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การใหหมายเลขพัสดุตามระบบ  FSN 
(Federal Stock Number) 

 การใหหมายเลขพัสดุในประเทศไทยปจจุบันไดนําเอาระบบการกําหนดหมายเลขพัสดุของ
สหรัฐอเมริกา ท่ีเรียกวา ระบบ FSN (Federal Stock Number) มาใช ระบบดังกลาวประกอบดวยตัวเลข 
11 ตําแหนง แบงเปน 3 ชุด คือ 
 1. ชุดแรกมีตัวเลข 4 ตําแหนง หมายถึง กลุมประเภท (Group Class) 
 2. ชุดท่ี 2มีตัวเลข 3 ตําแหนง หมายถึง ชนิด (Type) 
 3. ชุดท่ี 3 มีตัวเลข 4 ตําแหนง หมายถึง รายละเอียด (Description) 
 

 
Group  Class  Type  Description 
กลุม     ประเภท ชนิด  รายละเอียด 
 
ตัวอยาง 7110-002-0001 หมายถึง ตูเก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก 

1. จากตัวเลขชุดแรก (7110)ตัวเลขสองตัวแรก คือ 71 หมายถึง กลุม (Group) ของพัสดุ (คูมือฉบับนี้
แบงพัสดุเปน 76 กลุม เริ่มจาก กลุม 10 ถึงกลุม 99) ตัวเลข 2 ตัวถัดมา คือ 10 หมายถึง ประเภท (Class) 
ของพัสดุ ในกลุมนั้น เมื่อเปดคูมือฉบับนี้จะพบวา 71 คือกลุมเครื่องตกแตง (Furniture) และ 10 คือ 
ประเภทของเครื่องตกแตงสํานักงาน 

2. ตัวเลขชุดที่สอง (002) หมายถึง ชนิด (Type) ของพัสดุในกลุมและประเภท 7110 จากคูมือฉบับนี้ 
คือ ตูเก็บเอกสารที่เปนล้ินชัก 

3. ตัวเลขชุดที่สาม (0001) หมายถึง คุณลักษณะหรือรายละเอียดของพัสดุรายการนั้นๆ ตัวเลขชุดนี้
ในคูมือไมไดกําหนดไวแนนอน เพียงแตมีแนวการใหเลขรหัสของตัวเลขชุดท่ีสามนี้วา ควรเรียงเปน
หมายเลขลําดับของคูณลักษณะของพัสดุ ซ่ึงตัวเลขจะไมซํ้ากันเริ่มจาก -0001 ถึง -9999 กลาวคือ เม่ือ
คุณลักษณะของพัสดุรายการนั้นเปล่ียนไป ตัวเลขในชุดนี้ก็จะเปล่ียนไปเชนเดียวกันจากตัวอยางนี้ 7110-
002-0001 เปนหมายเลขพัสดุของตูเก็บเอกสารชนิด 4 ล้ินชัก ถาหากพัสดุรายการนี้เปล่ียนเปนตูเอกสาร
ชนิด 5 ล้ินชัก ตัวเลขชุดที่สามจะเปล่ียนจาก -0001 เปน -0002 ซ่ึงจะไดหมายเลขพัสดุของตูเก็บเอกสาร
ชนิด 5 ล้ินชักเปน 7110-002-0002 
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การใชคูมือการกําหนดหมายเลขพัสดุ 
 การกําหนดหมายเลขพัสดุโดยใชคูมือนี้เปนหลัก จะทําใหสามารถกําหนดตัวเลขชุดแรก (4 
ตําแหนง) ไดเหมือนกันทุกหนวยงาน สวนตัวท่ี2 (3ตําแหนง) หนวยงานสามารถกําหนดไดเหมือนกัน 
สําหรับรายการของพัสดุชนิดที่มีตัวอยางท่ีกําหนดไวในคูมือรายการพัสดุชนิดท่ีไมมีกําหนดไวในคูมือ
อาจจะเหมือนหรือแตกตางกันได สวนตัวเลขชุดที่สาม (4 ตําแหนง) นั้นอาจจะซํ้ากันหรือแตกตางกันได 
อยางไรก็ตามแตละหนวยงานก็สามารถเขาใจไดตรงกันวา หมายเลขพัสดุนั้นๆ หมายถึง พัสดุที่อยูใน
กลุมและประเภทใด 
 ตัวอยางเชน หนวยงาน ก. กําหนดหมายเลขพัสดุของตูเอสารขนาด 4 ล้ินชัก วา 7110-002-0001 
ขณะท่ีหนวยงาน ข. กําหนดหมายเลขพัสดุของตูเอสารขนาด 2 ล้ินชัก วา 7110-002-0001 ในกรณีนี้ท้ัง
หนวยงาน ก. และหนวยงาน ข. เมื่อกลาวถึง 7110-002 ก็สามารถเขาใจไดวา กําลังพูดถึงตูเก็บเอกสาร 
เพราะการใหหมายเลขพัสดุในระบบเดียวกันก็ตางกันตรงรายละเอียดของพัสดุนั้น 
 การใชคูมือการกําหนดหมายเลขพัสดุ เพ่ือท่ีจะทําการกําหนดหมายเลขพัสดุ นั้นจะตองทําความ
เขาใจความหมายของตัวเลขท้ัง 3 ชุดใหดี 
 สําหรับแนวทางการกําหนดหมายเลขพัสดุ มีวิธีการดังนี้ 

1. กอนท่ีจะมีการใหหมายเลขพัสดุ จะตองทําการสํารวจวัสดุและครุภัณฑตางๆ ในหนวยงานของ
ตนวามีอะไรบาง การสํารวจตองจดลักษณะและรายละเอียดของพัสดุแตละอยางซ่ึงมีลักษณะคลายคลึง
กันหรือใชประกอบกัน เขาไวเปนหมูหรือกลุมเดียวกัน 

การสํารวจพัสดุอาจทําเปนแบบฟอรมใบสํารวจพัสดุซ่ึงระบุถึงหนวยงาน ผูสํารวจ วันที่
สํารวจ ดังตัวอยาง 

 
แบบใบสํารวจพัสดุ 

หนวยงาน โรงเรียนบานมวงชุม     แผนท่ี 1 
ผูสํารวจ นายนพดล  โปงอาย     สํารวจวันที่ 5 ม.ค. 36 
ลําดับท่ี รายการและรายละเอียด จํานวน หมายเลขเดิม หมายเหตุ 

1.  ตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก 5 ต.1 – ต.5 - 
2.  โตะพิมพดีดทําดวยเหล็ก 1 - - 
3.  เครื่องพิมพดีดแบบไฟฟาตั้งโตะชนิด มี 2 ภาษา 

(ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ) ในเครื่องเดียวกัน 
2 พ.57/พ.58 - 

4.  .....    
5.  .....    
6.  .....    
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2. เม่ือทําการสํารวจพัสดุเสร็จเรียบรอย และไดรายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุนั้นๆ แลวจะนํามาจัดพวกท่ี
มีคุณสมบัติหรือลักษณะคลายคลึงกันเขาไวในกลุมตัวเลขชดแรกท่ีมี 4 ตําแหนงกอน แลวจึงแยกออกเปน
ชนิดตามตัวเลขชุดที่ 2 การใหหมายเลขพัสดุในขั้นตน จะใหลงใน Working Sheet กอน โดยแบง
ออกเปนกลุมกลุมละ 1 แผน เพ่ือที่จะใหหมายเลขพัสดุในชุดท่ี 3 ดังตัวอยาง 
 
กลุมที่ 71 เครื่องตกแตง     ประเภท 7110 เครื่องตกแตงสํานักงาน 
ลําดับท่ี รายการ หมายเลขพัสดุ 

1.  ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 ล้ินชัก 7110-002-0001 
2.  ตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก 7110-002-0002 
3.  ตูนิรภัย 7110-004-0001 

 ใน Working Sheet แตละแผนจะลงเฉพาะรายการในกลุมเดียวกันเทานั้น หากเปนพัสดุในกลุม
อ่ืน จะลงไวตางหากอีกแผนหนึ่ง เชน 
 
กลุมที่ 74 เครื่องกลสํานักงานและอุปกรณ  ประเภท 7430  เครื่องพิมพดีดและ 
    กรรมวิธีบันทึกและลงขอมูล     เครื่องอัดสําเนา 
ลําดับท่ี รายการ หมายเลขพัสดุ 

1.  เครื่องพิมพดีดแบบไฟฟาตั้งโตะชนิดมี 2 ภาษา (ภาษาไทย –
ภาษาอังกฤษ) ในเครื่องเดียวกัน ขนาดแคร 24 นิ้ว 

7430-001-001 

2.  เครื่องพิมพดีดแบบไฟฟาตั้งโตะ ภาษาไทย แคร 18 นิ้ว 7430-001-0002 
3.  เครื่องถายเอกสารระบบใชหมึกผงความเร็ว 10 แผน/นาที 7430-003-0001 

 การท่ีจะทราบวาพัสดุรายการใดจะอยูในกลุมใดนั้น สามารถเปดดูไดในหนังสือคูมือฉบับนี ้
 ขอสังเกต จะเห็นไดวาหมายเลขชุดท่ี 3 เริ่มจาก -0001 เรียงไปจนถึง -9999 และหมายเลขชุดท่ี 3 
จะเปล่ียนไปตามรายละเอียดของพัสดุรายการนั้นๆ 
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กลุม 23 : ยานพาหนะพ้ืนดิน ยานยนต รถพวง และจักรยาน 
 

ประเภท  2305 
ยานพาหนะใชบนดิน 

-001 ยานพาหนะใชบนดิน 
 

ประเภท  2310 
ยานยนตใชโดยสาร 

 หมายเหตุ  พัสดุประเภทนี้หมายรวมเฉพาะยานยนต
โดยสาร และแครรถเทานั้น ดังนั้น รายการประกอบ
สุดทาย ชุดประกอบช้ินสวนสวนประกอบหรือเครื่อง
ประกอบ และ แครรถเครื่องประกอบพรอม เพ่ือใชใน
ยานยนตโดยสารจะแยกไวในประเภทอ่ืน 
-001 รถพยาบาล 
-002 รถยนตนั่งเกง 
-003 รถโดยสาร 
-004 รถโดยสารตู 
-005 แครรถ 
-006 อ่ืนๆ 
 

ประเภท  2320 
ยานพาหนะใชบนดิน 

 หมายเหตุ พัสดุประเภทนี้หมายรวมถึง
รถบรรทุก และรถลากจูงท่ีใชลอ และแครรถเทานั้น 
สวนรายการประกอบรายการสุดทายชุดประกอบ 
ช้ินสวน สวนประกอบหรือเครื่องประกอบ และแครรถ
เครื่อง ประกอบพรอมเพื่อใชกับรถประเภทนี้ จะแยกไว
ในประเภทพัสดุอ่ืน สวนแครรถซอมและตัวถังของรถ
ใชงานพิเศษ เชน รถโรงงาน รถซักเส้ือผา รถทันต
แพทย  จะอยูรวมกับประเภทพัสดุนี้  
 
 

ประเภท  2320 (ตอ) 
สวนประกอบแยกยอยออกมาเปนแครรถ ตัวรถ  และ
สวนประกอบท่ีตอเติมขึ้นมา เชน โรงเครื่องจักร ท่ี
ติดตั้งบนรถบรรทุก จะไมรวมอยูในประเภทพัสดุนี้ 
-001 รถบรรทุกสะเทินน้ําสะเทินบก 
-002 รถยนตหุมเกราะ 
-003 รถยนตหุมเกราะลาดตระเวน 
-004 รถยนตบรรทุกตางๆ 
-005 รถแมแคร 
-006 รถจี๊ป 
-007 ยานลอ 
-008 รถกระบะโดยสาร (รถปกอัพ) 
-009 รถกึ่งพวงบรรทุกรถถัง 
-010 รถลากจูง 
-011 รถสะเทินน้ําสะเทินบก 
-012 รถบรรทุกติดรอกเพื่อยกขน 
-013 รถบรรทุกชุดความดันของนักบิน 
-014 รถลากจูง 
-015 รถตูลากจูง 
-016 รถลากจูงมีรถพวงประกอบพรอม 
-017 รถบรรทุกพวงรถตูรถถัง 
-018 รถบรรทุกพวงรถบรรทุกขนสงรถถัง 
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เรียบเรียบโดย ศน.นพดล โปงอาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓  

 
ประเภท  2330 

รถพวง 
 หมายเหตุ  พัสดุประเภทนี้หมายถึงรถพวงเครื่อง
พรอมและแครรถเทานั้น สวนรายการ ประกอบสุดทาย 
ขุดเครื่องประกอบช้ินสวน สวนประกอบหรือเครื่อง
ประกอบท่ีใชกับรถพวงจะไมอยูในประเภทพัสดุนี้ 
สวนรถพวงที่ประกอบ บนแคร และมีตัวถังพิเศษ เชน 
รถเครื่องจักร รถซักผา รถทันตแพทยจะรวมอยูในพัสดุ
ประเภทนี้สวนนอกจากนี้จะไปอยูในประเภท อ่ืน 
-001 รถพวงบรรทุกของตางๆ 
-002 รถพวงโดยสาร 
-003 รถพวงชานต่ํา 
-004 รถพวงชานราบ 
-005 รถพวงชานบรรทุก 
-006 รถพวงสะเทินน้ําสะเทินบก 
-007 รถพวงเกราะ 
-008 รถพวงเครื่องหนุนรอง 
-009 รถพวงมวนสาย 
-010 รถพวงปนใหญ 
-011 รถพวงซอมบํารุง 
-012 รถพวงแผงขาง 
-013 รถพวงขนรถถัง 
-014 รถพวงตู 
-015 รถพวงติดตั้งตูเย็น 
-016 รถกึ่งพวงชานราบ 
-017 รถกึ่งพวงชานต่ํา 
-018 รถกึ่งพวงชานบรรทุก 
-019 รถกึ่งพวงเสาขาง 
-020 รถกึ่งพวงติดตั้งตูเย็น 
-021 รถกึ่งพวงบรรทุกของตางๆ 
-022 รถกึ่งพวงเททาย 
 

 
ประเภท 2330 (ตอ) 

-023 รถกึ่งพวงทุนลอย 
-024 โครงรถพวง 
-025 โครงรถกึ่งพวง 
-026 หัวรถพวงบรรทุก 
-027 หัวรถพวงขางหนา 
-028 หัวรถพวงขางหลัง 
-029 หัวรถพวงเปล่ียนแปลงได 
-030 แกนหมุนของหัวรถพวง 
-031 หัวรถกึ่งพวงบรรทุก 
-032 หัวรถกึ่งพวงขางหนา 
-033 หัวรถกึ่งพวงขางหลัง 
-034 หัวรถกึ่งพวงเปล่ียนแปลงได 
-035 แกนหมุนของหัวรถกึ่งพวง 
-036 รถพวงชนิดอ่ืนๆ 
 

ประเภท  2330 
รถจักรยานยนต รถจักรยานยนตลอเล็ก 

และรถจักรยาน 
 หมายเหตุ  ของประเภทนี้หมายถึง
รถจักรยานยนต จักรยานยนตลอเล็ก และจักรยานที่
ประกอบสมบูรณ สวนเครื่องประกอบชุดช้ินสวน 
ช้ินสวนที่ใชกับของประเภทนี้จะอยูในของประเภทอ่ืน 
-001 จักรยานสองลอ 
-002 จักรยานสามลอ 
-003 จักรยานยนต 
-004 จักรยานยนตพวงขาม 
-005 จักรยานอ่ืนๆ 
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เรียบเรียบโดย ศน.นพดล โปงอาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓  

 
ประเภท  2350 

รถถังและอาวุธอัดจร 
 หมายเหตุ ของประเภทนี้หมายถึงยานพาหนะรบ 
ยานพาหนะจูโจมและยานสายพานทางยุทธวิธีท้ังตน
และโครงรถเทานั้น สวนชุดประกอบ เครื่องประกอบ 
ช้ินสวนอยูในประเภทอ่ืน 
-001 รถลําเลียงพลสะเทินน้ําสะเทินบก 
-002 รถลําเลียงสะเทินน้ําสะเทินบก 
-003 รถสายพานจูโจมสะเทินน้ําสะเทินบก 
-004 รถเกราะกึ่งสายพาน 
-005 ยานยกพลขึ้นบก 
-006 รถลําเลียง 
-007 ยานยนตติดปนตอสูอากาศยาน 
-008 ยานยนตติดปนใหญวิถีราบ 
-009 ยานยนตติดปนใหญวิธีโคง 
-010 พาหนะบังคับการและลาดตระเวน 
-011 พาหนะกองบังคับการ 
-012 พาหนะติดเครื่องพนไฟ 
-013 พาหนะติดเครื่องยิงลูกระเบิด   81 ม.ม. 
-014 พาหนะติดเครื่องยิงลูกระเบิด 107 ม.ม. 
-015 ยานสายพานลําเลียงพล 
-016 ยานกึ่งสายพานลําเลียงพล 
-017 ยานสายพานติดอุปกรณเรดาร 
-018 ยานสานพานลาดตระเวน 
-019 พาหนะอเนกประสงค 
-020 พาหนะติดอาวุธ 
-021 โครงรถลําเลียง 
-022 โครงรถยานสายพานติดอาวุธ 
-023 ยานสายพานชางสนาม 
-024 ยานยนตทหารราบใชในสนามรบ 
-025 เครื่องฉีดไฟ 

 

 
ประเภท  2350 (ตอ) 

-026 พาหนะเครื่องฉีดไฟ 
-027 ปนใหญตอสูอากาศยาน 
-028 ปนตอสูรถถังขับเคล่ือนดวยตนเอง 
-029 ปนใหญสนาม 
-030 ปนใหญวิถีโคง (เบา) 
-031 ปนใหญวิถีโคง (กลาง) 
-032 ปนใหญวิถีโคง (ใหญ) 
-033 ยานสายพานยกพลขึ้นบก 
-034 ยานสายพานลําเลียงพล 
-035 ยานกึ่งสายพานลําเลียงพล 
-036 ยานสายพานเก็บกู 
-037 รถถังสะเทินน้ําสะเทินบก 
-038 รถถัง 
-039 รถถังสายพาน 
-040 รถแทรกเตอรสายพาน 
-041 อ่ืน ๆ 
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เรียบเรียบโดย ศน.นพดล โปงอาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓  

กลุม 25 : สวนประกอบของยานพาหนะ 
 

ประเภท  2510 
สวนประกอบที่เปนหองพลขับ ตัวถัง และโครงรถ 

-001 ตัวถังและกระบะยานพาหนะตางๆ 
-002 หองพลขับ 
-003 ประตู 
-004 บังโคลน 
-005 ลอหนุน 
-006 ตะเกียบจักรยาน 
-007 โครงรถ 
-008 ฝาปดหองเครื่องยนต 
-009 โครงยึดหมอน้ํา 
-010 มือถือจักรยาน 
-011 แหนบและโครงรังแหนบ 
-012 หนาตาง 
-013 กระจกบังลม 
-014 พ้ืนรถ 
-015 โล 
-016 อ่ืนๆ 
 

ประเภท  2520 
สวนถายทอดกําลังยานพาหนะ 

-001 คลัตช 
-002 สวนประกอบของ คลัตช 
-003 เพลาแกน 
-004 สวนประกอบของเพลา 
-005 ขอตอเพลาขับแบบตางๆ 
-006 เฟองทดเล้ียว 
-007 สวนประกอบเฟองทดเล้ียว 
-008 เครื่องเปล่ียนความเร็ว 
-009 สวนประกอบเครื่องเปล่ียนความเร็ว 

-010 เพลาขับ 
-011 เครื่องเปล่ียนเพลาขับ 
-012 สวนประกอบเครื่องเปล่ียนเพลาขับ 
-013 เครื่องหมุนปอมปน 
-014 อ่ืนๆ 
 

ประเภท  2530 
สวนสายพาน ลอ เพลา  

เคร่ืองบังคับเลี้ยว และหามลอ 
-001 เครื่องบังคับเล้ียว 
-002 สวนประกอบเครื่องบังคับเล้ียว 
-003 เพลาลอ 
-004 สวนประกอบเพลาลอ 
-005 หามลอ 
-006 สวนประกอบตางๆอขงหามลอ 
-007 ลอ 
-008 สวนตางๆของลอ 
-009 อ่ืนๆ 
 

ประเภท  2540 
เคร่ืองใชและเคร่ืองตกแตงยานพาหนะ 

-001 เครื่องผอนการสะเทือน 
-002 สวนตางเครื่องผอนการสะเทือน 
-003 คันเรง 
-004 กานยกเล้ียว 
-005 ชุดกระจกมองหลัง 
-006 ชุดปดน้ําฝน 
-007 ท่ีเขี่ยบุหรี่ 
-008 สายรัดตัว 
-009 แขนลากจูง 
-010 หวงลากจูง 
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เรียบเรียบโดย ศน.นพดล โปงอาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓  

ประเภท  2540 (ตอ) 
-011 ขอพวง 
-012 กันชน 
-013 โซ 
-014 ผาคลุมเบาะ 
-015 ผาคลุมตางๆ 
-016 เบาะ 
-017 ชุดลุยน้ํา 
-018 ชุดละลายน้ําแข็งกระจกหนา 
-019 กลอนประตู 
-020 เส่ือปูพ้ืนรถ 
-021 มือจับปดเปดประตูและหนาตาง 
-022 เครื่องทําความเย็น 
-023 กุญแจ 
-024 แมแรงปรับระดับ 
-025 บันได 
-026 ท่ีจุดบุหรี ่
-027 อานจักรยาน 
-028 หลังคารถ 
-029 ผาใบคลุมรถ 
-030 อ่ืนๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท  2590 
สวนประกอบอื่น ๆ 

-001 ชองเก็บกระสุน 
-002 แตร 
-003 โครงตัว A 
-004 ใบมีดถากถาง 
-005 คานปนจั่น 
-006 ปนจั่น 
-007 สายไฟฟาสายนํา 
-008 ท่ีติดบันได 
-009 เบาะรอง 
-010 ท่ีติดยางอะไหล 
-011 กวาน 
-012 สวนประกอบกวาน 
-013 อ่ืน ๆ 
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เรียบเรียบโดย ศน.นพดล โปงอาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓  

กลุมที่ 26 : ยางนอกและยางใน 
 

ประเภท  2610 
ยางนอกและยางในใชลมยกเวนของยานอากาศ 

-001 ยางนอกรถยนต 
-002 ยางในรถยนต 
-003 ยางนอกรถจักรยาน 
-004 ยางในรถจักรยาน 
-005 ยางนอกรถจักรยานยนต 
-006 ยางในรถจักรยานยนต 
-007 อ่ืนๆ 
 

ประเภท  2620 
ยางนอกและยางในใชลมใชกับอากาศยาน 

-001 ยางนอก 
-002 ยางใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเภท  2630 

ยางตัน 
-001 ยางตัน 
-002 ยางกึ่งมีลม 
 

ประเภท  2630 
วัสดุที่ใชซอมยางนอกและยางใน 

-001 ล้ินสูบลมยางนอก 
-002 ล้ินสูบลมยางใน 
-003 ยางใชหลอดอก 
-004 ยางเหนียว 
-005 แผนปะยางใน 
-006 ชุดซอมยางใน 
-007 ฝาปดล้ินสูบลม 
-008 น้ํายาหลอล่ืนแมแบบหลอดอก 
-009 อ่ืน ๆ 
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เรียบเรียบโดย ศน.นพดล โปงอาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓  

กลุมท่ี 29 : สวนประกอบของเคร่ืองยนต 
 

ประเภท 2910 
สวนประกอบระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต  

เวนยานอากาศ 
-001 คารบูเรเตอร 
-002 ช้ินสวนคารบูเรเตอร 
-003 สูบน้ํามันเชื้อเพลิงแบบตางๆ 
-004 ช้ินสวนสูบน้ํามันเช้ือเพลิง 
-005 ถังน้ํามันเชื้อเพลิง 
-006 ช้ินสวนถังน้ํามันเช้ือเพลิง 
-007 ตัวกรองเชื้อเพลิงตางๆ 
-008 ทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงตางๆ 
-009 ชุดช้ินสวนซอม 
-010 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 2915 
สวนประกอบระบบเชื้อเพลิงใชกับอากาศยาน 

-001 คารบูเรเตอร 
-002 ช้ินสวนคารบูเรเตอร 
-003 สูบน้ํามันเชื้อเพลิงแบบตางๆ 
-004 ช้ินสวนสูบน้ํามันเช้ือเพลิง 
-005 ถังน้ํามันเชื้อเพลิง 
-006 ช้ินสวนถังน้ํามันเช้ือเพลิง 
-007 ตัวกรองเชื้อเพลิง 
-008 เครื่องควบคุมการไหลของเช้ือเพลิง 
-009 ทอทางน้ํามันเชื้อเพลิง 
-010 ชุดช้ินสวนซอม 
-011 อ่ืน ๆ 
 
 
 

 
ประเภท 2920 

สวนประกอบระบบไฟฟาของเคร่ืองยนต 
เวนใชกับอากาศยาน 

-001 เครื่องกําเนิดไฟฟา 
-002 ช้ินสวนเครื่องกําเนิดไฟฟา 
-003 สตารทเตอร 
-004 ช้ินสวนสตารทเตอร 
-005 ขดลวดจุดระเบิด 
-006 ขดลวดแม็กนิโต 
-007 ขดลวดไฟฟาตางๆ 
-008 ช้ินสวนของขดลวด 
-009 ทอนําสายไฟ 
-010 สายไฟใหญ 
-011 สายไฟเล็ก 
-012 ชุดหนาทองขาว 
-013 ขอตอหัวเทียน 
-014 แมกนิโต 
-015 ปุมจุดระเบิด 
-016 เครื่องควบคุมระบบไฟฟา 
-017 จานจายไฟ 
-018 ช้ินสวนจานจายไฟ 
-019 ช้ินสวนเครื่องควบคุม 
-020 มอเตอรตางๆ 
-021 ช้ินสวนขอมอเตอร 
-022 แตรไฟฟา 
-023 ช้ินสวนแตรไฟฟา 
-024 หัวเทียน 
-025 โซลีนอย 
-026 แทนรองรับ 
-027 สวิทซไฟฟาตางๆ 
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เรียบเรียบโดย ศน.นพดล โปงอาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓  

ประเภท 2920 (ตอ) 
-028 ชุดช้ินสวนซอมตางๆ 
-029 รีเลยตางๆ 
-030 ขั้วสายไฟตางๆ 
-031 อ่ืนๆ 

 
ประเภท 2925 

สวนประกอบระบบไฟฟาของอากาศยาน 
-001 ปุมจุดระเบิด 
-002 สายไฟใหญ 
-003 สายไฟเล็ก 
-004 ขดลวดจุดระเบิด 
-005 ขดลวดแมกนิโต 
-006 ขดลวดไฟฟาตางๆ 
-007 ชุดหนาทองขาว 
-008 ช้ินสวนชุดหนาทองขาว 
-009 ชุดจานจายไฟ 
-010 ช้ินสวนจานจายไฟ 
-011 เครื่องกําเนิดไฟ 
-012 ช้ินสวนเครื่องกําเนิดไฟ 
-013 แตรไฟฟา 
-014 ช้ินสวนแตรไฟฟา 
-015 แมกนิโต 
-016 ช้ินสวนแมกนิโต 
-017 มอเตอรหมุนเครื่องยนต 
-018 ชุดช้ินสวนมอเตอรหมุนเครื่องยนต 
-019 ชุดช้ินสวนซอม 
-020 สวิทซไฟตางๆ 
-021 เครื่องควบคุมระบบไฟฟา 
-022 ช้ินสวนเครื่องควบคุมระบบไฟฟา 
-023 โซลีนอย 
-024 หัวเทียน 
-025 หัวตอหัวเทียน 

ประเภท 2925 (ตอ) 
-026 ขั้วสายไฟ 
-027 แทนรับระบบไฟ 
-028 รีเลยตางๆ 
-029 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 2930 
สวนประกอบระบบระบายความรอน  

เวนอากาศยาน 
-001 สูบน้ํา 
-002 ช้ินสวนของสูบน้ํา 
-003 ใบพัดลม 
-004 หมอน้ํา 
-005 ช้ินสวนหมอน้ํา 
-006 ทอทางน้ํา 
-007 ตัวระบายความรอน 
-008 ชุดช้ินสวนซอม 
-009 ตัวกรอง 
-010 อ่ืน ๆ 
 

ประเภท 2935 
สวนประกอบระบบระบายความรอน  

ของอากาศยาน 
-001 สูบน้ํา 
-002 ช้ินสวนของสูบน้ํา 
-003 หมอน้ํา 
-004 ช้ินสวนหมอน้ํา 
-005 ใบพัดลม 
-006 ทอทางน้ํา 
-007 ตัวกรอง 
-008 ตัวระบายความรอน 
-009 น้ํามันเครื่องระบายความรอน 
-010 อ่ืน ๆ 
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ประเภท 2940 
เคร่ืองกรองอากาศและกรองน้ํามันเคร่ืองเวนใชกับ

อากาศยาน 
-001 เครื่องกรองอากาศ 
-002 ช้ินสวนเครื่องกรองอากาศ 
-003 ไสหมอกรอง 
-004 เครื่องน้ํามันเครื่อง 
-005 ช้ินสวนเครื่องกรองน้ํามัน 
-006 ชุดช้ินสวนซอมเครื่องกรองตางๆ 
-007 ทอทางตางๆ 
-008 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 2945 
เคร่ืองกรองอากาศและกรองน้ํามันเคร่ือง 

ใชกับอากาศยาน 
-001 เครื่องกรองอากาศ 
-002 ช้ินสวนเครื่องกรองอากาศ 
-003 ไสหมอกรอง 
-004 เครื่องน้ํามันเครื่อง 
-005 ช้ินสวนเครื่องกรองน้ํามัน 
-006 ชุดช้ินสวนซอมเครื่องกรองตางๆ 
-007 ทอทางตางๆ 
-008 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 2950 
เคร่ืองประจุกําลังเพ่ิมเทอรโบ 

-001 เครื่องประจุกําลังเพิ่มเทอรอากาศยาน 
-002 เครื่องประจุกําลังเทอรโบพื้นดิน 
-003 เครื่องควบคุมการประจุกําลังเพิ่ม 
 
 
 

ประเภท 2990 
เคร่ืองใชอื่นๆ เวนใชกับอากาศยาน 

-001 มือหมุนเครื่องยนต 
-002 ทอระบายอากาศ 
-003 เชือกหมุนเครื่องยนต 
-004 เครื่องกันส่ันและผอนการสะเทือน 
-005 ทอไอเสีย 
-006 เครื่องทําความรอน 
-007 ทอไอดี 
-008 อ่ืนๆ 

 
ประเภท 2990 

เคร่ืองใชอื่นๆ ใชกับอากาศยาน 
-001 เครื่องกันส่ันและผอนการสะเทือน 
-002 ตัวทําความเย็น 
-003 ผาคลุมกันความรอน 
-004 สตารทลม 
-005 เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ํามันเครื่อง 
-006 เครื่องยนตจรวด 
-007 อ่ืนๆ 
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กลุมที่ 35 : อุปกรณการบริการ 
 

ประเภท 3510 
อุปกรณซักลางและซักแหง 

-001 เครื่องซักแหงแบบตางๆ 
-002 ช้ินสวนและสวนประกอบของเครื่องซักแหง 
-003 เครื่องซักลาง 
-004 ช้ินสวนและสวนประกอบของเครื่องซักลาง 
-005 เครื่องรีดแบบตางๆ 
-006 เครื่องอัดรีด 
-007 เครื่องพนน้ํา 
-008 ชุดช้ินสวนซอม 
-009 ถึงน้ํา 
-010 ถังน้ํายาตางๆ 
-011 อุปกรณอ่ืนๆ 
 

ประเภท 3520 
อุปกรณซอมรองเทา 

-001 จักรเย็บรองเทา 
-002 รถพวงซอมรองเทา 
-003 ชุดช้ินสวนซอมจักรเย็บรองเทา 
-004 อุปกรณและสวนประกอบซอมรองเทาอ่ืนๆ 
 

ประเภท 3530 
จักรเย็บผาทางอุตสาหกรรมและโรงงานซอม 

-001 ส่ิงทอเคล่ือนที ่
-002 จักรเย็บผา 
-003 รถพวงติตั้งโรงงานซอมส่ิงทอ 
-004 ชุดช้ินสวนซอมและเครื่องประกอบโรงซอม 
-005 อุปกรณอ่ืนๆ 
 
 

 
ประเภท 3530 

เคร่ืองจักรทําหอและหอชั้นใน 
-001 เครื่องบรรจุขวด 
-002 เครื่องมัด 
-003 เครื่องทําถุง 
-004 เครื่องพับ 
-005 เครื่องทําแบบกลอง 
-006 เครื่องทําปาย 
-007 เครื่องบรรจุหีบ 
-008 ชุดบรรจุและการกันเสีย 
-009 เครื่องซีลกันรั่ว 
-010 เครื่องวัดแถบแมเหล็กและอุปกรณ 
-011 เครื่องรัดลวด 
-012 เครื่องรัดลวดเกรียว 
-013 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 3550 
เคร่ืองที่ทํางานดวยการหยอนเหรียญ 

-001 เครื่องเลนแผนเสียง 
-002 เครื่องบอกเวลาจอดรถ 
-003 เครื่องบันทึกคาโดยสาร 
-004 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 3590 
อุปกรณบริการอื่นๆ 

-001 เกาอ้ีตัดผม 
-002 ผาคลุมตัดผม 
-003 ชุดเครื่องมือตัดผม 
-004 กรรไกรตัดผม 
-005 อุปกรณตัดผมอ่ืนๆ 
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กลุมที่ 36 : เครื่องจักรกล เฉพาะงานอุตสาหกรรม 
 

ประเภท 3605 
เคร่ืองจักรและอุปกรณผลิตอาหาร 

-001 โรงงานคั่วและบดกาแฟ 
-002 โรงงานทําแปง 
-003 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 3610 
อุปกรณการพิมพ เขาเลมและเย็บเลม 

-001 เครื่องพิมพเขียว 
-002 สวนประกอบเครื่องพิมพเขียว 
-003 เครื่องคัดสําเนา 
-004 อุปกรณเครื่องคัดสําเนา 
-005 เครื่องทําปก 
-006 เครื่องคัดลอก 
-007 อุปกรณเครื่องคัดลอก 
-008 เครื่องอานภาพ 
-009 แผนออฟเซท 
-010 เครื่องถายภาพ 
-011 เครื่องทําใหแหง 
-012 เครื่องเย็บเลม 
-013 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 3611 
เคร่ืองทําเครื่องหมายงานอุตสาหกรรม 

-001 เครื่องทําเครื่องหมายตางๆ 
-002 เครื่องทําแบบเครื่องหมาย 
-003 อ่ืนๆ 
 
 
 

 
ประเภท 3615 

เคร่ืองจักรทําเยื่อและกระดาษ 
-001 เครื่องตีเยื่อ 
-002 เครื่องทําเยื่อ 
-003 เครื่องจักรทํากระดาษ 
 

ประเภท 3620 
เคร่ืองจักรงานยางและพลาสติก 

-001 เครื่องผสมยาง 
-002 เครื่องตัดและขึ้นรูป 
-003 เครื่องรีดยาง 
-004 เครื่องมวนยางและพลาสติก 
-005 เครื่องกด 
-006 เครื่องทํายางเทียม 
-007 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 3605 
เคร่ืองจักรโรงงานส่ิงทอ 

-001 เครื่องถัก 
-002 เครื่องกํากระดุม 
-003 เครื่องทอ 
-004 เครื่องปนดาย 
-005 เครื่องยอมสี 
-006 เครื่องจัดเสนดาย 
-007 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 3630 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมดินเผาและคอนกรีต 

-001 เครื่องทําอิฐบล็อก 
-002 เครื่องทําอิฐ 
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ประเภท 3630 (ตอ) 
-003 เครื่องทําทอคอนกรีต 
-004 เครื่องผสมคอนกรีต 
-005 กระบะรองทําคอนกรีตบล็อก 
-006 ช้ันคอนกรีตบล็อก 
-007 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 3635 
เคร่ืองจักรโรงงานแกวและผลึก 

-001 เครื่องจักรทําแกว 
-002 สวนประกอบเครื่องทําแกว 
-003 เครื่องทําลวดลายแกว 
-004 อุปกรณงานผลึก 
-005 เครื่องผสมแกว 
-006 เครื่องทําแกวทัศนะ 
-007 เครื่องทําโคมไฟ 
-008 เครื่องทําความสะอาดแกวและทําใหแหง 
-001 เครื่องขัดแกว 
-002 ทอสงความรอน 
-003 อุปกรณอ่ืนๆ 
 

ประเภท 3640 
เคร่ืองจักรโรงงานยาสูบ 

-001 เครื่องจักทํายาสูบ 
-002 อุปกรณเครื่องจักรทํายาสูบ 
 

ประเภท 3645 
เคร่ืองจักรโรงงานฟอกหนัง 

-001 เครื่องจักรงานหนัง 
-002 เครื่องจักรฟอกหนัง 
-003 เครื่องแยกหนัง 
-004 อ่ืนๆ 

ประเภท 3650 
เคร่ืองจักรโรงงานเภสัชกรรมและเคมี 

-001 เครื่องผลิตวัตถุระเบิดเคมี 
-002 เครื่องผลิตดินระเบิด ทีเอ็นที 
-003 เครื่องผลิตกรดไนตริก 
-004 เครื่องผลิตเคมีภัณฑอ่ืนๆ 
-005 เครื่องผลิตเภสัชกรรมตางๆ 
-006 เครื่องผลิตหมึก 
-007 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 3605 
ระบบผลิตและจายแกสประจําที่หรือเคลื่อนที่ 

-001 โรงงานผลิตและบรรจุแกสตางๆ 
-002 เครื่องเล่ือยน้ําแข็งแหง 
-003 ถังบรรจุแกส 
-004 หอระบายความรอน 
-005 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 3660 
เคร่ืองจักรลดขนาดทางอุตสาหกรรม 

-001 เครื่องลดขนาดตางๆ 
-002 เครื่องผสมตางๆ 
-003 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 3680 
เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงหลอ 

-001 เครื่องทําลํากลอง 
-002 เครื่องพนทําความสะอาด 
-003 หีบแบบหลอ 
-004 รถบริการหลอ 
-005 รถพอนทราย 
-006 ปลอกรัดแบบหลอ 
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ประเภท 3680 (ตอ) 

-007 ทอตางๆ ใชการหลอ 
-008 เครื่องตัดแบบหลอ 
-009 แบบหลอ 
-010 ตัวส่ันสะเทือน 
-011 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 3685 
เคร่ืองจักรผลิตภาชนะโลหะและอุปกรณที่เกี่ยวของ 
-001 เครื่องตรวจสอบการรั่วของภาชนะ 
-002 เครื่องตั้งรูป 
-003 เครื่องเมมริม 
-004 เตาอบ 
-005 เครื่องจักรทําถังกลม 
-006 เครื่องผลิตภาชนะโลหะอ่ืนๆ 
 

ประเภท 3690 
เคร่ืองจักรผลิตกระสุน และอุปกรณที่เกี่ยวของ 

-001 เครื่องวัดตางๆ 
-002 เครื่องตรวจสภาพ 
-003 เครื่องถอดชนวน 
-004 เครื่องบรรจุกระสุนเขาสายผา 
-005 เครื่องประกอบกระสุน 
-006 เครื่องจักรอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเภท 3693 

เคร่ืองจักรใชการประกอบคุม 
-001 เครื่องจักรใชประกอบคุมตางๆ 
-002 ไขควงกลม 
-003 เครื่องรัด 
-004 เครื่องผูก 
-005 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 3694 
อุปกรณสําหรับสถานที่ ที่สะอาดที่กักกัน และ

อุปกรณที่เกี่ยวของ 
-001 ทอกลมกําจัดฝุน 
-002 พ้ืนท่ีทํางานปราศจากฝุน 
-003 พ้ืนท่ีฆาเช้ือ 
 

ประเภท 3695 
เคร่ืองจักรงานอุตสาหกรรมเฉพาะอื่นๆ 

-001 เครื่องจักรอ่ืนๆ 
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กลุมที่ 37 : เครื่องจักรกล และอุปกรณการเกษตร 
 

ประเภท 3710 
เคร่ืองมือเตรียมดิน 

-001 เครื่องมือปรับดิน 
-002 เครื่องมือเตรียมดิน 
-003 อุปกรณการเพาะปลูก 
-004 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 3720 
เคร่ืองมือเก็บเกี่ยว 

-001 เครื่องฝด 
-002 เครื่องกะเทาะเปลือก 
-003 เครื่องตัดอาหารสัตว 
-004 เครื่องทําความสะอาเมล็ดพืช 
-005 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 3730 
อุปกรณผลิตนม สัตวปก และปศุสัตว 

-001 อุปกรณผลิตนม 
-002 กรรไกรตัดขนสัตว 
-003 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 3740 
อุปกรณกําจัดแมลง เชื้อโรค และโรคหิมะ 

-001 กรงดักสัตว 
-002 เครื่องพนยาฆาแมลง 
-003 เครื่องพนน้ํายาฆาแมลง 
-004 กับดักตางๆ 
-005 อ่ืนๆ 
 
 

 
ประเภท 3750 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการทําสวน 
-001 กรรไกรตัดตนไม 
-002 เครื่องตัดหญา 
-003 เครื่องกวาดหญา 
-004 แทรกเตอรทําสวนชนิดตางๆ 
-005 หัวฉีดน้ํา 
-006 มีดตัดหญา 
-007 เคียว 
-008 ลูกกล้ิงบดสนาม 
-009 พล่ัว 
-010 จอบ 
-011 คราด 
-012 เสียม 
-013 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 3760 
ยานพาหนะเทียมลากและรถพวงงานไรนา 

-001 แคร 
-002 เล่ือน 
-003 เกวียน 
-004 ระแทะ 
-005 รถพวง 
-006 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 3770 
อานมา เคร่ืองลากจูง เคร่ืองเทียม และเคร่ือง

ตกแตงสัตว 
-001 กรงสัตว 
-002 เครื่องเทียมลากปนใหญ 
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เรียบเรียบโดย ศน.นพดล โปงอาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓  

 
ประเภท 3770(ตอ) 

-003 อานมา 
-004 เครื่องเทียมลากอื่น 
-005 โซจูงสุนัข 
-006 ปลอกคอ 
-007 ท่ีตัดขน 
-008 แผนปดตามา 
-009 แถบติดขานกพิราบ 
-010 ผาหมสุนัข 
-011 อ่ืนๆ 
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เรียบเรียบโดย ศน.นพดล โปงอาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓  

กลุมที่ 39: อุปกรณการยกขนพัสดุ 
 

ประเภท 3910 
รางเลื่อน 

-001 ชุดรางเล่ือนบรรทุกอากาศยาน 
-002 รางเล่ือนแบบตางๆ 
-003 ทอลม 
-004 อีลิเวเตอร 
-005 ช้ินสวนและสวนประกอบรางเล่ือน 
-006 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 3915 
เคร่ืองปอน 

-001 เครื่องปอนแบบตางๆ 
-002 ช้ินสวนและสวนประกอบของเครื่องปอน 
 

ประเภท 3920 
อุปกรณยกขนพัสดุไมมีการขับเคลื่อนดวยตนเอง 

-001 คานงัดมีลอ 
-002 รถพวงตางๆ 
-003 หัวนํารถพวง 
-004 กระบะเล่ือน 
-005 รถเข็นแบบตางๆ 
-006 คานลากจูง 
-007 รถเข็นยกของ 
-008 อุปกรณอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 

 
ประเภท 3930 

รถบรรทุกและรถลากจูงใชในคลัง 
ขับเคลื่อนดวยตนเอง 

-001 รถยก 
-002 ช้ินสวนและสวนประกอบรถยก 
-003 รถลากรถพวงใชในคลัง 
-004 ช้ินสวนและสวนประกอบรถบรรทุก 
-005 รถลากรถพวงอูเรือ 
-006 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 394010 
รอกขอ เคร่ืองยกของหนักและสาแหรกรอกขอแบบตางๆ 

-001 สาแหรกตางๆ 
-002 เชือกยกของ 
-003 สายยกขนยานพาหนะ 
-004 สายสลิงยกหัวรถจักร 
-005 เครื่องยกของหนัก 
-006 กระบะเชือกยกของ 
-007 ชานเทียบรถบรรทุก 
-008 สลิงยกลํากลอง 
-009 อุปกรณอ่ืนๆ 
 

ประเภท 3950 
กวาน รอกชัก ปนจ่ัน และคันปนจ่ัน 

-001 กวาน 
-002 ช้ินสวนและสวนประกอบของกวาน 
-003 ปนจั่น 
-004 ช้ินสวนและสวนประกอบปนจั่น 
-005 โซกวาน 
-006 เชือกลวดกวาน 
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เรียบเรียบโดย ศน.นพดล โปงอาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓  

 
ประเภท 3950(ตอ) 

-007 โครงติดรอก 
-008 อ่ืนๆ 

ประเภท 3960 
บันไดไฟฟาและลิฟท 

-001 บันไดไฟฟาแบบตางๆ 
-002 ลิฟทแบบตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเภท 3990 

อุปกรณยกขนพัสดุอื่นๆ 
-001 กระบะเล่ือนแบบตางๆ 
-002 กะบะรองแบบตางๆ 
-003 สะพานทอดชานบรรทุก 
-004 แมแรงลอเลือน 
-005 ไมรอง 
-006 หีบยกขน 
-007 อุปกรณอ่ืนๆ 
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เรียบเรียบโดย ศน.นพดล โปงอาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓  

กลุมที่ 41: อุปกรณตูเย็น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องถายเทอากาศ 
 

ประเภท 4110 
อุปกรณตูเย็น 

-001 ตูเย็น 
-002 เครื่องทําน้ําเย็น 
-003 ตูน้ําเย็น 
-004 ตูนมเย็น 
-005 ตูทําไอศกรีม 
-006 ตูทําน้ําแข็ง 
-007 ตูเก็บอาหารแชแข็ง 
-008 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 4120 
อุปกรณเคร่ืองปรับอากาศ 

-001 เครื่องปรับอากาศแบบตางๆ 
-002 ช้ินสวนและสวนประกอบเครื่องปรับอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเภท 4130 

สวนประกอบของตูเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 
-001 เครื่องอัดอากาศ 
-002 ตัวกรองอากาศ 
-003 ประตูตูเก็บเย็น 
-004 ถาดน้ําแข็ง 
-005 ถังเก็บน้ํายา 
-006 เครื่องอัดน้ํายาตูเย็น 
-007 ขดลวดทอระบายความรอน 
-008 ชุดซอมเครื่องเย็นตางๆ 
-009 อ่ืนๆ 
 
 

ประเภท 4140 
พัดลม เคร่ืองถายเทอากาศ และเคร่ืองเปาลม 

-001 พัดลม 
-002 พัดลมดูดอากาศ 
-003 เครื่องเปาลม 
-004 ช้ินสวนและสวนประกอบตางๆของพัดลม 
-005 อ่ืนๆ 
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เรียบเรียบโดย ศน.นพดล โปงอาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓  

กลุมที่ 42: อุปกรณผจญเพลิง เครื่องชวยชีวิตและความปลอดภัย
 

ประเภท 4210 
อุปกรณผจญเพลิง 

-001 รถดับเพลิง 
-002 รถพวงบรรทุกอุปกรณดับเพลิง 
-003 ทอสูบ 
-004 หัวสูบ 
-005 บันไดดับเพลิง 
-006 มาคลุมดับเพลิง 
-007 เครื่องดับเพลิงเคมี 
-008 ชุดสวมใสในการดับเพลิงเคมี 
-009 เครื่องทําโฟม 
-010 ทอลด 
-011 อุปกรณอ่ืนๆ 
 

ประเภท 4220 
อุปกรณดําน้ําและชวยชีวิตทางทะเล 

-001 อุปกรณประดาน้ํา 
-002 แพชวยชีวิต 
-003 ชุดประดาน้ํา 
-004 ถุงเก็บเครื่องมือประดาน้ํา 
-005 เครื่องควบคุมความดันอากาศ 
-006 ตาขายชวยชีวิต 
-007 เรือชวยชีวิต 
-008 ชูชีพ 
-009 เครื่องวัดความลึกประดาน้ํา 
-010 มีดประดาน้ํา 
-011 แวนตาดําน้ํา 
-012 อุปกรณดําน้ําอ่ืนๆ 
 
 

 
ประเภท 4230 

อุปกรณลางไอพิษและอาบน้ํายา 
-001 เครื่องลางไอพิษ 
-002 สวนประกอบเครื่องลางไอพิษ 
-003 ชุดอาบน้ํายาตางๆ 
-004 เครื่องฆาเชื้อ 
-005 ถังลาง 
-006 หองลางไอพิษ 
 

ประเภท 4240 
อุปกรณความปลอดภัยและชวยชีวิต 

-001 เข็มขัดนิรภัย 
-002 หนากากกรองอากาศ 
-003 หนากากปองกันไอพิษ 
-004 เครื่องชวยหายใจ 
-005 ทอสงฉุกเฉิน 
-006 เสาปน 
-007 ผามานกันไฟ 
-008 ผามานกันแกส 
-009 แวนตากัน 
-010 เครื่องกรองอากาศ 
-011 หมวกครอบชางเช่ือม 
-012 บันได 
-013 คูหานิรภัย 
-014 โลสําหรับชางเช่ือม 
-015 สายปนเสาและตนไม 
-016 อุปกรณอ่ืนๆ 
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เรียบเรียบโดย ศน.นพดล โปงอาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓  

กลุมที่ 43 : สูบและอัด 
 

ประเภท 4310 
เคร่ืองอัดและสูบสุญญากาศ 

-001 เครื่องอัดอากาศแบบตางๆ 
-002 ช้ินสวนและสวนประกอบเครื่องอัดอากาศ 
-003 ชุดช้ินสวนซอมเครื่องอัดอากาศ 
-004 สูบสุญญากาศ 
-005 ช้ินสวนและสวนประกอบสูบสุญญากาศ 
-006 ชุดช้ินสวนซอมสุญญากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเภท 4320 

สูบมือและสูบเคร่ือง 
-001 สูบทํางานดวยมือ 
-002 สูบทํางานดวยเครื่อง 
-003 ช้ินสวนและสวนประกอบ 
 

ประเภท 4330 
เคร่ืองสูบหอยโขง เครื่องแยกและเคร่ืองอัด  

และเคร่ืองกรองสุญญากาศ 
 

-001 เครื่องสูบหอยโขง 
-002 เครื่องกรอง 
-003 เครื่องแยก 
-004 เครื่องอัด 
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กลุม 46 : เครื่องกรองน้ําและเครื่องขจัดสิ่งโสโครก 
 

ประเภท 4610 
อุปกรณเคร่ืองกรอกน้ํา 

-001 ถุงฆาเช้ือ 
-002 ทอทาง 
-003 ชุอกรองน้ํา 
-004 หมอน้ํายาเคมี 
-005 แผนกรองน้ํา 
-006 ชุดกรองน้ํา 
-007 เครื่องกรองน้ําแบบตางๆ 
-008 ชุดอุปกรณการประปา 
-009 อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ประเภท 4620 

อุปกรณเคร่ืองกลั่นน้ําสําหรับเรือ 
และงานอุตสาหกรรม 

-001 เครื่องกล่ันน้ําแบบตางๆ 
-002 ชุดอุปกรณเครื่องกล่ันน้ํา 
-003 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 4630 
อุปกรณระบายส่ิงโสโครก 

-001 อุปกรณการแจกจาย 
-002 ตัวตัดส่ิงโสโครก 
-003 สูบส่ิงโสโครก 
-004 ถังกักส่ิงโสโครก 
-005 อ่ืนๆ 
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กลุม 47 : ทอหลอด ทอยาง และจุกอัด 
 

ประเภท 4710 
ทอและหลอด 

-001 ทอโลหะชนิดตางๆ 
-002 หลอดแบบตางๆ 
-003 ชุดซอมทอพลาสติก 
-004 ทอน้ํา 
-005 ทอลม 
-006 ทอไอน้ํา 
-007 ทอแกส 
-008 ทอไฮดรอริค 
-009 ทอแอมโมเนีย 
-010 ทอพลาสติก 
-011 ทอยางแข็ง 
-012 อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเภท 4720 

ทอยาง และทอออน 
-001 ทอยางชนิดและแบบตางๆ 
-002 ทอพลาสติก 
-003 ทอซินเทรติก 
-004 ทอโลหะออนตัว 
 

ประเภท 4730 
จุกอัด และทอโลหะ ทอยาง พิเศษ 

-001 ขอตอตรงตางๆ 
-002 ขอตอลดตางๆ 
-003 ขอตองอตางๆ 
-004 ขอตอสามทางตางๆ 
-005 ปลอกรัดทอยาง 
-006 จุกอัดตางๆ 
-007 จุกอัดไข 
-008 หัวฉีดตางๆ 
-009 ประกบรัดทอ 
-010 หัวพนตางๆ 
-011 สวนประกอบอ่ืนๆ 
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กลุม 51 : เครื่องมือ 
 

ประเภท 5110 
เคร่ืองมือ มีคม ไมใชกําลังกล 

-001 ผ่ึงคาดมีด 
-002 ขวาน 
-003 เครื่องหนีบสลักเกลียว 
-004 เครื่องตัดสลักเกรียว 
-005 ตัวสงเครื่องตัดสลักเกรียว 
-006 เครื่องอุดรูรั่ว 
-007 ตัวยึดเหล็กตัด (Brace)ตางๆ 
-008 เครื่องควานแบบตางๆ 
-009 สกัด 
-010 ส่ิว 
-011 ตัวทําความสะอาดรองแหวนลูกสูบ 
-012 ตัวทําความสะอาดดานล้ิน 
-013 เครื่องตัดแบบตางๆ 
-014 เหล็กนําศูนย 
-015 ดอกสวานแบบตางๆ 
-016 สวางแบบตอทํางานดวยมือ 
-017 ตะไบแบบตางๆ 
-018 ตัวตะไบแหวนลูกสูบ 
-019 ดามเครื่องมือตางๆ ดานส่ิว ดามตะไบ ดามขวาน 
-020 มีดแบบตางๆ 
-021 ขอตอเครื่องมือตางๆ 
-022 คีบตัดแบบตางๆ (Nipper) 
-023 เหล็กตอกสลักแบบตางๆ (punch) 
-024 บุงแบบตางๆ(Rasp) 
-025 เหล็กปาดหนา 
-026 กรรไกร(Scissor) 
-027 เครื่องขูดแบบตางๆ(Scrapper) 

 

ประเภท 5110 (ตอ) 
-028 เครื่องลับ เครื่องเหลา (Sharpener) 
-029 อ่ืนๆ 

ประเภท 5120 
เคร่ืองไมมีคมไมใชกําลังกล 

-001 เครื่องมือจัดปรับตางๆ (Adjusting) 
-002 เครื่องมือจัดแนว ตั้งแนว(Aligning) 
-003 ท่ังแบบตางๆ (Anvil) 
-004 กุญแจ 
-005 ปากกาจับของ 
-006 ล่ิม 
-007 คอน 
-008 แมแรง 
-009 ไขควง 
-010 เครื่องดึง (Puller) 
-011 เครื่องถอด (Extractor) 
-012 เหล็กสงสลัก (Punch) 
-013 ชุดเหล็กสงสลักตางๆ  
-014 เครื่องมือถอด (Remover) 
-015 กานตอตางๆ (Extension) 
-016 เครื่องมืออัดชนิดตางๆ (Compressor) 
-017 เครื่องดัดงอ (Bender) 
-018 เหล็กงัดตางๆ (Bar) 
-019 หูห้ิวตางๆ (Carrier) 
-020 เหล็กหมาดชนิตตางๆ (Awl) 
-021 เหล็กนํา (Driver) 
-022 เครื่องมือแตง (Dresser) 
-023 ชะแลง 
-024 อ่ืนๆ 
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ประเภท 5130 

เคร่ืองมือใชขับดวยแรงงาน 
-001 กุญแจขันแปนเกรียวใชไฟฟา 
-002 กุญแจขันแปนเกรียวใชลม 
-003 กรรไกรลม 
-004 กรรไกรไฟฟา 
-005 เครื่องตัดใชลม 
-006 เครื่องควานไมใชลม 
-007 สวาน 
-008 เครื่องย้ําสลัก 
-009 เครื่องขัดไฟฟาแบบตางๆ 
-010 อุปกรณเครื่องมือกลอ่ืนๆ 
 

ประเภท 5133 
ดอกเจาะ และดอกควาน  
ทั้งใชมือและใชแรงงาน 

-001 เหล็กนําตางๆ 
-002 ดอกเจาะตางๆ 
-003 ดอกควานตางๆ 
-004 เหล็กปาดตางๆ 
-005 เหล็กกลึงตางๆ 
-006 อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเภท 5136 

เคร่ืองมือทําเกลียวนอกและเกลียวใน 
ทั้งใชมือและแรงงาน 

-001 เครื่องมือทําเกลียวใน 
-002 เครื่องมือทําเกลียวนอก 
-003 เครื่องมือแตงเกลียวเครื่องมือ 
-004 สวนประกอบของเครื่องมือทําเกลียวอ่ืนๆ 
-005 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 5140 
หีบเก็บเคร่ืองมือและเคร่ืองใช 

-001 กลองเก็บเครื่องมือ 
-002 ถุงเก็บเครื่องมือ 
-003 เข็มขัดเครื่องมือชาง 
-004 มวนผาใบเก็บเครื่องมือ 
-005 ซองเก็บมีด 
-006 แทนเก็บเครื่องมือ 
-007 ถาดเก็บเครื่องมือ 
-008 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 5180 
เคร่ืองมือชุด ชุดยอย และชุดเฉพาะ 

-001 เครื่องมือชุดตางๆ 
-002 เครื่องมือชุดยอยตางๆ 
-003 เครื่องมือชุดเฉพาะตางๆ 
-004 อ่ืนๆ 
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กลุมที่ 52 : เครื่องวัด 
 

ประเภท 5210 
เคร่ืองวัดทั่วไป 

-001 คาลิบเปอรวัดนอก 
-002 คาลิบเปอรวัดใน 
-003 แบบวัดตางๆ 
-004 เวอรเนียแบบตางๆ 
-005 แผนระดับ 
-006 บรรทัดระดับชางไม 
-007 เครื่องวัดลูกอม 
-008 ไมโครมิเตอรแบบตางๆ 
-009 ไมบรรทัด 
-010 ฉากไม 
-011 ฉากเหล็ก 
-012 ระดับและลูกดิ่ง 
-013 สายวัด 
-014 สวนประกอบของเครื่องวัด 
-015 แบบวัดขนาดลวด 
-016 อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเภท 5220 

แบบวัดตรวจสภาพและเคร่ืองมือละเอียดกะผัง 
-001 แบบวัดตางๆ 
-002 แผนขนาน 
-003 แผนปรับมุม 
-004 บาริไซน 
-005 แทนเรียบ 
-006 แบบวัดสภาพอ่ืนๆ 
 

ประเภท 5280 
เคร่ืองมือชุดเคร่ืองวัดตางๆ 

-001 ชุดตรวจความสึกหรอลํากลอง 
-002 ชุดเครื่องมือแบบวัดอาวุธเบา 
-003 เครื่องมือชุดแบบวัดอ่ืนๆ 
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กลุมที่ 58 : อุปกรณคมนาคม การคนหา และการกระจายคล่ืน 
 

ประเภท 5805 
อุปกรณเคร่ืองโทรศัพท และโทรเลข 

-001 เครื่องโทรศัพทชนิดตางๆ 
-002 สวนตางๆ ของเครื่องโทรศัพท 
-003 ทีมเครื่องโทรศัพท 
-004 สมุดคูมือโทรศัพท 
-005 เครื่องโทรเลข 
-006 สวนตางๆของเครื่องโทรเลข 
-007 ทางสายตางๆ 
-008 ออสซิลเตเตอรตางๆ 
-009 ชุมสายโทรศัพท 
-010 ชุมสายโทรเลข 
-011 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 581005 
อุปกรณและองคประกอบ 

เกี่ยวกับความปลอดภัยของคมนาคม 
-001 เครื่องถอดรหัส 
-002 เครื่องควบคุมรหัส 
-003 เครื่องสงรหัส 
-004 เครื่องรีบ 
-005 เครื่องช้ีรหัส 
-006 อุปกรณอ่ืนๆ 
 

ประเภท 5811 
อุปกรณและสวนประกอบเกี่ยวกับขาวสารอื่นๆ 

-001 เครื่องโทรพิมพ 
-002 เทปบันทึกโทรพิมพ 
-003 เครื่องสงโทรพิมพ 

 

 
ประเภท 5811(ตอ) 

-004 เครื่องขยาย 
-005 ช้ินสวนเครื่องโทรพิมพ 
-006 ช้ินสวนเครื่องขยาย 
-007 ช้ินสวนเครื่องรับโทรพิมพ 
-008 อุปกรณเครื่องโมนิเตอร 
-009 อุปกรณเครื่องออสซิลเลเตอร 
-010 เครื่องกําเนิดไฟเพาเวอร 
-011 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 5820 
อุปกรณส่ือสารทางโทรทัศน และวิทยุ 

ยกเวนหนวยสงทางอากาศ 
-001 แอมพลิฟายและอุปกรณเครื่องแอมพลิฟาย 
-002 เครื่องสงวิทยุ และอุปกรณ 
-003 เครื่องรับวิทยุ และอุปกรณ 
-004 เครื่องสงโทรทัศน และอุปกรณ 
-005 เครื่องรับโทรทัศน และอุปกรณ 
-006 แผงควบคุมตางๆ 
-007 ตัวปรับความถ่ีของคล่ืนสง 
-008 ดรรชนีบอกตางๆ 
-009 แทนและขาตั้ง 
-010 เครื่องถายทอดวิทยุ และอุปกรณ 
-011 เครื่องถายอดโทรทัศน และอุปกรณ 
-012 เครื่องออสซิลเลเตอร 
-013 เครื่องโทนิเตอร 
-014 เครื่องกําเนิดไฟเพาเวอร 
-015 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 5821 
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อุปกรณส่ือสารทางโทรทัศน  

และวิทยุของหนวยสงทางอากาศ 
-001 แอมพลิฟายและอุปกรณเครื่องแอมพลิฟาย 
-002 เครื่องสงวิทยุและอุปกรณ 
-003 เครื่องรับวิทยุและอุปกรณ 
-004 เครื่องสงโทรทัศนและอุปกรณ 
-005 เครื่องรับโทรทัศนและอุปกรณ 
-006 แผงควบคุมตางๆ 
-007 ตัวปรับความถ่ีของคล่ืนสง 
-008 ดรรชนีบอกตางๆ 
-009 แทนและขาตั้ง 
-010 เครื่องถายทอดวิทยุ และอุปกรณ 
-011 เครื่องถายทอดโทรทัศน และอุปกรณ 
-012 เครื่องออสซิลเลเวอร 
-013 เครื่องโมนิเตอร 
-014 เครื่องกําเนิดไฟเพาเวอร 
-015 เทปบันทึก 
-016 อ่ืนๆ 

ประเภท 5825 
อุปกรณนํารองดวยวิทยุ ยกเวนหนวยสงทางอากาศ 
-001 เครื่องควบคุมการจราจรทางอากาศ 
-002 หีบเก็บอุปกรณวิทยุตางๆ 
-003 เครื่องเทียบ 
-004 เครื่องคํานวณการบินตางๆ 
-005 ตัวควบคุมระบบตางๆ 
-006 ตัวระบายความรอน 
-007 ผาคลุมเครื่องตางๆ 
-008 ชุดมาตราวัดระยะ 
-009 เครื่องกําเนิด 
-010 เครื่องช้ีบอกตางๆ 
-011 เครื่องผสมวงจร 

 

 
ประเภท 5825(ตอ) 

-012 ตัวมอรดูเลเตอรตางๆ 
-013 โมนิเตอรตางๆ 
-014 ออสซิลเลเตอรตางๆ 
-015 แผงหนาปทมตางๆ 
-016 เครื่องบันทึก 
-017 แผนกําหนดจุด 
-018 ตัวสงกําลังตางๆ 
-019 วิทยุตางๆ 
-020 เครื่องรับ 
-021 เครื่องสง 
-022 เครื่องสงสัญญาณ 
-023 กุญแจควบคุมตางๆ 
-024 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 5826 
อุปกรณเดินอากาศดวยวิทยุ 

-001 เครื่องแอมพลิฟายขยายตางๆ 
-002 อุปกรณและสวนประกอบเครื่องขยาย 
-003 หีบเก็บอุปกรณวิทยุตางๆ 
-004 เครื่องปรับเทียบ 
-005 เครื่องคํานวร 
-006 ตัวควบคุมระบบตางๆ 
-007 ตัวระบายความรอน 
-008 ผาคลุมเครื่อง 
-009 เครื่องกําเนิด 
-010 เครื่องช้ีบอก 
-011 เครื่องผสมวงจร 
-012 มอดดูเลเตอร 
-013 โมนิเตอร 
-014 ออสซิลเลเตอร 
-015 แผงหนาปด 
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ประเภท 5826(ตอ) 

-016 เครื่องสงกําลัง 
-017 วิทยุ 
-018 เครื่องรับ 
-019 เครื่องสง 
-020 เครื่องสงสัญญาณ 
-021 เครื่องปรับความถ่ี 
-022 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 5830 
อุปกรณการติดตอภายใน เวนหนวยทางอากาศ 

-001 เครื่องแอมพลิฟายขยาย 
-002 สวนประกอบเครื่องแอมพลิฟาย 
-003 สถานีสงสัญญาณเรียก 
-004 หีบเก็บเครื่องตางๆ 
-005 ตัวควบคุมตางๆ 
-006 ตัวชี้บอก 
-007 ชุดติดตอส่ือสารภายใน 
-008 เครื่องพูดภายใน 
-009 เครื่องโมนิเตอร 
-010 เครื่องรับตางๆ 
-011 เครื่องสงตางๆ 
-012 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 5831 
อุปกรณการติดตอภายใน ของหนวยสงทางอากาศ 

-001 เครื่องแอมพลิฟายขยายเสียง 
-002 หีบเก็บเครื่องตางๆ 
-003 ตัวควบคุม 
-004 ตัวชี้บอก 
-005 เครื่องผสมวงจร 
-006 เครื่องมอดิเตอร 

 
ประเภท 5831(ตอ) 

-007 เครื่องออสซิลเลเตอร 
-008 แผงเครื่องช้ีบอก 
-009 ตัวสงกําลัง 
-010 สถานีสง 
-011 อุปกรณเครื่องวิทยุตางๆ 
-012 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 5835 
อุปกรณการบันทักเสียง 

-001 เครื่องขยาย 
-002 ตัวควบคุม 
-003 มอดิเตอร 
-004 ออสซิลเลเตอร 
-005 เครื่องเลนแผนเสียง 
-006 เครื่องบันทึกเสียง 
-007 แผนเสียง 
-008 แถบบันทึกเสียง 
-009 สวนประกอบเครื่องบันทึกเสียง 
-010 สวนประกอบเครื่องอัดแผนเสียง 
-011 เครื่องอัดแผนเสียง 
-012 ลวดบันทึกเสียง 
-013 อุปกรณตางๆในการบันทึกเสียง 
 

ประเภท 5840 
อุปกรณเรดา เวนหนวยอากาศ 

-001 เครื่องแอมพลิฟาย 
-002 หีบเก็บเครื่องตางๆ 
-003 เครื่องคํานวณตางๆ 
-004 ตัวควบคุมตางๆ 
-005 ผาคลุม 
-006 เครื่องกําเนิด 



32 

เรียบเรียบโดย ศน.นพดล โปงอาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓  

ประเภท 5840(ตอ) 
-007 เครื่องช้ีบอกตางๆ 
-008 เครื่องผสมวงจร 
-009 เครื่องมอดดูเลเตอร 
-010 เครื่องโมนิเตอร 
-011 เครื่องออสซิลเลเตอร 
-012 แผงเครื่องวัด 
-013 เครื่องสงกําลัง 
-014 เรดาชนิดตางๆ 
-015 เครื่องคํานวณระยะ 
-016 เครื่องวิทยุ 
-017 เครื่องบันทึก 
-018 เครื่องสงสัญญาณ 
-019 อุปกรณและสวนประกอบเรดาอ่ืนๆ 
 

ประเภท 5841 
อุปกรณเรดาหนวยทางอากาศ 

-001 เครื่องแอมพลิฟาย 
-002 หีบเก็บเครื่องตางๆ 
-003 เครื่องคํานวณ 
-004 เครื่องควบคุม 
-005 ผาคลุม 
-006 เครื่องกําเนิด 
-007 เครื่องช้ีบอก 
-008 เครื่องผสมวงจร 
-009 เครื่องมอดดูเลเตอร 
-010 เครื่องมอนิเตอร 
-011 เครื่องออสซิลเลเตอร 
-012 แผงเครื่องมือ 
-013 เครื่องสงกําลัง 
-014 เรดาชนิดตางๆ 
-015 เครื่องสงสัญญาณ 

ประเภท 5841 (ตอ) 

-016 เครื่องวิทยุ 
-017 เครื่องบันทึก 
-018 อุปกรณและสวนประกอบเรดาอ่ืนๆ 
 

ประเภท 5845 
อุปกรณฟงเสียงใตน้ํา 

-001 เครื่องแอมพลิฟาย 
-002 หีบเก็บเครื่องตางๆ 
-003 เครื่องคํานวณ 
-004 เครื่องควบคุม 
-005 ผาคลุม 
-006 เครื่องกําเนิด 
-007 เครื่องช้ีบอก 
-008 เครื่องผสมวงจร 
-009 เครื่องมอดดูเลเตอร 
-010 เครื่องโมนิเตอร 
-011 เครื่องออสซิลเลเตอร 
-012 แผนกําหนดจุด 
-013 เครื่องหาระยะ 
-014 เครื่องวิทยุ 
-015 เครื่องบันทึก 
-016 เครื่องสง 
-017 เครื่องรับ 
-018 เครื่องโซนาชนิดตางๆ 
-019 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 5850 
อุปกรณการติดตอดวย 

แสงที่มองเห็นและมองไมเห็น 
-001 เครื่องแอมพลิฟาย 
-002 หีบเก็บเครื่อง 
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ประเภท 5850(ตอ) 

-003 ตูเก็บเครื่อง 
-004 ชุดติดตอดวย แสงอินฟราเรด 
-005 ตัวควบคุม 
-006 เครื่องช้ีบอก 
-007 อุปกรณแสงอินฟราเรด 
-008 เครื่อสงอินฟราเรดแสง 
-009 เครื่องใหสัญญาณแสง 
-010 เครื่องมอดดูเลเตอร 
-011 เครื่องมอนิเตอร 
-012 เครื่องออสซิลเลเตอร 
-013 เครื่องสงกําลัง 
-014 เครื่องรับ 
-015 เครื่องสง 
-016 เครื่องเรดดิฟาย 
-017 อุปกรณอ่ืนๆ 
 

ประเภท 5860 
ส่ิงประดิษฐ และสวนประกอบการกระจายคลื่น 

-001 อุปกรณแสงเลเซอร 
-002 แกสเรเซอร 
-003 เครื่องเรเซอร 
-004 เครื่องมอดดูเลเตอร 
-005 เครื่องโมนิเตอร 
-006 เครื่องสะทอน 
-007 อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 

 
 

ประเภท 5895 
อุปกรณการติดตออื่นๆ 

-001 ศูนยโทรคมนาคม 
-002 ระบบการโทรคมนาคม 
-003 เครื่องแอมพลิฟาย 
-004 เครื่องมอดดูเลเตอร 
-005 เครื่องโมนิเตอร 
-006 เครื่องออสซิลเลเตอร 
-007 เครื่องใหสัญญาณ 
-008 เครื่องวิทยุ 
-009 อุปกรณอ่ืนๆ 
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กลุมที่ 59 : อุปกรณและสวนประกอบเครื่องไฟฟาและเครื่องอีเลคโทรนิค 
 

ประเภท 5905 
ตัวความตานทาน 

-001 ตัวความตานทานชนิดตางๆ 
-002 สวนประกอบตัวตานทาน 
-003 บาลลาสท 
-004 รีโอสแตท 
-005 ขดลวดความตานทาน 
-006 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 5910 
แคปนาซิเตอร 

-001 แคปนาซิเตอรชนิดตางๆ 
-002 สวนประกอบของแคปนาซิเตอร 
-003 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 5915 
เคร่ืองกรองความถี่และผสมวงจร 

-001 เครื่องความถ่ีชนิดตางๆ 
-002 ตัวเลือกความถ่ี 
-003 เครื่องผสมวงจร 
-004 ตีกวนคล่ืนรบกวน 
-005 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 5920 
ฟวสและเคร่ืองกันฟาผา 

-001 ฟวสชนิดตางๆ 
-002 สวนประกอบสําหรับฟวส 
-003 เครื่องกันฟาผา 
-004 อุปกรณและสวนประกอบของเครื่องกัน
ฟาผา 

 
ประเภท 5920(ตอ) 

-005 แผงฟวส 
-006 หีบฟวส 
-007 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 5925 
เคร่ืองตัดวงจร 

-001 เครื่องตัดวงจรชนิดตางๆ 
-002 อุปกรณและสวนประกอบเครื่องตัดวงจร 
-003 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 5930 
สวิทซ 

-001 สวิทซตางๆ 
-002 อุปกรณและสวนประกอบใชกับสวิทซ 
 

ประเภท 5935 
ขั้วตอสายไฟ 

-001 ขั้วตอสายไฟ 
-002 ขาเสียบ 
-003 ขั้วเสียบ 
-004 ปล๊ักเสียบ 
-005 ปล๊ักขาหลอด 
-006 สวนประกอบในการตอสายไฟอ่ืนๆ 
 

ประเภท 5940 
แผนจับและขั้วปลายสาย 

-001 ขั้วแบตเตอรี่ 
-002 คลิปแบตเตอรี ่
-003 ตัวตอขั้วแบตเตอรี่ 
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ประเภท 5940 (ตอ) 

-004 แผงขั้วปลายสาย 
-005 หีบขั้วปลายสาย 
-006 คลิปปลายสาย 
-007 เหล็กยึดขั้วปลายสาย 
-008 ขั้วปลายสาย 
-009 คลิปของสายเครื่องวัด 
-010 แถบสายปลายขั้ว 
-011 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 5945 
รีเรยตัวตอทางไฟและขดลวดแมเหล็กไฟฟา 

-001 รีเรย 
-002 คอนแทรก (ตัวตอทางไฟ) 
-003 โซลีนอยด(ขดลวดแมเหล็กไฟฟา) 
-004 ช้ินสวน และสวนประกอบของรีเรย คอน
แทรก และโซลีนอยด 
-005 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 5950 
ขดลวดและหมอแปลงไฟ 

-001 หมอแปลงศักย 
-002 ขดลวด (คอยล) 
-003 เครื่องประจุไฟแบตเตอรี่ 
-004 หมอแปลงไฟ (ทรานสฟอรมเมอร) 
-005 ช้ินสวนของขดลวด (คอยด) 
-006 ช้ินสวนของหมอแปลงไฟ(ทรานสฟอรม
เมอร) 
-007 ไฟฟาโชค 
-008 อ่ืนๆ 
 

 

 
ประเภท 5955 

แรบังคับความถี่วิทยุ 
-001 แรบังคับความถ่ีวิทยุ 
-002 สวนยึดแรบังคับ 
-003 เหล็กรัดตัวยึดแรบังคับ 
-004 สวนประกอบเกี่ยวกับแรบังคับ 
-005 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 5960 
หลอดอีเลคตรอนและเคร่ืองใชที่เกี่ยวของ 

-001 หลอดเปล่ียนประแสไฟ 
-002 หลอดไวเบรเตอร 
-003 หลอดอีเลคตรอนตางๆ 
-004 หลอดบังคับแรงเคล่ือนไฟฟา 
-005 หลอดถายรูป 
-006 หลอดเรคติฟาย 
-007 หลอดเพนโทรล 
-008 สวนประกอบและเครื่องใชเกี่ยวกับหลอดอี
เลคตรอนตางๆ 
-009 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 5961 
อุปกรณกึ่งตัวนําไฟฟาและเคร่ืองใชที่เกี่ยวของ 

-001 ทรานซิลเตอร 
-002 ไตรนิสเตอร 
-003 ชุดกึ่งตัวนําไฟฟาตางๆ 
-004 แรเรคติฟาย 
-005 โตอีเลคตริกเซลล 
-006 สวนประกอบและเครื่องใชเกี่ยวกับกึ่งตัวนํา
ไฟฟา 
-007 อ่ืนๆ 
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ประเภท 5962 

อุปกรณวงจรไมโครอิเลคโทรนิค 
-001 วงจรไมโครอีเลคโทรนิค 
-002 วงจรรวม 
-003 แผนวงจรรวม 
-004 อุปกรณอ่ืนๆ 
 

ประเภท 5965 
ชุดปากพูดหูฟง ชนิด สวมศีรษะปากพูด  

หูฟงไมโครโฟน และลําโพง 
-001 ไมโครโฟน 
-002 ลําโพง 
-003 ปากพูดหูฟง 
-004 สวนประกอบ และช้ินสวนของปากพูดหูฟง 
-005 สวนประกอบและช้ินสวนของไมโครโฟน 
-006 สวนประกอบและช้ินสวนลําโพง 
-007 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 5970 
ฉนวนและวัสดุที่เปนฉนวน 

-001 เทปอาบน้ํายา 
-002 เทปพันสาย 
-003 ฉนวนชนิดตางๆ 
-004 ผาชุบวานิช 
-005 เทปยาง 
-006 แผนแอสเบสทอล 
-007 แผนกระดาษฉนวน 
-008 หลอดฉนวน 
-009 อ่ืนๆ 
 
 

 
ประเภท 5975 

เคร่ืองใชและครุภัณฑไฟฟา 
-001 ทอนําสาย 
-002 รางน้ําฝน 
-003 หีบชุมสาย 
-004 เครื่องโลหะท่ีใชในการเดินสาย 
-005 เหล็กรัดสาย 
-006 อุปกรณและเครื่องใชการเดินสายตางๆ 
-007 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 5977 
แปรงไฟและอีเลคโทรล 

-001 แปรงถาน 
-002 แปรงไฟชนิดตางๆ 
-003 แผนอีเลคโทรล 
-004 ท่ียึดแปลงถาน 
-005 ท่ียึดแผนอีเลคโทรล 
-006 แปลงถานมอเตอร 
-007 แปรงถานแมกนิโต 
-008 แปลงถานเครื่องกําเนิดไฟ 
-009 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 5985 
สายอากาศ เสาอากาศ และส่ิงเกี่ยวของ 

-001 สายอากาศชนิดตางๆ 
-002 อุปกรณเกี่ยวกับสายอากาศ 
-003 เสาอากาศ รวมทั้งหอ 
-004 อุปกรณท่ีประกอบการติดตั้งเสาอากาศ 
-005 อ่ืนๆ 
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ประเภท 5990 

ซินโครและรีโซลเวอร 
-001 เครื่องสงซินโคร 
-002 มอเตอรเทเลซิน 
-003 เยนเนอเรเตอรเทเลซิน 
-004 เครื่องรับซินโคร 
-005 รีโซลเวอร ชาย-โดชาย 
-006 อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเภท 5995 

สายเคเบิล คอรดและสายไฟที่ใชกับเคร่ืองส่ือสาร 
-001 เคเบิลสายสงความถ่ีวิทยุ 
-002 เคเบิลสายโทรศัพท 
-003 คอรดสายโทรทัศน 
-004 คอรดสายไมโครโฟน 
-005 สายไฟ 
-006 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 5999 
องคประกอบไฟฟาและอีเลคโทรนิคอื่นๆ 

-001 แมเหล็กถาวร 
-002 แทงแมเหล็ก 
-003 สวิทซตัดตอ 
-004 สวิทซไฟ 
-005 ตัวกันสายเคเบิล 
-006 อ่ืนๆ 
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กลุม 61 : สายไฟ เครื่องกําเนิดไฟฟา และอุปกรณจายไฟฟา 

ประเภท 6105 
มอเตอรไฟฟา 

-001 มอเตอรไฟตรง 
-002 มอเตอรไฟสลับ 
-003 มอเตอรตอลําดับ 
-004 ช้ินสวนและสวนประกอบของมอเตอร
ไฟฟา 
 

ประเภท 6110 
เคร่ืองควบคุมไฟฟา 

-001 เครื่องช้ีบอกกําลัง 
-002 เครื่องบังคับมอเตอร 
-003 สวิทซเกียร 
-004 แผงเครื่องวัด 
-005 เครื่องควบคุมแรงเคล่ือนไฟฟา 
-006 เครื่องควบคุมกระแส 
-007 เครื่องควบคุมความถ่ี 
-008 เครื่องควบคุมกระแสไฟรวม 
-009 แผงทางไฟ 
-010 เครื่องควบคุมไฟฟาอื่นๆ 
-011 สวนประกอบของเครื่องควบคุมไฟฟา 
 

ประเภท 6115 
เคร่ืองกําเนิดไฟฟาและชุดเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 

-001 เครื่องกําเนิดไฟฟาแผงและชนิดตางๆ 
-002 ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟา (เครื่องยนตแกส
โซลีนเครื่องเทอรโบน) 
-003 สวนประกอบของเครื่องกําเนิดไฟฟา 
-004 อ่ืนๆ 

 

ประเภท 6116 
องคประกอบและสวนประกอบ 
ชุดกําเนิดพลังงานดวยเชื้อเพลิง 

-001 ชุดกําเนิดพลังงานไฟฟาดวยเช้ือเพลิง 
-002 ชุดยอยพลังงานไฟฟา 
-003 อ่ืนๆ 

ประเภท 6120 
หมอแปลงไฟฟาศูนยจายไฟและโรงไฟฟา 

-001 หมอแปลงไฟฟาศูนยจาย 
-002 โรงไฟฟาสถานียอย 
-003 หมอแปลงไฟฟาแบบตางๆ 
-004 สวนประกอบของหมอแปลงไฟฟา 
-005 อ่ืนๆ 

ประเภท 6125 
เคร่ืองเปลี่ยนกระแสไฟฟาชนิดหมุน 

-001 ไดนาโม 
-002 สวนประกอบไดนาโม 
-003 ตัวเปล่ียนความถ่ี 
-004 มอเตอรเปล่ียนกระแส 
-005 มอเตอรเยนนอเรเตอร 
-006 สวนประกอบของมอเตอร 
-007 อ่ืนๆ 

ประเภท 6130 
เคร่ืองเปลี่ยนกระแสไฟฟาชนิดไมหมุน 

-001 เครื่องประจุไฟแบตเตอรี่ 
-002 เครื่องประจุไฟทังกา 
-003 สวนประกอบเครื่องประจุไฟแบตเตอรี่ 
-004 สวนประกอบเครื่องประจุไฟทังกา 
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ประเภท 6135 

แบตเตอร่ีแบบแรก 
-001 แบตเตอรี่แหง 
-002 แบตเตอรี่ไฟฉาย 
-003 แบตเตอรี่นิวเคลีย 
-004 แบตเตอรี่ความรอน 
-005 แบตเตอรี่เปยกแบบแรก 
-006 สวนประกอบของแบตเตอรี่แบบแรก 
 

ประเภท 6140 
แบตเตอร่ีแบบที่ 2 

-001 แบตเตอรี่แบบที่ 2 
-002 สวนประกอบและช้ินสวนแบตเตอรี่แบบท่ี 2 
-003 ช้ันเก็บแบตเตอรี่ 
-004 ถาดรองแบตเตอรี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเภท 6145 

ลวดสายไฟและสายเคเบิล 
-001 ลวดสายอากาศ 
-002 แถบทองแดง 
-003 สายเคเบิลโทรศัพท 
-004 ลวดสายไฟ 
-005 สายฟวส 
-006 สายไฟจุดระเบิด 
-007 สายเกรียวดวงโคม 
-008 ลวดแมเหล็ก 
-009 เคเบิลแมกนิโต 
-010 สายเคเบิลสงความถ่ีวิทยุ 
-011 ลวดความตานทาน 
-012 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 6150 
อุปกรณเคร่ืองใหกังงานและแจกจายไฟฟาอื่นๆ 

-001 ดอกปองกันไฟฟาแรงสูง 
-002 ลวดและสายเคเบิลที่ทําไวใชเฉพาะงาน 
-003 อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

เรียบเรียบโดย ศน.นพดล โปงอาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓  

กลุมที่ 62 : หลอดไฟและอุปกรณติดตั้ง เครื่องใหแสงสวาง 
 

ประเภท 6210 
อุปกรณติดตั้งไฟฟาภายในและภายนอกอาคาร 

-001 เครื่องหมายแสงสวางทาอากาศ 
-002 เครื่องหมายแสงสวางทางวิ่ง 
-003 แสงสวางหนาปด 
-004 แสงสวางถนนหนทาง 
-005 แสงสวางชานชลารถไฟ 
-006 แสงสวางท่ีใชในสนามกีฬา 
-007 อุปกรณท่ีใชติดตั้งเครื่องใชแสงสวางอ่ืนๆ 
 

ประเภท 6220 
อุปกรณติดตั้งและแสงสวางในยานพาหนะ 

-001 แสงสวางท่ีใชบนอากาศยาน 
-002 ไฟทาย 
-003 ไฟช้ีบอก 
-004 ไฟสวางที่ใชในรถยนต 
-005 แสงสวางท่ีใชในเรือ 
-006 แสงสวางท่ีใชในรถไฟ 
-007 ไฟเตือน 
-008 ไฟหยุด 
-009 ไฟสองปายทะเบียน 
-010 ไฟเล้ียว 
-011 ไฟอ่ืนๆ 
 

ประเภท 6230 
เคร่ืองใหแสงสวางชนิดมือถือและนําไปมาได 

-001 ไฟฉายแบบตางๆ 
-002 ไฟรักษาการณ 
-003 ไฟแบตเตอรี่ 
-004 ไฟตั้งโตะ หรือตั้งเตียง 

 
ประเภท 6230(ตอ) 

-005 ไฟชนิดขาตั้ง 
-006 ไฟสองถายรูป 
-007 ไฟวาบถายรูป 
-008 ไฟสองคนหา 
-009 อุปกรณอ่ืน เกี่ยวกับเครื่องใหแสงสวางชนิดนี ้
 

ประเภท 6240 
หลอดไฟฟา 

-001 หลอดไฟ 
-002 หลอดไฟนีออน 
-003 หลอดไฟถายรูป 
-004 หลอดไฟหนาปด 
-005 หลอดไฟอินฟราเรด 
-006 หลอดไฟใหความรอน 
-007 หลอดไฟอ่ืนๆ 
 

ประเภท 6250 
บาลลาสต ที่ยึดหลอด และสตารทเตอร 

-001 บาลลาสต 
-002 สตารทเตอร 
-003 ขั้วหลอด 
-004 ขั้วเสียบหลอด 
-005 แทนยึดหลอด 
-006 ฐานยึดหลอด 
-007 กานตอขั้วหลอด 
-008 อ่ืนๆ 
 
 

ประเภท 6260 
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อุปกรณแสงสวางที่ไมใชไฟฟา 
-001 ตะเกียง 
-002 เทียน 
-003 คบไฟ 
-004 พลุสองสวาง 
-005 หลอดไฟนิวเคลีย 
-006 อุปกรณอ่ืนๆ 
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กลุมที่ 66 : เครื่องมือและอุปกรณหองปฏิบัติการ (ทดลอง) 
 

ประเภท 6605 
เคร่ืองมือนํารอง 

-001 เข็มทิศตางๆ 
-002 เซกแทนท 
-003 ออกเทน 
-004 เครื่องช้ีบอกตําแหนงอากาศ 
-005 เครื่องวัดอาซิมุธ 
-006 เครื่องวัดแบริ่ง 
-007 เครื่องคํานวณเพ่ือนํารองตางๆ 
-008 เครื่องใหอากาศทรงตัว 
-009 เครื่องไยโร 
-010 แผนกําหนดจุด 
-011 เครื่องบันทึกการนํารอง 
-012 กลองเดินเรือ 
-013 อุปกรณนํารองอ่ืน 
 

ประเภท 6610 
เคร่ืองมือประกอบการบิน 

-001 เครื่องวัดความเร็ว 
-002 เครื่องวัดอาการไต 
-003 เครื่องวัดเล้ียวและเอียง 
-004 เครื่องวัดขอบฟา 
-005 เครื่องบอกอาการของอากาศยาน 
-006 เครื่องคํานวณความเร็วลม 
-007 เครื่องวัดความกดดัน 
-008 เครื่องวัดความสูง 
-009 เครื่องคํานวณเพ่ือการบินตางๆ 
-010 เครื่องวัดการบินตางๆ 
-011 ทอเวนทูรี่ 
-012 ทอสแตติด 

 
ประเภท 6610(ตอ) 

-013 ทอปโต 
-014 อุปกรณการบินอื่นๆ 
 

ประเภท 6615 
เคร่ืองกลนักบินอัตโนมัติ 

และองคประกอบไยโรทางอากาศ 
-001 เครื่องกลนักบินอัตโนมัติ 
-002 เครื่องบังคับนักบินอัตโนมัติ 
-003 อุปกรณเครื่องกลนักบินอัตโนมัติ 
-004 เครื่องไยโรตางๆท่ีใชกับอากาศยาน 
 

ประเภท 6620 
เคร่ืองวัดใชกับเคร่ืองยนต 

-001 เครื่องวัดใชกับเครื่องยนตอากาศยาน 
-002 เครื่องวัดใชกับเครื่องยนตเรือ 
-003 เครื่องวัดใชกับเครื่องยนตอ่ืนๆ 
 

ประเภท 6625 
เคร่ืองมือทดสอบอละเคร่ืองวัดคุณสมบัติทางไฟฟา

และทางอีเลคโทรนิค 
-001 เครื่องมือทดสอบไฟฟาตางๆ 
-002 ชุดเครื่องมือทดสอบไฟฟาตางๆ 
-003 มิเตอรวัดระบบไฟฟาและอีเลคโทรนิคตางๆ 
-004 เครื่องช้ีบอกระบบไฟฟาและอีเลคโทรนิค
ตางๆ 
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ประเภท 6630 
เคร่ืองมือวิเคราะหทางเคมี 

-001 หลอดตัวอยางน้ํา 
-002 ชุดควบคุมคุณภาพน้ํา 
-003 เครื่องมือวัดความหนืด 
-004 ไฮโดรมิเตอรตางๆ 
-005 ชุดทดสอบแรงเสียดทานของวัสดุหลอล่ืน 
-006 สีวิเคราะห 
-007 กระดาษวิเคราะห 
-008 หลอดเก็บตัวอยางทดลองอ่ืนๆ 
-009 ชุดทดสอบคอนกรีต 
-010 ชุดทดสอบดิน 
-011 ชุดทดสอบปโตรเลียม 
-012 ยูริโรมิเตอร 
-013 ไซโครตรอน 
-014 อ่ืนๆ 

ประเภท 6635 
อุปกรณทดสอบคุณสมบัติทางฟสิกส 

-001 เครื่องทดสอบความแข็ง 
-002 เครื่องเอ็กซเรยทางอุตสาหกรรม 
-003 เครื่องวิเคราะหขนาดอนุภาค 
-004 เบตาตรอน 
-005 อุปกรณตรวจสอบสภาพดวยอุลตราโซนิค 
-006 เครื่องจักทดสอบยางนอก 
-007 เครื่องทดสอบแรงบิด 
-008 เครื่องทดสอบความเหนียว 
-009 เครื่องทดสอบความยืดหด 
-010 เครื่องทดสอบแรงหนีบ 
-011 เครื่องทดสอบแรงฉีกขาด 
-012 มิเตอรวัดการทะลุทะลวง 
-013 เครื่องจักรวัดขนาดตางๆ 
-014 เครื่องจักรทดสอบขนาดตางๆ 
-015 อ่ืนๆ 

ประเภท 6636 
หองทดสอบสภาวะแวดลอมและอุปกรณเกี่ยวของ 

-001 หองทดลองสภาวะแวดลอมแบบตางๆ 
-002 ทอลม 
-003 มิเตอรวัดอากาศ 
-004 อึปกรณฝนเทียม 
 

ประเภท 6640 
อุปกรณและส่ิงของในหองทดลอง 

-001 เครื่องทดลองที่ทําดวยแกว เชน ขวดทดลอง 
หลอดแกว กรวย ฯลฯ 
-002 เครื่องทดลองที่ทําดวยพลาสติก 
-003 เตา 
-004 ทรายขาว 
-005 กระดาษลิตมัส 
-006 กระดาษกรอง 
-007 กระดาษเช็ดเลนซ 
-008 เข็มเสียบตัวแมลง 
-009 ไยแกว 
-010 ถุงตาขายตลบแมลง 
-011 ตะเกียงเพื่อการทดลอง 
-012 ท่ีวางหลอดทดลอง 
-013 กระดาษทดลอง 
-014 ขาตั้งหลอดทดลอง 
-015 ตะกราห้ิวหลอดทดลอง 
-016 เตาหองทดลอง 
-017 สูบสุญญากาศ 
-018 ทรายทะเล 
-019 โลปองกันอันตรายในการทดลอง 
-020 ท่ีลางขวดทดลอง 
-021 แปรงลวดลางหลอดแกว 
-022 อ่ืนๆ 
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ประเภท 6645 
เคร่ืองวัดบอกเวลา 

-001 นาฬิกาอากาศยาน 
-002 นาฬิกาปลุก 
-003 นาฬิกาเรือน 
-004 นาฬิกาไฟฟา 
-005 นาฬิกาขอมือ 
-006 นาฬิกาฝาผนัง 
-007 นาฬิกาเครื่องกลตางๆ 
-008 นาฬิกาจับเวลาตางๆ 
-009 เครื่องบันทึกเวลา 
-010 สวนประกอบของนาฬิกาแบบตางๆ 
-011 เครื่องบันทึกผลงาน 
-012 เครื่องประทับเวลา 
-013 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 6650 
เคร่ืองมือทางทัศนะ 

-001 แวนขยาย 
-002 กลองจุลทัศน 
-003 กลองเปอริสโคป 
-004 กลองเทเลสโคป 
-005 กลองอาซิมุท 
-006 โลเปล-อาย 
-007 โมโครสโคป 
-008 ปริซึม 
-009 กระจกมาตรา 
-010 กระจกสะทอน 
-011 แวน 
-012 อ่ืนๆ 
 
 
 

ประเภท 6655 
เคร่ืองมือทางยีออฟชิคสและดาราศาสตร 

-001 เครื่องมือทางดาราศาสตร 
-002 เครื่องมือทางยีออฟชิคส 
-003 เครื่องวัดประแสน้ํา 
-004 เครื่องยีออเดติค 
-005 เครื่องมือสมุทรศาสตร 
-006 เครื่องช้ีบอกการเปล่ียนแปลงแมเหล็กโลก 
-007 ชุดเครื่องการแผกระจายของโซลา 
-008 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 6660 
เคร่ืองมืออุตุนิยม 

-001 บอลลูนตรวจอากาศ 
-002 ชุดเรดิโอซอนด 
-003 ชุดเรดาซอนด 
-004 แผนภาพอากาศ 
-005 แผนภาพบาโร 
-006 บาโรมิเตอรตางๆ 
-007 สวิทซบาโร 
-008 แผนกําหนดจุดทางอุตุนิยม 
-009 เครื่องคํานวณทางอุตุนิยม 
-010 วาวตรวจอากาศ 
-011 เครื่องวัดน้ําฝน 
-012 เครื่องช้ีบอกทิศทางลม 
-013 เครื่องช้ีบอกความเร็วลม 
-014 เครื่องช้ีบอการเกิดพายุ 
-015 ชุดตรวจการอุตุนิยม 
-016 ชุดโอโซนซอนด 
-017 เครื่องคํานวณความกดอากาศ 
-018 เครื่องบันทึกความสูงเมฆ 
-019 เครื่องบันทึก ฝนตก แดด ทิศทาง และ
ความเร็วลม 
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ประเภท 6660 (ตอ) 
-020 ตัวหมุนวัดความเร็วลม 
-021 เครื่องรับ เครื่องสง ทางอุตุนิยม 
-022 ชุดไอรซอนด 
-023 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติและธรรมดา 
-024 อ่ืน 
 

ประเภท 6665 
เคร่ืองมือตรวจคนหาเกี่ยวกับอันตราย 

-001 เครื่องตรวจคนกัมมันตภาพรังสี 
-002 เครื่องมือตรวจคนแกสพิษ 
-003 เครื่องมือตรวจคนทุนระเบิด 
-004 เครื่องเตือนภัยเกี่ยวสารเคมี 
-005 เครื่องเตือนภัยเกี่ยวแกสพิษ 
-006 ชุดวิเคราะหและตัวอยางสารเคมี-ชีวะ-รังสี 
-007 ชุดวิเคราะหสารเคมี 
-008 ชุดตรวจสอบเช้ือ แบคทีเรียในน้ํา 
-009 ชุดตัวอยางสารชีวะ 
-010 เครื่องคํานวณความเขมของรังสี 
-011 ชุดตรวจสอบน้ํา 
-012 ชุดตรวจสอบอุณหภูมิ 
-013 ชุดตรวจสอบการรั่วของหนากากปองกันไอ
พิษ 
-014 ชุดตรวจสอบการรั่วของอุปกรณสารเคมี-
ชีวะ-รังสี 
-015 ชุดตรวจสอบสารเคมีในอาหาร 
 

ประเภท 6670 
เคร่ืองวัดและเคร่ืองชั่ง 

-001 เครื่องวัดแบบและชนิดตางๆ 
-002 เครื่องช่ังแบบและชนิดตางๆ 
-003 ชุดปรับเทียบสภาพเครื่องวัดและเครื่องช่ัง 
 

ประเภท 6675 
เคร่ืองมือเขียนแบบ สํารวจ และทําแผนที่ 

-001 เครื่องเขียนแบบ 
-002 เครื่องวัดความเขมของแสง 
-003 เครื่องวัดแอสตรอแลป 
-004 กลองธีโอโดไลท 
-005 ถุงนักสํารวจ 
-006 เข็มทิศลําแสง 
-007 วงเวียนตางๆ 
-008 เครื่องหาความสูง 
-009 เครื่องวัดระยะ (ไมรวมสายวัดชางสํารวจ) 
-010 เครื่องมือชุดทําแผนท่ี 
-011 อุปกรณถายภาพทางอากาศ 
-012 อุปกรณเครื่องมือการถายภาพแผนที ่
-013 เครื่องพิมพแผนที ่
-014 เครื่องมือชุดสํารวจ 
-015 เสากําหนดระยะ 
-016 โปรแทรกเตอร 
-017 กลองหรือหีบเก็บอุปกรณประเภทนี้ 
-018 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 6680 
เคร่ืองมือวัดของเหลว การไหลของแกส ระดับ

ของเหลว และการเคลื่อนไหวทางกล 
-001 เครื่องวัดรอบ 
-002 เครื่องวัดการไหลของของเหลว 
-003 เครื่องวัดการไหลของแกส 
-004 เครื่องนับจํานวนแบบหมุน 
-005 เครื่องนับจํานวนกระแสไฟฟา 
-006 เครื่องวัดอัตราเรง 
-007 ท่ีวัดระดับของเหลว 
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ประเภท 6680 (ตอ) 
-008 ลูกลอยกําหนดระดับของเหลว 
-009 เครื่องวัดความเร็ว 
-010 ชุดเครื่องวัดและตรวจสอบน้ํามันปโตรเลียม 
-011 มิเตอรบอกปริมาตรของแกส 
-012 ตัวชี้บอกอ่ืนๆ 
 

ประเภท 6685 
เคร่ืองมือวัดและเคร่ืองควบคุมความดัน อุณหภูมิ 

และความชื้น 
-001 เครื่องวัดความกดดัน 
-002 สายวัดเทอรโมดับเบิล 
-003 หลอดความตานทาน 
-004 เครื่องควบคุมการอัด อุณหภูมิ และความชื้น 
-005 ไพโรมิเตอรตางๆ 
-006 มาโนมิเตอรตางๆ 
-007 บารอมิเตอร 
-008 เครื่องช้ีบอกความช้ืน 
-009 เครื่องวัดสุญญากาศ 
-010 เครื่องควบคุมการไหลของแกส 
-011 เครื่องตรวจสอบ ความดัน อุณหภูมิ 
ความชื้น 
-012 เทอรโมดับเบิล 
-013 เทอรโมมิเตอร (ไมรวมท่ีวัดความรอน
คนไข) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท 6695 
เคร่ืองมืออื่นๆ 

-001 ถุงตัวอยางอาหาร 
-002 หามลอไฟฟา 
-003 ชุดคาสิเบรชั่นตางๆ 
-004 ชุดไดนาโมมิเตอร 
-005 เครื่องวัดแรงดันการไหล 
-006 เครื่องช้ีบอกปริมาณของเหลว 
-007 เครื่องจักรวัดผา 
-008 เครื่องควบคุมการบริสุทธ์ิของของเหลว 
-009 ชุดวิเคราะหไขมันสัตว 
-010 มิเตอรวัดการเคล่ือนท่ี 
-011 ตัวอยางเนื้อที่ใชวัดเปรียบเทียบ 
-012 ตัวอยางเมล็ดพืชที่ใชวัดเปรียบเทียบ 
-013 ตัวอยางของเหลวท่ีใชวัดเปรียบเทียบ 
-014 แผนตรวจสอบไข 
-015 แผนตรวจสอบเครื่องวัดความสวาง 
-016 ชุดเครื่องวัดแรงบิด 
-017 เครื่องตรวจสอบแรงบิด 
-018 อ่ืนๆ 
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กลุมที่ 67 : อุปกรณการภาพ 
 

ประเภท 6710 
กลองถายภาพยนตร 

-001 กลองถายภาพทางอากาศ 
-002 กลองถายภาพยนตร 
-003 กระจกสองเพื่อการถายภาพยนตร 
-004 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 6720 
กลองถายภาพนิ่ง 

-001 กลองถายภาพทางอากาศ 
-002 กลองถายทําพ้ืนท่ี 
-003 กลองถายไมโครฟลม 
-004 กลองถายทําสําเนา 
-005 กลองถายรูป (ไมรวมกลอง เอ็กซเรย) 
-006 กลองถายรูปหองทดลอง 
-007 กลองถายเลนสคู 
-008 อ่ืนๆ 

 
ประเภท 6730 

อุปกรณเคร่ือง ฉายภาพ 
-001 เครื่องฉายภาพนิ่ง แบบและชนิดตางๆ 
-002 จอ 
-003 เครื่องฉายภาพยนตรทั้งมีเสียงและไมมีเสียง 
-004 เครื่องฉายสไลด 
-005 เครื่องอานไมโครไฟล 
-006 เครื่องฉายสเตอริโอ 
-007 อุปกรณการฉายภาพอ่ืนๆ 
 
 
 

 
ประเภท 6740 

อุปกรณการลาง และอัดภาพ 
-001 ถาดลางรูป 
-002 หนวยควบคุมอุณหภูมิกรรมวิธีการลางภาพ 
-003 ถังลาง 
-004 โตะแตงฟลม 
-005 คลิปติดฟลม 
-006 ถังน้ํายาดิเวลโลพ 
-007 เครื่องทําใหฟลมแหง 
-008 เครื่องทําใหกระดาษภาพแหง 
-009 เครื่องตรวจภาพ 
-010 เครื่องตรวจฟลมภาพยนตร 
-011 เครื่องขยายภาพ 
-012 เครื่องตรวจสอบหนากลอง 
-013 เครื่องลางฟลม 
-014 เครื่องมวนฟลม 
-015 เครื่องตัดตอฟลม 
-016 โครงอัดภาพ 
-017 ท่ีแขวนภาพและฟลม 
-018 เครื่องวัดแสง 
-019 อางผสมน้ํายาลางรูป 
-020 อุปกรณอ่ืนๆ 
 

ประเภท 6750 
วัสดุเกี่ยวกับการภาพ 

-001 น้ํายาลางภาพ 
-002 แอลกอฮอล 
-003 กรดบอริก 
-004 กรดไซตริก 
-005 ฟลม (เวนฟลม K-RAY ) 
-006 มุมติดภาพ 
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ประเภท 6750 (ตอ) 
-007 กรอบแผนฟลม 
-008 น้ํายาดีเวลโลพ 
-009 กระดาษอัด 
-010 น้ํายาไฮโป 
-011 น้ํายารักษาภาพใหคงทน 
-012 น้ํายาหยุดภาพ 
-013 กรดซัลฟูริกลาง 
-014 ตัวทําใหแหง 
-015 กระดาษไขรูปไอแสง 
-016 ดวงโคมถายภาพ 
-017 อุปกรณอ่ืนๆ 
 

ประเภท 6760 
อุปกรณการภาพและส่ิงอ่ืนๆ 

-001 เครื่องวัดแสง 
-002 ขาตั้งกลอง 
-003 เครื่องกรองแสง 
-004 เลนสตางๆ 
-005 ขาตั้งเครื่องใหแสง 
-006 กรองบังแสง 
-007 ตัวกรองแสง 
-008 ไฟถายภาพ 
-009 กลองฟลม 
-010 มวนฟลม 
-011 สมุดภาพ 
-012 ท่ีตั้งกลองถายภาพทางอากาศ 
-013 ผาครอบเลนส 
-014 ถังฟลม 
-015 ท่ีตัดกระดาษตัดภาพ 
-016 เลนสขยายภาพฉาย 
-017 เลนสถายมุมกลอง 
-018 ตูเก็บฟลม 

ประเภท 6760 (ตอ) 
-019 ไฟสอง 
-020 กานตอเลนส 
-021 ผาคลุมกลองถายภาพ 
-022 เครื่องทดสอบ 
-023 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 6770 
ฟลมที่ถายและลางแลว 

-001 ฟลมภาพยนตรเสียงและเงียบ 
-002 ฟลมภาพที่ลางแลว (ไมรวมฟลมที่ใชฝก

ศึกษา) 
-003 ฟลมแผน 
-004 ฟลมอ่ืนๆ 
 

ประเภท 6710 
ชุดถายภาพ 

-001 ชุดเครื่องใชในการถายภาพ 
-002 รถพวงหองมืดลางและถายภาพ 
-003 ชุดทําภาพใหแหง 
-004 ชุดอุปกรณหองมืด 
-005 ชุดใหแสงภาพถาย 
-006 ชุดถายภาพ 
-007 ชุดซอมและมวนฟลม 
-008 อ่ืนๆ 
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กลุมที่ 69 : เครื่องชวยฝกและอุปกรณ 
 

ประเภท 6910 
เคร่ืองชวยฝก 

-001 เครื่องชวยฝกตางๆ 
-002 แบบจําลองของจริง 
-003 ชุดบันทึกเสียงตางๆ 
-004 หุนจําลอง 
-005 ฟลมตางๆ 
-006 แบบผาซีก 
-007 แบบจําลองตามสากล 
-008 เครื่องชวยฝกการเดินเรือและการเดินอากาศ 
-009 เครื่องชวยฝกใชเครื่องวัดประกอบการบิน 
-010 เครื่องชวยฝกใชยานพาหนะ 
-011 แบบจําลองของกระสุน (ไมรวมกระสุนฝกยิง) 
-012 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 6920 
อุปกรณการฝกอาวุธ 

-001 เปาตางๆ 
-002 โครงเปา 
-003 เครื่องฝกท้ิงระเบิด 
-004 เครื่องฝกยิงปน 
-005 เปาอากาศ 
-006 เปาปนตอสูอากาศยาน 
-007 เปาบิน 
-008 เครื่องชวยฝกการใชอาวุธชนิดตางๆ 
 
 
 
 
 
 

 
ประเภท 6930 

อุปกรณการฝกบินอัตโนมัติ 
-001 อุปกรณฝกบินอัตโนมัติ 
-002 เครื่องควบคุมการฝก 
-003 เครื่องชวยฝกการบิน 
-004 อุปกรณการฝกปฏิบัติการ 
-005 เครื่องฝกใชภูมิประเทศจําลอง 
-006 อุปกรณตนหนดาราศาสตร 
-007 อุปกรณการฝกขับรถ 
-008 อุปกรณฝกบินภูมิประเทศ 
-009 อุปกรณฝกบินใชเครื่องวัดการเซ 
-010 อุปกรณฝกระบบอาวุธอากาศยาน 
-011 อุปกรณการฝกเครื่องวัดลงสนาม 
-012 อุปกรณการฝกเครื่องวัดการบิน 
-013 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 6940 
อุปกรณการฝกการส่ือสาร 

-001 อุปกรณการฝกเรดา 
-002 อุปกรณการฝกโซนา 
-003 อุปกรณการฝกวิทยุ 
-004 อุปกรณการฝกโลแรน 
-005 อุปกรณการฝกคอมพิวเตอร 
-006 อุปกรณการฝกเครื่องควบคุม 
-007 อุปกรณการฝกใชรหัส 
-008 อุปกรณการฝกการสงสัญญาณ 
-009 อ่ืนๆ 
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กลุมที่ 71 : เครื่องตกแตง 
 

ประเภท 7105 
เคร่ืองตกแตงบาน 

-001 บารบริการ 
-002 มานั่ง 
-003 เตียงนอนแบบตางๆ (ไมรวมเตียงพยาบาล 

เตียงโรงพยาบาล) 
-004 ตูหนังสือ 
-005 เกาอ้ีชนิดตางๆ 
-006 โตะชนิดตางๆ 
-007 โซฟา 
-008 ห้ิงหนังสือ 
-009 กระจกสอง 
-010 กรอบรูป 
-011 โตะเครื่องแปง 
-012 เครื่องตกแตงคายพัก 
-013 ท่ีนอน 
-014 ชุดรับแขก 
-015 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 7110 
เคร่ืองตกแตงสํานักงาน 

-001 ตูเก็บหนังสือ 
-002 ตูเก็บเอกสารเปนล้ินชัก 
-003 ตูการเด็กซ 
-004 ตูนิรภัย 
-005 กระดานดํา 
-006 เกาอ้ีชนิดตางๆ 
-007 โตะชนิดตางๆ 
-008 ตูรับไปรษณีย 
-009 ห้ิงเก็บหนังสือ 
-010 ขาตั้งชนิดตางๆ 

 
ประเภท 7110 (ตอ) 

-011 กระบะใสหนังสือบนโตะ 
-012 ตูโทรศัพท 
-013 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 7125 
ตู หีบ ชองเก็บของ หองเก็บของ 

-001 ตูชองเก็บของ 
-002 ตูเก็บของ 
-003 หีบเก็บของ 
-004 ช้ันเก็บของ 
-005 ห้ิงเก็บของ 
-006 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 7195 
เคร่ืองประดับและเคร่ืองตกแตงอื่นๆ 

-001 กระดานประกาศแจงความ 
-002 กระดานการจาก (แสดงการอยู-ไมอยูของ

บุคคล) 
-003 กระดานแผนท่ี 
-004 เคาทเตอร 
-005 ท่ีวางรม 
-006 ท่ีวางหนังสือพิมพ 
-007 ท่ีวางดิกชันนารี 
-008 ตูแสดง ตูโชว (เวนตูเย็น) 
-009 อ่ืนๆ 
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กลุมที่ 72 : เครื่องใชและเครื่องตกแตงบานและรานคา 
 

ประเภท 7210 
เคร่ืองใชประจําบาน 

-001 ผาหม 
-002 ผาปูรองนอน 
-003 ผาปูท่ีนอน 
-004 ผาคลุมเตียง 
-005 ปลอกหมอน 
-006 ผาปูโตะ 
-007 ผารองจาน 
-008 มุง 
-009 ผาเช็ดตัว 
-010 ผาใชงานบานอ่ืนๆ 
-011 เครื่องตกแตงท่ีทําดวยผา 
-012 เครื่องตกแตงท่ีทําดวยพลาสติก 
-013 เครื่องตกแตงท่ีทําดวยกระดาษ 
-014 เครื่องตกแตงท่ีทําดวยยาง 
-015 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 7220 
เคร่ืองปูพ้ืน 

-001 พรมชนิดตางๆ (เวนพรมพื้นรถ) 
-002 กระเบ้ืองยางแอสฟาลท 
-003 กระเบ้ืองชนิดตางๆ 
-004 พรมน้ํามัน 
-005 เส่ือชนิดตางๆ 
-006 อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 

 
ประเภท 7230 

ฉากกั้น ผามานและบังตา 
-001 ผามานชนิดตางๆ 
-002 มานบังตา 
-003 ฉากกั้นชนิดตางๆ 
-004 ของเกี่ยวมาน 
-005 รางเล่ือนผามาน 
-006 มานพลาสติก 
-007 มานใยแกว 
-008 เครื่องประกอบมานตางๆ 
-009 มูล่ี 
-010 ท่ีกันแดด 
-011 อ่ืนๆ 

 
ประเภท 7240 

ภาชนะที่ใชประโยชนในบานและรานคา 
-001 กระจาดชนิดตางๆ 
-002 ถังขยะ 
-003 ถังรดน้ําตนไม 
-004 ถังชนิดตางๆ 
-005 ถังใสผา 
-006 ตะกราชนิดตางๆ 
-007 ผาครอบถังตางๆ 
-008 ถังน้ํามันเชื้อเพลิง 
-009 โอง 
-010 กระโถน 
-011 ขัน 
-012 อ่ืนๆ 
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ประเภท 72906910 

เคร่ืองใชตกแตงบานและรานคา 
-001 ชุดเตาไฟ 
-002 แจกัน 
-003 จักรเย็บผาใชในบาน 
-004 ท่ีแขวนเส้ือผา 
-005 ฝาชี 
-006 ท่ีเปาผม 
-007 กระดานรีดผา 
-008 ท่ีพนน้ํารีดผา 
-009 ถุงใสเส้ือผา 
-010 กระดานซักผา 
-011 ถาดตักขี้ฝุน 
-012 อ่ืนๆ 
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เรียบเรียบโดย ศน.นพดล โปงอาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓  

กลุมที่ 73 : อุปกรณประกอบอาหารและเล้ียงดู 
 

ประเภท 7310 
เคร่ืองครัว เคร่ืองทําขนมปง และเคร่ืองเลี้ยงดู 

-001 เตาอบชนิดตางๆ 
-002 ท่ีปงขนมปง 
-003 ท่ีทําขนมผิงและทําขนมรังผ้ึง 
-004 ตะแกรงเหล็ก 
-005 หมอรอนชนิดตางๆ 
-006 รถเข็นบริการอาหารรอนชนิดตางๆ 
-007 กระทะชนิดตางๆ 
-008 หมอตมกาแฟ 
-009 เตา 
-010 หมออบความดัน 
-011 ถาดอุน 
-012 อุปกรณอ่ืนที่ใหความรอนประกอบอาหาร 
 

ประเภท 7320 
อุปกรณเคร่ืองใชในครัว 

-001 เครื่องลางชาม (ไมรวมอางลางชาม) 
-002 เครื่องห่ันอาหาร 
-003 เครื่องผสมอาหาร 
-004 ท่ีลับมีด 
-005 ตูกับขาว 
-006 ตูเก็บเครื่องใชในครัว 
-007 เครื่องบดกาแฟ 
-008 เครื่องลางแกว 
-009 ขาตั้งวางถาด 
-010 ช้ันวางอาหารเครื่องใช 
-011 เครื่องทําไอศกรีม 
-012 เครื่องคั้นผลไม 
-013 เครื่องใชอ่ืนๆ 
 

 
ประเภท 7330 

เคร่ืองมือและภาชนะในครัว 
-001 หมอ 
-002 กระทะ 
-003 เครื่องเปดกระปอง 
-004 เครื่องขูด 
-005 เครื่องบดอาหาร 
-006 เครื่องกะเทาะเปลือก 
-007 กระติก 
-008 เหยือกน้ํา 
-009 เครื่องวัด ตวงตางๆ 
-010 เขียง 
-011 เครื่องตีไข 
-012 กาน้ํา 
-013 เครื่องคนแปง 
-014 เครื่องคั้นผลไม 
-015 ถาดใสของตางๆ 
-016 ช้ันวางของ 
-017 ขาตั้ง 
-018 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 7340 
เคร่ืองตัดและภาชนะ 

-001 มีด 
-002 ซอม 
-003 ชอน 
-004 ตะเกียบ 
-005 อ่ืนๆ 
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ประเภท 7350 

ของใชสําหรับโตะอาหาร 
-001 ถวย ชาม จานกระเบ้ืองเคลือบและดินเผา 
-002 เครื่องแกว 
-003 ถวย-ชาม-จานกระดาษ 
-004 เครื่องถวย-ชาม-จานพลาสติก 
-005 เครื่องถวย-ชาม-จานโลหะ 
-006 ถาดใสเนย 
-007 ท่ีใสกระดาษเช็ด 
-008 เหยือก 
-009 ขวดพริกไท 
-010 หมอซุป 
-011 ขวดน้ําตาล 
-012 ถวยเครื่องจิ้ม 
-013 กระปุกแยม 
-014 จานรองแกว 
-015 ฝาครอบแกว 
-016 อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเภท 7360 

ชุดเตรียมอาหารและเลี้ยงดู 
-001 รถพวงท่ีทําขนมปง 
-002 ชุดของใชประจําโตะ 
-003 ชุดเครื่องครัว 
-004 โรงงานทําขนมปงสนาม เคล่ือนท่ีได 
-005 ชุดดินเนอร 
-006 ชุดประกอบอาหาร 
-007 ชุดเครื่องเตรียมอาหาร 
-008 ชุดเครื่องสูทกรรม 
-009 ชุดเตรียมอาหารท่ีเปนขวด 
-010 อ่ืนๆ 
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เรียบเรียบโดย ศน.นพดล โปงอาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓  

กลุมที่ 74 : เครื่องกลสํานักงานและอุปกรณกรรมวิธีบันทึก และลงขอมูล 
 

ประเภท 7410 
เคร่ืองกลใชในการเจาะบัตร 

-001 เครื่องเจาะบัตร 
-002 เครื่องคัดบัตร 
-003 เครื่องอาน 
-004 เครื่องเรียงสอบทาน 
-005 เครื่องทําบัญชีตาราง 
 

ประเภท 7420 
เคร่ืองคํานวณและทําบัญชี 

-001 เครื่องคิดเลข 
-002 เครื่องคิดเงิน 
-003 คิดบิล 
-004 เครื่องทําบัญชี 
-005 ลูกคิด 
-006 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 7430 
เคร่ืองพิมพดีดและเคร่ืองอัดสําเนา 

-001 เครื่องพิมพดีด 
-002 ผาคลุมเครื่องพิมพ 
-003 เครื่องถายเอกสาร 
-004 เครื่องโรเนียว 
-005 เทปเครื่องพิมพ 
-006 สวนประกอบเครื่องพิมพดีดและเครื่องอัด

สําเนา 
-007 เครื่องปรุกระดาษไข 
-008 อ่ืนๆ 
 
 

 
ประเภท 7440 

ระบบกรรมวิธีขอมูลอัตโนมัติสําหรับ 
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตรและสํานักงาน 

-001 เครื่องคอมพิวเตอร 
-002 แถบบันทึก 
-003 ลวดบันทึก 
-004 เครื่องตรวจเทป 
-005 บัตรเจาะรู 
-006 เครื่องโมนิเตอร 
-007 เครื่องกรรมวิธี 
-008 เครื่องอีเลคโทรนิค 
-009 อุปกรณและสวนประกอบอื่นๆ 
-010 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 7450 
เคร่ืองบันทึกเสียงและอัดเสียงสํานักงาน 

-001 เครื่องบันทึกเสียง 
-002 เครื่องอัดเสียง 
-003 อุปกรณและสวนประกอบเครื่องบันทึกเสียง

และอัดเสียง 
-004 เครื่องบันทึกคําบอก คําใหการ 
-005 เครื่องถายทอดคําบอกเปนอักษร 
-006 อุปกรณและสวนประกอบเครื่องถายทอดคํา

บอก 
-007 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 7460 
อุปกรณบันทึกที่เห็นได 

-001 กระดานควบคุมดัชนี 
-002 ท่ีตั้งโครงเก็บดัชนี 
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ประเภท 7490 

เคร่ืองกลสํานักงานอื่นๆ 
-001 เครื่องปรุอักษร 
-002 เครื่องตัดกระดาษ 
-003 เครื่องเปดซองจดหมาย 
-004 เครื่องปดซองจดหมาย 
-005 เครื่องเรียงกระดาษ 
-006 เครื่องลบ 
-007 เครื่องตรวจสอบลายหมึก 
-008 เครื่องพิมพปายฉลาก 
-009 เครื่องจาหนาซอง 
-010 เครื่องทอนเหรียญ 
-011 เครื่องนับเหรียญ 
-012 เครื่องจายเงิน 
-013 เครื่องนับธนบัตร 
-014 เครื่องสงจดหมาย 
-015 อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 

เรียบเรียบโดย ศน.นพดล โปงอาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓  

กลุมที่ 75 : พัสดุและเครื่องใชสํานักงาน 
 

ประเภท 7510 
พัสดุสํานักงาน 

-001 แฟมหรือปกเก็บกระดาษ 
-002 ปากกา 
-003 ดินสอ 
-004 ไมบรรทัด 
-005 ยางลบ 
-006 น้ํายาลบ 
-007 สกอตเทป 
-008 กาว 
-009 ชอลก 
-010 คลิป 
-011 ท่ีหนีบกระดาษ 
-012 เปก 
-013 หมึก 
-014 เข็มหมุด 
-015 แปรงลบกระดานดํา 
-016 ซอง 
-017 ปฏิทิน 
-018 สีน้ํา 
-019 ลวดใสเครื่องเย็บกระดาษ 
-020 แผนพลาสติกที่รองเขียนกระดาษไข 
-021 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 7520 
เคร่ืองใชและเคร่ืองประกอบสํานักงาน 

-001 เครื่องเหลาดินสอ 
-002 เครื่องเจาะกระดาษ 
-003 เครื่องเย็บกระดาษ 
-004 ท่ีแกะลวดเย็บกระดาษ 
-005 เครื่องตัดกระดาษ 

 
ประเภท 7520 (ตอ) 

-006 แทนหมึกประทับตรายาง 
-007 แทนเสียบปากกา 
-008 เหล็กเสียบกระดาษ 
-009 ตรายาง 
-010 ลูกกล้ิงหมึก 
-011 ตะกราเศษกระดาษ 
-012 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 7530 
แบบพิมพ 

-001 สมุดบัญชี 
-002 สมุดประวัติตางๆ เชน สมุดประวัติ ขาราชการ 
-003 สมุดใชงานอ่ืนๆ 
-004 บัตรตางๆ 
-005 แบบพิมพตางๆ 
-006 กรดาษไข 
-007 กระดาษคารบอน 
-008 กระดาษฟุลสแกป 
-009 กระดาษมวนใชกับเครื่องคํานวณ 
-010 กระดาษกราฟ 
-011 กระดาษโรเนียว 
-012 กระดาษบันทึกขอความมีครุฑ 
-013 กระดาษเขียนหนังสืออ่ืนๆ 
 

ประเภท 7540 
แบบพิมพมาตรฐาน 

-001 แบบพิมพทางราชการตางๆ 
-002 แบบพิมพบัญชีมาตรฐาน 
-003 แบบพิมพมาตรฐานสํานักงบประมาณ 



58 
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กลุมที่ 76 : หนังสือแผนที่และสิ่งพิมพ 
ประเภท 7610 

หนังสือและอนุสาร 
-001 หนังสือ 
-002 หนังสือชุด 
-003 สมุดรหัส 
-004 ปทานุกรม 
-005 เอ็นไซโคลพิเดีย 
-006 คําส่ัง 
-007 สมุดแผนที ่
-008 คําแนะนํา 
-009 อนุสารคําแนะนํา 
-010 จดหมายเหตุ 
-011 ระเบียบ 
-012 หนังสืออางอิง 
-013 รายการช้ินสวน 
-014 คูมือโทรศัพท 
-015 คูมือแนะแนว 
-016 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 7630 
หนังสือพิมพและวารสาร 

-001 หนังสือพิมพ 
-002 วารสาร 
-003 อนุสาร 
-004 วารสารสารคดีและบันเทิง 
-005 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 7640 
แผนที่ สมุดแผนที่ แผนภูมิ และลูกโลก 

-001 สมุดแผนที ่
-002 แผนท่ี 

ประเภท 7640 (ตอ) 
-003 แผนภูมิ 
-004 ลูกโลก 
-005 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 7650 
แบบแผนและขอกําหนด 

-001 แผนแบบ 
-002 ขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

ประเภท 7660 
แผนและสมุดโนตดนตรี 

-001 สมุดดนตรี 
-002 แผนโนตดนตรี 
-003 แถบการดนตรี 
-004 กระดาษเกี่ยวกับดนตรี 
-005 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 7670 
ไมโครฟลม 

-001 เครื่องไมโครฟลมกรรมวิธีและตรวจ 
-002 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 7690 
ส่ิงพิมพอื่นๆ 

-001 เมนู 
-002 โปสเตอร 
-003 โปรแกรม 
-004 แผนเครื่องหมาย 
-005 รูปลอก 
-006 อ่ืนๆ 
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กลุมที่ 77 : เครื่องดนตรี เครื่องเลนแผนเสียงและวิทยุใชในบาน 
 

ประเภท 7710 
เคร่ืองดนตรี 

-001 แอคคอรเดียน 
-002 แบนโจ 
-003 บาริโธน 
-004 เบส 
-005 คลาริเนท 
-006 กลอง 
-007 ฟลูท 
-008 ฆอง 
-009 กีตาร 
-010 ฮาริโมนิคา 
-011 ฮารพ 
-012 แมนโดลิน 
-013 มาราคาส 
-014 มาริมบาส 
-015 มาริมบาโฟน 
-016 โอโบ 
-017 โอดารินาส 
-018 ออรแกน 
-019 ปอาโน 
-020 ปคดาโล 
-021 ซารรัสโซโฟน 
-022 แซกโซโฟน 
-023 ทอมโบน 
-024 ทรัมเปต 
-025 ทูบาส 
-026 ทูบาโฟน 
-027 ทิมพานิ 
-028 ไวโอลิน 

 

 
ประเภท 7710 (ตอ) 

-029 ไวโอลา 
-030 ไวโอโลนซิลโลส 
-031 ไซโลโฟน 
-032 เครื่องดนตรีอ่ืนๆ 
 

ประเภท 7720 
ชิ้นสวนและสวนประกอบเคร่ืองดนตรี 

-001 หีบเบส 
-002 ไมบาตอง 
-003 ไมตี 
-004 สวนประกอบไวโอลิน 
-005 ขาตั้ง 
-006 สายซอ 
-007 เครื่องเทียบเสียง 
-008 ช้ินสวนเครื่องดนตรีอ่ืนๆ 
-009 สวนประกอบเครื่องดนตรี 
-010 สายห้ิว 
-011 หีบเก็บเครื่องดนตรี 
 

ประเภท 7730 
เคร่ืองเลนแผนเสียง วิทยุ 
 และโทรทัศนใชในบาน 

-001 เครื่องเลนแผนเสียง (ไมรวมถึงท่ีใชเหรียญหยอด) 
-002 เครื่องรับวิทยุ 
-003 เครื่องรับโทรทัศน 
-004 ชุดวิทยุ 
-005 ชุดโทรทัศน 
-006 เครื่องเลนเทป 
-007 อ่ืนๆ 
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ประเภท 7740 
แผนเสียง 

-001 สมุดเก็บแผนเสียง 
-002 จานเสียง 
-003 เครื่องบันทึกเสียงดวยแถบ 
-004 เครื่องบันทึกจานเสียง 
-005 อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

เรียบเรียบโดย ศน.นพดล โปงอาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓  

กลุมที่ 78 : อุปกรณสันทนาการและการกีฬา 
 

ประเภท 7810 
อุปกรณกีฬา 

-001 อุปกรณ เบสบอล 
-002 อุปกรณ บาสเกตบอล 
-003 อุปกรณ ฟุตบอล 
-004 อุปกรณ แฮนดบอล 
-005 อุปกรณ วอลเลยบอล 
-006 อุปกรณ ชกมวย 
-007 อุปกรณ แบดมินตัน 
-008 อุปกรณ ตกปลา 
-009 อุปกรณ เทนนิส 
-010 อุปกรณ ซอฟบอล 
-011 อุปกรณ ฮอกกี ้
-012 อุปกรณ เทเบิลเทนนิส 
-013 อุปกรณ ฟนดาบ 
-014 อุปกรณ กีฬาอ่ืนๆ (ไมรวมเส้ือผาใชในการ

กีฬา) 
 

ประเภท 7820 
เคร่ืองเลนเกม เคร่ืองเลนและของมีลอ 

-001 กระดานเกมตางๆ เชนหมากรุก หมากฮอส 
-002 รถเข็นเด็ก 
-003 รถตุกตา 
-004 รถถีบ 
-005 ไพ 
-006 โดมิโน 
-007 เครื่องทําการฝมือตางๆ 
-008 โตะเลนเกม 
-009 อ่ืนๆ 
 

 
ประเภท 7830 

อุปกรณสันทนาการและยิมนาสติก 
-001 โตะบิลเลียด 
-002 กระดานอ่ืน 
-003 ชิงชา 
-004 ลูกบิลเลียด 
-005 ลูกโบวล่ิง 
-006 บารเบลล 
-007 จักรยานสองลอฝก 
-008 เชือกสําหรับไต 
-009 เบาะยิมนาสติก 
-010 ดรัมเบลล 
-011 อุปกรณยิมนาสติก 
-012 บารเดี่ยว 
-013 บารคู 
-014 โตะพูล 
-015 ลูกพุล 
-016 อ่ืนๆ 
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กลุม 79 : อุปกรณและอุปกรณทําความสะอาด 
 

ประเภท 7910 
เคร่ืองขัดพื้นและเคร่ืองดูดฝุน 

-001 เครื่องขัดพื้น 
-002 สวนประกอบและเครื่องใชของเครื่องขัดพ้ืน 
-003 เครื่องดุดฝุน 
-004 สวนประกอบของเครื่องดูดฝุน 
-005 เครื่องกวาดพรม 
 

ประเภท 7920 
ไมกวาด แปรง ที่เช็ดพื้น และฟองน้ํา 

-001 ไมกวาดตางๆ 
-002 แปรงสําหรับขัดทําความสะอาด 
-003 ผาขัด หรือแผนขัด เชน สกอตไบรท 
-004 ผาขี้ริ้ว 
-005 ฟองน้ํา 
-006 อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประเภท 7930 
ยาขัด และยาทําความสะอาด 

-001 ยาขัดพื้น 
-002 น้ํายาซักลาง 
-003 สบู 
-004 ผงซักฟอก 
-005 ยาขัด (ไมรวมยาขัดโลหะ) 
-006 ขี้ผ้ึง 
-007 น้ํายาทําความสะอาดกระจก 
-008 น้ําดาง 
-009 ยาขัดรองเทา 
-010 อ่ืนๆ 
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กลุมที่ 91 : เช้ือเพลิง น้ํามันหลอล่ืน น้ํามันเครื่องและขี้ผ้ึง 
 

ประเภท 9110 
เชื้อเพลิงแข็ง 

-001 เช้ือเพลิงเม็ด 
-002 ถานไม 
-003 ถานอ่ืนๆ 
-004 ฟน 
-005 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 9130 
เชื้อเพลิงเหลวทําจากปโตรเลียม 

-001 เช้ือเพลิงอากาศยาน 
-002 แกสโซลีนตางๆ 
-003 เจ พี เอ็กซ 
-004 เคโรซีน 
-005 อาร พี ไอ 
-006 เช้ือเพลิงเครื่องเทอรไบน 
-007 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 9135 
เชื้อเพลิงและตัวเติมออกซิเจนทําจากเคมี 

-001 สารเคมีเหลวที่ใชในการขับเคล่ือน 
-002 ตัวเติมออกซิเจน 
-003 เช้ือเพลิงเหลวทําจากสารเคมีอ่ืนๆ 
-004 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 9140 
น้ํามันเชื้อเพลิง 

-001 น้ํามันดีเซล 
-002 น้ํามันเตา 
-003 น้ํามันเบนซิน 

 
ประเภท 9140 (ตอ) 

-004 น้ํามันตะเกียง 
-005 น้ํามันกาด 
-006 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 9150 
น้ํามันไขขนวัสดุหลอลื่น 

ใชในการตัดและไฮดรอลิค 
-001 น้ํามันเครื่องตางๆ 
-002 น้ํามันหลอล่ืนตางๆ 
-003 ไขขน 
-004 น้ํามันเกียร 
-005 สบูหลอล่ืน 
-006 น้ํามันจักร 
-007 ขี้ผ้ึงหลอล่ืน 
-008 น้ํามันจารบี 
-009 น้ํามันไฮดรอลิค 
-010 น้ํามันชุบโลหะ 
 

ประเภท 9160 
ขี้ผึ้งน้ํามันและไขมันอื่นๆ 

-001 ขี้ผ้ึง 
-002 น้ํามันลงพ้ืน 
-003 พาราฟน 
-004 ขี้ผ้ึงทารองเทา 
-005 ลาโนลิน 
-006 ไขมันตางๆ ท่ีไมใชบริโภค 

-007 ขี้ผ้ึงตางๆ ท่ีไมใชกับรถยนต 
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กลุมที่ 99 : เบ็ดเตล็ด 
ประเภท 9905 

ปายเคร่ืองหมาย ปายโฆษณา  
และปายคุณลักษณะ 

-001 ปายเครื่องหมายจราจร 
-002 ปายกําหนดความเร็ว 
-003 กระดานปาย 
-004 ปายโฆษณา แจงความ ประกาศ 
-005 ขาตั้งปายโฆษณา แจงความ ประกาศ 
-006 ฉลาก 
-007 ปายบอกคุณลักษณะ 
-008 ปายเครื่องหมายสัญลักษณ 
-009 แถบปาย 
-010 ปายตัวเลข 
-011 ปายตัวอักษร 
-012 แผนเครื่องหมายสนามทุนระเบิด 
-013 แผนเครื่องหมายจราจร 
-014 เครื่องหมายอ่ืนๆ 
 

ประเภท 9910 
เพชรพลอย 

-001 เข็มกลัดผาผูกคอ 
-002 กระดุมขอมือเส้ือ 
-003 ปนเพชรพลอย 
-004 หินมีคามากท่ีเจียระไนแลว 
-005 หินท่ีเปนเครื่องประดับ 
-006 เครื่องแตงตัวที่ทําดวยเพชรพลอย 
-007 เพชรพลอย 
-008 รัตนชาติท่ีเจียระไนแลว 
-009 อ่ืนๆ 
 
 

ประเภท 9915 
พัสดุนักสะสม 

-001 ดวงตรา 
-002 ภาพเขียน 
-003 เหรียญ 
-004 หนังสือหายาก 
-005 ผลิตภัณฑศิลป 
-006 ของเกา 
-007 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 9920 
ของที่ใชกับผูสูบบุหร่ีและไมขีด 

-001 ท่ีเขี่ยบุหรี่ 
-002 ท่ีจุดบุหรี ่
-003 ซองกระดาษบุหรี่ 
-004 ท่ีทําความสะอาดกลองสูบยา 
-005 ไมขีด 
-006 ชุดสูบบุหรี่ 
-007 กลองยาสูบบุหรี ่
-008 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 9925 
บริภัณฑพิธีทางศาสนา  

-001 เทียนบูชา 
-002 ธูปบูชา 
-003 กระดิ่งท่ีบูชา 
-004 เทียนอ่ืนๆ 
-005 เชิงเทียน 
-006 คัมภีร 
-007 สมุดสวดมนต 
-008 ผาคลุมแทนบูชา 
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ประเภท 9925 (ตอ) 

-009 โตะหมูบูชา 
-010 แจกัน 
-011 กระถางธูป 
-012 ดายสายสิญจน 
-013 อาสนะ 
-014 ขันน้ํามนต 
-015 พระพุทธรูป 
-016 อ่ืนๆ 
 

ประเภท 9930 
อุปกรณการฌาปนกิจ สุสาน และอนุสรณ 

-001 ถุงใสศพ 
-002 หีบศพ 
-003 ผาหอศพ 
-004 เชือกมัดศพ 
-005 น้ําอบน้ําหอม 
-006 ชุดอาบน้ําศพ 
-007 ชุดตกแตงศพ 
-008 ชุดพีเก็บศพ ฝงศพ 
-009 ชุดน้ํายากันเนา 
-010 ชุดฌาปนกิจ (สวดและเผา) 
-011 ชุดเก็บกระดูก 
-012 อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเภท 9999 
รายการอื่นๆ  

-001 ศูนยขาว 
-002 ศูนยขาวโทรพิมพ 
-003 อุปกรณเพ่ิมเติมของกองพันทหารชาง

กอสราง 
-004 อุปกรณเพ่ิมเติมของคลังงานทั่วไป 
-005 อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


