
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
ฉบับที ่ 61  พ.ศ.  2564 

เรื่อง  การแสดงราคาสินคา้และคา่บรกิาร 
 
 

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลาง 
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ฉบับที่  71  พ.ศ.  2563  เรื่อง  การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ   
ลงวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕63  เพ่ือคุ้มครองให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเปรียบเทียบราคาหรือ
ค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ  ไปแล้ว  นั้น 

โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ได้พิจารณาทบทวนมาตรการแสดง
ราคาสินค้าและค่าบริการแล้ว  เห็นควรคงรายการสินค้าและบริการที่ต้องแสดงราคาและค่าบริการ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  (๕)  และมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า 
และบริการ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
เป็นต้นไป  เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่   

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ   ฉบับที่  71  
พ.ศ.  2563  เรื่อง  การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

ข้อ ๓ ให้ผู้จ าหน่ายแสดงราคาจ าหน่ายปลีกสินค้าตามบัญชี  ก  แนบท้ายประกาศ  ฉบับนี้   
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับผู้จ าหน่ายที่จ าหน่ายโดยการเร่ขายตามที่ต่าง  ๆ  ซึ่งมิใช่ 

เป็นการเร่ขายโดยใช้ยานยนต์ 
ข้อ ๔ ให้ผู้ให้บริการแสดงค่าบริการที่ให้บริการตามบัญชี  ข  แนบท้ายประกาศฉบับนี้   
ข้อ ๕ การแสดงราคาจ าหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ  ๓  หรือข้อ  ๔  

ให้กระท าโดยการเขียน  พิมพ์  หรือกระท าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นบนแผ่นกระดาษ  แผ่นไม้  แผ่นกระจก  
ผนังหรือวัตถุอื่น  และแสดงไว้ที่สินค้าที่จ าหน่ายหรือสถานที่ที่ให้บริการ  หรือบริเวณใกล้เคียงสินค้านั้น 

การแสดงราคาจ าหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ  ให้แสดงราคาต่อหน่วย  ราคา 
หรือค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้   แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย  ในลักษณะที่ชัดเจนและ 
เปิดเผย  สามารถอ่านได้โดยง่าย  ส าหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจ าหน่ายหรือ 
ค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย  แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้   

ข้อ ๖ การแสดงราคาจ าหน่ายปลีกสินค้าของผู้จ าหน่ายสินค้าล าดับที่   188  ๑89  ๑92  
และ  ๑๙3  ตามบัญชี  ก  แนบท้ายประกาศฉบับนี้   ที่จ าหน่ายในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง   
ที่มีมาตรวัดน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัดติดตั้งไว้เป็นประจ า  ต้องแสดงตัวเลขราคา 
มีขนาดสูงไม่ต่ ากว่าสิบห้าเซนติเมตร  ไว้หน้าสถานีบริการ  และการแสดงราคาจ าหน่ายนั้น  ต้องตรงกับราคา 
ที่ระบุไว้ที่มาตรวัดน้ ามันเชื้อเพลิงด้วย 

้หนา   ๓๑๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๗ การแสดงราคาจ าหน่ายปลีกสินค้าของผู้จ าหน่ายสินค้าล าดับที่   ๑๙7  ๒14  และ  
๒๑5  ตามบัญชี  ก  แนบท้ายประกาศฉบับนี้  ให้แสดงราคาจ าหน่ายปลีกสินค้าตามข้อ  ๓  พร้อมทั้ง
แสดงรายการสินค้า  ขนาด  น้ าหนักต่อหน่วย  ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการ 
ที่บรรจุในกระเช้าของขวัญ  ชุดไทยธรรม  หรือชุดสังฆทาน  รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุด้วย  ทั้งนี้  รายการ 
และราคาของสินค้าดังกล่าวต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข  (FONT)  ตั้งแต่ขนาด  16  ขึ้นไป  หรือ 
มีขนาดเทียบเท่า 

ข้อ ๘ ในกรณีที่สภาพของสินค้าหรือการให้บริการไม่สามารถแสดงราคาจ าหน่ายปลีกสินค้า
หรือค่าบริการที่ให้บริการไว้ที่สินค้าที่จ าหน่ายหรือสถานที่ที่ให้บริการ  หรือบริเวณใกล้เคียงสินค้านั้นได้  
ให้จัดท าบัญชีแสดงรายการสินค้าหรือบริการ  พร้อมทั้งแสดงราคาจ าหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการ 
ท่ีให้บริการ  โดยให้น าความในข้อ  ๕  มาใช้บังคับกับการจัดท าบัญชีแสดงราคาจ าหน่ายปลีกสินค้าหรือ
ค่าบริการที่ให้บริการโดยอนุโลม  และจัดให้มีไว้ในที่ที่เปิดเผยซึ่งผู้บริโภคสามารถดูได้ 

ข้อ ๙ กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  นอกเหนือจากราคาจ าหน่ายปลีกสินค้าหรือ 
ค่าบริการที่ให้บริการที่แสดงไว้ตามข้อ  ๓  ข้อ  ๔  หรือข้อ  ๗  ผู้จ าหน่ายหรือผู้ให้บริการจะต้องแสดง 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจนและครบถ้วน  โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจ าหน่ายปลีกสินค้าหรือ 
ค่าบริการที่ให้บริการ 

ข้อ  ๑๐ กรณีสินค้าที่ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้ามาในราชอาณาจักรได้พิมพ์หรือแสดงราคาไว้ที่ฉลาก  
ภาชนะบรรจุ  สิ่งที่หุ้มห่อหรือที่สินค้านั้น  หากผู้จ าหน่ายประสงค์จะจ าหน่ายในราคาดังกล่าวก็ไม่ต้อง
แสดงราคาจ าหน่ายใหม่  และให้ถือว่าผู้จ าหน่ายได้แสดงราคาจ าหน่ายปลีกตามข้อ  3  แล้ว  แต่ถ้า 
ผู้จ าหน่ายประสงค์จะจ าหน่ายในราคาที่แตกต่างไปจากราคาที่ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้ามาในราชอาณาจักร 
ได้พิมพ์หรือแสดงไว้แล้ว  ต้องแสดงราคาจ าหน่ายปลีกใหม่ตามข้อ  3   

ข้อ  ๑๑ การแสดงราคาจ าหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ   ๓  ข้อ  ๔   
ข้อ  ๗  หรือข้อ  ๑๐  ต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จ าหน่ายหรือค่าบริการที่ให้บริการ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้จ าหน่ายหรือผู้ให้บริการจ าหน่าย  หรือให้บริการ 
แก่ผู้ซื้อต่ ากว่าราคาจ าหน่ายปลีกหรือค่าบริการที่แสดงไว้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

จุรินทร ์ ลักษณวิศิษฏ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์  

ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสนิค้าและบริการ 

้หนา   ๓๑๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๖๔



    หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม

1 กระเทียม

2 กะทิสด กะทิส ำเร็จรูป มะพร้ำวขูด  

3 กะปิ

4 กำแฟท่ีค่ัวแล้ว  กำแฟส ำเร็จรูป  ชำ  ชำผงส ำเร็จรูป

5 กุ้ง ปู ปลำ ปลำหมึก หอย  และส่วนท่ีบริโภคได้  

6 เกลือบริโภค

7 ขนมทุกชนิด  ขนมปังทุกชนิด  ไอศครีม

8 ข้ำวสำร

9 ไข่ไก่  ไข่เป็ด  

10 ครีมเทียม  เนยเทียม   

11 เคร่ืองด่ืม  เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์  เคร่ืองด่ืมในภำชนะบรรจุท่ีปิดสนิท  

12 เคร่ืองเทศ

13 เคร่ืองปรุงแต่งรสอำหำรส ำเร็จรูป

14 ซีอ๊ิว  ซอส  เต้ำเจ้ียว  น้ ำปลำ  

15 นมข้น นมคืนรูป นมดัดแปลงส ำหรับทำรก นมปรุงแต่ง นมเปร้ียว นมแปลงไขมัน นมผง นมสด

16 น้ ำแข็ง

17 น้ ำด่ืม   น้ ำแร่บรรจุภำชนะผนึก

18 น้ ำตำลทุกชนิด  

19 น้ ำพริกแกง  

20 น้ ำมันท่ีใช้ปรุงอำหำร

21 น้ ำส้มสำยชู

22 น้ ำสลัดข้นหรือใส

23 เนย   เนยแข็ง

24 เน้ือกระบือ   เน้ือโค  เน้ือสุกรช ำแหละ  และส่วนท่ีบริโภคได้  

 ………………………..

บัญชี  ก.
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

เร่ือง  การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ
ลงวันท่ี    1     กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕64

ฉบับท่ี 61  พ.ศ. ๒๕64



25 เน้ือไก่  เน้ือเป็ด   และส่วนท่ีบริโภคได้  

26 บะหม่ี  วุ้นเส้น  เส้นก๋วยเต๋ียว  เส้นขนมจีน

27 แป้งประกอบอำหำร   แป้งส ำเร็จรูปทุกชนิด

28 ผงชูรส

29 ผลไม้สด  ผลไม้แห้ง  และผลไม้แปรรูป

30 ผักสด  และผักแปรรูป

31 พริกไทย

32 หอมแดง  หอมหัวใหญ่

33 อำหำรก่ึงส ำเร็จรูป

34 อำหำรในภำชนะบรรจุท่ีปิดสนิท

35 อำหำรปรุงส ำเร็จ  อำหำรพร้อมปรุง

36 กระจกเงำ

37 กระดำษช ำระ   กระดำษเช็ดหน้ำ   กระดำษช ำระอเนกประสงค์

38 กระติกน้ ำ  กำน้ ำ  แก้วน้ ำ  จำน  ช้อน  ชำม  ตะเกียบ  ถ้วย  ถำด   ส้อม       

39 กระทะ  เขียง  ครก  ตะหลิว  ทัพพี  มีด  สำก  หม้อ               

40 กะละมัง  ขันน้ ำ   ตะกร้ำ   ถังน้ ำ

41 เก้ำอ้ี  เตียง  ตู้  โต๊ะ  

42 ตะเกียง  ถ่ำนไฟฉำย  ไฟฉำย   

43 เตำแก๊ส  เตำถ่ำน    อะไหล่   อุปกรณ์   อุปกรณ์จุดเตำแก๊ส  

44 ถ่ำนเช้ือเพลิง  ถ่ำนไม้  แอลกอฮอล์แข็งส ำหรับใช้เป็นเช้ือเพลิง

45 ท่ีตักขยะ   แปรงขัดพ้ืน  ไม้กวำด  ไม้ถูพ้ืน

46 ท่ีนอน   ผ้ำห่ม   มุ้ง   เส่ือ  หมอน

47 น้ ำยำช ำระล้ำง  ผลิตภัณฑ์ช ำระล้ำง

48 น้ ำยำปรับผ้ำนุ่ม

49 น้ ำยำรีดผ้ำ   น้ ำยำอัดกลีบ

50 ผงซักฟอก   ผลิตภัณฑ์ซักผ้ำ
51 ผลิตภัณฑ์ป้องกันหรือก ำจัดยุงและแมลง

52 ผลิตภัณฑ์ระงับกล่ินหรือดับกล่ิน

53 ผ้ำเช็ดตัว ผ้ำเช็ดท ำควำมสะอำดแบบแห้งและแบบเปียก 

   หมวดของใช้ประจ าบ้าน
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54 ผ้ำปูท่ีนอน  ปลอกหมอน

55 ผ้ำม่ำน  มู่ล่ี  อุปกรณ์

56 ไฟแช็ค  ไม้ขีดไฟ   

57 ไม้แขวนเส้ือ  รำวตำกผ้ำส ำเร็จรูป  อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีใช้ในกำรตำกผ้ำ

58 ยำแผนโบรำณ ยำแผนปัจจุบัน  เวชภัณฑ์

59 ส ำลี  ก้ำนส ำลี

60 กรอบแว่นตำ  คอนแทคเลนส์  แว่นตำ  เลนส์แว่นตำ  

61 ก ำไล  เข็มกลัดติดเส้ือ  ต่ำงหู  สำยสร้อย  แหวน   

62 ก๊ิบ  สำยคำดผม

63 เข็มขัด

64 ครีมหรือน้ ำยำดัด  ตกแต่ง  นวด  บ ำรุง  ย้อม  เปล่ียนสีหรือย้อมเส้นผม

65 ครีมอำบน้ ำ  โฟมล้ำงหน้ำ  สบู่

66 เคร่ืองแบบข้ำรำชกำรพลเรือน ทหำร ต ำรวจ เคร่ืองแบบข้ำรำชกำรอ่ืน และเคร่ืองหมำย 

67 เคร่ืองแบบนักเรียน  เคร่ืองแบบเนตรนำรี  เคร่ืองแบบยุวกำชำด  เคร่ืองแบบลูกเสือ

68 เคร่ืองส ำอำง  น้ ำหอม

69 แชมพูสระผม

70 ถุงเท้ำ  ถุงน่อง  รองเท้ำ   

71 ทองรูปพรรณ  และค่ำก ำเหน็จ

72 น้ ำยำทำเคลือบเงำรองเท้ำ  แปรงขัดรองเท้ำ  ยำขัดรองเท้ำ   

73 น้ ำยำบ้วนปำก  ยำสีฟัน

74 แป้งน้ ำ  แป้งฝุ่น  

75 แปรงสีฟัน

76 ผ้ำอนำมัย  ผ้ำอ้อม  ผ้ำอ้อมส ำเร็จรูป

77 ผลิตภัณฑ์ระงับกล่ินกำย

78 ไม้จ้ิมฟัน

79 เส้ือผ้ำส ำเร็จรูป

80 หวีด้ำม  หวีแปรง     

81 ไหมขัดฟัน

   หมวดของใช้ส่วนบุคคล
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   หมวดกระดาษ  ผลิตภัณฑ์กระดาษ  และเคร่ืองเขียน

82 กระดำษพิมพ์  กระดำษเขียน  

83 กระดำษห่อของ   ซองกระดำษ   บัตรอวยพร

84 คลิปหนีบกระดำษ

85 เคร่ืองเจำะกระดำษ อุปกรณ์

86 เคร่ืองเย็บกระดำษ อุปกรณ์

87 ซอง แฟ้ม ปกรำยงำนท ำจำกพลำสติก

88 ตรำยำง

89 เทปกำว

90 แบบเรียน   หนังสือ

91 สมุด

92 สันปก  สันห่วง

93 อุปกรณ์เคร่ืองเขียน

   หมวดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

94 กล่องรับสัญญำณโทรทัศน์  เสำอำกำศหรือสำยอำกำศเคร่ืองรับโทรทัศน์และวิทยุ

95 กระติกน้ ำร้อนไฟฟ้ำ  กำต้มน้ ำไฟฟ้ำ  อะไหล่  อุปกรณ์

96 กระทะไฟฟ้ำ  หม้อไฟฟ้ำ  อะไหล่   อุปกรณ์

97 คอมแพ็คดิสก์  แถบบันทึกภำพ  แถบบันทึกเสียง

98 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เคร่ืองพิมพ์  อะไหล่  อุปกรณ์

99 เคร่ืองชงกำแฟ

100 เคร่ืองซักผ้ำ   อะไหล่   อุปกรณ์

101 เคร่ืองดูดฝุ่น  เคร่ืองเป่ำลมไฟฟ้ำ  อะไหล่   อุปกรณ์
102 เคร่ืองท ำน้ ำร้อน  อะไหล่  อุปกรณ์
103 เคร่ืองบด   เคร่ืองป่ัน   เคร่ืองผสมอำหำรไฟฟ้ำ  อะไหล่  อุปกรณ์
104 เคร่ืองปรับอำกำศ   เคร่ืองฟอกอำกำศ   อะไหล่   อุปกรณ์

105 เคร่ืองป๊ัมน้ ำ   อะไหล่   อุปกรณ์

106 เคร่ืองป้ิงขนมปัง
107 เคร่ืองรับโทรทัศน์   จอรับภำพ  อะไหล่   อุปกรณ์
108 เคร่ืองรับวิทยุ   อะไหล่   อุปกรณ์

109 เคร่ืองเล่นหรือเคร่ืองบันทึกคอมแพ็คดิสก์  เคร่ืองบันทึกภำพหรือเคร่ืองบันทึกเสียง  อะไหล่   อุปกรณ์
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110 เคร่ืองเสียง   ไมโครโฟน  ล ำโพง   อะไหล่   อุปกรณ์

111 โคมไฟ  อะไหล่  อุปกรณ์

112 ไดร์เป่ำผม

113 ตู้แช่  ตู้เย็น  อะไหล่   อุปกรณ์

114 ตู้ท ำน้ ำเย็น  ตู้ท ำน้ ำร้อน  อะไหล่  อุปกรณ์

115 เตำไฟฟ้ำส ำหรับประกอบอำหำร   อะไหล่   อุปกรณ์

116 เตำรีดไฟฟ้ำ  อะไหล่  อุปกรณ์

117 เตำอบ   เตำอบไมโครเวฟ  อะไหล่  อุปกรณ์

118 พัดลมไฟฟ้ำ   อะไหล่   อุปกรณ์

119 สำยไฟฟ้ำ

120 หลอดไฟฟ้ำ

121 อุปกรณ์ไฟฟ้ำ

  หมวดยานยนต์และอุปกรณ์

122 กล้องติดรถยนต์  กล้องวงจรปิด  อะไหล่  อุปกรณ์

123 เข็มขัดนิรภัย

124 แบตเตอร่ี

125 ฟิล์มกรองแสง

126 ยำงรถจักรยำน

127 ยำงรถจักรยำนยนต์

128 ยำงรถยนต์

129 รถจักรยำน

130 รถจักรยำนยนต์

131 รถยนต์น่ัง

132 รถยนต์บรรทุก

133 หมวกนิรภัย

134 อะไหล่   อุปกรณ์รถ

  หมวดเกษตรกรรม

135 กรดมด
136 กระบอกฉีดหรือพ่นยำฆ่ำแมลง
137 ครำด  จอบ   พล่ัว  เสียม
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138 เคร่ืองตัดหญ้ำ

139 เคร่ืองพ่นยำฆ่ำแมลง

140 เคร่ืองมือจับสัตว์น้ ำ

141 เคร่ืองสูบน้ ำ

142 แคลเซียมคำร์ไบด์

143 ดิน  วัสดุใช้ในกำรปลูกพืช

144 ตำข่ำยไนล่อน   ตำข่ำยพรำงแสง

145 ปุ๋ย  

146 ปูนขำว   ปูนแดง

147 เมล็ดพันธ์ุพืช  ส่วนขยำยพันธ์ุพืช

148 ยำป้องกันหรือก ำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช  ยำป้องกันหรือรักษำโรคสัตว์

149 รถไถ

150 รถแทรกเตอร์เพ่ือกำรเกษตร

151 สำยยำงส่งน้ ำ

152 หัวอำหำรสัตว์   อำหำรสัตว์   

  หมวดวัสดุก่อสร้าง

153 กบไสไม้  เกรียง  

154 กระจก

155 กระเบ้ืองคอนกรีตมุงหลังคำ

156 กระเบ้ืองบุผนังหรือปูพ้ืน หินบุผนังหรือปูพ้ืน

157 กระเบ้ืองใยหิน

158 กลอน บำนพับ ลูกบิด

159 กันสำด  มุ้งลวด  รำงน้ ำ ร้ัว  เหล็กดัด         

160 คอนกรีตบล็อก

161 เคร่ืองสุขภัณฑ์  อะไหล่   อุปกรณ์

162 ชะแล็ก  แล็กเกอร์

163 ตะปู   น็อต   สกรู

164 ถังเก็บน้ ำ  แท็งก์น้ ำ
165 ถังบ ำบัดน้ ำเสีย

166 ทรำย
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167 ท่อซีเมนต์

168 ท่อพีวีซี  ข้อต่อท่อพีวีซี

169 ท่อพีอี  ข้อต่อท่อพีอี

170 ท่อโลหะ  ข้อต่อท่อโลหะ

171 ทินเนอร์

172 น้ ำมันสน

173 บำนประตู  บำนหน้ำต่ำง  วงกบ

174 ปูนซีเมนต์

175 ผลิตภัณฑ์ยำแนวกันน้ ำ

176 แผ่นฉนวนกันควำมร้อน

177 แผ่นซีเมนต์ปูพ้ืน

178 แผ่นยิบซ่ัม

179 ไม้ปำร์เก้   ไม้แปรรูป    ไม้อัด 

180 ลวดตำข่ำย   ลวดเหล็ก    ลวดหนำม  

181 สังกะสี

182 สีทำบ้ำน   สีสเปรย์ 

183 หิน   อิฐ  

184 เหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณ

185 เหล็กฉำก  เหล็กแผ่น  เหล็กเส้น   

186 อลูมิเนียมแผ่น อลูมิเนียมเส้นหน้ำตัด   

187 แอลกอฮอล์

  หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

188 ก๊ำซธรรมชำติ (NGV) ท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงส ำหรับยำนพำหนะ  

189 ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงส ำหรับยำนพำหนะ

190 ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวบรรจุกระป๋อง  ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวบรรจุภำชนะผนึก

191 น้ ำมันก๊ำด

192 น้ ำมันแก๊สโซฮอล์  น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซิน  

193 น้ ำมันดีเซล - ปำล์ม (ไบโอดีเซล) 

194 น้ ำมันหล่อล่ืน
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195 กรรไกร

196 กรอบรูปภำพ  ภำพเขียน  ภำพถ่ำย  ภำพพิมพ์

197 กระเช้ำของขวัญ

198 กระถำง  

199 กระเป๋ำ

200 กล้องถ่ำยรูป   อุปกรณ์

201 กำว

202 กุญแจ

203 ขวดนม อุปกรณ์

204 ของเล่น

205 ไขควง  ค้อน  คีม  เล่ือย  สว่ำน  ส่ิว

206 เคร่ืองกรองน้ ำ   อะไหล่   อุปกรณ์

207 เคร่ืองกีฬำ  อุปกรณ์กีฬำ   

208 เคร่ืองดนตรี  อะไหล่  อุปกรณ์

209 เคร่ืองบูชำ  เคร่ืองทองน้อย

210 เคร่ืองเคลือบ  เคร่ืองป้ันดินเผำ

211 เคร่ืองยนต์

212 เคร่ืองอัฐบริขำร

213 จักรเย็บผ้ำ  อะไหล่  อุปกรณ์

214 ชุดไทยธรรม

215 ชุดสังฆทำน

216 เชือก

217 บัตรเติมเงิน

218 แจกันดอกไม้  ดอกไม้ช่อ  ดอกไม้ประดิษฐ์  ดอกไม้สด   ดอกไม้แห้ง  

219 ด้ำย  ผ้ำ

220 ต้นไม้ดอก  ต้นไม้ประดับ  อุปกรณ์ตกแต่งสวน

221 ถุงพลำสติก
222 ถุงมือ

223 ทองค ำแท่ง

  หมวดอ่ืนๆ
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224 เทียนไข  ธูป

225 ซิมกำร์ด  โทรศัพท์  อะไหล่  อุปกรณ์

226 นำฬิกำ

227 น้ ำหอมปรับอำกำศ

228 บุหร่ีซิกำแรต   ยำสูบ

229 แบตเตอร่ีท่ีใช้ส ำหรับนำฬิกำ   เคร่ืองคิดเลขหรือกล้องถ่ำยรูป

230 พลำสติกห่ออำหำร (ฟิล์มยืดหุ้มห่ออำหำร)

231 มีดโกน  ใบมีดโกน

232 ไม้แกะสลัก

233 รองเท้ำบู๊ทยำง

234 เรือขนำดเล็กไม่เกิน ๑๕ ท่ีน่ัง

235 ร่ม  หมวก

236 เส้ือชูชีพ

237 สัตว์เล้ียง  อุปกรณ์กำรเล้ียงสัตว์

238 สำยโทรศัพท์

239 อัลบ้ัมเก็บภำพ

240 อุปกรณ์ท ำขนมทุกชนิด ขนมปังทุกชนิด  ไอศครีม 
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1 บริการกวดวิชา  สอนคอมพิวเตอร์  สอนภาษา   

2 บริการก าจัดปลวก หรือแมลง

3 บริการแก้ไข  ซ่อมแซม  หรือดัดแปลงเส้ือผ้า

4 บริการขนส่งสินค้าส าหรับธุรกิจออนไลน์

5 บริการขยายภาพ  ถ่าย  พิมพ์   ล้างหรืออัดภาพ   

6 บริการเข้าเล่ม พิมพ์เอกสาร เย็บเล่ม 

7 บริการเคลือบบัตร

8 บริการจัดดอกไม้

9 บริการชมกีฬา  บริการชมภาพยนตร์ หรือมหรสพ

10 บริการช าระเงิน ณ จุดบริการ

11 บริการเช่าท่ีพักอาศัย ได้แก่ ค่าเช่า ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า และค่าบริการอ่ืนๆ 

12 บริการซ่อมกล้องถ่ายรูป   หรือกล้องถ่ายวีดีโอ

13 บริการซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองรับส่งโทรสารหรือโทรศัพท์      

14 บริการซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  หรือนาฬิกา   

15 บริการซ่อมเคร่ืองหนัง  หรือรองเท้า   

16 บริการซ่อมเฟอร์นิเจอร์

17 บริการซ่อมรถ

18 บริการซัก รีด อบ 

19 บริการตรวจรักษาสัตว์  บริการอาบน้ า  ตกแต่งสัตว์

20 บริการตัดแต่งผมบุรุษหรือสตรี

21 บริการตัดเย็บหรือติดต้ังผ้าม่าน  ติดต้ังวอลล์เปเปอร์

22 บริการตัดเย็บเส้ือผ้า

23 บริการติดต้ัง  ซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ

     ………………………..

บัญชี  ข.
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

เร่ือง  การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ
ลงวันท่ี    1    กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕64
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24 บริการติดต้ังอุปกรณ์โทรศัพท์  ประปา  หรือไฟฟ้า     
25 บริการถ่ายเอกสาร   
26 บริการท ากรอบพระ
27 บริการท ากรอบรูป
28 บริการท ากันสาด  เช่ือมโลหะ  มุ้งลวด  รางน้ า เหล็กดัด   
29 บริการท าตรายาง
30 บริการท่ีจอดรถ
31 บริการท าลูกกุญแจ
32 บริการนวดเพ่ือสุขภาพ
33 บริการปะยางรถ
34 บริการเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง
35 บริการแปลเอกสาร
36 บริการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
37 บริการรับฝากของตามสถานีขนส่ง
38 บริการรับส่งโทรสาร พัสดุภัณฑ์ สินค้าหรือเอกสาร
39 บริการรับส่งผู้โดยสาร 
40 บริการเรือข้ามฟาก
41 บริการล้าง อัดฉีดรถ
42 บริการสถานท่ีเล่นกีฬา  หรือสถานท่ีออกก าลังกาย
43 บริการสอนขับรถยนต์
44 บริการเสริมสวย
45 บริการให้เช่าเก้าอ้ี  เคร่ืองเสียง  เต๊นท์  หรือโต๊ะ    
46 บริการให้เช่าคอมแพ็คดิสก์  หรือแถบบันทึกภาพ    
47 บริการให้เช่าท่ีพัก  ท่ีอยู่อาศัย   หรือโรงแรม    
48 บริการให้เช่ายานพาหนะ
49 บริการให้เช่าหนังสือ
50 บริการให้ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์
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