
 หนา   ๑๗๘ 
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ประกาศคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ 
ฉบับที ่ 50  พ.ศ.  2561 

เรื่อง  การแสดงราคาสินคาและคาบรกิาร 
 

 

ตามที่คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ  ไดออกประกาศคณะกรรมการกลาง 

วาดวยราคาสินคาและบริการ  ฉบับที่  45  พ.ศ.  2560  เรื่อง  การแสดงราคาสินคาและคาบริการ   

ลงวันที่  24  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕60  เพ่ือคุมครองใหผูบริโภคไดมีโอกาสเปรียบเทียบราคาหรือ

คาบริการกอนตัดสินใจซื้อสินคาหรือใชบริการ  ไปแลว  นั้น 

โดยที่คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ  ไดพิจารณาทบทวนมาตรการแสดง

ราคาสินคาและคาบริการแลว  เห็นควรปรับแกไขเพ่ิมเติมรายการสินคาและบริการบางรายการเพ่ือให

เปนไปตามสถานการณทางการคาปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  (๕)  และมาตรา  ๒๘  แหงพระราชบัญญัติวาดวยราคา

สินคาและบริการ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ  จึงออกประกาศ  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

เปนตนไป   

ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ  ฉบับที่  45  

พ.ศ.  2560  เรื่อง  การแสดงราคาสินคาและคาบริการ  ลงวันที่  24  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕60 

ขอ ๓ ใหผูจําหนายแสดงราคาจําหนายปลีกสินคาตามบัญชี  ก  แนบทายประกาศ  ฉบับนี้   

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับผูจําหนายท่ีจําหนายโดยการเรขายตามท่ีตาง ๆ  ซึ่งมิใชเปน

การเรขายโดยใชยานยนต 

ขอ ๔ ใหผูใหบริการแสดงคาบริการท่ีใหบริการตามบัญชี  ข  แนบทายประกาศฉบับนี้   

ขอ ๕ การแสดงราคาจําหนายปลีกสินคาหรือคาบริการท่ีใหบริการตามขอ  ๓  หรือขอ  ๔  

ใหกระทําโดยการเขียน  พิมพ  หรือกระทําใหปรากฏดวยวิธีอื่นบนแผนกระดาษ  แผนไม  แผนกระจก  

ผนังหรือวัตถุอื่น  และแสดงไวที่สินคาท่ีจําหนายหรือสถานที่ที่ใหบริการ  หรือบริเวณใกลเคียงสินคานั้น 

การแสดงราคาจําหนายปลีกสินคาหรือคาบริการที่ใหบริการ  ใหแสดงราคา  ตอหนวย   

ราคาหรือคาบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได  แตตองมีตัวเลขอารบิคอยูดวย  ในลักษณะที่ชัดเจน 



 หนา   ๑๗๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มนีาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

และเปดเผย  สามารถอานไดโดยงาย  สําหรับขอความหรือรายการที่แสดงควบคูกับราคาจําหนายหรือ

คาบริการตองเปนภาษาไทย  แตจะมีภาษาอื่นดวยก็ได   

ขอ ๖ การแสดงราคาจําหนายปลีกสินคาของผูจําหนายสินคาลําดับท่ี  188  ๑89  ๑92  

และ  ๑๙3  ตามบัญชี  ก  แนบทายประกาศฉบับนี้  ท่ีจําหนายในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  ท่ีมีมาตรวัด

น้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยมาตราชั่งตวงวัดติดตั้งไวเปนประจํา  ตองแสดงตัวเลขราคามีขนาดสูง

ไมต่ํากวาสิบหาเซนติเมตร  ไวหนาสถานีบริการ  และการแสดงราคาจําหนายนั้น  ตองตรงกับราคา 

ที่ระบุไวท่ีมาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิงดวย 

ขอ ๗ การแสดงราคาจําหนายปลีกสินคาของผูจําหนายสินคาลําดับที่  ๑๙7  ๒14  และ  ๒๑5  

ตามบัญชี  ก  แนบทายประกาศฉบับนี้  ใหแสดงราคาจําหนายปลีกสินคา  ตามขอ  ๓  พรอมทั้ง 

แสดงรายการสินคา  ขนาด  น้ําหนักตอหนวย  ปริมาณการบรรจุและราคาของสินคาแตละรายการ 

ที่บรรจุในกระเชาของขวัญ  ชุดไทยธรรม  หรือชุดสังฆทาน  รวมท้ังคาภาชนะบรรจุดวย  ทั้งนี้รายการ

และราคาของสินคาดังกลาวตองมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข  (FONT)  ตั้งแตขนาด  16  ขึ้นไป  หรือมี

ขนาดเทียบเทา 

ขอ ๘ ในกรณีที่สภาพของสินคาหรือการใหบริการไมสามารถแสดงราคาจําหนายปลีกสินคา

หรือคาบริการที่ใหบริการไวท่ีสินคาที่จําหนายหรือสถานท่ีท่ีใหบริการ  หรือบริเวณใกลเคียงสินคานั้นได  

ใหจัดทําบัญชีแสดงรายการสินคาหรือบริการ  พรอมท้ังแสดงราคาจําหนายปลีกสินคาหรือคาบริการ 

ที่ใหบริการ  โดยใหนําความในขอ  ๕  มาใชบังคับกับการจัดทําบัญชีแสดงราคาจําหนายปลีกสินคา 

หรือคาบริการที่ใหบริการโดยอนุโลม  และจัดใหมีไวในท่ีที่เปดเผยซึ่งผูบริโภคสามารถดูได 

ขอ ๙ กรณีท่ีมีการเรียกเก็บคาใชจายอื่น ๆ  นอกเหนือจากราคาจําหนายปลีกสินคาหรือ

คาบริการท่ีใหบริการที่แสดงไวตามขอ  ๓  ขอ  ๔  หรือขอ  ๗  ผูจําหนายหรือผูใหบริการจะตองแสดง

คาใชจายดังกลาวใหชัดเจนและครบถวน  โดยแสดงไวควบคูกับการแสดงราคาจําหนายปลีกสินคาหรือ

คาบริการท่ีใหบริการ 

ขอ ๑๐ กรณีสินคาที่ผูผลิตหรือผูนําเขามาในราชอาณาจักรไดพิมพหรือแสดงราคาไวที่ฉลาก  

ภาชนะบรรจุ  ส่ิงที่หุมหอหรือท่ีสินคานั้น  หากผูจําหนายประสงคจะจําหนายในราคาดังกลาวก็ไมตอง

แสดงราคาจําหนายใหม  และใหถือวาผูจําหนายไดแสดงราคาจําหนายปลีก  ตามขอ  ๓  แลว  แตถา 

ผูจําหนายประสงคจะจําหนายในราคาที่แตกตางไปจากราคาท่ีผูผลิตหรือผูนําเขามาในราชอาณาจักร 

ไดพิมพหรือแสดงไวแลว  ตองแสดงราคาจําหนายปลีกใหม  ตามขอ  ๓   



 หนา   ๑๘๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มนีาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๑๑ การแสดงราคาจําหนายปลีกสินคาหรือคาบริการที่ใหบริการตามขอ  ๓  ขอ  ๔   

ขอ  ๗  หรือขอ  ๑๐  ตองแสดงใหตรงกับราคาที่จําหนายหรือคาบริการที่ใหบริการ 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับกรณีที่ผูจําหนายหรือผูใหบริการจําหนาย  หรือใหบริการแกผูซื้อ

ต่ํากวาราคาจําหนายปลีกหรือคาบริการท่ีแสดงไว 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

สนธิรตัน  สนธิจิรวงศ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

ประธานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ   



    หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
๑ กระเทียม
๒ กะทิสด กะทิสําเร็จรูป มะพร้าวขูด  
๓ กะปิ
๔ กาแฟท่ีคั่วแล้ว  กาแฟสําเร็จรูป  ชา  ชาผงสําเร็จรูป
๕ กุ้ง ปู ปลา ปลาหมึก หอย  และส่วนท่ีบริโภคได้  
๖ เกลือบริโภค
๗ ขนมทุกชนิด  ขนมปังทุกชนิด  ไอศครีม
๘ ข้าวสาร
๙ ไข่ไก่  ไข่เป็ด  
๑๐ ครีมเทียม  เนยเทียม   
๑๑ เครื่องดื่ม  เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์  เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท  
๑๒ เครื่องเทศ
๑๓ เครื่องปรุงแต่งรสอาหารสําเร็จรูป
๑๔ ซีอิ๊ว  ซอส  เต้าเจ้ียว  น้ําปลา  
๑๕ นมข้น นมคืนรูป นมดัดแปลงสําหรับทารก นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว นมแปลงไขมัน นมผง นมสด
๑๖ น้ําแข็ง
๑๗ น้ําดื่ม   น้ําแร่บรรจุภาชนะผนึก
๑๘ น้ําตาลทุกชนิด  
๑๙ น้ําพริกแกง  
๒๐ น้ํามันท่ีใช้ปรุงอาหาร
๒๑ น้ําส้มสายชู
๒๒ น้ําสลัดข้นหรือใส
๒๓ เนย   เนยแข็ง

 ………………………..

บัญชี  ก.

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

เรื่อง  การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ

ลงวันท่ี  ๒3   มกราคม  พ.ศ. ๒๕61

ฉบับท่ี 50  พ.ศ. ๒๕61



๒๔ เนื้อกระบือ   เนื้อโค  เนื้อสุกรชําแหละ  และส่วนท่ีบริโภคได้  
๒๕ เนื้อไก่  เนื้อเป็ด   และส่วนท่ีบริโภคได้  
๒๖ บะหมี่  วุ้นเส้น  เส้นก๋วยเตี๋ยว  เส้นขนมจีน
๒๗ แป้งประกอบอาหาร   แป้งสําเร็จรูปทุกชนิด
๒๘ ผงชูรส
๒๙ ผลไม้สด  ผลไม้แห้ง  และผลไม้แปรรูป
๓๐ ผักสด  และผักแปรรูป
๓๑ พริกไทย
๓๒ หอมแดง  หอมหัวใหญ่
๓๓ อาหารกึ่งสําเร็จรูป
๓๔ อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท
๓๕ อาหารปรุงสําเร็จ  อาหารพร้อมปรุง

๓๖ กระจกเงา
๓๗ กระดาษชําระ   กระดาษเช็ดหน้า   กระดาษชําระอเนกประสงค์
๓๘ กระติกน้ํา  กาน้ํา  แก้วน้ํา  จาน  ช้อน  ชาม  ตะเกียบ  ถ้วย  ถาด   ส้อม       
๓๙ กระทะ  เขียง  ครก  ตะหลิว  ทัพพี  มีด  สาก  หม้อ               
๔๐ กะละมัง  ขันน้ํา   ตะกร้า   ถังน้ํา
๔๑ เก้าอี้  เตียง  ตู้  โต๊ะ  
๔๒ ตะเกียง  ถ่านไฟฉาย  ไฟฉาย   
๔๓ เตาแก๊ส  เตาถ่าน    อะไหล่   อุปกรณ์   อุปกรณ์จุดเตาแก๊ส  
๔๔ ถ่านเชื้อเพลิง  ถ่านไม้  แอลกอฮอล์แข็งสําหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง
๔๕ ท่ีตักขยะ   แปรงขัดพ้ืน  ไม้กวาด  ไม้ถูพ้ืน
๔๖ ท่ีนอน   ผ้าห่ม   มุ้ง   เส่ือ  หมอน
๔๗ น้ํายาชําระล้าง  ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง
๔๘ น้ํายาปรับผ้านุ่ม
๔๙ น้ํายารีดผ้า   น้ํายาอัดกลีบ
๕๐ ผงซักฟอก   ผลิตภัณฑ์ซักผ้า
๕๑ ผลิตภัณฑ์ป้องกันหรือกําจัดยุงและแมลง

   หมวดของใช้ประจําบ้าน

- ๒ -



๕๒ ผลิตภัณฑ์ระงับกล่ินหรือดับกล่ิน
๕๓ ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดทําความสะอาดแบบแห้งและแบบเปียก 
๕๔ ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน
๕๕ ผ้าม่าน มู่ล่ี อุปกรณ์
๕๖ ไฟแช็ค   ไม้ขีดไฟ   
๕๗ ไม้แขวนเสื้อ   ราวตากผ้าสําเร็จรูป  อุปกรณ์อื่นๆ ท่ีใช้ในการตากผ้า
๕๘ ยาแผนโบราณ ยาแผนปัจจุบัน  เวชภัณฑ์
๕๙ สําลี  ก้านสําลี

๖๐ กรอบแว่นตา  คอนแทคเลนส์  แว่นตา  เลนส์แว่นตา  
๖๑ กําไล  เข็มกลัดติดเส้ือ   ต่างหู  สายสร้อย แหวน   
๖๒ กิ๊บ  สายคาดผม
๖๓ เข็มขัด
๖๔ ครีมหรือน้ํายาดัด  ตกแต่ง  นวด  บํารุง  ย้อม  เปล่ียนสีหรือย้อมเส้นผม
๖๕ ครีมอาบน้ํา  โฟมล้างหน้า  สบู่
๖๖ เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจ เครื่องแบบข้าราชการอ่ืน และเครื่องหมาย 
๖๗ เครื่องแบบนักเรียน  เครื่องแบบเนตรนารี  เครื่องแบบยุวกาชาด  เครื่องแบบลูกเสือ
๖๘ เครื่องสําอาง   น้ําหอม
๖๙ แชมพูสระผม
๗๐ ถุงเท้า  ถุงน่อง  รองเท้า   
๗๑ ทองรูปพรรณ  และค่ากําเหน็จ
๗๒ น้ํายาทาเคลือบเงารองเท้า  แปรงขัดรองเท้า    ยาขัดรองเท้า   
๗๓ น้ํายาบ้วนปาก   ยาสีฟัน
๗๔ แป้งน้ํา  แป้งฝุ่น  
๗๕ แปรงสีฟัน
๗๖ ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อม  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
๗๗ ผลิตภัณฑ์ระงับกล่ินกาย
๗๘ ไม้จ้ิมฟัน

   หมวดของใช้ส่วนบุคคล

- ๓ -



๗๙ เส้ือผ้าสําเร็จรูป
๘๐ หวีด้าม  หวีแปรง     
๘๑ ไหมขัดฟัน

   หมวดกระดาษ  ผลิตภัณฑ์กระดาษ  และเครื่องเขียน
๘๒ กระดาษพิมพ์  กระดาษเขียน  
๘๓ กระดาษห่อของ   ซองกระดาษ   บัตรอวยพร
๘๔ คลิปหนีบกระดาษ
๘๕ เครื่องเจาะกระดาษ อุปกรณ์
๘๖ เครื่องเย็บกระดาษ อุปกรณ์
๘๗ ซอง แฟ้ม ปกรายงานทําจากพลาสติก
๘๘ ตรายาง
๘๙ เทปกาว
๙๐ แบบเรียน   หนังสือ
๙๑ สมุด
๙๒ สันปก  สันห่วง
๙๓ อุปกรณ์เครื่องเขียน

   หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
๙๔ กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์  เสาอากาศหรือสายอากาศเครื่องรับโทรทัศน์และวิทยุ
๙๕ กระติกน้ําร้อนไฟฟ้า  กาต้มน้ําไฟฟ้า  อะไหล่  อุปกรณ์
๙๖ กระทะไฟฟ้า  หม้อไฟฟ้า อะไหล่   อุปกรณ์
๙๗ คอมแพ็คดิสก์ แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง
๙๘ เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์  อะไหล่  อุปกรณ์
๙๙ เครื่องชงกาแฟ
๑๐๐ เครื่องซักผ้า   อะไหล่   อุปกรณ์
๑๐๑ เครื่องดูดฝุ่น  เครื่องเป่าลมไฟฟ้า  อะไหล่   อุปกรณ์
๑๐๒ เครื่องทําน้ําร้อน  อะไหล่  อุปกรณ์
๑๐๓ เครื่องบด   เครื่องปั่น   เครื่องผสมอาหารไฟฟ้า  อะไหล่  อุปกรณ์
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๑๐๔ เครื่องปรับอากาศ   เครื่องฟอกอากาศ   อะไหล่   อุปกรณ์
๑๐๕ เครื่องปั๊มน้ํา   อะไหล่   อุปกรณ์
๑๐๖ เครื่องปิ้งขนมปัง
๑๐๗ เครื่องรับโทรทัศน์   จอรับภาพ  อะไหล่   อุปกรณ์
๑๐๘ เครื่องรับวิทยุ   อะไหล่   อุปกรณ์
๑๐๙ เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกคอมแพ็คดิสก์  เครื่องบันทึกภาพหรือเครื่องบันทึกเสียง  อะไหล่   อุปกรณ์
๑๑๐ เครื่องเสียง   ไมโครโฟน  ลําโพง   อะไหล่   อุปกรณ์
๑๑๑ โคมไฟ  อะไหล่  อุปกรณ์
๑๑๒ ไดร์เป่าผม
๑๑๓ ตู้แช่  ตู้เย็น  อะไหล่   อุปกรณ์
๑๑๔ ตู้ทําน้ําเย็น  ตู้ทําน้ําร้อน อะไหล่ อุปกรณ์
๑๑๕ เตาไฟฟ้าสําหรับประกอบอาหาร   อะไหล่   อุปกรณ์
๑๑๖ เตารีดไฟฟ้า  อะไหล่  อุปกรณ์
๑๑๗ เตาอบ   เตาอบไมโครเวฟ  อะไหล่  อุปกรณ์
๑๑๘ พัดลมไฟฟ้า   อะไหล่   อุปกรณ์
๑๑๙ สายไฟฟ้า
๑๒๐ หลอดไฟฟ้า
๑๒๑ อุปกรณ์ไฟฟ้า

  หมวดยานยนต์และอุปกรณ์
๑๒๒ กล้องติดรถยนต์  กล้องวงจรปิด อะไหล่ อุปกรณ์
๑๒๓ เข็มขัดนิรภัย
๑๒๔ แบตเตอรี่
๑๒๕ ฟิล์มกรองแสง
๑๒๖ ยางรถจักรยาน
๑๒๗ ยางรถจักรยานยนต์
๑๒๘ ยางรถยนต์
๑๒๙ รถจักรยาน
๑๓๐ รถจักรยานยนต์
๑๓๑ รถยนต์นั่ง
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๑๓๒ รถยนต์บรรทุก
๑๓๓ หมวกนิรภัย
๑๓๔ อะไหล่   อุปกรณ์รถ

  หมวดเกษตรกรรม
๑๓๕ กรดมด
๑๓๖ กระบอกฉีดหรือพ่นยาฆ่าแมลง
๑๓๗ คราด  จอบ   พล่ัว  เสียม
๑๓๘ เครื่องตัดหญ้า
๑๓๙ เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง
๑๔๐ เครื่องมือจับสัตว์น้ํา
๑๔๑ เครื่องสูบน้ํา
๑๔๒ แคลเซียมคาร์ไบด์
๑๔๓ ดิน  วัสดุใช้ในการปลูกพืช
๑๔๔ ตาข่ายไนล่อน   ตาข่ายพรางแสง
๑๔๕ ปุ๋ย  
๑๔๖ ปูนขาว   ปูนแดง
๑๔๗ เมล็ดพันธุ์พืช  ส่วนขยายพันธุ์พืช
๑๔๘ ยาป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช  ยาป้องกันหรือรักษาโรคสัตว์
๑๔๙ รถไถ
๑๕๐ รถแทรกเตอร์เพ่ือการเกษตร
๑๕๑ สายยางส่งน้ํา
๑๕๒ หัวอาหารสัตว์   อาหารสัตว์   

  หมวดวัสดุก่อสร้าง
๑๕๓ กบไสไม้  เกรียง  
๑๕๔ กระจก
๑๕๕ กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา
๑๕๖ กระเบื้องบุผนังหรือปูพ้ืน หินบุผนังหรือปูพ้ืน
๑๕๗ กระเบื้องใยหิน
๑๕๘ กลอน บานพับ ลูกบิด
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๑๕๙ กันสาด  มุ้งลวด  รางน้ํา รั้ว  เหล็กดัด         
๑๖๐ คอนกรีตบล็อก
๑๖๑ เครื่องสุขภัณฑ์  อะไหล่   อุปกรณ์
๑๖๒ ชะแล็ก  แล็กเกอร์
๑๖๓ ตะปู   น็อต   สกรู
๑๖๔ ถังเก็บน้ํา  แท็งก์น้ํา
๑๖๕ ถังบําบัดน้ําเสีย
๑๖๖ ทราย
๑๖๗ ท่อซีเมนต์
๑๖๘ ท่อพีวีซี    ข้อต่อท่อพีวีซี
๑๖๙ ท่อพีอี  ข้อต่อท่อพีอี
๑๗๐ ท่อโลหะ    ข้อต่อท่อโลหะ
๑๗๑ ทินเนอร์
๑๗๒ น้ํามันสน
๑๗๓ บานประตู  บานหน้าตา่ง  วงกบ
๑๗๔ ปูนซีเมนต์
๑๗๕ ผลิตภัณฑ์ยาแนวกันน้ํา
๑๗๖ แผ่นฉนวนกันความร้อน
๑๗๗ แผ่นซีเมนต์ปูพ้ืน
๑๗๘ แผ่นยิบซั่ม
๑๗๙ ไม้ปาร์เก้   ไม้แปรรูป    ไม้อัด 
๑๘๐ ลวดตาข่าย   ลวดเหล็ก    ลวดหนาม  
๑๘๑ สังกะสี
๑๘๒ สีทาบ้าน   สีสเปรย์ 
๑๘๓ หิน   อิฐ  
๑๘๔ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
๑๘๕ เหล็กฉาก  เหล็กแผ่น  เหล็กเส้น   
๑๘๖ อลูมิเนียมแผ่น อลูมิเนียมเส้นหน้าตัด   
๑๘๗ แอลกอฮอล์
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  หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
๑๘๘ ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ท่ีใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะ  
๑๘๙ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะ
๑๙๐ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุกระป๋อง  ก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุภาชนะผนึก
๑๙๑ น้ํามันก๊าด
๑๙๒ น้ํามันแก๊สโซฮอล์   น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน  
๑๙๓ น้ํามันดีเซล - ปาล์ม (ไบโอดีเซล) 
๑๙๔ น้ํามันหล่อล่ืน

๑๙๕ กรรไกร
๑๙๖ กรอบรูปภาพ  ภาพเขียน  ภาพถ่าย  ภาพพิมพ์
๑๙๗ กระเช้าของขวัญ
๑๙๘ กระถาง  
๑๙๙ กระเป๋า
๒๐๐ กล้องถ่ายรูป   อุปกรณ์
๒๐๑ กาว
๒๐๒ กุญแจ
๒๐๓ ขวดนม อุปกรณ์
๒๐๔ ของเล่น
๒๐๕ ไขควง  ค้อน  คีม  เล่ือย  สว่าน  ส่ิว
๒๐๖ เครื่องกรองน้ํา   อะไหล่   อุปกรณ์
๒๐๗ เครื่องกีฬา  อุปกรณ์กีฬา   
๒๐๘ เครื่องดนตรี  อะไหล่  อุปกรณ์
๒๐๙ เครื่องบูชา  เครื่องทองน้อย
๒๑๐ เครื่องเคลือบ  เครื่องปั้นดินเผา
๒๑๑ เครื่องยนต์
๒๑๒ เครื่องอัฐบริขาร
๒๑๓ จักรเย็บผ้า  อะไหล่  อุปกรณ์
๒๑๔ ชุดไทยธรรม
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๒๑๕ ชุดสังฆทาน
๒๑๖ เชือก
๒๑๗ บัตรเติมเงิน
๒๑๘ แจกันดอกไม้  ดอกไม้ช่อ  ดอกไม้ประดิษฐ์  ดอกไม้สด   ดอกไม้แห้ง  
๒๑๙ ด้าย  ผ้า
๒๒๐ ต้นไม้ดอก  ต้นไม้ประดับ  อุปกรณ์ตกแต่งสวน
๒๒๑ ถุงพลาสติก
๒๒๒ ถุงมือ
๒๒๓ ทองคําแท่ง
๒๒๔ เทียนไข  ธูป
๒๒๕ ซิมการ์ด  โทรศัพท์  อะไหล่  อุปกรณ์
๒๒๖ นาฬิกา
๒๒๗ น้ําหอมปรับอากาศ
๒๒๘ บุหรี่ซิกาแรต   ยาสูบ
๒๒๙ แบตเตอรี่ท่ีใช้สําหรับนาฬิกา   เครื่องคิดเลขหรือกล้องถ่ายรูป
๒๓๐ พลาสติกห่ออาหาร (ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร)
๒๓๑ มีดโกน  ใบมีดโกน
๒๓๒ ไม้แกะสลัก
๒๓๓ รองเท้าบู๊ทยาง
๒๓๔ เรือขนาดเล็กไม่เกิน ๑๕ ท่ีนั่ง
๒๓๕ ร่ม  หมวก
๒๓๖ เส้ือชูชีพ
๒๓๗ สัตว์เล้ียง  อุปกรณ์การเล้ียงสัตว์
๒๓๘ สายโทรศัพท์
๒๓๙ อัลบั้มเก็บภาพ
๒๔๐ อุปกรณ์ทําขนมทุกชนิด ขนมปังทุกชนิด  ไอศครีม 
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๑ บริการกวดวิชา  สอนคอมพิวเตอร์  สอนภาษา   
๒ บริการกําจัดปลวก หรือแมลง
๓ บริการแก้ไข  ซ่อมแซม  หรือดัดแปลงเส้ือผ้า
๔ บริการขนส่งสินค้าสําหรับธุรกิจออนไลน์
๕ บริการขยายภาพ  ถ่าย  พิมพ์   ล้างหรืออัดภาพ   
๖ บริการเข้าเล่ม พิมพ์เอกสาร เย็บเล่ม 
๗ บริการเคลือบบัตร
๘ บริการจัดดอกไม้
๙ บริการชมกีฬา  บริการชมภาพยนตร์ หรือมหรสพ
๑๐ บริการชําระเงิน ณ จุดบริการ
๑๑ บริการเช่าท่ีพักอาศัย ได้แก่ ค่าเช่า ค่าน้ําประปา ค่าไฟฟ้า และค่าบริการอื่นๆ 
๑๒ บริการซ่อมกล้องถ่ายรูป   หรือกล้องถ่ายวีดีโอ
๑๓ บริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องรับส่งโทรสารหรือโทรศัพท์      
๑๔ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  หรือนาฬิกา   
๑๕ บริการซ่อมเครื่องหนัง  หรือรองเท้า   
๑๖ บริการซ่อมเฟอร์นิเจอร์
๑๗ บริการซ่อมรถ
๑๘ บริการซัก รีด อบ 
๑๙ บริการตรวจรักษาสัตว์  บริการอาบน้ํา  ตกแต่งสัตว์
๒๐ บริการตัดแต่งผมบุรุษหรือสตรี
๒๑ บริการตัดเย็บหรือติดตั้งผ้าม่าน  ติดตั้งวอลล์เปเปอร์
๒๒ บริการตัดเย็บเส้ือผ้า
๒๓ บริการติดตั้ง  ซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ

     ………………………..

บัญชี  ข.
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

เรื่อง  การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ
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๒๔ บริการติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์  ประปา  หรือไฟฟ้า     
๒๕ บริการถ่ายเอกสาร   
๒๖ บริการทํากรอบพระ
๒๗ บริการทํากรอบรูป
๒๘ บริการทํากันสาด  เชื่อมโลหะ  มุ้งลวด  รางน้ํา เหล็กดัด   
๒๙ บริการทําตรายาง
๓๐ บริการท่ีจอดรถ
๓๑ บริการทําลูกกุญแจ
๓๒ บริการนวดเพ่ือสุขภาพ
๓๓ บริการปะยางรถ
๓๔ บริการเปล่ียนถ่ายน้ํามันเครื่อง
๓๕ บริการแปลเอกสาร
๓๖ บริการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
๓๗ บริการรับฝากของตามสถานีขนส่ง
๓๘ บริการรับส่งโทรสาร พัสดุภัณฑ์ สินค้าหรือเอกสาร
๓๙ บริการรับส่งผู้โดยสาร 
๔๐ บริการเรือข้ามฟาก
๔๑ บริการล้าง อัดฉีดรถ
๔๒ บริการสถานท่ีเล่นกีฬา  หรือสถานท่ีออกกําลังกาย
๔๓ บริการสอนขับรถยนต์
๔๔ บริการเสริมสวย
๔๕ บริการให้เช่าเก้าอี้  เครื่องเสียง  เต๊นท์  หรือโต๊ะ    
๔๖ บริการให้เช่าคอมแพ็คดิสก์  หรือแถบบันทึกภาพ    
๔๗ บริการให้เช่าท่ีพัก  ท่ีอยู่อาศัย   หรือโรงแรม    
๔๘ บริการให้เช่ายานพาหนะ
๔๙ บริการให้เช่าหนังสือ
๕๐ บริการให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

- ๒ -
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