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ประกาศคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ 
ฉบับที ่ 34  พ.ศ.  2561 

เรื่อง  การแจงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับยางรถจักรยานยนต  และยางรถยนต 
 

 

ตามท่ีคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ  ไดยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลาง
วาดวยราคาสินคาและบริการ  ฉบับที่  1  พ.ศ.  2560  เรื่อง  การกําหนดสินคาและบริการควบคุม   
ลงวันที่  19  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕60  จึงทําใหประกาศคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ  
ฉบับที่  30  พ.ศ.  2560  เรื่อง  การแจงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับยางรถจักรยานยนตและยางรถยนต   
ลงวันท่ี  24  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕60  ส้ินผลใชบังคับ  ประกอบกับคณะกรรมการกลางวาดวยราคา
สินคาและบริการ  ไดพิจารณาทบทวนการใชอํานาจกําหนดมาตรการดังกลาวแลว  เห็นควรคงมาตรการ
ใหผูประกอบธุรกิจแจงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับยางรถจักรยานยนตและยางรถยนตตอไป   
เพ่ือติดตามความเคล่ือนไหวของราคา  ใหราคาเปนธรรมและปองกันการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบ
ผูบริโภค   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  (๒)  (๓)  มาตรา  ๒๕  (๓)  (๔)  (๕)  และมาตรา  ๒๖  
วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  คณะกรรมการกลางวาดวย
ราคาสินคาและบริการ  จึงออกประกาศ  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับในทุกทองท่ีทั่วราชอาณาจักรเปนระยะเวลาหนึ่งป   
ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๒ ใหผูผลิต  ผูนําเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือจําหนาย  ผูแทนจําหนายแตผูเดียว 
ของผูผลิตหรือผูนําเขามาในราชอาณาจักรยางรถจักรยานยนตหรือยางรถยนต  แจงชื่อ  ชื่อทางการคา  
ราคาจําหนาย  ราคาซื้อ  ขนาด  เสนผานศูนยกลาง  และรุนของยางที่เปนอยู  ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช
บังคับภายในสามสิบวัน  ตั้งแตวันท่ีประกาศฉบับนี้ใชบังคับ 

ใหผูผลิต  ผูนําเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือจําหนาย  ผูแทนจําหนายแตผูเดียวของผูผลิตหรือ 
ผูนําเขามาในราชอาณาจักรยางรถจักรยานยนตหรือยางรถยนต  ท่ีดําเนินกิจการภายหลังวันท่ีประกาศ
ฉบับนี้ใชบังคับ  แจงขอมูลตามวรรคหนึ่งลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน  กอนนําสินคาออกจําหนาย   

กรณีผูผลิต  ผูนําเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือจําหนาย  ผูแทนจําหนายแตผูเดียวของผูผลิตหรือ 
ผูนําเขามาในราชอาณาจักรยางรถจักรยานยนตหรือยางรถยนต  ไดแจงขอมูลตามประกาศคณะกรรมการกลาง 
วาดวยราคาสินคาและบริการ  ฉบับท่ี  30  พ.ศ.  2560  เรื่อง  การแจงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับ
ยางรถจักรยานยนต  และยางรถยนต  ลงวันที่  ๒4  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕60  แลว  ใหถือเปนการแจง
ขอมูลตามวรรคหนึ่งแหงประกาศฉบับนี้   

ขอ ๓ ยางรถจักรยานยนตหรือยางรถยนตตามขอ  ๒  ใหหมายความถึง   



 หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มนีาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑) ยางรถจักรยานยนต  ขนาด  60  มิลลิเมตร  ถึง  70  มิลลิเมตร  หรือขนาด  ๒.๒๕  นิ้ว  
ถึง  ๒.๕๐  นิ้ว  เสนผานศูนยกลางของวงลอ  ๑๗  นิ้ว 

(๒) ยางรถยนตประเภทยางเรเดียลสําหรับรถยนตนั่ง  ขนาด  ๑๗๕  มิลลิเมตร  ถึง  ๒๑๕  
มิลลิเมตร  เสนผานศูนยกลางของวงลอ  ๑๔  นิ้ว  ถึง  ๑๖  นิ้ว 

(๓) ยางรถยนตประเภทยางเรเดียลสําหรับรถยนตบรรทุกเล็ก  ขนาด  ๑๙๕  มิลลิเมตร   
ถึง  ๒๑๕  มิลลิเมตร  เสนผานศูนยกลางของวงลอ  ๑๔  นิ้ว  ถึง  ๑๖  นิ้ว 

ขอ ๔ กรณีที่ประสงคจะจําหนายยางรถจักรยานยนตหรือยางรถยนตตามขอ  ๓  ในลักษณะ
ท่ีแตกตางจากรายการตามท่ีไดแจงไวหรือจําหนายในราคาสูงกวาท่ีแจงไวแลวตามขอ  ๒  ใหแจง 
การเปล่ียนแปลงดังกลาวใหทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน 

กรณีผูผลิต  ผูนําเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือจําหนาย  ผูแทนจําหนายแตผูเดียวของผูผลิตหรือ 
ผูนําเขามาในราชอาณาจักร  ไดย่ืนแจงการจําหนายยางรถจักรยานยนต  หรือยางรถยนตในลักษณะ 
ที่แตกตางไปจากรายการตามที่ไดแจงไวหรือจําหนายในราคาสูงกวาราคาท่ีไดแจงไวแลวตามประกาศ
คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ  ฉบับที่  30  พ.ศ.  2560  เรื่อง  การแจงราคา 
และรายละเอียดเกี่ยวกับยางรถจักรยานยนต  และยางรถยนต  ลงวันที่  ๒4  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕60  แลว   
ใหถือเปนการแจงเปล่ียนแปลงรายการหรือราคาตามวรรคหนึ่ง  แตจะเปล่ียนแปลงรายการหรือราคา
สูงขึ้นไดเมื่อพนกําหนดสิบหาวัน  ตั้งแตวันท่ีประกาศฉบับนี้ใชบังคับ   

ขอ ๕ การแจงตามขอ  ๒  หรือขอ  ๔  ใหย่ืนตอเลขาธิการตามแบบที่เลขาธิการกําหนด   
ณ  สํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ  กรมการคาภายใน  กระทรวงพาณิชย 

การแจงตามวรรคหนึง่  จะแจงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  ทางโทรสาร  ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส  หรือทางขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได  โดยใหถือวันท่ีไดประทับตราประจําวัน  ณ  ที่ทําการ
ไปรษณียตนทางเปนวันแจง  ในกรณีที่แจงทางโทรสารใหถือวันท่ีไดรับโทรสารเปนวันแสดงเจตนาในการแจง  
ในกรณีที่แจงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสใหถือวันท่ีไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนวันแสดงเจตนา 
ในการแจง  ในกรณีการแจงทางขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหถือวันที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสไดเขาสูระบบขอมูลของ
สํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ  กรมการคาภายใน  กระทรวงพาณิชย   
เปนวันแจง 

การแจงทางโทรสารหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสตามวรรคสองจะสมบูรณก็ตอเมื่อผูผลิต  
ผูนําเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือจําหนาย  ผูแทนจําหนายแตผูเดียวของผูผลิตหรือผูนําเขามาในราชอาณาจักร  
ไดสงตนฉบับใหเลขาธิการแลว 

ใหผูผลิต  ผูนําเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือจําหนาย  ผูแทนจําหนายแตผูเดียวของผูผลิตหรือ 
ผูนําเขามาในราชอาณาจักร  ที่ประสงคจะแจงทางขอมูลอิเล็กทรอนิกสลงนามในบันทึกแสดงความตกลงใน
การแจงทางขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีเลขาธิการกําหนด 
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ขอ ๖ เมื่อผูผลิต  ผูนําเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือจําหนาย  ผูแทนจําหนายแตผูเดียว 
ของผูผลิตหรือผูนําเขามาในราชอาณาจักร  รองขอตอเลขาธิการเพ่ือขยายระยะเวลาตามท่ีกําหนดไวใน
ประกาศฉบับนี้  หรือเมื่อเลขาธิการเห็นสมควร  เลขาธิการอาจมีคําส่ังขยายระยะเวลาตามที่กําหนดไว
กอนส้ินระยะเวลานัน้ได  แตการขยายระยะเวลาเชนวานี้ใหพึงทําไดตอเมื่อมีพฤติการณพิเศษหรือมีเหตุจําเปน  
และผูผลิต  ผูนําเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือจําหนาย  ผูแทนจําหนายแตผูเดียวของผูผลิตหรือผูนําเขามาใน
ราชอาณาจักร  ไดมีคํารองขอหรือเลขาธิการไดมีคําส่ังกอนส้ินระยะเวลานั้น  เวนแตในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
สนธิรตัน  สนธิจิรวงศ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ประธานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ   
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