
ประกาศส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
ฉบับที ่ 8  พ.ศ.  2563 

เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการขออนุญาต  การอนุญาต   
แบบหนงัสืออนุญาต  และวธิีการสง่ออกซึ่งหนา้กากอนามัย  เพิ่มเตมิ 

 

 

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลาง 

ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ   ฉบับที่   2  พ.ศ.  2563  เรื่อง  การควบคุมการส่งออกไป 

นอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ฉบับที่  8  พ.ศ.  2563  เรื่อง  การควบคุม
การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย  เพ่ิมเติม  ลงวันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563  
ก าหนดห้ามมิให้บุคคลใดส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  ซึ่งหน้ากากอนามัย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
เลขาธิการตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการแต่งตั้ง   
ทั้งนี้  หลักเกณฑ ์ วิธีการ  และเงื่อนไขในการขออนุญาต  การอนุญาต  แบบหนังสืออนุญาต  และวิธีการ
ส่งออกให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก าหนด  ไปแล้ว  นั้น 

เพ่ือให้การก ากับดูแลการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย   มีความรัดกุม  
เหมาะสม  และรักษาปริมาณสินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการมากยิ่งขึ้น  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  4  
แห่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ   ฉบับที่  2  พ.ศ.  2563  เรื่อง   
การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563  
เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ  3  แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ  ฉบับที่  4  พ.ศ.  2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขออนุญาต   
การอนุญาต  แบบหนังสืออนุญาต  และวิธีการส่งออกซึ่งหน้ากากอนามัย  ลงวันที่  5  กุมภาพันธ์   
พ.ศ.  2563  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  3  ให้บุคคลที่ประสงค์จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย  ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ฉบับที่  2  พ.ศ.  2563  เรื่อง  การควบคุม 

การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563  ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ฉบับที่  8  พ.ศ.  2563  เรื่อง  
การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย  เพ่ิมเติม  ลงวันท่ี  20  กุมภาพันธ์  
พ.ศ.  2563  ยื่นค าขอตามแบบ  สนอ.  01  ท้ายประกาศนี้  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ส านักงาน
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์”   

้หนา   ๑๗
่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ  5  และข้อ  6  แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการกลาง 
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ฉบับที่  4  พ.ศ.  2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการ
ขออนุญาต  การอนุญาต  แบบหนังสืออนุญาต  และวิธีการส่งออกซึ่งหน้ากากอนามัย  ลงวันที่    
5  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  5  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ   4  แล้ว   
ให้ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและเอกสารหลักฐาน  หากเห็นว่าค าขอหรือเอกสารหลักฐาน   
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือจัดส่งเอกสาร
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

กรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ถือว่าผู้ขออนุญาตละทิ้งค าขอ  
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จ าหน่ายค าขอดังกล่าว 

เมื่อค าขอ  และเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 
ส่งค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานให้คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
แต่งตั้ง  เพ่ือพิจารณา  พร้อมข้อเสนอประกอบการพิจารณาของเลขาธิการ  แล้วน าเสนอเลขาธิการ 

ซึ่งมีอ านาจออกหนังสืออนุญาตการส่งออก 

ข้อ 6 ให้เลขาธิการพิจารณาออกหนังสืออนุญาตการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

ซึ่งหน้ากากอนามัยตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ  

บริการแต่งตั้ง  โดยค านึงถึงลักษณะจ าเพาะของสินค้า  ข้อจ ากัดด้านลิขสิทธิ์   ความจ าเป็นเร่งด่วน 

ในการใช้ภายในประเทศ  การจัดหาหน้ากากอนามัยเพ่ือสนับสนุนการจัดสรรให้ใช้ในประเทศ  ตามที่
เห็นสมควร  ทั้งนี้  ผู้อนุญาตอาจจ ากัดปริมาณการส่งออกก็ได้” 

ข้อ 4 ค าขอรับหนังสืออนุญาตการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัยที่ได้ยื่น
ไว้ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ  และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้ถือว่า
เป็นค าขอตามประกาศฉบับนี้ 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาค าขอตามวรรคหนึ่งแล้ว  เห็นว่าค าขอและเอกสารหลักฐาน
ถูกต้องครบถ้วน  ให้ด าเนินการตามข้อ  5  ต่อไป 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  21  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖3 

วิชัย  โภชนกิจ 

อธิบดีกรมการค้าภายใน 

เลขาธกิารคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินคา้และบรกิาร 

้หนา   ๑๘
่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



เลขทีร่ับ  

วันที่รับ   

ผู้รับ  

ค ำขอรับหนังสืออนุญำตกำรส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร                                 
ซึ่งหน้ำกำกอนำมัย 

 

๑. ผู้ขออนุญำตส่งออก  หน้ำกำกอนำมัยทำงกำรแพทย์  หน้ำกำกใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม  หน้ำกำกป้องกันฝุ่นละออง  
ชื่อ ที่อยู่ 

 

 

 

๒. ผู้รับปลำยทำง หน้ำกำกอนำมัยทำงกำรแพทย์  หน้ำกำกใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม  หน้ำกำกป้องกันฝุ่นละออง     
    (ชื่อ/ที่อยู่/โทรศัพท์ของผู้ซื้อ) 
๑.  

๒.  

๓.  

๓. รำยละเอียด  หน้ำกำกอนำมัยทำงกำรแพทย์  หน้ำกำกใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม  หน้ำกำกป้องกันฝุ่นละออง        
ชื่อสินค้ำ ชนิด / เกรด ปริมำณ (ชิ้น / กิโลกรัม) 

 

 

  

๔. กำรส่งออก 

สถำนที่ต้นทำง สถำนที่ปลำยทำง (ชื่อประเทศ/ที่อยู่/ปริมำณ (ชิ้น / กิโลกรัม)) 
 ๑.  

 ๒.  

 ๓.  

รถบรรทุก เรือ อ่ืน ๆ หมำยเลขทะเบียน 

    

วันที่ส่งออก...........….…………………… เวลา………….…………น.  
๕. ค ำรับรอง 
           ขอยื่นค าขอนี้เพ่ือรับหนังสืออนุญาตการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัยที่กล่าวข้างต้น 
และขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ  

 
 
 
   ลงชื่อ………………………..…………………..ผู้ขออนุญาต 

                          (……………………..……..………………)  
                                                                 ……...……/………………/………….…. 

   (ประทับตรานิติบุคคล) 
 
 
 

 

แบบ สนอ.01 


