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ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
เรื่อง  การแจ้งราคาและรายละเอียดเก่ียวกับยางรถจักรยานยนต์  และยางรถยนต์   

ปี  ๒๕๕๕ 
 

 

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ได้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  เรื่อง  การกําหนดสินค้าและบริการควบคุม  ปี  ๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๗  มกราคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  จึงทําให้ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  เรื่อง  การแจ้งราคา
และรายละเอียดเก่ียวกับยางรถจักรยานยนต์  และยางรถยนต์  ปี  ๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
ส้ินผลใช้บังคับ  ประกอบกับคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้พิจารณาทบทวนการใช้
อํานาจกําหนดมาตรการดังกล่าวแล้ว  เห็นควรคงมาตรการให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาและรายละเอียด
เก่ียวกับยางรถจักรยานยนต์  และยางรถยนต์ต่อไป  เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของราคา  ให้ราคาเป็นธรรม
และป้องกันการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  (๒)  (๓)  มาตรา  ๒๕  (๓)  (๔)  (๕)  และมาตรา  ๒๖  
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเป็นพระราชบัญญัติ 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา 
สินค้าและบริการ  จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้ บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาหนึ่งปี   
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ผู้ผลิต  ผู้นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจําหน่าย  ผู้แทนจําหน่ายแต่ผู้ เดียว 
ของผู้ผลิตหรือผู้นําเข้ามาในราชอาณาจักรยางรถจักรยานยนต์  หรือยางรถยนต์  แจ้งชื่อ  ชื่อทางการค้า  
ราคาจําหน่าย  ราคาซ้ือ  ขนาด  เส้นผ่านศูนย์กลาง  และรุ่นของยางที่เป็นอยู่  ในวันที่ประกาศฉบับนี้ 
ใช้บังคับภายในสามสิบวัน  ตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ 

ให้ผู้ผลิต  ผู้นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจําหน่าย  ผู้แทนจําหน่ายแต่ผู้เดียวของผู้ผลิต 
หรือผู้นําเข้ามาในราชอาณาจักรยางรถจักรยานยนต์หรือยางรถยนต์  ที่ดําเนินกิจการภายหลังวันที่
ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับแจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่งล่วงหน้า  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนนําสินค้า 
ออกจําหน่าย  

กรณีผู้ผลิต  ผู้นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจําหน่าย  ผู้แทนจําหน่ายแต่ผู้เดียวของผู้ผลิต  
หรือผู้นําเข้ามาในราชอาณาจักรยางรถจักรยานยนต์  หรือยางรถยนต์  ได้แจ้งข้อมูลตามประกาศ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  เรื่อง  การแจ้งราคาและรายละเอียดเก่ียวกับ 
ยางรถจักรยานยนต์  และยางรถยนต์  ปี  ๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แล้ว   
ให้ถือเป็นการแจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่งแห่งประกาศฉบับนี้   
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ข้อ ๓ ยางรถจักรยานยนต์หรือยางรถยนต์ตามข้อ  ๒  ให้หมายความถึง   
(๑) ยางรถจักรยานยนต์  ขนาด  ๒.๒๕  นิ้ว  ถึง  ๒.๕๐  นิ้ว  เส้นผ่านศูนย์กลางของวงล้อ  ๑๗  นิ้ว 
(๒) ยางรถยนต์ประเภทยางเรเดียลสําหรับรถยนต์นั่ง  ขนาดยางรถยนต์  ๑๗๕  มิลลิเมตร   

ถึง  ๒๑๕  มิลลิเมตร  เส้นผ่านศูนย์กลางของวงล้อ  ๑๔  นิ้ว  ถึง  ๑๖  นิ้ว 
(๓) ยางรถยนต์ประเภทยางเรเดียลสําหรับรถยนต์บรรทุกเล็ก  ขนาดยางรถยนต์  ๑๙๕  มิลลิเมตร  

ถึง  ๒๑๕  มิลลิเมตร  เส้นผ่านศูนย์กลางของวงล้อ  ๑๔  นิ้ว  ถึง  ๑๖  นิ้ว 
ข้อ ๔ กรณีที่ประสงค์จะจําหน่ายยางรถจักรยานยนต์   หรือยางรถยนต์ตามข้อ  ๓   

ในลักษณะที่แตกต่างจากรายการตามที่ได้แจ้งไว้หรือจําหน่ายในราคาสูงกว่าที่แจ้งไว้แล้ว  ตามข้อ  ๒  
 ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

กรณีผู้ผลิต  ผู้นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจําหน่าย  ผู้แทนจําหน่ายแต่ผู้เดียวของผู้ผลิต  
หรอืผู้นําเข้ามาในราชอาณาจักรได้ยื่นแจ้งการจําหน่ายยางรถจักรยานยนต์  หรือยางรถยนต์  ในลักษณะ
ที่แตกต่างไปจากรายการตามที่ได้แจ้งไว้หรือจําหน่ายสูงกว่าราคาที่ ได้แจ้งไว้แล้วตามประกาศ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  เรื่อง  การแจ้งราคาและรายละเอียดเก่ียวกับ 
ยางรถจักรยานยนต์  และยางรถยนต์  ปี  ๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้ถือเป็นการ
แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการหรือราคาตามวรรคหนึ่ง  แต่จะเปลี่ยนแปลงรายการหรือราคาสูงขึ้นได้   
เม่ือพ้นกําหนดสิบห้าวัน  ตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ   

ข้อ ๕ การแจ้งตามข้อ  ๒  หรือข้อ  ๔  ให้ยื่นต่อเลขาธิการตามแบบที่เลขาธิการกําหนด   
ณ  สํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ 

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง  จะแจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ทางโทรสารหรือทางข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  โดยให้ถือวันที่ได้ประทับตราประจําวัน  ณ  ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันแจ้ง   
ในกรณีที่แจ้งทางโทรสารจะถือวันที่ได้รับโทรสาร  เป็นวันแสดงเจตนาในการแจ้ง  ในกรณีการแจ้งทาง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือวันที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้าสู่ระบบข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์  เป็นวันแสดงเจตนาในการแจ้ง 

การแจ้งทางโทรสารตามวรรคสองจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือผู้ผลิต  ผู้นําเข้ามาในราชอาณาจักร 
เพื่อจําหน่าย  ผู้แทนจําหน่ายแต่ผู้เดียวของผู้ผลิตหรือผู้นําเข้ามาในราชอาณาจักรได้ส่งต้นฉบับ 
ให้เลขาธิการแล้ว 

ให้ผู้ผลิต  ผู้นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจําหน่าย  ผู้แทนจําหน่ายแต่ผู้เดียวของผู้ผลิต 
หรือผู้นําเข้ามาในราชอาณาจักร  ที่ประสงค์จะแจ้งทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ลงนามในบันทึกแสดง 
ความตกลงในการแจ้งทางข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์ตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่เลขาธิการกําหนด 
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ข้อ ๖ เม่ือผู้ผลิต  ผู้นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจําหน่าย  ผู้แทนจําหน่ายแต่ผู้เดียว 
ของผู้ผลิตหรือผู้นําเข้ามาในราชอาณาจักรร้องขอต่อเลขาธิการเพื่อขยายระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ใน
ประกาศฉบับนี้  หรือเม่ือเลขาธิการเห็นสมควร  เลขาธิการอาจมีคําส่ังขยายระยะเวลาตามที่กําหนดไว้
ก่อนสิ้นระยะเวลานั้นได้  แต่การขยายระยะเวลาเช่นว่านี้ให้พึงทําได้ต่อเม่ือมีพฤติการณ์พิเศษหรือมีเหตุจําเป็น  
และผู้ผลิต  ผู้นําเข้ามาในราชอาณาจักร  เพื่อจําหน่าย  ผู้แทนจําหน่ายแต่ผู้เดียวของผู้ผลิตหรือผู้นําเข้า
มาในราชอาณาจักรได้มีคําร้องขอหรือเลขาธิการได้มีคําส่ังก่อนสิ้นระยะเวลานั้น  เวน้แต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
บุญทรง  เตริยาภิรมย ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์
ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 


