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ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ฉบับที่ 60 พ.ศ. 2562
เรื่อง การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนาเข้า และราคา
ข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนาเข้าจากต่างประเทศ
ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 เรื่อง การกาหนดสินค้าและบริการควบคุม
ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. ๒๕62 จึงทาให้ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนาเข้า และราคาข้าวสาลี
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนาเข้าจากต่างประเทศ ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 สิ้นผลใช้บังคับ
ประกอบกับคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้พิจารณาทบทวนการใช้อานาจกาหนด
มาตรการดังกล่าวแล้ว เห็นควรคงมาตรการให้ผู้นาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ แจ้งข้อมูลปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนาเข้าและราคา เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแล
และรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ในภาพรวม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ (๒) (3) มาตรา ๒๕ (๓) (๔) (๕) และมาตรา 26
วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบั บ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ในทุ ก ท้ อ งที่ ทั่ ว ราชอาณาจั ก รเป็ น ระยะเวลาหนึ่ ง ปี
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ข้าวสาลี” ได้แก่ ข้าวสาลีที่ใช้เป็ นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนาเข้าจากต่างประเทศตามพิกัด
อัตราศุลกากรประเภทย่อย 1001.99.99
ข้อ 3 ให้ผู้นาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งข้าวสาลี แจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้
(1) ปริมาณการนาเข้าและราคาต่อหน่วยข้าวสาลีเป็นประจาทุกเดือนภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป
โดยให้เริ่มแจ้งข้อมูลของเดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
(2) แผนการนาเข้ามาในราชอาณาจักรทุก 3 เดือน ดังนี้
(ก) แผนการน าเข้าเดือนสิงหาคม 2562 กันยายน 2562 และตุลาคม 2562
ให้แจ้งภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562
(ข) แผนการนาเข้าเดือนพฤศจิกายน 2562 ธันวาคม 2562 และมกราคม 2563
ให้แจ้งข้อมูลภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2562
(ค) แผนการนาเข้าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีนาคม 2563 และเมษายน 2563
ให้แจ้งข้อมูลภายในวันที่ 20 มกราคม 2563
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(ง) แผนการนาเข้าเดือนพฤษภาคม 2563 มิถุนายน 2563 และกรกฎาคม 2563
ให้แจ้งข้อมูลภายในวันที่ 20 เมษายน 2563
(3) ปริมาณการใช้ ปริมาณการจาหน่าย ปริมาณคงเหลือ และสถานที่เก็บ ณ วันสิ้นเดือน
เป็นประจาทุกเดือน ภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป โดยให้เริ่มแจ้งข้อมูลของเดือนมิถุนายน 2562
เป็นต้นไป
ผู้นาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งข้าวสาลีที่ได้แจ้งข้อมูลตาม (1) และ (3) แล้ว ต้องดาเนินการ
แจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อไปเป็นประจาทุกเดือนไม่ว่าจะมีการนาเข้า ปริมาณการใช้ ปริมาณการจาหน่าย
ปริมาณคงเหลือหรือไม่ก็ตาม
ผู้นาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งข้าวสาลีที่ได้แจ้งแผนการนาเข้าตาม (2) แล้ว หากประสงค์
จะเปลี่ยนแปลงแผนการนาเข้าดังกล่าว ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงแผนการนาเข้าได้ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนแรกของแต่ละรอบการแจ้งแผนการนาเข้า
ข้อ 4 กรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสถานที่ เ ก็ บ ที่ ไ ด้ แ จ้ ง ไว้ ต ามข้ อ 3 (3) ให้ แ จ้ ง
การเปลี่ยนแปลงให้ทราบภายในเจ็ดวัน ตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 5 การแจ้งตามข้อ 3 และข้อ 4 ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่เลขาธิการกาหนด
ณ สานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
การแจ้ ง ตามวรรคหนึ่ ง จะแจ้ ง โดยทางไปรษณี ย์ ล งทะเบีย นตอบรับ ทางโทรสาร หรือ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือวันที่ได้ประทับตราประจาวัน ณ ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทาง
เป็นวันแจ้ง ในกรณีที่แจ้งทางโทรสารให้ถือวันที่ได้รับโทรสารเป็นวันแสดงเจตนาในการแจ้ง ในกรณีที่
แจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือวันที่ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นวันแสดงเจตนาในการแจ้ง
การแจ้งทางโทรสารหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้นาเข้า
มาในราชอาณาจักร หรือผู้ครอบครอง ได้ส่งต้นฉบับให้เลขาธิการแล้ว
ข้อ 6 เมื่อผู้นาเข้ามาในราชอาณาจักรซึง่ ข้าวสาลี ร้องขอต่อเลขาธิการ เพื่อขยายระยะเวลา
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ หรือเมื่อเลขาธิการเห็นสมควร เลขาธิการอาจมีคาสั่งขยายระยะเวลา
ตามที่กาหนดไว้ก่อนสิ้นระยะเวลานั้นได้ แต่การขยายระยะเวลาเช่นว่านี้ให้พึงทาได้ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ
หรือมีเหตุจาเป็นและผู้นาเข้ามาในราชอาณาจักรได้มีคาร้องขอหรือเลขาธิการได้มีคาสั่งก่อนสิ้นระยะเวลานั้น
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย
ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ชุติมา บุณยประภัศร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

