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บทคัดยอ 

 

 ประเทศไทยไดเขารวมลงนามตามแผนงานการรวมกลุมสาขาโลจิสติกสของอาเซียน 

(Roadmap for the Integration of Logistics Services) ในสวนของบริการโกดังและคลังสินคา 

(Storage & warehousing services) และพิธีสารอนุวัติขอผูกพันเปดตลาดการคาบริการชุดท่ี 9 

(Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments Under the ASEAN 

Framework Agreement on Services) ซ่ึงกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น เปน

หนึ่งสาขาการบริการในกิจการโลจิสติกส อันจะมีผลใหผูประกอบการตางดาวสัญชาติอาเซียนสามารถ

เขามาลงทุนในประเทศไทยไดถึงรอยละ 70 ในอนาคตอันใกลนี้ ทําใหเกิดการเคลื่อนยายการลงทุน

ขนาดใหญขามประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทยมีความพรอมทางดานภูมิศาสตรท่ีเปนจุดเดน 

เนื่องจากไทยตั้งอยูใจกลางของภูมิภาคอินโดจีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงเปนจุดท่ีสามารถ

เชื่อมโยงเสนทางขนสงไดหลายสาย และท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของไทยยังเปนจุดเชื่อมตอระหวางระเบียง

เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงซ่ึงเปนเสนทางคมนาคมท่ีเชื่อมโยงระหวางอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

ประกอบ ดวย 6 ประเทศ คือ ไทย จีน เวียดนาม กัมพูชา พมา และลาว ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาค

ลุมแมน้ําโขงจึงเปนเสนทางคมนาคมท่ีเชื่อมตอระหวางอาเซียนกับประเทศอ่ืนท่ีอยูรอบๆ ภูมิภาค เชน

จีน อินเดีย เปนตน เชนนี้แลวยอมดึงดูดใหนักลงทุนตางชาติสนใจเขามาลงทุนประกอบกิจการใน

ประเทศไทยเปนจํานวนมากนั่นเอง 
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 ดังนั้นภาครัฐจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเรงพัฒนาศักยภาพของผูประกอบกิจการ

คลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของไทยใหมีขีดความสามารถเพียงพอท่ีจะแขงขัน ลด

ความเสียเปรียบอันอาจเกิดข้ึนแกกิจการของไทยในอนาคต ตลอดจนสามารถเปนผูนําดานกิจการ

คลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นในอาเซียนได ท้ังนี้รัฐบาลไดมีความพยายามในการสงเสริม

และพัฒนากิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นหลายประการ เชน การพัฒนาระบบ

เครือขายการขนสงทางถนนใหครอบคลุมท่ัวประเทศ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหเพียงพอแก

ความตองการดําเนินกิจการโลจิสติกสในทุกภูมิภาค เปนตน 

 ในดานกฎหมาย รัฐบาลโดยกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ไดริเริ่มใหมีกฎหมาย

ท่ีใชในการกํากับดูแลกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นข้ึนโดยเกิดผลสัมฤทธิ์และ

ประกาศใชเปนกฎหมายในป 2558 คือพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 ท้ังนี้

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการกํากับดูแลการจัดตั้ง ตลอดจนการดําเนินกิจการคลังสินคา กิจการไซโล 

และกิจการหองเย็น เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความเชื่อม่ันแกประชาชน อีกท้ังเพ่ือใหการ

ประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นเปนไปอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพ และ

เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน อยางไรก็ดีเนื้อหาในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังคงเปนไปในทางกํากับ

ดูแลกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นเสียเปนสวนใหญ ยังคงขาดบทบัญญัติท่ี

สงเสริมการพัฒนากิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นอันเปนเปาประสงคสําคัญเพ่ือ

การพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการไทยสําหรับการแขงขันในระดับภูมิภาค 

 นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 ยังมีขอบกพรอง

ท่ีสําคัญหลายประการซ่ึงหากไมไดรับการแกไขยอมเปนอุปสรรคในการพัฒนากิจการคลังสินคา 

กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของไทย อันอาจสงผลใหกิจการไทยเสียเปรียบทุนตางชาติไดใน

อนาคต โดยขอบกพรองดังกลาวปรากฏในบทบัญญัติหลายสวน เชน ในสวนขอบเขตการกํากับดูแล

กิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น ในสวนของคณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล 

และหองเย็น ตลอดจนการควบคุมอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 

และหนาท่ีสงมอบสินคาของผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น  

 จากการศึกษาเปรียบเทียบสาระสําคัญของพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหอง

เย็น พ.ศ. 2558 กับกฎหมายอันเก่ียวของกับกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของ

ตางประเทศผูเขียนมีความเห็นวาพระราชบัญญัติของไทยมีศักยภาพท่ีจะสามารถพัฒนา ตลอดจน

แกไขปรับปรุงขอบกพรองสําคัญทําใหพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558  มี

ความสมบูรณมากข้ึน ผูเขียนจึงไดเสนอความคิดเห็นแสดงถึงขอบกพรองอันเปนสาระสําคัญอันควร
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ไดรับการแกไข เชน ขอบเขตการกํากับดูแลกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น กลไก

การตรวจสอบคลังสินคา ไซโล และหองเย็นท่ีเก็บรักษาสินคาของตนเอง และองคประกอบ

คณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็น เปนตน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางสําหรับแกไข

พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 ใหมีความสมบูรณเพ่ือสามารถบรรลุ

เปาประสงคสูงสุดในการกํากับดูแล ตลอดจนสงเสริมพัฒนากิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการ

หองเย็นของไทยใหทันกับสถานการณปจจุบัน ตลอดจนเพ่ือประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของ

กิจการไทยตอไปในอนาคตอีกดวย  

 

คําสําคัญ: คลังสินคา ไซโล และหองเย็น, กิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น,  

โลจิสติกส 
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ABSTRACT 

 

 Thailand has signed The Roadmap for the Integration of Logistics Services 

and Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments under the ASEAN 

Framework Agreement on Services which the Storage and warehousing services are 

included.  As a result, ASEAN entrepreneurs will be able to invest in Thailand up to 

70 percent in a near future in those services that has already mentioned. The 

agreements would inevitably cause a huge mobility of investment between ASEAN 

countries; especially Thailand which has a very distinctive geographical aptness 

because of the country is located in the central of Indochina and Southeast Asia. By 

being the center that has mentioned made Thailand link a significant number of 

transportation routes.  

 Not only being a central of Indochina and Southeast Asia but Thailand is 

also a connecting point of the Greater Mekong Sub region (GMS) which connected 6 

countries namely Thailand, China, Vietnam, Cambodia, Myanmar and Laos.   

 Thereby, Thai Government is necessary to develop the potentiality of Thai 

Storage and warehousing services entrepreneurs to improve their capacity to 
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compete, to minimize the disadvantage and to be an ASEAN leader of Storage and 

warehousing services. The Government has been attempting to develop the Storage 

and warehousing services by various policies for instance, expanding the nationwide 

road transportation and public utility system to provide a sufficient demand for 

logistic proceedings. 

 In terms of Law, The Government by Department of Internal Trade has 

been initiated the law to oversee the Storage and warehousing services which 

become “THE WAREHOUSE, SILO AND COLD STORAGE ACT B.E. 2558 (2015)”. 

 THE WAREHOUSE, SILO AND COLD STORAGE ACT B.E. 2558 (2015) has 

objectivity to oversee The Warehouses, silos and cold storage’s organization and 

operation standard to ensure the reliability of the services to people. Furthermore, it 

also concerned to developing the standard of Thai Warehouses, silos and cold 

storage’s business for being a systematically and competitive business. 

 However, there are some contents in The Act that have significant defects 

which must be amended otherwise it’s would be the obstacle to develop Thai 

Warehouses, silos and cold storage’s business. Such as the provision of The Board to 

oversight Warehouses, silos and cold storage’s business and the provision of 

controlling the competent authorities. 

 By a comparative studied between The Warehouse, silo and cold storage 

Act 2015 and other ASEAN countries’ law of Warehouses, silos and cold storage, I 

have found that The Warehouse, silo and cold storage Act 2015 have many potential 

to be improved for being the consummate law for Thai Storage and warehousing 

business. Therefore I have studied and present a recommendation to amend this 

ACT. For making it being the most efficiently law for Thai Storage and warehousing 

business which going to provide significant benefits for Thai Government, people and 

business sector.  

 

Keywords: Warehouses, silos and cold storage, Storage and warehousing business, 

Logistics. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้คงจะมิสามารถสําเร็จลุลวงไดดวยดี หากปราศจากความเมตตา 

ชวยเหลือ สนับสนุน และคําปรึกษาอันทรงคุณคายิ่งจากบุคคลดังตอไปนี้ 

ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร. ไผทชิต เอกจริยกร เปนอยางสูงท่ีให

ความกรุณารับเปนอาจารยท่ีปรึกษา และสละเวลาอันมีคาของทานชวยชี้แนะแนวทาง ใหคําปรึกษา 

ตลอดจนขัดเกลางานเขียนของผูเขียนตั้งแตเริ่มตนงานเขียน จนกระท่ังสําเร็จเปนวิทยานิพนธฉบับนี้

ดวยความเมตตาและเสียสละเปนอันมาก นอกจากนี้ยังตองขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยสมพร 

ไพสิน ท่ีกรุณารับเปนประธานสอบวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย ร.ต.อ. สรพลจ สุขทรรศนีย และ 

รองศาสตราจารย ดร. พินัย ณ นคร ท่ีใหความกรุณาสละเวลามาเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธอีกท้ัง

ชวยชี้แนะแนวทาง และเสนอความคิดเห็นอันมีคาท่ีชวยทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณ 

พรอมกันนี้ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ดร.สุวันชัย แสงสุขเอ่ียม ผูซ่ึงใหความกรุณา

สละเวลาอันมีคาใหสัมภาษณแกผูเขียน โดยใหขอมูล และความเห็นอันเปนประโยชนอยางยิ่งในการ

เขียนวิทยานิพนธฉบับนี้ดวยความเมตตาและเปนกันเอง โดยผูเขียนขอระลึกถึงทานในฐานะอาจารยผู

มีพระคุณเสมือนหนึ่งอาจารยผูประสาทวิชาแกผูเขียนทานหนึ่ง 

ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณครอบครัวสําหรับการสนับสนุน กําลังใจ ความเขาใจ และ

การเอาใจใสตลอดมาจนทําใหผูเขียนมีกําลังใจในการเขียนวิทยานิพนธฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณได 

นอกจากนี้บุคคลท่ีจะหลงลืมเสียมิไดท่ีมีสวนใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จเปนจริงไดก็คือ 

คุณพงศบวร ควะชาติ ผูซ่ึงริเริ่มใหเกิดหัวขอวิทยานิพนธฉบับนี้ ตลอดจนใหขอมูล และคําแนะนําท่ี
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 กิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นเปนกิจการท่ีมีความสําคัญตอ

ระบบโลจิสติกสซ่ึงมีความสําคัญอยางมากในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท้ังตอรัฐบาลและ

ภาคเอกชน โดยกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นทําหนาท่ีเปนแหลงเก็บรักษาสินคา

เพ่ือวัตถุประสงคหลายประการ ท้ังเพ่ือเปนเครื่องมือใหรัฐบาลควบคุมเสถียรภาพความสมดุลของท้ัง

ปริมาณและราคาสินคาในทองตลาด นอกจากนี้ยังเปนแหลงสํารองวัตถุดิบและสินคาเพ่ือการนําเขาสู

กระบวนการผลิต สงใหแกผูรับสินคา ตลอดจนสงสินคาออกไปยังตางประเทศ อีกท้ังยังเปนแหลง

เงินทุนหมุนเวียนสําคัญสําหรับผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นอีกดวย 

นอกจากท่ีกลาวมาขางตนแลวกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นยังทําหนาท่ีซ้ือขาย 

แลกเปลี่ยน เชา ใหเชา เชาซ้ือ กูยืม จํานอง จํานํา เพ่ือประโยชนในการประกอบกิจการคลังสินคา 

กิจการไซโล และกิจการหองเย็น ตลอดจนกระทําการใด ๆ ตามแบบพิธีการเก่ียวกับการศุลกากร การ

นําเขา การสงออก การขนสงสินคา ตลอดจนการประกันภัยสินคาอีกดวย 

 ท้ังนี้กิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นเปนหนึ่งในกิจการโลจิสติกสท่ี

จะตองมีการเปดโอกาสใหผูประกอบการตางดาวสัญชาติอาเซียนเขามาลงทุนในประเทศไทยไดถึงรอย

ละ 701 ตามท่ีถูกกําหนดไวในแผนงานการรวมกลุมสาขาโลจิสติกสของอาเซียน (Roadmap for the 

Integration of Logistics Services) ในสวนของบริการโกดังและคลังสินคา (Storage & 

warehousing services)2  และลาสุดเม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2557 ประเทศสมาชิกอาเซียนไดลงนาม

พิธีสารอนุวัติขอผูกพันเปดตลาดการคาบริการชุดท่ี 9 (9th Package) ณ กรุงเนปดอว สหภาพเมียน

 1 ในปจจุบันผูประกอบการตางดาวมีสิทธิเขามาลงทุนในกิจการคลังสินคา ไซโล และหองเย็น

ไดเปน สัดสวนไมเกินรอยละ 49 ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, สถาบันนานาชาติเพ่ือเอเชียแปซิฟกศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

เสนอ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, รายงานฉบับสมบูรณ เรื่องการเปดเสรีโลจิสติกสอาเซียน: 

โอกาสผลกระทบ และการปรับตัวของผูประกอบการไทย, (กรุงเทพมหานคร: 2553), น. 18. 
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มาร ซ่ึงพิธีสารฯ และขอผูกพันเปดตลาดการคาบริการชุดที 9 จะมีผลบังคับภายใน 180 วัน นับจาก

วันลงนาม โดยสาระสําคัญในสวนท่ีเก่ียวของกับกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นมี 2 

ประการ คือการใหบริการแบบขามพรมแดน ซ่ึงเปนการอนุญาตใหกิจการของตางชาติซ่ึงอยูนอก

อาณาเขตไทยสามารถใหบริการขามพรมแดนเขามาในประเทศไทยได และการจัดตั้งธุรกิจ โดยเปน

การอนุญาตใหตางชาติเขามาจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทยในรูปแบบของบริษัทจํากัดท่ีจดทะเบียนใน

ประเทศไทยได โดยกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นจํากัดสัดสวนผูถือหุนตางชาติ 

ไมเกินรอยละ 70 นั่นเอง 

 จากความรวมมือระหวางประเทศดังกลาวขางตน รัฐบาลจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ี

จะตองตระหนักถึงการมีมาตรการกํากับดูแล ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาของกิจการคลังสินคา 

กิจการไซโล และกิจการหองเย็นดังกลาวอยางจริงจังเพ่ือใหกิจการของไทยมีศักยภาพในการแขงกัน

กับกิจการของตางประเทศอันจะทําใหประเทศไดประโยชนทางเศรษฐกิจท้ัง ตลอดจนกําจัดขอเสีย

เปรียบตางๆ อันอาจเกิดข้ึนในอนาคตอีกดวย 

 ประเทศไทยมีจุดแข็งท่ีสําคัญหลายประการตอการพัฒนาระบบโลจิสติกส ท้ังในดาน

ท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศท่ีเปนจุดแข็งสําคัญอยางหนึ่งท่ีสรางความนาสนใจในการเขาลงทุนและ

ชวยสนับสนุนการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอาเซียน เนื่องจากไทยตั้งอยูใจกลางของภูมิภาคอินโดจีน 

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงเปนจุดท่ีสามารถเชื่อมโยงเสนทางขนสงไดหลายสาย และท่ีตั้งทาง

ภูมิศาสตรของไทยยังเปนจุดเชื่อมตอระหวางระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater 

Mekong Subregion Economic Corridors: GMS Economic Corridors)3 ซ่ึงเปนเสนทาง

คมนาคมท่ีเชื่อมโยงระหวางอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ประกอบ ดวย 6 ประเทศ คือ ไทย จีน เวียดนาม 

กัมพูชา พมา และลาว ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงจึงเปนเสนทางคมนาคมท่ีเชื่อมตอ

ระหวางอาเซียนกับประเทศอ่ืนท่ีอยูรอบๆ ภูมิภาค อยางจีน อินเดีย ฯลฯ นั่นเอง 

 นอกจากนี้ พ้ืนท่ีทางภาคใตของไทยยังติดชายฝงทะเลท้ัง 2 ฝง โดยเฉพาะฝงอันดามัน

สามารถพัฒนาเปนทาเรือน้ําลึกได ขณะท่ีการขนสงในประเทศสวนใหญยังพ่ึงพิงการขนสงทางถนน 

3 “โลจิสติกสไทยกับเออีซี,” Logisticmax, สืบคนเมือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2556, 

http://www.freightmaxad.com/ magazine/?p=5404. 
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เปนหลักกวารอยละ 864  ของปริมาณการขนสงสินคาภายในประเทศ ซ่ึงไทยมีเครือขายการขนสง

ทางถนนท่ีครอบคลุมไปท่ัวประเทศ อีกท้ังยังสามารถเชื่อมโยงการขนสงไปยังประเทศเพ่ือนบานใน

ภูมิภาคอินโดจีน และจีนตอนใต อีกท้ังผูประกอบการไทยยังมีความชํานาญและเชี่ยวชาญในพ้ืนท่ีและ

การขนสงทางถนน ซ่ึงทําใหผูประกอบการรายใหญตางชาติยังวาจางผูประกอบการไทยเพ่ือดําเนิน

กิจการในสวนนี้อยู ในดานโครงสรางพ้ืนฐานโดยรวมของประเทศไทยคอนขางมีความพรอม ไมวาจะ

เปนถนน สนามบิน ไฟฟา หรือสาธารณูปโภคตางๆ ขณะท่ีประเทศเพ่ือนบานบางประเทศยังตองใช

ระยะเวลาในการพัฒนา อีกท้ังไทยยังมีตนทุนแรงงานท่ีต่ํากวาบางประเทศ เชนประเทศสิงคโปร และ

ประเทศมาเลเซียอีกดวย 

 อยางไรก็ดีในปจจุบันกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของไทยยัง

ประสบกับปญหาหลายประการ ท้ังปญหาความเหลื่อมล้ําในทางเทคโนโลยีในการจัดเก็บสินคา  โดย

ผูประกอบการในประเทศสวนใหญมีขนาดเล็ก การดําเนินธุรกิจแบบไมครบวงจร การขาดการพัฒนา

คุณภาพการใหบริการ โดยเฉพาะในดานเทคโนโลยี และยังขาดการสนับสนุนท่ีชัดเจนจากภาครัฐ

เนื่องจากไมมีหนวยงานกลางท่ีดูแลรับผิดชอบโดยตรง นอกจากนี้ผูประกอบการยังไมไดรับการ

สนับสนุนสงเสริมท่ีเหมาะสมในการประกอบกิจการ ทําใหผูประกอบการไทยยังขาดศักยภาพในการ

แขงขันและการใหบริการท่ีหลากหลายและเชื่อมโยงการขนสงรูปแบบอ่ืนๆ ตลอดจนการคมนาคม

ขนสงบางรูปแบบยังเปนไปอยางจํากัด เชน ระบบขนสงทางรางซ่ึงยังมีสัดสวนนอยมากเพ่ือเทียบกับ

รูปแบบการขนสงทางถนน สวนการขนสงทางทะเลยังขาดทาเรือน้ําลึก โดยทาเรือแหลมฉบังท่ีมีอยูก็มี

ศักยภาพรองรับความตองการไดอยางจํากัด และท่ีสําคัญคือบุคลากรสวนใหญขาดทักษะและความรู

ดานภาษาตางประเทศ ดานเทคโนโลยีการจัดการ และไมคุนเคยกับการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ

อันกระทบตอความสามารถในการแขงขันการใหบริการโลจิสติกสของผูประกอบการไทย นอกจากนี้

ยังปรากฏปญหาดานความโปรงใสในการควบคุมตรวจสอบกิจการ ตลอดจนการขาดความมีมาตรฐาน

ในการบริหารจัดการอันเปนสากลอีกดวย ท้ังนี้มีการคาดการณวาการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) จะสงผลใหกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของไทยถูกกระทบเปน

4 “อุดจุดออน-เสริมจุดแข็งเข็นโลจิสติกสไทยรับAEC,” สืบคนเม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2559,  

http://www.thai-aec.com/587. 

                                           

http://www.thai-aec.com/587
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อยางมาก เนื่องจากผูประกอบการไทยจะตองพบกับคูแขงท่ีเปนบริษัทตางชาติซ่ึงอาจมีความพรอม

มากกวา เชน ผูประกอบการของประเทศสิงคโปร เปนตน 4

5  

 ท่ีผานมากอนท่ีจะมีการประกาศใหใชพระราชบัญญัติ คลังสินคา ไซโล และหองเย็น 

พ.ศ. 2558 กิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น อยูภายใตบังคับของประกาศของคณะ

ปฏิวัติฉบับท่ี 58 และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 3 ลักษณะ 14 วาดวยเก็บของใน

คลังสินคา    ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การกําหนดเง่ือนไขควบคุมกิจการ

คลังสินคา พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การกําหนดใหกิจการไซโล และกิจการ

หองเย็นเปนกิจการอันมีสภาพคลายคลึงกันกับกิจการคลังสินคาและเง่ือนไขควบคุมกิจการดังกลาว 

พ.ศ. 2535  

 เม่ือพิจารณาจากปญหาของกิจการกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นท่ี

ตามไดกลาวมาแลวขางตนอาจสะทอนไดถึงความบกพรองของกฎหมายเดิมท่ีเคยใชบังคับซ่ึงไม

สามารถสรางมาตรฐานของการควบคุมและบริหารกิจการดังกลาวใหมีประสิทธิภาพได  ท้ังนี้กรมการ

คาภายในไดมีความพยายามในการแกปญหาเบื้องตนโดยการกําหนดมาตรฐานและออกใบรับรอง

มาตรฐานคลังสินคา มาตรฐานไซโล และมาตรฐานหองเย็นข้ึน อยางไรก็ดีมาตรฐานดังกลาวเปน

มาตรฐานในเชิงสมัครใจดังท่ีปรากฏในขอ 3 ของประกาศกรมการคาภายในเรื่องมาตรฐานคลังสินคา 

มาตรฐานไซโล และมาตรฐานหองเย็น พ.ศ. 2554 ท่ีบัญญัติวา “ผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการ

ไซโล และกิจการหองเย็นท่ีประสงคจะประกอบกิจการตามมาตรฐานคลังสินคา มาตรฐานไซโล และ

มาตรฐานหองเย็นท่ีกรมการคาภายในกําหนดใหปฏิบัติตามมาตรฐานแนบทายประกาศนี้”5

6 ทําใหใน

ปจจุบันผูประกอบการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานก็ยังมีจํานวนนอยมากเม่ือเทียบกับจํานวน

ผูประกอบการท้ังหมด  

 ตอมากรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย จึงไดริเริ่มการรางพระราชบัญญัติข้ึนเพ่ือ

บังคับใชกับกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นเปนการเฉพาะคือ รางพระราชบัญญัติ 

คลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. ... ซ่ึงรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวไดถูกปรับปรุงแกไขเรื่อยมา

 5  ประชาชาติธุรกิจ, “บิ๊กคาขาวไทยโหมขยายธุรกิจไซโล ส.คลังสินคาฯหวงรางพ.ร.บ.อืดทุน

อาเซียนทะลัก,” สืบคนเม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558, http://www.thaichamber.org/scripts/ 

detail.asp?nNEWSID=3357. 
6 กระทรวงพาณิชย, กรมการคาภายใน, ประกาศกรมการคาภายใน เรื่อง มาตรฐาน

คลังสินคา มาตรฐานไซโล และมาตรฐานหองเย็น พ.ศ. 2554, (กรุงเทพมหานคร: 2554).      
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จนกระท่ังเม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2558 ท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติใหผานการพิจารณาราง

พระราชบัญญัติ คลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. ... เปนกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติ คลังสินคา 

ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 เพ่ือใหเปนกฎหมายเฉพาะในการกํากับดูแลกิจการคลังสินคา กิจการ

ไซโล และกิจการหองเย็น เพ่ือใหประชาชนมีหลักประกันและความเชื่อม่ัน ตลอดจนทําใหการ

ประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นเปนไปอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพ และ

เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

 ผูเขียนไดติดตามศึกษาพระราชบัญญัติฉบับนี้ตั้งแตยังเปนรางพระราชบัญญัติ และได

พบขอบกพรองท่ีสําคัญหลายประการ ซ่ึงกอนท่ีพระราชบัญญัตินี้จะมีการประกาศใหใชบังคับก็ไดมี

การแกไขปรับปรุงในขอสาระสําคัญอยูพอสมควร อยางไรก็ดีพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังคงมีขอบกพรอง

สําคัญอยูอีกหลายประการ เชน ขอบเขตการกํากับดูแลกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหอง

เย็น องคประกอบของคณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็น  และอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็น ซ่ึงขอบกพรองดังกลาวอาจเปนอุปสรรคท่ีสําคัญใน

การบรรลุเปาประสงคของกฎหมายซ่ึงก็คือการคุมครองประโยชนของประชาชน และการพัฒนาระบบ

กิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของไทยใหมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะแขงขันกับ

กิจการของตางประเทศในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล ดังจะไดกลาวตอไปใน

สวนท่ีวาดวยการวิเคราะหขอบกพรองของพระราชบัญญัติ คลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 

 ผูเขียนจึงไดศึกษา และวิเคราะหพระราชบัญญัติ คลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 

2558 เพ่ือเขาใจถึงขอดีและขอบกพรองพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว และจะไดเสนอแนะความเห็น

ทางวิชาการเพ่ือการแกไขปรับปรุงขอบกพรองอันมีนัยสําคัญตางๆ เพ่ือใหพระราชบัญญัติคลังสินคา 

ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 มีความสมบูรณ สามารถแกไขปญหาในปจจุบัน และสามารถ

ตอบสนองวัตถุประสงคของกฎหมายในการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการคลังสินคา กิจการไซโล 

และกิจการหองเย็นของไทยในอนาคตไดอยางสมบูรณ 
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1.2 ขอบเขตการศึกษา 

 

 ในวิทยานิพนธฉบับนี้ผูเขียนมุงศึกษาประเด็นดังตอไปนี้ 

 

1) ศึกษาลักษณะท่ัวไปของกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น 

ท้ังในดานความหมาย ความเปนมา ประเภท ตลอดจนบทบาทและความสําคัญในการพัฒนาระบบ

คลังสินคา ไซโล และหองเย็นตอการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2)  ศึกษาพระราชบัญญัติ คลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 และ

วิเคราะหวามีสาระสําคัญเก่ียวกับกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นอยางไร และ

พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวมีความครบถวน เหมาะสม สามารถแกปญหาในปจจุบันและสามารถ

ตอบสนองวัตถุประสงคในการคุมครองประโยชนของประชาชน และพัฒนามาตรฐานกิจการคลังสินคา 

กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของไทยในอนาคตไดหรือไม 

3)  ศึกษากฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียนบางประเทศท่ีเก่ียวของกับ

กิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น วามีลักษณะในการดําเนินการเก่ียวกับกิจการ

คลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น 

4)  ศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 

กับกฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียนบางประเทศท่ีเก่ียวของกับกิจการคลังสินคา กิจการไซโล 

และกิจการหองเย็น เพ่ือวิเคราะหขอดี และขอบกพรองของพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว เพ่ือจัดทํา

เปนขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 ใหมี

ความครบถวนสมบูรณตอไป 

 

1.3 สมมติฐานในการศึกษา 

 

พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 มีความจําเปนตอการพัฒนา

ระบบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของไทย ท้ังเพ่ือประโยชนของทางภาครัฐ 

ภาคเอกชนผูประกอบกิจการ และภาคประชาชนผูรับบริการ  

 อยางไรก็ดีพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 ยังคงมีขอบกพรอง

อันเปนอุปสรรคตอการบรรลุวัตถุประสงคในการคุมครองประโยชนและสรางความเชื่อม่ันแก

ประชาชน ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานระบบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นจึง
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สมควรตองมีการแกไขปรับปรุงเพ่ือใหมีความสมบูรณเพ่ือใหตอบสนองวัตถุประสงคของกฎหมาย เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใชกฎหมาย และเปนประโยชนแกทุกภาคสวนในระบบเศรษฐกิจอยาง

แทจริง 

 

1.4 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

1) เพ่ือใหทราบถึงลักษณะท่ัวไปของกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหอง

เย็น โดยศึกษาเก่ียวกับความหมาย ความเปนมา ประเภท ตลอดจนบทบาท และความสําคัญในการ

พัฒนาระบบคลังสินคา ไซโล และหองเย็นตอการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2) เพ่ือใหทราบถึงปญหาในการประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการ

หองเย็นในปจจุบัน โดยการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของกับกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการ

หองเย็น ท่ีบังคับใชอยูในปจจุบัน 

3) เพ่ือใหทราบถึงการดําเนินการเก่ียวกับกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการ

หองเย็นของประเทศในภูมิภาคอาเซียนวามีลักษณะอยางไร มีอะไรบางท่ีเปนขอดีท่ีควรนํามาพิจารณา

ในการพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวของกับคลังสินคา ไซโล และหองเย็นของไทย และมีอะไรบางท่ีเปน

ขอดอยท่ีควรนํามาพิจารณาเพ่ือปรับปรังกฎหมายของไทยใหสมบูรณยิ่งข้ึน โดยการศึกษากฎหมายท่ี

เก่ียวของกับกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน  

4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการกับพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และ

หองเย็น พ.ศ. 2558 ใหมีความเหมาะสมและเปนประโยชนตอกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และ

กิจการหองเย็นของไทยมากท่ีสุดสําหรับทุกภาคสวน ท้ังนี้เพ่ือท้ังประโยชนของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน

ผูประกอบกิจการ และภาคประชาชนผูรับบริการ ตลอดจนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของกิจการ

คลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของไทยในการแขงขันกับกิจการของตางประเทศเม่ือมีการ

เปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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1.5 วิธีการศึกษา 

 

 ศึกษาโดยวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณผูมีความรู

ความเชี่ยวชาญในดานกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น โดยการวิจัยเอกสารทําโดย

ศึกษาจากบทบัญญัติของกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังของไทย และกฎหมายของตางประเทศ และ

ศึกษาจากตํารา หนังสือคําบรรยายกฎหมาย เอกสารทางวิชาการ บทความในวารสาร วิทยานิพนธ 

ขอมูลทางอินเตอรเน็ต รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย

ของคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ความเห็นของสมาคมธุรกิจคลังสินคา ไซโล และ

หองเย็น เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น 

 

1.6 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1) เขาใจขอดี และขอบกพรองของพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น  

พ.ศ. 2558 

2) สามารถเสนอแนะแนวทางในการแกไขขอบกพรองของพระราชบัญญัติคลังสินคา 

ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 ใหมีความครบถวนสมบูรณ 
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บทที่ 2 

ลักษณะทั่วไปของกิจการคลังสินคา ไซโล และหองเย็น 

 

 กิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นเปนกิจการท่ีมีความสําคัญหลาย

ประการตอระบบเศรษฐกิจกลาวคือทําหนาท่ีเปนเครื่องมือของภาครัฐในการรักษาสมดุลของตลาดท้ัง

ในดานของปริมาณสินคาและรักษาระดับราคาสินคาในทองตลาดเพ่ือปองกันภาวะสินคาขาดตลาด

หรือลนตลาด เปนแหลงสินเชื่อใหแกผูประกอบกิจการทําใหเกิดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ

ธุรกิจ รวมท้ังเปนสถานท่ีใหบริการเก็บรักษาสินคาสําหรับเกษตรกร ผูผลิตสินคา ผูสงออก หรือผูนํา

เขาสินคาเพ่ือประโยชนสําหรับการรอการจําหนาย การขนสง และระบบการผลิตสินคา  นอกจากนี้ยัง

เปนแหลงสํารองวัตถุดิบเพ่ือรองรับตอความไมแนนอนของปริมาณวัตถุดิบ และความไมแนนอนของ

การระบายสินคาอีกดวย 

 แมวากิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นจะมีสาระสําคัญของกิจการ

เพ่ือใหบริการเก็บรักษาสินคาเหมือนกัน แตกิจการดังกลาวท้ัง 3 ประเภทก็มีความหมายและ

ความสําคัญแตกตางกันตามรายละเอียด ลักษณะ และความตองการพ้ืนฐานของสินคาท่ีทําการเก็บ

รักษา เชนการควบคุมความชื้น และการควบคุมอุณหภูมิ เปนตน  

 

2.1 ความหมายของกิจการคลังสินคา ไซโล และหองเย็น 

 

2.1.1 กิจการคลังสินคา (Warehouse) 

 คลังสินคา หมายถึง สถานท่ีสําหรับเก็บรักษาสินคา แตไมรวมถึงสถานท่ีพักหรือ

รวบรวมสินคา เพ่ือรอการกระจาย หรือรอการจัดสงสินคา6

1 

 คลังสินคา หมายถึง สถานท่ีท่ีจัดใหมีไวเพ่ือกิจการคลังสินคาตามหลักเกณฑท่ีกําหนด7

2 

1 พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558, มาตรา 3, ราชกิจจานุเบกษา 

เลมท่ี 132 ตอนท่ี 82 ก (27 สิงหาคม 2558), 1. 
2 กระทรวงพาณิชย, กรมการคาภายใน, มาตรฐานคลังสินคา มาตรฐานไซโล และมาตรฐาน

หองเย็น เลม 1 : มาตรฐานระบบการจัดการท่ัวไป แนบทายประกาศกรมการคาภายใน เรื่อง  

มาตรฐานคลังสินคา มาตรฐานไซโล และมาตรฐานหองเย็น พ.ศ. 2554 (กรุงเทพมหานคร: 2554), 2. 
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 คลังสินคา หมายถึง สถานท่ีใชในการเก็บรักษาสินคาใหอยูในสภาพดี และมีคุณสมบัติท่ี

พรอมจะสงมอบใหลูกคา บุคคล องคกร หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของในโซอุปทาน หรือภายนอกอุปทาน

8

3  

 คลังสินคา หมายถึง สิ่งปลูกสรางท่ีมีไวเพ่ือใชในการพัก และเก็บรักษาสินคาในปริมาณ

ท่ีมาก กิจกรรมของคลังสินคาสวนใหญจะเก่ียวของกับการเคลื่อนยายสินคาหรือวัตถุดิบ การจัดเก็บ

โดยไมใหสินคาเสื่อมสภาพหรือแตกหักเสียหาย ลักษณะท่ัวไปของคลังสินคาคืออาคารชั้นเดียวมีพ้ืนท่ี

โลงกวางสําหรับเก็บ สินคามีประตูขนาดใหญหลายประตูเพ่ือสะดวกในการขนถายสินคา9

4 

 คลังสินคา หมายถึง สิ่งปลูกสรางท่ีมีไวสําหรับการรับและจัดเก็บสินคา10

5 

 คลังสินคา หมายถึง อาคารท่ีใชสําหรับการจัดเก็บสินคา11

6 

 คลังสินคา หมายถึง สถานท่ีท่ีถูกสรางข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคดั้งเดิมคือการจัดเก็บอาหารไว

สําหรับกรณีฉุกเฉิน ตอมาเม่ือสังคมมีการพัฒนาเจริญกาวหนาข้ึนคลังสินคาจึงถูกนํามาใชเพ่ือ

วัตถุประสงคในกิจการทางการคาท้ังในการจัดเก็บวัตถุดิบและสินคา และการขนสงสินคา โดย

คลังสินคามีหนาท่ี 4 ประการ ไดแก รับสินคาจากแหลงสินคา จัดเก็บสินคา จัดการสินคาในคลังสินคา 

และจัดสงสินคาตอไปยังผูรับสินคา12

7  

 จากความหมายของคลังสินคาขางตนจะเห็นไดวามีการใหนิยามความหมายของ

คลังสินคาไวหลายความหมาย อยางไรก็ดีความหมายเหลานี้ก็ลวนมีความสอดคลองไปในทางเดียวกัน

3 ธนิต โสรัตน, คูมือการจัดการคลังสินคาและการกระจายสินคา, (กรุงเทพมหานคร: ประชุม

ทองพริ้นติ้ง, 2552), น. 3. 
4 Logisticscorner, “การจัดการคลังสินคา (Warehouse Management),” สืบคนเม่ือวันท่ี 

15 ธันวาคม 2555, http://logisticscorner.com/index.php/2009-05-25-00-45-

43/warehouse-management/1760-warehouse-management.html. 
5 Henry Cambell, Black’s Law Dictionary, (ST. PAUL : MINN. WEST Publishing 

co.,1990), s.v. “Warehouse”. 
6 Warman and John, Warehouse Management, (London : Heinemann, 1971), 

p. 5. 

7 Tompkins, James A., Smith and Jerry D., The Warehouse management 

handbook, (New York : McGraw-Hill, 1988), p. 1-3.  

                                           

http://logisticscorner.com/index.php/2009-05-25-00-45-43/warehouse-management/1760-warehouse-management.html
http://logisticscorner.com/index.php/2009-05-25-00-45-43/warehouse-management/1760-warehouse-management.html
http://search.library.tu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=139G0H8065J25.40932&profile=pridi&uri=search=AL@%21Tompkins,%20James%20A.&ri=2&aspect=advanced&menu=search&source=203.131.219.164@%21db73_tudb
http://search.library.tu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=139G0H8065J25.40932&profile=pridi&uri=search=AL@%21Tompkins,%20James%20A.&ri=2&aspect=advanced&menu=search&source=203.131.219.164@%21db73_tudb
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คือ เปนสถานท่ีท่ีใชในการเก็บสินคาในปริมาณมากๆ เปนการชั่วคราว เพ่ือใหสินคาอยูในสภาพท่ีดี

เพ่ือการดําเนินการตอไมวาจะเปนการจําหนาย จายแจก ขาย หรือสงมอบสินคาใหแกผูรับสินคาตอไป 

 กิจการคลังสินคา หมายถึง การรับทําการเก็บรักษาสินคาในคลังสินคา เพ่ือบําเหน็จเปน

ทางการคาปกติ ไมวาบําเหน็จนั้นจะเปนเงิน คาตอบแทน หรือประโยชนอ่ืนใด13

8 

 กิจการคลังสินคา หมายถึง การรับทําการเก็บรักษาสินคาในคลังสินคา หรือการรับทํา

การเก็บรักษาสินคาในคลังสินคาและใหบริการเก่ียวกับสินคานั้น เพ่ือบําเหน็จเปนทางการคาปกติ ไม

วาบําเหน็จนั้นจะเปนเงิน คาตอบแทน หรือประโยชนอ่ืนใด14

9 

 กิจการคลังสินคา หมายถึง วิธีการเก็บรักษาสินคาเชิงพาณิชยซ่ึงมีการนําเขาออกอยู

เปนประจํา รวมถึงระบบการขนยาย การควบคุม การจัดทําเอกสารซ่ึงเปนหนาท่ีท่ีจะตองจําเดินการ

เพ่ืออํานวยความสะดวกแกลูกคาท่ีจะนําสินคาไปเก็บหรือนําออกจากคลังสินคาไดตามรายการท่ี

กําหนดดวย15

10 

 กลาวโดยสรุปคือ กิจการคลังสินคาหมายถึงกิจการท่ีใหบริการเก็บสินคาในคลังสินคา 

ตลอดจนดําเนินการตางๆ เก่ียวกับสินคาตามคําสั่งของลูกคาเพ่ือบําเหน็จเปนทางการคาปกติไมวา

บําเหน็จนั้นจะเปนเงิน คาตอบแทน หรือประโยชนอ่ืนใด 

 

 2.1.2 กิจการไซโล (Silo) 

 ไซโล หมายถึง สิ่งกอสรางขนาดใหญใชบรรจุธัญพืช เชน ขาวโพด มันสําปะหลัง แปง 

รําขาว เปนตน โดยในการเก็บวัตถุดิบปริมาณมากเชนนี้ตองมีการควบคุมสภาพการเก็บรักษา เชน 

อุณหภูมิ และการควบคุมความชื้นใหอยูในเกณฑท่ีเหมาะสมเพ่ือควบคุมความชื้นไมใหวัตถุดิบ

เสียหาย โดยมีการติดตั้งเครื่องลดความชื้น (grain dryer) ภายในไซโลเพ่ือปองกันเชื้อรา และ 

จุลินทรียท่ีอาจกอใหเกิดโรค โดยสวนใหญไซโลมีลักษณะเปนทรงกลมขนาดใหญและมักทําจากสแตน

เลส ท้ังนี้มีการนิยามความหมายของไซโลไว ดังนี้ 

8 พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558. 

9 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย, มาตรฐานคลังสินคา มาตรฐานไซโล และมาตรฐาน

หองเย็น เลม 1 : มาตรฐานระบบการจัดการท่ัวไป แนบทายประกาศกรมการคาภายใน เรื่อง  

มาตรฐานคลังสินคา มาตรฐานไซโล และมาตรฐานหองเย็น พ.ศ. 2554, 2. 
10 กระทรวงพาณิชย, กรมการคาภายใน, กองสถาบันการคา, รายงานผลการศึกษาเรื่อง 

“ความคลายคลึงกันของกิจการไซโลและหองเย็น กับกิจการคลังสินคา, (กรุงเทพมหานคร: 2532), 5. 

                                           



12 

 ไซโล หมายถึง สิ่งกอสรางขนาดใหญทําจากวัสดุท่ีแข็งแรง ทนทาน ภายในมีระบบกัน

ชื้นและระบายอากาศ สําหรับเก็บผลผลิตการเกษตรไวชั่วคราวกอนสงออก 16

11  

 ไซโล หมายถึง สถานท่ีสําหรับเก็บรักษาสินคา โดยมีระบบควบคุมความชื้นไมวาโดยวิธี

ใดๆ เพ่ือปองกันและรักษาคุณภาพของสินคา แตไมรวมถึงสถานท่ีพักหรือรวบรวมสินคา เพ่ือรอการ

กระจาย หรือรอการจัดสงสินคา17

12    

 ไซโล หมายถึง สิ่งกอสรางสําหรับเก็บรักษาสินคาโดยมีกระบวนการควบคุมความชื้น

เพ่ือปองกันและรักษาคุณภาพของสินคา18

13  

 ไซโล หมายถึง ถังขนาดใหญใชบรรจุวัสดุปริมาณมวล (bulk material) ในอุตสาหกรรม

อาหาร ใชเพ่ือการเก็บรักษาอาหารหลายชนิด เชน เมล็ดธญัพืช (cereal grain) เชน ขาว ขาวโพด 

ขาวสาลี แปง น้ําตาล อาหารสัตว หรืออาหารเหลว เชน น้ํานม น้ําผลไม เพ่ือเก็บรักษาไวเปนปริมาณ

มาก มักมีการควบคุมสภาพการเก็บรักษา เชน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ เพ่ือใหเก็บรักษาไดนานและ

ปลอดภัย (ขาวเปลือกความชื้นนอยกวา 17% เก็บในไซโลไดประมาณหนึ่งป) จากจุลินทรียกอโรค 

(pathogen) เชื้อรา (mold) ท่ีสรางสรางสารพิษ mycotoxin และอันตรายจากการทําลายของแมลง 

สัตวกัดแทะ19

14 

 ท้ังนี้ความหมายโดยสรุปของไซโลก็คือ สิ่งกอสรางขนาดใหญท่ีมีไวสําหรับเก็บรักษา

สินคาท่ีมีความจําเปนตองมีการควบคุมความชื้นเพ่ือรักษาคุณภาพของสินคา เชน ขาว ธัญพืช 

ขาวโพด เปนตน 

 11 ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. (กรุงเทพมหานคร: 

ราชบัณฑิตยสถาน, 2538), อางคําวา “ไซโล.” 
12 พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558.  

 13 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย, มาตรฐานคลังสินคา มาตรฐานไซโล และมาตรฐาน

หองเย็น เลม 1 : มาตรฐานระบบการจัดการท่ัวไป แนบทายประกาศกรมการคาภายใน เรื่อง  

มาตรฐานคลังสินคา มาตรฐานไซโล และมาตรฐานหองเย็น พ.ศ. 2554, 2. 

 14 นิธิยา รัตนาปนนท และ พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ, “Silo / ไซโล,” ศูนยเครือขายขอมูล

อาหารครบวงจร, สืบคนเม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2555, http://www.foodnetworksolution 

.com/wiki/word/0494/silo-%E0% B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5. 

                                           

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0748/bulk-material-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0229/cereal-grain-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1657/rice-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2893/corn-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%94
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1277/wheat-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0324/flour-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1679/sugar-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0884/fruit-juice-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0371/relative-humidity-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0429/pathogen-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0831/mold-%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1080/mycotoxin-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/expert/009/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%20%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0494/silo-%E0%25%20B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0494/silo-%E0%25%20B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5
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  กิจการไซโล หมายถึง การรับทําการเก็บรักษาสินคาในไซโล เพ่ือบําเหน็จเปนทาง

การคาปกติ ไมวาบําเหน็จนั้นจะเปนเงิน คาตอบแทน หรือประโยชนอ่ืนใด 20

15 

 กิจการไซโล หมายถึง การรับทําการเก็บรักษาสินคาในไซโล เพ่ือบําเหน็จเปนทางการคา

ปกติ และใหหมายความรวมถึงการดําเนินกิจการเก่ียวกับสินคาของตนเองท่ีมีการออกใบรับของ

คลังสินคาและประทวนสินคาดวย21

16 

 

 2.1.3 กิจการหองเย็น (Cold Storage) 

 

 หองเย็น หมายถึง สถานท่ีสําหรับเก็บรักษาสินคา โดยมีระบบควบคุมอุณหภูมิไมวาโดย

วิธีใดๆ เพ่ือปองกันและรักษาคุณภาพของสินคา แตไมรวมถึงสถานท่ีพักหรือรวบรวมสินคาเพ่ือรอการ

กระจาย หรือรอการจัดสงสินคา22

17 

 หองเย็น หมายถึง สิ่งกอสรางสําหรับเก็บรักษาสินคาโดยมีกระบวนการควบคุมอุณหภูมิ

เพ่ือปองกันและรักษาคุณภาพของสินคา 23

18 

 หองเย็น หมายถึง สถานท่ีสําหรับเก็บอาหารสด และผลิตภัณฑท่ีเนาเสียงาย โดยมี

วิธีการควบคุมอุณหภูมิใหต่ําเทาท่ีจะไมทําใหอาหารและผลิตภัณฑท่ีเก็บเกิดความเสียหาย หรือเกิด

การหยุดชะงักตามกระบวนการทางเคมีอันเปนเหตุใหเกิดการเสื่อมคุณภาพ24

19 

15 พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558. 

16 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย, มาตรฐานคลังสินคา มาตรฐานไซโล และมาตรฐาน

หองเย็น เลม 1 : มาตรฐานระบบการจัดการท่ัวไป แนบทายประกาศกรมการคาภายใน เรื่อง  

มาตรฐานคลังสินคา มาตรฐานไซโล และมาตรฐานหองเย็น พ.ศ. 2554, 2. 
17 พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558. 

18 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย, มาตรฐานคลังสินคา มาตรฐานไซโล และมาตรฐาน

หองเย็น เลม 1 : มาตรฐานระบบการจัดการท่ัวไป แนบทายประกาศกรมการคาภายใน เรื่อง  

มาตรฐานคลังสินคา มาตรฐานไซโล และมาตรฐานหองเย็น พ.ศ. 2554, 2. 
19 กระทรวงพาณิชย, กรมการคาภายใน, กองสถาบันการคา, รายงานผลการศึกษาเรื่อง 

“ความคลายคลึงกันของกิจการไซโลและหองเย็น กับกิจการคลังสินคา, 12. 
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 ความหมายของหองเย็นโดยสรุปก็คือสิ่งกอสรางท่ีใชสําหรับเก็บรักษาสินคาท่ีจําเปนตอง

มีการควบคุมอุณหภูมิเพ่ือรักษาคุณภาพของสินคา เชน อาหารสด และยารักษาโรค 

 กิจการหองเย็น  หมายถึง การรับทําการเก็บรักษาสินคาในหองเย็น เพ่ือบําเหน็จ

เปนทางการคาปกติ ไมวาบําเหน็จนั้นจะเปนเงิน คาตอบแทน หรือประโยชนอ่ืนใด 

 กิจการหองเย็น  หมายถึง การรับทําการเก็บรักษาสินคาในหองเย็น เพ่ือบําเหน็จเปน

ทางการคาปกติ และใหหมายความรวมถึงการดําเนินกิจการเก่ียวกับสินคาของตนเองท่ีมีการออกใบ

รับของคลังสินคาและประทวนสินคาดวย25

20 

 

2.2 ความเปนมาของกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น 

 

2.2.1 กิจการคลังสินคา (Warehouse) 

 

 คลังสินคามีวิวัฒนาการมาเปนเวลานาน โดยไดรับอิทธิพลของแนวคิดจากการเก็บรักษา

อาหาร และวัตถุดิบในครัวเรือน ตอมาไดพัฒนาการมาสูการเก็บรักษาวัตถุดิบและสินคาไวเพ่ือรอการ

ผลิต และจําหนาย ในประเทศไทยวิวัฒนาการของคลังสินคาเริ่มมีความสําคัญเม่ือมีชาวตางชาติจาก 

ยุโรปและอเมริกาเขามามีบทบาทดานการคา ชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 และจากวิวัฒนาการของ

การคาและเศรษฐกิจของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากภาย หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 

ประมาณป พ.ศ. 2488 หรือ ค.ศ. 1945 เม่ือญี่ปุนยอมแพสงครามเปนตนมา มีการแขงขันทาง

เศรษฐกิจกันอยางมากมาย สินคาเริ่มมีการเคลื่อนยายจากทองถ่ินหนึ่งสูอีกทองถ่ินหนึ่ง พัฒนาไปสูอีก

เมืองหนึ่ง และอีกประเทศหนึ่งในเวลาตอมา สงผลตอปริมาณการผลิต และการคาซ่ึงผูผลิตเริ่ม

มองเห็นความสําคัญของระบบการจําหนายสินคาและเก่ียวของไปถึงระบบของการจัดการเก่ียวกับ

วัตถุดิบท่ีปอนเขาสูกระบวนการผลิตจนเปนสินคาสําเร็จรูปท่ีไดมีการผลิตแลว ปจจัยเหลานี้สงผลไปสู

การแสวงหาวิธีการจัดการท่ีดีเก่ียวกับวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปท่ีผลิตไวเปนจํานวนมากวางกองเพ่ือ

รอการจําหนาย ผูประกอบการเองไมสามารถหาวิธีการท่ีดีในการจัดการเก่ียวกับปจจัยดังกลาว ได จึง

ไดเกิดแนวคิดในการจัดการเก่ียวกับคลังสินคา ซ่ึงถือวาเปนองคประกอบสําคัญอยางยิ่งในระบบของ

20 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย, มาตรฐานคลังสินคา มาตรฐานไซโล และมาตรฐาน

หองเย็น เลม 1 : มาตรฐานระบบการจัดการท่ัวไป แนบทายประกาศกรมการคาภายใน เรื่อง  

มาตรฐานคลังสินคา มาตรฐานไซโล และมาตรฐานหองเย็น พ.ศ. 2554, 2. 
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การผลิตสินคาท่ีสงผลตอ การใหบริการลูกคาท่ีดี อีกท้ังยังหมายถึง การใชตนทุนหรือคาใชจายท่ี

เกิดข้ึนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด26

21 

 ในระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 สินคาอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนแกการครองชีพมีราคาโนม

สูงข้ึนอยางรวดเร็วจนทําใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนโดยท่ัวไป รัฐบาลในสมัยนั้นจึงได

มอบหมายใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการหามาตรการแกไขโดยรีบดวน ในการนี้กระทรวงพาณิชยได

จัดตั้งหอคลังสินคากลางในสังกัดของกรมการคาภายในข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2485 เพ่ือใชเปนเครื่องมือ

ดําเนินการรักษาระดับราคาสินคาอุปโภคบริโภคในทองตลาดมิใหสูงข้ึนจนเปนท่ีเดือดรอนแก

ประชาชน 

 ใน  ป พ.ศ. 2487 หอคลังสินคากลางไดเปลี่ยนชื่อเปน "คลังสินคากลาง” และได

ปรับเปลี่ยนเปนกองคลังสินคาในปเดียวกัน หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 สงบลง กองคลังสินคาไดทํา

หนาท่ีรับซ้ือและจําหนายสิ่งของ เชน ผา เครื่องมือทางการเกษตร ยารักษาโรค ซ่ึงรัฐบาลไดสั่งซ้ือมา

จากตางประเทศเพ่ือจําหนายใหเกษตรกรท่ัวราชอาณาจักรในราคายอมเยาและสั่งซ้ือสินคาท่ีจําเปน

แกการครองชีพมาขายใหแกประชาชนท่ัวไปเพ่ือตรึงราคาและรักษาระดับราคาสินคาในทองตลาดมิให

สูงข้ึนเกินควร 

            ตอมาในป พ.ศ. 2497 กระทรวงพาณิชย (เดิมชื่อกระทรวงเศรษฐการ) เล็งเห็นวา

ภารกิจดานคลังสินคามีความสําคัญตอการพัฒนาการเกษตร จึงไดมีนโยบายใหขยายคลังสินคาให

กวางขวางออกไป โดยจัดตั้งฉางขาวและคลังสินคาเพ่ือใชเปนสถานท่ีรับซ้ือ จัดเก็บ รับฝากขาวและ

พืชผลทางการเกษตร เปนการชวยเหลือเกษตรกรผูผลิตและเปนศูนยกลางทางการคาของบริษัท

จังหวัด วันท่ี 20 เมษายน 2498 รัฐบาลไดออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง "องคการคลังสินคา” ตาม

ขอเสนอของกระทรวงเศรษฐการ (กระทรวงพาณิชยในปจจุบัน) มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจสังกัด

กระทรวงพาณิชย เพ่ือใหการปฏิบัติงานคลองตัวและมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับธุรกิจเอกชน โดยมี

วัตถุประสงคคือ "ทํากิจการท้ังปวงเก่ียวกับขาว พืชผลและสินคาตางๆ เพ่ือใหจํานวนผลิต คุณภาพ 

ราคา เหมาะสมและเพียงพอกับความตองการของรัฐและประชาชนท่ัวไป” และไดโอนทรัพยสิน สิทธิ 

ความรับผิดชอบ ธุรกิจ ตลอดจนพนักงานกองคลังสินคามาดวย ในป พ.ศ. 2540 ไดมีการแกไขพระ

ราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการคลังสินคากําหนดวัตถุประสงค ในการจัดตั้งใหมคือ"ทํากิจการท้ังปวง

21 Logisticscorner, “เรื่องนารูเก่ียวกับคลังสินคา ตอนท่ี 1,” สืบคนเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 

2559, http://logisticscorner.com/index.php? option=com_content&view =article&id= 

2548:-1&catid=38:warehousing&Itemid=92. 

                                           

http://logisticscorner.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2548:-1&catid=38:warehousing&Itemid=92
http://logisticscorner.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2548:-1&catid=38:warehousing&Itemid=92
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เก่ียวกับสินคาเกษตรและสินคาอุปโภค บริโภค รวมท้ังธุรกิจบริการท่ีเก่ียวของกับสินคาเกษตรและ

สินคาอุปโภคบริโภค” เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจ และสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 27

22  

 

 2.2.2 กิจการไซโล (Silo) 

 

 กิจการไซโลเกิดข้ึนหลังจากกิจการคลังสินคา โดยกิจการไซโลเปนกิจการเพ่ือดําเนินการ

ในการเก็บรักษาสินคาทางการเกษตรเปนหลัก โดยการใหบริการของกิจการไซโลคือการจัดเจ็บพืชผล

ทางการเกษตรโดยมีการควบคุมความชื้นเพ่ือรักษาอายุของพืชผลทางการเกษตร เชน ขาว ขาวโพด 

และธัญพืชตางๆ เปนตน เพ่ือการปอนสูกระบวนการผลิตตอไป ตลอดจนเพ่ือการนําออกกระจายสู

ทองตลาดและการสงออกอีกดวย ในประเทศไทยมีการเริ่มกอตั้งกิจการไซโลมานานกวา 40 ป โดย

ผูประกอบการไซโลรายแรกของไทยคือ บริษัทกรุงเทพอบพืชและไซโล จํากัด ซ่ึงไดจดทะเบียนเปนนิติ

บุคคลในป พ.ศ. 250723 

 

 2.2.3 กิจการหองเย็น (Cold Storage) 

  

 กิจการหองเย็นมีบทบาทสําคัญตออุตสาหกรรมผลผลิตท่ีเปนของสด เนาเสียงาย โดย

กิจการหองเย็นใหบริการเก็บรักษาสินคาโดยมีการควบคุมอุณหภูมิเพ่ือรักษาสภาพความสดของสินคา 

จากการท่ีอุตสาหกรรมประมงของไทยขยายตัวอยางรวดเร็ว และความจําเปนท่ีจะตองเก็บรักษา

อาหารสดโดยเฉพาะสินคาสัตวน้ําทะเลไวให ประชาชนในประเทศไดบริโภคอยางท่ัวถึงสมํ่าเสมอ

ตลอดป ทําใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมหองเย็นข้ึน ซ่ึงเริ่มแรกเปนการลงทุนของรัฐบาล โดยการ

จัดตั้งองคการอุตสาหกรรมหองเย็นเม่ือป 250124 ดําเนินการรับซ้ือสินคาสัตวน้ําจากชาวประมงมา

22 กระทรวงพาณิชย, องคการคลังสินคา, “ประวัติองคการคลังสินคา” PWO, สืบคนเม่ือ

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2559, http://www.pwo.co.th/ewt_news.php?nid=2432559. 
23 กระทรวงพาณิชย, กรมการคาภายใน, กองสถาบันการคา, รายงานผลการศึกษาเรื่อง 

“ความคลายคลึงกันของกิจการไซโลและหองเย็น กับกิจการคลังสินคา, 11. 
24 อําพรรณ กอนอ่ิม, “การลงทุนในอุตสาหกรรมหองเย็นในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ 

บัญชีมหาบัณฑิต, คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524), น. 1. 

                                           

http://www.pwo.co.th/ewt_news.php?nid=2432559
http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C+%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1
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เก็บไวในหองเย็นในชวงท่ี สินคาสัตวน้ําลนตลาด และนําออกจําหนายแกประชาชนในระยะท่ีสินคา

ดังกลาวขาดแคลน 

 กิจการหองเย็นของเอกชนในประเทศไทยนั้นมีประวัติความเปนมากอนกิจการไซโล โดย

มีหางหุนสวนจํากัด พืชไทยพาณิชย (ตั้งฮะก่ี) จัดตั้งข้ึนเพ่ือประกอบกิจการผักและผลไมแชแข็งมา

ตั้งแตป พ.ศ. 250325  ในปจจุบันกิจการหองเย็นสวนใหญประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารทะเลแช

แข็ง เนื่องจากความตองการอาหารทะเลแชแข็งจากตางประเทศเพ่ิมจํานวนสูงข้ึนตลอดมา ดังนั้น

กิจการหองเย็นของประเทศไทยในปจจุบันสวนใหญจึงเปนการประกอบกิจการเพ่ือการสงออก 31

26 

 

2.3 ความสําคัญของกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น และประเภทของ

คลังสินคา ไซโล และหองเย็น 

 

 2.3.1 คลังสินคา (Warehouse)  

 

  ก) ความสําคัญของกิจการคลังสินคา 

 ปญหาพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการผลิตสินคาก็คือการจัดเก็บสินคา ซ่ึงหมายถึงการ

จัดเก็บวัตถุดิบในการผลิตตลอดจนถึงตัวสินคาท่ีเปนผลผลิต จึงตองมีการจัดตั้งคลังสินคาข้ึนเพ่ือการ

จัดเก็บวัตถุดิบและสินคาดังกลาวนั่นเอง โดยสิ่งท่ีจัดเก็บนั้นแบงออกเปน วัตถุดิบในการผลิต ผลผลิตท่ี

ไดผลิตเสร็จแลวบางสวนซ่ึงจัดเก็บเพ่ือรอกระบวนการผลิตตอไป และสินคาท่ีผลิตเสร็จแลวซ่ึงจัดเก็บ

เพ่ือรอการสงมอบใหแกลูกคา32

27  

 คลังสินคามีความสําคัญหลายประการในการรักษาสมดุลระหวางการบริโภคกับ

การผลิต โดยทําหนาท่ีในการเก็บสะสมสินคาสวนท่ีเกินกับความตองการของตลาด และในเวลาท่ีมี

ความตองการในการบริโภคสินคามากคลังสินคาก็จะทําหนาท่ีในการระบายสินคาท่ีสะสมไวนั้นออกสู

ตลาดเพ่ือลดปญหาสินคาขาดตลาด ท้ังนี้การผลิตสินคาทางอุตสาหกรรมสมัยใหมเปนการผลิตสินคา

25 กระทรวงพาณิชย, กรมการคาภายใน, กองสถาบันการคา, รายงานผลการศึกษาเรื่อง 

“ความคลายคลึงกันของกิจการไซโลและหองเย็น กับกิจการคลังสินคา, น. 12. 
26 เพ่ิงอาง 

27 Powell, Victor G, Warehousing : analysis for effective operations, (London : 

Business Books, 1976), p. 1-2.  

                                           

http://search.library.tu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=139G0H8065J25.40932&profile=pridi&uri=search=AL@%21Powell,%20Victor%20G.&ri=2&aspect=advanced&menu=search&source=203.131.219.164@%21db73_tudb
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จํานวนมาก ทําใหเกิดความตองการวัตถุดิบจํานวนมากในกระบวนการการผลิต คลังสินคาจึงมี

บทบาทในการสะสมวัตถุดิบดังกลาวเพ่ือทําใหกระบวนการการผลิตสินคาดําเนินไปอยางตอเนื่องไม

ขาดสาย  

 ท้ังนี้คลังสินคายังทําหนาท่ีในการกระจายสินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภค โดยผูผลิต

สามารถเก็บรักษาสินคาของตนไวในคลังสินคาท่ีกระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ เพ่ือใหการกระจาย

สินคาสูผูบริโภคเปนไปไดอยางสะดวก รวดเร็วและท่ัวถึง ในสวนของกิจการการใหบริการคลังสินคายัง

มีบทบาทสําคัญตอกิจการบริการของท้ังองคกรของรัฐและภาคเอกชน โดยมีหนาท่ีสําคัญในการเก็บ

พัสดุหรือวัตถุดิบท่ีใชในกิจการบริการเหลานั้นอีกดวย  

 นอกจากนี้คลังสินคาสาธารณะยังเปนแหลงใหสินเชื่อท่ีสําคัญอีกแหงหนึ่งแกนัก

ธุรกิจโดยวิธีใหผูท่ีฝากสินคาไวในคลังสินคากูยืมเงินโดยใชสินคาท่ีฝากไวนั้นจํานําเปนประกันและจะ

ไดดอกเบี้ยเปนผลตอบแทน    และในสวนของการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลคลังสินคา

ยังมีความสําคัญอยางยิ่งในการเก็บสินคาท่ีรัฐเขาไปรับซ้ือเพ่ือการแทรกแซงตลาดเพ่ือใหท้ังผูผลิตและ

ผูขายไดราคาสินคาท่ีเปนธรรมอีกดวย 

  จะเห็นไดวากิจการคลังสินคามีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศเปน

อยางมากในการเปนเครื่องมือท่ีทําใหการประกอบธุรกิจการคาบรรลุวัตถุประสงคได ท้ังนี้อาจแบง

ความสําคัญของคลังสินคาเปนดานตางๆ ไดดังตอไปนี้3328 

 

  ความสําคัญโดยท่ัวไป 

  คลังสินคาทําหนาท่ีในการรักษาสมดุลระหวางการบริโภคซ่ึงมีอัตราความตองการท่ี

ข้ึนลง กับการผลิตซ่ึงมีอัตราท่ีคงท่ีมากกวา โดยคลังสินคาทําหนาท่ีในการเก็บสะสมสินคาสวนท่ีเกิน

กับความตองการของตลาด และในเวลาท่ีมีความตองการในการบริโภคสินคามากคลังสินคาก็จะทํา

หนาท่ีในการระบายสินคาท่ีสะสมไวนั้นออกสูตลาดเพ่ือลดปญหาสินคาขาดตลาด อันนําไปสูปญหา

ทางเศรษฐกิจตามมา 

 

28 คํานาย อภิปรัชญาสกุล, การจัดการคลังสินคา (กรุงเทพมหานคร: โฟกัสมีเดีย แอนดพับ

ลิชชิ่งจํากัด, 2547), น. 18 – 20. 
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  ความสําคัญตอกิจการผลิตสินคา 

  การผลิตสินคาทางอุตสาหกรรมสมัยใหมเปนการผลิตสินคาจํานวนมาก เรียกวา 

Mass Product โดยการผลิตสินคาจํานวนมากนี้ทําใหเกิดความตองการวัตถุดิบจํานวนมากใน

กระบวนการการผลิต คลังสินคาจึงมีบทบาทอยางมากในการสะสมวัตถุดิบดังกลาวเพ่ือทําให

กระบวนการการผลิตสินคาดําเนินไปอยางตอเนื่องไมขาดสาย  

 

  ความสําคัญตอกิจการตลาด 

  ในกิจการตลาดนี้คลังสินคาทําหนาท่ีในการกระจายสินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภค 

โดยผูผลิตสามารถเก็บรักษาสินคาของตนไวในคลังสินคาท่ีกระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ เพ่ือใหการ

กระจายสินคาสูผูบริโภคเปนไปไดอยางสะดวก รวดเร็วและท่ัวถึง 

 

  ความสําคัญตอกิจการบริการ 

  ในสวนนี้คลังสินคามีบทบาทสําคัญตอกิจการบริการของท้ังองคกรของรัฐและ

ภาคเอกชน โดยมีหนาท่ีสําคัญในการเก็บพัสดุหรือวัตถุดิบท่ีใชในกิจการบริการเหลานั้นเพ่ือให

สามารถดําเนินกิจการไดอยางตอเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงคของกิจการนั้นๆ 

 

  ความสําคัญตอภาคธุรกิจ 

  คลังสินคาสาธารณะเปนแหลงใหสินเชื่อท่ีสําคัญอีกแหงหนึ่งแกนักธุรกิจโดยวิธีใหผู

ท่ีฝากสินคาไวในคลังสินคากูยืมเงินโดยใชสินคาท่ีฝากไวนั้นจํานําเปนประกันและจะไดดอกเบี้ยเปน

ผลตอบแทน ซ่ึงวิธีการนี้ใชไดกับคลังสินคาประเภทท่ีเปนคลังสินคาสาธารณะเทานั้น 

 

  ความสําคัญตอการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 

   คลังสินคามีความสําคัญอยางยิ่งในการเก็บรักษาสินคาท้ังสินคาทางการเกษตรและ

สินคาท่ัวไป โดยจะมีบทบาทอยางยิ่งในการเก็บสินคาท่ีรัฐเขาไปรับซ้ือเพ่ือการแทรกแซงตลาดเพ่ือให

ท้ังผูผลิตและผูขายไดราคาสินคาท่ีเปนธรรม 

 

 



20 

   ข) ประเภทของคลังสินคา  

   คลังสินคาอาจแบงไดหลายประเภทโดยการจําแนกประเภทตางๆ ท้ังการจําแนก

ตามจุดมุงหมายในการประกอบกิจการ หนาท่ี และลักษณะสินคา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

   จําแนกตามจุดมุงหมายในการประกอบกิจการ34

29 

 

   ประเภทของคลังสินคาอาจจําแนกตามจุดมุงหมายในการประกอบกิจการแบงได

เปน 3 ประเภทคือ 

1) กลุมคลังสินคาสาธารณะ (Public Warehouse)  

    กลุมคลังสินคาสาธารณะ คือคลังสินคาท่ีเปนเอกเทศไมไดมีลักษณะเปนการ

ใหบริการธุรกิจประเภทอ่ืน คลังสินคาประเภทนี้ใหบริการเก็บรักษาสินคา รวมท้ังใหบริการตางๆ 

เก่ียวกับสินคานั้นเพ่ือบําเหน็จในทางการคาปกติ การประกอบกิจการคลังสินคาสาธารณะนี้ถูกถือวามี

ผลกระทบตอความปลอดภัยและความผาสุกของประชาชน ดังนั้นในการดําเนินการจึงตองเปนไป

ตามท่ีกฎหมายกําหนด และภายใตการควบคุมของรัฐ คลังสินคาสาธารณะสามารถแบงไดเปน 3 

ประเภทคือ  

  1.1) คลังสินคาสาธารณะของบริษัทเอกชน  

   คลังสินคาสาธารณะของบริษัทเอกชน เปนธุรกิจท่ีจัดตั้งข้ึนใน

ลักษณะของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด โดยบริการท่ีสําคัญของคลังสินคาประเภทนี้คือ การ

รับฝากสินคาโดยไดรับคาตอบแทน การใหกูยืม การใหบริการดานความเย็นและการอบสินคาในการ

รักษาสินคา และการดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการศุลกากร 

1.2) คลังสินคาสาธารณะขององคการรัฐบาล คลังสินคาประเภทนี้จะ

ถูกจัดตั้งโดยอยูในรูปของรัฐวิสาหกิจหรือรัฐพาณิชยรูปแบบอ่ืนๆ โดยมีวัตถุประสงคหลักในการสนอง

นโยบายของรัฐ เชน นโยบายทางเศรษฐกิจ ความม่ันคงหรือการปองกันประเทศ เชน องคการ

คลังสินคา และองคการอุตสาหกรรมหองเย็นเปนตน โดยองคการเหลานี้จะทําหนาท่ีในการซ้ือสินคา

จากผูผลิตในการเขาแทรกแซงตลาดเพ่ือการกําหนดราคาท่ีเหมาะสมและเปนธรรม 

29 อางแลว เชิงอรรถท่ี, 26 
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1.3) คลังสินคาสาธารณะของสหกรณ  คลังสินคาประเภทนี้

อยูภายใตการควบคุมและสนับสนุนของรัฐบาลโดยจัดตั้งข้ึนมาตามหลักเกณฑของกฎหมายสหกรณ มี

ลักษณะเปนการรวมกลุมอาชีพ เชน สหกรณการเกษตร และสหกรณการประมงเปนตน คลังสินคา

ประเภทนี้จะทําการเก็บรักษาและใหบริการเก่ียวกับสินคาของสมาชิกเทานั้น โดยมีภาระหนาท่ีหลักใน

การรักษาประโยชนและเก้ือกูลกันในกลุมสมาชิก 

 2) กลุมคลังสินคาสวนบุคคล (Private Warehouse)     

    คลังสินคาประเภทนี้มีหนาท่ีหลักในการอํานวยประโยชนแกกิจการประเภท

อ่ืน จุดมุงหมายหลักคือเก็บรักษาสินคาเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงคของกิจการอันเปนกิจการหลักท่ีเปน

เจาของคลังสินคานั้น โดยอาจเปนของรัฐ เอกชน หรือสหกรณการใหบริการก็ไมมีความแตกตางกัน 

 3) กลุมคลังเก็บพัสดุ (Material Warehouse) 

    คลังสินคาประเภทคลังเก็บพัสดุทําหนาท่ีในการเก็บรักษาและจายพัสดุตาม

ความตองการขององคกรหรือกิจการท่ีเปนเจาของคลังนั้น คลังสินคาประเภทนี้มีความคลายคลึงกับ

คลังสินคาสวนบุคคล โดยท่ีมีความแตกตางกันตรงท่ีคลังเก็บพัสดุไมไดเก็บสินคาท่ีมีไวสําหรับขาย แต

เปนการเก็บรักษาพัสดุเพ่ือความสะดวกในการดําเนินกิจการท่ีเปนเจาของคลังสินคานั้น 

 

   จําแนกตามลักษณะงาน 35

30 

 

   การแบงประเภทของคลังสินคาโดยแบงตามลักษณะงานนี้อาจแบงไดดังนี้ 

 

1) คลังสินคาสําหรับเก็บรักษาสินคา 

         คลังสินคาชนิดนี้มีหนาท่ีหลักในการเก็บรักษาสินคาซ่ึงอาจจะอยูในรูป 

วัตถุดิบหรือสินคาสําเร็จรูป เพ่ือทําหนาท่ีตอบสนองความตองการของฝายผลิต หรือรานคาตามลําดับ 

30 สมโรตม โกมลวนิช และ อนันต ดีโรจนวงศ, “ความสําคัญและประเภทของคลังสินคา,” 

สืบคนเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2555, http://logisticscorner.com/index.php/2009-05-25-00-45-

43/warehouse-management/1760-warehouse-management.html. 

                                           

http://logisticscorner.com/index.php/2009-05-25-00-45-43/warehouse-management/1760-warehouse-management.html
http://logisticscorner.com/index.php/2009-05-25-00-45-43/warehouse-management/1760-warehouse-management.html
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ดังนั้นการจัดการสินคาประเภทนี้จะเนนท่ีการรักษาสภาพสินคา และการปองกันการสูญหายของ

สินคาเปนสําคัญ 

 

2) ศูนยกระจายสินคา 

        ศูนยกระจายสินคา คือ คลังสินคาท่ีทําหนาท่ีท้ังในฐานะเปนคลังสินคา 

(Warehouse) และเปนหนวยเชื่อมโยงระหวางผูผลิต (Manufacturer) กับผูคาปลีก (Retailers) จะ

เปนผูใหบริการทางดานโลจิสติกส (Logistics Provider) ในดานการจัดเก็บสินคาและการจัดการ

ขนสงสินคาสําเร็จรูปใหกับลูกคาได อยางทันเวลาและถูกตองตรงตามความตองการ ศูนยกระจาย

สินคาสวนใหญจะเปนผูใหบริการภายนอก(Outsource) หรือ Third Party Logistics Service 

Providers (3PL) จะทําหนาท่ีรับสินคาจากผูผลิตแตละรายมาเก็บในคลังสินคาของตน โดยดําเนินการ

บริหารจัดการในการควบคุมปริมาณดานเทคโนโลยีในการกระจายและจัดสงสินคาแทนเจาของสินคา

หรือผูผลิตสินคาโดรับผิดชอบงานขนสงจนสินคาไปสูผูรับประโยชนท่ีเกิดข้ึนนี้คือ การลดคาใชจายใน

การขนสงของผูผลิตไปสูผูขายปลีกหรือลูกคาแตละราย ผูผลิตสามารถขนสงมาท่ี ศูนยกระจายสินคา

เพียงแหงเดียวโดยศูนยกระจายสินคาจะทําการกระจายสินคาสูผูขายปลีกตามความถ่ีท่ีผูขายปลีก

ตองการทําใหไมจําเปนตองมีท่ีเก็บสินคาคงคลังจํานวนมากท่ีผูขายปลีกอีกตอไป คาใชจายสวนวัสดุคง

คลังของรานขายปลีกก็ลดลงทําใหตนทุนรวมสงผลใหมีความไดเปรียบในดานการแขงขันท้ังดานราคา 

และความรวดเร็วในการบริการ ในปจจุบันรานขายปลีกหลายแหงจึงสามารถรับประกันราคาต่ําสุดแก

ผูบริโภคได 

 

3) ศูนยรวบรวมและกระจายสินคา      

ศูนยรวบรวมและกระจายสินคา     หมายถึง คลังสินคาใชสําหรับในการรับ

สินคาและสงสินคาในเวลาเดียวกัน หรือเปนคลังสินคาซ่ึงมีการออกแบบเปนพิเศษเพ่ือใชในการขน

ถายจากพาหนะหนึ่งไปสูอีกพาหนะหนึ่ง โดยศูนยรวบรวมและกระจายสินคาสวนใหญแลวเหมาะจะ

เปนสถานท่ีซ่ึงมีลักษณะเปนศูนยรวบรวมและกระจายสินคาซ่ึงจะทําหนาท่ีในการบรรจุและคัดแยก

สินคา โดยศูนยรวบรวมและกระจายสินคาจะทําหนาท่ีเปนสถานีเปลี่ยนถายสินคาระหวางรูปแบบการ

ขนสง ซ่ึงอาจเปนจากผูผลิตหลายรายแลวนํามาคัดแยกรวมรวม บรรทุกเพ่ือจัดสงใหลูกคาแตละราย

ซ่ึงจะจัดสงตอใหลูกคาซ่ึงสวนใหญจะเปนรานผูขายปลีก หรือรานสะดวกซ้ือซ่ึงจะมีความตองการ

สินคายอยท่ีหลากหลาย โดยจะมีลักษณะคลายคลังสินคาท่ีมี 2 ดาน โดยดานหนึ่งสําหรับใชในการรับ

สินคา และอีกดานหนึ่งใชในการจัดสงสินคา ภารกิจสําคัญของศูนยรวบรวมและกระจายสินคาคือการ
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เปนตัวกลางในการรวบรวมสินคาใหสามารถจัดสงไดเต็มคันรถหรือใชพ้ืนท่ีในคอนเทนเนอรใหไดเต็ม

พิกัด จึงมีสวนชวยแกปญหารถบรรทุกท่ีไมมีสินคาในเท่ียวกลับซ่ึงเปนปญหาสําคัญของการขนสงทาง

ถนนในประเทศไทย 

 

   จําแนกตามลักษณะสินคา 36

31  

 

   การจัดประเภทของคลังสินคาโดยจําแนกตามลักษณะสินคานี้อาจแบงไดเปน 4 

ประเภท คือ 

1) คลังสินคาท่ัวไป 

คลังสินคาท่ัวไปทําหนาท่ีเก็บสินคาหลากหลายท่ีไมตองการการรักษาดูแล

เปนพิเศษ อาทิเชน สินคาอุปโภคท่ัวไป  

2) คลังสินคาของสด 

คลังสินคาชนิดนี้ทําหนาท่ีเก็บสินคาท่ีเปนของสด อาทิเชน อาหาร ผัก 

ผลไม และ เครื่องดื่ม เปนตน ซ่ึงสินคาเหลานี้ตองการการรักษาดูแลเปนพิเศษดวยการควบคุม

อุณหภูมิใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมเพ่ือรักษาความคุณภาพของสินคา 

3) คลังสินคาอันตราย 

คลังสินคาชนิดนี้ทําหนาท่ีเก็บสินคาท่ีเปนอันตราย อาทิเชน สารพิษ 

สารเคมี เชื้อเพลิง และ วัตถุระเบิด เปนตน สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดของคลังสินคาอันตรายคือการจัดการแยก

ประเภทของวัตถุอันตรายและการจัดเก็บใหเหมาะสมตามหลักการทางดานวิทยาศาสตรของวัตถุนั้นๆ 

โดยคลังสินคาชนิดนี้จะตองมีผูควบคุมดูแลระบบบําบัดมลพิษ ซ่ึงจะตองไดรับใบอนุญาตโดยกรม

โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

31 เพ่ิงอาง 
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4) คลังสินคาพิเศษ (ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น) 

คลังสินคาพิเศษมักจะเปนคลังสินคาท่ีมีขนาดเล็ก ใชเก็บสินคาท่ีมีมูลคาสูง

ซ่ึงตองไดรับการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นใหเหมาะสม เพ่ือคงคุณสมบัติของสินคาไวใหมีอายุยืน

ยาว ตัวอยางสินคาไดแก ยา และเครื่องเวชภัณฑตางๆ รวมถึงสารเคมีบางชนิด 

  

 2.3.2 ไซโล (Silo) 

 

 ก)  ความสําคัญของกิจการไซโล  

 กิจการไซโลมีความสําคัญตอภาคการเกษตรโดยเปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรักษา

ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเปนแหลงสํารองผลผลิต โดยวิธีการควบคุมความชื้นเพ่ือการรักษาสภาพ

และคุณภาพของผลผลิตใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานของผลผลิตแตละประเภท นอกจากนี้

ไซโลยังเปนแหลงเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรทําใหกิจการผลิตสินคามีวัตถุดิบสํารองสําหรับการ

ผลิตสินคาทําใหสามารถวางแผนการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมตองกังวลในเรื่องผลกระทบ

จากสภาพดินฟาอากาศท่ีอาจทําใหเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตอีกดวย  

 การมีไซโลกระจายอยูท่ัวไปทําใหภาคสวนการผลิตสามารถผลิตสินคาไดสะดวกรวดเร็ว

เนื่องจากสามารถเขาถึงวัตถุดิบไดงาย สงผลใหสามารถผลิตสินคาและกระจายสินคาออกสูผูบริโภคได

อยางรวดเร็ว และกิจการไซโลยังมีบทบาทในการเก็บสินคาท่ีรัฐเขาไปรับซ่ือเพ่ือการแทรกแซงตลาด

เพ่ือใหท้ังผูผลิตและผูขายไดราคาสินคาท่ีเปนธรรมอีกดวย ท้ังนี้อาจจําแนกความสําคัญของไซโลได

ดังนี้ 

 

 ความสําคัญโดยท่ัวไป 

 ไซโลมีความสําคัญอยางยิ่งตอภาคการเกษตรโดยเปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บ

รักษาผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเปนแหลงสํารองผลผลิตดังกลาวท้ังเพ่ือเปนวัตถุดิบสําหรับธุรกิจ

ภายในและการสงออกไปยังตางประเทศ นอกจากการเปนแหลงสํารองผลผลิตทางการเกษตรแลว

ไซโลยังมีความสําคัญในการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรโดยวิธีการควบคุมความชื้นเพ่ือการรักษา

สภาพและคุณภาพของผลผลิตใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานของผลผลิตแตละประเภทอีก

ดวย 
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 ความสําคัญตอกิจการผลิตสินคา 

 ไซโลเปนแหลงเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรทําใหกิจการผลิตสินคามีวัตถุดิบ

สํารองสําหรับการผลิตสินคาทําใหสามารถวางแผนการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมตองกังวลใน

เรื่องผลกระทบจากสภาพดินฟาอากาศท่ีอาจทําใหเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต อีกท้ังยังเปน

เครื่องมือในการรักษาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรใหเปนไปตามท่ีกิจการผลิตสินคาตองการ 

 

 ความสําคัญตอกิจการตลาด 

 การมีไซโลกระจายอยูท่ัวไปทําใหภาคสวนการผลิตสามารถผลิตสินคาไดสะดวก

รวดเร็วเนื่องจากสามารถเขาถึงวัตถุดิบไดงาย สงผลใหสามารถผลิตสินคาและกระจายสินคาออกสู

ตลาดถึงมือผูบริโภคไดสะดวกและรวดเร็ว 

 

 ความสําคัญตอการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 

 ไซโลมีความสําคัญในการเก็บรักษาสินคาท้ังสินคาทางการเกษตร โดยจะมีบทบาท

อยางยิ่งในการเก็บสินคาท่ีรัฐเขาไปรับซ่ือเพ่ือการแทรกแซงตลาดเพ่ือใหท้ังผูผลิตและผูขายไดราคา

สินคาท่ีเปนธรรม 

 จะเห็นไดวากิจการไซโลมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจในภาค

การเกษตร ดังนั้นสําหรับประเทศไทยซ่ึงสินคาสงออกหลักของประเทศคือสินคาทางการเกษตรยอม

ตองใหความสําคัญตอการพัฒนากิจการไซโลเปนอยางมาก 

 

 ข) ประเภทของไซโล  

 การแบงประเภทของไซโลนั้นโดยท่ัวไปนิยมแบงตามลักษณะทางกายภาพ โดยแบงได

เปน 2 ประเภท37

32 ดังนี้                                                                                                

32 นิธิยา รัตนาปนนท และ พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ, “Silo / ไซโล,” ศูนยเครือขายขอมูล

อาหารครบวงจร, สืบคนเม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2555, http://www.foodnetworksolution. 

com/wiki/word/0494/silo-%E0% B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5. 

                                           

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/expert/009/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%20%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0494/silo-%E0%25%20B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0494/silo-%E0%25%20B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5
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 1) ไซโลแบบกรวย (Hopper silo) คือไซโลท่ี มีลักษณะเปนถังกนกรวยวางยก

สูงจากพ้ืนดินเพ่ือสะดวกในการลําเลียงขนถายเมล็ดพืชออกจากถังดานลางดวยอุปกรณลําเลียง  

2) ไซโลกนเรียบ (Flat silo หรือ Flat bottom silo) คือไซโลท่ี มีลักษณะ

เปนถังกนเรียบขนาดใหญ ใชอุปกรณลําเลียง เพ่ือลําเลียงวัสดุเขาดานบนและลําเลียงออกจากทาง

ดานลางของถังและมีใบกวาดติดตั้งอยูภายในเพ่ือใหผลผลิตระบายลงสูชองลําเลียงทางดานลางของถัง

ไดท้ังหมดโดยไมตกคาง 

 

 2.3.3  หองเย็น (Cold Storage) 

 

 ก) ความสําคัญของกิจการหองเย็น  

 กิจการหองเย็นมีบทบาทสําคัญในการเก็บรักษาสินคาประเภทของสดและผลิตภัณฑ

แปรรูปท่ีมีความจําเปนจะตองรักษาไวในอุณหภูมิเหมาะสม กิจการหองเย็นจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง

ในธุรกิจท่ีจําเปนตองควบคุมอุณหภูมิเพ่ือปองกันการเสื่อมคุณภาพของสินคาโดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจ

สงออกเนื่องจากตองมีระยะเวลาในการขนสงสินคาจึงตองใชหองเย็นในการรักษาสภาพและคุณภาพ

ของสินคา และหองเย็นยังเปนแหลงสํารองสินคาท่ีสําคัญตอธุรกิจผลิตอาหารแปรรูปเนื่องจากเปน

แหลงสํารองวัตถุดิบทําใหสามารถผลิตไดอยางตอเนื่อง และสามารถวางแผนการผลิตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 การมีหองเย็นกระจายอยูท่ัวไปทําใหภาคสวนการผลิตสามารถผลิตสินคาไดสะดวก

รวดเร็วเนื่องจากสามารถเขาถึงวัตถุดิบไดงาย ทําใหสามารถผลิตและกระจายสินคาสูผูบริโภคได

สะดวกและรวดเร็วอีกดวย นอกจากนี้กิจการหองเย็นยังมีความสําคัญตอวงการธุรกิจอยางมาก

โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจสงออกอาหารและผลิตภัณฑท่ีเนาเสียได เนื่องจากทําใหผูประกอบการ

สามารถเก็บรักษาสินคา และสงออกสินคาโดยท่ียังคงรักษาสภาพและคุณภาพของสินคาไวตาม

มาตรฐานของสินคาประเภทนั้นๆ ได อีกท้ังกิจการหองเย็นยังมีบทบาทสําคัญในการเก็บสินคาท่ีรัฐเขา

ไปรับซ่ือเพ่ือการแทรกแซงตลาดเพ่ือใหท้ังผูผลิตและผูขายไดราคาสินคาท่ีเปนธรรมอีกดวย ท้ังนี้

ความสําคัญของหองเย็นอาจจําแนกไดดังนี้ 
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 ความสําคัญโดยท่ัวไป 

 หองเย็นมีบทบาทสําคัญในการเก็บรักษาสินคาประเภทของสดและผลิตภัณฑแปร

รูปท่ีมีความจําเปนจะตองรักษาไวในอุณหภูมิท่ีชวยชะลอ หรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย เชน 

ผักแชแข็ง อาหารแชแข็ง และยารักษาโรคเปนตน ดังนั้นกิจการหองเย็นจึงมีความสําคัญอยางยิ่งใน

ธุรกิจท่ีจําเปนตองควบคุมอุณหภูมิเพ่ือปองกันการเสื่อมคุณภาพของสินคาโดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจ

สงออกสินคาประเภทดังกลาวเนื่องจากตองมีระยะเวลาในการขนสงสินคาจึงตองใชหองเย็นในการ

รักษาสภาพและคุณภาพของสินคา  

 

 ความสําคัญตอกิจการผลิตสินคา 

 หองเย็นเปนแหลงสํารองสินคาท่ีสําคัญตอธุรกิจผลิตอาหารแปรรูปเนื่องจากเปน

แหลงสํารองวัตถุดิบทําใหสามารถผลิตไดอยางตอเนื่อง และสามารถวางแผนการผลิตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

 

 ความสําคัญตอกิจการตลาด 

 การหองเย็นกระจายอยูท่ัวไปทําใหภาคสวนการผลิตสามารถผลิตสินคาไดสะดวก

รวดเร็วเนื่องจากสามารถเขาถึงวัตถุดิบไดงาย สงผลใหสามารถผลิตสินคาและกระจายสินคาออกสู

ตลาดถึงมือผูบริโภคไดสะดวกและรวดเร็ว 

 

 ความสําคัญตอภาคธุรกิจ 

 หองเย็นมีความสําคัญตอวงการธุรกิจอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจสงออก

อาหารและผลิตภัณฑท่ีเนาเสียได เนื่องจากทําใหผูประกอบการสามารถเก็บรักษาสินคา และสงออก

สินคาโดยท่ียังคงรักษาสภาพและคุณภาพของสินคาไวตามมาตรฐานของสินคาประเภทนั้นๆ ได 

 

ความสําคัญตอการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 

หองเย็นมีความสําคัญในการเก็บรักษาสินคาท่ีเนาเสียไดโดยตองเก็บรักษาในระดับ

อุณหภูมิท่ีเหมาะสม โดยหองเย็นจะมีบทบาทในการเก็บสินคาท่ีรัฐเขาไปรับซ่ือเพ่ือการแทรกแซง

ตลาดเพ่ือใหท้ังผูผลิตและผูขายไดราคาสินคาท่ีเปนธรรม 
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 ข) ประเภทของหองเย็น  

 การจําแนกประเภทของหองเย็นนิยมจําแนกตามการควบคุมอุณหภูมิดังนี้3833 

1) หองแชเย็นเฉียบพลัน (Air Blast Chill Room ) 

 หองเย็นประเภทนี้มีไวสําหรับลดอุณหภูมิเพ่ือรอกระบวนการตอไป หรือเพ่ือ

ควบคุมเชื้อแบคทีเรีย หรือเพ่ือใหเอ็นไซมยอยเนื้อในขบวนการผลิตเนื้อสัตว สวนใหญหองเย็น

เฉียบพลัน จะมีขอกําหนดของเวลาเขามาดวยอุณหภูมิใชงานท่ีตองการสวนใหญ ประมาณ : 2 ถึง -10 

องศาเซลเซียส หรือข้ึนอยูกับสินคา  

2) หองแชแข็ง (Freezer Room) 

 หองแชแข็งมีไวสําหรับลดอุณหภูมิและเก็บสินคาในชวงเวลานานๆ ท่ีอุณหภูมิต่ํา

กวาจุดเยือกแข็งของตัวสินคานั้นๆ เชน ปลาแชแข็ง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -17.8 ถึง -23.3 องศา

เซลเซียสสามารถเก็บรักษาไดระยะเวลา 8 ถึง 10 เดือน อุณหภูมิใชงานท่ีตองการสวนใหญ ประมาณ: 

ตั้งแต -5 ถึง -25 องศาเซลเซียสหรือ ข้ึนอยูกับสินคา 

3) หองเก็บรักษาสินคา (Cold Storage Room ) 

    หองเก็บรักษาสินคามีไวสําหรับ เก็บรักษาสินคา ซ่ึงสินคาถูกผานการแชแข็ง

มาแลว โดยท่ีสินคาท่ีนํามาเก็บมีอุณหภูมิ ต่ํากวา หรือเทากับอุณหภูมิของหองเก็บรักษาสินคา ในการ

คํานวณโหลดทําความเย็นไมจําเปนตองคิดคาความรอนจากตัวสินคา อุณหภูมิใชงานท่ีตองการสวน

ใหญประมาณ : -25 องศาเซลเซียส หรือข้ึนอยูกับสินคา 

4) หองแชแข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room ) 

 หองแชแข็งประเภทนี้มีไวสําหรับ แชแข็งสินคาใหเย็นเร็ว โดยไมทําใหเซลเกิด

ความเสียหาย การแชแข็งสินคาแตละประเภท แตกตางกัน เชน การแชแข็งผัก และผลไม จะตองแช

33 บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อินเตอรคูล จํากัด, “ประเภทของหองเย็น,” สืบคนเม่ือวันท่ี 15 

ธันวาคม 2555, http://www.thaitechno.net /t1/knowledge_detail. php?id=536 &uid 

=39089. 
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แข็งเร็ว ไมทําใหผนังเซลเกิดแตก ซ่ึงการเกิดจากน้ําภายในเซลเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปน

ของแข็ง (เกล็ดน้ําแข็ง) หรือการแชแข็งอาหารทะเลสงออก จะตองพยายามไมทําใหเกิดเกล็ดน้ําแข็ง

ภายในเนื้อเซลเพราะจะทําใหเซลช้ํา โดยท่ัวไปหองแชแข็งลมเย็นจัด จะมีขนาดความจุของสินคาได 

2.5 Tons จะใชเวลาในการแชแข็งประมาณ 4-5 ชั่วโมง โดยขอกําหนดจะตองดึงอุณหภูมิไดไมเกิน 6 

ชั่วโมง อุณหภูมิใชงานท่ีตองการสวนใหญ ประมาณ : -35 องศาเซลเซียส หรือข้ึนอยูกับสินคา 

5) หองพักสินคา  ( Anteroom ) 

 หองพักสินคามีไวสําหรับลดอุณหภูมิของอากาศภายนอกท่ีมีอุณหภูมิสูงไหลเขา

หองแชแข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room) หรือหองเก็บท่ีมีอุณหภูมิต่ําๆ หองนี้บางครั้งก็มีไว

สําหรับพักสินคา หรือกระจายสินคาบาง อุณหภูมิจะอยูประมาณ ประมาณ: -5 ถึง +10 องศา

เซลเซียส หรือ ข้ึนอยูกับชนิดของการทํางาน 
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2.4 บทบาทและความสําคัญในการพัฒนากิจการคลังสินคา ไซโล และหองเย็นตอการเปดเสรี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 การดําเนินการเปดเสรีประชาคมอาเซียนนั้นเริ่มจากการมีกรอบกวางๆ ตั้งแตป พ.ศ. 

2538 โดยในสวนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) นั้น

รัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนไดรวมลงนามใน “กรอบความตกลงอาเซียนดานการบริการ” 

หรือ AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services) นําไปสูการเจรจาในรายละเอียดเพ่ือ

ลดขอจํากัดดานการคาบริการระหวางกัน ซ่ึงสถานะลาสุดสมาชิกอาเซียนไดลงนามพิธีสารอนุวัติขอ

ผูกพันเปดตลาดการคาบริการชุดท่ี 9 (9th Package) ไปแลวเม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2557 ณ กรุงเน

ปดอว สหภาพเมียนมาร ซ่ึงพิธีสารอนุวัติขอผูกพันเปดตลาดการคาบริการชุดท่ี 9 นี้จะมีผลใชบังคับ

ภายใน 180 วัน นับจากวันลงนาม39

34  

 โดยสาระสําคัญของขอผูกพันเปดตลาดการคาบริการชุดท่ี 9 ของไทยครอบคลุม 3 

ประเด็นหลัก คือ 

 (1) การใหบริการแบบขามพรมแดน คือการใหกิจการตางชาติซ่ึงอยูนอกอาณาเขตไทย

สามารถใหบริการขามพรมแดนเขามาในประเทศไทย 

 (2)  การเดินทางไปใชบริการในตางประเทศ คือการอนุญาตใหคนไทยและ

ผูประกอบการไทยเดินทางไปใชบริการในตางประเทศได 

 (3) การจัดตั้งธุรกิจ   คือการใหตางชาติเขามาจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทยในรูปแบบของ

บริษัทจํากัดท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย โดยจํากัดสัดสวนผูถือหุนตางชาติไมเกินรอยละ 70 หรือ 51 

หรือ 49 ของทุนจดทะเบียน ในสาขาบริการท่ีผูกพันตามรายละเอียดในตารางขอผูกพัน โดยใน

อนาคตกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นจะมีจํากัดสัดสวนผูถือหุนตางชาติไมเกิน

รอยละ 70 

34 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ, “การมีผลใช บังคับของพิธีสารอนุวัติขอผูกพัน

เปดตลาดการคาบริการชุดท่ี 9 และตารางขอผูกพันแนบทายพิธีสารฯ ภายใตกรอบความตกลงวาดวย

บริการของอาเซียน,” สืบคนเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2559, http://www.fap.or.th/index.php?lay 

=show&ac=article&Id= 539846806&Ntype=30. 
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 ท้ังนี้การเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือเปนโอกาสท่ีดีสําหรับประเทศไทยท้ังตอ

ภาคธุรกิจและภาคประชาชน โดยถือเปนโอกาสท่ีภาคธุรกิจจะไดขยายตลาดบริการใหใหญข้ึน

นอกเหนือไปจากตลาดในประเทศ และประชาชนยังไดมีทางเลือกในการรับบริการท่ีหลากหลายและมี

คุณภาพอีกดวย โดยท่ีกิจการของไทยมีจุดแข็งท่ีไดเปรียบหลายๆ ประเทศคือเรื่องของท่ีตั้งทาง

ภูมิศาสตร อยางไรก็ดีการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนอกจากจะเปนโอกาสท่ีดีแลวยังอาจ

เปนดาบสองคมตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไดหากกิจการของไทยยังไมมีความพรอมท่ีจะแขงขัน

กับกิจการของตางประเทศ ซ่ึงหมายถึงการท่ีกิจการของไทยตองขาดดุลทางการคาและการบริการ

ใหแกกิจการจากตางประเทศท่ีเขามาแยงสวนแบงตลาดในประเทศนั่นเอง 

 สถานการณของกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของไทยในปจจุบันนี้

คงจะตองยอมรับวายังมีจุดออนท่ีตองไดรับการพัฒนาอยูหลายประการ ท้ังการขาดการสนับสนุนจาก

ภาครัฐเนื่องจากไมมีหนวยงานกลางท่ีดูแลรับผิดชอบโดยตรง การขาดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ

โดยกิจการสวนใหญเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กโดยมีจํานวนผูประกอบการของไทยมีท้ังหมด 

231 รายแบงเปนคลังสินคา 56 ราย ไซโล 25 รายและหองเย็น 150 ราย ท้ังหมดมีความจุรวม 6.78 

ลานตันแตมีอัตราขยายตัวของผูประกอบการไมสูงนักเพียงรอยละ 1.7535  ซ่ึงสวนใหญมีลักษณะการ

บริหารงานในลักษณะของกิจการในครอบครัว นอกจากนี้ยังมีปญหาดานบุคลากร กลาวคือยังขาด

ทักษะและความชํานาญดานภาษาตางประเทศและ เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกท้ังยังไมคุนเคยกับการ

ดําเนินธุรกิจระหวางประเทศอีกดวย  

 ในเบื้องตนกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดมีความพยายามในการสงเสริม

มาตรฐานของกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นในประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมโดยการริเริ่มโครงการ “ยางกาวสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับ

การพัฒนาผูประกอบการโลจิสติกสไทยสูมาตรฐาน ISO”36 เพ่ือใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ

ผลกระทบของการกลายเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงจะมีท้ังโอกาสทางธุรกิจและมีการแขงขันท่ี

รุนแรง โดยโครงการนี้จะไดเชิญชวนผูใหบริการโลจิสติกสของไทยเขารวมโครงการเพ่ือเพาะบมและ

35 กระทรวงพาณิชย, กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, สํานักการคาบริการและการลงทุน,  

 “ธุรกิจการรับฝากเก็บสินคาไทย (Storage and Warehousing services) พรอมหรือไมกับการเขาสู 

AEC,” (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท, ม.ป.ป), 1. 

36 ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ, “การเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : โอกาสหรือกับดักของผู

ใหบริการโลจิสติกสของไทย, ” สืบคนเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2559,  http://www.freightmaxad 

.com/magazine/?p=1710. 
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ขอการรับรองมาตรฐาน ISO 9001-2008 อันจะเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผูให

บริการโลจิสติกสของไทยใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

 นอกจากความพยายามในการผลักดันใหกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหอง

เย็นไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001-2008 แลวสํานักสงเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการ

คาภายใน กระทรวงพาณิชยยังตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมพรอมเพ่ือรองรับ AEC ของธุรกิจ

คลังสินคา ไซโล และหองเย็นของไทยจึงไดกําหนดเปนยุทธศาสตรเพ่ือสงเสริมและพัฒนาผูประกอบ

กิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นใหมีมาตรฐานในการประกอบกิจการ และ

เสริมสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักถึงความสําคัญของ AEC ใหกับผูใหบริการดานโลจิ

สติกส คือ “ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสเพ่ือใหโครงสรางพ้ืนฐานมี

ความเชื่อมโยงและมีขีดความสามารถในการรองรับและมีกฎระเบียบท่ีอํานวยความสะดวกท้ังการคา

และการลงทุน”37  โดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ 2 ประการคือ  ประการแรกเพ่ือสรางประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการดานการรับฝากเก็บสินคาใหไดรับความเชื่อถือและความนิยมแกผูใชบริการอันเปน

การสรางพ้ืนฐานท่ีม่ันคงแกการพัฒนากิจการคลังสินคา ไซโล หองเย็น และระบบตลาดของประเทศ 

รวมท้ังพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบกิจการ และประการท่ีสองเพ่ือสนับสนุน

ใหผูประกอบกิจการตลาดกลาง คลังสินคา ไซโล และหองเย็น มีความรู ความเขาใจ และสามารถ

อาศัยโอกาสท้ังจากดานบวกและดานลบ จากการเขาสู AEC ไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 

 ดังท่ีกลาวไปขางตนวาในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีหนวยงานของรัฐหนวยงานใดท่ีมี

หนาท่ีดูแลกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นโดยตรงซ่ึงเปนจุดออนสําคัญในการ

สงเสริมและพัฒนากิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของไทย โดยในปจจุบันนี้

หนวยงานท่ีอาจถือไดวามีสวนชวยสงเสริมกิจการดังกลาวในบางสวนคือ สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน (BOI - Board of Investment) มีหนาท่ีสนับสนุนการสงเสริมการลงทุนใน 3 เรื่อง

หลักคือ ชวยลดความเสี่ยงในการลงทุน ชวยลดภาระเรื่องคาใชจายเริ่มตนในการลงทุนและชวยนัก

ลงทุนในการเพ่ิมผลตอบแทนจากการลงทุน และชวยใหคําปรึกษาและบริการในการลงทุน นอกจากนี้

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ยังมีบทบาทในการดึงชาวตางชาติมาลงทุนในประเทศไทย

อีกดวย โดยผูท่ีไดการสงเสริมจาก BOI จะไดสิทธิประโยชน ในดาน ภาษีอากร ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

สิทธิการถือครองท่ีดิน และสิทธิการเขามาในราชอาณาจักร 

37 อัทธ พิศาลวานิช, โครงการเสริมสรางความรูผูประกอบกิจการคลังสินคา ไซโล  

และหองเย็นเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสู AEC, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, ม.ป.ป). 
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 ในสวนท่ีเก่ียวของกับกิจการคลังสินคานั้นปรากฏอยูในการสงเสริมในกิจการท่ีเก่ียวของ

กับโลจิสติกส หมวด 7 เรื่องกิจการบริการและสาธารณูปโภค ดังนี้4338 

 

 ประเภทกิจการ 7.6 กิจการศูนยกระจายสินคาดวยระบบท่ีทันสมัย (Distribution 

Center) 

 

1) เปนศูนยกระจายสินคาท่ีทันสมัยควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอรตามท่ีคณะกรรมการ

ใหความเห็นชอบ 

2) รับฝากสินคานําเขาไดเฉพาะท่ีเสียภาษีอากรหรือของท่ีใชสิทธิและประโยชนอ่ืนซ่ึง

ผานพิธีการศุลกากรแลว เชน สินคาท่ีไดรับยกเวน หรือลดหยอนอากรขาเขาตามมาตรการสงเสริม

การลงทุน หรือของอ่ืนๆ ท่ีอธิบดีกรมศุลกากรกําหนด 

3) ใหไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีอากรเฉพาะท่ีเก่ียวกับเครื่องจักรตามเขตท่ีตั้ง 

 

 ประเภทกิจการ 7.7 ศูนยกระจายสินคาระหวางประเทศดวยระบบท่ีทันสมัย 

(International Distribution Center)  

 

1) ตองเปนศูนยกระจายสินคาไปตางประเทศท่ีใหบริการขนสง / จัดสง เก็บรักษา 

บรรจุและบริหารสินคาคงคลังของลูกคา 

2) ตองกระจายสินคาไปยังตางประเทศไมนอยกวา 5 ประเทศ  

3) ตองมีพ้ืนท่ีคลังสินคาไมนอยกวา 5,000 ตารางเมตรและมีอุปกรณจัดเก็บและขน

ถายท่ีทันสมัย 

4) ตองมีระบบควบคุมบริหารคลังสินคาดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและ

มีระบบติดตามสินคาแบบ Online (Track&Trace)  

5) ตองมีผูถือหุนไทยไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

38 Kascologistics, “การขอรับการสงเสริมจาก BOI ประเภทกิจการ IPO, IDC, DC,” สืบคน

เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2559, http://www.kascologistics.com/boi.html.  
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6) ตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ 

7) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร 

8) กรณีตั้งในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกสใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคลทุกเขตท้ังนี้

รายไดจากการขนสงในประเทศ รายไดจากพิธีการศุลกากรและ รายไดการจองระวางเรือ หรือ

เครื่องบินไมอยูในขายไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 

 ประเภทกิจการ 7.8 กิจการศูนยจัดหา จัดซ้ือชิ้นสวนและผลิตภัณฑระหวางประเทศ  

(International Procurement Office) หรือ IPO 

 

1) ตองมีหรือเชาคลังสินคาและมีระบบจัดการสินคาคงคลังดวยระบบคอมพิวเตอร 

2) ตองมีกิจกรรมจัดหาสินคา การตรวจสอบคุณภาพสินคาและการบรรจุสินคา 

3) มีแหลงจัดหาสินคาจากหลายรายและอยางนอยตองมีแหลงจัดหาจากในประเทศ 

4) ใหไดรับเฉพาะสิทธิและประโยชนทางภาษีอากรดังตอไปนี้ 

- ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรทุกเขต 

- สิทธิและประโยชนตามมาตรา 36(1) และ 36(2) 

 

 จะเห็นไดวาขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของการสงเสริม

ในสวนของกิจการท่ีเก่ียวของกับโลจิสติกสนั้นมีสิทธิและประโยชนทางดานภาษี ตอผูประกอบกิจการ

ศูนยกระจายสินคาท้ังของไทยและตางประเทศ โดยสิทธิและประโยชนดังกลาวมีลักษณะของการเอ้ือ

ประโยชนแกกิจการของไทยมากกวาของตางประเทศเชน การกําหนดใหตองมีผูถือหุนไทยไมนอยกวา

รอยละ 51 ของทุนจดทะเบียนสําหรับศูนยกระจายสินคาระหวางประเทศดวยระบบท่ีทันสมัย 

(International Distribution Center) หรือในกรณีของกิจการศูนยจัดหาจัดซ้ือชิ้นสวนและ

ผลิตภัณฑระหวางประเทศ (International Procurement Office) ท่ีมีขอกําหนดวาอยางนอยตองมี

แหลงจัดหาสินคาจากในประเทศเปนตน  

 อยางไรก็ดีการสงเสริมการลงทุนของของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใน

สวนนี้ยังคงจํากัดอยูเฉพาะกิจการประเภทศูนยกระจายสินคา มิใชเปนการสงเสริมกิจการคลังสินคา 

กิจการไซโล และกิจการหองเย็นท้ังหมดแตอยางใด จึงตองยอมรับวาการสงเสริมการลงทุนของของ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนนี้ยังครอบคลุมไมเพียงพอตอการพัฒนาและสงเสริมกิจการ
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คลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นเพ่ือใหมีขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีการคาเสรี

อาเซียนได 

 จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาการพัฒนาระบบคลังสินคา ไซโล และหองเย็นมีความสําคัญ

ตอเศรษฐกิจของประเทศในการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนอยางมาก ทุกภาคสวนท่ี

เก่ียวของจึงจําเปนตองเรงสรางและพัฒนามาตรฐานกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหอง

เย็นใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล และมีศักยภาพท่ีจะแขงขันในเวทีการคาเสรีได  

 ในวิทยานิพนธฉบับนี้ผูเขียนขอมุงเนนศึกษาไปในสวนของกฎหมายปจจุบันท่ีใชในการ

กํากับดูแลกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น และการสงเสริมหนวยงานท่ีมีหนาท่ี

กํากับดูแลกิจการดังกลาวใหมีอํานาจในการสงเสริม และพัฒนาศักยภาพของกิจการคลังสินคา กิจการ

ไซโล และกิจการหองเย็น เพ่ือเสนอแนะใหมีการปรับปรุงและพัฒนาท้ังในดานกฎหมายและบุคลากร

ใหสมบูรณและเพียงพอตอการพัฒนาศักยภาพของกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น

ของไทยในเวทีอาเซียนตอไป 
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 บทที่ 3 

กฎหมายเกี่ยวกับคลังสินคา ไซโล และหองเย็นของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

 

 ดังท่ีกลาวมาแลววากิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นเปนสวนหนึ่งใน

กิจการโลจิสติกสท่ีจะตองมีการเปดโอกาสใหผูประกอบการตางดาวสัญชาติอาเซียนเขามาลงทุนใน

ประเทศไทยไดถึงรอยละ 70 ตามท่ีถูกกําหนดไวในแผนงานการรวมกลุมสาขาโลจิสติกสของอาเซียน 

(Roadmap for the Integration of Logistics Services) ในสวนของบริการโกดังและคลังสินคา 

(Storage & warehousing services) ทําใหประเทศไทยมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองให

ความสําคัญกับการศึกษาทําความเขาใจตอระบบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น

ของประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียนซ่ึงจะเพ่ิมบทบาทท้ังในการเปนคูคา และคูแขงในกิจการ

คลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นกับผูประกอบการไทย ท้ังนี้ไทยควรจะศึกษาและทําความ

เขาใจตอระบบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของประเทศตางๆ ในภูมิภาคอยาง

ครอบคลุมเปนระบบในทุกมิติ 

ในวิทยานิพนธนี้ผูเขียนมุงเนนศึกษาในมิติในดานกฎหมายท่ีเก่ียวกับคลังสินคา ไซโล 

และหองเย็นของประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยผูเขียนไดทําการศึกษากฎหมายของ 3 

ประเทศไดแก ประเทศมาเลเซีย: Customs Act 1967 ประเทศสิงคโปร: Customs Act, Customs 

Regulations และ ประเทศฟลิปปนส: REPUBLIC ACT NO.1937, ACT NO. 3893, ACT NO. 

โดยเหตุผลท่ีเลือกศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวกับคลังสินคา ไซโล และหองเย็นของท้ังสามประเทศดังกลาว

เนื่องมาจากวาท้ังสามประเทศมีมาตรฐานเก่ียวกับคลังสินคา ไซโล และหองเย็นในระดับสากล อีกท้ัง

ยังเปนกลุมประเทศท่ีมีศักยภาพในการแขงกันในกิจการดังกลาวกับกิจการของประเทศไทยอยางมี

นัยสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศสิงคโปร และประเทศมาเลเซีย 

ในปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายท่ีใชกํากับดูแลกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และ

กิจการหองเย็นโดยเฉพาะคือพระราชบัญญัติ คลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 ผูเขียนจึง

ศึกษาคนควากฎหมายท่ีเก่ียวกับคลังสินคา ไซโล และหองเย็นของประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียนใน 

3 ประเทศท่ีกลาวมาขางตนเพ่ือทําความเขาใจ สามารถเปรียบเทียบ และวิเคราะหขอดีและขอดอย

ของกฎหมายดังกลาวกับพระราชบัญญัติ คลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 ของไทย โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือนําขอมูลและองคความรูท่ีไดไปใชพิจารณาความครบถวน เหมาะสมของ

พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว นอกจากนี้หากพบวาพระราชบัญญัติ คลังสินคา ไซโล และหองเย็น 

พ.ศ. 2558 มีความบกพรองในสวนใด ยังอาจนําความรูท่ีไดจากการศึกษานี้ไปใชเปนแนวทางในการ
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เสนอแนะใหมีการแกไขพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวใหมีความเหมาะสมสําหรับการกํากับดูแล 

ตลอดจนสงเสริมการพัฒนากิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของไทยใหมีศักยภาพ

ในการใหบริการในระดับสากลสามารถแขงขันกับผูประกอบการจากตางประเทศ และกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดทางเศรษฐกิจแกประเทศไทยตอไป 

  โดยสาระสําคัญของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการ

หองเย็นของประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร และประเทศฟลิปปนส มีดังตอไปนี้ 

 

3.1 ประเทศมาเลเซีย 

 

 ประเทศมาเลเซียมีจุดแข็งทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญตอการแขงขันในระบบโลจิสติกสใน

ภูมิภาคอาเซียนหลายประการ กลาวคือมีเศรษฐกิจขนาดใหญโดยในป 2558 มีผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศ (GDP) รอยละ 4.839 และประชากรมีรายไดสูง โดยมีเศรษฐกิจขนาดใหญเปนลําดับท่ี 3

 ของอาเซียนรองจากอินโดนีเซียและไทย45

40 และมีรายไดเฉลี่ยของประชากรสูงเปนลําดับ

ท่ี 3 ของอาเซียนรองจากสิงคโปรและบรูไนฯ มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการพัฒนาแลว เชน 

เครือขายคมนาคมขนสงทางถนน รถไฟ ทาเรือ และสนามบิน ตลอดจนเครือขายโทรคมนาคมท่ีมี

คุณภาพสูง และเขตนิคมอุตสาหกรรมตางๆ เปนตน นอกจากนี้ประเทศมาเลเซียยังมีนโยบายสงเสริม

และดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ โดยมีการจัดทํายุทธศาสตรและมาตรการสงเสริมการลงทุนอยาง

ครอบคลุม อาทิเชน การลดหยอนภาษี การเปดเสรีการลงทุนจากตางประเทศ และการสรางสภาวะ

แวดลอมทางธุรกิจ เปนตน พรอมกับกําหนดหนวยงานรับผิดชอบอยางชัดเจน  

 จุดแข็งท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของประเทศมาเลเซียคือมีการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ี

เก่ียวกับเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง เชน โครงการ Multimedia Super Corridor (MSC) โดยมีตนแบบ

ท่ีประสบความสําเร็จ ไดแก ไซเบอรจายา (Cyber Jaya) ซ่ึงเปนเมืองอุตสาหกรรมดานมัลติมีเดีย 

39
 กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ, สํานักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ

เอเชีย,  “ประเทศมาเลเซีย”, accessed June 23, 2016, www.ditp.go.th/contents_ 

attach/143805/143805.pdf. 
 

40 กระทรวงพาณิชย, กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ , “การวิเคราะหสภาวะแวดลอม 

(SWOT) ของประเทศมาเลเซีย,” นําขอมูลข้ึนเม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2558, สืบคนเม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 

2559, http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid =5020&filename=index. 

                                           

http://www.ditp.go.th/contents_attach/143805/143805.pdf
http://www.ditp.go.th/contents_attach/143805/143805.pdf
http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=5020&filename=index
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ประกอบดวยหนวยธุรกิจศูนยการคนควาและวิจัย และมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง อีกท้ังยังมีความ

พยายามปรับปรุงกระบวนการทํางานของสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการขนสงสินคามีความ

สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน  นอกจากนี้ยังมีแรงงานท่ีมีคุณภาพ มีการศึกษา ไดรับการฝกอบรม

ทักษะในการประกอบวิชาชีพ และยังมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดเปนอยางดีอีกดวย 

  อยางไรก็ดีการลงทุนในมาเลเซียตองใชตนทุนท่ีสูงกวาประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน 

โดยเฉพาะตนทุนแรงงาน วัตถุดิบ และคาครองชีพ ทําใหนักลงทุนหันมาลงทุนในกลุมประเทศท่ีมี

ตนทุนประกอบการท่ีต่ํากวา เชน อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย นอกจากนี้วัตถุดิบในการผลิตสินคา

ภาคอุตสาหกรรมบางชนิดมีไมเพียงพอตอความตองการ จําเปนตองนําเขาจากตางประเทศ เชน 

ยางพาราและผลิตภัณฑจากเหล็กอันเปนจุดออนในการแขงขันดานโลจิสติกสในเวทีอาเซียน  

 

3.1.1 กฎหมายของประเทศมาเลเซียเกี่ยวกับกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และ

กิจการหองเย็น: CUSTOMS ACT 1967 

 

 กฎหมายวาดวยคลังสินคาของประเทศมาเลเซียปรากฏอยูในพระราชบัญญัติศุลกากร 

และพระราชบัญญัติวาดวยกฎเกณฑทางศุลกากร คือ CUSTOMS ACT 1967 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีมี

ลักษณะเปนกฎหมายมหาชนผสมผสานกับกฎหมายแพงและพาณิชย กลาวคือมีลักษณะเปนกฎหมาย

ท่ีใหอํานาจรัฐในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการของเอกชน ตั้งแตการใหอนุญาตประกอบกิจการ 

การดําเนินกิจการ ตลอดจนการใหอํานาจเจาหนาท่ีของรัฐในการยกเลิกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ

กิจการซ่ึงเปนลักษณะทางมหาชน นอกจากนี้ยังมีลักษณะเปนกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนท่ีมี

การกําหนดสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดของผูประกอบกิจการและผูท่ีเก่ียวของกับกิจการคลังสินคา

อีกดวย 

 กฎหมายท่ีเปนหลักท่ีใชในการกํากับดูแลกิจการคลังสินคาของประเทศมาเลเซียคือ 

CUSTOMS ACT 1967 เปนกฎหมายท่ีกําหนดหลักการตลอดจนรายละเอียดตางๆ เชน แบบฟอรม

ในการฝากสินคาในคลังสินคา รายละเอียดในการเก็บรักษาใบอนุญาตประกอบกิจการของนาย

คลังสินคา และหนาท่ีของนายคลังสินคาเปนตน  

 กฎหมายฉบับนี้กลาวถึงกิจการคลังสินคาโดยท่ีมิไดแยกประเภทเปน คลังสินคา ไซโล 

และหองเย็น ดังท่ีปรากฏในกฎหมายไทย โดยในกฎหมายของประเทศมาเลเซียนี้จะเห็นวาใชคําวา 

Warehouse หรือ คลังสินคาเทานั้น อยางไรก็ดีเม่ือพิจารณาจากเนื้อหาของกฎหมายจะพบวาหมาย

รวมไปถึงไซโลและหองเย็นแลวดวย เนื่องจากกฎหมายใชคําวา warehouse or other place…for 
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deposit of dutiable goods41… ซ่ึงจากคําวา other place ซ่ึงหมายถึงสถานท่ีใดๆ อันมีลักษณะ

เดียวกับคลังสินคาคือใชในการเก็บรักษาสินคานั่นเอง ท้ังนี้ยอมหมายความรวมถึงไซโล และหองเย็น

อันเปนสถานท่ีท่ีใชในการเก็บรักษาสินคาโดยอาจมีขอแตกตางในรายละเอียดตามประเภทของสินคา 

(เชน ตองมีการควบคุมอุณหภูมิ หรือความชื้น) ซ่ึงมิไดกระทบตอสาระสําคัญของการเปนคลังสินคา

ตามคํานิยามของกฎหมายแตอยางใด จึงกลาวไดวา CUSTOMS ACT 1967 ของประเทศมาเลเซียนี้

ใชกับท้ังกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น 

 

ประเภทของคลังสินคา 

ตามกฎหมาย CUSTOMS ACT 1967 ไดกําหนดประเภทของคลังสินคาไวเปน 2 

ประเภทใหญๆ คือ Customs Warehouse และ Bonded warehouse หรือ License Warehouse 

โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

 

1) Customs Warehouse  

 Customs Warehouse หมายถึง คลังสินคา หรือสถานท่ีใดๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนโดย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพ่ือจัดเก็บสินคาท่ีตองจะตองเสียภาษี47

42  โดยท่ีนอกจากจะมีอํานาจ

ในการกอตั้งคลังสินคาประเภทนี้แลว รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังยังมีอํานาจในการกําหนดอัตรา

คาเชาคลังสินคาในการบริการรับฝากสินคา ตลอดจนมีอํานาจในการยกเวนคาใชจายตางๆ เก่ียวกับ

คลังสินคาอีกดวย 

 

 

 

 

 

41 ปรากฏหลายแหงเชนใน มาตรา 2 CUSTOMS ACT 1967 ; “goods” includes 

animals, birds, fish, plants and all kinds of movable property. 

42 CUSTOMS ACT 1967, Preliminary, 2; “customs warehouse” means a 

warehouse or other place established by the Minister under subsection 63(1) for the 

deposit of dutiable goods. 
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2) License Warehouse  

 License Warehouse หมายถึง คลังสินคา หรือสถานท่ีใดๆ ท่ีไดรับอนุญาตจาก

อธิบดีกรมศุลกากรและสรรพสามิต48

43 ใหจัดเก็บสินคาท่ีบัญญัติไวในมาตรา 65 แหง CUSTOMS ACT 

196744 โดยคลังสินคาประเภท License Warehouse นี้ยังมีการแบงประเภทยอยๆ อีกเปน 5 

ประเภท50

45 ตามประเภทของสินคาและผูทําหนาท่ีบริหารจัดการคลังสินคา ไดแก  

2.1) Public Warehouse หมายถึง คลังสินคาท่ีบริหารจัดการโดย

เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใหบริการแกสาธารณะ โดยสินคาท่ีใหบริการคือ สินคาทุกประเภทท่ีนา

เขา และสินคาเพ่ือการสงออกท้ังท่ีตองจายภาษีและไมตองจายภาษี สินคาจาก LMW46 และ FTZ47 

และสินคาท่ีผลิตภายในประเทศทุกประเภทซ่ึงจะตองจายภาษีสรรพสามิต 

2.2) Private Warehouse  หมายถึง คลังสินคาท่ีบริหารจัดการโดย

เอกชน เพ่ือการจัดเก็บสินคาของตนเทานั้น  

2.3) PEKEMA Warehouse  หมายถึง คลังสินคาท่ีอนุญาตใหเก็บ

รักษาชิ้นสวนยานยนตท่ีนําเขาโดยสมาชิกกลุมธุรกิจ PEKEMA48 เทานั้น  

2.4) Agent Warehouse หมายถึง คลังสินคาท่ีไดรับอนุญาตให

ใหบริการเก่ียวกับสินคาท่ีนําเขาและสินคาเพ่ือการสงออก ท้ังท่ีจะตองจายภาษีและไมตองจายภาษี  

43 ใน CUSTOMS ACT 1967 ใชคําวา “Director General of Customs and Excise” 
44 CUSTOMS ACT 1967, Preliminary, 2; “licensed warehouse” means a 

warehouse or other place licensed for the warehousing of dutiable goods under 

section 65 

45 “bonded-warehouse,” viktorwong-logistics.blogspot, entry posred August 

2010, accessed December 17, 2012, http://viktorwong-logistics.blogspot.com/2010 

/08/bonded-warehouse.html. 
46 Licensed Manufacturing Warehouse 
47 A Free Trade Zone 
48 Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia หมายถึง 

สมาคมผูนําเขารถยนตแหงประเทศมาเลเซีย 

                                           

http://viktorwong-logistics.blogspot.com/2010/08/bonded-warehouse.html
http://viktorwong-logistics.blogspot.com/2010/08/bonded-warehouse.html
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2.5) Inland Clearance Depot (ICD) หมายถึง คลังสินคาท่ีไดรับ

อนุญาตใหบริการเก่ียวกับสินคา ณ ทาเรือ หรือ ทาอากาศยาน ซ่ึงการบริหารจัดการทําโดยตัวแทน

ทาเรือ หรือทาอากาศยาน 

ตามกฎหมายของประเทศมาเลเซียสินคาท่ีสามารถเก็บรักษาในคลังสินคาได5449 คือ 

สินคาใดๆ ท้ังท่ีตองจายและไมตองจายภาษี สินคาท่ีสามารถจัดเก็บภาษีไดไมวาจะเปนภาษีในการ

นําเขา หรือภาษีในการสงออก สินคาจากเขตการคาปลอดภาษีเพ่ือการสงออกหรือบริโภค

ภายในประเทศ สินคาท่ีถูกผลิตจากคลังสินคาท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือการสงออกหรือการบริโภค

ภายในประเทศ ตลอดจนสินคาสรรพสามิตใดๆ ท่ีผลิตภายในประเทศ ท้ังนี้รายละเอียดประเภทของ

สินคาท่ีสามารถเก็บรักษาในคลังสินคาไดเปนไปตามขอกําหนดของคลังสินคาแตละประเภทตามท่ี

กฎหมายกําหนด 

 

การขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินคา 

  ในการประกอบกิจการคลังสินคาตาม CUSTOMS ACT 1967 นี้ผูท่ีมีสิทธิในการ

ขอใบอนุญาตจะตองมีสถานะเปนบริษัท โดยมีขอกําหนดพ้ืนฐาน 3 ประการ55

50 คือ 

1) ตองเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลถูกตองตามกฎหมายมาเลเซีย 

2)  มีชาวภูมิบุตร (Bumiputra)51 เปนผูถือหุนในบริษัทไมนอยกวารอยละ 30 

ของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และ 

49 “Malaysian Customs, 2009,” accessed December 19, 2012,  

http://www.customs.gov.my/index.php/en/ trade-facility/customs/103-public-

warehouse?showall=1. 
50 Ibid. 
51 ภูมิบุตร  หมายถึงผูท่ีมีถ่ินกําเนิดรวมถึงชาติพันธุดั้งเดิม ณ มาเลเซีย  ภูมิบุตรเปนทางการ

หมายถึงชาวมาเลย และชนพ้ืนเมืองเดิมอ่ืนๆ เชน  Orang Asli  ท่ีอยูในคาบสมุทรมาเลเซีย และชาว

เฝาตางๆท่ีอาศัยอยูในรัฐซาบและซาราวัค, ขอมูลโดย ตนสนตนท่ีเกา, “มองมาเลย ตอนภูมิบุตรแหง

มาเลเซีย,” นําขอมูลข้ึนเม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2551, สืบคนเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2556, 

http://www.oknation.net/blog/ 9th-pinetree/2008/01/06/entry-1. 

                                           

http://www.customs.gov.my/index.php/en/%20trade-facility/customs/103-public-warehouse?showall=1
http://www.customs.gov.my/index.php/en/%20trade-facility/customs/103-public-warehouse?showall=1
http://www.oknation.net/blog/9th-pinetree/2008/01/06/entry-1
http://www.oknation.net/blog/9th-pinetree/2008/01/06/entry-1
http://www.oknation.net/blog/%209th-pinetree/2008/01/06/entry-1
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3) ท่ีตั้งของอาคารคลังสินคาท่ีจะขออนุญาตตองไมอยูใกลกับสถานท่ีไวไฟ 

หรือมีความเสี่ยงสูงตอการจุดระเบิด  

 ในการขออนุญาตจัดตั้งคลังสินคาตองใชเอกสารสําคัญดังตอไปนี้5752  

1) เอกสารการจดทะเบียนบริษัทของผูขออนุญาต  

2) แบบฟอรมของกรมศุลกากรสําหรับการขออนุญาตจัดตั้งคลังสินคา   

3) รายละเอียดแผนผังและสถานท่ีตั้งของคลังสินคา  

4) เอกสารการชําระคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตใหจัดตั้งคลังสินคาเปน

เงิน RM53 2,400.00  

 ใบอนุญาตใหจัดตั้งคลังสินคานี้มีอายุ 2 ป นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต สวนการตอ

อายุใบอนุญาตประกอบกิจการนั้นทําไดโดยยื่นขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินคาตอกรมศุลกากร

กอนใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวา 1 เดือน 

 

 การกํากับดูแลกิจการคลังสินคา 

 การกํากับดูแลกิจการคลังสินคาตามกฎหมายของประเทศมาเลเซียเปนอํานาจของ

อธิบดีกรมศุลกากรและสรรพสามิต โดยอธิบดีฯ มีอํานาจเด็ดขาดในการอนุญาตใหประกอบกิจการ

จัดตั้งคลังสินคา การกําหนดคาธรรมเนียมในการขออนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งคลังสินคา การ

กําหนดระยะเวลาในการใหอนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งคลังสินคาเปนรายกรณี ตลอดจนการเพิก

ถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการจัดตั้งคลังสินคาอีกดวย  

 นอกจากนี้ในการควบคุมตรวจสอบกิจการคลังสินคาตามกฎหมายของประเทศ

มาเลเซียกฎหมายยังใหอํานาจแกเจาหนาท่ีระดับสูงของกรมศุลกากรท่ีไดรับแตงตั้งจากอธิบดีกรม

ศุลกากรและสรรพสามิตใหมีสิทธิเขาตรวจสอบคลังสินคา เปดหีบหอบรรจุภัณฑสินคา ตลอดจน

ตรวจสอบสินคาไดเสมออีกดวย  

 ใน CUSTOMS ACT 1967 ยังไดบัญญัติถึงความคุมครองของรัฐบาลจากความรับ

ผิดอันเกิดจากความเสียหายใดๆ อันเกิดแกสินคาไมวาจะเกิดจากกับคลังสินคาประเภทใด เวนแต

52 Malaysian Customs 2009.  
53 สกุลเงินของประเทศมาเลเซีย ยอมาจาก Ringgit Malaysia มีอัตราแลกเปลี่ยนท่ี 1 RM 

ตอ 8.77บาท ราคา ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2559  
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ความเสียหายนั้นจะเกิดจากความจงใจกระทําการ ละเวนการปฏิบัติหนาท่ี หรือความบกพรองในการ

ปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีศุลกากร หรือบุคคลท่ีรัฐบาลจางใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการศุลกากร 

นอกจากนี้กฎหมายยังมีบทบัญญัติท่ีใหความคุมครองแกเจาหนาท่ีศุลกากร หรือบุคคลท่ีรัฐบาลจางให

ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการศุลกากรโดยมีสาระสําคัญเดียวกับการใหความคุมครองรัฐบาลอีกดวย 

  

หนาท่ีของผูประกอบกิจการคลังสินคา 

 ใน CUSTOMS ACT 1967 ไดกําหนดหนาท่ีของผูประกอบกิจการคลังสินคา โดย

ผูท่ีไดใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินคามีหนาท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายดังตอไปนี้  

1) หนาท่ีในการบริหารจัดการคลังสินคาใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย 

หนาท่ีในการดูแลรักษาความปลอดภัยของคลังสินคา  

2) หนาท่ีในการจัดใหมีสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมแกการ

เขาปฏิบัติหนาท่ีในการกํากับดูแลของเจาหนาท่ีกรมศุลกากร  

3) หนาท่ีในการชําระภาษีศุลกากรและคาธรรมเนียมตามท่ีกฎหมายกําหนด  

4) หนาท่ีจัดใหมีหนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร (Bank Guarantee) เปน

วงเงินรอยละ 10 ของมูลคาสินคาท่ีจัดเก็บในคลังสินคา 59

54  

 

 ความรับผิดของผูประกอบกิจการคลังสินคา 

 ใน CUSTOMS ACT 1967 ไดบัญญัติความรับผิดของผูประกอบกิจการคลังสินคา

ไวหลายกรณี โดยลักษณะของความรับผิดท่ีบัญญัติตามกฎหมายของประเทศมาเลเซียท่ีเก่ียวของกับ

คลังสินคามีท้ังความรับผิด ทางปกครอง และทางอาญา ดังนี้  

 

 ความรับผิดทางปกครอง    

 ความรับผิดในทางปกครองนี้เปนกรณีท่ีอธิบดีกรมศุลกากรและสรรพสามิตมี

อํานาจเด็ดขาดในการออกคําสั่งเม่ือมีการกระทําความผิดตามกฎหมาย เชนการละเมิดตอหนาท่ีใน

การเก็บรักษาใบรับของคลังสินคา เปนตน โดยมีอํานาจสั่ง 3 อยางไดแก  

1) การไมอนุมัติการตออายุใบอนุญาต  

54 Malaysian Customs 2009.  

                                           



44 

2) การสั่งระงับใบอนุญาต  

3) การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินคา การใชอํานาจลงโทษทาง

ปกครองนี้เปนดุลยพินิจเด็ดขาดของอธิบดีกรมศุลกากรและสรรพสามิตในการพิจารณาเปนรายกรณี

ไป60

55 

 

 ความรับผิดทางอาญา 

 ในสวนความรับผิดทางอาญากฎหมายบัญญัติความผิดฐานตางๆ ไวดังนี้  

1) ความผิดฐานสําแดงเอกสารท่ีไมถูกตองหรือการปลอมแปลงเอกสาร  

2) ความผิดฐานปฏิเสธการใหขอมูล หรือใหขอมูลอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน  

3) ความผิดฐานตางๆ เก่ียวกับการลักลอบขนสินคาผิดกฎหมาย  

4) ความผิดฐานขัดขวางการปฏิบัติงานของเจาพนักงาน  

5) ความผิดฐานใหสินบนแกเจาพนักงาน  

 

 ท้ังนี้รายละเอียดความรุนแรงของการลงโทษนั้นแตกตางกันไปตามความรายแรง

แหงกรณีของการกระทําความผิด โดยโทษปรับข้ันต่ําสุดของกฎหมายฉบับนี้คือ ปรับไมเกิน RM 

1,000 และสูงสุดคือไมเกิน RM 500,000 นอกจากนี้ยังมีโทษจําคุกอีกดวย โดยโทษจําคุกต่ําสุดคือไม

เกิน 6 เดือน และสูงสุดคือไมเกิน 5 ป6156 

 จากการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลกิจการคลังสินคาของประเทศ

มาเลเซียท้ัง 2 ฉบับ กลาวคือ CUSTOMS ACT 1967 พบวากฎหมายดังกลาวมีลักษณะเปนกฎหมาย

ท่ีเนนไปในทางการกํากับดูแลการดําเนินการประกอบกิจการคลังสินคา มากกวาท่ีจะเปนไปใน

ลักษณะการสงเสริมการประกอบกิจการ เนื่องจากมีลักษณะเปนกฎหมายท่ีใหอํานาจแกเจาหนาท่ีของ

รัฐในการเขากํากับดูแลการประกอบกิจการคอนขางมาก โดยการกํากับดูแลจากทางภาครัฐนั้น

ครอบคลุมไปถึงคลังสินคาสวนตัว (Private Warehouse) ซ่ึงเปนคลังสินคาท่ีบริหารจัดการโดย

55 CUSTOMS ACT 1967, 65. 
56 CUSTOMS ACT 1967, 133- 140. 
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เอกชน เพ่ือการจัดเก็บสินคาของตนเทานั้น ท้ังนี้เนื่องมาจากการหลักการและเหตุผลท่ีวาท่ีกิจการ

คลังสินคาเปนกิจการท่ีมีความสําคัญอันอาจสงผลกระทบตอสาธารณะไดนั่นเอง 

 

3.2 ประเทศสิงคโปร 

 

 ประเทศสิงคโปรมีจุดแข็งในการพัฒนาโลจิสติกสหลายประการ กลาวคือมีภูมิประเทศ

เปนเกาะท่ีตั้งอยูในจุดศูนยกลางของภูมิภาค มีระบบราชการและบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงสุด และมี

ความโปรงใสโดยมีคอรัปชั่นนอยท่ีสุดเปนอันดับ 1 ของโลก ท้ังยังมีความสามารถการแขงขันในธุรกิจ

บริการ เชน การเงิน และโลจิสติกส ซ่ึงเปนสาขาท่ีชวยอํานวยความสะดวกการทําธุรกิจ รวมถึงสาขา

บริการอ่ืนๆ เชน การศึกษา ทองเท่ียว สุขภาพ และกอสราง เปนตน นอกจากนี้สิงคโปรยังเปน

ศูนยกลางการคาและการลงทุนสําคัญในภูมิภาคโดยมีจุดเดนดานบริการ รวมถึงระบบโลจิสติกสใน

การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ท่ีไดระดับมาตรฐานโลก อีกท้ังมีความพรอมดาน

โครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและคมนาคม และมีการพัฒนาอุตสาหกรรมสําคัญ ไดแก 

อิเล็กทรอนิกส บริการการเงิน ปโตรเลียม ยา อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑยาง และการซอม

เรืออีกดวย  

 ธนาคารโลกจัดใหสิงคโปรเปนอันดับ 1 ของโลก62

57 ตามดัชนีความงายในการทําธุรกิจ 

(Doing Business) โดยมีจุดเดนเรื่องความงายในการเริ่มตนธุรกิจ และการคุมครองนักลงทุน และเปน

อันดับ 5 ของโลกและอันดับ 1 ของอาเซียนตามดัชนีประสิทธิภาพดานโลจิสติกส (Logistic 

Performance Index: LPI) จาก 160 ประเทศ รองจากเยอรมนี เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม และ 

สหราชอาณาจักร ขณะท่ี World Economic Forum จัดประเทศสิงคโปรใหเปน อันดับ 2 ของโลก 

ตามดัชนีความสามารถแขงขันโลก ป 2013-14 (Global Competitiveness) รองจากประเทศ

สวิตเซอรแลนด6358  

 สวนจุดออนในการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศสิงคโปรคือมีขอจํากัดดานพ้ืนท่ี

ของประเทศและทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหมีความจําเปนตองพ่ึงพาการนําเขาจากตางประเทศ และ

ปญหาขาดแคลนแรงงานระดับลางตองพ่ึงพาแรงงานตางดาวเปนจํานวนมาก 

 

57 ขอมูลป พ.ศ. 2557 
58 กระทรวงพาณิชย, กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, สํานักอาเซียน, สาธารณรัฐสิงคโปร 

 (Republic of Singapore), (กรุงเทพมหานคร: 2557), น. 1.  
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3.2.1 กฎหมายของประเทศสิงคโปรเกี่ยวกับกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และ

กิจการหองเย็น: Customs Act, Customs Regulations 

 

 กฎหมายวาดวยคลังสินคาของประเทศสิงคโปรปรากฏอยูในพระราชบัญญัติศุลกากร 

และพระราชบัญญัติวาดวยกฎเกณฑทางศุลกากร คือ Customs Act และ Customs Regulations 

ในบทบัญญัติสวนท่ี 70 (Chapter 70) ของกฎหมายท้ัง 2 ฉบับ ซ่ึงกฎหมายท้ัง 2 ฉบับดังกลาวเปน

กฎหมายท่ีมีลักษณะเปนกฎหมายมหาชนผสมผสานกับกฎหมายแพงและพาณิชยเชนเดียวกันกับ

กฎหมายในเรื่องนี้ของประเทศมาเลเซีย กลาวคือมีลักษณะเปนกฎหมายท่ีใหอํานาจรัฐในการควบคุม

การดําเนินกิจการของเอกชนตั้งแตการใหอนุญาตประกอบกิจการ การกํากับดูแลการดําเนินกิจการ 

ตลอดจนการใหอํานาจเจาหนาท่ีของรัฐในการยกเลิกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการซ่ึงเปน

ลักษณะทางมหาชน นอกจากนี้ยังมีลักษณะเปนกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนท่ีมีการกําหนดสิทธิ 

หนาท่ี และความรับผิดของผูประกอบกิจการและผูท่ีเก่ียวของกับกิจการคลังสินคาอีกดวย 

 ใน Customs Act และ Customs Regulations ของประเทศสิงคโปรนี้กลาวถึงกิจการ

คลังสินคาโดยท่ีมิไดแยกประเภทเปน คลังสินคา ไซโล และหองเย็น โดยในกฎหมายของประเทศ

สิงคโปรนี้จะเห็นวาใชคําวา Warehouse หรือ คลังสินคาเทานั้น อยางไรก็ดีเม่ือพิจารณาจากเนื้อหา

ของกฎหมายจะพบวาหมายรวมไปถึงไซโล และหองเย็นดวย เนื่องจากกฎหมายใหคําจํากัดความคําวา

สินคา (Goods) วาใหหมายความรวมถึง สัตว นก ปลา พืช และสังหาริมทรัพยทุกชนิด 64

59 ซ่ึงยอม

รวมถึงสินคาท่ีตองเก็บรักษาในสถานท่ีเก็บรักษาสินคาท่ีตองควบคุมความชื้น (ไซโล) เชน พืช และ

สถานท่ีเก็บรักษาสินคาท่ีตองควบคุมอุณหภูมิ (หองเย็น) เชน เนื้อสัตวดวย จึงกลาวไดวา CUSTOMS 

ACT และ CUSTOMS REGULATIONS ของประเทศสิงคโปรนี้ใชกับท้ังกิจการคลังสินคา กิจการไซโล 

และกิจการหองเย็นนั่นเอง  

 

 ประเภทของคลังสินคา 

 คลังสินคาของตามกฎหมายสิงคโปร ตามคํานิยามใน มาตรา 3 แหง Customs 

Act Chapter 70 แบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก  คลังสินคาของรัฐบาล (Government 

59 CUSTOMS ACT, 3. “goods” includes animals, birds, fish, plants and all kinds 

of movable property. 
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Warehouse)  คลังสินคาท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ (Licensed Warehouse) และ 

คลังสินคาสําหรับทําการบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอล (Bottling Warehouse) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1) Government Warehouse คือ คลังสินคาของรัฐบาล เปนคลังสินคาท่ีกอตั้ง

โดยอธิบดีกรมศุลกากรเพ่ือการเก็บรักษาสินคาท่ีตองเสียภาษี คลังสินคาของรัฐบาลถูกตั้งและรักษาไว

โดยอธิบดีกรมศุลกากร ตามมาตรา 49 แหง Customs Act Chapter 70 โดยอธิบดีฯ มีอํานาจในการ

กําหนดปริมาณสินคาท่ีจะนํามาเก็บรักษาไวในคลังสินคา นอกจากนี้อธิบดีฯ ยังมีอํานาจในการ

อนุญาตใหมีการเก็บรักษาสินคาท่ีไมตองเสียภาษี หรือสินคาท่ีเสียภาษีแลวไดตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

 

2) Licensed Warehouse คือ คลังสินคาท่ีไดรับอนุญาต หมายถึง คลังสินคา 

หรือ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมศุลกากรใหประกอบกิจการคลังสินคาตามมาตรา 51 แหง 

Customs Act Chapter 70 เพ่ือการเก็บรักษาและดําเนินการเก่ียวกับสินคา โดยอธิบดีฯ อาจกําหนด

ระยะเวลา และเง่ือนไขในการอนุญาตประกอบกิจการเปนรายกรณี มาตรา 51 (2) 

  Licensed Warehouse ตามกฎหมายสิงคโปรแบงออกเปน 3 ประเภท65

60 

เรียกวา Type 1, Type 2 และ Type 3 ดังนี้ 

 

1) ผูประกอบกิจการ Licensed Warehouse ประเภทท่ี 1 (Type 

1)  จะตองผานมาตรฐานระบบการตรวจสอบระบบการอํานวยความสะดวกและการจัดการความเสี่ยง 

(TradeFIRST) 61 ระดับมาตรฐาน (Standard)   

2) ผูประกอบกิจการ Licensed Warehouse ประเภทท่ี2 (Type 2) 

จะตองผานมาตรฐานระบบการตรวจสอบระบบการอํานวยความสะดวกและการจัดการความเสี่ยง 

(TradeFIRST) ระดับปานกลาง (Intermediate) และ  

60 Singapore Customs, “Zero-GST Warehouse Scheme”, accessed January 4, 

2013, http://www.customs.gov.sg/businesses/ customs -schemes-licences-

framework/zero-gst-warehouse-scheme. 
61 Facilitation & Integrated Risk-based System 
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3) ผูประกอบกิจการ Licensed Warehouse ประเภทท่ี 3 (Type 

3) จะตองผานมาตรฐานระบบการตรวจสอบระบบการอํานวยความสะดวกและการจัดการความเสี่ยง 

(TradeFIRST) ระดับสูง (Enhanced & Premium) 

นอกจากนี้ Licensed Warehouse นี้ยังอาจแบงตามประเภทของสินคา 

หรือลักษณะการบริหารจัดการคลังสินคา เชน The Zero GST62 Warehouse Scheme (ZGS)63 

คือคลังสินคาท่ีบริหารจัดการโดยกรมศุลกากร ซ่ึงคลังสินคาประเภทนี้จะไดรับการประโยชนในการ

ขยายระยะเวลาการจายภาษีในการนําเขาสินคา เปนตน  

 

 3) คลังสินคาสําหรับทําการบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอล (Bottling 

Warehouse) 

 คลังสินคาสําหรับทําการบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอล (Bottling Warehouse) คือ 

คลังสินคาท่ีไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมศุลกากร เพ่ือการเก็บรักษาสินคาของเหลวซ่ึง บรรจุขวด ผสม 

หรือมีสารประกอบเปนเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตามมาตรา 66 แหง Customs Act Chapter 70 

 

 การขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินคา  

 ผูท่ีมีสิทธิขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินคาตาม Customs Act จะตองมี

สถานะเปนบริษัท69

64 โดยเอกสารท่ีจะตองยื่นตอกรมศุลกากรเพ่ือขออนุมัติใบอนุญาตประกอบกิจการ

70

65 มีดังนี้  

1) เอกสารการผานมาตรฐานระบบการตรวจสอบระบบการอํานวยความ

สะดวกและการจัดการความเสี่ยง (TradeFIRST)  

62 Goods and Services Tax 
63 Singapore Customs, “Zero-GST Warehouse Scheme”. 

64 Singapore Customs, “Quick Guide on Registration Matters,” accessed 

January 4, 2013, http://www.customs.gov.sg/leftNavtrad/ Transacting+with+ 

Customs+for+the+First+Time.htm. 
65 Singapore Customs, “Licensed Warehouse Scheme,” accessed January 4, 

2013, http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/cus/Licensed+Warehouse+Scheme. 

Htm. 

                                           

http://www.customs.gov.sg/leftNavtrad/%20Transacting+with+%20Customs+for+the+First+Time.htm
http://www.customs.gov.sg/leftNavtrad/%20Transacting+with+%20Customs+for+the+First+Time.htm
http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/cus/Licensed+Warehouse+Scheme
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2) แผนผังของคลังสินคา  

3) เอกสารสําคัญแสดงประวัติของบริษัท  

4) แผนผังบุคลากรสายการบริหารคลังสินคา  

5) เอกสารแสดงรายชื่อของพนักงานท้ังหมดท่ีจะปฏิบัติงานในคลังสินคา  

6) เอกสารแสดงสถานะทางการเงินของบริษัท  

7) เอกสารแสดงแผนการบริหารงานในคลังสินคา เชน การรับสินคา การ

จัดเก็บสินคา และการเคลื่อนยายสินคาออกจากคลังสินคา เปนตน  

8) เอกสารแสดงรายนามผูถือหุน  

9) เอกสารแสดงความโปรงใสและนาเชื่อถือทางการเงิน  

โดยคาธรรมเนียมรายปสําหรับการขอใบอนุญาตข้ึนอยูกับประเภทของใบอนุญาต 

จํานวนเงินตามแผนการจายภาษี  

 

 การกํากับดูแลกิจการคลังสินคา 

 ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปรอธิบดีกรมศุลกากรมีอํานาจในการจัดตั้ง และ

จัดการคลังสินคาประเภทคลังสินคาของรัฐบาล (Government Warehouse) และกํากับดูแลกิจการ

คลังสินคาท่ีไดรับอนุญาต (Licensed Warehouse) โดยการกํากับดูแลคลังสินคาท่ีไดรับอนุญาตนี้

เจาหนาท่ีระดับสูงท่ีไดรับแตงตั้งจากอธิบดีฯ มีอํานาจในการเขาตรวจสอบคลังสินคาไดเสมอ 

 ใน Customs Act นี้มีบทบัญญัติท่ีใหความคุมครองแกรัฐบาลท่ีจะไมตองรับผิด

จากกรณีท่ีสินคาในคลังสินคาเกิดการสูญหายหรือเสียหาย ไมวาจะเปนกรณีจากอัคคีภัย การโจรกรรม 

หรือเหตุอ่ืนใดขณะท่ีสินคาถูกเก็บรักษาอยูในคลังสินคาของรัฐบาล คลังสินคาท่ีไดรับอนุญาต หรือ

สถานท่ีใดๆ ท่ีไดรับอนุญาตจากอธิบดีฯ ใหเปนสถานท่ีเก็บรักษาสินคา ยกเวนวาความสูญหายหรือ

เสียหายเชนวานั้นเกิดจากการกระทําโดยจงใจ หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี หรือเกิดจากความ

บกพรองในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีศุลกากรหรือบุคลากรท่ีกรมศุลกากรวาจางใหดําเนินการ

เก่ียวกับคลังสินคา  

 นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติท่ีคลายคลึงกันในการใหความคุมครองแกเจาหนาท่ี

ศุลกากร หรือบุคลากรท่ีกรมศุลกากรวาจางใหดําเนินการเก่ียวกับคลังสินคาท่ีจะไมตองรับผิดจาก

กรณีท่ีสินคาในคลังสินคาเกิดการสูญหายหรือเสียหาย ไมวาจะเปนกรณีจากอัคคีภัย การโจรกรรม 

หรือเหตุอ่ืนใดขณะท่ีสินคาถูกเก็บรักษาอยูในคลังสินคาของรัฐบาล คลังสินคาท่ีไดรับอนุญาต หรือ
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สถานท่ีใดๆ ท่ีไดรับอนุญาตจากอธิบดีฯ ใหเปนสถานท่ีเก็บรักษาสินคา ยกเวนวาความสูญหายหรือ

เสียหายเชนวานั้นเกิดจากการกระทําโดยจงใจ หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี หรือเกิดจากความ

บกพรองในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีศุลกากรหรือบุคลากรท่ีกรมศุลกากรวาจางใหดําเนินการ

เก่ียวกับคลังสินคา 

 

 หนาท่ีของผูประกอบกิจการคลังสินคา 

 บุคคลผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการคลังสินคา (Licensee) มีหนาท่ีตาม

กฎหมาย 10 ประการ71

66 ดังนี้ 

1) รับผิดชอบตอสินคาใดๆ ท่ีเก็บรักษาในสถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการ 

2) การเปลี่ยนแปลง กอสราง หรือตอเติมสถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการคลังสินคาจะตองไดรับการอนุมัติจากกรมศุลกากรกอนทุกครั้ง 

3) รักษามาตรฐานดานความปลอดภัยตามระดับมาตรฐานของใบอนุญาต 

4) รักษาความปลอดภัยของทางเขา และทางออกของคลังสินคา 

5) ดําเนินกิจการใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติศุลกากรและกฎระเบียบ

ตลอดจนเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีกําหนด 

6) บัญชีรายการสินคาจะตองไดรับการเก็บรักษาอยางเหมาะสม และมีการ

ปรับใหเปนปจจุบันเสมอ 

7) แจงใหกรมศุลกากรทราบทันทีเม่ือพบวามีความแตกตางกันระหวางสินคา

ในคลังสินคาท่ีแทจริง กับบัญชีสินคาท่ีรายงานตอกรมศุลกากร 

8) การนําเขา สงออก ตลอดจนการกําจัดสินคาทุกครั้งตองไดรับการกํากับ

ดูแลโดยกรมศุลกากรผาน ระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลทางธุรกิจแหงชาติ (TradeNet) 72

67 

66 Singapore Customs, “Licensed Warehouse Scheme”. 

67 A nationwide Electronic Data Interchange (EDI), “What You Need to Know 

about TradeNet,” accessed January 7, 2013, http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad 

/TradeNet.htm. 

                                           

http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad%20/TradeNet.htm
http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad%20/TradeNet.htm


51 

9) ตรวจสอบการบรรจุหีบหอสินคาและรายงานการบรรจุหีบหอของสินคาท่ีไม

เหมาะสมตอศุลกากร หากเปนสินคาไดรับการยกเวนไมตองตรวจสอบใหรายงานความไมเหมาะสม

ดังกลาวตอกรมศุลกากรเพ่ือเขาดําเนินการตรวจสอบ 

10) กําจัดสินคาท่ีพบวาไมเหมาะสมตอการบริโภคของมนุษย หรือสินคาท่ีเกิด

ความเสียหาย โดยทําการตรวจสอบและรายงานตอกรมศุลกากรเพ่ืออนุมัติใหทําการกําจัด 

 

 ความรับผิดของผูประกอบกิจการคลังสินคา 

 ดังท่ีกลาวในสวนท่ีแลววาผูประกอบกิจการคลังสินคาตาม Customs Act ของ

ประเทศสิงคโปรนั้นมีหนาท่ีสําคัญ 10 ประการ หากผูประกอบกิจการไมปฏิบัติตามหนาท่ีดังกลาวจะ

ถูกลงโทษตามกฎหมาย โดยตาม Customs Act นี้ไดบัญญัติไวท้ังความรับผิดในทางปกครอง และ

ความรับผิดในทางอาญา ดังนี้ 

 

 ความรับผิดทางปกครอง 

 ความรับผิดในทางปกครองท่ีผูประกอบกิจการอาจไดรับนั้นข้ึนอยูกับความรายแรง

แหงการบกพรองตอหนาท่ี เชน การถูกสั่งพักใบอนุญาตประกอบกิจการชั่วคราว การไมไดรับอนุมัติให

ตอใบอนุญาตประกอบกิจการเม่ือครบกําหนด ตลอดจนการถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ 

ท้ังนี้เปนดุลยพินิจเด็ดขาดของอธิบดีกรมศุลกากรในการพิจารณาในแตละกรณี 

 

 ความรับผิดทางอาญา 

 ความรับผิดในทางอาญาตาม Customs Act นี้ มีตั้งแตโทษปรับ โทษจําคุก 

จนกระท่ังถึงโทษท้ังจําท้ังปรับข้ึนอยูกับความรายแรงแหงกรณี เชน ความผิดฐานแจงหรือใช

เอกสารอันเปนเท็จ ความผิดฐานไมสําแดงรายการสินคาตามขอกําหนดของศุลกากร ความผิดฐานเก็บ

รักษาสินคาท่ีผิดกฎหมายหรือไมไดรับอนุญาตจากศุลกากร เปนตน โดยระวางโทษปรับต่ําสุดตาม

กฎหมายฉบับนี้คือไมเกิน 1,000 SGD68 และสูงสุดไมเกิน 1,000,000 SGD โดยระวางโทษจําคุก

ต่ําสุดคือไมเกิน 12 เดือน และสูงสุดไมเกิน 6 ป 

68 1 Singapore Dollar (SGD) มีคาเทากับ 25.6662 บาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี 7 

พฤษภาคม 2559  
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 นอกจากนี้ใน Customs Act กําหนดความรับผิดของผูประกอบกิจการคลังสินคา

ในกรณีสินคาชํารุดบกพรองไวโดยเฉพาะ โดยมีสาระสําคัญคือ ในเวลาใดๆ หากปรากฏความบกพรอง

ในจํานวนสินคาท่ีเก็บรักษาในคลังสินคา ผูไดรับอนุญาตประกอบกิจการจะตองถูกสันนิษฐานวานํา

สินคาออกจากคลังสินคาโดยผิดกฎหมายหากไมสามารถพิสูจนไดเปนอยางอ่ืน โดยผูประกอบกิจการ

คลังสินคาตองจายภาษีในสวนของสินคาท่ีขาดบกพรองไปตอเจาหนาท่ีศุลกากรโดยไมชักชา หาก

สามารถพิสูจนจนเปนท่ีพอใจแกอธิบดีฯ ไดวาจํานวนสินคาท่ีบกพรองไปนั้นเกิดจากการรั่วไหล การ

แตกหัก หรือการระเหยโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได อธิบดีอาจยกเวนการเสียภาษีในสวนของสินคาท่ี

บกพรองไปดังกลาวไดท้ังหมดหรือบางสวน 

 

 จากการศึกษากฎหมายของประเทศสิงคโปรท่ีเก่ียวของกับกิจการคลังสินคา 

กิจการไซโล และกิจการหองเย็น อันไดแก Customs Act และ Customs Regulations ผูเขียน

พบวากฎหมายท้ัง 2 ฉบับมีองคประกอบหลักๆ ท่ีเก่ียวของกับกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และ

กิจการหองเย็นครบถวนตั้งแตการขออนุญาตจนกระท่ังถึงบทกําหนดโทษของผูประกอบกิจการ 

จุดเดนของกฎหมายท้ัง 2 ฉบับนี้อาจกลาวไดเปน 2 ประการใหญๆ คือ ประการแรกกฎหมายท้ัง 2 

ฉบับนี้เขามากํากับดูแลท้ังกิจการคลังสินคาของรัฐบาล และกิจการท่ีไดรับอนุญาต แตมีขอนาสังเกต

วากฎหมายท้ัง 2 ฉบับไมใชบังคับกับคลังสินคาประเภทคลังสินคาสวนตัวของเอกชนแตอยางไร ซ่ึง

เหตุผลก็นาจะมาจากการท่ีคลังสินคาสวนตัวของเอกชนนั้นมีลักษณะเปนการจัดตั้งข้ึนเพ่ือเก็บรักษา

เฉพาะสินคาท่ีเอกชนผลิตเพ่ือประโยชนทางการคาสวนตัวเทานั้นไมมีความเก่ียวของอยางใดๆ กับ

สาธารณะจึงไมมีความจําเปนท่ีกฎหมายจะตองเขาควบคุม 

 ประการท่ีสองจะสังเกตไดวาตามกฎหมายของสิงคโปรนี้ความรับผิดในทางอาญา

ดังท่ีไดกลาวมานั้นมีระวางโทษท่ีสูงมากท้ังโทษปรับและโทษจําคุก ผูเขียนตั้งเปนขอสังเกตไววาเหตุผล

อาจเนื่องมาจากรายไดหลักของประเทศสิงคโปรมาจากการคา ดังนั้นการกระทําความผิดใดๆ ท่ี

เก่ียวกับการคาจึงกระทบตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศอยางรายแรง รัฐบาลจึงเขมงวดใน

การลงโทษผูกระทําความผิดเก่ียวกับการคาเปนอยางมาก 
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3.3 ประเทศฟลิปปนส 

 

 ประเทศฟลิปปนสเปนตลาดท่ีมีศักยภาพในเชิงปริมาณ74

69 เนื่องจากมีจํานวนประชากร

มากเกือบ 100 ลานคน ซ่ึงมากเปนลําดับท่ี 2 ของอาเซียนรองจากอินโดนีเซีย และมีขนาดเศรษฐกิจ

ใหญเปนลําดับท่ี 5 ของอาเซียน โดยมีจุดแข็งดานโลจิสติกสคือ มีท่ีตั้งเปนศูนยกลางการเชื่อมตอ

ระหวางอาเซียนกับเอเชียตะวันออก (จีน ฮองกง ไตหวัน ญี่ปุน เกาหลีใต) และออสเตรเลีย ยังเปน

เสนทางผานของเรือขนสงสินคาระหวางประเทศท่ีสําคัญ อีกท้ังมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม

สมบูรณมีความจําเปนท่ีจะตองพ่ึงพาตางชาตินอย แรงงานท่ัวไปของฟลิปปนสมีความสามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษไดดีและยังมีคาจางแรงงานท่ีไมสูงนัก นอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนยายแรงงานไปทํางาน

ตางประเทศและนํารายไดเขาประเทศเปนจํานวนมากซ่ึงชวยกระตุนกําลังซ้ือและการบริโภค

ภายในประเทศไดดี 

 อยางไรก็ดีฟลิปปนสยังมีขอจํากัดบางประการทางดานบริการ กลาวคือสาธารณูปโภค

ข้ันพ้ืนฐานยังมีไมเพียงพอเพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขาดความพรอมโครงสรางพ้ืนฐาน

เศรษฐกิจหลายดาน อาทิ เสนทางคมนาคม ทาเรือ สนามบิน ระบบโลจิสติกส และระบบไฟฟา เปน

ตน นอกจากนี้ฟลิปปนสเปนประเทศท่ีประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางรุนแรงและเกิดข้ึนบอยครั้ง 

อีกท้ังยังคงมีปญหาการกอการรายและการแบงแยกดินแดน โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีเกาะมินดาเนาทาง

ตอนใตของประเทศซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการลงทุนได 

 

 3.3.1 กฎหมายของประเทศฟลิปปนสเกี่ยวกับกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และ

กิจการหองเย็น: REPUBLIC ACT NO.1937, ACT NO. 3893, ACT NO. 2137 

 

 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น ของประเทศ

ฟลิปปนสประกอบไปดวยกฎหมาย 3 ฉบับ ไดแก ฉบับแรก REPUBLIC ACT NO. 1937 ซ่ึงเปน

กฎหมายศุลกากรโดยมีสวนท่ีเก่ียวของกับกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นคือใน 

Title 5 โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับการจัดตั้งและการตรวจสอบการจัดการคลังสินคา ฉบับท่ีสอง ACT 

NO. 3893 หรือ “GENERAL BONDED WEARHOUSE ACT” กฎหมายฉบับนี้ไดแกไขเพ่ิมเติมโดย

69 กระทรวงพาณิชย, กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, “โอกาสและอุปสรรคดานการลงทุน

ฟลิปปนส,” สืบคนเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2559, http://thailand.prd.go.th /1700/ewt/ 

aseanthai/ewt_news.php?nid=5315& filename=index.  
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REPUBLIC ACT NO. 247 ซ่ึงแตเดิม ACT NO. 3893 เปนกฎหมายท่ีใชเฉพาะกิจการคลังสินคาและ

การดําเนินการตางๆ เก่ียวกับขาวเทานั้น โดย ACT NO. 247 มีการแกไขเพ่ิมเติมใหรวมตลอดถึง

สินคาทุกประเภทท่ีอาจซ้ือขายไดตามกฎหมายนั่นเอง75

70 และกฎหมายฉบับท่ีสามคือ ACT NO. 2137 

“THE WAREHOUSE RECEIPTS LAW” หรือ กฎหมายวาดวยใบรับของคลังสินคาหรือใบประทวน

สินคา ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้บัญญัติถึงสิทธิ หนาท่ีของนายคลังสินคา และความสัมพันธระหวานาย

คลังสินคากับบุคคลตางๆ เชน ผูท่ีนําสินคามาฝากไวในคลังสินคา  

 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น ของประเทศ

ฟลิปปนสเปนกฎหมายท่ีมีลักษณะเปนกฎหมายมหาชนผสมผสานกับกฎหมายแพงและพาณิชย

เชนเดียวกันกับกฎหมายในเรื่องนี้ของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร กลาวคือมีลักษณะเปนกฎหมายท่ี

ใหอํานาจรัฐในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการของเอกชนตั้งแตการใหอนุญาตประกอบกิจการ การ

กํากับดูแลการดําเนินกิจการ ตลอดจนการใหอํานาจเจาหนาท่ีของรัฐในการยกเลิกเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบกิจการซ่ึงเปนลักษณะทางมหาชน นอกจากนี้ยังมีลักษณะเปนกฎหมายแพงและพาณิชยใน

สวนท่ีมีการกําหนดสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดของผูประกอบกิจการและผูท่ีเก่ียวของกับกิจการ

คลังสินคาอีกดวย 

 จากการศึกษากฎหมายท่ีกลาวมาขางตนพบวาแมคําท่ีใชเปนหลักจะใชเฉพาะคําวา 

“คลังสินคา” แตเม่ือพิจารณาจากคํานิยามใน REPUBLIC ACT NO. 247 section 1 จะพบวา

กฎหมายไดบัญญัติครอบคลุมไปถึงกิจการไซโล และหองเย็นดวย เนื่องจากใน section 1 กลาวถึง 

“คลังสินคา” โดยหมายความวา สิ่งกอสรางใดๆ ท่ีมีการปดลอมมิดชิดเพ่ือการเก็บรักษาสินคา และ 

คําวา “สินคา” หมายความถึงสินคาประเภทตางๆ เชน ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑพืชสวน 

สัตว และผลผลิตทางปศุสัตว ผลิตภัณฑนมหรือเนื้อสัตวปก ผลิตภัณฑสัตวน้ํา หรือสัตวน้ําทะเล แร 

สารเคมี หรือผลิตภัณฑยา ผลิตภัณฑไมดิบและไมแปรรูป ผลิตภัณฑสินคาสําเร็จรูป สินคาท้ังจาก

ภายในและภายนอกประเทศ และสินคาใดๆ อันอาจมีการซ้ือขายไดโดยถูกกฎหมาย ซ่ึงเม่ือพิจารณา

แลวจะพบวามีสินคาท่ีตองเก็บรักษาตลอดจนดําเนินการตางๆ เก่ียวกับตัวสินคาท่ีเก่ียวของกับกิจการ

ไซโล และหองเย็นรวมอยูดวย เชน ผลผลิตทางการเกษตรซ่ึงเก่ียวของกับกิจการไซโล และผลิตภัณฑ

70 REPUBLIC ACT NO. 247, Sec. 1; Act Numbered Thirty-eight hundred and 

ninety-three, known as the "Bonded Warehouse Act," is hereby amended by 

substituting the word "rice," in each and every section or provision thereof, with the 

word "commodity," so as to include within the scope and purview of said Act all that 

is embraced by this word according to the following definition.  
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สัตวน้ํา หรือสัตวน้ําทะเลซ่ึงเก่ียวของกับกิจการหองเย็น เปนตน จึงกลาวไดวากฎหมายฉบับนี้เปน

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับกิจการท้ัง 3 ประเภท กลาวคือ กิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหอง

เย็น 

 

 ประเภทของคลังสินคา 

 จากการศึกษา REPUBLIC ACT  NO. 1937 ซ่ึงเปนกฎหมายศุลกากรเก่ียวกับการ

จัดตั้งและการตรวจสอบการจัดการคลังสินคาพบวาไดแบงประเภทของคลังสินคาไวเปน 2 ประเภท76

71 

ไดแก Bonded Warehouse และ Private Warehouse โดยแตละประเภทมีสาระสําคัญดังนี้ 

 

 1) Bonded Warehouse คือคลังสินคาทัณฑบน อยูภายใตการควบคุมของ

กรมการคาและอุตสาหกรรม โดยตามกฎหมายของฟลิปปนส Bonded Warehouse แบงไดเปน 6 

ประเภท77

72 คือ 

1.1) Garments/Textile Manufacturing Bonded Warehouse 

(GTMBW) คือคลังสินคาสําหรับเก็บรักษาสินคาประเภทสิ่งทอ วัตถุดิบ หีบหอ และฉลาก ท่ีนําเขาจาก

ตางประเทศเพ่ือการผลิตสิ่งทอในประเทศ 

1.2) Miscellaneous Manufacturing Bonded Warehouse 

(MMBW)  คือคลังสินคาสําหรับเก็บรักษาสินคาเบ็ดเตล็ดทุกประเภทท่ีนําเขาจากตางประเทศยกเวน 

สินคาประเภทเสื้อผา และสิ่งทอ 

1.3) Common Bonded Manufacturing Warehouse คือคลังเก็บ

รักษาสินคาสําหรับผูนําเขาสินคาท่ีไมมีคลังสินคาเปนของตนเอง โดยคลังสินคาประเภทนี้ผูนําเขา

สินคาจะตองเก็บรักษาสินคารวมกับสินคาของผูนําเขารายอ่ืนๆ 

1.4) Public Bonded Warehouse (PuBW) คือคลังเก็บรักษาสินคา

สําหรับสินคานําเขาท่ัวไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการบริโภคในประเทศ การสงออก และพักสินคาเพ่ือ

สงตอไปท่ีคลังสินคาอ่ืน 

71 REPUBLIC ACT NO. 1937 , Sec. 1901. 

72 U.S.A, International Business Publications, Philippines Business Intelligence 

Report (Washington: International Business Publications, 2008), p. 181 – 182. 
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1.5) Private  Bonded Warehouse (PBW) คือคลังสินคาท่ีไดรับ

อนุญาตให รับ จัดเก็บ และสงตอเฉพาะสินคาท่ีผูขออนุญาตประกอบการเปนผูนําเขาเทานั้น 

1.6) Customs Bonded Trading Warehouse (BTW) คือคลังสินคา

เพ่ือเก็บรักษาและใหบริการเก่ียวกับสินคาท่ีนําเขาเพ่ือใชปอนโรงงานผลิตสิ่งทอ ยกเวนสินคาประเภท

ผา และเครื่องประดับ  

1.7) Multinational Regional Bonded Warehouse73 (MRBW) คือ

คลังสินคาท่ีไดรับอนุญาตใหจัดตั้งโดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เพ่ือเก็บรักษา

และใหบริการเก่ียวกับ อะไหล วัตถุดิบก่ึงสําเร็จรูป และวัตถุดิบ ตลอดจนการบรรจุ จัดการหีบหอ 

ตลอดจนการติดฉลากสินคาอีกดวย 

 

2) Private Warehouse คือคลังสินคาท่ีเอกชนสรางข้ึนเพ่ือใชในการจัดเก็บ

สินคาสวนตัว โดยคลังสินคาประเภทนี้ไมอยูภายใตการกํากับดูแลของกรมการคาและอุตสาหกรรม 

 

 การขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินคา  

 การขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินคาตองปฏิบัติตามบทบัญญัติแหง ACT NO. 

3893 โดยบุคคลท่ีจะขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินคาไดตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังนี้  

1)  เปนหางหุนสวน บริษัท หรือบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไปท่ีมีผลประโยชนรวมกันทาง

การคา  

2)  ยื่นคําขอตออธิบดีกรมการคาและอุตสาหกรรม79

74 

3)  ระบุลงใบเอกสารการขออนุญาตเก่ียวกับรายละเอียดของคลังสินคาท้ังสถานท่ีตั้ง

และปริมาณสูงสุดของสินคาท่ีจะรับเก็บรักษาได  

4)  การยื่นขออนุญาตตองยื่นพรอมกับเงินสดหรือหลักประกันท่ีคํ้าประกันโดย

อสังหาริมทรัพย  

73 Department of Finance, Bureau of Customs, “Warehouse Refresher,” PDF, 

accessed April 30, 2016.  
74  The director of Commerce and Industry 
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5)  ตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตประจําปเปนเงิน 50 PHP75 สําหรับพ้ืนท่ีหนึ่ง

พันตารางเมตรแรกของคลังสินคา หรือหนึ่งพันลูกบาศกเมตรของพ้ืนท่ีจัดเก็บ และสองเซ็นตครึ่งของ

ทุกๆ ตารางเมตรหรือลูกบาศกเมตรท่ีเพ่ิมข้ึน81

76  

โดยใบอนุญาตนั้นจะออกใหเปนรายปโดยมีกําหนดการหมดอายุในวันท่ี 31 ธันวาคม

ของทุกป 

 

การกํากับดูแลกิจการคลังสินคา 

 การกํากับดูแลกิจการคลังสินคาตามกฎหมายของประเทศฟลิปปนสมีความ

แตกตางท่ีสําคัญจาก 2 ประเทศท่ีกลาวมาขางตนคือหนวยงานท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแล กลาวคือตาม

กฎหมายของประเทศฟลิปปนสหนวยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแลกิจการคลังสินคาคือกรมการคาและ

อุตสาหกรรมมิใชกรมศุลกากรนั่นเอง ท้ังนี้อธิบดีกรมการคาและอุตสาหกรรมเปนผูมีอํานาจสูงสุดใน

การตัดสินใจอนุญาต ไมอนุญาตใหประกอบกิจการคลังสินคา การเขาตรวจสอบคลังสินคา การ

กําหนดใหมีการใหเพ่ิมหลักประกัน การกําหนดกฎระเบียบและขอบังคับในกรณีท่ีเห็นวาจําเปน 

ตลอดจนการลงโทษการฝาฝนกฎหมายและขอบังคับเก่ียวกับคลังสินคา 

 สวนบทบัญญัติจํากัดความรับผิดของรัฐบาลปรากฏอยูใน REPUBLIC ACT NO. 

1937  Section 1902 คือ รัฐบาลไมมีความรับผิดใดๆ เก่ียวกับความปลอดภัยในการเก็บรักษาสินคา

ในคลังสินคาทัณฑบน 

 

 

75 สกุลเงินของประเทศฟลิปปนส มาจากคําวา Peso มีอัตราแลกเปลี่ยนท่ี 1 PHP ตอ 0.75

บาท ราคา ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2559  
76 Amend. REPUBLIC ACT NO. 247, Sec. 2; Every person engaged in the 

business of receiving commodity for storage defined in section two of the said Act 

Numbered Thirty-eight hundred and ninety-three, as amended, shall pay an annual 

license fee of fifty pesos for the first one thousand square meters of protected 

enclosure or one thousand cubic meters of storage space, or any fraction of such 

enclosure or space, and two and one-half centavos for each additional square meter 

or cubic meter. 
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หนาท่ีของผูประกอบกิจการคลังสินคา 

 หนาท่ีของผูประกอบกิจการคลังสินคาปรากฏอยูใน ACT NO. 3893 “GENERAL 

BONDED WAREHOUSE ACT และ ACT NO. 2137 “THE WAREHOUSE RECEIPTS LAW” โดยมี

สาระสําคัญเปนการบัญญัติถึงสิทธิ หนาท่ีของนายคลังสินคา และความสัมพันธระหวางนายคลังสินคา

กับบุคคลตางๆ โดยมีสาระสําคัญคือ ผูประกอบกิจการคลังสินคาจะตองประกอบการโดยความ

ระมัดระวังและปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและขอบังคับตางๆ อยางเครงครัด โดยกฎหมายได

กําหนดรายละเอียดของหนาท่ีตางๆ ของผูประกอบกิจการคลังสินคาโดยละเอียดตั้งแตกระบวนการ

รับสินคา การจัดเก็บสินคาในคลังสินคา การดูแลรักษาสินคา หีบหอ ตลอดจนการทําลายสินคาหากมี

ความจําเปน จนกระท่ังถึงหนาท่ีในข้ันตอนการสงสินคาออกจากคลังสินคา 82

77  

 หลักการสําคัญในเรื่องหนาท่ีของผูประกอบกิจการคลังสินคาคือ การรับสินคาไว

เพ่ือเก็บรักษาตามท่ีไดรับอนุญาต ตามปกติประเพณีทางการคาของตน ท่ีซ่ึงเหมาะสมกับสภาพของ

การจัดการคลังสินคาโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ8378 และเก็บรักษาสินคาใหปลอดภัยตามประเภทของ

77 ACT NO. 2137, Sec. 8; Obligation of warehousemen to deliver. — A 

warehouseman, in the absence of some lawful excuse provided by this Act, is bound 

to deliver the goods upon a demand made either by the holder of a receipt for the 

goods or by the depositor; if such demand is accompanied with: 

(a) An offer to satisfy the warehouseman's lien; 

(b) An offer to surrender the receipt, if negotiable, with such indorsements as would 

be necessary for the negotiation of the receipt; and 

(c) A readiness and willingness to sign, when the goods are delivered, an 

acknowledgment that they have been delivered, if such signature is requested by the 

warehouseman. 

In case the warehouseman refuses or fails to deliver the goods in compliance with a 

demand by the holder or depositor so accompanied, the burden shall be upon the 

warehouseman to establish the existence of a lawful excuse for such refusal. 
78 ACT NO. 3893, Sec. 8; Every warehouseman licensed under this Act shall 

receive for storage, so far as his license and the capacity of his warehouse permit, 

any rice, of the kind customarily stored therein by him, which may be tendered to 

him in a suitable condition for warehousing, in the usual manner and in the ordinary 
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สินคา โดยหนาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือผูประกอบกิจการคลังสินคาจะตองเก็บรักษาใบรับของ

คลังสินคา หลักฐานการเบิกถอนสินคา หลักฐานการชําระบัญชีไวดวยตนเอง หากอธิบดีเรียกรองผู

ประกอบกิจการคลังสินคามีหนาท่ีจะตองยื่นเอกสารดังกลาวใหอธิบดีตรวจสอบ 84

79 

 

 ความรับผิดของผูประกอบกิจการคลังสินคา  

 ตามกฎหมายของประเทศฟลิปปนส แบงประเภทของความรับผิดของผูประกอบ

กิจการคลังสินคาไวเปน 3 ประเภทคือ ความรับผิดทางแพง ความรับผิดทางอาญา และความรับผิด

ทางปกครอง โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

 

 ความรับผิดทางแพง 

 ความรับผิดในทางแพงนี้เกิดจากกรณีท่ีผูประกอบกิจการคลังสินคากระทําผิดตอ

หนาท่ีของตนท้ังตามสัญญาและตามกฎหมาย โดยมีสาระสําคัญคือหากเกิดความเสียหายแกสินคาผู

ประกอบกิจการคลังสินคาตองรับผิดในความเสียหายอันเกิดแกสินคาท่ีรับรักษาไวหากความเสียหาย

นั้นเกิดจากการละเลยการปฏิบัติหนาท่ี หรือการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายของตน โดยบุคคลซ่ึง

ไดรับความเสียหายจากการละเมิดหนาท่ีในการรักษาความปลอดภัยของผูประกอบกิจการคลังสินคา

ตามท่ีไดมีการใหหลักประกันไว มีสิทธิท่ีจะฟองรองตอศาลท่ีมีเขตอํานาจเพ่ือการบังคับเอา

and usual course of business, without making any discrimination between persons 

desiring to avail themselves of warehouse facilities. 
79 ACT NO. 3893, Sec. 9; Every warehouseman licensed under this Act shall 

keep a complete record of the rice received by him, of the receipts issued therefor 

of the withdrawals, of the liquidations and of all receipts returned to and cancelled 

by him. He shall make reports to the Director of Bureau of Commerce and Industry 

concerning his warehouse and the conditions, contents, operations, and business 

thereof in such form and at such time as the said Director may require, and shall 

conduct said warehouse in all other respects in compliance with this Act and the 

rules and regulations made in accordance therewith. 
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หลักประกันเพ่ือเยียวยาความเสียหายอันเกิดกับสินคาของตน โดยในกรณีท่ีหลักประกันท่ีใหไวไม

เพียงพอกฎหมายจะบังคับเอาแกทรัพยสินของนายคลังสินคา85

80 นั่นเอง 

 

 ความรับผิดทางอาญา 

 ความรับผิดในทางอาญานี้เริ่มตั้งแตกรณีของการประกอบกิจการโดยไมไดรับ

อนุญาต ไปจนกระท่ังถึงกรณีความรับผิดของผูท่ีมีสวนรูเห็นในการกระทําความผิด โดยมีสาระสําคัญ

คือผูใดดําเนินกิจการคลังสินคาโดยไมไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือ

ปรับไมเกิน 5,000 PHP หรือท้ังจําท้ังปรับ86

81 นอกจากนี้ผูประกอบกิจการคลังสินคาคนใดท่ีรับเก็บ

รักษาสินคาไวเกินกวาท่ีไดรับอนุญาตใหเก็บรักษา จะตองเสียคาปรับเปนสองเทาของมูลคาของสินคา

ในทองตลาดในสวนท่ีเกินจากปริมาณของสินคาท่ีเขามีอํานาจท่ีจะไดรับเก็บรักษานั้น 87

82 และบุคคลใด

80 ACT NO. 3893, Sec. 7; Any person injured by the breach of any obligation to 

secure which a bond is given, under the provisions of this Act, shall be entitled to 

sue on the bond in his own name in any court of competent jurisdiction to recover 

the damages he may have sustained by such breach. Nothing contained herein shall 

except any property of assets of any warehouseman from being sued on in case the 

bond given is not sufficient to respond for the full market value of the rice received 

by such warehouseman. 
81 ACT NO. 3893, Sec. 11 Amend. REPUBLIC ACT NO. 247 Sec. 3; The word 

"bonded" shall not be used, partly or wholly, as trade name or business name of any 

person, firm, corporation, partnership, joint-stock company, or association owning, 

maintaining or operating any warehouse which is neither licensed under this Act nor 

established under Chapter thirty-nine, Article XIII, sections thirteen hundred and two 

and thirteen hundred and four, of the Administrative Code of 1917 as amended or to 

name, designate, or advertise such warehouse. 

Any person violating the provision of this section shall, upon conviction, be punished 

with imprisonment for not more than five years or with a fine of not more than five 

thousand pesos, or with both such fine and imprisonment, in the discretion of the 

court. 
82 ACT NO. 3893, Sec. 12; Any warehouseman licensed under this Act 

receiving a quantity of rice greater than that specified in his application and license, 
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มีสวนรูเห็นกับผูประกอบกิจการคลังสินคาท่ีมิไดรับอนุญาตตามกฎหมายฉบับนี้เพ่ือวัตถุประสงคใน

การหลีกเลี่ยงบทบัญญัติแหงกฎหมาย มีความผิลหุโทษโดยอาจตองระวางโทษปรับไมเกิน200 PHP 

หรือจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือท้ังจําท้ังปรับตามแตดุลพินิจของศาล 88

83 

 

 ความรับผิดทางปกครอง 

 ในสวนความรับผิดทางปกครองอธิบดีอาจสั่งระงับ หรือเพิกถอนใบอนุญาตท่ีออก

ใหแกผูประกอบกิจการคลังสินคา ดวยเหตุของการทําละเมิด หรือการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหง 

ACT NO. 3893 หรือกฎและระเบียบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายฉบับนี้8984 

 จะเห็นไดวากฎหมายอันเก่ียวของกับกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการ

หองเย็นของฟลิปปนสคือ REPUBLIC ACT NO. 1937, ACT NO. 3893, ACT NO. 2137 และ ACT 

NO.247 มีลักษณะเปนกฎหมายท่ีผสมผสานระหวางกฎหมายมหาชนกับกฎหมายแพงและพาณิชย 

โดยผูมีอํานาจสูงสุดในการกํากับดูแลกิจการคลังสินคาตามกฎหมายของประเทศฟลิปปนสคืออธิบดี

กรมการคาและอุตสาหกรรม กฎหมายวาดวยคลังสินคาของฟลิปปนสนี้ใชบังคับแกคลังสินคาประเภท

ท่ีตองขออนุญาตประกอบกิจการ ซ่ึงก็คือคลังสินคาทัณฑบน (Bonded Warehouse) เทานั้นโดยท่ีรัฐ

shall, upon conviction, be fined double the market value of the rice so received in 

excess of the quantity of rice he is authorized to receive. 
83 ACT NO. 3893, Sec. 13; Any person entering into connivance or combination 

with any warehouseman that is not licensed under this Act, with the purpose of 

evading the provisions of section three of this Act, shall be deemed guilty of 

misdemeanor, and upon conviction thereof, shall be fined not more than two 

hundred pesos or imprisonment for not more than one months, or both, in the 

discretion of the court. 
84 ACT NO. 3893, Sec. 14; The Director of the Bureau of Commerce and 

Industry may, after opportunity for hearing has been afforded to the license 

concerned, suspend or revoke any license issued to any warehouseman, conducting 

a warehouse under this Act, for any violation or failure to comply with any provision 

of this Act or of the rules and regulations made by virtue thereof. 
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ไมเขาไปแทรกแซงการดําเนินกิจการของคลังสินคาประเภทคลังสินคาสวนตัวของเอกชน (Private 

Warehouse) แตอยางใด  

 จุดเดนของกฎหมายของฟลิปปนสท่ีเก่ียวกับกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และ

กิจการหองเย็นคือมีการการบัญญัติความรับผิดในทางแพงเอาไวนอกเหนือจากความรับผิดในทาง

ปกครองและในทางอาญาดังเชนท่ีปรากฏในกฎหมายของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร โดยกฎหมาย

ท้ัง 2 ฉบับขางตนจะกําหนดหนาท่ีของผูประกอบกิจการคลังสินคาเอาไว หากเกิดกรณีความเสียหาย

ทางแพงก็จะนําบทบัญญัติในกฎหมายแพงและพาณิชยเขามาบังคับใชแกกรณีนั่นเอง แตในกฎหมาย

ของประเทศฟลิปปนสนั้นมีการกําหนดความรับผิดทางแพงในสวนท่ีเก่ียวของกับการประกอบกิจการ

คลังสินคาเอาไวอยางชัดเจนเปนเอกเทศ 

 

 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของ

ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร และฟลิปปนส มีลักษณะของบทบัญญัติของกฎหมายท่ีมีท้ังความคลายคลึง

กันและแตกตางกันบางประการตามลักษณะเดนของกิจการคลังสินคาของแตละประเทศ โดยกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของกับกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของท้ัง 3 ประเทศตางมีลักษณะท่ี

เปนกฎหมายลูกผสมระหวางกฎหมายมหาชนและกฎหมายแพงและพาณิชย กลาวคือมีบทบัญญัติใน

ลักษณะท่ีใหอํานาจรัฐเขากํากับดูแลกิจการอยางเขมงวด ขณะเดียวกันก็มีบทบัญญัติเก่ียวกับหนาท่ี

และความรับผิดของผูประกอบกิจการคลังสินคารวมอยูดวย โดยกฎหมายของท้ัง 3 ประเทศใชคําวา 

“คลังสินคา” โดยมิไดแยกเปน คลังสินคา ไซโล และหองเย็น แตไดใหความหมายท้ังของคลังสินคา 

และสินคาท่ีอนุญาตใหเก็บรักษากินความไปถึงกิจการไซโล และหองเย็นดวย 

 นอกจากกฎหมายของประเทศฟลิปปนสท่ีมีการแยกกฎหมายเก่ียวกับคลังสินคา

ออกมาเปนกฎหมายเฉพาะ สวนในอีก 2 ประเทศท่ีทําการศึกษาไดบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับคลังสินคา

เอาไวเปนภาคสวนหนึ่งในกฎหมายศุลกากรโดยมิไดแยกออกมาเปนกฎหมายเฉพาะ อยางไรก็ดีใน

กฎหมายของประเทศฟลิปปนสก็ไดมีบทบัญญัติบางสวนท่ีเก่ียวกับกิจการคลังสินคาท่ีปรากฏอยูใน

กฎหมายศุลกากรเชนเดียวกัน เชนสวนท่ีเก่ียวกับขอจํากัดความรับผิดของรัฐบาลกรณีเกิดความสูญ

หายหรือเสียหายแกสินคาท่ีจัดเก็บในคลังสินคาดังท่ีไดกลาวมาแลว และดวยเหตุผลดังกลาวทําใหใน

กฎหมายของประเทศมาเลเซียและสิงคโปรผูมีอํานาจสูงสุดในการกํากับดูแลกิจการคลังสินคาจึงเปน

อธิบดีกรมศุลกากร แตผูมีอํานาจดังกลาวตามกฎหมายของประเทศฟลิปปนสกลับเปนอธิบดีกรมการ

คาและอุตสาหกรรมนั่นเอง 

 ในประเด็นของประเภทของคลังสินคาท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐนั้น ตาม

กฎหมายของประเทศสิงคโปรและประเทศฟลิปปนสบัญญัติเฉพาะคลังสินคาท่ีตองไดรับอนุญาตใน
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การประกอบกิจการ (Licensed Warehouse, Bonded Warehouse) เทานั้นท่ีจะอยูภายใตการ

กํากับดูแล สวนคลังสินคาสวนตัวของเอกชน (Private Warehouse) นั้นไมอยูภายใตกํากับดูแลแต

อยางไร สวนตามกฎหมายของประเทศมาเลเซียนั้นคลังสินคาทุกประเภทตองอยูภายใตการกํากับดูแล

ของกรมศุลกากร 

 ในเรื่องหนาท่ีและความรับผิดของผูประกอบกิจการคลังสินคา ตามกฎหมายท้ัง 3 

ประเทศไดกําหนดหนาท่ีของผูประกอบกิจการคลังสินคาไวโดยท่ีมีสาระสําคัญไมตางกันมากนักโดย

สาระสําคัญหลักๆ คือ การประกอบกิจการคลังสินคาจะตองไดรับอนุญาต และผูประกอบกิจการ

คลังสินคาจะตองจัดการเก่ียวกับสินคาอยางเหมาะสมและเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายนั่นเอง 

อยางไรก็ดีกฎหมายท้ัง 3 ประเทศมีขอแตกตางกันในสวนของความรับผิดของผูประกอบกิจการ

กลาวคือ กฎหมายของฟลิปปนสมีการการบัญญัติความรับผิดในทางแพงเอาไวนอกเหนือจากความรับ

ผิดในทางปกครองและในทางอาญาดังเชนท่ีปรากฏในกฎหมายของประเทศมาเลเซียและกฎหมาย

ของประเทศสิงคโปร 
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    บทที่ 4  

 

กฎหมายเกี่ยวกับคลังสินคา ไซโล และหองเย็นของประเทศไทย 

 

4.1 วิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับคลังสินคา ไซโล และหองเย็นของไทย 

 

 กอนท่ีพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 จะมีผลใชบังคับ การ

กํากับดูแลกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของไทยในยุคแรกอยูภายใตประกาศของ

คณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 ซ่ึงมีวัตถุประสงค 3 ประการไดแก ประการ

แรก เพ่ือมิใหมีการกักตุนสินคาในกรณีประเทศเกิดภาวะขาดแคลนสินคาอุปโภคบริโภค ประการท่ี

สองเพ่ือควบคุมกิจการคาขายอันกระทบ ถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณะชน และประการ

สุดทายเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและเอ้ือประโยชนกับผูท่ีมีสวนเก่ียวของ โดยบังคับใชควบคูไปกับ

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 3 ลักษณะ 14 วาดวยเก็บของในคลังสินคา 

 

 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 

 

 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 มีเจตนารมณเพ่ือควบคุมกิจการคาขายอันกระทบ

ถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแหงสาธารณะชน ปองกันมิใหมีการกักตุนสินคาในกรณีประเทศเกิด

ภาวะขาดแคลนสินคาอุปโภคบริโภค และเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและเอ้ือประโยชนกับผูท่ีมีสวน

เก่ียวของ โดยท่ีกิจการคลังสินคาถูกกําหนดใหเปนกิจการท่ีตองขออนุญาตในการประกอบกิจการตาม

ขอ 5 (2)  

 ในสวนท่ีเก่ียวของกับกิจการคลังสินคา ไซโล และหองเย็นนั้นประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับท่ี 58 มีสาระสําคัญคือ กําหนดใหกิจการคลังสินคาเปนกิจการท่ีตองขออนุญาตในการประกอบ

กิจการ โดยการใหอนุญาตประกอบกิจการดังกลาวเปนอํานาจของอธิบดีกรมการคาภายในโดยความ

เห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย นอกจากการใหความเห็นชอบในการอนุญาตประกอบ

กิจการแลวรัฐมนตรียังมีอํานาจในการแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีในการปฏิบัติกิจการท่ีเก่ียวของอีกดวย 

โดยในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้งนี้พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปในสถาน

ประกอบกิจการตามท่ีคลังสินคาในระหวางเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบใหการเปนไปตามประกาศของ

คณะปฏิวัติฉบับนี้ หรือในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามประกาศของคณะ
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ปฏิวัติฉบับนี้ พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของท่ีเก่ียวของกับการกระทํา

ความผิดดังกลาวเพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีได โดยท่ีผูประกอบกิจการและผูมีหนาท่ีเก่ียวของกับ

การประกอบกิจการตองอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีตามสมควรในการปฏิบัติหนาท่ี

ดังกลาว 

 ตอมาในป พ.ศ. 2535 ไดมีประกาศกระทรวงพาณิชย 2 ฉบับไดแก ฉบับแรกคือ

ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การกําหนดเง่ือนไขควบคุมกิจการคลังสินคา พ.ศ. 2535 ประกาศ

กระทรวงพาณิชยเรื่องการกําหนดเง่ือนไขควบคุมกิจการคลังสินคาพ.ศ. 2535 นี้ เปนกฎหมายท่ีมีใช

กํากับดูแลกิจการคลังสินคาท่ีมิใชองคการของรัฐบาล และสหกรณ โดยกําหนดกิจการคลังสินคาให

เปนกิจการท่ีตองขออนุญาตในการประกอบกิจการเนื่องจากเปนกิจการคาขายอันกระทบถึงความ

ปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณะชน โดยเนื้อหาของประกาศฉบับนี้ครอบคลุมถึงเรื่อง การจัดตั้ง

กิจการเปนนิติบุคคลจดทะเบียนเปนบริษัทโดยตองยื่นคําขอรับความเห็นชอบในการจดทะเบียนตอ

กรมการคาภายในเพ่ือใหรัฐมนตรีวาการกระทวงพาณิชยมีความเห็นชอบคลังสินคาและการขอ

อนุญาต กําหนดเง่ือนไขในการดําเนินงานกิจการคลังสินคาโดยอนุญาตดําเนินการไดเฉพาะเรื่อง เชน

รับฝากสินคาโดยผูประกอบกิจการคลังสินคาไดรับเงินคาตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใด ใหผูฝากกูยืม

เงินโดยเอาสินคาท่ีฝากไวนั้นจํานําไวเปนประกันแกผูประกอบกิจการคลังสินคาโดยผูประกอบกิจการ

คลังสินคาไดรับดอกเบี้ยหรือประโยชนอ่ืนใดเปนคาตอบแทน ใหบริการดานตางๆ เพ่ือประโยชนของผู

ฝาก เปนตน 

 นอกจากนี้ยังกําหนดขอหามมิใหผูประกอบกิจการคลังสินคากระทําการ เชน หามการ

ลดทุนโดยมิไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรี หามการฝากเงินสดไวท่ีอ่ืนนอกจากธนาคารหรือ

บริษัทเงินทุน หามการซ้ือหรือมีไวเปนประจําซ่ึงอสังหาริมทรัพย เวนแตเปนการซ้ือหรือมีไวเพ่ือ

ประกอบกิจการคลังสินคา เปนตน ในสวนตอมาคือบทบัญญัติเรื่องของการท่ีผูประกอบกิจการคลังสินคา

ตองจัดใหมีการตรวจสอบสินคาท้ังหมดท่ีเก็บไวในคลังสินคา จัดใหมีบัญชีแสดงการรับและจายท้ังสิ้น

เก่ียวกับกิจการคลังสินคา  บัญชีคุมสินคาท่ีทําการเก็บรักษาและบัญชีอ่ืนๆ  สงรายงานประจําป 

ตลอดจนมีขอกําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหผูประกอบกิจการคลังสินคาเลิกกิจการและเพิกถอน

ใบอนุญาตเม่ือผูประกอบกิจการคลังสินคากระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีกําหนดไวอีกดวย 

  ประกาศฉบับท่ีสองคือประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การกําหนดใหกิจการไซโล และ

กิจการหองเย็นเปนกิจการอันมีสภาพคลายคลึงกันกับกิจการคลังสินคาและเง่ือนไขควบคุมกิจการ
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ดังกลาว พ.ศ. 2535 ท้ังนี้เพ่ือความครอบคลุมในการกํากับดูแลกิจการท้ัง 3 ประเภท กําหนดกิจการ

ไซโลและกิจการหองเย็นเปนกิจการอันมีสภาพคลายคลึงกันกับกิจการคลังสินคา โดยเนื้อหาของ

ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมถึงเรื่องการจัดตั้งกิจการไซโลและกิจการหองเย็น การขออนุญาตและการ

อนุญาต เง่ือนไขในการดําเนินงานไซโลและกิจการหองเย็น การควบคุม การเพิกถอนใบอนุญาต และ

การเลิกประกอบกิจการ การยื่นคําขอ และการแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี และบทเฉพาะกาล โดยมี

สาระสําคัญคือ กิจการไซโลและกิจการหองเย็นตองดําเนินกิจการในรูปของบริษัท หรือหางหุนสวน 

โดยตองยื่นคําขอรับความเห็นชอบในการจดทะเบียนตอกรมการคาภายในเพ่ือใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพาณิชยใหความเห็นชอบ  

  สวนตอมาคือขอกําหนดระบุขอหามมิใหผูประกอบกิจการกระทําการ เชน หามมิใหออก

ใบรับของคลังสินคาหรือประทวนสินคาโดยไมถูกตองตรงกับความเปนจริง หามมิใหออกใบรับของ

คลังสินคาหรือประทวนสินคาใหมท้ังหมดหรือแตบางสวนโดยผูประกอบกิจการมิไดยกเลิกใบรับของ

คลังสินคาหรือประทวนสินคาเดิม ในสวนสุดทายคือขอกําหนดการใหอํานาจอธิบดีในการสั่งใหผู

ประกอบกิจการสงรายงานหรือเอกสารใด        เก่ียวกับฐานะการเงิน  หรือเก่ียวกับการประกอบกิจการ

ตออธิบดีหากเห็นสมควร  
 

  อยางไรก็ดีท่ีผานมายังคงพบวาความไมทันสมัยของกฎหมายสงผลใหเกิดปญหาเก่ียวกับ

กิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของไทยอยูหลายประการอันกระทบตอภาค

เศรษฐกิจของประเทศ ประชาชน และเอกชนผูประกอบกิจการ ตลอดจนเปนอุปสรรคตอการสงเสริม 

และพัฒนาศักยภาพของกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของผูประกอบการอีกดวย 

ท้ังนี้รัฐบาลตระหนักเห็นความสําคัญของกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น ในฐานะท่ี

เปนกิจการใหบริการอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณะชน อันเนื่องมาจากลักษณะ

ของการดําเนินกิจการดังกลาวมีลักษณะการดําเนินการบางสวนคลายกับโรงรับจํานาหรือธนาคาร

พาณิชย รัฐบาลจึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีกฎหมายควบคุมการประกอบกิจการคลังสินคา ไซโล และ

หองเย็นเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและเอ้ือประโยชนกับผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับกิจการดังกลาวทุกฝาย  

 

 ดวยเหตุผลดังกลาวรัฐบาลจึงไดริเริ่มใหมีกฎหมายเฉพาะเพ่ือใชกํากับดูแลกิจการ

คลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น คือ รางพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น 

พ.ศ. .... โดยในวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติ
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คลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. .... ท่ีกระทรวงพาณิชยปรับแกไขตามท่ีไดหารือกับภาคเอกชนตาม

มติคณะรัฐมนตรีและสงใหสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้ง  

 ตอมาคณะรัฐมนตรีไดเสนอรางพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. .... 

ตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2558 และไดรับการบรรจุระเบียบวาระการ

ประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งท่ี 18/2558 วันท่ี 26 มีนาคม 2558 และท่ีประชุมสภานิติ

บัญญัติแหงชาติก็ไดมีมติ ผานการพิจารณาวาระ 3 เห็นชอบใหประกาศใชรางพระราชบัญญัติ

คลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. .... เปนพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 25581 

 

4.2 กฎหมายท่ีบังคับใชอยูในปจจุบัน 

 

 4.2.1 พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 

 

 พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 นี้เปนกฎหมายท่ีมีลักษณะ

เปนมหาชนก่ึงกฎหมายแพงและพาณิชย กลาวคือเปนกฎหมายท่ีใหอํานาจรัฐในการกํากับดูแลการ

ดําเนินกิจการของเอกชนตั้งแตการใหอนุญาตประกอบกิจการ การกํากับดูแลตรวจสอบการดําเนิน

กิจการ ตลอดจนการใหอํานาจเจาหนาท่ีของรัฐในการดําเนินการลงลงโทษทางปกครองซ่ึงเปน

ลักษณะทางมหาชน ประกอบกับการท่ีมีลักษณะเปนกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนท่ีมีการกําหนด

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดของผูประกอบกิจการและผูท่ีเก่ียวของกับกิจการคลังสินคาไซโล และหอง

เย็นอีกดวย โดยรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ประกอบไปดวย 6 สวน ดังนี้ 

 

 

 

 

1 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, วันวิภา สุขสวัสดิ์,  กฎหมายคลังสินคา ไซโล และ

หองเย็น : อีกหนึ่งกฎหมายท่ีชวยบริหารจัดการการรับฝากสินคาและผลิตผลทางการเกษตร, 2559, 

PDF. น. 1-3. 
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 4.2.1.1 บทนิยาม 

 

   บทนิยามบัญญัติอยูในมาตรา 3 ประกอบไปดวยความหมายของคลังสินคา 

ไซโล และหองเย็น รวมท้ังความหมายของกิจการดังกลาวท้ังสามประเภท ตลอดจนความหมายของใบ

รับของคลังสินคา ประทวนสินคา นายคลังสินคา ใบอนุญาต รวมท้ังคณะกรรมการ พนักงานเจาหนาท่ี 

อธิบดีซ่ึงหมายถึงอธิบดีกรมการคาภายใน และรัฐมนตรีซ่ึงหมายถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

ดังนี้  

 “คลังสินคา” หมายความวา สถานท่ีสําหรับเก็บรักษาสินคา แตไมรวมถึงสถานท่ีพัก

หรือรวบรวมสินคา เพ่ือรอการกระจายหรือรอการจัดสงสินคา 

 “กิจการคลังสินคา” หมายความวา การรับทําการเก็บรักษาสินคาในคลังสินคา เพ่ือ

บําเหน็จเปนทางการคาปกติ ไมวาบําเหน็จนั้นจะเปนเงิน คาตอบแทน หรือประโยชนอ่ืนใด 

 “ไซโล” หมายความวา สถานท่ีสําหรับเก็บรักษาสินคา โดยมีระบบควบคุมความชื้นไม

วาโดยวิธีใด ๆ เพ่ือปองกันและรักษาคุณภาพของสินคา แตไมรวมถึงสถานท่ีพักหรือรวบรวมสินคา 

เพ่ือรอการกระจาย หรือรอการจัดสงสินคา 

 “กิจการไซโล” หมายความวา การรับทําการเก็บรักษาสินคาในไซโล เพ่ือบําเหน็จเปน

ทางการคาปกติ ไมวาบําเหน็จนั้นจะเปนเงิน คาตอบแทน หรือประโยชนอ่ืนใด 

 “หองเย็น” หมายความวา สถานท่ีสําหรับเก็บรักษาสินคา โดยมีระบบควบคุมอุณหภูมิ

ไมวาโดยวิธีใด ๆ เพ่ือปองกันและรักษาคุณภาพของสินคา แตไมรวมถึงสถานท่ีพักหรือรวบรวมสินคา

เพ่ือรอการกระจายหรือรอการจัดสงสินคา 

 “กิจการหองเย็น” หมายความวา การรับทําการเก็บรักษาสินคาในหองเย็น เพ่ือ

บําเหน็จเปนทางการคาปกติ ไมวาบําเหน็จนั้นจะเปนเงิน คาตอบแทน หรือประโยชนอ่ืนใด 

 “บริษัทในเครือ” หมายความวา บริษัทแม บริษัทลูก และบริษัทรวม ของบริษัทท่ี

ประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็น 

 “บริษัทแม” หมายความวา 

 (1) บริษัทท่ีถือหุนในบริษัทท่ีประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหอง

เย็นตั้งแตรอยละหาสิบของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทท่ีประกอบกิจการคลังสินคา กิจการ

ไซโล หรือกิจการหองเย็น 
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 (2) บริษัทท่ีถือหุนในบริษัทตาม (1) ตั้งแตรอยละยี่สิบหาของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง

ท้ังหมด หรือ 

 (3) บริษัทท่ีถือหุนในบริษัทตาม (2) ตั้งแตรอยละยี่สิบหาของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง

ท้ังหมด 

 “บริษัทลูก” หมายความวา บริษัทท่ีมีบริษัทซ่ึงประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล 

หรือกิจการหองเย็นถือหุนตั้งแตรอยละยี่สิบหาของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

 “บริษัทรวม” หมายความวา 

 (1) บริษัทท่ีมีบริษัทแมของบริษัทซ่ึงประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการ

หองเย็นถือหุนตั้งแตรอยละยี่สิบหาของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด หรือ 

 (2) บริษัทท่ีมีบริษัทถือหุนตอไปเปนทอด ๆ ไมเกินสองทอด โดยเริ่มจากการถือหุนใน

บริษัทตาม (1) ท้ังนี้ โดยมีการถือหุนในแตละทอดตั้งแตรอยละยี่สิบหาของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง

ท้ังหมด 

 “ใบรับของคลังสินคา” หมายความวา ใบรับของคลังสินคาตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยลักษณะ 14 วาดวยการเก็บของในคลังสินคา และใหหมายความรวมถึงตั๋วไซโล ใบรับ

ไซโล ใบรับสินคา ตั๋วหองเย็น ใบรับสินคาฝากแช และเอกสารท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีลักษณะอยาง

เดียวกับใบรับของคลังสินคา 

 “ประทวนสินคา” หมายความวา ประทวนสินคาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ลักษณะ 14 วาดวยการเก็บของในคลังสินคา และใหหมายความรวมถึงเอกสารท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี

ลักษณะอยางเดียวกับประทวนสินคา 

 “นายคลังสินคา” หมายความวา ผูแทนของนิติบุคคลซ่ึงเปนผูประกอบกิจการคลังสินคา 

กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็น และใหหมายความรวมถึงผูไดรับมอบอํานาจจากผูประกอบกิจการ

คลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นดวย 

  “ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินคา ใบอนุญาตประกอบ

กิจการไซโลหรือใบอนุญาตประกอบกิจการหองเย็น  

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็น 

 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็น 



70 

 “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

 “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมการคาภายใน 

 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 สวนตอมาคือสวนท่ีวาดวยขอบเขตการใชบังคับของพระราชบัญญัติท่ีมิใหใชบังคับแก

กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ 91

2 การนํา

บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 14 วาดวยการเก็บของในคลังสินคา มาใช

บังคับใช ตลอดจนกําหนดอํานาจของรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงปรากฏในมาตราท่ี 4 5 และ 6 

ดังนี้ 

 มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

 มาตรา 5 ใหนําบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 14 วาดวย

การเก็บของในคลังสินคา มาใชบังคับกับการประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหอง

เย็น ตามพระราชบัญญัตินี้ เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี

อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย

พระราชบัญญัตินี้ รวมท้ังลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม และออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและประกาศนั้นเม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

 

 

 

 

2 การนําสงหนังสือเรียกในขอนี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีนําสง ณ ภูมิลําเนา หรือสถานท่ีทําการ

ของบุคคลซ่ึงระบุไวในหนังสือเรียกในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือในระหวาง

เวลาทําการของบุคคลนั้น หรือจะสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ได 
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 4.2.1.2 หมวด 1 คณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็น 

 

    บทบัญญัติในหมวด 1 คณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็น

ประกอบไปดวยบทบัญญัติท้ังสิ้น 10 มาตรา คือตั้งแตมาตรา 7 ถึงมาตรา 17 บทบัญญัติในหมวดนี้

ประกอบเนื้อหา 6 สวน ไดแก องคประกอบของคณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็น 

อํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแลกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น วาระการตํารง

ตําแหนง และการพนจากตําแหง องคประชุมและองคมติ หนวยงานธุรการ และอํานาจพิเศษของ

พนักงานเจาหนาท่ี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ก) องคประกอบของคณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็น  

    คณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็นประกอบดวยผูแทนหนวยงาน

ตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นท้ังจากภาครัฐและ

เอกชน ดังนี้ 

1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ 

2) ปลัดกระทรวงพาณิชยเปนรองประธานกรรมการ  

3) ผูแทนกระทรวงการคลัง  

4) ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

5) ผูแทนกระทรวงมหาดไทย  

6) ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม  

7) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

8) ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย  

9) ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย  

10) ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

11) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนเปนกรรมการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจาก 

11.1)  ผูมีความรูและประสบการณเก่ียวกับกิจการคลังสินคา 1 คน 

11.2)  ผูมีความรูและประสบการณเก่ียวกับกิจการไซโล 1 คน 

11.3)  ผูมีความรูและประสบการณเก่ียวกับกิจการหองเย็น 1 คน 

11.4)  ผูมีความรูและประสบการณเก่ียวกับกิจการธนาคารพาณิชย 1 คน  

12) อธิบดีกรมการคาภายในเปนกรรมการและเลขานุการ   
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ข) อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการในการกํากับดูแลกิจการคลังสินคา กิจการ

ไซโล  และกิจการหองเย็น 

 

คณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็นมีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแล

กิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น 5 ประการ ไดแก 

(1) เสนอแนะตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือการดําเนินการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(3) ออกประกาศกําหนดอัตราคาบําเหน็จในการเก็บรักษาสินคาหรือ

ใหบริการเก่ียวกับสินคาไมใหสูงเกินสมควร รวมท้ังเสนอแนะแกอธิบดีในการกําหนดเก่ียวกับการใช

ประโยชนจากใบรับของคลังสินคา และประทวนสินคา 

(4) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

(5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหเปน

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 

     โดยกฎหมายมีการกําหนดขอบเขตการใชอํานาจในการออกประกาศกําหนด

อัตราคาบําเหน็จในการเก็บรักษาสินคาหรือใหบริการเก่ียวกับสินคาไมใหสูงเกินสมควรไววาจะกระทํา

ไดเฉพาะเม่ือมีเหตุอันควรหรือจําเปนในการรักษาระดับอัตราคาบําเหน็จอยางเปนธรรมเทานั้น 

นอกจากนี้ยังกําหนดใหประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือการดําเนินการตาม

พระราชบัญญัตินี้ (2) และออกประกาศกําหนดอัตราคาบําเหน็จในการเก็บรักษาสินคาหรือใหบริการ

เก่ียวกับสินคาไมใหสูงเกินสมควร (3) ตองประกาศในราชกิจจานุเบกษาเสียกอนจึงจะมีผลใชบังคับได 

 

ค) วาระการตํารงตําแหนง และการพนจากตําแหง 

 

    ในสวนของบทบัญญัติวาดวยวาระการตํารงตําแหนงของคณะกรรมการกํากับ

คลังสินคา ไซโล และหองเย็น กฎหมายบทบัญญัติใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารงตําแหนง

คราวละสองป ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งผูอ่ืน

เขาดํารงตําแหนงแทน เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงหนึ่งรอยยี่สิบวันจะไมแตงตั้ง
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได และใหผูซ่ึงไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงท่ีวางนั้น อยูในตําแหนงเทากับ

วาระท่ีเหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงตั้งไวแลว 

    ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระใหคณะกรรมการ

ประกอบดวยกรรมการท้ังหมดท่ีมีอยูจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือดํารงตําแหนง

แทน เม่ือกรรมการดํารงตําแหนงครบกําหนดตามวาระ 2 ป หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหมใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือ

ดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี และกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสอง

วาระไมได 

    นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลวยังมีกรณีอ่ืนๆ อีก 6 กรณีท่ีจะสงผลให

กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงคือ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาย ลาออก ตกเปนบุคคลลมละลาย 

เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให

จําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และสุดทายคือ

กรณีคณะรัฐมนตรีใหออก เพราะมีเหตุบกพรองตอหนาท่ีหรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

 

ง) องคประชุมและองคมติ 

   

    ในบทบัญญัติวาดวยองคประชุม กฎหมายบัญญัติใหตองมีกรรมการมาประชุมไม

นอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม หากประธานกรรมการไมอยูในท่ี

ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหรองประธานกรรมการทําหนาท่ีแทน ถารองประธาน

กรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคน

หนึ่งข้ึนทําหนาท่ีแทน และองคมติของการประชุมของคณะกรรมการฯ ใหถือเสียงขางมาก โดย

กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาปรากฏวาคะแนนเสียงเทากันกฎหมายบัญญัติให

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด นอกจากนี้ยังบัญญัติใหอํานาจ

คณะกรรมการฯ ในการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด

หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด ตามท่ีไดรับมอบหมายแลวรายงานตอคณะกรรมการอีกดวย 
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จ) หนวยงานธุรการ 

 

    ในสวนของงานธุรการนั้นกฎหมายบัญญัติใหกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 

ทําหนาท่ีเปนหนวยงานธุรการใหของคณะกรรมการ และใหมีอํานาจหนาท่ี 4 ประการ คือ  

    ประการแรก ปฏิบัติงานธุรการท่ัวไปและงานเลขานุการของคณะกรรมการ และ

คณะอนุกรรมการ  

    ประการท่ีสอง พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการเก่ียวกับการประกอบ

กิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น  

    ประการท่ีสาม รับเรื่องรองเรียนท่ีผูมีสวนไดเสียอางวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือเสนออธิบดี และ 

    ประการสุดทาย ปฏิบัติการตามประกาศ ระเบียบ และตามท่ีคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการมอบหมาย 

 

ฉ) อํานาจพิเศษของพนักงานเจาหนาท่ี 

 

    กฎหมายไดบัญญัติอํานาจพิเศษใหแกพนักงานเจาหนาท่ีในกรณีท่ีมีเหตุอันควร

หรือจําเปน ท้ังนี้ในการปฏิบัติหนาท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลท่ีเก่ียวของ

โดยใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

    1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ชี้แจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปน

หนังสือหรือใหสงบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานใด เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการ

พิจารณา92

2 

2) เขาไปในสถานท่ีทําการ คลังสินคา ไซโล หรือหองเย็น ของผูประกอบกิจการ

คลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็น ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือใน

2 การนําสงหนังสือเรียกในขอนี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีนําสง ณ ภูมิลําเนา หรือสถานท่ีทําการ

ของบุคคลซ่ึงระบุไวในหนังสือเรียกในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือในระหวาง

เวลาทําการของบุคคลนั้น หรือจะสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ได 
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ระหวางเวลาทําการของสถานท่ีนั้น เพ่ือตรวจสอบใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมี

อํานาจสอบถามขอเท็จจริง เรียกบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานท่ีเก่ียวของ 

3) อายัดบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบตาม

พระราชบัญญัตินี้ภายในระยะเวลาท่ีอธิบดีกําหนด 

4) เก็บหรือนําสินคาในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพ่ือตรวจสอบ ท้ังนี้ ตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

   โดยในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีดังกลาวขางตน บุคคลท่ีเก่ียวของ

จะตองอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีตามสมควร นอกจากนี้กฎหมายยังบัญญัติให

กรรมการ อธิบดี และพนักงานเจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้อีกดวย 

 

 4.2.1.3 หมวด 2 การประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น

  

    บทบัญญัติหมวด 2 วาดวยการประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และ

กิจการหองเย็น มีบทบัญญัติท้ังสิ้น 25 มาตรา คือมาตรา 18 ถึงมาตรา 43 ประกอบดวยเนื้อหา 4 

สวน ไดแก สวนท่ีหนึ่งการจัดตั้ง การขออนุญาต และการออกใบอนุญาต สวนท่ีสองการกํากับดูแล

กิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น สวนท่ีสามความรับผิดของผูประกอบกิจการ

คลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น และสวนท่ีสี่การอุทธรณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 ก) สวนท่ี 1 การจัดตั้ง การขออนุญาต และการออกใบอนุญาต  

 

  บทบัญญัติวาดวยการจัดตั้ง การขออนุญาต และการออกใบอนุญาตประกอบ

กิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นมีท้ังสิ้น 7 มาตรา คือมาตรา 18 ถึงมาตรา 24 โดย

มีรายละเอียดดังนี้ 

  การประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นตองกระทํา

ในลักษณะของนิติบุคคลประเภทหางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด และสหกรณ

เทานั้น โดยจะตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี ท้ังนี้ผูขออนุญาตจะตองมิใชผูประกอบกิจการฯ  ซ่ึงเคย
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ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 563 และยังไมพนกําหนดระยะเวลาสองปนับแตวันท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นดังกลาวมีอายุสามป

นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต สวนการขอตออายุใบอนุญาตผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล 

หรือกิจการหองเย็น  ผูประกอบการจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวาสามสิบวัน โดย

เม่ือไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาอธิบดีจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต  

  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ผูประกอบ

กิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นจะตองยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหา

วันนับแตวันท่ีไดรับทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดดังกลาว นอกจากนี้ผูประกอบกิจการฯ 

จะตองแสดงใบอนุญาต หรือใบแทนใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานท่ีทําการของผู

ประกอบกิจการอีกดวย 

  นอกจากนี้กฎหมายยังบัญญัติใหมีสํานักงานสาขาในการประกอบกิจการ

คลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นได โดยการมีสํานักงานสาขาจะตองไดรับใบอนุญาตจาก

อธิบดีตามหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด ท้ังนี้ใบอนุญาตใหมี

สํานักงานสาขานั้นจะมีอายุตามอายุของใบอนุญาต ในกรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุและไมมีการขอตออายุ 

หรืออธิบดีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะถือวาใบอนุญาตใหมีสํานักงานสาขานั้นสิ้นผลไปดวย สวนใน

กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุและมีการยื่นคําขอตออายุแลว ใหใบอนุญาตใหมีสํานักงานสาขามีผลตอไป

จนกวาอธิบดีจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

 

3 มาตรา 56 ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เม่ือผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการ

ไซโล หรือกิจการหองเย็นกระทําการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

1) ไมดําเนินกิจการภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาตหรือหยุดดําเนินกิจการติดตอกัน 

เกินกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันโดยมิไดแจงใหอธิบดีทราบตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี

กําหนด 

2) ถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไป 

3) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา 55 วรรคสอง การสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ไมเปนเหตุใหผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็น 

พนจากการตองรับโทษทางปกครองในกรณีอ่ืน 
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  ข) สวนท่ี 2  การกํากับดูแลกิจการคลังสินคา กิจการไซโล  

และกิจการหองเย็น 

 

  บทบัญญัติวาดวยการกํากับดูแลกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการ

หองเย็นประกอบไปดวย 13 มาตรา ตั้งแตมาตรา 25 ถึงมาตรา 37 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1) หนาท่ีสงมอบใบรับของคลังสินคา และประทวนสินคา 

 ผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นตองสงมอบใบรับของ

คลังสินคาใหแกผูนําสินคามาฝากเก็บในคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็นทุกครั้งเม่ือไดรับสินคา สวน

ประทวนสินคาใหสงมอบเม่ือผูนําสินคามาฝากรองขอ ท้ังนี้ ใบรับของคลังสินคาและประทวนสินคา

ตองบันทึกไวในทะเบียนซ่ึงสามารถตรวจสอบได โดยใบรับของคลังสินคาและประทวนสินคาตองมีเลข

ลําดับตรงกันกับเลขในทะเบียนและลงลายมือชื่อของนายคลังสินคา  

 

 2) รายการท่ีจําเปนในใบรับของคลังสินคาและประทวนสินคา 

   ใบรับของคลังสินคาและประทวนสินคาตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้ 

(1) ชื่อและท่ีอยูของผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการ

หองเย็น 

  (2) ชื่อและท่ีอยูของผูฝาก 

  (3) ท่ีตั้งคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็น 

(4) คาบําเหน็จในการเก็บรักษาสินคาหรือใหบริการเก่ียวกับสินคา 

(5) ลักษณะ ชนิด ปริมาณ น้ําหนักหรือขนาด รวมท้ังสภาพและจํานวนของ

สินคาท่ีเก็บรักษา เครื่องหมายหีบหอ และขอความท่ีแจงลักษณะอันตรายแหงสินคา 

(6) สถานท่ีและวันออกใบรับของคลังสินคาและประทวนสินคา 

  (7) กําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาสินคา 94

4 

4 ถามิไดกําหนดระยะเวลาไวใหถือวาวันท่ีผูฝากมาขอรับสินคาเปนวันครบกําหนด 
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(8) ถาสินคาท่ีเก็บรักษามีประกันภัย ใหแสดงจํานวนเงินท่ีประกันภัย 

กําหนดเวลาท่ีประกันภัย และชื่อของผูรับประกันภัยดวย 

(9) มาตรฐานท่ีใชในการเก็บรักษาสินคาของคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็น 

 

  ท้ังนี้ตามมาตรา 22 ผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็น

ตองมีทุนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด และคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็น จะตองมีลักษณะ 

สภาพ และวิธีการดําเนินงานตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดดวย  

 

 3) ขอหามหามผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็น 

   หามผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นกระทําการ

ดังตอไปนี้ 

 (1) ออกใบรับของคลังสินคาหรือประทวนสินคาใหมท้ังหมดหรือบางสวน โดย

มิไดยกเลิกใบรับของคลังสินคาหรือประทวนสินคาเดิม โดยทุจริต 

   (2) ใหเชาคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็น เกินกวารอยละหาสิบของพ้ืนท่ีคลังสินคา 

ไซโล หรือหองเย็น โดยมิไดแจงใหอธิบดีทราบ 

 (3) ลดทุนตามมาตรา 27 โดยมิไดรับอนุญาตจากอธิบดี 

   (4) ฝากเงินไวท่ีอ่ืนนอกจากท่ีธนาคารหรือบริษัทเงินทุน โดยมิไดรับอนุญาตจาก

อธิบดี 

   (5) ใหกูยืมเงินแกบริษัทในเครือ ผูจัดการ กรรมการ หรือหุนสวนของผูประกอบ

กิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็น 

 (6) เรียกเก็บคาบําเหน็จในการเก็บรักษาสินคาหรือใหบริการเก่ียวกับสินคาเกิน

อัตราท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 

 4) หนาท่ีสงมอบสินคาใหแกผูทรงใบรับของคลังสินคาหรือประทวนสินคา 

 ผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นตองสงมอบสินคา

ใหแกผูทรงใบรับของคลังสินคาหรือประทวนสินคาเม่ือผูทรงใบรับของคลังสินคาหรือประทวนสินคา

มาขอรับสินคาท่ีฝากโดยเวนคืนใบรับของคลังสินคาหรือประทวนสินคา แตถาผูฝากสินคามีหนี้อันเกิด
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จากการฝาก หรือหนี้จากการรับบริการอ่ืนใดเก่ียวกับสินคาท่ีฝากในคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็น ผู

ประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นมีสิทธิ์ยึดหนวงสินคาไวไดตามจํานวนหนี้ท่ี

คางชําระอยู 

 

   5) หนาท่ีจัดใหมีการตรวจสอบสินคาในคลังสินคา 

  ผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นตองจัดใหมีการ

ตรวจสอบสินคาท้ังหมดท่ีเก็บไวในคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็นอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน

มิถุนายนและเดือนธันวาคม และตองแจงวันทําการตรวจสอบเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาท่ี ผูฝาก 

และผูทรงใบรับของคลังสินคาหรือประทวนสินคาทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน เพ่ือใหบุคคล

ดังกลาวมีโอกาสเขารวมการตรวจสอบนั้นดวย และผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือ

กิจการหองเย็นตองอํานวยความสะดวกแกบุคคลดังกลาวตามสมควร 

  ผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นตองยอมใหผูฝาก

หรือผูทรงใบรับของคลังสินคาหรือประทวนสินคาเขาตรวจสอบสินคาในคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็น

ในระหวางเวลาทําการ โดยท่ีผูฝากหรือผูทรงใบรับของคลังสินคาหรือประทวนสินคาตองแจงวันเขา

ตรวจสอบเปนหนังสือใหผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นทราบลวงหนา

ไมนอยกวาเจ็ดวัน และผูประกอบกิจการฯ จะตองอํานวยความสะดวกแกบุคคลดังกลาวตามสมควร 

 

  6) การจัดทําบัญชีแสดงรายรับและรายจาย 

   ผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นมีหนาท่ีจัดทําบัญชี

แสดงรายรับและรายจายท้ังสิ้นเก่ียวกับกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็น และบัญชี

คุมสินคาท่ีเก็บรักษาใหเรียบรอยและถูกตอง เก็บไว ณ สถานท่ีทําการของผูประกอบกิจการและพรอม

ท่ีจะใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบไดทุกเวลา 

 

 7) การสงรายงานประจําป พรอมดวยงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 

 ผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นจะตองสงรายงาน

ประจําป พรอมดวยงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนแสดงฐานะการเงินและฐานะของกิจการสําหรับรอบป

ปฏิทินท่ีลวงมาแลวตออธิบดีภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทินตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด 

ท้ังนี้หากปรากฏวารายงานประจําป และงบดุลหรือบัญชีกําไรขาดทุนท่ีสงไมถูกตอง หรือมีรายการไม
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ครบถวนบริบูรณ อธิบดีมีอํานาจสั่งใหแกไขเพ่ิมเติมใหถูกตอง หรือครบถวนบริบูรณภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนด 

 

   8) การส่ังใหสงเอกสาร 

 อธิบดีมีอํานาจสั่งใหผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็น

สงรายงานหรือเอกสารใดๆ เก่ียวกับฐานะการเงิน ฐานะของกิจการ หรือการประกอบกิจการตออธิบดี

เม่ือใดก็ได โดยท่ีอธิบดีตองกําหนดระยะเวลาท่ีผูประกอบกิจการฯ จะตองปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ในกรณี

ท่ีผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นไมอาจปฏิบัติตามระยะเวลาท่ีกําหนด

ไดจะตองยื่นคํารองขอขยายระยะเวลาตออธิบดี และเม่ือเห็นวามีเหตุอันสมควรอธิบดีจะมีคําสั่งขยาย

ระยะเวลาใหก็ได 

 

 9) กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีเปนสาระสําคัญ 

 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนายคลังสินคา เปลี่ยนแปลงสถานท่ีทําการ หรือ

เปลี่ยนแปลงลักษณะ สภาพ จํานวน หรือขนาดของคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็น ใหผูประกอบ

กิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นแจงอธิบดีทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว 

 

 10) การเลิกประกอบกิจการ 

 ใหผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นท่ีประสงคจะเลิก

ประกอบกิจการตามท่ีไดรับอนุญาตแจงอธิบดีทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวาหกสิบวันกอนวันเลิก

ประกอบกิจการ หากมีสินคาท่ีรับฝากไวในครอบครองในวันเลิกประกอบกิจการ ใหผูประกอบกิจการ 

สงคืนสินคาใหผูฝากหรือผูทรงใบรับของคลังสินคาหรือประทวนสินคาโดยแจงใหทราบลวงหนาไมนอย

กวาเกาสิบวันกอนวันเลิกประกอบกิจการตามหลักเกณฑ วธิีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศ

กําหนด 
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 ค)  สวนท่ี 3  ความรับผิดของผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และ

กิจการหองเย็น 

    

  บทบัญญัติในสวนความรับผิดของผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล 

และกิจการหองเย็นนี้ประกอบไปดวย 4 มาตรา ไดแกมาตรา 38 ถึงมาตรา 41 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 1) หนาท่ีของผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็น 

 ผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นตองรับผิดตอผูฝาก 

หรือผูทรงใบรับของคลังสินคาหรือประทวนสินคาในความเสียหายกรณีดังตอไปนี้  

1) สินคาท่ีรับฝากสูญหาย  

2) สินคาท่ีรับฝากเสียหาย  

3) สินคาท่ีรับฝากเกิดการผสมปลอมปน หรือปริมาณ น้ําหนัก ขนาด คุณภาพ 

หรือมาตรฐานของสินคาท่ีรับฝากเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีระบุในใบรับของคลังสินคาหรือประทวนสินคา  

 ท้ังนี้เวนแตผูประกอบกิจการฯ จะพิสูจนไดวาความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย

จากสภาพของสินคาท่ีรับฝากหรือเพราะความผิดของผูฝากเอง 

  ความรับผิดกรณีตอมาคือผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการ

หองเย็นยังตองรับผิดตอผูฝาก หรือผูทรงใบรับของคลังสินคาหรือประทวนสินคา ในความเสียหายท่ี

เกิดจากการท่ีไมไดแจงตอบุคคลเหลานั้นทันทีเม่ือรูหรือควรจะรูวาสินคาท่ีรับฝากไวในคลังสินคา ไซโล 

หรือหองเย็นเสื่อมสภาพ นอกจากนี้กรณีท่ีผูประกอบกิจการฯ จะตองรับผิดตอผูทรงใบรับของ

คลังสินคา หรือประทวนสินคาในความเสียหายท่ีเกิดจากการออกใบรับของคลังสินคา หรือประทวน

สินคามากกวาหนึ่งฉบับอีกดวย 

 

 2) หนาท่ีของผูฝากกรณีฝากสินคาท่ีมีสภาพอันกอใหเกิดอันตรายได 

  ผูฝากสินคาท่ีมีสภาพอันกอใหเกิดอันตรายไดมีหนาท่ีตองจดแจง ทําเครื่องหมาย 

หรือปดปาย หากสินคาท่ีจะฝากในคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็นมีสภาพอันกอใหเกิดอันตรายได เชน 

ไวไฟ มีพิษ อาจเกิดระเบิด หรืออาจเปนอันตรายโดยประการอ่ืน เพ่ือใหผูประกอบกิจการคลังสินคา 

กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นทราบวาสินคานั้นมีสภาพอันกอใหเกิดอันตรายได ท้ังนี้ถาผูฝากสินคา

ไมปฏิบัติตามท่ีกฎหมายบัญญัติและผูประกอบกิจการฯ ไมรูหรือไมอาจรูถึงสภาพอันตรายแหงสินคา

นั้น ผูประกอบกิจการฯ ไมตองรับผิดในความเสียหายอันเกิดแกสินคาท่ีรับฝากนั้น 
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 ง) สวนท่ี 4 การอุทธรณ 

  บทบัญญัติวาดวยการอุทธรณมี 2 มาตราคือ มาตรา 42 และมาตรา 43 โดย

ผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นท่ีไมพอใจในคําสั่งของอธิบดีวาดวย การ

ออกและการเพิกถอนใบอนุญาต การสั่งไมอนุญาตใหตอใบอนุญาต การออกใบอนุญาตใหมีสํานักงาน

สาขา การหามลดทุน และการฝากเงินไวท่ีอ่ืนนอกจากธนาคารหรือบริษัทเงินทุนมีสิทธิอุทธรณคําสั่ง

ตอคณะกรรมการ โดยทําเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง

ของอธิบดี โดยการยื่นอุทธรณ การรับอุทธรณ วิธีพิจารณาอุทธรณ และกําหนดระยะเวลาพิจารณา

อุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด  

  ท้ังนี้การอุทธรณไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของอธิบดี เวนแต

คณะกรรมการจะสั่งเปนอยางอ่ืนเปนการชั่วคราวกอนการวินิจฉัยอุทธรณ และคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการใหเปนท่ีสุด 

 

 4.2.1.4 หมวด 3  คลังสินคา ไซโล และหองเย็นท่ีเก็บรักษาสินคาเฉพาะแกบริษัท

ในเครือ 

 

 บทบัญญัติวาคลังสินคา ไซโล และหองเย็นท่ีเก็บรักษาสินคาเฉพาะแกบริษัทในเครือ

ประกอบไปดวย  7 มาตรา คือมาตรา 44 ถึงมาตรา 50 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผูท่ีมีคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็นท่ีเก็บรักษาสินคาเฉพาะแกบริษัทในเครือโดยรับ

บําเหน็จเปนทางการคาปกติ ตองแจงขอมูลเก่ียวตอไปนี้แกพนักงานเจาหนาท่ีภายในสามสิบวันนับแต

วันท่ีเริ่มประกอบกิจการ ไดแก 

1) ชื่อและท่ีอยูของตน  

2) สถานท่ีเก็บ พ้ืนท่ี ขนาด และความจุของคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็น  

3) ชื่อและสถานท่ีทําการของบริษัทในเครือท่ีฝากเก็บสินคา 

  

 ท้ังนี้เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดรับแจงแลวจะตองออกใบรับรองการแจงเพ่ือเปนหลักฐาน

การแจงใหแกผูแจงโดยพลัน 

 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลตามท่ีไดแจงไว หรือประสงคจะเลิก หรือโอนกิจการ

ไปใหบุคคลอ่ืน ผูท่ีมีคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็นท่ีเก็บรักษาสินคาเฉพาะแกบริษัทในเครือโดยรับ
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บําเหน็จเปนทางการคาปกติจะตองแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงขอมูล เลิก หรือโอนกิจการ 

 ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตรวจพบวาขอมูลท่ีไดแจงไวไมถูกตองหรือไมครบถวน 

พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจสั่งใหผูมีคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็นดังกลาวแกไขใหถูกตองหรือ

ครบถวน และแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําสั่งดังกลาว โดยแบบและ

รายละเอียดท่ีตองแจง วิธีการแจง และแบบใบรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

 ผูท่ีมีคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็นท่ีเก็บรักษาสินคาเฉพาะแกบริษัทในเครือฯ จะตอง

จัดทําบัญชีคุมสินคาท่ีทําการเก็บรักษาใหเรียบรอยและถูกตอง เก็บไว ณ สถานท่ีทําการของตน ท้ังนี้

ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรหรือจําเปน อธิบดีจะสั่งใหแจงขอมูลในบัญชีคุมสินคาตออธิบดีภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนดตามท่ีเห็นสมควรก็ได 

 ใหผูมีคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็นท่ีเก็บรักษาสินคาเฉพาะแกบริษัทในเครือฯ จัดสง

รายงานประจําปแสดงขอมูลสินคาท่ีทําการเก็บรักษา ตามแบบวิธีการ และภายในระยะเวลาท่ีอธิบดี

กําหนด 

 หามมิใหบุคคลใดออกใบรับของคลังสินคาและประทวนสินคาสําหรับสินคาท่ีเก็บรักษา

ในคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็น เวนแตเปนการออกหลักฐานในการรับฝากสินคา และมิใหถือวา

หลักฐานดังกลาวเปนใบรับของคลังสินคาตามพระราชบัญญัตินี้ไมวาจะมีชื่อเรียกใกลเคียงกับใบรับ

ของคลังสินคาอยางไร 

 

 4.2.1.5 หมวด 4  บทกําหนดโทษ 

 

 บทบัญญัติวาดวยบทกําหนดโทษไดกําหนดโทษออกเปน 2 ประเภทคือ โทษทาง

ปกครอง และโทษทางอาญา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 ก) สวนท่ี 1  โทษทางปกครอง 

 โทษทางปกครองนี้อธิบดีเปนผูมีอํานาจลงโทษ โดยโทษทางปกครอง มีดังตอไปนี้ 

 (1) ปรับทางปกครอง 

 (2) พักใชใบอนุญาต 
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 (3) เพิกถอนใบอนุญาต 

 

 1) โทษปรับทางปกครอง และโทษพักใชใบอนุญาต 

 ในกรณีท่ีอธิบดีมีคําสั่งใหลงโทษปรับทางปกครอง และผูถูกลงโทษปรับทาง

ปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง กฎหมายบัญญัติใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับทาง

ปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม และในกรณีท่ี

เจาหนาท่ีไมสามารถดําเนินการบังคับทางปกครองได ใหอธิบดีมีอํานาจฟองคดีตอศาลปกครองเพ่ือ

บังคับชําระคาปรับ ในการนี้ ถาศาลปกครองเห็นวาคําสั่งใหชําระคาปรับนั้นชอบดวยกฎหมายก็ให

ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับใหมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินขายทอดตลาดชําระ

คาปรับได 

 อธิบดีมีอํานาจสั่งใหผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็น

ท่ีฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยการสงมอบใบรับของคลังสินคาและใบประทวนสินคา 

การใหเชาคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็น การเรียกคาบําเหน็จในการรับฝากสินคาหรือใหบริการ และ

การสงรายงานประจําป งบดุล หรือบัญชีกําไรขาดทุนระงับการกระทําท่ีฝาฝนหรือแกไขปรับปรุงหรือ

ปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้หากไมปฏิบัติตามผูประกอบกิจการฯ จะตองรับโทษ

ปรับทางปกครองไมเกินสองหม่ืนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังไมปฏิบัติ

ตามคําสั่งของอธิบดี 

 

 ผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นผูใด ฝาฝน 

หรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติวาดวย  

1) รายละเอียดท่ีจําเปนตองมีในใบรับของคลังสินคาและใบประทวนสินคา ตาม

มาตรา 26  

2) ลักษณะ สภาพ และวิธีการดําเนินงานของคลังสินคา ไซโล และหองเย็น ตาม

มาตรา 28 

3) การจัดใหมีการตรวจสอบสินคาท่ีเก็บไวในคลังสินคา ไซโล และหองเย็น ตาม

มาตรา 31 

4) การจัดทําบัญชีรายรับรายจาย ตามมาตรา 33 

5) การสงรายงานประจําป งบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ตามมาตรา 34 วรรค1  

6) การสงรายงาน หรือเอกสารเก่ียวกับฐานะการเงินเม่ืออธิบดีเห็นสมควร ตาม

มาตรา 35 
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7) การเปลี่ยนแปลงนายคลังสินคา เปลี่ยนแปลงสถานท่ีทําการ หรือ

เปลี่ยนแปลงลักษณะ สภาพ จํานวน หรือขนาดของคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็น ตามมาตรา 36 

8) การเลิกประกอบกิจการ ตามมาตรา 37 

 อธิบดีมีอํานาจสั่งใหผูนั้น ระงับการกระทําท่ีฝาฝนหรือแกไขปรับปรุง หรือปฏิบัติ

ใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดี ผูประกอบกิจการฯ ตอง

รับโทษปรับทางปกครองไมเกินสองหม่ืนบาท 

 นอกจากนี้เม่ือปรากฏวาผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหอง

เย็นผูใดมีฐานะการเงินไมม่ันคงหรือดําเนินงานอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผู

ฝากหรือฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 29 (5)95

5 อธิบดีมีอํานาจสั่งใหผูนั้นระงับการกระทําท่ีฝา

ฝน หรือแกไขปรับปรุงหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้อธิบดีมีอํานาจสั่งพักใช

ใบอนุญาตของผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นท่ีไมปฏิบัติตามคําสั่ง

ดังกลาวของอธิบดีได โดยมีกําหนดครั้งละไมเกินเกาสิบวันโดยอธิบดีมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขใหผู

ประกอบกิจการคลังสินคากิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นปฏิบัติตามในขณะถูกสั่งพักใชใบอนุญาต

อีกดวย 

 

 2) โทษเพิกถอนใบอนุญาต 

 อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เม่ือผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล 

หรือกิจการหองเย็นกระทําการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

1) ไมดําเนินกิจการภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาตหรือหยุดดําเนิน

กิจการติดตอกันเกินกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันโดยมิไดแจงใหอธิบดีทราบตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

2) ถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไป 

3) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา 55 วรรคสอง96

6 

5 ใหกูยืมเงินแกบริษัทในเครือ ผูจัดการ กรรมการ หรือหุนสวนของผูประกอบกิจการ

คลังสินคากิจการไซโล หรือกิจการหองเย็น 

6 มาตรา 55 เม่ือปรากฏวาผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็น 

ผูใด มีฐานะการเงินไมม่ันคงหรือดําเนินงานอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูฝาก 
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  ท้ังนี้การสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาว ไมเปนเหตุใหผูประกอบกิจการคลังสินคา 

กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็น พนจากการตองรับโทษทางปกครองในกรณีอ่ืน 

 คําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นจะตองทําเปนหนังสือแจง 

 ผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นทราบ และใหปด

ประกาศหนังสือแจงการพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาวไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีทํา

การของผูประกอบกิจการฯ 

 

 3) บทกําหนดโทษทางปกครองของผูมีคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็นท่ีเก็บ

รักษาสินคาเฉพาะแกบริษัทในเครือโดยรับบําเหน็จเปนทางการคาปกติ 

  กฎหมายบัญญัติวาผูมีคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็นท่ีเก็บรักษาสินคาเฉพาะแก

บริษัทในเครือโดยรับบําเหน็จเปนทางการคาปกติผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติบทบัญญัติวาดวย การ

เปลี่ยนแปลงขอมูลตามท่ีไดแจงไว หรือประสงคจะเลิกหรือโอนกิจการไปใหบุคคลอ่ืน การแกไขขอมูล

ท่ีแจงไวใหถูกตองหรือครบถวน หรือการจัดทําบัญชีคุมสินคาท่ีทําการเก็บรักษาตองรับโทษปรับทาง

ปกครองไมเกินสองหม่ืนบาท 

 ท้ังนี้กรณีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหนาท่ีจัดสงรายงานประจําปแสดงขอมูล

สินคาท่ีทําการเก็บรักษา อธิบดีมีอํานาจสั่งใหผูประกอบกิจการฯ นั้นระงับการกระทําท่ีฝาฝนหรือ

แกไขปรับปรุงหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยผูมีคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็นท่ี

เก็บรักษาสินคาเฉพาะแกบริษัทในเครือโดยรับบําเหน็จเปนทางการคาปกติผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของ

อธิบดีดังกลาวตองรับโทษปรับทางปกครองไมเกินสองหม่ืนบาท 

หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 29 (5) ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งใหผูนั้น ระงับการกระทําท่ีฝาฝน 

หรือแกไขปรับปรุงหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

ผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นผูใด ไมปฏิบัติตามคําสั่งของ

อธิบดี ตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตได โดยมีกําหนดครั้งละไมเกินเกาสิบวัน 

ในการพักใชใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขใหผูประกอบกิจการ

คลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นปฏิบัติในขณะถูกสั่งพักใชใบอนุญาต 
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 ในสวนของการอุทธรณกฎหมายบัญญัติใหผูท่ีถูกลงโทษทางปกครองท่ีไมพอใจใน

คําสั่งลงโทษทางปกครองของอธิบดีตามบทบัญญัติในสวนนี้ มีสิทธิอุทธรณคําสั่งตอคณะกรรมการการ

อุทธรณไดโดยใหนําบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

 ข) สวนท่ี 2 โทษทางอาญา 

  บทบัญญัติวาดวยโทษทางอาญามีท้ังสิน 10 มาตรา คือบทบัญญัติตั้งแตมาตรา 61 

ถึงมาตรา 70 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1)  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจาหนาท่ีเม่ือมีหนังสือเรียกมาให

ถอยคํา ชี้แจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือใหสงบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐาน

ใด เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณาโดยไมมีเหตุอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

สามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ตามมาตรา 61 

2) ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีในการดังตอไปนี้ 

2.1) เขาไปในสถานท่ีทําการ คลังสินคา ไซโล หรือหองเย็นเพ่ือ

ตรวจสอบใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  

2.2) อายัดบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานเพ่ือประโยชนในการ

ตรวจสอบ 

2.3) เก็บหรือนําสินคาในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพ่ือ

ตรวจสอบ 

   ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจํา

ท้ังปรับ ตามมาตรา 62 

3) ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีในการเขาไปในสถานท่ีทํา

การ คลังสินคา ไซโล หรือหองเย็นเพ่ือตรวจสอบใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ตามมาตรา 63 

4) ผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นผูใดฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติวาดวยการขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการ

หองเย็นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับ

อีกไมเกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู ตามมาตรา 64 

5) ผูกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติ

ตามบทบัญญัติวาดวยการขออนุญาตมีสํานักงานสาขา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
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ไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู 

ตามมาตรา 65 

6) ผูประกอบประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นผูใดฝา

ฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติวาดวยการออกใบรับของคลังสินคาหรือประทวนสินคาใหมท้ังหมด

หรือบางสวน โดยมิไดยกเลิกใบรับของคลังสินคาหรือประทวนสินคาเดิม การลดทุนตามมาตรา 27 

โดยมิไดรับอนุญาตจากอธิบดี หรือฝากเงินไวท่ีอ่ืนนอกจากท่ีธนาคารหรือบริษัทเงินทุน โดยมิไดรับ

อนุญาตจากอธิบดี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ัง

ปรับ ตามมาตรา 66 

7) ผูมีคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็นท่ีเก็บรักษาสินคาเฉพาะแกบริษัทในเครือ

โดยรับบําเหน็จเปนทางการคาปกติผูใด ฝาฝนหรือไมแจงขอมูลเก่ียวกับชื่อและท่ีอยูของตน พรอมกับ

สถานท่ีเก็บ พ้ืนท่ี ขนาด และความจุของลังสินคา ไซโล หรือหองเย็น รวมท้ังชื่อและสถานท่ีทําการ

ของบริษัทในเครือท่ีฝากเก็บสินคา ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท ตามมาตรา 67 

8) ผูมีคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็นท่ีเก็บรักษาสินคาเฉพาะแกบริษัทในเครือ

โดยรับบําเหน็จเปนทางการคาปกติผูใด ฝาฝนขอหามมิใหบุคคลใดออกใบรับของคลังสินคาและ

ประทวนสินคาสําหรับสินคาท่ีเก็บรักษา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืน

บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ตามมาตรา 68 

9) ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคล

นั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทําของบุคคลใด หรือไมสั่งการ หรือไมกระทําการอันเปนหนาท่ีท่ี

ตองกระทําของกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผูนั้น

ตองรับโทษ ตามมาตรา 69 

10) ความผิดตามขอ 1, 2, 3 หรือ 7 ใหคณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบได ใน

การใชอํานาจดังกลาวคณะกรรมการอาจมอบหมายใหอธิบดี รองอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาท่ีเปน

ผูกระทําการแทนไดการมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

คณะกรรมการประกาศกําหนด ท้ังนี้เม่ือผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา ตามมาตรา 70 
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 4.2.1.6 บทเฉพาะกาล 

 

  ในสวนของบทเฉพาะกาลซ่ึงประกอบไปดวย 3 มาตรา คือ มาตรา 71 ถึง 73นี้

แบงเปน 2 กรณี กรณีแรกเปนกรณีของการประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหอง

เย็นซ่ึงไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็น ตามประกาศของ

คณะปฏิวัติฉบับท่ี 58 และสหกรณซ่ึงไดประกอบกิจการดังกลาวอยูแลว และกรณีท่ี 2 คือกรณีท่ีมี

คลังสินคา ไซโล หรือหองเย็นท่ีเก็บรักษาสินคาเฉพาะแกบริษัทในเครือตามมาตรา 44 ใหตองแจงตอ

พนักงานเจาหนาท่ี อยูแลวกอนหรือในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

   โดยกฎหมายบัญญัติใหกรณีของการประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือ

กิจการหองเย็นอยูแลวกอนหรือในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับตองยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ

ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเม่ือยื่นคําขอแลวใหประกอบกิจดาร

ตอไปจนกวาจะมีคําสั่งไมอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายนี้ สวนกรณีท่ีมีคลังสินคา ไซโล หรือหอง

เย็น ท่ีเก็บรักษาสินคาเฉพาะแกบริษัทในเครือตามมาตรา 44 อยูแลวกอนหรือในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับตองแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เม่ือ

พนักงานเจาหนาท่ีไดออกใบรับรองแลวใหถือวาผูประกอบกิจการนั้นไดรับการรับรองตาม

พระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยบัญญัติไว 3 ประการ ดังนี้ 

 ประการแรก ผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นซ่ึง

ไดรับอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พุทธศักราช 2515 และ

สหกรณซ่ึงประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นอยูในวันกอนวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาประสงคจะประกอบกิจการตอไป ใหยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ

ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเม่ือไดยื่นคําขอแลวใหประกอบ

กิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นไดตอไปจนกวาจะมีคําสั่งไมอนุญาตใหประกอบ

กิจการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ประการท่ีสอง ผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นซ่ึง

ไดรับอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พุทธศักราช 2515 ซ่ึง

ประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช

บังคับ และเขาลักษณะเปนผูมีคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็นท่ีเก็บรักษาสินคาเฉพาะแกบริษัทในเครือ

โดยรับบําเหน็จเปนทางการคาปกติตามมาตรา 44 ใหแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในหนึ่งรอยยี่สิบ

วันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดรับแจงแลวใหออกใบรับรองการแจง

เพ่ือเปนหลักฐานแกผูแจง และใหถือวาผูนั้นไดรับใบรับรองการแจงตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 ประการสุดทาย ในระหวางท่ีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิยังไมแลวเสร็จให

คณะกรรมการประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงพาณิชย ผูแทน

กระทรวงการคลังผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวง

อุตสาหกรรม ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนธนาคาร

แหงประเทศไทย ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ

อธิบดี เพ่ือทําหนาท่ีคณะกรรมการไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิครบตาม

จํานวนท่ีกําหนดไวในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัตินี้ 

 

  อัตราคาธรรมเนียม 

  (1) ใบอนุญาต ฉบับละ 2,000 บาท 

  (2) ใบอนุญาตใหมีสํานักงานสาขา ฉบับละ 1,000 บาท 

  (3) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 200 บาท 

  (4) ใบแทนใบอนุญาตใหมีสํานักงานสาขา ฉบับละ 100 บาท 

     (5) การตออายุใบอนุญาต ครั้งละ 1,000 บาท 

 

 4.2.2 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 

 4.2.2.1 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 14 วาดวยเก็บของ

ในคลังสินคา  

   

  เนื่องจากกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นเปนกิจการพาณิชยจึงอยู

ภายใตบังคับแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดวย ท้ังนี้พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และ

หองเย็น พ.ศ. 2558 มาตรา 5 ไดบัญญัติใหนําบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมา

บังคับใชเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 

โดยบัญญัติวา “ใหนําบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 14 วาดวย

เก็บของในคลังสินคา มาบังคับใชกับการประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น

ตามพระราชบัญญัตินี้ เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้” 
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  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 3 ลักษณะ 14 วาดวยเก็บของในคลังสินคา 

ประกอบไปดวยบทบัญญัติ 2 หมวด รวมท้ังสิ้น 27 มาตรา คือตั้งแตมาตรา 770 ถึงมาตรา 796 โดย

บทบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญในการกําหนดหนาท่ีของนายคลังสินคา กลาวคือนายคลังสินคาเปน

ผูรับทําการเก็บรักษาสินคาเพ่ือบําเหน็จเปนทางคาปกติของตน  มีหนาท่ีตองยอมใหผูทรงใบรับของ

คลังสินคา หรือผูทรงประทวนสินคาตรวจสินคาและเอาตัวอยางไปไดในเวลาอันควรระหวางเวลา

ทํางานทุกเม่ือ และหามมิใหนายคลังสินคาเรียกใหผูฝากถอนสินคาไปกอนสิ้นระยะเวลาท่ีตกลงกันไว 

  นอกจากนี้ยังบัญญัติถึงหนาท่ีปฏิบัติเก่ียวกับใบรับของคลังสินคาและประทวนสินคา 

โดยบัญญัติใหนายคลังมีหนาท่ีออกใบรับของคลังสินคา และประทวนสินคาหากผูท่ีฝากสินคาตองการ 

นอกจากนี้ยังกลาวถึงกรรมสิทธิ์และการโอนกรรมสิทธิ์ในใบรับของคลังสินคา และประทวนสินคา การ

จํานําสินคาท่ีมีการฝากไว การขายทอดตลาดสินคา รวมท้ังการใหนําบทบัญญัติท้ังหลายในประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงินมาใชบังคับแกประทวนสินคาและใบรับของคลังสินคาซ่ึงได

สลักหลังอยางประทวนสินคาเพียงท่ีไมขัดกับบทบัญญัติท้ังหลายในลักษณะนี้ดวย โดยมีรายละเอียด

ดังท่ีจะกลาวตอไปนี้ 

 

 1) หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป 

 

 ก) นายคลังสินคา 

 นายคลังสินคา คือบุคคลผูรับทําการเก็บรักษาสินคาเพ่ือบําเหน็จเปนทางคาปกติของตน 

กลาวคือทําการเก็บรักษาสินคาเพ่ือคาตอบแทนอยางใดอยางหนึ่งเปนประจํามิใชกระทําการเปนครั้ง

คราว นายคลังสินคามีหนาท่ีตองยอมใหผูทรงใบรับของคลังสินคา หรือผูทรงประทวนสินคาตรวจ

สินคาและเอาตัวอยางไปไดทุกเม่ือในเวลาอันควรระหวางเวลาทํางาน โดยนายคลังสินคาจะเรียกใหผู

ฝากสินคาถอนสินคาไปกอนสิ้นระยะเวลาท่ีตกลงกันไวไมได อยางไรก็ดีถาไมมีกําหนดเวลาสงคืน

สินคา นายคลังสินคาจะสงคืนไดตอเม่ือบอกกลาวใหผูฝากทราบลวงหนา 1 เดือน ท้ังนี้การบอกกลาว

สงคืนสินคาจะตองลวงพนระยะเวลานับแตฝากสินคาไปแลวไมนอยกวา 2 เดือน 

 

 ข) บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีเกี่ยวของ 

 นอกจากบทบัญญัติบรรพในบรรพนี้แลว ในเรื่องของการเก็บของในคลังสินคายังมีการ

บัญญัติใหนําบทบัญญัติของกฎหมายอีก 2 เรื่องมาบังคับใชกลาวคือ บทบัญญัติวาดวยฝากทรัพย โดย



92 

อนุโลมใหนํามาใชผานทางมาตรา 771 ซ่ึงบัญญัติวา “บทบัญญัติท้ังหลายวาดวยฝากทรัพยมาใช

บังคับแกการเก็บของในคลังสินคาดวยเพียงเทาท่ีไมขัดกับบทบัญญัติในลักษณะนี้” และบทบัญญัติวา

ดวยการรับขนท่ีโดยอนุโลมใหนํามาใชผานทางมาตรา 772 ซ่ึงบัญญัติวา “บทบัญญัติมาตรา 616, 

619, 623, 625, 630, 631 และ 632 อันวาดวยการรับขนนั้น ทานใหนํามาใชบังคับแกการเก็บของใน

คลังสินคา อนุโลมตามควรแกบท” นั่นเอง 

 

 2) หมวด 2 ใบรับของคลังสินคาและประทวนสินคา 

  

 สาระสําคัญของบทบัญญัติในหมวดนี้คือนายคลังสินคาตองสงมอบใบรับของคลังสินคา

หรือประทวนสินคาใหแกผูฝากหากผูฝากสินคาตองการเอกสารดังกลาว โดยตองเปนใบรับของ

คลังสินคา หรือประทวนสินคาท่ีมาจากตนข้ัวเดียวกันมีขอความถูกตองตรงกันทุกประการกับใบรับ

ของคลังสินคา หรือประทวนสินคาท่ีนายคลังสินคายึดถือไว โดยผูฝากสินคามีสิทธิท่ีจะสลักหลังโอน

กรรมสิทธิ์ในสินคาใหแกผูอ่ืนได นอกจากนี้ผูฝากสินคายังมีสิทธิท่ีจะสลักหลังจํานําสินคาประทวน

สินคาซ่ึงจดแจงไวในประทวนไดโดยไมตองสงมอบสินคานั้นแกผูรับสลักหลัง ท้ังนี้ทําไดโดยการแยก

ประทวนออกจากใบรับของ คลังสินคา และสงมอบประทวนนั้นใหแกผูรับสลักหลัง โดยใบรับของ

คลังสินคาและประทวนสินคาตองมีเลขลําดับตรงกันกับ เลขในตนข้ัว และลงลายมือชื่อของนาย

คลังสินคาดวยเสมอ ท้ังนี้รายละเอียดท่ีตองปรากฏในใบรับของคลังสินคาและประทวนสินคา ท้ังใน

สวนของผูฝากและตนข้ัวของนายคลังสินคามีดังตอไปนี้ 

1) ชื่อหรือยี่หอ และสํานักของผูฝาก 

2) ท่ีตั้งคลังสินคา 

3) คาบําเหน็จสําหรับเก็บรักษา 

4) สภาพของสินคาท่ีเก็บรักษา และน้ําหนักหรือขนาดแหงสินคานั้น รวมท้ังสภาพ 

จํานวนและเครื่องหมายหีบหอ 

5) สถานท่ีและวันออกใบรับของคลังสินคาและประทวนสินคา 

6) กําหนดระยะเวลารับฝากสินคาถามี 

7) จํานวนเงินท่ีประกันภัย กําหนดเวลาท่ีเอาประกันภัย และชื่อหรือยี่หอของผูรับ

ประกันภัยถามี 
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 ก) กรณีมีการจํานําสินคา 

 ดังท่ีไดกลาวไปแลววาใบรับของคลังสินคาและประทวนสินคามีลักษณะเปนตราสาร

เปลี่ยนมือไดโดยการสลักหลังและสงมอบ อยางไรก็ดีเอกสารดังกลาวเปนเอกสารท่ีมีความสําคัญหาก

จะมีการโอนกรรมสิทธิ์กันจะตองมีการระบุตัวผูทรงท่ีชัดเจน ท้ังนี้ไมอาจสลักหลังโอนกรรมสิทธิ์ใหแก

กันในนามผูถือได นอกจากนี้หากมีการจํานําเม่ือผูฝากสลักหลังประทวนสินคาใหแกผูรับจํานําคูสัญญา

จะตองทําการจดแจงการท่ีสลักหลังนั้นลงไวในใบรับของคลังสินคาดวย ถามิไดจดแจงไวจะสงผลให

คูสัญญาไมอาจยกการจํานําข้ึนเปนขอตอสูผูท่ีซ้ือสินคาตอไปได ท้ังนี้เม่ือไดสลักหลังและสงมอบ

ประทวนสินคาแกผูรับจํานําแลว คูสัญญาจะตองจดแจงการจํานําไวในประทวนสินคาดวยวาไดจด

ขอความการจํานําไวในใบรับของคลังสินคาแลว 

 เม่ือผูฝากจํานําสินคาและสงมอบประทวนสินคาแกผูรับสลักหลังแลว ผูรับสลักหลัง

จะตองมีหนังสือบอกกลาวไปยังนายคลังสินคาใหทราบถึงจํานวนหนี้ซ่ึงจํานําสินคานั้นเปนประกัน 

รวมท้ังจํานวนดอกเบี้ยและวันอันหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระ ท้ังนี้เม่ือนายคลังสินคาไดรับคําบอกกลาว

เชนนั้นแลวตองจดรายการท้ังนั้นลงในตนข้ัวท่ีตนยึดถือไว ถาไมไดจดในตนข้ัวจะสงใหการจํานํานั้นจะ

ไมอาจจะยกข้ึนเปนขอตอสูเจาหนี้ท้ังหลายของผูฝากได  

 

 ข) กรรมสิทธิ์และการโอนกรรมสิทธ 

 นอกจากนี้ผูทรงเอกสารอันมีท้ังใบรับของคลังสินคาและประทวนสินคานั้นจะใหนาย

คลังสินคาแยกสินคาท่ีเก็บรักษาไวออกเปนหลายสวนและใหสงมอบเอกสารแกตนสวนละใบก็ได ใน

กรณีเชนนี้ผูทรงเอกสารตองคืนเอกสารเดิมแกนายคลังสินคา อนึ่ง คาใชจายในการแยกสินคาและการ

สงมอบเอกสารใหมนั้นผูทรงเอกสารตองเปนผูเสีย ท้ังนี้การโอนกรรมสิทธิ์ในสินคาท่ีเก็บรักษาไวนั้นจะ

กระทําไดดายการสลักหลังใบรับของคลังสินคาเทานั้น 

 สินคาซ่ึงเก็บรักษาไวนั้นหากจะจํานําตองทําโดยการสลักหลังประทวนสินคาเทานั้น 

และเม่ือไดสลักหลังประทวนสินคาแลวจะนําสินคาดังกลาวไปจํานําแกผูอ่ืนอีกชั้นหนึ่งดวยสลักหลังใบ

รับของคลังสินคาเชนเดียวกับสลักหลังประทวนสินคานั้นก็ได ท้ังนี้หากไมไดมีการจํานําสินคาท่ีเก็บ

รักษาไว จะมีโอนใบรับของคลังสินคาและประทวนสินคาไปอยูกับผูทรงตางคนกันยึดถือไมได ท้ังนี้ใน

การสลักหลังประทวนสินคาครั้งแรกนั้นจะตองจดแจงจํานวนหนี้ท่ีจํานําสินคาเปนประกัน และจํานวน

ดอกเบี้ยท่ีจะตองชําระ รวมถึงวันท่ีหนี้จะถึงกําหนดชําระดวย  
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 ค) การสงมอบสินคา 

 การสงมอบสินคาท่ีเก็บรักษาไวในคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็นนั้น จะกระทําไดตอเม่ือ

มีการเวนคืนใบรับของคลังสินคา และหากมีการจํานําสินคา การสงมอบสินคาท่ีเก็บรักษาไวใน

คลังสินคา ไซโล หรือหองเย็นนั้น จะกระทําไดตอเม่ือมีการเวนคืนท้ังใบรับของคลังสินคาและประทวน

สินคาเทานั้น  

 อยางไรก็ดีผูทรงใบรับของคลังสินคาอาจเรียกใหคืนสินคาไดในเวลาใด ๆ ก็ไดเม่ือได

วางเงินแกนายคลังสินคาเต็มจํานวนหนี้ซ่ึงลงไวในประทวนสินคา รวมท้ังดอกเบี้ยจนถึงวันกําหนด

ชําระหนี้นั้นดวย และจํานวนเงินท่ีวางดังกลาวนายคลังสินคามีหนาท่ีตองชําระแกผูทรงประทวนสินคา

เม่ือผูทรงเวนคืนประทวนสินคานั้น 

  

 ง) การขายทอดตลาดสินคา 

 หากถึงกําหนดชําระหนี้แลวไมมีการชําระหนี้ประธานซ่ึงมีการจํานําสินคาไวเปนประกัน

หนี้ และผูทรงประทวนสินคาไดยื่นคัดคานตามระเบียบแลว ใหนายคลังสินคาขายทอดตลาดสินคาได 

ท้ังนี้ผูทรงประทวนสินคาตองมีจดหมายบอกกลาวใหผูฝากทราบเวลาและสถานท่ีจะขายทอดตลาด

ดวย โดยเม่ือขายทอดตลาดไดเงินมาเทาใดใหนายคลังสินคาหักเงินคาเก็บรักษาสินคาไวและสงมอบ

เงินจํานวนท่ีเหลือจากการขายทอดตลาดนั้นแกผูทรงประทวนสินคา เม่ือผูทรงประทวนสินคานํา

ประทวนมาเวนคืน ถายังมีเงินเหลือตองสงมอบใหแกผูรับจํานําคนหลังเม่ือเขาเวนคืนใบรับของ

คลังสินคา หรือถาไมมีผูรับจํานําคนหลัง หรือผูรับจํานําคนหลังไดรับชําระหนี้แลว ก็ใหชําระเงินท่ี

เหลืออยูนั้นแกผูทรงใบรับของคลังสินคา หากจํานวนเงินสุทธิท่ีขายทอดตลาดไดไมพอชําระหนี้แกผู

ทรงประทวนสินคา นายคลังสินคาตองคืนประทวนสินคาแกผูทรงประทวนสินคา และตองจดจํานวน

เงินท่ีไดชําระลงไวในประทวนสินคานั้น แลวจดลงไวในสมุดบัญชีของตนเองดวย  

 ท้ังนี้ผูทรงประทวนสินคาจะมีสิทธิไลเบี้ยเอาจํานวนเงินท่ียังคางชําระนั้น แกผูสลักหลัง

คนกอน ๆ ท้ังหมด หรือแตคนใดคนหนึ่งได แตตองไดขายทอดตลาดภายใน 1 เดือนนับแตวันคัดคาน 

อยางไรก็ดีหามมิใหฟองไลเบี้ยเม่ือพนเวลา 1 ปนับแตวันขายทอดตลาด ท้ังนี้ใหนําบทบัญญัติท้ังหลาย

ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงินมาบังคับใชกับประทวนสินคาและใบรับของ

คลังสินคาซ่ึงไดสลักหลังอยางประทวนสินคานั้น ดวยเพียงท่ีไมขัดกับบทบัญญัติท้ังหลายในลักษณะนี้ 
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 จ) การออกใบรับของคลังสินคาและ/หรือประทวนสินคาใหมกรณีสูญหาย 

 ในกรณีท่ีใบรับของคลังสินคาและ/หรือประทวนสินคาสูญหายไป ผูทรงเอกสารนั้น ๆ 

จะขอใหนายคลังสินคาออกเอกสารใหใหมก็ไดเม่ือใหประกันตามสมควรแกนายคลังสินคาแลว โดย

นายคลังสินคาตองจดแจงลงไวในตนข้ัวเปนสําคัญดวย 

 

 4.2.2.2  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 22 วาดวยหุนสวน

และบริษัท 

 

 บทบัญญัติในมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติคลังสินคา  ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 

บัญญัติใหการประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นกระทําไดเฉพาะนิติบุคคล

ประเภทหางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด และสหกรณ  

 ดังนั้นในสวนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการของหางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด และ

บริษัทมหาชนจํากัด จึงตองอยูภายใตบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 

ลักษณะ 22 วาดวยหุนสวนและบริษัทดวย ท้ังในเรื่องของหุนสวนจํากัด กลาวคือการจดทะเบียนหาง

หุนสวนจํากัด ประเภทของหุนสวน ตลอดจนความรับผิดของหุนสวน และบริษัทจํากัด เชน สภาพและ

การตั้งบริษัทจํากัด หุนและผูถือหุน วิธีจัดการบริษัทจํากัด การสอบบัญชี การตรวจ การเพ่ิมทุนและ

ลดทุน หุนกู การเลิกบริษัทจํากัด การควบบริษัทจํากัดเขากัน หนังสือบอกกลาว และการแปรสภาพ

หางหุนสวนจดทะเบียน และหางหุนสวนจํากัดเปนบริษัทจํากัด เปนตน  

 ท้ังนี้ในการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ผูเขียนจะไมนําเนื้อหาในสวนท่ีเปนรายละเอียดของ

บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 22 วาดวยหุนสวนและบริษัทมากลาว

ในวิทยานิพนธฉบับนี้โดยละเอียด เนื่องจากเนื้อหาในสวนดังกลาวมิใชเนื้อหาในสวนท่ีเก่ียวของ

โดยตรงกับการวิเคราะหพระราชบัญญัติคลังสินคา  ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 อันเปน

วัตถุประสงคหลักของวิทยานิพนธฉบับนี้ 
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4.3 วิเคราะห และเปรียบเทียบพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น      พ.ศ. 2558 กับ

กฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเกี่ยวกับคลังสินคา ไซโล และหองเย็น 

 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และ

กิจการหองเย็นของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 3 ประเทศ คือ ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร 

และประเทศฟลิปปนส กับพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558  ของประเทศ

ไทยพบวามีขอแตกตางกันหลายประการ ผูเขียนจึงขอนําเสนอขอแตกตางระหวางกฎหมายของ

ตางประเทศกับรางกฎหมายของไทยในประเด็นตางๆ ท้ังนี้โดยหวังวาประเทศไทยอาจสามารถหยิบยก

จุดเดน หรือขอดีของบทบัญญัติในกฎหมายของตางประเทศท่ีอาจนํามาใชในการปรับปรุง และพัฒนา

พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 ใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน และมีความ

เหมาะสมตอการสงเสริมการพัฒนากิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของประเทศ

ไทยใหมีศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศไดอีกดวย 

 ท้ังนี้การเปรียบเทียบสาระสําคัญของกฎหมายท่ีกลาวมาขางตนผูเขียนจะทําการ

เปรียบเทียบโดยแบงเปน 4 หัวขอดังนี้ 

    

 4.3.1 เหตุผลหรือวัตถุประสงคของกฎหมายควบคุมกิจการคลังสินคา 

กิจการไซโล และกิจการหองเย็น 

 

 จากการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวกับคลังสินคา ไซโล และหองเย็นของประเทศตางๆ 

ในภูมิภาคอาเซียนพบวาเหตุผลหลักในการท่ีท้ังประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร และประเทศ

ฟลิปปนสตองมีกฎหมายเพ่ือควบคุมกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นก็คือเหตุผล

ทางดานการควบคุมการจัดเก็บภาษีอากร การรักษาเสถียรภาพคลังสินคาของรัฐ และการควบคุม

ความปลอดภัยของคลังสินคา   

 ท้ังประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร และประเทศฟลิปปนสลวนมีการควบคุม

กิจการคลังสินคาท่ีเปนคลังสินคาของรัฐบาลไดแก Customs Warehouse ของประเทศมาเลเซีย 

Government Warehouse ของประเทศสิงคโปร และ Bonded Warehouse ของประเทศ

ฟลิปปนสนั่นเอง อยางไรก็ดีในแตละประเทศยังมีการควบคุมกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และ

กิจการหองเย็นท่ีแตกตางกันในรายละเอียดตามลักษณะเฉพาะของประเทศของตนดังนี้ 
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  ประเทศมาเลเซียมีกฎหมายควบคุมกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหอง

เย็น ท่ีเขมงวดมากท่ีสุดเนื่องจากนอกจากการควบคุม Public Warehouse ซ่ึงเปนคลังสินคาท่ีมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหบริการแกสาธารณะ, PEKEMA Warehouse ซ่ึงเปนคลังสินคาท่ีอนุญาตใหเก็บ

รักษาชิ้นสวนยานยนตท่ีนําเขาโดยสมาชิกกลุมธุรกิจ PEKEMA เทานั้น, Agent Warehouse ซ่ึงเปน

คลังสินคาท่ีไดรับอนุญาตใหใหบริการเก่ียวกับสินคาท่ีนําเขาและสินคาเพ่ือการสงออก และ Inland 

Clearance Depot (ICD) ซ่ึงเปนคลังสินคาท่ีไดรับอนุญาตใหบริการเก่ียวกับสินคา ณ ทาเรือ หรือทา

อากาศยานแลว ยังมีการควบคุมรวมไปถึง Private Warehouse  ซ่ึงเปนคลังสินคาท่ีบริหารจัดการ

โดยเอกชนเพ่ือการจัดเก็บสินคาของตนอีกดวย ท้ังนี้ก็ดวยเหตุผลในการควบคุมการจัดเก็บภาษีและ

ความปลอดภัยในการดําเนินกิจการคลังสินคา  

  สวนกฎหมายควบคุมกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของ

ประเทศสิงคโปรนั้นควบคุมเฉพาะคลังสินคาของรัฐบาล คลังสินคาท่ีไดรับอนุญาต และคลังสินคา

สําหรับทําการบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยมีวัตถุประสงคในการควบคุมเพ่ือการรักษา

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การควบคุมระบบอํานวยความสะดวกและจัดการความเสี่ยง 
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7 และการควบคุมสินคาประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล  ในสวนของฟลิปปนส

นั้นมีกฎหมายควบคุมเฉพาะคลังสินคาทัณฑบน โดยมีเหตุผลเพ่ือควบคุมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

ภาษี และการควบคุมความปลอดภัยของคลังสินคานั่นเอง 

 สําหรับเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น 

พ.ศ. 2558 คือเพ่ือการกํากับดูแลการจัดตั้งและการประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และ

กิจการหองเย็น เพ่ือใหมีหลักประกันและสรางความเชื่อม่ันตอประชนชน รวมท้ังใหการจัดเก็บสินคา

เปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น

เปนกิจการการเก็บรักษาสินคาของผูอ่ืน ท่ีใหสิทธิแกผูฝากท่ีจะสลักหลังเพ่ือโอนกรรมสิทธิ์ในสินคา

โดยไมตองสงมอบสินคาไปเปนของผูอ่ืนหรือสลักหลังจํานําสินคาท่ีฝาก จึงอาจเกิดปญหาการออกใบ

รับของคลังสินคาหรือประทวนสินคาไมถูกตอง หรือซํ้าซอน อันอาจเกิดผลกระทบตอประชาชนได  

 อีกท้ังกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นยังมีลักษณะการ

ดําเนินการคลายสถาบันทางการเงิน กลาวคือ โรงรับจํานําและธนาคารพาณิชย ในการเปนแหลงเงินกู

7 Singapore Customs, “Facilitation & Integrated Risk-based System,” Singapore 

Customs, accessed January 4, 2013, http://www.customs.gov.sg/leftNav/ trad 

/cus/Zero+GST+Warehouse+ Scheme.htm. 

                                           

http://www.customs.gov.sg/leftNav/%20trad%20/cus/Zero+GST+Warehouse+%20Scheme.htm
http://www.customs.gov.sg/leftNav/%20trad%20/cus/Zero+GST+Warehouse+%20Scheme.htm
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ใหแกผูฝากสินคาเพ่ือประโยชนในการเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนสําหรับธุรกิจอีกดวย จึงถือไดวา

กิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นเปนกิจการท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจในทุก

ระดับ จําเปนท่ีจะตองไดรับการกํากับดูแล ตลอดจนการตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 กลาวโดยสรุปคือ ในแตละประเทศอาจมีรูปแบบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล 

และกิจการหองเย็นท่ีมีลักษณะเฉพาะของตนเองท่ีแตกตางกันออกไป สงผลใหการควบคุม หรือกํากับ

ดูแลกิจการดังกลาวแตกตางกันออกไปในรายละเอียด แตหลักการสําคัญท่ีทุกประเทศมีคลายคลึงกันก็

คือการคุมครองประโยชนและปองกันผลกระทบอันเกิดกับประชาชน  การรักษาเสถียรภาพของระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ และการสนับสนุน สงเสริมการพัฒนามาตรฐานและขีดความสามารถของ

กิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น ตลอดจนเหตุผลทางดานการจัดเก็บภาษีเขาสูรัฐ

นั่นเอง 

 

 4.3.2 กฎหมายและผูมีอํานาจควบคุมกิจการกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และ

กิจการหองเย็น 

 

 ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปรไดบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับคลังสินคาเอาไวเปน

สวนหนึ่งในกฎหมายศุลกากรโดยมิไดแยกออกมาเปนกฎหมายเฉพาะ สวนกฎหมายของประเทศ

ฟลิปปนสนั้นมีการแยกกฎหมายเก่ียวกับคลังสินคาออกมาเปนกฎหมายเฉพาะ อยางไรก็ดีในกฎหมาย

ของประเทศฟลิปปนสก็ไดมีบทบัญญัติบางสวนท่ีเก่ียวกับกิจการคลังสินคาท่ีปรากฏอยูในกฎหมาย

ศุลกากรเชนเดียวกัน เชนสวนท่ีเก่ียวกับขอจํากัดความรับผิดของรัฐบาลกรณีเกิดความสูญหายหรือ

เสียหายแกสินคาท่ีจัดเก็บในคลังสินคา เปนตน และดวยเหตุผลดังกลาวทําใหในกฎหมายของประเทศ

มาเลเซียและสิงคโปรผูมีอํานาจสูงสุดในการควบคุมกิจการคลังสินคาจึงไดแกอธิบดีกรมศุลกากรและ

สรรพสามิต และอธิบดีกรมศุลกากรตามลําดับ โดยผูมีอํานาจดังกลาวตามกฎหมายของประเทศ

ฟลิปปนสนั้นเปนอธิบดีกรมการคาและอุตสาหกรรม 

 สวนประเทศไทยมีการตราพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 ข้ึน

เปนกฎหมายเฉพาะคลายกับประเทศฟลิปปนส โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ใชการกํากับดูแลในรูปแบบ

ของคณะกรรมการ คือคณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็น 

 ในประเด็นกฎหมายท่ีใชควบคุมกํากับดูแลกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการ

หองเย็นนี้ผูเขียนมีความเห็นวาการดําเนินการในลักษณะของประเทศไทยมีความเหมาะสมแลว เพราะ

การมีกฎหมายเฉพาะในการควบคุมคลังสินคา ไซโล และหองเย็นยอมสงผลใหสามารถควบคุมการ
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ประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นท่ีมีการดําเนินกิจการใกลเคียงกับสถาบัน

ทางการเงินกลาวคือโรงรับจํานําและธนาคารพาณิชยไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้การมี

พระราชบัญญัติดังกลาวข้ึนเปนกฎหมายเฉพาะยังมีประโยชนในแงของความสะดวกและความชัดเจน

ในการศึกษาทําความเขาใจ และการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานตางๆ ตลอดจนภาคเอกชนท่ี

เก่ียวของอีกดวย  

 ในสวนของผูท่ีมีอํานาจควบคุมกิจการกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหอง

เย็นของไทยท่ีอยูในรูปของคณะกรรมการนั้นผูเขียนเห็นวามีความเหมาะสมแลว เนื่องจากเปนการ

บริหารงานท่ีมีความรอบคอบและเปนวิธีการท่ีมีการควบคุมการใชอํานาจกันเองภายในองคกร แมจะ

เปนวิธีการท่ีอาจทําใหการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ลาชากวาการมีผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดเพียงคนเดียว 

แตก็ถือวาเปนวิธีการท่ีเหมาะสมสมสําหรับใชในการควบคุมกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการ

หองเย็นของประเทศไทย  

 

 4.3.3 ประเภทของคลังสินคา ไซโล และหองเย็นท่ีกฎหมายควบคุม 

 

 ประเภทของคลังสินคาท่ีอยูภายใตการควบคุมของกฎหมายนั้น ตามกฎหมายของ

ประเทศสิงคโปรและประเทศฟลิปปนสบัญญัติใหเฉพาะคลังสินคาท่ีตองไดรับอนุญาตในการประกอบ

กิจการ (Licensed Warehouse, Bonded Warehouse) เทานั้นท่ีจะอยูภายใตการควบคุม สวน

คลังสินคาสวนตัวของเอกชน (Private Warehouse) นั้นไมอยูภายใตการควบคุมแตอยางไร สวนตาม

กฎหมายของประเทศมาเลเซียนั้นบัญญัติใหคลังสินคาทุกประเภทรวมท้ังคลังสินคาสวนตัวของเอกชน

จะตองอยูภายใตการควบคุมของกรมศุลกากร 

 พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 บัญญัติใหเฉพาะกิจการ

คลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นท่ีรับทําการเก็บรักษาสินคาเพ่ือบําเหน็จทางการคาปกติ 

และคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็นท่ีเก็บรักษาสินคาเฉพาะแกบริษัทในเครือเทานั้นท่ีอยูภายใตบังคับ

ของพระราชบัญญัตินี้ สวนกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นท่ีไมอยูภายใตบังคับของ

พระราชบัญญัตินี้ไดแก กิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของหนวยงานของรัฐ ดวย

เหตุผลของความจําเปนพิเศษในการจัดตั้งคลังสินคา ไซโล และหองเย็นของรัฐ และคลังสินคา ไซโล 
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และหองเย็นสวนตัวของเอกชน ท้ังนี้ดวยเหตุผลเรื่องความลับทางการคา และเพ่ือมิใหเปนการสราง

ภาระแกเอกชนเกินสมควร  

 

 กลาวโดยสรุปคือ แตละประเทศมีความเขมงวดในควบคุมการกํากับดูแลกิจการ

คลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นในระดับท่ีแตกตางกัน โดยประเทศไทยใชการกํากับดูแล

กิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นเทาท่ีจําเปนเพ่ือมิใหเปนการสรางภาระแกเอกชน

จนเกินสมควรนั่นเอง  

 

 4.3.4 หนาท่ีและความรับผิดของผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และ

กิจการหองเย็น 

    

 บทบัญญัติวาดวยหนาท่ีและความรับผิดของผูประกอบกิจการคลังสินคา ตามกฎหมาย

ของตางประเทศท่ีศึกษาท้ัง 3 ประเทศไดกําหนดหนาท่ีของผูประกอบกิจการคลังสินคาไวโดยท่ีมี

สาระสําคัญไมตางกันมากนัก กลาวคือกําหนดท้ังหนาท่ีตามกฎหมาย และหนาท่ีตามสัญญาเก็บรักษา

และใหบริการเก่ียวกับสินคานั่นเอง อยางไรก็ดีกฎหมายท้ัง 3 ประเทศมีขอแตกตางกันในเรื่องของ

ความรับผิดของผูประกอบกิจการกลาวคือ กฎหมายของฟลิปปนสมีการการบัญญัติความรับผิดในทาง

แพงเอาไวนอกเหนือจากความรับผิดในทางปกครองและในทางอาญา โดยท่ีในกฎหมายของประเทศ

มาเลเซียและกฎหมายของประเทศสิงคโปรนั้นมีเฉพาะบทบัญญัติวาดวยความรับผิดในทางปกครอง 

และในทางอาญาเทานั้น 

 จากการศึกษาพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 พบวา

พระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติหนาท่ีผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น

ไมแตกตางจากกฎหมายของตางประเทศในสาระสําคัญแตอยางไร โดยในสวนของความรับผิดของผู

ประกอบกิจการนั้นพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 บัญญัติบทกําหนดโทษ

เอาไวโดยมีเฉพาะบทบัญญัติวาดวยความรับผิดในทางปกครองและในทางอาญาเชนเดียวกับกฎหมาย

ของประเทศมาเลเซีย และกฎหมายของประเทศสิงคโปร สวนความรับผิดในทางแพงนั้น

พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 มาตรา 5 ไดบัญญัติใหนําบทบัญญัติตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 14 วาดวยการเก็บของในคลังสินคามาใชบังคับเทาท่ีไม

ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติฉบับนี้  
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4.4 วิเคราะหขอบกพรองของพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 

 

 จากการศึกษาพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 ผูเขียนพบ

ขอบกพรองท่ีสมควรไดรับการแกไขดังตอไปนี้ 

 

1) ขอบเขตการกํากับดูแลกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น 

 

1.1)  บทบัญญัติยกเวนการกํากับดูแลกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และ

กิจการหองเย็นของหนวยงานภาครัฐ 

   บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 สวน

ท่ีบัญญัติถึงขอบเขตการกํากับดูแลกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น ซ่ึงบัญญัติไวใน

มาตรา 4 ไดบัญญัติใหมีการกํากับดูแลคลังสินคา ไซโล และหองเย็นของภาคเอกชนท้ังท่ีใหบริการเพ่ือ

บําเหน็จทางการคาปกติ และท่ีเก็บรักษาเฉพาะแกบริษัทในเครือ โดยไดยกเวนกิจการของภาครัฐอัน

ไดแก กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ 98

8 มิให

อยูภายใตการบังคับใชของพระราชบัญญัตินี้  

  ในกรณีการยกเวนเชนวานี้ผูเขียนมีความเห็นวา หากหนวยงานของภาครัฐ

ดําเนินกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นเชนเดียวกับท่ีเอกชนดําเนินกิจการทุก

ประการ กลาวคือ เปนการดําเนินกิจการเพ่ือบําเหน็จทางการคาปกตินั้น ก็ไมมีเหตุผลสมควรประการ

ใดท่ีควรตองบัญญัติยกเวนหนวยงานดังกลาวของภาครัฐมิใหถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

เนื่องจากหลักการและเหตุผลท่ีวากิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นเปนกิจการท่ีมี

ความสําคัญ อาจสงผลกระทบแกประชาชนตลอดจนอาจกอใหเกิดความสูญเสียตอระบบเศรษฐกิจ

โดยรวม จึงสมควรมีมาตรการในการกํากับดูแลกิจการดังกลาว ท้ังนี้หากหนวยงานของรัฐดําเนิน

กิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นเชนเดียวกับภาคเอกชนก็มีความเปนไปได

8 พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558, มาตรา 4, ราชกิจจานุเบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เลม 132 ตอนท่ี 82 ก (27 สิงหาคม 2558): น. 4. 
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เชนเดียวกันท่ีอาจสงผลกระทบแกประชาชน ตลอดจนอาจกอใหเกิดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจ

โดยรวมไดไมตางจากกรณีของกิจการท่ีดําเนินการโดยเอกชน 

  นอกจากนี้การบัญญัติกฎหมายท่ีใหขอยกเวนแกหนวยงานของรัฐเชนนี้ยัง

สงผลกระทบตอมาตรฐาน และความเปนธรรมในเชิงธุรกิจอีกดวย กลาวคือ อาจสงผลใหกิจการ

คลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของภาครัฐมีมาตรฐานท่ีต่ํากวากิจการของภาคเอกชน 

เนื่องจากสามารถดําเนินกิจการไดโดยมิตองถูกตรวจสอบโดยมาตรฐานอยางเดียวกันกับภาคเอกชน 

และยังอาจเปนชองวางของกฎหมายท่ีนําไปสูการดําเนินกิจการโดยทุจริตไมโปรงใสอีกดวย ซ่ึงยอม

สงผลกระทบตอประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศอยางหลีกเลี่ยงมิได  

  อีกท้ังการยกเวนดังกลาวยอมทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบในเชิงธุรกิจ

อยางเห็นไดชัด เนื่องจากหากหนวยงานของรัฐดําเนินกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหอง

เย็น แขงขันกับภาคเอกชนก็ยอมสามารถดําเนินกิจการไดโดยสะดวก และมีเง่ือนไขตางๆ ในการ

ดําเนินกิจการท่ีนอยกวากิจการของภาคเอกชน ตลอดจนภาครัฐยอมมีความไดเปรียบภาคเอกชน

เนื่องจากมีตนทุนการดําเนินกิจการท่ีต่ํากวา อีกท้ังยังมีความม่ันคงทางการเงินมากกวาภาคเอกชน 

และยังสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดโดยสะดวกกวาภาคเอกชนอีกดวย ดวยเหตุผลท่ีกลาวมายอมทํา

ใหกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของภาครัฐมีความไดเปรียบภาคเอกชนท้ังใน

เรื่องความคลองตัวในการใหบริการแกประชนชน และในเรื่องของความสามารถการกําหนดอัตรา

คาบริการใหต่ํากวากิจการของภาคเอกชนไดอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงยอมกอใหเกิดไมเปนธรรมในเชิงธุรกิจ

เปนอยางมาก  

  ท้ังนี้ความไมเปนธรรมในการแขงขันทางธุรกิจยอมสงผลกระทบตอกิจการ

คลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของเอกชนอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะอยางยิ่งตอ

กิจการขนาดกลาง และขนาดเล็กซ่ึงดานหนึ่งก็คือประชาชนผูซ่ึงไดรับผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ

ท่ีไมมีศักยภาพเพียงพอในการแขงขัน อันอาจนําไปสูการลมหายตายจากของกิจการขนาดกลาง และ

ขนาดเล็ก เกิดเปนปรากฏการณท่ีกิจการขนาดใหญท่ีครองตลาด สงผลใหประชาชนผูรบับริการขาด

ทางเลือกและอํานาจในการตัดสินใจในการรับบริการจากกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการ

หองเย็น ซ่ึงยอมมิเปนไปตามหลักการและเหตุผลของการใชบังคับพระราชบัญญัติฉบับนี้ท่ีมี

เปาประสงคจะรักษาประโยชนของประชาชน และประเทศชาติอยางแนนอน 
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1.2)  กลไกการตรวจสอบคลังสินคา ไซโล และหองเย็นท่ีเก็บรักษาสินคาของ

ตนเอง 

  พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 ในสวนท่ีบัญญัติถึง

ขอบเขตการกํากับดูแลกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น ไดบัญญัติใหมีการกํากับ

ดูแลคลังสินคา ไซโล และหองเย็นของภาคเอกชนไวเฉพาะกิจการท่ีใหบริการเพ่ือบําเหน็จทางการคา

ปกติ และท่ีเก็บรักษาเฉพาะแกบริษัทในเครือเทานั้น ท้ังนี้คลังสินคา ไซโล และหองเย็นท่ีเก็บรักษา

สินคาของตนเองมิไดอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้แตอยางใด เนื่องดวยกิจการประเภท

ดังกลาวนั้นมิไดเปนกิจการท่ีใหบริการแกประชาชนภายนอก และยังมีเหตุผลในเรื่องการรักษา

ความลับทางการคาอีกดวย กฎหมายจึงไมบัญญัติใหคลังสินคา ไซโล และหองเย็นท่ีเก็บรักษาสินคา

ของตนเองอยูภายใตพระราชบัญญัติฉบับนี้เพ่ือไมเปนการสรางภาระตอภาคเอกชนจนเกินสมควร

นั่นเอง  

  อยางไรก็ดีการใหอิสระในการดําเนินการของคลังสินคา ไซโล และหองเย็นท่ี

เก็บรักษาสินคาของตนเองนั้นนอกจากผลดีอันเกิดแกผูประกอบกิจการแลว ยังอาจมีประเด็นท่ีภาครัฐ

ควรตระหนักถึงซ่ึงเปนเรื่องท่ีกระทบตอประโยชนของรัฐ และประชาชนอยางรายแรง กลาวคือภาครัฐ

จะตองระมัดระวังการประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นโดยมิไดรับอนุญาต

ของผูประกอบการบางรายซ่ึงอาจถือเอาประโยชนจากการท่ีบทบัญญัติของกฎหมายบังคับใชไปไมถึง

กิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นท่ีเก็บรักษาสินคาของตนเองไปใชหาประโยชนโดย

ทุจริต ซ่ึงยอมสงผลกระทบตอท้ังภาคประชาชน ภาครัฐ ตลอดจนภาคเอกชนผูประกอบกิจการท่ี

สุจริต อยางไรก็ดีจากการศึกษาพบวาในพระราชบัญญัติฉบับนี้มิไดกลาวถึงมาตรการในการปองกัน

ปญหาดังกลาวแตอยางไร  

 

2) องคประกอบคณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็น 

 

  เม่ือพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา 7 ท่ีบัญญัติถึงองคประกอบคณะกรรมการกํากับ

คลังสินคา ไซโล และหองเย็นแลวพบวาคณะกรรมการดังกลาวมีขนาดใหญเกินไป ซ่ึงอาจสงผล

กระทบตอความคลองตัว ตลอดจนงบประมาณในการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ กลาวคือมีการ

บัญญัติใหคณะกรรมการประกอบไปดวยหนวยงานตางๆ ถึง 15 หนวยงานประกอบไปดวย 
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชยเปนรองประธาน

กรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนกระทรวงมหาดไทย 

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย และผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูและประสบการณ

เก่ียวกับกิจการคลังสินคา กิจการไซโล กิจการหองเย็น หรือกิจการธนาคารพาณิชย กิจการละหนึ่งคน

เปนกรรมการ และใหอธิบดีกรมการคาภายในเปนกรรมการและเลขานุการ 

  จากการศึกษาพบวาหนวยงานขางตนบางหนวยงานมิไดมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงท่ี

เก่ียวของกับการดําเนินการใหเปนไปตามหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล 

และหองเย็น พ.ศ. 2558 กลาวคือ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ และ ผูทรงคุณวุฒิจากกิจการธนาคารพาณิชย  

  โดยผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินั้นมี

หนาท่ีและภารกิจหลักท่ีสําคัญคือการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพ่ือใชเปนกรอบ

และแนวทางในการพัฒนาประเทศในแตละชวงระยะเวลา 5 ป นอกจากนี้ยังทําหนาท่ีในการวางแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและดําเนินการใหสําเร็จตามแผนดังกลาวโดยดูแลในสวนของ

โครงการพัฒนาของสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ เม่ือพิจารณาถึงบทบาทของหนวยงานดังกลาวตอ

การดําเนินการตามพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีบังคับ

ใชแกภาคเอกชนแลวพบวาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไมไดมี

บทบาทโดยตรงอันสมควรแกการบรรจุใหเปนองคประกอบของคณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล 

และหองเย็นแตอยางใด 

  นอกจากนี้ในตอนทายของมาตรา 7 ท่ีบัญญัติใหมีผูมีความรูและประสบการณ

เก่ียวกับกิจการธนาคารพาณิชยเปนกรรมการดวย 1 คนนั้น คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาราง

พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. ... ไดระบุเหตุผลไววา เนื่องจากธนาคารพาณิชย

เปนผูปลอยสินเชื่อใหผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นโดยตรง ประกอบ

กับเปนภาคเอกชนซ่ึงอาจมมีมุมมองหรือแนวทางการดําเนินการท่ีแตกตางจากภาครัฐจึงควรเขามามี

บทบาทเพ่ือใหการทํางานของคณะกรรมการมีขอมูลครบถวน และหลากหลาย 99

9 นั้นยังเปนเหตุผลท่ีมี

9 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, กลุมงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 3, ฝายเลขานุการ

คณะกรรมาธิการวิสามัญ, “ตารางสรุปประเด็นสาระสําคัญของการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

คลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. ...,” (ม.ป.ท.: 2558,) น. 5. 
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น้ําหนักนอยเกินไปท่ีสมควรจะใหมีมีความรูและประสบการณเก่ียวกับกิจการธนาคารพาณิชยรวมเปน

กรรมการในคณะกรรมการชุดนี้เม่ือเปรียบเทียบกับเหตุผลทางดานความลาชาในการดําเนินงาน และ

งบประมาณในการจัดใหมีกรรมการดังกลาว  

  ในสวนนี้ผูเขียนมีความเห็นวาไมมีความจําเปนท่ีจะตองบัญญัติใหหนวยงาน

ดังกลาวเปนองคประกอบของคณะกรรมการ เนื่องจากกิจการธนาคารพาณิชยนั้นอยูภายใตการ

ควบคุมของธนาคารแหงประเทศไทย การมีผูแทนธนาคารแหงประเทศไทยเปนคณะกรรมการยอม

เพียงพอในการดูแลการปลอยสินเชื่อใหผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น

อยูแลว ไมจําเปนตองบัญญัติใหมีผูมีความรูและประสบการณเก่ียวกับกิจการธนาคารพาณิชยอันจะ

เปนการซํ้าซอนกันอีกนั่นเอง 

 

3) อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็น 

 

  พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 ไดบัญญัติถึงอํานาจ

หนาท่ีของคณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็น ไวในมาตรา 8 ซ่ึงกลาวโดยสรุปคือ เปน

อํานาจในการบังคับใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ในดานตางๆ เชน การเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหออก

กฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัตินี้ การออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตาม

พระราชบัญญัตินี้ การออกประกาศกําหนดอัตราคาบําเหน็จในการเก็บรักษาสินคาหรือใหบริการ

เก่ียวกับสินคาไมใหสูงเกินควรและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ผูเขียนมี

ความเห็นวาบทบัญญัติวาดวยอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็น

ยังคงมีขอบกพรองอันควรไดรับการแกไขดังนี้ 

 

   3.1) อํานาจหนาท่ีในการออกประกาศกําหนดอัตราคาบําเหน็จในการเก็บ

รักษาสินคา หรือใหบริการเก่ียวกับสินคาไมใหสูงเกินควร 

   คณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็น มีอํานาจหนาท่ีในการออก

ประกาศกําหนดอัตราคาบําเหน็จในการเก็บรักษาสินคา หรือใหบริการเก่ียวกับสินคาไดในกรณีมีเหตุ

อันควรหรือจําเปนในการรักษาระดับอัตราคาบําเหน็จอยางเปนธรรม ซ่ึงอํานาจหนาท่ีนี้ในทางธุรกิจ

เปนท่ีสมเหตุสมผลเนื่องจากในสถานการณปกติการกําหนดอัตราคาบําเหน็จในการเก็บรักษาสินคา 
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หรือใหบริการเก่ียวกับสินคานั้นจะเปนไปตามกลไกตลาดโดยรัฐจะเขามามีบทบาทเฉพาะในเวลาท่ี

เหตุอันควรหรือจําเปนเทานั้น 

 อยางไรก็ดีกฎหมายบัญญัติไวเพียงอํานาจหนาท่ีในการออกประกาศกําหนด

อัตราคาบําเหน็จในการเก็บรักษาสินคา หรือใหบริการเก่ียวกับสินคาไมใหสูงเกินสมควรเทานั้น มิได

บัญญัติถึงกรณีการกํากับดูแลอัตราคาบําเหน็จในการเก็บรักษาสินคา หรือใหบริการเก่ียวกับสินคา

ไมใหต่ําเกินสมควร เนื่องจากในปจจุบันสถานการณการแขงขันของกิจการคลังสินคา กิจการไซโล 

และกิจการหองเย็นในประเทศไทยนั้นเปนไปในแนวทางของการแขงขันกันในเรื่องการกําหนดอัตรา

คาบริการท่ีต่ําเพ่ือดึงดูดผูใชบริการ มากกวาการแขงขันในเชิงคุณภาพ100

10 อันจะสงผลกระทบท่ีสําคัญ

อยางนอย 3 ประการคือ 

  ประการแรก ผลกระทบตอระบบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการ

หองเย็น เนื่องจากการท่ีกิจการมีความจําเปนท่ีจะตองรักษาความอยูรอด เม่ือเกิดการแขงขันทางดาน

ราคาดังท่ีกลาวมายอมทําใหกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นบางแหงโดยเฉพาะ

อยางยิ่งกิจการขนาดกลาง และขนาดเล็กจะตองลดมาตรฐานคุณภาพการใหบริการลง เพ่ือลดตนทุน

การใหบริการ  

 ยิ่งไปกวานั้นหากกิจการใดท่ีไมสามารถปรับตัวเพ่ือแขงขันในดานอัตรา

คาบริการไดก็อาจสงผลกระทบถึงข้ันตองปดตัวลง และนําไปสูการผูกขาดตลาดของกิจการคลังสินคา 

กิจการไซโล และกิจการหองเย็นขนาดใหญไดนั่นเอง นอกจากนี้ในอนาคตเม่ือมีการเปดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยกิจการดังกลาวเปนหนึ่งในกิจการโลจิสติกสท่ีในอนาคตจะตองมีการเปด

โอกาสใหผูประกอบการตางดาวสัญชาติอาเซียนเขามาลงทุนในประเทศไทยไดถึงรอยละ 70 ตามท่ีถูก

กําหนดไวในแผนงานการรวมกลุมสาขาโลจิสติกสของอาเซียน (Roadmap for the Integration of 

Logistics Services) ในสวนของบริการโกดังและคลังสินคา (Storage & warehousing services) 

กิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของไทยก็อาจไดรับผลกระทบเนื่องจากความ

เสียเปรียบตอกิจการตางชาติท่ีมีทุนประกอบการท่ีมากกวา ทําใหไดเปรียบในการแขงขันดานการ

กําหนดอัตราคาบริการคลังสินคา ไซโล และหองเย็นกับกิจการของไทยอีกดวย 

10 สุวันชัย แสงสุขเอ่ียม, สัมภาษณ, สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกลา ศูนยราชการ, 

6 พฤศจิกายน 2558. 
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 ถึงแมวาในมาตรา 86 และมาตรา 87 ของ ASEAN Trade in Goods 

Agreement (ATIGA) จะกําหนดใหประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเปนสมาชิกองคการการคาโลก ยังคง

สามารถดําเนินการกําหนดมาตรการเยียวยาความเสียหายแกอุตสาหกรรมภายในประเทศตน

เนื่องมาจากการนําเขาท่ีเพ่ิมข้ึนรวมถึงการตอบโตการคาท่ีไมเปนธรรมไมวาจะกระทําโดยผูสงออก

จากประเทศสมาชิกอาเซียน หรือกระทําโดยรัฐบาลประเทศสมาชิกผานมาตรการอุดหนุนตอไปไดโดย

ไมเปนการขัดกับความตกลงเขตการคาเสรีแตอยางใด ซ่ึงทําใหประเทศไทยยังคงสามารถบังคับใช

พระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. 2542 และ

พระราชบัญญัติมาตรการปกปองการนําเขาสินคาท่ีเพ่ิมข้ึน พ.ศ. 2550ได ก็มิไดหมายความวาจะ

สามารถปกปองธุรกิจภายในประเทศจากทุนตางชาติไดอยางสมบูรณ  

 ท้ังนี้เนื่องมาจากหากการลงทุนจากตางชาติไมเขาลักษณะของการทุมตลาด

101

11 (Dumping) กลาวคือ การสงสินคาเขามาในประเทศไทยเพ่ือประโยชนในทางพาณิชย โดยมีราคา

สงออกท่ีต่ํากวามูลคาปกติของสินคาชนิดเดียวกัน หรือการอุดหนุน102

12 (Subsidies) ซ่ึงหมายถึง การ

ไดรับประโยชนอยางหนึ่งอยางใดเนื่องจากรัฐบาลประเทศแหลงกําเนิดหรือประเทศผูสงออกกระทํา

การดังตอไปนี้ ประการแรกใหความชวยเหลือทางการเงิน ซ่ึงหมายความรวมถึง การกระทําใดๆ ท่ีใน

ท่ีสุดจะทําใหไดรับเงินทุนหรือทําใหหนี้สินลดลงหรือหมดไป การลดหยอนหรือไมเรียกเก็บรายไดของ

รัฐท่ีปกติวิสาหกิจพึงชําระ ซ้ือสินคา ใหทรัพยสิน หรือใหบริการอ่ืนใดนอกจากสาธารณูปโภคท่ัวไป

หรือ ใหเงินแกกลไกจัดหาเงินทุน หรือมอบหมายหรือสั่งใหเอกชนดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามท่ี

กลาวมาขางตน จะสงผลใหรัฐบาลไทยไมอาจบังคับใชพระราชบัญญัติท้ัง 2 ฉบับท่ีกลาวมาเพ่ือกีดกัน

ทุนตางชาติไดนั่นเอง 

11 พระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. 

2542,  มาตรา 13, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 116 ตอนท่ี 22 ก (ลง31 มีนาคม 2552): 

น. 4. 
12 เพ่ิงอาง   
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  ผลกระทบประการท่ีสองคือ ผลกระทบตอประชาชนผูรับบริการคลังสินคา 

ไซโล และหองเย็น ซ่ึงอาจตองรับความเสี่ยงกับการไดรับบริการท่ีดอยคุณภาพเนื่องจากผูประกอบการ

มุงเนนความสําคัญไปท่ีการลดตนทุนการใหบริการ และหากเกิดสถานการณการผูกขาดตลาด

คลังสินคา ไซโล และหองเย็นโดยกิจการขนาดใหญก็จะยิ่งสงผลกระทบตอทางเลือก และอํานาจใน

การตัดสินใจในการรับบริการคลังสินคา ไซโล และหองเย็นของประชาชนในท่ีสุด  

  ผลกระทบประการสุดทายคือ ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

เพราะหากเกิดสถานการณการผูกขาดตลาดคลังสินคา ไซโล และหองเย็น ยอมทําใหเกิดความไม

สมดุลตอกลไกตลาดของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากกิจการในประเทศเกิดการเสียเปรียบในการ

แขงขันกับกิจการจากตางประเทศแลวยอมสงผลเสียตอดุลยการคาระดับมหภาคอยางมิอาจหลีกเลี่ยง

ได 

 

   3.2)  ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และ

หองเย็น 

  เม่ือพิจารณาถึงเหตุผลของคณะกรรมการวิสามัญท่ียกรางพระราชบัญญัติ

คลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. ... ซ่ึงใหเหตุผลไววา “รางพระราชบัญญัติดังกลาวนี้ มิใชเปนการ

กํากับและควบคุมเทานั้น แตยังเปนการสงเสริมและเสริมสรางระบบเก่ียวของกับคลังสินคา ไซโล หรือ

หองเย็นดวย”13 จึงพบวาบทบัญญัติในเรื่องขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกํากับคลังสินคา 

ไซโล และหองเย็น ยังคงเปนขอบกพรองประการหนึ่งอันอาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนามาตรฐานของ

คลังสินคา ไซโล และหองเย็น เนื่องจากในพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 

ไดกําหนดขอบเขตใหคณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็นมีอํานาจหนาท่ีบังคับการตางๆ 

ตามท่ีบัญญัติไวเทานั้น มิไดมีอํานาจในการสงเสริม และพัฒนากิจการดังกลาวแตอยางใด 

  ท้ังนี้หากพิจารณาถึงวัตถุประสงคในการสงเสริม และพัฒนากิจการคลังสินคา 

กิจการไซโล และกิจการหองเย็นแลว บทบัญญัติวาดวยขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกํากับ

คลังสินคา ไซโล และหองเย็นนี้ยังไมอาจตอบสนองตอเปาประสงคดังกลาวไดเนื่องจากเปนลักษณะ

ของการปฏิบัติหนาท่ีในเชิงกํากับดูแลตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้นมิใชเปนอํานาจในเชิงรุก จึงมิได

13 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, กลุมงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 3, ฝายเลขานุการ

คณะกรรมาธิการวิสามัญ, “ตารางสรุปประเด็นสาระสําคัญของการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

คลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. ...,” น. 3. 
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เปนชองทางใหคณะกรรมการมีอํานาจในการริเริ่มการสงเสริมและพัฒนากิจการคลังสินคา กิจการ

ไซโล และกิจการหองเย็นตามท่ีคณะกรรมาธิการยกรางฯ  ไดใหเหตุผลไวนั่นเอง 

 

4) การควบคุมอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีในการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติ  

 

  พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 บัญญัติใหมีพนักงาน

เจาหนาท่ีซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ ซ่ึงเปนปกติวิสัยท่ีการปฏิบัติหนาท่ีของ

พนักงานเจาหนาท่ียอมตองกระทบตอการดําเนินกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นไม

มากก็นอย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชความรอบคอบ รัดกุมในการใหอํานาจแกพนักงาน

เจาหนาท่ีดังกลาว โดยขอบกพรองสําคัญในพระราชบัญญัติฉบับนี้คือการขาดหลักเกณฑในการ

ควบคุมการปฏิบัติหนาท่ีในกรณีท่ีมีการเก็บหรือนําสินคาไปเปนตัวอยางเพ่ือตรวจสอบท่ีบัญญัติไวใน

อนุมาตราท่ีสี่ แหงมาตรา 14 ซ่ึงบัญญัติวา “เก็บหรือนําสินคาไปเปนตัวอยางเพ่ือตรวจสอบ ท้ังนี้ ตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”   

  ปญหาท่ีพบจากการศึกษาคือ บทบัญญัติดังกลาวบัญญัติใหอํานาจแกพนักงาน

เจาหนาท่ีเก็บ หรือนําสินคาไปเปนตัวอยางเพ่ือตรวจสอบ โดยมิไดมีการบัญญัติวาพนักงานเจาหนาท่ีมี

หนาท่ีตองประการใดตอสินคาดังกลาวเม่ือทําการตรวจสอบเสร็จสิ้น ท้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบกับ

บทบัญญัติในมาตราเดียวกันในอนุมาตราท่ีสาม   ท่ีกลาวถึงอํานาจในการอายัดบัญชี ทะเบียน 

เอกสาร หรือหลักฐานเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ ซ่ึงไดมีการบัญญัติชัดเจนวาใหกระทํา “ภายใน

ระยะเวลาท่ีอธิบดีกําหนด” แลวจะพบวากฎหมายไดบัญญัติไวรัดกุมกวาในเรื่องอํานาจของการปฏิบัติ

หนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี 

  ตามท่ีไดกลาวขางตนวาขอบกพรองประการนี้เปนขอบกพรองประการสําคัญก็

เนื่องจากวากิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น มีหนาท่ีใหบริการเก็บรักษาสินคาจึงมี

ความรับผิดชอบตอผูฝากสินคา โดยหนาท่ีสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งก็คือตองสงมอบสินคาใหแกผูทรง

ใบรับของคลังสินคา หรือประทวนสินคาเม่ือมีการนําเอกสารดังกลาวมาเวณคืน ท้ังนี้หากผูประกอบ

กิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นไมอาจสงมอบสินคาใหแกผูทรงใบรับของคลังสินคา 
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หรือประทวนสินคาไดยอมสงผลเสียตอผูทรงดังกลาว ท้ังยังกระทบตอความนาเชื่อถือของกิจการ และ

ผูประกอบการยังอาจมีความรับผิดตามกฎหมายอีกดวย 

  ดังนั้นบทบัญญัติท่ีใหอํานาจพนักงานเจาหนาท่ีในการเก็บ หรือนําสินคาไปเปน

ตัวอยางเพ่ือตรวจสอบ โดยมิไดมีการบัญญัติวาพนักงานเจาหนาท่ีมีหนาท่ีตองประการใดตอสินคา

ดังกลาวเม่ือทําการตรวจสอบเสร็จสิ้นแลวนั้นจึงเปนบทบัญญัติท่ีมีความบกพรองในเรื่องแนวทางการ

ปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี ท้ังยังอาจเปนชองทางใหเกิดการทุจริต ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 

หรือแมกระท่ังอาจเกิดความเสียหายแกสินคาท่ีถูกนําไปเปนตัวอยางเพ่ือตรวจสอบนั้นๆ เองดวย 

 

5) หนาท่ีสงมอบสินคาของผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และ

กิจการหองเย็น 

 

 จากการศึกษาหนาท่ีสงมอบสินคาของผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล 

และกิจการหองเย็น ผูเขียนพบความไมสอดคลองกันของพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น 

พ.ศ. 2558 กับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยใน 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก การสงมอบ 

ใบรับของคลังสินคาและประทวนสินคาใหแกผูฝากสินคา และประเด็นท่ี 2 คือการสงมอบสินคาแกผู

ทรงใบรับของคลังสินคา หรือใบประทวนสินคา 

 ประเด็นแรกการสงมอบใบรับของคลังสินคาและประทวนสินคาใหแกผูฝากสินคา

การสงมอบใบรับของคลังสินคาและประทวนสินคาใหแกผูฝากเปนหนาท่ีของนายคลังสินคาซ่ึงจะตอง

ออกเอกสารเพ่ือเปนหลักฐานในการฝากของในคลังสินคาและการจํานําสินคาท่ีฝาก ท้ังนี้เม่ือ

ทําการศึกษาผูเขียนพบวาบทบัญญัติในสวนนี้ท่ีปรากฏในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกับใน

พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 ไดบัญญัติไวแตกตางกัน กลาวคือใน

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 775 บัญญัติวา “ถาผูฝากตองการไซร นายคลังสินคาตอง

สงมอบเอกสารซ่ึงเอาออกจากทะเบียนมีตนข้ัวเฉพาะการอันมี ใบรับของคลังสินคาฉบับหนึ่ง และ

ประทวนสินคาฉบับหนึ่งใหแกผูฝาก” สวนในพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 

2558 มาตรา 25 บัญญัติวา “ผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็นตองสง

มอบใบรับของคลังสินคาใหแกผูนําสินคามาฝากเก็บในคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็นทุกครั้งเม่ือไดรับ

สินคา สวนประทวนสินคาใหสงมอบเม่ือผูนําสินคามาฝากรองขอ ท้ังนี้ ใบรับของคลังสินคาและ

ประทวนสินคา ตองบันทึกไวในทะเบียนซ่ึงสามารถตรวจสอบได” จากบทบัญญัติของกฎหมายท้ังสอง
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ฉบับขางตนจะเห็นวา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมิไดบัญญัติไวเปนหนาท่ีอยางเครงครัดของ

นายคลังสินคาท่ีจะตองออกใบรับของคลังสินคา และประทวนสินคาใหแกผูฝากของในคลังสินคา 

เนื่องจากบัญญัติไวใหมีหนาท่ีออกเอกสารดังกลาวใหเฉพาะในกรณีท่ีผูฝากสินคาตองการเทานั้น สวน

ในพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 นั้นไดกําหนดเปน 2 กรณี คือ กรณีของ

ใบรับของคลังสินคา และกรณีของประทวนสินคา กลาวคือนายคลังสินคาตองสงมอบใบรับของ

คลังสินคาใหแกผูนําสินคามาฝากเก็บในคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็นทุกครั้งเม่ือไดรับสินคา แตกรณี

ของประทวนสินคานั้นจะมีหนาท่ีสงมอบเม่ือผูฝากสินคารองขอเทานั้น 

 เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายท้ัง 2 ฉบับขางตนแลวผูเขียนมีความเห็นวา

บทบัญญัติในพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 มีความรัดกุม และเหมาะสม

มากกวาบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เนื่องจากกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และ

กิจการหองเย็น เปนกิจการท่ีมีความสําคัญ โดยจะตองรับผิดชอบตอผูฝากในสินคาท่ีรับฝาก ดังนั้นจึง

เปนการสมควรท่ีจะมีบทบัญญัติท่ีรอบคอบ รัดกุม การบัญญัติใหนายคลังสินคาจะตองสงมอบใบรับ

ของคลังสินคาใหแกผูนําสินคามาฝากเก็บในคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็นทุกครั้งเม่ือไดรับสินคานั้น

ทําใหมีหลักฐานท่ีหนักแนนและนาเชื่อถือสําหรับท้ังฝายผูรับฝาก และฝายผูฝาก อีกท้ังยังอาจใชเปน

พยานหลักฐานท่ีนาเชื่อถือในการยืนยันตอกันกรณีท่ีเกิดขอพิพาทเก่ียวกับการฝากสินคาอีกดวย 

ผูเขียนจึงเห็นวาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 ในสวนนี้มี

ความเหมาะสมดีแลว 

  อยางไรก็ดีเม่ือพิจารณาถึงประเด็นท่ี 2 คือการสงมอบสินคาแกผูทรงใบรับของ

คลังสินคา หรือใบประทวนสินคาในกรณีท่ีมีการจํานําสินคา ผูเขียนเห็นวายังมีขอบกพรองท่ีสมควร

ไดรับการแกไข กลาวคือ ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 789 วางหลักไววากรณีท่ีมีการ

จํานําสินคาจะรับมอบสินคาไดแตเม่ือเวณคืนท้ัง “ใบรับของคลังสินคาและประทวนสินคา” แต

บทบัญญัติในพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 มาตรา 30 บัญญัติโดยใชคําวา 

“ใบรับของคลังสินคาหรือประทวนสินคา” ซ่ึงเปนกรณีท่ีกฎหมาย 2 ฉบับมีบทบัญญัติแตกตางกันใน

เรื่องเดียวกัน  

 เนื่องจากการสงมอบสินคาในทุกกรณีเปนหนาท่ีสําคัญของผูประกอบกิจการ

คลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีกฎหมายท่ีบังคับใชจะตอง

ชัดเจน และรัดกุม โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีกรณีการจํานําสินคาดวย ผูประกอบกิจการก็ยิ่งควรตองใช

ความระมัดระวังในการสงมอบสินคามากข้ึน โดยตองกระทําตอเม่ือมีหลักฐานท่ีเชื่อถือได และ

ครบถวนเทานั้น ดังนั้นการท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติใหสงมอบสินคาเม่ือผูทรงเวณ

คืนท้ัง “ใบรับของคลังสินคาและประทวนสินคา” นั้นผูเขียนเห็นวาเปนบทบัญญัติท่ีรอบครอบรัดกุม
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มากกวาขอกําหนดท่ีบัญญัติในพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 ซ่ึงบัญญัติให

เวณคืนเอกสารดังกลาวเพียงอยางใดอยางหนึ่ง  

 ท้ังนี้บทบัญญัติในมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 

2558 บัญญัติวา “ใหนําบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 14 วาดวย 

 การเก็บของในคลังสินคา มาใชบังคับกับการประกอบกิจการคลังสินคา กิจการ

ไซโล หรือกิจการหองเย็นตามพระราชบัญญัตินี้ เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ

นี้” ดังนั้นบทบัญญัติในสวนนี้ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมีลักษณะเปนการขัดหรือแยงกับ

บทบัญญัติดังกลาวในพระราชบัญญัตินี้ สงผลใหไมอาจนําบทบัญญัติในสวนท่ีตองมีการเวณคืนท้ัง 

“ใบรับของคลังสินคาและประทวนสินคา” มาบังคับใชไดนั่นเอง 

 ดังนั้นบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 ใน

สวนของหนาท่ีสงมอบสินคาของผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นจึงมี

ความบกพรองในสวนเนื้อหาของกฎหมายอันเปนขอสาระสําคัญ ซ่ึงหากมิไดรับการแกไขใหสมบูรณ

ยอมสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและประชนชนท่ีเก่ียวของอยางมีนัยสําคัญ 
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บทที่ 5 

บทสรุป และขอเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 

 

 กิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นคือ กิจการท่ีใหบริการเก็บรักษา

สินคา ซ้ือขาย แลกเปลี่ยน เชา ใหเชา เชาซ้ือสินคา ตลอดจนกระทําการใด ๆ ตามแบบพิธีการ

เก่ียวกับการศุลกากร การนําเขา การสงออก การขนสงสินคา อีกท้ังยังเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียน

สําคัญสําหรับผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นอีกดวย ท้ังนี้กิจการ

คลังสินคาในประเทศไทยมีความเปนมายาวนานกวา 70 ป โดยเริ่มจากการท่ีรัฐบาลใชเปนเครื่องมือ

ในการดําเนินการรักษาระดับราคาสินคาอุปโภคบริโภคในทองตลาดมิใหสูงข้ึนจนเปนท่ีเดือดรอนแก

ประชาชนในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 

 ท้ังนี้กิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นมีสาระสําคัญในการใหบริการ

จัดเก็บตลอดจนใหบริการตางๆ เก่ียวกับสินคาดังท่ีกลาวมาขางตนเหมือนกัน โดยมีขอแตกตางกันใน

รายละเอียดในสวนของลักษณะทางกายภาพและการควบคุมเฉพาะ กลาวคือ กิจการคลังสินคา

ใหบริการจัดเก็บตลอดจนใหบริการตางๆ เก่ียวกับสินคาท่ัวไปๆ ในขณะท่ีกิจการไซโลจะตองมีการ

ควบคุมความชื้นเพ่ือรักษาคุณภาพของสินคา โดยท่ีหองเย็นนั้นเปนการใหบริการโดยมีการควบคุม

อุณหภูมิในการเก็บรักษาสินคานั่นเอง 

 กิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นเปนกิจการท่ีมีความสําคัญตอ

ระบบโลจิสติกสซ่ึงมีความสําคัญอยางมากในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท้ังตอรัฐบาลและ

ภาคเอกชน โดยกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นทําหนาท่ีเปนแหลงเก็บรักษาสินคา

เพ่ือวัตถุประสงคหลายประการ ท้ังเพ่ือเปนเครื่องมือใหรัฐบาลควบคุมเสถียรภาพความสมดุลของท้ัง

ปริมาณและราคาสินคาในทองตลาด นอกจากนี้ยังเปนแหลงสํารองวัตถุดิบและสินคาเพ่ือการนําเขาสู

กระบวนการผลิต สงใหแกผูรับสินคา ตลอดจนสงสินคาออกไปยังตางประเทศ อีกท้ังยังเปนแหลง

เงินทุนหมุนเวียนสําคัญสําหรับผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นอีกดวย

 นอกจากนี้กิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นยังเปนหนึ่งในกิจการโลจิ

สติกสท่ีจะตองมีการเปดโอกาสใหผูประกอบการตางดาวสัญชาติอาเซียนเขามาลงทุนในประเทศไทย

ไดถึงรอยละ 70 ตามท่ีถูกกําหนดไวในแผนงานการรวมกลุมสาขาโลจิสติกสของอาเซียน (Roadmap 
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for the Integration of Logistics Services) ในสวนของบริการโกดังและคลังสินคา (Storage & 

warehousing services) และตามพิธีสารอนุวัติขอผูกพันเปดตลาดการคาบริการชุดท่ี 9 (9th 

Package)  จากความรวมมือระหวางประเทศดังกลาวขางตน รัฐบาลจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ี

จะตองตระหนักถึงการมีมาตรการกํากับดูแล ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาของกิจการคลังสินคา 

กิจการไซโล และกิจการหองเย็นดังกลาวอยางจริงจัง เพ่ือใหกิจการของไทยมีศักยภาพในการแขงกัน

กับกิจการของตางประเทศอันจะทําใหประเทศไดประโยชนทางเศรษฐกิจ ตลอดจนกําจัดขอเสีย

เปรียบตางๆ อันอาจเกิดข้ึนในอนาคตอีกดวย 

 ประเทศไทยมีจุดแข็งท่ีสําคัญหลายประการในการพัฒนาระบบโลจิสติกส ท้ังในดาน

ท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศท่ีเปนจุดแข็งสําคัญอยางหนึ่งท่ีสรางความนาสนใจในการเขาลงทุนและ

ชวยสนับสนุนการเปนศูนยกลางโลจิสติกสอาเซียน เนื่องจากไทยตั้งอยูใจกลางของภูมิภาคอินโดจีน 

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงเปนจุดท่ีสามารถเชื่อมโยงเสนทางขนสงไดหลายสาย และท่ีตั้งทาง

ภูมิศาสตรของไทยยังเปนจุดเชื่อมตอระหวางระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงซ่ึงเปนเสนทาง

คมนาคมท่ีเชื่อมโยงระหวางอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ประกอบ ดวย 6 ประเทศ คือ ไทย จีน เวียดนาม 

กัมพูชา พมา และลาว ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงจึงเปนเสนทางคมนาคมท่ีเชื่อมตอ

ระหวางอาเซียนกับประเทศอ่ืนท่ีอยูรอบๆ ภูมิภาค อยางจีน อินเดีย ฯลฯ นั่นเอง 

 นอกจากนี้ พ้ืนท่ีทางภาคใตของไทยยังติดชายฝงทะเลท้ัง 2 ฝง โดยเฉพาะฝงอันดามัน

สามารถพัฒนาเปนทาเรือน้ําลึกได ขณะท่ีการขนสงในประเทศสวนใหญยังพ่ึงพิงการขนสงทางถนน

เปนหลักกวารอยละ 86  ของปริมาณการขนสงสินคาภายในประเทศ ซ่ึงไทยมีเครือขายการขนสงทาง

ถนนท่ีครอบคลุมไปท่ัวประเทศ อีกท้ังยังสามารถเชื่อมโยงการขนสงไปยังประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาค

อินโดจีน และจีนตอนใต อีกท้ังผูประกอบการไทยยังมีความชํานาญและเชี่ยวชาญในพ้ืนท่ีและการ

ขนสงทางอีกดวย ในดานโครงสรางพ้ืนฐานโดยรวมของประเทศไทยคอนขางมีความพรอม ไมวาจะ

เปนถนน สนามบิน ไฟฟา หรือสาธารณูปโภคตางๆ ขณะท่ีประเทศเพ่ือนบานบางประเทศยังตองใช

ระยะเวลาในการพัฒนา อีกท้ังไทยยังมีตนทุนแรงงานท่ีต่ํากวาบางประเทศ เชนประเทศสิงคโปร และ

ประเทศมาเลเซียอีกดวย 

 อยางไรก็ดีในปจจุบันกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของไทยยัง

ประสบกับปญหาหลายประการ ท้ังปญหาความเหลื่อมล้ําในทางเทคโนโลยีในการจัดเก็บสินคา  โดย

ผูประกอบการในประเทศสวนใหญมีขนาดเล็ก การดําเนินธุรกิจแบบไมครบวงจร การขาดการพัฒนา

คุณภาพการใหบริการ โดยเฉพาะในดานเทคโนโลยี และยังขาดการสนับสนุนท่ีชัดเจนจากภาครัฐ
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เนื่องจากไมมีหนวยงานกลางท่ีดูแลรับผิดชอบโดยตรง นอกจากนี้ผูประกอบการยังไมไดรับการ

สนับสนุนสงเสริมท่ีสมควรในการประกอบกิจการ ทําใหผูประกอบการไทยยังขาดศักยภาพในการ

แขงขันและการใหบริการท่ีหลาก หลายและเชื่อมโยงการขนสงรูปแบบอ่ืนๆ ตลอดจนการคมนาคม

ขนสงบางรูปแบบยังเปนไปอยาง จํากัด เชนระบบขนสงทางรางซ่ึงยังมีสัดสวนนอยมากเพ่ือเทียบกับ

รูปแบบการขนสงทางถนน และบุคลากรสวนใหญขาดทักษะและความรูดานภาษาตางประเทศ เปน

ตนอันกระทบตอความสามารถในการแขงขันการใหบริการโลจิสติกสของผูประกอบการไทย 

นอกจากนี้ยังปรากฏปญหาดานความโปรงใสในการควบคุมตรวจสอบกิจการ ตลอดจนการขาดความมี

มาตรฐานในการบริหารจัดการอันเปนสากลอีกดวย ท้ังนี้มีการคาดการณวาการเปดเสรีประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะสงผลใหกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของไทยถูก

กระทบเปนอยางมาก เนื่องจากผูประกอบการไทยจะตองพบกับคูแขงท่ีเปนบริษัทตางชาติซ่ึงอาจมี

ความพรอมมากกวา  

 ในดานกฎหมาย รัฐบาลโดยกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ไดริเริ่มการบัญญัติ

กฎหมายเฉพาะข้ึนมาเพ่ือการกํากับดูแลกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น โดยราง

พระราชบัญญัติข้ึนเพ่ือบังคับใชกับกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นเปนการเฉพาะ

คือ รางพระราชบัญญัติ คลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. ... ซ่ึงรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวได

ถูกปรับปรุงแกไขเรื่อยมาจนกระท่ังเม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2558 ท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติได

ประกาศใหบังคับใชรางพระราชบัญญัติ คลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. ... เปนกฎหมาย คือ 

พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 เพ่ือใหเปนกฎหมายเฉพาะในการกํากับดูแล

กิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น เพ่ือใหประชาชนมีหลักประกันและความเชื่อม่ัน 

ตลอดจนทําใหการประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นเปนไปอยางมีระบบ มี

ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

 จากการศึกษาพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 โดยละเอียด

ประกอบกับการวิเคราะหเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศอาเซียน 3 ประเทศ ไดแก ประเทศ

สิงคโปร ประเทศมาเลเซีย และประเทศฟลิปปนส ท้ังบทบัญญัติในสวนของประเภทของคลังสินคา 

การขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินคา การกํากับดูแลกิจการคลังสินคา หนาท่ีของผูประกอบ

กิจการคลังสินคา ตลอดจนความรับผิดของผูประกอบกิจการคลังสินคาแลวพบผูเขียนวา 

พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 มีบทบัญญัติในสวนท่ีเปนประโยชนตอการ

สรางหลักประกันและความเชื่อม่ันใหแกประชาชน ตลอดจนความพยายามในการสรางมาตรการใน

การกํากับดูแลการประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นอยูหลายสวน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งความพยายามของภาครัฐท่ีจะไมสรางภาระแกเอกชนโดยไมจําเปนในสวนของ
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คลังสินคา ไซโล และหองเย็นท่ีเก็บรักษาสินคาของตนเอง ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอ

การสงเสริมการพัฒนากิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น 

 อยางไรก็ดีผูเขียนยังคงพบขอบกพรองท่ีสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้อยูหลาย

ประการ  กลาวคือ ขอบเขตการกํากับดูแลกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น 

บทบัญญัติยกเวนการกํากับดูแลกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของหนวยงาน

ภาครัฐ กลไกการตรวจสอบคลังสินคา ไซโล และหองเย็นท่ีเก็บรักษาสินคาของตนเอง องคประกอบ

คณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็น อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการฯ อํานาจหนาท่ีใน

การออกประกาศกําหนดอัตราคาบําเหน็จในการเก็บรักษาสินคา หรือใหบริการเก่ียวกับสินคาไมใหสูง

เกินควร ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็น การควบคุม

อํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ และหนาท่ีสงมอบสินคาของผู

ประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น 

 ท้ังนี้หากบทบัญญัติท่ีมีขอบกพรองดังกลาวไมไดรับการแกไขยอมสงผลกระทบตอทุก

ภาคสวนท้ังตอการบังคับใชกฎหมาย ภาคประชาชน ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ผลประโยชนของ

ภาครัฐ และผลกระทบตอผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น อันถือเปน

ความลมเหลวตอเปาประสงคท่ีตองการบัญญัติกฎหมายข้ึนเพ่ือสรางประโยชนตอประชาชน และตอ

ระบบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น 

 ผูเขียนจึงมีความเห็นวาควรมีการแกไขพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น 

พ.ศ. 2558 ใหสมบูรณ ตลอดจนขจัดชองวางทางกฎหมายและขอบกพรองตางๆ เพ่ือบรรลุ

เปาประสงคของการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ ท่ีตองการใหเปนเครื่องมือของรัฐในการคุมครอง

ประชาชน และพัฒนามาตรฐานกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของประเทศได

อยางมีประสิทธิภาพ 
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5.2 ขอเสนอแนะ 

 

 เพ่ือใหพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 มีความครบถวน

สมบูรณ สามารถใชเปนเครื่องมือในการรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ ประชาชน ตลอดจน

สงเสริมการพัฒนามาตรฐานกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของประเทศไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ผูเขียนขอเสนอขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และ

หองเย็น พ.ศ. 2558 ในประเด็นตางๆ 5 ประเด็น ดังนี้ 

 

 ประเด็นท่ี 1 ขอบเขตการกํากับดูแลกิจการคลังสินคา กิจการไซโล  

และกิจการหองเย็น 

 

 บทบัญญัติในพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 ในสวนท่ีวาดวย

ขอบเขตการกํากับดูแลกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นนี้ยังคงมีประเด็น

ขอบกพรองท่ีสําคัญ กลาวคือในสวนของบทบัญญัติยกเวนการกํากับดูแลกิจการคลังสินคา กิจการ

ไซโล และกิจการหองเย็นของหนวยงานภาครัฐ และในสวนของบทบัญญัติวาดวยกลไกการตรวจสอบ

คลังสินคา ไซโล และหองเย็นท่ีเก็บรักษาสินคาของตนเอง โดยผูเขียนมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

 

ก) บทบัญญัติยกเวนการกํากับดูแลกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหอง

เย็นของหนวยงานภาครัฐ  

 บทบัญญัติยกเวนการกํากับดูแลกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น

ของหนวยงานภาครัฐ อยูในมาตราท่ี 4 ซ่ึงบัญญัติวา “พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง 

ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ” ซ่ึงผูเขียนมีความเห็น

วาการบัญญัติกฎหมายโดยใหขอยกเวนแกหนวยงานของรัฐเปนการท่ัวไปนั้น นอกจากจะไมเปนธรรม

ในทางธุรกิจซ่ึงเปนการใหโอกาสภาครัฐใหไดเปรียบอยางมากในการแขงขันประกอบกิจการกับเอกชน

แลว ยังอาจสงผลกระทบแกภาคประชาชน ตลอดจนอาจกอใหเกิดความสูญเสียตอระบบเศรษฐกิจ

โดยรวม เนื่องจากกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นเปนกิจการท่ีมีความสําคัญ จึง

สมควรมีมาตรการในการกํากับดูแลกิจการดังกลาวอยางรัดกุม ท้ังนี้หากหนวยงานของรัฐดําเนิน

กิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นเชนเดียวกับภาคเอกชน ดังท่ีเคยมีองคการหองเย็น
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ซ่ึงเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจนั้น  ก็มีความเปนไปไดเชนเดียวกันท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบแก

ประชาชน ตลอดจนอาจกอใหเกิดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมไมตางจากกิจการของ

เอกชน กรณีจึงไมควรบัญญัติกฎหมายยกเวนการกํากับดูแลกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการ

หองเย็นของหนวยงานภาครัฐเปนการท่ัวไป 

  อยางไรก็ดียอมเปนท่ีเขาใจไดวาการดําเนินนโยบายของภาครัฐนั้นมีลักษณะพิเศษ 

และมีรูปแบบเฉพาะ ซ่ึงในบางกรณีก็มีความจําเปนท่ีจะตองไดรับการผอนผันใหเกิดความสะดวก และ

รวดเร็วในการดําเนินนโยบายอันเก่ียวพันกับประโยชนของประชาชนหมูมากและประเทศชาติ 

ยกตัวอยางเชน นโยบายการรับจํานําขาว ซ่ึงเปนโครงการขนาดใหญของรัฐ ตองการการดําเนินการท่ี

รวดเร็ว คลองตัว เพ่ือประโยชนของประชาชน ดังนั้นการกํากับดูแลตามกฎหมายจึงอาจไมเหมาะสม

ตอสถานการณดังกลาว ผูเขียนจึงมีความเห็นวาในกรณีเชนนี้หนวยงานของรัฐมีเหตุผลท่ีจะไดรับการ

ผอนผันตามสมควร  

  ผูเขียนจึงขอเสนอใหแกไขบทบัญญัติในสวนนี้ โดยการบัญญัติใหในสถานการณ

ปกติหากหนวยงานของรัฐจะประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น โดยเปนการ

ประกอบกิจการเพ่ือบําเหน็จเปนทางการคาปกติ หนวยงานดังกลาวก็จะตองอยูภายใตบังคับของ

พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 เชนเดียวกับกิจการของภาคเอกชน โดยมี

บทบัญญัติยกเวนใหแกหนวยงานของรัฐไมตองอยูภายใตพระราชบัญญัตินี้เฉพาะเม่ือมีเหตุอันควรหรือ

จําเปน เชนนี้ก็จะสามารถแกปญหาความไมเปนธรรมในการแขงขันทางการคา ตลอดจนเปน

หลักประกันแกประชาชนไดวากิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นของหนวยงาน

ภาครัฐมีความโปรงใส และมีมาตรฐานอันเชื่อถือได อีกท้ังยังเปนแนวทางในการปองกันความผิดพลาด

ในการบริหารกิจการเพ่ือมิใหสงผลกระทบตอเศรษฐกิจมหภาคของประเทศอีกดวย 

 

ข) กลไกการตรวจสอบคลังสินคา ไซโล และหองเย็นท่ีเก็บรักษาสินคาของตนเอง 

  ดวยเหตุผลท่ีภาครัฐมีความพยายามจะออกกฎหมายใหเปนภาระแกภาคเอกชนให

นอยท่ีสุดนั้น คลังสินคา ไซโล และหองเย็นท่ีเก็บรักษาสินคาของตนเองจึงไมอยูภายใตบังคับของ

พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 ซ่ึงถือเปนแนวทางท่ีเปนประโยชนอยางยิ่ง

ตอการประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น อยางไรก็ดีหากภาครัฐใหอิสระแก

คลังสินคา ไซโล และหองเย็นท่ีเก็บรักษาสินคาของตนเองโดยปราศจากความระมัดระวังแลว 

บทบัญญัติดังกลาวอาจกลายเปนดาบสองคมไดในกรณีท่ีผูประกอบกิจการท่ีไมสุจริตใชชองวางในทาง
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กฎหมายนี้หาประโยชนโดยการประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็นเพ่ือ

บําเหน็จเปนทางการคาปกติโดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงกรณีเชนวานี้ยอมเปนการยากท่ีภาครัฐจะควบคุม 

หรือตรวจสอบพบกอนท่ีจะเกิดความเสียหายรายแรงแกประชาชนและระบบเศรษฐกิจ 

  ดังนั้นเพ่ือเปนการปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดจากบทบัญญัติในสวนนี้ ผูเขียน

จึงขอเสนอใหมีการบัญญัติมาตรการทางกฎหมายท่ีไมเปนการสรางภาระแกเอกชนมากเกินไป และไม

กอความเสียหายตอความลับทางการคาแกผูประกอบกิจการ โดยการบัญญัติใหกระทรวงพาณิชยซ่ึง

เปนหนวยงานท่ีมีขอมูลของธุรกิจภาคเอกชนอยูแลวมีหนาท่ีสํารวจกิจการท่ีมีคลังสินคา ไซโล หรือ

หองเย็นท่ีเก็บรักษาสินคาของตนเอง และมีอํานาจตรวจสอบคลังสินคา ไซโล และหองเย็นดังกลาว 

และมีอํานาจในการสุมสํารวจคลังสินคา ไซโล และหองเย็นโดยท่ีไมตองมีขอบังคับท่ีเขมงวดให

ผูประกอบการจะตองปฏิบัติ หากแตเปนการทํางานเชิงรุกของพนักงานเจาหนาท่ี ท้ังนี้ยังควรเพ่ิม

บทบัญญัติเก่ียวกับบทลงโทษของกิจการท่ีดําเนินการในทางหาบําเหน็จเปนทางการคาปกติโดยมิไดรับ

อนุญาตใหมีความรุนแรงท้ังทางปกครอง ทางอาญา และทางแพงเพ่ือเปนมาตรการในเชิงปองปราม

การกระทําความผิด 

 

 ประเด็นท่ี 2 องคประกอบคณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็น 

 

 เม่ือพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา 7 ท่ีบัญญัติถึงองคประกอบคณะกรรมการกํากับ

คลังสินคา ไซโล และหองเย็นแลวพบวาคณะกรรมการดังกลาวมีขนาดใหญเกินไป ซ่ึงอาจสงผล

กระทบตอความคลองตัว ตลอดจนงบประมาณในการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ กลาวคือมีการ

บัญญัติใหคณะกรรมการประกอบไปดวยหนวยงานตางๆ ถึง 15 หนวยงานประกอบไปดวย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชยเปนรองประธาน

กรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนกระทรวงมหาดไทย 

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย และผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูและประสบการณ

เก่ียวกับกิจการคลังสินคา กิจการไซโล กิจการหองเย็น หรือกิจการธนาคารพาณิชย กิจการละหนึ่งคน

เปนกรรมการ และใหอธิบดีกรมการคาภายในเปนกรรมการและเลขานุการ 

 จากการศึกษาพบวาหนวยงานขางตนบางหนวยงานมิไดมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงท่ี

เก่ียวของกับการดําเนินการใหเปนไปตามหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล 

และหองเย็น พ.ศ. 2558 กลาวคือ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
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แหงชาติ และ ผูทรงคุณวุฒิจากกิจการธนาคารพาณิชย โดยผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินั้นมีหนาท่ีและภารกิจหลักท่ีสําคัญคือการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติเพ่ือใชเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแตละชวงระยะเวลา 5 ป 

นอกจากนี้ยังทําหนาท่ีในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและดําเนินการใหสําเร็จตาม

แผนดังกลาวโดยดูแลในสวนของโครงการพัฒนาของสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ เม่ือพิจารณาถึง

บทบาทของหนวยงานดังกลาวตอการดําเนินการตามพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น 

พ.ศ. 2558 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีบังคับใชแกภาคเอกชนแลวพบวาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไมไดมีบทบาทโดยตรงอันสมควรแกการบรรจุใหเปนองคประกอบของ

คณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็นแตอยางใด 

 นอกจากนี้ในตอนทายของมาตรา 7 ยังบัญญัติใหมีผูมีความรูและประสบการณเก่ียวกับ

กิจการธนาคารพาณิชยเปนกรรมการดวย 1 คนนั้น ผูเขียนมีความเห็นวาไมมีความจําเปนท่ีจะตอง

บัญญัติใหหนวยงานดังกลาวเปนองคประกอบของคณะกรรมการ เนื่องจากกิจการธนาคารพาณิชยนั้น

อยูภายใตการควบคุมของธนาคารแหงประเทศไทย การมีผูแทนธนาคารแหงประเทศไทยเปน

คณะกรรมการยอมเพียงพอในการดูแลการปลอยสินเชื่อใหผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล 

และกิจการหองเย็นอยูแลว ไมจําเปนตองบัญญัติใหมีผูมีความรูและประสบการณเก่ียวกับกิจการ

ธนาคารพาณิชยอันจะเปนการซํ้าซอนกันอีกนั่นเอง 

 ผูเขียนมีความเห็นวาควรตัดหนวยงานดังกลาวท้ังสองหนวยงานออกจากองคประกอบ

ของคณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็น ท้ังนี้เพ่ือความคลองตัวในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการ และไมเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยไมจําเปนอีกดวย โดยหากคณะกรรมการมี

ความจําเปนก็อาจใชวิธีการติดตอขอขอมูล หรือความรวมมือจากหนวยงานดังกลาวเปนกรณีๆ ไป 

 

 ประเด็นท่ี 3 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็น 

 

 จากการศึกษาพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 พบวาอํานาจ

หนาท่ีของคณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็นท่ีกฎหมายบัญญัตินั้นเปนอํานาจหนาท่ี

ในการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย และโดยสวนใหญเปนอํานาจหนาท่ีในเชิงรับ ซ่ึงเม่ือศึกษา

พระราชบัญญัติดังกลาวโดยละเอียดแลว ผูเขียนเห็นวายังคงมีบทบัญญัติท่ีเปนขอบกพรองท่ีสําคัญ 2 

ประการดังนี้ 
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ก) อํานาจหนาท่ีในการออกประกาศกําหนดอัตราคาบําเหน็จในการเก็บรักษา

สินคา หรือใหบริการเกี่ยวกับสินคา 

   กรณีท่ีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจคณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และ

หองเย็นมี อํานาจหนาท่ีในการออกประกาศกําหนดอัตราคาบําเหน็จในการเก็บรักษาสินคา หรือ

ใหบริการเก่ียวกับสินคาไมใหสูงเกินสมควรกรณีมีเหตุอันควรหรือจําเปนในการรักษาระดับอัตราคา

บําเหน็จอยางเปนธรรมนั้น ผูเขียนเห็นดวยเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนมาตรการท่ีเปนประโยชนตอ

ประชาชนโดยท่ีไมกระทบตอภาคเอกชนเกินสมควร  

   อยางไรก็ดีผูเขียนเห็นวาพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังขาดบทบัญญัติกรณีการ

กํากับดูแลอัตราคาบําเหน็จในการเก็บรักษาสินคา หรือใหบริการเก่ียวกับสินคาไมใหต่ําเกินสมควร ซ่ึง

กรณีนี้หากมิไดพิจารณาอยางถ่ีถวนจะเห็นวาการท่ีคาบําเหน็จในการเก็บรักษาสินคา หรือใหบริการ

เก่ียวกับสินคามีอัตราท่ีต่ํานั้นยอมเปนประโยชนตอประชนชน อยางไรก็ดีหากพิจารณาถึงคุณภาพ 

และมาตรฐานของบริการท่ีประชาชนจะไดรับ ตลอดจนผลกระทบตอเศรษฐกิจในภาพใหญแลวจะ

เห็นไดวา การกํากับดูแลอัตราคาบําเหน็จในการเก็บรักษาสินคา หรือใหบริการเก่ียวกับสินคาไมใหต่ํา

เกินสมควรนั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 

   ผูเขียนจึงขอเสนอใหมีบทบัญญัติในการกํากับดูแลอัตราคาบําเหน็จในการ

เก็บรักษาสินคา หรือใหบริการเก่ียวกับสินคาไมใหต่ําเกินสมควรเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติดวย ท้ังนี้

เพ่ือรักษาประโยชนของประชาชน ตลอดจนปองกันการผูกขาดตลาดอันยอมจะสงผลกระทบตอระบบ

เศรษฐกิจของประเทศอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได 

 

ข) ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล  

และหองเย็น 

  ดังท่ีไดกลาวมาขางตนแลววาขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกํากับ

คลังสินคา ไซโล และหองเย็นนั้นเปนอํานาจหนาท่ีในเชิงรับเพ่ือการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย

เทานั้น ผูเขียนมีความเห็นวาการกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเชนนี้ไมกอประโยชนสูงสุดใน

มาตรฐานของกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น ควรมีการบัญญัติอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็นใหมีอํานาจหนาท่ีในเชิงรุกดวย เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคของกฎหมายในการพัฒนาศักยภาพของกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหอง
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เย็น โดยผูเขียนขอเสนอใหบัญญัติเพ่ิมเติมอํานาจแกคณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหอง

เย็น 4 ประการดังตอไปนี้ 

   ประการแรก ใหคณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็นมีอํานาจ

หนาท่ีในการสงเสริมการพัฒนาและวิจัย การใหความรู และการลดตนทุนท่ีเก่ียวกับกิจการคลังสินคา 

กิจการไซโล และกิจการหองเย็น  

   ประการท่ีสอง ใหคณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็นมีอํานาจ

หนาท่ีกําหนดมาตรฐานและจัดลําดับคุณภาพการใหบริการคลังสินคา ไซโล และหองเย็น  

   ประการท่ีสาม ใหคณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็นมีอํานาจ

หนาท่ีจัดทําฐานขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินกิจการคลังสินคา กิจการไซโล และกิจการหองเย็น 

รวมท้ังเผยแพรขอมูลดังกลาว และ 

   ประการสุดทาย ใหคณะกรรมการกํากับคลังสินคา ไซโล และหองเย็นมีอํานาจ

หนาท่ีใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอรัฐมนตรีในปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวกับกิจการคลังสินคา กิจการไซโล 

และกิจการหองเย็น และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 

 ประเด็นท่ี 4 การควบคุมอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีในการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติ  

   

  เปนปกติวิสัยท่ีการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีจะตองกระทบตอการดําเนิน

กิจการของผูประกอบการอยูไมมากก็นอย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชความรอบคอบ รัดกุม

ในการใหอํานาจแกพนักงานเจาหนาท่ีดังกลาว ปญหาท่ีพบจากการศึกษาพระราชบัญญัติคลังสินคา 

ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 คือบทบัญญัติดังกลาวบัญญัติใหอํานาจแกพนักงานเจาหนาท่ีในการ

เก็บ หรือนําสินคาไปเปนตัวอยางเพ่ือตรวจสอบ โดยมิไดมีการบัญญัติวาพนักงานเจาหนาท่ีมีหนาท่ี

ตองปฏิบัติประการใดตอสินคาดังกลาวเม่ือทําการตรวจสอบเสร็จสิ้น ชองวางในทางกฎหมายนี้อาจ

สงผลเสียหายตอท้ังผูประกอบกิจการและเจาของสินคา ท้ังยังอาจเปนชองทางใหเกิดการทุจริต ปฏิบัติ

หนาท่ีโดยมิชอบ หรือแมกระท่ังอาจเกิดความเสียหายแกสินคาท่ีถูกนําไปเปนตัวอยางเพ่ือตรวจสอบ

นั้นๆ เองดวย 

  ผูเขียนจึงขอเสนอใหมีการเพ่ิมเติมบทบัญญัติในสวนนี้โดยการเพ่ิมเติมขอความ 

“และคืนสินคาดังกลาวเม่ือตรวจสอบเสร็จแลวตามสภาพท่ีเปนอยู ณ เวลาท่ีตรวจสอบเสร็จ” ไวใน
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ตอนทายของบทบัญญัติดังกลาวเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ี อีกท้ังเพ่ือ

ปองกันปญหาอันอาจเกิดข้ึนอีกดวย โดยบัญญัติขอยกเวนกรณีท่ีสินคากรณีเปนของสดเนาเสียไดตาม

ความเหมาะสม 

 

  ประเด็นท่ี 5 หนาท่ีสงมอบสินคาของผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล 

และกิจการหองเย็น 

 

  หนาท่ีในการสงมอบสินคาเปนหนาท่ีสําคัญของผูประกอบกิจการคลังสินคา 

กิจการไซโล และกิจการหองเย็น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีกฎหมายท่ีบังคับใชจะตองชัดเจน และ

รัดกุม โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีกรณีการจํานําสินคาดวยผูประกอบกิจการก็ยิ่งควรตองใชความ

ระมัดระวังในการสงมอบสินคามากข้ึน โดยควรจะกระทําตอเม่ือมีหลักฐานท่ีเชื่อถือไดและครบถวน

เทานั้น  

  โดยขอบกพรองท่ีพบในบทบัญญัติสวนนี้คือกรณีการสงมอบสินคาแกผูทรงใบรับ

ของคลังสินคาหรือใบประทวนสินคาในกรณีท่ีมีการจํานําสินคา กลาวคือบทบัญญัติในมาตรา 30 

พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 บัญญัติวา “เม่ือผูทรงใบรับของคลังสินคา

หรือประทวนสินคามาขอรับสินคาท่ีฝากโดยเวนคืนใบรับของคลังสินคาหรือประทวนสินคา ผูประกอบ

กิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็น ตองสงมอบสินคาใหแกผูทรงใบรับของคลังสินคา

หรือประทวนสินคา เวนแตจะปรากฏวาผูฝากมีหนี้อันเกิดจากการฝาก หรือหนี้จากการรับบริการอ่ืน

ใดเก่ียวกับสินคาท่ีรับฝาก ใหยึดหนวงสินคาไวไดตามจํานวนหนี้ท่ีคางชําระอยู” 

จะเห็นไดวาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 บญัญัติในสวนนี้

โดยใชคําวา “ใบรับของคลังสินคาหรือประทวนสินคา” ตางจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 789 ซ่ึงวางหลักไววากรณีท่ีมีการจํานําสินคาจะรับมอบสินคาไดแตเม่ือเวณคืนท้ัง “ใบรับของ

คลังสินคาและประทวนสินคา” ท้ังนี้การบัญญัติใหผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือ

กิจการหองเย็น ตองสงมอบสินคาใหแกผูทรงใบรับของคลังสินคาหรือประทวนสินคาอยางใดอยางหนึ่ง

ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้อาจสงผลใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตามมาได  

  อยางไรก็ดีบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดังกลาวไมอาจ

อนุโลมนํามาใชไดเนื่องจากบทบัญญัติในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น 

พ.ศ. 2558 ไดบัญญัติใหนําบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 14 วาดวยการ

เก็บของในคลังสินคา มาใชบังคับกับการประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็น
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ตามพระราชบัญญัตินี้ เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงกรณีนี้เปนกรณีท่ี

กฎหมายบัญญัติไวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ กรณีจึงไมอาจอนุโลมนํามาใชไดนั่นเอง 

  เนื่องดวยเหตุผลท่ีวาใบรับของคลังสินคาและประทวนสินคามีลักษณะเปนตราสาร

ท่ีโอนกรรมสิทธิ์ไดโดยการสลักหลังและสงมอบใหแกกัน ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดวาใบรับของ

คลังสินคาและประทวนสินคาในการฝากสินคาครั้งเดียวกันอาจไมไดมีผูทรงเปนคนเดียวกัน โดยอาจ

เกิดกรณีท่ีผูฝากสินคาซ่ึงเปนผูทรงใบรับของคลังสินคานําสินคาไปจํานํา เม่ือผูฝากสลักหลังประทวน

สินคาใหแกผูรับจํานําแลวผูรับจํานําก็จะเปนผูทรงประทวนสินคา กรณีเชนนี้หากพิจารณาจาก

บทบัญญัติในพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 แลวจะพบวาจะเกิดผูท่ีมีสิทธิ์

รับสินคาจากผูประกอบกิจการฯ ถึง 2 คน กลาวคือ ผูทรงใบรับของคลังสินคา และผูทรงประทวน

สินคา เนื่องจากกฎหมายบัญญัติใหผูประกอบกิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็น ตอง

สงมอบสินคาใหแกผูทรงใบรับของคลังสินคาหรือประทวนสินคาอยางใดอยางหนึ่ง เชนนี้ยอมเกิดเปน

ปญหาวาใครคือเจาของผูมีสิทธิ์ออกสินคาไปจากผูประกอบกิจการคลังสินคา ไซโล และหองเย็นท่ี

แทจริง อันอาจสงผลเสียหายอยางรายแรงไดหากผูประกอบกิจการฯ มีการสงมอบสินคาใหแกผูท่ีมิใช

เจาของสินคาท่ีแทจริง 

  ในประเด็นนี้ผูเขียนขอเสนอใหแกไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล 

และหองเย็น พ.ศ. 2558 มาตรา 30 โดยใชคําวา “ใบรับของคลังสินคาและประทวนสินคาถามี” แทน

คําวา “ใบรับของคลังสินคาหรือประทวนสินคา” เนื่องจากในการฝากสินคาบางกรณีอาจไมมีการสง

มอบประทวนสินคาเนื่องจากผูฝากสินคามิไดรองขอนั่นเอง ซ่ึงถอยคําดังกลาวจะสามารถนําไปใชแก

ท้ังกรณีท่ีมีการจํานําสินคา และไมมีการจํานําสินคาไดอยางครอบคลุมและครบถวน ทําใหมีความ

นาเชื่อถือไดมากกวากรณีการเวณคืนตราสารเพียงอยางใดอยางหนึ่ง และยังเปนการปองกันปญหาอัน

อาจเกิดข้ึนในทางปฏิบัติดังท่ีไดกลาวมาแลว นอกจากนี้การแกไขเพ่ิมเติมท่ีผูเขียนเสนอนี้ยังเปนไป

เพ่ือความสอดคลองกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 14 วาดวยการเก็บ

ของในคลังสินคา ทําใหกฎหมายมีเก่ียวเนื่องความสอดคลองกันอีกดวย 
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ภาคผนวก ก 

กฎหมายของประเทศมาเลเซียเกี่ยวกับกิจการคลังสินคากิจการไซโล  

และกิจการหองเย็น : CUSTOMS ACT 1967 

 

LAWS OF MALAYSIA 

Act 235 

CUSTOMS ACT 1967 

 

PART I 

PRELIMINARY 

 

Short title 

1. (1) This Act may be cited as the Customs Act 1967. 

 (2) (Omitted). 

Interpretation 

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires— 

“agent”, in relation to a vessel includes chinchew and comprador; 

“aircraft” includes any kind of craft which may be used for the 

conveyance of passengers or goods by air; 

“collection station” means a customs warehouse established in Singapore under 

subsection 63(2); 

“computer” has the meaning assigned thereto in section 3 of the Evidence Act 1950 

[Act 56]; 

“customs airport” means any place which has been prescribedas a customs airport; 
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“customs duty” means any import duty, export duty, surtax, surcharge or cess 

imposed by or under this Act, any countervailing duty or anti-dumping duty imposed 

by or under the Countervailing and Anti-Dumping Duties Act 1993 [Act 504] and 

includes any royalty payable in lieu of an export duty under any written law, or a 

contract, lease or agreement to which the Federal Government or the Government 

of any State is a party or to which such Government 

has consented; 

“customs port” means any port prescribed to be a customs port; 

“customs warehouse” means a warehouse or other place established by the Minister 

under subsection 63(1) for the deposit of dutiable goods; 

“denatured” means effectually rendered unfit for human consumption to the 

satisfaction of the Director General; 

“Director General” means the Director General of Customs and Excise appointed 

under subsection 3(1); 

“document” has the meaning assigned thereto in section 3 of the Evidence Act 1950; 

“dutiable goods” means all goods subject to the payment of customs duty and on 

which such duty has not yet been paid; 

“duty free shop” means any place licensed for the warehousing and sale of dutiable 

goods free of duty under section 65D; 

“electronic data interchange” means the transfer, from computer to computer, of 

commercial and administrative transactions using an agreed message standard to 

structure the data pertaining to a transaction; 

“export” with its grammatical variations and cognate expressions means to take or 

cause to be taken out of Malaysia, by land, sea or air or to place any goods in a 

vessel, conveyance or aircraft for the purpose of such goods being taken out of 

Malaysia by land, sea or air;  

“export by air” includes exportation in any manner or by any means by air; 
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“export by road” includes exportation in any manner or by any means by land, and 

includes, in particular, exportation through the land by means of a pipeline; 

“export by sea” includes exportation in any manner or by any means by sea, and 

includes, in particular, exportation through the sea by means of a pipeline; 

“exporter” includes any person by whom any goods (including goods transferred 

from an importing aircraft or ship) are exported from Malaysia or supplied for use as 

aircraft’s or ship’s stores, and also the owner, or any person acting on his behalf, and 

any person who for customs purposes signs any document relating to goods 

exported or intended for exportation or supplied or intended for supply as aircraft’s 

or ship’s stores as aforesaid; 

“Financial Authority” in relation to Sabah and Sarawak means any person appointed 

by the Minister, by notification in the appropriate Gazette, to exercise under the 

directions of the Minister any function which the Minister is empowered or required 

by this Act to exercise in Sabah or Sarawak; 

“goods” includes animals, birds, fish, plants and all kinds of movable property; 

“hover” in the case of a vessel in territorial waters means to linger without apparent 

lawful purpose, whether such vessel be moving or not moving; 

“import” with its grammatical variations and cognate expressions means to bring or 

cause to be brought into Malaysia by land, sea or air: Provided that goods bona fide 

in transit, including goods for transhipment, shall not, for the purpose of levy of 

customs duties, be deemed to be imported unless they are or become uncustomed 

goods; 

“import by air” includes importation in any manner or by any means by air; 

“import by road” includes importation in any manner or by any means by land, and 

includes, in particular, importation through the land by means of a pipeline; 

“import by sea” includes importation in any manner or by any means by sea, and 

includes, in particular, importation through the sea by means of a pipeline; 
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“importer” includes and applies to any owner or other person for the time being 

possessed of or beneficially interested in any goods at and from the time of 

importation thereof until such goods are duly removed from customs control; 

“inland clearance depot” means a common-user inland facility equipped with fixed 

installations and offering services for handling and temporary storage of any kind of 

goods carried by land and placed under customs control; 

“intoxicating liquor” includes any alcohol, or any liquid containing more than two 

per centum of proof spirit, which is fit or intended to be or which can by any means 

be converted for use as a beverage; 

“in transit” means taken or sent from any country and brought into Malaysia by land, 

sea or air (whether or not landed or transshipped in Malaysia) for the sole purpose of 

being carried to another country either by the same or another conveyance; 

“Joint Development Area” has the meaning assigned thereto in section 2 of the 

Malaysia-Thailand Joint Authority Act 1990; 

“legal landing place” means any place which has been prescribed as a legal place 

for the landing and shipping of goods; 

“licensed carrier” means a person approved by the Director General to operate 

vehicles by road for the carriage of any goods in transit or any dutiable goods under 

this Act or under the Excise Act 1976 [Act 176]; 

“licensed warehouse” means a warehouse or other place licensed for the 

warehousing of dutiable goods under section 65; 

“local craft” means any junk, tongkang, perahu, kumpit or other similar type of 

vessel, and any steam or motor vessel under seventyfive net registered tons; 

“manufacture” means: Customs 19 

(a) in the case of intoxicating liquors, distilling, brewing, fermenting, bottling of 

intoxicating liquor, and includes the addition of any substance (other than water) to 

any intoxicating liquor and the blending, compounding and varying of intoxicating 
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liquors with intent that the compound so formed shall be sold for human 

consumption, but excluding any such compound prepared at the order of the 

purchaser, and for his immediate consumption; 

(b) in the case of tobacco, any process converting any raw or leaf tobacco into 

tobacco fit for smoking, snuffing or chewing, and includes the making of cigarettes 

from manufactured tobacco; 

(c) in the case of petroleum, refining, compounding and includes the addition of any 

foreign substance; and 

(d) in other cases, the conversion by manual or mechanical means of organic or 

inorganic materials into a new product by changing the size, shape, composition, 

nature or quality 

of such materials and includes the assembly of parts into a piece of machinery or 

other products, but does not include the installation of machinery or equipment for 

the purpose of construction; 

“master” means any person (except a pilot or harbour master) having for the time 

being control or charge of a vessel;  

“Officer of customs” means: 

(a) the Director General; 

(b) any Deputy Director General of Customs and Excise appointed under subsection 

3(1); 

(c) any Assistant Director General, Director, Senior Assistant Director and Assistant 

Director of Customs and Excise appointed under subsection 3(1); 

(d) any Senior Superintendent, Superintendent or Assistant Superintendent of 

Customs and Excise appointed under subsection 3(4); 

(e) any Chief Customs Officer, Senior Customs Officer or Customs Officer appointed 

under section 4; 

(f) any police officer;  
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“owner” in respect of goods includes any person (other than an officer of customs 

acting in his official capacity) being or holding himself out to be the owner, importer, 

exporter, consignee, agent or person in possession of, or beneficially interested in, or 

having any control of, or power of disposition over, the goods; 

“owner” in respect of a ship includes every person acting as agent for the owner or 

who receives freight or other charges payable in respect of the ship; 

“Peninsular Malaysia” has the meaning assigned thereto in section 3 of the 

Interpretation Acts 1948 and 1967 [Act 388], and includes the Federal Territory. 

“petroleum” means any mineral oil or relative hydrocarbon in its solid, liquid or 

gaseous form existing in its natural condition and includes casing head petroleum 

spirit, bituminous shales, other stratified deposits from which oil can be extracted 

commercially and petroleum products obtained from the process of manufacture; 

“pilot of an aircraft” means every person having or taking command or charge of an 

aircraft; 

“preventive vessel” means any vessel employed for the prevention of smuggling or 

for any other purpose relating to the customs and includes a vessel owned and 

employed for the prevention of smuggling by the Government of Singapore; 

“prohibited goods” means goods the import or export of which his prohibited, either 

absolutely or conditionally by an order under section 31 or by any other written law; 

“proper officer of customs” means any officer of customs acting in the fulfilment of 

his duties under this Act, whether such duties are assigned to him specially or 

generally, or expressly or by 

implication; 

“road” includes any prescribed land route; 

“sea” includes inland waters; 

“senior officer of customs” means: 

(a) the Director General; 
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(b) any Deputy Director General of Customs and Excise appointed under subsection 

3(1); 

(c) any Assistant Director General, Director, Senior Assistant Director and Assistant 

Director of Customs and Excise appointed under subsection 3(1); 

(d) any Senior Superintendent, Superintendent or Assistant Superintendent of 

Customs and Excise appointed under subsection 3(4); 

(e) any officer of customs invested with the powers of a senior officer of customs 

under subsection 3(5) or section 5; 

(f) any police officer having the powers of a senior officer of customs by virtue of 

section 8; 

“sufferance wharf” means any place other than an approved place of loading or 

unloading at which the senior officer of customs may, in his discretion, and under 

such conditions and in such manner as he may direct, either generally or in any 

particular case, allow any goods to be loaded or unloaded; 

“territorial waters” means the territorial waters of Malaysia; 

“uncustomed goods” means goods in respect of which a breach of the provisions of 

this Act or of any subsidiary legislation made thereunder has been committed; 

“value” in relation to imported goods means customs value as determined under 

subsection 142(35B); 

“value” in relation to goods to be exported means the price which an exporter 

would receive for the goods calculated to the stage where such goods are released 

by Customs at the place of export; 

(1A) For the purposes of this Act (other than section 31), a free zone shall be 

deemed to be a place outside Malaysia.  

In this subsection, the expression “free zone” has the meaning 

assigned to it under section 2 of the Free Zones Act 1990 

(a) [Act 438]. 
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(2) For the purpose of this Act, goods shall be deemed to be under customs control 

whilst they are deposited or held in any customs or licensed warehouse, post office, 

or in any vessel, train, conveyance, aircraft, pipeline or place from which they may 

not be removed except with the permission of the proper officer of customs. 

 

PART VIII 

WAREHOUSING 

 

Minister may establish customs warehouses  

63. (1) The Minister may establish and maintain customs warehouses, wherein 

dutiable goods may be deposited and kept without payment of customs duty, at any 

customs port, customs 

airport, place of import or export or at any inland customs station and may prescribe 

the amount to be paid as warehouse rent on goods deposited in such warehouses 

and remit any amount payable as rent. 

 

Minister may establish collection stations 

(2) The Minister may establish customs warehouses in Singapore in this Act referred 

to as collection stations if provisions for such establishment exist by virtue of any 

written law in force in Singapore or by virtue of any agreement between the 

Governments of Malaysia and of Singapore. 

 

Goods imported or exported from a collection station 

64. Where collection stations have been established as provided by subsection 63(2), 

then subject to other provisions of this Act and to such conditions and restrictions as 

the Director General either generally by order or in any particular case may impose— 
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(a) the provisions of this Act relating to the payment of customs duty shall not apply 

to goods imported from a collection station on which duty has been paid before 

import; and 

(b) the provisions of this Act requiring payment of duty on goods to be exported at 

the time of export shall not apply to dutiable goods which are forwarded to a 

collection 

station. 

 

Licensed warehouse 

65. (1) The Director General may, at his absolute discretion, on payment of such fees 

as may be fixed by him in each case, grant a licence to any person, hereinafter in this 

section referred to as the licensee, and when granted withdraw any licence, for 

warehousing goods liable to customs duties and any other goods in a place or 

places specified in such licence. 

(2) Any such licence shall be for such period and subject to such conditions as the 

Director General in each case may specify in the licence. 

(3) A senior officer of customs, or any officer of customs deputed by him for the 

purpose, shall at all times have access to any licensed warehouse. 

(4) If it appears at any time that in any licensed warehouse or any part thereof there 

is a deficiency in the quantity of dutiable goods which ought to be found therein, the 

licensee of such warehouse shall, in the absence of proof to the contrary, be 

presumed to have illegally removed such goods and shall, without prejudice to any 

proceedings under this Act, be liable to pay to the proper officer of customs the 

customs duty leviable on the goods found deficient: Provided that if it is shown to 

the satisfaction of the Director General that such deficiency has been caused by 

unavoidable leakage, 
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breakage or other accident, the Director General may remit the whole or any part of 

the customs duty leviable on the goods found deficient. 

PART IX 

DECLARATION OF GOODS 

A—Dutiable goods 

 

Declaration of dutiable goods imported 

78.  

(1) Every importer of dutiable goods, warehoused under section 66 or exempted 

from being warehoused by virtue of paragraph (a) of the proviso shall, before 

removal of such goods or any part thereof from customs control or if such goods are 

not removed 

within a period of one month from the date on which they were landed, within such 

period, make personally or by his agent to the proper officer of customs at such 

warehouse, a declaration, substantially in the prescribed form, of the goods 

imported, and in any particular case the proper officer of customs may, by notice in 

writing, require the importer either personally or by his agent to submit such 

declaration within three days of the receipt of such notice, and the importer shall be 

required to comply with such notice if it is within his power to do so:  

 

Provided that in the case of goods imported by road such declaration shall be made 

on arrival of such goods at the place of import. 

 

(2) Every importer of dutiable goods exempted from being warehoused under 

paragraphs 66(4)(b) and (c) shall, upon arrival of such goods at a place of import, 

make personally or by his agent to the proper officer of customs at such place of 
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import, a declaration, in such manner or in such form as may be prescribed, of the 

goods 

imported, and shall pay the customs duties and other charges leviable thereon 

within fourteen days of such declaration. 

(3) The addressee of any dutiable goods imported by post shall, 

on demand by the proper officer of customs, make personally or by his agent to 

such officer a declaration, substantially in the prescribed form, of the goods 

imported. 

 

PART XV 

REGULATIONS 

Power to make regulations 

142. The Minister may make regulations— 

(1) to regulate the powers and duties to be exercised and performed by officers of 

customs; 

(2) to regulate the conduct of all matters relating to the collection of customs duties 

including the time of payment hereof and the imposition of a surcharge for late 

payment; 

(3) to prescribe the time and the manner for payment of customs duties in Sarawak; 

(4) to prescribe customs ports and legal landing places within those customs ports 

for the landing and shipping of goods imported, exported or transported by sea, and 

to define the limits of such ports and landing places and to prescribe the goods that 

may be landed or shipped thereat; 

(5) to prescribe places of import and export by road and rail and the routes to be 

used for the import and export of goods by road; 

(6) to prescribe customs airports for the import or export of goods by air; 
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(7) to prescribe inland customs stations at which customs duties may be collected; 

(7A) to prescribe, for any purpose under this Act, places other than those mentioned 

in paragraphs (4), (5), (6) and (7); 

(8) to prescribe the days and times during which any customs office, customs station 

or customs or licensed warehouse may be open for business and the times during 

which any goods may be landed, shipped or loaded at any customs port or customs 

airport or imported or exported by road at any place of import and export; 

(9) to prescribe the rates of overtime fees to be paid by the masters or agents of 

vessels or by pilots of aircraft or agents of aircraft or by the persons in charge of 

vehicles or by the importers or exporters of goods or their agents in respect of the 

services of officers of customs rendered on request beyond the ordinary hours 

prescribed and the conditions under which such overtime may be permitted; 

(10) to provide for the control by officers of customs of traffic carried on in coasting 

vessels in the territorial waters; 

(11) to prescribe the flag to be flown by vessels employed for the prevention of 

smuggling; 

(12) to prescribe the forms to be used under this Act; 

(13) to regulate the deposit, custody and withdrawal of goods in and from customs 

and licensed warehouses and the management and control of the same; 

(14) to regulate the issue of licences;  

(15) to prescribe the fees, if any, to be paid for permits and licences, other than 

warehouse licences; 

(16) to prescribe the stock books to be kept by licensees and the method of keeping 

the same; 

(17) to prescribe the method of importing, exporting, transporting or removing any 

goods under a licence or permit; 
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(18) to prescribe the manner in which the packages of goods imported or exported 

shall be marked and numbered and the manner in which the invoices shall be 

prepared; 

(19) to regulate the manner in which goods may be transshipped or goods in transit 

may be moved; 

(20) to prescribe customs areas and to regulate or prohibit, either absolutely or  

conditionally, the movement of goods or persons within such areas for the purposes 

of this Act; 

(21) to prescribe the manner in which intoxicating liquor shall be denatured in 

customs or licensed warehouse; 

(22) to regulate the blending, compounding, varying and bottling of intoxicating liquor 

in customs or licensed warehouse; 

(23) to prohibit the payment of drawback upon the re-exportation of any specified 

goods or class of goods; 

(24) to specify the goods dutiable on import in respect of which drawback may be  

allowed on re-export as part or ingredient of any goods manufactured in Malaysia 

and to fix the rate of drawback thereon; 

(25) to prescribe the conditions under which any goods may be moved in transit 

through Malaysia; 

(26) to prescribe the offences which may be compounded and the manner in which, 

and the officer of customs by whom, they may be compounded; 

(27) to define for the purposes of this Act any goods; 

(28) to prescribe penalties for any contravention or failure to comply with any of the 

provisions of any regulation made under this section or with the restrictions of 

conditions of any licence or permission granted under any such regulations: 

Provided that no such penalty exceed the penalty prescribed under section 138; 
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(29) to prescribe permits and other documents to be carried by local craft or barges 

transporting cargo from or to vessels in a customs port; 

(30) to prescribe the manner in which dutiable or prohibited goods shall or shall not 

be packed, and to regulate or prohibit the inclusion of dutiable or prohibited goods 

in the same package or receptacle with non-dutiable goods; 

(31) to prescribe standard containers in which dutiable goods shall be exported; 

(32) to regulate the erection, inspection, supervision, management and control of 

premises licensed under section 65A and the fittings, implements, machinery and 

apparatus maintained therein; 

(33) to regulate the hours during which manufacture may or may not take place and 

during which goods may be removed from premises licensed under this Act; 

(34) to prescribe what accommodation any person licensed under section 65A shall 

provide free of cost for such proper officers as the Director General may deem to be 

necessary for the control of the licensed premises; 

(35) to regulate the conduct of all matters relating to duty free shops; 

(35A) to regulate the movement of goods into and from the Joint Development Area; 

(35B) to determine the customs value of imported goods; 

(36) generally to give effect to the provisions of this Act. 
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ภาคผนวก ข 

กฎหมายของประเทศสิงคโปรเกี่ยวกับกิจการคลังสนิคากิจการไซโล  

และกิจการหองเย็น : CUSTOMS ACT , Customs Regulations 

 

Customs Act 

(CHAPTER 70) 

 

(Original Enactment: 1/79) 

REVISED EDITION 2004 (31st July 2004) 

An Act relating to customs and excise. 

[33/2000] [26th September 1960] 

 

PART I 

PRELIMINARY 

 

Short title 

1.  This Act may be cited as the Customs Act. 

 

Scope of Act 

2.  This Act shall not apply to — 

(a) such off-shore islands as the Minister may by notification in the Gazette specify, in 

respect of the importation, exportation, manufacture or use of petroleum; and 

(b)subject to the provisions of this Act or any other written law, any act or thing 

lawfully done or permitted to be done within a free trade zone. 

 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f3e1a9ec-037e-450c-a9a5-343bf5eab23e%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0%20ValidTime%3A19971220000000%20TransactionTime%3A20130111000000;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f3e1a9ec-037e-450c-a9a5-343bf5eab23e%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0%20ValidTime%3A19971220000000%20TransactionTime%3A20130111000000;rec=0
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Interpretation 

3.(1)  In this Act, unless the context otherwise requires — 

“agent”, in relation to a vessel, includes a chinchew and a comprador; 

“aircraft” includes any kind of craft which may be used for the conveyance of 

passengers or goods by air; 

“alcohol” means ethanol; 

“authentication code” means any identification or identifying code, password or any 

other authentication method or procedure which has been assigned to a registered 

user of the computer service referred to in section 86 for the purposes of identifying 

and authenticating the access to and use of the computer service by the registered 

user; 

“beer” includes ale, stout, porter, shandy and all other fermented liquors made 

from malt, and cider and perry; 

“bottle” includes any container for intoxicating liquors capable of being corked or 

sealed; 

“bottling”, in the case of intoxicating liquors, includes blending, compounding and 

varying any intoxicating liquor with intent that the blend, compound or varied 

intoxicating liquor so formed shall be sold for human consumption, but does not 

include any such blend, compound or varied intoxicating liquor prepared at the 

order of a purchaser, and for immediate consumption; 

“bottling warehouse” means a «warehouse licensed by the Director-General for the 

bottling, blending, compounding or varying of intoxicating liquor under section 66(1) 

or 83(4); 

“captain of an aircraft” means every person having or taking command or charge of 

an aircraft; 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;query=Status%3Acurinforce%20Type%3Aact,sl%20Content%3A%22warehouse%22;rec=3;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fsearch%2Fsummary%2Fresults.w3p%3Bquery%3DStatus%253Acurinforce%2520Type%253Aact,sl%2520Content%253A%2522warehouse%2522;whole=no%23HIT1
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“complete month” means the period from the first day of a month to the last day 

of the month, both days inclusive; 

“compressed natural gas” or “CNG” means natural gas that has been compressed 

for use in motor vehicles; 

 “customs airport” means any place which has been designated as a customs airport; 

“customs duty” means duty on goods imported into Singapore, excluding any excise 

duty; 

“customs territory” means Singapore and the territorial waters thereof but excluding 

any free trade zone; 

“database report” means any automatic log, journal or other report which is 

automatically generated by the computer service referred to in section 86 for the 

purposes of recording the details of a transaction relating to an electronic notice 

including the authentication code, date and time of receipt, storage location and any 

alteration or deletion relating to the notice; 

“deleterious substance” means any matter — 

(a) which is unfit for human consumption; or 

(b) the consumption of which is harmful to human beings, 

as certified by an analyst employed by such laboratory as the Director-General may 

specify; 

“denatured” means rendered unfit for human consumption to the satisfaction of the 

Director-General; 

“Director-General” means the Director-General of Customs appointed under 

section 4(1); 

“dutiable goods” means any goods subject to the payment of customs duty or 

excise duty on entry into customs territory or manufactured in Singapore (including 

any free trade zone) and on which customs duty or excise duty has not been paid 
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and includes goods manufactured in a free trade zone from materials of a class 

dutiable on entry into customs territory for consumption within the customs territory; 

“electronic notice” has the meaning assigned to it in section 86(1); 

“excise duty” means duty on goods whether manufactured in Singapore or 

elsewhere; 

“export” means to take or cause to be taken out of the customs territory by any 

means or to place goods in any form of conveyance for the purpose of taking the 

goods out of the customs territory by any means to any place including a free trade 

zone; except that goods bona fide in transit, including goods which have been 

transhipped, shall not be deemed to be exported unless they are or become 

uncustomed goods; 

“free trade zone” means any area in Singapore which has been declared to be a free 

trade zone under the Free Trade Zones Act (Cap. 114); 

“goods” includes animals, birds, fish, plants and all kinds of movable property; 

“Government «warehouse” means a «warehouse established by the Director-General 

under section 49 for the deposit of dutiable goods; 

“Green Channel” means any passage or area in a customs airport or customs station 

clearly indicated with a sign in the shape of a regular octagon and marked in green 

with the words “Customs” and “Nothing To Declare”; 

“heavy oil or diesel oil” includes any liquid, other than petroleum, which is or may 

be used as a fuel in the engine of a traction engine or motor vehicle; 

“import” means to bring or cause to be brought into the customs territory by any 

means from any place including a free trade zone; except that goods bona fide in 

transit, including goods which have been taken into any free trade zone from outside 

the customs territory or transhipped, shall not, for the purpose of the levy of 

customs duties or excise duties, be deemed to be imported unless they are or 

become uncustomed goods; 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;query=Status%3Acurinforce%20Type%3Aact,sl%20Content%3A%22warehouse%22;rec=3;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fsearch%2Fsummary%2Fresults.w3p%3Bquery%3DStatus%253Acurinforce%2520Type%253Aact,sl%2520Content%253A%2522warehouse%2522;whole=no%23HIT2
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;query=Status%3Acurinforce%20Type%3Aact,sl%20Content%3A%22warehouse%22;rec=3;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fsearch%2Fsummary%2Fresults.w3p%3Bquery%3DStatus%253Acurinforce%2520Type%253Aact,sl%2520Content%253A%2522warehouse%2522;whole=no%23HIT3
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“importer” includes and applies to any owner or other person for the time being 

possessed of or beneficially interested in any goods at and from the time of 

importation thereof until the goods are duly removed from customs control; 

“intoxicating liquor” means — 

(a) a mixture of alcohol and some other substances containing more than 0.5 per 

cent alcohol by mass; or 

(b) a mixture of alcohol and water containing more than 0.5 per cent alcohol by 

volume, which is fit, or intended, or can by any means be converted, for use as a 

beverage, but does not include denatured spirit; 

“in transit” means taken out or sent from any country and brought into Singapore by 

land, sea or air (whether or not landed or transhipped in Singapore) for the sole 

purpose of being carried to another country either by the same or another 

conveyance; 

“licensed «warehouse” means a «warehouse or other place licensed or deemed to 

be licensed under section 51(1), 63(1), or 83(4) (if the licence granted under section 

83(4) covers an activity for which a licence under section 51(1), 63(1) or 66(1) is 

required); 

“local craft” means any junk, tongkang, prahu, or other similar type of vessel, and 

any steam or motor vessel under 75 net registered tons and includes any type of 

motor vessel whether fitted with inboard engine or outboard motor; 

“manufacture” — 

(a) in the case of intoxicating liquors, includes the process of distillation, 

fermentation and any process of converting raw materials into an intoxicating liquor, 

but does not include blending, compounding and varying of any intoxicating liquor; 

(b) in the case of tobacco, includes the process of converting any raw or leaf tobacco 

into tobacco fit for smoking, snuffing or chewing and the making of cigarettes by 

power-operated machinery; and 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;query=Status%3Acurinforce%20Type%3Aact,sl%20Content%3A%22warehouse%22;rec=3;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fsearch%2Fsummary%2Fresults.w3p%3Bquery%3DStatus%253Acurinforce%2520Type%253Aact,sl%2520Content%253A%2522warehouse%2522;whole=no%23HIT4
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;query=Status%3Acurinforce%20Type%3Aact,sl%20Content%3A%22warehouse%22;rec=3;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fsearch%2Fsummary%2Fresults.w3p%3Bquery%3DStatus%253Acurinforce%2520Type%253Aact,sl%2520Content%253A%2522warehouse%2522;whole=no%23HIT5
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(c) in the case of any other goods or substitutes thereof, includes any process of 

production, assembly, purification, blending or conversion of materials, substances or 

components of such goods or substitutes into a finished product; 

“master” means any person (except a pilot or harbour master) having for the time 

being control or charge of a vessel; 

“motor fuel” means motor spirit or CNG; 

“motor spirit” includes gasoline, petrol or any inflammable hydrocarbon liquid fuel 

for spark ignited engines; 

“motor vehicle” means a mechanically-propelled vehicle primarily intended or 

adapted for use in the conveyance of goods or in the carriage of passengers 

(including any person driving the vehicle) on roads maintained at the public expense 

and includes any vehicle constructed to tow any other vehicle along such roads but 

does not include such vehicles as excavators, crawlers, bull-dozers, tractors and any 

similar vehicles which are not primarily intended for use on such roads; 

“officer of customs” means — 

(a) the Director-General; 

(b) any Deputy Director-General of Customs or Assistant Director-General of Customs 

appointed under section 4(2); 

(c) any senior officer of customs appointed under section 4(4); 

(d) any officer of customs appointed under section 5(2); and 

(e) any police officer; 

“owner” includes a hirer under a hire-purchase agreement; 

“per cent alcohol by mass” means the measure of alcoholic strength of a mixture of 

alcohol and some other substances shown by the ratio, expressed as a percentage, 

of the mass of alcohol present in the mixture to the total mass of the mixture; 

“per cent alcohol by volume” means the measure of alcoholic strength of a mixture 

of alcohol and water shown by the ratio, expressed as a percentage, of the volume 
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of alcohol present in the mixture at a temperature of 20 degrees Celsius to the total 

volume of the mixture; 

“petroleum” includes the liquids commonly known by the names of rock oil, 

Rangoon oil, Burma oil, kerosene and kerosene substitutes, paraffin oil, petrol, 

gasoline, benzol, benzoline, benzine, naphtha and any other like inflammable liquid, 

whether a natural product or one that is made from petroleum, coal, schist, shale or 

any other bituminous substance, or from any products thereof; 

“preventive vessel” means any vessel employed for the prevention of smuggling or 

for any other purpose relating to this Act; 

“prohibited goods” means goods the import or export of which is prohibited, either 

conditionally or absolutely, by notification made under section 38 or by any other 

written law for the time being in force in Singapore; 

“proper officer of customs” means any officer of customs acting in the fulfilment of 

his duties under this Act, whether such duties are assigned to him specially or 

generally or expressly or by implication; 

“Red Channel” means any passage or area in a customs airport or customs station 

clearly indicated with a sign in the shape of a square marked in red with the words 

“Customs” and “Goods To Declare”; 

“registered user” means a person who has been registered with and authorised by 

the Director-General to gain access to and use the computer service referred to in  

 

PART VI 

WAREHOUSING 

Government warehouses 

49. 

(1)  The Director-General may establish and maintain Government warehouses in 

which dutiable goods may be deposited and kept without payment of duty. 
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[4/2003] 

(2)  The Director-General may, in his discretion, limit the quantity of dutiable goods 

which, and the period during which any such dutiable goods, may be deposited and 

kept in any Government warehouse, at any customs office or customs station. 

(3)  The Director-General may, in his discretion, permit the storage of non-dutiable or 

duty-paid goods in a Government «warehouse subject to such conditions as he may 

impose. 

50.  [Repealed by Act 3/2008 wef 04/04/2008] 

Licensed warehouses 

51. 

(1)  The Director-General may, in his discretion, on payment of such fees as may be 

prescribed, grant a licence to any person (referred to in this section as the licensee) 

and when granted suspend or withdraw any licence for warehousing goods liable to 

duty in a place or places specified in that licence. 

(2)  Any such licence shall be for such period and subject to such conditions as the 

Director-General may in each case specify in the licence. 

(3)  A senior officer of customs, or any officer of customs deputed by him for the 

purpose, shall at all times have access to any licensed «warehouse. 

(4)  If it appears at any time that in any licensed «warehouse there is a deficiency in 

the quantity of dutiable goods which ought to be found therein, the licensee of the 

warehouse shall — 

(a) in the absence of proof to the contrary, be presumed to have illegally removed 

the goods; and 

(b) without prejudice to any proceedings under this Act, be liable to pay immediately 

to the proper officer of customs the duty leviable on the goods found deficient. 

(5)  If, it is shown to the satisfaction of the Director-General that the deficiency has 

been caused by theft or by unavoidable leakage, breakage or other accident, or by 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=9bf68ca9-7ee5-46f1-a779-72d690db5452;query=Status%3Acurinforce%20Type%3Aact,sl%20Content%3A%22warehouse%22;rec=3;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fsearch%2Fsummary%2Fresults.w3p%3Bquery%3DStatus%253Acurinforce%2520Type%253Aact,sl%2520Content%253A%2522warehouse%2522%23HIT1
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evaporation, the Director-General may remit the whole or any part of the duty 

leviable on the goods found deficient. 

 

Dutiable goods to be deposited in free trade zone 

52. 

(1)  All dutiable goods imported into Singapore — 

(a) by sea, shall on first arrival be landed and deposited by the importer or his agent 

in a free trade zone; and 

(b)by any other means, shall on first arrival or landing be deposited by the importer 

or his agent in a Government «warehouse or licensed «warehouse or, if so required, a 

customs office or customs station or in any other place approved by the Director-

General in writing. 

 (2)  If the Director-General is satisfied that for any reason it is not practicable to land 

or deposit any dutiable goods in a free trade zone or in a Government «warehouse 

or licensed «warehouse, or a customs office or a customs station or in any other 

place approved by the Director-General in writing, he may exempt those goods from 

being so landed or deposited, subject to such conditions as he may impose. 

 (3)  Notwithstanding subsection (1), such goods as may be prescribed by the Minister 

under section 5(4) of the Free Trade Zones Act (Cap. 114), shall — 

(a) be deposited in a Government «warehouse or licensed «warehouse; and 

(b) be liable to «warehouse rent at the prescribed rates applicable to those goods. 

 (4)  Any dutiable goods imported by rail may be consigned to, and shall be deemed 

to have first arrived on reaching, the customs station along the railway. 

 (5)  This section shall not apply to goods lawfully imported — 

(a) by post; and 

(b) by rail as stores for use in railway restaurant cars. 
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Warehouse deposit receipts 

53. 

(1)  A «warehouse deposit receipt shall be issued by the proper officer of customs 

for all goods deposited in a Government «warehouse or a customs office or customs 

station or in any other place approved by the Director-General in writing. 

(2)  Where the «warehouse deposit receipt is lost, a copy of the receipt, duly 

certified by the proper officer of customs, shall be supplied to the owner of the 

goods or his agent on delivery to a senior officer of customs at the customs office of 

an indemnity bond approved by the senior officer of customs, securing the 

Government against any claim for loss owing to wrong delivery of the goods 

deposited. 

(3)  The holder or endorsee in due course of a «warehouse deposit receipt or a 

certified copy thereof issued under subsection (2) shall be deemed, for the purposes 

of this Act, to be the owner of the goods deposited. 

(4)  Delivery to the holder or endorsee or the agent of the holder or endorsee of the 

«warehouse deposit receipt or certified copy thereof or delivery against the 

production of a delivery order authenticated by the holder or endorsee or the agent 

of the holder or endorsee of the «warehouse deposit receipt or certified copy 

thereof shall be a good and lawful delivery. 

(5)  When delivery is made against such delivery order, the quantity of goods covered 

by the deposit receipt or certified copy thereof shall be deemed to have been 

endorsed accordingly and when all the goods have been so delivered the 

«warehouse deposit receipt or certified copy thereof shall be deemed to be 

cancelled. 

Power to open and examine goods or packages 

54.  A senior officer of customs may, at any time, direct that any goods or package 

lodged in any Government «warehouse or licensed «warehouse or customs office or 

customs station or in any other place approved by the Director-General in writing 
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shall be opened, weighed or otherwise examined, and, after the goods or package 

has been so opened or examined, may cause the same to be sealed or marked in 

such manner as he thinks fit. 

 

Detention of goods where doubt exists 

55. 

(1)  The proper officer of customs may detain in a Government «warehouse or 

customs office or customs station or in any other place approved by the Director-

General in writing any goods if he is in doubt whether the goods are dutiable or not. 

(2)  In every such case, the proper officer of customs shall immediately make a 

report to a senior officer of customs, who shall, without undue delay, decide 

whether the goods are dutiable or not. 

(3)  If any such goods are found not to be dutiable, no «warehouse rent shall be 

payable in respect thereof. 

 

Protection of Government from liability 

56.  The Government shall not be liable to make good any loss sustained in respect 

of any goods by fire, theft, damage or other cause, while the goods are in any 

Government «warehouse or customs office or customs station or in any other place 

approved by the Director-General in writing or in the lawful custody or control of any 

officer of customs, unless the loss has been caused by the wilful neglect or default 

of an officer of customs or of a person employed by the Government in connection 

with the customs. 

 

Protection of officers of customs from liability 

57.  No officer of customs or other person employed by the Government in 

connection with the customs shall be liable to make good any loss sustained in 
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respect of any goods by fire, theft, damage or other cause while the goods are in any 

Government «warehouse or customs office or customs station or in any other place 

approved by the Director-General in writing or in the lawful custody or control of 

such officer or any other officer of customs or person employed in connection with 

the customs unless the loss has been caused by his wilful neglect or default. 

 

Payment of «warehouse rent 

58. 

(1)  The owner of any goods deposited in a Government «warehouse, or his agent, 

shall pay to the proper officer of customs at the prescribed rates the «warehouse 

rent which may be due in respect of the goods. 

(2)  Such rent shall be payable on demand, and in any event before the goods are 

removed from the Government «warehouse. 

(3)  If any bill for «warehouse rent presented in accordance with subsection (1) is not 

discharged within 14 days from the date of its presentation, the Director-General may 

immediately order the goods in respect of which the «warehouse rent is payable to 

be forfeited to the Government, with effect from the day next following that, if any, 

in respect of which storage charges have been paid. 

 

Removal of dutiable goods from customs control 

59. 

(1)  Every owner of goods warehoused under section 51, 52, 60 or 83 shall, before 

removal of the goods or any part thereof from customs control, make personally or 

by his agent to the proper officer of customs a declaration, in accordance with 

section 96, of the goods to be removed. 
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 (2)  Goods deposited in a licensed «warehouse may be removed therefrom without 

such prior declaration subject to such conditions as the Director-General may 

impose. 

 

Landing of dutiable goods for transhipment 

60. 

(1)  Dutiable goods arriving in Singapore for transhipment and landed to await the 

arrival of the vessel in which they are intended to be transhipped shall be landed 

and deposited in a free trade zone. 

(2)  The Director-General may exempt any particular goods from the operation of this 

section. 

 

Storage of dutiable goods 

61.  No person shall store, keep or have in his possession any dutiable goods except 

under customs control. 

 

Weighing and handling 

62. 

(1)  All necessary operations relating to the loading, shipping, unloading, unshipping, 

landing, carrying, weighing, measuring, testing, opening, unpacking, repacking, bulking, 

sorting and marking of goods, including passengers’ baggage, whether warehoused or 

not, shall be performed by or at the expense of the owner, importer, exporter, 

consignor, consignee or agent, as the case may be. 

(2)  Where the presence of officers of customs is required or necessary for the proper 

performance of such operations as are described in subsection (1), the owner, 

importer, exporter, consignor, consignee or agent, as the case may be, shall at his 
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own expense provide such officers of customs with the necessary transport between 

the customs office and the place where those operations are to be performed. 

 

Bottling warehouse 

66. 

(1)  No person shall bottle any intoxicating liquors imported or manufactured in 

Singapore, or blend, compound or vary any intoxicating liquors except under and in 

accordance with the provisions of a licence granted by the Director-General and at 

the bottling «warehouse or warehouses specified in the licence. 

 (2)  Such licence shall be granted at the discretion of the Director-General upon 

payment of the prescribed fee, and shall be for such period and subject to such 

conditions as may be prescribed by regulations made under this Act, and may be 

suspended or withdrawn at any time by the Director-General. 

(2A)  A licence to bottle any intoxicating liquors imported or manufactured in 

Singapore, or to blend, compound or vary any such intoxicating liquors at a bottling 

«warehouse specified therein shall be deemed to be a licence for warehousing such 

dutiable goods at the bottling «warehouse as provided for in section 51(1). 

 

Retention of trade documents 

90. 

(1)  Every importer or exporter of dutiable goods or his agent shall keep the following 

documents and records relating to the goods: 

(a) invoices; 

(b) books of accounts; 

(c) bills of lading; 

(d) packing lists; 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=22924be7-853a-4c66-a789-8bc4529c7202;query=Status%3Acurinforce%20Type%3Aact,sl%20Content%3A%22warehouse%22;rec=3;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fsearch%2Fsummary%2Fresults.w3p%3Bquery%3DStatus%253Acurinforce%2520Type%253Aact,sl%2520Content%253A%2522warehouse%2522%23HIT1
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=22924be7-853a-4c66-a789-8bc4529c7202;query=Status%3Acurinforce%20Type%3Aact,sl%20Content%3A%22warehouse%22;rec=3;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fsearch%2Fsummary%2Fresults.w3p%3Bquery%3DStatus%253Acurinforce%2520Type%253Aact,sl%2520Content%253A%2522warehouse%2522%23HIT2
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=22924be7-853a-4c66-a789-8bc4529c7202;query=Status%3Acurinforce%20Type%3Aact,sl%20Content%3A%22warehouse%22;rec=3;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fsearch%2Fsummary%2Fresults.w3p%3Bquery%3DStatus%253Acurinforce%2520Type%253Aact,sl%2520Content%253A%2522warehouse%2522%23HIT3
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(e) certificates of origin; 

(f) certificates of analysis; 

(g) certificates of insurance; 

(h) any document or record on the terms of trade relating to the purchase, 

importation, sale or exportation of the goods by the importer or exporter or his 

agent; and 

(i) such other documents or records as may be prescribed. 

 (2)  The documents and records referred to in subsection (1) shall be retained — 

(a) in relation to goods in a Government warehouse or licensed «warehouse, for a 

period of not less than 5 years from the date those goods are removed from the 

Government «warehouse or licensed «warehouse, as the case may be; or 

(b) in any other case, for a period of not less than 5 years from the date on which 

the goods are released by the proper officer of customs. 

(2A)  The duty under this section to retain documents and records may be 

discharged by the keeping, or preservation of the information contained therein, in 

accordance with section 87. 

(2B)  Subsection (2A) is without prejudice to any obligation relating to the retention 

of any document or record under such treaty, memorandum of understanding or 

other agreement between Singapore and the government of a country or territory 

outside Singapore, as may be prescribed. 

(3)  Any person who fails, without reasonable excuse, to comply with this section 

shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding 

$10,000 or to imprisonment for a term not exceeding 3 years or to both. 

 

 

 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=ba3d14f5-d8ff-46d7-aecd-bac1e149e919;query=Status%3Acurinforce%20Type%3Aact,sl%20Content%3A%22warehouse%22;rec=3;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fsearch%2Fsummary%2Fresults.w3p%3Bquery%3DStatus%253Acurinforce%2520Type%253Aact,sl%2520Content%253A%2522warehouse%2522%23HIT1
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=ba3d14f5-d8ff-46d7-aecd-bac1e149e919;query=Status%3Acurinforce%20Type%3Aact,sl%20Content%3A%22warehouse%22;rec=3;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fsearch%2Fsummary%2Fresults.w3p%3Bquery%3DStatus%253Acurinforce%2520Type%253Aact,sl%2520Content%253A%2522warehouse%2522%23HIT2
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=ba3d14f5-d8ff-46d7-aecd-bac1e149e919;query=Status%3Acurinforce%20Type%3Aact,sl%20Content%3A%22warehouse%22;rec=3;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fsearch%2Fsummary%2Fresults.w3p%3Bquery%3DStatus%253Acurinforce%2520Type%253Aact,sl%2520Content%253A%2522warehouse%2522%23HIT3
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PART XV 

OFFENCES AND PENALTIES 

Offences in relation to making and signing untrue or incorrect or incomplete 

declarations, certificates and documents 

128. 

(1)  Any person who — 

(a) makes or causes to be made, orally or in writing, or signs or causes to be signed 

any declaration, certificate or other document required by this Act, which is untrue or 

incorrect in any particular or which is incomplete by omitting any material particular 

therefrom; 

(b) makes or causes to be made, orally or in writing, or signs or causes to be signed 

any declaration or document, made for consideration of any officer of customs on 

any application presented to him, which is untrue or incorrect in any particular or 

which is incomplete by omitting any material particular therefrom; or 

(c) makes or causes to be made a declaration required by this Act of the value of 

dutiable goods imported into or manufactured in Singapore for the purpose of 

assessment of customs duty or excise duty, which declaration is untrue or incorrect 

in any particular or is incomplete by any material particular having been omitted 

therefrom, shall be guilty of an offence.  

(2)  When any such declaration, whether oral or written, or any such certificate or 

other document has been proved to be untrue or incorrect or incomplete in whole 

or in part, it shall be no defence to allege — 

(a) that the declaration, certificate or other document was made or used 

inadvertently or without criminal or fraudulent intent, or that the person signing the 

same was not aware of, or did not understand the contents of, the document; or 
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(b) where the declaration was made or recorded in English by interpretation from any 

other language, that the declaration was misinterpreted or not fully interpreted by 

any interpreter provided by the declarant. 

Offences in relation to falsifying documents 

128A. 

(1)  Any person who — 

(a) counterfeits or falsifies, or uses, when counterfeited or falsified — 

(i) any document which is or may be required under this Act; or 

(ii) any document used in the transaction of any business or matter relating to 

customs; or 

(b) fraudulently alters any document, or counterfeits the seal, signature, initials or 

other mark of, or used by, any officer of customs for the verification of any such 

document or for the security of any goods or any other purpose in the conduct of 

business relating to customs, shall be guilty of an offence. 

(2)  When any such document has been proved to be counterfeited or falsified in 

whole or in part, it shall be no defence to allege that the document was made or 

used inadvertently or without criminal or fraudulent intent. 

 

Offences in relation to failure to make declarations 

128B. 

(1)  Any person who, being required by this Act to do so — 

(a) fails to make a declaration of dutiable goods which are imported into, exported 

from or transhipped in Singapore; or 

(b) fails to make a declaration of the value of dutiable goods imported into or 

manufactured in Singapore for the purpose of the assessment of customs duty or 

excise duty, shall be guilty of an offence. 
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(2)  When a failure to make a declaration has been proved, it shall be no defence to 

allege that the failure was inadvertent or without criminal or fraudulent intent, or 

that it was not known that such a declaration is required to be made. 

 

Offences in relation to failure to produce trade documents 

128C.  Any person who fails or refuses to produce to a proper officer of customs any 

document required to be produced under section 85 shall be guilty of an offence. 

 

Offences in relation to fraudulent evasion 

128D.  Any person who is in any way concerned in any fraudulent evasion of, or 

attempt to fraudulently evade, any customs duty or excise duty shall be guilty of an 

offence. 

 

Offences in relation to goods found in person’s baggage or upon his person, 

etc. 

128E.  Any person who after he denies having, is found to have, any dutiable or 

prohibited goods in his baggage or upon his person or otherwise in his possession 

shall be guilty of an offence. 

 

Offences in relation to importation of uncustomed or prohibited goods 

128F.  Any person who is in any way concerned in importing any uncustomed or 

prohibited goods shall be guilty of an offence. 

 

Offences in relation to exportation of uncustomed or prohibited goods 

128G.  Any person who is in any way concerned in exporting any uncustomed or 

prohibited goods shall be guilty of an offence. 
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Offences in relation to shipping, unshipping, loading, unloading, etc., of 

uncustomed or prohibited goods 

128H.  Any person who ships, unships, loads, unloads, lands or delivers, or who 

assists or is concerned in the shipping, unshipping, loading, unloading, landing or 

delivery of, any uncustomed or prohibited goods, whether or not the goods are 

shipped, unshipped, loaded, unloaded, landed or delivered, shall be guilty of an 

offence. 

 

Offences in relation to possession, storage, conveying and harbouring of goods 

128I. 

(1)  Any person who — 

(a) stores, keeps or has in his possession any — 

(i) dutiable or prohibited goods, except under customs control; or 

(ii) uncustomed goods; 

(b) is in any way concerned in conveying, removing, depositing or dealing with any 

dutiable, uncustomed or prohibited goods with intent to defraud the Government of 

any customs duty or excise duty thereon, or to evade any of the provisions of this 

Act; or 

(c) knowingly harbours or conceals, or permits, suffers, causes, or procures to be 

harboured or concealed, any dutiable, uncustomed or prohibited goods, 

shall be guilty of an offence. 

 (2)  Nothing in paragraph (a) of subsection (1) shall prevent any person from storing, 

keeping or having in his possession goods referred to in that paragraph if the Director-

General has allowed the person to store, keep or have the goods in his possession 

under section 27(3). 
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Offences in relation to duty-free allowances 

128J.  Any person who sells, exchanges or gives away, or offers to sell, exchange or 

give away, to any person in Singapore goods which are his duty-free allowances in 

Singapore shall be guilty of an offence. 

[3/2008 wef 04/04/2008] 

 

Offences in relation to illegal removal of goods from customs control, etc., and 

carrying on of certain activities without licence 

128K.  Any person who — 

(a) illegally removes or withdraws, or in any way assists or is concerned in the illegal 

removal or withdrawal of, any goods from any customs control; 

(b) is in any way concerned in the manufacture of any dutiable or prohibited 

goods — 

(i) in contravention of section 63; or 

(ii) without a licence granted under section 83 for manufacturing dutiable goods; or 

(c) is in any way concerned in bottling, blending, compounding or varying any 

intoxicating liquors — 

(i) in contravention of section 66; or 

(ii) without a licence granted under section 83 for bottling intoxicating liquors 

imported or manufactured in Singapore, or blending, compounding or varying any 

intoxicating liquors, shall be guilty of an offence. 

 

Penalty for various offences 

128L. 

(1)  Any person who is guilty of an offence under section 128(1), 128A(1), 128B(1) or 

128C shall be liable on conviction to a fine not exceeding $10,000, or the equivalent 
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of the amount of the customs duty, excise duty or tax payable, whichever is the 

greater amount, or to imprisonment for a term not exceeding 12 months, or to both. 

[3/2008 wef 04/04/2008] 

(2)  Subject to subsection (3), any person who is guilty of a specified offence shall be 

liable on conviction to a fine of — 

(a) not less than 10 times the amount of the customs duty, excise duty or tax the 

payment of which would have been evaded by the commission of the offence or 

$5,000, whichever is the lesser amount, subject to a minimum of $1,000 where the 

specified offence involves goods consisting wholly or partly of relevant tobacco 

products; and 

 (b) not more than 20 times the amount of the customs duty, excise duty or tax the 

payment of which would have been so evaded or $5,000, whichever is the greater 

amount, except that where the amount of customs duty or excise duty cannot be 

ascertained, the penalty may amount to a fine not exceeding $5,000, subject to a 

minimum of $1,000 where the specified offence involves goods consisting wholly or 

partly of relevant tobacco products. 

 (3)  Any person who is convicted of any specified offence and who has been 

convicted on a previous occasion of — 

(a) that or any other specified offence; or 

(b) any offence under the repealed section 130(1) in force immediately before the 

date of commencement of the Customs (Amendment) Act 2008, shall be liable on 

conviction to a fine referred to in subsection (2), or to imprisonment for a term not 

exceeding 2 years, or to both. 

 (4)  Any person who is guilty of any specified offence involving goods consisting 

wholly or partly of relevant tobacco products shall, if such tobacco products exceed 

2 kilogrammes in weight, be liable on conviction — 

(a) to a fine of — 
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(i) not less than 15 times the amount of the customs duty, excise duty or tax the 

payment of which would have been evaded by the commission of the offence, 

subject to a minimum of $1,000; and 

[Act 25 of 2011 wef 01/01/2012] 

(ii) not more than 20 times the amount of the customs duty, excise duty or tax the 

payment of which would have been so evaded or $10,000, whichever is the greater 

amount; or 

(b) to imprisonment for a term not exceeding 3 years,or to both. 

(5)  Where any person is convicted of a specified offence committed by him on or 

after the date of commencement of section 17(d) of the Customs (Amendment) Act 

2011 involving goods consisting wholly or partly of relevant tobacco products and he 

has been convicted on a previous occasion of — 

(a) that or any other specified offence involving such goods; or 

(b) any offence under the repealed section 130(1) in force immediately before 4th 

April 2008 involving such goods, then he shall be liable to — 

(i) a fine of — 

(A) not less than 30 times the amount of the customs duty, excise duty or tax the 

payment of which would have been evaded by the commission of the first-

mentioned specified offence, subject to a minimum of $2,000; and 

(B) not more than 40 times the amount of the customs duty, excise duty or tax the 

payment of which would have been so evaded or $20,000, whichever is the greater 

amount; or 

(ii) imprisonment for a term not exceeding 6 years, or to both. 

(5A)  Notwithstanding subsection (5), where any person is convicted of a specified 

offence committed by him on or after the date of commencement of section 17(d) 

of the Customs (Amendment) Act 2011 involving goods consisting wholly or partly of 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22602dcb56-c6ac-4562-ad18-a12b61b32353%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0%20TransactionTime%3A20130111000000;rec=0
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relevant tobacco products exceeding 2 kilogrammes in weight and he has been 

convicted on a previous occasion of — 

(a) that or any other specified offence involving goods consisting wholly or partly of 

relevant tobacco products exceeding 2 kilogrammes in weight; or 

(b) any offence under the repealed section 130(1) in force immediately before 4th 

April 2008 involving goods consisting wholly or partly of relevant tobacco products 

exceeding 2 kilogrammes in weight, 

then he shall be punished with — 

(i) a fine of — 

(A) not less than 30 times the amount of the customs duty, excise duty or tax the 

payment of which would have been evaded by the commission of the first-

mentioned specified offence, subject to a minimum of $2,000; and 

(B) not more than 40 times the amount of the customs duty, excise duty or tax the 

payment of which would have been so evaded or $20,000, whichever is the greater 

amount; and 

(ii) imprisonment for a term not exceeding 6 years. 

(6)  In any prosecution against a person for committing, attempting or abetting an 

offence under sections 128D to 128K, any dutiable, uncustomed or prohibited goods 

shall be deemed to be dutiable, uncustomed or prohibited goods to the knowledge 

of the person, unless the contrary is proved by the person. 

[3/2008 wef 04/04/2008] 

(7)  In this section — 

“relevant tobacco products” means any cigarette, cigar, cheroot or cigarillo or any 

other form of tobacco including — 

(a) any mixture containing tobacco; and 

(b) any tobacco substitute which is capable of being smoked; 
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“specified offence” means an offence under section 128D, 128E, 128F, 128G, 128H, 

128I, 128J or 128K. 

 

Penalty on refusing to answer questions or on giving false information or false 

document 

129. 

(1)  Any person who, being required by this Act to answer any question put to him by 

any proper officer of customs, or to give any information or produce any document 

which may reasonably be required of him by the officer and which it is in his power 

to give — 

(a) refuses to answer the question or does not truly answer the question; 

(b) refuses to give such information or produce such document; or 

(c) furnishes as true information or document which he knows or has reason to 

believe to be false, shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to 

a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months 

or to both. 

 (2)  When any such answer or any such information or any such document is proved 

to be untrue or incorrect in whole or in part, it shall be no defence to allege that 

such answer or such information or such document or any part thereof was made or 

furnished or produced inadvertently or without criminal or fraudulent intent, or was 

misinterpreted or not fully interpreted by an interpreter provided by the informant. 

(3)  Nothing in this section shall oblige a person to answer any question which would 

have a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture. 

 

130.  [Repealed by Act 3/2008 wef 04/04/2008] 
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Evading duty by unauthorised modification of computer program or data 

131 (1)  Any person who, without the authority of the Director-General — 

(a) destroys, damages, erases or otherwise manipulates data stored in, or used in 

connection with, a computer; 

(b) introduces into, or records or stores in, a computer by any means data for the 

purpose of — 

(i) destroying, damaging, erasing or altering other data stored in that computer; or 

(ii) interfering with, interrupting or obstructing the lawful use of, that computer or the 

data stored in that computer; or 

(c) otherwise uses a computer, the purpose or effect of which is to reduce, avoid or 

evade any liability to customs duty, excise duty or tax imposed or which would 

otherwise have been imposed by this Act, or to defeat any provision of this Act, shall 

be guilty of an offence and shall be liable — 

(i) on the first conviction to a fine of not less than 10 times the amount of the 

customs duty, excise duty or tax or $5,000 whichever is the lesser amount, and of 

not more than 20 times the amount of the customs duty, excise duty or tax or 

$5,000 whichever is the greater and where the amount of customs duty or excise 

duty cannot be ascertained, the penalty shall be a fine not exceeding $5,000; and 

(ii) on the second or subsequent conviction to the fine mentioned in sub-

paragraph (i) or to imprisonment for a term not exceeding 2 years or to both. 

[24/96; 33/2000] 

(2)  In subsection (1), “data” includes any computer program or part of a computer 

program being a program, whether or not approved by the Director-General, for use 

in relation to the computer service established under section 86. 

[130A 
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Knowingly advancing or furnishing money for business comprising sale, 

purchase, etc., of uncustomed goods 

132.  Any person who knowingly advances or furnishes money for the purpose of 

establishing or conducting any business comprising the sale, purchase, hire, receiving, 

concealment, disposal or dealing of uncustomed goods shall be guilty of an offence 

and shall be liable on conviction to a fine of not less than $100,000 and not more 

than $1 million and shall also be liable to imprisonment for a term not exceeding 6 

years. 

[130B 

 

Penalty for adding deleterious substances to intoxicating liquor, or storing, 

keeping, etc., such liquor 

133. 

(1)  Any person who — 

(a) is in any way concerned in adding deleterious substances to any intoxicating 

liquor for consumption or for sale; or 

(b) stores, keeps or has in his possession any intoxicating liquor to which has been 

added deleterious substances, shall be guilty of an offence and shall be liable on 

conviction to a fine not exceeding $10,000 or to imprisonment for a term not 

exceeding 2 years or to both. 

(2)  The owner or occupier of any premises upon which any intoxicating liquor to 

which has been added deleterious substances is found or which has been used for 

the sale of such intoxicating liquor shall be deemed, until the contrary is proved, to 

have knowingly kept, used or permitted the use of the premises for such purposes. 

(3)  In any prosecution against a person for committing, attempting to commit or 

abetting an offence under this section, any intoxicating liquor to which has been 
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added deleterious substances shall be deemed to have been so added with the 

knowledge of the person unless the contrary is proved by him. 

Offence in connection with claims for drawback 

134.  If any person obtains, attempts to obtain or abets in obtaining, or does 

anything whereby there might be obtained by any person, any amount by way of 

drawback of any duty in respect of any goods which is not lawfully payable or 

allowable in respect thereof or which is greater than the amount so payable or 

allowable, he shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine 

of 3 times the value of the goods or $5,000, whichever is the greater. 

 

Penalty for possession of a still, etc. 

135.  Every person other than a person licensed under — 

(a) section 63(1), or section 83(3) for manufacturing dutiable goods, who knowingly 

keeps or has in his possession any still, utensil, apparatus, equipment or machinery 

for the manufacture of any dutiable goods; or 

(b) section 66(1), or section 83(3) for bottling intoxicating liquors imported or 

manufactured in Singapore, or blending, compounding or varying any intoxicating 

liquors, who knowingly keeps or has in his possession any utensil, apparatus, material 

or ingredient for bottling, blending, compounding or varying intoxicating liquor, 

shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding 

$5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 18 months or to both. 

 

137.  Any person who — 

(a) assaults, abuses or obstructs any officer of customs or other public servant or any 

person acting in his aid or assistance, or duly employed for the prevention of 

offences under this Act in the execution of his duty or in the due seizing of any 

goods liable to seizure under this Act; 
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(b) rescues or endeavours to rescue, or causes to be rescued, anything which has 

been duly seized; 

(c) before or after any seizure, staves, breaks or otherwise destroys any package or 

goods to prevent the seizure thereof or the securing of the same; or 

(d) intentionally offers any resistance or illegal obstruction to the lawful 

apprehension of himself or of any other person, or escapes or attempts to escape 

from any custody in which he is lawfully detained, or rescues or attempts to rescue 

any other person from any custody in which that person is lawfully detained, 

shall be guilty of an offence and shall be liable — 

(i) on conviction to a fine not exceeding $10,000 or to imprisonment for a term not 

exceeding 18 months or to both; and 

(ii) in the case of a second or subsequent conviction to a fine not exceeding $20,000 

and to imprisonment for a term not exceeding 3 years. 

 

Penalty for offering or receiving bribes 

138. 

(1)  If any officer of customs or other person duly employed by the Singapore 

Customs — 

(a) makes any collusive seizure or delivers up or makes any agreement to deliver up 

or not to seize any vessel or aircraft or other means of conveyance, or any goods 

liable to seizure; 

(b) accepts, agrees to accept, or attempts to obtain, any bribe, gratuity, recompense 

or reward for the neglect or non-performance of his duty; or 

(c) conspires or connives with any person to import or export or is in any way 

concerned in the importation or exportation of any dutiable goods for the purpose 

of seizing any vessel, aircraft or conveyance or any goods and obtaining any reward 

for such seizure or otherwise, the officer or person shall be guilty of an offence and 
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shall be liable on conviction to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a 

term not exceeding 3 years or to both, and shall be interdicted from holding office in 

the public service of the Government. 

 (2)  Any person who gives or offers or promises to give or procures to be given any 

bribe, gratuity, recompense or reward to, or makes any collusive agreement with, any 

officer of customs or other person duly employed by the Singapore Customs to 

induce him in any way to neglect his duty or to do, conceal or connive at any act 

whereby any of the provisions of any other law relating to imports or to exports may 

be evaded, shall be guilty as an abettor and so punishable under this Act. 

(3)  Any officer of customs or other person duly employed by the Singapore Customs 

who is found when on duty to have in his possession any moneys in contravention 

of any departmental regulations issued in writing shall be presumed, until the 

contrary is proved, to have received the moneys in contravention of 

subsection (1)(b). 

 (4)  If any officer of customs has reasonable suspicion that another officer of 

customs junior in rank to him or any other person duly employed by the Singapore 

Customs has possession of any money received in contravention of subsection (1)(b), 

he may search that officer or person. 

 

Penalty for offences not otherwise provided for 

139.  Every omission or neglect to comply with, and every act done or attempted to 

be done contrary to, the provisions of this Act, or any breach of the conditions and 

restrictions subject to, or upon which, any licence or permit is granted under this Act, 

shall be an offence and in respect of any such offence for which no penalty is 

expressly provided the offender shall be liable to a fine not exceeding $5,000. 
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Attempts and abetments 

140.  Any person who attempts to commit any offence punishable under this Act, or 

abets the commission of the offence, shall be punished with the punishment 

provided for the offence. 

 

Offences by bodies of persons and by agents and employees 

141. 

(1)  Where an offence under this Act has been committed by a company, firm, 

society or other body of persons, any person who at the time of the commission of 

the offence was a director, manager, secretary or other similar officer or a partner of 

the company, firm, society or other body of persons or was purporting to act in that 

capacity shall be deemed to be guilty of that offence unless he proves that — 

(a) the offence was committed without his consent or connivance; and 

(b) he exercised all such diligence to prevent the commission of the offence as he 

ought to have exercised, having regard to the nature of his functions in that capacity 

and to all the circumstances. 

 (2)  Where any person would be liable under this Act to any punishment, penalty or 

forfeiture for any act, omission, neglect or default, he shall be liable to the same 

punishment, penalty or forfeiture for every such act, omission, neglect or default of 

any agent or employee, or of the employee of the agent if the act, omission, neglect 

or default was committed — 

(a) by the employee in the course of his employment; or 

(b) by the agent when acting on behalf of the person or by the employee of the 

agent when acting in the course of his employment in such circumstances that had 

the act, omission, neglect or default been committed by the agent his principal 

would have been liable under this section. 
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Action of officers no offence 

142.  Nothing done by an officer of the Government in the course of his duties shall 

be deemed to be an offence under this Act. 
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Customs Regulations 

Rg 2 G.N. No. S 261/1979 

REVISED EDITION 2009 (31st August 2009) 

 

PART II 

GOVERNMENT WAREHOUSES 

 

Permission to enter Government warehouses 

3.  No person shall enter any Government warehouse except with the permission of 

a proper officer of customs. 

 

Hours of opening of offices and warehouses 

4. 

(1)  The hours during which customs offices and Government warehouses shall 

ordinarily be open for business shall be as follows: 

(a) Mondays to Fridays   to 5 p.m.; and 

(b) Saturdays 8 a.m. to 12.30 p.m. 

(2)  Notwithstanding paragraph (1), Government warehouses for the storage of 

dutiable goods in transit and the Government warehouse at the Changi International 

Airport shall remain open during such hours as the Director-General may from time 

to time direct. 

 

 

 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%229cb89b3c-6fca-410f-bb21-dd2b99b1b969%22%20Status%3Ainforce;rec=0%23pr4-ps1-.
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Extension of opening hours of offices and warehouses 

5. 

(1)  The hours specified in regulation 4(1) may be extended in respect of customs 

offices and Government warehouses, subject to the following conditions: 

(a) that notice shall be given in writing to a proper officer of customs not less than 

one hour before the ordinary closing hour immediately preceding the time when it is 

desired to have the customs office or Government warehouse opened; and 

(b) that the person giving the notice required under sub- paragraph (a) shall pay on 

demand, after overtime has been worked, such overtime fee as the Director-General 

may charge under section 98 of the Act for the attendance of an officer of customs. 

(2)  A proper officer of customs may, in his discretion, approve or refuse any  

 

application not presented in due time as specified in paragraph (1)(a). 

Cancellation fee 

6.  When overtime is requested and where a request is not cancelled before the 

close of the ordinary office hours immediately preceding the time it was requested 

that overtime be worked, the person who made the request shall pay on demand 

such minimum overtime fee as the Director-General may charge under section 98 of 

the Act. 

 

Scale of warehouse rent for Government warehouses 

7. 

(1)  Warehouse rent on goods deposited in Government warehouses, other than 

those which are situated within the boundary limits of an airport and in the transit 

warehouses operated by the Director-General, shall be as set out in the 

First Schedule. 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%229cb89b3c-6fca-410f-bb21-dd2b99b1b969%22%20Status%3Ainforce;rec=0%23pr4-ps1-.
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http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f3e1a9ec-037e-450c-a9a5-343bf5eab23e%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0%23pr98-.
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http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%224d4ff8b6-4726-41bc-9311-9fcc7d4834fd%22%20Status%3Ainforce;rec=0%23Sc1-.
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(2)  Warehouse rent shall be charged monthly, at the close of business on the last 

day of each month, on the quantity of goods deposited in the warehouse at any 

time during the month. 

(3)  No warehouse rent shall be charged for more than one month in any case where 

the period of storage of the whole or part of the goods does not exceed 30 days. 

(4)  [Deleted by S 25/2012 wef 01/02/2012] 

(5)  Subject to item 5 in the First Schedule, in computing the total amount of 

warehouse rent payable, any fraction of a dollar shall be ignored. 

 

PART III 

IMPORTATION AND REMOVAL OF DUTIABLE GOODS 

 

Importation of dutiable goods 

8. 

(1)  Every person importing dutiable goods shall apply to a proper officer of customs, 

in such form as the Director-General may require, for permission to move the 

dutiable goods from the ship, aircraft or vehicle by which they were imported or, in 

the case of dutiable goods imported by rail, from the Woodlands Train Checkpoint. 

(2)  An importer of dutiable goods may be required to furnish security to the 

Director-General for the amount of duty payable on such goods imported. 

(3)  The security may be furnished by a cash deposit or a bank guarantee or both. 

 

 

 

 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22af80df1d-a1be-485c-aa89-fd9efc84acb5%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0%20TransactionTime%3A20130111000000;rec=0
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Import and export of goods by rail 

9. 

(1)  The master or charterer of a train shall, on arrival of the train at the Woodlands 

Train Checkpoint produce on demand to the proper officer of customs at that 

Checkpoint — 

(a) the inward or outward manifest of goods brought into or exported from Singapore 

on the train; and 

(b) all invoices, waybills and any other document which the officer may require to 

test the accuracy of any declaration made by an importer or exporter of goods on 

that train to any officer of customs in connection with the issue of a customs permit 

for those goods. 

(2)  The Director-General may allow dutiable goods on board a train to be removed 

from the customs station along the railway without a customs permit pending 

payment of the customs duty or excise duty payable thereon and any composition 

of any offence. 

(3)  Before doing so, the Director-General may, in his discretion, require that security 

be lodged by the railway administration to his satisfaction to guarantee the safe 

custody of the goods pending payment of the customs duty or excise duty and 

composition sum within such time as he may allow. 

 

Receipt of dutiable goods into Government warehouses 

10.  Dutiable goods will be received into a Government warehouse on presentation 

of the form referred to in regulation 8 duly endorsed by a proper officer of customs. 

 

 

 

 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%2237bf1334-5aae-4364-928f-0a01122f8e77%22%20Status%3Ainforce;rec=0%23pr8-.
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Removal of dutiable goods for local consumption 

11. 

(1)  Whenever the owner of dutiable goods is desirous of removing the whole or part 

of such goods from a Government warehouse or licensed warehouse or from the 

ship, aircraft, train or vehicle by which they were imported for local consumption, he 

shall personally or by his agent — 

(a) submit to the proper officer of customs a declaration in such form as the 

Director-General may require and pay the duty assessed upon the goods to be 

removed; and in the case of dutiable goods delivered in accordance with the 

Customs (Duties) (Exemption) Order (O 5), submit the relevant exemption certificate 

in accordance with the provisions of that Order; and 

(b) in the case of dutiable goods deposited in a Government «warehouse, produce to 

the proper officer of customs the «warehouse deposit receipt issued under 

section 53(1) of the Act, or a delivery order issued under section 53(4) of the Act and 

pay all charges due on the goods to be removed. 

(2)  The proper officer of customs shall thereupon authorise the removal of the 

dutiable goods. 

 

Removal of dutiable goods to another Government warehouse or licensed 

warehouse 

12. 

(1)  Whenever the owner of dutiable goods is desirous of removing the whole or part 

of such goods from a Government warehouse or licensed warehouse to another 

Government warehouse or licensed warehouse, he shall personally or by his 

agent — 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22707768f1-b8fd-4648-afe7-344e8a20dad9%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=7367ff69-e66c-40d7-a785-3339a92bb0e3;query=Status%3Acurinforce%20Type%3Aact,sl%20Content%3A%22warehouse%22;rec=0;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fsearch%2Fsummary%2Fresults.w3p%3Bquery%3DStatus%253Acurinforce%2520Type%253Aact,sl%2520Content%253A%2522warehouse%2522%23HIT3
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=7367ff69-e66c-40d7-a785-3339a92bb0e3;query=Status%3Acurinforce%20Type%3Aact,sl%20Content%3A%22warehouse%22;rec=0;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fsearch%2Fsummary%2Fresults.w3p%3Bquery%3DStatus%253Acurinforce%2520Type%253Aact,sl%2520Content%253A%2522warehouse%2522%23HIT4
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f3e1a9ec-037e-450c-a9a5-343bf5eab23e%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0%23pr53-ps1-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f3e1a9ec-037e-450c-a9a5-343bf5eab23e%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0%23pr53-ps1-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f3e1a9ec-037e-450c-a9a5-343bf5eab23e%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0%23pr53-ps4-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f3e1a9ec-037e-450c-a9a5-343bf5eab23e%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0%23pr53-ps4-.
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(a) submit to the proper officer of customs at the warehouse in which the goods are 

deposited a declaration, in such form as the Director-General may require, of the 

goods to be removed; 

(b) in the case of dutiable goods deposited in a Government warehouse, produce to 

the proper officer of customs the warehouse deposit receipt issued under 

section 53(1) of the Act, or a delivery order issued under section 53(4) of the Act and 

pay all charges due on the goods to be removed; and 

(c) furnish security, if so required, to the satisfaction of the Director-General, to 

guarantee payment of duty for which he may become liable under paragraph (2). 

(2)  The proper officer of customs shall thereupon issue an order authorising the 

removal of the goods, provided that, in issuing the order, the proper officer of 

customs may impose such conditions as he may consider necessary for the 

safeguarding of the revenue. 

(3)  The owner of any goods removed under this regulation or his agent shall pay the 

duty leviable on any such goods not accounted for by deposit in another 

Government warehouse or licensed warehouse. 

 

Removal of dutiable goods for export or re-export 

13. 

(1)  The Director-General may, in his discretion, impose a limit on the quantity of 

dutiable goods which are to be exported or re-exported by any vessel of 300 net 

registered tonnes or below for the safeguarding of the revenue. 

(2)  Where dutiable goods are to be conveyed for export or re-export in any vessel of 

300 net registered tonnes or below, a senior officer of customs may require the 

master or person in charge of the vessel to keep or store such goods in a locked 

hold for as long as the vessel is within the territorial waters of Singapore and the 

senior officer of customs may seal such hold. 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f3e1a9ec-037e-450c-a9a5-343bf5eab23e%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0%23pr53-ps1-.
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http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f3e1a9ec-037e-450c-a9a5-343bf5eab23e%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0%23pr53-ps4-.
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(3)  No person shall, without lawful authority, open, alter, break or remove any seal 

placed by a senior officer of customs under paragraph (2) while the vessel is still 

within the territorial waters of Singapore. 

(4)  If any dutiable goods which are kept in the vessel under paragraph (2) are found 

to be missing or re-landed in Singapore, the goods shall be presumed, until the 

contrary is proved, to have been illegally removed from such vessel with the 

consent of the master or the person in charge of the vessel. 

(5)  Whenever the owner of any dutiable goods is desirous of removing the whole or 

part of such goods from a Government «warehouse or licensed «warehouse for 

export or re-export, as the case may be, he shall personally or by his agent — 

(a) submit to the proper officer of customs at the warehouse in which the goods are 

deposited a declaration, in such form as the Director-General may require, of the 

goods to be removed; 

(b) in the case of goods deposited in a Government warehouse, produce to the 

proper officer of customs the warehouse deposit receipt issued under section 53(1) 

of the Act, or a delivery order issued under section 53(4) of the Act and pay all 

charges due on the goods to be removed; and 

(c) furnish security, if so required, to the satisfaction of the Director-General to 

guarantee payment of customs duty or excise duty for which he may become liable 

under paragraph (7). 

(6)  The proper officer of customs shall thereupon issue an order authorising the 

removal of the goods, provided that, in issuing the order, the proper officer of 

customs may impose such conditions as he may consider necessary for the 

safeguarding of the revenue. 

(7)  The owner of any goods removed under this regulation or his agent shall, if so 

required by the proper officer of customs, produce evidence that the goods have 

been exported or re-exported and shall pay the customs duty or excise duty leviable 

on any part of the goods — 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%22a9c97250-8f3b-490f-bceb-655c25b665be%22%20Status%3Ainforce;rec=0%23pr13-ps2-.
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(a) not accounted for to the satisfaction of the proper officer of customs; or 

(b) if they are found to have been illegally re-landed in Singapore. 

(8)  If any goods removed for export or re-export under this regulation are found to 

have been illegally re-landed in any place in Singapore, the owner and the exporter 

of the goods and the owner’s agent shall be guilty of an offence and shall be liable 

on conviction to a fine not exceeding $5,000. 

(9)  The Director-General may, in his discretion, require the owner of any vessel 

carrying dutiable goods for export or re-export or his agent — 

(a) to furnish security to guarantee payment of customs duty or excise duty in the 

event the goods are re-landed in Singapore; and 

(b) to secure the good conduct of the crew of the vessel. 

 

Transhipment of dutiable goods 

14. 

(1)  The consignor of goods intended for transhipment or his agent shall submit to 

the proper officer of customs a declaration, in such form as the Director-General may 

require, of the goods to be transhipped. 

(2)  The consignor of goods intended for transhipment or his agent shall, if so 

required by the proper officer of customs, produce evidence that the goods have 

been transhipped and shall pay the customs duty or excise duty leviable on any part 

of such goods not accounted for to the satisfaction of the proper officer of customs. 

(3)  The consignor of such goods or his agent shall furnish security, if so required, to 

the satisfaction of the Director-General, to guarantee payment of duty for which he 

may become liable under paragraph (2). 

 

Customs declarations 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%228388a033-6aa1-415e-8bba-c56571cf6e3b%22%20Status%3Ainforce;rec=0%23pr14-ps2-.
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15. 

(1)  The types of customs declarations required for the movement of dutiable goods 

in Singapore shall be as follows: 

(a) an Inward/Transhipment/Removal/Payment Declaration; 

(b) an Outward Declaration; and 

(c) a Duty Exemption Certificate. 

(2)  The purposes of the customs declarations referred to in paragraph (1) shall be as 

follows: 

(a) an Inward Declaration shall be required for the removal of dutiable goods from 

any arrival point (whether by sea, air, rail or road from West Malaysia via Woodlands 

or Tuas, or from the free trade zones) to any licensed premises or other approved 

place of storage; 

(b) a Transhipment Declaration shall be required for the removal of dutiable 

goods — 

(i) imported by sea from vessels at anchorage to the free trade zone for storage; 

(ii) from the free trade zone for re-export to foreign destinations; 

(iii) from one free trade zone to another; and 

(iv) from the point at which they arrive on import to another point at which they are 

to be re-exported (such as from West Malaysia via Woodlands or Tuas to Changi 

International Airport); 

(c) a Removal Declaration shall be required to cover the movement of dutiable 

goods between any licensed or approved premises within customs territory (such as 

from one licensed warehouse to another); 

(d) a Payment Declaration shall be required for the payment of customs duty or 

excise duty or tax on goods; 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%229969166b-c418-41a4-b558-b40871a36922%22%20Status%3Ainforce;rec=0%23pr15-ps1-.
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(e) an Outward Declaration shall be required to cover the movement of dutiable 

goods from customs territory for export or storage in the free trade zone; and 

(f) a Duty Exemption Certificate shall be required for dutiable goods which are 

exempted from payment of duty in Singapore. 

Director-General may require dutiable goods to be conveyed in vehicles or wagons  

capable of being locked, sealed, etc. 

16. 

(1)  The Director-General, if he considers it necessary, may require dutiable goods 

imported, exported, re-exported or in transit by road to be conveyed in completely 

covered vehicles or wagons which are capable of being locked, sealed or otherwise 

secured. 

(2)  No locks, seals or other safeguards placed on such vehicles or wagons by the 

proper officer of customs shall be tampered with, opened, broken, altered or 

removed without the consent of the proper officer of customs. 

(3)  The Director-General may refuse to permit the carriage of dutiable goods by 

motor vehicles as provided for in paragraph (1), unless the construction of the bodies 

of such vehicles is in accordance with requirements approved by him. 

 

PART V 

LICENSED WAREHOUSES 

 

Applications for warehouse licences 

18.  Every application for a licence to warehouse goods liable to duty shall be made 

in writing to the Director-General specifying — 

(a) the name, identity card number and address of the applicant; 

(b) the style under which he trades; 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%22c7c7a8bb-d3d3-4d42-89b1-c935cf0fdfc2%22%20Status%3Ainforce;rec=0%23pr16-ps1-.
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(c) the class and quantity of goods to be stored; 

(d) the estimated annual duty which will be paid on goods cleared from the 

warehouse; 

(e) the location and storage area of the «warehouse; and 

(f) a detailed plan of the layout and construction of the proposed «warehouse. 

Security may be required 

19.  The Director-General may require any applicant to give references and to furnish 

security for the due payment of all duties and fees for which he may become liable. 

 

Security of buildings 

20.  Buildings licensed as warehouses for the storage of goods liable to duty shall be 

secured to the satisfaction of the Director-General. 

 

Alterations of buildings 

21.  No structural alteration may be made in any licensed «warehouse without the 

written approval of the Director-General having first been obtained. 

 

Director-General may order safeguards 

22.  The Director-General may, at any time, in writing, direct the licensee to provide 

any additional means for keeping and securing the safety of the dutiable goods 

stored which may, in the opinion of the Director-General, be necessary. 

 

Permitted activities in licensed warehouse 

23. 
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http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/printView.w3p;ident=aa7e5725-626e-41e4-90ae-4e940a0711ab;query=Status%3Acurinforce%20Type%3Aact,sl%20Content%3A%22warehouse%22;rec=0;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fsearch%2Fsummary%2Fresults.w3p%3Bquery%3DStatus%253Acurinforce%2520Type%253Aact,sl%2520Content%253A%2522warehouse%2522%23HIT5
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 (1)  No goods other than dutiable goods shall be kept in a licensed warehouse 

except with the permission in writing of the Director-General and subject to such 

conditions as he may impose. 

(2)  Operations which are necessary to preserve the dutiable goods, improve their 

packaging or marketable quality or prepare them for shipment may, with the 

approval of a proper officer of customs and subject to such conditions as he may 

impose, be carried out while the goods are stored in the licensed warehouse. 

(3)  Without prejudice to the generality of paragraph (2), the operations referred to in 

that paragraph may include — 

(a) the breaking of bulk, grouping of packages, and sorting, grading and repacking of 

goods; and 

(b) the servicing and repair of motor vehicles. 

(4)  Operations other than those specified in paragraph (2) may, with the approval of 

the Director-General and subject to such conditions as he may impose, be carried 

out on the dutiable goods while the goods are stored in the licensed warehouse. 

(5)  Dutiable goods in a licensed warehouse shall not be used in any manner except 

with the approval of the Director-General and subject to such conditions as he may 

impose. 

 

Payment of duty and submission of statement and exemption certificate 

24. 

(1)  No person shall remove any dutiable petroleum from a licensed warehouse 

before payment of the duty payable thereon, unless the Director-General allows 

otherwise. 

(2)  Where any dutiable petroleum has been removed from a licensed warehouse, 

the licensee concerned shall submit to the Director-General a statement, in such 

form as the Director-General may require, setting out the quantities of dutiable 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%226af45afa-fd60-4885-8e77-263294a3c505%22%20Status%3Ainforce;rec=0;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fsearch%2Fsummary%2Fresults.w3p%3Bquery%3DStatus%253Acurinforce%2520Type%253Aact,sl%2520Content%253A%2522warehouse%2522%23pr23-ps2-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%226af45afa-fd60-4885-8e77-263294a3c505%22%20Status%3Ainforce;rec=0;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fsearch%2Fsummary%2Fresults.w3p%3Bquery%3DStatus%253Acurinforce%2520Type%253Aact,sl%2520Content%253A%2522warehouse%2522%23pr23-ps2-.
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petroleum removed from his licensed warehouse for local consumption during the 

preceding month not later than — 

(a) the 15th day of the month following that in which the removal of the dutiable 

petroleum from his licensed warehouse took place; or 

(b) such other later date as the Director-General may allow. 

(3)  Where any petroleum has been removed from a licensed warehouse and 

delivered to any organisation or person in accordance with the Customs (Duties) 

(Exemption) Order (O 5), the licensee concerned shall submit to the Director-General 

the exemption certificate in respect of the petroleum so delivered not later than — 

(a) the 15th day of the month following that in which the removal of the petroleum 

from his licensed warehouse took place; or 

(b) such other later date as the Director-General may allow. 

 

Submission of daily return 

25.  Every licensee other than the licensee of a warehouse licensed to store dutiable 

petroleum shall, not later than 11 a.m. on each working day or such period as the 

Director-General may allow, submit to the Director-General a return, in such form as 

the Director-General may require, showing details of all dutiable goods received into 

or removed from his licensed warehouse during the preceding day. 

 

Stock book to be kept 

26.  Every licensee shall — 

(a) maintain in his licensed warehouse a stock book, in a form approved by the 

Director-General; and 

(b) enter daily in the stock book details of all dutiable goods received into or 

removed from his licensed warehouse. 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22707768f1-b8fd-4648-afe7-344e8a20dad9%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fsearch%2Fsummary%2Fresults.w3p%3Bquery%3DStatus%253Acurinforce%2520Type%253Aact,sl%2520Content%253A%2522warehouse%2522
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22707768f1-b8fd-4648-afe7-344e8a20dad9%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fsearch%2Fsummary%2Fresults.w3p%3Bquery%3DStatus%253Acurinforce%2520Type%253Aact,sl%2520Content%253A%2522warehouse%2522
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Monthly stock return required 

27.  Every licensee shall, not later than the fifth day of each month, furnish to the 

Director-General a return, in such form as the Director-General may require, showing 

details of — 

(a) the opening and closing balances of all dutiable goods stored in his licensed 

warehouse on the first day and at the close of business on the last day of the 

previous month, respectively; and 

(b) all dutiable goods received into or removed from his licensed warehouse during 

the previous month. 

 

Marking of packages 

28. 

(1)  Any senior officer of customs may require that all packages entering a warehouse 

shall be marked with such identification marks and in such manner as he may direct. 

(2)  Packages shall be stacked as directed by a senior officer of customs and in such 

manner that every package may be accounted for and inspected. 

 

Inspection of stocks 

29.  Any senior officer of customs may examine at any time the stock of dutiable 

goods in a warehouse and, for this purpose, may require to see every package 

containing dutiable goods and the contents thereof. 

 

Goods not to be returned to warehouse without permission 

30.  Without the written permission of the proper officer of customs having first been 

obtained — 
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(a )all goods liable to customs duty or excise duty by an order made under 

section 10(1) of the Act on which the customs duty or excise duty has been paid 

shall not be stored in any Government warehouse or licensed warehouse; and 

(b) no dutiable goods, whether removed for export or otherwise, shall be returned to 

a Government warehouse or licensed warehouse. 

 

PART VI 

SURVEYS OF DUTIABLE GOODS 

Presumption as to content of containers 

31. 

(1)  Every case, cask, receptacle or package containing dutiable goods shall, for the 

purpose of payment of customs duties or excise duties, be deemed to contain — 

(a) such goods as are described in the relevant form submitted to the Director-

General under these Regulations; and 

(b) no less quantity of goods than is contained in similar cases, casks or other 

receptacles in the ordinary way of business, unless the owner thereof or his agent 

makes a written request for survey of such goods to the proper officer of customs 

within 24 hours of the arrival of the dutiable goods in a Government warehouse or 

licensed warehouse, wherein they are deposited in accordance with section 52 of 

the Act. 

(2)  In respect of any survey made in accordance with the provisions of these 

Regulations, a report shall be made by the proper officer of customs in such form as 

the Director-General may require. 

(3)  One copy of the report shall be given to the owner of the goods or his agent. 

 

Survey of dutiable goods 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f3e1a9ec-037e-450c-a9a5-343bf5eab23e%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fsearch%2Fsummary%2Fresults.w3p%3Bquery%3DStatus%253Acurinforce%2520Type%253Aact,sl%2520Content%253A%2522warehouse%2522%23pr10-ps1-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f3e1a9ec-037e-450c-a9a5-343bf5eab23e%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fsearch%2Fsummary%2Fresults.w3p%3Bquery%3DStatus%253Acurinforce%2520Type%253Aact,sl%2520Content%253A%2522warehouse%2522%23pr10-ps1-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f3e1a9ec-037e-450c-a9a5-343bf5eab23e%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0%23pr52-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f3e1a9ec-037e-450c-a9a5-343bf5eab23e%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0%23pr52-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f3e1a9ec-037e-450c-a9a5-343bf5eab23e%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0
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32. 

(1)  When the owner of any dutiable goods or his agent has requested a survey 

under regulation 31, the proper officer of customs shall permit the owner or his 

agent to survey and recondition the goods. 

(2)  The survey referred to in paragraph (1) shall be made in the presence and under 

the direction of an officer of customs. 

(3)  If on any survey made under paragraph (1), the quantity of dutiable goods found 

in any case, cask, receptacle or package is found to be deficient, then in any such 

case, the proper officer of customs may remit the customs duty or excise duty 

payable on the goods so found to be deficient. 

(4)  The Director-General may, in his discretion, at the written request of the owner 

or his agent permit further surveys or reconditioning of the dutiable goods contained 

in any case, cask, receptacle or package. 

(5)  After the survey and reconditioning of cases, casks, receptacles or packages 

containing dutiable goods, the cases, casks, receptacles or packages shall be closed 

and sealed by the owner or his agent to the satisfaction of the proper officer of 

customs. 

 

Dutiable goods unfit for consumption 

33. 

(1)  If at any time the owner or his agent or the Director-General considers that any 

dutiable goods in any warehouse are unfit for consumption or use, the owner or his 

agent may request, or the Director-General may direct, that the dutiable goods be 

surveyed as provided in regulations 31 and 32. 

(2)  If upon such survey, the Director-General is satisfied that the dutiable goods are 

permanently unfit for consumption or use, he may cause the dutiable goods to be 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%220391919e-4faf-4760-a028-7af631165879%22%20Status%3Ainforce;rec=0%23pr31-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%22af0d57bc-acc6-4427-9e1f-5f5ed079df29%22%20Status%3Ainforce;rec=0%23pr32-ps1-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%22af0d57bc-acc6-4427-9e1f-5f5ed079df29%22%20Status%3Ainforce;rec=0%23pr32-ps1-.
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destroyed by the owner or his agent at the expense of the owner or agent and an 

entry to be made in the stock records of such destruction. 

 

Destruction of dutiable goods 

34. 

(1)  The owner or his agent may, at any time, request permission to destroy dutiable 

goods stored in a warehouse. 

(2)  The Director-General shall, upon receipt of the request, permit the goods to be 

destroyed after survey, subject to such conditions as he may in his discretion impose. 

(3)  The owner or his agent shall thereupon cause the goods to be destroyed in the 

presence of the proper officer of customs and an entry shall be made in the stock 

records of such destruction. 

Survey fee 

35.  A fee for the survey of dutiable goods as may be determined by the Director-

General under section 98 of the Act shall be charged on and paid by the owner of 

the goods or his agent. 

 

PART VIII 

APPLICATIONS FOR LICENCES  

UNDER SECTION 63 OF ACT 

 

Applications for licences 

39.  For the purpose of section 63 of the Act, every application for a licence to 

manufacture any dutiable goods shall be made in writing to the Director-General 

specifying — 

(a) the name, identity card number and address of the applicant; 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f3e1a9ec-037e-450c-a9a5-343bf5eab23e%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0%23pr98-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f3e1a9ec-037e-450c-a9a5-343bf5eab23e%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0%23pr98-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f3e1a9ec-037e-450c-a9a5-343bf5eab23e%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0%23pr63-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f3e1a9ec-037e-450c-a9a5-343bf5eab23e%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0%23pr63-.


195 

 

(b) the name of the street or exact locality and number of the premises, or the lot 

number of the ground upon which it is intended to build the premises, where it is 

desired to carry on the manufacture; 

(c) the nature of the goods to be produced, the output proposed and whether for 

local consumption or for export or both; and 

(d) the security offered for the due payment of all duties and fees and for the proper 

conduct of the business. 

 

Inspection of premises or site and submission of plans 

40.  If the Director-General is satisfied that the applicant is a fit and proper person to 

receive a licence, he shall — 

(a) cause to be inspected the premises upon which the goods are to be 

manufactured, or the site upon which it is intended to erect such premises; and 

(b) call for a plan setting out in detail the proposed layout or construction thereof. 

 

Accommodation to be provided 

41.  Provision shall be made in the plan required under regulation 40 for the 

following: 

(a) separate store rooms of suitably strong construction for the storage of raw 

materials and for the storage of the finished product of the factory; 

(b) accommodation in the form of married quarters free of cost for such number of 

officers of customs as the Director-General may require to be stationed on the 

premises; 

(c) a separate office for the officers of customs; and 

(d) any other requirement considered necessary by the Director-General in order to 

ensure adequate protection of the revenue. 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%221ee8e40c-f453-476f-8f1c-bc107c159510%22%20Status%3Ainforce;rec=0%23pr40-.
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Director-General may order alterations 

42.  The Director-General may call for such alterations in the plan submitted to him 

as are necessary to make it conform to regulation 41. 

 

Fire and health safeguards 

43.  The applicant shall make such provisions against fire and for safeguarding health 

as the fire and health authorities may require. 

Approval of applications 

44. 

(1)  If the Director-General approves the application, the Director-General shall inform 

the applicant and sign the plan. 

(2)  The Director-General may also inform the applicant that a licence to 

manufacture the dutiable goods in respect of which the application was made will 

be issued to him when the proposed licensed premises or sites have been converted 

or completed and approved by the Director-General. 

 

Plan of plant to be submitted 

45.  Before the installation of a plant intended to be used for the manufacture of 

any dutiable goods, the applicant shall submit a plan of the plant for the approval of 

the Director-General. 

 

Director-General may require alterations 

46.  The Director-General may at any time require the applicant to make such 

additions or alterations to the plan of such plant or to such plant after installation, 

as he may consider necessary for the adequate protection of the revenue. 

Plan when approved to be signed 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%2215a40184-9ccc-414b-851b-926235497251%22%20Status%3Ainforce;rec=0%23pr41-.
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47.  The Director-General, when satisfied with the details of the plant in respect of 

which a plan was submitted in accordance with regulation 45, shall signify his 

approval by signing the plan thereof. 

 

 

 

No deviation from approved plan 

48.  The applicant shall not deviate from an approved plan except with the written 

approval of the Director-General. 

 

Issue of licence 

49.  When the premises and plant therein have been completed and approved, the 

Director-General, on receipt of the prescribed fee, shall issue a licence, in such form 

as he may think fit, to the applicant to manufacture the dutiable goods in respect of 

which the application was made in accordance with section 63 of the Act. 

 

PART X 

BOTTLING, BLENDING, COMPOUNDING AND VARIATION OF INTOXICATING  

LIQUORS 

 

Application for licence 

58.  Every application for a licence to bottle, blend, compound or vary any 

intoxicating liquors under section 66 of the Act shall be made in writing to the 

Director-General, specifying — 

(a) the name, identity card number and address of the applicant; 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%22141849eb-d6cf-457f-80ab-7be11d2a7e60%22%20Status%3Ainforce;rec=0%23pr45-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f3e1a9ec-037e-450c-a9a5-343bf5eab23e%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0%23pr63-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f3e1a9ec-037e-450c-a9a5-343bf5eab23e%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0%23pr63-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f3e1a9ec-037e-450c-a9a5-343bf5eab23e%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0%23pr66-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f3e1a9ec-037e-450c-a9a5-343bf5eab23e%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0%23pr66-.
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(b) the name of the street or exact locality and the number of the premises which it 

is desired to be licensed; 

(c) the types of liquors which it is proposed to bottle, blend, compound or vary; and 

(d) the security which the applicant offers for the proper conduct of his business. 

 

Plan to be submitted 

59.  The applicant shall — 

(a) submit to the Director-General a plan of the proposed premises and plant 

therein; and 

(b) make such alterations in the plan as may be required by the Director-General for 

the protection of the revenue. 

 

Plan to be signed when approved 

60.  The Director-General, if satisfied with the plan, shall signify his approval by 

signing the plan. 

 

No deviation from approved plan 

61.  The applicant shall not deviate from an approved plan except with the written 

approval of the Director-General. 

 

Issue of licence 

62.  When the bottling warehouse and plant therein have been completed, the 

Director-General, on receipt of the prescribed fee, shall issue a licence, in such form 

as he may think fit, to the applicant to bottle, blend, compound or vary intoxicating 

liquors in accordance with section 66 of the Act. 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f3e1a9ec-037e-450c-a9a5-343bf5eab23e%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0%23pr66-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f3e1a9ec-037e-450c-a9a5-343bf5eab23e%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0%23pr66-.
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Notice of blending to be given 

63.  No licensee shall bottle, blend, compound or vary the alcoholic strength of any 

intoxicating liquors, except in accordance with the terms of a notice, delivered to a 

proper officer of customs not less than 48 hours before the commencement of the 

bottling, blending, compounding or variation, and specifying — 

(a) the nature, quantity and identification marks, if any, of the liquors to be bottled, 

blended, compounded or varied; 

(b) the place where the liquors are stored; and 

(c) the time at which it is desired to commence the bottling, blending, compounding 

or variation. 

 

Bottling of contents of container not to be stopped 

64.  When the bottling, blending, compounding or variation of the contents of any 

container has commenced, it shall not be discontinued between the hours of 8 a.m. 

and 4.30 p.m. until the whole is bottled, blended, compounded or varied, as the 

case may be. 

 

Empty bottles not to be removed without permission 

65.  All empty bottles which are intended for use for bottling together with corks, 

capsules and other material and implements for bottling shall — 

(a) be kept in the bottling warehouse or at such other place approved in writing by 

the Director-General; and 

(b) not be removed from that place without the permission of the proper officer of 

customs. 

 

Containers to be kept in bottling warehouse until empty 
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66.  When it is intended to bottle intoxicating liquor, the container from which the 

liquor is to be drawn off shall be taken into the bottling warehouse and shall not be 

removed from the warehouse until the container is empty. 

 

Conditions of bottling 

67.  Except with the approval of the proper officer of customs — 

(a) no filled bottle or portion of the blended, compounded or varied intoxicating 

liquors shall be removed from the bottling warehouse until the entire container from 

which it was drawn has been drawn off or the blending, compounding or variation 

has been completed; 

(b) no filled bottle or other container shall be removed until it has been closed, 

sealed and labelled to the satisfaction of the proper officer of customs; and 

(c) in the case of dutiable liquors, all filled bottles shall be placed in cases secured 

to the satisfaction of the proper officer of customs. 
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ภาคผนวก ค 

กฎหมายของประเทศฟลิปปนสเกี่ยวกบักิจการคลังสินคากิจการไซโล  

และกิจการหองเย็น :  REPUBLIC ACT NO.1937, 

ACT NO. 3893, ACT NO. 2137 

 

REPUBLIC ACT NO. 1937  

AN ACT TO REVISE AND CODIFY THE TARIFF AND CUSTOMS LAWS OF 

THE PHILIPPINES 

BOOK II 

CUSTOMS LAW 

TITLE V  

Warehousing of Imported Articles  

 

PART 1  

Warehousing in General  

 

SECTION 1901. Establishment and Supervision of Warehouses. — When the business 

of the port requires such facilities, the Collector shall designate and establish 

warehouses for use as general order stores, public and private bonded warehouses, 

sheds or yards, or for other purposes.  

All such warehouses and premises shall be subject to the supervision 

of the Collector, who shall impose such conditions as may be deemed necessary for 

the protection of the revenue and of the articles stored therein. 

SECTION 1908. Limit to Period Of Storage in Bonded Warehouse. — Articles duly 

entered for warehousing may remain in bonded warehouses for a period of two years 

from the time of arrival at the port of entry, which period may for sufficient reason 
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be further extended for not more than one year by the Commissioner whenever 

sufficient reasons for such extension are presented to him. Articles not withdrawn at 

the expiration of the prescribed period shall be sold at auction by the Collector.  

SECTION 1909. Charges of Storage In Bonded Warehouses. — The rates of storage in 

public or private bonded warehouses shall be subject to arrangement between the 

importer and the warehouse operator, but such rates shall not be in excess of the 

customary charges fixed by the Collector of the port for such warehouses.  

 

PART 2  

Bonded Manufacturing and Smelting Warehouses  

 

SECTION 2001. Establishment of Bonded Manufacturing Warehouses. — All articles 

manufactured in whole or in part of imported materials, and intended for 

exportation without being charged with duty, shall, in order to be so manufactured 

and exported, be made and manufactured in bonded warehouses under such rules 

and regulations as the Commissioner, with the approval of the department head, 

shall prescribed: Provided, That the manufacturer of such articles shall first file a 

satisfactory bond for the faithful observance of all laws, rules and regulations 

applicable thereto.  

 

SECTION 2002. Exemption From Duty. —  

a. Whenever articles manufactured in any bonded warehouse established under the 

provisions of the preceding section shall be exported directly therefrom or shall be 

duly laden for immediate exportation under the supervision of the proper official 

such articles shall be exempt from duty.  

b. Any imported material used in the manufacture of such articles, and any packages, 

coverings, brands and labels used in putting up the same may, under the regulations 

prescribed by the Commissioner with the approval of the department head, be 
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conveyed without the payment of duty into any bonded manufacturing warehouse, 

and imported articles may, under the aforesaid regulations, be transferred without 

the payment of duty from any bonded warehouse into any bonded manufacturing 

warehouse; but this privilege shall not be held to apply to implements, machinery or 

apparatus to be used in the construction or repair of any bonded manufacturing 

warehouse or for the operation of the business carried on therein.  

 

SECTION 2003. Procedure for Withdrawal. — Articles received into such bonded 

manufacturing warehouse or articles manufactured therein may be withdrawn or 

removed therefrom for direct shipment and for immediate exportation in bond to 

foreign countries under the supervision of the proper official, who shall certify to 

such shipment and exportation, or lading for immediate exportation as the case may 

be, describing the articles by their mark or otherwise, the quantity, the date of 

exportation and the name of the vessel or aircraft: Provided, That the waste and by-

products incident to the processes of manufacture in said bonded warehouse may 

be withdrawn for domestic consumption 

bonds, equal to the amount of metal producible from the smelting or refining, or 

both, of the dutiable metal contained in the imported ores or crude metals, duel 

allowance being made of the smelter wastage as ascertained from time to time by 

the Commissioner with the approval of the department head.  

 

PART 3  

Transportation in Bond  

 

SECTION 2101. Entry for Immediate Transportation. — Articles entered for 

constructive warehousing and immediate transportation under transit manifest to 

other ports of the Philippines without appraisement may be transported under bond 
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and consigned to the Collector at the port of destination, who will allow entry to be 

made at his port by the consignee.  

Articles received at any port from another port of the Philippines on an entry for 

immediate transportation without appraisal or classification may be entered at the 

port of delivery either for consumption or warehouse.  

 

SECTION 2102. Bonding of Carrier Transporting Articles in Bond. — A carrier engaged 

in conveying dutiable articles in bond from a port of importation to other ports shall 

give security in the nature of a general transportation bond, in a sum not less than 

ten thousand pesos, conditioned that the principal shall transport and deliver 

without delay, and in accordance with law and regulation, to the Collector at the 

port of destination all articles in bond delivered to such carrier and that all proper 

charges and expenses incurred by the customs authorities or at their instance by 

reason of such shipments shall be duly paid.  

 

SECTION 2103. Exportation under Bond. — Where an intent to export the articles is 

shown by the bill of lading and invoice, the whole or part of a bill of lading (not less 

than one package) may be entered for warehouse and immediate exportation. The 

Collector may designate the vessel or aircraft in which the articles are laden as 

constructively a warehouse to facilitate the direct transfer of the articles to the 

exporting vessel or aircraft. The same procedure may apply to articles entered for 

warehouse and immediate transportation.  

Unless it shall appear by the invoice, bill of lading, manifests, or other satisfactory 

evidences, that articles arriving in the Philippines are destined for transhipment, no 

exportation thereof will be permitted except under entry for warehouse and 

exportation bond and appraisal or classification made.  

Upon withdrawal for export, a bond equivalent to one and one-half 

the amount of the duties, taxes and other charges, shall be required conditioned 
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upon the exportation of the articles, and for the production of proof of the landing 

of same beyond the limits of the Philippines. 

 

ACT NO. 3893 

ACT NO. 3893 - AN ACT TO REGULATE THE BUSINESS OF RECEIVING RICE FOR 

STORAGE, GIVING THE DIRECTOR OF COMMERCE AND INDUSTRY THE DUTY TO 

ENFORCE IF, PROVIDING PENALTIES FOR VIOLATION OF THE PROVISIONS, 

EXEMPTING COOPERATIVE MARKETING ASSOCIATIONS OF RICE PRODUCERS FROM 

APPLICATION THEREOF, REPEALING ACT NUMBERED THIRTY-FOUR HUNDRED AND 

SIXTY-NINE AND FOR OTHER PURPOSES 

 

Section 1. This Act shall be known by the short title of "BONDED WAREHOUSE ACT." 

 

Sec. 2. As used in this Act, the term "warehouse" shall be deemed to mean every 

building, structure, or other protected inclosure in which rice is kept for storage. The 

term "rice" shall be deemed to mean either palay in bundles, or in grains, or clean 

rice, or both. "Person" including corporation or partnership or two or more persons 

having joint or common interest; "warehouseman" means a person engaged in the 

business receiving rice for storage; and "receipt" means any receipt issued by a 

warehouseman for rice delivered to him. For the purpose of this Act, the business of 

receiving rice for storage shall include (1) any contract or transaction wherein the 

warehouseman is obligated to return the very same rice delivered to him or pay its 

value;(2) any contract or transaction wherein the rice delivered is to be milled for 

and on account of the owner thereof; (3) any contract or transaction wherein the rice 

delivered is commingled with the rice delivered by or belonging to other persons 

and the warehouseman is obligated to return the rice of the same kind or pay its 

value.  

 

Sec. 3. No person shall engage in the business of receiving rice for storage without 
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first securing a license therefore from the Director of the Bureau of Commerce and 

Industry. Said license shall be annual and shall expire on the thirty-first day of 

December. 

Sec. 4. Any person applying for a license to engage in the business of receiving rice 

for storage shall set forth in the application the place or places where the business 

and warehouse are to be established or located and the maximum quantity of rice 

to be received. The application shall be accompanied by a cash bond or a bond 

secured by real estate or signed by a duly authorized bonding company, the amount 

of which shall be fixed by the Director of the Bureau of Commerce and Industry at 

not less than thirty-three and one third percent of the market value of the maximum 

quantity or rice to be received. Said bond shall be so conditioned as to respond for 

the market value of the rice actually delivered and received at any time the 

warehouseman is unable to return the rice or to pay its value. The bond shall be 

approved by the Director of the Bureau of Commerce and Industry before issuing a 

license under this Act, to satisfy himself concerning the sufficiency of such bond, and 

to determine whether the warehouse for which such license is applied for is suitable 

for the proper storage of rice. 

 

Sec. 5. Whenever the Director of the Bureau of Commerce and Industry shall 

determine that a bond approved by him, is or any cause, has become insufficient, he 

may require an additional bond or bonds to be given by the warehouseman 

concerned, conforming with the requirements of the preceding section, and unless 

the same be given within the time fixed by a written demand therefor the license of 

such warehouse may be suspended or revoked. 

 

Sec. 6. Every person licensed under this Act to engage in the business of receiving 

rice for storage shall insure the rice so received and stored against fire.  

 

Sec. 7. Any person injured by the breach of any obligation to secure which a bond is 

given, under the provisions of this Act, shall be entitled to sue on the bond in his 
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own name in any court of competent jurisdiction to recover the damages he may 

have sustained by such breach. Nothing contained herein shall except any property 

of assets of any warehouseman from being sued on in case the bond given is not 

sufficient to respond for the full market value of the rice received by such 

warehouseman. 

 

Sec. 8. Every warehouseman licensed under this Act shall receive for storage, so far 

as his license and the capacity of his warehouse permit, any rice, of the kind 

customarily stored therein by him, which may be tendered to him in a suitable 

condition for warehousing, in the usual manner and in the ordinary and usual course 

of business, without making any discrimination between persons desiring to avail 

themselves of warehouse facilities. 

 

Sec. 9. Every warehouseman licensed under this Act shall keep a complete record of 

the rice received by him, of the receipts issued therefor of the withdrawals, of the 

liquidations and of all receipts returned to and cancelled by him. He shall make 

reports to the Director of Bureau of Commerce and Industry concerning his 

warehouse and the conditions, contents, operations, and business thereof in such 

form and at such time as the said Director may require, and shall conduct said 

warehouse in all other respects in compliance with this Act and the rules and 

regulations made in accordance therewith. 

 

Sec. 10. The Director of Bureau of Commerce and Industry shall from time to time 

make such rules and regulations as he may deem necessary for the efficient 

execution of the provisions of this Act. 

 

Sec. 11. Any person engaging in the business of receiving rice for storage in violation 

of Section three of this Act shall be deemed guilty of misdemeanor, and upon 

conviction thereof shall be punished by imprisonment of not less than one month or 

by a fine of not more than five thousand pesos, or both, in the discretion of the 
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court. 

Sec. 12. Any warehouseman licensed under this Act receiving a quantity of rice 

greater than that specified in his application and license, shall, upon conviction, be 

fined double the market value of the rice so received in excess of the quantity of 

rice he is authorized to receive. 

 

Sec. 13. Any person entering into connivance or combination with any 

warehouseman that is not licensed under this Act, with the purpose of evading the 

provisions of section three of this Act, shall be deemed guilty of misdemeanor, and 

upon conviction thereof, shall be fined not more than two hundred pesos or 

imprisonment for not more than one months, or both, in the discretion of the court. 

 

Sec. 14. The Director of the Bureau of Commerce and Industry may, after opportunity 

for hearing has been afforded to the license concerned, suspend or revoke any 

license issued to any warehouseman, conducting a warehouse under this Act, for any 

violation or failure to comply with any provision of this Act or of the rules and 

regulations made by virtue thereof. 

 

Sec. 15. This Act shall not be applicable to cooperative marketing associations of rice 

producers organized under Act Numbered Three Thousand Four Hundred and 

Twenty-five known as the "Cooperative Marketing Law," provided such associations 

shall not receive, for storage, rice from non-members which is greater in quantity 

than one-half of the total quantity of rice received from members, at any time. 

Sec. 16. If any clause, sentence, or paragraph, or part of this Act shall, for any reason, 

be adjusted by any court of competent jurisdiction to be invalid, such judgment shall 

not affect, impair, or invalidate the remainder thereof, but shall be confined in his 

operation to the clause, sentence, paragraph or part thereof directly involved in the 

controversy in which such judgment shall have been rendered.  

 

Sec. 17. This Act shall take effect on January First, nineteen hundred and thirty-two. 
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ACT NO. 2137 THE WAREHOUSE RECEIPTS LAW 

 

I — THE ISSUE OF WAREHOUSE RECEIPTS 

 

SECTION 1. Persons who may issue receipts. — Warehouse receipts may be issued by 

any warehouseman. 

 

SECTION 2. Form of receipts; essential terms. — Warehouse receipts need not be in 

any particular form but every such receipt must embody within its written or printed 

terms: 

(a) The location of the warehouse where the goods are stored, 

(b) The date of the issue of the receipt, 

(c) The consecutive number of the receipt, 

(d) A statement whether the goods received will be delivered to the bearer, to a 

specified person or to a specified person or his order, 

(e) The rate of storage charges, 

(f) A description of the goods or of the packages containing them, 

(g) The signature of the warehouseman which may be made by his authorized agent, 

(h) If the receipt is issued for goods of which the warehouseman is owner, either 

solely or jointly or in common with others, the fact of such ownership, and 

(i) A statement of the amount of advances made and of liabilities incurred for which 

the warehouseman claims a lien. If the precise amount of such advances made or of 

such liabilities incurred is, at the time of the issue of, unknown to the warehouseman 

or to his agent who issues it, a statement of the fact that advances have been made 

or liabilities incurred and the purpose thereof is sufficient. 

 

A warehouseman shall be liable to any person injured thereby for all damages 

caused by the omission from a negotiable receipt of any of the terms herein equired. 

 



210 

 

SECTION 3. Form of receipts. — What terms may be inserted. — A warehouseman 

may insert in a receipt issued by him any other terms and conditions provided that 

such terms and conditions shall not: 

(a) Be contrary to the provisions of this Act. 

(b) In any wise impair his obligation to exercise that degree of care in the safe-

keeping of the goods entrusted to him which is reasonably careful man would 

exercise in regard to similar goods of his own. 

 

SECTION 4. Definition of non-negotiable receipt. — A receipt in which it is stated that 

the goods received will be delivered to the depositor or to any other specified 

person, is a non-negotiable receipt. 

 

SECTION 5. Definition of negotiable receipt. — A receipt in which it is stated that the 

goods received will be delivered to the bearer or to the order of any person named 

in such receipt is a negotiable receipt. 

 

No provision shall be inserted in a negotiable receipt that it is non-negotiable. Such 

provision, if inserted shall be void. 

 

SECTION 6. Duplicate receipts must be so marked. — When more than one 

negotiable receipt is issued for the same goods, the word "duplicate" shall be plainly 

placed upon the face of every such receipt, except the first one issued. A 

warehouseman shall be liable for all damages caused by his failure so to do to 

anyone who purchased the subsequent receipt for value supposing it to be an 

original, even though the purchase be after the delivery of the goods by the 

warehouseman to the holder of the original receipt. 

 

SECTION 7. Failure to mark "non-negotiable." — A non-negotiable receipt shall have 

plainly placed upon its face by the warehouseman issuing it "non-negotiable," or "not 

negotiable." In case of the warehouseman's failure so to do, a holder of the receipt 
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who purchased it for value supposing it to be negotiable, may, at his option, treat 

such receipt as imposing upon the warehouseman the same liabilities he would have 

incurred had the receipt been negotiable. 

 

This section shall not apply, however, to letters, memoranda, or written 

acknowledgment of an informal character. 

 

II — OBLIGATIONS AND RIGHTS OF WAREHOUSEMEN UPON THEIR RECEIPTS 

 

SECTION 8. Obligation of warehousemen to deliver. — A warehouseman, in the 

absence of some lawful excuse provided by this Act, is bound to deliver the goods 

upon a demand made either by the holder of a receipt for the goods or by the 

depositor; if such demand is accompanied with: 

(a) An offer to satisfy the warehouseman's lien; 

(b) An offer to surrender the receipt, if negotiable, with such indorsements as would 

be necessary for the negotiation of the receipt; and 

(c) A readiness and willingness to sign, when the goods are delivered, an 

acknowledgment that they have been delivered, if such signature is requested by the 

warehouseman. 

 

In case the warehouseman refuses or fails to deliver the goods in compliance with a 

demand by the holder or depositor so accompanied, the burden shall be upon the 

warehouseman to establish the existence of a lawful excuse for such refusal. 

 

SECTION 9. Justification of warehouseman in delivering. — A warehouseman is 

justified in delivering the goods, subject to the provisions of the three following 

sections, to one who is: 

(a) The person lawfully entitled to the possession of the goods, or his agent; 

(b) A person who is either himself entitled to delivery by the terms of a non-

negotiable receipt issued for the goods, or who has written authority from the person 
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so entitled either indorsed upon the receipt or written upon another paper; or 

(c) A person in possession of a negotiable receipt by the terms of which the goods 

are deliverable to him or order, or to bearer, or which has been indorsed to him or in 

blank by the person to whom delivery was promised by the terms of the receipt or 

by his mediate or immediate indorser. 

 

SECTION 10. Warehouseman's liability for misdelivery. — Where a warehouseman 

delivers the goods to one who is not in fact lawfully entitled to the possession of 

them, the warehouseman shall be liable as for conversion to all having a right of 

property or possession in the goods if he delivered the goods otherwise than as 

authorized by subdivisions (b) and (c) of the preceding section, and though he 

delivered the goods as authorized by said subdivisions, he shall be so liable, if prior 

to such delivery he had either: 

(a) Been requested, by or on behalf of the person lawfully entitled to a right of 

property or possession in the goods, not to make such deliver; or 

(b) Had information that the delivery about to be made was to one not lawfully 

entitled to the possession of the goods. 

 

SECTION 11. Negotiable receipt must be cancelled when goods delivered. — Except 

as provided in section thirty-six, where a warehouseman delivers goods for which he 

had issued a negotiable receipt, the negotiation of which would transfer the right to 

the possession of the goods, and fails to take up and cancel the receipt, he shall be 

liable to anyone who purchases for value in good faith such receipt, for failure to 

deliver the goods to him, whether such purchaser acquired title to the receipt before 

or after the delivery of the goods by the warehouseman. 

 

SECTION 12. Negotiable receipts must be cancelled or marked when part of goods 

delivered. — Except as provided in section thirty-six, where a warehouseman delivers 

part of the goods for which he had issued a negotiable receipt and fails either to take 

up and cancel such receipt or to place plainly upon it a statement of what goods or 
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packages have been delivered, he shall be liable to anyone who purchases for value 

in good faith such receipt, for failure to deliver all the goods specified in the receipt, 

whether such purchaser acquired title to the receipt before or after the delivery of 

any portion of the goods by the warehouseman. 

SECTION 13. Altered receipts. — The alteration of a receipt shall not excuse the 

warehouseman who issued it from any liability if such alteration was: 

(a) Immaterial, 

(b) Authorized, or 

(c) Made without fraudulent intent. 

 

If the alteration was authorized, the warehouseman shall be liable according to the 

terms of the receipt as altered. If the alteration was unauthorized but made without 

fraudulent intent, the warehouseman shall be liable according to the terms of the 

receipt as they were before alteration. 

 

Material and fraudulent alteration of a receipt shall not excuse the warehouseman 

who issued it from liability to deliver according to the terms of the receipt as 

originally issued, the goods for which it was issued but shall excuse him from any 

other liability to the person who made the alteration and to any person who took 

with notice of the alteration. Any purchaser of the receipt for value without notice of 

the alteration shall acquire the same rights against the warehouseman which such 

purchaser would have acquired if the receipt had not been altered at the time of 

purchase. 

 

SECTION 14. Lost or destroyed receipts. — Where a negotiable receipt has been lost 

or destroyed, a court of competent jurisdiction may order the delivery of the goods 

upon satisfactory proof of such loss or destruction and upon the giving of a bond 

with sufficient sureties to be approved by the court to protect the warehouseman 

from any liability or expense, which he or any person injured by such delivery may 

incur by reason of the original receipt remaining outstanding. The court may also in 
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its discretion order the payment of the warehouseman's reasonable costs and 

counsel fees. 

 

The delivery of the goods under an order of the court as provided in this section, 

shall not relieve the warehouseman from liability to a person to whom the 

negotiable receipt has been or shall be negotiated for value without notice of the 

proceedings or of the delivery of the goods. 

 

SECTION 15. Effect of duplicate receipts. — A receipt upon the face of which the 

word "duplicate" is plainly placed is a representation and warranty by the 

warehouseman that such receipt is an accurate copy of an original receipt properly 

issued and uncanceled at the date of the issue of the duplicate, but shall impose 

upon him no other liability. 

 

SECTION 16. Warehouseman cannot set up title in himself. — No title or right to the 

possession of the goods, on the part of the warehouseman, unless such title or right 

is derived directly or indirectly from a transfer made by the depositor at the time of 

or subsequent to the deposit for storage, or from the warehouseman's lien, shall 

excuse the warehouseman from liability for refusing to deliver the goods according 

to the terms of the receipt. 

 

SECTION 17. Interpleader of adverse claimants. — If more than one person claims 

the title or possession of the goods, the warehouseman may, either as a defense to 

an action brought against him for non-delivery of the goods or as an original suit, 

whichever is appropriate, require all known claimants to interplead. 

 

SECTION 18. Warehouseman has reasonable time to determine validity of claims. — 

If someone other than the depositor or person claiming under him has a claim to the 

title or possession of goods, and the warehouseman has information of such claim, 

the warehouseman shall be excused from liability for refusing to deliver the goods, 
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either to the depositor or person claiming under him or to the adverse claimant until 

the warehouseman has had a reasonable time to ascertain the validity of the 

adverse claim or to bring legal proceedings to compel claimants to interplead.  

SECTION 19. Adverse title is no defense except as above provided. — Except as 

provided in the two preceding sections and in sections nine and thirty-six, no right or 

title of a third person shall be a defense to an action brought by the depositor or 

person claiming under him against the warehouseman for failure to deliver the goods 

according to the terms of the receipt. 

 

SECTION 20. Liability for non-existence or misdescription of goods. — A 

warehouseman shall be liable to the holder of a receipt for damages caused by the 

non-existence of the goods or by the failure of the goods to correspond with the 

description thereof in the receipt at the time of its issue. If, however, the goods are 

described in a receipt merely by a statement of marks or labels upon them or upon 

packages containing them or by a statement that the goods are said to be goods of a 

certain kind or that the packages containing the goods are said to contain goods of a 

certain kind or by words of like purport, such statements, if true, shall not make 

liable the warehouseman issuing the receipt, although the goods are not of the kind 

which the marks or labels upon them indicate or of the kind they were said to be by 

the depositor. 

 

SECTION 21. Liability for care of goods. — A warehouseman shall be liable for any 

loss or injury to the goods caused by his failure to exercise such care in regard to 

them as reasonably careful owner of similar goods would exercise, but he shall not 

be liable, in the absence of an agreement to the contrary, for any loss or injury to 

the goods which could not have been avoided by the exercise of such care 2BwJuIj. 

 

SECTION 22. Goods must be kept separate. — Except as provided in the following 

section, a warehouseman shall keep the goods so far separate from goods of other 

depositors and from other goods of the same depositor for which a separate receipt 
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has been issued, as to permit at all times the identification and redelivery of the 

goods deposited. 

 

SECTION 23. Fungible goods may be commingled if warehouseman authorized. — If 

authorized by agreement or by custom, a warehouseman may mingle fungible goods 

with other goods of the same kind and grade. In such case, the various depositors of 

the mingled goods shall own the entire mass in common and each depositor shall 

be entitled to such portion thereof as the amount deposited by him bears to the 

whole. 

 

SECTION 24. Liability of warehouseman to depositors of commingled goods. — The 

warehouseman shall be severally liable to each depositor for the care and redelivery 

of his share of such mass to the same extent and under the same circumstances as if 

the goods had been kept separate. 

 

SECTION 25. Attachment or levy upon goods for which a negotiable receipt has been 

issued. — If goods are delivered to a warehouseman by the owner or by a person 

whose act in conveying the title to them to a purchaser in good faith for value would 

bind the owner, and a negotiable receipt is issued for them, they cannot thereafter, 

while in the possession of the warehouseman, be attached by garnishment or 

otherwise, or be levied upon under an execution unless the receipt be first 

surrendered to the warehouseman or its negotiation enjoined. The warehouseman 

shall in no case be compelled to deliver up the actual possession of the goods until 

the receipt is surrendered to him or impounded by the court Pq6gS. 

 

SECTION 26. Creditor's remedies to reach negotiable receipts. — A creditor whose 

debtor is the owner of a negotiable receipt shall be entitled to such aid from courts 

of appropriate jurisdiction, by injunction and otherwise, in attaching such receipt or in 

satisfying the claim by means thereof as is allowed at law or in equity in these 

islands in regard to property which cannot readily be attached or levied upon by 
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ordinary legal process. 

 

SECTION 27. What claims are included in the warehouseman's lien. — Subject to the 

provisions of section thirty, a warehouseman shall have a lien on goods deposited or 

on the proceeds thereof in his hands, for all lawful charges for storage and 

preservation of the goods; also for all lawful claims for money advanced, interest, 

insurance, transportation, labor, weighing, coopering and other charges and expenses 

in relation to such goods, also for all reasonable charges and expenses for notice, 

and advertisements of sale, and for sale of the goods where default had been made 

in satisfying the warehouseman's lien. 

 

SECTION 28. Against what property the lien may be enforced. — Subject to the 

provisions of section thirty, a warehouseman's lien may be enforced: 

 

(a) Against all goods, whenever deposited, belonging to the person who is liable as 

debtor for the claims in regard to which the lien is asserted, and 

 

(b) Against all goods belonging to others which have been deposited at any time by 

the person who is liable as debtor for the claims in regard to which the lien is 

asserted if such person had been so entrusted with the possession of goods that a 

pledge of the same by him at the time of the deposit to one who took the goods in 

good faith for value would have been valid. 

 

SECTION 29. How the lien may be lost. — A warehouseman loses his lien upon 

goods: 

(a) By surrendering possession thereof, or 

(b) By refusing to deliver the goods when a demand is made with which he is bound 

to comply under the provisions of this Act. 

 

SECTION 30. Negotiable receipt must state charges for which the lien is claimed. — If 
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a negotiable receipt is issued for goods, the warehouseman shall have no lien 

thereon except for charges for storage of goods subsequent to the date of the 

receipt unless the receipt expressly enumerated other charges for which a lien is 

claimed. In such case, there shall be a lien for the charges enumerated so far as they 

are within the terms of section twenty-seven although the amount of the charges so 

enumerated is not stated in the receipt. 

SECTION 31. Warehouseman need not deliver until lien is satisfied. — A 

warehouseman having a lien valid against the person demanding the goods may 

refuse to deliver the goods to him until the lien is satisfied. 

 

SECTION 32. Warehouseman's lien does not preclude other remedies. — Whether a 

warehouseman has or has not a lien upon the goods, he is entitled to all remedies 

allowed by law to a creditor against a debtor for the collection from the depositor of 

all charges and advances which the depositor has expressly or impliedly contracted 

with the warehouseman to pay. 

 

SECTION 33. Satisfaction of lien by sale. — A warehouseman's lien for a claim which 

has become due may be satisfied as follows: 

(a) An itemized statement of the warehouseman's claim, showing the sum due at the 

time of the notice and the date or dates when it becomes due, 

(b) A brief description of the goods against which the lien exists, 

(c) A demand that the amount of the claim as stated in the notice of such further 

claim as shall accrue, shall be paid on or before a day mentioned, not less than ten 

days from the delivery of the notice if it is personally delivered, or from the time 

when the notice shall reach its destination, according to the due course of post, if 

the notice is sent by mail, 

(d) A statement that unless the claim is paid within the time specified, the goods will 

be advertised for sale and sold by auction at a specified time and place. 

 

In accordance with the terms of a notice so given, a sale of the goods by auction 
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may be had to satisfy any valid claim of the warehouseman for which he has a lien 

on the goods. The sale shall be had in the place where the lien was acquired, or, if 

such place is manifestly unsuitable for the purpose of the claim specified in the 

notice to the depositor has elapsed, and advertisement of the sale, describing the 

goods to be sold, and stating the name of the owner or person on whose account 

the goods are held, and the time and place of the sale, shall be published once a 

week for two consecutive weeks in a newspaper published in the place where such 

sale is to be held. The sale shall not be held less than fifteen days from the time of 

the first publication. If there is no newspaper published in such place, the 

advertisement shall be posted at least ten days before such sale in not less than six 

conspicuous places therein. 

 

From the proceeds of such sale, the warehouseman shall satisfy his lien including 

the reasonable charges of notice, advertisement and sale. The balance, if any, of 

such proceeds shall be held by the warehouseman and delivered on demand to the 

person to whom he would have been bound to deliver or justified in delivering 

goods. 

 

At any time before the goods are so sold, any person claiming a right of property or 

possession therein may pay the warehouseman the amount necessary to satisfy his 

lien and to pay the reasonable expenses and liabilities incurred in serving notices 

and advertising and preparing for the sale up to the time of such payment. The 

warehouseman shall deliver the goods to the person making payment if he is a 

person entitled, under the provision of this Act, to the possession of the goods on 

payment of charges thereon. Otherwise, the warehouseman shall retain the 

possession of the goods according to the terms of the original contract of deposit. 

 

SECTION 34. Perishable and hazardous goods. — If goods are of a perishable nature, 

or by keeping will deteriorate greatly in value, or, by their order, leakage, 

inflammability, or explosive nature, will be liable to injure other property , the 
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warehouseman may give such notice to the owner or to the person in whose names 

the goods are stored, as is reasonable and possible under the circumstances, to 

satisfy the lien upon such goods and to remove them from the warehouse and in 

the event of the failure of such person to satisfy the lien and to receive the goods 

within the time so specified, the warehouseman may sell the goods at public or 

private sale without advertising. If the warehouseman, after a reasonable effort, is 

unable to sell such goods, he may dispose of them in any lawful manner and shall 

incur no liability by reason thereof. 

The proceeds of any sale made under the terms of this section shall be disposed of 

in the same way as the proceeds of sales made under the terms of the preceding 

section. 

 

SECTION 35. Other methods of enforcing lien. — The remedy for enforcing a lien 

herein provided does not preclude any other remedies allowed by law for the 

enforcement of a lien against personal property nor bar the right to recover so much 

of the warehouseman's claim as shall not be paid by the proceeds of the sale of the 

property. 

 

SECTION 36. Effect of sale. — After goods have been lawfully sold to satisfy a 

warehouseman's lien, or have been lawfully sold or disposed of because of their 

perishable or hazardous nature, the warehouseman shall not thereafter be liable for 

failure to deliver the goods to the depositor or owner of the goods or to a holder of 

the receipt given for the goods when they were deposited, even if such receipt be 

negotiable 7mNEzBb. 

 

III — NEGOTIATION AND TRANSFER OF RECEIPTS 

 

SECTION 37. Negotiation of negotiable receipt of delivery. — A negotiable receipt 

may be negotiated by delivery: 

(a) Where, by terms of the receipt, the warehouseman undertakes to deliver the 
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goods to the bearer, or 

(b) Where, by the terms of the receipt, the warehouseman undertakes to deliver the 

goods to the order of a specified person, and such person or a subsequent indorsee 

of the receipt has indorsed it in blank or to bearer. 

 

Where, by the terms of a negotiable receipt, the goods are deliverable to bearer or 

where a negotiable receipt has been indorsed in blank or to bearer, any holder may 

indorse the same to himself or to any other specified person, and, in such case, the 

receipt shall thereafter be negotiated only by the indorsement of such indorsee. 

SECTION 38. Negotiation of negotiable receipt by indorsement. — A negotiable 

receipt may be negotiated by the indorsement of the person to whose order the 

goods are, by the terms of the receipt, deliverable. Such indorsement may be in 

blank, to bearer or to a specified person. If indorsed to a specified person, it may be 

again negotiated by the indorsement of such person in blank, to bearer or to another 

specified person. Subsequent negotiation may be made in like manner. 

 

SECTION 39. Transfer of receipt. — A receipt which is not in such form that it can be 

negotiated by delivery may be transferred by the holder by delivery to a purchaser 

or donee. 

 

A non-negotiable receipt cannot be negotiated, and the indorsement of such a 

receipt gives the transferee no additional right. 

 

SECTION 40. Who may negotiate a receipt. — A negotiable receipt may be 

negotiated: 

(a) By the owner thereof, or 

(b) By any person to whom the possession or custody of the receipt has been 

entrusted by the owner, if, by the terms of the receipt, the warehouseman 

undertakes to deliver the goods to the order of the person to whom the possession 

or custody of the receipt has been entrusted, or if, at the time of such entrusting, the 
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receipt is in such form that it may be negotiated by delivery. 

 

SECTION 41. Rights of person to whom a receipt has been negotiated. — A person to 

whom a negotiable receipt has been duly negotiated acquires thereby: 

(a) Such title to the goods as the person negotiating the receipt to him had or had 

ability to convey to a purchaser in good faith for value, and also such title to the 

goods as the depositor or person to whose order the goods were to be delivered by 

the terms of the receipt had or had ability to convey to a purchaser in good faith for 

value, and 

(b) The direct obligation of the warehouseman to hold possession of the goods for 

him according to the terms of the receipt as fully as if the warehouseman and 

contracted directly with him. 

 

SECTION 42. Rights of person to whom receipt has been transferred. — A person to 

whom a receipt has been transferred but not negotiated acquires thereby, as against 

the transferor, the title of the goods subject to the terms of any agreement with the 

transferor. 

 

If the receipt is non-negotiable, such person also acquires the right to notify the 

warehouseman of the transfer to him of such receipt and thereby to acquire the 

direct obligation of the warehouseman to hold possession of the goods for him 

according to the terms of the receipt. 

 

Prior to the notification of the warehouseman by the transferor or transferee of a 

non-negotiable receipt, the title of the transferee to the goods and the right to 

acquire the obligation of the warehouseman may be defeated by the levy of an 

attachment or execution upon the goods by a creditor of the transferor or by a 

notification to the warehouseman by the transferor or a subsequent purchaser from 

the transferor of a subsequent sale of the goods by the transferor. 
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SECTION 43. Transfer of negotiable receipt without indorsement. — Where a 

negotiable receipt is transferred for value by delivery and the indorsement of the 

transferor is essential for negotiation, the transferee acquires a right against the 

transferor to compel him to indorse the receipt unless a contrary intention appears. 

The negotiation shall take effect as of the time when the indorsement is actually 

made. 

 

SECTION 44. Warranties of a sale of receipt. — A person who, for value, negotiates or 

transfers a receipt by indorsement or delivery, including one who assigns for value a 

claim secured by a receipt, unless a contrary intention appears, warrants: 

(a) That the receipt is genuine, 

(b) That he has a legal right to negotiate or transfer it, 

(c) That he has knowledge of no fact which would impair the validity or worth of the 

receipt, and 

(d) That he has a right to transfer the title to the goods and that the goods are 

merchantable or fit for a particular purpose whenever such warranties would have 

been implied, if the contract of the parties had been to transfer without a receipt of 

the goods represented thereby. 

 

SECTION 45. Indorser not a guarantor. — The indorsement of a receipt shall not 

make the indorser liable for any failure on the part of the warehouseman or previous 

indorsers of the receipt to fulfill their respective obligations. 

 

SECTION 46. No warranty implied from accepting payment of a debt. — A mortgagee, 

pledgee, or holder for security of a receipt who, in good faith, demands or receives 

payment of the debt for which such receipt is security, whether from a party to a 

draft drawn for such debt or from any other person, shall not, by so doing, be 

deemed to represent or to warrant the genuineness of such receipt or the quantity 

or quality of the goods therein described AOdd. 
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SECTION 47. When negotiation not impaired by fraud, mistake or duress. — The 

validity of the negotiation of a receipt is not impaired by the fact that such 

negotiation was a breach of duty on the part of the person making the negotiation or 

by the fact that the owner of the receipt was induced by fraud, mistake or duress or 

to entrust the possession or custody of the receipt to such person, if the person to 

whom the receipt was negotiated or a person to whom the receipt was subsequently 

negotiated paid value therefor, without notice of the breach of duty, or fraud, 

mistake or duress Yr8tb. 

 

SECTION 48. Subsequent negotiation. — Where a person having sold, mortgaged, or 

pledged goods which are in warehouse and for which a negotiable receipt has been 

issued, or having sold, mortgaged, or pledged the negotiable receipt representing 

such goods, continues in possession of the negotiable receipt, the subsequent 

negotiation thereof by the person under any sale or other disposition thereof to any 

person receiving the same in good faith, for value and without notice of the previous 

sale, mortgage or pledge, shall have the same effect as if the first purchaser of the 

goods or receipt had expressly authorized the subsequent negotiation. 

 

SECTION 49. Negotiation defeats vendor's lien. — Where a negotiable receipt has 

been issued for goods, no seller's lien or right of stoppage in transitu shall defeat the 

rights of any purchaser for value in good faith to whom such receipt has been 

negotiated, whether such negotiation be prior or subsequent to the notification to 

the warehouseman who issued such receipt of the seller's claim to a lien or right of 

stoppage in transitu. Nor shall the warehouseman be obliged to deliver or justified in 

delivering the goods to an unpaid seller unless the receipt is first surrendered for 

cancellation. 

 

IV — CRIMINAL OFFENSES 

 

SECTION 50. Issue of receipt for goods not received. — A warehouseman, or an 
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officer, agent, or servant of a warehouseman who issues or aids in issuing a receipt 

knowing that the goods for which such receipt is issued have not been actually 

received by such warehouseman, or are not under his actual control at the time of 

issuing such receipt, shall be guilty of a crime, and, upon conviction, shall be 

punished for each offense by imprisonment not exceeding five years, or by a fine not 

exceeding ten thousand pesos, or both. 

 

SECTION 51. Issue of receipt containing false statement. — A warehouseman, or any 

officer, agent or servant of a warehouseman who fraudulently issues or aids in 

fraudulently issuing a receipt for goods knowing that it contains any false statement, 

shall be guilty of a crime, and upon conviction, shall be punished for each offense 

by imprisonment not exceeding one year, or by a fine not exceeding two thousand 

pesos, or by both. 

SECTION 52. Issue of duplicate receipt not so marked. — A warehouse, or any officer, 

agent, or servant of a warehouseman who issues or aids in issuing a duplicate or 

additional negotiable receipt for goods knowing that a former negotiable receipt for 

the same goods or any part of them is outstanding and uncanceled, without plainly 

placing upon the face thereof the word "duplicate" except in the case of a lost or 

destroyed receipt after proceedings are provided for in section fourteen, shall be 

guilty of a crime, and, upon conviction, shall be punished for each offense by 

imprisonment not exceeding five years, or by a fine not exceeding ten thousand 

pesos, or by both. 

 

SECTION 53. Issue for warehouseman's goods or receipts which do not state that fact. 

— Where they are deposited with or held by a warehouseman goods of which he is 

owner, either solely or jointly or in common with others, such warehouseman, or any 

of his officers, agents, or servants who, knowing this ownership, issues or aids in 

issuing a negotiable receipt for such goods which does not state such ownership, 

shall be guilty of a crime, and, upon conviction, shall be punished for each offense 

by imprisonment not exceeding one year, or by a fine not exceeding two thousand 
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pesos, or by both. 

 

SECTION 54. Delivery of goods without obtaining negotiable receipt. — A 

warehouseman, or any officer, agent, or servant of a warehouseman, who delivers 

goods out of the possession of such warehouseman, knowing that a negotiable 

receipt the negotiation of which would transfer the right to the possession of such 

goods is outstanding and uncanceled, without obtaining the possession of such 

receipt at or before the time of such delivery, shall, except in the cases provided for 

in sections fourteen and thirty-six, be found guilty of a crime, and, upon conviction, 

shall be punished for each offense by imprisonment not exceeding one year, or by a 

fine not exceeding two thousand pesos, or by both cpAop. 

 

SECTION 55. Negotiation of receipt for mortgaged goods. — Any person who deposits 

goods to which he has no title, or upon which there is a lien or mortgage, and who 

takes for such goods a negotiable receipt which he afterwards negotiates for value 

with intent to deceive and without disclosing his want of title or the existence of the 

lien or mortgage, shall be guilty of a crime, and, upon conviction, shall be punished 

for each offense by imprisonment not exceeding one year, or by a fine not exceeding 

two thousand pesos, or by both. 

 

V — INTERPRETATION 

 

SECTION 56. Case not provided for in Act. — Any case not provided for in this Act 

shall be governed by the provisions of existing legislation, or in default thereof, by 

the rule of the law merchant. 

 

SECTION 57. Name of Act. — This Act may be cited as the Warehouse Receipts Act. 

 

SECTION 58. Definitions. — (a) In this Act, unless the content or subject matter 

otherwise requires: 
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"Action" includes counterclaim, set-off, and suits in equity as provided by law in 

these islands. 

 

"Delivery" means voluntary transfer of possession from one person to another. 

 

"Fungible goods" means goods of which any unit is, from its nature by mercantile 

custom, treated as the equivalent of any other unit. 

 

"Goods" means chattels or merchandise in storage or which has been or is about to 

be stored. 

 

"Holder" of a receipt means a person who has both actual possession of such receipt 

and a right of property therein. 

 

"Order" means an order by indorsement on the receipt. 

 

"Owner" does not include mortgagee. 

 

"Person" includes a corporation or partnership or two or more persons having a joint 

or common interest. 

 

To "purchase" includes to take as mortgagee or as pledgee. 

 

"Receipt" means a warehouse receipt. 

 

"Value" is any consideration sufficient to support a simple contract. An antecedent or 

pre-existing obligation, whether for money or not, constitutes value where a receipt 

is taken either in satisfaction thereof or as security therefor. 

 

"Warehouseman" means a person lawfully engaged in the business of storing goods 
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for profit. 

 

(b) A thing is done "in good faith" within the meaning of this Act when it is in fact 

done honestly, whether it be done negligently or not. 

 

SECTION 59. Application of Act. — The provisions of this Act do not apply to receipts 

made and delivered prior to the taking effect hereof. 

 

SECTION 60. Repeals. — All acts and laws and parts thereof inconsistent with this Act 

are hereby repealed. 

 

SECTION 61. Time when Act takes effect. — This Act shall take effect ninety days 

after its publication in the Official Gazette of the Philippines shall have been 

completed. 

Enacted, February 5, 1912.  

REPUBLIC ACT NO. 247 

 

REPUBLIC ACT NO. 247  - AN ACT TO AMEND ACT NUMBERED THIRTY-EIGHT 

HUNDRED AND NINETY-THREE, ENTITLED "BONDED WAREHOUSE ACT," 

EXTENDING THE SCOPE AND PURVIEW THEREOF, PROVIDING ANNUAL LICENSE 

FEE, LIMITING THE USE OF THE WORD "BONDED," PROVIDING PENALTIES FOR 

VIOLATION THEREOF, AND APPROPRIATING FUNDS NEEDED THEREFOR, AND FOR 

OTHER PURPOSES 

 

Section 1.    Act Numbered Thirty-eight hundred and ninety-three, known as the 

"Bonded Warehouse Act," is hereby amended by substituting the word "rice," in each 

and every section or provision thereof, with the word "commodity," so as to include 

within the scope and purview of said Act all that is embraced by this word according 
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to the following definition:    

 

As used in this Act and for the purposes hereof, the word "commodity" shall mean 

any farm, agricultural or horticultural product; animal and animal husbandry or 

livestock, dairy or poultry product; water, marine or fish product; mineral, chemical, 

drug or medicinal product; forestry product; and any raw, processed, manufactured 

or finished product or by-product, good, article, or merchandise, either of domestic 

or of foreign production or origin, which may be traded or dealt in openly and 

legally. 

 

The said Act Numbered Thirty-eight hundred and ninety-three, as hereby amended, 

shall henceforth be known and cited as the "General Bonded Warehouse Act," and it 

shall be referred to hereunder as "this Act." 

 

Section 2.    Every person engaged in the business of receiving commodity for storage 

defined in section two of the said Act Numbered Thirty-eight hundred and ninety-

three, as amended, shall pay an annual license fee of fifty pesos for the first one 

thousand square meters of protected enclosure or one thousand cubic meters of 

storage space, or any fraction of such enclosure or space, and two and one-half 

centavos for each additional square meter or cubic meter. 

 

Section 3.    The word "bonded" shall not be used, partly or wholly, as trade name 

or business name of any person, firm, corporation, partnership, joint-stock company, 

or association owning, maintaining or operating any warehouse which is neither 

licensed under this Act nor established under Chapter thirty-nine, Article XIII, sections 

thirteen hundred and two and thirteen hundred and four, of the Administrative Code 

of 1917 as amended or to name, designate, or advertise such warehouse. 

 

Any person violating the provision of this section shall, upon conviction, be punished 

with imprisonment for not more than five years or with a fine of not more than five 
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thousand pesos, or with both such fine and imprisonment, in the discretion of the 

court. 

 

Section 4.    For salaries and expenses, during the fiscal year 1948-1949, of additional 

personnel of the Bureau of Commerce needed in the proper execution and 

enforcement of this Act, there is hereby appropriated, out of any funds in the 

National Treasury not otherwise appropriated, the amount of ten thousand pesos 

which, in the succeeding fiscal year and thereafter, shall be included in the regular 

budget.  

 

Section 5.    This Act shall take effect upon its approval. 
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