
สรุปข้อปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติคลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ที ่ เรื่อง รายละเอียด บทก าหนดโทษ 
1 การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(มาตรา 14) 
 
 

1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า ช้ีแจงข้อเท็จจริง หรือท าค า
ช้ีแจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งบัญชี  ทะเบียน  เอกสาร  หรือหลักฐาน
ใด เพ่ือตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 
 

ผู้ฝ่าฝืนมีโทษอาญาตามมาตรา 61  ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
มีโทษ “จ าคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ”  

2) เข้าไปในสถานที่ท าการคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นของผู้
ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นใน
ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาท า
การ ของสถานท่ีนั้น เพื่อตรวจสอบใหก้ารเป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
นี้  ในการนี้  ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริง  เรียกบัญชี  ทะเบียน  
เอกสาร  หรือหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้ฝ่าฝืนมีมีโทษอาญาตามมาตรา 62  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ มีโทษ “จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ” 

3) อายัดบัญชี  ทะเบียน  เอกสาร  หรือหลักฐานเพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบตามพระราชบัญญัตินี้  ภายในระยะเวลาที่อธิบดี
ก าหนด 

ผู้ฝ่าฝืนมีโทษทางอาญาตามมาตรา 62 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษ “จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ”  

๔) เก็บหรือน าสินค้าในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อ
ตรวจสอบ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ผู้ฝ่าฝืนมีโทษทางอาญาตามมาตรา 62 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษ “จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ” 

5) ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1-4 อ านวยความสะดวกตามสมควร  
 

ผู้ฝ่าฝืนมีโทษทางอาญาตามมาตรา ๖๓  ผู้ใดไม่อ านวยความ
สะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษ “จ าคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน  หรือปรับไม่เกินสองพันบาท  หรือท้ังจ าทั้งปรับ” 
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การประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  และกิจการห้องเย็น  
 
1 การขออนุญาตประกอบกิจการ (มาตรา 18) 1) การประกอบกิจการจะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี โดยเฉพาะ        

นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  
หรือกิจการห้องเย็น ดังนี้ ก) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ข) บริษัทจ ากัด ค) 
บริษัทมหาชนจ ากัด ง) สหกรณ์   

ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษทางอาญาตามมาตรา 64  ต้องระวางโทษ 
“จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่า
ฝืน” 

2 หน้าท่ีที่ต้องปฏิบัต ิ 
 

 1) การต่อใบอนุญาต (มาตรา 19 วรรคสอง) ผู้ประกอบกิจการต้องต่อใบอนุญาตโดยให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

 

 2) การขอรับใบแทน (มาตรา 20) ผู้ประกอบกิจการต้องขอรับใบแทนโดยให้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี ได้รับทราบถึงการสูญหาย ถูก
ท าลาย หรือช ารุด  

 

 3) การแสดงใบอนุญาต (มาตรา 21) ผู้ประกอบกิจการต้องแสดงใบอนุญาต หรือใบแทนใบอนุญาต  
แล้วแต่กรณี ไว้ในที่ เปิดเผยเห็นได้ ง่าย ณ สถานที่ท าการของผู้
ประกอบกิจการ คลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น   

 

 4) การขออนุญาตส านักงานสาขา (มาตรา 22) ผู้ประกอบกิจการอาจมีส านักงานสาขาได้ต้องขอรับใบอนุญาตจาก
อธิบดี และใบอนุญาตสาขามีอายุสามปีเท่าใบอนุญาตของกิจการ  
 

ผู้ผ่าฝืนมีโทษทางอาญาตามมาตรา 65 ต้องระวางโทษ “จ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 

 5) การส่งมอบใบรับของคลังสินคา้ทุกครั้งเมื่อมีการ
รับฝาก (มาตรา 25) 

ผู้ประกอบกิจการต้องส่งมอบใบรับของคลังสินค้าให้แก่ผู้น าสินค้ามา
ฝากเก็บในคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นทุกครั้งเมื่อได้รับสินค้า ส่วน
ประทวนสินค้าให้ส่งมอบเมื่อผู้น าสินค้ามาฝาก   ร้องขอ ท้ังนี้  ใบรับ
ของคลังสินค้าและประทวนสินค้าต้องบันทึกไว้ในทะเบียนซึ่ง
สามารถตรวจสอบได้  
 

ผู้ผ่าฝืนมีโทษทางปกครองตามมาตรา 53“ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีที่มีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระท าที่
ฝ่าฝืนหรือแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และหากไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีต้องรับโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินสองหมื่นบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่ง
หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดี” 
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 6) การลงลายมือช่ือในใบรับของ

คลังสินค้าและประทวนสินคา้และ
ต้องมีทะเบียนท่ีตรงกับเลขใน
ทะเบียน (มาตรา  26) 

ผู้ ป ระกอบกิ จการต้ อ งออก ใบรับของ
คลังสินค้าและประทวนสินค้าให้ถูกโดยใบ
รับของคลังสินค้าและประทวนสินค้าที่ออก
ต้องมีเลขล าดับตรงกันกับเลขในทะเบียน
และต้องลงลายมือช่ือของนายคลังสินค้า  

ผู้ผ่าฝืนมีโทษทางปกครองตามมาตรา 54 “ผู้ใดฝ่าฝืน            หรือไม่ปฏิบัติตามให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้ผู้
นั้นระงับการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด และหากไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีต้องรับโทษปรับทางปกครองไม่เกินสองหมื่นบาท” 

 7) การคืนสินค้าให้ผูฝ้าก (มาตรา 
30) 

ผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้า
ให้ แก่ ผู้ ท รงใบ รับ ของคลั งสิ น ค้ าห รื อ
ประทวนสินค้าเมื่อได้รับการเวนคืนเอกสาร
ดังกล่าว  เว้นแต่จะปรากฏว่าผู้ฝากมีหนี้ อัน
เกิดจากการฝาก  หรือหนี้จากการรับบริการ
อื่นใดเกี่ยวกับสินค้าที่รับฝาก  ให้ยึดหน่วง
สินค้าไว้ได้ตามจ านวนหนี้ท่ีค้างช าระอยู่  

ผู้ผ่าฝืนมีโทษทางปกครองตามมาตรา 53“ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีที่มีอ านาจสั่งให้ผู้นั้น
ระงับการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด และหากไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีต้องรับโทษปรับทางปกครองไม่เกินสองหมื่นบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่ง
หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดี” 

 8) การตรวจสอบสินค้าประจ าปี 
(มาตรา 31) 

ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
สินค้าทั้งหมดที่เก็บไว้ในคลังสินค้า  ไซโล  
หรือห้ องเย็น   อย่างน้อยปีละสองครั้ ง  
ภายในเดือน มิถุนายนและเดือนธันวาคม  
และต้องแจ้งวันท าการตรวจสอบเป็นหนังสอื
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่  ผู้ฝาก และผู้ทรงใบ
รับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้า  ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  เพื่อให้บุคคล
ดังกล่าว มีโอกาสเข้าร่วมการตรวจสอบนั้น  
และต้องอ านวยความสะดวกตามสมควร  

 

ผู้ฝ่าฝืนมีโทษทางปกครองตามมาตรา 54  “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นระงับ
การกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือแก้ไขปรบัปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด และหากไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งของอธิบดีต้องรับโทษปรับทางปกครองไม่เกินสองหมื่นบาท” 

 9) การยินยอมใหผู้้ฝากหรือผู้ทรง
เข้าตรวจสินค้า(มาตรา 32) 

ผู้ประกอบกิจการต้องยอมให้ผู้ฝากหรือผู้
ทรงใบรับของคลั งสินค้ าหรือประทวน
สินค้าเข้าตรวจสอบสินค้าในคลังสินค้า  
ไซโล  หรือห้องเย็นในระหว่างเวลาท าการ
ของสถานที่นั้นเมื่อได้รับแจ้งเป็นหนังสือ 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  และต้องอ านวย
ความสะดวกตามสมควร  
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 10) การจัดท าบัญชีแสดงรายรับและรายจ่าย บญัชี

คุมสินค้า (มาตรา 33) 
ผู้ประกอบกิจการต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับและรายจ่ายทั้งสิ้น
เกี่ยวกับกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น และ
บัญ ชีคุมสินค้าที่ เก็บรักษาให้ เรียบร้อยและถูกต้อง เก็บไว้ ณ  
สถานที่ท าการของผู้ประกอบกิจการ และพร้อมที่จะให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบได้ทุกเวลา  
 

ผู้ฝ่าฝืนมีโทษทางปกครองตามมาตรา 54 “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน
หรือแก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และหากไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีต้องรับโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินสองหมื่นบาท” 

 11) การส่งรายงานประจ าปี (มาตรา 3๔)   ผู้ประกอบกิจการต้องส่งรายงานประจ าปีพร้อมด้วยงบดุลและบัญชี
ก าไรขาดทุนแสดงฐานะการเงินและฐานะของกิจการส าหรับรอบปี
ปฏิทินท่ีล่วงมาแล้วต่ออธิบดีภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
ปฏิทินตามแบบที่อธิบดีก าหนด  
 

ผู้ผ่าฝืนมีโทษทางปกครองตามมาตรา 54  “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน
หรือแก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และหากไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีต้องรับโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินสองหมื่นบาท” 

 12) การส่งรายตามค าสั่งของอธิบดี (มาตรา 35)   ผู้ประกอบกิจการต้องปฏิบัติตามค าสั่งอันสมควรของอธิบดีจะสั่งให้ผู้
ประกอบกิจการส่งรายงานหรือเอกสารใดเกี่ยวกับฐานะการเงิน  
ฐานะของกิจการ  หรือการประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่
ก าหนด  

 

ผู้ฝ่าฝืนมีโทษทางปกครองตามมาตรา 54  “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน
หรือแก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และหากไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีต้องรับโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินสองหมื่นบาท” 

 13) การแจ้งเปลี่ยนแปลงเอกสาร (มาตรา 36) ผู้ประกอบกิจการต้องแจ้ งการเปลี่ ยนแปลงนายคลั งสินค้ า  
เปลี่ยนแปลงสถานที่ท าการ  หรือ เปลี่ยนแปลงลักษณะ  สภาพ  
จ านวน  หรือขนาดของคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นให้อธิบดี
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  

 

ผู้ฝ่าฝืนมีโทษทางปกครองตามมาตรา 54  “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน
หรือแก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และหากไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีต้องรับโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินสองหมื่นบาท” 

 14) การเลิกกิจการ (มาตรา 37) ผู้ประกอบกิจการต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเลิกให้อธิบดีทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันเลิกประกอบกิจการ  และต้อง
คืนสินค้าที่รับฝากไว้ในครอบครองให้ผู้ฝาก หรือผู้ทรงใบรับของ
คลังสินค้า หรือประทวนสินค้าโดยจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันเลิกประกอบกิจการ  

 

ผู้ฝ่าฝืนมีโทษทางปกครองตามมาตรา 54 “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน
หรือแก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และหากไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีต้องรับโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินสองหมื่นบาท” 
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 15 การแก้ไขฐานะทางการเงินและการปรับปรุงการ

ด าเนินงาน (มาตรา 55) 
ผู้ประกอบกิจการต้องปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีที่มีค าสั่งให้ผู้นั้น
แก้ไขปรับปรุงฐานะการเงินที่ไม่มั่นคงหรือการด าเนินงานที่อยู่ใน
ลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฝากโดยต้องปฏิบัติ
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

 

ผู้ฝ่าฝืนมีโทษทางปกครองตามมาตรา 55 “ผู้ประกอบกิจการ
ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่ งของอธิบดีให้อธิบดีมีอ านาจสั่ งพักใช้
ใบอนุญาตได้ โดยมีก าหนดครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน และในการพัก
ใช้ใบอนุญาตให้อธิบดีมีอ านาจก าหนดเง่ือนไขให้ผู้ประกอบ
กิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็นปฏิบัติ
ในขณะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต และมาตรา 56 และหากถูกพักใช้
ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตอธิบดีมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต”  

 16) การแจ้งไม่ด าเนินการ หรือการหยุดด าเนิน
กิจการตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด (มาตรา 
56) 

ผู้ประกอบกิจการต้องแจ้งการไม่ด าเนินการภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับใบอนุญาตหรือต้องแจ้งหยุดด าเนินกิจการติดต่อกัน เกิน
กว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้อธิบดีทราบ  

ผู้ฝ่าฝืนมีโทษทางปกครองตามมาตรา 56 “ให้อธิบดีมีอ านาจ
สั่งเพิกถอนใบอนุญาต”   

3 ข้อห้ามในการด าเนินงาน 
 

 1) ห้ามออกใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้า
ใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมิได้ยกเลิกของเดิม
(มาตรา 29 (1)) 

ห้ามผู้ประกอบกิจการออกใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้า
ใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน  โดยมิได้ยกเลิก ใบรับของคลังสินค้าหรือ
ประทวนสินค้าเดิมโดยทุจริต  

 

ผู้ฝ่าฝืนมีโทษทางอาญาตามมาตรา 66  “ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ” 

 2) ห้ามให้เช่าคลังสินค้า ไซโล หรอืห้องเย็นเกินกว่า
ที่กฎหมายก าหนดโดยมไิด้แจ้งใหอ้ธิบดีทราบ 
(มาตรา 29 (2)) 

ห้ามผู้ประกอบกิจการให้เช่าคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นเกินกว่า
ร้อยละห้าสิบของพื้นที่คลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นโดยมิได้แจ้งให้
อธิบดีทราบ  

 

ผู้ฝ่าฝืนมีโทษทางปกครองตามมาตรา 53  “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีที่มีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระท าที่
ฝ่าฝืนหรือแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และหากไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีต้องรับโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินสองหมื่นบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่ง
หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดี” 

 3) ห้ามลดทุน (มาตรา 29 (3)) ห้ามผู้ประกอบกิจการลดทุนโดยมิได้รับอนุญาตจากอธิบดี  
 

ผู้ฝ่าฝืนมีโทษทางอาญาตามมาตรา 66  “ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ” 

 4) ห้ามฝากเงินไว้ที่อ่ืน (มาตรา 29 (4)) ห้ามผู้ประกอบกิจการน าเงินไปฝากไว้ที่อื่นนอกจากที่ธนาคารหรือ
บริษัทเงินทุน  โดยมิได้รับอนุญาตจากอธิบดี  

ผู้ฝ่าฝืนมีโทษทางอาญาตามมาตรา 66  “ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ” 
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 5) ห้ามให้กู้ยืมเงิน (มาตรา 29 (5)) ห้ามให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือ  ผู้จัดการ  กรรมการ  หรือหุ้นส่วน

ของผู้ประกอบกิจการ  
 

ผู้ฝ่าฝืนมีโทษทางปกครองตามมาตรา 55  “ผู้ใดฝ่าฝืนให้อธิบดี
มีอ านาจสั่ งให้ผู้ นั้ นปรับปรุงหรือปฏิบัติ ให้ ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และหากไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีให้
อธิบดีสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ โดยมีก าหนดครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน 
และในการพักใช้ใบอนุญาตให้อธิบดีมีอ านาจก าหนดเง่ือนไขให้ผู้
ประกอบกิจการคลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น
ปฏิบัติในขณะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต” 

 6) ห้ามเรียกเก็บค่าบ าเหน็จเกินอัตราที่ก าหนด
(มาตรา 29 (6)) 

ในการเก็บรักษาสินค้าหรือให้บริการเกี่ยวกับสินค้าเกินอัตราที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด  

 

ผู้ฝ่าฝืนมีโทษทางปกครองตามมาตรา 53  “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีที่สั่งให้ผู้นั้นระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน
หรือแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และหากไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีต้องรับโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินสองหมื่นบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่ง
หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดี” 

4 ความรับผิดต่อผู้ฝากหรือผู้ทรง 
 

 1) ต้องรับผิดต่อความสูญหาย  เสียหาย  เกิดการ
ผสมปลอมปน  หรือปริมาณ  น้ าหนัก  ขนาด  
คุณ ภาพ  หรือมาตรฐานของสินค้ าที่ รับฝาก 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (มาตรา 38 และมาตรา 
41) 

ผู้ประกอบกิจการต้องรับผิดต่อผู้ฝาก หรือผู้ทรงใบรับของคลังสินค้า
หรือประทวนสินค้า ในความเสียหายที่เกิดจากการที่สินค้าที่รับฝาก
จากที่ระบุในใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้า  เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัยจากสภาพของ
สินค้าท่ีรับฝากหรือเพราะความผิดของผู้ฝาก  

 

 2) ต้องรับผดิที่ไมไ่ด้แจ้งทันทีเมื่อรู้หรือควรจะรู้ว่า
สินค้าท่ีรับฝากไวเ้สื่อมสภาพ (มาตรา 39)    

ผู้ประกอบกิจการต้องรับผิดต่อผู้ฝาก หรือผู้ทรงใบรับของคลังสินค้า
หรือประทวนสินค้า  ในความเสียหายที่เกิดจากการที่ ไม่ได้แจ้งต่อ
บุคคลเหล่านั้นทันที  

 

 3) ต้องรับผดิต่อความเสียหายที่เกดิจากการออกใบ
รับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้ามากกว่าหนึ่ง
ฉบับ(มาตรา 40)   

ผู้ประกอบกิจการต้องรับผิดต่อผู้ทรงใบรับของคลังสินค้าหรือ
ประทวนสินค้าในความเสียหายที่ เกิดจากการออกใบรับของ
คลังสินคา้หรือประทวนสินค้ามากกว่าหนึ่งฉบับ  
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5 การอุทธรณ์    

 
ผู้ประกอบกิจการที่ไม่พอใจในค าสั่งของอธิบดีตามมาตรา  ๑๘  
มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๒  หรือมาตรา ๒๙ (๓)  หรือ (๔) มีสิทธิ
อุทธรณ์ค าสั่ง ต่อคณะกรรมการได้ โดยให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อ
คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งของอธิบดี 
แต่การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งของอธิบดี  เว้น
แต่คณะกรรมการจะสั่งเป็นอย่างอื่น เป็นการช่ัวคราวก่อนการ
วินิจฉัยอุทธรณ์  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด (มาตรา 
42 และมาตรา 43) 

 

 

คลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ 

1 หน้าท่ีที่ต้องปฏิบัต ิ 
 

 1) ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับช่ือและที่อยู่ของตน  
(มาตรา 44) 

ผู้มีคลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัท
ในเครือต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับช่ือและที่อยู่ของตน  พร้อมกับสถานที่
เก็บ  พื้นที่  ขนาด  และความจุของคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็น  
รวมทั้งช่ือและสถานที่ท าการของบริษัทในเครือ ท่ีฝากเก็บสินค้าต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการ  

ผู้ฝ่าฝืนมีโทษอาญาตามมาตรา 67  “ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินสองหมื่นบาท” 

 2) ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมลู (มาตรา 45) ผู้มีคลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัท
ในเครือต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ตามที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา  
๔๔  หรือแจ้งความประสงค์ที่จะเลิก หรือแจ้งการโอนกิจการให้
บุคคลอื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี      
การเปลี่ยนแปลงข้อมูล  เลิก  หรือโอนกิจการ  

 

ผู้ฝ่าฝืนมีโทษทางปกครองตามมาตรา 58  “ต้องรับโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินสองหมื่นบาท 

 3) ต้องแจ้งแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง (มาตรา 46) ผู้มีคลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัท
ในเครือต้องแจ้งแก้ไขข้อมูลที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าไม่
ถูกต้องภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับค าสั่ งจากพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี  

ผู้ฝ่าฝืนมีโทษทางปกครองตามมาตรา 58 ต้องรับโทษปรับทาง
ปกครองไม่เกินสองหมื่นบาท 
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ที ่ เรื่อง รายละเอียด บทก าหนดโทษ 
 4) ต้องจัดท าบัญชีคุมสินค้า (มาตรา 48 วรรคแรก) ผู้มีคลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัท

ในเครือต้องจัดท าบัญชีคุมสินค้าที่ท าการเก็บรักษาให้เรียบร้อยและ
ถูกต้อง  เก็บไว้ ณ  สถานท่ีท าการของตน  

 

ผู้ฝ่าฝืนมีโทษทางปกครองตามมาตรา 58 ต้องรับโทษปรับทาง
ปกครองไม่เกินสองหมื่นบาท 

 5) ต้องแจ้งข้อมูลบัญชีคุมสินค้าตอ่อธิบดี (มาตรา 
48 วรรคสอง) 

ผู้มีคลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัท
ในเครือต้องแจ้งข้อมูลในบัญชีคุมสินค้าต่ออธิบดีภายในระยะเวลาที่
ก าหนดตามที่อธิบดีเห็นสมควรหรือจ าเป็นก็ได้  

 

ผู้ฝ่าฝืนมีโทษทางปกครองตามมาตรา 58 ต้องรับโทษปรับทาง
ปกครองไม่เกินสองหมื่นบาท 

 6) ต้องส่งรายงานประจ าปี(มาตรา 49)   ผู้มีคลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัท
ในเครือต้องจัดส่งรายงานประจ าปีแสดงข้อมูลสินค้าที่ท าการเก็บ
รักษา  ตามแบบ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่อธิบดีก าหนด  
 

ผู้ฝ่าฝืนมีโทษทางปกครองตามมาตรา 59  ผู้ใดฝ่าฝืนอธิบดี
อธิบดีมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไข
ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด และ
หากไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดี ต้องรับโทษปรับทางปกครอง
ไม่เกินสองหมื่นบาท 

2 ข้อห้าม  
 

 ห้ามออกใบรับของคลังสินค้า และประทวนสินค้า
(มาตรา 50) 

ห้ามมิให้บุคคลใดออกใบรับของคลังสินค้าและประทวนสนิค้าส าหรบั
สินค้า ที่เก็บรักษาในคลังสินค้า  ไซโล  หรือห้องเย็นตามหมวดนี้  
เว้นแต่เป็นการออกหลักฐานในการรับฝากสินค้า      และมิให้ถือว่า
หลักฐานดังกล่าวไม่ว่าจะมีช่ือเรียกอย่างเดียวกันหรือสอดคล้องหรือ
ใกล้เคียงกันเป็นใบรับของ คลังสินค้าตามพระราชบัญญัตินี้  
 

ผู้ฝ่าฝืนมีโทษอาญาตามมาตรา 68 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
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การเปรียบเทียบปรับ 
 
1) การปรับทางปกครอง 

ก) ให้อธิบดีเป็นผู้มีอ านาจลงโทษปรับทางปกครอง 
ข) ในกรณีที่อธิบดีมีค าสั่งให้ลงโทษปรับทางปกครอง  และผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมช าระค่าปรับทางปกครอง  ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตาม

กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  และในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถด าเนินการบั งคับ ทางปกครองได้  ให้อธิบดีมีอ านาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับช าระ
ค่าปรับ  ในการนี้  ถ้าศาลปกครองเห็นว่าค าสั่งให้ช าระค่าปรับนั้นชอบด้วยกฎหมายก็ให้ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาและบังคับให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดช าระค่าปรับได้ 
 
2) การปรับทางอาญา 

คณะกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบโทษปรับทางอาญาในความผิดตามมาตรา ๖๑ มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  หรือมาตรา  ๖๗  ได้ และในการใช้อ านาจดังกล่าว
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้อธิบดี รองอธิบดี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระท าการแทนได้ การมอบหมายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด และ
เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด 
ตุลาคม 2559 


