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 การแสดงราคาและรายละเอยีดเกี�ยวกบัการจาํหน่ายสนิคา้และบรกิารผา่นระบบ
พาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสห์รอืออนไลน์ 

 

การแสดงราคาและรายละเอียดเกี�ยวกบัการจาํหน่ายสินค้าและ

บริการผา่นระบบพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกสห์รอืออนไลน์ 

เมื�อวนัที� %& สงิหาคม '()' คณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิารไดอ้อกประกาศ
ฉบบัที� %-' เรื�อง การแสดงราคาและรายละเอยีดเกี�ยวกบัการจาํหน่ายสนิคา้และบรกิารผา่น
ระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสห์รอืออนไลน์ (“ประกาศฯ”) โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื�อผูบ้รโิภคไดม้ี
โอกาสในการเปรยีบเทยีบราคาหรอืคา่บรกิารก่อนตดัสนิใจซื;อสนิคา้ โดยเนื;อหาของประกาศฯ 
สามารถสรปุไดด้งัต่อไปนี; 

• “ผูป้ระกอบธรุกจิ” หมายถงึ ผูป้ระกอบธุรกจิเกี�ยวกบัการจาํหน่ายสนิคา้หรอืบรกิาร ผา่น
ระบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์หรอืออนไลน์ 

• ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิแสดงราคาจาํหน่าย คา่บรกิาร รวมถงึ ประเภท ชนิด ลกัษณะ ขนาด 
นํ;าหนัก และรายละเอยีดของสนิคา้หรอืบรกิาร โดยการเขยีน พมิพ ์หรอืกระทาํใหป้รากฏ 
ดว้ยวธิอีื�นใดในระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสห์รอืระบบออนไลน์ในลกัษณะที�ชดัเจน ครบถว้น 
เปิดเผย สามารถอา่นไดโ้ดยงา่ย 

• การแสดงราคาจาํหน่ายสนิคา้และคา่บรกิารใหแ้สดงราคาต่อหน่วย ราคา หรอืคา่บรกิารนั ;น
จะมตีวัเลขภาษาใดกไ็ดแ้ต่ตอ้งมตีวัเลขอารบคิอยูด่ว้ย  



• การแสดงข้อความหรือรายการที�แสดงควบคูก่บัราคาจาํหน่ายหรอืคา่บรกิารตอ้งเป็น
ภาษาไทย แต่จะมภีาษาอื�นดว้ยกไ็ด ้

 กรณทีี�มกีารเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ จะตอ้งแสดงค่าใชจ้า่ยดงักลา่วใหช้ดัเจน ครบถว้นและ
เปิดเผย ควบคูก่บัการแสดงราคาจาํหน่ายสนิคา้หรอืค่าบรกิารการประวงิเวลาจา่ยคา่สนิคา้  

ประกาศฯ ฉบบันี;มผีลบงัคบัใชต้ั ;งแต่วนัที� 14 สงิหาคม 2562 เป็นตน้มา 
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