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ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแจงทางขอมูลอิเล็กทรอนิกส   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ตามที่คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการไดออกประกาศกําหนดมาตรการ 
ใหผูประกอบธุรกิจแจงขอมูลเกี่ยวกับสินคา  อาทิเชน  เหล็กโครงสรางรูปพรรณเหล็กแผน  เหล็กเสน  
ปุยเคมี  ปูนซีเมนต  ยางรถจักรยานยนต  ยางรถยนต  รถจักรยานยนต  รถยนตนั่ง  รถยนตบรรทุก  
ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑลางจาน  กาซปโตรเลียมเหลวบรรจุถัง  (กาซหุงตม)  เปนตน  ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ  ทางโทรสาร  หรือทางขอมูลอิเล็กทรอนิกสได  โดยการแจงดังกลาวจะสมบูรณ
ตอเมื่อไดสงตนฉบับใหเลขาธิการแลว  ทั้งนี้  ในการแจงทางขอมูลอิเล็กทรอนิกสไดกําหนดให 
ผูที่ประสงคจะแจงทางขอมูลอิ เล็กทรอนิกสลงนามในบันทึกความตกลงในการแจงทางขอมูล
อิเล็กทรอนิกส  ตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่เลขาธิการกําหนด  นั้น 

เพื่อใหการแจงทางขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเปนบรรทัดฐานเดียวกัน  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๖ (๕)  แหงพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทาํไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
เลขาธิการคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและ
บริการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการแจงทางขอมูลอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ 
“ผูแจงขอมูล”  หมายความวา ผูผลิต  ผูวาจางผลิต  ผูนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อจําหนาย  

เจาของลิขสิทธิ์  บุคคลที่ไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์หรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจใหจัดเก็บ
คาตอบแทน   ผูแบงบรรจุ  หรือผูแทนจําหนายแตผู เดียวของผูผลิต  ผูวาจางผลิต  หรือผูนําเขา 
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ในราชอาณาจักร  ผูคากาซ  ผูบรรจุกาซ  และใหหมายความรวมถึง  ผูประกอบธุรกิจตามประกาศ
คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ 

“ผูแทนผูแจงขอมูล”  หมายความวา  บุคคลที่ผูแจงขอมูลแตงต้ังใหกระทําแทนในการแจง
ขอมูลตามประกาศคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการกําหนด  ตอเลขาธิการทางขอมูล
อิเล็กทรอนิกส 

“ขอมูลอิเล็กทรอนิกส”  หมายความวา   ตัวอักษร   ตัวเลข   ภาพหรือแบบรูปเกี่ยวกับ
คาตอบแทน  คาใชจาย  ตนทุน  ราคา  ปริมาณ  สถานที่เก็บและรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาและบริการ  
ตามประกาศคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ 

“เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย”  หมายความวา ระบบเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการระบบขอมูล
ของสํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ 

“ระบบขอมูล”  หมายความวา  กระบวนการประมวลผลดวยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสที่ไดสราง  
สง  รับ  เก็บรักษาหรือประมวลผลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

ขอ ๔ ใหผูแจงขอมูลที่ประสงคจะแจงทางขอมูลอิเล็กทรอนิกสตอเลขาธิการตองย่ืน
บันทึกแสดงความตกลงในการแจงทางขอมูลอิเล็กทรอนิกสไวเปนหลักฐานตอสํานักงาน  ตามแบบ 
สกกร.  ๐๑  ทายระเบียบนี้ ซ่ึงสํานักงานจะแจงหมายเลขผูแจงขอมูล  และรหัสผานเขาระบบขอมูล 
ใหทราบ 

ขอ ๕ ผูแจ งขอมูลตามขอ   ๔   ที่ประสงคจะแตง ต้ังผูแทนในการแจงทางขอมูล
อิเล็กทรอนิกส รวมทั้งขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูแทนของผูแจงขอมูลดังกลาว  ใหย่ืนหนังสือแตงต้ัง
ผูแทนผูแจงขอมูลในการแจงทางขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามแบบ  สกกร.  ๐๒  พรอมบันทึกแสดง 
ความตกลงตามขอ  ๔ 

กรณีที่จะมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผูแทนผูแจงขอมูลและขอบเขตอํานาจใหย่ืนการเพิกถอน
หรือเปลี่ยนแปลงตามแบบที่เลขาธิการกําหนด หนังสือแตงต้ัง เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงผูแทนผูแจง
ขอมูลและขอบเขตอํานาจหนาที่ตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันผูแจงขอมูลตามแบบ  สกกร.  ๐๓  
ทายระเบียบนี้ 

ขอ ๖ เมื่อผูแจงขอมูลไดรับหมายเลขผูแจงขอมูลและรหัสผานเขาระบบขอมูลการแจง
ทางขอมูลอิเล็กทรอนิกสของสํานักงานแลวตองมีหนาที่รับผิดชอบเก็บรักษาหมายเลขและรหัสผาน
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ดังกลาวไวเปนความลับ  โดยตองไมอนุญาตหรือกระทําดวยประการใดหรือเปดโอกาสใหบุคคลอื่น 
ที่มิใชผูแทนผูแจงขอมูลสามารถลวงรูหมายเลขผูแจงขอมูลหรือรหัสผานได 

ผูแจงขอมูลตองแจงใหสํานักงานทราบทันทีเมื่อรูวาหมายเลขผูแจงขอมูลหรือรหัสผาน 
ถูกลวงรูหรือถูกลักลอบนําไปใชโดยบุคคลอื่น  การแจงใหกระทําเปนหนังสือ  หรือกรณีมีความจําเปน  
เรงดวนจะแจงทางโทรสารและนําสงหนังสือตอสํานักงานในวันทําการถัดไปก็ได 

ผูแจงขอมูลไมสามารถอางเหตุตามวรรคหนึ่ง  เพื่อปฏิเสธความผูกพันในขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ที่สํานักงานไดรับแลวกอนที่ผูแจงขอมูลจะแจงเหตุตามวรรคสองตอสํานักงาน 

ขอ ๗ ในการแจงทางขอมูลอิเล็กทรอนิกส  ผูแจงขอมูลตองกํากับดูแลใหผูแทนผูแจง
ขอมูลดําเนินการตามคูมือการใชงานการแจงทางขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามที่สํานักงานกําหนด 

ขอ ๘ ในการแจงหรือการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามขอกําหนด  ดังนี้ 
(๑) ใหถือวันเวลาตามที่ปรากฏที่เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย  ขณะที่สํานักงานไดรับขอมูล

อิเล็กทรอนิกสเปนวันเวลารับแจง 
(๒) ใหถือวาสํานักงานไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสตอเมื่อสํานักงานไดแจงตอบรับในขอมูล

อิเล็กทรอนิกสดวยขอความวา  “ไดรับขอมูลตามขอกําหนดทางเทคนิคแลว”  หรือขอความอ่ืนในทํานอง
เดียวกัน 

(๓) ใหสํานักงานใหญของผูแจงขอมูลเปนสถานที่ที่แจงทางขอมูลอิเล็กทรอนิกสและ 
ใหสํานักงานเปนสถานที่ที่ไดรับแจงทางขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ขอ ๙ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เหตุขัดของหรือเหตุอื่นใดอันทําใหไมสามารถแจงหรือ 
รับขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามระเบียบฉบับนี้ไดตามปกติ ผูแจงขอมูลไมอาจยกเอาเหตุดังกลาว  เพื่อไมปฏิบัติ
ในการแจงขอมูลตามประกาศคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการดวยวิธีอื่นได 

ขอ ๑๐ ใหเลขาธิการคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ  เปนผูรักษาการ 
ตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ยรรยง  พวงราช 
อธิบดีกรมการคาภายใน 

เลขาธิการคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ 



 
 

 

บันทึกแสดงความตกลงในการแจงทางขอมูลอิเลก็ทรอนิกส 
 

วันที่..........เดือน........................ พ.ศ. .... 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ 

  โดยหนังสือฉบับนี้ (บริษัท/หางหุนสวน) ..............................................................
มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา........................................................................สํานักงานแหงใหญตั้งอยู
เลขที่......................ตรอก/ซอย ..................................................ถนน.........................................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพท..........................................โทรสาร...................................
อีเมลแอดเดรส(E-mail  Address) ...............................  
   ประเภทธุรกิจ 

   ผูผลิต   
     ผูวาจางผลิต  
     ผูนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อจําหนาย   
     ผูแทนจําหนายแตผูเดียวของ.........................  
     เจาของลิขสิทธิ์/บุคคลที่ไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์  
     ..............................................  

ประเภทสินคา   
 (ชื่อสินคาตามประกาศคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ)  

    ............................................... 
  ขอแสดงความจํานงในการแจงทางขอมูลอิเล็กทรอนิกสตอสํานักงานคณะกรรมการกลาง

วาดวยราคาสินคาและบริการโดยตกลงผูกพันดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑  ขอมูลที่มีความประสงคจะแจงทางขอมูลอิเล็กทรอนิกส ตามประกาศ                    
คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการเรื่อง ..............................ลงวันที่ ...... 
เดือน................ พ.ศ. ....  
  ขอ ๒  (บริษัท/หางหุนสวน) ..................................เขาใจและรับทราบวิธีปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ วาดวย หลักเกณฑและวิธีการแจง 
ทางขอมูลอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และคูมือการใชงาน           
การแจงทางขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนอยางดีแลว  และตกลงผูกพันตามวิธีปฏิบัติดังกลาวทุกประการ 
 

เลขที่รับ...............................................

ลงชื่อ............................................ผูรับ 

        (..........................................) 

ตําแหนง.............................................. 

วันที่................................เวลา............. 

สกกร. ๐๑ 



 -๒- 

   ขอ ๓  ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสที่แจงตามขอ ๑ ของบุคคลที่ไดรับแตงตั้งเปนผูแทน  

ผูแจงขอมูล  ใหถือวาเปนขอมูลที่สงโดย (บริษัท/หางหุนสวน) .......................................................

และขอรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลนั้นทุกประการ  และใหสามารถใชอางเปนพยานหลักฐาน 

ในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายไดแมอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

  จึงลงลายมือในหนังสือฉบับนี้ใหไวเปนหลักฐาน 

  ลงชื่อ...................................................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล/เจาของ 

          (...................................................) 

  ตําแหนง................................................. 

             (ประทับตรานิติบุคคล) 

  วันที่...........เดือน.......................... พ.ศ. .... 



 
 

หนังสือแตงตั้งผูแทนผูแจงขอมูลในการแจงทางขอมลูอิเลก็ทรอนิกส 
 

วันที่..........เดือน........................ พ.ศ. .... 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ 

  ตามที่ (บริษัท/หางหุนสวน) ...............................................................................
ไดทําบันทึกแสดงความตกลงในการแจงทางขอมูลอิเล็กทรอนิกสตอสํานักงานคณะกรรมการกลาง
วาดวยราคาสินคาและบริการ  ตามบันทึกแสดงความตกลงในการแจงทางขอมูลอิเล็กทรอนิกส                   
ลงวันที่..........เดือน ............................พ.ศ. .... นั้น  

  เพื่อใหเปนไปตามความในขอ ๕. แหงระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกลาง                  
วาดวยราคาสินคาและบริการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการแจงทางขอมูลอิเ ล็กทรอนิกส                   
พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงขอแตงตั้งใหบุคคลตามรายละเอียด
ต อ ไปนี้ เ ป น ผู แทนผู แ จ งข อ มูลที่ มี อํ าน าจทํ าการแทน  (บ ริษัท /ห างหุ นส วน )  . . . . . . . .
........................................................เกี่ยวกับการแจงทางขอมูลอิเล็กทรอนิกสตอสํานักงาน
คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ 
  ๑.  ชื่อ – นามสกุล ภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว) .............................................. 
  ๒.  ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ ....................................................................... 
  ๓.  ที่อยูเลขที่ ............. ตรอก/ซอย..................................ถนน............................

ตําบล/แขวง.......................อําเภอ/เขต........................จังหวัด....................... 
  รหัสไปรษณีย.....................อีเมลแอดเดรส (E-mail  Address)………………. 
  โทรศัพท...........................โทรสาร...................................... 
 ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่บุคคลผูไดรับการแตงตั้งตามหนังสือฉบับนี้ไดดําเนินการแจง 
ทางขอมูลอิเล็กทรอนิกสตอสํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการใหมีผลผูกพัน  
(บริษัท/หางหุนสวน)....................................................ตั้งแตวันที่........เดือน................... พ.ศ. .... 

  จึงลงลายมือในหนังสือฉบับนี้ใหไวเปนหลักฐาน 

  ลงชื่อ...................................................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล/เจาของ 
          (...................................................) 
  ตําแหนง................................................. 
             (ประทับตรานิติบุคคล) 
  วันที่...........เดือน.......................... พ.ศ. .... 

เลขที่รับ...............................................

ลงชื่อ............................................ผูรับ 

        (..........................................) 

ตําแหนง.............................................. 

วันที่................................เวลา............. 

สกกร. ๐๒ 



 
 

หนังสือเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผูแทนผูแจงขอมูลในการแจงทางขอมูลอิเลก็ทรอนิกส 
 

วันที่..........เดือน........................ พ.ศ. .... 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ 

  ตามที่ (บริษัท/หางหุนสวน) ...............................................................................
ไดแตงตั้งบุคคลเปนผูแทนผูแจงทางขอมูลอิเล็กทรอนิกสตอสํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวย
ราคาสินคาและบริการ  ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ      
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแจงทางขอมูลอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น  

  (บริษัท/หางหุนสวน)..................................................................มีความประสงค 

  เพิกถอนผูแทนผูแจงขอมูล ไดแก (นาย/นาง/นางสาว)...................................
ใหมีผลตั้งแตวันที่............ เดือน............................. พ.ศ. .... เปนตนไป 
  เปล่ียนแปลงบุคคลผูแทนผูแจงขอมูล  โดยแตงตั้งให (นาย/นาง/นางสาว) 
...............................ชื่อ – นามสกุลภาษาอังกฤษ .............................................ที่อยูเลขที่............
ตรอก/ซอย............................ถนน..........................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.......................... 
โทรศัพท..................................................โทรสาร..........................................อีเมลแอดเดรส          
(E-mail  Address) ......................................... เปนผูแทนผูแจงขอมูลแทน (นาย/นาง/นางสาว) 
........................................ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่..........เดือน........................พ.ศ. .... เปนตนไป 

 (บริษัท/หางหุนสวน).........................................................ขอรับรองความถูกตอง 
ครบถวนของขอมูลอิเ ล็กทรอนิกสที่ ผู แทนผูแจ งขอมูลที่ เพิกถอนไดแจ งและสํานักงาน                         
คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการไดรับไวแลวกอนเพิกถอนและขอรับรองขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่บุคคลผูไดรับการแตงตั้งเปนผูแทนผูแจงขอมูลตามหนังสือฉบับนี้ไดนําสงหรือแจง
ทางขอมูลอิเ ล็กทรอนิกสตอสํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ                
ตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งเปนตนไป 

  จึงลงลายมือในหนังสือฉบับนี้ใหไวเปนหลักฐาน 

  ลงชื่อ...................................................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล/เจาของ 
          (...................................................) 
  ตําแหนง................................................. 
             (ประทับตรานิติบุคคล) 
  วันที่...........เดือน.......................... พ.ศ. .... 

เลขที่รับ...............................................

ลงชื่อ............................................ผูรับ 

        (..........................................) 

ตําแหนง.............................................. 

วันที่................................เวลา............. 

สกกร. ๐๓ 


