
 
 
 
 
 
 

ระเบียบส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารยื่นค าขออนุญาตผ่านระบบการขออนุญาต 

ขนย้ายสินค้าควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. ๒๕๖๒  

----------------------- 
 

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้ออกประกาศคณะกรรมการ
กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ควบคุมการขนย้ายสินค้าควบคุม เช่น กระเทียมที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ ข้าวเปลือกข้าวสาร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะพร้าวผลแก่ เนื้อมะพร้าวขาว และเนื้อมะพร้าว
แห้ง ที่น าเข้าจากต่างประเทศ น้ ามันปาล์ม หัวมันส าปะหลังสดและมันเส้น เป็นต้น โดยก าหนดให้บุคคล                
ที่ประสงค์จะยื่นค าขอผ่านทางระบบการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องลงนาม
ในบันทึกแสดงความตกลงกับส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนด นั้น 

เพื่อให้การขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจนและเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 (5) แห่งพระราชบัญญัติ           
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า          
และบริการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอผ่านระบบการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุม           
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 ” 
                 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี ้
 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
 “สินค้าควบคุม” หมายความว่า สินค้าควบคุมการขนย้ายตามประกาศคณะกรรมการ
กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ   
 

 



๒ 

 

 “ระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ระบบการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน   
 “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์”1 (Digital Signature) หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข 
เสียง หรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งน ามาใช้ประกอบกับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื ่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และ             
เพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 
 ข้อ 42 ให้บุคคลที่ประสงค์จะขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมผ่านทางระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์
ต้องยื่นบันทึกแสดงความตกลงยื่นค าขออนุญาตผ่านระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ สกกร. 04 
ท้ายระเบียบนี้ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 (1) กรณเีป็นบุคคลธรรมดา 
   (ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
   (ข) ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) ประเภทบุคคลธรรมดา 
 (2) กรณเีป็นนิติบุคคล 
   (ก) หนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทที่แสดงวัตถุประสงค์ 
รายชื่อกรรมการและผู้มีอ านาจผูกพันนิติบุคคล ซึ่งรับรองไว้ก่อนยื่นบันทึกแสดงความตกลงยื่นค าขออนุญาต
ผ่านระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกินหกเดือน ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ. 2) และ
ส าเนารายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3) 
   (ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจผูกพันนิติบุคคล  
   (ค) ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) ประเภทนิติบุคคล 
 หากผู้ขออนุญาตตามวรรคหนึ่งประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนในการยื่นค าขออนุญาตขนย้าย
สินค้าควบคุมผ่านทางระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งผู้แทนในการขออนุญาตขนย้าย
สินค้าควบคุมผ่านระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ สกกร. 06 ท้ายระเบียบนี้ และแนบเอกสารหลักฐาน 
ดังต่อไปนี้ พร้อมกับการยื่นบันทึกแสดงความตกลงยื่นค าขออนุญาตผ่านระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์
ตามวรรคหนึ่ง 
 (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทน 
 (2) ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) ของผู้แทน 

                                                            

 1ข้อ 3 นิยามค าว่า “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” เพิ่มโดยระเบียบส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วย         
ราคาสินค้าและบริการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขออนุญาตผ่านระบบการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุม            
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 2ข้อ 4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขออนุญาตผ่านระบบการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2)                
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 



๓ 

 

 หากผู้ขออนุญาตตามวรรคหนึ่งประสงค์จะเพิกถอนผู้แทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามวรรคสองแล้ว 
ให้ยื่นหนังสือเพิกถอนผู้แทนในการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมผ่านระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์  
ตามแบบ สกกร. 07 ท้ายระเบียบนี้ 
 การยื่นบันทึกแสดงความตกลงตามวรรคหนึ่ง หนังสือแต่งตั ้งผู ้แทนตามวรรคสอง 
และหนังสือเพิกถอนผู้แทนตามวรรคสาม แล้วแต่กรณี ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงาน 
 ข้อ 53 บุคคลที ่ประสงค์จะยื ่นขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมผ่านทางระบบ            
ขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 4 วรรคหนึ่ง และผู้แทนที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งตามข้อ 4 วรรคสอง           
ต้องมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) จากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Certification Authority : CA) ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 64  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับบันทึกแสดงความตกลง  หนังสือแต่งตั้งผู้แทน 
พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 4 วรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของ
บันทึกแสดงความตกลง หนังสือแต่งตั้งผู้แทน และเอกสารหลักฐาน หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน 
ให้ด าเนินการโดยให้ระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านส าหรับการเข้าระบบขนย้าย
อิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานให้ผู้ขออนุญาตทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) 

ข้อ 75 เมื่อผู้ขออนุญาตได้รับบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านส าหรับการเข้าระบบขนย้าย
อิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานแล้ว ผู้ขออนุญาตมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้งานและ
รหัสผ่านดังกล่าวไว้เป็นความลับ โดยต้องไม่อนุญาตหรือกระท าด้วยประการใดหรือเปิดโอกาสให้บุคคลอื่น
ที่มิใช่ผู้แทนของผู้ขออนุญาตสามารถล่วงรู้บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านได้ 

ผู้ขออนุญาตต้องแจ้งให้ส านักงานทราบทันทีเมื่อรู้ว่าบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านดังกล่าว
ถูกล่วงรู้หรือถูกลักลอบน าไปใช้โดยบุคคลอื่น การแจ้งให้กระท าเป็นหนังสือ หรือในกรณีมีความจ าเป็น
เร่งด่วนจะแจ้งทางโทรสารและน าส่งหนังสือแจ้งเหตุดังกล่าวต่อส านักงานในวันท าการถัดไปก็ได้ 
 ผู้ขออนุญาตไม่สามารถอ้างเหตุผลตามวรรคสอง เพื่อปฏิเสธความผูกพันในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่ส านักงานได้รับแล้วก่อนที่ผู้ขออนุญาตจะแจ้งตามวรรคสองต่อส านักงาน 
 ข้อ 8 การขอแก้ไขข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญซึ่งใช้ในการอ้างอิงหรือยืนยันตัวตน ให้ยื่น
หนังสือขอแก้ไขข้อมูลตามแบบ สกกร.๐๕  ท้ายระเบียบนี้ และลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันการ
ขออนุญาตผ่านระบบขนย้ายอิเลก็ทรอนิกส์  

                                                            

 3ข้อ 5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขออนุญาตผ่านระบบการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2)                
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 4ข้อ 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขออนุญาตผ่านระบบการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2)                
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 5ข้อ 7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขออนุญาตผ่านระบบการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2)                
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 



๔ 

 

 ข้อ 9 ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เหตุขัดข้องหรือเหตุอื่นใดอันท าให้ระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์
ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ขอไม่อาจยกเอาเหตุดังกล่าว เพื่อที่จะไม่ขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยวิธีอื่นได้ 
 ข้อ 10 ให้เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เป็นผู้รักษาการ
ตามระเบียบนี้  

   ประกาศ ณ วันที่   20  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 

                                                                           วิชัย  โภชนกิจ 

                                     (นายวิชัย  โภชนกิจ) 
                                   อธิบดีกรมการค้าภายใน 
                                เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 

 



สกกร.๐๔ 
 
 
 
 
 

บนัทึกแสดงความตกลงยื่นค าขออนุญาตผ่านระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส ์
 

วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. .............. 
 
เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  
 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................. 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ..................................................... เป็นผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล/
เจ้าของ ………….………………………………….. มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า......................................................... 
ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู ่เลขที่ ........................... หมู่ท่ี ................. ตรอก/ซอย ....................................... 
ถนน ..................................... ต าบล/แขวง ..................................... อ าเภอ/เขต ...................................... 
จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย ์...................... โทรศัพท์ ....................................................... 
โทรสาร ....................................................... อีเมล (E - mail) .................................................................. 

ประเภทธุรกิจ1 .................................................................................................................... 
มีความประสงค์จะย่ืนค าขออนุญาตขนย้ายผ่านระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ต่อส านักงานคณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยตกลงผูกพัน ดังต่อไปนี ้

ข้อ ๑  สินค้าควบคุมที่ประสงค์จะยื่นค าขอ รวม .......................... สินค้า ดังนี ้
 (๑) กระเทียมที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
 (2) ข้าวเปลือก ข้าวสาร 
 (3) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 (4) ข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตวซ์ึ่งน าเข้าจากต่างประเทศ 
 (5) ข้าวบาร์เลย์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตวซ์ึ่งน าเข้าจากต่างประเทศ 
 (6) น้ ามันปาล์ม 
 (7) มะพร้าวผลแก่ เนื้อมะพร้าวขาว และเนื้อมะพร้าวแห้งที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
 (8) หัวมันส าปะหลังสดและมันเส้น 
 (9) หอมหัวใหญ่ที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
 (10) อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ...................................................................................... 

                                                            
1 “ประเภทธุรกิจ” ได้แก่ ผู้น าเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้ครอบครอง ผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างผลิต ผู้ซื้อเพื่อใช้ ผู้ซื้อเพื่อจ าหน่าย ผู้ซื้อหรือผู้ขาย 
หรืออ่ืนๆ 

เลขที่รับ................................................... 
ลงชื่อ................................................ผู้รับ 

(..............................................) 
ต าแหน่ง................................................... 
วันที่......................... เวลา ................. น. 



- 2 - 

ข้อ ๒  ข้าพเจ้าได้เข้าใจและรับทราบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบส านักงานคณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขออนุญาตผ่านระบบการขออนุญาต
ขนย้ายสินค้าควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์และคู่มือการใช้งานระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดีแล้ว 
และตกลงผูกพันตามวิธีปฏิบัติดังกล่าวทุกประการ 

ข้อ ๓  ข้าพเจ้ามีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์  
(Certification Authority : CA) และขอรับรองว่าถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 4  ข้าพเจ้ามีอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกสท์ี่ใช้ส าหรับบันทึกภาพถ่ายซึ่งสามารถระบุต าแหน่ง 
เพื่อส่งข้อมูลภาพถ่ายเข้าระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ กรมการค้าภายใน 

ข้อ 5  ข้อมูลซึ่งน าเข้าสู่ระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์และการกระท าการของข้าพเจ้า
เกี่ยวกับการขออนุญาตขนย้ายและการขนย้ายสินค้าควบคุมผ่านระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ให้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ส่งและกระท าการโดย (นาย/นาง/
นางสาว/บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของกิจการ) .................................................................... และขอรับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและการกระท าเกี่ยวกับการขออนุญาตขนย้ายและการขนย้ายสินค้าควบคุมนั้น
ทุกประการ โดยสามารถใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายได้ แม้ข้อมูลดังกล่าว
อยูใ่นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ 

 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้แต่งตั้ง 

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

ต าแหน่ง..................................................... 

(ประทับตรานิติบุคคล (ถ้าม)ี) 

วันที ่....... เดือน ................. พ.ศ. .......... 



สกกร.๐5 
 

 

 

 

 

หนังสือขอแก้ไขข้อมูลผู้ยื่นค าขออนุญาตผ่านระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส ์

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

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 

  ตามที่ข้าพเจ้า.................................................ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล/เจ้าของ
................................. ................ ....................................................................................  
ได้ลงนามในบันทึกแสดงความตกลงยื่นค าขออนุญาตผ่านระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ ต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เมื่อวันที่ ................................................. ไปแล้ว นั้น 

  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอแก้ไขข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญที่ใช้ในการอ้างอิงและยืนยัน
ตัวตนเพื่อเข้าระบบการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
………………………………………………................................................………………….........……………………………
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารหลักฐานข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

   ลงชื่อ...................................................ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
                                       (...................................................)  

    ต าแหน่ง...................................................... 
                                                 (ประทับตรานิติบุคคล) 
   วันที่............เดือน.......................พ.ศ. ............. 

 

เลขที่รับ................................................ 
ลงชื่อ.............................................ผู้รับ 
      (............................................) 
ต าแหน่ง................................................ 
วันที่.............................เวลา.................. 



 

สกกร. ๐6 
 
 
 
 
 

หนังสือแต่งตัง้ผู้แทนในการขออนญุาตขนย้ายสินคา้ควบคุมผ่านระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส ์
 

วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. .............. 
 
เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................... 
บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่ ............................................................ ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของกิจการ ชื่อภาษาไทย …………………………………………………………………………... 
ชื่อภาษาอังกฤษ ………………………………………………….……………………………………………………….…………….. 
ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู ่เลขที่ ........................... หมู่ท่ี ................. ตรอก/ซอย ....................................... 
ถนน ..................................... ต าบล/แขวง ..................................... อ าเภอ/เขต ...................................... 
จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย ์...................... ประเภทธุรกิจ1 ......................................... 
โทรศัพท์ ................................... โทรสาร .............................. อีเมล (E - mail) ....................................... 
มีความประสงค์แต่งตั้งผู้แทน ด าเนินการแทน (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของกิจการ) 
…………........................................................................................................................................................ 
ในการยื่นค าขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุม2 .......................................................................…………..…... 
ผ่านระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ และด าเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขออนุญาตขนย้ายและการขนย้ายสินค้าควบคุมตามที่
ขออนุญาตไวจ้นเสร็จสิ้น โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
ชื่อ - นามสกุล ภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................................................... 
ชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ (Mr./Miss/Mrs.) ......................................................................................... 
บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่ .................................................. ที่อยู่ เลขที่ .................... หมู่ที่ ............. 
ตรอก/ซอย ....................................... ถนน..................................... ต าบล/แขวง ..................................... 
อ าเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ........................... 
โทรศัพท์ ................................ โทรสาร................................ อีเมล (E - mail) .......................................... 

                                                            
1 “ประเภทธุรกิจ” ได้แก่ ผู้น าเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้ครอบครอง ผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างผลิต ผู้ซื้อเพื่อใช้ ผู้ซื้อเพื่อจ าหน่าย ผู้ซื้อหรือผู้ขาย 
หรืออ่ืนๆ 
2 “สินค้าควบคุม” ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเกี่ยวกับการก าหนดสินค้าควบคุม เช่น 
ข้าวเปลือก ข้าวสาร หอมหัวใหญ่ที่น าเข้าจากต่างประเทศ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ เป็นต้น 

เลขที่รับ................................................... 
ลงชื่อ................................................ผู้รับ 

(..............................................) 
ต าแหน่ง................................................... 
วันที่......................... เวลา ................. น. 
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ทั้งนี้ ผู้แทนยินยอมตกลงผูกพันตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1  ผู้แทนต้องมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์  

(Certification Authority : CA) และขอรับรองว่าถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ 2  ข้อมูลซึ่งน าเข้าสู่ระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์และการกระท าการของผู้แทนเกี่ยวกับ

การขออนุญาตขนย้ายและการขนย้ายสินค้าควบคุมตามที่ขออนุญาตผ่านระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์
ของส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน ให้ถือว่าเป็นข้อมูล
ที่ ส่ งและ เป็นการกระท าของ (นาย/นาง/นางสาว /บริษัท/ห้ างหุ้นส่วน / เจ้ าของกิจการ )  
............................................................................................ และผู้แต่งตั้งขอรับรองความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลและการกระท าเกี่ยวกับการขออนุญาตขนย้ายและการขนย้ายสินค้าควบคุมที่ด าเนินการ
ผ่านระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ของ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................ 
ผู้แทนดังกล่าวนั้นทุกประการ โดยสามารถใช้อ้างอิงเป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณา
ตามกฎหมายได้ แมข้้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ 

 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้แต่งตั้ง 

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

ต าแหน่ง..................................................... 

(ประทบัตรานิติบุคคล (ถ้าม)ี) 

วันที ่....... เดือน ................. พ.ศ. .......... 



สกกร. ๐7 
 
 
 
 
 

หนังสือเพิกถอนผู้แทนในการขออนญุาตขนย้ายสินค้าควบคุมผ่านระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส ์
 

วันที ่.......... เดือน ....................... พ.ศ. .............. 
 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
 

ตามที ่ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................... 
บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่ ............................................... ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล บริษัท/
ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของกิจการ ชื่อภาษาไทย ………..…………………………………………………….….…………..…….. 
ชื่อภาษาอังกฤษ …………......................................……………………………………………………..…………………….. 
ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู ่เลขที่ .......................... หมู่ท่ี .................. ตรอก/ซอย ....................................... 
ถนน ..................................... ต าบล/แขวง ..................................... อ าเภอ/เขต ...................................... 
จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย ์...................... ประเภทธุรกิจ1 ......................................... 
โทรศัพท์ ................................... โทรสาร .............................. อีเมล (E - mail) ....................................... 
ไดแ้ต่งต้ัง (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................. เป็นผู้แทน
ในการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุม2 .................................................................................................... 
ผ่านระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์  ต่อส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  
เมื่อวันที ่........... เดือน ....................... พ.ศ. .............. ตามหนังสือแต่งตั้งผู้แทนในการขออนุญาตขนย้าย
สินค้าควบคุมผ่านระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส ์ลงวันที่ ......... เดือน ................... พ.ศ. .......... ไปแล้ว น้ัน 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเพิกถอนผู้แทนในการยื่นค าขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุม
ผ่านระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ (นาย/นาง/นางสาว) …………………....................……….………………. 
................................................. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ .............. เดือน ........................... พ.ศ. ................ 
เป็นต้นไป และขอยกเลิกหนังสือแต่งตั้งผู้แทนในการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมผ่านระบบขนย้าย
อิเล็กทรอนิกส ์ลงวันที ่............. เดือน ..................... พ.ศ. ................ โดยข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลและการกระท าเกี่ยวกับการขออนุญาตขนย้ายและการขนย้ายสินคา้ควบคมุที่ด าเนินการ
ผ่านระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ของ (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………..……..  

                                                            
1

 “ประเภทธุรกิจ” ได้แก่ ผู้น าเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้ครอบครอง ผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างผลิต ผู้ซื้อเพื่อใช้ ผู้ซื้อเพื่อจ าหน่าย ผู้ซื้อหรือผู้ขาย 
หรืออ่ืนๆ 
2

 “สินค้าควบคุม” ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเกี่ยวกับการก าหนดสินค้าควบคุม เช่น 
ข้าวเปลือก ข้าวสาร หอมหัวใหญ่ที่น าเข้าจากต่างประเทศ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ เป็นต้น 

เลขที่รับ................................................... 
ลงชื่อ................................................ผู้รับ 

(..............................................) 
ต าแหน่ง................................................... 
วันที่........................... เวลา................ น. 



- 2 - 

ผู้แทนทุกประการก่อนวันที่หนังสือเพิกถอนผู้แทนในการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมผ่านระบบขนย้าย
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนีม้ีผล โดยใหถ้ือว่าข้อมูลและการกระท าเกี่ยวกับการขออนุญาตขนย้ายและการขนย้าย
สินค้าควบคุมที่ด าเนินการผ่านระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ของ (นาย/นาง/นางสาว) ………………………… 
…..…..…………………….………………………….. เป็นการกระท าของ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/
เจ้าของกิจการ) ......................................................................... โดยสามารถใช้อ้างอิงเป็นพยานหลักฐาน
ในกระบวนการพิจารณาคดตีามกฎหมายได้ แม้ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ 

 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้แต่งต้ัง 

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

ต าแหน่ง..................................................... 

(ประทับตรานิติบุคคล (ถ้าม)ี) 

วันที ่....... เดือน ................ พ.ศ. .......... 


