ง่ มาด้วย
สําเนาสัญญาเช่าคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น

แผนผั ง แสดงพื้ น ที่ ค ลั ง สิ น ค้ า ไซโล หรื อ ห้ อ งเย็ น ทั้ ง หมด และ
ทําเครื่ องหมายบริเวณพื้นที่ค ลังสินค้ า ไซโล หรือ ห้องเย็ นส่ว นที่
ให้เช่า พร้อมทั้งสัดส่วนพื้นที่ที่ให้เช่า

5. คํารับรอง
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..............................................ผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
(...........................................)

ประทับตรา
นิติบุคคล (ถ้ามี)

ลงชื่อ..............................................ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
(...........................................)
ลงชื่อ..............................................ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
(...........................................)
............../............./................

หมายเหตุ : กรณีช่องว่างสําหรับการกรอกข้อมูลไม่พอ ให้ใช้แผ่นแนบ

