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บทที่ 1 
บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 
  ตามที่กระทรวงการคลังไดดําเนินการปรับหลักการบัญชีภาครัฐจากเกณฑเงินสดเปน
เกณฑคงคาง และไดกําหนดหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 โดยเริ่มใชตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 ตอมารัฐบาลไดมีนโยบายกําหนดใหหนวยงานภาครัฐปฏิบัติงานดานงบประมาณ 
การเงิน การบัญชี และพัสดุในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (Government 
Fiscal Management Information System : GFMIS) ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เปนตนมา การปฏิบัติงาน
ทางการเงินและบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลังยังไมมีแนวทางที่ชัดเจน ประกอบกับระบบ GFMIS ในชวงแรกยัง
ไมสมบูรณ ทําใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและสงผลถึงขอมูลทางบัญชีของหนวยงานภาครัฐ
ไมถูกตอง ทั้งในสวนของบัญชีแยกประเภทและรายละเอียดวัสดุคงคลัง กรมบัญชีกลางจึงตองกําหนด
แนวทางในการปฏิบัติงานเรื่องดังกลาว เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกันสําหรับหนวยงาน
ภาครัฐ 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหหนวยงานภาครัฐใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง

ในระบบ GFMIS 
2. เพื่อใหหนวยงานภาครัฐทราบถึงขั้นตอนและวิธีการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง 

ในระบบ GFMIS ทั้งการบันทึกผานเครื่อง GFMIS Terminal หรือผาน Excel Loader 
3. เพื่อใหผูตรวจสอบบัญชีใชเปนแนวทางในการตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง 

 

ขอบเขตและขอจํากัด 
 แนวปฏิบัติทางบัญชีนี้จัดทําขึ้นตามหลักการ ดังนี้ 

1. หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 
2. ผังบัญชีมาตรฐาน Version 2551 
3. ระบบ GFMIS ที่ปรับปรุงขึ้นใหมในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

แนวปฏิบัติทางบัญชีนี้ไดจัดทําเพื่อใหหนวยงานภาครัฐใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานใน
ระบบ GFMIS ที่ปรับปรุงขึ้นใหมในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 อยางไรก็ตาม หากกระทรวงการคลังประกาศ
วิธีการปฏิบัติหรือระเบียบใดที่เกี่ยวของ ก็จะตองมีการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานในระบบ GFMIS 
ใหสอดคลองตอไปดวย 
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ประโยชน 
1. หนวยงานภาครัฐมีแนวทางในการปฏิบัติงานทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลังในระบบ 

GFMIS 
2. หนวยงานภาครัฐทราบถึงขั้นตอนและวิธีการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง       

ในระบบ GFMIS ทั้งการบันทึกผานเครื่อง GFMIS Terminal หรือผาน Excel Loader 
3. สํานักงานการตรวจเงินแผนดินและผูตรวจสอบภายในของหนวยงานมีแนวทางในการ

ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง 
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บทที่ 2 
หลักการและนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง 

 
  ตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ไดใหคํานิยามที่เกี่ยวของ
กับวัสดุคงคลัง ดังนี้ 

สินทรัพย หมายถึง ทรัพยากรที่อยูในความควบคุมของหนวยงาน ซ่ึงเปนผลจากเหตุการณใน
อดีต และคาดวาจะทําใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการใหบริการเพิ่มขึ้นแก
หนวยงาน 

คาใชจาย หมายถึง การลดลงของประโยชนเชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการใหบริการใน
ระหวางรอบระยะเวลาบัญชีในรูปของกระแสออก หรือการลดลงของสินทรัพย หรือการเพิ่มขึ้นของ
หนี้สิน ซ่ึงมีผลทําใหสินทรัพยสุทธิลดลง ทั้งนี้ไมรวมถึงการจัดสรรสวนทุนใหกับเจาของ 

วัสดุคงเหลือ (ในแนวปฏิบัตินี้เรียกวา วัสดุคงคลัง) หมายถึง สินทรัพยที่หนวยงานมีไวเพื่อ
ใชในการดําเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลคาไมสูงและไมมีลักษณะคงทนถาวร ไดแก วัสดุสํานักงาน 
หนวยงานจะรับรูวัสดุคงเหลือในราคาทุน โดยแสดงเปนสินทรัพยหมุนเวียนรายการหนึ่งในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

จากนิยามขางตน วัสดุคงคลังมีลักษณะเขาตามนิยามของสินทรัพย เนื่องจากหนวยงาน
สามารถไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากวัสดุคงคลังเมื่อใชงาน และใหรับรูเปนสินทรัพย
หมุนเวียน เนื่องจากคาดวาวัสดุคงคลังจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจภายในรอบระยะเวลาบัญชี 
(รอบระยะเวลาบัญชีของหนวยงานภาครัฐ คือ 1 ปงบประมาณ) 

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป อาจเรียกวัสดุคงคลังวา “วัสดุส้ินเปลือง (Supply)” ซ่ึงเปน
สินทรัพยที่ไมมีอายุการใชงาน สวนใหญซ้ือมาใชแลวหมดสภาพทันที ไมสามารถนํากลับมาใชไดอีก วัสดุ
อาจแบงตามประเภทการใชงาน เชน วัสดุสํานักงาน วัสดุใชในการโฆษณา วัสดุงานบาน เปนตน โดยวัสดุ
สํานักงาน ไดแก กระดาษ ดินสอ ปากกา กระดาษไข หมึกโรเนียว เปนตน วัสดุเหลานี้หนวยงานมักส่ังซื้อ
คราวละมากๆ โดยเก็บไวที่คลังวัสดุ เมื่อตองการใชก็ทําใบเบิกวัสดุออกจากคลังวัสดุ และบันทึกปรับปรุง
ทางบัญชีเปลี่ยนสภาพวัสดุคงคลังดังกลาวเปนคาใชจาย 

จะเห็นวาวัสดุคงคลังตามนิยามขางตนมีความหมายแตกตางจากสินทรัพยถาวร ซ่ึงตาม
หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 “สินทรัพยถาวร หมายถึง สินทรัพยอันมี
ลักษณะคงทน ที่ใชในการดําเนินงานและใชไดนานกวาหนึ่งรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติ มิไดมีไว
เพื่อขาย” กลาวคือ วัสดุคงคลังมีลักษณะหมดสภาพเมื่อใชงาน หากแตสินทรัพยถาวรมีความคงทน 
ใชไดนานกวารอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติ (รอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติของหนวยงานภาครัฐ 
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คือ 1 ป) ดังนั้น ในการพิจารณาวาหนวยงานซื้อวัสดุคงคลังหรือสินทรัพยถาวร (ครุภัณฑ) ใหพิจารณาตาม
ลักษณะของสินทรัพยดังกลาว ไมวาจะเปนการจัดซื้อจากแหลงเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณก็ตาม 

ดังนั้น การซื้อวัสดุคงคลัง หนวยงานสามารถเลือกปฏิบัติได 2 แนวทาง ดังนี้ 
1. บันทึกวัสดุเปนสินทรัพยเมื่อซ้ือ 
2. บันทึกวัสดุเปนคาใชจายเมื่อซ้ือ 

โดยไมวาหนวยงานเลือกบันทึกบัญชีตามแนวทางใด ณ วันที่ออกรายงาน จะตองมีการปรับปรุงบัญชีเพื่อให
หนวยงานมียอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง ณ วันที่ออกรายงาน เทากับรายงานตรวจนับวัสดุคงคลัง และบัญชี
คาวัสดุ ณ วันที่ออกรายงาน เทากับจํานวนวัสดุคงคลังที่ไดใชไปภายในงวดการออกรายงาน 
  ในระบบ GFMIS ตามผังบัญชีมาตรฐาน Version 2551 มีรหัสบัญชีที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

- บัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105 
- บัญชีคาวัสดุ รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 

  นอกจากนี้ การบันทึกบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105 ในระบบ 
GFMIS ไดกําหนดใหหนวยงานตองระบุ รหัสหมวดพัสดุ (หรือรหัสกลุมวัสดุ) เสมอ ทั้งในขั้นตอนของการ
บันทึกเมื่อซ้ือ (กรณีบันทึกเปนสินทรัพย) หรือกรณีปรับปรุงบัญชี เพื่อใหระบบ GFMIS มีรายละเอยีดวาวสัดุ
คงคลังของหนวยงานประกอบดวยอะไรบางโดยรหัสหมวดพัสดุ (หรือรหัสกลุมวัสดุ) ในภาครัฐไดจัด
หมวดหมูตามมาตรฐานรหัสกลุมพัสดุที่เรียกวา United Nation Standard Products and Services Code 
(UNSPSC Version 6.0801)1 ซ่ึงระบบการจัดหมวดหมูสินคาและบริการ UNSPSC เปนระบบเปดสากล 
(Open Source Standard) ที่ใชสําหรับการจัดหมวดหมูของรายการสินคาและบริการทั่วโลก โดยรหัส 
UNSPSC มีโครงสรางการจัดหมวดหมูสินคาและบริการแบบเปนลําดับชั้น การที่จัดโครงสรางเปนลําดับชั้น
ก็เพื่อใหผูใชสามารถคนหาประเภทของสินคาและบริการไดอยางถูกตอง ประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก 
แบงเปน 4 ลําดับชั้น ช้ันละ 2 หลัก แทนแตละลําดับชั้น อธิบายไดดังนี้ 
 

Classification Code (UNSPSC): XX-XX-XX-XX 
 

ระดับที่ 1  คือ  XX  Segment (หมวด) 
ระดับที่ 2  คือ  XX  Family (ตระกูล) 
ระดับที่ 3  คือ  XX  Class (ระดับ) 
ระดับที่ 4  คือ  XX   Commodity (สินคา)2 

 

                                                 
1  ที่มา: คูมือ GPSC Government Products and Services Code, กรมบัญชีกลาง 
2  ณ วนัที่ออกแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลังนี้ ระดับที่ 4 เปน 00 เสมอ 



- 5 - 

  ตัวอยางเชน รหัสของเครื่องเขียน คือ 44-12-17-00 อยูใน Segment ที่ 44 เครื่องใชและ
อุปกรณสํานักงาน, Family ที่ 12 เครื่องใชสํานักงาน, Class ที่ 17 สินคาประเภทเครื่องเขียน 
 

ลําดับขั้น เลขรหัสและชื่อประเภท 
Segment      44   เครื่องใชและอุปกรณสํานักงาน 
 
Family 

               11   อุปกรณประกอบของสํานักงานและโตะ 
               12   เครื่องใชสํานักงาน 

Class                          17   เครื่องเขียน 
                         18   อุปกรณลบคําผิด 
                         19   หมึกเติมและไสดินสอ 
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บทที่ 3 
การบันทึกบญัชีวัสดุคงคลัง 

 
  การบันทึกบัญชีวัสดุคงคลังขึ้นอยูกับลักษณะการไดมาของวัสดุคงคลัง ซ่ึงหนวยงานจะ
ไดรับวัสดุคงคลังจาก 4 ชองทาง คือ 

1. ซ้ือ 
2. รับบริจาควัสดุคงคลัง 
3. โอนวัสดุคงคลังระหวางหนวยงานภายในกรมเดียวกัน 
4. โอนวัสดุคงคลังระหวางกรม 

 

การบันทึกบญัชีวัสดุคงคลัง กรณีบันทึกเปนสินทรัพยเมื่อซื้อ 
  การบันทึกบัญชีวัสดุคงคลัง หนวยงานอาจจะบันทึกเปนสินทรัพยเมื่อซ้ือ โดยบันทึกบัญชี
วัสดุคงคลัง  รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105 ซ่ึงในการบันทึกบัญชีนี้ระบบ GFMIS จะกําหนดใหตอง
ระบุรหัสหมวดพัสดุดวยเสมอ ทั้งนี้หนวยงานอาจเลือกบันทึกไดเปน 3 กรณี ดังนี้ 

1. กรณีบันทึกเปนสินทรัพยเมื่อซ้ือ ผานระบบจัดซื้อจัดจาง 
2. กรณีบันทึกเปนสินทรัพยเมื่อซ้ือ ไมผานระบบจัดซื้อจัดจาง 
3. กรณีบันทึกเปนสินทรัพยเมื่อซ้ือ โดยใชเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย 

 
1. กรณีบันทึกเปนสินทรัพยเม่ือซ้ือ ผานระบบจัดซ้ือจัดจาง 
 หากหนวยงานซื้อวัสดุคงคลังที่มีมูลคาตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป ไมวาจะจายจากเงิน
งบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณฝากกระทรวงการคลัง หนวยงานตองทําผานระบบจัดซื้อจัดจาง 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1) เมื่อส่ังซ้ือวัสดุใหจัดทําใบสั่งซ้ือส่ังจาง โดยใชคําสั่งงาน ME21N หรือแบบฟอรม บส 01 
หรือ บส 01-1 ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจาง I (วัสดุคงคลัง) รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105 บัญชีวัสดุ
คงคลัง และใสรหัสหมวดพัสดุ ซ่ึงในขั้นตอนนี้ระบบ GFMIS จะยังไมมีการบันทึกบัญชีใดๆ 
 2) เมื่อผูขายสงมอบใหตรวจรับวัสดุคงคลังตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม หากทําผานเครื่อง GFMIS Terminal เมื่อคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ
เรียบรอยแลว จึงบันทึกตรวจรับในระบบ GFMIS โดยใชคําส่ังงาน MIGO ระบบจะเกิดคูบัญชี ดังนี้ 
  เดบิต  บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) 
   เครดิต บัญชีรับสินคา / ใบสําคัญ (GR/IR) (2101010103) 
แตหากทําผาน Excel Loader ไมตองดําเนินการใดๆในระบบ GFMIS และไมเกิดคูบัญชีในขั้นตอนนี้ 
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 3) เมื่อเจาหนี้สงใบแจงหนี้ ใหบันทึกตั้งเบิกเพื่อจายตรงผูขาย ผานระบบจัดซื้อจัดจาง 
โดยใชคําส่ังงาน ZMIRO_KA / KB / KG หรือแบบฟอรม ขบ 01 โดยอางถึงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจาง 
(ที่ไดรับจากขั้นตอน 1) ระบบจะเกิดคูบัญชี ดังนี้ 
  ผานเครื่อง GFMIS Terminal 
  เดบิต บัญชีรับสินคา / ใบสําคัญ (GR/IR) (2101010103) 
   เครดิต บัญชีเจาหนี้การคา – บุคคลภายนอก (2101010102) 
  ผาน Excel Loader 
  เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) 
   เครดิต บัญชีเจาหนี้การคา – บุคคลภายนอก (2101010102) 
 4) เมื่อกรมบัญชีกลางประมวลผลจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย ระบบจะบันทึก
บัญชีใหหนวยงานอัตโนมัติ เกิดคูบัญชี ดังนี้ 
  เดบิต บัญชีเจาหนี้การคา – บุคคลภายนอก (2101010102) 
 เครดิต บัญชีรายไดระหวางหนวยงาน – หนวยงานรับเงิน.... (43070101xx 

/ 4308010101) 
 
2. กรณีบันทึกเปนสินทรัพยเม่ือซ้ือ ไมผานระบบจัดซ้ือจัดจาง 
 หากหนวยงานซื ้อวัสดุคงคลังที ่ม ีมูลคานอยกวา  5,000 บาท  ไมวาจะจายจากเงิน
งบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณฝากกระทรวงการคลัง หนวยงานสามารถเลือกที่จะตั้งเบิกได 2 กรณี 
คือ จายตรงผูขาย หรือจายผานหนวยงาน 
 กรณีจายตรงผูขาย 
 1) เมื่อสั่งซื้อวัสดุและไดรับใบแจงหนี้จากเจาหนี้ ใหบันทึกตั้งเบิกเพื่อจายตรงผูขาย 
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105 บัญชีวัสดุคงคลัง และใสรหัสหมวดพัสดุในชองหมวดพัสดุ โดยใช
คําสั่งงาน ZFB60_KC / KD / KH หรือแบบฟอรม ขบ 02 / ขบ 03 (ประเภทรายการขอเบิก เลือกเพื่อจาย
ผูขาย/คูสัญญา) ระบบจะเกิดคูบัญชี ดังนี้ 
  เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) 
   เครดิต บัญชีเจาหนี้การคา – บุคคลภายนอก (2101010102) 
 2) เมื่อกรมบัญชีกลางประมวลผลจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย ระบบบันทึก
บัญชีใหหนวยงานอัตโนมัติ เกิดคูบัญชี ดังนี้ 
  เดบิต บัญชีเจาหนี้การคา – บุคคลภายนอก (2101010102) 
 เครดิต บัญชีรายไดระหวางหนวยงาน – หนวยงานรับเงิน.... (43070101xx 

/ 4308010101) 
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 กรณีจายผานหนวยงาน 
 1) เมื่อส่ังซ้ือวัสดุและไดรับใบแจงหนี้จากเจาหนี้ หนวยงานสามารถตั้งเบิกเงินเขาหนวยงาน 
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105 บัญชีวัสดุคงคลัง และใสรหัสหมวดพัสดุในชองหมวดพัสดุ โดยใช
คําส่ังงาน ZFB60_KL / KM / KN หรือแบบฟอรม ขบ 02 / ขบ 03 (ประเภทรายการขอเบิก เลือกเพื่อชดใช
ใบสําคัญ) ระบบจะเกิดคูบัญชี ดังนี้ 
  เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) 
   เครดิต บัญชีใบสําคัญคางจาย (2102040102) 
 2) เมื่อระบบรับรูรายการตั้งเบิกดังกลาว ระบบบันทึกบัญชีใหหนวยงานอัตโนมัติ จะเกิดคู
บัญชี ดังนี้ 
  เดบิต บัญชีคางรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124) 
 เครดิต บัญชีรายไดระหวางหนวยงาน – หนวยงานรับเงิน.... (43070101xx 

/ 4308010101) 
 3) เมื่อกรมบัญชีกลางประมวลผลจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน ระบบ
บันทึกบัญชีใหหนวยงานอัตโนมัติ เกิดคูบัญชี ดังนี้ 
  เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) (1101020603/04) 
   เครดิต บัญชีคางรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124) 
 4) หนวยงานบันทึกจายตอเพื่อชําระเงินใหเจาหนี้ โดยใชคําสั่งงาน ZF_53_PM หรือ
แบบฟอรม ขจ 01 ระบบจะเกิดคูบัญชี ดังนี้ 
  เดบิต บัญชีใบสําคัญคางจาย (2102040102) 

เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) 
(1101020603/04) 

 
3. กรณีบันทึกเปนสินทรัพยเม่ือซ้ือ โดยใชเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย 
 กรณีหนวยงานใชเงินนอกงบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย ซ้ือวัสดุคงคลัง ไมผานระบบ
จัดซ้ือจัดจาง มีขั้นตอนดังนี้ 
 1) เมื่อ ส่ังซื้อวัสดุและได รับใบแจงหนี้จากเจาหนี้  ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 
1105010105 บัญชีวัสดุคงคลัง และใสรหัสหมวดพัสดุในชองรหัสหมวดพัสดุ โดยใชคําสั่งงาน ZGL_JV 
หรือแบบฟอรม      บช 01 ประเภทเอกสาร JV จะเกิดคูบัญชี ดังนี้ 
  เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) 
   เครดิต บัญชีเจาหนี้อ่ืน-บุคคลภายนอก (2101020199) 
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 2) เมื่อจายเงินเจาหนี้ บันทึกจายโดยใชคําสั่งงาน ZF_02_PP หรือแบบฟอรม บช 01 
ประเภทเอกสาร PP จะเกิดคูบัญชี ดังนี้ 
  เดบิต บัญชีเจาหนี้อ่ืน-บุคคลภายนอก (2101020199) 
   เครดิต บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) หรือ 
   เครดิต บัญชีเงินฝากออมทรัพยที่สถาบันการเงิน (1101030102)  
 

การบันทึกบญัชีวัสดุคงคลัง กรณีบันทึกเปนคาใชจายเมื่อซื้อ 
  การบันทึกบัญชีวัสดุคงคลัง หนวยงานอาจจะบันทึกเปนคาใชจายเมื่อซ้ือ โดยบันทึกบัญชี    
คาวัสดุ รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ทั้งนี้หนวยงานอาจเลือกบันทึกไดเปน 3 กรณี ดังนี้ 

1. กรณีบันทึกเปนคาใชจายเมื่อซ้ือ ผานระบบจัดซื้อจัดจาง 
2. กรณีบันทึกเปนคาใชจายเมื่อซื้อ ไมผานระบบจัดซื้อจัดจาง 
3. กรณีบันทึกเปนคาใชจายเมื่อซ้ือ โดยใชเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย 

 
1. กรณีบันทึกเปนคาใชจายเมื่อซ้ือ ผานระบบจัดซ้ือจัดจาง 
 หากหนวยงานซื้อวัสดุคงคลังที่มีมูลคาตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป ไมวาจะจายจากเงิน
งบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณฝากกระทรวงการคลัง หนวยงานตองทําผานระบบจัดซื้อจัดจาง 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1) เมื่อส่ังซ้ือวัสดุใหจัดทําใบสั่งซ้ือส่ังจาง โดยใชคําสั่งงาน ME21N หรือแบบฟอรม บส 01 
หรือ บส 01-1 ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจาง K (คาใชจาย) รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 บัญชีคาวัสดุ 
ซ่ึงในขั้นตอนนี้ระบบ GFMIS จะยังไมมีการบันทึกบัญชีใดๆ 
 2) เมื่อผูขายสงมอบ ใหตรวจรับวัสดุคงคลังตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม หากทําผานเครื่อง GFMIS Terminal เมื่อคณะกรรมการตรวจรับของ
เรียบรอยแลว จึงบันทึกตรวจรับในระบบ GFMIS โดยใชคําส่ังงาน MIGO ระบบจะเกิดคูบัญชี ดังนี้ 
  เดบิต  บัญชีคาวัสดุ (5104010104) 
   เครดิต บัญชีรับสินคา / ใบสําคัญ (GR/IR) (2101010103) 
แตหากทําผาน Excel Loader ไมตองดําเนินการใดๆในระบบ GFMIS และไมเกิดคูบัญชีในขั้นตอนนี้ 
 3) เมื่อเจาหนี้สงใบแจงหนี้ ใหบันทึกตั้งเบิกเพื่อจายตรงผูขาย ผานระบบจัดซื้อจัดจาง 
โดยใชคําสั่งงาน ZMIRO_KA / KB / KG หรือแบบฟอรม ขบ 01 โดยอางถึงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อส่ังจาง   
(ที่ไดรับจากขั้นตอน 1) จะเกิดคูบัญชี ดังนี้ 
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  ผานเครื่อง GFMIS Terminal 
  เดบิต บัญชีรับสินคา / ใบสําคัญ (2101010103) 
   เครดิต บัญชีเจาหนี้การคา – บุคคลภายนอก (2101010102) 
  ผาน Excel Loader 
  เดบิต บัญชีคาวัสดุ (5104010104) 
   เครดิต บัญชีเจาหนี้การคา – บุคคลภายนอก (2101010102) 
 4) เมื่อกรมบัญชีกลางประมวลผลจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย ระบบจะบันทึก
บัญชีใหหนวยงานอัตโนมัติ จะเกิดคูบัญชี ดังนี้ 
  เดบิต บัญชีเจาหนี้การคา – บุคคลภายนอก (2101010102) 
 เครดิต บัญชีรายไดระหวางหนวยงาน – หนวยงานรับเงิน.... (43070101xx 

/ 4308010101) 
 
2. กรณีบันทึกเปนคาใชจายเมื่อซ้ือ ไมผานระบบจัดซ้ือจัดจาง 
 หากหนวยงานซื้อวัสดุคงคลังที่มีมูลคานอยกวา 5,000 บาท หนวยงานสามารถเลือกที่จะตั้งเบิก
ได 2 กรณี คือ จายตรงผูขาย หรือจายผานหนวยงาน 
 กรณีจายตรงผูขาย 
 1) เมื่อส่ังซื้อวัสดุและไดรับใบแจงหนี้จากเจาหนี้ ใหบันทึกตั้งเบิกเพื่อจายตรงผูขาย ระบุ
รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 บัญชีคาวัสดุ โดยใชคําสั่งงาน ZFB60_KC / KD / KH หรือแบบฟอรม 
ขบ 02 / ขบ 03 (ประเภทรายการขอเบิก เลือกเพื่อจายผูขาย/คูสัญญา) ระบบจะเกิดคูบัญชี ดังนี้ 
  เดบิต บัญชีคาวัสดุ (5104010104) 
   เครดิต บัญชีเจาหนี้การคา – บุคคลภายนอก (2101010102) 
 2) เมื่อกรมบัญชีกลางประมวลผลจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย ระบบบันทึก
บัญชีใหหนวยงานอัตโนมัติ จะเกิดคูบัญชี ดังนี้ 
  เดบิต บัญชีเจาหนี้การคา – บุคคลภายนอก (2101010102) 
 เครดิต บัญชีรายไดระหวางหนวยงาน – หนวยงานรับเงิน.... (43070101xx 

/ 4308010101) 
 กรณีจายผานหนวยงาน 
 1) เมื่อส่ังซื้อวัสดุและไดรับใบแจงหนี้จากเจาหนี้ หนวยงานสามารถตั้งเบิกเงินเขา
หนวยงาน ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 บัญชีคาวัสดุ โดยใชคําสั่งงาน ZFB60_KL / KM / KN 
หรือแบบฟอรม ขบ 02 / ขบ 03 (ประเภทรายการขอเบิก เลือกเพื่อชดใชใบสําคัญ) ระบบจะเกิดคูบัญชี ดังนี้ 
  เดบิต บัญชีคาวัสดุ (5104010104) 
   เครดิต บัญชีใบสําคัญคางจาย (2102040102) 
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 2) เมื่อระบบรับรูรายการตั้งเบิกดังกลาว ระบบจะบันทึกบัญชีใหหนวยงานอัตโนมัติ เกิดคู
บัญชี ดังนี้ 
  เดบิต บัญชีคางรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124) 
 เครดิต บัญชีรายไดระหวางหนวยงาน – หนวยงานรับเงิน.... (43070101xx 

/ 4308010101) 
 3) เมื่อกรมบัญชีกลางประมวลผลจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน ระบบจะ
บันทึกบัญชีใหหนวยงานอัตโนมัติ เกิดคูบัญชี ดังนี้ 
  เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) (1101020603/04) 
   เครดิต บัญชีคางรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124) 
 4) หนวยงานบันทึกจายตอเพื่อชําระเงินใหเจาหนี้ โดยใชคําส่ังงาน ZF_53_PM หรือ
แบบฟอรม ขจ 01 ระบบจะเกิดคูบัญชี ดังนี้ 
  เดบิต บัญชีใบสําคัญคางจาย (2102040102) 

เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) 
(1101020603 / 04) 

 
3. กรณีบันทึกเปนคาใชจายเมื่อซ้ือ โดยใชเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย 
 กรณีหนวยงานใชเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย ซ้ือวัสดุคงคลัง ไมผานระบบ
จัดซ้ือจัดจาง มีขั้นตอนดังนี้ 
 1) เมื่อ ส่ังซื้อวัสดุและได รับใบแจงหนี้จากเจาหนี้  ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 
5104010104 บัญชีคาวัสดุ โดยใชคําส่ังงาน ZGL_JV หรือแบบฟอรม บช 01 ประเภทเอกสาร JV จะเกิดคูบัญชี 
ดังนี้ 
  เดบิต บัญชีคาวัสดุ (5104010104) 
   เครดิต บัญชีเจาหนี้อ่ืน-บุคคลภายนอก (2101020199) 
 2) เมื่อจายเงินเจาหนี้ บันทึกจายโดยใชคําสั่งงาน ZF_02_PP หรือแบบฟอรม บช 01 
ประเภทเอกสาร PP จะเกิดคูบัญชี ดังนี้ 
  เดบิต บัญชีเจาหนี้อ่ืน-บุคคลภายนอก (2101020199) 
   เครดิต บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) หรือ 
   เครดิต บัญชีเงินฝากออมทรัพยที่สถาบันการเงิน (1101030102)  
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การบันทึกบญัชีวัสดุคงคลัง กรณีไดรบับริจาค 
 หนวยงานบางแหงอาจไดรับบริจาคเปนวัสดุคงคลัง การบันทึกบัญชีวัสดุคงคลังจะแตกตาง
กับกรณีซ้ือวัสดุคงคลัง เพราะหนวยงานตองรับรูรายการรับบริจาคดังกลาวเปนรายไดของหนวยงาน มีขั้นตอน 
ดังนี้ 
 เมื่อไดรับบริจาคเปนวัสดุคงคลัง อาจเลือกบันทึกเปนสินทรัพยโดยระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 
1105010105 บัญชีวัสดุคงคลัง ใสรหัสหมวดพัสดุในชองหมวดพัสดุ หรือบันทึกเปนคาใชจายโดยระบุรหัส
บัญชีแยกประเภท 5104010104 บัญชีคาวัสดุ คูกับรหัสบัญชีแยกประเภท 4302030101 บัญชีรายไดจากการ
บริจาค โดยใชคําส่ังงาน ZGL_JM หรือแบบฟอรม บช 01 ประเภทเอกสาร JM จะเกิดคูบัญชี ดังนี้ 
  เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) หรือบัญชีคาวัสดุ (5104010104) 
   เครดิต บัญชีรายไดจากการบริจาค (4302030101) 
 

การบันทึกบัญชีวัสดุคงคลัง กรณีโอนระหวางหนวยงานภายในกรมเดียวกัน 
  กรณีหนวยงานมีหลายหนวยเบิกจายภายในกรมเดียวกัน และมีการจัดซื้อวัสดุคงคลัง         
ณ หนวยเบิกจายหนึ่ง จากนั้นโอนวัสดุคงคลังไปใหหนวยเบิกจายอีกแหงหนึ่ง กรณีนี้หนวยงานผูซ้ือตอง
บันทึก วัสดุคงคลังเปนสินทรัพยเมื่อซื้อ และบันทึกโอนบัญชีวัสดุคงคลังไปยังหนวยงานผูรับโอน
เมื่อโอน มีขั้นตอน ดังนี้ 
 1) เมื่อโอนวัสดุคงคลังระหวางหนวยงานภายในกรมเดียวกัน หนวยงานผูโอนบันทึกบัญชี
โดยใชคําส่ังงาน ZGL_JM หรือแบบฟอรม บช 01 ประเภทเอกสาร JM บันทึกบัญชี ดังนี้ 
  เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ระบุรหัสหนวยเบิกจายผูรับโอน 
   เครดิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ระบุรหัสหนวยเบิกจายผูโอน 
 2) เมื่อส้ินวัน ระบบ GFMIS จะสรางคูบัญชีใหทั้งผูโอน และผูรับโอน ดังนี้ 
  ผูโอน 
  เดบิต บัญชีคาใชจายระหวางกัน – ภายในกรมเดียวกัน (5210010118) 
   เครดิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) 
  ผูรับโอน 
  เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) 
   เครดิต บัญชีรายไดระหวางกัน – ภายในกรมเดียวกัน (4308010118) 
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การบันทึกบัญชีวัสดุคงคลัง กรณีโอนระหวางกรม 
  กรณีหนวยงานระดับกรมแหงหนึ่งมีการโอนวัสดุคงคลังไปใหหนวยงานระดับกรมอีกแหงหนึ่ง 
หนวยงานผูซ้ือตองบันทึกวัสดุคงคลังเปนสินทรัพยเมื่อซ้ือ และบันทึกโอนบัญชีวัสดุคงคลังไปยังหนวยงาน
ผูรับโอน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1) เมื่อโอนวัสดุคงคลังระหวางกรม หนวยงานผูโอนบันทึกบัญชีโดยใชคําสั่งงาน ZGL_J6 
หรือแบบฟอรม บช 04  ประเภทเอกสาร J6 บันทึกบัญชี ดังนี้ 
  เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ระบุรหัสหนวยเบิกจายผูรับโอน 
   เครดิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ระบุรหัสหนวยเบิกจายผูโอน 
 2) เมื่อส้ินวัน ระบบ GFMIS จะสรางคูบัญชีใหทั้งผูโอน และผูรับโอน ดังนี้ 
  ผูโอน 
  เดบิต บัญชีคาใชจายอุดหนุน-หนวยงานภาครัฐ (5107010101) 
   เครดิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) 
  ผูรับโอน 
  เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) 
   เครดิต บัญชีรายไดจากการอุดหนุน-หนวยงานภาครัฐ (4302010101) 
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บทที่ 4 
การปรับปรุงบัญชี 

 
  วัสดุคงคลังเปนสินทรัพยเฉพาะสวนที่คงเหลือ ณ วันที่ออกรายงาน วัสดุคงคลังที่ถูกใชไป
ระหวางงวดของรอบระยะเวลาบัญชีจะถือเปนคาใชจายระหวางงวด หนวยงานจะตองปรับปรุงบัญชีส้ินงวด
เพื่อใหยอดคงเหลือของบัญชีวัสดุคงคลังมีมูลคาและรายละเอียดเทากับวัสดุคงคลังที่ตรวจนับไดจริงตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยการปรับปรุงบัญชีสามารถแบง
ไดเปน 3 กรณี ขึ้นอยูกับการบันทึกบัญชีเมื่อไดรับวัสดุคงคลังเปนสินทรัพยหรือคาใชจาย ดังนี้ 

1. การปรับปรุงจากสินทรัพยเปนคาใชจาย 
2. การปรับปรุงจากคาใชจายเปนสินทรัพย 
3. การปรับปรุงกรณีรายละเอียดวัสดุคงคลังมีรหัสหมวดพัสดุไมถูกตอง 

 
1. การปรับปรุงจากสินทรัพยเปนคาใชจาย 
  หากหนวยงานบันทึกวัสดุคงคลังเปนสินทรัพยทุกครั้งที่ซื้อ หรือบันทึกวัสดุคงคลังจาก
การรับบริจาค หรือรับโอนวัสดุคงคลังจากหนวยงานอื่น หนวยงานจะมีบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชี
แยกประเภท 1105010105 เทากับยอดที่ซ้ือทั้งป ยอดรับบริจาคทั้งป และยอดรับโอนทั้งป สวนบัญชีคาวัสดุ 
รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ไมมียอดทางบัญชี หากวัสดุคงคลังดังกลาวไดมีการเบิกใชไประหวางงวด
ของรอบระยะเวลาบัญชี บัญชีวัสดุคงคลัง ณ วันที่ออกรายงาน จึงตองไดรับการปรับปรุงลดยอดวัสดุคงคลัง
ใหเหลือเทากับมูลคาวัสดุคงคลังที่ตรวจนับไดจริงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ซ่ึงการปรับปรุงดังกลาว ระบบ GFMIS กําหนดใหตองปรับปรุงรายละเอียด
ตามรหัสหมวดพัสดุ โดยใชคําสั่งงาน ZGL_JM หรือแบบฟอรม บช 01 ประเภทเอกสาร JM บันทึกคูบัญชี
ดังนี้ 
   เดบิต บัญชีคาวัสดุ (5104010104) 
    เครดิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) 
ทั้งนี้ เนื่องจากบัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) เปนบัญชีที่มีรายละเอียดรหัสหมวดพัสดุรายตัว ในการปรับปรุง
ตองปรับปรุงแตละหมวดพัสดุในแตละคูบัญชี 
  การปรับปรุงกรณีนี้ หนวยงานตองระบุรหัสหมวดพัสดุทั้งตอนซื้อ/รับบริจาค/รับโอน และ
ตอนปรับปรุงรายการบัญชี 
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  ตัวอยาง ในระหวางปงบประมาณ หนวยงานซื้อวัสดุคงคลังและบันทึกเปนสินทรัพยเมื่อซ้ือ 
ณ วันส้ินปงบประมาณ มียอดตามบัญชีวัสดุคงคลังมูลคา 100,000 บาท แตตามรายงานการตรวจนับวัสดุตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ .ศ .2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  แสดงยอดคงเหลือ 
ณ วันส้ินปงบประมาณ มูลคา 20,000 บาท รายการปรับปรุงบัญชีจะเปนดังนี้ 
   เดบิต บัญชีคาวัสดุ  80,000 
    เครดิต บัญชีวัสดุคงคลัง   80,000 

รายการกอนปรับปรุง     (บาท) 
   บัญชีวัสดุคงคลัง   100,000 
   บัญชีคาวัสดุ               0 

รายการหลังปรับปรุง     (บาท) 
   บัญชีวัสดุคงคลัง     20,000  (เทากับรายงานการตรวจนับวัสดุ) 
   บัญชีคาวัสดุ       80,000 
 
2. การปรับปรุงจากคาใชจายเปนสินทรัพย 
  หากหนวยงานบันทึกวัสดุคงคลังเปนคาใชจายทุกครั้งที่ซื้อ หรือบันทึกวัสดุคงคลัง
จากการรับบริจาคเปนคาใชจาย หนวยงานจะมีบัญชีคาวัสดุ รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 เทากับ
ยอดที่ซ้ือทั้งป และยอดรับบริจาคทั้งป สวนบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105 ไมมียอด
ทางบัญชี หากวัสดุคงคลังดังกลาวไมไดถูกเบิกใชไปหมดในระหวางงวดของรอบระยะเวลาบัญชี บัญชี
คาวัสดุ รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ณ วันที่ออกรายงาน จึงตองไดรับการปรับปรุงลดยอดบัญชี
คาวัสดุ และเพิ่มยอดบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105 เทากับมูลคาวัสดุคงคลังที่ตรวจ
นับไดจริงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ซ่ึงการปรับปรุง
ดังกลาว ระบบ GFMIS กําหนดใหตองปรับปรุงรายละเอียดตามรหัสหมวดพัสดุ โดยใชคําสั่งงาน ZGL_JM หรือ
แบบฟอรม บช 01 ประเภทเอกสาร JM บันทึกคูบัญชีดังนี้ 
   เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) 
    เครดิต บัญชีคาวัสดุ (5104010104) 
ทั้งนี้ เนื่องจากบัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) เปนบัญชีที่มีรายละเอียดรหัสหมวดพัสดุรายตัว ในการปรับปรุง
ตองปรับปรุงแตละหมวดพัสดุในแตละคูบัญชี 
  การปรับปรุงกรณีนี้ หนวยงานไมตองระบุรหัสหมวดพัสดุตอนซื้อ แตตองระบุรหัสหมวดพัสดุ
ตอนปรับปรุงรายการบัญชี 
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  ตัวอยาง ในระหวางปงบประมาณ หนวยงานซื้อวัสดุคงคลังและบันทึกเปนคาใชจายเมื่อซ้ือ 
ณ วันส้ินปงบประมาณ มียอดตามบัญชีคาวัสดุ มูลคา 100,000 บาท แตตามรายงานการตรวจนับวัสดุ        
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม แสดงยอดคงเหลือ 
ณ วันส้ินปงบประมาณ มูลคา 20,000 บาท รายการปรับปรุงบัญชีจะเปนดังนี้ 
   เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง     20,000 
    เครดิต บัญชีคาวัสดุ     20,000 

รายการกอนปรับปรุง     (บาท) 
   บัญชีวัสดุคงคลัง               0 
   บัญชีคาวัสดุ   100,000 

 
รายการหลังปรับปรุง     (บาท) 

   บัญชีวัสดุคงคลัง     20,000  (เทากับรายงานการตรวจนับวัสดุ) 
   บัญชีคาวัสดุ     80,000 
 

ทั้งนี้จะเห็นไดวาไมวาหนวยงานเลือกบันทึกบัญชีเมื่อไดรับวัสดุคงคลังเปนสินทรัพยหรือ
เปนคาใชจาย เมื่อมีการปรับปรุงบัญชี ณ วันที่ออกรายงาน งบทดลองหลังปรับปรุงของหนวยงานจะแสดง
ยอดบัญชีวัสดุคงคลังเทากับรายงานการตรวจนับวัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และบัญชีคาวัสดุเทากับยอดวัสดุคงคลังที่เบิกใชจริงในรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาว 
 
3. การปรับปรุงกรณีรายละเอียดวัสดุคงคลังมีรหัสหมวดพัสดุไมถูกตอง 
  กรณีหนวยงานตรวจพบวารายงานวัสดุคงคลังมีรายละเอียดวัสดุคงคลังตามรหัสหมวดพัสดุ
ไมถูกตอง ใหปรับปรุงหมวดพัสดุใหถูกตองตรงตามรายงานการตรวจนับวัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยใชคําสั่งงาน ZGL_JM หรือแบบฟอรม บช 01 ประเภท
เอกสาร JM บันทึกคูบัญชีดังนี้ 
   เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ระบุรหัสหมวดพัสดุที่ตองการเพิ่มยอด 
    เครดิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ระบุรหัสหมวดพัสดุที่ตองการลดยอด 
 

  ตัวอยาง 
บัญชีวัสดุคงคลังมีมูลคา ณ วันส้ินปงบประมาณ มูลคา 20,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รหัสหมวดพัสดุ 10141500 15,000 บาท 
รหัสหมวดพัสดุ 44121900   5,000 บาท 

แตรายงานการตรวจนับวัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม แสดงยอดคงเหลือ ณ วันส้ินปงบประมาณ มูลคา 20,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รหัสหมวดพัสดุ 10141500 12,000 บาท 
รหัสหมวดพัสดุ 44121900   8,000 บาท 

รายการปรับปรุงจะเปนดังนี้ 
   เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง (หมวดพัสดุ 44121900)  3,000 
    เครดิต บัญชีวัสดุคงคลัง (หมวดพัสดุ 10141500)  3,000 

รายการหลังปรับปรุง 
รหัสหมวดพัสดุ 10141500 12,000 บาท 
รหัสหมวดพัสดุ 44121900   8,000 บาท 
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บทที่ 5 
รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ 

 
  เนื่องจากบัญชีวัสดุคงคลังเปนบัญชีที่มีรายละเอียดตามรหัสหมวดพัสดุ การปรับปรุงบัญชี    
ณ ส้ินงวด ตองปรับปรุงตามรหัสหมวดพัสดุ และยอดคงเหลือตามรหัสหมวดพัสดุตองเทากับรายงาน      
การตรวจนับพัสดุตามรหัสหมวดพัสดุ จึงมีความจําเปนที่หนวยงานจะเรียกรายงานจากระบบ GFMIS      
เพื่อประกอบการบันทึกรายการและเพื่อตรวจสอบ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. การเรียกรายงานสามารถเรียกไดโดยใชคําสั่งงาน ZGL_R02 หรือผานเมนู SAP    
สวนเพิ่มเติม  สวนเพิ่มเติม – ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป  รายงาน  
รายงานประจําเดือน  ZGL_R02 - รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ หรือผาน Web 
Report : Report ID G05C 

2. ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105 (บัญชีวัสดุคงคลัง) รหัสหนวยงาน (4 หลัก) และ
วันที่ที่ตองการใหแสดงรายงาน 

3. กรณีตองการรายละเอียดที่มากกวา สามารถระบุรหัสหนวยเบิกจาย รหัสศูนยตนทุน หรือ
รหัสหมวดพัสดุก็ได 

  รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือจะแสดงตามกรม (รหัสหนวยงาน) และหนวยเบิกจาย     
โดยหนวยงานสามารถเลือกดูรายละเอียดเปนรายศูนยตนทุนได เพื่อสะดวกในการควบคุมเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง 
 

การอานและการตรวจสอบรายงาน 
  รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือเปนรายงานทางบัญชี ที่เปนรายละเอียดเพิ่มเติมของบัญชี
แยกประเภทวัสดุคงคลัง (1105010105) โดยยอดรวมของหนวยเบิกจายของรายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ 
จะมียอดเทากับยอดบัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ในงบทดลองของหนวยเบิกจายนั้นๆ เสมอ 

นอกจากนี้ ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือควรมียอด
รายละเอียดเทากับรายงานการตรวจนับวัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม ซ่ึงรายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือจะแสดงรายการแยกตามศูนยตนทุน และแจกแจง
รายละเอียดแยกตามรหัสหมวดพัสดุ โดยแสดงวาแตละศูนยตนทุนมีวัสดุคงคลังในแตละหมวดพัสดุเปน
จํานวนเงินเทาไหร หนวยงานควรเปรียบเทียบแตละบรรทัดรายการของหมวดพัสดุจากรายงานแสดงยอด
วัสดุคงเหลือกับรายงานการตรวจนับวัสดุ หากมียอดคลาดเคลื่อนใหปรับปรุงทางบัญชีเพื่อใหรายละเอียดมี
ยอดเทากับรายงานการตรวจนับวัสดุ 
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รหัสหนวยงาน XXXX (ช่ือหนวยงาน)

หนวยเบิกจาย XXXXXXXXXX (ช่ือหนวยเบิกจาย)

รหัสบัญชี หมวดวัสดุ รายละเอียด ศูนยตนทุน จํานวนเงิน

1105010105 xxxxxx00 ชื่อรายละเอียดวัสดุ XXXXXXXXXX x,xxx.xx

1105010105 xxxxxx00 ชื่อรายละเอียดวัสดุ XXXXXXXXXX xxx.xx

ยอดรวม x,xxx.xx

รหัสหนวยงาน XXXX (ช่ือหนวยงาน)

หนวยเบิกจาย XXXXXXXXXX (ช่ือหนวยเบิกจาย)

ศูนยตนทุน XXXXXXXX01 (ช่ือศูนยตนทุน)

รหัสบัญชี หมวดวัสดุ รายละเอียด ศูนยตนทุน จํานวนเงิน

1105010105 xxxxxx00 ชื่อรายละเอียดวัสดุ XXXXXXXXXX x,xxx.xx

1105010105 xxxxxx00 ชื่อรายละเอียดวัสดุ XXXXXXXXXX xxx.xx

ยอดรวม x,xxx.xx

รหัสหนวยงาน XXXX (ช่ือหนวยงาน)

หนวยเบิกจาย XXXXXXXXXX (ช่ือหนวยเบิกจาย)

ศูนยตนทุน XXXXXXXX02 (ช่ือศูนยตนทุน)

รหัสบัญชี หมวดวัสดุ รายละเอียด ศูนยตนทุน จํานวนเงิน

1105010105 xxxxxx00 ชื่อรายละเอียดวัสดุ XXXXXXXXXX x,xxx.xx

1105010105 xxxxxx00 ชื่อรายละเอียดวัสดุ XXXXXXXXXX xxx.xx

ยอดรวม x,xxx.xx

รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ

รายละเอียดแสดงยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันท่ี DD.MM.YYYY

+

B

A

A B
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ตัวอยางรายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ (ใน SAP R/3) 
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บทที่ 6 
การปรับปรุงขอมูลกอนเริม่ใชแนวปฏบิัติทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง 

 
  เนื่องจากระบบ GFMIS ที่เกี่ยวกับบัญชีวัสดุคงคลังในชวงแรกมีความไมสมบูรณ จึงทําให
ขอมูลทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลังกอนเริ่มใชแนวปฏิบัติฉบับนี้มีความคลาดเคลื่อน สงผลใหบัญชีแยกประเภท
บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) มียอดไมเทากับรายละเอียดวัสดุคงคลัง (ตามรหัสหมวดพัสดุ) ซ่ึงอาจเกิดได
ทั้งกรณีบัญชีแยกประเภทมียอดมากกวาและบัญชีแยกประเภทมียอดนอยกวารายละเอียดวัสดุคงคลัง 

การแกไขในเบื้องตน ระบบ GFMIS จะสรางรายละเอียดรหัสหมวดพัสดุจําลอง (Dummy) ขึ้น
เปนรหัส 99999999 เพื่อใหรายละเอียดวัสดุคงคลังมีมูลคาเทากับยอดตามบัญชีแยกประเภทบัญชีวัสดุคงคลัง  
ซ่ึงเปนหมวดพัสดุที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ หนวยงานตองทําการปรับปรุงขอมูลรหัสหมวดพัสดุจําลอง (Dummy) ออก
ใหเหลือศูนย โดยมีขั้นตอนการเตรียมขอมูลกอนการปรับปรุง ดังนี้ 

1. เรียกรายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือจากระบบ GFMIS โดยใชคําส่ังงาน ZGL_R02 หรือ 
ผาน Web Report : Report ID G05C 

2. เทียบรายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือจากระบบ GFMIS กับรายงานการตรวจนับวัสดุ       
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยเทียบเปนรายรหัส
หมวดพัสดุ 

3. ผลของการเปรียบเทียบแบงออกเปน 3 กรณี ดังนี้ 
3.1 บัญชีแยกประเภทบัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) มียอดรวมเทากับรายละเอียด

วัสดุคงคลัง (กอนเริ่มใชแนวปฏิบัติฉบับนี้) รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือจากระบบ GFMIS จะไมมีรหัส
หมวดพัสดุจําลอง (Dummy) 

อยางไรก็ตาม หากพบวารายงานวัสดุคงคลังจากระบบ GFMIS มีรายละเอียดตาม
รหัสพัสดุไมตรงกับรายงานการตรวจนับวัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม ใหปรับปรุงตามบทที่ 4 กรณีรายละเอียดวัสดุคงคลังมีรหัสหมวดพัสดุไมถูกตอง 

3.2 บัญชีแยกประเภทบัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) มียอดรวมมากกวารายละเอียด
วัสดุคงคลัง (กอนเริ่มใชแนวปฏิบัติฉบับนี้) รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือจากระบบ GFMIS จะมีรหัสหมวด
พัสดุจําลอง (Dummy) เปน บวก 

3.3 บัญชีแยกประเภทบัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) มียอดรวมนอยกวารายละเอียด
วัสดุคงคลัง (กอนเริ่มใชแนวปฏิบัติฉบับนี้) รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือจากระบบ GFMIS จะมีรหัสหมวด
พัสดุจําลอง (Dummy) เปน ลบ 
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การปรับปรุงบัญชีเพื่อลางรหัสหมวดพัสดุจําลอง (Dummy) 
1. กรณีบัญชีแยกประเภทบัญชีวัสดุคงคลังมียอดรวมมากกวารายละเอียดวัสดุคงคลัง 

(กอนเริ่มใชแนวปฏิบัตินี้) และวัสดุคงคลังดังกลาวไมมอียูจริงแลวตามรายงานการตรวจนับวัสดุ 
รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือจากระบบ GFMIS จะแสดงรหัสหมวดพัสดุจําลอง 

(Dummy) เปนบวก ใหปรับปรุงโดยลดยอดบัญชีวัสดุคงคลัง โดยลดรหัสหมวดพัสดุจําลอง (Dummy) 
กับบัญชีผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด รหัสบัญชีแยกประเภท 3102010102 เปนการรับรูวาหนวยงาน
บันทึกบัญชีคาใชจายในปกอนๆ นอยเกินไป หนวยงานจึงปรับลดยอดบัญชีรายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย
สะสมในปปจจุบัน โดยใชคําส่ังงาน ZGL_JO (เจ-โอ) บันทึกคูบัญชี ดังนี้ 
   เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (3102010102) 
    เครดิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) รหัสหมวดพัสดุจําลอง 
 
  ตัวอยาง 

บัญชีแยกประเภทวัสดุคงคลัง (1105010105) ในงบทดลอง ณ วันสิ้นปงบประมาณ มูลคา 
20,000 บาท 

รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ มีมูลคา ณ วันสิ้นปงบประมาณ มูลคา 20,000 บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

รหัสหมวดพัสดุ 10141500 15,000 บาท (หมวดพัสดุที่มีในระบบ) 
รหัสหมวดพัสดุ 99999999   5,000 บาท (หมวดพัสดุจําลอง) 

แตรายงานการตรวจนับวัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม แสดงยอดคงเหลือ ณ วันส้ินปงบประมาณ มูลคา 15,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รหัสหมวดพัสดุ 10141500 15,000 บาท 
รายการปรับปรุงจะเปนดังนี้ 

   เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (3102010102)  5,000 
    เครดิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)    5,000 

             (รหัสหมวดพัสดุ 99999999) 
หลังปรับปรุงบัญชีจะไดผล ดังนี้ 

- บัญชีแยกประเภทวัสดุคงคลัง (1105010105) ในงบทดลอง มีมูลคา 15,000 บาท 
- รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ มีมูลคา 15,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รหัสหมวดพัสดุ 10141500 15,000 บาท 
 ซ่ึงเทากับรายงานการตรวจนับวัสดุ 
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2. กรณีบัญชีแยกประเภทบัญชีวัสดุคงคลังมียอดรวมมากกวารายละเอียดวัสดุคงคลัง 
(กอนเริ่มใชแนวปฏิบัตินี้) และวัสดุคงคลังดังกลาวมอียูจริงตามรายงานการตรวจนับวัสดุ แตเปนหมวดพัสดุอ่ืน 

รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือจากระบบ GFMIS จะแสดงรหัสหมวดพัสดุจําลอง 
(Dummy) เปนบวก ใหปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังดังกลาวเปนรหัสหมวดพัสดุที่ถูกตองตามรายงาน
การตรวจนับวัสดุ โดยบันทึกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 ปรับปรุงลดยอดบัญชีวัสดุคงคลัง โดยลดรหัสหมวดพัสดุจําลอง (Dummy)     
คูกับบัญชีผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด รหัสบัญชีแยกประเภท 3102010102 โดยใชคําส่ังงาน ZGL_JO 
(เจ-โอ) บันทึกคูบัญชี ดังนี้ 
   เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (3102010102) 
    เครดิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) 

(รหัสหมวดพัสดุ 99999999) 
2.2 ปรับปรุงเพิ่มยอดบัญชีวัสดุคงคลัง โดยเพิ่มรหัสหมวดพัสดุตามรายงาน

การตรวจนับวัสดุ คูกับบัญชีผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด รหัสบัญชีแยกประเภท 3102010102 โดยใช
คําส่ังงาน ZGL_JO (เจ-โอ) บันทึกคูบัญชี ดังนี้ 
   เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) 

(รหัสหมวดพัสดุที่ถูกตอง) 
    เครดิต บัญชีผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (3102010102) 
 

  ตัวอยาง 
บัญชีแยกประเภทวัสดุคงคลัง (1105010105) ในงบทดลอง ณ วันสิ้นปงบประมาณ มูลคา 

20,000 บาท 
รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ มีมูลคา ณ วันสิ้นปงบประมาณ มูลคา 20,000 บาท โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 
รหัสหมวดพัสดุ 10141500 15,000 บาท (หมวดพัสดุที่มีในระบบ) 
รหัสหมวดพัสดุ 99999999   5,000 บาท (หมวดพัสดุจําลอง) 

แตรายงานการตรวจนับวัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม แสดงยอดคงเหลือ ณ วันส้ินปงบประมาณ มูลคา 20,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รหัสหมวดพัสดุ 10141500 15,000 บาท 
รหัสหมวดพัสดุ 44121900   5,000 บาท 

รายการปรับปรุงจะเปนดังนี้ 
   เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (3102010102)   5,000 
    เครดิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)                  5,000 

             (รหัสหมวดพัสดุ 99999999) 
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   เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)    5,000 
              (รหัสหมวดพัสดุ 44121900) 
    เครดิต บัญชีผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (3102010102)             5,000 

หลังปรับปรุงบัญชีจะไดผล ดังนี้ 
- บัญชีแยกประเภทวัสดุคงคลัง (1105010105) ในงบทดลอง มีมูลคา 20,000 บาท 
- รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ มีมูลคา 20,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รหัสหมวดพัสดุ 10141500 15,000 บาท 
รหัสหมวดพัสดุ 44121900   5,000 บาท 

ซ่ึงเทากับรายงานการตรวจนับวัสดุ 
 
3. กรณีบัญชีแยกประเภทบัญชีวัสดุคงคลังมียอดรวมนอยกวารายละเอียดวัสดุคงคลัง 

(กอนเริ่มใชแนวปฏิบัตินี้) และวัสดุคงคลังดังกลาวไมมอียูจริงแลวตามรายงานการตรวจนับวัสดุ 
รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือจากระบบ GFMIS จะแสดงรหัสหมวดพัสดุจําลอง 

(Dummy) เปนลบ ใหปรับปรุงเพิ่มยอดบัญชีวัสดุคงคลัง โดยเพิ่มรหัสหมวดพัสดุจําลอง (Dummy) กับบัญชี
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด รหัสบัญชีแยกประเภท 3102010102 เปนการรับรูวาหนวยงานบันทึก
บัญชีคาใชจายในปกอนๆ มากเกินไป หนวยงานจึงปรับเพิ่มยอดบัญชีรายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย
สะสมในปปจจุบัน โดยใชคําสั่งงาน ZGL_JO (เจ-โอ) บันทึกคูบัญชี ดังนี้ 
   เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) 

(รหัสหมวดพัสดุ 99999999) 
    เครดิต บัญชีผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (3102010102) 
 
  ตัวอยาง 

บัญชีแยกประเภทวัสดุคงคลัง (1105010105) ในงบทดลอง ณ วันสิ้นปงบประมาณ มูลคา 
15,000 บาท 

รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ มีมูลคา ณ วันสิ้นปงบประมาณ มูลคา 15,000 บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

รหัสหมวดพัสดุ 10141500 20,000 บาท (หมวดพัสดุที่มีในระบบ) 
รหัสหมวดพัสดุ 99999999  -5,000 บาท (หมวดพัสดุจําลอง) 

แตรายงานการตรวจนับวัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุ พ.ศ.2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม แสดงยอดคงเหลือ ณ วันส้ินปงบประมาณ มูลคา 20,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รหัสหมวดพัสดุ 10141500 20,000 บาท 
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รายการปรับปรุงจะเปนดังนี้ 
   เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)    5,000 

(รหัสหมวดพัสดุ 99999999) 
    เครดิต บัญชีผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (3102010102)             5,000 

หลังปรับปรุงบัญชีจะไดผล ดังนี้ 
- บัญชีแยกประเภทวัสดุคงคลัง (1105010105) ในงบทดลอง มีมูลคา 20,000 บาท 
- รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ มีมูลคา 20,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รหัสหมวดพัสดุ 10141500 20,000 บาท 
ซ่ึงเทากับรายงานการตรวจนับวัสดุ 

 
4. กรณีบัญชีแยกประเภทบัญชีวัสดุคงคลังมียอดรวมนอยกวารายละเอียดวัสดุคงคลัง 

(กอนเริ่มใชแนวปฏิบัตินี้) และวัสดุคงคลังดังกลาวมอียูจริงตามรายงานการตรวจนับวัสดุ แตเปนหมวดพัสดุอ่ืน 
รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือจากระบบ GFMIS จะแสดงรหัสหมวดพัสดุจําลอง 

(Dummy) เปนลบ ใหปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังดังกลาวเปนรหัสหมวดพัสดุอื่นที่ถูกตองตามรายงาน
การตรวจนับวัสดุ โดยบันทึกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

4.1 ปรับปรุงเพิ่มยอดบัญชีวัสดุคงคลัง โดยเพิ่มรหัสหมวดพัสดุจําลอง (Dummy)      
คูกับบัญชีผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด รหัสบัญชีแยกประเภท 3102010102 โดยใชคําส่ังงาน ZGL_JO 
(เจ-โอ) บันทึกคูบัญชี ดังนี้ 
   เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) 

(รหัสหมวดพัสดุ 99999999) 
    เครดิต บัญชีผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (3102010102) 

4.2 ปรับปรุงลดยอดบัญชีวัสดุคงคลัง โดยลดรหัสหมวดพัสดุที่ไมถูกตองตาม
รายงานการตรวจนับวัสดุ คูกับบัญชีผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด รหัสบัญชีแยกประเภท 
3102010102 โดยใชคําส่ังงาน ZGL_JO   (เจ-โอ) บันทึกคูบัญชี ดังนี้ 
   เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (3102010102) 
    เครดิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) 

(รหัสหมวดพัสดุที่ไมถูกตอง) 
4.3 ปรับปรุงเพิ่มยอดบัญชีวัสดุคงคลัง โดยเพิ่มรหัสหมวดพัสดุที่ถูกตองตาม

รายงานการตรวจนับวัสดุ คูกับบัญชีผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด รหัสบัญชีแยกประเภท 
3102010102 โดยใชคําส่ังงาน ZGL_JO   (เจ-โอ) บันทึกคูบัญชี ดังนี้ 
   เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) (รหัสหมวดพัสดุที่ถูกตอง) 
    เครดิต บัญชีผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (3102010102) 
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  ตัวอยาง 
บัญชีแยกประเภทวัสดุคงคลัง (1105010105) ในงบทดลอง ณ วันสิ้นปงบประมาณ มูลคา 

15,000 บาท 
รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ มีมูลคา ณ วันสิ้นปงบประมาณ มูลคา 15,000 บาท โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 
รหัสหมวดพัสดุ 10141500 20,000 บาท (หมวดพัสดุที่มีในระบบ) 
รหัสหมวดพัสดุ 99999999  -5,000 บาท (หมวดพัสดุจําลอง) 

แตรายงานการตรวจนับวัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม แสดงยอดคงเหลือ ณ วันส้ินปงบประมาณ มูลคา 20,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รหัสหมวดพัสดุ 10141500 15,000 บาท 
รหัสหมวดพัสดุ 44121900   5,000 บาท 

รายการปรับปรุงจะเปนดังนี้ 
   เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)    5,000 

(รหัสหมวดพัสดุ 99999999) 
    เครดิต บัญชีผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (3102010102)             5,000 
 

   เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (3102010102)  5,000 
    เครดิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)                 5,000 

(รหัสหมวดพัสดุ 10141500) 
 

   เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)    5,000 
(รหัสหมวดพัสดุ 44121900) 

    เครดิต บัญชีผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (3102010102)             5,000 
 

หลังปรับปรุงบัญชีจะไดผล ดังนี้ 
- บัญชีแยกประเภทวัสดุคงคลัง (1105010105) ในงบทดลอง มีมูลคา 20,000 บาท 
- รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ มีมูลคา 20,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รหัสหมวดพัสดุ 10141500 15,000 บาท 
รหัสหมวดพัสดุ 44121900   5,000 บาท 

ซ่ึงเทากับรายงานการตรวจนับวัสดุ 
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บทที่ 7 
บทสรุป 

 
  ในชวงหลังจากการปรับหลักการบัญชีภาครัฐเปนเกณฑคงคาง การปฏิบัติงานทางการเงิน
และบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลังของหนวยงานภาครัฐยังไมมีแนวทางที่ชัดเจน ประกอบกับระบบ GFMIS 
ในชวงแรกยังไมสมบูรณ ตอมาในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ไดมีการปรับปรุงระบบ GFMIS ขึ้นใหม เพื่อให
การปฏิบัติงานดานบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลังมีความชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงไดกําหนดแนว
ปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลังฉบับนี้ขึ้น 

วัสดุคงคลังตามคํานิยามมีลักษณะเปนสินทรัพย และเมื่อเบิกไปใชจึงบันทึกปรับปรุงเปน
คาใชจาย แตในทางปฏิบัติหนวยงานสามารถเลือกปฏิบัติได 2 แนวทาง คือ บันทึกเปนสินทรัพยเมื่อไดรับ 
หรือบันทึกเปนคาใชจายเมื่อไดรับ ซ่ึงชองทางการไดรับของวัสดุคงคลังมี 4 ชองทาง ไดแก ซ้ือ รับบริจาค  
โอนระหวางหนวยงานภายในกรมเดียวกัน และโอนระหวางกรม ซ่ึงแตละชองทางมีหลักการและขั้นตอน
การบันทึกบัญชีที่แตกตางกันไป ทั้งนี้ไมวาหนวยงานเลือกบันทึกบัญชีตามแนวทางไหน เมื่อปรับปรุงบัญชี       
ณ วันที่ออกรายงาน งบทดลองหลังปรับปรุง จะมียอดบัญชีวัสดุคงคลังเทากับรายงานการตรวจนับวัสดุตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และบัญชีคาวัสดุเทากับยอด 
วัสดุคงคลังที่เบิกใชไปภายในรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาว 
  การบันทึกบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105 ในระบบ GFMIS ที่ปรับปรุง
ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ไดกําหนดใหหนวยงานตองระบุรหัสหมวดพัสดุ (หรือรหัสกลุมวัสดุ) เสมอ 
ดังนั้น ไมวาจะเปนการบันทึกบัญชีวัสดุคงคลังเมื่อไดรับหรือเมื่อทําการปรับปรุงบัญชี ณ วันที่ออกรายงาน 
หนวยงานจะตองทําการระบุรหัสหมวดพัสดุเสมอ 
  อยางไรก็ตาม เนื่องจากระบบ GFMIS ที่เกี่ยวกับบัญชีวัสดุคงคลังในชวงแรกมีความไม
สมบูรณ จึงทําใหขอมูลทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลังกอนเร่ิมใชแนวปฏิบัติฉบับนี้คลาดเคลื่อน สงผลให
บัญชีแยกประเภทบัญชีวัสดุคงคลังมียอดไมเทากับรายละเอียดวัสดุคงคลัง (ตามรหัสหมวดพัสดุ) การแกไข
ในเบื้องตน ระบบ GFMIS จะสรางรายละเอียดรหัสหมวดพัสดุจําลอง (Dummy) ขึ้นเปนรหัส 99999999 
เพื่อใหรายละเอียดวัสดุคงคลังมีมูลคาเทากับยอดตามบัญชีแยกประเภทบัญชีวัสดุคงคลัง ซ่ึงเปนหมวดพัสดุ
จําลองที่ตั้งขึ้นนี้เปนเพียงชั่วคราว หนวยงานตองทําการปรับปรุงขอมูลรหัสหมวดพัสดุจําลอง (Dummy) 
ออกใหเหลือศูนยโดยเร็ว 
  ทั้งนี้ เมื่อหนวยงานปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลังนี้ จะสงผลใหขอมูล
ทางบัญชีและรายละเอียดวัสดุคงคลังของหนวยงานมีความถูกตองและมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น 
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10000000 พืชและสัตว์มีชีวิต รวมถึงวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์และวัสดุสิ�นเปลืองพืชและสัตว์มีชีวิต

10100000 สัตว์มีชีวิต

10101500 ปศุสัตว์

10101600 นกและสัตว์ปีก

10101700 ปลาที�มีชีวิต

10101800 สัตว์นํ�าประเภทมีเปลือกและสัตว์นํ�าไม่มีกระดูกสันหลัง

10101900 แมลง

10102000 สัตว์ป่า

10110000 ผลิตภัณฑ์สําหรับสัตว์เลี�ยง

10111300 อุปกรณ์และเครื�องมือสําหรับดูแลสัตว์เลี�ยง

10120000 อาหารสัตว์

10121500 อาหารสําหรับการเลี�ยงปศุสัตว์

10121600 อาหารนกและสัตว์ปีก

10121700 อาหารปลา

10121800 อาหารสุนัขและอาหารแมว

10121900 อาหารสําหรับสัตว์ที�ใช้ฟันแทะ

10122000 อาหารสําหรับสัตว์เลื�อยคลาน

10122100 อาหารสําหรับสัตว์ประเภทอื�นๆ

10130000 กรงและที�อยู่ของสัตว์

10131500 ที�พักสําหรับสัตว์

10131600 กรงสัตว์

10131700 ที�อยู่สําหรับสัตว์

10140000 สินค้าประเภทเครื�องอานม้าและบังเหียน

10141500 เครื�องอานม้า

10141600 เครื�องบังเหียน

10150000 เมล็ดพันธุ์พืช หัว หน่อ ต้นอ่อนและกิ�งตัดชําพืชต่าง ๆ

10151500 เมล็ดและต้นอ่อนของผัก

10151600 เมล็ดธัญพืช

10151700 หญ้าและเมล็ดพืชและต้นอ่อนที�เป็นอาหารปศุสัตว์

10151800 เมล็ดและต้นอ่อนของพืชจําพวกเครื�องเทศ

10151900 เมล็ด หัว ต้นอ่อนและกิ�งชําของดอกไม้

10152000 เมล็ดและกิ�งชําของต้นไม้และไม้พุ่ม

10152100 เมล็ดพันธุ์อื�นๆที�นอกเหนือจากอาหารสัตว์

ภาคผนวก

รหัสหมวดพัสดุ
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10152200 เมล็ดและต้นอ่อนของพืชประเภทเส้นใย

10160000 ผลิตภัณฑ์จากการปลูกไม้ดอกและป่าไม้

10161500 ต้นไม้และไม้พุ่ม

10161600 ไม้ดอกเป็นต้น

10161700 ดอกไม้

10161800 ต้นไม้ไม่มีดอก

10161900 ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้ง

10170000 ปุ๋ย อาหารบํารุงพืชและยากําจัดวัชพืช

10171500 ปุ๋ยอินทรีย์และอาหารอินทรีย์บํารุงพืช

10171600 ปุ๋ยเคมีและอาหารเคมีบํารุงพืช

10171700 ยากําจัดวัชพืช

10190000 ผลิตภัณฑ์กําจัดสัตว์รบกวน

10191500 ยาปราบหรือยาขับไล่ศัตรูพืชและสัตว์รบกวน

10191700 อุปกรณ์กําจัดสัตว์รบกวน

11000000 แร่ธาตุ สิ�งทอและวัตถุดิบจากพืชและสัตว์ที�บริโภคไม่ได้

11100000 แร่ สินแร่และโลหะ

11101500 แร่

11101600 สินแร่

11101700 โลหะพื�นฐาน

11101800 โลหะมีค่า

11110000 ดินและหิน

11111500 ดินป่นและดิน

11111600 หิน

11111700 ทราย

11111800 ดินเหนียว

11120000 ผลิตภัณฑ์จากพืชและป่าไม้ที�บริโภคไม่ได้

11121500 นํ�าหล่อเลี�ยงในเนื�อเยื�อของต้นไม้

11121600 ผลิตภัณฑ์ไม้

11121700 ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้

11121800 เส้นใยพืช

11121900 ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื�องหอม

11130000 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที�บริโภคไม่ได้

11131500 หนังสัตว์ ผิวหนังและวัตถุดิบที�เป็นสิ�งทอจากสัตว์

11131600 ผลิตภัณฑ์อื�นๆที�ได้จากสัตว์

11140000 วัสดุที�เป็นเศษหรือของเสีย
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11141500 เศษหรือของเสียที�เป็นโลหะ

11141600 เศษหรือของเสียที�ไม่เป็นโลหะ

11141700 เศษหรือของเสียจากอาหารและยาสูบ

11150000 เส้นใย เส้นด้ายและด้ายดิบ

11151500 เส้นใย

11151600 เส้นด้าย

11151700 ด้ายดิบ

11160000 ผ้าและวัสดุทําจากหนัง

11161500 ผ้าไหม

11161600 ผ้าขนสัตว์

11161700 ผ้าฝ้าย

11161800 ผ้าสังเคราะห์

11162000 ผ้าทําจากพืชประเภทอื�นนอกเหนือจากฝ้าย

11162100 สิ�งทอหรือเสื�อผ้าที�ทําเป็นพิเศษ

11162200 ผ้าที�ไม่ใช่ผ้าทอ

11162300 เครื�องหนัง

12000000 เคมีภัณฑ์ รวมทั�งวัสดุที�อยู่ในรูปของชีวเคมีและแก๊ส

12130000 วัสดุที�เกี�ยวกับการระเบิด

12131500 วัตถุระเบิด

12131600 พลุดอกไม้ไฟ

12131700 เชื�อจุดระเบิด

12131800 เชื�อเพลิงที�ใช้ในการขับเคลื�อน

12140000 ธาตุและก๊าซ

12141500 โลหะอัลคาไลน์เอิร์ธ

12141600 โลหะหายาก

12141700 โลหะทรานซิชัน

12141800 โลหะอัลคาไล

12141900 อโลหะ ก๊าซบริสุทธิ�และก๊าซธรรมชาติ

12142000 ก๊าซเฉื�อย

12142100 ก๊าซที�ใช้ในงานอุตสาหกรรม

12142200 ธาตุที�มีกัมมันตภาพรังสี

12160000 สารเติมแต่ง

12161500 สารตัวนําและตัวกระทํา

12161600 ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี

12161700 เครื�องผ่อนความเป็นกรดหรือด่าง
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12161800 สารคอลลอยด์

12161900 สารลดแรงตึงผิว

12162000 ตัวเพิ�มสภาพพลาสติก

12162100 ตัวถ่วงการเกิดประกายไฟ

12162200 สารต่อต้านการรวมตัวของออกซิเจน

12162300 สารที�ใช้ในการบ่ม

12162400 ตัวแยกอณูในธาตุ

12162500 ตัวแยกส่วนผสมของของเหลวสองชนิดที�ไม่ละลายเข้ากัน

12162600 ตัวยึดดินเหนียว

12162700 สารเติมแต่งในของเหลว

12162800 ตัวลดการเสียดสี

12162900 สารควบคุมยางมะตอยในนํ�ามันก๊าด

12163000 ส่วนผสมที�ใช้แยกโคลน

12163100 ตัวป้องกันการเกิดตะกอน

12163200 สารป้องกันการไหลของก๊าซ

12163300 สารที�ใช้ในการเพิ�มปริมาณ

12163400 ตัวขยาย

12163500 วัตถุกันรั�วสําหรับบ่อนํ�ามัน

12163600 ตัวป้องกันการเกิดสนิม

12163700 ตัวควบคุมนํ�าในก๊าซ

12163800 วัตถุดูดซับสารเคมี

12163900 ตัวควบคุมการเกิดคราบสนิม

12164000 นํ�ายาฆ่าเชื�อแบคทีเรีย

12164100 วัตถุที�อยู่ในหิน

12164200 ตัวถ่วง

12164300 ตัวควบคุมเหล็ก

12164400 สารที�ไม่สามารถละลายเข้ากันได้

12164500 สิ�งเติมแต่งในอาหารหรือยา

12170000 สารสี

12171500 สีย้อม

12171600 สีผง

12171700 สารประกอบสีและการกระจายสี

12180000 ขี�ผึ�งและนํ�ามัน

12181500 ขี�ผึ�ง

12181600 นํ�ามัน
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12190000 ตัวทําละลาย

12191500 ตัวทําละลายที�ประกอบด้วยไฮโดรเจนและคาร์บอน

12191600 ตัวทําละลายที�ประกอบด้วยออกซิเจน

12200000 ผลิตผลที�ได้ระหว่างกระบวนการทางเคมีและสารยึดติด

12201500 ผลิตผลที�ได้ระหว่างกระบวนการทางเคมี

12201600 สารยึดติด

12350000 สารประกอบและสารผสม

12352000 สารประกอบคาร์บอนและสารประกอบที�มีกลิ�นหอม

12352100 สารประกอบที�ได้จากอนุพันธ์ของสิ�งมีชีวิตและสารประกอบทดแทน

12352200 ชีวเคมี

12352300 สารประกอบอนินทรีย์

12352400 สารผสม

13000000 เรซิน ชันสน ยาง โฟม ฟิล์มและวัสดุที�มีความยืดหยุ่น

13100000 ยางและวัสดุที�มีความยืดหยุ่น

13101500 ยางธรรมชาติ

13101600 ยางแปรรูปและยางสังเคราะห์

13101700 วัสดุที�มีความยืดหยุ่น

13101900 พลาสติกที�แข็งตัวเมื�อร้อน

13102000 พลาสติกที�อ่อนตัวเมื�อร้อน

13110000 เรซิน ชันสนและวัสดุอื�น ๆ ที�ได้จากเรซิน

13111000 เรซิน

13111100 ชันสน

13111200 ฟิล์ม

13111300 โฟม

14000000 วัสดุสําหรับทํากระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

14100000 วัสดุสําหรับทํากระดาษ

14101500 วัตถุดิบ

14110000 ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

14111500 กระดาษสําหรับพิมพ์และเขียน

14111600 กระดาษมีลวดลาย

14111700 ผลิตภัณฑ์กระดาษสําหรับใช้ส่วนตัว

14111800 กระดาษใช้กับงานธุรกิจ

14120000 กระดาษใช้สําหรับอุตสาหกรรม

14121500 กระดาษสําหรับทํากล่องบรรจุ

14121600 กระดาษชนิดบาง (กระดาษทิชช)ู
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14121700 กระดาษลามิเนต

14121800 กระดาษเคลือบ

14121900 กระดาษสําหรับพิมพ์ออฟเซ็ตหรือหนังสือพิมพ์

14122100 กระดาษธรรมดาไม่เคลือบ

14122200 กระดาษใช้สําหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ

15000000 เชื�อเพลิงและสารเติมแต่งในนํ�ามันเชื�อเพลิง สารหล่อลื�นและวัสดุป้องกันการกัดกร่อน

15100000 เชื�อเพลิง

15101500 ปิโตรเลียมและของเหลวที�กลั�นได้

15101600 เชื�อเพลิงที�เป็นของแข็งและเชื�อเพลิงที�เป็นเจล

15110000 เชื�อเพลิงที�เป็นแก๊สและสารเติมแต่ง

15111500 เชื�อเพลิงที�เป็นแก๊ส

15111700 สารเติมแต่งเชื�อเพลิง

15120000 นํ�ามันหล่อลื�น นํ�ามัน จาระบีและสารป้องกันการกัดกร่อน

15121500 สารหล่อลื�น

15121800 สารป้องกันการกัดกร่อน

15121900 จาระบี

15130000 เชื�อเพลิงสําหรับเครื�องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

15131500 เชื�อเพลิงนิวเคลียร์

15131600 ส่วนประกอบเชื�อเพลิงที�มีการแตกตัวของนิวเคลียร์

20000000 เครื�องจักรและอุปกรณ์ประกอบในการทําเหมืองแร่และการขุดเจาะหลุม

20100000 เครื�องจักรและอุปกรณ์ในการทําเหมืองแร่และทําเหมืองหิน

20101500 อุปกรณ์ในการตัด

20101600 อุปกรณ์ในการร่อนและการป้อน

20101700 เครื�องบด เครื�องกะเทาะและเครื�องเจียร

20101800 ระบบเครื�องกลสนับสนุนภาคพื�นดิน

20101900 ระบบกะเทาะหินชั�นรองลงไป

20102000 ระบบการสํารวจและการพัฒนา

20102100 เครื�องมือหรือสว่านเจาะหิน

20102200 เครื�องจักรสําหรับป้อนวัตถุระเบิด

20102300 พาหนะสําหรับใช้งานในเหมืองใต้ดิน

20110000 อุปกรณ์ในการขุดเจาะและปฏิบัติการในหลุม

20111500 อุปกรณ์ในการขุดเจาะและสํารวจ

20111600 เครื�องจักรในการขุดเจาะและปฏิบัติการ

20111700 อุปกรณ์ประกอบในการขุดเจาะและปฏิบัติการ

20120000 อุปกรณ์ขุดเจาะและสํารวจนํ�ามันและก๊าซ
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20121000 อุปกรณ์สําหรับงานกัดกรด

20121100 อุปกรณ์สําหรับงานหล่อซีเมนต์

20121200 อุปกรณ์ในงานดันให้แยก

20121300 อุปกรณ์สําหรับควบคุมทราย

20121400 เครื�องมือและอุปกรณ์เตรียมหลุมให้พร้อมผลิต

20121500 เครื�องมือขุดเจาะทั�วไป

20121600 หัวสว่านสําหรับขุดเจาะ

20121700 เครื�องมือกู้วัตถุที�ค้างในหลุมออกมา

20121800 อุปกรณ์ขุดเจาะที�สามารถปรับทิศทางได้

20121900 อุปกรณ์วัดและบันทึกขนาดความลึกของหลุม

20122000 อุปกรณ์ในการจับยึดและทดสอบ

20122100 อุปกรณ์เจาะปรุผนัง

20122200 อุปกรณ์ทดสอบหลุม

20122300 อุปกรณ์สายส่งอุปกรณ์เข้าออกท่อ

20122400 อุปกรณ์ในระบบการผลิต

20122500 อุปกรณ์ในการม้วนท่อ

20122600 อุปกรณ์วัดคลื�นไหวสะเทือน

20122700 ผลิตภัณฑ์เกี�ยวกับท่อส่งนํ�ามันในชนบท

20122800 แท่นเจาะและอุปกรณ์สําหรับขุดเจาะและซ่อมแซม

20122900 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลเกี�ยวกับผิวดิน

20123000 อุปกรณ์หลายอย่างที�ใช้ประกอบกัน

20130000 วัสดุที�ใช้ในการขุดเจาะและปฏิบัติการ นํ�ามันและก๊าซ

20131000 โคลนและวัสดุจากการขุดเจาะ

20131100 วัสดุรักษารอยแยกในหลุมนํ�ามัน

20131200 ของเหลวที�ใช้เตรียมหลุมให้พร้อมผลิต

20131300 ซีเมนต์สําหรับหลุมนํ�ามัน

20140000 อุปกรณ์ที�ใช้ในการปฏิบัติงานและผลิตนํ�ามันและก๊าซ

20141000 อุปกรณ์หัวสูบหลุมนํ�ามัน

20141100 ระบบฉีดอัดสารเคมี

20141200 อุปกรณ์แยกของแข็ง

20141300 เครื�องสูบฉีดแรงดันสูงและที�ยึดในหลุม

20141400 อุปกรณ์ประกอบการผลิตที�ใช้ในหลุม

20141500 เครื�องสูบที�ใช้ในหลุม

20141600 เครื�องสูบออก

20141700 แท่นผลิตและจัดเก็บผลิตภัณฑ์กลางทะเล
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20141800 เครื�องมือวัดอัตราการไหลของการผลิตในหลุม

20141900 อุปกรณ์บําบัดก๊าซ

20142000 เครื�องทําไกลโคลขึ�นมาใหม่

20142100 อุปกรณ์ส่งหรือท่อนําความร้อน

20142200 ท่อนําความร้อน

20142300 ชุดเครื�องฉีดอัดในการผลิต

20142400 อุปกรณ์ใช้บนพื�นใต้ทะเล

20142500 อุปกรณ์บําบัดนํ�าจากการผลิต

20142600 เครื�องมือสําหรับระบบควบคุมการผลิต

20142700 ชุดเครื�องสูบ

20142800 เครื�องแยกผลิตภัณฑ์

20142900 เรือและถังขนาดใหญ่ สําหรับเก็บผลิตภัณฑ์

20143000 ท่อนําวัสดุขึ�นลง

21000000 เครื�องจักรและอุปกรณ์สําหรับการทําไร่ ประมง ป่าไม้และสัตว์ป่า

21100000 เครื�องจักรและอุปกรณ์สําหรับการเกษตรกรรม ป่าไม้และภูมิประเทศ

21101500 เครื�องจักรเกษตรกรรมในการเตรียมดิน

21101600 เครื�องจักรเกษตรกรรมสําหรับการเพาะปลูกและการหว่านเมล็ด

21101700 เครื�องจักรเกษตรกรรมสําหรับการเก็บเกี�ยว

21101800 เครื�องมือสําหรับฉีดพ่นและทําละอองทางการเกษตร

21101900 อุปกรณ์ที�ใช้ในการเลี�ยงสัตว์ปีกและปศุสัตว์

21102000 เครื�องจักรเกษตรกรรมสําหรับการทําความสะอาด การคัดแยกและการแบ่ง

21102100 เครื�องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

21102200 เครื�องจักรและอุปกรณ์ในการทําป่าไม่

21102300 อุปกรณ์เรือนกระจก

21102400 อุปกรณ์การเพาะพันธุ์แมลง

21110000 อุปกรณ์การประมงและเกษตรกรรมใต้นํ�า

21111500 อุปกรณ์ตกปลาเพื�อการค้า

21111600 อุปกรณ์การเพาะเลี�ยงสัตว์นํ�า

22000000 เครื�องจักรและอุปกรณ์เกี�ยวกับงานอาคารและการก่อสร้าง

22100000 เครื�องจักรและอุปกรณ์เกี�ยวกับการก่อสร้างที�เป็นงานหนัก

22101500 เครื�องจักรในการขนถ่ายดิน

22101600 อุปกรณ์ปูถนน

22101700 ส่วนประกอบของอุปกรณ์ที�ใช้งานหนัก

22101800 ลิฟท์แบบลอยตัวในอากาศ

22101900 เครื�องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างอาคาร
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22102000 เครื�องจักรและอุปกรณ์ในการรื�อถอนอาคาร

23000000 เครื�องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป

23100000 เครื�องจักรในการแปรรูปวัตถุดิบ

23101500 เครื�องจักรสําหรับงานไม้ งานหิน งานเซรามิคและงานที�คล้ายคลึงกัน

23110000 เครื�องจักรในการแปรรูปปิโตรเลียม

23111500 เครื�องจักรและอุปกรณ์การกลั�นและแปรรูปปิโตรเลียม

23111600 เครื�องจักรบําบัดนํ�า

23120000 เครื�องจักรและอุปกรณ์การผลิตสิ�งทอและผ้า

23121500 เครื�องจักรและอุปกรณ์แปรรูปสิ�งทอ

23121600 เครื�องจักร อุปกรณ์และส่วนประกอบในการทํางานเกี�ยวกับสิ�งทอ

23130000 เครื�องจักรและอุปกรณ์การเจียระไน

23131500 อุปกรณ์และวัสดุสิ�นเปลืองในการเจียระไน การขัดและการขึ�นเงา

23131600 เครื�องมือและอุปกรณ์ในการเจียระไนหน้าพลอย

23131700 อุปกรณ์ทําหัวพลอย

23140000 เครื�องจักรและเครื�องมือในการทําและซ่อมเครื�องหนัง

23141600 เครื�องจักรและอุปกรณ์ในการเตรียมหนัง

23141700 เครื�องจักรและอุปกรณ์ในการทําและซ่อมเครื�องหนัง

23150000 เครื�องจักร อุปกรณ์และวัสดุสิ�นเปลืองในกระบวนการแปรรูปทางอุตสาหกรรม

23151500 เครื�องจักร อุปกรณ์และวัสดุสิ�นเปลืองในกระบวนการแปรรูปยางและพลาสติก

23151600 เครื�องจักร อุปกรณ์และวัสดุสิ�นเปลืองในอุตสาหกรรมซีเมนต์ เซรามิคและแก้ว

23151700 เครื�องจักร อุปกรณ์และวัสดุสิ�นเปลืองในอุตสาหกรรมแว่นตา

23151800 เครื�องจักร อุปกรณ์และวัสดุสิ�นเปลืองเกี�ยวกับอุตสาหกรรมเภสัชกรรม

23151900 เครื�องจักร อุปกรณ์และวัสดุสิ�นเปลืองเกี�ยวกับการทํากระดาษและการแปรรูปกระดาษ

23152000 เครื�องจักร อุปกรณ์และวัสดุสิ�นเปลืองเกี�ยวกับการขนย้ายและควบคุม

23152100 เครื�องจักรและอุปกรณ์เกี�ยวกับการแยกผลผลิต

23152200 โต๊ะและแท่นสําหรับการผลิต

23152900 เครื�องจักรบรรจุหีบห่อ

23153000 ระบบและอุปกรณ์ในการจับยึด การกําหนดตําแหน่งและการวางชิ�นงาน

23153100 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ในเครื�องจักรอุตสาหกรรม

23153200 แขนกล

23153300 เครื�องมือตัด

23153400 เครื�องจักรประกอบชิ�นส่วน

23153500 ระบบการทําสี

23160000 เครื�องจักร อุปกรณ์และวัสดุสิ�นเปลืองในกระบวนการหล่อ

23161500 เครื�องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการหล่อ
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23161600 วัสดุสิ�นเปลืองในกระบวนการหล่อ

23170000 เครื�องจักร อุปกรณ์และวัสดุสิ�นเปลืองในโรงงาน

23171500 เครื�องจักรและวัสดุสิ�นเปลืองในการบัดกรี การเชื�อมทองเหลืองและการเชื�อมโลหะ

23171600 เครื�องมือกล

23171700 เครื�องจักรสําหรับดัดและขึ�นรูปโลหะ

23171800 แม่พิมพ์ขึ�นรูปโลหะ

23171900 อุปกรณ์จับยึดพิเศษ

23172000 วัสดุที�ใช้กับเครื�องจักรในการทํางานโลหะ

23180000 อุปกรณ์ที�ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื�องดื�ม

23181500 เครื�องจักรสําหรับเตรียมอาหาร

23181600 เครื�องตัดอาหาร

23181700 เครื�องปรุงอาหารและรมควัน

23181800 เครื�องจักรในอุตสาหกรรมแปรรูปเครื�องดื�ม

23190000 เครื�องผสมอาหารและชิ�นส่วนอุปกรณ์ของเครื�องผสมอาหาร

23191000 เครื�องผสมอาหารเป็นครั�งๆ

23191100 เครื�องผสมอาหารแบบต่อเนื�อง

23191200 ชิ�นส่วนอุปกรณ์ของเครื�องผสมอาหาร

23200000 อุปกรณ์การขนถ่ายปริมาณมาก

23201000 ระบบการเชื�อมต่อของเหลวที�เป็นก๊าซ

23201100 การดูดซึมและการแลกเปลี�ยนอิออน

23201200 อุปกรณ์อบแห้งในงานอุตสาหกรรม

23210000 เครื�องจักร เครื�องมือและอุปกรณ์ในการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์

23211000 เครื�องจักรและอุปกรณ์เสริมในการประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์

23211100 เครื�องจักรในการผลิตและแปรรูปทางอิเล็กทรอนิกส์

23220000 เครื�องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปไก่

23221000 เครื�องจักรและอุปกรณ์ของฝ่ายรับสินค้า

23221100 เครื�องจักรและอุปกรณ์การฆ่าและการถอนขน

23221200 เครื�องจักรและอุปกรณ์การชําแหละ

23230000 เครื�องจักรและอุปกรณ์การเลื�อยและการตัดไม้เป็นท่อน

23231000 เครื�องลากซุงและอุปกรณ์ประกอบ

23231100 เลื�อยสายพานและอุปกรณ์ประกอบ

23231200 เลื�อยวงเดือนและอุปกรณ์ประกอบ

23231300 เครื�องทํามุมไม้ที�ผ่านการตัด

23231400 เลื�อยแต่งมุมและอุปกรณ์ประกอบ

23231500 เครื�องคัดไม้และอุปกรณ์ประกอบ
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23231600 เครื�องกองไม้แปรรูปและอุปกรณ์ประกอบ

23231700 อุปกรณ์และส่วนประกอบในการอบแห้งไม้ซุง

23231800 เครื�องตัดไม้และอุปกรณ์ประกอบ

23231900 เครื�องไสไม้และอุปกรณ์ประกอบ

23232000 เครื�องขัดผิวไม้และอุปกรณ์ประกอบ

23232100 เลื�อยและอุปกรณ์สําหรับอู่ต่อเรือ

23232200 กบไสไม้และอุปกรณ์ประกอบ

24000000 เครื�องจักร อุปกรณ์และวัสดุสิ�นเปลืองในการเคลื�อนย้าย การจัดสภาพและการเก็บรักษา

24100000 เครื�องจักรและอุปกรณ์ในการเคลื�อนย้ายวัสดุ

24101500 รถบรรทุกที�ใช้ในงานอุตสาหกรรม

24101600 เครื�องมือและอุปกรณ์ในการยก

24101700 สายพานลําเลียงและอุปกรณ์ประกอบ

24101800 อุปกรณ์สําหรับท่าส่งสินค้า

24101900 อุปกรณ์การเคลื�อนย้ายถัง

24102000 ชั�นวางของและสถานที�เก็บของ

24102100 อุปกรณ์และวัสดุสิ�นเปลืองคลังสินค้า

24102200 เครื�องมือบรรจุหีบห่อ

24110000 ภาชนะและที�เก็บของ

24111500 ถุงหรือกระเป๋า

24111800 ถังและภาชนะทรงกระบอกขนาดใหญ่และอุปกรณ์ประกอบ

24112000 ถังและตะกร้าขนาดเล็ก

24112100 ถังไม้ ถังทรงกระบอกและถังทรงกลม ขนาดใหญ่

24112200 กระป๋องและถังทรงกระบอกขนาดเล็ก

24112400 หีบ ตู้และ หีบขนาดใหญ่สําหรับเก็บของ

24112500 กล่องกระดาษลูกฟูกและกล่องอื�น ๆ สําหรับส่งของ

24112600 ภาชนะใส่ของเหลว

24120000 วัสดุสําหรับการบรรจุหีบห่อ

24121500 กล่อง กระเป๋าและถุงสําหรับการบรรจุ

24121800 กระป๋องสําหรับการบรรจุ

24122000 ขวด

24130000 การแช่เย็นในงานอุตสาหกรรม

24131500 ตู้เย็นสําหรับใช้ในอุตสาหกรรม

24131600 ตู้แช่แข็งสําหรับใช้ในอุตสาหกรรม

24131900 เครื�องทํานํ�าแข็ง

24140000 วัสดุสิ�นเปลืองในการบรรจุ
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24141500 วัสดุสําหรับรัดและป้องกัน

24141600 วัสดุกันกระแทก

24141700 กระบอก แกน ฉลากและอุปกรณ์ประกอบสําหรับการบรรจุ

25000000 ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบของยานพาหนะ สําหรับการพาณิชย์ การทหารและส่วน

บุคคล

25100000 ยานยนต์

25101500 ยานยนต์สําหรับโดยสาร

25101600 ยานยนต์สําหรับขนส่งผลิตภัณฑ์และวัสดุ

25101700 ยานยนต์สําหรับรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย

25101800 จักรยานยนต์

25101900 ยานยนต์เพื�อใช้งานเฉพาะและเพื�อสันทนาการ

25102000 ยานยนต์เพื�อการรบ

25102100 รถแทรกเตอร์

25110000 ยานพาหนะขนส่งทางนํ�า

25111500 เรือที�ใช้เพื�อการพาณิชย์

25111600 เรือรักษาความปลอดภัยและเรือกู้ภัย

25111700 เรือที�ใช้ในการทหาร

25111800 เรือที�ใช้เพื�อสันทนาการ

25111900 ระบบเดินเรือทะเลและอุปกรณ์ประกอบย่อย

25120000 เครื�องจักรและอุปกรณ์ทางรถไฟและทางรถราง

25121500 หัวรถจักรและรถโยกไฟฟ้า

25121600 รถที�วิ�งบนทางรถไฟและทางรถราง

25121700 อุปกรณ์และระบบสนับสนุนทางรถไฟ

25130000 อากาศยาน

25131500 อากาศยานแบบมีปีกอยู่กับที�

25131600 อากาศยานแบบปีกหมุนเพื�อการพลเรือนและเพื�อการค้า

25131700 อากาศยานแบบมีปีกอยู่กับที�เพื�อการทหาร

25131800 อากาศยานเพื�อวัตถุประสงค์เฉพาะ

25131900 อากาศยานแบบปีกหมุนเพื�อการทหาร

25132000 อากาศยานเพื�อการสันทนาการ

25150000 ยานอวกาศ

25151500 เรืออวกาศ

25151700 ดาวเทียม

25160000 จักรยานแบบไม่ใช้เครื�องยนต์

25161500 พาหนะที�ใช้เท้าถีบ



รหัสหมวดพัสดุ คําอธิบายหมวดพัสดุ

25170000 ส่วนประกอบและระบบของยานพาหนะ

25171500 ที�ปัดนํ�าฝน

25171600 ระบบละลายนํ�าแข็งและขจัดหมอก

25171700 ระบบเบรกและส่วนประกอบ

25171900 ล้อและขอบล้อ

25172000 ส่วนประกอบของระบบกันสะเทือน

25172100 ระบบป้องกันความปลอดภัยในยานยนต์และส่วนประกอบ

25172200 ประตูของยานยนต์

25172300 หน้าต่างและกระจกบังลมของยานยนต์

25172400 ถังนํ�ามันและระบบเชื�อเพลิง

25172500 ยางและยางใน

25172600 อุปกรณ์ตกแต่งภายในและภายนอก

25172700 ระบบควบคุมสภาพแวดล้อม

25172800 ระบบไฮดรอลิกและส่วนประกอบ

25172900 ไฟแสงสว่างภายนอกยานยนต์

25173000 ไฟแสงสว่างภายในยานยนต์

25173100 ระบบการระบุตําแหน่งและนําร่องและส่วนประกอบ

25173300 ระบบควบคุมหลัก

25173700 ตัวควบคุมไอเสียและการระบายไอเสีย

25173800 ระบบขับเคลื�อน

25173900 ส่วนประกอบทางไฟฟ้า

25174000 ระบบระบายความร้อนเครื�องยนต์

25174100 ระบบหลังคา

25174200 ระบบพวงมาลัย

25174400 ระบบภายในยานยนต์

25174600 ระบบที�นั�งในยานยนต์

25174700 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของจักรยาน

25180000 ตัวถังและเครื�องพ่วงของยานยนต์

25181600 โครงของยานยนต์

25181700 ผลิตภัณฑ์และวัสดุเครื�องพ่วง

25190000 อุปกรณ์สําหรับการบริการขนส่ง

25191500 ระบบสนับสนุนการขนส่งทางอากาศและอุปกรณ์

25191600 ระบบสนับสนุนการขนส่งทางอวกาศและอุปกรณ์

25191700 อุปกรณ์สําหรับการรับบริการด้านยานยนต์

25200000 ระบบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์สําหรับการบินในอากาศ
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25201500 ลําตัวและส่วนประกอบของอากาศยาน

25201600 ระบบการระบุตําแหน่งและนําร่องในอากาศและส่วนประกอบ

25201700 ระบบที�เกี�ยวข้องกับการสื�อสารในการบิน

25201800 ระบบควบคุมอากาศยานหลัก

25201900 ระบบฉุกเฉินสําหรับอากาศยาน

25202000 ระบบกําลังไฟฟ้าของอากาศยาน

25202100 เครื�องมือเครื�องใช้ในการบิน

25202200 ระบบลงจอดและระบบเบรกของอากาศยาน

25202300 เครื�องหน่วงเหนี�ยวผู้โดยสารของอากาศยาน

25202400 ถังเชื�อเพลิงและระบบเชื�อเพลิงของอากาศยาน

25202500 อุปกรณ์ของอากาศยาน

25202600 ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของอากาศยานและส่วนประกอบ

25202700 ถังสะสมของไหลสําหรับอากาศยาน

26000000 เครื�องจักรและอุปกรณ์กําเนิดพลังและระบบส่งกําลัง

26100000 แหล่งพลังงาน

26101500 เครื�องยนต์

26101600 มอเตอร์

26101700 ส่วนประกอบและอุปกรณ์เกี�ยวกับเครื�องยนต์

26101800 ส่วนประกอบของมอเตอร์หรือเครื�องกําเนิดไฟฟ้า

26101900 ส่วนประกอบเครื�องยนต์จุดระเบิดภายใน

26110000 แบตเตอรี� เครื�องกําเนิดไฟฟ้าและระบบส่งกําลัง

26111500 ระบบการส่งกําลัง

26111600 เครื�องกําเนิดไฟฟ้า

26111700 แบตเตอรี� ถ่านไฟฉายและส่วนประกอบ

26111800 ส่วนประกอบในการขับเคลื�อน

26111900 คลัตช์

26112000 ชิ�นส่วนคลัตช์และส่วนประกอบ

26112100 ระบบเบรกที�ใช้ในอุตสาหกรรม

26120000 สายไฟ สายเคเบิลและชุดประกอบสายไฟ

26121500 สายไฟฟ้า

26121600 สายเคเบิลไฟฟ้าและส่วนประกอบ

26121700 ชุดประกอบสายไฟ

26130000 การผลิตไฟฟ้า

26131500 โรงผลิตไฟฟ้า

26131600 โครงสร้างการระบายไอเสียและอุปกรณ์การตรวจจับไอเสีย
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26131700 อุปกรณ์วัดและตรวจจับการผลิตไฟฟ้า

26131800 อุปกรณ์ควบคุมการผลิตไฟฟ้า

26140000 เครื�องจักรและอุปกรณ์พลังงานปรมาณูและพลังงานนิวเคลียร์

26141600 อุปกรณ์ประกอบชิ�นส่วนย่อย

26141700 อุปกรณ์วัดปริมาณกัมมันตรังสี

26141800 อุปกรณ์เซลล์ความร้อน

26141900 เครื�องมือวัดนิวเคลียสของอะตอมที�ใช้ในอุตสาหกรรม

26142000 อุปกรณ์การฉายรับสี

26142100 อุปกรณ์เครื�องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

26142200 อุปกรณ์เชื�อเพลิงนิวเคลียร์

26142300 อุปกรณ์ป้องกันรังสี

26142400 อุปกรณ์ที�เป็นของเหลือใช้จากกัมมันตรังสี

27000000 เครื�องมือและเครื�องจักรทั�วไป

27110000 เครื�องมือที�ใช้งานด้วยมือ

27111500 เครื�องมือในการตัด การม้วนและการเจาะรู

27111600 เครื�องมือขึ�นรูป

27111700 ประแจและไขควง

27111800 เครื�องมือวัดและชุดเครื�องมือการออกแบบ

27111900 เครื�องมือสําหรับงานขัดหยาบและงานขัดเงา

27112000 เครื�องมือทําสวน

27112100 เครื�องมือในการจับและหนีบ

27112200 เครื�องมือสําหรับการฉาบปูนและคอนกรีต

27112300 เครื�องทําเครื�องหมาย

27112400 เครื�องมือติดตั�งอุปกรณ์การยึด

27112500 เครื�องมืองัดและคัดโค้ง

27112600 เครื�องปิดผนึกกันรั�ว

27112700 เครื�องมือใช้กําลัง

27112800 วัสดุและอุปกรณ์ที�ใช้กับเครื�องมือ

27112900 เครื�องมือทีใช้จ่ายวัสดุ

27113000 แปรง

27113100 เครื�องมือในการดึง

27113200 ชุดเครื�องมือ

27120000 เครื�องจักรและอุปกรณ์ไฮดรอลิก

27121500 เครื�องอัดไฮดรอลิก

27121600 กระบอกและลูกสูบไฮดรอลิก
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27121700 เครื�องประกอบสายและท่อไฮดรอลิก

27126100 เครื�องมือไฮดรอลิก

27130000 เครื�องจักรและอุปกรณ์นิวแมติก

27131500 เครื�องมือนิวแมติก

27131600 อุปกรณ์ลมต่อพ่วงและตัวเชื�อมต่อ

27131700 กระบอกนิวแมติกและส่วนประกอบ

27140000 เครื�องมือที�ใช้เฉพาะรถยนต์

27141000 เครื�องมือสําหรับตัวถังรถยนต์

27141100 อุปกรณ์กันสะเทือน

30000000 ส่วนประกอบและวัสดุสิ�นเปลืองของโครงสร้าง อาคาร สิ�งก่อสร้างและการผลิต

30100000 วัสดุโครงสร้างและรูปทรงพื�นฐาน

30101500 วัสดุที�มีมุมฉาก

30101600 วัสดุเป็นแท่ง

30101700 วัสดุทําคาน

30101800 วัสดุเป็นราง

30101900 วัสดุเป็นม้วน

30102000 วัสดุเป็นแผ่นบาง

30102200 วัสดุเป็นแผ่น

30102300 วัสดุมีรูปทรงเฉพาะ

30102400 วัสดุเป็นเส้น

30102500 วัสดุแผ่น

30102600 โลหะเป็นแผ่นยาว

30102800 เสาเข็ม

30102900 เสา

30103000 เพลา

30103100 ราว

30103200 ตะแกรง

30103300 โลหะเป็นเส้น

30103400 ก้อนโลหะ

30103500 แกนรังผึ�ง

30103600 ผลิตภัณฑ์โครงสร้าง

30103700 สายถัก

30110000 คอนกรีตและ ซีเมนต์และปูนพลาสเตอร์

30111500 คอนกรีตและปูนซีเมนต์ขาว

30111600 ซีเมนต์และปูนขาว
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30111700 ปูนพลาสเตอร์

30120000 ถนนและภูมิสถาปัตย์

30121500 ผลิตภัณฑ์ที�ได้จากนํ�ามันดิน

30121600 ยางมะตอยต่าง ๆ

30130000 วัสดุก่อสร้าง

30131500 บล็อก

30131600 อิฐ

30131700 กระเบื�องและหินปูพื�น

30140000 ฉนวน

30141500 ฉนวนกันความร้อน

30141600 ฉนวนชนิดพิเศษ

30150000 วัสดุตกแต่งภายนอก

30151500 วัสดุมุงหลังคา

30151600 อุปกรณ์ในการมุงหลังคา

30151700 รางนํ�าฝนและอุปกรณ์

30151800 วัสดุทํากําแพงและผนัง

30151900 วัสดุและผลิตภัณฑ์เครื�องตกแต่ง

30152000 รั�ว

30152100 พื�นผิว

30160000 วัสดุตกแต่งภายใน

30161500 วัสดุตกแต่งผนัง

30161600 วัสดุทําฝ้าเพดาน

30161700 วัสดุปูพื�น

30161800 งานทําตู้

30161900 งานไม้และงานหล่อ

30170000 ประตู หน้าต่างและกระจก

30171500 ประตู

30171600 หน้าต่าง

30171700 ผลิตภัณฑ์ที�ทําด้วยกระจก

30171800 หลังคาโปร่งให้แสงผ่านได้

30171900 วงกบหน้าต่าง

30172000 ประตูรั�ว

30180000 อุปกรณ์สําหรับงานประปา

30181500 เครื�องสุขภัณฑ์

30190000 อุปกรณ์ที�ใช้ประกอบการก่อสร้างและการซ่อมบํารุง



รหัสหมวดพัสดุ คําอธิบายหมวดพัสดุ

30191500 บันไดและนั�งร้าน

30191600 อุปกรณ์ของบันไดและนั�งร้าน

30200000 โครงสร้างสําเร็จรูปต่าง ๆ

30201500 โครงสร้างสําเร็จรูปสําหรับผลิตภัณฑ์เกษตร

30201600 โครงสร้างสําเร็จรูปสําหรับที�พักอาศัย

30201700 โครงสร้างสําเร็จรูปสําหรับใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

30201800 โครงสร้างสําเร็จรูปใช้งานในกรณีฉุกเฉิน

30201900 โครงสร้างสําหรับใช้งานด้านการแพทย์

30220000 โครงสร้างถาวร

30221000 โครงสร้างสําหรับใช้งานเชิงพาณิชย์และสันทนาการ

30222000 โครงสร้างสําหรับการขนส่ง

30222100 โครงสร้างสร้างสาธารณะ

30222200 สิ�งก่อสร้างเกี�ยวกับสาธารณูปการ

30222300 โครงสร้างที�ใช้งานด้านการศึกษาและวิจัย

30222400 วัสดุอุปกรณ์ที�ใช้ในโรงพยาบาล

30222500 วัสดุอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่าง ๆ

30222600 วัสดุอุปกรณ์เกี�ยวกับการกีฬาและอนามัย

30222700 วัสดุอุปกรณ์ที�ใช้งานด้านอุตสาหกรรม

30222800 วัสดุอุปกรณ์ที�ใช้งานด้านการเกษตร การเลี�ยงสัตว์และการประมง

30222900 วัสดุอุปกรณ์ที�ใช้ในการป้องกันภัย

30223000 สิ�งปลูกสร้างทางศาสนา

31000000 ชิ�นส่วนและอุปกรณ์จากการผลิต

31100000 การหล่อโลหะ

31101500 การหล่อโดยใช้การฉีดขึ�นรูป

31101600 การหล่อโดยใช้แบบหล่อทราย

31101700 การหล่อโดยใช้แบบหล่อถาวร

31101800 การหล่อโดยใช้แบบหล่อเชลโมลด์

31101900 การหล่อแบบขี�ผึ�งหาย

31102000 การหล่อเหวี�ยง

31102100 การหล่อโดยใช้แบบหล่อเซรามิค

31102200 การหล่อโดยใช้แบบหล่อแกรไฟต์

31102300 การหล่อโดยใช้แบบหล่อปูนพลาสเตอร์

31102400 การหล่อแบบสุญญากาศ

31110000 การรีดขึ�นรูป

31111500 การรีดขึ�นรูปผ่านแม่พิมพ์
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31111600 การรีดขึ�นรูปโดยวิธีการอัด

31111700 การรีดขึ�นรูปเย็น

31120000 วัสดุที�หล่อด้วยเครื�องจักร

31121000 วัสดุที�หล่อจากกระบวนการวีโปรเซสโดยเครื�องจักร

31121100 วัสดุที�หล่อจากเบ้าด้วยเครื�องจักร

31121200 วัสดุที�หล่อจากทรายด้วยเครื�องจักร

31121300 วัสดุที�หล่อจากแม่พิมพ์ถาวรด้วยเครื�องจักร

31121400 วัสดุที�หล่อจากแม่พิมพ์ปูนพลาสเตอร์ด้วยเครื�องจักร

31121500 วัสดุที�หล่อจากแม่พิมพ์ที�เป็นปลอกด้วยเครื�องจักร

31121600 วัสดุที�หล่อจากเครื�องปกคลุมด้วยเครื�องจักร

31121700 วัสดุที�หล่อโดยวิธีเหวี�ยงจากศูนย์กลางโดยใช้เครื�องจักร

31121800 วัสดุที�หล่อด้วยแม่พิมพ์เซรามิคด้วยเครื�องจักร

31121900 วัสดุที�หล่อจากแม่พิมพ์ที�เป็นแกรไฟต์โดยใช้เครื�องจักร

31130000 การตีขึ�นรูป

31131500 การตีขึ�นรูปโดยใช้แม่พิมพ์เปิด

31131600 การตีขึ�นรูปโดยใช้แม่พิมพ์ปิด

31131700 วัสดุที�หลอมจากเบ้าที�ใช้แรงอัด

31131800 วัสดุที�ได้จากการหลอมโดยวิธีจุ่ม

31131900 วัสดุที�ได้จากการหลอมจากแหวนลูกกลิ�ง

31132000 ชิ�นส่วนที�ทําจากโลหะผง

31140000 การขึ�นโดยแม่พิมพ์

31141500 การฉีดขึ�นรูป

31141600 วัสดุที�ได้จากการปั�นในสุญญากาศ

31141700 วัสดุที�ได้จากการปั�นแบบเป่า

31141800 แม่พิมพ์แบบฉีด

31150000 เชือก โซ่ สายเคเบิล สายไฟและสายรัด

31151500 เชือก

31151600 โซ่

31151700 สายเคเบิลงานเครื�องกล

31151800 ลวดงานเครื�องกล

31151900 สายรัด

31152000 ลวดใช้ป้องกันภัย

31160000 ชิ�นส่วนและเครื�องมือสําหรับงานผลิต

31161500 สกรู

31161600 สลักเกลียว



รหัสหมวดพัสดุ คําอธิบายหมวดพัสดุ

31161700 แป้นเกลียว

31161800 แหวน

31161900 สปริง

31162000 ตะปู

31162100 สมอ

31162200 หมุดยํ�า

31162300 เครื�องมือสําหรับงานติดตั�ง

31162400 อุปกรณ์จับยึดอื�นๆ

31162500 ชิ�นส่วนคํ�ายันหรือหนุน

31162600 ตะขอ

31162700 ชิ�นส่วนหรืออุปกรณ์การม้วน

31162800 ชิ�นส่วนหรืออุปกรณ์การผลิตอื�นๆ

31162900 อุปกรณ์หนีบจับ

31163000 อุปกรณ์ต่อพ่วงทางกล

31163100 อุปกรณ์เชื�อมต่อ

31163200 อุปกรณ์ยึดชิ�นส่วน

31163300 ชิ�นส่วนสําหรับรอง

31170000 ลูกปืน ปลอก ล้อและเฟือง

31171500 ลูกปืน

31171600 ปลอก

31171700 เฟือง

31171800 ล้อที�ใช้ในงานอุตสาหกรรม

31171900 ล้อเฟือง

31180000 ปะเก็นและวัสดุปิดผนึก

31181500 ปะเก็น

31181600 วัสดุปิดผนึก

31181700 แหวนลูกสูบและ ปลอกสําหรับอัดเครื�องจักร

31190000 วัสดุเจียรและ ขัดผิว

31191500 อุปกรณ์ขัดผิวและวัสดุสําหรับขัดผิว

31191600 ล้อขัด

31200000 กาวและตัวปิดผนึก

31201500 เทป

31201600 กาวและ ตัวปิดผนึกอื�น ๆ

31210000 สี สีรองพื�นและสารเคลือบผิว

31211500 สีและ สีรองพื�น
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31211600 สิ�งเติมแต่งสี

31211700 สารเคลือบผิว

31211800 ตัวทําละลายและทินเนอร์ผสมสี

31211900 อุปกรณ์ทาสี

31220000 สารสกัดสําหรับการย้อมและการฟอกหนัง

31221600 ผลิตภัณฑ์เพื�อการฟอกหนัง

31230000 วัตถุดิบสําหรับงานผลิต

31231100 วัตถุดิบเป็นแท่ง

31231200 วัตถุดิบเป็นแผ่น

31231300 วัตถุดิบที�เป็นท่อ

31231400 วัตถุดิบสําหรับรอง

31240000 เครื�องมือเกี�ยวกับการมองเห็นในอุตสาหกรรม

31241500 เลนส์และ แก้วพริสซึม

31241600 ช่องว่างสําหรับส่อง

31241700 กระจก

31241800 วัสดุกรองแสง

31241900 ยอดกลมของเครื�องส่อง

31242000 ช่องสําหรับเลนส์และเลเซอร์

31242100 อุปกรณ์สําหรับเครื�องมือช่วยการมองเห็น

31242200 ส่วนประกอบของอุปกรณ์การมองเห็นอื�นๆ

31250000 ระบบคุมนิวแมติก ไฮดรอลิกและ ระบบควบคุมไฟฟ้า

31251500 อุปกรณ์สั�งงานขับเคลื�อน

31251600 ส่วนประกอบหุ่นยนต์

31260000 ฝาครอบ ตู้และ ปลอก

31261500 ฝาครอบและ ตู้

31261600 เปลือกและ ปลอก

31261700 ฝาครอบ หรือเครื�องห่อหุ้มที�ควบคุมเสียงสะท้อน หรือเสียง

31270000 ชิ�นส่วนที�ผลิตจากเครื�องจักร

31271600 สกรูที�ผลิตจากเครื�องจักร

31280000 ชิ�นส่วนจากการปั�มขึ�นรูปและงานโลหะแผ่น

31281500 ชิ�นส่วนจากการปั�มขึ�นรูป

31281700 ชิ�นส่วนจากการเชื�อมประกอบ

31281800 ชิ�นส่วนที�ได้จากการเจาะ

31281900 ชิ�นส่วนที�ได้จากการอัดขึ�นรูป

31282000 ชิ�นส่วนที�ขึ�นรูป
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31282100 ชิ�นส่วนจากการปั�นขึ�นรูป

31282200 ชิ�นส่วนจากการม้วนขึ�นรูป

31282300 ชิ�นส่วนจากการขึ�นรูปแบบยืด

31282400 ชิ�นส่วนจากการขึ�นรูปด้วยการระเบิด

31290000 วัสดุที�รีดขึ�นรูปด้วยเครื�องจักร

31291100 วัสดุที�รีดขึ�นรูปจากพลังนํ�าโดยใช้เครื�องจักร

31291200 วัสดุที�รีดขึ�นรูปจากแรงอัดโดยเครื�องจักร

31291300 ชิ�นส่วนจากการรีดขึ�นรูปเย็น

31291400 ชิ�นส่วนจากการรีดขึ�นรูปร้อน

31300000 ชิ�นส่วนจากการตีขึ�นรูป

31301100 วัสดุที�ได้จากการหลอมจากเบ้าเปิดโดยใช้เครื�องจักร

31301200 วัสดุที�ได้จากการหลอมจากเบ้าปิดโดยใช้เครื�องจักร

31301300 วัสดุที�ได้จากการหลอมจากเบ้าที�ใช้แรงอัดด้วยเครื�องจักร

31301400 วัสดุที�ได้จากการหลอมด้วยการจุ่มโดยใช้เครื�องจักร

31301500 วัสดุที�ได้จากการหลอมด้วยแหวนหมุนโดยใช้เครื�องจักร

31310000 ท่อประกอบสําหรับงานโครงสร้าง

31311100 ท่อประกอบจากการเชื�อมด้วยสารละลาย

31311200 ท่อประกอบจากการยึดด้วยหมุดยํ�า

31311300 ท่อประกอบจากการยึดด้วยสลักเกลียว

31311400 ท่อประกอบจากการเชื�อมด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต

31311500 ท่อประกอบจากการเชื�อมหรือเชื�อมแล่นประสาน

31311600 ท่อประกอบจากการที�เชื�อมด้วยโซนิค

31311700 ท่อประกอบจากการแบบผูก

31320000 ชิ�นส่วนแท่งประกอบสําเร็จรูป

31321100 ชิ�นส่วนแท่งประกอบแบบใช้นํ�ายาประสาน

31321200 ชิ�นส่วนแท่งประกอบแบบเชื�อมละลาย

31321300 ชิ�นส่วนแท่งประกอบแบบยึดด้วยหมุดโลหะ

31321400 ชิ�นส่วนแท่งประกอบแบบเชื�อมหรือชุบทองแดง

31321500 ชิ�นส่วนแท่งประกอบแบบเชื�อมด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต

31321600 ชิ�นส่วนแท่งประกอบแบบเชื�อมด้วยโซนิค

31321700 ชิ�นส่วนแท่งประกอบแบบยึดด้วยสลักเกลียว

31330000 เครื�องประกอบโครงสร้างสําเร็จรูป

31331100 เครื�องประกอบโครงสร้างแบบผูก

31331200 เครื�องประกอบโครงสร้างแบบยึดด้วยสลักเกลียว

31331300 เครื�องประกอบโครงสร้างแบบเชื�อมด้วยโซนิค
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31331400 เครื�องประกอบโครงสร้างแบบเชื�อมด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต

31331500 เครื�องประกอบโครงสร้างแบบเชื�อมละลาย

31331600 เครื�องประกอบโครงสร้างแบบเชื�อมหรือชุบด้วยทองแดง

31331700 เครื�องประกอบโครงสร้างแบบยึดด้วยหมุดโลหะ

31340000 เครื�องประกอบโลหะแผ่นสําเร็จรูป

31341100 เครื�องประกอบโลหะแผ่นที�เชื�อมหรือชุบด้วยทองแดง

31341200 เครื�องประกอบโลหะแผ่นที�ยึดด้วยหมุด

31341300 เครื�องประกอบโลหะแผ่นแบบเชื�อมด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต

31341400 เครื�องประกอบโลหะแผ่นแบบเชื�อมด้วยคลื�นเสียง (โซนิค)

31341500 เครื�องประกอบเหล็กแผ่นแบบเชื�อมละลาย

31341600 เครื�องประกอบโลหะแผ่นแบบผูก

31341700 เครื�องประกอบโลหะแผ่นแบบยึดด้วยสลักเกลียว

31350000 เครื�องประกอบท่อสําเร็จรูป

31351100 เครื�องประกอบท่อแบบเชื�อมด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต

31351200 เครื�องประกอบท่อแบบเชื�อมหรือชุบทองแดง

31351300 เครื�องประกอบท่อแบบยึดด้วยหมุดโลหะ

31351400 เครื�องประกอบท่อแบบผูก

31351500 เครื�องประกอบท่อแบบยึดด้วยสลักเกลียว

31351600 เครื�องประกอบท่อแบบเชื�อมละลาย

31351700 เครื�องประกอบท่อแบบใช้คลื�นเสียง (โซนิค)

31360000 เครื�องประกอบแผ่นโลหะสําเร็จรูป

31361100 เครื�องประกอบแผ่นโลหะแบบผูก

31361200 เครื�องประกอบแผ่นโลหะแบบยึดด้วยสลักเกลียว

31361300 เครื�องประกอบแผ่นโลหะแบบเชื�อมละลาย

31361400 เครื�องประกอบแผ่นโลหะแบบเชื�อมหรือชุบทองแดง

31361500 เครื�องประกอบแผ่นโลหะแบบเชื�อมด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต

31361600 เครื�องประกอบแผ่นโลหะแบบเชื�อมด้วยคลื�นเสียง (โซนิค)

31361700 เครื�องประกอบแผ่นโลหะแบบยึดด้วยหมุดโลหะ

31370000 วัสดุทนไฟ

31371000 ผลิตภัณฑ์เซรามิค

31371100 อิฐทนไฟ

31371200 วัสดุที�หล่อได้

31371300 วัสดุทนไฟรูปทางต่าง ๆ

31371400 กระเบื�องทนไฟ

31380000 แม่เหล็กและวัสดุที�เป็นแม่เหล็ก
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31381000 แม่เหล็กถาวร

32000000 ชิ�นส่วนและวัสดุอิเล็กทรอนิกส์

32100000 แผงวงจรและแผงวงจรประกอบ

32101500 ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าและคลื�นความถี�วิทยุ

32101600 วงจรรวม

32110000 อุปกรณ์ที�ใช้สารกึ�งตัวนํา

32111500 ไดโอดส์

32111600 ทรานซิสเตอร์

32111700 อุปกรณ์กึ�งตัวนํา

32120000 ส่วนประกอบที�แยกจากกันโดยไม่ทําปฏิกิริยาใด ๆ

32121500 ตัวเก็บประจุ

32121600 ตัวต้านทาน

32121700 ส่วนประกอบที�แยกต่างหาก

32130000 เครื�องมือ ชิ�นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

32131000 ชิ�นส่วน วัตถุดิบและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

32140000 เครื�องหลอดวิทยุและอุปกรณ์

32141000 หลอดวิทยุ

32141100 ชิ�นส่วนและอุปกรณ์สําหรับหลอดวิทยุ

39000000 ชิ�นส่วนและอุปกรณ์สําหรับระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

39100000 โคมไฟและหลอดไฟและส่วนประกอบโคมไฟ

39101600 โคมไฟ

39101700 หลอดไฟทําด้วยแก้ว

39101800 ส่วนประกอบโคมไฟ

39110000 โคมไฟ รางไฟและอุปกรณ์

39111500 โคมไฟและรางไฟภายในบ้าน

39111600 โคมไฟและรางไฟกลางแจ้ง

39111700 ไฟฉุกเฉิน

39111800 อุปกรณ์โคมไฟ

39111900 โคมไฟและรางไฟสําหรับบริเวณอันตราย

39112000 ไฟส่องตึกหรือป้ายแบบเคลื�อนที�และแบบอยู่กับที�

39120000 วัสดุ อุปกรณ์และชิ�นส่วนไฟฟ้า

39121000 อุปกรณ์ปรับสภาพกระแสไฟ

39121100 แผงควบคุมการจ่ายไฟและอุปกรณ์

39121200 ส่วนประกอบที�ใช้กับสายไฟและทางเดินบัส

39121300 กล่องไฟฟ้าและชิ�นส่วนประกอบ
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39121400 ขั�วต่อสายไฟ

39121500 สวิตช์ ตัวควบคุม รีเลย์และอุปกรณ์

39121600 เครื�องมือป้องกันการรัดวงจรและอุปกรณ์

39121700 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า

40000000 ชิ�นส่วนและอุปกรณ์ ระบบจ่ายไฟ ระบบปรับอากาศ

40100000 ระบบทําความร้อน ระบบระบายอากาศและระบบหมุนเวียนอากาศ

40101500 ระบบระบายอากาศ

40101600 ระบบไหลเวียนอากาศ ชิ�นส่วนและอุปกรณ์

40101700 ระบบทําความเย็น

40101800 อุปกรณ์ทําความร้อน ชิ�นส่วนและอุปกรณ์

40101900 ระบบควบคุมความชื�น

40102000 หม้อไอนํ�า

40140000 ระบบจ่ายของเหลวและก๊าซ

40141600 วาล์ว

40141700 อุปกรณ์และชิ�นส่วนประกอบ

40141900 ท่อลม

40142000 ท่ออ่อน

40142100 ท่อ

40142200 เครื�องมือปรับความดันของเหลวและก๊าซ

40142300 ชิ�นส่วนประกอบสําหรับงานท่อ

40142400 หน้าแปลน

40142500 ตัวดักและตัวกรอง

40142600 ชิ�นส่วนประกอบสําหรับงานท่อขนาดเล็ก

40150000 คอมเพรสเซอร์และปั�มสําหรับอุตสาหกรรม

40151500 ปั�ม

40151600 คอมเพรสเซอร์

40151700 ชิ�นส่วนและอุปกรณ์ปั�ม

40160000 เครื�องกรองและเครื�องฟอกที�ใช้ในอุตสาหกรรม

40161500 เครื�องกรอง

40161600 เครื�องฟอก

40161700 เครื�องแยก

40161800 วัสดุกรอง

41000000 เครื�องมืออุปกรณ์สําหรับห้องปฏิบัติการ การวัด การสังเกตและการทดสอบ

41100000 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

41101500 วัสดุอุปกรณ์สําหรับการผสม การแยกและการทําให้เป็นเนื�อเดียวกัน
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41101700 อุปกรณ์การเจาะ ขัด ตัด บดและอัดที�ใช้ในห้องปฏิบัติการ

41101800 อุปกรณ์ที�เป็นอิเล็คตรอนและที�อยู่ในสภาพของแข็งที�ใช้ในห้องปฏิบัติการ

41101900 อุปกรณ์เกี�ยวกับขั�วไฟฟ้าที�ใช้ในห้องปฏิบัติการ

41102400 อุปกรณ์ทําความร้อนและอบแห้งที�ใช้ในห้องปฏิบัติการ

41102500 อุปกรณ์และเครื�องอุปกรณ์เกี�ยวกับกีฏวิทยาที�ใช้ในห้องปฏิบัติการ

41102600 อุปกรณ์และเครื�องอุปกรณ์ที�ใช้ในห้องปฏิบัติการที�ทดลองเกี�ยวกับสัตว์

41102700 อุปกรณ์เกี�ยวกับการตกผลึก

41102900 อุปกรณ์เกี�ยวกับการศึกษาเนื�อเยื�อ

41103000 อุปกรณ์ทําความเย็นในห้องปฏิบัติการ

41103200 อุปกรณ์การล้างและทําความสะอาดห้องปฏิบัติการ

41103300 อุปกรณ์เกี�ยวกับกลศาสตร์ของไหล

41103400 อุปกรณ์เกี�ยวกับการปรับสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ

41103500 กล่องและอุปกรณ์ห้องแลบ

41103700 อ่างล้างมือในห้องปฏิบัติการ

41103800 อุปกรณ์และเครื�องประกอบในการผสม การคนและการเขย่าที�ใช้ในห้องปฏิบัติการ

41103900 เครื�องหมุนเหวี�ยงและ อุปกรณ์ที�ใช้ในห้องปฏิบัติการ

41104000 อุปกรณ์สุ่มตัวอย่าง

41104100 ภาชนะและอุปกรณ์ในการเก็บและขนถ่ายตัวอย่าง

41104200 วัสดุอุปกรณ์สําหรับการทํานํ�ากลั�น

41104300 อุปกรณ์การหมัก

41104400 อุปกรณ์การเพาะในห้องปฏิบัติการ

41104500 เตาอบและอุปกรณ์เตาอบในห้องปฏิบัติการ

41104600 เตาเผาและอุปกรณ์เตาเผาในห้องปฏิบัติการ

41104700 เครื�องอบแห้งแบบแช่แข็ง ไลโอโฟลิเซอร์และเครื�องประกอบ

41104800 วัสดุอุปกรณ์ในการกรอก การกลั�น การทําให้ระเหยเป็นไอและการเคี�ยว

41104900 วัสดุและอุปกรณ์เครื�องกรองในห้องปฏิบัติการ

41105000 อุปกรณ์และเครื�องประกอบตะแกรงและกระชอนที�ใช้ในห้องปฏิบัติการ

41105100 ระบบท่อและปั�มในห้องปฏิบัติการ

41105200 อุปกรณ์และเครื�องอุปกรณ์เครื�องกรองที�ใช้ในห้องปฏิบัติการ

41105300 ระบบและเครื�องประกอบเกี�ยวกับอิเล็กโตรโฟรีซิสและการดูดซับใช้ในห้องปฏิบัติการ

41105500

ชุดเครื�องมือและส่วนประกอบในการกลั�น การฟอกและการกําหนดปริมาณของกรดนิวคลีอิค

41105600 ผลิตภัณฑ์จัดลําดับดีเอ็นเอ

41105700 เครื�องจัดลําดับหน่วยถ่ายพันธ์

41105800 ผลิตภัณฑ์ถอดข้อความและแปลข้อความจากหลอดแก้วทดลอง
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41105900 อุปกรณ์ห้องสมุดและวัสดุที�เกี�ยวข้อง

41106000 ระบบแยกประเภทและตรวจจับกรดนิวคลีอิค

41106100 ชุดเครื�องมือสําหรับวิเคราะห์ดีเอ็นเอ

41106200 เครื�องมือ ชุดเครื�องมือและอุปกรณ์การแพร่กระจายและการแปลงจุลินทรีย์

41106300 ผลิตภัณฑ์ที�ได้จากปฏิกิริยาลูกโซ่ของโพลิเมอร์ และการถอดข้อความกลับจากปฏิกิริยาลูกโซ่

41106400 เชื�อประทุ ตัวประสานและตัวแปลง

41106500 ผลิตภัณฑ์ที�มีส่วนประกอบโปรตีน

41106600 พาหะนําเชื�อ

41110000 เครื�องมือวัด เครื�องมือสังเกตการณ์และเครื�องทดสอบ

41111500 เครื�องชั�ง

41111600 เครื�องมือวัดขนาด ความหนาและระยะทาง

41111700 เครื�องมือและอุปกรณ์ในการตรวจดูและสังเกตการณ์

41111800 อุปกรณ์การตรวจสอบแบบไม่ทําลาย

41111900 เครื�องบ่งชี�และเครื�องบันทึก

41112100 เครื�องแปลงกําลัง

41112200 เครื�องมือวัดอุณหภูมิและความร้อน

41112300 เครื�องมือวัดความชื�นสัมพัทธ์และความชื�น

41112400 เครื�องมือวัดและควบคุมแรงดัน

41112500 เครื�องมือวัดและสังเกตการณ์การไหลของของเหลวและก๊าซ

41112600 อุปกรณ์การตรวจวัดและทดสอบเกี�ยวกับสุขภาพ

41112700 อุปกรณ์เมล็ดพันธ์และอาหารสัตว์

41112800 อุปกรณ์และเครื�องมือที�เกี�ยวข้องกับการเคลื�อนที�

41112900 อุปกรณ์และเครื�องมือที�เกี�ยวข้องกับการบอกทิศทาง

41113000 เครื�องมือและเครื�องประกอบในการวิเคราะห์ทางเคมี

41113100 เครื�องมือตรวจสอบและวิเคราะห์ก๊าซ

41113300 เครื�องวิเคราะห์ของแข็ง ของเหลวและสารประกอบ

41113400 เครื�องมือวิเคราะห์ทางนิวเคลียร์

41113600 อุปกรณ์วัดและทดสอบทางไฟฟ้า

41113700 เครื�องมือวัดและทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์และการสื�อสาร

41113800 เครื�องมือทางธรณีพิสิกส์และธรณีเทคนิค

41113900 อุปกรณ์ตรวจวัดดิน

41114000 อุปกรณ์วัดหินและชั�นหิน

41114100 เครื�องมือตรวจแผ่นดินไหว

41114200 เครื�องมือสํารวจพื�นดิน

41114300 เครื�องมือเกี�ยวกับอุทกศาสตร์
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41114400 เครื�องมือเกี�ยวกับอุตุนิยมวิทยา

41114500 เครื�องมือเกี�ยวกลศาสตร์

41114600 เครื�องมือทดสอบโลหะและโลหะวิทยาและวัสดุโครงสร้าง

41114700 เครื�องมือทดสอบกระดาษ ไม้และสิ�งทอ

41114800 เครื�องมือทดสอบเซรามิคและแก้ว

41115100 เครื�องมือทดสอบถ่านหินและสินแร่

41115200 ระบบและส่วนประกอบของเรดาร์และ โซน่าร์

41115300 เครื�องกําเนิดและวัดแสงและคลื�น

41115400 เครื�องมือในการวิเคราะห์สี

41115500 อุปกรณ์ในการสร้างและวัดเสียง

41115600 เครื�องมือและเครื�องอุปกรณ์ในการวัดทางเคมีไฟฟ้า

41115700 เครื�องมือและเครื�องอุปกรณ์ในการวัดโครมาโทกราฟี

41115800 วัสดุอุปกรณ์และเครื�องมือวินิจฉัยทางการแพทย์

41116000 สารเคมีสําหรับการวิเคราะห์ทางการแพทย์

41116100 ชุดเครื�องมือทดสอบด้วยมือ ตัวควบคุมคุณภาพ ตัววัดคุณภาพและมาตรฐานต่าง ๆ

41116200 เครื�องประกอบและอุปกรณ์ในการทดสอบการดูแลคนไข้

41116300 เครื�องทดสอบจุดวาบไฟสําหรับห้องปฏิบัติการ

41116400 เครื�องมือวัดอัตราเร่งและการสั�นสะเทือน

41116500 วัสดุอุปกรณ์และชิ�นส่วนเครื�องมือวัด

41120000 วัสดุอุปกรณ์สําหรับการจับยึดในห้องปฏิบัติการ

41121500 วัสดุอุปกรณ์ สําหรับภาชนะใส่ของเหลวและหลอดดูด

41121600 ปลายหลอดดูดของเหลว

41121700 หลอดทดลอง

41121800 เครื�องแก้วและพลาสติกที�ใช้ในห้องปฏิบัติการ

41122000 เข็มฉีดยาสําหรับห้องปฏิบัติการ หรือสําหรับดูดตัวอย่างทดลอง

41122100 วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเนื�อเยื�อและการคัดเนื�อเยื�อด้วยการประเมินผล

41122200 เบ้าหลอม

41122300 เครื�องป้องกันและแผ่นรองโต๊ะในห้องปฏิบัติการ

41122400 เครื�องใช้สอยในห้องปฏิบัติการ

41122500 จุกคอร์ก จุกอุดและอุปกรณ์

41122600 วัสดุอุปกรณ์และแผ่นสไลด์สําหรับกล้องจุลทรรศน์ที�ใช้ในห้องปฏิบัติการ

41122700 เทปและฉลากสําหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการ

41122800 ขาตั�ง ชั�นและถาดสําหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการ

41123000 เครื�องดูดความชื�นและสารดูดความชื�นในห้องปฏิบัติการ

41123100 เครื�องอุปกรณ์ในการแยกสารละลายสําหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการ



รหัสหมวดพัสดุ คําอธิบายหมวดพัสดุ

41123200 เครื�องดองตัวอย่างและวัสดุ

41123300 ภาชนะและตู้เก็บของในห้องปฏิบัติการ

41123400 อุปกรณ์ในการกําหนดปริมาณยา

42000000 เครื�องมือ อุปกรณ์และวัสดุสิ�นเปลืองทางการแพทย์

42120000 เครื�องมือและวัสดุสิ�นเปลืองเกี�ยวกับการรักษาสัตว์

42121500 อุปกรณ์ในการรักษาสัตว์

42121600 ผลิตภัณฑ์ในการรักษาสัตว์

42121700 เฟอร์นิเจอร์สําหรับคลีนิครักษาสัตว์

42130000 เครื�องแต่งกายและสิ�งทอทางการแพทย์

42131500 เสื�อผ้าคนไข้

42131600 เสื�อผ้าพนักงานทางการแพทย์และสิ�งของที�เกี�ยวข้อง

42131700 สิ�งทอที�ใช้ในการศัลยกรรม

42132100 สิ�งทอที�ใช้ในงานดูแลทั�วไปของโรงพยาบาล

42132200 ถุงมือและเครื�องอุปกรณ์ที�ใช้ในโรงพยาบาล

42140000 ผลิตภัณฑ์และวัสดุสิ�นเปลืองสําหรับการดูแลรักษาผู้ป่วย

42141500 ผ้าซับและก้อนสําลี

42141600 อ่างและ หม้ออุจจาระและปัสสาวะและชุดเครื�องใช้ในการนอนโรงพยาบาล

42141700 ผลิตภัณฑ์ป้องกันบาดแผล

42141800 อุปกรณ์การบําบัดด้วยไฟฟ้า

42141900 วัสดุอุปกรณ์สําหรับการสวนทวารหนัก

42142000 เครื�องมือปรับระดับพื�น

42142100 ผลิตภัณฑ์บําบัดด้วยความร้อนและความเย็น

42142200 ผลิตภัณฑ์บําบัดด้วยนํ�า

42142300 ผลิตภัณฑ์เกี�ยวกับเอกสารทางการแพทย์

42142400 ผลิตภัณฑ์ที�ใช้แรงดูดและสุญญากาศสําหรับใช้ทางการแพทย์

42142500 เข็มฉีดยาและเข็มดูดไอและเครื�องอุปกรณ์

42142600 หลอดฉีดยาและอุปกรณ์

42142700 วัสดุอุปกรณ์ที�เกี�ยวกับระบบปัสสาวะ

42142800 อุปกรณ์และเครื�องมือสําหรับการถ่ายเลือดและห้ามเลือด

42142900 ผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องกับการมองเห็น

42143100 อุปกรณ์และเครื�องมือสําหรับงานสูตินารีและนารีเวช

42143200 อุปกรณ์และเครื�องมือในการสืบพันธ์และทําหมัน

42143300 อุปกรณ์และเครื�องมือในการทําเคมีบําบัด

42143400 อุปกรณ์และเครื�องมือในการควบคุมภาวะเหงื�อมากผิดปกติ

42143500 ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สําหรับการรักษา หู คอและ จมูก
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42150000 อุปกรณ์และเครื�องมือในทางทันตกรรม

42151500 อุปกรณ์และเครื�องมือทางทันตกรรมเพื�อเสริมความงาม

42151600 เครื�องมือและอุปกรณ์ทางทันตกรรม

42151700 เฟอร์นิเจอร์ในคลีนิคทันตกรรม

42151800 เครื�องมือในการอุด การตกแต่งและการขัดฟัน

42151900 อุปกรณ์และเครื�องมือในการรักษาสุขภาพและป้องกันฟัน

42152000 อุปกรณ์และเครื�องมือสําหรับการจําลองภาพฟัน

42152100 อุปกรณ์และเครื�องมือในการประทับและขึ�นรูปฟัน

42152200 อุปกรณ์และเครื�องมือในการฆ่าเชื�อที�ใช้ในห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม

42152300 อุปกรณ์และเครื�องมือในการยิงเลเซอร์ ฉายแสงและใยแก้วทางทันตกรรม

42152400 วัตถุดิบสําหรับใช้ในงานทันตกรรม

42152500 เครื�องมือที�ใช้ในงานทันตกรรมทั�วไป

42152600 เครื�องมือพิเศษสําหรับใช้ในงานผ่าตัดทางทันตกรรม

42152700 อุปกรณ์และเครื�องมือในการรักษาความผิดปกติของฟันและการทําฟันปลอม

42152800 อุปกรณ์และเครื�องมือในการรักษาเยื�อหุ้มฟัน

42160000 อุปกรณ์และเครื�องมือสําหรับกระบวนการแยก

42161500 อุปกรณ์และเครื�องมือในการแยกและปรับสมดุลสารละลายในเยื�อบุช่องท้อง

42161600 อุปกรณ์และเครื�องมือในการฟอกเลือด

42161700 อุปกรณ์และเครื�องมือตัวกรองโลหิต

42161800 อุปกรณ์และเครื�องมือในการเปลี�ยนไตอย่างต่อเนื�อง

42170000 ผลิตภัณฑ์สําหรับการรักษาฉุกเฉิน

42171500 ผลิตภัณฑ์ให้บริการทางการแพทย์เพื�อบรรเทาภัยฉุกเฉิน

42171600 บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและการผลิตภัณฑ์เกี�ยวกับการยึดและ

การขนส่งตัวผู้ป่วย

42171700 ผ้าพันแผล

42171800 เครื�องช่วยหายใจ

42171900 กล่องและกระเป๋าบรรจุเครื�องมือแพทย์ฉุกเฉิน

42172000 ชุดเครื�องมือแพทย์ฉุกเฉิน

42172100 ผลิตภัณฑ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน

42172200 เครื�องมือในการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

42180000 ผลิตภัณฑ์สังเกตการณ์และตรวจสอบผู้ป่วย

42181500 ผลิตภัณฑ์ประเมินผลการวินิจฉัยโรคและการตรวจเพื�อใช้งานทั�วไป

42181600 อุปกรณ์วัดความดันโลหิตและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้อง

42181700 ผลิตภัณฑ์ตรวจคลื�นหัวใจด้วยไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้อง

42181800 เครื�องวัดชีพจรที�บรรจุด้วยออกซิเจน
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42181900 อุปกรณ์สังเกตการณ์สําหรับผู้ป่วยทีมีอาการสาหัสและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้อง

42182000 กล้องส่องและอุปกรณ์สําหรับใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรค

42182100 หูฟังการเต้นของหัวใจและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้อง

42182200 ปรอทวัดไข้และอุปกรณ์

42182300 ผลิตภัณฑ์ตรวจระบบประสาท

42182400 ผลิตภัณฑ์ทดสอบการได้ยิน

42182500 เครื�องวัดการทํางานของจมูก

42182600 ไฟหรือโคมไฟสําหรับการตรวจรักษา

42182700 อุปกรณ์วัดขนาดที�ใช้ทางการแพทย์

42182800 เครื�องชั�งนํ�าหนักที�ใช้ทางการแพทย์

42182900 โต๊ะตรวจโรคและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้อง

42183000 ผลิตภัณฑ์การตรวจสอบการวินิจฉัยโรคทางจักษุ

42183100 เครื�องวัดการทํางานของประสาทรับรส

42183200 อุปกรณ์และเครื�องมือในการตรวจสอบการแพ้

42183300 เครื�องมือ อุปกรณ์ ในการตรวจสอบ หู คอ จมูกและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้อง

42190000 ผลิตภัณฑ์อํานวยความสะดวกทางการแพทย์

42191500 อุปกรณ์จ่ายและเคลื�อนย้ายวัตถุดิบทางการแพทย์

42191600 อุปกรณ์อํานวยความสะดวกในอาคาร

42191700 ผลิตกัณฑ์ก๊าซที�ใช้ทางการแพทย์

42191800 เตียงคนไข้และอุปกรณ์

42191900 อุปกรณ์ตู้เก็บของสําหรับใช้ในคลีนิค

42192000 โต๊ะตรวจคนใช้ในคลีนิค

42192100 เก้าอี�และม้านั�งในคลีนิคและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้อง

42192200 ผลิตภัณฑ์สําหรับการเคลื�อนย้ายคนไข้

42192300 ลิฟท์ผู้ป่วย

42192400 ผลิตภัณฑ์ในการขนย้ายและขนถ่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์

42192500 อุปกรณ์ป้องกันเครื�องมือแพทย์

42192600 วัสดุอุปกรณ์สําหรับการตวงและจ่ายยา

42200000 ผลิตภัณฑ์ที�ใช้วินิจฉัยโรคและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

42201500 ระบบเอ็กซ์เรย์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายด้วยคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้อง

42201600 ผลิตภัณฑ์การจําลองอวัยวะด้วยระบบเสียงสะท้อนของคลื�นแม่เหล็กที�ใช้ทางการแพทย์

42201700

ผลิตภัณฑ์การจําลองอวัยวะของร่างกายด้วยการอุลตราซาวด์ ด็อปเปรอร์และการใช้เสียงสะท้อน

42201800 ผลิตภัณฑ์เอ็กซเรย์เพื�อวินิจฉัยโรค

42201900 อุปกรณ์สําหรับส่องและดูฟิล์มเอ็กซเรย์
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42202000 กล้องรังสีแกมม่าที�ใช้เพื�อวินิจฉัยโรคและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้อง

42202100 ผลิตภัณฑ์สําหรับการผ่อนคลายอารมณ์

42202200 อุปกรณ์ในการบําบัดด้วยการฉายรังสีแกมม่า

42202300 ผลิตภัณฑ์ไอเอ็มอาร์ที

42202400

ผลิตภัณฑ์ปล่อยอะตอมโพสิตรอนเพื�อถ่ายเอ็กซเรย์บางส่วนของร่างกายและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้อง

42202500 ผลิตภัณฑ์ปล่อยอะตอมโฟตอนเพื�อถ่ายเอ็กซเรย์บางส่วนของร่างกายด้วยคอมพิวเตอร์และ

ผลิตภัณฑ์ประกอบ

42202600 ผลิตภัณฑ์รังสีบําบัดและ เรดิโอไอโซโทป

42202700 ผลิตภัณฑ์สําหรับการบําบัดด้วยรังสีและการส่องกล้อง

42202800 เครื�องสลายนิ�วและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้อง

42202900 อุปกรณ์เอ็กซ์เรย์พลังงานตํ�าที�ใช้ทางการแพทย์

42203000 เครื�องเร่งบันทึกเชิงเส้นและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้อง

42203100 เครื�องมือชีวรังสี

42203200 เครื�องกระตุ้นการบําบัดด้วยรังสี

42203300 ระบบสเตริโอแทคติคที�ใช้ทางการแพทย์

42203400 ผลิตภัณฑ์ที�ใช้ในห้องปฏิบัติการสําหรับจําลองหลอดเลือดและที�ใช้สําหรับการรักษาโรคหัวใจ

และการสวนหัวใจ

42203500 เครื�องวัดความเร็วการเต้นของหัวใจและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้อง

42203600 ข้อมูลจําลองทางรังสีวิทยาและผลิตภัณฑ์ประกอบที�สําคัญ

42203700 เครื�องมือและอุปกรณ์สําหรับการจําลองภาพ

42203800 เครื�องช่วยกําหนดตําแหน่งเพื�อการเอ็กซเรย์ที�ใช้ทางการแพทย์

42203900 ผลิตภัณฑ์ตรวจจับหรือตรวจวัดรังสีที�ใช้ทางการแพทย์

42204000 ผลิตภัณฑ์ป้องกันรังสี

42210000 อุปกรณ์อํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ

42211500 อุปกรณ์ช่วยในการเดิน เคลื�อนย้าย หรือบอกตําแหน่งสําหรับผู้พิการ

42211600 ห้องนํ�าและอุปกรณ์สําหรับผู้พิการ

42211700 เครื�องมือช่วยในการติดต่อสื�อสารสําหรับผู้พิการ

42211800 เครื�องมือช่วยในการแต่งกายสําหรับผู้พิการ

42211900 เครื�องมือช่วยในการรับประทาน การดื�มและการเตรียมอาหารสําหรับผู้พิการ

42212000 เครื�องมือช่วยเหลือภายในบ้านสําหรับผู้พิการ

42212100 เครื�องมือช่วยในการผ่อนคลายและสันทนาการสําหรับผู้พิการ

42212200 เครื�องมือช่วยเหลือสําหรับการเตรียมยา

42212300 เครื�องมือจับและหยิบสําหรับผู้พิการ

42220000 ผลิตภัณฑ์ที�ใช้ทํางานเกี�ยวกับเส้นโลหิตดําและเส้นโลหิตแดง
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42221500

สายยางขนาดเล็ก หลอดสวนและ เครื�องอุปกรณ์สําหรับใช้กับหลอดโลหิตดําและหลอดโลหิตแดง

42221600 หลอดและชุดทํางานเกี�ยวกับเส้นโลหิตดําและเส้นโลหิตแดงและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้อง

42221700

ถุงและภาชนะและผลิตภัณฑ์สําหรับบรรจุสารละลายที�ใช้ฉีดเส้นโลหิตดําและเส้นโลหิตแดง

42221800 เครื�องช่วยกําหนดตําแหน่งหลอดและเข็มสําหรับสวนเส้นโลหิตดําและเส้นโลหิตแดง

42221900 อุปกรณ์วัดและควบคุมการไหลเวียนโลหิตในเส้นโลหิตดําและเส้นโลหิตแดง

42222000 เครื�องสูบถ่ายโลหิตในเส้นโลหิตดําเครื�องแยกธาตุ ตัวเซนเซอร์และเครื�องมือ

42222100 อุปกรณ์ห้ามเลือดจากเส้นโลหิตดําและเส้นโลหิตแดงและระบบขนส่ง

42222200 ระบบการฉีดและการดูดเลือดจากเส้นโลหิตดําโดยไม่ใช้เข็ม

42222300 ผลิตภัณฑ์ตรวจเลือดและถ่ายเลือด

42230000 โภชนศาสตร์คลีนิค

42231500 เครื�องมือและอุปกรณ์การให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร

42231600 เครื�องมือและอุปกรณ์สําหรับการผ่าตัดกระเพาะอาหารและลําไส้

42231700 ท่อสําหรับสอดเข้าทางจมูก

42231800 อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวกับโภชนาการ

42231900 วัสดุอุปกรณ์สําหรับปั�มนํ�านม

42232000 เครื�องบดยาและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้อง

42240000 ผลิตภัณฑ์ดามกระดูกและอวัยวะเทียมและผลิตภัณฑ์ยาทางการกีฬา

42241500 เครื�องมือที�ใช้ในการหล่อและเข้าเฝือก

42241600 อุปกรณ์ ชิ�นส่วนและเครื�องอุปกรณ์ในการหล่อเฝือก

42241700 เฝือกอ่อนสําหรับดามกระดูกส่วนล่างของร่างกาย

42241800 เฝือกอ่อนสําหรับดามกระดูกส่วนบนของร่างกายและลําตัว

42241900 เครื�องมือเฝือกแบบเคลื�อนไหวได้ที�มีสายรั�ง

42242000 อุปกรณ์ทําอวัยวะเทียม เครื�องอุปกรณ์และเครื�องมือในการทําอวัยวะเทียม

42242100 เครื�องมือและเครื�องอุปกรณ์ในการดึงเพื�อรักษาโรคทางกระดูก

42242300 อุปกรณ์และเครื�องมือในการรักษาโรคกระดูก

42250000 ผลิตภัณฑ์สําหรับบําบัดรักษาร่างกายและ การฟื�นตัว

42251500 ผลิตภัณฑ์สําหรับวัดการรับรู้ ความถนัด การสัมผัสและประสาทรับรู้และผลิตภัณฑ์สําหรับการ

บําบัดรักษา

42251600 เครื�องมือและอุปกรณ์ช่วยในการบริหารร่างกายเพื�อการฟื�นฟู

42251700 ผลิตภัณฑ์ฝึกเดิน

42251800 อุปกรณ์ทําให้เกิดการแข็งตัว เพื�อการฟื�นฟู หรือการบําบัด

42260000 อุปกรณ์และเครื�องมือในการชันสูตรศพและเก็บศพ

42261500 วัสดุและเครื�องมือสําหรับการผ่าศพ



รหัสหมวดพัสดุ คําอธิบายหมวดพัสดุ

42261600 อุปกรณ์และพัสดุต่าง ๆ เกี�ยวกับการชันสูตรศพ

42261700 เฟอร์นิเจอร์สําหรับงานชันสูตรศพ

42261800 วัสดุและอุปกรณ์สําหรับการเก็บและเคลื�อนย้ายศพ

42261900 อุปกรณ์และพัสดุทางนิติเวช

42262000 อุปกรณ์และพัสดุในการดองศพ

42262100 อุปกรณ์และพัสดุในการเก็บศพ

42270000 ผลิตภัณฑ์ช่วยหายใจ วางยาสลบและการช่วยให้ฟื�นคืนสติ

42271500 ผลิตภัณฑ์วัดการหายใจ

42271600 เครื�องมือรักษาและตรวจสอบการทํางานของปอด

42271700 ระบบและอุปกรณ์เกี�ยวกับการให้ออกซิเจน

42271800 ผลิตภัณฑ์บําบัดความชื�นและละอองของระบบหายใจ

42271900 ผลิตภัณฑ์เกี�ยวกับทางเดินอากาศ

42272000 วัสดุที�ใช้สอดเข้าสู่ร่างกาย

42272100 เครื�องระบายความกดอากาศแบบเนกาทีฟ

42272200 เครื�องระบายความกดอากาศแบบโพสิทีฟและเครื�องมือต่าง ๆ

42272300 วัสดุเกี�ยวกับการช่วยให้ฟื�นคืนสติ

42272400 ผลิตภัณฑ์เกี�ยวกับการเจาะช่องอก

42272500 เครื�องมือ วัสดุและอุปกรณ์เกี�ยวกับการวางยาสลบ

42280000 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื�อโรค

42281500 เครื�องมือและอุปกรณ์สําหรับการฆ่าเชื�อ

42281600 นํ�ายาฆ่าเชื�อ

42281700 ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดเพื�อป้องกันเชื�อ

42281800 เครื�องมือควบคุมและทดสอบการป้องกันเชื�อ

42281900 วัสดุสําหรับห่อและบรรจุเพื�อป้องกันเชื�อ

42290000 ผลิตภัณฑ์เกี�ยวกับการศัลยกรรม

42291500 เครื�องมือสําหรับการทําศัลยกรรมกระดูกและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้อง

42291600 เครื�องมือการตัด ห่วงสําหรับตัดชิ�นเนื�อเพื�อศัลยกรรมและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้อง

42291700 อุปกรณ์ที�ใช้เจาะด้วยมือ เครื�องคว้านรู เครื�องเจาะรู รวมทั�งเครื�องมือและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้อง

สําหรับใช้งานทางศัลยกรรม

42291800 ตัวหนีบ คีมผ่าตัด เครื�องผูกและเครื�องมือที�เกี�ยวข้องที�ใช้ทางศัลยกรรม

42291900 เครื�องมือ ที�จับหลอดและตัวยึดสําหรับใช้ทางศัลยกรรม

42292000 กระจกที�ใช้ในงานศัลยกรรม

42292100 เครื�องที�ใช้สอดแทรก หรือดูดและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องสําหรับใช้ในงานศัลยกรรม

42292200 เครื�องกะประมาณ เครื�องอัด เครื�องกดและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องสําหรับใช้ในงานศัลยกรรม

42292300 เหล็กโค้ง ที�จับลอน ที�จับจีบ ที�ดึง ที�บิดและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องที�ใช้ในงานศัลยกรรม



รหัสหมวดพัสดุ คําอธิบายหมวดพัสดุ

42292400 เครื�องทําเกลียว เครื�องหมุนและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องสําหรับใช้ในงานศัลยกรรม

42292500 ค้อน ตะลุมพุก เครื�องอัดแน่นและเครื�องกด รวมทั�งผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องสําหรับใช้ในงาน

ศัลยกรรม

42292600 เครื�องขยาย เครื�องหยั�ง เครื�องทําร่องและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องสําหรับใช้ในงานศัลยกรรม

42292700 เครื�องจําแนก เครื�องยก เครื�องจับและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องสําหรับใช้ในงานศัลยกรรม

42292800 เครื�องมือในการทําเครื�องหมายสําหรับงานศัลยกรรม

42292900 เครื�องมือในการเย็บแผลและเครื�องห่อหุ้มเนื�อเยื�อและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องสําหรับใช้ในงาน

ศัลยกรรม

42293000 เครื�องมือวัดและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้อสําหรับใช้ในงานศัลยกรรม

42293100 เครื�องดึงและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องสําหรับใช้ในงานศัลยกรรม

42293200 เครื�องมือในการตรวจตัดเนื�องอกที�ใช้ในงานศัลยกรรม

42293300 เครื�องเบี�ยง เครื�องกระจาย เครื�องแยกและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องสําหรับใช้ในงานศัลยกรรม

42293400 เครื�องผสมและเครื�องกําหนดตําแหน่งการปลูกถ่ายอวัยวะและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องสําหรับใช้ใน

งานศัลยกรรม

42293500 สายยางขนาดเล็กสําหรับดูด ระบาย รวมทั�งสายยางสําหรับหุ้มปลายและสายยางสําหรับแยงและ

ผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องสําหรับใช้ในงานศัลยกรรม

42293600 เครื�องแยง เครื�องหยั�ง แผ่นปิดและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องที�ใช้ในงานศัลยกรรม

42293700 เครื�องบด เครื�องขุด เครื�องตัดแบ่งและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องสําหรับใช้ในงานศัลยกรรม

42293800 เครื�องปาด เครื�องเซาะและเครื�องลอกและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องสําหรับใช้ในงานศัลยกรรม

42293900 เครื�องมือในการทําบาดแผลและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องสําหรับใช้ในงานศัลยกรรม

42294000 พาย ช้อน กระชอนและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องสําหรับใช้ในงานศัลยกรรม

42294100 อุปกรณ์สําหรับดึงโครงกระดูกและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องสําหรับใช้ในงานศัลยกรรม

42294200 ชุดเครื�องมือ ระบบต่าง ๆและถาดสําหรับใช้ในงานศัลยกรรม

42294300 เครื�องมือในการเจาะเนื�อเยื�อที�หน้าอก รวมทั�งพัสดุและอุปกรณ์ประกอบ

42294400 ระบบโลหิตและหัวใจ

42294500 เครื�องมือพิเศษและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องกับการมองเห็น

42294600 ผลิตภัณฑ์เกี�ยวกับการถ่ายโลหิตอัตโนมัติ

42294700 อุปกรณ์ที�ใส่เข้าไปเพื�อเปิดหัวใจ เครื�องวัดและเครื�องมือ รวมทั�งผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้อง

42294800 กล้องส่องและอุปกรณ์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้อง

42294900 เครื�องมือและวัสดุที�ใช้กับกล้องส่องและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้อง

42295000 อุปกรณ์ เครื�องใช้และผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องเกี�ยวกับกล้องส่อง

42295100 อุปกรณ์ เครื�องใช้และผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องที�ใช้ในงานศัลยกรรม

42295200 อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื�องใช้และผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องสําหรับใช้ในงานศัลยกรรม

42295300 พัสดุ เครื�องใช้และอุปกรณ์ที�เกี�ยวข้องในการศัลยกรรมเปิดหัวใจ

42295400 วัสดุประกอบการศัลยกรรม
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42295500 อุปกรณ์ปลูกถ่าย เครื�องขยาย เครื�องดึงยืด ลวดและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องสําหรับใช้ในงาน

ศัลยกรรม

42300000 วัสดุในการฝึกอบรมและศึกษาด้านการแพทย์

42301500 เครื�องช่วยสําหรับการฝึกอบรมทางการแพทย์

42310000 ผลิตภัณฑ์รักษาแผล

42311500 ผ้าพันแผล เครื�องทําแผลและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้อง

42311600 สารที�ใช้ห้ามเลือดจากบาดแผลภายนอกร่างกาย

42311700 เทปกาวสําหรับใช้ทางการแพทย์และศัลยกรรมและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องเพื�อใช้ในเฉพาะ

42311900

ผลิตภัณฑ์สําหรับระบาย ถุงระบายและถุงกักเก็บและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องสําหรับใช้ทางการแพทย์

42312000 ที�ห่อหุ้มเนื�อเยื�อและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องสําหรับใช้ทางการแพทย์

42312100 พัสดุในการผ่าตัดและผลิตภัณฑ์ระบายของเสียจากบาดแผลที�ใช้ในงานศัลยกรรม

42312200 ผลิตภัณฑ์สําหรับเย็บแผลและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้อง

42312300 ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดและผลิตภัณฑ์สําหรับตัดเนื�อเยื�อที�ตายแล้ว

42312400 ผลิตภัณฑ์ป้องกันแผล

43000000 เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื�อสารและโทรคมนาคม

43190000 เครื�องมือสื�อสารและอุปกรณ์

43191500 เครื�องมือสื�อสารส่วนบุคคล

43191600 อุปกรณ์สื�อสารส่วนบุคคลและอุปกรณ์

43200000 ส่วนประกอบของอุปกรณ์สื�อสารและโทรคมนาคม

43201400 การ์ดอิเล็กทรอนิกส์

43201500 แผ่นวงจรระบบหรือหน่วยที�สามารถทํางานได้ด้วยตัวเอง

43201600 ส่วนฐานของอุปกรณ์

43201800 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

43201900 อุปกรณ์เสริมสําหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

43202000 สื�อบันทึกแบบเคลื�อนย้ายได้

43202100 อุปกรณ์เสริมสําหรับสื�อบันแบบเคลื�อนย้ายได้

43202200 ส่วนประกอบย่อยของเครื�องมืออิเล็กทรอนิกส์

43210000 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

43211500 คอมพิวเตอร์

43211600 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

43211700 อุปกรณ์ป้อนข้อมูลคอมพิวเตอร์

43211800 อุปกรณ์เสริมสําหรับการป้อนข้อมูล

43211900 หน่วยแสดงผลคอมพิวเตอร์

43212000 อุปกรณ์เสริมสําหรับจอแสดงผล
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43212100 เครื�องพิมพ์

43220000 ข้อมูลเสียงหรืออุปกรณ์ทางเครือข่ายมัลติมีเดีย

43221500 ระบบหรืออุปกรณ์สําหรับการบริหารการสนทนา

43221600 อุปกรณ์การเข้าระบบดีเอสแอล

43221700 อุปกรณ์และส่วนประกอบของระบบเครือข่าย

43221800 เครื�องมือเครือข่ายระบบแสง

43222500 อุปกรณ์ระบบความปลอดภัยทางเครือข่าย

43222600 อุปกรณ์สําหรับระบบเครือข่าย

43222700 อุปกรณ์โทรเลข

43222800 อุปกรณ์โทรศัพท์

43222900 อุปกรณ์เสริมเครื�องมือโทรศัพท์

43223000 อุปกรณ์โทรพิมพ์

43223100 อุปกรณ์โครงสร้างพื�นฐานเครือข่ายระบบเคลื�อนที�ดิจิตอล

43223200 แพล็ตฟอร์ม (ฐานงาน) การส่งข้อความเคลื�อนที�เร็ว

43230000 ซอฟท์แวร์

43231500 ซอฟท์แวร์เฉพาะหน้าที�ทางธุรกิจ

43231600 ซอฟท์แวร์สําหรับบัญชีการเงินและการวางแผนทางทรัพยากร (อีอาร์พ)ี

43232000 เกมส์คอมพิวเตอร์หรือซอฟท์แวร์เพื�อความบันเทิง

43232100 ซอฟท์แวร์สําหรับออกแบบและแก้ไข

43232200 ซอฟท์แวร์สําหรับการบริหารข้อมูล

43232300 ซอฟท์แวร์สําหรับการจัดการและค้นหาข้อมูล

43232400 ซอฟท์แวร์สําหรับการพัฒนา

43232500 ซอฟท์แวร์เพื�อการศึกษาหรืออ้างอิง

43232600 ซอฟท์แวร์เฉพาะทางอุตสาหกรรม

43232700 ซอฟท์แวร์สําหรับเครือข่าย

43232800 ซอฟท์แวร์ช่วยในการบริหารงานเครือข่าย

43232900 ซอฟท์แวร์ระบบเครือข่าย

43233000 ซอฟท์แวร์ควบคุมระบบปฏิบัติการ

43233200 ซอฟท์แวร์เพื�อการป้องกันและความปลอดภัย

43233400 โปรแกรมอรรถประโยชน์และควบคุมการทํางานของอุปกรณ์

43233500 ซอฟท์แวร์การแลกเปลี�ยนข้อมูล

44000000 เครื�องใช้และอุปกรณ์สํานักงาน

44100000 เครื�องจักรสํานักงานและเครื�องใช้และอุปกรณ์ประกอบ

44101500 เครื�องโรเนียว

44101600 เครื�องมือและอุปกรณ์ที�ใช้กับกระดาษ
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44101700 อุปกรณ์สําหรับเครื�องพิมพ์ เครื�องถ่ายเอกสารและเครื�องโทรสาร

44101800 เครื�องคํานวณและอุปกรณ์

44101900 เครื�องสลักหลังและเขียนเช็ค

44102000 วัสดุสําหรับการเคลือบบัตร

44102100 เครื�องมือสําหรับงานไปรษณีย์

44102200 อุปกรณ์สําหรับเครื�องสแกน

44102300 เครื�องบรรจุหีบห่อ

44102400 เครื�องติดป้าย/ฉลาก

44102500 อุปกรณ์สําหรับการคัดเลือก

44102600 เครื�องพิมพ์ดีดและอุปกรณ์

44102800 เครื�องจักรสําหรับเคลือบบัตร

44102900 อุปกรณ์ที�ใช้กับเครื�องใช้สํานักงาน

44103000 ฟิวเซอร์และอุปกรณ์

44103100

วัสดุสิ�นเปลืองสําหรับทําความสะอาดใช้กับเครื�องพิมพ์ เครื�องโทรสารและเครื�องถ่ายเอกสาร

44103200 อุปกรณ์และเครื�องบันทึกเวลาสํานักงาน

44103500 อุปกรณ์เครื�องเข้าเล่ม

44110000 อุปกรณ์สําหรับโต๊ะทํางานและสํานักงาน

44111500 อุปกรณ์จัดเก็บเครื�องใช้สํานักงาน

44111600 อุปกรณ์เก็บเงินสด

44111800 วัสดุ อุปกรณ์สําหรับการออกแบบ

44111900 กระดาน

44112000 ระบบการจัดการ

44120000 เครื�องใช้สํานักงาน

44121500 เครื�องใช้ไปรษณีย์

44121600 เครื�องใช้บนโต๊ะทํางาน

44121700 เครื�องเขียน

44121800 อุปกรณ์ลบคําผิด

44121900 หมึกเติมและไส้ดินสอ

44122000 ซองเอกสาร แฟ้มและดัชนี

44122100 อุปกรณ์การจับยึด

45000000 อุปกรณ์และวัสดุเกี�ยวกับการพิมพ์ การถ่ายภาพและอุปกรณ์ภาพและเสียง

45100000 อุปกรณ์เกี�ยวกับการพิมพ์และการพิมพ์โฆษณา

45101500 เครื�องพิมพ์และอุปกรณ์การพิมพ์

45101600 อุปกรณ์เกี�ยวกับเครื�องพิมพ์
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45101700 อุปกรณ์ใช้ในการพิมพ์

45101800 อุปกรณ์และเครื�องใช้ในการเข้าปกและเย็บเล่มหนังสือ

45101900 อุปกรณ์และเครื�องใช้เกี�ยวกับห้องปฏิบัติการในการพิมพ์

45102000 เครื�องเรียงพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบ

45110000 อุปกรณ์การนําเสนอด้วยภาพและเสียงและอุปกรณ์ประกอบ

45111500 โต๊ะบรรยายและระบบเสียงและอุปกรณ์ประกอบ

45111600 เครื�องฉายภาพและวัสดุประกอบ

45111700 อุปกรณ์การนําเสนอด้วยเสียงและอุปกรณ์ประกอบ เครื�องมือและตัวควบคุม

45111800

อุปกรณ์การนําเสนอด้วยภาพโทรทัศน์และเสียงและอุปกรณ์ประกอบ เครื�องมือและตัวควบคุม

45111900 อุปกรณ์การประชุมทางโทรศัพท์และวีดิทัศน์และอุปกรณ์ประกอบ เครื�องมือและตัวควบคุม

45112000 อุปกรณ์และวัสดุเกี�ยวกับไมโครฟิล์ม

45120000 อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ ถ่ายลงฟิล์ม หรือถ่ายวิดีโอ

45121500 กล้องถ่ายรูป

45121600 อุปกรณ์เกี�ยวกับกล้องถ่ายรูป

45121700 อุปกรณ์เกี�ยวกับการล้างรูป

45121800 อุปกรณ์และวัสดุเกี�ยวกับการผลิตไมโครฟิล์ม

45130000 สื�อในการถ่ายภาพและการบันทึกภาพ

45131500 ฟิล์มภาพนิ�ง

45131600 สื�อที�เป็นภาพเคลื�อนไหว

45131700 อุปกรณ์เก็บสื�อ

45140000 วัสดุที�ใช้ในการล้างรูป

45141500 สารเคมีที�ใช้ในการล้างรูป

45141600 วัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้ในห้องมืด

46000000 เครื�องมือและวัสดุที�ใช้สําหรับการป้องกันภัย การบังคับใช้ตามกฎหมายและความปลอดภัย

46100000 อาวุธเบาและ กระสุน

46101500 อาวุธปืนขนาดเล็ก

46101600 อาวุธยุทธภัณฑ์

46101700 ระบบการลําเลียงอาวุธ

46101800 อุปกรณ์เกี�ยวกับอาวุธปืนและอาวุธยุทธภัณฑ์

46110000 อาวุธสงครามแบบธรรมดา

46111500 ลูกระเบิดและ ลูกระเบิดสําหรับขว้าง

46111600 ระบบปืน

46111700 ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด

46111800 อาวุธเรือรบ
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46120000 ขีปนาวุธ

46121500 ขีปนาวุธนําวิถี

46121600 ระบบย่อยของขีปนาวุธ

46130000 จรวดและระบบย่อยของจรวด

46131500 พาหนะสําหรับปล่อยจรวดและตัวจรวด

46131600 ส่วนที�เป็นท่อนแรกของจรวด

46140000 เครื�องปล่อยจรวด

46141500 เครื�องปล่อยขีปนาวุธและเครื�องปล่อยจรวด

46150000 การบังคับใช้ตามกฎหมาย

46151500 อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน

46151600 อุปกรณ์คบคุมและรักษาความปลอดภัย

46151700 อุปกรณ์ พัสดุและเครื�องประกอบทางนิติเวช

46160000 อุปกรณ์ควบคุมและรักษาความปลอดภัยสาธารณะ

46161500 ระบบควบคุมการจราจร

46161600 การรักษาความปลอดภัยทางนํ�า

46170000 การป้องกันและตรวจสอบความปลอดภัย

46171500 เครื�องมือและอุปกรณ์สําหรับการล็อก

46171600 อุปกรณ์ตรวจสอบและป้องกันภัย

46180000 อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

46181500 ชุดนิรภัย

46181600 รองเท้านิรภัย

46181700 อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและศีรษะ

46181800 อุปกรณ์ป้องกันสายตา

46181900 อุปกรณ์ป้องกันเสียง

46182000 อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินอากาศ

46182100 วัสดุอุปกรณ์ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์

46182200 อุปกรณ์อํานวยความสะดวกสําหรับร่างกาย

46182300 อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที�สูง

46182400 อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื�อและฆ่าเชื�อทําความสะอาด

46182500 อุปกรณ์หรืออาวุธเพื�อความปลอดภัยส่วนบุคคล

46190000 เครื�องมือและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

46191500 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

46191600 อุปกรณ์ดับเพลิง

47000000 อุปกรณ์และวัสดุสําหรับทําความสะอาด

47100000 อุปกรณ์จ่ายนํ�า กําจัดและบําบัดนํ�าเสีย
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47101500 อุปกรณ์บําบัดและจ่ายนํ�า

47101600 วัสดุสิ�นเปลืองในการบําบัดนํ�า

47110000 อุปกรณ์สําหรับซักรีดและซักแห้งทางอุตสาหกรรม

47111500 อุปกรณ์ซักและทําให้แห้ง

47111600 อุปกรณ์เกี�ยวกับการรีดผ้า

47111700 อุปกรณ์การซักแห้ง

47120000 อุปกรณ์ในการดูแลอาคาร

47121500 รถเข็นและอุปกรณ์สําหรับภารโรง

47121600 เครื�องจักรและเครื�องอุปกรณ์สําหรับทําความสะอาดพื�น

47121700 ภาชนะและเครื�องประกอบอื�นๆสําหรับใส่ขยะ

47121800 อุปกรณ์ทําความสะอาด

47121900 เครื�องทําความสะอาดและอุปกรณ์

47130000 พัสดุสําหรับทําความสะอาดและการดูแลอาคาร

47131500 ผ้าขี�ริ�ว ผ้าและที�ปัดฝุ่นสําหรับใช้ทําความสะอาด

47131600 ไม้กวาด ไม้ถูพื�น แปรงและเครื�องใช้ต่าง ๆ

47131700 พัสดุสําหรับใช้ในห้องนํ�า

47131800 นํ�ายาทําความสะอาดและนํ�ายาฆ่าเชื�อ

47131900 วัสดุซึมซับ

47132100 ชุดอุปกรณ์ทําความสะอาด

48000000 เครื�องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมบริการ

48100000 อุปกรณ์เครื�องครัว

48101500 อุปกรณ์ปรุงและอุ่นอาหาร

48101600 อุปกรณ์เตรียมอาหาร

48101700 อุปกรณ์สําหรับจ่ายอาหารและเครื�องดื�ม

48101800 เครื�องมือและเครื�องครัว

48101900 เครื�องใช้สําหรับบริการอาหารและใช้บนโต๊ะอาหาร

48102000 เฟอร์นิเจอร์สําหรับภัตตาคาร

48102100 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บและลําเลียง

48110000 เครื�องจําหน่ายสินค้า

48111000 เครื�องจําหน่ายสินค้าที�เป็นของเหลว

48111100 เครื�องจําหน่ายสินค้าที�เป็นชิ�น

48111200 เครื�องจําหน่ายอาหารปรุงสําเร็จ

48111300 เครื�องจําหน่ายตั�ว

48111400 เครื�องแลกเงิน

48120000 อุปกรณ์สําหรับเล่นพนันหรือเสี�ยงโชค
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48121100 เครื�องเล่นพนันโดยใช้หยอดเหรียญ

48121200 โต๊ะพนันและโต๊ะเกมส์ต่างๆ

48121300 การพนันและระบบการวางเดิมพันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

49000000 เครื�องมือและวัสดุอุปกรณ์สําหรับการกีฬาหรือสันทนาการ

49100000 ของสะสมและ ของรางวัล

49101600 ของสะสม

49101700 ของรางวัล

49120000 เครื�องมือและอุปกรณ์สําหรับใช้กลางแจ้งและตั�งแค้มป์

49121500 อุปกรณ์สําหรับใช้กลางแจ้งและตั�งแค้มป์

49121600 เฟอร์นิเจอร์สําหรับการตั�งแค้มป์

49130000 อุปกรณ์การตกปลาและ ล่าสัตว์

49131500 รอกตกปลา

49131600 ผลิตภัณฑ์ที�ใช้ในการล่าสัตว์

49140000 อุปกรณ์สําหรับใช้ในกีฬาทางนํ�า

49141500 อุปกรณ์สําหรับการดํานํ�า

49141600 อุปกรณ์สําหรับการเล่นกระดานโต้คลื�นและการว่ายนํ�า

49150000 อุปกรณ์การกีฬาฤดูหนาว

49151500 อุปกรณ์ในการเล่นสกีและสโนว์บอร์ด

49151600 อุปกรณ์การเล่นสเก็ตและฮ็อคกี�นํ�าแข็ง

49160000 อุปกรณ์สําหรับเล่นกีฬาในสนามและลาน

49161500 อุปกรณ์สําหรับเล่นกีฬาในสนาม

49161600 อุปกรณ์ไม้ตีลูกและกีฬาที�เล่นในสนาม

49161700 อุปกรณ์กีฬาประเภทลู่

49170000 อุปกรณ์กีฬายิมนาสติกและ ชกมวย

49171500 อุปกรณ์กีฬายิมนาสติก

49171600 อุปกรณ์การชกมวย

49180000 กีฬาปาเป้าและเกมส์ที�เล่นบนโต๊ะและอุปกรณ์ต่าง ๆ

49181500 เกมส์สําหรับเล่นบนโต๊ะและอุปกรณ์ต่าง ๆ

49181600 กีฬาปาเป้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ

49200000 อุปกรณ์การออกกําลังกายเพื�อสมรรถนะทางร่างกาย

49201500 อุปกรณ์การฝึกเต้นแอโรบิค

49201600 ตุ้มยกนํ�าหนักและอุปกรณ์ฝึกความทนทานของร่างกาย

49210000 อุปกรณ์กีฬาอื�นๆ

49211600 อุปกรณ์การกอล์ฟ

49211700 อุปกรณ์การเล่นโบว์ลิ�ง
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49211800 อุปกรณ์สําหรับใช้ในห้องเรียนพลศึกษา

49220000 อุปกรณ์การเล่นกีฬา

49221500 อุปกรณ์สําหรับการเล่นกีฬา

49240000 อุปกรณ์สันทนาการ สนามเด็กเล่น สระว่ายนํ�าและสปา

49241500 อุปกรณ์สนามเด็กเล่น

49241600 อุปกรณ์การสันทนาการ

49241700 อุปกรณ์และเครื�องใช้เกี�ยวกับสระว่ายนํ�าและสปา

50000000 ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื�องดื�มและยาสูบ

50100000 ผลไม้ พืชผัก ถั�วและเมล็ดพืช

50101500 ผัก

50101600 ผลไม้

50101700 ถั�วและเมล็ดพืช

50110000 ผลิตภัณฑ์เนื�อสัตว์และเนื�อสัตว์ปีก

50111500 เนื�อและ เนื�อสัตว์ปีก

50112000 เนื�อแปรรูปและเนื�อปรุงสําเร็จ

50120000 อาหารทะเล

50121500 ปลา

50121600 หอย

50121700 สัตว์นํ�าประเภทไม่มีกระดูกสันหลัง

50121800 พืชนํ�า

50130000 ผลิตภัณฑ์นมและ ไข่

50131600 ไข่และผลิตภัณฑ์ทดแทนไข่

50131700 ผลิตภัณฑ์นมและเนย

50131800 เนยแข็ง

50150000 นํ�ามันและไขมันชนิดบริโภคได้

50151500 นํ�ามันที�ได้จากผักและพืช รวมทั�งไขมันที�บริโภคได้

50151600 นํ�ามันและไขมันสัตว์ที�บริโภคได้

50160000 ช็อกโกแล็ต นํ�าตาล สารให้ความหวานและผลิตภัณฑ์ขนมหวาน

50161500 ช็อกโกแล็ต นํ�าตาลและผลิตภัณฑ์ให้ความหวาน

50161800 ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน

50170000 เครื�องปรุงแต่งและ สารกันบูด

50171500 สมุนไพร เครื�องเทศและสารสกัดสําหรับปรุงรส

50171700 นํ�าส้มและไวน์สําหรับปรุงอาหาร

50171800 ซอส เครื�องราดหน้าและเครื�องปรุงรส

50171900 ของดอง เครื�องชูรส ผลมะกอก
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50180000 ขนมปังและผลิตภัณฑ์ขนมปัง

50181700 ส่วนผสมและส่วนประกอบที�ใช้ในการทําขนมปัง

50181900 ขนมปัง ขนมปังกรอบและ คุกกี�

50182000 ขนมเค้ก ขนมพายและขนมอบ

50190000 อาหารสําเร็จรูป

50191500 นํ�าซุปและ อาหารตุ๋นปรุงสําเร็จ

50192100 อาหารว่าง

50192300 ขนมหวานและเครื�องราดหน้าขนมหวาน

50192400 แยม เยลลี� ถั�ว เครื�องป้ายหน้าขนมหวานและผลไม้กวน

50192500 แซนด์วิชและขนมปังม้วนสอดไส้

50192600 มันฝรั�งปรุงรส ข้าว พาสต้าและไส้ขนม

50192700 อาหารชุดแพ็ค

50192800 พายที�เป็นอาหารคาวและพายที�มีไส้ผสมไข่และขนมที�ทําจากแป้งพาย

50192900 พาสต้าธรรมดาและบะหมี�

50193000 อาหารและเครื�องดื�มสําหรับทารก

50193100 ส่วนผสมสําเร็จรูปและส่วนประกอบของอาหารกึ�งสําเร็จรูป

50200000 เครื�องดื�ม

50201700 กาแฟและ นํ�าชา

50202200 เครื�องดื�มแอลกอฮอล์

50202300 เครื�องดื�มที�ไม่มีแอลกอฮอล์

50210000 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที�ใช้สูบและผลิตภัณฑ์ทดแทน

50211500 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ทดแทนยาสูบ

50211600 เครื�องประกอบและพัสดุเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ

50220000 ผลิตภัณฑ์เกี�ยวกับธัญพืชและเมล็ดถั�ว

50221000 เมล็ดถั�ว

50221100 ธัญพืช

50221200 ธัญพืชแปรรูป

51000000 ผลิตภัณฑ์ยาและเภสัชกรรม

51100000 ยาต่อต้านการติดเชื�อ

51101500 ยาปฏิชีวนะ

51101600 ยาฆ่าเชื�ออะมีบา ยาฆ่าไตรโคโมนาไซด์และยาฆ่าโปรโตซัว

51101700 ยาฆ่าพยาธิและยาฆ่าเชื�อปรสิต

51101800 ยาฆ่าเชื�อรา

51101900 ยาฆ่าเชื�อมาลาเรีย

51102000 ยาฆ่าเชื�อวัณโรค



รหัสหมวดพัสดุ คําอธิบายหมวดพัสดุ

51102100 ยารักษาโรคเรื�อน

51102200 ยาฆ่าเชื�อในทางเดินปัสสาวะและยาแก้ปวด

51102300 ยาต้านไวรัส

51102400 ยาหยอดตา

51102500 ยารักษาพยาธิในสัตว์

51102600 ยาปฏิชีวนะสําหรับสัตว์

51102700 ยาฆ่าเชื�อ

51110000 ยารักษามะเร็ง

51111500 สารที�เกิดจากการรวมตัวของอัลไคล์

51111600 ตัวต่อต้านกระบวนการเมตาโบไลท์

51111700 ยาปฏิชีวนะยับยั�งการเจริญเติบโตของมะเร็ง

51111800 ฮอร์โมนและยาต้านฮอร์โมน

51111900 ผลิตภัณฑ์ต้านการเจริญเติบโตของมะเร็งตามธรรมชาติ

51120000 ยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

51121500 สารสําหรับใช้รักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ

51121600 ยารักษาอาการปวดจนชักกระตุก

51121700 ยารักษาความดันโลหิตสูง

51121800 ยาลดไขมันภาวะไขมันในเส้นโลหิตสูงและคลอเลสเตอรอลตํ�า

51121900 ยาใช้สําหรับอาการหัวใจล้มเหลว

51122000 ยาบรรเทาอาการริดสีดวงทวาร

51122100 ยาขยายหลอดเลือด

51122200 ยารักษาความดันโลหิตตํ�า

51130000 ยารักษาโรคโลหิต

51131500 ยารักษาโรคโลหิตจาง

51131600 ยาต้านการแข็งตัวของเลือด

51131700 ยาสลายลิ�มเลือดและตัวยับยั�งการจับตัวของเกล็ดเลือด

51131800 สารที�ทําให้เลือดจับตัวและสารที�ใช้ห้ามเลือด

51131900 สารที�ใช้แทนและใช้กับนํ�าเหลืองในเลือด

51132000 สารยับยั�งการตกเลือด

51140000 ยาสําหรับระบบประสาทส่วนกลาง

51141500 ยากันชัก

51141600 ยาคลายเครียด

51141700 ยาระงับอาการทางประสาท

51141800 ยานอนหลับ

51141900 ยาช่วยให้จิตใจสงบ ลดการเพ้อคลั�งและลดอาการเครียด
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51142000 ยาแก้ปวดและแก้ไขแบบไม่เสพติด

51142100 ยาป้องกันการติดเชื�อแบบไม่มีสเตรอยด์

51142200 ยาแก้ปวดแบบเสพติด

51142300 ยาต้านสารเสพติด

51142400 ยาที�ใช้สําหรับโรคหลอดโลหิตและการปวดศีรษะจากไมเกรน

51142500 ยารักษาโรคกระตุกเกิดจากสมองพิการ (พาร์คินสัน)

51142600 สารกระตุ้นและสารทําให้เบื�ออาหาร

51142700 ยาป้องกันการติดเชื�อแบบไม่มีสเตรอยด์สําหรับสัตว์

51142800 ยาป้องกันกล้ามเนื�อลีบและแข็งตัว

51142900 ยาสลบและเครื�องประกอบและยาบํารุงกําลัง

51150000 ยาสําหรับระบบประสาทอัตโนมัติ

51151500 ยาโคลิเนอร์จิกและ สารต้านโคลิเนสเตอร์เรส

51151600 ยาต้านโคลิเนอร์จิก

51151700 ยาซิมพาโทมิเมติกหรืออะดรีเนอร์จิก

51151800 ยาต้านอะดรีเนอร์จิก

51151900 ยาคลายกล้ามเนื�อ

51152000 สารที�ช่วยบล็อคกล้ามเนื�อประสาท

51160000 ยาที�มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ

51161500 ยาบรรเทาโรคหืด

51161600 ยาแก้แพ้

51161700 ยาใช้สําหรับระบบทางเดินหายใจผิดปกติ

51161800 ผลิตภัณฑ์แก้ไอ แก้หวัดและแก้แพ้

51161900 ยาแก้คัดจมูก

51170000 ยาที�มีผลกระทบต่อระบบกระเพาะและลําไส้

51171500 ยาลดกรดและยาขับลม

51171600 ยาระบาย

51171700 ยาแก้ท้องเสีย

51171800 สารแก้อาเจียน แก้คลื�นไส้และแก้เวียนศรีษะ

51171900 ยารักษาแผลในกระเพาะและลําไส้

51172000 ยาที�ใช้สําหรับรักษาโรคถุงนํ�าดี

51172100 ยาแก้ปวดท้อง

51180000 ฮอร์โมนและตัวต่อต้านฮอร์โมน

51181500 ยารักษาเบาหวานและยารักษานํ�าตาลในเลือดสูง

51181600 ยารักษาโรคไทรอยด์และยาต่อต้านโรคต่อไทรอยด์

51181700 ยาคอร์ทิโคสตีรอยด์
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51181800 ฮอร์โมนเอสโตรเจน โปรเจสตินและอุปกรณ์คุมกําเนิดภายใน

51181900 ฮอร์โมนเพศ ตัวกระตุ้นและตัวต้านทานการตกไข่

51182000 ฮอร์โมนเพศชายและสารยับยั�งฮอร์โมนเพศขาย

51182100 ฮอร์โมนต่อมใต้สมองด้านหลัง

51182200 ยาเร่งคลอด

51182300 ฮอร์โมนช่วยการเจริญเติบโตและสารยับยั�งการเจริญเติบโต

51182400 เกลือแคลเซียมและตัวควบคุมแคลเซียม

51190000 ยาที�มีปฏิกิริยาต่อนํ�าและของเหลวในร่างกาย

51191500 ยาขับปัสสาวะ

51191600 เกลือแร่

51191700 สารทําให้เป็นด่าง

51191800 เกลือโปแตสเซียม

51191900 อาหารเสริมทดแทนและผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการบําบัด

51200000 ยาลดภูมิคุ้มกัน

51201500 ยากดภูมิคุ้มกัน

51201600 วัคซีน เชื�อต้านทานโรคและเชื�อที�ใช้ฉีดป้องกันโรค

51201700 วัคซีนสําหรับสัตว์ปีก

51201800 ยากระตุ้นภูมิคุ้มกัน

51201900 ยาลดการแข็งตัวของเนื�อเยื�อ

51210000 ยาประเภทเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ

51211500 ยารักษาโรคเกาท์

51211600 ยาแก้พิษ

51211900 ยาสลบสําหรับสัตว์

51212000 ยาสมุนไพร

51212100 ยาที�ใช้ทางทันตกรรม

51212200 ยาต้านการใช้ยาในทางที�ผิด

51240000 ยาที�มีผลกระทบต่อระบบหู ตา คอ จมูก

51241000 ส่วนผสมยาเกี�ยวกับหู

51250000 อาหารเสริมสําหรับสัตว์

51251000 เมตาโบไลท์

52000000 เครื�องใช้ไฟฟ้าและเครื�องใช้ภายในบ้านและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เพื�อการอุปโภค

52100000 วัสดุคลุมพื�น

52101500 พรมและเสื�อ

52120000 ผ้าปูเตียงและผ้าปูโต๊ะและผ้าในครัวและผ้าเช็ดตัว

52121500 ผ้าปูเตียง
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52121600 โต๊ะและผ้าใช้ในครัวและอุปกรณ์เสริม

52121700 ผ้าขนหนู

52130000 เครื�องตกแต่งหน้าต่าง

52131500 ม่านและผ้าม่าน

52131600 ม่านบังตาและม่านบังตาชนิดบานเกล็ด

52131700 อุปกรณ์ตกแต่งหน้าต่างและเครื�องโลหะ

52140000 เครื�องใช้ในบ้าน

52141500 เครื�องใช้ในครัว (สําหรับใช้ในบ้าน)

52141600 เครื�องซักผ้าและอุปกรณ์ต่อเนื�อง

52141700 อุปกรณ์ภายในห้องนํ�า

52141800 เครื�องใช้ในบ้านอื�นๆ

52150000 เครื�องใช้ในครัว

52151500 เครื�องครัวใช้แล้วทิ�ง

52151600 อุปกรณ์ในครัว

52151700 เครื�องใช้บนโต๊ะอาหาร

52151800 อุปกรณ์ทําครัว

52151900 อุปกรณ์อบขนม

52152000 จาน/ชาม/ภาชนะใส่อาหาร

52152100 เครื�องใช้สําหรับการดื�ม

52152200 เครื�องล้างจานและอุปกรณ์อื�นๆ

52160000 เครื�องใช้อิเล็กทรอนิกส์

52161500 อุปกรณ์เครื�องเสียงและภาพ

52161600 อุปกรณ์เสริมใช้กับอุปกรณ์ภาพและเสียง

52170000 อุปกรณ์ติดตั�งบนกําแพง

52171000 อุปกรณ์ติดตั�งบนกําแพงห้องนํ�า

53000000 เครื�องแต่งกาย กระเป๋าเดินทางและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพส่วนบุคคล

53100000 เสื�อผ้า

53101500 กางเกงทรงสแล็ค กางเกงขายาว กางเกงขาสั�น

53101600 เสื�อเชิ�ตและเสื�อสวมหัว

53101700 เสื�อเสวตเตอร์

53101800 เสื�อโค้ทและเสื�อแจ็คเก็ต

53101900 สูท

53102000 ชุด กระโปรง ส่าหรี กิโมโน

53102100 ชุดกันเปื�อนและชุดคลุม

53102200 เสื�อผ้าพื�นเมือง
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53102300 ชุดชั�นใน

53102400 ถุงเท้าและถุงน่อง

53102500 เครื�องแต่งตัวและเครื�องใช้หมวดเสื�อผ้า

53102600 ชุดนอน

53102700 เครื�องแบบ

53102800 ชุดว่ายนํ�า

53102900 ชุดกีฬา

53103000 เสื�อคอกลม

53103100 เสื�อคลุมรัดเอว

53110000 รองเท้า

53111500 รองเท้าบูท

53111600 รองเท้าหุ้มส้น

53111700 รองเท้าแตะ

53111800 รองเท้าโปร่งมีสายรัด

53111900 รองเท้ากีฬา

53112000 อุปกรณ์เกี�ยวกับรองเท้า

53112100 ที�หุ้มรองเท้า (สําหรับกันเปียก)

53120000 กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ ซองและกล่อง

53121500 กระเป๋าเดินทาง

53121600 กระเป๋าเงิน กระเป๋าถือและกระเป๋าอื�นๆ

53121700 กระเป๋าใส่เอกสาร

53121800 ชุดอุปกรณ์และเครื�องประกอบในการเดินทาง

53130000 ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล

53131500 เกี�ยวกับฟัน

53131600 เครื�องอาบนํ�า

53140000 อุปกรณ์สําหรับเย็บผ้าและเครื�องประกอบ

53141500 ที�กลัดเวลาเย็บผ้า

53141600 เครื�องใช้เบ็ดเตล็ดสําหรับเย็บผ้า

54000000 ผลิตภัณฑ์นาฬิกา เครื�องเพชรพลอยและหินมีค่า

54100000 เพชรพลอย

54101500 เพชรพลอยประดิษฐ์

54101600 เพชรพลอยเทียม

54101700 เครื�องมือและเครื�องใช้ในการทําเพชรพลอย

54110000 นาฬิกา

54111500 นาฬิกาข้อมือ



รหัสหมวดพัสดุ คําอธิบายหมวดพัสดุ

54111600 นาฬิกาแขวนหรือตั�งโต๊ะ

54111700 ชิ�นส่วนหรือเครื�องประกอบนาฬิกาข้อมือ หรือนาฬิการแขวนหรือตั�งโต๊ะ

54120000 หินมีค่า

54121500 อัญมณี

54121600 หินกึ�งมีค่า

54121700 ไข่มุก

54121800 หินมีค่าและหินกึ�งมีค่าทางอุตสาหกรรม

55000000 ผลิตภัณฑ์ที�พิมพ์เผยแพร่

55100000 สื�อที�เป็นสิ�งพิมพ์

55101500 สิ�งพิมพ์

55110000 วัสดุอ้างอิงทางอิเล็กทรอนิกส์

55111500 สิ�งพิมพ์โฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์และดนตรี

55111600 วัสดุซอฟต์แวร์ทางอิเล็กทรอนิกส์

55120000 สัญลักษณ์และอุปกรณ์ประกอบ

55121500 แผ่นป้าย

55121600 ฉลาก

55121700 สัญลักษณ์

55121800 เอกสารประจําตัว

56000000 เฟอร์นิเจอร์และเครื�องตกแต่ง

56100000 เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน

56101500 เฟอร์นิเจอร์

56101600 เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

56101700 เฟอร์นิเจอร์สํานักงาน

56101800 เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สําหรับเด็ก

56101900 ชิ�นส่วนและอุปกรณ์สําหรับเฟอร์นิเจอร์

56110000 เฟอร์นิเจอร์ธุรกิจและอุตสาหกรรม

56111500 ชุดเฟอร์นิเจอร์สํานักงาน

56111600 ฉากกั�น

56111700 เฟอร์นิเจอร์แบบเข้าชุด

56111800 เครื�องเรือนเดี�ยว (ไม่ต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื�น)

56111900 เฟอร์นิเจอร์อุตสาหกรรม

56112000 เฟอร์นิเจอร์สําหรับคอมพิวเตอร์

56112100 ที�นั�ง

56120000 เฟอร์นิเจอร์สําหรับห้องเรียนและสถาบันการศึกษา

56121000 เฟอร์นิเจอร์ห้องสมุด
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56121100 เฟอร์นิเจอร์สําหรับห้องเรียนศิลปะ

56121200 เฟอร์นิเจอร์สําหรับห้องปฐมพยาบาล

56121300 อุปกรณ์สําหรับเฟอร์นิเจอร์การศึกษา

56121400 เฟอร์นิเจอร์โรงอาหารหรือห้องอาหาร

56121500 เฟอร์นิเจอร์สําหรับห้องเรียน

56121600 เครื�องเล่นสร้างสรรค์สําหรับเด็ก

56121700 อุปกรณ์จัดเก็บหนังสือและเครื�องใช้สําหรับห้องเรียน

56121800 เฟอร์นิเจอร์สําหรับห้องเรียนวิชาช่าง

56121900 เฟอร์นิเจอร์สําหรับการสาธิต

56122000 เฟอร์นิเจอร์สําหรับห้องปฏิบัติการ

60000000 วัสดุ อุปกรณ์และวัสดุสิ�นเปลืองสําหรับ เครื�องดนตรี เกม ของเล่น งานศิลปะ งานฝีมือและ

การศึกษา

60100000 เครื�องมือ อุปกรณ์และวัสดุสิ�นเปลืองสําหรับช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอน

60101000 ชุดสื�อการสอนทางคณิตศาสตร์

60101100 เครื�องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื�อช่วยการเรียนรู้

60101200 เครื�องกระตุ้นทางการศึกษา

60101300 สติกเกอร์และวัสดุสําหรับการศึกษา

60101400 รางวัลสําหรับชั�นเรียน

60101600 ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัติทางการศึกษา

60101700 สื�อการสอน

60101800 สื�อการสอนศาสนา

60101900 สื�อการสอนสําหรับฝึกทักษะทางอักขระ

60102000 สื�อการสอนสําหรับการสร้างคํา

60102100 สื�อการสอนสําหรับการฝึกทักษะทางภาษา

60102200 วัสดุและเครื�องประกอบที�เป็นทรัพยากรในการออกเสียง

60102300 สื�อการสอนสําหรับการฝึกทักษะการอ่าน

60102400 สื�อการสอนสําหรับการเรียนรู้การนับและคณิตศาสตร์เบื�องต้น

60102500 วัสดุและสื�อการสอน สําหรับการเรียนรู้จํานวนและวิธีการทางคณิตศาสตร์

60102600

วัสดุและสื�อการสอนสําหรับการเรียนรู้เรื�องโอกาสและความน่าจะเป็น ข้อมูลและการแก้ปัญหา

60102700 วัสดุที�เป็นแหล่งทรัพยากรสําหรับผู้สอนในการกําหนดรูปแบบ การจับคู่ หรือการรับรู้ หรือการ

คิดอย่างมีเหตุผล

60102800 วัสดุที�เป็นแหล่งทรัพยากรของผู้สอนเกี�ยวกับเลขฐานสิบและการกําหนดมูลค่า

60102900 สื�อการสอนสําหรับการเรียนรู้เรื�องเวลาและเงิน

60103000 เครื�องช่วยในการสอนเรื�องเศษส่วน รูปต่อเรขาคณิตและจุดทศนิยม
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60103100 สื�อการสอนสําหรับการเรียนรู้เรขาคณิต

60103200 สื�อการสอนสําหรับการเรียนรู้ทางพีชคณิต

60103300 สื�อการสอนสําหรับการเรียนรู้แคลคูลัสและแคลคูลัสเบื�องต้น

60103400 วัสดุและอุปกรณ์สําหรับฝึกทักษะทางภูมิศาสตร์และแผนที�

60103500 รัฐศาสตร์

60103600 กิจกรรมและทรัพยากรหลากวัฒนธรรม

60103700 สื�อการสอนภาษาต่างประเทศ

60103800 สื�อการสอนประวัติศาสตร์

60103900 วัสดุเกี�ยวกับสิ�งมีชีวิตและตัวอย่างที�ดองไว้

60104000 วัสดุเกี�ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี พันธุกรรมและจุลชีววิทยาและวัสดุที�เกี�ยวข้อง

60104100 วัสดุและสื�อการสอนเกี�ยวกับระบบต่างๆในร่างกาย

60104200 อุปกรณ์การทดสอบนํ�า การอนุรักษ์นํ�าและระบบนิเวศน์วิทยาทางนํ�า

60104300 สื�อการสอนดาราศาสตร์

60104400 สื�อการสอนภูมิศาสตร์และปฐพีศาสตร์

60104500 สื�อการสอนเคมี เคมีไฟฟ้าและจุลเคมี

60104600 สื�อการสอนกลศาสตร์

60104700 สื�อการสอนเรื�องพลังงาน

60104800 สื�อการสอนเรื�องคลื�นและเสียง

60104900 สื�อการสอนไฟฟ้า

60105000 สื�อการสอนนิวเคลียร์

60105100 วัสดุและสื�อการสอนสําหรับการเรียนรู้การบินและจรวด

60105200 สื�อการสอนเกี�ยวกับทักษะในการดํารงชีวิต

60105300 สื�อการสอนเกี�ยวกับการเรียนวิชาชีพ

60105400

สื�อการสอนเกี�ยวกับเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภคและการบริหารการเงินและการใช้ชีวิตด้วยตัวเอง

60105500 สื�อการสอนเกี�ยวกับบ้านและการออกแบบภายใน

60105600 สื�อการสอนเกี�ยวกับการให้การศึกษาด้านอนามัย โภชนาการและการเตรียมอาหาร

60105700 สมุดบันทึกความจําและอุปกรณ์

60105800 สื�อการสอนเกี�ยวกับการออกแบบเสื�อผ้าและสิ�งทอ

60105900

สื�อการสอนเกี�ยวกับเพศศึกษา การตั�งครรภ์ในวัยรุ่น ทักษะการเป็นผู้ปกครองและการพัฒนาเด็ก

60106000 คําแนะนําหลักสูตร การจัดทําโครงการ กิจกรรมและบทเรียน

60106100 เครื�องมือและสื�อการสอนสําหรับการเรียนวิชาชีพ

60106200 เครื�องมือและสื�อการสอนสําหรับการสอนเทคโนโลยี

60106300 อุปกรณ์และเครื�องใช้ในการสอนวิชานิติเวชศาสตร์
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60106400 เครื�องใช้และอุปกรณ์ในการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์

60110000 เครื�องตกแต่งและเครื�องใช้ในชั�นเรียน

60111000 แผนภูมิหรือโปสเตอร์สําหรับชั�นเรียน

60111100 กระดานติดประกาศ

60111200 กรอบและเครื�องตกแต่งสําหรับกระดานติดประกาศ

60111300 ตัวหนังสือและ ตัวเลขเพื�องานตกแต่ง

60111400 เครื�องมือและอุปกรณ์ตกแต่งเฉพาะที�ในชั�นเรียน

60120000 อุปกรณ์และวัสดุเกี�ยวกับศิลปะและงานประดิษฐ์

60121000 งานศิลปะ

60121100 ผ้าใบ ฟิล์ม กระดานและกระดาษสําหรับจิตรกร

60121200 สีสําหรับใช้ในห้องเรียนและงานวิจิตรศิลป์ รวมทั�งสื�อ เครื�องใช้และเครื�องประกอบต่าง ๆ

60121300 ผลิตภัณฑ์เกี�ยวกับศิลปะและงานตัดแต่ง

60121400 การทํากรอบรูป

60121500 เครื�องมือ เครื�องใช้และอุปกรณ์ในการวาดภาพ

60121600 เครื�องช่วยในสตูดิโอ

60121700 เครื�องใช้และอุปกรณ์สําหรับพิมพ์

60121800 หมึกพิมพ์และหมีกวาด

60121900 วัสดุอุปกรณ์สําหรับสิ�งทอและเครื�องตกแต่ง

60122000 อุปกรณ์และเครื�องประกอบในการเย็บ การเย็บตะเข็บ การทอ

60122100 งานทําเทียน

60122200 งานประดิษฐ์จากไม้

60122300 วัสดุสําหรับทําเครื�องสาน

60122400 วัสดุในการทําแก้วย้อมสี

60122500 สิ�งประดิษฐ์จากกระดาษและสิ�งประดิษฐ์กระดาษที�ทําด้วยมือ

60122600 กระเบื�องโมเสค

60122700 สีทาเคลือบและอุปกรณ์

60122800 การทําหน้ากาก

60122900 ลูกปัดและอุปกรณ์เกี�ยวกับการร้อยลูกปัด

60123000 สิ�งประดิษฐ์จากโฟม

60123100 สิ�งประดิษฐ์จากก้านกํามะหยี�

60123200 วัสดุสําหรับใช้ทําริบบิ�น

60123300 สิ�งประดิษฐ์จากขี�ผึ�ง

60123400 วัสดุที�ใช้ในการทําห่วง

60123500 วัสดุที�ใช้ประดิษฐ์เครื�องหนัง

60123600 วัสดุที�มีแสงแวววาว
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60123700 วัสดุและอุปกรณ์สําหรับงานประดิษฐ์ผ้าลูกไม้

60123800 เครื�องใช้และอุปกรณ์สําหรับการทําลายหินอ่อน

60123900 เลื�อมและเครื�องประดับ

60124000 เครื�องใช้และเครื�องประกอบในงานประดิษฐ์สิ�งประดิษฐ์จากไม้คอร์ก

60124100 วัสดุและเครื�องประกอบสําหรับโครงการหลากวัฒนธรรม

60124200 โครงงานหลักสูตรแบบผสมผสาน

60124300 วัสดุอุปกรณ์ดินเหนียว แม่พิมพ์และเซรามิค

60124400 โลหะศิลป์

60124500 วัสดุอุปกรณ์สําหรับงานแกะสลัก

60130000 ชิ�นส่วน เครื�องมือและอุปกรณ์เครื�องดนตรี

60131000 เครื�องดนตรีที�มีแผงกด

60131100 เครื�องดนตรีที�ทําด้วยทองเหลือง

60131200 เครื�องดนตรีชนิดเป่า

60131300 เครื�องดนตรีชนิดมีสาย

60131400 เครื�องดนตรีชนิดเคาะให้เกิดเสียง

60131500 ชิ�นส่วนและอุปกรณ์ของเครื�องดนตรี

60131600 ชุดเครื�องดนตรี

60131700 เครื�องดนตรีที�ให้เสียง

60131800 อุปกรณ์สําหรับการเต้นรําและเสียงดนตรี

60140000 ของเล่นและเกมส์

60141000 ของเล่น

60141100 เกมส์

60141200 อุปกรณ์และเครื�องประกอบเกี�ยวกับการละเล่นต่าง ๆ

60141300 บล็อกและระบบการสร้างบล็อกสําหรับเด็ก

60141400 อุปกรณ์และเครื�องประกอบในการเล่นเกี�ยวกับละคร

70000000 บริการรับเหมาด้านการทําไร่ การประมง การป่าไม้และสัตว์ป่า

70100000 การประมงและ เกษตรกรรม

70101500 การประกอบการประมง

70101600 การควบคุมการประมง

70101700 อุตสาหกรรมการประมงและเทคโนโลยี

70101800 ทรัพยากรด้านการประมง

70101900 การเพาะเลี�ยงสัตว์นํ�า

70110000 การปลูกพืชสวน

70111500 ต้นไม้และไม้ประดับ

70111600 ไม้ดอก
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70111700 สวนสาธารณะ สวนและแปลงผลไม้

70120000 บริการด้านปศุสัตว์

70121500 การรีดนม

70121600 อุตสาหกรรมปศุสัตว์

70121700 การจัดการปศุสัตว์

70121800 อุตสาหกรรมสัตว์เลี�ยง

70121900 บริการทุ่งเลี�ยงสัตว์และทุ่งหญ้าสําหรับสัตว์

70122000 อนามัยสัตว์

70130000 การป้องกันและการจัดการที�ดินและการเตรียมดิน

70131500 การป้องกันที�ดินและดิน

70131600 การเตรียมที�ดินและดิน

70131700 การจัดการที�ดินและดิน

70140000 การผลิต การจัดการและการป้องกันพืชผล

70141500 การผลิตพืชผล

70141600 การป้องกันพืชผล

70141700 การจัดการพืชผล

70141800 การปลูกและเพาะพืชผล

70141900 การเก็บเกี�ยวพืชผล

70142000 กระบวนการหลังเก็บเกี�ยวพืชผล

70150000 การป่าไม้

70151500 การจัดการป่าไม้

70151600 อุตสาหกรรมป่าไม้

70151700 การเก็บเกี�ยวผลิตผลป่าไม้

70151800 บริการการสงวนป่าไม้

70151900 ทรัพยากรป่าไม้

70160000 สัตว์ป่าและพืชพันธ์ต่าง ๆ

70161500 สัตว์ประจําท้องถิ�น

70161600 พืชพันธ์

70161700 ระบบนิเวศน์

70170000 การพัฒนาและการควบคุมแหล่งนํ�า

70171500 การพัฒนา

70171600 การควบคุม

70171700 การชลประทาน

70171800 บริการระบายนํ�า

71000000 บริการเหมืองแร่ นํ�ามันและ ก๊าซ
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71100000 บริการเหมืองแร่

71101500 การสํารวจเหมืองแร่

71101600 บริการขุดเจาะและระเบิดเหมืองแร่

71101700 การสกัด

71110000 บริการสํารวจหานํ�ามันและ ก๊าซ

71112000 บริการวัดความลึกของหลุมที�ปิดไปแล้ว

71112100 บริการวัดความลึกของหลุมที�ใช้งานอยู่

71112200 บริการวัดอื�น ๆ

71112300 บริการด้านวัดคลื�นไหวสะเทือน

71120000 บริการก่อสร้างและซ่อมบํารุงการขุดเจาะหลุม

71121000 บริการสูบซีเมนต์

71121100 บริการม้วนขดท่อ

71121200 บริการด้านตัวอย่างหิน

71121300 บริการเครื�องมือที�ใช้ในหลุม

71121400 บริการหัวขุดเจาะสําหรับลานนํ�ามัน

71121500 บริการตรวจวัดขณะขุดเจาะ

71121600 บริการขุดเจาะหลุมนํ�ามัน

71121700 บริการกู้วัตถุที�ค้างในลานนํ�ามัน

71121800 บริการการยกด้วยก๊าซ

71121900 บริการของเหลวที�ใช้ในหลุม

71122000 บริการเจาะปรุผนังท่อหลุม

71122100 บริการควบคุมทรายในลานนํ�ามัน

71122200 บริการสายส่งอุปกรณ์เข้าออกท่อ

71122300 บริการเจาะหลุมระดับพื�นใต้ทะเล

71122400 บริการทดสอบหลุม

71122500 บริการควบคุมนํ�า หรือก๊าซ

71122600 บริการเตรียมหลุมให้พร้อมผลิต

71122700 บริการการบํารุงรักษาหลุม

71122800 บริการการตรวจสอบหลุม

71122900 แท่นเจาะนํ�ามันในลานนํ�ามัน

71130000 บริการการกลั�นนํ�ามันและ แยกก๊าซและเพิ�มผลการผลิต

71131000 บริการสร้างรอยแยกในหลุม

71131100 บริการกําจัดหินแร่

71131200 บริการไนโตรเจนในลานนํ�ามัน

71131300 บริการการสูบอื�นๆจากลานนํ�ามัน
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71131400 บริการการผลิตจากหลุม

71140000 บริการฟื�นฟูและการปรับปรุงหลุมนํ�ามันและก๊าซ

71141000 บริการการควบคุมหลุมในกรณีฉุกเฉิน

71141100 บริการการอุดหลุมและการสละหลุมถาวร

71141200 การฟื�นฟูสถานที�ก่อสร้างหลุม

71150000 บริการการจัดการและการประมวลผล ข้อมูลนํ�ามันและก๊าซ

71151000 บริการการสื�อสารข้อมูลเกี�ยวกับลานนํ�ามัน

71151100 บริการการจัดการข้อมูลเกี�ยวกับลานนํ�ามัน

71151200 บริการทางด้านแบบจําลองเศรษฐศาสตร์และความเสี�ยงเกี�ยวกับลานนํ�ามัน

71151300 บริการการแปลความหมายเกี�ยวกับลานนํ�ามัน

71151400 งานบริการทางวิศวกรรมเกี�ยวกับหลุมนํ�ามัน

71160000 บริการการจัดการโครงการหลุมนํ�ามันและหลุมก๊าซ

71161000 บริการการจัดทําแบบจําลองลานนํ�ามัน

71161100 การจัดการด้านวิศวกรรมการผลิตของลานนํ�ามัน

71161200 การจัดการปฏิบัติการผลิตของลานนํ�ามัน

71161300 บริการการจัดการโครงการลานนํ�ามัน

71161400 บริการการจัดการการก่อสร้างหลุมนํ�ามัน

71161500 บริการการปฏิบัติการในสถานที�ก่อสร้างหลุมนํ�ามัน

72000000 บริการด้านการก่อสร้างและบํารุงรักษาอาคาร

72100000 การก่อสร้าง บํารุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร

72101500 บริการสนับสนุนอื�น ๆ สําหรับอาคาร

72101600 งานหลังคา ผนังและโลหะแผ่น

72101700 งานคอนกรีต

72101800 งานทําความสะอาดภายนอก

72101900 งานตกแต่งภายใน

72102000 การเคลือบ การอุดรอยรั�วและการป้องกันสภาพอากาศ นํ�าและอัคคีภัย

72102100 การกําจัดสัตว์รบกวน

72102200 บริการด้านไฟฟ้า

72102300 ระบบประปา ระบบความร้อนและระบบปรับอากาศ

72102400 การทาสีและติดกระดาษปิดฝาผนัง

72102500 งานก่ออิฐ งานหินและงานมุงกระเบื�อง

72102600 งานไม้

72102700 งานปูพื�น

72102800 งานขัดสีใหม่

72102900 บริการบํารุงรักษาพื�น
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72103000 บริการเตรียมสถานที�ก่อสร้าง

72130000 การก่อสร้างอาคารทั�วไป

72131500 การก่อสร้างอาคารที�พัก

72131600 การก่อสร้างอาคารพาณิชย์ หรืออาคารเพื�องานอุตสาหกรรม

72131700 งานโยธา

73000000 บริการด้านการผลิตทางอุตสาหกรรม

73100000 อุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมพลาสติก

73101500 การผลิตพลาสติกและปิโตรเคมี

73101600 การผลิตสารเคมีและปุ๋ย

73101700 การผลิตเครื�องเภสัชกรรม

73101800 การผลิตผลิตภัณฑ์ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ

73101900 การผลิตยาง

73110000 อุตสาหกรรมไม้และกระดาษ

73111500 การแปรรูปไม้

73111600 การแปรรูปเยื�อไม้และ กระดาษ

73120000 อุตสาหกรรมโลหะและแร่

73121500 กระบวนการหลอมโลหะ การขัดและการขึ�นรูป

73121600 การแปรรูปโลหะ

73121800 บริการอุตสาหกรรมเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์ที�ไม่ใช่โลหะ

73130000 อุตสาหกรรมอาหารและเครื�องดื�ม

73131500 กระบวนการแปรรูปเครื�องดื�ม

73131600 การแปรรูปเนื�อสัตว์ สัตว์ปีกและอาหารทะเล

73131700 การแปรรูปผลไม้และผัก

73131800 การแปรรูปนมและไข่

73131900 การแปรรูปเมล็ดพืช นํ�าตาล นํ�ามันและไขมัน

73140000 อุตสาหกรรมเส้นใย สิ�งทอและผ้า

73141500 การผลิตเส้นใย

73141600 การแปรรูปเส้นด้ายและด้ายดิบ

73141700 การผลิตผ้าและหนัง

73150000 บริการสนับสนุนการผลิต

73151500 บริการการประกอบ

73151600 บริการการบรรจุหีบห่อ

73151700 การปรับปรุงวัตถุดิบ

73151800 บริการการแปรรูป

73151900 บริการด้านอุตสาหกรรมการพิมพ์
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73152000 บริการด้านการบรรจุ

73152100 การบํารุงรักษาและซ่อมแซมเครื�องมือและอุปกรณ์การผลิต

73160000 การผลิตเครื�องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง

73161500 การผลิตเครื�องจักร

73161600 การผลิตอุปกรณ์การขนส่ง

73170000 การผลิตสินค้าเกี�ยวกับเครื�องใช้ไฟฟ้าและเครื�องมือที�ต้องการความเที�ยงตรง

73171500 การผลิตสินค้าเกี�ยวกับเครื�องไฟฟ้า

73171600 การผลิตเครื�องมือที�ต้องการความเที�ยงตรง

73180000 บริการการใช้เครื�องจักรและการแปรรูปสินค้า

73181000 บริการการใช้เครื�องจักร

73181100 บริการชุบผิว

73181200 บริการขึ�นรูป

73181300 บริการปรับปรุงผิวด้วยความร้อน

73181900 บริการการเชื�อมไฟฟ้า เชื�อมก๊าซและบัดกรี

76000000 บริการทําความสะอาดทางอุตสาหกรรม

76100000 บริการกําจัดสารปนเปื�อน

76101500 บริการฆ่าเชื�อ

76101600 การกําจัดวัตถุอันตราย

76110000 บริการทําความสะอาดและงานดูแลความสะอาด

76111500 บริการทําความสะอาดอาคารและสํานักงานทั�วไป

76111600 บริการทําความสะอาดส่วนประกอบของอาคาร

76111700 การทําความสะอาดสถานที�ก่อสร้าง

76111800 การทําความสะอาดยานพาหนะสําหรับใช้ในการขนส่ง

76120000 การกําจัดของเหลือใช้และการบําบัด

76121500 การจัดเก็บและกําจัดของเหลือใช้

76121600 การกําจัดขยะที�ไม่เป็นอันตราย

76121700 การบําบัดของเสียที�เป็นของเหลว

76121800 การบําบัดของเหลือใช้

76121900 การกําจัดขยะที�เป็นอันตราย

76130000 การทําความสะอาดขยะที�มีพิษและเป็นอันตราย

76131500 การบําบัดขยะนิวเคลียร์

76131600 การทําความสะอาดสารพิษ

76131700 การทําความสะอาดนํ�ามันที�หก

77000000 บริการเกี�ยวกับสภาพแวดล้อม

77100000 การจัดการเกี�ยวกับสภาพแวดล้อม
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77101500 การประเมินผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

77101600 การวางแผนเกี�ยวกับสภาพแวดล้อม

77101700 บริการให้คําแนะนําเกี�ยวกับสภาพแวดล้อม

77101800 บริการตรวจสอบสภาพแวดล้อม

77101900 บริการตรวจหามลพิษ

77110000 การป้องกันสภาพแวดล้อม

77111500 บริการรักษาความปลอดภัยสภาพแวดล้อม

77111600 บริการการฟื�นฟูสภาพแวดล้อม

77120000 การติดตาม การวัดและฟื�นฟูมลภาวะ

77121500 มลภาวะทางอากาศ

77121600 มลภาวะทางดิน

77121700 มลภาวะทางนํ�า

77130000 บริการการติดตาม ตรวจวัดและฟื�นฟูสารที�ทําให้เกิดมลภาวะ

77131500 มลภาวะเกี�ยวกับนํ�ามัน

77131600 มลภาวะทางเสียง

77131700 มลภาวะเกี�ยวกับสารพิษ

78000000 บริการขนส่ง จัดเก็บและส่งไปรษณีย์

78100000 การขนส่งไปรษณียภัณฑ์และขนส่งสินค้า

78101500 การขนส่งสินค้าทางอากาศ

78101600 การขนส่งสินค้าทางรถไฟ

78101700 การขนส่งสินค้าทางทะเล

78101800 การขนส่งสินค้าทางท้องถนน

78101900 การขนส่งสินค้ารูปแบบต่าง ๆ

78102000 การขนส่งสินค้าทางยานอวกาศ

78102100 บริการการขนส่งทางท่อ

78102200 บริการการส่งทางไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ขนาดเล็กและขนส่งโดยคนเดินหนังสือ

78110000 การขนส่งผู้โดยสาร

78111500 การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ

78111600 การขนส่งผู้โดยสารโดยทางรถไฟ

78111700 การขนส่งผู้โดยสารโดยทางทะเล

78111800 การขนส่งผู้โดยสารทางบก

78111900 การขนส่งทางอวกาศ

78120000 การบรรจุหีบห่อและการขนย้ายวัสดุ

78121500 การบรรจุหีบห่อ

78121600 บริการขนย้ายวัสดุ
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78130000 การจัดเก็บ

78131500 การเก็บผลิตภัณฑ์จากไร่ไว้ในคลังสินค้า

78131600 การเก็บสินค้าทั�วไป

78131700 การเก็บสินค้าปริมาณมาก

78131800 คลังสินค้าพิเศษและสถานที�เก็บ

78140000 การดําเนินการนส่ง

78141500 การจัดการขนส่ง

78141600 การตรวจสอบ

78141700 บริการการเดินเรือ

78141800 บริการที�สถานีปลายทาง

78180000 บริการการซ่อมแซม หรือการบํารุงรักษาเกี�ยวกับการขนส่ง

78180100 บริการการบํารุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

78180200 บริการแผ่นกรุประตูหน้าต่างและสี

78180300 อุปกรณ์เติมนํ�ามัน โรงเก็บพาหนะและบริการสนับสนุน

80000000 บริการด้านการบริหาร การดําเนินธุรกิจและธุรการ

80100000 บริการให้คําปรึกษาด้านการบริหาร

80101500 บริการให้คําปรึกษาเกี�ยวกับธุรกิจและการบริหารบริษัท

80101600 การบริหารโครงการ

80101700 การบริหารอุตสาหกรรม

80110000 บริการด้านทรัพยากรมนุษย์

80111500 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

80111600 บริการจัดหาบุคลากรชั�วคราว

80111700 การคัดเลือกบุคลากร

80111800 ผู้รับจัดหาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร

80120000 บริการด้านกฎหมาย

80121500 บริการด้านกฎหมายอาญา

80121600 บริการด้านกฎหมายธุรกิจ

80121700 บริการความรับผิดทางแพ่ง

80121800 บริการกฎหมายครอบครัว

80130000 บริการอสังหาริมทรัพย์

80131500 ให้เช่าและเช่าทรัพย์สิน หรืออาคาร

80131600 ขายทรัพย์สินหรืออาคาร

80131700 บริการการทําสัญญาประกันและกรรมสิทธิ�

80131800 บริการการจัดการอสังหาริมทรัพย์

80140000 การตลาดและการจัดจําหน่าย
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80141500 การวิจัยตลาด

80141600 การขายและกิจกรรมส่งเสริมการขาย

80141700 การจัดจําหน่าย

80141800 บริการไปรษณีย์

80141900 การแสดงสินค้าและนิทรรศการ

80150000 นโยบายการค้าและบริการ

80151500 การให้ความสะดวกทางการค้า

80151600 บริการการค้าระหว่างประเทศ

80160000 บริการการบริหารธุรกิจ

80161500 บริการสนับสนุนการจัดการ

80161600 การควบคุมสิ�งอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ

81000000 บริการด้านวิศวกรรม วิจัยและเทคโนโลยี

81100000 บริการด้านวิศวกรรม

81101500 วิศวกรรมโยธา

81101600 วิศวกรรมเครื�องกล

81101700 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

81101800 วิศวกรรมเคมี

81101900 วิศวกรรมนํ�ามันและ ก๊าซ

81102000 วิศวกรรมเหมืองแร่

81102100 วิศวกรรมทางทะเล

81102200 วิศวกรรมการขนส่ง

81102300 วิศวกรรมการบินในอากาศ

81110000 บริการคอมพิวเตอร์

81111500 วิศวกรรมซอฟต์แวร์และ ฮาร์ดแวร์

81111600 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

81111700 ระบบการบริหารข้อมูล

81111800 ผู้ดูแลระบบ

81111900 ระบบการเรียกดูข้อมูล

81112000 บริการด้านข้อมูล

81112100 บริการอินเตอร์เน็ต

81112200 การบํารุงรักษาซอฟต์แวร์และการสนับสนุน

81120000 บริการด้านเศรษฐศาสตร์

81121500 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ

81121600 ระบบการเงินและปัญหาต่าง ๆ ทางการเงิน

81130000 สถิติ
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81131500 วิธีการและการวิเคราะห์

81140000 เทคโนโลยีการผลิต

81141500 การควบคุมคุณภาพ

81141600 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

81141700 การวางแผนและการควบคุมการผลิต

81141800 การจัดการสิ�งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ

81150000 บริการด้านปฐพีศาสตร์

81151500 อุตุนิยมวิทยา

81151600 การเขียนแผนที�

81151700 ภูมิศาสตร์

81151800 สมุทรศาสตร์และอุทกศาสตร์

81151900 ธรณีฟิสิกส์

82000000 บริการด้านการสิ�งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิคและวิจิตรศิลป์

82100000 การโฆษณา

82101500 สิ�งพิมพ์โฆษณา

82101600 การโฆษณาโดยการกระจายเสียงและแพร่ภาพ

82101700 การโฆษณาทางอากาศ

82101800 บริการรับทําโฆษณา

82110000 บริการเขียนและแปลภาษา

82111500 บริการเขียนเอกสารทางวิชาการ

82111600 บริการเขียนเอกสารแบบไม่เป็นวิชาการ

82111700 การเขียนเชิงสร้างสรรค์

82111800 บริการบรรณาธิการและบริการสนับสนุน

82111900 บริการข่าวสารและการเผยแพร่ข่าวสาร

82120000 บริการการผลิตซํ�า

82121500 การพิมพ์

82121600 การสลัก

82121700 การถ่ายสําเนา

82121800 การพิมพ์รูปเล่ม

82121900 การทําปกหนังสือ

82130000 บริการถ่ายภาพ

82131500 บริการล้างฟิล์ม

82131600 ช่างภาพและช่างถ่ายทําภาพยนตร์

82140000 กราฟฟิคดีไซน์

82141500 บริการออกแบบงานศิลปะ
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82141600 บริการกราฟฟิคดิสเพลย์

82150000 ศิลปินและนักแสดงอาชีพ

82151500 บริการศิลปะที�มองเห็นได้สายตา

82151600 นักแสดงละครสัตว์

82151700 นักแสดงอาชีพ

83000000 บริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณะด้านอื�นๆที�เกี�ยวข้อง

83100000 สาธารณูปโภค

83101500 สาธารณูปโภคนํ�าและท่อนํ�าทิ�ง

83101600 สาธารณูปโภคนํ�ามันและก๊าซ

83101800 สาธารณูปโภคไฟฟ้า

83101900 การอนุรักษ์พลังงาน

83102000 บริการการฝังศพ

83110000 บริการสื�อโทรคมนาคม

83111500 การสื�อสารด้วยโทรศัพท์ภายในประเทศและการสื�อสารทางไกล

83111600 บริการการสื�อสารเคลื�อนที�

83111700 บริการเครื�องโทรสารและโทรเลข

83111800 บริการโทรทัศน์

83111900 บริการวิทยุ

83112200 บริการการส่งเสริมการโทรคมนาคม

83112300 บริการการโทรคมนาคมด้วยระบบใยแก้ว

83112400 บริการการโทรคมนาคมด้วยระบบการหมุนผ่านสวิตช์และการเช่าวงจร

83112500 บริการด้านโครงข่ายการติดต่อสื�อสาร

83112600 การเข้าถึงลูกค้า

83120000 บริการข้อมูล

83121500 ห้องสมุดต่าง ๆ

83121600 ศูนย์ข้อมูล

83121700 บริการการสื�อสารมวลชน

84000000 บริการด้านการเงินและประกันภัย

84100000 การให้เงินเพื�อพัฒนา

84101500 ความช่วยเหลือเพื�อการพัฒนา

84101600 การให้เงินช่วยเหลือ

84101700 การจัดการหนี�สิน

84110000 การบัญชีและตรวจสอบบัญชี

84111500 บริการด้านการทําบัญชี

84111600 บริการตรวจสอบบัญชี
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84111700 การเงินบริษัท

84111800 ปัญหาภาษีอากรและการจัดเตรียมเสียภาษี

84120000 การธนาคารและการลงทุน

84121500 สถาบันธนาคาร

84121600 บริการโอนเงินทุนและการแลกเปลี�ยน

84121700 คําแนะนําเกี�ยวกับการลงทุน

84121800 บริการตลาดหลักทรัพย์และตลาดสินค้าเกษตร

84121900 การธนาคารเกี�ยวกับการจํานอง

84122000 บริการตู้นิรภัยเก็บเงินสด

84130000 บริการการประกันภัยและเงินบําเหน็จบํานาญ

84131500 บริการประกันภัยสําหรับโครงสร้างและทรัพย์สินและสิ�งของที�ครอบครอง

84131600 การประกันชีวิตและสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุ

84131700 กองทุนบําเหน็จบํานาญ

84131800 กองทุนบําเหน็จบํานาญเมื�อเกษียณอายุ

84140000 หน่วยงานด้านสินเชื�อ

84141500 หน่วยงานด้านสินเชื�อของรัฐบาล

84141600 หน่วยงานด้านสินเชื�อส่วนบุคคล

84141700 หน่วยงานด้านสินเชื�อทางธุรกิจ

85000000 บริการดูแลสุขภาพ

85100000 บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร

85101500 ศูนย์ดูแลสุขภาพ

85101600 ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพและผู้สนับสนุน

85101700 บริการการบริหารงานเกี�ยวกับสุขภาพ

85110000 การป้องกันและควบคุมโรค

85111500 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

85111600 การป้องกันและควบคุมโรคที�ไม่ติดต่อ

85111700 การจัดการและควบคุมพาหะนําโรค

85120000 หลักปฏิบัติทางการแพทย์

85121500 บริการดูแลสุขภาพเบื�องต้น

85121600 บริการของผู้เชี�ยวชาญทางการแพทย์

85121700 บริการของผู้เชี�ยวชาญในการให้บริการดูแลสุขภาพ

85121800 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

85121900 เภสัชกร

85122000 บริการทันตกรรม

85122100 บริการการพักฟื�น
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85122200 บริการการตรวจและประเมินผลสุขภาพส่วนบุคคล

85130000 การวิจัยและการทดลองทางแพทย์ศาสตร์

85131500 บริการการทดลองทางการแพทย์

85131600 จรรยาบรรณแพทย์

85131700 แพทย์ศาสตร์และการวิจัย

85140000 การแพทย์ทางเลือกอื�นและการแพทย์ที�เชื�อสิ�งศักดิ�สิทธิ�

85141500 ผู้บําบัดรักษาด้วยความศรัทธา

85141600 การบําบัดด้วยสมุนไพร

85141700 หลักปฏิบัติในการรักษาโรคโดยการใช้เชื�อของโรคเดียวกัน

85150000 บริการอาหารและโภชนาการ

85151500 เทคโนโลยีอาหาร

85151600 ปัญหาเรื�องโภชนาการ

85151700 การวางแผนนโยบายอาหารและเครื�องช่วยเหลือ

86000000 บริการด้านการศึกษาและการฝึกอบรม

86100000 การฝึกอบรมทางวิชาชีพ

86101500 บริการฝึกอบรมการเกษตรและป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื�นๆ

86101600 บริการฝึกอบรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์

86101700 บริการฝึกอบรมทางวิชาชีพที�ไม่ใช่วิทยาศาสตร์

86101800 การฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงานและการพัฒนากําลังคน

86110000 ระบบการศึกษาแบบทางเลือก

86111500 การบริการการศึกษาทางไกล

86111600 การศึกษาผู้ใหญ่

86111700 โรงเรียนสอนภาษา

86111800 การแลกเปลี�ยนการศึกษา

86120000 สถาบันการศึกษา

86121500 โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

86121600 วิทยาลัยสําหรับสอนนักศึกษาปี 1และ ปี 2

86121700 มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ

86121800 โรงเรียนวิชาชีพ

86130000 บริการการศึกษาเฉพาะสาขา

86131500 วิจิตรศิลป์

86131600 ดนตรีและ การละคร

86131700 การขับขี� การบินและการแล่นเรือ

86131800 การศึกษาวิชาทหาร

86131900 โรงเรียนสําหรับคนพิการ
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86140000 สถานที�และสิ�งอํานวยความสะดวกในการศึกษา

86141500 บริการคําแนะนําด้านการศึกษา

86141600 องค์กรนักศึกษา

86141700 เทคโนโลยีการศึกษา

90000000 การบริการด้านการท่องเที�ยว อาหาร ห้องพักและความบันเทิง

90100000 ภัตตาคารและการบริการจัดเลี�ยงนอกสถานที�

90101500 สถานที�ให้บริการรับประทานอาหารและเครื�องดื�ม

90101600 บริการจัดเลี�ยงและจัดเลี�ยงนอกสถานที�

90101700 ร้านขายอาหาร

90101800 บริการอาหารส่งถึงบ้านและอาหารสําหรับซื�อกลับบ้าน

90110000 โรงแรม ที�พักและสิ�งอํานวยความสะดวกในการจัดประชุม

90111500 โรงแรม โมเต็ลและ โรงแรมขนาดเล็ก

90111600 สิ�งอํานวยความสะดวกในการจัดประชุม

90111700 สิ�งอํานวยความสะดวกในการตั�งแค้มป์และ การเดินป่า

90111800 ห้องพักโรงแรม

90120000 สิ�งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง

90121500 บริษัทจัดท่องเที�ยว

90121600 บริการให้ความช่วยเหลือด้านเอกสารการเดินทาง

90121700 มัคคุเทศก์และ ล่าม

90130000 ศิลปะการแสดง

90131500 การแสดงสด

90131600 การบันทึกเทปและภาพเคลื�อนไหวของการแสดง

90140000 กีฬาเชิงพาณิชย์

90141500 เทศกาลกีฬามืออาชีพ

90141600 การให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันกีฬา

90141700 กีฬาสมัครเล่นและนันทนาการ

90150000 บริการด้านการบันเทิง

90151500 สิ�งดึงดูดใจนักท่องเที�ยว

90151600 การแสดงโชว์ที�เดินทางไปตามที�ต่าง ๆ

90151700 สวนสนุก

90151800 งานคาร์นิวาลและเทศกาลต่าง ๆ

90151900 สถานที�เล่นการพนัน

90152000 ไนต์คลับและห้องโถงเต้นรํา

91000000 บริการส่วนบุคคลและบริการช่วยงานบ้าน

91100000 เครื�องแต่งกายส่วนบุคคล
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91101500 สิ�งอํานวยความสะดวกในการให้บริการสปา บริหารร่างกายและการบํารุงร่างกายให้อ่อนวัย

91101600 ผลิตภัณฑ์ดูแลและเสริมความงามบนใบหน้าและร่างกาย

91101700 ผลิตภัณฑ์ดูแลผม

91101800 บริการเช่าเสื�อผ้า

91101900 บริการให้คําปรึกษาด้านแฟชั�น

91110000 บริการช่วยงานบ้านและงานส่วนบุคคล

91111500 บริการซักรีด

91111600 บริการให้ความช่วยเหลือและดูแลบ้าน

91111700 บริการซื�อและต่อรองราคาให้ผู้บริโภค

91111800 เครื�องใช้ส่วนตัวและการจัดเก็บ

91111900 บริการดูสุขภาพส่วนบุคคล

92000000 บริการด้านการป้องกันประเทศ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชน การรักษาความมั�นคง 

ปลอดภัย

92100000 ความเป็นระเบียบและความปลอดภัยของสาธารณชน

92101500 บริการตํารวจ

92101600 บริการดับเพลิง

92101700 ระบบการคุมขังและการจําคุก

92101800 ระบบศาล

92101900 บริการกู้ภัย

92110000 บริการด้านการทหารและการป้องกันชาติ

92111500 การรักษาความสงบและความมั�นคงของประเทศ

92111600 การปลดอาวุธ

92111700 วิทยาศาสตร์และการวิจัยทางการทหาร

92111800 งานบุคคลและระเบียบวินัยทางการทหาร

92111900 นโยบายทางการทหาร

92112000 เขตทางการทหาร

92112100 อาวุธสําหรับทําสงครามนิวเคลียร์

92112200 กลยุทธ์ทางการทหาร

92112300 ฐานทัพทหาร

92112400 ความขัดแย้งทางอาวุธและเหตุการณ์ความขัดแย้งต่าง ๆ

92120000 ความมั�นคงและความปลอดภัยส่วนบุคคล

92121500 บริการรักษาความปลอดภัย

92121600 บริการนักสืบ

92121700 บริการระบบการรักษาความปลอดภัย

93000000 บริการด้านกิจการทางการเมืองและงานราษฎร์
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93100000 ระบบและสถาบันทางการเมือง

93101500 องค์กรทางการเมือง

93101600 เจ้าหน้าที�ทางการเมือง

93101700 องค์กรนิติบัญญัติและหลักปฏิบัติ

93110000 สภาพทางสังคมการเมือง

93111500 การเคลื�อนไหวทางการเมือง

93111600 การนําเสนอและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

93120000 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

93121500 การทูต

93121600 ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ

93121700 องค์กรระหว่างประเทศ

93130000 ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์สําหรับเพื�อนมนุษย์

93131500 โปรแกรมผู้ลี�ภัย

93131600 นโยบาย การวางแผนและโปรแกรมอาหารและโภชนาการ

93131700 โปรแกรมสุขภาพ

93131800 ความพร้อมและการบรรเทาทุกข์เมื�อเกิดภัย

93140000 บริการชุมชนและบริการสังคม

93141500 การพัฒนาและบริการทางสังคม

93141600 ประชากรศาสตร์

93141700 วัฒนธรรม

93141800 การจ้างงาน

93141900 การพัฒนาชนบท

93142000 การพัฒนาเมือง

93142100 การพัฒนาภูมิภาค

93150000 บริการด้านการบริหารราชการและการบริหารด้านการเงิน

93151500 การบริหารงานราชการ

93151600 การบริหารด้านการเงิน

93151700 สกุลเงิน

93160000 การภาษีอากร

93161500 ภาษีเงินได้

93161600 ภาษีอื�น ๆ นอกเหนือจากภาษีเงินได้

93161700 การบริหารงานภาษีอากร

93161800 ปัญหาเรื�องภาษีอากร

93170000 นโยบายและ ข้อบังคับเกี�ยวกับการค้า

93171500 นโยบายการค้า
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93171600 การค้าระหว่างประเทศ

93171700 การบริหารและหลักปฏิบัติด้านศุลกากร

93171800 การวิเคราะห์การค้า

94000000 องค์กรและสโมสรต่าง ๆ

94100000 งานที�เกี�ยวข้องกับองค์กรต่าง ๆ

94101500 สมาคมธุรกิจ

94101600 สมาคมวิชาชีพ

94101700 สมาคมพนักงาน

94101800 สหพันธ์ทางการค้า

94110000 องค์กรทางศาสนา

94111700 ศาสนสถาน

94111800 องค์กรเกี�ยวกับการแสวงบุญและบริการต่าง ๆ

94111900 บริการสอนศาสนา

94112000 บริการของศาสนานิกายต่าง ๆ

94120000 สโมสร

94121500 สโมสรกีฬา

94121600 สโมสรงานอดิเรก

94121700 สโมสรสมัครเล่น

94121800 สโมสรทางสังคม

94130000 องค์กรและ สมาคมพลเรือนและการเคลื�อนไหวขององค์กรดังกล่าว

94131500 องค์กรที�ไม่ใช้ของภาครัฐบาล

94131600 องค์กรการกุศล

94131700 สมาคมรักสิ�งแวดล้อม

94131800 กลุ่มผู้เรียกร้อง

94131900 สมาคมคุ้มครองสัตว์

94132000 สมาคมที�ปรึกษาและป้องกันสิทธิมนุษยชน
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