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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 วัสดุเหลานี้หนวยงานมักสั่งซื้อ
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 
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  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 ผานระบบจัดซื้อจัดจาง 
 หากหนวยงานซื้อวัสดุคงคลังที่มีมูลคาตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป ไมวาจะจายจากเงิน
งบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณฝากกระทรวงการคลัง หนวยงานตองทําผานระบบจัดซื้อจัดจาง 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1) เมื่อส่ังซื้อวัสดุใหจัดทําใบสั่งซื้อส่ังจาง 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 โดยใชคําสั่งงาน 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 
โดยใชคําสั่งงาน 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 ไมผานระบบจัดซื้อจัดจาง 
 หากหนวยงานซื ้อวัสดุคงคลังที ่มีมูลคานอยกวา  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) เมื่อส่ังซื้อวัสดุและไดรับใบแจงหนี้จากเจาหนี้ หนวยงานสามารถตั้งเบิกเงินเขาหนวยงาน 
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105 บัญชีวัสดุคงคลัง และใสรหัสหมวดพัสดุในชองหมวดพัสดุ โดยใช
คําสั่งงาน 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
จัดซื้อจัดจาง 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 ผานระบบจัดซื้อจัดจาง 
 หากหนวยงานซื้อวัสดุคงคลังที่มีมูลคาตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป ไมวาจะจายจากเงิน
งบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณฝากกระทรวงการคลัง หนวยงานตองทําผานระบบจัดซื้อจัดจาง 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1) เมื่อส่ังซื้อวัสดุใหจัดทําใบสั่งซื้อส่ังจาง 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 โดยใชคําสั่งงาน 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 ไมผานระบบจัดซื้อจัดจาง 
 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 โดยใชคําสั่งงาน ZF_53_PM หรือ
แบบฟอรม ขจ 01 ระบบจะเกิดคูบัญชี ดังนี้ 
  เดบิต บัญชีใบสําคัญคางจาย (2102040102) 

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

 
3. กรณีบันทึกเปนคาใชจายเมื่อซ้ือ โดยใชเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย 
 กรณีหนวยงานใชเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย ซ้ือวัสดุคงคลัง ไมผานระบบ
จัดซื้อจัดจาง มีขั้นตอนดังนี้ 
 1) เมื่อ ส่ังซื้อวัสดุและได รับใบแจงหนี้จากเจาหนี้  ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 
5104010104 บัญชีคาวัสดุ โดยใชคําสั่งงาน 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 โดยใชคําสั่งงาน 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
โดยใชคําสั่งงาน 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 วันสิ้นปงบประมาณ มียอดตามบัญชีวัสดุคงคลังมูลคา 100,000 บาท แตตามรายงานการตรวจนับวัสดุตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ .ศ .2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  แสดงยอดคงเหลือ 
ณ วันสิ้นปงบประมาณ 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 วันสิ้นปงบประมาณ มียอดตามบัญชีคาวัสดุ มูลคา 100,000 บาท แตตามรายงานการตรวจนับวัสดุ        
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม แสดงยอดคงเหลือ 
ณ วันสิ้นปงบประมาณ 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 วันสิ้นปงบประมาณ มูลคา 20,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

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

แตรายงานการตรวจนับวัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม แสดงยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปงบประมาณ 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. ระบรุหัสบัญชีแยกประเภท 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 ตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีวาดวยการพัสดุ 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 โดยใชคําสั่งงาน 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) และวัสดุคงคลังดังกลาวไมมีอยูจริงแลวตามรายงานการตรวจนับวัสดุ 
รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือจากระบบ GFMIS จะแสดงรหัสหมวดพัสดุจําลอง 

(Dummy) เปนบวก ใหปรับปรุงโดยลดยอดบัญชีวัสดุคงคลัง โดยลดรหัสหมวดพัสดุจําลอง (Dummy) 
กับบัญชีผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด รหัสบัญชีแยกประเภท 3102010102 เปนการรับรูวาหนวยงาน
บันทึกบัญชีคาใชจายในปกอนๆ นอยเกินไป หนวยงานจึงปรับลดยอดบัญชีรายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย
สะสมในปปจจุบัน โดยใชคําสั่งงาน 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 วันสิ้นปงบประมาณ มูลคา 15,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รหัสหมวดพัสดุ 10141500 15,000 บาท 
รายการปรับปรุงจะเปนดังนี้ 

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

             (รหัสหมวดพัสดุ 99999999) 
หลังปรบัปรุงบัญชีจะไดผล 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) และวัสดุคงคลังดังกลาวมีอยูจริงตามรายงานการตรวจนับวัสดุ แตเปนหมวดพัสดุอ่ืน 

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

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

(รหัสหมวดพัสดุ 99999999) 
2.2 ปรับปรุงเพิ่มยอดบัญชีวัสดุคงคลัง โดยเพิ่มรหัสหมวดพัสดุตามรายงาน

การตรวจนับวัสดุ คูกับบัญชีผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด รหัสบัญชีแยกประเภท 3102010102 โดยใช
คําสั่งงาน 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 วันสิ้นปงบประมาณ 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) และวัสดุคงคลังดังกลาวไมมีอยูจริงแลวตามรายงานการตรวจนับวัสดุ 
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 วันสิ้นปงบประมาณ 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 โดยใชคําสั่งงาน ZGL_JO 
(เจ-โอ) บันทึกคูบัญชี ดังนี้ 
   เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) 

(รหัสหมวดพัสดุ 99999999) 
    เครดิต บัญชีผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (3102010102) 

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

(รหัสหมวดพัสดุที่ไมถูกตอง) 
4.3 ปรับปรุงเพิ่มยอดบัญชีวัสดุคงคลัง โดยเพิ่มรหัสหมวดพัสดุที่ถูกตองตาม

รายงานการตรวจนับวัสดุ คูกับบัญชีผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด รหัสบัญชีแยกประเภท 
3102010102 โดยใชคําสั่งงาน 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 วันสิ้นปงบประมาณ 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 



รหัสหมวดพสัดุ คาํอธิบายหมวดพสัดุ

10000000 พืชและสัตวมี์ชีวติ รวมถึงวตัถุดิบ วสัดุอุปกรณ์และวสัดุสินเปลืองพืชและสัตวมี์ชีวติ้
10100000 สัตวมี์ชีวติ
10101500 ปศุสัตว์
10101600 นกและสัตวปี์ก
10101700 ปลาท่ีมีชีวติ
10101800 สัตวน์าํประเภทมีเปลือกและสัตวน์าํไมมีกระดูกสันหลงั้ ้ ่
10101900 แมลง
10102000 สัตวป่์า
10110000 ผลิตภณัฑส์าํหรับสัตวเ์ลียง้
10111300 อุปกรณ์และเคร่ืองมือสาํหรับดูแลสัตวเ์ลียง้
10120000 อาหารสัตว์
10121500 อาหารสาํหรับการเลียงปศุสัตว์้
10121600 อาหารนกและสัตวปี์ก
10121700 อาหารปลา
10121800 อาหารสุนขัและอาหารแมว
10121900 อาหารสาํหรับสัตวท่ี์ใชฟั้นแทะ
10122000 อาหารสาํหรับสัตวเ์ลือยคลาน้
10122100 อาหารสาํหรับสัตวป์ระเภทอ่ืนๆ
10130000 กรงและท่ีอยขูองสัตว์่
10131500 ท่ีพกัสาํหรับสัตว์
10131600 กรงสัตว์
10131700 ท่ีอยสูาํหรับสัตว์่
10140000 สินคา้ประเภทเคร่ืองอานมา้และบงัเหียน
10141500 เคร่ืองอานมา้
10141600 เคร่ืองบงัเหียน
10150000 เมลด็พนัธ์ุพืช หวั หนอ ตน้ออนและกงตดัชาํพืชตาง ๆ่ ่ ิ ่่
10151500 เมลด็และตน้ออนของผกั่
10151600 เมลด็ธญัพืช
10151700 หญา้และเมลด็พืชและตน้ออนท่ีเป็นอาหารปศุสัตว์่
10151800 เมลด็และตน้ออนของพืชจาํพวกเคร่ืองเทศ่
10151900 เมลด็ หวั ตน้ออนและกงชาํของดอกไม้่ ิ่
10152000 เมลด็และกงชาํของตน้ไมแ้ละไมพุ้มิ ่่
10152100 เมลด็พนัธ์ุอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากอาหารสัตว์
10152200 เมลด็และตน้ออนของพืชประเภทเส้นใย่

ภาคผนวก
รหัสหมวดพสัดุ
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10160000 ผลิตภณัฑจ์ากการปลูกไมด้อกและป่าไม้
10161500 ตน้ไมแ้ละไมพุ้ม่
10161600 ไมด้อกเป็นตน้
10161700 ดอกไม้
10161800 ตน้ไมไ้มมีดอก่
10161900 ผลิตภณัฑด์อกไมแ้หง้
10170000 ปุ๋ย อาหารบาํรุงพืชและยากาจดัวชัพืชํ
10171500 ปุ๋ยอินทรียแ์ละอาหารอินทรียบ์าํรุงพืช
10171600 ปุ๋ยเคมีและอาหารเคมีบาํรุงพืช
10171700 ยากาจดัวชัพืชํ
10190000 ผลิตภณัฑก์าจดัสัตวร์บกวนํ
10191500 ยาปราบหรือยาขบัไลศตัรูพืชและสัตวร์บกวน่
10191700 อุปกรณ์กาจดัสัตวร์บกวนํ
11000000 แรธาตุ สิงทอและวตัถุดิบจากพืชและสัตวท่ี์บริโภคไมได้่ ่่
11100000 แร สินแรและโลหะ่ ่
11101500 แร่
11101600 สินแร่
11101700 โลหะพืนฐาน้
11101800 โลหะมีคา่
11110000 ดินและหิน
11111500 ดินป่นและดิน
11111600 หิน
11111700 ทราย
11111800 ดินเหนียว
11120000 ผลิตภณัฑจ์ากพืชและป่าไมท่ี้บริโภคไมได้่
11121500 นาํหลอเลียงในเนือเยือ่ของตน้ไม้้ ่ ้ ้
11121600 ผลิตภณัฑไ์ม้
11121700 ผลิตภณัฑจ์ากป่าไม้
11121800 เส้นใยพืช
11121900 ผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองหอม
11130000 ผลิตภณัฑจ์ากสัตวท่ี์บริโภคไมได้่
11131500 หนงัสัตว ์ผวิหนงัและวตัถุดิบท่ีเป็นสิงทอจากสัตว์่
11131600 ผลิตภณัฑอ่ื์นๆท่ีไดจ้ากสัตว์
11140000 วสัดุท่ีเป็นเศษหรือของเสีย
11141500 เศษหรือของเสียท่ีเป็นโลหะ
11141600 เศษหรือของเสียท่ีไมเป็นโลหะ่
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11141700 เศษหรือของเสียจากอาหารและยาสูบ
11150000 เส้นใย เส้นดา้ยและดา้ยดิบ
11151500 เส้นใย
11151600 เส้นดา้ย
11151700 ดา้ยดิบ
11160000 ผา้และวสัดุทาํจากหนงั
11161500 ผา้ไหม
11161600 ผา้ขนสัตว์
11161700 ผา้ฝ้าย
11161800 ผา้สังเคราะห์
11162000 ผา้ทาํจากพืชประเภทอ่ืนนอกเหนือจากฝ้าย
11162100 สิงทอหรือเสือผา้ท่ีทาํเป็นพิเศษ่ ้
11162200 ผา้ท่ีไมใชผา้ทอ่ ่
11162300 เคร่ืองหนงั
12000000 เคมีภณัฑ ์รวมทงัวสัดุท่ีอยใูนรูปของชีวเคมีและแกส้ ่ ๊
12130000 วสัดุท่ีเกยวกบการระเบิดี่ ั
12131500 วตัถุระเบิด
12131600 พลุดอกไมไ้ฟ
12131700 เชือจุดระเบิด้
12131800 เชือเพลิงท่ีใชใ้นการขบัเคล่ือน้
12140000 ธาตุและกาซ๊
12141500 โลหะอลัคาไลนเ์อิร์ธ
12141600 โลหะหายาก
12141700 โลหะทรานซิชนั
12141800 โลหะอลัคาไล
12141900 อโลหะ กาซบริสุทธิและกาซธรรมชาติ๊ ์ ๊
12142000 กาซเฉ่ือย๊
12142100 กาซท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรม๊
12142200 ธาตุท่ีมีกมมนัตภาพรังสีั
12160000 สารเติมแตง่
12161500 สารตวันาํและตวักระทาํ
12161600 ตวัเรงปฏิกริยาเคมี่ ิ
12161700 เคร่ืองผอนความเป็นกรดหรือดาง่ ่
12161800 สารคอลลอยด์
12161900 สารลดแรงตึงผวิ
12162000 ตวัเพิมสภาพพลาสติก่
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12162100 ตวัถวงการเกดประกายไฟ่ ิ
12162200 สารตอตา้นการรวมตวัของออกซิเจน่
12162300 สารท่ีใชใ้นการบม่
12162400 ตวัแยกอณูในธาตุ
12162500 ตวัแยกสวนผสมของของเหลวสองชนิดท่ีไมละลายเขา้กน่ ่ ั
12162600 ตวัยดึดินเหนียว
12162700 สารเติมแตงในของเหลว่
12162800 ตวัลดการเสียดสี
12162900 สารควบคุมยางมะตอยในนาํมนักาด้ ๊
12163000 สวนผสมท่ีใชแ้ยกโคลน่
12163100 ตวัป้องกนการเกดตะกอนั ิ
12163200 สารป้องกนการไหลของกาซั ๊
12163300 สารท่ีใชใ้นการเพิมปริมาณ่
12163400 ตวัขยาย
12163500 วตัถุกนรัวสาํหรับบอนาํมนัั ่่ ้
12163600 ตวัป้องกนการเกดสนิมั ิ
12163700 ตวัควบคุมนาํในกาซ้ ๊
12163800 วตัถุดูดซบัสารเคมี
12163900 ตวัควบคุมการเกดคราบสนิมิ
12164000 นาํยาฆาเชือแบคทีเรีย้ ่ ้
12164100 วตัถุท่ีอยใูนหิน่
12164200 ตวัถวง่
12164300 ตวัควบคุมเหลก็
12164400 สารท่ีไมสามารถละลายเขา้กนได้่ ั
12164500 สิงเติมแตงในอาหารหรือยา่ ่
12170000 สารสี
12171500 สียอ้ม
12171600 สีผง
12171700 สารประกอบสีและการกระจายสี
12180000 ขีผงึและนาํมนั้ ้ ้
12181500 ขีผงึ้ ้
12181600 นาํมนั้
12190000 ตวัทาํละลาย
12191500 ตวัทาํละลายท่ีประกอบดว้ยไฮโดรเจนและคาร์บอน
12191600 ตวัทาํละลายท่ีประกอบดว้ยออกซิเจน
12200000 ผลิตผลท่ีไดร้ะหวางกระบวนการทางเคมีและสารยดึติด่
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12201500 ผลิตผลท่ีไดร้ะหวางกระบวนการทางเคมี่
12201600 สารยดึติด
12350000 สารประกอบและสารผสม
12352000 สารประกอบคาร์บอนและสารประกอบท่ีมีกลินหอม่
12352100 สารประกอบท่ีไดจ้ากอนุพนัธ์ของสิงมีชีวติและสารประกอบทดแทน่
12352200 ชีวเคมี
12352300 สารประกอบอนินทรีย์
12352400 สารผสม
13000000 เรซิน ชนัสน ยาง โฟม ฟิลม์และวสัดุท่ีมีความยดืหยนุ่
13100000 ยางและวสัดุท่ีมีความยดืหยนุ่
13101500 ยางธรรมชาติ
13101600 ยางแปรรูปและยางสังเคราะห์
13101700 วสัดุท่ีมีความยดืหยนุ่
13101900 พลาสติกท่ีแขง็ตวัเม่ือร้อน
13102000 พลาสติกท่ีออนตวัเม่ือร้อน่
13110000 เรซิน ชนัสนและวสัดุอ่ืน ๆ ท่ีไดจ้ากเรซิน
13111000 เรซิน
13111100 ชนัสน
13111200 ฟิลม์
13111300 โฟม
14000000 วสัดุสาํหรับทาํกระดาษและผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ
14100000 วสัดุสาํหรับทาํกระดาษ
14101500 วตัถุดิบ
14110000 ผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ
14111500 กระดาษสาํหรับพิมพแ์ละเขียน
14111600 กระดาษมีลวดลาย
14111700 ผลิตภณัฑก์ระดาษสาํหรับใชส้วนตวั่
14111800 กระดาษใชก้บงานธุรกจั ิ
14120000 กระดาษใชส้าํหรับอุตสาหกรรม
14121500 กระดาษสาํหรับทาํกลองบรรจุ่
14121600 กระดาษชนิดบาง (กระดาษทิชชู)
14121700 กระดาษลามิเนต
14121800 กระดาษเคลือบ
14121900 กระดาษสาํหรับพิมพอ์อฟเซ็ตหรือหนงัสือพิมพ์
14122100 กระดาษธรรมดาไมเคลือบ่
14122200 กระดาษใชส้าํหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ
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15000000 เชือเพลิงและสารเติมแตงในนาํมนัเชือเพลิง สารหลอล่ืนและวสัดุป้องกนการกดกรอน้ ้่ ่ ั ั ่้
15100000 เชือเพลิง้
15101500 ปิโตรเลียมและของเหลวท่ีกลนัได้่
15101600 เชือเพลิงท่ีเป็นของแขง็และเชือเพลิงท่ีเป็นเจล้ ้
15110000 เชือเพลิงท่ีเป็นแกสและสารเติมแตง้ ๊ ่
15111500 เชือเพลิงท่ีเป็นแกส้ ๊
15111700 สารเติมแตงเชือเพลิง่ ้
15120000 นาํมนัหลอล่ืน นาํมนั จาระบีและสารป้องกนการกดกรอน้ ้่ ั ั ่
15121500 สารหลอล่ืน่
15121800 สารป้องกนการกดกรอนั ั ่
15121900 จาระบี
15130000 เชือเพลิงสาํหรับเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์้
15131500 เชือเพลิงนิวเคลียร์้
15131600 สวนประกอบเชือเพลิงท่ีมีการแตกตวัของนิวเคลียร์่ ้
20000000 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ประกอบในการทาํเหมืองแรและการขดุเจาะหลุม่
20100000 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการทาํเหมืองแรและทาํเหมืองหิน่
20101500 อุปกรณ์ในการตดั
20101600 อุปกรณ์ในการรอนและการป้อน่
20101700 เคร่ืองบด เคร่ืองกะเทาะและเคร่ืองเจียร
20101800 ระบบเคร่ืองกลสนบัสนุนภาคพืนดิน้
20101900 ระบบกะเทาะหินชนัรองลงไป้
20102000 ระบบการสาํรวจและการพฒันา
20102100 เคร่ืองมือหรือสวานเจาะหิน่
20102200 เคร่ืองจกัรสาํหรับป้อนวตัถุระเบิด
20102300 พาหนะสาํหรับใชง้านในเหมืองใตดิ้น
20110000 อุปกรณ์ในการขดุเจาะและปฏิบติัการในหลุม
20111500 อุปกรณ์ในการขดุเจาะและสาํรวจ
20111600 เคร่ืองจกัรในการขดุเจาะและปฏิบติัการ
20111700 อุปกรณ์ประกอบในการขดุเจาะและปฏิบติัการ
20120000 อุปกรณ์ขดุเจาะและสาํรวจนาํมนัและกาซ้ ๊
20121000 อุปกรณ์สาํหรับงานกดกรดั
20121100 อุปกรณ์สาํหรับงานหลอซีเมนต์่
20121200 อุปกรณ์ในงานดนัใหแ้ยก
20121300 อุปกรณ์สาํหรับควบคุมทราย
20121400 เคร่ืองมือและอุปกรณ์เตรียมหลุมใหพ้ร้อมผลิต
20121500 เคร่ืองมือขดุเจาะทวัไป่
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20121600 หวัสวานสาํหรับขดุเจาะ่
20121700 เคร่ืองมือกวูตัถุท่ีคา้งในหลุมออกมา้
20121800 อุปกรณ์ขดุเจาะท่ีสามารถปรับทิศทางได้
20121900 อุปกรณ์วดัและบนัทึกขนาดความลึกของหลุม
20122000 อุปกรณ์ในการจบัยดึและทดสอบ
20122100 อุปกรณ์เจาะปรุผนงั
20122200 อุปกรณ์ทดสอบหลุม
20122300 อุปกรณ์สายสงอุปกรณ์เขา้ออกทอ่ ่
20122400 อุปกรณ์ในระบบการผลิต
20122500 อุปกรณ์ในการมว้นทอ่
20122600 อุปกรณ์วดัคล่ืนไหวสะเทือน
20122700 ผลิตภณัฑเ์กยวกบทอสงนาํมนัในชนบที่ ั ่ ่ ้
20122800 แทนเจาะและอุปกรณ์สาํหรับขดุเจาะและซอมแซม่ ่
20122900 อุปกรณ์บนัทึกขอ้มลูเกยวกบผวิดินี่ ั
20123000 อุปกรณ์หลายอยางท่ีใชป้ระกอบกน่ ั
20130000 วสัดุท่ีใชใ้นการขดุเจาะและปฏิบติัการ นาํมนัและกาซ้ ๊
20131000 โคลนและวสัดุจากการขดุเจาะ
20131100 วสัดุรักษารอยแยกในหลุมนาํมนั้
20131200 ของเหลวท่ีใชเ้ตรียมหลุมใหพ้ร้อมผลิต
20131300 ซีเมนตส์าํหรับหลุมนาํมนั้
20140000 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานและผลิตนาํมนัและกาซ้ ๊
20141000 อุปกรณ์หวัสูบหลุมนาํมนั้
20141100 ระบบฉีดอดัสารเคมี
20141200 อุปกรณ์แยกของแขง็
20141300 เคร่ืองสูบฉีดแรงดนัสูงและท่ียดึในหลุม
20141400 อุปกรณ์ประกอบการผลิตท่ีใชใ้นหลุม
20141500 เคร่ืองสูบท่ีใชใ้นหลุม
20141600 เคร่ืองสูบออก
20141700 แทนผลิตและจดัเกบผลิตภณัฑก์ลางทะเล่ ็
20141800 เคร่ืองมือวดัอตัราการไหลของการผลิตในหลุม
20141900 อุปกรณ์บาํบดักาซ๊
20142000 เคร่ืองทาํไกลโคลขึนมาใหม้ ่
20142100 อุปกรณ์สงหรือทอนาํความร้อน่ ่
20142200 ทอนาํความร้อน่
20142300 ชุดเคร่ืองฉีดอดัในการผลิต
20142400 อุปกรณ์ใชบ้นพืนใตท้ะเล้
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20142500 อุปกรณ์บาํบดันาํจากการผลิต้
20142600 เคร่ืองมือสาํหรับระบบควบคุมการผลิต
20142700 ชุดเคร่ืองสูบ
20142800 เคร่ืองแยกผลิตภณัฑ์
20142900 เรือและถงัขนาดใหญ สาํหรับเกบผลิตภณัฑ์่ ็
20143000 ทอนาํวสัดุขึนลง่ ้
21000000 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์สาํหรับการทาํไร ประมง ป่าไมแ้ละสัตวป่์า่
21100000 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์สาํหรับการเกษตรกรรม ป่าไมแ้ละภูมิประเทศ
21101500 เคร่ืองจกัรเกษตรกรรมในการเตรียมดิน
21101600 เคร่ืองจกัรเกษตรกรรมสาํหรับการเพาะปลูกและการหวานเมลด็่
21101700 เคร่ืองจกัรเกษตรกรรมสาํหรับการเกบเกยว็ ี่
21101800 เคร่ืองมือสาํหรับฉีดพนและทาํละอองทางการเกษตร่
21101900 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเลียงสัตวปี์กและปศุสัตว์้
21102000 เคร่ืองจกัรเกษตรกรรมสาํหรับการทาํความสะอาด การคดัแยกและการแบง่
21102100 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
21102200 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการทาํป่าไม่
21102300 อุปกรณ์เรือนกระจก
21102400 อุปกรณ์การเพาะพนัธ์ุแมลง
21110000 อุปกรณ์การประมงและเกษตรกรรมใตน้าํ้
21111500 อุปกรณ์ตกปลาเพ่ือการคา้
21111600 อุปกรณ์การเพาะเลียงสัตวน์าํ้ ้
22000000 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เกยวกบงานอาคารและการกอสร้างี่ ั ่
22100000 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เกยวกบการกอสร้างท่ีเป็นงานหนกัี่ ั ่
22101500 เคร่ืองจกัรในการขนถายดิน่
22101600 อุปกรณ์ปูถนน
22101700 สวนประกอบของอุปกรณ์ท่ีใชง้านหนกั่
22101800 ลิฟทแ์บบลอยตวัในอากาศ
22101900 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การกอสร้างอาคาร่
22102000 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการรือถอนอาคาร้
23000000 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป
23100000 เคร่ืองจกัรในการแปรรูปวตัถุดิบ
23101500 เคร่ืองจกัรสาํหรับงานไม ้งานหิน งานเซรามิคและงานท่ีคลา้ยคลึงกนั
23110000 เคร่ืองจกัรในการแปรรูปปิโตรเลียม
23111500 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การกลนัและแปรรูปปิโตรเลียม่
23111600 เคร่ืองจกัรบาํบดันาํ้
23120000 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตสิงทอและผา้่
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23121500 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์แปรรูปสิงทอ่
23121600 เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และสวนประกอบในการทาํงานเกยวกบสิงทอ่ ี่ ั ่
23130000 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การเจียระไน
23131500 อุปกรณ์และวสัดุสินเปลืองในการเจียระไน การขดัและการขึนเงา้ ้
23131600 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการเจียระไนหนา้พลอย
23131700 อุปกรณ์ทาํหวัพลอย
23140000 เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือในการทาํและซอมเคร่ืองหนงั่
23141600 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการเตรียมหนงั
23141700 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการทาํและซอมเคร่ืองหนงั่
23150000 เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และวสัดุสินเปลืองในกระบวนการแปรรูปทางอุตสาหกรรม้
23151500 เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และวสัดุสินเปลืองในกระบวนการแปรรูปยางและพลาสติก้
23151600 เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และวสัดุสินเปลืองในอุตสาหกรรมซีเมนต ์เซรามิคและแกว้ ้
23151700 เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และวสัดุสินเปลืองในอุตสาหกรรมแวนตา้ ่
23151800 เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และวสัดุสินเปลืองเกยวกบอุตสาหกรรมเภสัชกรรม้ ี่ ั
23151900 เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และวสัดุสินเปลืองเกยวกบการทาํกระดาษและการแปรรูปกระดาษ้ ี่ ั
23152000 เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และวสัดุสินเปลืองเกยวกบการขนยา้ยและควบคุม้ ี่ ั
23152100 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เกยวกบการแยกผลผลิตี่ ั
23152200 โตะ๊และแทนสาํหรับการผลิต่
23152900 เคร่ืองจกัรบรรจุหีบหอ่
23153000 ระบบและอุปกรณ์ในการจบัยดึ การกาหนดตาํแหนงและการวางชินงานํ ่ ้
23153100 สวนประกอบและอุปกรณ์ในเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม่
23153200 แขนกล
23153300 เคร่ืองมือตดั
23153400 เคร่ืองจกัรประกอบชินสวน้ ่
23153500 ระบบการทาํสี
23160000 เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และวสัดุสินเปลืองในกระบวนการหลอ้ ่
23161500 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในกระบวนการหลอ่
23161600 วสัดุสินเปลืองในกระบวนการหลอ้ ่
23170000 เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และวสัดุสินเปลืองในโรงงาน้
23171500 เคร่ืองจกัรและวสัดุสินเปลืองในการบดักรี การเช่ือมทองเหลืองและการเช่ือมโลหะ้
23171600 เคร่ืองมือกล
23171700 เคร่ืองจกัรสาํหรับดดัและขึนรูปโลหะ้
23171800 แมพิมพขึ์นรูปโลหะ่ ้
23171900 อุปกรณ์จบัยดึพิเศษ
23172000 วสัดุท่ีใชก้บเคร่ืองจกัรในการทาํงานโลหะั
23180000 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม
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23181500 เคร่ืองจกัรสาํหรับเตรียมอาหาร
23181600 เคร่ืองตดัอาหาร
23181700 เคร่ืองปรุงอาหารและรมควนั
23181800 เคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรมแปรรูปเคร่ืองด่ืม
23190000 เคร่ืองผสมอาหารและชินสวนอุปกรณ์ของเคร่ืองผสมอาหาร้ ่
23191000 เคร่ืองผสมอาหารเป็นครังๆ้
23191100 เคร่ืองผสมอาหารแบบตอเน่ือง่
23191200 ชินสวนอุปกรณ์ของเคร่ืองผสมอาหาร้ ่
23200000 อุปกรณ์การขนถายปริมาณมาก่
23201000 ระบบการเช่ือมตอของเหลวท่ีเป็นกาซ่ ๊
23201100 การดูดซึมและการแลกเปล่ียนอิออน
23201200 อุปกรณ์อบแหง้ในงานอุตสาหกรรม
23210000 เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการผลิตทางอิเลก็ทรอนิกส์
23211000 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เสริมในการประกอบทางอิเลก็ทรอนิกส์
23211100 เคร่ืองจกัรในการผลิตและแปรรูปทางอิเลก็ทรอนิกส์
23220000 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การแปรรูปไก่
23221000 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของฝ่ายรับสินคา้
23221100 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การฆาและการถอนขน่
23221200 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การชาํแหละ
23230000 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การเล่ือยและการตดัไมเ้ป็นทอน่
23231000 เคร่ืองลากซุงและอุปกรณ์ประกอบ
23231100 เล่ือยสายพานและอุปกรณ์ประกอบ
23231200 เล่ือยวงเดือนและอุปกรณ์ประกอบ
23231300 เคร่ืองทาํมุมไมท่ี้ผานการตดั่
23231400 เล่ือยแตงมุมและอุปกรณ์ประกอบ่
23231500 เคร่ืองคดัไมแ้ละอุปกรณ์ประกอบ
23231600 เคร่ืองกองไมแ้ปรรูปและอุปกรณ์ประกอบ
23231700 อุปกรณ์และสวนประกอบในการอบแหง้ไมซุ้ง่
23231800 เคร่ืองตดัไมแ้ละอุปกรณ์ประกอบ
23231900 เคร่ืองไสไมแ้ละอุปกรณ์ประกอบ
23232000 เคร่ืองขดัผวิไมแ้ละอุปกรณ์ประกอบ
23232100 เล่ือยและอุปกรณ์สาํหรับอูตอเรือ่ ่
23232200 กบไสไมแ้ละอุปกรณ์ประกอบ
24000000 เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และวสัดุสินเปลืองในการเคล่ือนยา้ย การจดัสภาพและการเกบรักษา้ ็
24100000 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการเคล่ือนยา้ยวสัดุ
24101500 รถบรรทุกท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรม
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24101600 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการยก
24101700 สายพานลาํเลียงและอุปกรณ์ประกอบ
24101800 อุปกรณ์สาํหรับทาสงสินคา้่ ่
24101900 อุปกรณ์การเคล่ือนยา้ยถงั
24102000 ชนัวางของและสถานท่ีเกบของ้ ็
24102100 อุปกรณ์และวสัดุสินเปลืองคลงัสินคา้้
24102200 เคร่ืองมือบรรจุหีบหอ่
24110000 ภาชนะและท่ีเกบของ็
24111500 ถุงหรือกระเป๋า
24111800 ถงัและภาชนะทรงกระบอกขนาดใหญและอุปกรณ์ประกอบ่
24112000 ถงัและตะกร้าขนาดเลก็
24112100 ถงัไม ้ถงัทรงกระบอกและถงัทรงกลม ขนาดใหญ่
24112200 กระป๋องและถงัทรงกระบอกขนาดเลก็
24112400 หีบ ตูแ้ละ หีบขนาดใหญสาํหรับเกบของ่ ็
24112500 กลองกระดาษลูกฟกูและกลองอ่ืน ๆ สาํหรับสงของ่ ่ ่
24112600 ภาชนะใสของเหลว่
24120000 วสัดุสาํหรับการบรรจุหีบหอ่
24121500 กลอง กระเป๋าและถุงสาํหรับการบรรจุ่
24121800 กระป๋องสาํหรับการบรรจุ
24122000 ขวด
24130000 การแชเยน็ในงานอุตสาหกรรม่
24131500 ตูเ้ยน็สาํหรับใชใ้นอุตสาหกรรม
24131600 ตูแ้ชแขง็สาํหรับใชใ้นอุตสาหกรรม่
24131900 เคร่ืองทาํนาํแขง็้
24140000 วสัดุสินเปลืองในการบรรจุ้
24141500 วสัดุสาํหรับรัดและป้องกนั
24141600 วสัดุกนกระแทกั
24141700 กระบอก แกน ฉลากและอุปกรณ์ประกอบสาํหรับการบรรจุ
25000000 ยานพาหนะ อุปกรณ์และสวนประกอบของยานพาหนะ สาํหรับการพาณิชย ์การทหารและสวน่ ่

บุคคล
25100000 ยานยนต์
25101500 ยานยนตส์าํหรับโดยสาร
25101600 ยานยนตส์าํหรับขนสงผลิตภณัฑแ์ละวสัดุ่
25101700 ยานยนตส์าํหรับรักษาความปลอดภยัและกภูยั้
25101800 จกัรยานยนต์
25101900 ยานยนตเ์พื่อใชง้านเฉพาะและเพื่อสันทนาการ
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25102000 ยานยนตเ์พื่อการรบ
25102100 รถแทรกเตอร์
25110000 ยานพาหนะขนสงทางนาํ่ ้
25111500 เรือท่ีใชเ้พื่อการพาณิชย์
25111600 เรือรักษาความปลอดภยัและเรือกภูยั้
25111700 เรือท่ีใชใ้นการทหาร
25111800 เรือท่ีใชเ้พื่อสันทนาการ
25111900 ระบบเดินเรือทะเลและอุปกรณ์ประกอบยอย่
25120000 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ทางรถไฟและทางรถราง
25121500 หวัรถจกัรและรถโยกไฟฟ้า
25121600 รถท่ีวงิบนทางรถไฟและทางรถราง่
25121700 อุปกรณ์และระบบสนบัสนุนทางรถไฟ
25130000 อากาศยาน
25131500 อากาศยานแบบมีปีกอยกูบท่ี่ ั
25131600 อากาศยานแบบปีกหมุนเพื่อการพลเรือนและเพื่อการคา้
25131700 อากาศยานแบบมีปีกอยกูบท่ีเพื่อการทหาร่ ั
25131800 อากาศยานเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ
25131900 อากาศยานแบบปีกหมุนเพื่อการทหาร
25132000 อากาศยานเพื่อการสันทนาการ
25150000 ยานอวกาศ
25151500 เรืออวกาศ
25151700 ดาวเทียม
25160000 จกัรยานแบบไมใชเ้คร่ืองยนต์่
25161500 พาหนะท่ีใชเ้ทา้ถีบ
25170000 สวนประกอบและระบบของยานพาหนะ่
25171500 ท่ีปัดนาํฝน้
25171600 ระบบละลายนาํแขง็และขจดัหมอก้
25171700 ระบบเบรกและสวนประกอบ่
25171900 ลอ้และขอบลอ้
25172000 สวนประกอบของระบบกนสะเทือน่ ั
25172100 ระบบป้องกนความปลอดภยัในยานยนตแ์ละสวนประกอบั ่
25172200 ประตูของยานยนต์
25172300 หนา้ตางและกระจกบงัลมของยานยนต์่
25172400 ถงันาํมนัและระบบเชือเพลิง้ ้
25172500 ยางและยางใน
25172600 อุปกรณ์ตกแตงภายในและภายนอก่
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25172700 ระบบควบคุมสภาพแวดลอ้ม
25172800 ระบบไฮดรอลิกและสวนประกอบ่
25172900 ไฟแสงสวางภายนอกยานยนต์่
25173000 ไฟแสงสวางภายในยานยนต์่
25173100 ระบบการระบุตาํแหนงและนาํรองและสวนประกอบ่ ่ ่
25173300 ระบบควบคุมหลกั
25173700 ตวัควบคุมไอเสียและการระบายไอเสีย
25173800 ระบบขบัเคล่ือน
25173900 สวนประกอบทางไฟฟ้า่
25174000 ระบบระบายความร้อนเคร่ืองยนต์
25174100 ระบบหลงัคา
25174200 ระบบพวงมาลยั
25174400 ระบบภายในยานยนต์
25174600 ระบบท่ีนงัในยานยนต์่
25174700 สวนประกอบและอุปกรณ์ของจกัรยาน่
25180000 ตวัถงัและเคร่ืองพวงของยานยนต์่
25181600 โครงของยานยนต์
25181700 ผลิตภณัฑแ์ละวสัดุเคร่ืองพวง่
25190000 อุปกรณ์สาํหรับการบริการขนสง่
25191500 ระบบสนบัสนุนการขนสงทางอากาศและอุปกรณ์่
25191600 ระบบสนบัสนุนการขนสงทางอวกาศและอุปกรณ์่
25191700 อุปกรณ์สาํหรับการรับบริการดา้นยานยนต์
25200000 ระบบ สวนประกอบและอุปกรณ์สาํหรับการบินในอากาศ่
25201500 ลาํตวัและสวนประกอบของอากาศยาน่
25201600 ระบบการระบุตาํแหนงและนาํรองในอากาศและสวนประกอบ่ ่ ่
25201700 ระบบท่ีเกยวขอ้งกบการส่ือสารในการบินี่ ั
25201800 ระบบควบคุมอากาศยานหลกั
25201900 ระบบฉุกเฉินสาํหรับอากาศยาน
25202000 ระบบกาลงัไฟฟ้าของอากาศยานํ
25202100 เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการบิน
25202200 ระบบลงจอดและระบบเบรกของอากาศยาน
25202300 เคร่ืองหนวงเหน่ียวผูโ้ดยสารของอากาศยาน่
25202400 ถงัเชือเพลิงและระบบเชือเพลิงของอากาศยาน้ ้
25202500 อุปกรณ์ของอากาศยาน
25202600 ระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มของอากาศยานและสวนประกอบ่
25202700 ถงัสะสมของไหลสาํหรับอากาศยาน
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26000000 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์กาเนิดพลงัและระบบสงกาลงัํ ่ ํ
26100000 แหลงพลงังาน่
26101500 เคร่ืองยนต์
26101600 มอเตอร์
26101700 สวนประกอบและอุปกรณ์เกยวกบเคร่ืองยนต์่ ี่ ั
26101800 สวนประกอบของมอเตอร์หรือเคร่ืองกาเนิดไฟฟ้า่ ํ
26101900 สวนประกอบเคร่ืองยนตจุ์ดระเบิดภายใน่
26110000 แบตเตอร่ี เคร่ืองกาเนิดไฟฟ้าและระบบสงกาลงัํ ่ ํ
26111500 ระบบการสงกาลงั่ ํ
26111600 เคร่ืองกาเนิดไฟฟ้าํ
26111700 แบตเตอร่ี ถานไฟฉายและสวนประกอบ่ ่
26111800 สวนประกอบในการขบัเคล่ือน่
26111900 คลตัช์
26112000 ชินสวนคลตัชแ์ละสวนประกอบ้ ่ ่
26112100 ระบบเบรกท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม
26120000 สายไฟ สายเคเบิลและชุดประกอบสายไฟ
26121500 สายไฟฟ้า
26121600 สายเคเบิลไฟฟ้าและสวนประกอบ่
26121700 ชุดประกอบสายไฟ
26130000 การผลิตไฟฟ้า
26131500 โรงผลิตไฟฟ้า
26131600 โครงสร้างการระบายไอเสียและอุปกรณ์การตรวจจบัไอเสีย
26131700 อุปกรณ์วดัและตรวจจบัการผลิตไฟฟ้า
26131800 อุปกรณ์ควบคุมการผลิตไฟฟ้า
26140000 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์พลงังานปรมาณูและพลงังานนิวเคลียร์
26141600 อุปกรณ์ประกอบชินสวนยอย้ ่ ่
26141700 อุปกรณ์วดัปริมาณกมมนัตรังสีั
26141800 อุปกรณ์เซลลค์วามร้อน
26141900 เคร่ืองมือวดันิวเคลียสของอะตอมท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม
26142000 อุปกรณ์การฉายรับสี
26142100 อุปกรณ์เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์
26142200 อุปกรณ์เชือเพลิงนิวเคลียร์้
26142300 อุปกรณ์ป้องกนรังสีั
26142400 อุปกรณ์ท่ีเป็นของเหลือใชจ้ากกมมนัตรังสีั
27000000 เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรทวัไป่
27110000 เคร่ืองมือท่ีใชง้านดว้ยมือ
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27111500 เคร่ืองมือในการตดั การมว้นและการเจาะรู
27111600 เคร่ืองมือขึนรูป้
27111700 ประแจและไขควง
27111800 เคร่ืองมือวดัและชุดเคร่ืองมือการออกแบบ
27111900 เคร่ืองมือสาํหรับงานขดัหยาบและงานขดัเงา
27112000 เคร่ืองมือทาํสวน
27112100 เคร่ืองมือในการจบัและหนีบ
27112200 เคร่ืองมือสาํหรับการฉาบปูนและคอนกรีต
27112300 เคร่ืองทาํเคร่ืองหมาย
27112400 เคร่ืองมือติดตงัอุปกรณ์การยดึ้
27112500 เคร่ืองมืองดัและคดัโคง้
27112600 เคร่ืองปิดผนึกกนรัวั ่
27112700 เคร่ืองมือใชก้าลงัํ
27112800 วสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชก้บเคร่ืองมือั
27112900 เคร่ืองมือทีใชจ้ายวสัดุ่
27113000 แปรง
27113100 เคร่ืองมือในการดึง
27113200 ชุดเคร่ืองมือ
27120000 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ไฮดรอลิก
27121500 เคร่ืองอดัไฮดรอลิก
27121600 กระบอกและลูกสูบไฮดรอลิก
27121700 เคร่ืองประกอบสายและทอไฮดรอลิก่
27126100 เคร่ืองมือไฮดรอลิก
27130000 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์นิวแมติก
27131500 เคร่ืองมือนิวแมติก
27131600 อุปกรณ์ลมตอพวงและตวัเช่ือมตอ่ ่ ่
27131700 กระบอกนิวแมติกและสวนประกอบ่
27140000 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ฉพาะรถยนต์
27141000 เคร่ืองมือสาํหรับตวัถงัรถยนต์
27141100 อุปกรณ์กนสะเทือนั
30000000 สวนประกอบและวสัดุสินเปลืองของโครงสร้าง อาคาร สิงกอสร้างและการผลิต่ ้ ่ ่
30100000 วสัดุโครงสร้างและรูปทรงพืนฐาน้
30101500 วสัดุท่ีมีมุมฉาก
30101600 วสัดุเป็นแทง่
30101700 วสัดุทาํคาน
30101800 วสัดุเป็นราง
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30101900 วสัดุเป็นมว้น
30102000 วสัดุเป็นแผนบาง่
30102200 วสัดุเป็นแผน่
30102300 วสัดุมีรูปทรงเฉพาะ
30102400 วสัดุเป็นเส้น
30102500 วสัดุแผน่
30102600 โลหะเป็นแผนยาว่
30102800 เสาเขม็
30102900 เสา
30103000 เพลา
30103100 ราว
30103200 ตะแกรง
30103300 โลหะเป็นเส้น
30103400 กอนโลหะ้
30103500 แกนรังผงึ้
30103600 ผลิตภณัฑโ์ครงสร้าง
30103700 สายถกั
30110000 คอนกรีตและ ซีเมนตแ์ละปูนพลาสเตอร์
30111500 คอนกรีตและปูนซีเมนตข์าว
30111600 ซีเมนตแ์ละปูนขาว
30111700 ปูนพลาสเตอร์
30120000 ถนนและภูมิสถาปัตย์
30121500 ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากนาํมนัดิน้
30121600 ยางมะตอยตาง ๆ่
30130000 วสัดุกอสร้าง่
30131500 บลอ็ก
30131600 อิฐ
30131700 กระเบืองและหินปูพืน้ ้
30140000 ฉนวน
30141500 ฉนวนกนความร้อนั
30141600 ฉนวนชนิดพิเศษ
30150000 วสัดุตกแตงภายนอก่
30151500 วสัดุมุงหลงัคา
30151600 อุปกรณ์ในการมุงหลงัคา
30151700 รางนาํฝนและอุปกรณ์้
30151800 วสัดุทาํกาแพงและผนงัํ
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30151900 วสัดุและผลิตภณัฑเ์คร่ืองตกแตง่
30152000 รัว้
30152100 พืนผวิ้
30160000 วสัดุตกแตงภายใน่
30161500 วสัดุตกแตงผนงั่
30161600 วสัดุทาํฝ้าเพดาน
30161700 วสัดุปูพืน้
30161800 งานทาํตู ้
30161900 งานไมแ้ละงานหลอ่
30170000 ประตู หนา้ตางและกระจก่
30171500 ประตู
30171600 หนา้ตาง่
30171700 ผลิตภณัฑท่ี์ทาํดว้ยกระจก
30171800 หลงัคาโปรงใหแ้สงผานได้่ ่
30171900 วงกบหนา้ตาง่
30172000 ประตูรัว้
30180000 อุปกรณ์สาํหรับงานประปา
30181500 เคร่ืองสุขภณัฑ์
30190000 อุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบการกอสร้างและการซอมบาํรุง่ ่
30191500 บนัไดและนงัร้าน่
30191600 อุปกรณ์ของบนัไดและนงัร้าน่
30200000 โครงสร้างสาํเร็จรูปตาง ๆ่
30201500 โครงสร้างสาํเร็จรูปสาํหรับผลิตภณัฑเ์กษตร
30201600 โครงสร้างสาํเร็จรูปสาํหรับท่ีพกัอาศยั
30201700 โครงสร้างสาํเร็จรูปสาํหรับใชง้านเชิงพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม
30201800 โครงสร้างสาํเร็จรูปใชง้านในกรณีฉุกเฉิน
30201900 โครงสร้างสาํหรับใชง้านดา้นการแพทย์
30220000 โครงสร้างถาวร
30221000 โครงสร้างสาํหรับใชง้านเชิงพาณิชยแ์ละสันทนาการ
30222000 โครงสร้างสาํหรับการขนสง่
30222100 โครงสร้างสร้างสาธารณะ
30222200 สิงกอสร้างเกยวกบสาธารณูปการ่ ่ ี่ ั
30222300 โครงสร้างท่ีใชง้านดา้นการศึกษาและวจิยั
30222400 วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นโรงพยาบาล
30222500 วสัดุอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกตาง ๆ่
30222600 วสัดุอุปกรณ์เกยวกบการกฬาและอนามยัี่ ั ี
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30222700 วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชง้านดา้นอุตสาหกรรม
30222800 วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชง้านดา้นการเกษตร การเลียงสัตวแ์ละการประมง้
30222900 วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการป้องกนภยัั
30223000 สิงปลูกสร้างทางศาสนา่
31000000 ชินสวนและอุปกรณ์จากการผลิต้ ่
31100000 การหลอโลหะ่
31101500 การหลอโดยใชก้ารฉีดขึนรูป่ ้
31101600 การหลอโดยใชแ้บบหลอทราย่ ่
31101700 การหลอโดยใชแ้บบหลอถาวร่ ่
31101800 การหลอโดยใชแ้บบหลอเชลโมลด์่ ่
31101900 การหลอแบบขีผงึหาย่ ้ ้
31102000 การหลอเหวีย่ง่
31102100 การหลอโดยใชแ้บบหลอเซรามิค่ ่
31102200 การหลอโดยใชแ้บบหลอแกรไฟต์่ ่
31102300 การหลอโดยใชแ้บบหลอปูนพลาสเตอร์่ ่
31102400 การหลอแบบสุญญากาศ่
31110000 การรีดขึนรูป้
31111500 การรีดขึนรูปผานแมพิมพ์้ ่ ่
31111600 การรีดขึนรูปโดยวธีิการอดั้
31111700 การรีดขึนรูปเยน็้
31120000 วสัดุท่ีหลอดว้ยเคร่ืองจกัร่
31121000 วสัดุท่ีหลอจากกระบวนการวโีปรเซสโดยเคร่ืองจกัร่
31121100 วสัดุท่ีหลอจากเบา้ดว้ยเคร่ืองจกัร่
31121200 วสัดุท่ีหลอจากทรายดว้ยเคร่ืองจกัร่
31121300 วสัดุท่ีหลอจากแมพิมพถ์าวรดว้ยเคร่ืองจกัร่ ่
31121400 วสัดุท่ีหลอจากแมพิมพปู์นพลาสเตอร์ดว้ยเคร่ืองจกัร่ ่
31121500 วสัดุท่ีหลอจากแมพิมพท่ี์เป็นปลอกดว้ยเคร่ืองจกัร่ ่
31121600 วสัดุท่ีหลอจากเคร่ืองปกคลุมดว้ยเคร่ืองจกัร่
31121700 วสัดุท่ีหลอโดยวธีิเหวีย่งจากศูนยก์ลางโดยใชเ้คร่ืองจกัร่
31121800 วสัดุท่ีหลอดว้ยแมพิมพเ์ซรามิคดว้ยเคร่ืองจกัร่ ่
31121900 วสัดุท่ีหลอจากแมพิมพท่ี์เป็นแกรไฟตโ์ดยใชเ้คร่ืองจกัร่ ่
31130000 การตีขึนรูป้
31131500 การตีขึนรูปโดยใชแ้มพิมพเ์ปิด้ ่
31131600 การตีขึนรูปโดยใชแ้มพิมพปิ์ด้ ่
31131700 วสัดุท่ีหลอมจากเบา้ท่ีใชแ้รงอดั
31131800 วสัดุท่ีไดจ้ากการหลอมโดยวธีิจุม่
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31131900 วสัดุท่ีไดจ้ากการหลอมจากแหวนลูกกลิง้
31132000 ชินสวนท่ีทาํจากโลหะผง้ ่
31140000 การขึนโดยแมพิมพ์้ ่
31141500 การฉีดขึนรูป้
31141600 วสัดุท่ีไดจ้ากการปันในสุญญากาศ้
31141700 วสัดุท่ีไดจ้ากการปันแบบเป่า้
31141800 แมพิมพแ์บบฉีด่
31150000 เชือก โซ สายเคเบิล สายไฟและสายรัด่
31151500 เชือก
31151600 โซ่
31151700 สายเคเบิลงานเคร่ืองกล
31151800 ลวดงานเคร่ืองกล
31151900 สายรัด
31152000 ลวดใชป้้องกนภยัั
31160000 ชินสวนและเคร่ืองมือสาํหรับงานผลิต้ ่
31161500 สกรู
31161600 สลกัเกลียว
31161700 แป้นเกลียว
31161800 แหวน
31161900 สปริง
31162000 ตะปู
31162100 สมอ
31162200 หมุดยาํ้
31162300 เคร่ืองมือสาํหรับงานติดตงั้
31162400 อุปกรณ์จบัยดึอ่ืนๆ
31162500 ชินสวนคาํยนัหรือหนุน้ ่ ้
31162600 ตะขอ
31162700 ชินสวนหรืออุปกรณ์การมว้น้ ่
31162800 ชินสวนหรืออุปกรณ์การผลิตอ่ืนๆ้ ่
31162900 อุปกรณ์หนีบจบั
31163000 อุปกรณ์ตอพวงทางกล่ ่
31163100 อุปกรณ์เช่ือมตอ่
31163200 อุปกรณ์ยดึชินสวน้ ่
31163300 ชินสวนสาํหรับรอง้ ่
31170000 ลูกปืน ปลอก ลอ้และเฟือง
31171500 ลูกปืน
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31171600 ปลอก
31171700 เฟือง
31171800 ลอ้ท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรม
31171900 ลอ้เฟือง
31180000 ปะเกนและวสัดุปิดผนึก็
31181500 ปะเกน็
31181600 วสัดุปิดผนึก
31181700 แหวนลูกสูบและ ปลอกสาํหรับอดัเคร่ืองจกัร
31190000 วสัดุเจียรและ ขดัผวิ
31191500 อุปกรณ์ขดัผวิและวสัดุสาํหรับขดัผวิ
31191600 ลอ้ขดั
31200000 กาวและตวัปิดผนึก
31201500 เทป
31201600 กาวและ ตวัปิดผนึกอ่ืน ๆ
31210000 สี สีรองพืนและสารเคลือบผวิ้
31211500 สีและ สีรองพืน้
31211600 สิงเติมแตงสี่ ่
31211700 สารเคลือบผวิ
31211800 ตวัทาํละลายและทินเนอร์ผสมสี
31211900 อุปกรณ์ทาสี
31220000 สารสกดสาํหรับการยอ้มและการฟอกหนงัั
31221600 ผลิตภณัฑเ์พื่อการฟอกหนงั
31230000 วตัถุดิบสาํหรับงานผลิต
31231100 วตัถุดิบเป็นแทง่
31231200 วตัถุดิบเป็นแผน่
31231300 วตัถุดิบท่ีเป็นทอ่
31231400 วตัถุดิบสาํหรับรอง
31240000 เคร่ืองมือเกยวกบการมองเห็นในอุตสาหกรรมี่ ั
31241500 เลนส์และ แกวพริสซึม้
31241600 ชองวางสาํหรับสอง่ ่ ่
31241700 กระจก
31241800 วสัดุกรองแสง
31241900 ยอดกลมของเคร่ืองสอง่
31242000 ชองสาํหรับเลนส์และเลเซอร์่
31242100 อุปกรณ์สาํหรับเคร่ืองมือชวยการมองเห็น่
31242200 สวนประกอบของอุปกรณ์การมองเห็นอ่ืนๆ่
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31250000 ระบบคุมนิวแมติก ไฮดรอลิกและ ระบบควบคุมไฟฟ้า
31251500 อุปกรณ์สังงานขบัเคล่ือน่
31251600 สวนประกอบหุนยนต์่ ่
31260000 ฝาครอบ ตูแ้ละ ปลอก
31261500 ฝาครอบและ ตู ้
31261600 เปลือกและ ปลอก
31261700 ฝาครอบ หรือเคร่ืองหอหุม้ท่ีควบคุมเสียงสะทอ้น หรือเสียง่
31270000 ชินสวนท่ีผลิตจากเคร่ืองจกัร้ ่
31271600 สกรูท่ีผลิตจากเคร่ืองจกัร
31280000 ชินสวนจากการปัมขึนรูปและงานโลหะแผน้ ่ ่๊ ้
31281500 ชินสวนจากการปัมขึนรูป้ ่ ๊ ้
31281700 ชินสวนจากการเช่ือมประกอบ้ ่
31281800 ชินสวนท่ีไดจ้ากการเจาะ้ ่
31281900 ชินสวนท่ีไดจ้ากการอดัขึนรูป้ ่ ้
31282000 ชินสวนท่ีขึนรูป้ ่ ้
31282100 ชินสวนจากการปันขึนรูป้ ่ ่ ้
31282200 ชินสวนจากการมว้นขึนรูป้ ่ ้
31282300 ชินสวนจากการขึนรูปแบบยดื้ ่ ้
31282400 ชินสวนจากการขึนรูปดว้ยการระเบิด้ ่ ้
31290000 วสัดุท่ีรีดขึนรูปดว้ยเคร่ืองจกัร้
31291100 วสัดุท่ีรีดขึนรูปจากพลงันาํโดยใชเ้คร่ืองจกัร้ ้
31291200 วสัดุท่ีรีดขึนรูปจากแรงอดัโดยเคร่ืองจกัร้
31291300 ชินสวนจากการรีดขึนรูปเยน็้ ่ ้
31291400 ชินสวนจากการรีดขึนรูปร้อน้ ่ ้
31300000 ชินสวนจากการตีขึนรูป้ ่ ้
31301100 วสัดุท่ีไดจ้ากการหลอมจากเบา้เปิดโดยใชเ้คร่ืองจกัร
31301200 วสัดุท่ีไดจ้ากการหลอมจากเบา้ปิดโดยใชเ้คร่ืองจกัร
31301300 วสัดุท่ีไดจ้ากการหลอมจากเบา้ท่ีใชแ้รงอดัดว้ยเคร่ืองจกัร
31301400 วสัดุท่ีไดจ้ากการหลอมดว้ยการจุมโดยใชเ้คร่ืองจกัร่
31301500 วสัดุท่ีไดจ้ากการหลอมดว้ยแหวนหมุนโดยใชเ้คร่ืองจกัร
31310000 ทอประกอบสาํหรับงานโครงสร้าง่
31311100 ทอประกอบจากการเช่ือมดว้ยสารละลาย่
31311200 ทอประกอบจากการยดึดว้ยหมุดยาํ่ ้
31311300 ทอประกอบจากการยดึดว้ยสลกัเกลียว่
31311400 ทอประกอบจากการเช่ือมดว้ยรังสีอลัตราไวโอเลต่
31311500 ทอประกอบจากการเช่ือมหรือเช่ือมแลนประสาน่ ่



รหัสหมวดพสัดุ คาํอธิบายหมวดพสัดุ

31311600 ทอประกอบจากการท่ีเช่ือมดว้ยโซนิค่
31311700 ทอประกอบจากการแบบผกู่
31320000 ชินสวนแทงประกอบสาํเร็จรูป้ ่ ่
31321100 ชินสวนแทงประกอบแบบใชน้าํยาประสาน้ ่ ่ ้
31321200 ชินสวนแทงประกอบแบบเช่ือมละลาย้ ่ ่
31321300 ชินสวนแทงประกอบแบบยดึดว้ยหมุดโลหะ้ ่ ่
31321400 ชินสวนแทงประกอบแบบเช่ือมหรือชุบทองแดง้ ่ ่
31321500 ชินสวนแทงประกอบแบบเช่ือมดว้ยรังสีอลัตราไวโอเลต้ ่ ่
31321600 ชินสวนแทงประกอบแบบเช่ือมดว้ยโซนิค้ ่ ่
31321700 ชินสวนแทงประกอบแบบยดึดว้ยสลกัเกลียว้ ่ ่
31330000 เคร่ืองประกอบโครงสร้างสาํเร็จรูป
31331100 เคร่ืองประกอบโครงสร้างแบบผกู
31331200 เคร่ืองประกอบโครงสร้างแบบยดึดว้ยสลกัเกลียว
31331300 เคร่ืองประกอบโครงสร้างแบบเช่ือมดว้ยโซนิค
31331400 เคร่ืองประกอบโครงสร้างแบบเช่ือมดว้ยรังสีอลัตราไวโอเลต
31331500 เคร่ืองประกอบโครงสร้างแบบเช่ือมละลาย
31331600 เคร่ืองประกอบโครงสร้างแบบเช่ือมหรือชุบดว้ยทองแดง
31331700 เคร่ืองประกอบโครงสร้างแบบยดึดว้ยหมุดโลหะ
31340000 เคร่ืองประกอบโลหะแผนสาํเร็จรูป่
31341100 เคร่ืองประกอบโลหะแผนท่ีเช่ือมหรือชุบดว้ยทองแดง่
31341200 เคร่ืองประกอบโลหะแผนท่ียดึดว้ยหมุด่
31341300 เคร่ืองประกอบโลหะแผนแบบเช่ือมดว้ยรังสีอลัตราไวโอเลต่
31341400 เคร่ืองประกอบโลหะแผนแบบเช่ือมดว้ยคล่ืนเสียง ่ (โซนิค)
31341500 เคร่ืองประกอบเหลก็แผนแบบเช่ือมละลาย่
31341600 เคร่ืองประกอบโลหะแผนแบบผกู่
31341700 เคร่ืองประกอบโลหะแผนแบบยดึดว้ยสลกัเกลียว่
31350000 เคร่ืองประกอบทอสาํเร็จรูป่
31351100 เคร่ืองประกอบทอแบบเช่ือมดว้ยรังสีอลัตราไวโอเลต่
31351200 เคร่ืองประกอบทอแบบเช่ือมหรือชุบทองแดง่
31351300 เคร่ืองประกอบทอแบบยดึดว้ยหมุดโลหะ่
31351400 เคร่ืองประกอบทอแบบผกู่
31351500 เคร่ืองประกอบทอแบบยดึดว้ยสลกัเกลียว่
31351600 เคร่ืองประกอบทอแบบเช่ือมละลาย่
31351700 เคร่ืองประกอบทอแบบใชค้ล่ืนเสียง ่ (โซนิค)
31360000 เคร่ืองประกอบแผนโลหะสาํเร็จรูป่
31361100 เคร่ืองประกอบแผนโลหะแบบผกู่
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31361200 เคร่ืองประกอบแผนโลหะแบบยดึดว้ยสลกัเกลียว่
31361300 เคร่ืองประกอบแผนโลหะแบบเช่ือมละลาย่
31361400 เคร่ืองประกอบแผนโลหะแบบเช่ือมหรือชุบทองแดง่
31361500 เคร่ืองประกอบแผนโลหะแบบเช่ือมดว้ยรังสีอลัตราไวโอเลต่
31361600 เคร่ืองประกอบแผนโลหะแบบเช่ือมดว้ยคล่ืนเสียง ่ (โซนิค)
31361700 เคร่ืองประกอบแผนโลหะแบบยดึดว้ยหมุดโลหะ่
31370000 วสัดุทนไฟ
31371000 ผลิตภณัฑเ์ซรามิค
31371100 อิฐทนไฟ
31371200 วสัดุท่ีหลอได้่
31371300 วสัดุทนไฟรูปทางตาง ๆ่
31371400 กระเบืองทนไฟ้
31380000 แมเหลก็และวสัดุท่ีเป็นแมเหลก็่ ่
31381000 แมเหลก็ถาวร่
32000000 ชินสวนและวสัดุอิเลก็ทรอนิกส์้ ่
32100000 แผงวงจรและแผงวงจรประกอบ
32101500 สวนประกอบของวงจรไฟฟ้าและคล่ืนความถ่ีวทิยุ่
32101600 วงจรรวม
32110000 อุปกรณ์ท่ีใชส้ารกงตวันาํึ่
32111500 ไดโอดส์
32111600 ทรานซิสเตอร์
32111700 อุปกรณ์กงตวันาํึ่
32120000 สวนประกอบท่ีแยกจากกนโดยไมทาํปฏิกริยาใด ๆ่ ั ่ ิ
32121500 ตวัเกบประจุ็
32121600 ตวัตา้นทาน
32121700 สวนประกอบท่ีแยกตางหาก่ ่
32130000 เคร่ืองมือ ชินสวนและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์้ ่
32131000 ชินสวน วตัถุดิบและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์้ ่
32140000 เคร่ืองหลอดวทิยแุละอุปกรณ์
32141000 หลอดวทิยุ
32141100 ชินสวนและอุปกรณ์สาํหรับหลอดวทิยุ้ ่
39000000 ชินสวนและอุปกรณ์สาํหรับระบบไฟฟ้าและแสงสวาง้ ่ ่
39100000 โคมไฟและหลอดไฟและสวนประกอบโคมไฟ่
39101600 โคมไฟ
39101700 หลอดไฟทาํดว้ยแกว้
39101800 สวนประกอบโคมไฟ่
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39110000 โคมไฟ รางไฟและอุปกรณ์
39111500 โคมไฟและรางไฟภายในบา้น
39111600 โคมไฟและรางไฟกลางแจง้
39111700 ไฟฉุกเฉิน
39111800 อุปกรณ์โคมไฟ
39111900 โคมไฟและรางไฟสาํหรับบริเวณอนัตราย
39112000 ไฟสองตึกหรือป้ายแบบเคล่ือนท่ีและแบบอยกูบท่ี่ ่ ั
39120000 วสัดุ อุปกรณ์และชินสวนไฟฟ้า้ ่
39121000 อุปกรณ์ปรับสภาพกระแสไฟ
39121100 แผงควบคุมการจายไฟและอุปกรณ์่
39121200 สวนประกอบท่ีใชก้บสายไฟและทางเดินบสั่ ั
39121300 กลองไฟฟ้าและชินสวนประกอบ่ ่้
39121400 ขวัตอสายไฟ้ ่
39121500 สวติช ์ตวัควบคุม รีเลยแ์ละอุปกรณ์
39121600 เคร่ืองมือป้องกนการรัดวงจรและอุปกรณ์ั
39121700 วสัดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า
40000000 ชินสวนและอุปกรณ์ ระบบจายไฟ ระบบปรับอากาศ้ ่ ่
40100000 ระบบทาํความร้อน ระบบระบายอากาศและระบบหมุนเวยีนอากาศ
40101500 ระบบระบายอากาศ
40101600 ระบบไหลเวยีนอากาศ ชินสวนและอุปกรณ์้ ่
40101700 ระบบทาํความเยน็
40101800 อุปกรณ์ทาํความร้อน ชินสวนและอุปกรณ์้ ่
40101900 ระบบควบคุมความชืน้
40102000 หมอ้ไอนาํ้
40140000 ระบบจายของเหลวและกาซ่ ๊
40141600 วาลว์
40141700 อุปกรณ์และชินสวนประกอบ้ ่
40141900 ทอลม่
40142000 ทอออน่ ่
40142100 ทอ่
40142200 เคร่ืองมือปรับความดนัของเหลวและกาซ๊
40142300 ชินสวนประกอบสาํหรับงานทอ้ ่ ่
40142400 หนา้แปลน
40142500 ตวัดกัและตวักรอง
40142600 ชินสวนประกอบสาํหรับงานทอขนาดเลก็้ ่ ่
40150000 คอมเพรสเซอร์และปัมสาํหรับอุตสาหกรรม๊
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40151500 ปัม๊
40151600 คอมเพรสเซอร์
40151700 ชินสวนและอุปกรณ์ปัม้ ่ ๊
40160000 เคร่ืองกรองและเคร่ืองฟอกท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม
40161500 เคร่ืองกรอง
40161600 เคร่ืองฟอก
40161700 เคร่ืองแยก
40161800 วสัดุกรอง
41000000 เคร่ืองมืออุปกรณ์สาํหรับหอ้งปฏิบติัการ การวดั การสังเกตและการทดสอบ
41100000 อุปกรณ์หอ้งปฏิบติัการและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์
41101500 วสัดุอุปกรณ์สาํหรับการผสม การแยกและการทาํใหเ้ป็นเนือเดียวกน้ ั
41101700 อุปกรณ์การเจาะ ขดั ตดั บดและอดัท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ
41101800 อุปกรณ์ท่ีเป็นอิเลค็ตรอนและท่ีอยใูนสภาพของแขง็ท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ่
41101900 อุปกรณ์เกยวกบขวัไฟฟ้าท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการี่ ั ้
41102400 อุปกรณ์ทาํความร้อนและอบแหง้ท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ
41102500 อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์เกยวกบกฏวทิยาท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการี่ ั ี
41102600 อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการท่ีทดลองเกยวกบสัตว์ี่ ั
41102700 อุปกรณ์เกยวกบการตกผลึกี่ ั
41102900 อุปกรณ์เกยวกบการศึกษาเนือเยือ่ี่ ั ้
41103000 อุปกรณ์ทาํความเยน็ในหอ้งปฏิบติัการ
41103200 อุปกรณ์การลา้งและทาํความสะอาดหอ้งปฏิบติัการ
41103300 อุปกรณ์เกยวกบกลศาสตร์ของไหลี่ ั
41103400 อุปกรณ์เกยวกบการปรับสภาพแวดลอ้มในหอ้งปฏิบติัการี่ ั
41103500 กลองและอุปกรณ์หอ้งแลบ่
41103700 อางลา้งมือในหอ้งปฏิบติัการ่
41103800 อุปกรณ์และเคร่ืองประกอบในการผสม การคนและการเขยาท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ่
41103900 เคร่ืองหมุนเหวีย่งและ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ
41104000 อุปกรณ์สุมตวัอยาง่ ่
41104100 ภาชนะและอุปกรณ์ในการเกบและขนถายตวัอยาง็ ่ ่
41104200 วสัดุอุปกรณ์สาํหรับการทาํนาํกลนั้ ่
41104300 อุปกรณ์การหมกั
41104400 อุปกรณ์การเพาะในหอ้งปฏิบติัการ
41104500 เตาอบและอุปกรณ์เตาอบในหอ้งปฏิบติัการ
41104600 เตาเผาและอุปกรณ์เตาเผาในหอ้งปฏิบติัการ
41104700 เคร่ืองอบแหง้แบบแชแขง็ ไลโอโฟลิเซอร์และเคร่ืองประกอบ่
41104800 วสัดุอุปกรณ์ในการกรอก การกลนั การทาํใหร้ะเหยเป็นไอและการเค่ียว่
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41104900 วสัดุและอุปกรณ์เคร่ืองกรองในหอ้งปฏิบติัการ
41105000 อุปกรณ์และเคร่ืองประกอบตะแกรงและกระชอนท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ
41105100 ระบบทอและปัมในหอ้งปฏิบติัการ่ ๊
41105200 อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์เคร่ืองกรองท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ
41105300 ระบบและเคร่ืองประกอบเกยวกบอิเลก็โตรโฟรีซิสและการดูดซบัใชใ้นหอ้งปฏิบติัการี่ ั
41105500

ชุดเคร่ืองมือและสวนประกอบในการกลนั การฟอกและการกาหนดปริมาณของกรดนิวคลีอิค่ ํ่
41105600 ผลิตภณัฑจ์ดัลาํดบัดีเอน็เอ
41105700 เคร่ืองจดัลาํดบัหนวยถายพนัธ์่ ่
41105800 ผลิตภณัฑถ์อดขอ้ความและแปลขอ้ความจากหลอดแกวทดลอง้
41105900 อุปกรณ์หอ้งสมุดและวสัดุท่ีเกยวขอ้งี่
41106000 ระบบแยกประเภทและตรวจจบักรดนิวคลีอิค
41106100 ชุดเคร่ืองมือสาํหรับวเิคราะห์ดีเอน็เอ
41106200 เคร่ืองมือ ชุดเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพรกระจายและการแปลงจุลินทรีย์่
41106300 ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากปฏิกริยาลูกโซของโพลิเมอร์ และการถอดขอ้ความกลบัจากปฏิกริยาลูกโซิ ่ ิ ่
41106400 เชือประทุ ตวัประสานและตวัแปลง้
41106500 ผลิตภณัฑท่ี์มีสวนประกอบโปรตีน่
41106600 พาหะนาํเชือ้
41110000 เคร่ืองมือวดั เคร่ืองมือสังเกตการณ์และเคร่ืองทดสอบ
41111500 เคร่ืองชง่ั
41111600 เคร่ืองมือวดัขนาด ความหนาและระยะทาง
41111700 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการตรวจดูและสังเกตการณ์
41111800 อุปกรณ์การตรวจสอบแบบไมทาํลาย่
41111900 เคร่ืองบงชีและเคร่ืองบนัทึก่ ้
41112100 เคร่ืองแปลงกาลงัํ
41112200 เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิและความร้อน
41112300 เคร่ืองมือวดัความชืนสัมพทัธ์และความชืน้ ้
41112400 เคร่ืองมือวดัและควบคุมแรงดนั
41112500 เคร่ืองมือวดัและสังเกตการณ์การไหลของของเหลวและกาซ๊
41112600 อุปกรณ์การตรวจวดัและทดสอบเกยวกบสุขภาพี่ ั
41112700 อุปกรณ์เมลด็พนัธ์และอาหารสัตว์
41112800 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีเกยวขอ้งกบการเคล่ือนท่ีี่ ั
41112900 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีเกยวขอ้งกบการบอกทิศทางี่ ั
41113000 เคร่ืองมือและเคร่ืองประกอบในการวเิคราะห์ทางเคมี
41113100 เคร่ืองมือตรวจสอบและวเิคราะห์กาซ๊
41113300 เคร่ืองวเิคราะห์ของแขง็ ของเหลวและสารประกอบ
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41113400 เคร่ืองมือวเิคราะห์ทางนิวเคลียร์
41113600 อุปกรณ์วดัและทดสอบทางไฟฟ้า
41113700 เคร่ืองมือวดัและทดสอบทางอิเลก็ทรอนิกส์และการส่ือสาร
41113800 เคร่ืองมือทางธรณีพิสิกส์และธรณีเทคนิค
41113900 อุปกรณ์ตรวจวดัดิน
41114000 อุปกรณ์วดัหินและชนัหิน้
41114100 เคร่ืองมือตรวจแผนดินไหว่
41114200 เคร่ืองมือสาํรวจพืนดิน้
41114300 เคร่ืองมือเกยวกบอุทกศาสตร์ี่ ั
41114400 เคร่ืองมือเกยวกบอุตุนิยมวทิยาี่ ั
41114500 เคร่ืองมือเกยวกลศาสตร์ี่
41114600 เคร่ืองมือทดสอบโลหะและโลหะวทิยาและวสัดุโครงสร้าง
41114700 เคร่ืองมือทดสอบกระดาษ ไมแ้ละสิงทอ่
41114800 เคร่ืองมือทดสอบเซรามิคและแกว้
41115100 เคร่ืองมือทดสอบถานหินและสินแร่ ่
41115200 ระบบและสวนประกอบของเรดาร์และ โซนาร์่ ่
41115300 เคร่ืองกาเนิดและวดัแสงและคล่ืนํ
41115400 เคร่ืองมือในการวเิคราะห์สี
41115500 อุปกรณ์ในการสร้างและวดัเสียง
41115600 เคร่ืองมือและเคร่ืองอุปกรณ์ในการวดัทางเคมีไฟฟ้า
41115700 เคร่ืองมือและเคร่ืองอุปกรณ์ในการวดัโครมาโทกราฟี
41115800 วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือวนิิจฉยัทางการแพทย์
41116000 สารเคมีสาํหรับการวเิคราะห์ทางการแพทย์
41116100 ชุดเคร่ืองมือทดสอบดว้ยมือ ตวัควบคุมคุณภาพ ตวัวดัคุณภาพและมาตรฐานตาง ๆ่
41116200 เคร่ืองประกอบและอุปกรณ์ในการทดสอบการดูแลคนไข้
41116300 เคร่ืองทดสอบจุดวาบไฟสาํหรับหอ้งปฏิบติัการ
41116400 เคร่ืองมือวดัอตัราเรงและการสันสะเทือน่ ่
41116500 วสัดุอุปกรณ์และชินสวนเคร่ืองมือวดั้ ่
41120000 วสัดุอุปกรณ์สาํหรับการจบัยดึในหอ้งปฏิบติัการ
41121500 วสัดุอุปกรณ์ สาํหรับภาชนะใสของเหลวและหลอดดูด่
41121600 ปลายหลอดดูดของเหลว
41121700 หลอดทดลอง
41121800 เคร่ืองแกวและพลาสติกท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ้
41122000 เขม็ฉีดยาสาํหรับหอ้งปฏิบติัการ หรือสาํหรับดูดตวัอยางทดลอง่
41122100 วสัดุอุปกรณ์ในการเพาะเนือเยือ่และการคดัเนือเยือ่ดว้ยการประเมินผล้ ้
41122200 เบา้หลอม
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41122300 เคร่ืองป้องกนและแผนรองโต๊ะในหอ้งปฏิบติัการั ่
41122400 เคร่ืองใชส้อยในหอ้งปฏิบติัการ
41122500 จุกคอร์ก จุกอุดและอุปกรณ์
41122600 วสัดุอุปกรณ์และแผนสไลดส์าํหรับกลอ้งจุลทรรศนท่ี์ใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ่
41122700 เทปและฉลากสาํหรับใชง้านในหอ้งปฏิบติัการ
41122800 ขาตงั ชนัและถาดสาํหรับใชง้านในหอ้งปฏิบติัการ้ ้
41123000 เคร่ืองดูดความชืนและสารดูดความชืนในหอ้งปฏิบติัการ้ ้
41123100 เคร่ืองอุปกรณ์ในการแยกสารละลายสาํหรับใชง้านในหอ้งปฏิบติัการ
41123200 เคร่ืองดองตวัอยางและวสัดุ่
41123300 ภาชนะและตูเ้กบของในหอ้งปฏิบติัการ็
41123400 อุปกรณ์ในการกาหนดปริมาณยาํ
42000000 เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัดุสินเปลืองทางการแพทย์้
42120000 เคร่ืองมือและวสัดุสินเปลืองเกยวกบการรักษาสัตว์้ ี่ ั
42121500 อุปกรณ์ในการรักษาสัตว์
42121600 ผลิตภณัฑใ์นการรักษาสัตว์
42121700 เฟอร์นิเจอร์สาํหรับคลีนิครักษาสัตว์
42130000 เคร่ืองแตงกายและสิงทอทางการแพทย์่ ่
42131500 เสือผา้คนไข้้
42131600 เสือผา้พนกังานทางการแพทยแ์ละสิงของท่ีเกยวขอ้ง้ ่ ี่
42131700 สิงทอท่ีใชใ้นการศลัยกรรม่
42132100 สิงทอท่ีใชใ้นงานดูแลทวัไปของโรงพยาบาล่ ่
42132200 ถุงมือและเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใชใ้นโรงพยาบาล
42140000 ผลิตภณัฑแ์ละวสัดุสินเปลืองสาํหรับการดูแลรักษาผูป่้วย้
42141500 ผา้ซบัและกอนสาํลี้
42141600 อางและ หมอ้อุจจาระและปัสสาวะและชุดเคร่ืองใชใ้นการนอนโรงพยาบาล่
42141700 ผลิตภณัฑป้์องกนบาดแผลั
42141800 อุปกรณ์การบาํบดัดว้ยไฟฟ้า
42141900 วสัดุอุปกรณ์สาํหรับการสวนทวารหนกั
42142000 เคร่ืองมือปรับระดบัพืน้
42142100 ผลิตภณัฑบ์าํบดัดว้ยความร้อนและความเยน็
42142200 ผลิตภณัฑบ์าํบดัดว้ยนาํ้
42142300 ผลิตภณัฑเ์กยวกบเอกสารทางการแพทย์ี่ ั
42142400 ผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้รงดูดและสุญญากาศสาํหรับใชท้างการแพทย์
42142500 เขม็ฉีดยาและเขม็ดูดไอและเคร่ืองอุปกรณ์
42142600 หลอดฉีดยาและอุปกรณ์
42142700 วสัดุอุปกรณ์ท่ีเกยวกบระบบปัสสาวะี่ ั
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42142800 อุปกรณ์และเคร่ืองมือสาํหรับการถายเลือดและหา้มเลือด่
42142900 ผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งกบการมองเห็นี่ ั
42143100 อุปกรณ์และเคร่ืองมือสาํหรับงานสูตินารีและนารีเวช
42143200 อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการสืบพนัธ์และทาํหมนั
42143300 อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการทาํเคมีบาํบดั
42143400 อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการควบคุมภาวะเหง่ือมากผดิปกติ
42143500 ผลิตภณัฑแ์ละอุปกรณ์สาํหรับการรักษา หู คอและ จมกู
42150000 อุปกรณ์และเคร่ืองมือในทางทนัตกรรม
42151500 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางทนัตกรรมเพื่อเสริมความงาม
42151600 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทนัตกรรม
42151700 เฟอร์นิเจอร์ในคลีนิคทนัตกรรม
42151800 เคร่ืองมือในการอุด การตกแตงและการขดัฟัน่
42151900 อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการรักษาสุขภาพและป้องกนฟันั
42152000 อุปกรณ์และเคร่ืองมือสาํหรับการจาํลองภาพฟัน
42152100 อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการประทบัและขึนรูปฟัน้
42152200 อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการฆาเชือท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการทางทนัตกรรม่ ้
42152300 อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการยงิเลเซอร์ ฉายแสงและใยแกวทางทนัตกรรม้
42152400 วตัถุดิบสาํหรับใชใ้นงานทนัตกรรม
42152500 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานทนัตกรรมทวัไป่
42152600 เคร่ืองมือพิเศษสาํหรับใชใ้นงานผาตดัทางทนัตกรรม่
42152700 อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการรักษาความผดิปกติของฟันและการทาํฟันปลอม
42152800 อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการรักษาเยือ่หุม้ฟัน
42160000 อุปกรณ์และเคร่ืองมือสาํหรับกระบวนการแยก
42161500 อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการแยกและปรับสมดุลสารละลายในเยือ่บุชองทอ้ง่
42161600 อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการฟอกเลือด
42161700 อุปกรณ์และเคร่ืองมือตวักรองโลหิต
42161800 อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการเปล่ียนไตอยางตอเน่ือง่ ่
42170000 ผลิตภณัฑส์าํหรับการรักษาฉุกเฉิน
42171500 ผลิตภณัฑใ์หบ้ริการทางการแพทยเ์พื่อบรรเทาภยัฉุกเฉิน
42171600 บริการทางการแพทยฉุ์กเฉิน การแกไขสถานการณ์ฉุกเฉินและการผลิตภณัฑเ์กยวกบการยดึและ้ ี่ ั

การขนสงตวัผูป่้วย่
42171700 ผา้พนัแผล
42171800 เคร่ืองชวยหายใจ่
42171900 กลองและกระเป๋าบรรจุเคร่ืองมือแพทยฉุ์กเฉิน่
42172000 ชุดเคร่ืองมือแพทยฉุ์กเฉิน
42172100 ผลิตภณัฑช์วยชีวติฉุกเฉิน่
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42172200 เคร่ืองมือในการใหบ้ริการทางการแพทยฉุ์กเฉิน
42180000 ผลิตภณัฑส์ังเกตการณ์และตรวจสอบผูป่้วย
42181500 ผลิตภณัฑป์ระเมินผลการวนิิจฉยัโรคและการตรวจเพื่อใชง้านทวัไป่
42181600 อุปกรณ์วดัความดนัโลหิตและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งี่
42181700 ผลิตภณัฑต์รวจคล่ืนหวัใจดว้ยไฟฟ้าและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งี่
42181800 เคร่ืองวดัชีพจรท่ีบรรจุดว้ยออกซิเจน
42181900 อุปกรณ์สังเกตการณ์สาํหรับผูป่้วยทีมีอาการสาหสัและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งี่
42182000 กลอ้งสองและอุปกรณ์สาํหรับใชใ้นการวนิิจฉยัและรักษาโรค่
42182100 หูฟังการเตน้ของหวัใจและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งี่
42182200 ปรอทวดัไขแ้ละอุปกรณ์
42182300 ผลิตภณัฑต์รวจระบบประสาท
42182400 ผลิตภณัฑท์ดสอบการไดย้นิ
42182500 เคร่ืองวดัการทาํงานของจมกู
42182600 ไฟหรือโคมไฟสาํหรับการตรวจรักษา
42182700 อุปกรณ์วดัขนาดท่ีใชท้างการแพทย์
42182800 เคร่ืองชงันาํหนกัท่ีใชท้างการแพทย์่ ้
42182900 โต๊ะตรวจโรคและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งี่
42183000 ผลิตภณัฑก์ารตรวจสอบการวนิิจฉยัโรคทางจกัษุ
42183100 เคร่ืองวดัการทาํงานของประสาทรับรส
42183200 อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการตรวจสอบการแพ้
42183300 เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ในการตรวจสอบ หู คอ จมกูและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งี่
42190000 ผลิตภณัฑอ์าํนวยความสะดวกทางการแพทย์
42191500 อุปกรณ์จายและเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบทางการแพทย์่
42191600 อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในอาคาร
42191700 ผลิตกณฑก์าซท่ีใชท้างการแพทย์ั ๊
42191800 เตียงคนไขแ้ละอุปกรณ์
42191900 อุปกรณ์ตูเ้กบของสาํหรับใชใ้นคลีนิค็
42192000 โต๊ะตรวจคนใชใ้นคลีนิค
42192100 เกาอีและมา้นงัในคลีนิคและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้ง้ ี่้ ่
42192200 ผลิตภณัฑส์าํหรับการเคล่ือนยา้ยคนไข้
42192300 ลิฟทผ์ูป่้วย
42192400 ผลิตภณัฑใ์นการขนยา้ยและขนถายอุปกรณ์ทางการแพทย์่
42192500 อุปกรณ์ป้องกนเคร่ืองมือแพทย์ั
42192600 วสัดุอุปกรณ์สาํหรับการตวงและจายยา่
42200000 ผลิตภณัฑท่ี์ใชว้นิิจฉยัโรคและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
42201500 ระบบเอก็ซ์เรยส์วนตาง ๆ ของรางกายดว้ยคอมพิวเตอร์และผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้ง่ ่ ่ ี่
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42201600 ผลิตภณัฑก์ารจาํลองอวยัวะดว้ยระบบเสียงสะทอ้นของคล่ืนแมเหลก็ท่ีใชท้างการแพทย์่
42201700

ผลิตภณัฑก์ารจาํลองอวยัวะของรางกายดว้ยการอุลตราซาวด ์ด็อปเปรอร์และการใชเ้สียงสะทอ้น่
42201800 ผลิตภณัฑเ์อก็ซเรยเ์พื่อวนิิจฉยัโรค
42201900 อุปกรณ์สาํหรับสองและดูฟิลม์เอก็ซเรย์่
42202000 กลอ้งรังสีแกมมาท่ีใชเ้พื่อวนิิจฉยัโรคและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้ง่ ี่
42202100 ผลิตภณัฑส์าํหรับการผอนคลายอารมณ์่
42202200 อุปกรณ์ในการบาํบดัดว้ยการฉายรังสีแกมมา่
42202300 ผลิตภณัฑไ์อเอม็อาร์ที
42202400

ผลิตภณัฑป์ลอยอะตอมโพสิตรอนเพื่อถายเอก็ซเรยบ์างสวนของรางกายและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้ง่ ่ ่ ่ ี่
42202500 ผลิตภณัฑป์ลอยอะตอมโฟตอนเพื่อถายเอก็ซเรยบ์างสวนของรางกายดว้ยคอมพิวเตอร์และ่ ่ ่ ่

ผลิตภณัฑป์ระกอบ
42202600 ผลิตภณัฑรั์งสีบาํบดัและ เรดิโอไอโซโทป
42202700 ผลิตภณัฑส์าํหรับการบาํบดัดว้ยรังสีและการสองกลอ้ง่
42202800 เคร่ืองสลายนิวและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้ง่ ี่
42202900 อุปกรณ์เอก็ซ์เรยพ์ลงังานตํ่าท่ีใชท้างการแพทย์
42203000 เคร่ืองเรงบนัทึกเชิงเส้นและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้ง่ ี่
42203100 เคร่ืองมือชีวรังสี
42203200 เคร่ืองกระตุน้การบาํบดัดว้ยรังสี
42203300 ระบบสเตริโอแทคติคท่ีใชท้างการแพทย์
42203400 ผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นหอ้งปฏิบติัการสาํหรับจาํลองหลอดเลือดและท่ีใชส้าํหรับการรักษาโรคหวัใจ

และการสวนหวัใจ
42203500 เคร่ืองวดัความเร็วการเตน้ของหวัใจและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งี่
42203600 ขอ้มลูจาํลองทางรังสีวทิยาและผลิตภณัฑป์ระกอบท่ีสาํคญั
42203700 เคร่ืองมือและอุปกรณ์สาํหรับการจาํลองภาพ
42203800 เคร่ืองชวยกาหนดตาํแหนงเพื่อการเอก็ซเรยท่ี์ใชท้างการแพทย์่ ํ ่
42203900 ผลิตภณัฑต์รวจจบัหรือตรวจวดัรังสีท่ีใชท้างการแพทย์
42204000 ผลิตภณัฑป้์องกนรังสีั
42210000 อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกสาํหรับผูพ้ิการ
42211500 อุปกรณ์ชวยในการเดิน เคล่ือนยา้ย หรือบอกตาํแหนงสาํหรับผูพ้ิการ่ ่
42211600 หอ้งนาํและอุปกรณ์สาํหรับผูพ้ิการ้
42211700 เคร่ืองมือชวยในการติดตอส่ือสารสาํหรับผูพ้ิการ่ ่
42211800 เคร่ืองมือชวยในการแตงกายสาํหรับผูพ้ิการ่ ่
42211900 เคร่ืองมือชวยในการรับประทาน การด่ืมและการเตรียมอาหารสาํหรับผูพ้ิการ่
42212000 เคร่ืองมือชวยเหลือภายในบา้นสาํหรับผูพ้ิการ่
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42212100 เคร่ืองมือชวยในการผอนคลายและสันทนาการสาํหรับผูพ้ิการ่ ่
42212200 เคร่ืองมือชวยเหลือสาํหรับการเตรียมยา่
42212300 เคร่ืองมือจบัและหยบิสาํหรับผูพ้ิการ
42220000 ผลิตภณัฑท่ี์ใชท้าํงานเกยวกบเส้นโลหิตดาํและเส้นโลหิตแดงี่ ั
42221500 สายยางขนาดเลก็ หลอดสวนและ เคร่ืองอุปกรณ์สาํหรับใชก้บหลอดโลหิตดาํและหลอดโลหิตั

แดง
42221600 หลอดและชุดทาํงานเกยวกบเส้นโลหิตดาํและเส้นโลหิตแดงและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งี่ ั ี่
42221700

ถุงและภาชนะและผลิตภณัฑส์าํหรับบรรจุสารละลายท่ีใชฉี้ดเส้นโลหิตดาํและเส้นโลหิตแดง
42221800 เคร่ืองชวยกาหนดตาํแหนงหลอดและเขม็สาํหรับสวนเส้นโลหิตดาํและเส้นโลหิตแดง่ ํ ่
42221900 อุปกรณ์วดัและควบคุมการไหลเวยีนโลหิตในเส้นโลหิตดาํและเส้นโลหิตแดง
42222000 เคร่ืองสูบถายโลหิตในเส้นโลหิตดาํเคร่ืองแยกธาตุ ตวัเซนเซอร์และเคร่ืองมือ่
42222100 อุปกรณ์หา้มเลือดจากเส้นโลหิตดาํและเส้นโลหิตแดงและระบบขนสง่
42222200 ระบบการฉีดและการดูดเลือดจากเส้นโลหิตดาํโดยไมใชเ้ขม็่
42222300 ผลิตภณัฑต์รวจเลือดและถายเลือด่
42230000 โภชนศาสตร์คลีนิค
42231500 เคร่ืองมือและอุปกรณ์การใหอ้าหารเขา้ทางเดินอาหาร
42231600 เคร่ืองมือและอุปกรณ์สาํหรับการผาตดักระเพาะอาหารและลาํไส้่
42231700 ทอสาํหรับสอดเขา้ทางจมกู่
42231800 อาหารเสริมและผลิตภณัฑท่ี์เกยวกบโภชนาการี่ ั
42231900 วสัดุอุปกรณ์สาํหรับปัมนาํนม๊ ้
42232000 เคร่ืองบดยาและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งี่
42240000 ผลิตภณัฑด์ามกระดูกและอวยัวะเทียมและผลิตภณัฑย์าทางการกฬาี
42241500 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการหลอและเขา้เฝือก่
42241600 อุปกรณ์ ชินสวนและเคร่ืองอุปกรณ์ในการหลอเฝือก้ ่ ่
42241700 เฝือกออนสาํหรับดามกระดูกสวนลางของรางกาย่ ่ ่ ่
42241800 เฝือกออนสาํหรับดามกระดูกสวนบนของรางกายและลาํตวั่ ่ ่
42241900 เคร่ืองมือเฝือกแบบเคล่ือนไหวไดท่ี้มีสายรัง้
42242000 อุปกรณ์ทาํอวยัวะเทียม เคร่ืองอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการทาํอวยัวะเทียม
42242100 เคร่ืองมือและเคร่ืองอุปกรณ์ในการดึงเพื่อรักษาโรคทางกระดูก
42242300 อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการรักษาโรคกระดูก
42250000 ผลิตภณัฑส์าํหรับบาํบดัรักษารางกายและ การฟืนตวั่ ้
42251500 ผลิตภณัฑส์าํหรับวดัการรับรู้ ความถนดั การสัมผสัและประสาทรับรู้และผลิตภณัฑส์าํหรับการ

บาํบดัรักษา
42251600 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ชวยในการบริหารรางกายเพื่อการฟืนฟู่ ่ ้
42251700 ผลิตภณัฑฝึ์กเดิน
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42251800 อุปกรณ์ทาํใหเ้กดการแขง็ตวั เพื่อการฟืนฟ ูหรือการบาํบดัิ ้
42260000 อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการชนัสูตรศพและเกบศพ็
42261500 วสัดุและเคร่ืองมือสาํหรับการผาศพ่
42261600 อุปกรณ์และพสัดุตาง ๆ เกยวกบการชนัสูตรศพ่ ี่ ั
42261700 เฟอร์นิเจอร์สาํหรับงานชนัสูตรศพ
42261800 วสัดุและอุปกรณ์สาํหรับการเกบและเคล่ือนยา้ยศพ็
42261900 อุปกรณ์และพสัดุทางนิติเวช
42262000 อุปกรณ์และพสัดุในการดองศพ
42262100 อุปกรณ์และพสัดุในการเกบศพ็
42270000 ผลิตภณัฑช์วยหายใจ วางยาสลบและการชวยใหฟื้นคืนสติ่ ่ ้
42271500 ผลิตภณัฑว์ดัการหายใจ
42271600 เคร่ืองมือรักษาและตรวจสอบการทาํงานของปอด
42271700 ระบบและอุปกรณ์เกยวกบการใหอ้อกซิเจนี่ ั
42271800 ผลิตภณัฑบ์าํบดัความชืนและละอองของระบบหายใจ้
42271900 ผลิตภณัฑเ์กยวกบทางเดินอากาศี่ ั
42272000 วสัดุท่ีใชส้อดเขา้สูรางกาย่ ่
42272100 เคร่ืองระบายความกดอากาศแบบเนกาทีฟ
42272200 เคร่ืองระบายความกดอากาศแบบโพสิทีฟและเคร่ืองมือตาง ๆ่
42272300 วสัดุเกยวกบการชวยใหฟื้นคืนสติี่ ั ่ ้
42272400 ผลิตภณัฑเ์กยวกบการเจาะชองอกี่ ั ่
42272500 เคร่ืองมือ วสัดุและอุปกรณ์เกยวกบการวางยาสลบี่ ั
42280000 ผลิตภณัฑฆ์าเชือโรค่ ้
42281500 เคร่ืองมือและอุปกรณ์สาํหรับการฆาเชือ่ ้
42281600 นาํยาฆาเชือ้ ่ ้
42281700 ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดเพื่อป้องกนเชือั ้
42281800 เคร่ืองมือควบคุมและทดสอบการป้องกนเชือั ้
42281900 วสัดุสาํหรับหอและบรรจุเพื่อป้องกนเชือ่ ั ้
42290000 ผลิตภณัฑเ์กยวกบการศลัยกรรมี่ ั
42291500 เคร่ืองมือสาํหรับการทาํศลัยกรรมกระดูกและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งี่
42291600 เคร่ืองมือการตดั หวงสาํหรับตดัชินเนือเพื่อศลัยกรรมและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้ง่ ี่้ ้
42291700 อุปกรณ์ท่ีใชเ้จาะดว้ยมือ เคร่ืองควา้นรู เคร่ืองเจาะรู รวมทงัเคร่ืองมือและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้ง้ ี่

สาํหรับใชง้านทางศลัยกรรม
42291800 ตวัหนีบ คีมผาตดั เคร่ืองผกูและเคร่ืองมือท่ีเกยวขอ้งท่ีใชท้างศลัยกรรม่ ี่
42291900 เคร่ืองมือ ท่ีจบัหลอดและตวัยดึสาํหรับใชท้างศลัยกรรม
42292000 กระจกท่ีใชใ้นงานศลัยกรรม
42292100 เคร่ืองท่ีใชส้อดแทรก หรือดูดและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งสาํหรับใชใ้นงานศลัยกรรมี่
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42292200 เคร่ืองกะประมาณ เคร่ืองอดั เคร่ืองกดและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งสาํหรับใชใ้นงานศลัยกรรมี่
42292300 เหลก็โคง้ ท่ีจบัลอน ท่ีจบัจีบ ท่ีดึง ท่ีบิดและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งท่ีใชใ้นงานศลัยกรรมี่
42292400 เคร่ืองทาํเกลียว เคร่ืองหมุนและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งสาํหรับใชใ้นงานศลัยกรรมี่
42292500 คอ้น ตะลุมพุก เคร่ืองอดัแนนและเคร่ืองกด รวมทงัผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งสาํหรับใชใ้นงาน่ ี่้

ศลัยกรรม
42292600 เคร่ืองขยาย เคร่ืองหยงั เคร่ืองทาํรองและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งสาํหรับใชใ้นงานศลัยกรรม่ ่ ี่
42292700 เคร่ืองจาํแนก เคร่ืองยก เคร่ืองจบัและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งสาํหรับใชใ้นงานศลัยกรรมี่
42292800 เคร่ืองมือในการทาํเคร่ืองหมายสาํหรับงานศลัยกรรม
42292900 เคร่ืองมือในการเยบ็แผลและเคร่ืองหอหุม้เนือเยือ่และผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งสาํหรับใชใ้นงาน่ ี่้

ศลัยกรรม
42293000 เคร่ืองมือวดัและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้สาํหรับใชใ้นงานศลัยกรรมี่
42293100 เคร่ืองดึงและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งสาํหรับใชใ้นงานศลัยกรรมี่
42293200 เคร่ืองมือในการตรวจตดัเนืองอกท่ีใชใ้นงานศลัยกรรม้
42293300 เคร่ืองเบ่ียง เคร่ืองกระจาย เคร่ืองแยกและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งสาํหรับใชใ้นงานศลัยกรรมี่
42293400 เคร่ืองผสมและเคร่ืองกาหนดตาํแหนงการปลูกถายอวยัวะและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งสาํหรับใชใ้นํ ่ ่ ี่

งานศลัยกรรม
42293500 สายยางขนาดเลก็สาํหรับดูด ระบาย รวมทงัสายยางสาํหรับหุม้ปลายและสายยางสาํหรับแยงและ้

ผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งสาํหรับใชใ้นงานศลัยกรรมี่
42293600 เคร่ืองแยง เคร่ืองหยงั แผนปิดและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งท่ีใชใ้นงานศลัยกรรม่ ่ ี่
42293700 เคร่ืองบด เคร่ืองขดุ เคร่ืองตดัแบงและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งสาํหรับใชใ้นงานศลัยกรรม่ ี่
42293800 เคร่ืองปาด เคร่ืองเซาะและเคร่ืองลอกและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งสาํหรับใชใ้นงานศลัยกรรมี่
42293900 เคร่ืองมือในการทาํบาดแผลและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งสาํหรับใชใ้นงานศลัยกรรมี่
42294000 พาย ชอ้น กระชอนและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งสาํหรับใชใ้นงานศลัยกรรมี่
42294100 อุปกรณ์สาํหรับดึงโครงกระดูกและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งสาํหรับใชใ้นงานศลัยกรรมี่
42294200 ชุดเคร่ืองมือ ระบบตาง ๆและถาดสาํหรับใชใ้นงานศลัยกรรม่
42294300 เคร่ืองมือในการเจาะเนือเยือ่ท่ีหนา้อก รวมทงัพสัดุและอุปกรณ์ประกอบ้ ้
42294400 ระบบโลหิตและหวัใจ
42294500 เคร่ืองมือพิเศษและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งกบการมองเห็นี่ ั
42294600 ผลิตภณัฑเ์กยวกบการถายโลหิตอตัโนมติัี่ ั ่
42294700 อุปกรณ์ท่ีใสเขา้ไปเพื่อเปิดหวัใจ เคร่ืองวดัและเคร่ืองมือ รวมทงัผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้ง่ ี่้
42294800 กลอ้งสองและอุปกรณ์ รวมไปถึงผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้ง่ ี่
42294900 เคร่ืองมือและวสัดุท่ีใชก้บกลอ้งสองและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งั ่ ี่
42295000 อุปกรณ์ เคร่ืองใชแ้ละผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งเกยวกบกลอ้งสองี่ ี่ ั ่
42295100 อุปกรณ์ เคร่ืองใชแ้ละผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งท่ีใชใ้นงานศลัยกรรมี่
42295200 อุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองใชแ้ละผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งสาํหรับใชใ้นงานศลัยกรรมี่
42295300 พสัดุ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ท่ีเกยวขอ้งในการศลัยกรรมเปิดหวัใจี่
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42295400 วสัดุประกอบการศลัยกรรม
42295500 อุปกรณ์ปลูกถาย เคร่ืองขยาย เคร่ืองดึงยดื ลวดและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งสาํหรับใชใ้นงาน่ ี่

ศลัยกรรม
42300000 วสัดุในการฝึกอบรมและศึกษาดา้นการแพทย์
42301500 เคร่ืองชวยสาํหรับการฝึกอบรมทางการแพทย์่
42310000 ผลิตภณัฑรั์กษาแผล
42311500 ผา้พนัแผล เคร่ืองทาํแผลและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งี่
42311600 สารท่ีใชห้า้มเลือดจากบาดแผลภายนอกรางกาย่
42311700 เทปกาวสาํหรับใชท้างการแพทยแ์ละศลัยกรรมและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งเพื่อใชใ้นเฉพาะี่
42311900 ผลิตภณัฑส์าํหรับระบาย ถุงระบายและถุงกกเกบและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งสาํหรับใชท้างั ็ ี่

การแพทย์
42312000 ท่ีหอหุม้เนือเยือ่และผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งสาํหรับใชท้างการแพทย์่ ี่้
42312100 พสัดุในการผาตดัและผลิตภณัฑร์ะบายของเสียจากบาดแผลท่ีใชใ้นงานศลัยกรรม่
42312200 ผลิตภณัฑส์าํหรับเยบ็แผลและผลิตภณัฑท่ี์เกยวขอ้งี่
42312300 ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดและผลิตภณัฑส์าํหรับตดัเนือเยือ่ท่ีตายแลว้้
42312400 ผลิตภณัฑป้์องกนแผลั
43000000 เทคโนโลยสีารสนเทศ การส่ือสารและโทรคมนาคม
43190000 เคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณ์
43191500 เคร่ืองมือส่ือสารสวนบุคคล่
43191600 อุปกรณ์ส่ือสารสวนบุคคลและอุปกรณ์่
43200000 สวนประกอบของอุปกรณ์ส่ือสารและโทรคมนาคม่
43201400 การ์ดอิเลก็ทรอนิกส์
43201500 แผนวงจรระบบหรือหนวยท่ีสามารถทาํงานไดด้ว้ยตวัเอง่ ่
43201600 สวนฐานของอุปกรณ์่
43201800 อุปกรณ์จดัเกบขอ้มลู็
43201900 อุปกรณ์เสริมสาํหรับอุปกรณ์จดัเกบขอ้มลู็
43202000 ส่ือบนัทึกแบบเคล่ือนยา้ยได้
43202100 อุปกรณ์เสริมสาํหรับส่ือบนัแบบเคล่ือนยา้ยได้
43202200 สวนประกอบยอยของเคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์่ ่
43210000 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
43211500 คอมพิวเตอร์
43211600 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
43211700 อุปกรณ์ป้อนขอ้มลูคอมพิวเตอร์
43211800 อุปกรณ์เสริมสาํหรับการป้อนขอ้มลู
43211900 หนวยแสดงผลคอมพิวเตอร์่
43212000 อุปกรณ์เสริมสาํหรับจอแสดงผล
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43212100 เคร่ืองพิมพ์
43220000 ขอ้มลูเสียงหรืออุปกรณ์ทางเครือขายมลัติมีเดีย่
43221500 ระบบหรืออุปกรณ์สาํหรับการบริหารการสนทนา
43221600 อุปกรณ์การเขา้ระบบดีเอสแอล
43221700 อุปกรณ์และสวนประกอบของระบบเครือขาย่ ่
43221800 เคร่ืองมือเครือขายระบบแสง่
43222500 อุปกรณ์ระบบความปลอดภยัทางเครือขาย่
43222600 อุปกรณ์สาํหรับระบบเครือขาย่
43222700 อุปกรณ์โทรเลข
43222800 อุปกรณ์โทรศพัท์
43222900 อุปกรณ์เสริมเคร่ืองมือโทรศพัท์
43223000 อุปกรณ์โทรพิมพ์
43223100 อุปกรณ์โครงสร้างพืนฐานเครือขายระบบเคล่ือนท่ีดิจิตอล้ ่
43223200 แพลต็ฟอร์ม (ฐานงาน) การสงขอ้ความเคล่ือนท่ีเร็ว่
43230000 ซอฟทแ์วร์
43231500 ซอฟทแ์วร์เฉพาะหนา้ท่ีทางธุรกจิ
43231600 ซอฟทแ์วร์สาํหรับบญัชีการเงินและการวางแผนทางทรัพยากร (อีอาร์พี)
43232000 เกมส์คอมพิวเตอร์หรือซอฟทแ์วร์เพื่อความบนัเทิง
43232100 ซอฟทแ์วร์สาํหรับออกแบบและแกไข้
43232200 ซอฟทแ์วร์สาํหรับการบริหารขอ้มลู
43232300 ซอฟทแ์วร์สาํหรับการจดัการและคน้หาขอ้มลู
43232400 ซอฟทแ์วร์สาํหรับการพฒันา
43232500 ซอฟทแ์วร์เพื่อการศึกษาหรืออา้งอิง
43232600 ซอฟทแ์วร์เฉพาะทางอุตสาหกรรม
43232700 ซอฟทแ์วร์สาํหรับเครือขาย่
43232800 ซอฟทแ์วร์ชวยในการบริหารงานเครือขาย่ ่
43232900 ซอฟทแ์วร์ระบบเครือขาย่
43233000 ซอฟทแ์วร์ควบคุมระบบปฏิบติัการ
43233200 ซอฟทแ์วร์เพื่อการป้องกนและความปลอดภยัั
43233400 โปรแกรมอรรถประโยชนแ์ละควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์
43233500 ซอฟทแ์วร์การแลกเปล่ียนขอ้มลู
44000000 เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์สาํนกังาน
44100000 เคร่ืองจกัรสาํนกังานและเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ประกอบ
44101500 เคร่ืองโรเนียว
44101600 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชก้บกระดาษั
44101700 อุปกรณ์สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองถายเอกสารและเคร่ืองโทรสาร่
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44101800 เคร่ืองคาํนวณและอุปกรณ์
44101900 เคร่ืองสลกัหลงัและเขียนเช็ค
44102000 วสัดุสาํหรับการเคลือบบตัร
44102100 เคร่ืองมือสาํหรับงานไปรษณีย์
44102200 อุปกรณ์สาํหรับเคร่ืองสแกน
44102300 เคร่ืองบรรจุหีบหอ่
44102400 เคร่ืองติดป้าย/ฉลาก
44102500 อุปกรณ์สาํหรับการคดัเลือก
44102600 เคร่ืองพิมพดี์ดและอุปกรณ์
44102800 เคร่ืองจกัรสาํหรับเคลือบบตัร
44102900 อุปกรณ์ท่ีใชก้บเคร่ืองใชส้าํนกังานั
44103000 ฟิวเซอร์และอุปกรณ์
44103100

วสัดุสินเปลืองสาํหรับทาํความสะอาดใชก้บเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองโทรสารและเคร่ืองถายเอกสาร้ ั ่
44103200 อุปกรณ์และเคร่ืองบนัทึกเวลาสาํนกังาน
44103500 อุปกรณ์เคร่ืองเขา้เลม่
44110000 อุปกรณ์สาํหรับโต๊ะทาํงานและสาํนกังาน
44111500 อุปกรณ์จดัเกบเคร่ืองใชส้าํนกังาน็
44111600 อุปกรณ์เกบเงินสด็
44111800 วสัดุ อุปกรณ์สาํหรับการออกแบบ
44111900 กระดาน
44112000 ระบบการจดัการ
44120000 เคร่ืองใชส้าํนกังาน
44121500 เคร่ืองใชไ้ปรษณีย์
44121600 เคร่ืองใชบ้นโต๊ะทาํงาน
44121700 เคร่ืองเขียน
44121800 อุปกรณ์ลบคาํผดิ
44121900 หมึกเติมและไส้ดินสอ
44122000 ซองเอกสาร แฟ้มและดชันี
44122100 อุปกรณ์การจบัยดึ
45000000 อุปกรณ์และวสัดุเกยวกบการพิมพ ์การถายภาพและอุปกรณ์ภาพและเสียงี่ ั ่
45100000 อุปกรณ์เกยวกบการพิมพแ์ละการพิมพโ์ฆษณาี่ ั
45101500 เคร่ืองพิมพแ์ละอุปกรณ์การพิมพ์
45101600 อุปกรณ์เกยวกบเคร่ืองพิมพ์ี่ ั
45101700 อุปกรณ์ใชใ้นการพิมพ์
45101800 อุปกรณ์และเคร่ืองใชใ้นการเขา้ปกและเยบ็เลมหนงัสือ่
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45101900 อุปกรณ์และเคร่ืองใชเ้กยวกบหอ้งปฏิบติัการในการพิมพ์ี่ ั
45102000 เคร่ืองเรียงพิมพแ์ละอุปกรณ์ประกอบ
45110000 อุปกรณ์การนาํเสนอดว้ยภาพและเสียงและอุปกรณ์ประกอบ
45111500 โต๊ะบรรยายและระบบเสียงและอุปกรณ์ประกอบ
45111600 เคร่ืองฉายภาพและวสัดุประกอบ
45111700 อุปกรณ์การนาํเสนอดว้ยเสียงและอุปกรณ์ประกอบ เคร่ืองมือและตวัควบคุม
45111800

อุปกรณ์การนาํเสนอดว้ยภาพโทรทศันแ์ละเสียงและอุปกรณ์ประกอบ เคร่ืองมือและตวัควบคุม
45111900 อุปกรณ์การประชุมทางโทรศพัทแ์ละวดิีทศันแ์ละอุปกรณ์ประกอบ เคร่ืองมือและตวัควบคุม
45112000 อุปกรณ์และวสัดุเกยวกบไมโครฟิลม์ี่ ั
45120000 อุปกรณ์ในการถายภาพ ถายลงฟิลม์ หรือถายวดีิโอ่ ่ ่
45121500 กลอ้งถายรูป่
45121600 อุปกรณ์เกยวกบกลอ้งถายรูปี่ ั ่
45121700 อุปกรณ์เกยวกบการลา้งรูปี่ ั
45121800 อุปกรณ์และวสัดุเกยวกบการผลิตไมโครฟิลม์ี่ ั
45130000 ส่ือในการถายภาพและการบนัทึกภาพ่
45131500 ฟิลม์ภาพนิง่
45131600 ส่ือท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหว
45131700 อุปกรณ์เกบส่ือ็
45140000 วสัดุท่ีใชใ้นการลา้งรูป
45141500 สารเคมีท่ีใชใ้นการลา้งรูป
45141600 วสัดุอุปกรณ์สาํหรับใชใ้นหอ้งมืด
46000000 เคร่ืองมือและวสัดุท่ีใชส้าํหรับการป้องกนภยั การบงัคบัใชต้ามกฎหมายและความปลอดภยัั
46100000 อาวธุเบาและ กระสุน
46101500 อาวธุปืนขนาดเลก็
46101600 อาวธุยทุธภณัฑ์
46101700 ระบบการลาํเลียงอาวธุ
46101800 อุปกรณ์เกยวกบอาวธุปืนและอาวธุยทุธภณัฑ์ี่ ั
46110000 อาวธุสงครามแบบธรรมดา
46111500 ลูกระเบิดและ ลูกระเบิดสาํหรับขวา้ง
46111600 ระบบปืน
46111700 ตวัรับสัญญาณอินฟราเรด
46111800 อาวธุเรือรบ
46120000 ขีปนาวธุ
46121500 ขีปนาวธุนาํวถีิ
46121600 ระบบยอยของขีปนาวธุ่
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46130000 จรวดและระบบยอยของจรวด่
46131500 พาหนะสาํหรับปลอยจรวดและตวัจรวด่
46131600 สวนท่ีเป็นทอนแรกของจรวด่ ่
46140000 เคร่ืองปลอยจรวด่
46141500 เคร่ืองปลอยขีปนาวธุและเคร่ืองปลอยจรวด่ ่
46150000 การบงัคบัใชต้ามกฎหมาย
46151500 อุปกรณ์ควบคุมฝงูชน
46151600 อุปกรณ์คบคุมและรักษาความปลอดภยั
46151700 อุปกรณ์ พสัดุและเคร่ืองประกอบทางนิติเวช
46160000 อุปกรณ์ควบคุมและรักษาความปลอดภยัสาธารณะ
46161500 ระบบควบคุมการจราจร
46161600 การรักษาความปลอดภยัทางนาํ้
46170000 การป้องกนและตรวจสอบความปลอดภยัั
46171500 เคร่ืองมือและอุปกรณ์สาํหรับการลอ็ก
46171600 อุปกรณ์ตรวจสอบและป้องกนภยัั
46180000 อุปกรณ์ป้องกนภยัสวนบุคคลั ่
46181500 ชุดนิรภยั
46181600 รองเทา้นิรภยั
46181700 อุปกรณ์ป้องกนใบหนา้และศีรษะั
46181800 อุปกรณ์ป้องกนสายตาั
46181900 อุปกรณ์ป้องกนเสียงั
46182000 อุปกรณ์ป้องกนระบบทางเดินอากาศั
46182100 วสัดุอุปกรณ์ป้องกนการเกดไฟฟ้าสถิตย์ั ิ
46182200 อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกสาํหรับรางกาย่
46182300 อุปกรณ์ป้องกนการตกจากท่ีสูงั
46182400 อุปกรณ์ป้องกนการติดเชือและฆาเชือทาํความสะอาดั ่้ ้
46182500 อุปกรณ์หรืออาวธุเพื่อความปลอดภยัสวนบุคคล่
46190000 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ป้องกนอคัคีภยัั
46191500 อุปกรณ์ป้องกนอคัคีภยัั
46191600 อุปกรณ์ดบัเพลิง
47000000 อุปกรณ์และวสัดุสาํหรับทาํความสะอาด
47100000 อุปกรณ์จายนาํ กาจดัและบาํบดันาํเสีย่ ํ้ ้
47101500 อุปกรณ์บาํบดัและจายนาํ่ ้
47101600 วสัดุสินเปลืองในการบาํบดันาํ้ ้
47110000 อุปกรณ์สาํหรับซกัรีดและซกัแหง้ทางอุตสาหกรรม
47111500 อุปกรณ์ซกัและทาํใหแ้หง้
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47111600 อุปกรณ์เกยวกบการรีดผา้ี่ ั
47111700 อุปกรณ์การซกัแหง้
47120000 อุปกรณ์ในการดูแลอาคาร
47121500 รถเขน็และอุปกรณ์สาํหรับภารโรง
47121600 เคร่ืองจกัรและเคร่ืองอุปกรณ์สาํหรับทาํความสะอาดพืน้
47121700 ภาชนะและเคร่ืองประกอบอ่ืนๆสาํหรับใสขยะ่
47121800 อุปกรณ์ทาํความสะอาด
47121900 เคร่ืองทาํความสะอาดและอุปกรณ์
47130000 พสัดุสาํหรับทาํความสะอาดและการดูแลอาคาร
47131500 ผา้ขีริว ผา้และท่ีปัดฝุ่ นสาํหรับใชท้าํความสะอาด้ ้
47131600 ไมก้วาด ไมถู้พืน แปรงและเคร่ืองใชต้าง ๆ้ ่
47131700 พสัดุสาํหรับใชใ้นหอ้งนาํ้
47131800 นาํยาทาํความสะอาดและนาํยาฆาเชือ้ ้ ่ ้
47131900 วสัดุซึมซบั
47132100 ชุดอุปกรณ์ทาํความสะอาด
48000000 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมบริการ
48100000 อุปกรณ์เคร่ืองครัว
48101500 อุปกรณ์ปรุงและอุนอาหาร่
48101600 อุปกรณ์เตรียมอาหาร
48101700 อุปกรณ์สาํหรับจายอาหารและเคร่ืองด่ืม่
48101800 เคร่ืองมือและเคร่ืองครัว
48101900 เคร่ืองใชส้าํหรับบริการอาหารและใชบ้นโต๊ะอาหาร
48102000 เฟอร์นิเจอร์สาํหรับภตัตาคาร
48102100 วสัดุอุปกรณ์ในการจดัเกบและลาํเลียง็
48110000 เคร่ืองจาํหนายสินคา้่
48111000 เคร่ืองจาํหนายสินคา้ท่ีเป็นของเหลว่
48111100 เคร่ืองจาํหนายสินคา้ท่ีเป็นชิน่ ้
48111200 เคร่ืองจาํหนายอาหารปรุงสาํเร็จ่
48111300 เคร่ืองจาํหนายตวั่ ๋
48111400 เคร่ืองแลกเงิน
48120000 อุปกรณ์สาํหรับเลนพนนัหรือเส่ียงโชค่
48121100 เคร่ืองเลนพนนัโดยใชห้ยอดเหรียญ่
48121200 โต๊ะพนนัและโต๊ะเกมส์ตางๆ่
48121300 การพนนัและระบบการวางเดิมพนัผานเครือขายคอมพิวเตอร์่ ่
49000000 เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการกฬาหรือสันทนาการี
49100000 ของสะสมและ ของรางวลั
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49101600 ของสะสม
49101700 ของรางวลั
49120000 เคร่ืองมือและอุปกรณ์สาํหรับใชก้ลางแจง้และตงัแคม้ป์้
49121500 อุปกรณ์สาํหรับใชก้ลางแจง้และตงัแคม้ป์้
49121600 เฟอร์นิเจอร์สาํหรับการตงัแคม้ป์้
49130000 อุปกรณ์การตกปลาและ ลาสัตว์่
49131500 รอกตกปลา
49131600 ผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นการลาสัตว์่
49140000 อุปกรณ์สาํหรับใชใ้นกฬาทางนาํี ้
49141500 อุปกรณ์สาํหรับการดาํนาํ้
49141600 อุปกรณ์สาํหรับการเลนกระดานโตค้ล่ืนและการวายนาํ่ ่ ้
49150000 อุปกรณ์การกฬาฤดูหนาวี
49151500 อุปกรณ์ในการเลนสกและสโนวบ์อร์ด่ ี
49151600 อุปกรณ์การเลนสเกตและฮอ็คกนาํแขง็่ ็ ี้ ้
49160000 อุปกรณ์สาํหรับเลนกฬาในสนามและลาน่ ี
49161500 อุปกรณ์สาํหรับเลนกฬาในสนาม่ ี
49161600 อุปกรณ์ไมตี้ลูกและกฬาท่ีเลนในสนามี ่
49161700 อุปกรณ์กฬาประเภทลูี ่
49170000 อุปกรณ์กฬายมินาสติกและ ชกมวยี
49171500 อุปกรณ์กฬายมินาสติกี
49171600 อุปกรณ์การชกมวย
49180000 กฬาปาเป้าและเกมส์ท่ีเลนบนโต๊ะและอุปกรณ์ตาง ๆี ่ ่
49181500 เกมส์สาํหรับเลนบนโต๊ะและอุปกรณ์ตาง ๆ่ ่
49181600 กฬาปาเป้าและอุปกรณ์ตาง ๆี ่
49200000 อุปกรณ์การออกกาลงักายเพื่อสมรรถนะทางรางกายํ ่
49201500 อุปกรณ์การฝึกเตน้แอโรบิค
49201600 ตุม้ยกนาํหนกัและอุปกรณ์ฝึกความทนทานของรางกาย้ ่
49210000 อุปกรณ์กฬาอ่ืนๆี
49211600 อุปกรณ์การกอลฟ์
49211700 อุปกรณ์การเลนโบวลิ์ง่ ่
49211800 อุปกรณ์สาํหรับใชใ้นหอ้งเรียนพลศึกษา
49220000 อุปกรณ์การเลนกฬา่ ี
49221500 อุปกรณ์สาํหรับการเลนกฬา่ ี
49240000 อุปกรณ์สันทนาการ สนามเด็กเลน สระวายนาํและสปา่ ่ ้
49241500 อุปกรณ์สนามเด็กเลน่
49241600 อุปกรณ์การสันทนาการ
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49241700 อุปกรณ์และเคร่ืองใชเ้กยวกบสระวายนาํและสปาี่ ั ่ ้
50000000 ผลิตภณัฑอ์าหาร เคร่ืองด่ืมและยาสูบ
50100000 ผลไม ้พืชผกั ถวัและเมลด็พืช่
50101500 ผกั
50101600 ผลไม้
50101700 ถวัและเมลด็พืช่
50110000 ผลิตภณัฑเ์นือสัตวแ์ละเนือสัตวปี์ก้ ้
50111500 เนือและ เนือสัตวปี์ก้ ้
50112000 เนือแปรรูปและเนือปรุงสาํเร็จ้ ้
50120000 อาหารทะเล
50121500 ปลา
50121600 หอย
50121700 สัตวน์าํประเภทไมมีกระดูกสันหลงั้ ่
50121800 พืชนาํ้
50130000 ผลิตภณัฑน์มและ ไข่
50131600 ไขและผลิตภณัฑท์ดแทนไข่ ่
50131700 ผลิตภณัฑน์มและเนย
50131800 เนยแขง็
50150000 นาํมนัและไขมนัชนิดบริโภคได้้
50151500 นาํมนัท่ีไดจ้ากผกัและพืช รวมทงัไขมนัท่ีบริโภคได้้ ้
50151600 นาํมนัและไขมนัสัตวท่ี์บริโภคได้้
50160000 ช็อกโกแลต็ นาํตาล สารใหค้วามหวานและผลิตภณัฑข์นมหวาน้
50161500 ช็อกโกแลต็ นาํตาลและผลิตภณัฑใ์หค้วามหวาน้
50161800 ผลิตภณัฑข์นมหวาน
50170000 เคร่ืองปรุงแตงและ สารกนบูด่ ั
50171500 สมุนไพร เคร่ืองเทศและสารสกดสาํหรับปรุงรสั
50171700 นาํส้มและไวนส์าํหรับปรุงอาหาร้
50171800 ซอส เคร่ืองราดหนา้และเคร่ืองปรุงรส
50171900 ของดอง เคร่ืองชูรส ผลมะกอก
50180000 ขนมปังและผลิตภณัฑข์นมปัง
50181700 สวนผสมและสวนประกอบท่ีใชใ้นการทาํขนมปัง่ ่
50181900 ขนมปัง ขนมปังกรอบและ คุกก้ี
50182000 ขนมเคก้ ขนมพายและขนมอบ
50190000 อาหารสาํเร็จรูป
50191500 นาํซุปและ อาหารตุ๋นปรุงสาํเร็จ้
50192100 อาหารวาง่



รหัสหมวดพสัดุ คาํอธิบายหมวดพสัดุ

50192300 ขนมหวานและเคร่ืองราดหนา้ขนมหวาน
50192400 แยม เยลล่ี ถวั เคร่ืองป้ายหนา้ขนมหวานและผลไมก้วน่
50192500 แซนดว์ชิและขนมปังมว้นสอดไส้
50192600 มนัฝรังปรุงรส ขา้ว พาสตา้และไส้ขนม่
50192700 อาหารชุดแพค็
50192800 พายท่ีเป็นอาหารคาวและพายท่ีมีไส้ผสมไขและขนมท่ีทาํจากแป้งพาย่
50192900 พาสตา้ธรรมดาและบะหม่ี
50193000 อาหารและเคร่ืองด่ืมสาํหรับทารก
50193100 สวนผสมสาํเร็จรูปและสวนประกอบของอาหารกงสาํเร็จรูป่ ่ ึ่
50200000 เคร่ืองด่ืม
50201700 กาแฟและ นาํชา้
50202200 เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
50202300 เคร่ืองด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอล์่
50210000 ยาสูบและผลิตภณัฑท่ี์ใชสู้บและผลิตภณัฑท์ดแทน
50211500 ยาสูบและผลิตภณัฑท์ดแทนยาสูบ
50211600 เคร่ืองประกอบและพสัดุเกยวกบผลิตภณัฑย์าสูบี่ ั
50220000 ผลิตภณัฑเ์กยวกบธญัพืชและเมลด็ถวัี่ ั ่
50221000 เมลด็ถว่ั
50221100 ธญัพืช
50221200 ธญัพืชแปรรูป
51000000 ผลิตภณัฑย์าและเภสัชกรรม
51100000 ยาตอตา้นการติดเชือ่ ้
51101500 ยาปฏิชีวนะ
51101600 ยาฆาเชืออะมีบา ยาฆาไตรโคโมนาไซดแ์ละยาฆาโปรโตซวั่ ่ ่้
51101700 ยาฆาพยาธิและยาฆาเชือปรสิต่ ่ ้
51101800 ยาฆาเชือรา่ ้
51101900 ยาฆาเชือมาลาเรีย่ ้
51102000 ยาฆาเชือวณัโรค่ ้
51102100 ยารักษาโรคเรือน้
51102200 ยาฆาเชือในทางเดินปัสสาวะและยาแกปวด่ ้้
51102300 ยาตา้นไวรัส
51102400 ยาหยอดตา
51102500 ยารักษาพยาธิในสัตว์
51102600 ยาปฏิชีวนะสาํหรับสัตว์
51102700 ยาฆาเชือ่ ้
51110000 ยารักษามะเร็ง
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51111500 สารท่ีเกดจากการรวมตวัของอลัไคล์ิ
51111600 ตวัตอตา้นกระบวนการเมตาโบไลท์่
51111700 ยาปฏิชีวนะยบัยงัการเจริญเติบโตของมะเร็ง้
51111800 ฮอร์โมนและยาตา้นฮอร์โมน
51111900 ผลิตภณัฑต์า้นการเจริญเติบโตของมะเร็งตามธรรมชาติ
51120000 ยารักษาโรคหวัใจและหลอดเลือด
51121500 สารสาํหรับใชรั้กษาอาการหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ
51121600 ยารักษาอาการปวดจนชกักระตุก
51121700 ยารักษาความดนัโลหิตสูง
51121800 ยาลดไขมนัภาวะไขมนัในเส้นโลหิตสูงและคลอเลสเตอรอลตํ่า
51121900 ยาใชส้าํหรับอาการหวัใจลม้เหลว
51122000 ยาบรรเทาอาการริดสีดวงทวาร
51122100 ยาขยายหลอดเลือด
51122200 ยารักษาความดนัโลหิตตํ่า
51130000 ยารักษาโรคโลหิต
51131500 ยารักษาโรคโลหิตจาง
51131600 ยาตา้นการแขง็ตวัของเลือด
51131700 ยาสลายลิมเลือดและตวัยบัยงัการจบัตวัของเกลด็เลือด่ ้
51131800 สารท่ีทาํใหเ้ลือดจบัตวัและสารท่ีใชห้า้มเลือด
51131900 สารท่ีใชแ้ทนและใชก้บนาํเหลืองในเลือดั ้
51132000 สารยบัยงัการตกเลือด้
51140000 ยาสาํหรับระบบประสาทสวนกลาง่
51141500 ยากนชกัั
51141600 ยาคลายเครียด
51141700 ยาระงบัอาการทางประสาท
51141800 ยานอนหลบั
51141900 ยาชวยใหจิ้ตใจสงบ ลดการเพอ้คลงัและลดอาการเครียด่ ่
51142000 ยาแกปวดและแกไขแบบไมเสพติด้ ้ ่
51142100 ยาป้องกนการติดเชือแบบไมมีสเตรอยด์ั ่้
51142200 ยาแกปวดแบบเสพติด้
51142300 ยาตา้นสารเสพติด
51142400 ยาท่ีใชส้าํหรับโรคหลอดโลหิตและการปวดศีรษะจากไมเกรน
51142500 ยารักษาโรคกระตุกเกดจากสมองพิการ ิ (พาร์คินสัน)
51142600 สารกระตุน้และสารทาํใหเ้บ่ืออาหาร
51142700 ยาป้องกนการติดเชือแบบไมมีสเตรอยดส์าํหรับสัตว์ั ่้
51142800 ยาป้องกนกลา้มเนือลีบและแขง็ตวัั ้
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51142900 ยาสลบและเคร่ืองประกอบและยาบาํรุงกาลงัํ
51150000 ยาสาํหรับระบบประสาทอตัโนมติั
51151500 ยาโคลิเนอร์จิกและ สารตา้นโคลิเนสเตอร์เรส
51151600 ยาตา้นโคลิเนอร์จิก
51151700 ยาซิมพาโทมิเมติกหรืออะดรีเนอร์จิก
51151800 ยาตา้นอะดรีเนอร์จิก
51151900 ยาคลายกลา้มเนือ้
51152000 สารท่ีชวยบลอ็คกลา้มเนือประสาท่ ้
51160000 ยาท่ีมีผลตอระบบทางเดินหายใจ่
51161500 ยาบรรเทาโรคหืด
51161600 ยาแกแพ้้
51161700 ยาใชส้าํหรับระบบทางเดินหายใจผดิปกติ
51161800 ผลิตภณัฑแ์กไอ แกหวดัและแกแพ้้ ้ ้
51161900 ยาแกคดัจมกู้
51170000 ยาท่ีมีผลกระทบตอระบบกระเพาะและลาํไส้่
51171500 ยาลดกรดและยาขบัลม
51171600 ยาระบาย
51171700 ยาแกทอ้งเสีย้
51171800 สารแกอาเจียน แกคล่ืนไส้และแกเวยีนศรีษะ้ ้ ้
51171900 ยารักษาแผลในกระเพาะและลาํไส้
51172000 ยาท่ีใชส้าํหรับรักษาโรคถุงนาํดี้
51172100 ยาแกปวดทอ้ง้
51180000 ฮอร์โมนและตวัตอตา้นฮอร์โมน่
51181500 ยารักษาเบาหวานและยารักษานาํตาลในเลือดสูง้
51181600 ยารักษาโรคไทรอยดแ์ละยาตอตา้นโรคตอไทรอยด์่ ่
51181700 ยาคอร์ทิโคสตีรอยด์
51181800 ฮอร์โมนเอสโตรเจน โปรเจสตินและอุปกรณ์คุมกาเนิดภายในํ
51181900 ฮอร์โมนเพศ ตวักระตุน้และตวัตา้นทานการตกไข่
51182000 ฮอร์โมนเพศชายและสารยบัยงัฮอร์โมนเพศขาย้
51182100 ฮอร์โมนตอมใตส้มองดา้นหลงั่
51182200 ยาเรงคลอด่
51182300 ฮอร์โมนชวยการเจริญเติบโตและสารยบัยงัการเจริญเติบโต่ ้
51182400 เกลือแคลเซียมและตวัควบคุมแคลเซียม
51190000 ยาท่ีมีปฏิกริยาตอนาํและของเหลวในรางกายิ ่ ่้
51191500 ยาขบัปัสสาวะ
51191600 เกลือแร่
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51191700 สารทาํใหเ้ป็นดาง่
51191800 เกลือโปแตสเซียม
51191900 อาหารเสริมทดแทนและผลิตภณัฑด์า้นโภชนาการบาํบดั
51200000 ยาลดภูมิคุม้กนั
51201500 ยากดภูมิคุม้กนั
51201600 วคัซีน เชือตา้นทานโรคและเชือท่ีใชฉี้ดป้องกนโรค้ ้ ั
51201700 วคัซีนสาํหรับสัตวปี์ก
51201800 ยากระตุน้ภูมิคุม้กนั
51201900 ยาลดการแขง็ตวัของเนือเยือ่้
51210000 ยาประเภทเบด็เตลด็ตาง ๆ่
51211500 ยารักษาโรคเกาท์
51211600 ยาแกพิษ้
51211900 ยาสลบสาํหรับสัตว์
51212000 ยาสมุนไพร
51212100 ยาท่ีใชท้างทนัตกรรม
51212200 ยาตา้นการใชย้าในทางท่ีผดิ
51240000 ยาท่ีมีผลกระทบตอระบบหู ตา คอ จมกู่
51241000 สวนผสมยาเกยวกบหู่ ี่ ั
51250000 อาหารเสริมสาํหรับสัตว์
51251000 เมตาโบไลท์
52000000 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองใชภ้ายในบา้นและผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์เพื่อการอุปโภค
52100000 วสัดุคลุมพืน้
52101500 พรมและเส่ือ
52120000 ผา้ปูเตียงและผา้ปูโต๊ะและผา้ในครัวและผา้เช็ดตวั
52121500 ผา้ปูเตียง
52121600 โต๊ะและผา้ใชใ้นครัวและอุปกรณ์เสริม
52121700 ผา้ขนหนู
52130000 เคร่ืองตกแตงหนา้ตาง่ ่
52131500 มานและผา้มาน่ ่
52131600 มานบงัตาและมานบงัตาชนิดบานเกลด็่ ่
52131700 อุปกรณ์ตกแตงหนา้ตางและเคร่ืองโลหะ่ ่
52140000 เคร่ืองใชใ้นบา้น
52141500 เคร่ืองใชใ้นครัว (สาํหรับใชใ้นบา้น)
52141600 เคร่ืองซกัผา้และอุปกรณ์ตอเน่ือง่
52141700 อุปกรณ์ภายในหอ้งนาํ้
52141800 เคร่ืองใชใ้นบา้นอ่ืนๆ
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52150000 เคร่ืองใชใ้นครัว
52151500 เคร่ืองครัวใชแ้ลว้ทิง้
52151600 อุปกรณ์ในครัว
52151700 เคร่ืองใชบ้นโต๊ะอาหาร
52151800 อุปกรณ์ทาํครัว
52151900 อุปกรณ์อบขนม
52152000 จาน/ชาม/ภาชนะใสอาหาร่
52152100 เคร่ืองใชส้าํหรับการด่ืม
52152200 เคร่ืองลา้งจานและอุปกรณ์อ่ืนๆ
52160000 เคร่ืองใชอิ้เลก็ทรอนิกส์
52161500 อุปกรณ์เคร่ืองเสียงและภาพ
52161600 อุปกรณ์เสริมใชก้บอุปกรณ์ภาพและเสียงั
52170000 อุปกรณ์ติดตงับนกาแพง้ ํ
52171000 อุปกรณ์ติดตงับนกาแพงหอ้งนาํ้ ํ ้
53000000 เคร่ืองแตงกาย กระเป๋าเดินทางและผลิตภณัฑดู์แลสุขภาพสวนบุคคล่ ่
53100000 เสือผา้้
53101500 กางเกงทรงสแลค็ กางเกงขายาว กางเกงขาสัน้
53101600 เสือเชิตและเสือสวมหวั้ ้้
53101700 เสือเสวตเตอร์้
53101800 เสือโคท้และเสือแจค็เกต้ ้ ็
53101900 สูท
53102000 ชุด กระโปรง สาหรี กโมโน่ ิ
53102100 ชุดกนเปือนและชุดคลุมั ้
53102200 เสือผา้พืนเมือง้ ้
53102300 ชุดชนัใน้
53102400 ถุงเทา้และถุงนอง่
53102500 เคร่ืองแตงตวัและเคร่ืองใชห้มวดเสือผา้่ ้
53102600 ชุดนอน
53102700 เคร่ืองแบบ
53102800 ชุดวายนาํ่ ้
53102900 ชุดกฬาี
53103000 เสือคอกลม้
53103100 เสือคลุมรัดเอว้
53110000 รองเทา้
53111500 รองเทา้บูท
53111600 รองเทา้หุม้ส้น
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53111700 รองเทา้แตะ
53111800 รองเทา้โปรงมีสายรัด่
53111900 รองเทา้กฬาี
53112000 อุปกรณ์เกยวกบรองเทา้ี่ ั
53112100 ท่ีหุม้รองเทา้ (สาํหรับกนเปียกั )
53120000 กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ ซองและกลอง่
53121500 กระเป๋าเดินทาง
53121600 กระเป๋าเงิน กระเป๋าถือและกระเป๋าอ่ืนๆ
53121700 กระเป๋าใสเอกสาร่
53121800 ชุดอุปกรณ์และเคร่ืองประกอบในการเดินทาง
53130000 ผลิตภณัฑข์องใชส้วนบุคคล่
53131500 เกยวกบฟันี่ ั
53131600 เคร่ืองอาบนาํ้
53140000 อุปกรณ์สาํหรับเยบ็ผา้และเคร่ืองประกอบ
53141500 ท่ีกลดัเวลาเยบ็ผา้
53141600 เคร่ืองใชเ้บด็เตลด็สาํหรับเยบ็ผา้
54000000 ผลิตภณัฑน์าฬิกา เคร่ืองเพชรพลอยและหินมีคา่
54100000 เพชรพลอย
54101500 เพชรพลอยประดิษฐ์
54101600 เพชรพลอยเทียม
54101700 เคร่ืองมือและเคร่ืองใชใ้นการทาํเพชรพลอย
54110000 นาฬิกา
54111500 นาฬิกาขอ้มือ
54111600 นาฬิกาแขวนหรือตงัโต๊ะ้
54111700 ชินสวนหรือเคร่ืองประกอบนาฬิกาขอ้มือ หรือนาฬิการแขวนหรือตงัโต๊ะ้ ่ ้
54120000 หินมีคา่
54121500 อญัมณี
54121600 หินกงมีคาึ่ ่
54121700 ไขมุก่
54121800 หินมีคาและหินกงมีคาทางอุตสาหกรรม่ ึ่ ่
55000000 ผลิตภณัฑท่ี์พิมพเ์ผยแพร่
55100000 ส่ือท่ีเป็นสิงพิมพ์่
55101500 สิงพิมพ์่
55110000 วสัดุอา้งอิงทางอิเลก็ทรอนิกส์
55111500 สิงพิมพโ์ฆษณาทางอิเลก็ทรอนิกส์และดนตรี่
55111600 วสัดุซอฟตแ์วร์ทางอิเลก็ทรอนิกส์
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55120000 สัญลกัษณ์และอุปกรณ์ประกอบ
55121500 แผนป้าย่
55121600 ฉลาก
55121700 สัญลกัษณ์
55121800 เอกสารประจาํตวั
56000000 เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองตกแตง่
56100000 เฟอร์นิเจอร์ภายในบา้น
56101500 เฟอร์นิเจอร์
56101600 เฟอร์นิเจอร์กลางแจง้
56101700 เฟอร์นิเจอร์สาํนกังาน
56101800 เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สาํหรับเด็ก
56101900 ชินสวนและอุปกรณ์สาํหรับเฟอร์นิเจอร์้ ่
56110000 เฟอร์นิเจอร์ธุรกจและอุตสาหกรรมิ
56111500 ชุดเฟอร์นิเจอร์สาํนกังาน
56111600 ฉากกนั้
56111700 เฟอร์นิเจอร์แบบเขา้ชุด
56111800 เคร่ืองเรือนเด่ียว (ไมตอ้งใชร้วมกบอุปกรณ์อ่ืน่ ่ ั )
56111900 เฟอร์นิเจอร์อุตสาหกรรม
56112000 เฟอร์นิเจอร์สาํหรับคอมพิวเตอร์
56112100 ท่ีนง่ั
56120000 เฟอร์นิเจอร์สาํหรับหอ้งเรียนและสถาบนัการศึกษา
56121000 เฟอร์นิเจอร์หอ้งสมุด
56121100 เฟอร์นิเจอร์สาํหรับหอ้งเรียนศิลปะ
56121200 เฟอร์นิเจอร์สาํหรับหอ้งปฐมพยาบาล
56121300 อุปกรณ์สาํหรับเฟอร์นิเจอร์การศึกษา
56121400 เฟอร์นิเจอร์โรงอาหารหรือหอ้งอาหาร
56121500 เฟอร์นิเจอร์สาํหรับหอ้งเรียน
56121600 เคร่ืองเลนสร้างสรรคส์าํหรับเด็ก่
56121700 อุปกรณ์จดัเกบหนงัสือและเคร่ืองใชส้าํหรับหอ้งเรียน็
56121800 เฟอร์นิเจอร์สาํหรับหอ้งเรียนวชิาชาง่
56121900 เฟอร์นิเจอร์สาํหรับการสาธิต
56122000 เฟอร์นิเจอร์สาํหรับหอ้งปฏิบติัการ
60000000 วสัดุ อุปกรณ์และวสัดุสินเปลืองสาํหรับ เคร่ืองดนตรี เกม ของเลน งานศิลปะ งานฝีมือและ้ ่

การศึกษา
60100000 เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัดุสินเปลืองสาํหรับชวยในการพฒันาการเรียนการสอน้ ่
60101000 ชุดส่ือการสอนทางคณิตศาสตร์
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60101100 เคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์เพื่อชวยการเรียนรู้่
60101200 เคร่ืองกระตุน้ทางการศึกษา
60101300 สติกเกอร์และวสัดุสาํหรับการศึกษา
60101400 รางวลัสาํหรับชนัเรียน้
60101600 ประกาศนียบตัร หรือวฒิุบติัทางการศึกษา
60101700 ส่ือการสอน
60101800 ส่ือการสอนศาสนา
60101900 ส่ือการสอนสาํหรับฝึกทกัษะทางอกัขระ
60102000 ส่ือการสอนสาํหรับการสร้างคาํ
60102100 ส่ือการสอนสาํหรับการฝึกทกัษะทางภาษา
60102200 วสัดุและเคร่ืองประกอบท่ีเป็นทรัพยากรในการออกเสียง
60102300 ส่ือการสอนสาํหรับการฝึกทกัษะการอาน่
60102400 ส่ือการสอนสาํหรับการเรียนรู้การนบัและคณิตศาสตร์เบืองตน้้
60102500 วสัดุและส่ือการสอน สาํหรับการเรียนรู้จาํนวนและวธีิการทางคณิตศาสตร์
60102600

วสัดุและส่ือการสอนสาํหรับการเรียนรู้เร่ืองโอกาสและความนาจะเป็น ขอ้มลูและการแกปัญหา่ ้
60102700 วสัดุท่ีเป็นแหลงทรัพยากรสาํหรับผูส้อนในการกาหนดรูปแบบ การจบัคู หรือการรับรู้ หรือการ่ ํ ่

คิดอยางมีเหตุผล่
60102800 วสัดุท่ีเป็นแหลงทรัพยากรของผูส้อนเกยวกบเลขฐานสิบและการกาหนดมลูคา่ ี่ ั ํ ่
60102900 ส่ือการสอนสาํหรับการเรียนรู้เร่ืองเวลาและเงิน
60103000 เคร่ืองชวยในการสอนเร่ืองเศษสวน รูปตอเรขาคณิตและจุดทศนิยม่ ่ ่
60103100 ส่ือการสอนสาํหรับการเรียนรู้เรขาคณิต
60103200 ส่ือการสอนสาํหรับการเรียนรู้ทางพีชคณิต
60103300 ส่ือการสอนสาํหรับการเรียนรู้แคลคูลสัและแคลคูลสัเบืองตน้้
60103400 วสัดุและอุปกรณ์สาํหรับฝึกทกัษะทางภูมิศาสตร์และแผนท่ี
60103500 รัฐศาสตร์
60103600 กจกรรมและทรัพยากรหลากวฒันธรรมิ
60103700 ส่ือการสอนภาษาตางประเทศ่
60103800 ส่ือการสอนประวติัศาสตร์
60103900 วสัดุเกยวกบสิงมีชีวติและตวัอยางท่ีดองไว้ี่ ั ่่
60104000 วสัดุเกยวกบเทคโนโลยชีีวภาพ ชีวเคมี พนัธุกรรมและจุลชีววทิยาและวสัดุท่ีเกยวขอ้งี่ ั ี่
60104100 วสัดุและส่ือการสอนเกยวกบระบบตางๆในรางกายี่ ั ่ ่
60104200 อุปกรณ์การทดสอบนาํ การอนุรักษน์าํและระบบนิเวศนว์ทิยาทางนาํ้ ้ ้
60104300 ส่ือการสอนดาราศาสตร์
60104400 ส่ือการสอนภูมิศาสตร์และปฐพีศาสตร์
60104500 ส่ือการสอนเคมี เคมีไฟฟ้าและจุลเคมี
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60104600 ส่ือการสอนกลศาสตร์
60104700 ส่ือการสอนเร่ืองพลงังาน
60104800 ส่ือการสอนเร่ืองคล่ืนและเสียง
60104900 ส่ือการสอนไฟฟ้า
60105000 ส่ือการสอนนิวเคลียร์
60105100 วสัดุและส่ือการสอนสาํหรับการเรียนรู้การบินและจรวด
60105200 ส่ือการสอนเกยวกบทกัษะในการดาํรงชีวติี่ ั
60105300 ส่ือการสอนเกยวกบการเรียนวชิาชีพี่ ั
60105400

ส่ือการสอนเกยวกบเศรษฐศาสตร์ผูบ้ริโภคและการบริหารการเงินและการใชชี้วติดว้ยตวัเองี่ ั
60105500 ส่ือการสอนเกยวกบบา้นและการออกแบบภายในี่ ั
60105600 ส่ือการสอนเกยวกบการใหก้ารศึกษาดา้นอนามยั โภชนาการและการเตรียมอาหารี่ ั
60105700 สมุดบนัทึกความจาํและอุปกรณ์
60105800 ส่ือการสอนเกยวกบการออกแบบเสือผา้และสิงทอี่ ั ้ ่
60105900

ส่ือการสอนเกยวกบเพศศึกษา การตงัครรภใ์นวยัรุน ทกัษะการเป็นผูป้กครองและการพฒันาเด็กี่ ั ่้
60106000 คาํแนะนาํหลกัสูตร การจดัทาํโครงการ กจกรรมและบทเรียนิ
60106100 เคร่ืองมือและส่ือการสอนสาํหรับการเรียนวชิาชีพ
60106200 เคร่ืองมือและส่ือการสอนสาํหรับการสอนเทคโนโลยี
60106300 อุปกรณ์และเคร่ืองใชใ้นการสอนวชิานิติเวชศาสตร์
60106400 เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ในการสอนทางอิเลก็ทรอนิกส์
60110000 เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชใ้นชนัเรียน่ ้
60111000 แผนภูมิหรือโปสเตอร์สาํหรับชนัเรียน้
60111100 กระดานติดประกาศ
60111200 กรอบและเคร่ืองตกแตงสาํหรับกระดานติดประกาศ่
60111300 ตวัหนงัสือและ ตวัเลขเพื่องานตกแตง่
60111400 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ตกแตงเฉพาะท่ีในชนัเรียน่ ้
60120000 อุปกรณ์และวสัดุเกยวกบศิลปะและงานประดิษฐ์ี่ ั
60121000 งานศิลปะ
60121100 ผา้ใบ ฟิลม์ กระดานและกระดาษสาํหรับจิตรกร
60121200 สีสาํหรับใชใ้นหอ้งเรียนและงานวจิิตรศิลป์ รวมทงัส่ือ เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองประกอบตาง ๆ้ ่
60121300 ผลิตภณัฑเ์กยวกบศิลปะและงานตดัแตงี่ ั ่
60121400 การทาํกรอบรูป
60121500 เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ในการวาดภาพ
60121600 เคร่ืองชวยในสตูดิโอ่
60121700 เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์สาํหรับพิมพ์
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60121800 หมึกพิมพแ์ละหมีกวาด
60121900 วสัดุอุปกรณ์สาํหรับสิงทอและเคร่ืองตกแตง่ ่
60122000 อุปกรณ์และเคร่ืองประกอบในการเยบ็ การเยบ็ตะเขบ็ การทอ
60122100 งานทาํเทียน
60122200 งานประดิษฐจ์ากไม้
60122300 วสัดุสาํหรับทาํเคร่ืองสาน
60122400 วสัดุในการทาํแกวยอ้มสี้
60122500 สิงประดิษฐจ์ากกระดาษและสิงประดิษฐก์ระดาษท่ีทาํดว้ยมือ่ ่
60122600 กระเบืองโมเสค้
60122700 สีทาเคลือบและอุปกรณ์
60122800 การทาํหนา้กาก
60122900 ลูกปัดและอุปกรณ์เกยวกบการร้อยลูกปัดี่ ั
60123000 สิงประดิษฐจ์ากโฟม่
60123100 สิงประดิษฐจ์ากกานกามะหยี่่ ้ ํ
60123200 วสัดุสาํหรับใชท้าํริบบิน้
60123300 สิงประดิษฐจ์ากขีผงึ่ ้้
60123400 วสัดุท่ีใชใ้นการทาํหวง่
60123500 วสัดุท่ีใชป้ระดิษฐเ์คร่ืองหนงั
60123600 วสัดุท่ีมีแสงแวววาว
60123700 วสัดุและอุปกรณ์สาํหรับงานประดิษฐผ์า้ลูกไม้
60123800 เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์สาํหรับการทาํลายหินออน่
60123900 เล่ือมและเคร่ืองประดบั
60124000 เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองประกอบในงานประดิษฐสิ์งประดิษฐจ์ากไมค้อร์ก่
60124100 วสัดุและเคร่ืองประกอบสาํหรับโครงการหลากวฒันธรรม
60124200 โครงงานหลกัสูตรแบบผสมผสาน
60124300 วสัดุอุปกรณ์ดินเหนียว แมพิมพแ์ละเซรามิค่
60124400 โลหะศิลป์
60124500 วสัดุอุปกรณ์สาํหรับงานแกะสลกั
60130000 ชินสวน เคร่ืองมือและอุปกรณ์เคร่ืองดนตรี้ ่
60131000 เคร่ืองดนตรีท่ีมีแผงกด
60131100 เคร่ืองดนตรีท่ีทาํดว้ยทองเหลือง
60131200 เคร่ืองดนตรีชนิดเป่า
60131300 เคร่ืองดนตรีชนิดมีสาย
60131400 เคร่ืองดนตรีชนิดเคาะใหเ้กดเสียงิ
60131500 ชินสวนและอุปกรณ์ของเคร่ืองดนตรี้ ่
60131600 ชุดเคร่ืองดนตรี
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60131700 เคร่ืองดนตรีท่ีใหเ้สียง
60131800 อุปกรณ์สาํหรับการเตน้รําและเสียงดนตรี
60140000 ของเลนและเกมส์่
60141000 ของเลน่
60141100 เกมส์
60141200 อุปกรณ์และเคร่ืองประกอบเกยวกบการละเลนตาง ๆี่ ั ่ ่
60141300 บลอ็กและระบบการสร้างบลอ็กสาํหรับเด็ก
60141400 อุปกรณ์และเคร่ืองประกอบในการเลนเกยวกบละคร่ ี่ ั
70000000 บริการรับเหมาดา้นการทาํไร การประมง การป่าไมแ้ละสัตวป่์า่
70100000 การประมงและ เกษตรกรรม
70101500 การประกอบการประมง
70101600 การควบคุมการประมง
70101700 อุตสาหกรรมการประมงและเทคโนโลยี
70101800 ทรัพยากรดา้นการประมง
70101900 การเพาะเลียงสัตวน์าํ้ ้
70110000 การปลูกพืชสวน
70111500 ตน้ไมแ้ละไมป้ระดบั
70111600 ไมด้อก
70111700 สวนสาธารณะ สวนและแปลงผลไม้
70120000 บริการดา้นปศุสัตว์
70121500 การรีดนม
70121600 อุตสาหกรรมปศุสัตว์
70121700 การจดัการปศุสัตว์
70121800 อุตสาหกรรมสัตวเ์ลียง้
70121900 บริการทุงเลียงสัตวแ์ละทุงหญา้สาํหรับสัตว์่ ่้
70122000 อนามยัสัตว์
70130000 การป้องกนและการจดัการท่ีดินและการเตรียมดินั
70131500 การป้องกนท่ีดินและดินั
70131600 การเตรียมท่ีดินและดิน
70131700 การจดัการท่ีดินและดิน
70140000 การผลิต การจดัการและการป้องกนพืชผลั
70141500 การผลิตพืชผล
70141600 การป้องกนพืชผลั
70141700 การจดัการพืชผล
70141800 การปลูกและเพาะพืชผล
70141900 การเกบเกยวพืชผล็ ี่
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70142000 กระบวนการหลงัเกบเกยวพืชผล็ ี่
70150000 การป่าไม้
70151500 การจดัการป่าไม้
70151600 อุตสาหกรรมป่าไม้
70151700 การเกบเกยวผลิตผลป่าไม้็ ี่
70151800 บริการการสงวนป่าไม้
70151900 ทรัพยากรป่าไม้
70160000 สัตวป่์าและพืชพนัธ์ตาง ๆ่
70161500 สัตวป์ระจาํทอ้งถิน่
70161600 พืชพนัธ์
70161700 ระบบนิเวศน์
70170000 การพฒันาและการควบคุมแหลงนาํ่ ้
70171500 การพฒันา
70171600 การควบคุม
70171700 การชลประทาน
70171800 บริการระบายนาํ้
71000000 บริการเหมืองแร นาํมนัและ กาซ่ ๊้
71100000 บริการเหมืองแร่
71101500 การสาํรวจเหมืองแร่
71101600 บริการขดุเจาะและระเบิดเหมืองแร่
71101700 การสกดั
71110000 บริการสาํรวจหานาํมนัและ กาซ้ ๊
71112000 บริการวดัความลึกของหลุมท่ีปิดไปแลว้
71112100 บริการวดัความลึกของหลุมท่ีใชง้านอยู่
71112200 บริการวดัอ่ืน ๆ
71112300 บริการดา้นวดัคล่ืนไหวสะเทือน
71120000 บริการกอสร้างและซอมบาํรุงการขดุเจาะหลุม่ ่
71121000 บริการสูบซีเมนต์
71121100 บริการมว้นขดทอ่
71121200 บริการดา้นตวัอยางหิน่
71121300 บริการเคร่ืองมือท่ีใชใ้นหลุม
71121400 บริการหวัขดุเจาะสาํหรับลานนาํมนั้
71121500 บริการตรวจวดัขณะขดุเจาะ
71121600 บริการขดุเจาะหลุมนาํมนั้
71121700 บริการกวูตัถุท่ีคา้งในลานนาํมนั้ ้
71121800 บริการการยกดว้ยกาซ๊
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71121900 บริการของเหลวท่ีใชใ้นหลุม
71122000 บริการเจาะปรุผนงัทอหลุม่
71122100 บริการควบคุมทรายในลานนาํมนั้
71122200 บริการสายสงอุปกรณ์เขา้ออกทอ่ ่
71122300 บริการเจาะหลุมระดบัพืนใตท้ะเล้
71122400 บริการทดสอบหลุม
71122500 บริการควบคุมนาํ หรือกาซ้ ๊
71122600 บริการเตรียมหลุมใหพ้ร้อมผลิต
71122700 บริการการบาํรุงรักษาหลุม
71122800 บริการการตรวจสอบหลุม
71122900 แทนเจาะนาํมนัในลานนาํมนั่ ้ ้
71130000 บริการการกลนันาํมนัและ แยกกาซและเพิมผลการผลิต่ ้ ๊ ่
71131000 บริการสร้างรอยแยกในหลุม
71131100 บริการกาจดัหินแรํ ่
71131200 บริการไนโตรเจนในลานนาํมนั้
71131300 บริการการสูบอ่ืนๆจากลานนาํมนั้
71131400 บริการการผลิตจากหลุม
71140000 บริการฟืนฟแูละการปรับปรุงหลุมนาํมนัและกาซ้ ้ ๊
71141000 บริการการควบคุมหลุมในกรณีฉุกเฉิน
71141100 บริการการอุดหลุมและการสละหลุมถาวร
71141200 การฟืนฟสูถานท่ีกอสร้างหลุม้ ่
71150000 บริการการจดัการและการประมวลผล ขอ้มลูนาํมนัและกาซ้ ๊
71151000 บริการการส่ือสารขอ้มลูเกยวกบลานนาํมนัี่ ั ้
71151100 บริการการจดัการขอ้มลูเกยวกบลานนาํมนัี่ ั ้
71151200 บริการทางดา้นแบบจาํลองเศรษฐศาสตร์และความเส่ียงเกยวกบลานนาํมนัี่ ั ้
71151300 บริการการแปลความหมายเกยวกบลานนาํมนัี่ ั ้
71151400 งานบริการทางวศิวกรรมเกยวกบหลุมนาํมนัี่ ั ้
71160000 บริการการจดัการโครงการหลุมนาํมนัและหลุมกาซ้ ๊
71161000 บริการการจดัทาํแบบจาํลองลานนาํมนั้
71161100 การจดัการดา้นวศิวกรรมการผลิตของลานนาํมนั้
71161200 การจดัการปฏิบติัการผลิตของลานนาํมนั้
71161300 บริการการจดัการโครงการลานนาํมนั้
71161400 บริการการจดัการการกอสร้างหลุมนาํมนั่ ้
71161500 บริการการปฏิบติัการในสถานท่ีกอสร้างหลุมนาํมนั่ ้
72000000 บริการดา้นการกอสร้างและบาํรุงรักษาอาคาร่
72100000 การกอสร้าง บาํรุงรักษาและซอมแซมอาคาร่ ่
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72101500 บริการสนบัสนุนอ่ืน ๆ สาํหรับอาคาร
72101600 งานหลงัคา ผนงัและโลหะแผน่
72101700 งานคอนกรีต
72101800 งานทาํความสะอาดภายนอก
72101900 งานตกแตงภายใน่
72102000 การเคลือบ การอุดรอยรัวและการป้องกนสภาพอากาศ นาํและอคัคีภยั่ ั ้
72102100 การกาจดัสัตวร์บกวนํ
72102200 บริการดา้นไฟฟ้า
72102300 ระบบประปา ระบบความร้อนและระบบปรับอากาศ
72102400 การทาสีและติดกระดาษปิดฝาผนงั
72102500 งานกออิฐ งานหินและงานมุงกระเบือง่ ้
72102600 งานไม้
72102700 งานปูพืน้
72102800 งานขดัสีใหม่
72102900 บริการบาํรุงรักษาพืน้
72103000 บริการเตรียมสถานท่ีกอสร้าง่
72130000 การกอสร้างอาคารทวัไป่ ่
72131500 การกอสร้างอาคารท่ีพกั่
72131600 การกอสร้างอาคารพาณิชย ์หรืออาคารเพ่ืองานอุตสาหกรรม่
72131700 งานโยธา
73000000 บริการดา้นการผลิตทางอุตสาหกรรม
73100000 อุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมพลาสติก
73101500 การผลิตพลาสติกและปิโตรเคมี
73101600 การผลิตสารเคมีและปุ๋ย
73101700 การผลิตเคร่ืองเภสัชกรรม
73101800 การผลิตผลิตภณัฑชี์วเคมีและเทคโนโลยชีีวภาพ
73101900 การผลิตยาง
73110000 อุตสาหกรรมไมแ้ละกระดาษ
73111500 การแปรรูปไม้
73111600 การแปรรูปเยือ่ไมแ้ละ กระดาษ
73120000 อุตสาหกรรมโลหะและแร่
73121500 กระบวนการหลอมโลหะ การขดัและการขึนรูป้
73121600 การแปรรูปโลหะ
73121800 บริการอุตสาหกรรมเกยวกบผลิตภณัฑท่ี์ไมใชโลหะี่ ั ่ ่
73130000 อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม
73131500 กระบวนการแปรรูปเคร่ืองด่ืม
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73131600 การแปรรูปเนือสัตว ์สัตวปี์กและอาหารทะเล้
73131700 การแปรรูปผลไมแ้ละผกั
73131800 การแปรรูปนมและไข่
73131900 การแปรรูปเมลด็พืช นาํตาล นาํมนัและไขมนั้ ้
73140000 อุตสาหกรรมเส้นใย สิงทอและผา้่
73141500 การผลิตเส้นใย
73141600 การแปรรูปเส้นดา้ยและดา้ยดิบ
73141700 การผลิตผา้และหนงั
73150000 บริการสนบัสนุนการผลิต
73151500 บริการการประกอบ
73151600 บริการการบรรจุหีบหอ่
73151700 การปรับปรุงวตัถุดิบ
73151800 บริการการแปรรูป
73151900 บริการดา้นอุตสาหกรรมการพิมพ์
73152000 บริการดา้นการบรรจุ
73152100 การบาํรุงรักษาและซอมแซมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การผลิต่
73160000 การผลิตเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การขนสง่
73161500 การผลิตเคร่ืองจกัร
73161600 การผลิตอุปกรณ์การขนสง่
73170000 การผลิตสินคา้เกยวกบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองมือท่ีตอ้งการความเท่ียงตรงี่ ั
73171500 การผลิตสินคา้เกยวกบเคร่ืองไฟฟ้าี่ ั
73171600 การผลิตเคร่ืองมือท่ีตอ้งการความเท่ียงตรง
73180000 บริการการใชเ้คร่ืองจกัรและการแปรรูปสินคา้
73181000 บริการการใชเ้คร่ืองจกัร
73181100 บริการชุบผวิ
73181200 บริการขึนรูป้
73181300 บริการปรับปรุงผวิดว้ยความร้อน
73181900 บริการการเช่ือมไฟฟ้า เช่ือมกาซและบดักรี๊
76000000 บริการทาํความสะอาดทางอุตสาหกรรม
76100000 บริการกาจดัสารปนเปือนํ ้
76101500 บริการฆาเชือ่ ้
76101600 การกาจดัวตัถุอนัตรายํ
76110000 บริการทาํความสะอาดและงานดูแลความสะอาด
76111500 บริการทาํความสะอาดอาคารและสาํนกังานทวัไป่
76111600 บริการทาํความสะอาดสวนประกอบของอาคาร่
76111700 การทาํความสะอาดสถานท่ีกอสร้าง่
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76111800 การทาํความสะอาดยานพาหนะสาํหรับใชใ้นการขนสง่
76120000 การกาจดัของเหลือใชแ้ละการบาํบดัํ
76121500 การจดัเกบและกาจดัของเหลือใช้็ ํ
76121600 การกาจดัขยะท่ีไมเป็นอนัตรายํ ่
76121700 การบาํบดัของเสียท่ีเป็นของเหลว
76121800 การบาํบดัของเหลือใช้
76121900 การกาจดัขยะท่ีเป็นอนัตรายํ
76130000 การทาํความสะอาดขยะท่ีมีพิษและเป็นอนัตราย
76131500 การบาํบดัขยะนิวเคลียร์
76131600 การทาํความสะอาดสารพิษ
76131700 การทาํความสะอาดนาํมนัท่ีหก้
77000000 บริการเกยวกบสภาพแวดลอ้มี่ ั
77100000 การจดัการเกยวกบสภาพแวดลอ้มี่ ั
77101500 การประเมินผลกระทบตอสภาพแวดลอ้ม่
77101600 การวางแผนเกยวกบสภาพแวดลอ้มี่ ั
77101700 บริการใหค้าํแนะนาํเกยวกบสภาพแวดลอ้มี่ ั
77101800 บริการตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม
77101900 บริการตรวจหามลพิษ
77110000 การป้องกนสภาพแวดลอ้มั
77111500 บริการรักษาความปลอดภยัสภาพแวดลอ้ม
77111600 บริการการฟืนฟสูภาพแวดลอ้ม้
77120000 การติดตาม การวดัและฟืนฟมูลภาวะ้
77121500 มลภาวะทางอากาศ
77121600 มลภาวะทางดิน
77121700 มลภาวะทางนาํ้
77130000 บริการการติดตาม ตรวจวดัและฟืนฟสูารท่ีทาํใหเ้กดมลภาวะ้ ิ
77131500 มลภาวะเกยวกบนาํมนัี่ ั ้
77131600 มลภาวะทางเสียง
77131700 มลภาวะเกยวกบสารพิษี่ ั
78000000 บริการขนสง จดัเกบและสงไปรษณีย์่ ็ ่
78100000 การขนสงไปรษณียภณัฑแ์ละขนสงสินคา้่ ่
78101500 การขนสงสินคา้ทางอากาศ่
78101600 การขนสงสินคา้ทางรถไฟ่
78101700 การขนสงสินคา้ทางทะเล่
78101800 การขนสงสินคา้ทางทอ้งถนน่
78101900 การขนสงสินคา้รูปแบบตาง ๆ่ ่
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78102000 การขนสงสินคา้ทางยานอวกาศ่
78102100 บริการการขนสงทางทอ่ ่
78102200 บริการการสงทางไปรษณีย ์พสัดุภณัฑข์นาดเลก็และขนสงโดยคนเดินหนงัสือ่ ่
78110000 การขนสงผูโ้ดยสาร่
78111500 การขนสงผูโ้ดยสารทางอากาศ่
78111600 การขนสงผูโ้ดยสารโดยทางรถไฟ่
78111700 การขนสงผูโ้ดยสารโดยทางทะเล่
78111800 การขนสงผูโ้ดยสารทางบก่
78111900 การขนสงทางอวกาศ่
78120000 การบรรจุหีบหอและการขนยา้ยวสัดุ่
78121500 การบรรจุหีบหอ่
78121600 บริการขนยา้ยวสัดุ
78130000 การจดัเกบ็
78131500 การเกบผลิตภณัฑจ์ากไรไวใ้นคลงัสินคา้็ ่
78131600 การเกบสินคา้ทวัไป็ ่
78131700 การเกบสินคา้ปริมาณมาก็
78131800 คลงัสินคา้พิเศษและสถานท่ีเกบ็
78140000 การดาํเนินการนสง่
78141500 การจดัการขนสง่
78141600 การตรวจสอบ
78141700 บริการการเดินเรือ
78141800 บริการท่ีสถานีปลายทาง
78180000 บริการการซอมแซม หรือการบาํรุงรักษาเกยวกบการขนสง่ ี่ ั ่
78180100 บริการการบาํรุงรักษาและซอมแซมพาหนะ่
78180200 บริการแผนกรุประตูหนา้ตางและสี่ ่
78180300 อุปกรณ์เติมนาํมนั โรงเกบพาหนะและบริการสนบัสนุน้ ็
80000000 บริการดา้นการบริหาร การดาํเนินธุรกจและธุรการิ
80100000 บริการใหค้าํปรึกษาดา้นการบริหาร
80101500 บริการใหค้าํปรึกษาเกยวกบธุรกจและการบริหารบริษทัี่ ั ิ
80101600 การบริหารโครงการ
80101700 การบริหารอุตสาหกรรม
80110000 บริการดา้นทรัพยากรมนุษย์
80111500 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
80111600 บริการจดัหาบุคลากรชวัคราว่
80111700 การคดัเลือกบุคลากร
80111800 ผูรั้บจดัหาเทคโนโลยขีอ้มลูขาวสาร่
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80120000 บริการดา้นกฎหมาย
80121500 บริการดา้นกฎหมายอาญา
80121600 บริการดา้นกฎหมายธุรกจิ
80121700 บริการความรับผดิทางแพง่
80121800 บริการกฎหมายครอบครัว
80130000 บริการอสังหาริมทรัพย์
80131500 ใหเ้ชาและเชาทรัพยสิ์น หรืออาคาร่ ่
80131600 ขายทรัพยสิ์นหรืออาคาร
80131700 บริการการทาํสัญญาประกนและกรรมสิทธิั ์
80131800 บริการการจดัการอสังหาริมทรัพย์
80140000 การตลาดและการจดัจาํหนาย่
80141500 การวจิยัตลาด
80141600 การขายและกจกรรมสงเสริมการขายิ ่
80141700 การจดัจาํหนาย่
80141800 บริการไปรษณีย์
80141900 การแสดงสินคา้และนิทรรศการ
80150000 นโยบายการคา้และบริการ
80151500 การใหค้วามสะดวกทางการคา้
80151600 บริการการคา้ระหวางประเทศ่
80160000 บริการการบริหารธุรกจิ
80161500 บริการสนบัสนุนการจดัการ
80161600 การควบคุมสิงอาํนวยความสะดวกทางธุรกจ่ ิ
81000000 บริการดา้นวศิวกรรม วจิยัและเทคโนโลยี
81100000 บริการดา้นวศิวกรรม
81101500 วศิวกรรมโยธา
81101600 วศิวกรรมเคร่ืองกล
81101700 วศิวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์
81101800 วศิวกรรมเคมี
81101900 วศิวกรรมนาํมนัและ กาซ้ ๊
81102000 วศิวกรรมเหมืองแร่
81102100 วศิวกรรมทางทะเล
81102200 วศิวกรรมการขนสง่
81102300 วศิวกรรมการบินในอากาศ
81110000 บริการคอมพิวเตอร์
81111500 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์และ ฮาร์ดแวร์
81111600 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
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81111700 ระบบการบริหารขอ้มลู
81111800 ผูดู้แลระบบ
81111900 ระบบการเรียกดูขอ้มลู
81112000 บริการดา้นขอ้มลู
81112100 บริการอินเตอร์เน็ต
81112200 การบาํรุงรักษาซอฟตแ์วร์และการสนบัสนุน
81120000 บริการดา้นเศรษฐศาสตร์
81121500 การวเิคราะห์เศรษฐกจิ
81121600 ระบบการเงินและปัญหาตาง ๆ ทางการเงิน่
81130000 สถิติ
81131500 วธีิการและการวเิคราะห์
81140000 เทคโนโลยกีารผลิต
81141500 การควบคุมคุณภาพ
81141600 การบริหารหวงโซอุปทาน่ ่
81141700 การวางแผนและการควบคุมการผลิต
81141800 การจดัการสิงอาํนวยความสะดวกตาง ๆ่ ่
81150000 บริการดา้นปฐพีศาสตร์
81151500 อุตุนิยมวทิยา
81151600 การเขียนแผนท่ี
81151700 ภูมิศาสตร์
81151800 สมุทรศาสตร์และอุทกศาสตร์
81151900 ธรณีฟิสิกส์
82000000 บริการดา้นการสิงพิมพ ์การออกแบบกราฟฟิคและวจิิตรศิลป์่
82100000 การโฆษณา
82101500 สิงพิมพโ์ฆษณา่
82101600 การโฆษณาโดยการกระจายเสียงและแพรภาพ่
82101700 การโฆษณาทางอากาศ
82101800 บริการรับทาํโฆษณา
82110000 บริการเขียนและแปลภาษา
82111500 บริการเขียนเอกสารทางวชิาการ
82111600 บริการเขียนเอกสารแบบไมเป็นวชิาการ่
82111700 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
82111800 บริการบรรณาธิการและบริการสนบัสนุน
82111900 บริการขาวสารและการเผยแพรขาวสาร่ ่ ่
82120000 บริการการผลิตซาํ้
82121500 การพิมพ์
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82121600 การสลกั
82121700 การถายสาํเนา่
82121800 การพิมพรู์ปเลม่
82121900 การทาํปกหนงัสือ
82130000 บริการถายภาพ่
82131500 บริการลา้งฟิลม์
82131600 ชางภาพและชางถายทาํภาพยนตร์่ ่ ่
82140000 กราฟฟิคดีไซน์
82141500 บริการออกแบบงานศิลปะ
82141600 บริการกราฟฟิคดิสเพลย์
82150000 ศิลปินและนกัแสดงอาชีพ
82151500 บริการศิลปะท่ีมองเห็นไดส้ายตา
82151600 นกัแสดงละครสัตว์
82151700 นกัแสดงอาชีพ
83000000 บริการดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณะดา้นอ่ืนๆท่ีเกยวขอ้งี่
83100000 สาธารณูปโภค
83101500 สาธารณูปโภคนาํและทอนาํทิง้ ้่ ้
83101600 สาธารณูปโภคนาํมนัและกาซ้ ๊
83101800 สาธารณูปโภคไฟฟ้า
83101900 การอนุรักษพ์ลงังาน
83102000 บริการการฝังศพ
83110000 บริการส่ือโทรคมนาคม
83111500 การส่ือสารดว้ยโทรศพัทภ์ายในประเทศและการส่ือสารทางไกล
83111600 บริการการส่ือสารเคล่ือนท่ี
83111700 บริการเคร่ืองโทรสารและโทรเลข
83111800 บริการโทรทศัน์
83111900 บริการวทิยุ
83112200 บริการการสงเสริมการโทรคมนาคม่
83112300 บริการการโทรคมนาคมดว้ยระบบใยแกว้
83112400 บริการการโทรคมนาคมดว้ยระบบการหมุนผานสวติชแ์ละการเชาวงจร่ ่
83112500 บริการดา้นโครงขายการติดตอส่ือสาร่ ่
83112600 การเขา้ถึงลูกคา้
83120000 บริการขอ้มลู
83121500 หอ้งสมุดตาง ๆ่
83121600 ศูนยข์อ้มลู
83121700 บริการการส่ือสารมวลชน
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84000000 บริการดา้นการเงินและประกนภยัั
84100000 การใหเ้งินเพื่อพฒันา
84101500 ความชวยเหลือเพื่อการพฒันา่
84101600 การใหเ้งินชวยเหลือ่
84101700 การจดัการหนีสิน้
84110000 การบญัชีและตรวจสอบบญัชี
84111500 บริการดา้นการทาํบญัชี
84111600 บริการตรวจสอบบญัชี
84111700 การเงินบริษทั
84111800 ปัญหาภาษีอากรและการจดัเตรียมเสียภาษี
84120000 การธนาคารและการลงทุน
84121500 สถาบนัธนาคาร
84121600 บริการโอนเงินทุนและการแลกเปล่ียน
84121700 คาํแนะนาํเกยวกบการลงทุนี่ ั
84121800 บริการตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดสินคา้เกษตร
84121900 การธนาคารเกยวกบการจาํนองี่ ั
84122000 บริการตูนิ้รภยัเกบเงินสด็
84130000 บริการการประกนภยัและเงินบาํเหน็จบาํนาญั
84131500 บริการประกนภยัสาํหรับโครงสร้างและทรัพยสิ์นและสิงของท่ีครอบครองั ่
84131600 การประกนชีวติและสุขภาพและการประกนอุบติัเหตุั ั
84131700 กองทุนบาํเหน็จบาํนาญ
84131800 กองทุนบาํเหน็จบาํนาญเม่ือเกษียณอายุ
84140000 หนวยงานดา้นสินเช่ือ่
84141500 หนวยงานดา้นสินเช่ือของรัฐบาล่
84141600 หนวยงานดา้นสินเช่ือสวนบุคคล่ ่
84141700 หนวยงานดา้นสินเช่ือทางธุรกจ่ ิ
85000000 บริการดูแลสุขภาพ
85100000 บริการดา้นสุขภาพแบบครบวงจร
85101500 ศูนยดู์แลสุขภาพ
85101600 ผูใ้หบ้ริการดูแลสุขภาพและผูส้นบัสนุน
85101700 บริการการบริหารงานเกยวกบสุขภาพี่ ั
85110000 การป้องกนและควบคุมโรคั
85111500 การป้องกนและควบคุมโรคติดตอั ่
85111600 การป้องกนและควบคุมโรคท่ีไมติดตอั ่ ่
85111700 การจดัการและควบคุมพาหะนาํโรค
85120000 หลกัปฏิบติัทางการแพทย์
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85121500 บริการดูแลสุขภาพเบืองตน้้
85121600 บริการของผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทย์
85121700 บริการของผูเ้ช่ียวชาญในการใหบ้ริการดูแลสุขภาพ
85121800 หอ้งปฏิบติัการทางการแพทย์
85121900 เภสัชกร
85122000 บริการทนัตกรรม
85122100 บริการการพกัฟืน้
85122200 บริการการตรวจและประเมินผลสุขภาพสวนบุคคล่
85130000 การวจิยัและการทดลองทางแพทยศ์าสตร์
85131500 บริการการทดลองทางการแพทย์
85131600 จรรยาบรรณแพทย์
85131700 แพทยศ์าสตร์และการวจิยั
85140000 การแพทยท์างเลือกอ่ืนและการแพทยท่ี์เช่ือสิงศกัดิสิทธิ่ ์ ์
85141500 ผูบ้าํบดัรักษาดว้ยความศรัทธา
85141600 การบาํบดัดว้ยสมุนไพร
85141700 หลกัปฏิบติัในการรักษาโรคโดยการใชเ้ชือของโรคเดียวกน้ ั
85150000 บริการอาหารและโภชนาการ
85151500 เทคโนโลยอีาหาร
85151600 ปัญหาเร่ืองโภชนาการ
85151700 การวางแผนนโยบายอาหารและเคร่ืองชวยเหลือ่
86000000 บริการดา้นการศึกษาและการฝึกอบรม
86100000 การฝึกอบรมทางวชิาชีพ
86101500 บริการฝึกอบรมการเกษตรและป่าไมแ้ละทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ
86101600 บริการฝึกอบรมทางวชิาชีพวทิยาศาสตร์
86101700 บริการฝึกอบรมทางวชิาชีพท่ีไมใชวทิยาศาสตร์่ ่
86101800 การฝึกอบรมระหวางปฏิบติังานและการพฒันากาลงัคน่ ํ
86110000 ระบบการศึกษาแบบทางเลือก
86111500 การบริการการศึกษาทางไกล
86111600 การศึกษาผูใ้หญ่
86111700 โรงเรียนสอนภาษา
86111800 การแลกเปล่ียนการศึกษา
86120000 สถาบนัการศึกษา
86121500 โรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษา
86121600 วทิยาลยัสาํหรับสอนนกัศึกษาปี 1และ ปี 2
86121700 มหาวทิยาลยัและวทิยาลยัตาง ๆ่
86121800 โรงเรียนวชิาชีพ
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86130000 บริการการศึกษาเฉพาะสาขา
86131500 วจิิตรศิลป์
86131600 ดนตรีและ การละคร
86131700 การขบัข่ี การบินและการแลนเรือ่
86131800 การศึกษาวชิาทหาร
86131900 โรงเรียนสาํหรับคนพิการ
86140000 สถานท่ีและสิงอาํนวยความสะดวกในการศึกษา่
86141500 บริการคาํแนะนาํดา้นการศึกษา
86141600 องคก์รนกัศึกษา
86141700 เทคโนโลยกีารศึกษา
90000000 การบริการดา้นการทองเท่ียว อาหาร หอ้งพกัและความบนัเทิง่
90100000 ภตัตาคารและการบริการจดัเลียงนอกสถานท่ี้
90101500 สถานท่ีใหบ้ริการรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม
90101600 บริการจดัเลียงและจดัเลียงนอกสถานท่ี้ ้
90101700 ร้านขายอาหาร
90101800 บริการอาหารสงถึงบา้นและอาหารสาํหรับซือกลบับา้น่ ้
90110000 โรงแรม ท่ีพกัและสิงอาํนวยความสะดวกในการจดัประชุม่
90111500 โรงแรม โมเตล็และ โรงแรมขนาดเลก็
90111600 สิงอาํนวยความสะดวกในการจดัประชุม่
90111700 สิงอาํนวยความสะดวกในการตงัแคม้ป์และ การเดินป่า่ ้
90111800 หอ้งพกัโรงแรม
90120000 สิงอาํนวยความสะดวกในการเดินทาง่
90121500 บริษทัจดัทองเท่ียว่
90121600 บริการใหค้วามชวยเหลือดา้นเอกสารการเดินทาง่
90121700 มคัคุเทศกและ ลาม์ ่
90130000 ศิลปะการแสดง
90131500 การแสดงสด
90131600 การบนัทึกเทปและภาพเคล่ือนไหวของการแสดง
90140000 กฬาเชิงพาณิชย์ี
90141500 เทศกาลกฬามืออาชีพี
90141600 การใหก้ารสนบัสนุนในการจดัการแขงขนักฬา่ ี
90141700 กฬาสมคัรเลนและนนัทนาการี ่
90150000 บริการดา้นการบนัเทิง
90151500 สิงดึงดูดใจนกัทองเท่ียว่ ่
90151600 การแสดงโชวท่ี์เดินทางไปตามท่ีตาง ๆ่
90151700 สวนสนุก
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90151800 งานคาร์นิวาลและเทศกาลตาง ๆ่
90151900 สถานท่ีเลนการพนนั่
90152000 ไนตค์ลบัและหอ้งโถงเตน้รํา
91000000 บริการสวนบุคคลและบริการชวยงานบา้น่ ่
91100000 เคร่ืองแตงกายสวนบุคคล่ ่
91101500 สิงอาํนวยความสะดวกในการใหบ้ริการสปา บริหารรางกายและการบาํรุงรางกายใหอ้อนวยั่ ่ ่ ่
91101600 ผลิตภณัฑดู์แลและเสริมความงามบนใบหนา้และรางกาย่
91101700 ผลิตภณัฑดู์แลผม
91101800 บริการเชาเสือผา้่ ้
91101900 บริการใหค้าํปรึกษาดา้นแฟชน่ั
91110000 บริการชวยงานบา้นและงานสวนบุคคล่ ่
91111500 บริการซกัรีด
91111600 บริการใหค้วามชวยเหลือและดูแลบา้น่
91111700 บริการซือและตอรองราคาใหผู้บ้ริโภค้ ่
91111800 เคร่ืองใชส้วนตวัและการจดัเกบ่ ็
91111900 บริการดูสุขภาพสวนบุคคล่
92000000 บริการดา้นการป้องกนประเทศ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชน การรักษาความมนัคง ั ่

ปลอดภยั
92100000 ความเป็นระเบียบและความปลอดภยัของสาธารณชน
92101500 บริการตาํรวจ
92101600 บริการดบัเพลิง
92101700 ระบบการคุมขงัและการจาํคุก
92101800 ระบบศาล
92101900 บริการกภูยั้
92110000 บริการดา้นการทหารและการป้องกนชาติั
92111500 การรักษาความสงบและความมนัคงของประเทศ่
92111600 การปลดอาวธุ
92111700 วทิยาศาสตร์และการวจิยัทางการทหาร
92111800 งานบุคคลและระเบียบวนิยัทางการทหาร
92111900 นโยบายทางการทหาร
92112000 เขตทางการทหาร
92112100 อาวธุสาํหรับทาํสงครามนิวเคลียร์
92112200 กลยทุธ์ทางการทหาร
92112300 ฐานทพัทหาร
92112400 ความขดัแยง้ทางอาวธุและเหตุการณ์ความขดัแยง้ตาง ๆ่
92120000 ความมนัคงและความปลอดภยัสวนบุคคล่ ่
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92121500 บริการรักษาความปลอดภยั
92121600 บริการนกัสืบ
92121700 บริการระบบการรักษาความปลอดภยั
93000000 บริการดา้นกจการทางการเมืองและงานราษฎร์ิ
93100000 ระบบและสถาบนัทางการเมือง
93101500 องคก์รทางการเมือง
93101600 เจา้หนา้ท่ีทางการเมือง
93101700 องคก์รนิติบญัญติัและหลกัปฏิบติั
93110000 สภาพทางสังคมการเมือง
93111500 การเคล่ือนไหวทางการเมือง
93111600 การนาํเสนอและการมีสวนรวมทางการเมือง่ ่
93120000 ความสัมพนัธ์ระหวางประเทศ่
93121500 การทูต
93121600 ความสัมพนัธ์และความรวมมือระหวางประเทศ่ ่
93121700 องคก์รระหวางประเทศ่
93130000 ความชวยเหลือและบรรเทาทุกขส์าํหรับเพื่อนมนุษย์่
93131500 โปรแกรมผูลี้ภยั้
93131600 นโยบาย การวางแผนและโปรแกรมอาหารและโภชนาการ
93131700 โปรแกรมสุขภาพ
93131800 ความพร้อมและการบรรเทาทุกขเ์ม่ือเกดภยัิ
93140000 บริการชุมชนและบริการสังคม
93141500 การพฒันาและบริการทางสังคม
93141600 ประชากรศาสตร์
93141700 วฒันธรรม
93141800 การจา้งงาน
93141900 การพฒันาชนบท
93142000 การพฒันาเมือง
93142100 การพฒันาภูมิภาค
93150000 บริการดา้นการบริหารราชการและการบริหารดา้นการเงิน
93151500 การบริหารงานราชการ
93151600 การบริหารดา้นการเงิน
93151700 สกลุเงิน
93160000 การภาษีอากร
93161500 ภาษีเงินได้
93161600 ภาษีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภาษีเงินได้
93161700 การบริหารงานภาษีอากร
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93161800 ปัญหาเร่ืองภาษีอากร
93170000 นโยบายและ ขอ้บงัคบัเกยวกบการคา้ี่ ั
93171500 นโยบายการคา้
93171600 การคา้ระหวางประเทศ่
93171700 การบริหารและหลกัปฏิบติัดา้นศุลกากร
93171800 การวเิคราะห์การคา้
94000000 องคก์รและสโมสรตาง ๆ่
94100000 งานท่ีเกยวขอ้งกบองคก์รตาง ๆี่ ั ่
94101500 สมาคมธุรกจิ
94101600 สมาคมวชิาชีพ
94101700 สมาคมพนกังาน
94101800 สหพนัธ์ทางการคา้
94110000 องคก์รทางศาสนา
94111700 ศาสนสถาน
94111800 องคก์รเกยวกบการแสวงบุญและบริการตาง ๆี่ ั ่
94111900 บริการสอนศาสนา
94112000 บริการของศาสนานิกายตาง ๆ่
94120000 สโมสร
94121500 สโมสรกฬาี
94121600 สโมสรงานอดิเรก
94121700 สโมสรสมคัรเลน่
94121800 สโมสรทางสังคม
94130000 องคก์รและ สมาคมพลเรือนและการเคล่ือนไหวขององคก์รดงักลาว่
94131500 องคก์รท่ีไมใชข้องภาครัฐบาล่
94131600 องคก์รการกศุล
94131700 สมาคมรักสิงแวดลอ้ม่
94131800 กลุมผูเ้รียกร้อง่
94131900 สมาคมคุม้ครองสัตว์
94132000 สมาคมท่ีปรึกษาและป้องกนสิทธิมนุษยชนั
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