
บทที่  ๒ 

การจําแนกพัสดุทางคณุลักษณะและกําหนดความรับผิดชอบ 

๑.  ความมุงหมาย 
เพ่ือประโยชนในการกําหนดความตองการ การไดมา  การเก็บรักษา  การซอมบํารุง  และการแจกจายพัสดุ 

ของทางราชการ   ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและมีแนวทางปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน  รวมท้ังใชเปน 

คูมือประกอบการกําหนดหมายเลข พัสดุและการจัดทําสมุดรายการพัสดุ 

๒.  ขอบเขต 

 การจําแนกพัสดุทางคุณลักษณะและกําหนดความรับผิดชอบ ในบทนี้ใหมีผลบังคับใชเฉพาะ วัสดุ  ครุภัณฑ   

และสิ่งอุปกรณท่ัวๆ ไป  ยกเวน ท่ีดิน  และสิ่งกอสราง  เนื่องจากท่ีดินและสิ่งกอสรางมีลักษณะพิเศษแตกตาง 

จากพัสดุดังกลาว  จึงไมสามารถจัดจําแนกทางคุณลักษณะและกําหนดความรับผิดชอบรวมกันได   

๓.  การแบงหมวดและประเภทพัสดุ 

๓.๑  การแบงหมวด (Supply Group) กําหนดใหแบงพัสดุท้ังหมดออกเปน ๙๐ หมวด โดยใชหมายเลข  

๒ ตําแหนง  แสดงหมวดตางๆ ของพัสดุ เริ่มจาก ๑๐ ถึง ๙๙ แตเนื่องจากขณะนี้พัสดุท่ีมีใชใน ทอ.ยังไมครบ 

ทุกหมวด  โดยเวนหมายเลขบางหมวดวางไว เพ่ือสะดวกในการกําหนดเพ่ิมเติมภายหลัง ดังนี้ 

หมวด  ๑๐  อาวุธ 

หมวด  ๑๑  อาวุธนิวเคลียร 

หมวด  ๑๒  บริภัณฑควบคุมการยิง 

หมวด  ๑๓  กระสุนปนและวัตถุระเบิด 

หมวด  ๑๔  อาวุธซัดสงนําวิถี 

หมวด  ๑๕  อากาศยานและสวนประกอบโครงสรางของโครงอากาศยาน 

หมวด  ๑๖  สวนประกอบและเครื่องประกอบของอากาศยาน 

หมวด  ๑๗  บริภัณฑปลอย  ชวยการลงสูพ้ืนและยกยายภาคพ้ืนสําหรับอากาศยาน 

หมวด  ๑๘  (ยังไมไดกําหนด) 

หมวด  ๑๙  เรือขนาดเล็ก 

หมวด  ๒๐  บริภัณฑเรือและบริภัณฑท่ีใชทางเรือ 

หมวด  ๒๑  (ยังไมกําหนด) 

หมวด  ๒๒  บริภัณฑการรถไฟ 

หมวด  ๒๓  ยานยนต  รถพวงและจักรยาน 

หมวด  ๒๔  รถแทรกเตอร 

หมวด  ๒๕ ... 
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 หมวด  ๒๕  สวนประกอบบริภัณฑยานพาหนะ 

หมวด  ๒๖  ยางนอกและยางใน 

หมวด  ๒๗  (ยังไมกําหนด) 

หมวด  ๒๘  เครื่องยนต  เครื่องกังหันและสวนประกอบ 

หมวด  ๒๙  เครื่องประกอบเครื่องยนต 

หมวด  ๓๐  บริภัณฑเครื่องสงกําลังกล 

หมวด  ๓๑  รองเพลา 

หมวด  ๓๒  เครื่องจักรกลงานไมและบริภัณฑ 

หมวด  ๓๓  (ยังไมกําหนด) 

หมวด  ๓๔  เครื่องจักรกลงานโลหะ 

หมวด  ๓๕  บริภัณฑการบริการและรานคา 

หมวด  ๓๖  เครื่องจักรกลอุตสาหกรรมพิเศษ 

หมวด  ๓๗  เครื่องจักรกลและบริภัณฑเกษตรกรรม 

หมวด  ๓๘  บริภัณฑการกอสราง  การทําเหมืองแร  การขุดและการซอมบํารุงถนน 

หมวด  ๓๙  บริภัณฑยกยายพัสดุ 

หมวด  ๔๐  เชอืก  สายเคเบิลและชิ้นตอ 

หมวด  ๔๑  บริภัณฑทําความเย็น  การปรับสภาพอากาศ  และการถายเทอากาศ 

หมวด  ๔๒  บริภัณฑดบัเพลิง  กูภัยและนิรภัย 

หมวด  ๔๓  สูบและเครื่องอัด 

หมวด  ๔๔  เตาหลอม  เครื่องไอน้ําและบริภัณฑทําใหแหง 

หมวด  ๔๕  บริภัณฑเครื่องหอ  บริภัณฑทําความรอนและบริภัณฑสุขาภิบาล   

หมวด  ๔๖  บริภัณฑทําใหน้ําบริสุทธิ์  บริภัณฑกําจัดสิ่งโสโครก 

หมวด  ๔๗  ทอชนิดตางๆ และชิ้นตอ 

หมวด  ๔๘  ลิ้น 

หมวด  ๔๙  บริภัณฑโรงงานซอมบํารุงและโรงซอม 

หมวด  ๕๐  (ยังไมกําหนด) 

หมวด  ๕๑  เครื่องมือชนิดถือ 

หมวด  ๕๒  เครื่องมือวัด 

หมวด ๕๓... 
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หมวด  ๕๓  ฮารดแวรและวัสดุสําหรับขัด 

หมวด  ๕๔   โครงสรางสําเร็จรูปและเครื่องนั่งราน 

หมวด  ๕๕  ไมแปรรูป  ไมท่ีปรุงแตงแลว  ไมอัดและไมแผนบาง 

หมวด  ๕๖  วสัดุอาคารและการกอสราง 

หมวด  ๕๗  (ยังไมกําหนด) 

หมวด  ๕๘  บริภัณฑการสื่อสาร  การสืบคนและการสงรังสีติดตอ 

หมวด  ๕๙  สวนประกอบบริภัณฑไฟฟาและ อิเล็กทรอนิกส 

หมวด  ๖๐  สายใยแกวนําแสงพรอมอุปกรณ   

หมวด  ๖๑  สายไฟฟาและบริภัณฑทําไฟฟาและจายกระแสไฟฟา 

หมวด  ๖๒  สิ่งติดตั้งใหแสงสวางและหลอดไฟฟา 

หมวด  ๖๓  ระบบใหสัญญาณและแจงภัย 

หมวด  ๖๔  (ยังไมกําหนด) 

หมวด  ๖๕  บริภัณฑและพัสดุทางการแพทย  ทันตกรรม และสัตวรักษ 

หมวด  ๖๖  เครื่องวัดและบริภัณฑหองวิทยาศาสตร 

หมวด  ๖๗  บริภัณฑถายภาพ 

หมวด  ๖๘  เคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี 

หมวด  ๖๙  เครื่องชวยฝกและกลอุปกรณ 

หมวด  ๗๐  บริภัณฑกรรมวิธีขอมูลอัตโนมัติ  ADPE  แบบความมุงประสงคท่ัวไป  ซอฟทแวรพัสดุ 

และบริภัณฑสนับสนุน           

หมวด  ๗๑  เฟอรนิเจอร 

หมวด  ๗๒  เครื่องใชและเครื่องตบแตงท่ีใชในบานและรานคา 

หมวด  ๗๓  บริภัณฑเตรียมและเสิรฟอาหาร 

หมวด  ๗๔  เครื่องจักรท่ีใชในสํานักงาน บริภัณฑบันทึกชนิดท่ีมองเห็นไดและบริภัณฑกรรมวิธีขอมูล            

หมวด  ๗๕  พัสดุท่ีใชในสํานักงานและกลอุปกรณ 

หมวด  ๗๖  หนังสือ  แผนท่ีและสิ่งพิมพอ่ืนๆ 

หมวด  ๗๗  เครื่องดนตรี  เครื่องเลนจานเสียงและเครื่องรับวิทยุแบบท่ีใชในครัวเรือน 

หมวด  ๗๘  บริภัณฑสําหรับการกีฬาและสันทนการ 

หมวด  ๗๙  พัสดุและบริภัณฑทําความสะอาด 

หมวด ๘๐... 
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หมวด  ๘๐  แปรงและพูกัน  สีวัสดุกันรั่ว  และวัสดุสําหรับติดแนน 

หมวด  ๘๑  ภาชนะบรรจุหีบหอและพัสดุท่ีใชในการบรรจุหีบหอ 

หมวด  ๘๒  (ยังไมกําหนด) 

หมวด  ๘๓  สิ่งทอ  หนังสัตว  ขนสัตว  วัสดุประกอบเครื่องแตงกาย  และวัสดุประกอบรองเทา เต็นท 

และธง 

หมวด  ๘๔  อาภรณภัณฑ  บริภัณฑประจํากายและเครื่องหมาย 

หมวด  ๘๕  เครื่องสําอางและของใชเก่ียวกับการสุขา 

หมวด  ๘๖  (ยังไมกําหนด) 

หมวด  ๘๗  พัสดุการเกษตร 

หมวด  ๘๘  สัตวมีชวีิต 

หมวด  ๘๙  บริโภคภัณฑ 

หมวด  ๙๐  (ยังไมกําหนด) 

หมวด  ๙๑  เชื้อเพลิง  วัสดุหลอลื่น  น้ํามันและข้ีผึ้ง 

หมวด  ๙๒  (ยังไมกําหนด) 

หมวด  ๙๓  วสัดุท่ีไมไดทําดวยโลหะ 

หมวด  ๙๔  วัตถุดิบท่ีไมใชโลหะ 

หมวด  ๙๕  โลหะท่ีเปนทอนแผนและรูปทรงตางๆ 

หมวด  ๙๖  สินแร  แรและผลิตภัณฑปฐมภูมิ 

หมวด  ๙๗  (ยังไมกําหนด) 

หมวด  ๙๘  (ยังไมกําหนด) 

หมวด  ๙๙  เบ็ดเตล็ด 

๓.๒  การแบงประเภทพัสดุ  (FEDERAL  SUPPLY  CLASSES)  พัสดุตางๆ  ตามท่ีไดจัดเปนหมวดไวแลว 

ตามขอ ๒.๑ จะถูกแบงยอยออกเปนประเภทตามลักษณะการใชงาน  ลักษณะทางสมรรถนะ  ตลอดจนการใช

งานโดยอิสระหรือเก่ียวของซ่ึงกันและกัน  เพ่ือความสะดวกแนนอนในการเบิกจายรวมกันเปนชุด  หรือจะแยก

เบิกจายเปนสวนๆ โดยเฉพาะอีกดวย  หมายเลขประเภทพัสดุกําหนดไวเปนหมายเลข  ๔ ตําแหนง  โดย

หมายเลข  ๒  ตําแหนงแรก  แสดงหมวดตางๆ ของพัสดุ สวนหมายเลข ๒ ตําแหนงหลัง  แสดงประเภทยอย 

(SUBDIVISION  IN  EACH  GROUP)  ของพัสดุแตละหมวด 

 

หมวด ๑๐... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

หมวด  ๑๐ 

อาวุธ 

๑๐๐๕   ปนขนาดกวางปากลํากลองไมเกิน  ๓๐  มม.           สพ.ทอ.  

รวมท้ัง  ปนกล  ดาบปลายปน  แสปน  

ไมรวม  ปอมปนของอากาศยาน 

๑๐๑๐   ปนขนาดกวางลํากลองเกินกวา  ๓๐  มม.ถึง ๗๕  มม.              สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องลูกเลื่อน  แทนปน 

๑๐๑๕   ปนขนาดกวางปากลํากลองตั้งแต  ๗๕  มม.ถึง ๑๒๕ มม.               สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องลูกเลื่อน  แทนปน  เครื่องบรรจุ 

๑๐๔๐  อาวุธเคมีและบริภัณฑ                           สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องฉีดไฟ  เครื่องกําเนิดควัน 

๑๐๔๕  เครื่องปลอยจรวดและไฟโรเทคนิค                  สพ.ทอ.                  

รวมท้ัง  เครื่องปลอยจรวดท่ีติดตั้งในอากาศยาน  ซ่ึงสามารถ 

   ใชไดกับอาวุธซัดสงนําวิถี 

ไมรวม  เครื่องปลอยอาวุธซัดสงนําวิถีท่ีติดตั้งในอากาศยานท่ีได 

แผนแบบไวโดยเฉพาะ  เครื่องปลอยจรวดท่ีสามารถปลดท้ิงได  ฝาครอบ 

เครื่องปลอยท่ีไดแผนแบบสําหรับโครงสรางอากาศยานเฉพาะ 

๑๐๕๕   Launchers,Rocket  and Pyrotechnic                                                 สพ.ทอ. 

๑๐๗๐  Nets and Booms,Ordnance                                             สพ.ทอ. 

๑๐๗๕  Degaussing and Mine Sweeping Equipment                                       สพ.ทอ. 

๑๐๘๐  บริภัณฑการพรางและการลวงขาศึก       ทุกคลังใหญ    

รวมท้ัง  หุนจําลองปนใหญ  อากาศยานและยานพาหนะ 

  ตาขายพรางพรอมอุปกรณสําหรับอาวุธตอสูอากาศยานและ 

   ยุทโธปกรณอ่ืนๆ      

๑๐๙๐  ชิ้นประกอบซ่ึงสามารถสับเปลี่ยนกันไดในระหวางอาวุธตางๆ ตั้งแต              สพ.ทอ. 

สองประเภทข้ึนไป 

 

รวมท้ัง... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

รวมท้ัง  สวนประกอบเครื่องประกอบท่ีใชกับอาวุธแบบตางๆ ใน 

หมวด  ๑๐  ตั้งแตสองประเภทข้ึนไป     

๑๐๙๕  อาวุธเบ็ดเตล็ด        สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  ปนยิงเชือก  ปนแรงสง  ปนยิงสลุด  ปนยิงสัญญาณปนพลุ 

   สองสวาง  ดาบ  บัลลูนกีดขวางและเครื่องประกอบอ่ืนๆ ท่ีมิไดกลาวไวใน 

ประเภทอ่ืนของหมวดนี้  เชน  บอมปดิสเพนเซอร  ท่ีใชหมดสิ้นไป 

 

หมวด  ๑๑ 

สรรพาวุธนิวเคลียร 

   หมวดนี้รวมท้ังอาวุธนิวเคลียรท่ีใชในการฝก หนวยฝกขีปนาวุธ   

   และสวนประกอบท้ังหมดท่ีออกแบบเปนพิเศษ  เพ่ือใชในการนี้ท่ี 

   มิไดกําหนดไวในท่ีอ่ืน 

๑๑๐๕  ลูกระเบิดนิวเคลียร              สพ.ทอ. 

ประเภทนี้หมายรวมถึงอาวุธนิวเคลียรท่ีไดออกแบบเพ่ือใชท้ิงจาก 

เครื่องบินดวย 

รวมท้ัง  ปลอกขีปนาวุธ  ชุดสวนประกอบหางเครื่องถวงเวลา 

   และสวนประกอบเฉพาะอ่ืนๆ ท่ีมิไดกําหนดไวในประเภทใด 

ไมรวม  ประทุนรมชูชีพและชิ้นสวนประทุน 

๑๑๑๐  กระสุนนิวเคลียร                         สพ.ทอ. 

ประเภทนี้หมายรวมถึงอาวุธนิวเคลียรท่ีไดออกแบบสําหรับยิง 

  จากปนไรแรงสะทอนปนใหญ  และปนท่ีคลายคลึงกัน  และอาวุธ 

   นิวเคลียรท่ีไมไดขับเคลื่อนดวยตัวเอง 

 รวมท้ัง  สวนตัว  สวนหัว  สวนทาย  และสวนประกอบเฉพาะอ่ืนๆ 

   ท่ีมิไดกําหนดไวในประเภทใด 

๑๑๑๕  หัวรบนิวเคลียรและสวนหัวรบ             สพ.ทอ. 

ประเภทนี้หมายรวมถึงหัวรบนิวเคลียรดวย (จะมีสวนปลอกชุด 

ตอเติม... 
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  ตอเติมหรือสวนประกอบการยิงหรือไมก็ตาม) ท่ีนํามาใชกับลูกระเบิด    

   จรวด กระสุน  อาวุธ  อาวุธปลอยวัตถุระเบิดท่ีใชในการทําลาย  

   หรืออ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกันตลอดจนสวนปลอก สวนกรวยหัว สวนทรงผาย 

   สวนกลาง และสวนประกอบเพ่ิมเติมของอาวุธปลอย  จรวด  และท่ีได 

   ออกแบบหรือสรางไวโดยเฉพาะกับหัวรบนิวเคลียร  หรือสวนตัวรบดวย 

รวมท้ัง  สวนประกอบหรือชิ้นสวนท่ีใชเฉพาะกับหัวรบ  หรือสวน 

                    หัวรบท่ีมิไดกําหนดไวในประเภทใด 

ไมรวม สวนประกอบชนวนและสวนประกอบการยิง สวนประกอบ 

   นิวเคลียร สวนประกอบท่ีเปนวัตถุระเบิดแรงสูงท่ีไดกําหนดไวในประเภทอ่ืน 

   เชน  กระสุนปนใหญ  และลูกระเบิดท่ีรวมถึงเปลือกนอกท้ังหมด 

๑๑๒๐   Nuclear Depth Charges                                                    สพ.ทอ.          

๑๑๒๕  วัตถุระเบิดนิวเคลียรท่ีใชในการทําลาย            สพ.ทอ. 

ประเภทนี้หมายรวมถึง  อาวุธนิวเคลียรท่ีออกแบบเพ่ือใช 

ในการทําลายสิ่งกอสรางหรือบริเวณพ้ืนท่ีตางๆ ดวย 

รวมท้ัง  เปลือกนอก  และสวนประกอบเฉพาะอ่ืนๆ  

   ท่ีมิไดกําหนดไวในประเภทใด 

๑๑๒๗  จรวดนิวเคลียร               สพ.ทอ. 

 ประเภทนี้หมายรวมถึงอาวุธนิวเคลียรท่ีมีลําตัวจรวด  

   ติดกับหัวรบนิวเคลียร ซ่ึงนับรวมเปนรายการเดียวกันดวย 

 รวมท้ัง  สวนประกอบท่ีใชเฉพาะท่ีใชประกอบเปนจรวด 

   ท่ีมิไดกําหนดไวในประเภทใด 

ไมรวม  สวนประกอบตัวรบ  สวนประกอบจรวดท่ีกําหนดไว 

   ในประเภทอ่ืน 

๑๑๓๐   ชุดเปลี่ยนแปลงสรรพาวุธนิวเคลียร             สพ.ทอ. 

 ประเภทนี้หมายรวมถึง  รายการท่ีรวบรวมไวสําหรับใชเปลี่ยนแปลง 

   สรรพาวุธนิวเคลียรจากแบบหนึ่งไปเปนอีกแบบหนึ่งดวย 

 

๑๑๓๕  เครื่อง... 
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๑๑๓๕  เครื่องจุดชนวนและเครื่องสรรพาวุธนิวเคลียร           สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องชนวน  สิ่งอุปกรณท่ีใชกําลังหนวยเอกซ (X – UNITS) 

   สายเคเบิ้ล  เครื่องนิรภัย  ชุดตอเติม 

๑๑๔๐  สวนประกอบนิวเคลียร              สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  สวนประกอบท่ีมีวัสดุนิวเคลียรอยูหรือท่ีเปนของจําลอง 

ไมรวม  วัสดุสําเร็จรูป  เชน  ลูกระเบิด  กระสุนปนใหญ หัวรบ 

   และท่ีคลายคลึงกัน      

๑๑๔๕  สวนประกอบวัตถุระเบิดและไพโรเทคนิคสรรพาวุธนิวเคลียร          สพ.ทอ. 

  ประเภทนี้หมายรวมถึงสวนประกอบวัตถุระเบิด และไพโรเทคนิค 

   ท่ีเปนของจริงและของจําลอง  โดยเฉพาะของสรรพาวุธนิวเคลียรท้ังหมด 

   เชน  ลูกระเบิด  วัตถุระเบิด  ท่ีใชในการทําลาย  จรวด  กระสุนปนใหญ  

   หัวรบ  และระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

ไมรวม  ถึงสวนประกอบวัตถุระเบิดและไพโรเทคนิคท่ีไมใชสรรพาวุธ 

   นิวเคลียร 

๑๑๙๐   บริภัณฑทดสอบพิเศษ  และบริภัณฑยกยายท่ีใชกับสรรพาวุธนิวเคลียร           สพ.ทอ. 

 รวมท้ัง  รถบรรทุกและรถพวงท่ีออกแบบเปนพิเศษ เครื่องปฏิบัติการ 

   และทดสอบชุดปรับและแคร 

 ไมรวม  เครื่องมือธรรมดาท่ีใชรวมกันท้ังสรรพาวุธนิวเคลียรและ 

   บริภัณฑอ่ืนๆ เครื่องมือท่ีใชสําหรับทดลองทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

   แบบธรรมดาหรือแบบพิเศษ  เชน  แอมมิเตอร  โวลทมิเตอร  โอหมมิเตอร 

   มัลติมิเตอร  และเครื่องมืออ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

๑๑๙๕   สรรพาวุธนิวเคลียร  เบ็ดเตล็ด             สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  พัสดุท่ีใชรวมกันไดมากกวาหนึ่งประเภท  หรือสรรพาวุธ 

   นิวเคลียรท่ีไมสามารถจัดเขาในประเภทสรรพาวุธนิวเคลียรดังกลาวแลว 

 

 

หมวด ๑๒... 
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หมวด  ๑๒ 

บริภัณฑควบคุมการยิง 

๑๒๑๐  เครื่องอํานวยการควบคุมการยิง             สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  ระบบ  Fire Control System  ของ  บ. F – 16 A/B 

   ท้ังระบบ และระบบ  INERTIAL NAVIGATION SYSTEM ท่ีเปน  

   NAV/ATTACK  ของ  บ. F – 5 E/F 

๑๒๒๐   เครื่องเล็งและกลอุปกรณแบบคํานวณในการควบคุมการยิง          สพ.ทอ. 

๑๒๓๐   ระบบควบคุมการยิงสมบูรณ             สพ.ทอ. 

   ประเภทนี้หมายรวมถึงระบบควบคุมการยิงสมบูรณเทานั้น สวนระบบ 

   ท่ีไมสมบูรณเชนพัสดุสําเร็จท่ีแยกไวแตละอัน ชิ้นประกอบ ชิ้นสวน เครื่องสมทบ  

   หรือเครื่องประกอบสําหรับใชในระบบควบคุมการยิงไดกําหนดไวในประเภทอ่ืน 

๑๒๔๐  บริภัณฑการเล็งและการหาระยะทางทัศนะ              สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องหาระยะและความสูง  กลองเล็ง  เครื่องวัด 

   ทางทัศนะท่ีใชเปนสวนในตัวของบริภัณฑควบคุมการยิง 

๑๒๕๐  เครื่องกลไกรักษาเสถียรภาพในการควบคุมการยิง            สพ.ทอ. 

รวมท้ัง เครื่องตั้งชนวนระบบสายเคเบิลทางสรรพาวุธ  วงเล็ง 

   ชุดหาระยะดวยไฟวางและเสียง  สวนประกอบในการควบคุมการยิงและ 

   ชิ้นประกอบยอย  ท่ีมิไดกําหนดไวในประเภทอ่ืนๆ ของหมวด ๑๒ 

๑๒๖๐    Fire Control Designating and Indicating Equipment                    สพ.ทอ. 

๑๒๖๕  Fire Control Transmitting and Receiving Equipment, except Airborne      สพ.ทอ.  

๑๒๗๐     Aircraft Gunnery Fire Control Components                         สพ.ทอ. 

๑๒๘๐   Aircraft Bombing Fire Control Components                       สพ.ทอ. 

๑๒๘๕   Fire Control Radar Equipment, except Airborne                   สพ.ทอ.   

๑๒๘๗   Fire Control Sonar Equipment                                                  สพ.ทอ. 

๑๒๙๐   Miscellaneous Fire Control Equipment                              สพ.ทอ. 

 

 

                                                                                                             หมวด ๑๓... 
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หมวด  ๑๓ 

กระสุนปน และวัตถุระเบิด 

   หมวดนี้ไมรวมรายการท่ีไดแผนแบบเฉพาะสําหรับใชกับสรรพาวุธนิวเคลียร 

๑๓๐๕  กระสุนปนขนาดไมเกิน  ๓๐  มม.             สพ.ทอ.  

รวมท้ัง  สวนประกอบ 

๑๓๑๐   กระสุนปนขนาดเกินกวา  ๓๐  มม. ถึง ๗๕ มม.            สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  สวนประกอบตางๆ ยกเวนชนวนและชนวนทายปลอก 

   กระสุนปนตางๆ ท่ีใชในสงครามเคมี 

ไมรวม  ชนวนและชนวนทายปลอก 

๑๓๑๕   กระสุนปนขนาดตั้งแต ๗๕ มม. ถึง ๑๒๕ มม.           สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  สวนประกอบตางๆ ยกเวนชนวนและชนวนทายปลอก 

   กระสุนไพโรเทคนิคและขีปนาวัตถุ กระสุนปนและขีปนาวัตถุท่ีใช 

   ในสงครามเคมี 

ไมรวม  ชนวนและชนวนทายปลอก 

๑๓๒๐    Ammunition, Over ๑๒๕ mm                                           สพ.ทอ. 

๑๓๒๕   ลูกระเบิด                สพ.ทอ. 

 รวมท้ัง  สวนประกอบตางๆ ลูกระเบิดไฟวาบสําหรับถายรูป 

   ลูกระเบิดสงครามเคมีและพวงลูกระเบิด 

๑๓๓๐   ลูกระเบิดขวาง                สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  สวนประกอบตางๆ ลูกระเบิดขวางและลูกระเบิดยิง 

   จากปนเล็ก  ลูกระเบิดขวางทําควัน 

๑๓๓๖   หัวรบของอาวุธซัดสงนําวิถีและสวนประกอบวัตถุระเบิด           สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  หัวรบซ่ึงบรรจุตัวกระทําทางเคมีท่ีใชทางทหารหัวฝก 

   อาวุธซัดสงนําวิถี 

 ไมรวม  หัวรบสรรพาวุธปรมาณู  หัวรบอ่ืนๆ ท่ีใชนอกเหนือจากอาวุธ 

   ซัดสงนําวิถี  หัวขับเคลื่อนใชเชื้อเพลิงเหลว เครื่องยนตจรวด (หนวยขับเคลื่อนใช 

เชื้อเพลิง... 
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  เชื้อเพลิงเหลว)  หนวยเจโต  มอเตอรจรวด (หนวยขับเคลื่อนใช 

   เชื้อเพลิงแข็ง) ของอาวุธซัดสงนําวิถี  หนวยขับเคลื่อนใชเชื้อเพลิงแข็ง  

   วัตถุเคมีท่ีเปนหนวยขับเคลื่อนซ่ึงบรรจุไวในภาชนะใชแลวหมดไป   

   เชน  สควิ๊ป และกระสุนซ่ึงใสไวในระบบขับเคลื่อนของอาวุธซัดสง 

   เปนสวนในตัว 

๑๓๓๗   Guided Missile and Space Vehicle Explosive Propulsion Unit,         สพ.ทอ. 

   Solid Fuel; and Components    

๑๓๓๘  Guided Missile and Space Vehicle Inert Propulsion Units,           สพ.ทอ. 

   Solid Fuel; and Components     

๑๓๔๐    จรวด  กระสุนจรวดและสวนประกอบของจรวด           สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  จรวดนัดสมบูรณ  สวนประกอบวัตถุระเบิด  รวมท้ังหัวรบ 

   จรวดไพโรเทคนิค  หนวยเจโตท่ีใชเชื้อเพลิงแข็ง  มอเตอรจรวด  (หนวย 

   ขับเคลื่อนใชเชื้อเพลิงแข็ง) สําหรับจรวดตางๆ ฝาครอบสําหรับปองกัน 

   หัวรบจรวด  เครื่องปลอยจรวดท่ีสามารถปลดท้ิงได  เครื่องชุดและ 

   ของเปนชุดท่ีปรับสภาพแลว  ซ่ึงอยูในท่ีควบคุมสภาพแวดลอมและ 

   สวนประกอบเฉพาะอ่ืนๆ ท่ีมิไดกําหนดไวในประเภทใด 

ไมรวม  หัวรบนิวเคลียรของจรวดนิวเคลียร  หัวรบอ่ืนๆ ท้ังหมด 

   ท่ีใชนอกเหนือจากจรวด  และจรวดซ่ึงมีกลอุปกรณนําวิถีประกอบอยูภายใน 

๑๓๔๕   ทุนระเบิดบก               สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  สวนประกอบตางๆ ทุนระเบิดสังหารกําลังพล 

   ทุนระเบิดปราบรถถังและชนวน 

๑๓๔๖   Remote Munitions                                                    สพ.ทอ.  

๑๓๕๐   Underwater Mine and Components, inert                                 สพ.ทอ. 

๑๓๕๑   Underwater Mine and Components, Explosive                            สพ.ทอ. 

๑๓๕๒    Underwater Mine Disposal Inert Devices                                         สพ.ทอ.            

๑๓๕๓   Underwater Mine Disposal Explosive Devices                                   สพ.ทอ.  

๑๓๕๕    Torpedos and Components, inert                                                    สพ.ทอ. 

 ๑๓๕๖  Torpedos... 
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๑๓๕๖   Torpedos and Components, Explosive                            สพ.ทอ. 

๑๓๖๐    Depth Charges and Components, Inert                                            สพ.ทอ.  

๑๓๖๕   ตัวกระทําทางเคมีทางทหาร              สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  กาซท่ีใชในสงคราม  มานควัน  ตัวกระทําท่ีทําให 

   เกิดเพลิงและตัวทําขนควันสัญญาณ 

 ไมรวม  กระสุนท่ีบรรจุตัวแระทําทางเคมีทางทหาร 

๑๓๖๗  Tactical Sets, Kits, and Outfits                                              สพ.ทอ. 

๑๓๗๐   ไพโรเทคนิค               สพ.ทอ. 

รวมท้ัง พลุสองสวาง พลุสัญญาณ ดอกไมเพลิง พลุสัญญาณท่ียิงดวยปน 

ไมรวม  กระสุน และ ขีปนาวัตถุไพโรเทคนิค ลูกระเบิดไฟวาบ 

   สําหรับถายรูป  จรวดไพโรเทคนิค 

๑๓๗๕   วัสดุท่ีใชในการทําลาย               สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  ชิ้นท่ีใชในการสรางการระเบิดหิน  และงานทําลายอ่ืนๆ 

   เชน  ไดนาไมต  และวัตถุระเบิดอ่ืนๆ   ซ่ึงบรรจุไวในปลอกกระสุนรูปทรง 

   กระบอกหรือในถุงดินบรรจุในการทําลาย  เชื้อประทุ  ชนวนฝกแคเวลา 

   ชนวนฝกแคระเบิดสาย  กลอุปกรณจุดระเบิดในการทําลาย  เครื่องประกอบ 

   และสวนประกอบท่ีไมมีวัตถุระเบิด  เชน  เครื่องกลจุดระเบิด ตัวยึดสาย 

   ชนวนฝกแคเวลาและคลิปยึดสายชนวนฝกแคระเบิด 

ไมรวม  เชื้อเพลิงเหลวท่ีใชในการขับเคลื่อนและตัวเติมออกซิเจน 

   เชื้อเพลิงแข็ง  ท่ีเปนตัวขับเคลื่อนซ่ึงบรรจุไวในภาชนะใชแลวหมดไป  ซ่ึง 

   ใชในระบบขับเคลื่อนของอาวุธซัดสงเปนสวนในตัวกลอุปกรณ  วัตถุระเบิด 

   ของอาวุธซัดสงนําวิถี  ชิ้นและกลอุปกรณวัตถุระเบิดของเครื่องนิรภัยการบิน  

   เชน  กระสุนอินพัลส  กระสุนถวงเวลา  เครื่องดีดท่ีนั่งชนิดดีดออกไดของ 

   อากาศยาน  และเครื่องปลดประทุนหองนักบินและรายการท่ีคลายกัน 

   เชื้อเพลิงแข็งท่ีกําหนดประมาณและคุณภาพโดยเฉพาะ  ซ่ึงบรรจุอยูใน 

   ภาชนะท่ีนํามาใชไดอีก  สวนประกอบสรรพาวุธนิวเคลียรมอเตอร  จรวด 

และมอเตอรอาวุธซัดสงนําวิถี  หัวรถและสวนขับเคลื่อน 

๑๓๗๖  วัตถุ... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๑๓๗๖   วัตถุระเบิดท่ีเปนจํานวนมากๆ              สพ.ทอ. 

 รวมท้ัง  เชื้อเพลิงแข็งท่ีกําหนดปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะ 

   เชื้อเพลิงแข็งท่ีบรรจุไวในภาชนะใชแลวหมดไป ซ่ึงใสไวในระบบขับเคลื่อน 

   ของอาวุธซัดสงเปนสวนในตัวกลอุปกรณวัตถุระเบิดของอาวุธซัดสงนําวิถี 

   วัสดุท่ีใชในการทําลายและระเบิดผลักดันวัตถุระเบิด  และเครื่องนิรภัย 

   การบินและกลอุปกรณ  เชน  กระสุนอิมพัลส  กระสุนถวงเวลาเครื่องดีด 

   ท่ีนั่งชนิดดีดออกไดของอากาศยาน  เครื่องปลดประทุนครอบหองนักบิน 

    จรวดและมอเตอรอาวุธซัดสงนําวิถี  หัวรบและสวยขับเคลื่อน 

๑๓๗๗   กลอุปกรณและสวนประกอบท่ีทํางานโดยใชกระสุนและดินขับ             สพ.ทอ. 

ประเภทนี้หมายรวมถึง  ชิ้นวัตถุระเบิดของเครื่องนิรภัย 

   ประกอบดวย ดินขับจํานวนหนึ่ง  (ไมวาจะบรรจุในกระสุนหรือ 

   หลอเปนแทง) และตัวกระตุน  ซ่ึงแผนแบบอยูภายในหรือประกอบ 

   เขากับกลอุปกรณชิ้นหนึ่งหรือมากกวา  เพ่ือใหพลังงานตามความ 

   ตองการในการทําใหกลอุปกรณนั้นถวงหรือไมถวงเวลาในหวงระยะ 

   การทํางานรวมท้ัง  กลอุปกรณท่ีแผนแบบไวใชกับพลังงานท่ีเกิดข้ึน 

   จากรายการดังกลาวขางตน 

รวมท้ัง  กระสุนอินพัลส  กระสุนถวงเวลา  กระสุนสตารทเครื่องยนต   

   กระสุนดับเพลิง  เครื่องดีดท่ีนั่งชนิดดีดออกไดของอากาศยาน มอเตอร   

   จรวด  สําหรับดีดท่ีนั่งนักบิน (หนวยขับเคลื่อนใชเชื้อเพลิงแข็ง) 

   เครื่องปลดประทุนหองนักบิน  ทรัสเตอรซ่ึงทํางานดวยดินขับและกระสุน 

   ดินนําระเบิดสลักเกลียว  ระเบิดและกระสุนท่ีใชสลักเกลียวระเบิด   

   คัดเตอรริฟฟงไลนท่ีทํางานดวยกระสุนหรือดินขับ  กระสุนประกอบ 

   เครื่องมือซ่ึงมีดินปนชวยบังคับกลอุปกรณและสวนประกอบอ่ืนๆ ซ่ึงบรรจุ 

   วัตถุระเบิดท่ีมิไดกําหนดไวในประเภทใด 

 ไมรวม  เชื้อเพลิงเหลวท่ีใชขับเคลื่อนและตัวเติมออกซิเจน เชื้อเพลิง 

   แข็งท่ีเปนตัวขับเคลื่อนของอาวุธซัดสงเปนสวนในตัว  กลอุปกรณวัตถุระเบิด 

 

ของ... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

  ของอาวุธซัดสงนําวิถี  เชื้อเพลิงแข็งและเหลวท่ีกําหนดปริมาณและคุณภาพ 

   โดยเฉพาะ  ซ่ึงบรรจุอยูในภาชนะท่ีนํามาใชไดอีก  วัสดุท่ีใชในการทําลาย 

   ระเบิดผลักดันมอเตอรจรวด  หัวรบและสวนขับเคลื่อนของจรวดและอาวุธ 

   ซัดสงนําวิถี 

๑๓๘๕   เครื่องมือทําลายวัตถุระเบิดผิวพ้ืน             สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องมือพิเศษท่ีไดถูกแผนแบบแยกออกมาเพ่ือใชกับ 

   อาวุธอิทธิพลเหลานี้เทานั้น 

ไมรวม  เครื่องมือท่ีมิไดแผนแบบเปนพิเศษ  หรือเครื่องมือ 

   ธรรมดาท่ีมิไดแผนแบบเพ่ือใชกับอาวุธอิทธิพล 

๑๓๘๖    Underwater Use Explosive Ordnance Disposal and Swimmer         สพ.ทอ. 

   Weapons Systems Tools and Equipment  

๑๓๙๐   ชนวนและชนวนทายปลอก              สพ.ทอ. 

ประเภทนี้หมายรวมถึงชนวนและชนวนทายปลอกท่ีใชกับกระสุนปน 

   ประเภท  ๑๓๑๐  และ  ๑๓๑๕  เทานั้น 

ไมรวม  ชนวนและทายปลอกท่ีใชกับกระสุนปน  ซ่ึงมิไดกําหนด 

   ไวในประเภท  ๑๓๑๐  และ  ๑๓๑๕ 

๑๓๙๕   กระสุนปนเบ็ดเตล็ด                สพ.ทอ.  

รวมท้ัง  สัณฐานของกระสุนปน  เชน  ลูกกระสุนหลอก  จานทาย   

   ลูกกระสุนปน  แกนลูกกระสุนปน  (SLUGS) จอกชนวนทายและแหวน 

   รัดทายลูกกระสุน 

๑๓๙๘   บริภัณฑพิเศษสําหรับยกยายและบริการกระสุนวัตถุระเบิด          สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  บริภัณฑยกยายและบริการกระสุน  ท่ีไดแผนแบบเฉพาะ 

   สําหรับใชกับจรวดและกระสุนแบบธรรมดา 

 ไมรวม  บริภัณฑยกยายและบริการกระสุนท่ีไดแผนแบบเฉพาะ 

   สําหรับใชกับเครื่องปลอยจรวดและไพโรเทคนิค  บริภัณฑพิเศษสําหรับ 

   การซอมบํารุงกระสุนและการซอมในโรงซอม  บริภัณฑยกยายกระสุน 

   ซ่ึงไดแผนแบบสําหรับใชกับอากาศยานหรือในสนามบิน 

หมวด ๑๔... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

หมวด ๑๔ 

อาวุธซัดสงนําวิถี 

   หมวดนี้รวมถึงอาวุธซัดสง (มีหรือไมมีหัวรบหรือสวนประกอบวัตถุ 

   ระเบิดก็ตาม) ซ่ึงมีกลไกท่ีสามารถเปลี่ยนวิถีบินตามปกติ  รวมท้ัง   

   ชิ้นประกอบและสวนประกอบของเรดารและอินฟราเรด   ซ่ึงได 

   แผนแบบเฉพาะ สําหรับใชอาวุธซัดสงนําวิถี  ซ่ึงไดกําหนดไวใน 

   ประเภทใดประเภทหนึ่งของหมวดนี ้หมวดนี้ไมรวมสวนของเปลือก   

   กรวยหัว  สวนทรงผาย สวนกลาง  หัวรบ  สวนประกอบวัตถุระเบิด   

  จรวด  และสวนประกอบเพ่ิมของอาวุธซัดสงและยานนํากลับสูพ้ืนโลก 

   ท่ีไดแผนแบบหรือสราง  โดยเฉพาะเพ่ือใชเปนตัวเรือนบรรจุหัวรบ 

   นิวเคลียรหรือสวนของหัวรบ  ซ่ึงไดแผนแบบเฉพาะสําหรับบรรทุก 

   น้ําหนัก  เพ่ือการวิจัยและการเดินทางในอวกาศ 

๑๔๑๐   อาวุธซัดสงนําวิถี                สพ.ทอ. 

 ประเภทนี้หมายรวมถึงอาวุธซัดสงนําวิถีสมบูรณเทานั้น  โดยจะมี 

   หรือไมมี หัวรบและสวนประกอบวัตถุระเบิด  ท้ังท่ีประกอบแลวหรือยังไม 

   ประกอบก็ได  สําหรับพัสดุสําเร็จชิ้นประกอบตางๆ  ชิ้นสวนตางๆ   

   เครื่องสมทบตางๆ หรือเครื่องประกอบตางๆ ท่ีใชกับอาวุธซัดสงนําวิถี  

   มิไดกําหนดไวในประเภทนี้ 

รวมท้ัง  เครื่องบินโดรนสมบูรณ  ซ่ึงไดแผนแบบไวในข้ันแรกเปนอาวุธ 

   ซัดสงแตไดแปลงผันเปนเครื่องบินโดรน 

๑๔๒๐   สวนประกอบของอาวุธซัดสงนําวิถี              สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  สวนประกอบโครงสราง  สวนประกอบและเครื่องประกอบ 

   ท่ีไดแผนแบบเปนพิเศษสําหรับใชกับอาวุธซัดสงนําวิถี  รวมท้ังกลไกไจโร 

   สมบูรณ  สูบไฮโดรริก  เครื่องกลไกนักบินกลและชิ้นประกอบท่ีแผนแบบ 

   เปนพิเศษ และบริภัณฑนําวิถีดวยอิเล็กทรอนิกสท่ีติดตั้งในอาวุธซัดสง 

 ไมรวม  บริภัณฑนําวิถีดวยอิเล็กทรอนิกสระยะไกลท่ีใชกับอาวุธ 

    ซัดสงเคลื่อนท่ีใชเชื้อเพลิงเหลว  สวนประกอบตางๆ ของกลไกไจโร 

๑๔๒๕  ระบบ... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๑๔๒๕   ระบบอาวุธซัดสงนําวิถีสมบูรณ              สพ.ทอ. 

 ประเภทนี้หมายรวมถึงระบบอาวุธซัดสงนําวิถีสมบูรณเทานั้น  

  สิ่งท่ีไมเปนระบบสมบูรณ  เชน  พัสดุสําเร็จแตละรายการ  ชิ้นประกอบตางๆ  

   ชิ้นสวนตางๆ เครื่องสมทบตางๆ หรือเครื่องประกอบตางๆ ท่ี ใชในระบบอาวุธ 

   ซัดสงนําวิถีไดกําหนดไวในประเภทอ่ืนแลว 

ไมรวม  ระบบยอยของอาวุธซัดสงนําวิถี 

๑๔๒๗            ระบบยอยของอาวุธซัดสงนําวิถี              สพ.ทอ. 

ประเภทนี้หมายรวมถึงชุดรวมหรือชิ้นประกอบของพัสดุสําเร็จ 

   ตั้งแต ๒ ชุดข้ึนไป ซ่ึงแตละชุดไดกําหนดอยางเหมาะสมไวในประเภทอ่ืน 

   ของหมวดนี้  โดยแสดงเอกลักษณเปนพัสดุรายการเดี่ยวๆ เทานั้น 

   ท้ังนี้ประเภทนี้ไมรวมพัสดุสําเร็จรูปแตละรายการ  ชิ้นประกอบตางๆ  

   ชิ้นประกอบยอยตางๆ เครื่องสมทบตางๆ เครื่องประกอบตางๆ หรือ  

   ชิ้นสวนตาง  ท่ีไดกําหนดไวในประเภทอ่ืนของหมวดนี้  โดยไมเอามา 

   รวมเปนพัสดุรายการเดี่ยวๆ  

ไมรวม  ระบบอาวุธซัดสงนําวิถีสมบูรณ 

๑๔๓๐   ระบบควบคุมอาวุธซัดสงนําวิถีจากระยะไกล           สพ.ทอ. 

ประเภทนี้หมายรวมถึงระบบควบคุมระยะไกลของอาวุธซัดสง 

   นําวิถีท่ีปลอยจากอากาศและมิไดปลอยจากอากาศ  สวนประกอบ 

    ท่ีไดแผนแบบ  โดยเฉพาะสําหรับการใชในระบบดังกลาว  สิ่งท่ีไมรวม 

   เขาไวในประเภทนี้คือ  ชิ้นประกอบควบคุมการยิง  ชิ้นประกอบยอย 

   และสวนประกอบตางๆ  ท่ีไดดัดแปรสําหรับใชกับระบบควบคุมอาวุธ 

   ซัดสงนําวิถีจากระยะไกล  และชิ้นประกอบควบคุมการยิง  ซ่ึงได 

   แผนแบบโดยเฉพาะ  สําหรับการใชบนเรือ 

รวมท้ัง  สวนประกอบของระบบควบคุมอาวุธซัดสงวิถีจากะยะไกล   

   ซ่ึงไดแผนแบบเปนพิเศษ 

ไมรวม  ระบบควบคุมภายใน (ติดตั้งภายใน) อาวุธซัดสงนําวิถี 

   สวนประกอบตางๆ ท่ีใชกับอาวุธซัดสงนําวิถีและท่ีนอกเหนือจากอาวุธ 

 ซัดสง... 
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  ซัดสงนําวิถี (รวมท้ังสวนประกอบควบคุมการยิง) 

๑๔๔๐           เครื่องปลอยอาวุธซัดสงนําวิถี              สพ.ทอ. 

 รวมท้ัง  เครื่องปลอยอาวุธซัดสงนําวิถีท่ีปลอยจากอากาศ 

   และมิไดปลอยจากอากาศ  

ไมรวม  เครื่องปลอยอากาศยานและเครื่องปลอยจรวด 

๑๔๕๐   บริภัณฑยกยายและบริการอาวุธซัดสงนําวิถี            สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  รถบรรทุกและรถพวงท่ีไดรับแผนแบบเปนพิเศษสําหรับใชใน 

   การลําเลียงอาวุธซัดสงนําวิถี  ลวดสลิง  เครื่องยก  แมแรง  และเครื่องเปาลม 

   ท่ีไดแผนแบบเปนพิเศษ ยานพาหนะและรถพวงขับเคลื่อนท่ีไดในตัว ซ่ึงแผนแบบ 

   เปนพิเศษสําหรับการยกยายหรือการบริการอาวุธซัดสงนําวิถี  ผาคลุมอาวุธซัดสงนําวิถี   

   เครื่องชุดและของเปนชุดท่ีปรับสภาพแลว ซ่ึงอยูในท่ีควบคุมสภาพแวดลอม 

ไมรวม  เครื่องปลอยอาวุธซัดสงนําวิถี บริภัณฑยกยาย  และบริการ 

   อากาศยาน 

 

หมวด  ๑๕ 

อากาศยาน และสวนประกอบโครงสรางของโครงอากาศยาน 

๑๕๑๐  อากาศยานปกตรึง         ชอ. 

ประเภทนี้หมายถึงอากาศยานท้ังเครื่องเทานั้น 

๑๕๒๐   อากาศยานปกหมุน         ชอ. 

ประเภทนี้หมายถึงอากาศยานท้ังเครื่องเทานั้น 

รวมท้ัง  เฮลิคอปเตอร 

๑๕๔๐   เครื่องรอน          ชอ. 

ประเภทนี้หมายถึงเครื่องรอนท้ังเครื่องเทานั้น            ชอ. 

รวมท้ัง  เครื่องรอนท่ีใชเครื่องยนต 

๑๕๕๐   เครื่องบินโดรน           ชอ. 

ประเภทนี้หมายถึงเครื่องบินโดรนท้ังเครื่องเทานั้น 

รวมท้ัง  เครื่องบินโดรนซ่ึงแผนแบบโดยเฉพาะเพ่ือใชงาน 

 

ดังเชน... 



- ๑๘ - 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

  ดังเชน  เปาอากาศ  การฝก  การเฝาตรวจ  การประเมินคาอาวุธ 

   ซัดสง  และการบินลาดตระเวนถายรูป 

ไมรวม  อากาศยานท่ีมีนักบินขับข่ีและอาวุธซัดสงนําวิถี 

   ท่ีแปลงผันเพ่ือใชเปนเครื่องบินโดรน 

๑๕๖๐   สวนประกอบท่ีเปนโครงสรางของโครงอากาศยาน      ชอ. 

ประเภทนีห้มายรวมถึงชิ้นสวนเบ็ดเตล็ดใชในระบบท่ีสรางข้ึนดวย 

   ความมุงประสงคพิเศษ  เชน  ชิ้นยึดแฟรลีด  ทอทาง ฯลฯ เปนตน  

   และชิ้นสวนอ่ืนๆ  ท้ังหมดซ่ึงใชเฉพาะกับโครงอากาศยาน ในเม่ือชิ้นสวนนั้น 

   มิไดระบุไวในประเภทอ่ืนใดโดยเฉพาะ 

รวมท้ัง  ถังเชื้อเพลิงแบบติดตั้งถาวร  ระบบไอเสีย  ถังเชื้อเพลิง 

   อะไหลของอากาศยาน  โครงสรางม่ังคงซ่ึงยื่นออกนอกปก  ลําตัว  หรือพ้ืนผิว 

   ของอากาศยาน  เพ่ือยึดทุน  เครื่องยนต  ถังปลดไดหรือสิ่งคลายกัน เชน   

   ถังปลดไดซ่ึงยึดอยูใตปกดวยไพลอน (Pylon  Drop  Tank)  และระบบ   

   Flight  Control  Electronics  ของ  บ. F-16  A/B  ท้ังระบบ 

 ไมรวม  ชิ้นครอบเขารูป  สวนประกอบเบรกโรเตอรเฮลิคอปเตอร 

 

หมวด  ๑๖ 

สวนประกอบ และเครื่องประกอบของอากาศยาน 

๑๖๑๐  ใบพัดอากาศยาน            ชอ. 

รวมท้ัง  ตัวควบคุมการหมุนของใบพัด  ครอบคลุมใบพัด 

   ซินโครไนเซอรใบพัด  ดุมใบพัด  กลีบใบพัดและชิ้นโคนกลีบใบพัด 

๑๖๑๕  กลีบโรเตอรเฮลิคอปเตอร  กลไกขับและสวนประกอบ      ชอ. 

ประเภทนี้รวมท้ังชิ้นสวนประกอบเบ็ดเตล็ดซ่ึงไดแผนแบบพิเศษ 

   และใชเฉพาะสําหรับกลไกขับและกลีบโรเตอรท่ีมิไดจัดไวในประเภทอ่ืน 

รวมท้ัง  สวนประกอบไดนามิคเฮลิคอปเตอร และชิ้นสวนท่ีแผนแบบเฉพาะ   

   ซ่ึงสงกําลังงานจากเครื่องยนตไปยังปกหมุนและหางเสือหมุนและรวมโรเตอร โยค  

   กลีบ  ใบพัด  ชุดกลีบใบพัด  คลัตชและเครื่องสงกําลังงาน 

 

 ไมรวม... 



- ๑๙ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

ไมรวม  ใบพัด  สวนประกอบระบบเบรกโรเตอร 

   สวนประกอบระบบการพับกลีบโรเตอรแบบไฮโดรริก สวนประกอบ 

  ระบบเซอรโว ไฮโดรลิก 

๑๖๒๐  สวนประกอบฐานอากาศยาน        ชอ. 

รวมท้ัง  เสารับแรงกระแทกและสวนประกอบ  ชิ้นประกอบ 

   ท่ีตดิตั้งรวมดวย  เชน  เพลารับแรงกระแทก  ขอตอรับแรงสั่นสะเทือน 

   และเสาแรงรับตาน  ทรันเนี่ยนฐานเพลาและลิมมีเคมเพนเนอร 

   สวนประกอบระบบเลี้ยวดวยกําลังไฮโดรริก  ซ่ึงแผนแบบเปนพิเศษ 

ไมรวม  ชิ้นยึดฐานท่ีติดตั้งถาวรอยูกับตัวอากาศยาน ลอฐาน 

   สกีและทุนเบรกลอและกระสอบเบรกลอ 

๑๖๓๐  ระบบลอและเบรกอากาศยาน        ชอ. 

รวมท้ัง  สกี ทุน ลอสายพาน เครื่องตรวจการลื่นไถลของ 

   ลอฐานลิ้นซ่ึงแผนแบบเปนพิเศษ เพ่ือใชกับระบบเบรกดวยลม  

   หรือไฮโดรริก  สวนประกอบระบบเบรกโรเตอรเฮลิคอปเตอร 

ไมรวมเพลาฐาน 

๑๖๔๐   Aircraft Control Cable Products                                        ชอ. 

๑๖๕๐  สวนประกอบระบบไฮโดรริก  ระบบสุญญากาศและระบบขจัดน้ําแข็ง      ชอ. 

   อากาศยาน 

 ประเภทนี้หมายรวมถึงสวนประกอบท่ีแผนแบบเฉพาะเพ่ือใชกับ 

   อากาศยานเทานั้น 

รวมท้ัง  หมอกักเก็บ  สูบ  มอเตอร  กระบอกสูบอํานวยการทํางาน   

   เครื่องกรองแบบท่ีใชลมและไฮโดรริก รูทขจัดน้ําแข็ง สูบ  ลิ้น และเครื่องกรอง 

   ขจัดน้ําแข็งแบบของเหลว  เครื่องแยกน้ํามันหลอลื่นในระบบสุญญากาศ   

   บริภัณฑปรับความกดดันดวยลม ซ่ึงนอกเหนือจากท่ีใชในการปรับความกดดัน 

   ในหองเคบินหรือสภาพหอง 

ไมรวม  สวนประกอบท่ีใชไฮโดรริกของเครื่องยนตไอพน ลิน้ตางๆ   

   ซ่ึงแผนแบบเฉพาะสําหรับการใชงานเก่ียวกับการปรับสภาพอากาศ การทําความรอน 

การถาย... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

  การถายเทอากาศ  การปรับความกดดันในหองเคบิน และการขจัด 

   น้ําแข็งดวยความรอน  ลิ้นตางๆ  ซ่ึงแผนแบบเฉพาะใชสําหรับใชกับ 

   เครื่องยนตอากาศยานกับอาวุธซัดสงนําวิถี  และเครื่องยนตของอาวุธ 

   ซัดสงนําวิถี  สวนประกอบระบบฐานลอและเบรก สวนประกอบระบบ 

   ชวยหายใจดวยออกซิเจน  สวนประกอบท่ีใชไฮโดรริกของระบบเติม 

   เชื้อเพลิงในอากาศ  สวนประกอบระบบบังคับเลี้ยวดวยกําลังไฮโดรริก 

   ซ่ึงแผนแบบพิเศษ 

๑๖๖๐   บริภัณฑท่ีใชใสการปรับสภาพอากาศ ทําความรอนและปรับความกดดัน   ชอ.  

   อากาศยาน 

ประเภทนี่หมายรวมถึงสวนประกอบท่ีแผนแบบเฉพาะเพ่ือใชกับ 

   บริภัณฑดังกลาว  ตลอดจนสวนประกอบท่ีแผนแบบพิเศษสําหรับระบบ 

   ชวยหายใจดวยออกซิเจนท่ีใชในอากาศยาน 

รวมท้ัง  บริภัณฑซุปเปอรชารจภายในหองเคบิน หมอกรองอากาศเสีย 

   ทอออกซิเจนหนากาก  ทอหายใจ   ระบบออกซิเจนประจําท่ี ลิ้นตางๆ  

   ของอากาศยานซ่ึงแผนแบบพิเศษ  เครื่องปรับความกดดันหองเคบิน  

   เครื่องถายเทความรอน  กังหันแบบขับโดยการขยายตัวของอากาศ  

   เครื่องทําความรอนในอากาศยาน  สวนประกอบระบบถายเทอากาศ  

   บริภัณฑขจัดน้ําแข็งดวยความรอน  บริภัณฑปรับความกดดันหองเคบิน 

   และสภาพหอง  เครื่องกระจายอากาศ  เครื่องเลือกสรรความกดดันหองเคบิน  

   เครื่องแปลงผันออกซิเจนเหลว 

ไมรวม  กลอุปกรณการเตือนและใหสัญญาณความดันออกซิเจน 

   ทอและทอทาง  เครื่องทําความรอนและเครื่องทําความเย็นแบบท่ีใช 

   ทางภาคพ้ืน  บริภัณฑความกดดันแบบอ่ืนๆ  ซ่ึงนอกเหนือจากท่ีใช- 

   สําหรับหองเคบินและสภาพหอง  บริภัณฑขจัดน้ําแข็งดวยของเหลว   

   ลิ้นตางๆ  ซ่ึงแผนแบบเฉพาะสําหรับใชกับเครื่องยนตอากาศยาน   

   อาวุธซัดสงนําวิถี และเครื่องยนตของอาวุธซัดสงนําวิถี 

 

๑๖๗๐  รม... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๑๖๗๐   รมชูชีพ  ระบบเก็บข้ึน - สงมอบ  กูคืนทางอากาศและบริภัณฑยึดตรึง    ชอ. 

    สัมภาระ 

ประเภทนี้หมายรวมถึงชิ้น  ชุดและระบบซ่ึงแผนแบบโดยเฉพาะ 

   เพ่ือการปฏิบัติการกูคืน การสงมอบและการเก็บชิ้นจากอากาศสูอากาศ 

   อากาศสูผิวพ้ืนและผิวพ้ืนสูอากาศ เวนแตชิ้นสวน เครื่องสมทบชิ้นประกอบ 

   ท่ีใชในระบบดังกลาว  (เชน  ระบบกูคืนทางอากาศของยานอวกาศ)   

   ซ่ึงไดแยกหมายเลขพัสดุไปไวในประเภทอ่ืนโดยเฉพาะ (เชน สวนประกอบ 

   ระบบยอยในการคนหาทิศทางและทุนสงวิทยุ) 

ไมรวม  ชิ้นประกอบซ่ึงสรางไวในโครงสรางอากาศยาน 

๑๖๘๐  เครื่องประกอบและสวนประกอบเบ็ดเตล็ดของอากาศยาน    ชอ., สอ.ทอ. 

รวมท้ัง  ชิ้นประกอบท่ีใชในการบังคับแบบผลัก - ดึง  กลไก 

   อํานวยการบังคับปก  แผนปรับการทรงตัวและปกเล็กเอียง  เครื่องถายเท 

   อากาศ  ทอสงขาวอากาศ  ทอปสสาวะ  ท่ียึดแผนท่ี  เครื่องประกอบ 

   ลากจูงเครื่องรอนท่ีติดกับอากาศยาน เข็มขัดรัดตัวและรั้งไหลท่ีแขวนเปล  

   เครื่องปดน้ําฝนแบบใชไฟฟาหรือไฮโดรริก สวนประกอบและชิ้นประกอบ 

   ของระบบดับเพลิงในอากาศยาน  เครื่องกําเนิดกาซเฉ่ือยในอากาศยาน  

   เฟอรนิเจอรอากาศยาน  เครื่องกวานและเครื่องยกติดตั้งอยูกับอากาศยาน   

   สวนประกอบระบบเติมเชื้อเพลิงในอากาศ ตลอดจนสวนประกอบท่ีใชกับ 

   ไฮโดรริกและเชื้อเพลิง มานสําหรับประตูและสภาคหอง  เครื่องปรับความตึงลวด   

   กระบังกันแดด  กระจกมองหลัง เครื่องสงกําลังงานกล  และตัวขับความเร็วคงท่ี   

   ซ่ึงแผนแบบเปนพิเศษสําหรับอากาศยาน 

ไมรวม  ชิ้นประกอบในการควบคุมสําหรับอํานวยการทํางานของเครื่องประกอบ 

   เครื่องยนต  ชิ้นครอบเขารูป  ไพลอนอากาศยาน  สวนประกอบระบบเบรกโรเตอร 

   ของเฮลิคอปเตอร  บริภัณฑเก่ียวกับการทรงตัวอัตโนมัติของเฮลิคอปเตอร 

 

 

ยกเวน... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

ยกเวน    ระบบ Cockpit Televion Video System (CTVS)                สพ.ทอ. 

AVTR CONTROL PANEL / F- ๑๖ แบบ AN/AXQ - ๑๖(V) ใชกับ  

บ. F- ๑๖ 

 

หมวด  ๑๗ 

   บริภัณฑปลอย ชวยการลงสูพ้ืน และยกยายภาคพ้ืนสําหรับอากาศยาน 

   หมวดนี้ไมรวมรถบรรทุก  รถพวงและบริภัณฑบริการท่ีแผนแบบเปนพิเศษ  

   สําหรับใชกับอาวุธซัดสงนําวิถีหรือสรรพาวุธปรมาณู 

๑๗๑๐   บริภัณฑจับยึด กางก้ันและกีดขวางอากาศยาน      ชอ. 

รวมท้ัง  แบบท่ีใชบนเรือและบนบก 

ไมรวม  ไฟสองทางวิ่งสนามบิน (ประเภท ๖๒๒๐)  

๑๗๒๐  บริภัณฑปลอยอากาศยาน         ชอ. 

รวมท้ัง  เครื่องดีดข้ึนแบบท่ีใชบนเรือและบนบก 

ไมรวม  เครื่องปลอยอาวุธซัดสงและเครื่องปลอยอยูในอากาศ  

๑๗๓๐   บริภัณฑบริการภาคพ้ืนสําหรับอากาศยาน       ชอ. 

ประเภทนีไ้มรวมสวนประกอบยานพาหนะท่ีกําหนดไวในประเภท 

   ๒๕๒๐  ๒๕๓๐  ๒๕๔๐  ๒๕๙๐ 

 รวมท้ัง  เครื่องใหพลังงาน  เครื่องอุนเครื่องยนต  ชิ้นประกอบ 

   สมอบก  ลิ่มหุมลอ  บริภัณฑบนหาด  แผนประกับตรึงปกเล็กเอียง   

   หางเสือข้ึนลงและหางเสือเลี้ยว  พ้ืนลาดสําหรับผูโดยสาร ข้ึนลง   

   ยกพ้ืนสําหรับการซอมบํารุง  บันไดสําหรับการซอมบํารุงและข้ึนลง 

   อากาศยาน  สลิง และเครื่องยกท่ีใชในการซอมบํารุงอากาศยาน   

   แมแรงยกกระดก  แพนหางดิ่งอากาศยาน  รถยกและรถพวงแบบ 

   พิเศษท่ีใชในสนามบิน ชิน้ครอบเขารูปสําหรับสวนประกอบโครงอากาศ 

   ชิ้นครอบเครื่องยนตอากาศยาน 

ไมรวม  รถบรรทุกและรถพวงท่ีใชในสนามบิน  ซ่ึงแผนแบบไว 

   เพ่ือความมุงหมายในการขนสงชิ้นประกอบอากาศยาน  แทนซอมบํารุง 

   ซ่ึง... 



- ๒๓ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

   ซ่ึงแผนแบบเพ่ือรองรับชิ้นประกอบอากาศยานในระหวางการซอมหรือ 

   ซอมใหญแมแรง  สลิง  และเครื่องยกท่ีใชงานท่ัวไป รถพวงออกซิเจนเหลว 

   สําหรับบริการอากาศยาน   

เฉพาะรถยกลูกระเบิด  แบบ  MJ-1  และ  MJ-3  ท้ังระบบ         สพ.ทอ. 

๑๗๔๐   รถบรรทุกและรถพวงแบบพิเศษท่ีใชในสนามบิน    ชอ., ชย.ทอ. 

ประเภทนี้ไมรวมสวนประกอบยานพาหนะท่ีกําหนด           ขส.ทอ.,สพ.ทอ. 

   ไวในประเภท  ๒๕๒๐  ๒๕๓๐  ๒๕๔๐  ๒๕๙๐ 

รวมท้ัง  รถบรรทุกและรถพวงพิเศษท่ีมุงหมายใชในสนามบิน 

   เพ่ือการขนสงชิ้นประกอบอากาศยาน  รถพวงท่ีใชบรรทุกหองสันดาป 

   ทายเครื่องยนต  ใบพัด  ลําตัวและปก  รถบรรทุกท่ีใชสําหรับขนสง 

   ลําตัวและปกอากาศยาน  คานเลื่อนสําหรับขนสงเครื่องยนตแทนสําหรับ 

   ขนสงเครื่องยนต  รถพวงบรรทุกลูกระเบิดท่ีใชในสนามบิน รถสําหรับ 

   ใชในการเคลื่อนยายอากาศยานอุบัติเหตุ 

ไมรวม  รถยกและรถพวงแบบพิเศษท่ีใชในสนามบิน   รถบรรทุก  

   และรถพวงแบบท่ีใชในทางหลวง  รถบรรทุกและรถพวงสําหรับบรรทุก 

   สัมภาระข้ึนและลง 

หมายเหตุ  รถพวงบรรทุกระเบิด            สพ.ทอ. 

              รถสําหรับใชในการเคลื่อนยายอากาศยานอุบัติเหตุ         ชย.ทอ. 

              รถสําหรับลากอากาศยาน       ชอ. 

 

หมวด  ๑๙ 

เรือขนาดเล็ก 

๑๙๔๐   เรือขนาดเล็ก               ขส.ทอ. 

 รวมท้ัง  เรือขนาดเล็กท่ีมีเครื่องยนตและไมมีเครื่องยนต เรือชวยชีวิต  

   เรือกูเครื่องบิน  เรือตรวจการณ  เรือยอรช  เรือยาง 

 ไมรวม  เรือประมง  เครื่องชูชีพรวมท้ังแบบใชลม  ทุนและแพ สะพาน 

 

หมวด ๒๐... 



- ๒๔ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

หมวด  ๒๐ 

บริภัณฑเรือ และบริภัณฑท่ีใชทางเรือ 

๒๐๑๐   สวนประกอบการขับเคลื่อนของเรือ             ขส.ทอ. 

รวมท้ัง  เพลาขับเคลื่อนใบจักร  เครื่องสงกําลังงานแบบเกียรทด 

   และเกียรถอยหลัง 

ไมรวม  เครื่องยนต  เครื่องกังหัน     

๒๐๒๐   เสาและสายระโยงระยาง                      ขส.ทอ. 

๒๐๓๐  เครื่องจักรกลบนดาดฟา              ขส.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องถือทายและเครื่องบังคับ  เครื่องแขวน เรือเล็ก 

๒๐๔๐   ฮารดแวรทางเรือและชิ้นของลําเรือ             ขส.ทอ. 

รวมท้ัง  สมอเรือ  โยทะกา  ประตูก้ันน้ํา  ปลองรับอากาศ 

   ฝาครอบชอง  ชองทางออกฉุกเฉิน  ชองอากาศ  ทอระบายน้ํา 

   ทอระบายน้ําออก  หางเสือ  ทอเพลาใบจักร  ทอหุมโซ  ทอรูสมอ 

   ปลองหมอน้ํา  ตาคลองเชือก  ชิ้นประกอบตอของเสากระโดง 

   และบูม  แจว  พาย  หูกรรเชียง (oarlocks) 

๒๐๕๐  ทุน                ขส.ทอ. 

๒๐๙๐  บริภัณฑเบ็ดเตล็ดท่ีใชกับเรือและใชทางเรือ             ขส.ทอ. 

รวมท้ัง  ใบเรือ  บันไดโซ  บันไดเชือก  เฟอรนิเจอรท่ีใชทางเรือ 

 

หมวด  ๒๒ 

บริภัณฑการรถไฟ 

๒๒๒๐   รถเดินราง               ขส.ทอ. 

ประเภทนี้หมายรวมถึงรถเดินรางสมบูรณ  พัสดุสําเร็จตางๆ 

  ชิ้นประกอบตางๆ  ชิ้นสวนตางๆ  เครื่องสมทบหรือเครื่องประกอบ 

   ท่ีใชกับรถเดินราง  ไดกําหนดไวในประเภทอ่ืน 

 

รวมท้ัง... 



- ๒๕ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

รวมท้ัง  รถพวงตอ  รถท่ีมีกําลังขับในตัว 

ไมรวม  รถรางลอย 

๒๒๔๐  เครื่องประกอบและสวนประกอบของรถเดินราง            ขส.ทอ. 

รวมท้ัง  เฟอรนิเจอรการรถไฟ 

 

หมวด  ๒๓ 

ยานยนต รถพวง และจักรยาน 

๒๓๑๐  ยานยนตโดยสาร               ขส.ทอ. 

ประเภทนี้หมายรวมถึงรถยนตโดยสารสมบูรณและโครงรถเทานั้น 

   สวนพัสดุสําเร็จตางๆ  ชิ้นประกอบตางๆ   ชิ้นสวนตางๆ  เครื่องสมทบ 

   หรือเครื่องประกอบตางๆ  นอกเหนือจากโครงรถสําหรับใชกับยานยนต 

   โดยสาร  ไดกําหนดไวในประเภทอ่ืน 

รวมท้ัง  รถยนตใชตามทางหลวง  รถยนตนั่ง  รถยนตโดยสาร 

   โครงรถสําหรับยานยนต  รถบรรทุกศพ  รถพยาบาล 

 ไมรวม  รถลําเลียงพลสะเทินน้ําสะเทินบก  โครงรถบรรทุกท้ังหมด 

๒๓๒๐  รถบรรทุกและรถลากจูงใชลอ             ขส.ทอ. 

ประเภทนี้หมายรวมถึงรถบรรทุกและรถลากจูงใชลอสมบูรณและโครงรถ 

   เทานั้น  สวนพัสดุสําเร็จตางๆ  ชิ้นประกอบตางๆ  ชิ้นสวนตางๆ เครื่องสมทบ 

   หรือเครื่องประกอบตางๆ ท่ีใชกับรถบรรทุกและรถลากจูงดังกลาวไดกําหนด 

   ไวในประเภทอ่ืน  สําหรับโครงรถประกอบกับตัวถังของรถบรรทุกท่ีใช 

   เพ่ือความมุงประสงคพิเศษ  เชน  รถเครื่องกล  รถซักรีดเคลื่อนท่ี หรือ 

   รถหองวิทยาศาสตรทางทันตกรรม  ไดกําหนดไวในประเภทนี้  สวนหนวยเคลื่อนท่ี  

   สมบูรณซ่ึงประกอบดวยโครงรถ  ตัวถังและบริภัณฑเพ่ิมเติม  เชน รถบรรทุกท่ีติดตั้ง 

   เครื่องกลอยูในรถเรียบรอยแลว ไมไดกําหนดไวในประเภทนี้ 

 

 

 

รวมท้ัง... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

รวมท้ัง  แผนรองรับพัสดุ  รถบรรทุกรับ - สงพัสดุ  ยานพาหนะท่ีใชในทาง 

   ยุทธวิธีและบรรทุกสัมภาระการบริหารทางทหาร ลอท่ีติดตั้งกับยานสะเทินน้ําสะเทินบก 

   รถลากจูงและรถพวงตางๆ รถหุนเกราะ 

ไมรวม  รถดับเพลิง  รถลากหรือเข็น  ดินและหินสําหรับการ    

   กอสรางแบบพิเศษ  เครื่องอัดลมมีลอ, เครื่องผสมคอนกรีตมีลอ, เครื่องจักรกล 

   ท่ัวๆ ไป  ชนิดพิเศษสําหรับการกอสรางรถบรรทุกท่ีแผนแบบพิเศษสําหรับใช 

   ในบริเวณสนามบิน  โรงเก็บและคลังเก็บพัสดุ และยานยนตท่ีใชสายพาน 

๒๓๓๐   รถพวง         ขส.ทอ., ชอ., ชย.ทอ. 

 ประเภทนี้หมายรวมถึง  รถพวงสมบูรณและโครงรถเทานั้น สวนพัสดุ 

   สําเร็จตางๆ  ชิ้นสวนประกอบตางๆ  ชิ้นสวนตางๆ  เครื่องสมทบหรือเครื่อง 

   ประกอบตางๆ  ท่ีใชกับรถพวงไดกําหนดไวในประเภทอ่ืน  สําหรับโครงรถ 

   ประกอบกับตัวถังของรถพวงท่ีใชเพ่ือความมุงประสงคพิเศษ เชน รถเครื่องกล 

   รถซักรีดเคลื่อนท่ี  หรือรถหองวิทยาศาสตรทางทันตกรรม ไดกําหนดไวใน 

   ประเภทนี้  สวนหนวยเคลื่อนท่ีสมบูรณซ่ึงประกอบดวยโครงรถ  ตัวถัง 

   และบริภัณฑเพ่ิมเติม  เชน  รถพวงท่ีติดตั้งเครื่องกลอยูในรถเรียบรอยแลว  

    ไมไดกําหนดไวในประเภทนี้ 

รวมท้ัง  รถก่ึงพวง  คลอลี่สําหรับใชกับก่ึงพวง  รถพวงบรรทุกสัมภาระ   

   รถพวงโดยสารและรถพวงสําหรับพักอาศัย  รถพวงใชเพ่ือความมุงหมายพิเศษ   

   เชน  รถพวงบรรทุกกระสุน 

 ไมรวม  รถพวงดับเพลิง  รถพวงท่ีแผนแบบพิเศษสําหรับใชในบริเวณ 

   สนามบิน   โรงเก็บและคลังพัสดุ 

หมายเหตุ  รถพวงบริการเชื้อเพลิง   รถพวงสําหรับพักอาศัย         ชย.ทอ. 

              รถพวงมวนสาย 

 

 

รถจักร... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๒๓๔๐   รถจักรยานยนต  รถสกูตเตอรและรถจักรยานสองลอ          ชส.ทอ. 

ประเภทนี้หมายรวมถึงรถจักรยานยนตสมบูรณ รถสกูตเตอร 

  สมบูรณและรถจักรยานสองลอสมบูรณเทานั้น สวนพัสดุสําเร็จตางๆ 

   ชิ้นประกอบตางๆ ชิ้นสวนตางๆ หรือเครื่องสมทบหรือเครื่องประกอบ 

   ตางๆ สําหรับใชกับรถจักรยานยนต รถสกูตเตอร หรือจักรยานสองลอ 

   ไดกําหนดไวในประเภทอ่ืน 

รวมท้ัง  รถพวงขาง  รถจักรยานสามลอ 

ไมรวม  เครื่องใชท่ีมีลอสําหรับเด็ก 

 

หมวด  ๒๔ 

รถแทรกเตอร 

๒๔๑๐ รถแทรกเตอรตีนตะขาบความเร็วต่ํา                   ชย.ทอ. 

ประเภทนี้หมายรวมถึงรถแทรกเตอรตีนตะขาบความเร็วต่ํา 

   สมบูรณ  และหองพลขับตัวถังและสวนประกอบโครงสรางเทานั้น 

   สวนพัสดุสําเร็จตางๆ  ชิ้นประกอบตางๆ  ชิ้นสวนตางๆ  เครื่องสมทบ 

   หรือเครื่องประกอบตางๆ  สําหรับใชกับรถแทรกเตอรตีนตะขาบความเร็วต่ํา   

   ไดกําหนดไวในประเภทอ่ืน 

รวมท้ัง  แหนบตับสําหรับรถแทรกเตอรใชสายพานตีนตะขาบ 

ไมรวม  รถลากจูง  รถแทรกเตอรยกของ  รถแทรกเตอรมียกพ้ืน 

   รถแทรกเตอรครอมยก  รถฉุดลาก  รถแทรกเตอรความเร็วสูง 

๒๔๒๐  รถแทรกเตอรใชลอ               ชย.ทอ 

ประเภทนี้หมายรวมถึง  รถแทรกเตอรใชลอสมบูรณและหองพลขับ 

  ตัวถังและสวนประกอบโครงสรางเทานั้น  สวนพัสดุสําเร็จตางๆ  

   ชิ้นประกอบตางๆ  ชิ้นสวนตางๆ  เครื่องสมทบหรือเครื่องประกอบตางๆ  

   สําหรับใชกับรถแทรกเตอรใชลอไดกําหนดไวในประเภทอ่ืน 

ไมรวม  รถแทรกเตอรความเร็วสูง  รถลากจูง  รถแทรกเตอรยกของ 

   รถแทรกเตอรมียกพ้ืน  รถแทรกเตอรครอมยก  รถจัดกองพัสดุ รถฉุดลาก   

รถฉุด... 



- ๒๘ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

  รถแทรกเตอรทําสวนแบบเดินบังคับ  รถแทรกเตอรแบบท่ีใช  

   สําหรับคลังเก็บพัสดุ 

 

หมวด  ๒๕ 

สวนประกอบบริภัณฑยานพาหนะ 

  หมวดนี้ใชกับยานพาหนะในหมวด ๒๓ และรถแทรกเตอรยาน 

   พาหนะท่ีใชในการกอสราง รถขนของ  รถแทรกเตอรและรถพวงท่ีใช 

   สําหรับคลังเก็บพัสดุ ไมใชกับยานพาหนะท่ีใชราง  อากาศยานและเรือ 

๒๕๑๐  สวนประกอบหองพลขับ  ตัวถังและโครงสรางของโครงรถ                  ขส.ทอ., ชอ.,  

ประเภทนี้หมายรวมถึงสวนประกอบสําหรับรถแทรกเตอร         สพ.ทอ.,ชย.ทอ.   

   ยานพาหนะท่ีใชในการกอสรางหรือรถขนของ  รถแทรกเตอร 

   หรือรถพวงท่ีใชในงานกอสราง หรือรถขนของ  รถแทรกเตอร 

   หรือรถพวงท่ีใชสําหรับคลังเก็บพัสดุ 

รวมท้ัง  แหนบตับท่ีใชกับยานพาหนะ 

ไมรวม  ฮารดแวรและเฟอรนิเจอรท่ีใชในยานพาหนะ 

๒๕๒๐  สวนประกอบเครื่องสงกําลังงานของยานพาหนะ      ชอ. 

 รวมท้ัง  ชิ้นประกอบเครื่องสงกําลังงานถายทอด          สพ.ทอ., ชย.ทอ. 

   ชิ้นประกอบคลัช  ขอตอออน  เพลาขับ  เครื่องแปลงผัน                 ขส.ทอ. 

  แรงบิดสวนถายทอดกําลังขับเคลื่อน 

๒๕๓๐  สวนประกอบเบรก  บังคับเลี้ยว  เพลา  ลอและตีนตะขาบ          ชอ., ขส.ทอ. 

รวมท้ัง  เบรกปอมปน  เบรกแบบคลัช  ปอมปนรถถัง          สพ.ทอ., ชย.ทอ. 

๒๕๔๐  เฟอรนิเจอรและเครื่องประกอบของยานพาหนะ      ชอ., ขส.ทอ.

   รวมท้ัง  ผาคลุมเบาะ  เครื่องปดน้ําฝน  กันชัน  กระจก        สพ.ทอ., ชย.ทอ. 

   มองหลังและมองขาง  เครื่องใชความรอน  เครื่องกันกระเทือน 

   เฟอรนิเจอรสําหรับยานพาหนะ 

ไมรวม  มาตรวัดอัตราเร็ว 

๒๕๙๐  สวน... 
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๒๕๙๐   สวนประกอบเบ็ดเตล็ดของยานพาหนะ                                ชอ., ขส.ทอ.,   

รวมท้ัง  เครื่องสมทบสําหรับรถถัง สําหรับอาวุธท่ีขับเคลื่อน            สพ.ทอ.,ชย.ทอ.  

   ไดดวยตนเอง  และสําหรับรถแทรกเตอรความเร็วสูง โครงรูปตัวเอ 

   เครื่องกวานท่ีแผนแบบเฉพาะสําหรับตดิตั้งกับรถบรรทุก รถปนจั่น 

   และบูมปนจั่นสําหรับรถกู 

 

 หมวด  ๒๖ 

ยางนอก และยางใน 

๒๖๑๐  ยางนอกและยางในชนิดสูบลม ยกเวนท่ีใชกับอากายาน          ขส.ทอ.,ชย.ทอ. 

๒๖๒๐  ยางนอกและยางในชนิดสูบลม ท่ีใชกับอากายาน           ชอ.   

๒๖๓๐  ยางตันชนิดแข็งและชนิดนุม อุปกรณและสวนประกอบ                          ขส.ทอ.,ชย.ทอ.   

 รวมท้ัง  ยางรองตีนตะขาบ                                                     สพ.ทอ. 

๒๖๔๐  วัสดุท่ีใชซอมยางนอกและยางในและหลอดอกยาง                            ชอ., ขส.ทอ., 

 รวมท้ัง  ยางท่ีใชหลอดอกแผนปะยางในชนิดไมใชความรอน                ชย.ทอ. 

   ผาคอรดบุภายในแผนปะยางในชนิดใชความรอน แผนรองยางใน 

   ยางปะแหงเร็ว  ชุดซอมยางนอกและยางใน แผนยางดิบ สําหรับหลอดอก   

   หัวจุบและลูกศร 

ไมรวม  เครื่องจักรกล  อบยางและบริภัณฑ 

หมายเหตุ  วัสดุท่ีใชในการซอมยางประเภท  ๒๖๑๐          ขส.ทอ.,ชย.ทอ.  

   วัสดุท่ีใชในการซอมยางประเภท  ๒๖๒๐             ชอ. 

 

หมวด  ๒๘ 

เครื่องยนต เครื่องกังหัน และสวนประกอบ 

๒๘๐๕ เครื่องยนตลูกสูบแกโซรินและสวนประกอบ  ยกเวนท่ีใชกับอากาศยาน         ชอ., ขส.ทอ., 

รวมท้ัง  เครื่องยนตลูกสูบชนิดท่ีใชกาซ  เครื่องยนตลูกสูบ      สพ.ทอ., ชย.ทอ. 

   แกโซรินท้ังหมด  ยกเวนตัวขับสําคัญของอากาศยาน 

ไมรวม... 



- ๓๐ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

ไมรวม  เครื่องประกอบเครื่องยนต 

๒๘๑๐  เครื่องยนตลูกสูบแกโซรินและสวนประกอบท่ีใชกับอากาศยาน    ชอ. 

รวมท้ัง ตัวขับสําคัญแบบท่ีใชกับอากาศยานเทานั้น 

ไมรวม  เครื่องประกอบเครื่องยนต 

๒๘๑๕  เครื่องยนตดีเซลและสวนประกอบ            ชอ.,ชย.ทอ., 

รวมท้ัง  เครื่องยนตท่ีใชกับรถยนตงานอุตสาหกรรม เรือ                 ขส.ทอ.,สพ.ทอ. 

   และเครื่องยนตดีเซลและก่ึงดีเซลแบบอ่ืนๆ ท้ังหมด 

ไมรวม  เครื่องประกอบเครื่องยนต 

๒๘๓๕  เครื่องยนตกังหันกาซและเครื่องยนตไอพนและสวนประกอบ ยกเวน    ชอ. 

   ท่ีใชกับอากาศยาน 

รวมท้ัง  เครื่องยนตกังหันกาซและเครื่องยนตไอพนท้ังหมด 

  ยกเวนตัวขับสําคัญของอากาศยานและอาวุธซัดสงนําวิถี  หนวยกําลัง 

   เพ่ิมเติมท่ีติดตั้งในอากาศยานและหนวยกําลังเพ่ิมเครื่องยนตกังหันกาซ 

   ภาคพ้ืนสําหรับติดเครื่องยนตอากาศยาน 

ไมรวม  เครื่องประกอบเครื่องยนต 

๒๘๔๐  เครื่องยนตกังหันกาซและเครื่องยนตไอพนและสวนประกอบท่ีใช    ชอ. 

   กับอากาศยาน 

   รวมท้ัง  ถังน้ํามันหลอลื้น  ถังน้ํามันไฮโดรริก  เครื่องยนตกังหัน 

  ไอพน  และเครื่องยนตกังหันใบพัดท่ีใชเปนตัวขับสําคัญของอากาศยาน 

  และอาวุธซัดสงนําวิถี 

   ไมรวม  เครื่องประกอบเครื่องยนต 

๒๘๔๕  เครื่องยนตจรวดและสวนประกอบ             สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  ตัวขับสําคัญของจรวดแบบเชื้อเพลิงเหลว  หนวยเจโต 

  เชื้อเพลิงเหลว  ท่ีใชกับอากาศยาน  จรวดและอาวุธซัดสงนําวิถี  เชื้อเพลิง 

  เหลวซ่ึงบรรจุไวท่ีบรรจุ  ไมถาวรสําหรับใชเปนสวนในตัวของระบบขับเคลื่อน 

   อาวุธซัดสง 

ไมรวม  มอเตอรจรวด  (หนวยขับเคลื่อนเชื้อเพลิงแข็ง) 

เชื้อเพลิง... 
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  เชื้อเพลิงเหลวท่ีบรรจุอยูในภาชนะท่ีนํากลับมาใชไดอีก กระสุนขับดัน 

  ใชเชื้อเพลิงแข็ง 

 

หมวด  ๒๙ 

เครื่องประกอบเครื่องยนต 

 พัสดหุมวดนี้  ไดแก  เครื่องประกอบเครื่องยนตของยานพาหนะ  

   ท้ังหมด  เชน  อากาศยาน  ยานยนต  เรือแทรกเตอรและยานพาหนะท่ีใช 

  ในการกอสราง  ตลอดจนเครื่องประกอบของเครื่องยนตชนิดประจําท่ี 

๒๙๑๐  สวนประกอบระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนตท่ีไมใชกับอากาศยาน                  ชอ., สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  คารบูเรเตอร  สูบเชื้อเพลิง  ทอทางเชื้อเพลิง  หมอกรอง      ชย.ทอ., ขส.ทอ. 

   เชื้อเพลิง  เครื่องยนต  ถังเชื้อเพลิง  สวนประกอบระบบเชื้อเพลิงของ            

   เครื่องยนตท้ังหมด  ยกเวนขับสําคัญท่ีใชกับอากาศยานและอาวุธซัดสง 

   นําวิถี 

๒๙๑๕  สวนประกอบระบบเชื้อเพลิงของอากาศยาน        ชอ. 

รวมท้ัง  คารบูเรเตอร  สูบเชื้อเพลิง  หมอกรองเชื้อเพลิง   

   เครื่องยนต  เครื่องควบคุมเชื้อเพลิงเครื่องยนตไอพน  เครื่องฉีดลอ 

  เชื้อเพลิง  เครื่องควบคุมฉีดน้ําและลิ้นเชื้อเพลิงและเครื่องกรอง 

   เครื่องกํากับการไหลเชื้อเพลิง  ระบบลดควัน  สวนประกอบตัวขับ 

   สําคัญแบบท่ีใชกับอากาศยาน  และอาวุธซัดสงนําวิถีเทานั้น 

ไมรวม  ถังเชื้อเพลิงอากาศยาน  สวนประกอบระบบเชื้อเพลิง 

   ของเครื่องยนตเสริมของอากาศยาน  สวนประกอบของระบบเติมเชื้อเพลิง 

   ของเครื่องยนตเสริมของอากาศยาน  สวนประกอบของระบบเติมเชื้อเพลิง 

   ในอากาศยาน 

๒๙๒๐  สวนประกอบระบบไฟฟาของเครื่องยนตท่ีไมใชกับอากาศยาน                       ชอ., สพ.ทอ.    

รวมท้ัง  เจนเนอเรเตอร  แม็กนิโต  หัวเทียน  อิกนิชั่นคอยล            ชย.ทอ., ขส.ทอ. 

   จานจายไฟ  เครื่องกํากับแรงเครื่องไฟฟาเครื่องยนต  ชิ้นประกอบ 

    สายไฟหัวเทียน  มอเตอรหมุนติดเครื่องยนต 

ไมรวม... 
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ไมรวม  สิ่งติดตั้งใหแสงสวางของยานพาหนะและเจนเนอเรเตอร 

   ของอากาศยาน 

๒๙๒๕   สวนประกอบระบบไฟฟาของเครื่องยนตอากาศยาน       ชอ. 

 รวมท้ัง  แม็กนิโต  หัวเทียน อิกนิชั่นคอยล  จานจายไฟ 

   เครื่องกํากับแรงเคลื่อนไฟฟาเครื่องยนต  ชิ้นประกอบสายไฟฟาหัวเทียน 

   มอเตอรหมุนติดเครื่องยนตเจนเนอเรเตอรท่ีเปนเครื่องประกอบของเครื่องยนต 

ไมรวม  สิ่งติดตั้งใหแสงสวางของอากาศยานและเจนเนอเรเตอร 

   ของอากาศยาน 

๒๙๓๐  สวนประกอบระบบระบายความรอนของเครื่องยนตท่ีไมใชกับอากาศยาน         ชอ., สพ.ทอ.  

รวมท้ัง  พัดลมระบายความรอน  รวงผึ้งกระจายความรอนสูบน้ํา      ชย.ทอ., ขส.ทอ. 

   (ปม)  ชิ้นประกอบทอน้ํา  เครื่องกรองน้ํายาระบายความรอนเครื่องยนต 

   สวนประกอบระบบระบายความรอนของเครื่องยนตท้ังหมด  ยกเวน 

   ตัวขับสําคัญท่ีใชกับอากาศยานและอาวุธซัดสงนําวิถี 

๒๙๓๕  สวนประกอบระบบระบายความรอน  เครื่องยนตอากาศยาน     ชอ. 

รวมท้ัง  รวงผึ้งระบายความรอน  สูบของระบบระบายความรอน 

   ชิ้นประกอบทอน้ํา  หมอระบายความรอนน้ํามันหลอลื่นและลิ้นควบคุม 

   เครื่องกํากับอุณหภูมิน้ํามันหลอลื้น  สวนประกอบระบบระบายความรอน 

   ตัวขับสําคัญของอากาศยานและอาวุธซัดสงนําวิถีเทานั้น 

 ไมรวม  สวนประกอบระบบระบายความรอนเครื่องยนตเสริม 

   ของอากาศยาน 

๒๙๔๐  หมอกรองอากาศ  หมอกรองน้ํามันหลอลื่น  เครื่องกรองและเครื่อง               ชอ., สพ.ทอ.   

   ทําความสะอาดของเครื่องยนตท่ีไมใชเครื่องยนตอากาศยาน                    ชย.ทอ., ขส.ทอ. 

 รวมท้ัง  สวนประกอบการกรองของเครื่องยนตท้ังหมด  ยกเวน 

   ตัวขับสําคัญท่ีใชกับอากาศยาน  และอาวุธซัดสงนําวิถี 

ไมรวม  หมอกรองอากาศ  หมอกรองน้ํามันหลอลื่น  เครื่องกรอง 

   และเครื่องทําความสะอาดท่ีมิไดแผนเฉพาะเพ่ือใชกับเครื่องยนต 

 

๒๙๔๕ หมอ... 
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๒๙๔๕  หมอกรองอากาศ  หมอกรองน้ํามันหลอลื่น  เครื่องกรอง      ชอ. 

   และเครื่องทําความสะอาดของเครื่องยนตอากาศยาน 

รวมท้ัง  สวนประกอบการกรองแบบท่ีใชกับตัวขับสําคัญ 

   ของอากาศยานและอาวุธซัดสงนําวิถีเทานั้น 

 ไมรวม  หมอกรองอากาศ  หมอกรองน้ํามันหลอลื่น เครื่องกรอง 

   และเครื่องทําความสะอาดท่ีมิไดแผนแบบเฉพาะเพ่ือใชกับเครื่องยนต 

   สวนประกอบการกรองของเครื่องยนตเสริมของอากาศยาน 

๒๙๕๐  เทอรโบซูเปอรชารเจอร           ชอ., ชย.ทอ.  

รวมท้ัง เครื่องกํากับของเทอรโบซุปเปอรชารเจอร เทอรโบซูเปอรชารเจอร 

   ของเครื่องยนตอากาศยานและเครื่องยนตภาคพ้ืน 

ไมรวม  เทอรโบซูเปอรชารเจอร  ซ่ึงเปนสวนในตัวของเครื่องยนต 

๒๙๙๐  เครื่องประกอบเบ็ดเตล็ดของเครื่องยนตท่ีไมใชกับอากาศยาน                 ชอ., สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องกันกระเทือนแทนเครื่องยนตซุปเปอรชารเจอร           ชย.ทอ., ขส.ทอ.  

  ท่ีขับดวยเครื่องยนต (แบบไมเปนสวนในตัวของเครื่องยนต) มือหมุน 

   ติดเครื่องยนต  เชือกหมุนติดเครื่องยนต  หมอพักไอเสีย เครื่องหมุน 

   ติดเครื่องยนตดวยมือแบบแรงเฉ่ือย  เชือกหมุนติดเครื่องยนต 

   เครื่องอุนทออากาศ กัฟเวอรเนอรเครื่องยนต ทอรวมไอดี เครื่องหมุน 

   ติดแบบสันดาป  เครื่องประกอบเบ็ดเตล็ดของเครื่องยนตท้ังหมด ยกเวน   

   ตัวขับสําคัญท่ีใชกับอากาศยานและอาวุธซัดสงนําวิถี 

ไมรวม  เครื่องหมุนติดแบบใชไฟฟา 

๒๙๙๕  เครื่องประกอบเบ็ดเตล็ดของเครื่องยนตอากาศยาน          ชอ. 

รวมท้ัง  เครื่องกันกระเทือนแทนเครื่องยนต แทนยึดกระโปรง 

   คลุมเครื่องยนต แผงรางเสี้ยววงกลมคันเรงบังคับเครื่องยนต เครื่องหมุน 

   ติดแบบใชลมอัด ชิ้นประกอบการบังคับแบบผลัก-ดึง เครื่องกํากับลิ้น 

   และสูบเก่ียวกับน้ํามันหลอลื่น อากาศ การกันน้ําแข็งตัวและน้ํามันไฮโดรริก 

   ซ่ึงแผนแบบพิเศษสําหรับใชกับเครื่องไอพน เครื่องหมุนติดแบบสันดาป  

   เครื่องประกอบเบ็ดเตล็ดของตัวขับสําคัญแบบที่ใชกับอากาศยาน 

และ... 



- ๓๔ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

  และอาวุธซัดสงนําวิถีเทานั้น 

ไมรวม  เครื่องประกอบเบ็ดเตล็ดท่ีใชในระบบไอเสีย สูบน้ํามัน 

  หลอลื่นเครื่องยนตไอพน ซ่ึงประกอบเปนสวนในตัวของเครื่องยนต ถังน้ํามัน 

  ไฮโดรริกเครื่องยนตไอพน ถังน้ํามันหลอลื่นเครื่องไอพน เครื่องหมุนติดแบบ 

  ใชไฟฟา เครื่องประกอบเครื่องยนตเสริมของอากาศยาน ชิ้นครอบเครื่องยนต 

  อากาศยาน 

 

หมวด  ๓๐ 

บริภัณฑเครื่องสงกําลังงานกล 

๓๐๑๐  เครื่องแปลงผันแรงบิดและเครื่องเปลี่ยนอัตราเร็ว      ทุกคลังใหญ 

ประเภทนี้ไมรวมรายการท่ีแผนแบบเฉพาะสําหรับใชกับหรือ 

  ประกอบกับบริภัณฑแบบหนึ่งแบบใดโดยเฉพาะ  เนื่องจากไดจัดรวมไว 

  ในประเภทพัสดุซ่ึงเปนชิ้นประกอบอันข้ึนไปอยูแลว 

รวมท้ัง  คัปลิ่งแบบของไหล คลัทชและคัปลิ่งท่ีไมใชกับยานพาหนะ 

   ชุดเฟองขับมุมฉากทางนอน 

ไมรวม  เครื่องแปลงผันแรงบิดของรถยนต สวนประกอบเครื่อง 

   สงกําลังงานของยานพาหนะ ชุดเฟองขับสงกําลังของอากาศยานปกหมุน 

๓๐๒๐  เฟอง  ลูกรอก  ลอซ่ีเฟองและโซสงกําลังงาน                                  ทุกคลังใหญ 

ประเภทนี้รามรายการท่ีแผนแบบเฉพาะสําหรับใชหรือประกอบ 

  กับบริภัณฑแบบหนึ่งแบบใดโดยเฉพาะ เชน โซสงกําลังงานซ่ึงจัดอยูใน 

   ประเภทนี้  อาจเปนของจํานวนมากๆ หรือตัดไวไดขนาดหรือเปนวง 

รวมท้ัง  โซสงกําลังงาน ชุดเฟองแบบรางเลื่อน 

ไมรวม  เฟองทด 

๓๐๓๐  เครื่องสายพาน  สายพานขบ  สายพานพัดลมและเครื่องประกอบ             ทุกคลังใหญ 

ประเภทนี้รวมพัสดุประเภทสายพานตางๆ ไวท้ังหมดตลอดจนสายพาน   

   ซ่ึงแผนแบบโดยเฉพาะเพ่ือใชงานเฉพาะหรือเพ่ือใชงานหลายๆ อยาง ซ่ึงอาจ 

   เปนของจํานวนมากๆ หรือคัดไวไดขนาดหรือเปนวง  

ขนาด... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๓๐๔๐   บริภัณฑเบ็ดเตล็ดสําหรับการสงกําลังงาน       ทุกคลังใหญ 

ประเภทนี้ไมรวมรายการท่ีแผนแบบเฉพาะสําหรับใชกับหรือ 

   ประกอบกับบริภัณฑแบบหนึ่งแบบใดโดยเฉพาะ  เนื่องจากไดจัดรวมไว 

  ในประเภทพัสดุ  ซ่ึงเปนชิ้นประกอบกันข้ึนไปอยูแลว 

รวมท้ัง  เพลาและเครื่องเพลา  ปลอกรัดเพลา  เครื่องเพลาออน 

 

หมวด  ๓๑ 

รองเพลา 

 รองเพลาทุกอยางไมวาจะเปนชนิดท่ีไดแผนแบบพิเศษ  หลอลื่น 

   พิเศษหรือคัดเลือกพิเศษไว  จัดอยูในประเภทตางๆ ของหมวดนี้ เวนแต 

   จะเจาะจงแยกออกไป  เชน  รองเพลาท่ีใชทับทิม (ประเภท  ๖๖๙๕) 

๓๑๑๐  รองเพลากําจัดความเสียดทาน  (ชนิดใชลูกลื่น)  ยังมิไดประกอบตุกตา    ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  รองเพลาแบบลูกปน  รองเพลาแบบลูกกลิ้ง  ลูกปน 

   ตลับลูกปน 

ไมรวม  รองเพลาแบบธรรมดา  รองเพลาท่ีใชทับทิม 

๓๑๒๐  รองเพลาแบบธรรมดา  (ชนิดไมใชลูกลื่น)  ยังมิไดประกอบตุกตา     ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  รองเพลาแบบปลอก  รองเพลาแบบกาบรองเพลา 

   แบบแหวนรอง 

ไมรวม  รองเพลาแบบกําจัดความเสียทาน  (ชนิดใชลูกลื่น) 

๓๑๓๐   รองเพลาท่ีประกอบตุกตา         ทุกคลังใหญ  

 รวมท้ัง  ตุกตาแบบตางๆ             

 

หมวด  ๓๒ 

เครื่องจักรกลงานไม และบริภัณฑ 

๓๒๑๐    เครื่องจักรกลโรงเลื่อยและโรงไสไม             ชย.ทอ. 

 

๓๒๒๐  เครื่อง... 



- ๓๖ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๓๒๒๐           เครื่องจักรกลสําหรับงานไม             ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องบาก  เซาะและเจาะรูเครื่องทําเดือยและลิ้น 

   เครื่องปอกไม 

ไมรวม  เครื่องมือชนิดถือท่ีมีกําลังขับ  เครื่องมือชนิดถือท่ีทํางาน 

   ดวยเพลาออน 

๓๒๓๐  เครื่องมือและเครื่องสมทบสําหรับเครื่องจักรกลงานไม          ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  ใบเลื่อยวงเดือนและใบเลื่อยสายพาน  หัวจับมีดตัดไส 

   และเซาะมีดตัดแบบตางๆ 

ไมรวม  เครื่องมือท่ีใชมือหมุน 

 

หมวด  ๓๔ 

เครื่องจักรกลงานโลหะ 

๓๔๐๕  เครื่องเลื่อยและเครื่องสับฟนเลื่อย        ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  เครื่องตัด เครื่องแตงใบเลื่อย เครื่องจักรคัดคลองเลื่อย 

๓๔๐๘  เครื่องกลแบบศูนยรวมและเครื่องกลแบบรายทาง               ทุกคลังใหญ 

เครื่องกลแบบศูนยรวม หมายถึง เครื่องมือกลชนิดอเนกประสงค 

   ซ่ึงควบคุมการทํางานดวยเลขจํานวน เพ่ือทําชิ้นสวนใหสมบูรณโดยอัตโนมัติ 

  ดวยการทํางานหลายชิ้น  เชน  การกัด การเจาะ การทําเกลียว การควาน 

  การควานขัด  มีเครื่องเก็บเครื่องมือและเครื่องตั้งตําแหนงชิ้นงานไดในตัว 

  นอกจากนี้อาจมีเครื่องอํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนเครื่องมือกับและตัด 

  ระหวางลําดับการทํางานอยางอัตโนมัติ 

เครื่องกลแบบรายทาง  หมายถึง  เครื่องมือกลพิเศษท่ีไดแผนแบบใหทํางาน 

   เปนสถานี  ประกอบดวยเครื่องกลยอยท่ีแยกกันทํางานได และมีเครื่องกําหนด 

   ลําดับชิ้นงานใหไปสูสถานีตามข้ันงานท่ีไดจัดไว  หนวยเครื่องกลยอยสามารถ 

   แยกออกและจัดใหมเพ่ือใหเหมาะสมกับชิ้นงานในรูปแบบตางๆ ได เครื่องกลนี้ 

   อาจทํางานท่ีละอยางหรือทําพรอมๆ กันหลายอยางก็ได 

 

๓๔๑๐  เครื่อง... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๓๔๑๐  เครื่องกัดกรอนดวยไฟฟาและเครื่องกัดกรอนดวยอุลตราโซนิกส    ทุกคลังใหญ 

                               รวมท้ัง  เครื่องคายปะจะไฟฟา เครื่องเจียระไนดวยน้ํายาไฟฟา 

๓๔๑๑   เครื่องควาน                   ทุกคลังใหญ 

๓๔๑๒  เครื่องครูด                   ทุกคลังใหญ 

๓๔๑๓  เครื่องเจาะและเครื่องทําเกลียว                 ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  เครื่องเจาะและทําเกลียวแบบหลายตัว 

ไมรวม  เครื่องกลแบบรายทาง 

๓๔๑๔  เครื่องกัดและตบแตเฟอง                  ทุกคลังใหญ 

๓๔๑๕  เครื่องเจียระไน                  ทุกคลังใหญ 

ไมรวม  เครื่องเจียระไนดวยน้ํายาไฟฟา 

๓๔๑๖  เครื่องกลึง                   ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  เครื่องทําสกรูตางๆ 

ไมรวม  เครื่องกลึงเร็ว เครื่องปนโลหะ เครื่องกลึงท่ีใช 

  ในการทําปลอกกระสุน 

๓๔๑๗  เครื่องกัด                   ทุกคลังใหญ 

๓๔๑๘  เครื่องไสเรียบและไสข้ึนรูป                 ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  เครื่องไสเรียบและไสข้ึนรูปรวมกัน 

ไมรวม  เครื่องกัดเฟอง เครื่องกัดแบบไสเรียบ 

๓๔๑๙  เครื่องมือกลเบ็ดเตล็ด                  ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  เครื่องทําเกลียวในลํากลองปน เครื่องกลึงเร็ว 

๓๔๒๒  เครื่องรีดโลหะ          ทุกคลังใหญ 

๓๔๒๔  บริภัณฑชุบโลหะดวยความรอนและไมใชความรอน      ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  บริภัณฑสําหรับการชุบใหแข็ง การอบชุบใหออน 

  การอบชุบใหคืนตัว การทําปกตภิาพ การอบชุบดวยวิธีไซยาไนต 

  และวิธีเติมคารบอน เตาอบชุบระบบการเชื่อมฟลู การลดความเครียด 

  โดยไมใชความรอน 

 

๓๔๒๖  บริภัณฑ... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๓๔๒๖  บริภัณฑตบแตงผิวโลหะ         ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  บริภัณฑอาบสังกะสี อาบดีบุก อาบน้ํามันลางดวย 

  น้ํากรดชุบดวยไฟฟาและการทําอโนดิก 

๓๔๓๑  บริภัณฑเชื่อมดวยไฟฟาแบบอารค        ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  เครื่องเชื่อมดวยไฟฟาแบบอารตในกาซ เครื่องประสาน 

   ติดดวยไฟฟาแบบอารค เครื่องเชื่อมดวยไฟฟาแบบอารคอัตโนมัติ  

   และก่ึงอัตโนมัติ 

ไมรวม  วัสดุท่ีใชในการเชื่อมและบริภัณฑท่ีเก่ียวของ 

                    เชน  เครื่องคืนกลับเชื้อประสาน เครื่องปอนเชื้อประสาน   

                    แผงจับยืดชิน้งานแผงสําหรับงานเชื่อม 

๓๔๓๒           บริภัณฑเชื่อมแบบใชความดานทานไฟฟา               ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  เครื่องประสานแบบใชความตานทานไฟฟา เครื่องตอใบ 

  เลื่อยสายพาน  เครื่องเชื่อมแบบใชความตานทางจากพลังงานท่ีสะสมไว 

ไมรวม  เครื่องประสาน  เครื่องบัดกรีแบบใชไฟฟาเหนี่ยวนํา 

๓๔๓๓  บริภัณฑเชื่อมดวยกาซ ตัดดวยความรอนและเครื่องฉาบโลหะ     ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  ปนพนฉาบโลหะ เครื่องตัดโลหะดวยไฟฟาแบบอารก 

  หัวเชื่อมและหลอดเครื่องประสานดวยกาซ เครื่องตัดดวยเปลวไฟ 

  เครื่องฉาบโลหะแบบสุญญากาศและเครื่องฉายโลหะดวยการปลอยประกาย 

  ไฟฟา 

ไมรวม  วัสดุท่ีใชในการเชื่อม เครื่องกลท่ีใชแยกหรือกัดลางโลหะ 

๓๔๓๖  เครื่องจัดวางและใชในการทํางานเก่ียวกับการเชื่อม               ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  โตะเชื่อม 

๓๔๓๘   บริภัณฑเบ็ดเตล็ดสําหรับการเชื่อม        ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  บริภัณฑสําหรับการเชื่อมรอน เครื่องคืนกลับ 

  เชื้อประสาน เครื่องปอเชื้อประสาน เครื่องแปลงฟนไฟฟาแบบอารค  

   แผงเชื่อม 

๓๔๓๙  พัสดุและเครื่องประกอบเบ็ดเตล็ดท่ีใชในการเชื่อม การบัดกรี     ทุกคลังใหญ 

และ... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

  และการประสาน 

รวมท้ัง  หัวแรง  ลวดเชื่อมกาซและลวดเชื่อมไฟฟาเชื้อประสาน 

  สําหรับการประสาน การบัดกรี และโลหะบัดกรี 

๓๔๔๑  เครื่องดัดและข้ึนรูป         ทุกคลังใหญ 

ไมรวม  เครื่องข้ึนรูปเปนเสนลวดและแถบโลหะ 

๓๔๔๒  เครื่องกดดวยไฮโดรริกและเครื่องกดดวยลมแบบใชกําลังขับ              ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  เครื่องอัดผงโลหะ 

๓๔๔๓  เครื่องกลกดแบบใชกําลังขับ        ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  เครื่องอัดผงโลหะ 

๓๔๔๔  เครื่องกดแบบใชกําลังคน         ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  เครื่องกดแบบอารคเบอร เครื่องเหยียด เครื่องอัดและ 

  เครื่องกดอัด  สําหรับประกอบชิ้นสวน 

๓๔๔๕  เครื่องกดอัดเจาะและเครื่องกลตัดเฉือน       ทุกคลังใหญ 

๔๔๖  เครื่องกลตีข้ึนรูปและคอน         ทุกคลังใหญ 

ไมรวม  เครื่องกดข้ึนรูป 

๓๔๔๗  เครื่องข้ึนรูปเปนเสนลวด และแถบโลหะ       ทุกคลังใหญ 

ไมรวม  เครื่องรีดข้ึนรูป 

๓๔๔๘  เครื่องย้ําสลัก          ทุกคลังใหญ 

ไมรวม  เครื่องย้ําสลักแบบขันดวยกําลังชนิดถือ 

๓๔๔๙  เครื่องกลเบ็ดเตล็ดใชการข้ึนรูปและตัดโลหะข้ันท่ีสอง     ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  เครื่องปนโลหะ 

๓๔๕๐  เครื่องมือกลชนิดนําเคลื่อนท่ีไปได        ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  เครื่องตัดแบบขัดถู เครื่องเจาะ เครื่องเซาะรอง   

  และไสข้ึนรูปชนิดนําเคลื่อนท่ีไปได 

ไมรวม  เครื่องมือกลแบบประจําท่ี ซ่ึงติดตั้งบนกลอุปกรณ 

  แบบเคลื่อนท่ีได เชน แทนแบบขาตั้งหรือแบบใชลอ 

 

๓๔๕๕  เครื่อง... 



- ๔๐ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๓๔๕๕  เครื่องมือตัดสําหรับเครื่องมือกล        ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  ดอกครูด ตะไบ เฟองกัด ตอกควานขัด เลื่อย 

ไมรวม  เครื่องมือตัดดวยเปลวไฟ 

๓๔๕๖  เครื่องมือตัดและข้ึนรูปสําหรับเครื่องจักรกลงานโลหะข้ันท่ีสอง    ทุกคลังใหญ 

๓๔๖๐  เครื่องประกอบเครื่องมือกล        ทุกคลังใหญ 

ไมรวม  หินขัดรูปจาน  หินขัดรูปกรวยและเครื่องสมทบหินขัดอ่ืนๆ 

  ของเครื่องมือท่ีใชกําลังขับชนิดถือ 

๓๔๖๑  เครื่องประกอบสําหรับเครื่องจักรกลงานโลหะข้ันท่ีสอง     ทุกคลังใหญ 

ไมรวม  เครื่องปอนชิ้นสวน 

๓๔๖๕  โครงยึด  สิ่งติดตั้งและแผนแบบสําหรับการผลิต      ทุกคลังใหญ 

  พัสดุประเภทนี้รวมถึง  โครงยึด  สิ่งติดตั้งและแผนแบบ ซ่ึงใชรวมกับ 

  เครื่องจักรกลงานโลหะท่ีจัดอยูในหมวด ๓๔ สวนโครงยึด สิง่ติดตั้ง 

  และแผนแบบซ่ึงใชกับบริภัณฑพิเศษท่ีใชในโรงงานซอมบํารุงและโรงซอม 

   ไดจัดไวในหมวด  ๔๙ 

๓๔๗๐  เครื่องชุด  ของเปนชุดและเครื่องมือเครื่องใชประจําโรงเครื่องกล                    ทุกคลังใหญ 

 

หมวด  ๓๕ 

บริภัณฑการบริการ และการคา 

๓๕๑๐  บริภัณฑซักรีดและซักแหง              พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องซักผา เครื่องสลัดน้ําจากผา เครื่องบดิผา 

  เครื่องทําผาใหแหง เครื่องรีดผา เครื่องลงแปง บริภัณฑทําเครื่องหมาย 

  หนวยซักรีดและซักแหงเคลื่อนท่ี 

๓๕๒๐  บรภิัณฑซอมรองเทา              พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องกลเย็บรองเทา โรงซอมรองเทาเคลื่อนท่ี 

๓๕๓๐ จักรเย็บผาแบบอุตสาหกรรมและโรงซอมสิ่งทอเคลื่อนท่ี           พธ.ทอ. 

ไมรวม  เครื่องจักรเย็บรองเทา 

๓๕๔๐  เครื่อง... 



- ๔๑ - 
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๓๕๔๐  เครื่องกลหอพัสดุและบรรจุหีบหอ             พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องบรรจุ เครื่องปดฝาภาชนะ เครื่องปดฉลาก 

  เครื่องผนึกหีบหอ  เครื่องทํากลองกระดาษ หีบและกระบะ   

   เครื่องรัดหีบหอ เครื่องเย็บดวยลวด ยกเวน แบบท่ีใชในสํานักงาน  

ไมรวม  เครื่องจักรกลทํากระดาษแข็ง 

๓๕๕๐  เครื่องกลขายของและเครื่องกลท่ีทํางานโดยวิธีหยอดเหรียญ                   พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  กลอุปกรณบันทึกการเก็บคาโดยสาร มาตรจอดรถ 

  ประตูหมุนและตูเพลงโดยวิธีหยอดเหรียญ 

ไมรวม  เครื่องเก็บเงินและเครื่องชั่งโดยวิธีหยอดเหรียญ 

๓๕๙๐  บริภัณฑเบ็ดเตล็ดสําหรับการบริการและการคา           พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  โตะเครื่องแตงมือและเล็บ 

 

หมวด  ๓๖ 

เครื่องจักรกลอุตสาหกรรมพิเศษ 

๓๖๐๕  เครื่องจักรกลและบริภัณฑเก่ียวกับผลิตภัณฑอาหาร           พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  บริภัณฑผลิตภัณฑอาหารดานอุตสาหกรรม 

ไมรวม  บริภัณฑการครัว 

๓๖๑๐  บริภัณฑการพิมพ  การอัดสําเนาและการเย็บเขาเลม           พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  แทนพิมพออฟเซต เครื่องจักรกลเรียงพิมพ เครื่องจักรกล 

  เย็บเขาเลม  เครื่องจักรกลกัดบล็อกแมพิมพ แบบตัวพิมพ บรรทัดเรียงพิมพ 

  ตะก่ัว ตัวพิมพ เครื่องวัดตีเสน ลิ่มอัดกรอบตัวพิมพ ขอเกาแมพิมพ เครื่องอัดสําเนา 

   ชนิดใชเยลลาติน เครื่องอัดสําเนาชนิดใชสปริต เครื่องอัดสําเนาชนิดใชกระดาษ   

   เครื่องอัดสําเนาชนิดออฟเซต เครื่องอัดสําเนาชนิดโฟโตสตัท เครื่องพิมพ 

   และลางพิมพเขียว  เครื่องประกอบงานโรงพิมพ 

ไมรวม  เครื่องจักรไมโครฟลม 

๓๖๑๑  เครื่องกลสําหรับทําเครื่องหมายแบบอุตสาหกรรม                         ทุกคลังใหญ 

หมายเหตุ  เครื่องกลสําหรับทําเครื่องหมายเปนรอยถาวรบนแผนโลหะ 

   จัดไวในหมวด  ๓๔ 
ไมรวม... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

ไมรวม  เครื่องทําเครื่องหมายในการซักรีด เครื่องพิมพฉลาก 

   แทนพิมพฉลาก เครื่องพิมพตัวนูนและเครื่องกลสําหรับเครื่องหมาย 

   แบบท่ีใชในสํานักงาน 

๓๖๒๐  เครื่องจักรกลงานพลาสติกและยาง       ชอ., พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องหลอพลาสติก เครื่องอัดพลาสติก เครื่องจักรกลงาน 

  ยางสังเคราะห เครื่องจักรกลขับออกเปนเสน เครื่องจักรกลอบยาง 

ไมรวม  ชิ้นครอบปองกันเครื่องอัดแผน บริภัณฑซอมและซอมบํารุง 

   ยางนอก 

๓๖๒๕  เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม             พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องปนดาย ก่ี เครื่องจักรหุมกระดุม เครื่องวางดายยืน  

   เครื่องถักลูกไม 

๓๖๓๐  เครื่องจักรกลโรงงานผลิตภัณฑเคมีและเภสัช              สพ.ทอ., พอ. 

รวมท้ัง  เครื่องยอยและโมวัสดุเคมี เครื่องอัดกอนและอัดเม็ดยา 

  เครื่องจักกลโรงงานผลิตวัตถุระเบิดเคมี 

ไมรวม  เครื่องยอย เครื่องโมและเครื่องบดวัสดุกอสราง เครื่องจักรกล   

   โรงงานผลิตพลาสติก เครื่องจักรกลหอและบรรจุผลิตภัณฑเภสัช เครื่องผสม 

   และเครื่องโมแบบท่ีใชในรานคาและหองวิทยาศาสตร 

  หมายเหตุ  เครื่องจักรกลโรงงานผลิตวัตถุระเบิดเคมี สพ.ทอ.รับผิดชอบ 

๓๖๕๕  เครื่องกําเนิดกาซและจายกาซแบบประจําท่ีหรือเคลื่อนท่ี         ชอ. 

ประเภทนี้หมายรวมถึงระบบจายสารท่ีมีลักษณะเปนกาซเหลว 

  เคลื่อนท่ีและติดตั้งประจําท่ี รวมท้ังถังเก็บสารท่ีมีลักษณะเปนกาซเหลว 

  ซ่ึงติดตั้งบนฐานเดียวกัน หรือประกอบเปนสวนในตัวของบริภัณฑกําเนิดกาซ 

  รวมท้ังถังเก็บสารท่ีมีลักษณะเปนกาซเหลวท่ีติดตั้งบนรถพวงหรือคานเลื่อน 

  ดวย  ไมรวมถังเก็บท่ีแผนแบบใหเปนสวนในตัวของรถพวงสําหรับบริการ 

  เชื้อเพลิงใหแกอาวุธซัดสงนําวิถี เครื่องยนตจรวจหรือสถานีทดสอบและ 

  เครื่องแปลงผันออกซิเจนของอากาศยาน 

ไมรวม  บริภัณฑอุตุนิยมวิทยา 

๓๖๗๐  เครื่อง...   



- ๔๓ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๓๖๗๐  เครื่องจักรกลโรงงานผลิตเครื่องอุปกรณก่ึงตัวนําแบบพิเศษเครื่องกลไก            สอ.ทอ. 

  ไมโครอิเล็คทรอนิคสและแผงพิมพวงจร 

ประเภทนี้หมายรวมถึงและจํากัดเฉพาะบริภัณฑท่ีไดแผนแบบเปนพิเศษ 

   สําหรับการผลิตอุปกรณก่ึงตัวนํา (ประเภท ๕๙๖๐) เครื่องกลไกวงจรไมโคร 

   อิเล็กทรอนกิส (ประเภท ๕๙๖๒) และแผงพิมพวงจร (ประเภท ๕๙๙๙) 

รวมท้ัง  บริภัณฑการเตรียมชิ้นสวนมูลฐาน บริภัณฑการข้ึนรูป 

  กระสวนวงจร  บริภัณฑการบรรจุและเชื่อมตอภายใน 

ไมรวม  เครื่องประกอบชิ้นตางๆ บนแผนพิมพเดินสาย 

๓๖๘๐  เครื่องจักรกลงานหลอหลอม บริภัณฑและพัสดุท่ีเก่ียวของ                       ชอ., สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องทําแบบหลอ เครื่องบดแปงสําหรับผสมทรายปนแบบ 

   แปงผสมทรายสําหรับปนหุนใน 

ไมรวม  เตาท่ีใชกับเปาหลอม เตาคิวโปลง เครื่องมือชนิดถือท่ีใช 

   กับงานหลอหลอม 

๓๖๙๐  เครื่องจักรกลพิเศษสําหรับงานสรรพาวุธและกระสุนวัตถุระเบิด         สพ.ทอ. 

  และบริภัณฑท่ีเก่ียวของ 

รวมท้ัง  เครื่องจักรพิเศษสําหรับบรรจุ (เติมและประกอบ) กระสุน   

   และวัตถุระเบิดเครื่องจักรกลโรงงานผลิตกระสุนสําหรับอาวุธเบา เครื่องจักรกล 

   โรงงานผลิตกระสุนปนใหญและกระสุนปนตอสูอากาศยาน 

ไมรวม  บริภัณฑพิเศษโรงงานซอมบํารุงและโรงซอมกระสุนและอาวุธ 

   เครื่องจักรกลท่ีมิใชชนิดพิเศษหรือเครื่องจักรกลมาตรฐานท่ีมิไดแผนแบบเฉพาะ 

   สําหรับการผลิตหรือการประกอบกระสุนและบริภัณฑสรรพาวุธ 

๓๖๙๓  เครื่องกลการประกอบทางอุตสาหกรรม       ทุกคลังใหญ 

ประเภทนี้หมายรวมถึงบริภัณฑท่ีแผนแบบเฉพาะสําหรับข้ึนสําเร็จรูป 

  โดยไมตองทําชิ้นประกอบนั้นดวยเครื่องจักอีก สวนบริภัณฑท่ีแผนแบบ   

   เพ่ือทําชิ้นสวนตาง ๆ และทําการประกอบดวยนั้น ไดกําหนดไวในประเภทอ่ืน 

รวมท้ัง  เครื่องไขควงไฟฟาแบบท่ีใชในการผลิตทางอุตสาหกรรม  

   เครื่องประกอบแผนวงจร 

ไมรวม... 
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ไมรวม  เครื่องกลพิเศษสําหรับประกอบกระสุนและสรรพาวุธ 

เครื่องจักรกล หอพัสดุและบรรจุหีบหอ เครื่องจักรกล งานโลหะ   

   เครื่องมือชนิดถือ 

๓๖๙๔  ชุดหองซ่ึงตองการความสะอาดเปนพิเศษท่ีมีการควบคุมสภาพ          ทุกคลังใหญ 

   แวดลอม และบริภณัฑท่ีเก่ียวของ                                                        

             รวมท้ัง  มานลม เครื่องควบคุคมฝุนละออง ผักบัวเปาลม 

๓๖๙๕  เครื่องจักรกลเบ็ดเตล็ดสําหรับอุตสาหกรรมพิเศษ       ทุกคลังใหญ 

ไมรวม  เครื่องกลตัดและเจียระไนเลนสแวนตา บริภัณฑอัดน้ํายาผา 

 

หมวด  ๓๗ 

เครื่องจักรกล และบริภัณฑเกษตรกรรม 

๓๗๑๐  บริภัณฑการเตรียมดิน              ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  บริภัณฑการปลูกตนไมและการเพาะปลูก  

๓๗๒๐  บริภัณฑการเก็บเก่ียว             พธ.ทอ., ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องนวดเมล็ดพืช เครื่องสีเมล็ดพืช เครื่องตัด 

  อาหารเลี้ยงสัตว เครื่องจักรกลเกลี่ยและทําความสะอาดไรนา 

๓๗๓๐  บริภัณฑการรีดนม การเลี้ยงสัตวปกและปศุสัตว           พธ.ทอ. 

๓๗๔๐  บริภัณฑควบคุมแมลงและเชื้อโรค                พธ.ทอ.,ชย.ทอ., พอ.

๓๗๕๐  เครื่องมือและเครื่องใชในการทําสวน ทําไร ทําสนาม               ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  รถแทรกเตอรทําสวนแบบเดินบังคับเครื่องตัดหญา 

  ท้ังชนิดใชเครื่องยนต และไมใชเครื่องยนต เครื่องตบแตงตนไม 

  เครื่องหวานเมล็ดหญา เครื่องหวานปุยคราด สอมขุดดิน จอบ 

   และเครื่องมือทําสวนอ่ืนๆ 

๓๗๖๐  ยานพาหนะเทียมสัตว รถพวงท่ีใชในไรนา                  ขส.ทอ. 

รวมท้ัง  รถมาเทียมเดี่ยว รถมา รถบรรทุกเทียมสัตว 

  และเลื่อน 

 

๓๗๗๐  เครื่อง... 



- ๔๕ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๓๗๗๐  เครื่องอาน เครื่องบังเหียนและเทียมลาก แสและเครื่องตกแตง                พธ.ทอ. 

  ท่ีเก่ียวของท่ีใชกับสัตว 

รวมท้ัง  เครื่องเทียมสุนัขและสายจูง 

 

หมวด  ๓๘ 

   บริภัณฑการกอสราง การทําเหมืองแร การขุด และการซอมบํารุงถนน 

๓๘๐๕  บริภัณฑการขุดและขนดิน              ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  รถยายดิน  รถขุดรอง  รถตัก  รถเกลี่ย  รถบรรทุก 

  และรถพวงขนหินและดินท่ีเปนแบบพิเศษใชในการกอสราง 

ไมรวม  รถแทรกเตอรมาตรฐาน  ท้ังท่ีติดตั้งหรือไมไดติดตั้ง 

  เครื่องสมทบ  รถพวงแบบธรรมดา  รถบรรทุกเททาย  ปนจั่นขุดตัก 

๓๘๑๐  ปนจั่นยกและปนจั่นขุดตัก              ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  ปนจั่นยกหรือปนจั่นขุดตักแบบใชลอและตีนตะขาบ 

  สําหรับการกอสรางท่ีสามารถเปลี่ยนการทํางานได  ปนจั่นยกแบบเคลื่อนท่ี 

  ซ่ึงเปลี่ยนการทํางานไมได 

ไมรวม  ปนจั่นยกท่ีติดตั้งบนเรือทองแบน  เครื่องสมทบปนจั่นยก 

  และปนจั่นขุดตัก 

๓๘๑๕  เครื่องสมทบปนจั่นยกและปนจั่นขุดตัก            ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องตัก  แฟรลีด  บุงก๋ีเหล็ก  ตุมกระแทก  บูม  

  แมเหล็กไฟฟาสําหรับยก 

๓๘๒๐  บริภัณฑการเจาะหิน  การเจาะดินและบริภัณฑท่ีเก่ียวของ                           ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  บริภัณฑการขุดและยอยหิน  บริภัณฑบดและรอน  บริภัณฑ 

  การเจาะแบบสายและแบบสวาน  บริภัณฑการเจาะบอ  เครื่องมือเจาะบอ 

  เครื่องทําลายพ้ืนแข็ง 

ไมรวม  เครื่องสมทบสําหรับติดตั้งบนรถแทรกเตอรหรือรถบรรทุก 

 

 

๓๘๒๕  บริภัณฑ... 



- ๔๖ - 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๓๘๒๕  บริภัณฑปดกวาดและทําความสะอาดถนน                 ชย.ทอ,ขส.ทอ. 

รวมท้ัง  รถกวาด  รถพรมน้ํา  เครื่องทําเครื่องหมายถนน 

ไมรวม  รถแทรกเตอรมาตรฐานท่ีติดตั้งเครื่องสมทบสําหรับ 

  ปดกวาดและทําความสะอาดถนน 

หมายเหตุ  รถพรมน้ํา  ขส.ทอ.รับผิดชอบ 

๓๘๓๐  เครื่องสมทบรถบรรทุกและรถแทรกเตอร            ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  บริภัณฑท่ีใชติดตั้งบนรถบรรทุกและรถแทรกเตอร  เชน 

  เครื่องปรับพ้ืนท่ีเครื่องสวานเจาะพ้ืนดิน  ใบมีดปราบพ้ืนท่ี  เครื่องกวาด 

  แมเหล็กกวาดถนน  เครื่องจายน้ําปนจั่น  เครื่องกวานท่ีติดตั้งเปนสวน 

  ในตัวของรถบรรทุกหรือรถแทรกเตอร 

ไมรวม  หนวยกําลังขับเคลื่อน  เครื่องสมทบสําหรับรถเกราะ 

  อาวุธท่ีขับเคลื่อนไดในตัวและรถแทรกเตอรความเร็วสูง  โครงรูปตัวเอ 

  และเครื่องกวานท่ีแผนแบบเฉพาะท่ีติดตั้งบนรถบรรทุก  ปนจั่นและบูม 

  ปนจั่นสําหรับรถกู 

๓๘๙๕  บริภัณฑเบ็ดเตล็ดสําหรับการกอสราง            ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องยกยางแอสฟลท เครื่องตมยางแอสฟลท การราดยาง 

  แอสฟลท  ถังเก็บสวนผสมคอนกรีต บริภัณฑการปรับระดับและบดอัดดิน 

  เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องสั่นคอนกรีต เครื่องราดยางแอสฟลทและปูพ้ืน 

  คอนกรีต  เครื่องจายยางแอสฟลท  ลูกกลิ้งตีนแกะ  เครื่องขุดตอ  เครื่อง 

  ขุดลอกถนน  เครื่องตอกเข็ม  เครื่องตมน้ํามันดิบ  บริภัณฑวางและมวน 

  สายเคเบิล 

ไมรวม  บริภัณฑการขุดและขนยายดิน  เครื่องสมทบการตอกเข็ม 

                   ท่ีใชกับปนจั่นยกและปนจั่นขุดตัก 

 

หมวด  ๓๙ 

บริภัณฑยกยายพัสดุ 

หมวดนี้ไมรวมบริภัณฑยกยายสรรพาวุธปรมาณูและอาวุธซัดสง 

                  นําวิถีและรถบรรทุกกับรถพวงแบบพิเศษท่ีใชในสนามบิน 

๓๙๑๐  เครื่อง... 



- ๔๗ - 

 

ประเภท              หนวยรับผิดชอบ 

๓๙๑๐   เครื่องขนเลื่อน               ชย.ทอ 

รวมท้ัง  ระบบทอลม  เครื่องขนเลื่อนแบบยกได  แบบประจําท่ี 

  ท้ังท่ีมีและไมมีเครื่องใหกําลัง  เครื่องปอนวัสดุแบบขนเลื่อน 

๓๙๑๕  เครื่องปอนวัสดุ                ชย.ทอ. 

ประเภทนี้หมายรวมถึงเครื่องปอนวัสดุและเครื่องปอนชิ้นสวน 

  ท่ีเปนกลอุปกรณการขนเลื่อนซ่ึงสามารถควบคุมอัตราการสงมอบวัสดุ 

  ท่ีมีจํานวนมาก  หีบหอหรือวัตถุได  ยกเวนเครื่องปอนวัสดุแบบขนเลื่อน 

  ท่ีจัดไวในประเภทอ่ืน 

รวมท้ัง  เครื่องปอนวัสดุแหง  เครื่องปอนชิ้นสวน 

ไมรวม  เครื่องปอนหิน  กรวด  ทรายและแรตางๆ เครื่องปอนวัสดุ 

   แบบขนเลื่อน  เครื่องปอนสารเคมีแหงสําหรับทําน้ําใหบริสุทธิ ์

๓๙๒๐  บริภัณฑยกยายพัสดุท่ีขับเคลื่อนไมไดในตัว       ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  รถดอลลี่  รถเข็น  รถลากสองลอ  รถเข็นสี่ลอ   

   รถพวงขนพัสดุ   

ไมรวม  เครื่องขนเลื่อน 

๓๙๓๐  รถแทรกเตอรและรถบรรทุกสําหรับคลังเก็บพัสดุท่ีขับเคลื่อนท่ีไดในตัว        ขส.ทอ., ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  รถลาก รถยก รถบรรทุกแบบมีชาน รถครอมยกหองพลขับ  

   ตัวถังและสวนประกอบโครงสรางและแหนบ 

ไมรวม  รถปนจั่น 

๓๙๔๐  รอก  รอกตะขอ  สายโยงและลวดสลิง            ชย.ทอ. 

ไมรวม  โซยก  ชิ้นประกอบตอโซและเชือกโลหะ  ลวดเกลียว 

  เครื่องยก  สายโยงของเรือ 

๓๙๕๐  เครื่องกวาน  เครื่องยก  ปนจั่นและเสาปนจั่นสําหรับยกของ                    ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องกวานชนิดตาง ๆ  รถปนจั่นสําหรับคลังเก็บพัสดุ    

  ปนจั่นสําหรับทาเรือชนิดเคลื่อนท่ีไดและติดตั้งประจําท่ี  ปนจั่นเลื่อน   

   ตามรางเหนือศีรษะ        

 

ไมรวม ... 



- ๔๘ - 

 

ประเภท              หนวยรับผิดชอบ 

ไมรวม  ปนจั่นขุดตัก  ปนจั่นท่ีติดตั้งบนเรือทองแบน  

    เครื่องกวานท่ีเปนสวนในตัวของรถบรรทุกหรือรถแทรกเตอร 

                  หมายเหตุ  เครื่องควาน เครื่องยกสําหรับเครื่องยนตของอากาศยาน                   ชอ. 

๓๙๖๐          ลิฟทและบันไดเลื่อน              ชย.ทอ. 

ไมรวม  เครื่องยกรถยนต ลิฟทยกแอลฟลทและหิน กรวด ทราย 

๓๙๙๐  บริภัณฑเบ็ดเตล็ดสําหรับยกยายวัสดุ                ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  คานเลื่อน แพลเล็ต 

ไมรวม  คานเลื่อนขนสงเครื่องยนตในสนามบิน 

 

หมวด  ๔๐ 

เชือก สายเคเบิล และชิ้นตอ 

๔๐๑๐  โซและลวดเกลียว         ทุกคลังใหญ 

โซและลวดเกลียวซ่ึงมีข้ัวหรือเครื่องสมทบอยูดวย จะจัดเขาไวใน 

   ประเภทนี้ได ในเม่ือมีท่ีใชหลายเอยางเทานั้น(อาจจัดไวตั้งแตสอง 

   ประเภท ข้ึนไป) สําหรับใชงานท่ัวๆ ไป หรือใชงานเฉพาะ แตจัดเขา 

   ประเภทท่ีเหมาะสมไมได ไมรวมพัสดุรายการท่ีมีการจัดประเภทพัสดุ 

   ไวโดยเฉพาะในการจัดแบงประเภทพัสดุจะจัดประเภทรายการเหลานั้น 

   ใหอยูในประเภทพัสดุเพียงประเภทเดียวเทานั้น 

รวมท้ัง  โซลวด โซยก ชิ้นประกอบลวดเกลียวและโซท่ีมีข้ัว 

   และหรือเครื่องสมทบอยูดวย  ซ่ึงมิไดจัดไวในประเภทอ่ืน 

ไมรวม  โซสงกําลังงาน 

๔๐๒๐  เชือกไฟเบอร  เครื่องเชือกและเชือกฟน       ทุกคลังใหญ 

เชือกไฟเบอรซ่ึงมีข้ัวหรือเครื่องสมทบอยูดวยจะจัดเขาอยูใน 

  ประเภทนี้ได  ในเม่ือมีท่ีใชหลายอยาเทานั้น  (อาจจัดไวตั้งแตสอง  

  ประเภทข้ึนไป)  สําหรับใชงานท่ัวๆ ไป  หรือใชงานเฉพาะแตจัดเขา 

  ประเภทท่ีเหมาะสมไมได  ไมรวมพัสดุรายการท่ีมีการจัดประเภทพัสดุไวโดยเฉพาะ  

 

 รวมท้ัง... 



- ๔๙ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

รวมท้ัง  เชือกชักใบข้ึนลง เชือกผูกโยง เชือกผูกขวางสําหรับ 

   ปนไตเชือกสําหรับลากจูง เชือกสมอ เชือกสั้นสําหรับใชในเรือ   

   เชือกทอเคเบิล ทอเชือกไนลอน เชือกท่ีมีข้ัวและ/หรือเครื่องสมทบ 

   อยูดวย ซ่ึงมิไดจัดไวในประเภทอ่ืน 

 ๔๐๓๐  ชิ้นตอสําหรับเชือก สายเคเบิลและโซ                ทุกคลังใหญ 

 

หมวด  ๔๑ 

   บริภัณฑการทําความเย็น การปรับสภาพอากาศ และการถายเทอากาศ 

๔๑๑๐   บริภัณฑการทําความเย็น             พธ.ทอ., ชย.ทอ. 

 ประเภทนี้หมายรวมถึงบริภัณฑการทําความเย็นสมบูรณเทานั้น 

  ท้ังท่ีทําความเย็นจากระบบหรือหนวยกลไกทําความเย็นภายในตัว 

  หรือท่ีแยกไกลกัน รวมท้ังหองเย็นและหนวยทําความเย็นซ่ึงประกอบดวย 

  เครื่องอัดท่ีใชกําลังขับ คอนเดนเซอร เครื่องระเหยและสวนประกอบอ่ืนๆ 

  ท่ีจําเปนในการทําความเย็นตอระวางท่ีลอมรอบอยู เครื่องประกอบตางๆ  

    ท่ีไมไดเปนตัวทําความเย็น เชน ถาดน้ําแข็ง ข้ันเก็บของและแผนก้ันไดจัด 

   รวมไวในประเภทนี้ แตไมรวมสวนประกอบ ชิ้นประกอบชิ้นสวนตางๆ   

   หรือเครื่องประกอบท่ีใชกับบริภัณฑทําความเย็นสมบูรณเครื่องทําความเย็น 

   ระบบหรือหนวยทําความเย็น ซ่ึงไดจัดไวในประเภท  ๔๑๓๐ 

รวมท้ัง  ตูเย็นแสดงและเก็บสินคาแบบท่ีใชในรานชํา  ตูไอศกรีม 

  ตูน้ําเย็นแบบน้ําพุ (ยกเวนท่ีเปนแบบไดหรือประจําท่ีท่ีไดจัดไวในประเภท ๔๕๑๐ 

      ตูเย็นท่ีใชกับงานแพทยและงานทางวิทยาศาสตร  เครื่องทําความเย็นสลักย้ํา 

  ตูเย็นสําหรับงานถายรูป  ตูเย็นสําหรับเก็บศพ  ตูเย็นท่ีใชในครัวเรือน 

   และการคา  ตูเย็นแสดงสินคาในรานชําและบริภัณฑการทําความเย็นแบบอ่ืนๆ 

  สําหรับรานคาเกียกกายหรือรานคาอาหาร 

ไมรวม  ตูเย็นแสดงสินคาในรานคาเฟทีเรีย  โซดาเฟานเทน  เครื่องจายนม 

   โซดาและหรือไอศกรีม  ท่ีขายอาหารแชเย็น  เครื่องใสคารบอเนต บริภัณฑการเสิรฟ 

 

อาหาร... 



- ๕๐ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

  อาหารรอนและเย็น ตูแสดงสินคาในรานคาเฟทีเรีย บริภัณฑ การทํา 

   ใหเยือกเย็นใชสําหรับแสดงการเสิรฟอาหาร 

ยกเวน ตูควบคุมอุณหภูมิสําหรับเก็บยาเวชภัณฑสารเคมี           พอ. 

                    ชวีสาร เลือด พลาสมา เฉพาะท่ีใชงานในสายวิทยาการแพทยเทานั้น 

๔๑๒๐   บริภัณฑการปรับสภาพอากาศ            ชย.ทอ., ขส.ทอ. 

ประเภทนี้หมายรวมถึงเครื่องปรับอากาศ ระบบและบริภัณฑ 

  การปรับสภาพอากาศสมบูรณเทานั้น ยังรวมถึงเครื่องประกอบท่ีแผนแบบ 

  เปนพิเศษ ซ่ึงมิใชสวนท่ีเก่ียวกับการทํางานของเครื่องปรับอากาศ    

  เชน แผงโครงท่ีใหความสะดวกในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบหนาตาง  

  แตไมรวมสวนประกอบ ชิ้นประกอบ ชิ้นสวนตางๆ เครื่องสมทบ 

   หรือเครื่องประกอบท่ีใชกับบริภัณฑการปรับสภาพอากาศซ่ึงไดจัดไว 

   ในประเภท ๔๑๓๐ 

รวมท้ัง  หนวยปรับอากาศแบบท่ีใชในหองเก็บของ 

   หนวยปรับอากาศแบบหนาตางและแบบหอง  หนวยปรับอากาศ 

  สําหรับเรือและยานพาหนะ  เครื่องและระบบการปรับสภาพอากาศ 

ไมรวม  สวนประกอบการปรับสภาพอากาศ 

๔๑๓๐  สวนประกอบการทําความเย็นและการปรับสภาพอากาศ         พธ.ทอ., ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  บริภัณฑถายเทความรอน  เครื่องกรองสาร  ทําความเย็น   

   เครื่องอัดการทําความเย็น  สวนประกอบใชงานของบริภัณฑระบบ 

   และเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ  

ยกเวน  เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับเครื่องทดลองเฉพาะท่ีใชงาน                       ชอ. 

   ในสายวิทยาการชางอากาศ 

ไมรวม เครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ หนวยทําความเย็น 

   ซ่ึงรวมข้ึนจากสวนประกอบการทําความเย็นตางๆ ซ่ึงมีเครื่องอัดคอนเดนเซอร 

   และเครื่องระเหย ฯลฯ  โดยการแผนแบบพิเศษ เพ่ือใชงานโดยเฉพาะ  

๔๑๔๐  พัดลมเครื่องถายเทอากาศไหลเวียนและบริภัณฑเครื่องเปาลม                   พธ.ทอ., ชย.ทอ. 

   พัดลมและกลอุปกรณอัดดัน ซ่ึงแผนแบบสําหรับใชกับบริภัณฑ         สอ.ทอ. 

เฉพาะ... 
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ประเภท              หนวยรับผิดชอบ 

  เฉพาะแบบ  ไดจัดรวมไวในประเภทพัสดุซ่ึงเปนชิ้นประกอบถัดข้ึนไป 

    หรือในประเภทของสวนประกอบหรือเครื่องประกอบนั้นๆ แลวแต 

   จะอยูในประเภทใด  ดังเชน  พัสดุท่ีอยูในหมวด  ๒๕  หมวด ๒๙   

   และประเภท  ๑๖๘๐  เปนตน 

รวมท้ัง  พัดลมแบบติดฝาผนัง  พัดลมแบบแทน  พัดลมระบาย 

   อากาศแบบใชในครัวเรือนและแบบใชในหองเพดาน พัดลมตั้งพ้ืน  

   เครื่องดูดอากาศเสีย  พัดลมเครื่องถายเทอากาศไหลเวียนและบริภัณฑ 

   เครื่องเปาลมท้ังท่ีใชในงานอุตสาหกรรมหรือมีใชงานอุตสาหกรรม 

ไมรวม  พัดลมท่ีติดเครื่องทําความรอน  (ดูประเภท  ๔๕๒๐) 

หมายเหต ุ -  พัดลมระบายอากาศท่ีใชกับเครื่องปรับอากาศ         ชย.ทอ. 

              -  พัดลมระบายอากาศท่ีใชกับเครื่องมือสื่อสาร         สอ.ทอ. 

 

หมวด  ๔๒ 

บริภัณฑดับเพลิง กูภัย และนิรภัย 

๔๒๑๐   บริภัณฑดับเพลิง                   ชอ., ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องดับเพลิง ขวานดับเพลิง คราดดับเพลิง เครื่องตบไฟรถดับเพลิง   

   สายสูบดับเพลิง ทอฉีด ชิ้นประกอบตอสายสูบทางเดียวหรือหลายทาง  

   ท่ีมวนสายสูบ รถพวงดับเพลิง หัวทอดับเพลิง หัวฉีดพรมน้ํา 

ไมรวม  ชะแลง 

หมายเหตุ - เครื่องดับเพลิงท่ีใชกับอากาศยาน อุปกรณดับไฟปา   ชอ., ชย.ทอ. 

   ท่ีติดตั้งกับอากาศยาน             

             - เครื่องดับเพลิงท่ีใชกับยานพาหนะ                ขส.ทอ.                                          

๔๒๒๐   บริภัณฑชวยชีวิตทางเรือและบริภัณฑประดาน้ํา                        พธ.ทอ. 

ไมรวม  เรือชวยชีวิต 

หมายเหตุ  เสื้อชูชีพชนิดเปาลมได แพชูชีพ                                      ชอ.   

๔๒๓๐  บริภัณฑลางพิษและอาบน้ํายา                ชย.ทอ., พอ. 

 ประเภทนี้ไมรวมบริภัณฑแบบการผลิตท่ีไดออกแบบสําหรับ 

การอาบ... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

  การอาบน้ํายาในการหลอโลหะและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส กรรมวิธี 

  เก่ียวกับหนังและสิ่งทอและงานอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

๔๒๔๐  บรภิัณฑนิรภัยและกูภัย        ชอ., สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  บันไดหนีไฟแบบยกได ตาขายนิรภัยบนบก ผามาน           พธ.ทอ., ชย.ทอ. 

   กันไฟ  ผามานกันแกส เข็มขัดนิรภัย หนากากปองกันไอพิษ         ชอ. 

  เครื่องชวยหายใจ แวนกันแกส หมวดสําหรับชางเชื่อม เสาปน   

  ทอฉุกเฉิน เครื่องกรองอากาศ สายปนเสาและตนไม  โลสําหรับ  

  ชางเชื่อม และอ่ืนๆ  

ไมรวม  บันไดหนีไฟแบบติดประจําท่ี 

หมายเหตุ  หนากากปองกันไอพิษ  เครื่องชวยหายใจ          พอ. 

 

หมวด  ๔๓ 

สูบ และเครื่องอัด 

ในหมวดนี้ไมรวมสูบและเครื่องอัดท่ีแผนแบบใชกับบริภัณฑแตละแบบ 

   เชน สูบเชื้อเพลิง เครื่องยนต สูบปรับมุมใบพัดอากาศยาน สูบท่ีใชงานของ 

  รถยก เครื่องอัดสําหรับการทํางานของปอมปนและเครื่องอัดในระบบเบรก 

  ยานพาหนะ ตลอดจนสูบท่ีแผนแบบพิเศษเพ่ือใชกับบริภัณฑจายเชื้อเพลิงดวย 

๔๓๑๐  เครื่องอัดและสูบสุญญากาศ                 ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  เครื่องอัดท่ีติดตั้งบนรถบรรทุกและรถพวง 

ไมรวม  เครื่องอัดการทําความเย็น 

๔๓๒๐  สูบใชกําลังขับและสูบใชมือ                 ทุกคลังใหญ 

ไมรวม  สูบชนิดเจ็ทท่ีใชในหองวิทยาศาสตร 

๔๓๓๐  เครื่องกรองแบบใชแรงหนีศูนยกลาง แบบกรองแยกแบบใชความดัน    ทุกคลังใหญ 

   และสูญญากาศ    

ไมรวม  เครื่องกรองแบบใชแรงหนีศูนยกลางท่ีใชในหองวิทยาศาสตร 

   เครื่องกรองน้ําใชบริสุทธิ์ 

หมวด  ๔๔... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

หมวด  ๔๔ 

เตาหลอม เครื่องไอน้ํา และบริภัณฑทําใหแหง 

๔๔๑๐   หมอน้ําใชงานอุตสาหกรรม                                                                ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  หมอน้ําท่ีมีความดันไอน้ําเปยกเกินกวา ๑๕ ปอนด 

   ตัวหมอน้ํา เครื่องทําน้ํารอนชนิดความดันต่ํา (ขนาดน้ําไหลกลับเกินกวา 

   ๑๐๐  แกลลอนข้ึนไป) 

๔๔๒๐  เครื่องถายเทความรอนและเครื่องควบแนนไอน้ํา          ทุกคลังใหญ 

๔๔๓๐  เตาหลอม  เตาเผาและเตาอบท่ีใชงานอุตสาหกรรม                    ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  เตาท่ีใชกับเปาหลอม เตาคิวโปลา 

ไมรวม  เตาอบอาหารแบบอุตสาหกรรม เตาอบชุบโลหะ 

   เตาแบบท่ีใชในหองวิทยาศาสตร 

๔๔๔๐  เครื่องทําใหแหง  เครื่องและสารดูดความชื้น       ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  อีแวบปอเตอร 

๔๔๖๐  บริภัณฑทําใหอากาศบริสุทธิ์            ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  เครื่องทําใหตกตะกอนแบบอิเล็คทรอนิคส บริภัณฑ 

  เก็บรวมฝุน 

ไมรวม  บริภัณฑพัดลมและเครื่องเปาอากาศ บริภัณฑ 

   การปรับสภาพอากาศ 

 

หมวด  ๔๕ 

บริภัณฑเครื่องทอ บริภัณฑทําความรอน และบริภัณฑสุขาภิบาล 

๔๕๑๐  บริภัณฑเครื่องทอและเครื่องประกอบ            ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  จานสบูและเครื่องจายสบู ราวแขวนผาเช็ดตัว อุปกรณ 

  สุขภัณฑ เชน กอกน้ํา หัวฝกบัว ลิ้นปดเปดน้ําชักโครก เครื่องจายตางๆ 

  สําหรับเกลือเม็ด ถวยกระดาษ กระดาษรองนั่งโถสวม กระดาษเช็ดมือ 

  และกระดาษชําระ อางลาง 

ไมรวม... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

ไมรวม  ชิ้นตอและชิ้นสวนพิเศษสําหรับทอยางและทอทางตางๆ 

๔๕๒๐  บริภัณฑทําความรอนและเครื่องทําความรอนแบบท่ีใชในบาน          ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  หมอน้ําทําน้ํารอน (ท่ีมีความดันน้ําไมเกิน ๓๐ ปอนด) 

  เครื่องกระจายความรอน  เครื่องทําความรอนชนิดใชไฟฟาและไมใชไฟฟา 

   เตาทําอากาศอบอุนชนิดมีทอและไมมีทอ เตาผิง ถังเก็บน้ําในบาน (ความจุ 

   ไมเกิน ๑๐๐ แกลลอน) เครื่องทําความรอน (ขนาดน้ําไหลกลับไมเกิน  

   ๑๐๐ แกลลอน) 

ไมรวม  เครื่องทําความรอนในยานพาหนะและในอากาศยาน 

๔๕๓๐  เครื่องเผาเชื้อเพลิง              ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  หัวเผาน้ํามัน เตาเผาฟนหรือถาน หัวเผากาซ 

๔๕๔๐  บริภัณฑเบ็ดเตล็ดสําหรับการทําความรอนและการสุขาภิบาล             ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  เตาเผาขยะ เครื่องทําลาย ถังเกรอะ ถังขยะ   

 

หมวด  ๔๖ 

บริภัณฑทําใหน้ําบริสุทธิ์  บริภัณฑกําจัดสิ่งโสโครก 

๔๖๑๐  บริภัณฑทําใหน้ําบริสุทธิ ์         ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  บริภัณฑกรองน้ํา เครื่องกลั่นน้ําดื่มเพ่ือการยังชีพ 

ไมรวม  สารประกอบท่ีใชในการทําใหน้ําบริสุทธิ์และแกน้ํากระดาง 

๔๖๒๐  บริภัณฑกลั่นน้ําท่ีใชในเรือนและอุตสาหกรรม           ชย.ทอ. 

ไมรวม  เครื่องกลั่นน้ําดื่มเพ่ือการยังชีพและเครื่องกลั่นน้ําในหอง 

   วิทยาศาสตร 

๔๖๓๐  บริภณัฑกําจัดสิ่งโสโครก              ชย.ทอ. 

 

หมวด  ๔๗ 

ทอชนิดตางๆ และชิ้นตอ 

๔๗๑๐  ทอทาง           ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

รวมท้ัง  ทอโลหะ ทอแข็งท่ีทําดวยพลาสติก ยางสังเคราะห 

   หรือวัสดุอ่ืนท่ีมิใชโลหะซ่ึงไมใชฝงดิน ไมใชกับไฟฟาและไมใชในหอง 

  วิทยาศาสตร 

๔๗๒๐  ทอยางและเครื่องหลอดท่ีออนตัวได  (ทอออน)           ทุกคลังใหญ 

  ทอยางและเครื่องหลอดท่ีออนตัวไดซ่ึงไมมีหัวตอ ท่ีมิไดกําหนดไว 

           ในประเภทอ่ืน  ไดจัดอยูในประเภทนี้  แมวาจะไดแผนแบบเปนพิเศษก็ตาม 

รวมทั้ง  ทอยางและเครื่องหลอดท่ีออนตัวไดท่ีเปนโลหะ 

   และมิใชโลหะชิ้นประกอบทอยางท่ีใชกันไฮโดรริก อากาศ สารเคมี  

   น้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น 

ไมรวม  ชิ้นประกอบทอดับเพลิงมีขอตอท่ีปลายทางเดียว  

   หรือหลายทาง  ทอและเครื่องหลอดท่ีทําดวยสิ่งทอและกระดาษทอเดินสายไฟ 

๔๗๓๐  ชิ้นตอและชิ้นสวนพิเศษสําหรับทาทางและทอยาง                     ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  ชิ้นตอและชิ้นสวนพิเศษของเครื่องสุขภัณฑ ชิ้นตอสําหรับ 

   การหลอลื่น ขอตอทอ รวมท้ังขอตอลด หัวทอระบาย หัวฉีดทอระดับน้ํา 

   ชิ้นตอท่ีมิใชโลหะซ่ึงไมใชฝงดิน  ไมใชกับไฟฟาและไมใชในหองวิทยาศาสตร 

ไมรวม  ชิ้นตอสายสูบเชื้อเพลิงทางเดียวหรือหลายทาง ชิ้นตอราวตู 

   ทอเดินสายไฟและชิ้นตอ ชิ้นตอท่ีมิใชโลหะสําหรับใชฝงดิน ชิ้นตอสําหรับ 

   เครื่องสําเร็จหองวิทยาศาสตร  ปลอก  รองมีเกลียว  จุกเกลียวชนิดเปนแมเหล็ก 

   และไมเปนแมเหล็ก 

 

หมวด  ๔๘ 

ลิ้น 

หมวดนี้ไมรวมลิ้นท่ีไดแผนแบบเพ่ือใชกับระบบหรือบริภัณฑเฉพาะแบบ 

   เชน ลูกศรยางลอ ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียเครื่องยนต ลิ้นคารบูเรเตอร ลิ้นผสมน้ํา  

   ลิ้นปดเปดน้ําชักโครก 

 

๔๘๑๐  ลิ้น... 



- ๕๖ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๔๘๑๐  ลิ้นท่ีใชกําลัง         ชอ., ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  ลิ้นท่ีทําดวยงานมอเตอรไฟฟา ลิ้นท่ีทํางานดวยไฮดรอลิก 

    ลิ้นท่ีทํางานดวยโซลินอยด 

ไมรวม  ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียเครื่องยนต ลิ้นท่ีไดแผนแบบเฉพาะ 

   สําหรับใชกับบริภัณฑการดับเพลิงหรือใชกับบริภัณฑเครื่องสุขภัณฑ หรือ 

   สิ่งท่ีคลายคลึงกัน 

 

หมวด  ๔๙ 

บริภัณฑโรงงานซอมบํารุง และโรงซอม 

บริภัณฑพิเศษท่ีไดแผนแบบสําหรับใชในการซอมบํารุง  

   และการ ซอมรถยนตและยานพาหนะหรือบริภัณฑท่ีไมใชเครื่องยนต  

   จัดอยูใน ประเภท  ๔๙๑๐ 

โครงยึด  สิ่งติดตั้งและแผนแบบซ่ึงใชรวมกับบริภัณฑพิเศษของ 

  โรงงานซอมบํารุงและโรงซอมจัดรวมในหมวดนี้ สวนโครงยึด สิ่งติดตั้ง 

  และแผนแบบซ่ึงใชรวมกับเครื่องจักรกลงานโลหะจัดอยูในหมวด ๓๔ 

ชิ้นประกอบอินฟราเรด  ชิ้นประกอบยอยและสวนประกอบท่ีได 

  แผนแบบเฉพาะเปนบริภณัฑพิเศษสําหรับการทดสอบและการซอมบํารุง 

  จัดอยูในหมวดนี้ แตไมรวมบริภัณฑอินฟราเรดท่ีไดแผนแบบสําหรับการ 

  ทอสอบบริภัณฑสื่อสารและบริภัณฑทําใหเห็นในเวลากลางคืน 

๔๙๑๐  บริภัณฑพิเศษท่ีใชในโรงงานซอมบํารุง และโรงซอมรถยนต                  สพ.ทอ., ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องยกรถ เครื่องตั้งลอ บริภัณฑบริการเบรก                  ขส.ทอ. 

  บริภัณฑซอมและซอมบาํรุงยางนอก บริภัณฑทดสอบ และแทน 

  ทดสอบท่ีไดแผนแบบพิเศษสําหรับใชกับยานยนต 

ไมรวม  เครื่องมือชนิดถือ บริภัณฑจายน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  

   เครื่องวัดท่ีใชสําหรับทดสอบทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิคส แบบมูลฐาน 

   หรือแบบพิเศษ  เชน แอมมิเตอร โวลทมิเตอร โอหมมิเตอร มัลติมิเตอร  

   และเครื่องวัดอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

๔๙๒๐  บริภัณฑ... 



- ๕๗ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๔๙๒๐  บริภัณฑพิเศษท่ีใชในโรงงานซอมบํารุงและโรงซอมอากาศยาน           ชอ., สอ.ทอ., สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  แทนซอมบํารุงท่ีไดแผนแบบเพ่ือรองรับชิ้นประกอบ 

  อากาศยานในระหวางการซอม  แทนทดสอบและบริภัณฑทดสอบ 

  ท่ีไดแผนแบบพิเศษสําหรับการซอมบํารุงและการซอมสวนประกอบ 

  อากาศยาน เชน  เครื่องยนต  เจนเนอเรเตอร  ระบบไฮดรอลิก   

   อาวุธยุทธภัณฑ  นักบินกล  เครื่องควบคุมการยิง  เครื่องควบคุม 

   การบินและการเดินหน 

ไมรวม  เครื่องมือชนิดถือ  ยกพ้ืนสําหรับการซอมบํารุง ในสนามบิน 

   เครื่องวัดท่ีใชสําหรับทดสอบทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิคสแบบมูลฐาน 

   หรือแบบพิเศษ  เชน  แอมมิเตอร  โวลทมิเตอร  โอหมมิเตอร มัลติมิเตอร  

   และเครื่องวัดอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกัน  เครื่องวัดทดสอบสําหรับใชท้ังบริภัณฑ 

   สื่อสารและบริภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

๔๙๒๕   บริภัณฑพิเศษสําหรับการซอมบํารุง  การซอมและการตรวจสอบกอน             สพ.ทอ. 

  สงออก  สําหรับกระสุนวัตถุระเบิด 

รวมท้ัง  บริภัณฑพิเศษท่ีไดแผนแบบเฉพาะสําหรับการซอมบํารุง 

  กระสุน  การทดสอบการตรวจสอบกอนสงออกและท่ีใชในโรงซอม ชิ้นปรับ 

  ตอเครื่องปอนกระสุนและกรวยกระสุน  สิ่งติดตั้งและเครื่องตรวจขอตอ 

  สายกระสุน  เครื่องตอและถอดขอตอสายกระสุน  เตาอบสําหรับตรวจ 

  ความคงทนของดินสงกระสุน  เครื่องวัดการระเบิด  สิ่งติดตั้งกลอุปกรณ 

  เครื่องจุดไพรเมอร  แมนเดรน  เครื่องจัดระยะขอตอ  กระสุน  ชุดบริการ 

  ลูกระเบิดกาซ สิ่งติดตั้งแผงทดสอบเครื่องวัดชุดประกอบข้ัวเสียบ และชุดทดสอบ 

   สําหรับการซอมบํารุงกระสุนวัตถุระเบิด  การตรวจสอบกอนสงออก และการซอม 

ไมรวม  บริภัณฑการซอมบํารุง  การซอม  การตรวจสอบ กอนสงออก 

   และการทดสอบท่ีไดแผนแบบพิเศษสําหรับใชกับอาวุธซัดสงนําวิถีระบบควบคุม 

   อาวุธซัดสงนําวิถีจากระยะไกล  ระบบอาวุธซัดสงนําวิถีเครื่องควบคุมการยิง  

   สรรพาวุธนิวเคลียรจรวด  ทุนระเบิดใตน้ําและระเบิด น้ําลึก  ตอรปโด  ยานอวกาศ 

 

และ... 



- ๕๘ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

  และบริภัณฑทดสอบสําหรับเครื่องปลอยอาวุธอากาศยาน  เครื่องวัด 

    ทดสอบทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิคสแบบมูลฐาน เชน  แอมมิเตอร  

   โวลทมิเตอร  โอหมมิเตอรและเครื่องวัดอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

๔๙๒๗   บริภัณฑพิเศษในการซอมบํารุง การซอมและการตรวจสอบกอนสงออก                 สพ.ทอ. 

   สําหรับจรวด 

รวมท้ัง  บริภัณฑพิเศษท่ีไดแผนแบบเฉพาะสําหรับการซอมบํารุง 

   การทดสอบ  การตรวจสอบกอนสงออกและท่ีใชในโรงซอม สําหรับจรวด  

   และสวนประกอบจรวด  แทนซอมบํารุงจรวด แทนทดสอบสิ่งติดตั้งโครงยึด 

   และบริภัณฑโรงงานที่ไดแผนแบบสําหรับการซอมบํารุง และการซอม 

   จรวดมอเตอรจรวดและสวนประกอบจรวดอ่ืนๆ 

ไมรวม  บริภัณฑพิเศษท่ีไดแผนแบบเฉพาะสําหรับการซอมบํารุง 

   การทดสอบการตรวจสอบกอนสงออกและท่ีใชในโรงซอมสรรพาวุธนิวเคลียร 

   อาวุธซัดสงนําวิถี  เครื่องควบคุมการยิง  ตอรปโด  ทุนระเบิดใตน้ํา   

   ระเบิดน้ําลึก  กระสุน  ยานอวกาศ  บริภัณฑทดสอบสําหรับเครื่อง 

   ปลอยจรวดประจําอากาศยานและเครื่องวัดทดสอบทางไฟฟา  

   และอิเล็กทรอนิกสแบบมูลฐาน เชน แอมมิเตอร โวลทมิเตอร โอหมมิเตอร 

  มัลติมิเตอร  แกลวานอมิเตอร  และเครื่องวัดอ่ืนๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 

๔๙๓๐   บริภัณฑจายน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น      ชอ., ขส.ทอ. 

รวมท้ัง  ปนอัดไดดวยมือ ระบบการหลอลื่นรวม เครื่องหลอลื่น 

   แบบไฮโดรสตาติกสูบจายน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นสูบจายน้ํามันเตา 

   กาหยอดน้ํามัน เครื่องจายไข เครื่องสมทบปนอัดไข เครื่องหยอดน้ํามัน 

   ชนิดหลอดแกว 

ไมรวม  เครื่องอัดไขอะมีไมทและชิ้นตอสําหรับการหลอลื่น 

๔๙๓๑  บริภัณฑพิเศษท่ีใชในโรงงานซอมบํารุงและโรงซอมเครื่องควบคุมการยิง                 สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  บริภัณฑทดสอบ  แทนและสิ่งติดตั้งสําหรับการซอมบํารุง 

  ท่ีไดแผนแบบเปนพิเศษ 

 

ไมรวม... 



- ๕๙ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

ไมรวม  เครื่องวัดสําหรับใชท้ังเครื่องควบคุมการยิงและบริภัณฑอ่ืนๆ  

   บริภัณฑท่ีใชในโรงงานซอมบํารุงและโรงซอมเพ่ือซอมเครื่องควบคุมการยิง 

   ท่ีติดตั้งบนอากาศยาน 

๔๙๓๓  บริภัณฑพิเศษท่ีใชในโรงงานซอมบํารุงและโรงซอมอาวุธ          สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  แทน  สิ่งติดตั้งและโครงยึดสําหรับการซอมบํารุง 

ไมรวม  บริภัณฑพิเศษท่ีใชในโรงงานซอมบํารุงและโรงซอม 

   สรรพาวุธปรมาณู 

   บริภัณฑท่ีใชในงานซอมบํารุงและโรงซอมอาวุธท่ีติดตั้งบนอากาศยาน 

๔๙๓๕   บริภัณฑพิเศษในการซอมบํารุง การซอมและการตรวจสอบกอนสงออก                สพ.ทอ. 

  สําหรับอาวุธซัดสงนําวิถี 

รวมท้ัง  บริภัณฑตรวจสอบกอนสงออกและบริภัณฑทดสอบท่ีได 

  แผนแบบพิเศษ สําหรับใชกับอาวุธซัดสงนําวิถี และระบบควบคุมอาวุธ 

  ซัดสงนําวิถีจากระยะไกล 

ไมรวม  บริภัณฑตรวจสอบกอนสงออกท่ีไดแผนแบบติดตั้งอยูภายใน 

   สําหรับระบบควบคุมอาวุธซัดสงนําวิถีจากระยะไกล  เครื่องวัดท่ีใชสําหรับ 

   ทดสอบทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิคสแบบมูลฐาน  รวมท้ังท่ีไดแผนแบบ 

   เปนพิเศษ  เชน  แอมมิเตอร  โวลทมิเตอร  โอหมมิเตอร และเครื่องวัดอ่ืนๆ  

   ท่ีคลายคลึงกัน เครื่องทดสอบสําหรับใชท้ังบริภัณฑสื่อสารและบริภัณฑไฟฟา 

   และอิเล็กทรอนิคสอ่ืนๆ 

๔๙๔๐  บริภัณฑพิเศษเบ็ดเตล็ดท่ีใชในโรงงานซอมบํารุงและโรงซอม                   ทุกคลังใหญ 

 รวมท้ัง  บริภัณฑพนสี 

ไมรวม  เครื่องมือชนิดถือตางๆ 

 

หมวด  ๕๑ 

เครื่องมือชนิดถือ 

๕๑๑๐  เครื่องมือชนิดถือมีคม  ไมมีกําลังขับ       ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  สิ่ว  ตะไบ  เครื่องตัดทอ  บุง  เลื่อย  แผนกัด  เกลียว 

ขวาน... 



- ๖๐ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

  ขวาน  พรา 

๕๑๒๐  เครื่องมือชนิดถือไมมีคม  ไมไมกําลังขับ       ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  คอน  อีเตอร  คีม  (ยกเวนคีมท่ีใชตัดโดยเฉพาะ)  

  ไขควง  พลั่ว  คราดและจอบท่ีใชในการกอสราง  แมแรง  แมแรงท่ีใช 

  ในการกอสราง  ชะแลง  หมอกาว  เตาฟู 

ไมรวม  เครื่องวัดของชาง คราดทําสวน จอบทําสวน  และเครื่องมือ 

   ทําสวนชนิดอ่ืนๆ 

๕๑๓๐  เครื่องมือชนิดถือท่ีมีกําลังขับ        ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  สวาน เครื่องย้ําสลัก เลื่อยไฟฟาชนิดยกได เครื่องมือ 

   ท่ีใชกําลังลม  หินขัดรูปจาน หินขัดรูปกรวย เครื่องสมทบของหินขัดอ่ืนๆ  

   ของเครื่องมือท่ีใชกําลังขับแบบมือถือ 

๕๑๓๓  ดอกเจาะ ดอกควานและดอกฝายปากรูสําหรับเครื่องมือชนิดถือ    ทุกคลังใหญ 

   และเครื่องกล 

๕๑๓๖  แปนทําเกลียวนอก ดอกทําเกลียวในและจําปาสําหรับเครื่องมือชนิดถือ          ทุกคลังใหญ 

   และเครื่องกล                           

ไมรวม  แมแบบสําหรับตอกรู  ตอกตราและตอกเครื่องหมาย 

๕๑๔๐   หบีใสเครื่องมือและฮารดแวร               ทุกคลังใหญ 

๕๑๘๐   Sets, Kits, and Outfits of Hand Tools                                            ทุกคลังใหญ 

๕๑๘๒  เครื่องชุด  ของเปนชุดและเครื่องมือเครื่องใชของเครื่องมือชนิดถือ            ทุกคลังใหญ 

 

หมวด  ๕๒ 

เครื่องมือวัด 

๕๒๑๐  เครื่องมือวัดของชาง              ทุกคลังใหญ 

ประเภทนี้  ไมรวมเครื่องมือวัดชนิดพิเศษสําหรับการตรวจ ซ่ึงไดจัดไว 

   ในประเภท  ๕๒๒๐ 

รวมท้ัง คาลิเปอรเครื่องวัดระดับ  ไมโครมิเตอร  ลูกดิ่ง  แถบวัด 

  ขนาดแบบประณีต  ฉาก  เครื่องวัดมุม  เครื่องหาจุดศูนยกลาง  เครื่องวัดความลึก 

เครื่อง... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

  เครื่องวัดแบบดึง  เครื่องวัดมุมปลายดอกเจาะ  เครื่องวัดรัศมีของสวนโคง   

   เครื่องวัดของชางกระจก  เครื่องวัดความสูง  (เวอรเนียร) เครื่องวัดระนาบ  

   เครื่องวัดขนาดสลักย้ํา  เครื่องวัดฟนเลื่อย  เครื่องวัดระยะเกลียว   

   เครื่องวัดความเรียบผิว เครื่องวัดแบบกระบอกสวมกัน เครื่องวัดความโปงของทอ   

   เครื่องวัดความผายของทอ  เครื่องวัดดอกเจาะ  เครื่องวัดดอกเจาะและสลัก   

   เครื่องวัดดอกเจาะและดอกทําเกลียวใน  เครื่องวัดความเรียวของลวด   

   เครื่องวัดขนาดลวด  เครื่องมือสําหรับตั้ง  เครื่องไสและข้ึนรูป   

   แทงความหนามาตรฐาน 

๕๒๒๐  เครื่องวัดสําหรับการตรวจและเครื่องมือตั้งศูนยแบบประณีต             ทุกคลังใหญ 

ประเภทนี้รวมท้ังเครื่องวัดชนิดพิเศษสําหรับการตรวจ 

รวมท้ัง  เครื่องวัดความพอดี  ชนิดเปนจุก  เปนวงแหวน   

  เปนแหนบ  เปนฟนเกลียว  เปนแถบยาว  เครื่องวัดโปรฟาย 

  เครื่องวัดสิ่งติดตั้ง  เครื่องวัดชนิดพิเศษสําหรับการตรวจ 

๕๒๘๐  เครื่องชุด  ของเปนขุดและเครื่องมือเครื่องใชของเครื่องวัด     ทุกคลังใหญ 

 

หมวด  ๕๓ 

ฮารดแวร และวัสดุสําหรับขัด 

๕๓๐๕  ตะปูเกลียว          ทุกคลังใหญ 

๕๓๐๖  สลักเกลียว          ทุกคลังใหญ 

๕๓๐๗   สลักเกลียวปลอย          ทุกคลังใหญ 

๕๓๑๐  แปนเกลียวและแหวนรอง         ทุกคลังใหญ 

ไมรวม  แหวนรองรับแรงขับ 

๕๓๑๕   ตะปู  ลิ้มและสลักหรือหมุด      ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  เดือยโลหะ  หมุดนํา  สลักผา  ลิ่มเพลา  สลักเพลา 

  ตะปูหัวโต  ตะปูเข็ม  เหล็กเย็บสองขาท่ีไมใชในสํานักงาน  ตะปูหมุด 

ไมรวม  หมุดตรึงรางรถไฟ 

 

๕๓๒๐  สลักย้ํา... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๕๓๒๐   สลักย้ํา           ทุกคลังใหญ 

๕๓๒๕   กลอุปกรณสําหรับยึดและเจาะ        ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  ตาไก  หวงยึด  เครื่องยึดท่ีใชกับกระโปรง 

  เครื่องยนต  อากาศยาน  เครื่องยึดท่ีใชกับสิ่งทอ 

๕๓๓๐   วัสดุท่ีใชทําปะเก็น         ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  ชิ้นกันรั่วและแหวนกันน้ํามันหลอลื่นและไขรั่วไหล 

  แหวนรองกันรั่วหมัน วัสดุท่ีใชทําปะเก็นพิเศษ ปะเก็นเสน  

  และปะเก็นแถบ ปะเก็นและชิ้นกันรั่วสําเร็จรูปท่ีไดแผนแบบสําหรับงาน 

  เฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง 

๕๓๓๑   O – Ring                                                                                    ทุกคลังใหญ 

๕๓๓๕   ตะแกรงโลหะ          ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  ตะแกรงกันแมลง ตะแกรงท่ีใชในงานอุตสาหกรรม 

ไมรวม  ตะแกรงชนิดท่ีใชทํารั้ว 

๕๓๔๐   ฮารดแวรเบ็ดเตล็ด         ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  ฮารดแวรทําตู  ลูกลอเล็กๆ  เครื่องปดประตู  บานพับ 

  กุญแจ  เกลียวเรง  ฮารดแวรทํากลอง  ฮารดแวรทําหีบ และกระเปา 

   เดินทาง  เครื่องรับแรงสะเทือน  และแทนซ่ึงมิไดทํางานดวยไฮดรอลิก 

ไมรวม  ฮารดแวรท่ีใชในเรือ 

๕๓๔๑   Brackets                                                                                    ทุกคลังใหญ 

๕๓๔๕  จานขัดและหินขัด         ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  สายพานขัด  หินสับ  หินขัดรูปจานท่ีใชงานไดหลายอยาง 

ไมรวม  หินกรอฟน  หินขัดรูปกรวยและเครื่องสมทบของหินขัด 

  สําหรับบริภัณฑ 

๕๓๕๐   วัสดุสําหรับขัด          ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  ผาทราย  กระดาษทราย  ผงขัด  สารประกอบสําหรับ 

  ขัดมันวัสดุ  สําหรับขัดท่ีใชตกแตงผิวโลหะ  กากเพชร  ผงเพชร  ยาขัด 

 

๕๓๕๕  ปุม... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๕๓๕๕   ปุมลูกปดและเข็มชี้         ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  ปุมลูกบิดท่ีมีขีดแบง  หนาปดบอกมาตราสวน 

๕๓๖๐   แหนบแบบขด  แบบแผนและแบบเสนลวด       ทุกคลังใหญ 

   แหนบท่ีไดแผนแบบพิเศษสําหรับใชเฉพาะหรือใชกับบริภัณฑ 

   เฉพาะแบบ  จัดอยูในประเภทนี ้

๕๓๖๕   แหวน  แผนรองและแผนกัน        ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  แหวนเกลียวนอก  แหวนหามแบบฟนและแบบลิ่มหูหวง 

   รูปตัว  D  ชุดแผนรองขนาดและรูปรางตางๆ  แผนกันแบบแผนเรียบ 

  แบบวงแหวน  แบบปลอก  และแบบขั้นบันได  ชุดแผนกันขนาด  

  และรูปรางตางๆ  ปลอกรองชนิดมีเกลียว  จุกอุดชนิดมีเกลียว 

ไมรวม  แหวนลูกสูบ  แผนรองปดรองเพลา  แผนรองธรรมดา 

  แผนกันสายเคเบิลไฟฟา 

 

หมวด  ๕๔ 

โครงสรางสําเร็จรูป และเครื่องนั่งราน 

๕๔๑๐  อาคารแบบสําเร็จรูปและแบบยกเคลื่อนยายได            ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  แผงสําเร็จรูปประกอบอาคาร  

๕๔๒๐  สะพานแบบติดตั้งอยูกับท่ีและแบบลอยน้ํา                      ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  บริภัณฑพิเศษสําหรับประกอบติดตั้งสะพาน  ชุดสะพาน 

   ติดตั้งอยูกับท่ี  ชุดสะพานลอยน้ํา  ทุนและแพ (โปะ) สะพาน 

ไมรวม  อูลอยและอูแบบแพ (โปะ) 

๕๔๓๐  ถังเก็บขนาดใหญ               ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  ถังท่ีใชเฉพาะสําหรับการเก็บท้ังท่ีประกอบแลว และยังไมได 

   ประกอบ  ถังความดันและถังสุญญากาศ  ถังเก็บน้ํามันปโตรเลียมขนาดใหญ 

ไมรวม  ตัวหมอน้ํา  ถังเก็บน้ําแบบใชในบาน 

 

 

๕๔๔๐  บริภัณฑ... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๕๔๔๐  บริภัณฑเครื่องนั่งรานและแบบหลอคอนกรีต           ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  แบบหลอคอนกรีตสําเร็จรูป  บันไดพาดและบันไดตั้ง 

  ท่ีใชในงานกอสราง  

ไมรวม  บันไดโซและบันไดเชือก 

๕๔๔๕  โครงสรางหอสําเร็จรูป                ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  หอสงกําลังงาน  หอเรดาร  หอไฟฉายคนหา  หอควบคุม 

   สวนประกอบหอสําเร็จรูป  เชน  หลักราวรั่ว  สายยึด  เสาคํ้า  ข้ันบันได 

  ชิ้นประกอบสายโยง  ฮารดแวรพิเศษของหอ 

ไมรวม  ฮารดแวรธรรมดา  โครงสรางรูปตางๆ  ท่ีมิไดสรางเฉพาะ 

  เพ่ือใชเปนสวนประกอบของหอ 

๕๔๕๐  โครงสรางสําเร็จรูปเบ็ดเตล็ด             ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  อัฒจันทรกลางแจงและอัฒจันทรมีหลังคา 

ไมรวม  อูลอย 

 

หมวด  ๕๕ 

ไมแปรรูป ไมท่ีปรุงแตงแลว ไมอัด และไมแผนบาง 

๕๕๑๐   ไมแปรรูปและวัสดุจําพวกไม        ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง ไมแปรรูปตามขนาดกําหนด  ไมพ้ืน  ไมท่ีใชในเหมืองแร 

   ไมเสา  ไมหมอนรถไฟ  ข้ีเลื่อย  ข้ีกบ  ไมทําขอบ  ค้ิว  บัว  ไมกลึง 

  และแกะสลักพิเศษ 

ไมรวม  ไมท่ีปรุงแตงแลว  ไมอัดและไมแผนบาง 

๕๕๒๐   ไมปรุงแตงแลว               ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  วงกลประตู  บานประตู  วงกบหนาตาง  บานเลื่อน 

  หนาตาง  กระจก 

ไมรวม  ไมค้ิวและบัว  ไมกลึง  และแกะสลักพิเศษ 

๕๕๓๐  ไมอัดและไมแผนบาง             ทุกคลังใหญ 

 

หมวด ๕๖... 
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หมวด  ๕๖ 

วัสดุอาคาร และการกอสราง 

๕๖๑๐  วัสดุกอสรางท่ีไดจากสินแร             ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  แอสฟลท  เถาถาน  กรวด  ปูนขาว  ทราย  หินใหญ 

  รวมท้ังปูนซีเมนต  เศษหินและอิฐหัก  หินผสมคอนกรีต 

ไมรวม  อิฐบล็อกรูปตางๆ 

๕๖๒๐  วัสดุสรางอาคารท่ีเปนแกว  กระเบื้อง  อิฐและบล็อก                         ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  บล็อกคอนกรีต  บล็อกแกว  บล็อกเถาถาน  บล็อกข้ีโลหะ 

  หินตัด  หินตัดขัดมัน  กระเบื้องเคลือบปูพ้ืนและฝาผนัง  แกวท่ีใชทําโครงสราง 

  เครื่องเคลือบดินเผาท่ีใชในงานสถาปตยกรรม  แผนคอนกรีตและแผงฉลุ 

๕๖๓๐  ทอและทอทางท่ีไมใชโลหะ             ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  ทอและทอทางคอนกรีต  ทอและทาทางท่ีทําดวยดินเหนียว 

  สําหรับใชใตดิน  รางกระเบื้องระบายน้ํา  ชิ้นตอทอท่ีไมใชโลหะสําหรับใช 

  ใตดิน 

ไมรวม  ทอ  ทาทางและชิ้นตอท่ีไมใชโลหะสําหรับใชในหอง 

  วิทยาศาสตรหรือใชงานทางไฟฟา  ทอยางและทอออนท่ีไมใชโลหะ 

๕๖๔๐  ฝาก้ันหอง  กระดาษท่ีใชในการสรางอาคารและวัสดุฉนวนความรอน                ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  แผนกระดาษแข็งท่ีใชในการสรางอาคาร  แผนกรุฝา 

  เพดาน  แผนยิบซัม  แผนฉนวน  แผนปลาสเตอร  แผนเก็บเสียง   

   กระดาษ  น้ํามันดิบ  กระดาษปดผนัง  ใยแร  ใยแกว  วัสดุหุมหอ 

ไมรวม  วัสดุฉนวนไฟฟา 

๕๖๕๐  วัสดุมุงหลังคาและชายคา              ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  วัสดุทุกชนิดท่ีใชมุงหลังคา  แผนโลหะ  สักหลาดมุง 

  หลังคา  แผนมุงหลังคาท่ีมวนได  กระเบื้องมุงหลังคา  แผนไมมุงหลังคา 

ไมรวม  กระดาษน้ํามันดิบ  แผนโลหะมุงหลังคาและชายคา 

  จํานวนมากๆ  แผนไมทําชายคา 

 

๕๖๖๐  เครื่อง... 
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๕๖๖๐  เครื่องก้ัน  รั้วและประตูรั้ว              ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  รั้วและประตูรั้วท่ีทําดวยไมและโลหะ 

๕๖๗๐  ผลิตภัณฑโลหะท่ีใชในงานสถาปตยกรรมและท่ีเก่ียวของ          ชย.ทอ. 

  รวมท้ัง  วงกบประตู  บันไดหนีไฟแบบติดประจําท่ี  ชองลม 

  แผงฉลุ  บันได  บานเลื่อนหนาตางกระจก  รางน้ําฝน  ทอรับน้ําฝน 

ไมรวม  บันไดหนีไฟแบบยกได 

๕๖๗๕  Nonwood Construction Lumber and Related Materials                      ชย.ทอ. 

๕๖๘๐  วัสดุเบ็ดเตล็ดท่ีใชในการกอสราง             ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  แผนโลหะโปรง  แผนปูทางวิ่งของเครื่องบิน  แผนปูทาง  

 

หมวด  ๕๘ 

บริภัณฑการสื่อสาร การสืบคน และการสงรังสีติดตอ 

หมายเหตุ  ชื่อบริภัณฑในหมวดนี้อาจจะไปซํ้ากับชื่อบริภัณฑในหมวดอ่ืน 

  และแมแตในหมวดเดียวกันนี้เอง เม่ือแยกประเภทแลวก็อาจจะซํ้ากันไดอีก เชน 

   ชื่อบริภัณฑ  รหัสความถ่ีเสียง  จะพบอยูในประเภท  ๕๘๑๐  ซ่ึงเปนบริภัณฑ 

   การรหัส  และในประเภท ๕๘๔๐  ซ่ึงเปนบริภัณฑเรดาร เปนตน การพิสูจนทราบ 

   ชิ้นพัสดุในหมวดนี้วาอยูในประเภทใด ใหคนไดจากชิ้นประกอบท่ีถัดข้ึนไป 

๕๘๐๕   บริภัณฑการโทรศัพทและโทรเลข             สอ.ทอ. 

๕๘๑๐  บริภัณฑการรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารและสวนประกอบ                  สอ.ทอ. 

๕๘๑๑  บริภัณฑการรหัสอ่ืนๆ และสวนประกอบ            สอ.ทอ.

๕๘๑๕  บริภัณฑโทรพิมพและโทรภาพ             สอ.ทอ. 

รวมท้ัง  แถบปรุโทรพิมพและบริภัณฑการวาขาวอากาศ  

๕๘๒๐  บริภัณฑวิทยุ และโทรทัศนท่ีใชในการสื่อสาร ยกเวนท่ีติดตั้ง                        สอ.ทอ. 

   บนอากาศยาน 

รวมท้ัง  บริภัณฑโทรมาตร  (กลอุปกรณสําหรับวัดและสงขอมูลท่ีเก่ียวของ 

   กับการแผรังสี  อุณหภูมิ ฯลฯ จากระยะไกล)  กลองบันทึกโทรทัศน บริภัณฑจอ 

   ดูภาพวีดีโอ  เครื่องบันทึกภาพ  และเทปบันทึกภาพ 

ไมรวม... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

ไมรวม  บริภัณฑวิทยุและโทรทัศนท่ีใชในครัวเรือน 

ยกเวน  ระบบ  Cockpit Televion Video System (CTVS)         สพ.ทอ. 

   AIRBONE VIDEO TAPE RECORDER / F- ๕  ELETRONIC UNIT / F- ๕  

VIDEO SENSOR HEAD / F- ๕  ใชกับ บ. F- ๕   และ   

VIDEO SENSOR HEAD / L- ๓๙     ELETRONIC UNIT / L- ๓๙    

AIRBONE VIDEO TAPE RECORDER / L- ๓๙  ใชกับ บ. L- ๓๙ 

๕๘๒๑   บริภัณฑวิทยุและโทรทัศนท่ีใชในการสื่อสาร  ท่ีติดตั้งบนอากาศยาน         สอ.ทอ.ชอ. 

ยกเวน   ระบบ Cockpit Televion Video System (CTVS)         สพ.ทอ. 

VIDEO SENSOR HEAD / F- ๑๖  SHOCK MOUNT AVTR   

แบบ AN/AXQ - ๑๖ (V)   ใชกับ บ. F- ๑๖   VIDEO SENSOR  

(ELBITP/NMB๒๑๘A-๐๐๐)/ F- ๕  ใชกับ บ. F- ๕ 

๕๘๒๕  บริภัณฑวิทยุการเดินหน  ยกเวนท่ีติดตั้งบนอากาศยาน              สอ.ทอ. 

รวมท้ัง  บริภัณฑลอแรน  บริภัณฑชอแรน  บริภัณฑหาทิศทาง 

๕๘๒๖  บริภัณฑวิทยุการเดินหนท่ีติดตั้งบนอากาศยาน                   สอ.ทอ., ชอ. 

รวมท้ัง  บริภัณฑลอแรน  บริภัณฑชอแรน  บริภัณฑหาทิศทาง 

๕๘๓๐  ระบบการติดตอสื่อสารภายในและการขยายเสียง  ยกเวนท่ีติดตั้ง             สอ.ทอ. 

  บนอากาศยาน 

รวมท้ัง  ระบบเสียงตามสาย  ระบบการติดตอสื่อสารแบบท่ีใช 

  ในสํานักงานในเรือและรถถัง 

๕๘๓๑  ระบบการติดตอสื่อสารภายในและการขยายเสียงท่ีติดตั้งบนอากาศยาน            สอ.ทอ. 

๕๘๓๕  บริภัณฑการบันทึกและถอดถายเสียงท่ีใชในการสื่อสาร          สอ.ทอ. 

ไมรวม  เครื่องเลนจานเสียงแบบท่ีใชในครัวเรือน 

๕๘๓๖             Video Recording and Reproducing Equipment                                 สอ.ทอ. 

ยกเวน   ระบบ Cockpit Televion Video System (CTVS)         สพ.ทอ. 

VIDEO CASSETT TAPE RECORDER / F- ๑๖    AIRBONE VIDEO 

TAPE RECORDER / F- ๑๖ แบบ AN/AXQ - ๑๖ (V) ใชกับ บ. F- ๑๖  

และ  AIRBONE VIDEO TAPE RECORDER  / F- ๕  ใชกับ บ. F- ๕ 

๕๘๔๐  บริภัณฑ... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๕๘๔๐  บริภัณฑเรดาร  ยกเวนท่ีติดตั้งบนอากาศยาน           สอ.ทอ. 

หมายเหตุ  ชิ้นประกอบเรดารและชิ้นประกอบยอย ซ่ึงแผนแบบเฉพาะ 

  สําหรับใชกับบริภัณฑควบคุมการยิงหรืออาวุธซัดสงนําวิถี ไดจัดไวใน 

   หมวด  ๑๒  หรือหมวด  ๑๔ 

๕๘๔๑  บริภัณฑเรดารท่ีติดตั้งบนอากาศยาน            สอ.ทอ. 

หมายเหตุ  ชิ้นประกอบเรดารและชิ้นประกอบยอย  ซ่ึงแผนแบบเฉพาะ 

  สําหรับใชกับบริภัณฑควบคุมการยิงหรืออาวุธซัดสงนําวิถี ไดจัดไวใน 

   หมวด  ๑๒  หรือหมวด  ๑๔ 

๕๘๔๕             Underwater Sound Equipment                                                          สอ.ทอ. 

๕๘๕๐  บริภัณฑสื่อสารดวยแสงท่ีมองเห็นและมองไมเห็น           สอ.ทอ. 

ประเภทนี้รวมบริภัณฑอินฟราเรดแบบท่ีใชในการสื่อสารเทานั้น 

ไมรวม  ชิ้นประกอบอินฟราเรด  ชิ้นประกอบยอยและสวนประกอบ 

   ท่ีแผนแบบเฉพาะสําหรับใชในระบบควบคุมการยิง ระบบอาวุธซัดสงนําวิถี  

   บริภัณฑทดสอบและซอมบํารุงพิเศษ  บริภัณฑทําใหเห็นในเวลากลางคืน  

   และบริภัณฑแบบอ่ืนๆ ท่ีไมใชในการสื่อสาร 

รวมท้ัง  เครื่องสื่อสารดวยกระจกสัญญาณโดยใชแสงอาทิตย 

๕๘๕๕  บริภัณฑทําใหเห็นในเวลากลางคืนโดยการสงรังสีและสะทอนรังสีกลับ                   สอ.ทอ. 

ประเภทนี้รวมกลอุปกรณทําใหเกิดภาพจําลองและเครื่องชวย 

  ท่ีเก่ียวของ  ชิ้นประกอบยอยและสวนประกอบท่ีใชท้ังเชิงรุกและเชิงรับ 

  สําหรับการสืบคน  ตรวจการณและการพิสูจนทราบภูมิประเทศและ 

  ท่ีหมายในเวลากลางคืนท่ีอยูในความมืด  รวมท้ังท่ีทํางานโดยอาศัย  (๑) 

  การสงรังสี  ซ่ึงฉายมาจากแหลงอินฟราเรดท่ีอยูใกลๆ  (๒)  การสงรังสี 

  ความรอนท่ีสงมาจากท่ีหมายแหงหนึ่ง (๓)  การขยายสงรังสีท่ีมีอยูนอย 

  จากทองฟาในเวลากลางคืน  ในขณะท่ีสะทอนจากท่ีหมายท้ังหลาย รวม 

  ท่ีมีการใชหลายอยางเพ่ือความมุงประสงคในการควบคุม การยิงและหรือ 

   การตรวจการณกลางคืนและหรือการสืบคน  ไมรวมอุปกรณกลองเล็ง 

   ดวยสายตา  ซ่ึงใชสองไดท้ังกลางวันและกลางคืน โดยท่ีเปนสวนในตัวท่ีใช 

 สําหรับ... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

  สําหรับความมุงประสงคในการควบคุมการยิง และแบบท่ีไมใชดูในเวลา 

   กลางคืน  ซ่ึงไดแผนแบบสําหรับใชกับอาวุธซัดสงนําวิถี  บริภัณฑสื่อสาร 

   และบริภัณฑหองวิทยาศาสตร 

รวมท้ัง  กลอุปกรณการเล็ง  การตรวจการณและกลอุปกรณ 

   ตอตาน เครื่องสืบคนเปาหมาย  เครื่องบอกท่ีตั้งและเครื่องดูท่ีใชรังสี 

   ฉายมาจากแหงอินฟราเรดท่ีอยูใกลๆ และ/หรือท่ีใชรังสีธรรมชาติ 

   ซ่ึงมีอยูนอยในขณะท่ีสะทอนจากท่ีหมายแหงหนึ่งหรือหลายแหงตลอดจน 

   แหลงรังสีท่ีเก่ียวของ เครื่องแปลงผันภาพจําลองและหลอดเพ่ิมความเข็มขน 

   เครื่องใหกําลังไฟฟาและสวนประกอบอ่ืนๆ ท่ีไดแผนแบบเฉพาะสําหรับใช 

   กับบริภัณฑ  ทําใหเห็นในเวลากลางคืน  กลอุปกรณการเล็งและการตรวจการณ 

   เครื่องสืบคนและบอกท่ีตั้งเปาหมาย  ระบบการดูจากระยะไกลท่ีใชรังสีความรอน 

   ท่ีสงออกมาจากท่ีหมายแหงหนึ่งหรือหลายแหง  เครื่องเพ่ิมความเข็มรังสี 

   แบบไมใชหลอด  ตัวนําท่ีทํางานดวยแสง  หลอด  เซลล และไสท่ีไวตอความรอน 

   ตลอดจนสวนประกอบอ่ืนๆ ท่ีไดแผนแบบเฉพาะสําหรับบริภัณฑทําใหเห็นในเวลา 

   กลางคืน  รวมถึงท่ีสามารถใชไดท้ังรังสีท่ีสะทอนและท่ีสงออกไป 

๕๘๖๕  บริภัณฑอิเล็กทรอนิกสท่ีใชในสําหรับมาตรการตอตาน  การขัดขวาง                   สอ.ทอ. 

   มาตรการตอตานและท่ีสามารถตอบโตอยางรวดเร็ว 

 ประเภทนี้หมายรวมถึงบริภัณฑอิเล็กทรอนิกส  ระบบและ 

   ระบบยอยท่ีใชในเชิงรุกและเชิงรับ  ท่ีไดแผนแบบเพ่ือปองกันหรือลด 

   ประสิทธิภาพในการใชพลังงานแมเหล็กไฟฟาท่ีสงออกไปของขาศึก  

   หรือท่ีไดแผนแบบ เพ่ือประกันประสิทธิผลในการใชพลังแมเหล็กไฟฟา 

   ท่ีสงออกไปของฝายเรา  รวมท้ังบริภัณฑมาตรการตอตานอิเล็กทรอนิกส  

   บริภัณฑขัดขวางมาตรการตอตานอิเล็กทรอนิกส  บริภัณฑมาตรการ 

   สนับสนุนอิเล็กทรอนิกสและบริภัณฑท่ีสามารถตอบโตอยางรวดเร็ว  

   และสวนประกอบท่ีไดแผนแบบพิเศษเพ่ือใชในการนี้  ซ่ึงไมไดกําหนดไวใน 

   ประเภทอ่ืนใด 

 

๕๘๙๕  บริภัณฑ... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๕๘๙๕  บริภัณฑสื่อสารเบ็ดเตล็ด        สอ.ทอ., ชอ. 

ประเภทนี้หมายรวมถึงบริภัณฑสื่อสารเบ็ดเตล็ดท่ีมิไดจัดไวใน 

   ประเภทหนึ่งประเภทใดโดยเฉพาะ 

ไมรวม  บริภัณฑมาตรการตอตานอิเล็กทรอนิกส  

 

หมวด  ๕๙ 

สวนประกอบบริภัณฑไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 

หมวดนี้หมายรวมถึงฮารดแวรท่ีใชติดตั้งซ่ึงไดแผนแบบพิเศษ  

   เชน  ชิ้นยึด  ชิ้นจับ  ชิ้นกันหลุด  ท้ังนี้ไมรวมฮารดแวรท่ีอยูใน 

   หมวด  ๕๓  และท่ีจัดไวเฉพาะในหมวดอ่ืน 

๕๙๐๕  รีซิสเตอร                ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  เครื่องลดกําลังแบบใชความตานทาน  วารีสเตอรหลอด 

   บัลลาสตความตานทาน  รีโอสแตท  ฮารดแวรท่ีใชติดตั้งรีซีสเตอร เทอมีสเตอร 

ไมรวม  ลวดความตานทาน                     

๕๙๑๐   คาปาซิสเตอร                   ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  คาปาซิสเตอรท่ีใชกรองการรบกวน  ฮารดแวรท่ีใช 

    ติดตั้งคาปาซิสเตอร   

ไมรวม  กลอุปกรณก่ึงตัวนําและฮารดแวรท่ีเก่ียวของ 

๕๙๑๕  เครื่องกรองความถ่ีและเน็ทเวิรค        ทุกคลังใหญ 

ประเภทนี้หมายรวมถึง  เครื่องกรองความถ่ีและเน็ทเวิรค 

   ซ่ึงประกอบรีซีสเตอร  คาปาซิสเตอรหรือคอยลรวมกัน  แตมิใชรวมกัน 

   รีวิสเตอรอยางเดียว  คาปาซิสเตอรอยางเดียวหรือคอยลอยางเดียวเทานั้น 

๕๙๒๐  ฟวสและเครื่องลอฟา              ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  ชิ้นจับฟวส  แทงยึดฟวส  ชุดกระกอบฟวส 

   มีหัวตอ  แผงฟวส  เครื่องจํากัดกระแสไฟฟา 

 

๕๙๒๕  สวิตช... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๕๙๒๕  สวิตชตัดวงจร          ทุกคลังใหญ 

ประเภทนี้หมายรวมถึงสวิตซตัดวงจรท่ีใชกับไฟฟากระแสสลับ 

   ๖๐๐  โวลต  หรือกระแสตรง  ๒๕๐  โวลต  หรือต่ํากวานั้น 

รวมท้ัง  คัดเอาต 

ไมรวม  รีเลย 

๕๙๓๐   สวิตซ           ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  สวิตซแบบหมุน  แบบมีด  ทอกเกิล  แบบกดปุม  แบบปรอท 

   แบบเทอรโมสแตติก  แบบทํางานดวยความแตกตางของความกดดัน 

 ไมรวม  สวิตซเกียร 

๕๙๓๕  ข้ัวตอไฟฟา          ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  ปลั๊ก  ท่ีเสียบปลั๊ก  ท่ีเสียบขาหลอด 

ไมรวม  ท่ีเสียบขากลอุปกรณก่ึงตัวนํา 

๕๙๔๐  หวง  ข้ัวปลายสายไฟฟาและข้ัวแถบแยกสายไฟฟา                         ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  ปลั๊กยึดปลายสายไฟฟา  คลิปแบตเตอรี่  ข้ัวปลายสายไฟ 

   คลิปเครื่องทดสอบ 

ไมรวม  ท่ีครอบสาย  คลิป  และคอนแทคท่ีเก่ียวกับไฟฟา 

๕๙๔๕  รีเลยและโซลินอยด         ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  เครื่องอํานวยงานแบบแมเหล็กไฟฟา 

ไมรวม  คอนแทคเตอร 

๕๙๕๐  คอยลและเครื่องแปลงไฟฟา        ทุกคลังใหญ 

ประเภทนี้หมายถึงเครื่องแปลงไฟฟาท่ีมีขนาด ๑ กิโลโวลต 

   แอมแปรและต่ํากวา 

รวมท้ัง  เครื่องแปลงศักยและกระแสไฟฟา  โชค 

ไมรวม  เครื่องแปลงกระแสไฟฟาคงท่ี  อิกนิชั่นคอยล 

๕๙๕๕  แรบังคับความถ่ีคลื่นวิทยุ              สอ.ทอ. 

รวมท้ัง  แรโกลนท่ียังไมไดประกอบเขากับเรือนรับแร 

 

๕๙๖๐  หลอด... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๕๙๖๐  หลอดอิเล็กตรอนและฮารดแวรสมทบ       ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  หลอดแปลงกระแสไฟฟา  หลอดโฟโตอิเล็คตริก 

  หลอดอิเล็คตรอนไวเบรเตอร 

ไมรวม  ทรานซิสเตอร  ท่ีเสียบขาหลอด  หลอดรังสีเอ็กซ 

  กลอุปกรณก่ึงตัวนําและฮารดแวรสมทบ 

๕๙๖๑  กลอุปกรณก่ึงตัวนําและฮารดแวรสมทบ       ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  แรแปลงกระแสไฟฟา  โฟโตอิเล็กตริกเซลล 

  ทรานซิสเตอร  ท่ีเสียบขา  กลอุปกรณก่ึงตัวนํา  เครื่องแปลงกระแสไฟฟา 

  แบบกลอุปกรณก่ึงตัวนํา 

ไมรวม  วงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส 

๕๙๖๒  กลอุปกรณวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส       ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  กลอุปกรณวงจรรวมแบบตางๆ 

ไมรวม  สวนยอยวงจรเดี่ยวแบบตางๆ 

๕๙๖๓             Electronic Modules                                                                          สอ.ทอ. 

๕๙๖๕  ชุดปากพูดหูฟงชนิดสวมศีรษะ  ชนิดมือถือ  ไมโครโฟนและลําโพง         สอ.ทอ. 

๕๙๗๐  ฉนวนไฟฟาและวัสดุท่ีเปนฉนวน        ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  ฉนวนแบบตางๆ  ผาเทปอาบน้ํายา  ผาเทปพันสายไฟ 

๕๙๗๕  ฮารดแวรและพัสดุท่ีเก่ียวกับไฟฟา        ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  ทอทางสายไฟ  ทางวางสาย  แผนปดกัน  ทอเดินสายไฟ 

   หีบชุดสาย  ฮารดแวรท่ีใชกับเสาไฟฟาท่ีไมไดจัดไวในประเภทอ่ืน 

๕๙๗๗  แปรงถานและอิเล็กโตรด         ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  แปรงถานสําหรับบริภัณฑไฟฟาท่ีหมุนได  แทนถาน  

   กาน แปลงและชิ้นจับอิเล็กโตรดใหแสงสวาง 

ไมรวม  แอโนด  แคโธดและลวดเชื่อมไฟฟา 

๕๙๘๐             Optoelectronic devices and Associated Hardware                                สอ.ทอ. 

๕๙๘๕  สายอากาศ  เวฟไกดและบริภัณฑท่ีเก่ียวของ           สอ.ทอ. 

รวมท้ัง  บริภัณฑสายอากาศ  เสาและหอ 

ไมรวม  โครงสรางหอ 
๕๙๙๐  ซินโคร... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๕๙๙๐  ซินโครและรีโซลเวอร         ทุกคลังใหญ 

ไมรวม  ระบบซินโคร  กลไกเซอรโว 

๕๙๙๕  ชิ้นประกอบสายเคเบิล  คอรดและลวดท่ีใชกับบริภัณฑสื่อสาร         สอ.ทอ. 

ประเภทนี้หมายถึงชิ้นประกอบสายเคเบิล  คอรดและลวดท่ีใชกับ 

  บริภัณฑหรือสวนประกอบในหมวด  ๕๘  และ  ๕๙  เทานัน้  สวนชุดสาย 

   เคเบิล คอรดและลวดหรือชุดสายไฟ  ไมรวมอยูในประเภทนี้  แตไปรวมอยู 

   ในประเภทเดียวกับชิ้นประกอบใหญถัดข้ึนไป 

๕๙๙๘            แผงวงจรไฟฟา (CIRCUIT  CARD)                                                             สอ.ทอ. 

ยกเวน    ระบบ Cockpit  Televion Video System (CTVS)         สพ.ทอ.  

ELETRONIC UNIT / F- ๑๖ แบบ AN/AXQ - ๑๖ (V) ใชกับ บ. F- ๑๖ 

๕๙๙๙  สวนประกอบเบ็ดเตล็ดเก่ียวกับไฟฟา  และอิเล็กทรอนิกส                        ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  แมเหล็กถาวรและสวนยอยของแมกเนโตสตริ๊กชั่น 

   ท่ีครอบปลาย  คลิปและคอนแทคท่ีเก่ียวกับไฟฟา 

 

หมวด ๖๐ 

Fiber Optics Materials, Components, Assemblies and Accessories 

๖๐๑๐   Fiber Optics Conductors                                                           สอ.ทอ. 

๖๐๑๕            Fiber Optics Cables                                                                 สอ.ทอ.   

๖๐๒๐            Fiber Optics Cable Assemblies and Harnesses                             สอ.ทอ.  

๖๐๒๑            Fiber Optics Switches                                                               สอ.ทอ. 

๖๐๓๐            Fiber Optics Devices                                                                สอ.ทอ.  

๖๐๓๒            Fiber Optics Light Sources and Photo Detectors                          สอ.ทอ.  

๖๐๓๕            Fiber Optics Light Transfer and Image Transfer Devices                 สอ.ทอ. 

๖๐๖๐            Fiber Optics Interconnectors                                                     สอ.ทอ. 

๖๐๗๐            Fiber Optics Accessories and Supplies                                        สอ.ทอ.     

๖๐๘๐            Fiber Optics Kits and Set                                                          สอ.ทอ. 

๖๐๙๙            Miscellaneous Fiber Optics Components                                    สอ.ทอ. 

หมวด ๖๑... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

หมวด  ๖๑ 

สายไฟฟา บริภัณฑทําไฟฟา และจายกระแสไฟฟา 

๖๑๐๕  มอเตอรไฟฟา           ทุกคลังใหญ 

ไมรวม  มอเตอรหมุนติดเครื่องยนต   

๖๑๑๐  บริภัณฑควบคุมเก่ียวกับไฟฟา        ทุกคลังใหญ 

ประเภทนี้หมายถึงรวมถึงสวิตซตัดวงจรท่ีใชกับไฟฟากระแสสลับ 

   สูงกวา  ๖๐๐  โวลต หรือกระแสตรง  ๒๕๐  โวลต 

รวมท้ัง  คอนแทคเตอร  เครื่องควบคุมมอเตอร  กลไกเซอรโวกําลัง 

   ไฟฟา  สวิตซเกียร  เครื่องกํากับแรงเคลื่อนไฟฟา 

ไมรวม  กลไกนักบินกล  รีเลย  รีซิสเตอร 

๖๑๑๕   เครื่องกําเนิดไฟฟาและชุดเครื่องกําเนิดไฟฟา     ชอ., ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีใชเครื่องยนต  ใชกังหัน 

  ใชลม  และใชมือหมุน  และเครื่องกําเนิดไฟฟาเพ่ิมของอากาศยาน 

ไมรวม  มอเตอรแปลงผันกระแสไฟฟา  ชุดมอเตอรเจนเนอเรเตอร 

   เจนเนอเรเตอรของเครื่องยนต  เจนเนอเรเตอรของเครื่องประกอบเครื่องยนต 

๖๑๒๐   หมอแปลงไฟฟาสําหรับโรงไฟฟาและสถานีจายยอย            ชย.ทอ. 

ประเภทนี้หมายถึงหมอแปลงท่ีมีขนาดสูงกวา ๑ กิโลโวลทแอมแปร 

    ข้ึนไป 

ไมรวม  เครื่องแปลงศักยกระแสไฟฟา 

๖๑๒๕   เครื่องแปลงผันกระแสไฟฟาชนิดหมุน                 ชอ.,สอ.ทอ.,ชย.ทอ. 

หมายเหตุ 

-  บริภัณฑท่ีติดตั้งบนอากาศยานหรือบริภัณฑภาคพ้ืน   ชอ. 

   ท่ีสนับสนุนใชกับอากาศยาน                                

-  อุปกรณประกอบกับบริภัณฑหลักดานการสื่อสาร                  สอ.ทอ.                    

-  แหลงจายกําลังงานท่ัวๆ ไป                                           ชย.ทอ. 

 

 

๖๑๓๐  เครื่อง... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๖๑๓๐   เครื่องแปลงผันกระแสไฟฟาชนิดไมหมุน               ทุกคลังใหญ 

หมายเหตุ 

- อุปกรณใชกับบริภัณฑหลักของคลังใหญใด ใหคลังใหญนั้นรับผิดชอบ 

๖๑๓๕   แบตเตอรี่ไพรมารี่               ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  แบตเตอรี่น้ําและแหง  แบตเตอรี่นิวเคลียร 

หมายเหตุ  แบตเตอรี่ท่ีใชกับบริภัณฑหลักท่ีเก่ียวของกับคลังใหญใด  

   ใหคลังใหญนั้นๆ รับผิดชอบ 

๖๑๔๐   แบตเตอรี่เซกันดารี่             ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  แบตเตอรี่และเซลลท่ีประจุไฟใหมได  สําหรับสิ่งติดตั้ง  เชน   

   หีบ  ฝาครอบ  ท่ีรองรับ  ชิ้นกันหลุดและถาดซ่ึงไดแผนแบบสําหรับการใชงาน 

   บริภัณฑเฉพาะแบบ  ไมรวมอยูในประเภทนี้ แตไดจัดอยูในประเภทเดียว   

   กับชิ้นประกอบใหญถัดข้ึนไปหรือสวนประกอบนั้นๆ 

๖๑๔๕   สายไฟฟาและสายเคเบิลไฟฟา                ชอ., สอ.ทอ., 

ประเภทนี้หมายถึงสายไฟฟาและสายเคเบิลไฟฟาท่ีเปนมวน                   ชย.ทอ. 

   หรือขดใหญๆ เทานั้น  สวนท่ีไดกําหนดความยาวไวท้ังท่ีตบแตงปลาย 

  หรือมีหัวประกอบตอไมรวมอยูในประเภทนี้ 

รวมท้ัง  ท่ีหุมและไมหุมฉนวน  เชน  สายอากาศ  สายโคแอกเซียล 

  ลวดฟวสและลวดความตานทานไฟฟา  ลวดแมเหล็ก 

ไมรวม  สายสงความถ่ีวิทยุ  เวฟไกดและฮารดแวรท่ีเก่ียวของ 

๖๑๕๐  บริภัณฑเบ็ดเตล็ดเก่ียวกับการกําลังไฟฟาและการจายกระแสไฟฟา             ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  สายไฟฟาท่ีใชกับเครื่องใชและสายไฟฟาตอระยะสายเคเบิล 

   การกําลังไฟฟาและจายกระแสไฟฟาท่ีมีเครื่องสมทบชนิดใชงานไดหลายอยาง  

   สวนประกอบท่ัวไปของบริภัณฑไฟฟาชนิดหมุน 

 

หมวด  ๖๒ 

สิ่งติดตั้งใหแสงสวาง และหลอดไฟฟา 

๖๒๑๐   สิ่งติดตั้งใหแสงสวางไฟฟาท้ังในอาคารและนอกอาคาร         ชย.ทอ., สอ.ทอ. 

รวมท้ัง... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

รวมท้ัง  สิ่งติดตั้งใหแสงสวางทาอากาศยาน  สนามกีฬาและถนน 

ไมรวม  สิ่งติดตั้งใหแสงสวางในและนอกอาคารท่ีไมใชไฟฟาเครื่องติดตั้ง 

   ใหสัญญาณ 

๖๒๒๐   เครื่องใหแสงสวางสําหรับยานพาหนะและสิ่งติดตั้ง                       ชอ., สพ.ทอ., 

รวมท้ัง  เครื่องใหแสงสวางและสิ่งติดตั้งสําหรับรถยนต                      ชย.ทอ.          

   เรือ  และอากาศยาน                                 ขส.ทอ. 

ไมรวม  สิ่งติดตั้งใหแสงสวางท่ีไมใชไฟฟาสําหรับยานพาหนะ 

๖๒๓๐   บริภัณฑใหแสงสวางไฟฟาชนิดยกเคลื่อนท่ีไดและชนิดมือถือ                 ชย.ทอ., พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  โคมฉายสองจา  โคมฉายคนหา โคมไฟท่ีมีสายตอระยะ  

   และไฟสัญญาณแจงท่ีหมาย 

ไมรวม  บริภัณฑใหแสงสวางท่ีไมใชไฟฟาชนิดยกเคลื่อนท่ีได 

   และชนิดมือถือ  บริภัณฑใหสัญญาณและแจงภัย  

หมายเหตุ  กระบอกไฟฉายชนิดมือถือใหทุกหนวยรับผิดชอบ 

๖๒๔๐   หลอดและโคมไฟฟาชนิดตางๆ                    ทุกหนวย 

รวมท้ัง  หลอดฟลูเรสเซนต  หลอดอินแคนเดสเซนตขนาดใหญ 

  และเล็ก  หลอดเมอรคิวรี่  หลอดโซเดียม 

๖๒๕๐   บัลลาสต  ท่ียึดหลอดไฟฟาและสตารทเตอร          ทุกหนวย 

๖๒๖๐   สิ่งติดตั้งใหแสงสวางท่ีไมใชไฟฟา             พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  โคมชนิดตางๆ ท่ีไมใชไฟฟา  ตะเกียงคารไบด 

   ชนิดยกเคลื่อนท่ีไดและชนิดมือถือ 

 ไมรวม  โคมไฟทางวิ่งสนามบินท่ีไมใชไฟฟา        

 

หมวด  ๖๓ 

ระบบใหสัญญาณ และแจงภัย 

๖๓๑๐   ระบบสัญญาณการจราจร              ชย.ทอ. 

รวมท้ัง  โคมไฟฟาทางวิ่งสนามบินท่ีไมใชไฟฟา 

ไมรวม  สัญญาณท่ีใชกับการรถไฟ 

๖๓๓๐  ระบบ... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๖๓๒๐   ระบบใหสัญญาณและแจงภัยท่ีใชในเรือ             ขส.ทอ. 

๖๓๔๐   ระบบใหสัญญาณและแจงภัยท่ีใชกับอากาศยาน       ชอ. 

รวมท้ัง  สัญญาณแสดงความดันออกซิเจน  และกลอุปกรณเตือน 

   ชนิดตางๆ  เชน  สัญญาณเตือนความดันอากาศ  สัญญาณเตือนผูทําการ 

   ในอากาศยาน  สัญญาณเตือนระยะสูง  เครื่องควบคุมการแจงภัยสัญญาณ 

   ใหเสียง  สําหรับฐานลอ 

ไมรวม  กลอุปกรณเตือนเก่ียวกับน้ํามีนเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

   เครื่องยนตอากาศยาน 

๖๓๕๐   ระบบใหสัญญาณและแจงภัยเบ็ดเตล็ด       ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  ระบบแจงภัยตอตานการบุกรุก  หวูดสัญญาณเวลามีหมอก 

   ฆอง  ระฆัง  ระบบแจงภัยกันขโมย  เครื่องแจงเพลิงไหม  ระบบแจงภัยของ 

   ตํารวจ  กลอุปกรณใหเสียงสัญญาณ  เครื่องใหสัญญาณแจงภัยดวยมือ 

  แบบใชกาซ  ไมสัญญาณนําเครื่องบินเขาจอด 

 ไมรวม  ลอแรน  เรดาร  โซนาร  กลอุปกรณเตือนเก่ียวกับน้ํามัน 

  เชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับเครื่องยนต  กลอุปกรณเตือนเก่ียวกับออกซิเจน 

  สําหรับอากาศยาน 

 

หมวด  ๖๕ 

บริภัณฑและพัสดุทางการแพทย ทันตกรรม และสัตวรักษ 

๖๕๐๕  ยา  ชีวสารและรีเอเยนตท่ีทางการรับรอง         พอ. 

ประเภทนี้หมายรวมถึงยา  เคมีภัณฑท่ีกําหนดใหใชทางการแพทย 

  และผลิตภัณฑท่ีได  ระบุไวในพระราชบัญญัติอาหาร  ยา  และเครื่องสําอาง 

  พระราชบัญญัติสาธารณสุข  ชีวสาร  ทางการสัตวรักษของกระทรวงเกษตร 

  หรือท่ีไดจัดไวในเภสัชตําหรับหรือยาใหม  และยังไมเปนทางการของสมาคม 

  แพทย  และรีเอเยนตซ่ึงใชทางการแพทย  ทันตกรรมและสัตวรักษ  ไมรวม 

  เครื่องสําอางและของใชในหองสุขาท่ีมีตัวยา ซ่ึงไดกําหนดไวในประเภท ๖๕๐๘ 

รวมท้ัง... 



- ๗๘ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

รวมท้ัง  ยาบรรจุเสร็จ 

ไมรวม  ตัวกระทําทางชีวะท่ีใชในทางทหาร ผาพันแผล ผาซับโลหิต   

   ปลาสเตอรผิดแผล  อุปกรณเย็บแผล  รีเอเยนตท่ีมิไดกําหนดไวในเภสัช   

   ตําหรับ และมิไดจํากัดท่ีจะนาํมาใชเก่ียวกับการแพทย และวิชาชีพ 

   ท่ีเก่ียวดองกัน 

๖๕๐๘  เครื่องสําอางและของใชในหองสุขาท่ีมีตัวยา                         พอ., พธ.ทอ. 

ประเภทนี้หมายรวมถึงเครื่องสําอางคและของใชในหองสุขา 

   ท่ีไดจัดไว  ในจํานวนยา  เครื่องสําอางและของใชในหองสุขา ซ่ึงระบุ 

   ไวในพระราชบัญญัติอาหาร  ยาและเครื่องสําอาง  สําหรับเครื่องสําอางค 

  และของใชในหองสุขาท่ีไมมีตัวยา  ไดจัดไวในหมวด  ๘๕ 

๖๕๐๙   Drugs and Biologicals, Veterinary Use                                             พอ. 

๖๕๑๐  วัสดุท่ีใชตบแตงทางศัลยกรรม        พอ. 

รวมท้ัง  ผาพันแผล  สําลี  ครินโอลินท่ีใชทางศัลยกรรม  ผาปดรัด 

  บาดแผล  ผาซับโลหิต  ปลาสเตอรปดแผลและแผนรองท่ีใชทางศัลยกรรม 

๖๕๑๕  เครื่องมือ  บริภัณฑและพัสดุทางศัลยกรรมและการแพทย     พอ. 

รวมท้ัง  เครื่องใหยาสลบ  เครื่องใหเลือด  เครื่องใหออกซิเจน 

  บริภัณฑจักษุกรรม  วัสดุศัลยกรรมและกระดูก ท่ีรองอุงเทา  

  ปรอทวัดไข  อุปกรณเย็บแผล  เครื่องชวยการไดยิน  บริภัณฑทางสัตวรักษ 

๖๕๒๐  เครื่องมือ  บริภัณฑและพัสดุทางทันตกรรม       พอ. 

รวมท้ัง  เครื่องกรอฟน  บริภัณฑหองวิทยาศาสตรทางทันตกรรม 

  เกาอ้ีทําฟน  เครื่องใชในการจัดฟน  ฟน  โลหะท่ีใชในการทําฟน  ผงขัดฟน 

  เฟอรนิเจอรหองวิทยาศาสตรทางทันตกรรม 

๖๕๒๕   พัสดุและบริภัณฑรังสีเอ็กซทางการแพทย  ทันตกรรมและสัตวรักษ     พอ. 

รวมท้ัง  ฟลมรังสีเอ็กซ  บริภัณฑอานฟลมรังสีเอ็กซ  พัสดุและ 

  บริภัณฑท่ีใชในการลางฟลมรังสีเอ็กซทางการแพทย  หลอดรังสีเอ็กซ 

ไมรวม  บริภัณฑรังสีเอ็กซท่ีใชทางอุตสาหกรรม 

 

๖๕๓๐  เฟอร... 



- ๗๙ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๖๕๓๐  เฟอรนิเจอร  บริภัณฑ  เครื่องใชสอยและพัสดุสําหรับโรงพยาบาล    พอ. 

รวมท้ัง  บริภัณฑศัลยกรรมกระดูก  ปอดเหล็ก  โคมไฟใชในการ 

  ผาตัด  บริภัณฑกายภาพบําบัด  สเตอรริไลเซอร  เกาอ้ีลอเข็น  เปลคนไข 

  เตียงคนไข  บริภัณฑรัดตัวคนไข 

๖๕๓๒   เสื้อผาสําหรับรับศัลยกรรมและโรงพยาบาลและสิ่งท่ีมุงประสงคพิเศษ                   พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  เสื้อผาท่ีใชปฏิบัติงานเฉพาะในโรงพยาบาลหรือท่ี 

  ใชในดานการแพทยและทันตกรรม 

ไมรวม  เสื้อผาและสิ่งทอท่ีใชท่ัวไป 

                             หมายเหตุ  กระเปาสําหรับบรรจุยาและเวชภัณฑชนิดตางๆ              พอ.,พธ.ทอ. 

๖๕๔๐   เครื่องมือ  บริภัณฑและพัสดุทางจักษุกรรม       พอ. 

รวมท้ัง  บริภัณฑจักษุกรรม บริภัณฑวัดสายตา เครื่องกล 

   สําหรับตัดและเจียระไนเลนสแวนตา เลนสแวนตาและเลนสโกลน 

  กรอบแวนตา       

ไมรวม  เครื่องกลตัดและเจียระไนเลนสท่ัวไป 

๖๕๔๕          เครื่องชุด  ของเปนชุด และเครื่องมือเครื่องใชทางการแพทย      พอ. 

๖๕๕๐  สารวินิจฉัยโรคนอกกาย  รีเอเจนต  ชุดและชุดเครื่องมือ                                 พอ. 

รวมท้ัง  สิ่งชวยการวินิจฉัยโรคนอกกาย เชน ยาเม็ดทดสอบ 

   สไลดทดสอบ  ชิ้นแถบทดสอบ  แผนบัตรทดสอบ  กระดาษทดสอบ 

   สารละลายทดสอบ  รีเอเจนต  ชุดและชุดเครื่องมือซ่ึงใชวินิจฉัยโรคสําหรับ 

   การทดสอบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนอกกายตอสิ่งสงตรวจ เชน เลือด  

   ปสสาวะ  อุจจาระและสิ่งสงตรวจในทํานองเดียวกันกับจุดมุงหมาย 

   ของการชวยในการวินิจฉัยทางการแพทยของโรค  ตรวจหาความผิดปกติ 

   ของอวัยวะในรางกายหรือภาวะผิดปกติแบบอ่ืนๆ รวมถึง พัสดุประเภทกาซ  

   NITROUS OXIDE และกาซ OXYGEN TANK LARGE 

ไมรวม สารวินิจฉัยโรคภายนอกกายซ่ึงสามารถจําแนกในประเภท ๖๕๐๕  

 

 

หมวด ๑๖... 



- ๘๐ -                   

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

หมวด  ๖๖ 

เครื่องวัดและบริภัณฑหองวิทยาศาสตร 

ชิ้นประกอบอินฟราเรด  ชิ้นประกอบยอยและสวนประกอบท่ีไดแผนแบบเฉพาะ 

   สําหรับใชเปนหรือใชกับเครื่องวัดและบริภัณฑหอง  วิทยาศาสตรจัดอยูในหมวดนี้ 

๖๖๐๕   เครื่องวัดประกอบการเดินหน                 ชอ., สอ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องวัดมุมภาคทิศ  เซ็กซแทนท  ออกแทนทเข็มทิศ 

  แผนสอบหาและแสดงตําแหนงท่ีอยู  บริภัณฑแจงสภาพใตน้ํา  เครื่องบอก 

  ตําแหนงเม่ืออยูในอากาศ  มาตรวัดการเซ 

๖๖๑๐   เครื่องวัดประกอบการบิน                  ชอ., สอ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องบอกอัตราเร็วอากาศ  เครื่องบอกอัตราไต 

   เครื่องบอกเลี้ยวและเอียง  ทอปโต  เครื่องบอกขอบฟาจําลอง   

   เครื่องบอกทาบิน 

ไมรวม  เครื่องวัดประกอบการเดินหน 

๖๖๑๕   กลไกนักบินกล  และสวนประกอบไจโรท่ีใชกับอากาศยาน                       ชอ., สอ.ทอ. 

ประเภทนี้รวมท้ังสวนประกอบไจโรของอาวุธซัดสงนําวิถี   

  ไมรวมกลไกไจโรสมบูรณและสวนประกอบไจโรท่ีไมใชกับอากาศยาน   

                     ซ่ึงวัดไวในประเภทเดียวกับชิ้นประกอบถัดข้ึนไป 

รวมท้ัง  เครื่องกํากับนักปนกล  ไจโรบังคับทิศทาง  บังคับแนวยืน 

   บังคับเลีย้วและเอียงและบังคับแพนบังคับแพนบังคับดวยไฮดรอลิก กลไก 

  นักบินกลท่ีใชกับอากาศยานและอากาศนาวา  บริภัณฑเก่ียวกับการทรงตัว 

  อัตโนมัติของเฮลิคอปเตอร 

ไมรวม  กลอุปกรณฝกนักบินกล  กลไกนักบินกลของอาวุธซัดสงนําวิถี 

๖๖๒๐  เครื่องวัดท่ีใชกับเครื่องยนต       ชอ., สอ.ทอ. 

เครื่องวัดท่ีไดแผนแบบสําหรับใชกับท้ังเครื่องยนตและนอกเหนือ 

  จากเครื่องยนตดวย  ไมรวมอยูในประเภทนี้  แตไดจัดไวในประเภทอ่ืน 

  ท่ีเหมาะสมในหมวดนี้ 

 

รวมท้ัง... 



- ๘๑ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

รวมท้ัง  เครื่องวัดทุกชนิดท่ีใชกับเครื่องยนตของอากาศยาน  เรือ 

  และยานพาหนะ  เครื่องวัดความดันน้ํามันเชื้อเพลิง  เครื่องวัดความดันไอดี 

  เครื่องวัดความดันน้ํามันหลอลื่น  เครื่องประกอบสวนผสมน้ํามันเชื้อเพลิง 

  กลอุปกรณเตือนเก่ียวกับน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นเครื่องยนต 

๖๖๒๕  เครื่องวัดและทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส          สอ.ทอ. 

ประเภทนี้รวมท้ัง เครื่องวัดทดสอบทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

  แบบมูลฐานทุกชนิด  เชน  แอมมิเตอร  โวลทมิเตอร  โอหมมิเตอร   

  มัลติมิเตอร และเครื่องวัดท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน  แมจะไดแผนแบบ 

  พิเศษก็ตาม ชุดสายไฟเครื่องทดสอบและเครื่องสมทบ เครื่องวัดทดสอบ 

   ท่ีไดแผนแบบสําหรับบริภัณฑสื่อสาร เครื่องวัดทดสอบท่ีไดแผนแบบ 

   สําหรับใชกับบริภัณฑอิเล็กทรอนิกสไดจัดเขาประเภทไวตั้งแต ๒ หมวดข้ึนไป 

ไมรวม  เครื่องวัดทดสอบท่ีมิใชแบบมูลฐานซ่ึงไดแผนแบบพิเศษ 

  สําหรับใชกับสรรพาวุธ  ปรมาณู  เครื่องควบคุมการยิง  อาวุธซัดสงนําวิถี 

  ยานยนต  อากาศยานหรือบริภัณฑถายภาพซ่ึงไดจัดไวในประเภทอ่ืน   

  นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงบริภัณฑทดสอบดานสื่อสาร  บริภัณฑทดสอบชนิด 

  อินฟราเรดท่ีไดแผนแบบ  สําหรับการสื่อสารและบริภัณฑพิเศษ  สําหรับการทดสอบ 

   และการซอมบํารุง  บริภัณฑทําใหเห็นในเวลากลางคืน บริภัณฑสืบคนกัมมันตรังสี  

   เครื่องวัดทดสอบซ่ึงเปนสวนในตัวของบริภัณฑท่ีใชในการปฏิบัติการตางๆ   

๖๖๓๐   เครื่องวิเคราะหทางเคมี                ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  มาตรวัดความเปนกรด  เครื่องวิเคราะหกาซ  เครื่องวัด 

  ความเปนดาง  มาตรวัดสี 

ไมรวม  บริภัณฑการสืบคนกาซ  เครื่องใหสัญญาณและแจงภัย 

  ดวยมือแบบใชกาซ 

๖๖๓๕  บริภัณฑทดสอบคุณสมบัติทางฟสิกส              ชอ., สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องทดสอบความแข็ง  เครื่องกลรังสีเอ็กซท่ีใชใน        ชย.ทอ., สอ.ทอ. 

   ทางอุตสาหกรรม 

 

๖๖๓๖  หอง... 



- ๘๒ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๖๖๓๖           หองปรับสภาพแวดลอมและบริภัณฑท่ีเก่ียวของ          ทุกคลังใหญ 

ประเภทนี้หมายถึงหองปรับสภาพแวดลอมท่ีใชสําหรับ 

  การทดลองชนิดควบคุมไดภายใตสภาวะท่ีจําลองข้ึนเพ่ือพิจารณา 

   กําหนดความเสียหายทางฟสิกสหรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทํางาน 

   ของบริภัณฑ และสวนประกอบ เชน  ความชื้นในอากาศ  การจมน้ํา   

   ความชื้นระยะสูง  การระเบิด  การเปลี่ยนอุณหภูมิกะทันหัน  ทราย 

   และฝุน  ความไวไฟ  การผนึก  หองปรับสภาพแวดลอมในประเภทนี้ 

   จะใหขอมูลเก่ียวกับอายุการใชงาน และการทํางานของพัสดุตางๆ  

   เทียบเทากับสภาพการใชงานจริงในสนาม 

รวมท้ัง  หองปรับสภาพชนิดตางๆ  อุโมงคลม  หองปดทึบ 

   ท่ีแผนแบบเฉพาะ  เพ่ือจําลองสภาพแวดลอมอยางใดอยางหนึ่ง   

   มาตรวัด กาลอากาศ  มาตรวัดการจางของสี  บริภัณฑและสวนประกอบ 

   ท่ีไดแผน แบบพิเศษใชเฉพาะเก่ียวกับหองปรับสภาพแวดลอม 

ไมรวม  อาคาร  หอง  แผงและสวนประกอบสําเร็จรูปท่ีใชท่ัวไป  

   เครื่องชุดและของเปนชุดท่ีควบคุมสภาพแวดลอม  อางน้ํา  เตาอบ 

   เตาเผา  ชุดตรวจสอบสัณฐานการสงขาวอากาศโดยวิธีเรดิโอซอนด   

  หองเพ่ิมความกดอากาศสําหรับนักดํา  หองลดความกดอากาศสําหรับ 

   การฝกข้ึนสูระยะสูง และหองปรับสภาพอากาศท่ีใชเปนกลอุปกรณการฝก 

  บริภัณฑทดสอบ และตรวจสอบกอนสงออก  เครื่องวิเคราะหทางเคมี  

  เครื่องวัดและทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  เครื่องวัด 

  ทางอุตุนิยมวิทยา 

๖๖๔๐   พัสดุและบริภัณฑหองวิทยาศาสตร             ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  พัสดุท่ีใชในหองวิทยาศาสตรจําพวกเครื่องแกว   

   กรวย เตา  ลูกแกว  ทรายขาว  กระดาษลิตมัส  กระดาษกรอง   

   เข็มเสียบตัวแมลง  ใยแกวและเฟอรนิเจอร  เวนเฟอรนิเจอรหอง 

   วิทยาศาสตรทางทันตกรรม 

 

ไมรวม... 



- ๘๓ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

ไมรวม  เครื่องมือและเครื่องวัดประเภทอ่ืนๆ ในหมวด ๖๖ นี้ 

   บริภัณฑหองวิทยาศาสตรทางทันตกรรม  เครื่องชั่งท่ีใชในหองวิทยาศาสตร 

๖๖๔๕   เครื่องวัดบอกเวลา                               ชอ., พธ.ทอ.,พอ.  

หมายเหตุ  - เครื่องวัดบอกเวลาของอากาศยาน               ชอ. 

- นาฬิกาตางๆ  กลอุปกรณบันทึกการทํางาน            พธ.ทอ.  

   เครื่องบันทึกเวลา  เครื่องประทับเวลา 

- นาฬิกาจับเวลาในหองปฏิบัติการทางการแพทย          พอ. 

๖๖๕๐   กลอุปกรณทางทัศนะ                                                                   สอ.ทอ., พอ. 

เครื่องอุปกรณทางทัศนะท่ีไดแผนแบบสําหรับใชเปนสวนในตัว 

   กับชิ้นประกอบหรือบริภัณฑอ่ืนๆ  เชน กลองสองสองตา กลองโทรทรรศน 

   กลองเปอริสโคปสําหรับเรือใตน้ํา   และกลอุปกรณการเล็งสําหรับใชใน 

   บริภัณฑควบคุมการยิง  เปนตน 

ไมรวมอยูในประเภทนี้  แตจะรวมอยูในชิ้นประกอบถัดข้ึนไป 

   สําหรับบริภัณฑทําใหเห็นในเวลากลางคืนไดจัดไวในหมวด ๕๘  

หมายเหตุ  - แวนตานักบิน        พอ. 

รวมท้ัง แวนขยาย กลองจุลทรรศน   

ไมรวม  เครื่องวัดทางทัศนะท่ีใชในการควบคุมการยิง เครื่องวัดทางทัศนะ 

   ท่ีใชในการสํารวจ  กลอุปกรณสําหรับการทําแผนท่ีจากภาพถาย   

   เครื่องวัดมุมออกแทนหและเครื่องเซ็กสแทนท  เครื่องวัดทางทัศนะ 

   ท่ีใชเปนสวนในตัวกับบริภัณฑควบคุมการยิง 

๖๖๕๕   Geophysical Instruments                                                          สอ.ทอ. 

๖๖๖๐  เครื่องสํารวจและเครื่องวัดทางอุตุนิยมวิทยา                 สอ.ทอ. 

รวมท้ัง  บัลลูนท่ีใชทางอุตุนิยมวิทยา  ชุดสงขาวอากาศโดยวิธ ี

  เรดิโอซอนด  ชุดสงขาวอากาศโดยวิธีเรดารซอนด 

๖๖๖๕  เครื่องมือและเครื่องสําเร็จในการสืบคนสิ่งท่ีเปนอันตราย       พอ., สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  บริภัณฑสืบคนกัมมันตรังสี  บริภัณฑสืบคนกาซ  

   บริภัณฑสืบคนทุนระเบิดบก 

ไมรวม  เครื่องใหสัญญาณแจงภัยดวยมือแบบใชกาซ 

๖๖๗๐  เครื่อง... 



- ๘๔ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๖๖๗๐  เครื่องชั่ง                ชอ., พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องชั่งชนิดหยอดเหรียญชนิดท่ีใชในครัวเรือน    พอ. 

   ท่ีใชในทางอุตสาหกรรม  ท่ีใชในการไปรษณียและท่ีใชในหองวิทยาศาสตร 

๖๖๗๕   เครื่องมือท่ีใชในการเขียนแบบ  การสํารวจและการทําแผนท่ี          พธ.ทอ.,ชย.ทอ., สอ.ทอ. 

หมายเหตุ    

-  เครื่องเขียนแบบ  เครื่องมือในการเขียนแบบ บรรทัดมาตรา       พธ.ทอ.                  

-  สวนท่ีใชในงานวิศวกรรมและสถาปตยกรรม เครื่องวัดระดับ       ชย.ทอ.                              

   กลองแทรนซิท   

-  อุปกรณสําหรับการทําแผนท่ีจากภาพถาย เครื่องวัด         สอ.ทอ. 

   ระยะสูงของดวงดาว  ไมระดับ  มาตรวัดระยะสูงในงานสํารวจ กลองสํารวจ   

   (ธิโอโดไลท) 

ไมรวม  สายวัดของชางสํารวจ 

๖๖๘๐  เครื่องวัดการไหลของของเหลวและกาซ  วัดระดับของของเหลว                    ทุกคลังใหญ 

    และวัดการเคลื่อนท่ีกล 

รวมท้ัง  เครื่องวัดระดับของของเหลวแบบลูกลอย เครื่องนับรอบ 

   หมุนมาตรวัดอัตราเร็ว  เครื่องสําเร็จและเครื่องวัดการหมุน เครื่องบอกการไหล 

   ของออกซิเจน  มาตรวัดรอบรวมท้ังมาตรวัดรอบเครื่องยนต 

ไมรวม  เครื่องวัดรวม  เครื่องวัดทางอุตุนิยมวิทยา  ลิ้นควบคุมอัตโนมัติ 

๖๖๘๕  เครื่องวัดและควบคุมความกด  อุณหภูมิและความชื้น     ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  เทอรโมมิเตอร  ซ่ึงรวมเทอรโมมิเตอรของเครื่องยนตดวย 

   เครื่องวัดความกด  สายเทอรโมคัปเปล  กระเปาะความตานทาน 

 ไมรวม  ปรอทวัดไข  สวิตซท่ีทํางานดวยอุณหภูมิและความแตกตาง 

   ของความกด  เครื่องวัดทางอุตุนิยมวิทยา 

๖๖๙๕   เครื่องวัดรวมและเครื่องวัดเบ็ดเตล็ด       ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  เครื่องวัดความกดและการไหล  มาตรรถแท็กซ่ี  ไดนาโมมิเตอร 

ไมรวม  อุปกรณทางทันตกรรม  ทางการแพทย  ทางศัลยกรรม และสัตวรักษ 

 

หมวด ๖๗... 



- ๘๕ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

หมวด  ๖๗ 

บริภัณฑถายภาพ 

๖๗๑๐  กลองถายภาพยนตร              สอ.ทอ. 

รวมท้ัง  กลองถายภาพยนตรทางอากาศและกลองถายภาพยนตร 

  ทําแผนท่ี 

ไมรวม  กลองถายโทรทัศน 

๖๗๒๐  กลองถายภาพนิ่ง               สอ.ทอ. 

รวมท้ัง  กลองถายภาพนิ่งทางอากาศ  กลองถายภาพนิ่งทําแผนท่ี 

  กลองถายไมโครฟลม  กลองถายภาพสําหรับทําสําเนาและกลองถายภาพ 

  ในหองถายภาพ  กลองถายโทรทัศน 

ไมรวม  เครื่องถายภาพรังสีเอกซ 

๖๗๓๐  บริภัณฑฉายภาพ               สอ.ทอ. 

รวมท้ัง  จอ  เครื่องดูภาพ  เครื่องฉายแผนท่ีภาพถาย 

๖๗๔๐  บริภัณฑลางและอัดภาพ              สอ.ทอ. 

รวมท้ัง  บริภัณฑตรวจภาพ  เครื่องขยายภาพ  เครื่องทําใหแหง 

  เครื่องกด  เครื่องอัดภาพ  เครื่องลางภาพ 

๖๗๕๐  พัสดุท่ีใชในการถายภาพ              สอ.ทอ. 

รวมท้ัง  กระดาษไขไวแสงสําหรับอัดภาพ  สารเคมีท่ีใชในการถายภาพ   

   ฟลมสําหรับถายภาพและภาพยนตร  หลอดไฟวาบสําหรับถายภาพ   

   เทปบันทึกโทรทัศน 

ไมรวม  ฟลมรังสีเอกซ 

๖๗๖๐  บริภัณฑและเครื่องประกอบถายภาพ            สอ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องวัดแสง  ขาตั้งสามขา  ฟลเตอร  เครื่องหาระยะ 

  สิ่งติดตั้งท่ีเปนโคมฉายสองจาใชในการถายภาพ  เลนสขนาดตางๆ 

  บริภัณฑพิเศษสําหรับทดสอบเก่ียวกับการถายภาพ 

ไมรวม  หลอดไฟฟา  และหลอดไฟวาบสําหรับการถายภาพ 

 

๖๗๗๐   ฟลม... 



- ๘๖ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๖๗๗๐  ฟลมท่ีผานกรรมวิธีแลว              สอ.ทอ. 

รวมท้ัง  ฟลมภาพยนตรท้ังท่ีบันทึกเสียงและไมไดบันทึกเสียง 

  ฟลมภาพนิ่ง  เทปโทรทัศนท่ีบันทึกภาพและเสียงแลว 

ไมรวม  ฟลมรังสีเอ็กซ  ฟลมเก่ียวกับการฝกและการศึกษา  

   ไมโครฟลม  ท่ีผานกรรมวิธีแลว  

๖๗๘๐  เครื่องชุด  ของเปนชุด และเครื่องมือเครื่องใชท่ีเก่ียวกับการถายภาพ                   สอ.ทอ. 

 

หมวด  ๖๘ 

เคมีภัณฑ และผลิตภัณฑเคมี 

เคมีภัณฑและสารประกอบท่ีไมใชทางการแพทย  ไดกําหนดไวใน 

   ประเภท  ๖๘๑๐  สารผสมของสารประกอบเคมีหรือเคมีภัณฑท่ีไดเตรียม 

   อยูในน้ํายาผสมโดยเฉพาะ  (นอกจากนี้)  ไดกําหนดไวตามลักษณะการใช 

   ซ่ึงไมอยูในประเภท  ๖๘๑๐  เชน  สารประกอบเคมี  ดีดีที  ไดจัดอยู 

   ในประเภท  ๖๘๑๐  สวนดีดทีี ท่ีเปนของเหลวสําหรับใชฉีดพน ซ่ึงใชเปนยา 

  ฆาแมลง  ไดกําหนดไวในประเภท  ๖๘๔๐  ยากําจัดแมลงและยาฆาเชื้อ  

   โรคและรายการอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกัน  ซ่ึงไมมีชื่อทางเคมี  เชน  น้ํายาลาง 

   รอยจุดตางๆ ยาฆาเชื้อโรคและรายการอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกันซ่ึงไมมีชื่อทาง 

   เคมี  เชน  น้ํายาลายรอยจุดตางๆ  ยาฆาแมลงสาบ และสารกันเยือกแข็ง 

   ไดกําหนดไวตามลักษณะการใช  ซ่ึงไมอยูในประเภท ๖๘๑๐ สวนสารประกอบ 

   เคมีท่ีมีลักษณะตรงกัน  เชน  คารบอนเตตตราคลอไรค  ครอเคน 

   และเอธีลีนไกลคอล  ไดกําหนดไวในประเภท  ๖๘๑๐  สารเคมีท่ีใชทาง 

   การแพทยตามปกติจัดไวในประเภท ๖๕๐๕  ยา  ชีวสารและรีเอเยนต 

   ท่ีทางการรับรอง  ท้ังนี้ไมรวมเคมีภัณฑชนิดเหลวท่ีใชเฉพาะเปนเชื้อเพลิง 

   ขับเคลื่อนและตัวเติมออกซิเจน 

 

 

๖๘๑๐  เคมี... 

 



- ๘๗ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๖๘๑๐   เคมีภัณฑ          ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  ตัวทําละลาย  สารประกอบแกน้ํากระดาง  วัสดุท่ีไดจาก 

   ธรรมชาติ  หรือสังเคราะหสําหรับใชในการฟอกหนัง  เอกซิทริน และแปง  

   วุนท่ีไมใชบริโภค  อาซีโทน  เคมีภัณฑขับเคลื่อนท่ีเก็บไวเปนจํานวนมาก 

   ซ่ึงไมใชเฉพาะสําหรับอาวุธซัดสงนําวิถีเพียงอยางเดียว 

ไมรวม  เคมีภัณฑท่ีใชทางการแพทย  กาซชนิดตางๆ  เด็กซทริน 

  ท่ีใชในการหลอหลอม 

๖๘๒๐  สีสําหรับยอมผา               พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  สีท่ีใชในครัวเรือน 

๖๘๓๐  กาซอัดและกาซเหลว                  ชอ., พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  กาซเชื้อเพลิง             ชย.ทอ. 

ไมรวม  กาซเคมีท่ีใชทางการทหาร  กาซท่ีใชทางการแพทย 

  ทอกาซเปลาและฝาครอบ  ลิ้นปดเปด และชิ้นอะไหลลิ้นปดเปด 

๖๘๔๐  ยากําจัดแมลงและยาฆาเชื้อโรค           ทุกหนวย 

รวมท้ัง  ยากันแมลง  ยากําจัดเชื้อรา  ยาฆาแมลง  ยาเบื่อหนู 

   ยาทําลายวัชพืช 

ไมรวม  ยาระงับกลิ่นตัว 

๖๘๕๐  สารเคมีพิเศษเบ็ดเตล็ด         ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  สารประกอบกันน้ําจับเปนฝาท่ีกระจก  ตัวกระทําใหชุมน้ํา 

  น้ํายากันแมพิมพและหมึกสําหรับการพิมพหิน  สารกันเยือกแข็ง 

 

หมวด  ๖๙ 

เครื่องชวยฝก และกลอุปกรณ 

๖๙๑๐  เครื่องชวยฝก           ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  ของจําลองเทาของจริง  แบบจําลองผา  แบบจําลอง 

  ตามสวนฟลมท่ีใชในการฝก  แผนท่ีชวยการฝก  เครื่องชวยฝกการเดินหน 

  เครื่องชวยฝกเครื่องวัดประกอบการบิน  เครื่องชวยฝก  เครื่องวัดสําหรับ 

อากาศ... 



- ๘๘ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

  อากาศยาน  เครื่องชวยฝกยานพาหนะ  เครื่องชวยฝกเครื่องวัดของเครื่องยนต 

  เครื่องชวยฝกระบบไฮโดรริก  กระสุนผา  กระสุนจําลอง  หรือกระสุนผา 

  เปนสวนๆ  บริภัณฑการฝกท่ีใชเก่ียวกับการฝกในหองเรียน 

ไมรวม  อาวุธกระสุนสําหรับฝกแบบตางๆ  

๖๙๒๐  กลอุปกรณในการฝกใชอาวุธ            สพ.ทอ., สอ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องฝกการท้ิงระเบิด  เครื่องฝกการบิน  เปาลาก 

  เปาการบิน  ชุดฝก  อาวุธซัดสงนําวิถี 

ไมรวม  เปาเครื่องบินโดรน  เครื่องบินโดรนท่ีใชสําหรับการฝก 

   การสังเกตการณการประเมินคาของอาวุธซัดสง และการลาดตระเวน 

   ถายรูปกลอุปกรณฝกสรรพาวุธ ปรมาณู เครื่องชวยฝกตางๆ อาวุธ  

   และกระสุนสําหรับฝกแบบตางๆ ซ่ึงแกไขตาม คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ)  

   ท่ี ๔๑๒/๒๘ ลง ๒๘ ธ.ค.๒๘ 

    หมายเหต ุ เครื่องฝกจําลองการใชอาวุธตอสูอากาศยาน (DOME TRAINER)            สพ.ทอ. 

๖๙๓๐  กลอุปกรณในการฝกปฏิบัติการ        ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  เครื่องฝกบินลิงค กลอุปกรณฝกนักบินกล กลอุปกรณฝก 

   ใชเครื่องวัดการเซ เครื่องฝกการเดินหนทางดาราศาสตร เครื่องฝกการเดินหน 

  ทางคํานวณจากแผนท่ีประกอบกับภูมิประเทศ เครื่องฝกการบินและการลง 

  สูพ้ืนดวยเครื่องวัด เครื่องฝกใชภูมิประเทศจําลอง กลอุปกรณฝกการปฏิบัติ 

   การทุกชนิด  เวนเครื่องฝกทางดานการสื่อสาร   และอาวุธยุทธภัณฑ  

   เครื่องฝกหลงสภาพการบิน(VERTIFUGE) 

ไมรวม  เครื่องชวยฝกชนิดตางๆ  

หมายเหต ุ– เครื่องฝกหลงสภาพการบิน(VERTIFUGE)                               ชอ. 

– หองปรับบรรยากาศ(HYPOBARIC CHAMBER)                          พอ. 

๖๙๔๐  กลอุปกรณการฝกดานสื่อสาร             สอ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องฝกการใชเรดารซุปเปอรโซนิกส  เครื่องฝกการใช 

   เรดารเดินหน  เครื่องฝกการใชเรดารคนหาและสืบคน บริภัณฑการฝก 

   ใชประมวลผล   

ไมรวม... 



- ๘๙ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

ไมรวม  เครื่องชวยฝกชนิดตางๆ 

 

หมวด  ๗๐ 

 บริภัณฑกรรมวิธีขอมูลอัตโนมัติ (ADPE - AUTOMATIC DATA  

    PROCESSING EQUIPMENT)  แบบความมุงประสงคท่ัวไป  ซอฟแวร 

   พัสดุและบริภัณฑสนับสนุน 

แบบความมุงประสงคพิเศษ  หมายถึง  กลอุปกรณกรรมวิธีขอมูล 

   อัตโนมัติ และ/หรือ  ชุดรวมของกลอุปกรณเหลานี้ โดยไมคํานึงถึงการใชงาน   

    ขนาด  ความจุหรือราคาซ่ึงสามารถประยุกตกับการแกปญหากระทํากรรมวิธี 

   หรือดําเนินกรรมวิธีตอปญหา หรือกิจเฉพาะตางๆ และมิไดแผนแบบไวเปนพิเศษ  

   เพ่ือแกปญหากิจเฉพาะท่ีมีขอจํากัดใดๆ  ซ่ึงจะประกอบดวย 

ก.  คอมพิวเตอรแบบดิจิตอล แอนะล็อก หรือไฮบริด 

ข.  กลอุปกรณนําขอมูลเขา/ออก  และบริภัณฑประกอบตางๆ  

    เชน  พอลตเตอร  บริภัณฑบันทึกแหลงขอมูลโดยอัตโนมัติ บริภัณฑ 

   นําขอมูลออกจากคอมพิวเตอรไปลงไมโครฟลมและบริภัณฑประเมินคา 

   สมรรถนะของคอมพิวเตอร (ฮารดแวรมอนิเตอร)  ท้ังท่ีตอดวยสายเคเบิล   

  สายไฟหรือดวยตัวของตัวเองและไมวาจะเปนแบบท่ีเราเลือกใชหรือ 

   ท่ีจําเปนตองใชกับคอมพิวเตอร  หรือแบบท่ีแยกตัวก็ตาม 

ค.  บริภัณฑบัตรเจาะ (PCE - PUNCHED CARD EQUIPMENT) 

   ท่ีตองใชหรือแยกตัวเปนอิสระจากคอมพิวเตอร แบบดิจิตอล  แอนะล็อก 

   หรือไฮบริด 

รวมท้ัง  ซอฟทแวรและพัสดุตางๆ ท่ีใชในกรรมวิธีขอมูลอัตโนมัติ (ADP) 

   ซ่ึงไมจํากัดวาจะเปนเทปกรรมวิธีขอมูลแบบอิเล็กทรอนิคส จานแมเหล็ก  

   กลอง รีล แผงควบคุมและสายไฟ  ชิ้นประกอบสายเคเบิล ตูเก็บ  ท่ีเก็บเทป 

  ตูนิรภัย  และแผงวางเทป  ซ่ึงใชในการปฏิบัติงาน ADP 

 

 

ไมรวม...  
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

ไมรวม  ADPE  กลอุปกรณ  ADPE  ท่ีมุงประสงคพิเศษ  และ/หรือ 

   ชุดกลอุปกรณเหลานี้  มิไดหมายถึงขนาด  ความจุ  หรือท่ีไดแผนแบบไวเปน 

   พิเศษ  เพ่ือท่ีจะใชในการปฏิบัติงานกับพัสดุท่ีไดเตรียมการไวกอนหรือชุดใน 

   การคํานวณโดยเฉพาะเทานั้น  และอาจจะมีความตองการ  เพ่ือจะใชกับงาน 

   เฉพาะอยาง  หรือกับสภาวะสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติ 

   ในระบบท่ีมีระดับสูงกวา 

๗๐๑๐   โครงรูป  (CONFIGURATION) ของ AUTOMATIC DATA PROCESSING          สอ.ทอ. 

   EQUIPMENT (ADPE) 

กลุมของกลอุปกรณอิเล็กทรอนิคส หรือเครื่องกลไฟฟาของแบบ 

   แอนะล็อกดิจิตอลหรือไฮบริด ซ่ึงไดเชื่องโยงและไดโปรแกรมไว 

   เพ่ือทํางานเปนระบบสวนมากมักหมายถึงระบบ AUTOMATIC DAT 

   PROCESSING (ADP)  ถึงแมคําวา“ระบบ”  ท่ีไมไดหมายความจํากัด 

   รวมท้ังชิ้นประกอบของกลอุปกรณซ่ึงประกอบดวยหนวยกลางดําเนิน 

   กรรมวิธี (คอมพิวเตอร) และกลอุปกรณนําเครื่องมือเขา/ออกท่ีจําเปน 

   กลอุปกรณประกอบอ่ืน ๆ กลอุปกรณแบบแอนะล็อกและซอฟทแวร 

   ท่ีใชในการปฏิบัติงานท่ีตองการ  และยังรวมท้ังหนวยท่ีเปนกลอุปกรณ 

   นําขอมูลเขา/ออก หนวยกลางดําเนินกรรมวิธี CENTRAL PROCESSING 

   UNIT (CPU) และ/หรือกลอุปกรณประกอบอ่ืนๆ ซ่ึงเปนสวนในตัว 

๗๐๒๐   หนวยกลางดําเนินกรรมวิธีของ  ADP (CPU  COMPUTER) แบบแอนะล็อก            สอ.ทอ. 

          แบบแอนะล็อกเปนการแสดงในรูปของสภาวะทางฟสิกสรูปหนึ่ง 

   ใหออกเปนในอีกรูปหนึ่ง (ตัวอยางเชน ระดับของปรอทในหลอดหนึ่งๆ 

  แสดงถึงอุณหภูมิในเทอรโมมิเตอร ตําแหนงของเข็มท่ีทํามุมแสดงถึงอัตรา 

  เร็วบนมาตรวัดความเร็ว) ประเภทนี้รวมถึงเฉพาะ CPU แบบท่ียอมรับ 

   การสงกระแสไฟฟาเขาไปในขนาดเดียวกัน สภาวะทางฟสิกสเทานั้น   

  และทําการคํานวณโดยการแทนคาเทียบกระแสไฟฟา เพ่ือใหไดผลลัพธ 

   ในการใชประโยชนอ่ืนๆ 

 

๗๐๒๑  หนวย... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๗๐๒๑  หนวยกลางดําเนินกรรมวิธีของ ADP (CPU COMPUTER) แบบดิจิตอล                 สอ.ทอ. 

ดิจิตอล หมายถึง  การแทนคาของจํานวนตัวเลขตัวเติม สัญลักษณ 

   และตัวอักษรโดยการรวมรหัสท่ีรูคาของแรงดลทางไฟฟา ประเภทนี้ 

   หมายรวมถึงเฉพาะ CPU  เทานั้น  ซ่ึงยอมรับขาวสารท่ีแทนคาโดยแรง 

   ดลดิจิตอลความหมายเฉพาะ คือ กลอุปกรณซ่ึงสามารถจัดลําดับการปฏิบัติ 

   การทางคณิตศาสตรและตรรกศาสตร (โปรแกรม) ไมแตเพียงขอมูลเทานั้น 

   ยังหมายถึงโปรแกรมซ่ึงบรรจุอยูในหนวยความจํา (STORAGE) ดวย 

   โดยท่ีโอเปอเรเตอรไมตองแตะตองเลย 

๗๐๒๒  หนวยกลางดําเนินกรรมวิธีของ ADP (CPU COMPUTER)  แบบไฮบริด               สอ.ทอ. 

ไฮบริด  หมายถึง  การรวมขีดความสามารถของคอมพิวเตอรแบบ 

   แอนะล็อกและดิจิตอลเขาดวยกัน  ซ่ึงท้ังสองอยางนั้นไดอธิบายไวใน 

   ประเภท  ๗๐๒๐ และ ๗๐๒๑  แลว  ซ่ึงขีดความสามารถในการแปลงผัน 

   นั้นตองการการติดตอประสานรวมกัน  (INTERCOMMUNICATION)  

๗๐๒๕  กลอุปกรณนําขอมูลเขา/ออกและเก็บขอมูลของ ADP          สอ.ทอ. 

ประเภทนี้  รวมถึงกลอุปกรณท่ีใชในการควบคุมและการถายทอด 

   ขาวสารไปและออกจาก CPU กลอุปกรณนําขอมูลเขาใชในการถายทอด 

   ขอมูล และคําสั่งเขาไปในกลอุปกรณนําขอมูลออกใชในการถายทอดผลลัพธ 

   หรือดําเนินกรรมวิธีโดย CPU ไปในรูปการพิมพ แบบพิมพ  บัตรเจาะรู  

  และ/หรือสื่อกลางแมเหล็ก กลอุปกรณนําขอมูลเขา/ออกรวมกันปฏิบัติไว 

   ในกลอุปกรณเดียวกัน  ประเภทนี้รวมถึงสถานีสงขอมูลสถานีรวมและ   

   สถานีแสดงขอมูล  ซ่ึงไดแผนแบบไวเปนพิเศษ หรือดดัแปรเพ่ือใหใชงาน 

   เชื่อมโยงกับ CPU  แบบดิจิตอลแอนนาลอค หรือไฮบริด ยังรวมโมเดมล  

   (MODEMS)  เม่ือสิ่งเหลานี้เปนสวนในตัวสถานีและยังรวมถึงกลอุปกรณ 

   เก็บขอมูล  ซ่ึงขอมูลสามารถสอดใส  เก็บรักษาไว และนําออกมาใชงาน 

   ในภายหลัง 

 

 

๗๐๓๐   ซอฟแวร... 



- ๙๒ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๗๐๓๐  ซอฟแวรของ  ADP              สอ.ทอ. 

ซอฟแวร  คือ  อันดับของคําสั่งหรือขอความในรูปท่ี  CPU  

   จะยอมรับ  ไดแผนแบบข้ึนเพ่ือใหเครื่องดําเนินกรรมวิธีอัตโนมัติ 

   ปฏิบัติงาน 

รวมท้ัง  โปรแกรมระบบ (SYSTEM  PROGRAM)   เชน   

   ระบบการปฏิบัติงาน (OPERATING SYSTEM) แอสแซมเบอลอร 

    (ASCEMBLERS) ตัวแปล (COMPLIERS) EXECUTIVE  ROUTINE,  

   INTERPRETER, TRANSLATERS   โปรแกรมใชงาน  (UTILITY   

   PROGRAM)  เชน  SORT/MERGE  PROGRAMS, MEDIA  CONVERSION   

   MAINTENANCE  DIAGNOSTIC  PROGRAMS  และ  APPLICATION 

   PROGRAMES  เชน  การจายเงินเดือน  (PAY  ROLL)  การควบคุม- 

   บัญชีสิ่งของ  (INVENTORY CONTROL)  และ  ENGINEERING   

   ANALYSIS  PROGRAMS 

ไมรวม ซอฟทแวร  ซ่ึงไดแผนแบบไวสําหรับใชกับความตองการ 

   เฉพาะของผูใชคนใดคนหนึ่ง รวมถึงคูมือปฏิบัติงาน คูมือของโปรแกรมเมอร  

   แผนภาพวงจร  วิธีดําเนินการซอมบํารุง และขอมูลทางวิศวกรรมอ่ืนๆ  

   ซ่ึงไดจัดไวในผนวก ๗๖ 

๗๐๓๕   บริภัณฑเครื่องประกอบของ  ADP      ชอ., สอ.ทอ., สพ.ทอ. 

ประเภทนี้หมายรวมถึง  หนวยบริภัณฑเครื่องประกอบ 

   หรือกลอุปกรณตางๆ และหนวยควบคุมท่ีเก่ียวเนื่อง ซ่ึงใชรวม 

   หรือเชื่อมตอกับโครงรูปของ ADPE แตไมใชเปนสวนหนึ่งของโครงรูป  

    ADPE เอง บริภัณฑเครื่องประเภทนี้ถือวาเปนสวนประกอบ 

   สวนหนึ่ง กลอุปกรณ  หรือหนวยซ่ึงมีหนาท่ีเก่ียวของโดยตรง 

   และจําเปน  สําหรับการทํางานของ  ADPE  ประเภทนี้ยังรวมถึง 

   หนวยสมบูรณและสวนประกอบของบริภัณฑ  เครื่องประกอบท่ีใชงาน 

   ท่ัวไปท่ีเก่ียวของซ่ึงใชเปนสวนของระบบหนึ่งๆ เชน  ระบบอาวุธ   

 

ระบบ... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

    ระบบควบคุม  ระบบอาวุธซัดสง  ระบบสื่อสารหรือระบบเดินหน  

   และยังรวมถึงระบบควบคุมเครื่องประกอบ และสวนประกอบ 

   ท่ีใชตอเนื่องกับการทํางานในการดําเนินกรรมวิธีของเครื่องมือกล 

   โดยอัตโนมัติ  ซ่ึงการไหล  ความดัน  อุณหภูมิ หรือท่ีคลายคลึงกัน   

   ซ่ึงจะถูกควบคุมโดยเครื่องบังคับในการทํางานของเครื่องมือกลโดยอัตโนมัติ 

๗๐๔๐   บริภัณฑบัตรเจาะ              สอ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องตรวจทานเรียงบัตร เครื่องเจาะบัตร เครื่องจัด 

   ระเบียบบัตร  เครื่องตรวจทานบัตร  เครื่องสําเนาบัตร  เครื่องสรุป 

   ยอดบัตร เครื่องแยก  เรียงบัตร  เครื่องแปลบัตร 

ไมรวม  เครื่องกระตุนบัตรเม่ือตอเคเบิลเขากับ  CPU 

๗๐๔๒   กลอุปกรณควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร มินิคอมพิวเตอร และไมโคร                   สอ.ทอ. 

   คอมพิวเตอร (MINI AND MICRO COMPUTER CONTROL DEVICES) 

รวมท้ัง  มินิคอมพิวเตอรหรือไมโครคอมพิวเตอร  ท่ีใชเปนตัว 

   ควบคุมทางแมคคานิกส  ซ่ึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองใชเทคโนโลยี 

   ทางคอมพิวเตอรในการควบคุม  การเฝาตรวจสอบ (MONITERING), 

   การวัดและกรรมวิธีการควบคุมกลอุปกรณ  (DIRECTING PROCESSES) 

   เครื่องวัดประกอบการบิน หรือบริภัณฑอ่ืนๆ 

ไมรวม  กลอุปกรณควบคุมเครื่องมินิคอมพิวเตอร และไมโคร 

   คอมพิวเตอร ซ่ึงไดถูกออกแบบมาเปนพิเศษ เพ่ือใชในระบบการจัด 

   ลําดับและ/หรือระบบ รวบรวมคําสั่งท่ีสูงกวาระบบอ่ืนๆ เชน ระบบ 

  ควบคุมการยิงของเครื่องบิน, เครื่องมือควบคุมเครื่องจักรระบบ 

   ตัวเลข  บริภัณฑควบคุมการจัดลําดับการพิมพ   สิ่งอุปกรณท่ีใช 

   วัดการเคลื่อนท่ี  เครื่องบริภัณฑระบบรวบรวมขอมูลสํานักงาน 

   และอ่ืนๆ  ท่ีเหมือนกันนี้ 

 

 

 

๗๐๔๕  พัสดุ... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๗๐๔๕  พัสดุท่ีเก็บขอมูล  ADP  (ADP  SUPPLIES)                      สอ.ทอ. 

ขอสังเกต  พัสดุประเภทนี้  หมายถึง  เทป ADP ท่ีมีแถบซีล 

   มวนเทป และตัวจานเทป  กลองบรรจุ  กระปองบรรจุ และอ่ืนๆ  

   ท่ีเหมือนกันนี้ 

รวมท้ัง  เทปแมเหล็กทุกชนิดท่ียังไมถูกบันทึก ซ่ึงออกแบบ 

   มาเพ่ือใชกับบริภัณฑกรรมวิธีขอมูลอัตโนมัติ (ADPE) เชน เทป 

   แมเหล็ก  ADP แผนดิสกแบบชุด (REMOVEABLE DISK PACKS) 

   แผนการดแมเหล็กคาสเซท และดิสเก็ท (FLOPPY DISK) 

๗๐๕๐  สวนประกอบกรรมวิธีขอมูลอัตโนมัติ (ADP COMPOMENTS)                    สอ.ทอ. 

 ขอสังเกต  พัสดุประเภทนี้  หมายถึง  ชิ้นประกอบของสวน 

   ประกอบอุปกรณกรรมวิธีขอมูลอัตโนมัติท่ีประกอบเปนสวนของกล 

  อุปกรณกรรมวิธีแบบแอนนาลอค, แบบดิจิตอล หรือแบบไฮบริด 

ไมรวม  พัดสุประเภทชิ้นประกอบท่ีเปนชุด ซ่ึงมีความจําเปน 

   ตองจัดแยกไวโดยเฉพาะ  ตามโครงสรางของ  FSC  และมีสารบรรณ 

   ท่ีควบคุมการจัดแยกประเภทพัสดุของชิ้นประกอบเหลานั้น โดยจัดแยก 

   ประเภทพัสดุไวเปนประเภทเดียวเทานั้น     

 

หมวด  ๗๑ 

เฟอรนิเจอร 

๗๑๐๕  เฟอรนิเจอรท่ีใชในบาน              พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  สปริงรองรับท่ีนอนแบบไมมีเครื่องหุม  เกาอ้ีพับได 

   เฟอรนิเจอรสําหรับคายพัก  กระจกเงาแบบติดฝาผนังและท่ีใชเปน 

  เฟอรนิเจอรท่ีเข่ียบุหรี่ชนิดตั้งพ้ืน 

ไมรวม  เตียงและสปริงรองรับท่ีนอนสําหรับโรงพยาบาล   

   ท่ีเข่ียบุหรี่  ท่ีนอนสปริงรองรับท่ีนอนแบบมีเครื่องหุม 

. 

๗๑๑๐  เฟอร... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๗๑๑๐  เฟอรนิเจอรท่ีใชในสํานักงาน             พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  ตูลิ้นชักเก็บเอกสาร  ตูนิรภัย  เฟอรนิเจอรท่ีทําการ 

   ไปรษณีย  เฟอรนิเจอรสําหรับโรงเรียน  กระดานดํา 

ไมรวม  ตูเก็บฟลมรังสีเอ็กซทางทันตกรรม  บริภัณฑเก็บบัตร 

   บันทึกท่ีมองเห็นได 

๗๑๒๕   ตูเก็บของ  ตูเก็บเสื้อผา  ท่ีเก็บของและชั้นเก็บของ                     พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  ตูเก็บของในครัว  ชั้นเก็บของท่ีแบงเปนสวนๆ 

ไมรวม  ตูเก็บของปลายเตียง  ตูลิ้นชักเก็บเอกสาร 

๗๑๙๕   เฟอรนิเจอรเบ็ดเตล็ดและเฟอรนิเจอรติดตั้งประจําท่ี                     พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  เฟอรนิเจอรท่ีทําดวยหิน  ดินเหนียว และคอนกรีต 

   เฟอรนิเจอรหองประชุม และโรงมโหรสพ  เฟอรนิเจอรหองสมุด  

   ท่ีสําหรับพนักงานเก็บเงิน 

 

หมวด  ๗๒ 

เครื่องใชและเครื่องตบแตงท่ีใชในบานและรานคา 

๗๒๑๐  เครื่องตบแตงท่ีใชในบาน              พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องตบแตงท่ีใชในบานท่ีทําดวยผา  พลาสติก กระดาษ 

   ยาง และวัสดุอ่ืนๆ  ผาปูท่ีนอน  หมอน  ผาหมและเครื่องนอนอ่ืนๆ มุง   

   ผาปูโตะ  ผาขนหนูเช็ดตัว ผาหมชนิดหนา ท่ีนอน  สปริงรองรับท่ีนอน 

   แบบมีเครื่องหุม  ชุดท่ีนอนและสปริงรองรับท่ีนอน 

ไมรวม  เครื่องปูพ้ืน  มาน  ผาระบาย  กระดาษเช็ดมือ  กระดาษรองจาน 

   และถวยแกว  สปริงรองรับท่ีนอนแบบไมมีเครื่องหุม 

๗๒๒๐   เครื่องปูพ้ืน              ชย.ทอ., พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  พรมน้ํามัน  กระเบื้องยางและแอสฟลท  พรมชนิดตางๆ 

ไมรวม  พรมปูพ้ืนรถ 

 

 

๗๒๓๐  ผา... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๗๒๓๐   ผาระบาย  ผาบังแดดและท่ีกันแดด            พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  มาน  เครื่องโลหะพิเศษและชิ้นประกอบตอสําหรับมาน  

   ผาระบายมูลี่และท่ีกันแดดหนาตาง 

๗๒๔๐  ภาชนะใสของท่ีใชในบานและรานคา            พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  ถังขยะ  กระปองรดน้ําตนไม  ตะกราใสเสื้อผา   

   ตะกราใสของในบาน  ภาชนะท่ีทําดวยสิ่งทอ 

๗๒๙๐   เครื่องใชและเครื่องตบแตงเบ็ดเตล็ดท่ีใชในบานและรานคา                    พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  ชุดเตาไฟ  แจกันและหมอตมกาแฟ  จักรเย็บผา 

   ท่ีใชในบาน    

 

หมวด  ๗๓ 

บริภัณฑเตรียม และเสิรฟอาหาร 

๗๓๑๐   บริภัณฑประกอบอาหาร  อบอาหารและเสิรฟอาหาร          พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  โตะอุนอาหารและ/หรือทําใหเย็นชนิดตั้งประจําท่ี 

   และยกเคลื่อนท่ีได  รถเข็นเสิรฟอาหาร  เตาอบท่ีใชในสนาม 

   และท่ีเคลื่อนท่ีได  เครื่องปงขนมปง  เครื่องทําขนมรังผึ้ง  ตะแกรง   

   บริภัณฑพิเศษสําหรับประกอบอาหารและแบบท่ีใชในอากาศยาน   

   ในเรือและรถไฟ  เครื่องประกอบอาหารท่ีมีหนวยความรอนครบชุด 

   ตูแสดงและโชวอาหารแบบท่ีใชในรานคาเฟทีเรีย  โซดาเฟานเทน   

   เครื่องจายนม  โซดา  และไอศกรีม  ท่ีขายอาหารแชเย็น  บริภัณฑแสดง  

   และเสิรฟอาหาร  แชเย็นแบบอ่ืนๆ ท่ีใชท่ัวๆ ไปในรานคาเฟทีเรีย 

   และหองอาหาร 

ไมรวม  รถเข็นอ่ืน ๆ ท่ีไมเก่ียวกับการเสิรฟอาหาร  บริภัณฑ 

   การทําความเย็นแบบท่ีใชในรานเกียกกาย  และรานขายอาหาร  ตูเย็น 

   ท่ีใชกับงานทางวิทยาศาสตร  งานพิเศษและท่ีใชในบานและรานคา 

   ตูน้ําเย็นแบบน้ําพุ 

 

๗๓๒๐  เครื่อง... 



- ๙๗ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๗๓๒๐   เครื่องใชและบริภัณฑการครัว             พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องจักรลางจาน  เครื่องจักรหั่นอาหาร  เครื่องผสม 

   อาหาร  รถเข็นท่ีออกแบบพิเศษสําหรับใชในครัวและหองรับประทาน 

   อาหาร 

ไมรวม  อางลางชาม  รถเข็นเสริฟอาหาร 

๗๓๓๐  เครื่องมือและเครื่องประกอบอาหาร            พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  หมอ  กะทะ  เครื่องเปดกระปอง  เครื่องขูด  เครื่องบด 

   มีดสับเนื้อ  กระติกน้ํารอน  น้ําเย็นและเหยือก 

ไมรวม  เครื่องประกอบอาหารท่ีมีหนวยความรอนครบชุด  มีด 

   ชอน และสอม  

๗๓๔๐  เครื่องตัดและเครื่องใชประกอบจานอาหาร                               พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  มีด  สอม  ชอน 

๗๓๕๐   เครื่องใชสําหรับโตะอาหาร             พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  ถวยชาม  จานกระเบื้องเคลือบและดิน เผา  เครื่องแกว 

   ถวย และจานกระดาษ 

๗๓๖๐  ชุดเครื่องมือเครื่องประกอบอาหาร  การเตรียมและการเสิรฟอาหาร                     พธ.ทอ. 

รวมท้ัง รถลําเลียงเสบียงอาหาร และรถครัวประกอบเลี้ยง   

 

หมวด ๗๔ 

เครื่องจักรท่ีใชในสํานักงาน  บริภัณฑบันทึกชนิดท่ีมองเห็นได  

   และบริภัณฑกรรมวิธีขอมูล 

๗๔๒๐   เครื่องจักรคํานวณและเครื่องจักรทําบัญชี            พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องจักรทําบัญชี  เครื่องบวกเลข 

ไมรวม  เครื่องจักรระบบเจาะบัตร  บริภัณฑกรรมวิธีขอมูลอัตโนมัติ 

๗๔๓๐   เครื่องพิมพดีดและเครื่องจักรเรียงพิมพท่ีใชในสํานักงาน          พธ.ทอ. 

๗๔๕๐   เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดถายเสียงแบบท่ีใชในสํานักงาน         สอ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องบันทึกคําบอก  เครื่องถอดถายคําบอก   

เครือ่ง... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

  เครื่องบันทึกและถอดถายคําบอกรวมกัน 

ไมรวม  เครื่องบันทึกเสียงและถอดถายเสียงแบบท่ีใชใน 

   การสื่อสารคมนาคม 

๗๔๖๐  บริภัณฑบันทึกชนิดท่ีมองเห็นได             พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  บริภัณฑบันทึกชนิดท่ีมองเห็นไดท่ีบันทึกดวยมือ 

   และบันทึกดวยเครื่องแฟมดัชนีท่ีมีมองเห็นได ชนิดหมุนและอยูกับท่ี   

   สวนประกอบท่ีไดออกแบบพิเศษสําหรับใชกับบริภัณฑดังกลาว   

   แผนปายบันทึกการควบคุมท่ีเก็บแฟม 

๗๔๙๐  เครื่องจักรเบ็ดเตล็ดท่ีใชในสํานักงาน            พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องจักรพิมพจาหนาซอง เครื่องจักรท่ีใชกับเช็ค 

   เครื่องจักรนับสตางค เครื่องจักรท่ีใชในการสงจดหมาย เครื่องจักร 

   เก็บคัดแยกธนบัตร 

ไมรวม  เครื่องเหลาดินสอ  เครื่องเย็บกระดาษท่ีใชในสํานักงาน 

   บริภัณฑทําสําเนา 

 

หมวด  ๗๕ 

พัสดุท่ีใชในสํานักงาน และกลอุปกรณ 

๗๕๑๐  พัสดุท่ีใชในสํานักงาน              พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  สีแทง  ยางลบ  ท่ีใสแฟม  หมึกเขียน  หมึกพิมพ   

   สิ่งท่ีใชยึดรวมกระดาษใหเปนปก  ดินสอ  ดามปากกาและตัวปากกา   

   ไมบรรทัดท่ีไวในสํานักงาน  เครื่องวาดเขียน  เทปกาวชนิดกดติด 

ไมรวม  กลอุปกรณท่ีใชในสํานักงาน  ปากกาหมึกซึม  พูกัน 

  สําหรับจิตรกร  กระดาษท่ีใชเขียนหรือพิมพ  แบบพิมพระเบียน 

   ดินสอชนิดเลื่อนไสได 

๗๕๒๐  เครื่องประกอบและกลอุปกรณท่ีใชในสํานักงาน           พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  ท่ียึดเอกสารสําหรับพิมพสําเนา  ปากกาหมึกซึม 

และชุด... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

  และชุดปากกาตั้งโตะ  เครื่องเหลาดินสอ  เครื่องเจาะกระดาษ 

   เครื่องเย็บกระดาษท่ีใชในสํานักงาน  เครื่องประกอบสําหรับ- 

   จิตรกร  เชน  ขาตั้ง  พูกันทาสีท่ีใชลมอัด  เปนตน  ไมบรรทัดคํานวณ 

๗๕๓๐   กระดาษท่ีใชเขียนหรือพิมพและแบบพิมพระเบียน                     พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  แบบพิมพดานธุรกิจ  สมุดระเบียน  แบบพิมพ- 

   การคํานวณของชางสํารวจ  บัตรสําหรับเครื่องกลทําบัญชีท่ีใชไฟฟา 

   แบบพิมพท่ีไดรับอนุมัติใชในกิจกรรมของทางราชการเฉพาะแหง 

ไมรวม  แบบพิมพมาตรฐานท่ีไดรับอนุมัติใหใชทางราชการท่ัวไป 

๗๕๔๐   แบบพิมพมาตรฐาน              พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  แบบพิมพมาตรฐานท่ีไดรับอนุมัติใหใชในทางราชการ 

  ท่ัวไปท่ีหนวยราชการตางๆ บังคับใหใช 

ไมรวม  แบบพิมพท่ีไดรับอนุมัติใหใชในกิจการของทางราชการ 

   เฉพาะแหง 

 

หมวด  ๗๖ 

หนังสือ แผนท่ี และสิ่งพิมพอ่ืนๆ 

๗๖๑๐   หนังสือและจุลสาร            ทุกหนวย 

รวมท้ัง  หนังสือจุลสารเทคนิคและไมใชทางเทคนิค  ระเบียบ 

   ขอบังคับ  คูมือการแนะนํา  คําสั่งเทคนิค 

 ไมรวม  หนังสือและแผนพิมพเก่ียวกับดนตรี  วารสาร   

   คัมภีรตางๆ 

๗๖๓๐   หนังสือพิมพและวารสาร            ทุกหนวย 

๗๖๔๐  ภาพถาย  แผนท่ี  สมุดแผนท่ี  แผนภูมิและลูกโลก                              สอ.ทอ. 

รวมท้ัง  ขาวสารทางการบิน  แผนภูมิการเดินหน 

ไมรวม  แผนท่ีชวยการฝก     

๗๖๕๐  แบบรูปและคุณลักษณะเฉพาะ           ทุกหนวย 

๗๖๖๐  หนังสือและแผนพิมพเก่ียวกับดนตรี            พธ.ทอ. 

๗๖๗๐  ไมโคร... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๗๖๗๐   ไมโครฟลมท่ีผานกรรมวิธีแลว           ทุกหนวย 

๗๖๙๐   สิ่งพิมพเบ็ดเตล็ด             ทุกหนวย 

รวมท้ัง  รูปลอก  แผนปดประกาศชนิดพิมพ  ฉลากชนิดพิมพ 

ไมรวม  หนังสือและแผนพิมพเก่ียวกับดนตรี   

 

หมวด  ๗๗ 

   เครื่องดนตรี เครื่องเลนจานเสียง และเครื่องรับวิทยุแบบท่ีใชในครัวเรือน 

๗๗๑๐   เครื่องดนตรี               พธ.ทอ. 

ประเภทนี้หมายรวมถึง  เครื่องดนตรีสมบูรณเทานั้น  สําหรับชิ้น 

   ประกอบชิ้นสวน  เครื่องสมทบหรือเครื่องประกอบสําหรับใชกับเครื่องดนตรี 

   ไดกําหนดไวในประเภทอ่ืน 

ไมรวม  เครื่องเลนจานเสียง  เครื่องรับวิทยุ  เครื่องรับโทรทัศน 

๗๗๒๐  ชิ้นสวนและอุปกรณเครื่องดนตรี             พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  หีบใสเครื่องดนตรี  ท่ีตั้งเครื่องดนตรี  สอมเทียบเสียง- 

   ดนตรี  เครื่องเลนจานเสียง  เครื่องรับวิทยุและเครื่องรับโทรทัศนแบบ 

   ท่ีใชในครัวเรือน 

ประเภทนี้หมายรวมถึง  เครื่องเลนจานเสียงสมบูรณ  เครื่องรับวิทยุ  

   และเครื่องรับโทรทัศนสมบรูณแบบท่ีใชในครัวเรือนเทานั้น สําหรับพัสด ุ

   สําเร็จชิ้นประกอบชิ้นสวน  เครื่องสมทบหรือเครื่องประกอบสําหรับ 

   ใชกับรายการขางตน  ไดกําหนดไวในประเภทอ่ืน 

รวมท้ัง  ชุดท่ีประกอบรวมกัน 

ไมรวม  เครื่องเลนจานเสียงชนิดหยอดเหรียญ  เครื่องบันทึกเสียง 

   ดวยเสนลวดหรือเทป 

๗๗๔๐  แผนเสียง             ทุกหนวย 

ไมรวม  แผนเสียงชวยการฝก  

 

 

หมวด ๗๘... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

หมวด  ๗๘ 

บริภัณฑการกีฬา และสันทนาการ 

๗๘๑๐   บริภัณฑการกีฬา             ทุกหนวย 

รวมท้ัง  บริภัณฑเบสบอล  บาสเกตบอล  นวมสําหรับชกมวย 

  หนากาก  ฟนดาบ  คันเบ็ดตกปลา  ยกเวนแบบทําการคา  แฮนดบอล 

  สนับแขงสําหรับรับเลนฮอกก้ี 

ไมรวม  เสื้อผาท่ีใชในการกีฬา 

๗๘๒๐   เครื่องเลนเกม  ของเลน  และเครื่องเลนท่ีมีลอ         ทุกหนวย 

รวมท้ัง  กระดานลื่น  ชิงชา  บริภัณฑรานยิงปนและสวนสนุก 

   บริภัณฑสนามกีฬาและสนามเด็กเลน  โตะบิลเลียดและพลู – รวมท้ัง 

  บริภัณฑ  บริภัณฑยิมเนเซียม    

  

หมวด  ๗๙ 

พัสดุ และบริภัณฑทําความสะอาด 

๗๙๑๐   บริภัณฑขัดพ้ืนและบริภัณฑดูดฝุน        ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  บริภัณฑดูดฝุนท่ีใชในบานและท่ีใชในงานอุตสาหกรรม 

   เครื่องกวาดพรม 

ไมรวม  เครื่องดูดฝุนท่ีขับเคลื่อนดวยตัวเองและท่ีติดตั้งบนรถพวง 

๗๙๒๐  ไมกวาด  แปรง  ไมถูพ้ืน  และฟองน้ํา          ทุกหนวย 

รวมท้ัง  ไมถูพ้ืนฟองน้ํา  ไมกวาดปดเสื้อผา 

ไมรวม  แปรงสําหรับแปรงผม  แปรงสีฟน  แปรงทาสีและพูกัน- 

   สําหรับจิตรกร 

๗๙๓๐   Cleaning and Polishing Compounds and Preparations                         ทุกหนวย 

 

 

 

 

หมวด ๘๐... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

หมวด  ๘๐ 

แปรงและพูกัน  สี  วัสดุกันรั่ว  และวัสดุสําหรับติดแนน 

๘๐๑๐   สี  โดป  น้ํามันวานิช  และผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ      ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  สีน้ํา  สีน้ํามัน  น้ํายาซักแหง  วัสดุอุดไมและผนัง 

   แล็คเกอร  น้ํายากันสีซึม  เนื้อสีสําหรับผสม  สียอม  น้ํามันสน   

   น้ํายาลอกสี 

ไมรวม  อาซิโตน 

๘๐๒๐   แปรงทาสีและพูกัน            ทุกหนวย 

ไมรวม  พูกันทาสีท่ีใชลมอัด 

๘๐๓๐  สารประกอบท่ีใชในการปองกันรักษาและกันการรั่วซึม     ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  สารประกอบกันไฟ  สารประกอบกันน้ํา  สารประกอบ 

   กันลมฟาอากาศ  สารทาสายพานกันลื่น  สารประกอบปองกันการจับยึด 

   สารประกอบอุดแนวและเคลือบเงา  พุทดี้ (ใชอุดรูหรือรอบกันรั่วซึม) 

ไมรวม  สารประกอบท่ีใชในการถนอมอาหาร 

๘๐๔๐   วัสดุสําหรับติดแนน         ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง กาวตางๆ  แปงเปยก  กาวซีเมนตติดแนน 

 

หมวด  ๘๑ 

ภาชนะบรรจุหีบหอ  และพัสดุท่ีใชในการบรรจุหีบหอ 

ภาชนะบรรจุหีบหอตางๆ ท่ีไดแผนแบบพิเศษสําหรับใชเก็บเครื่องชุด 

   ของเปนชุด  เครื่องมือเครื่องใชหรือรายการ เฉพาะอยางเพ่ือการปองกัน-  

   เม่ือยังไมไดใชงาน  หรือเพ่ือความสะดวกของผูใช ไดจัดไวในประเภทเดียว 

   กับพัสดุรายการนั้นๆ  หรือในประเภทท่ีเหมาะสมอ่ืนๆ แตถาเปนภาชนะ 

   บรรจุหีบหอท่ีใชในการสงพัสดุเปนหลักก็จัดไวในหมวดนี้ 

๘๑๐๕   ถุงและกระสอบ          ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  ซองสําหรับสงพัสดุและปองกันพัสดุ  รองในถุงและ 

   กระสอบถุงทําดวยสิ่งทอ  และถุงกระดาษสําหรับสงพัสดุชนิดหลายๆ ชั้น 

                                                                                                            วัตถุ... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

  วัตถุปดถุงและกระสอบ 

๘๑๑๐   ถังและกระปอง          ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  ถังบาเรล  ถังไม  ถังเปดฝาไดสําหรับใชในการสง 

   และเก็บ พัสดุถังยาง กระบอกสําหรับสงทางไปรษณีย และเก็บเอกสาร   

   ฝาปดถังและกระปอง 

๘๑๑๕   หีบ  กลอง  และลังโปรง         ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  กลองรองเทา  หีบเบียร  กลองยาเม็ด  หีบเปยโน 

   หีบเครื่องยนต  หีบเครื่องเล็งท้ิงระเบิด 

 ไมรวม  หีบ  หีบหอและภาชนะบรรจุชนิดพิเศษท่ีแผนแบบ 

   สําหรับใชในการสงเก็บ รักษา และยกปายพัสดุในประเภท ๘๑๔๐  

   และ ๘๑๔๕ 

๘๑๒๐   ทอกาซท่ีใชในทางอุตสาหกรรม  และทางการคา      ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  ทอกาซเปลา  ฝา  ลิ้นและชิ้นอะไหลลิ้น 

ไมรวม  ทอกาซท่ีบรรจุกาซแลวและรายการท่ีเก่ียวกับระบบ 

   การจายกาซและกาซเหลว  ท้ังแบบเคลื่อนท่ีและแบบติดตั้งอยูกับท่ี   

   สําหรับสวนประกอบการติดตั้งระบบการจายกาซไดจัดไวตามประเภท 

   ของการใชบริภัณฑนั้น ๆ   

๘๑๒๕   ขวดและโองไห             ทุกหนวย 

รวมท้ัง  ไหท่ีใชในการบรรจุขนสง  ขวดน้ํากรด  ขวดแกว 

๘๑๓๐   ลอมวนและหลอดมวน            ทุกหนวย 

๘๑๓๕   วัสดุท่ีใชในการบรรจุหีบหอ           ทุกหนวย 

รวมท้ัง  กระดาษหอพัสดุ กระดาษกันความชื้น ข้ีกบ ฝอยท่ีใช 

   อัดในการบรรจุ กระดาษลูกฟูก เหล็กคาด เชือกมัด ปายกํากับ การสง 

   พัสดุ  เทปกระดาษทายางเหนียว วัสดุสําหรับค่ันของ รองในหีบ ลวด 

   เย็บหีบหอ   ลวดรัด  กระดาษอลูมินั่ม 

ไมรวม  วัสดุสําหรับติดแนน กระดาษอลูมินั่ม นอกเหนือจาก 

   ท่ีใชในการประกอบอาหาร 

๘๑๔๐   หีบ.. 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๘๑๔๐   หีบ  หีบหอ  และภาชนะบรรจุชนิดพิเศษสําหรับกระสุนวัตถุระเบิด                  สพ.ทอ. 

ประเภทนี้หมายรวมถึงภาชนะบรรจุและชิ้นตอท่ีไดแผนแบบเฉพาะ 

  สําหรับการเก็บรักษา การยกยายและการสงกระสุน วัตถุระเบิด 

  และตัวกระทําทางเคมีทางทหารเทานั้น 

รวมทั้ง  ภาชนะบรรจุท่ีไดแผนแบบพิเศษสําหรับการสง  

   และการเก็บรักษา อาวุธซัดสงนําวิถี สวนท่ีสําคัญของอาวุธซัดสงนําวิถี  

   หัวรบและสวนประกอบของอาวุธซัดสงนําวิถี 

ไมรวม  ภาชนะบรรจุท่ีใชท่ัวๆ ไป และภาชนะบรรจุชนิด 

    ท่ีนํามาใชไดอีกและท่ีซอมได ซ่ึงไดแผนแบบพิเศษสําหรับการสง 

   และการเก็บรักษาสวนประกอบอากาศยาน  รถยนต  เรือ  และ 

   บริภัณฑ สื่อสารภาคพ้ืน 

๘๑๔๕   ภาชนะบรรจุชนิดพิเศษท่ีใชในการสงและการเก็บรักษา     ทุกคลังใหญ 

ประเภทนี้หมายรวมถึง ภาชนะบรรจุชนิดท่ีนํามาใชไดอีก  

   และท่ีซอม ซ่ึงไดแผนแบบพิเศษ สําหรับการสงและการเก็บรักษา 

   บรภิัณฑพิเศษ  เชน  สวนประกอบอากาศยาน  รถยนต  เรือ 

   และบริภัณฑสื่อสารภาคพ้ืน  เปนตน เทานั้น 

รวมท้ัง  สวนประกอบท่ีไดแผนแบบพิเศษ (ท่ีไมไดจัดไวใน 

  ประเภทอ่ืนใด)  โดยเฉพาะภาชนะบรรจุพิเศษท่ีใชในการสง 

  และการเก็บรักษา ซ่ึงไดกําหนดไวในประเภทนี้ 

ไมรวม  ภาชนะบรรจุท่ีใชท่ัวๆ ไป ภาชนะบรรจุท่ีไดแผนแบบพิเศษ  

   สําหรับกระสุน วัตถุระเบิด ตัวกระทําทางเคมี ทางทหารและสวนประอาวุธ 

   ซัดสงนําวิถี 

 

 

 

 

 

หมวด ๘๓... 
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หมวด  ๘๓ 

  สิ่งทอ หนังสัตว วัสดุประกอบเครื่องแตงกาย และวัสดุ 

   ประกอบรองเทา   เต็นทและธง 

๘๓๐๕   ผา         พธ.ทอ., ชอ., ขส.ทอ. 

   ประเภทนีห้มายรวมถึง  สิ่งทอท่ีมีจํานวนมากๆ เทานั้น   

   ไมรวมถึงสิ่งทอท่ีไดตัดหรือทําเปนรูปทรงไวแลว  สําหรับนําไปใช 

   โดยเฉพาะ  ซ่ึงไดจัดอยูในประเภทเดียวกับพัสดุท่ีไดแผนแบบไว 

   หรือในประเภทอ่ืนท่ีเหมาะสม 

รวมท้ัง  ผาใบ ผาพลาสติก ผาสักหลาด ตาขายท่ีทําดวย 

   พลาสติกและสิ่งทอ ผาน้ํามัน เศษสิ่งทอ 

ไมรวม  สิ่งทอท่ีเปนพรม 

๘๓๑๐   เสนใยและดาย                 ขส.ทอ., พธ.ทอ., ชอ. 

๘๓๑๕   วัสดุประกอบเครื่องแตงกาย             พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  กระดุม  เข็มหมุดกลัดผา เข็ม แผนรองไหล  

   เครื่องเย็บปกถักรอย แบบปก ตาขายคลุมผม ของเปนชุดสําหรับเย็บ 

ไมรวม  เสนใย ดายและหวงอยางหัวเข็มขัดท่ีใชท่ัวไป 

๘๓๒๐   วัสดุสําหรับยัดเบาะและยัดไส             พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  ขนนกและขนออนท่ีไดผานกรรมวิธีแลว หญามอสสเปน 

   ท่ีผานกรรมวิธีแลว สําลีอัด นุน 

ไมรวม  ขนนกและขนออนท่ีมิไดผานกรรมวิธี 

๘๓๒๕   วัสดุขนสัตว               พธ.ทอ. 

ประเภทนี้หมายรวมถึงวัสดุขนสัตวท่ีมีจํานวนมากๆ เทานั้น 

   ไมรวมถึงวัสดุขนสัตวท่ีไดตัดหรือทําเปนรูปทรงไวแลวสําหรับนําไป 

   ใชโดยเฉพาะ  ซ่ึงไดจัดอยูในประเภทเดียวกับพัสดุท่ีไดแผนแบบไว 

   หรือในประเภทอ่ืนท่ีเหมาะสม 

รวมท้ัง  ขนสัตวท่ีเย็บตอกันเปนผืน ถุงขนสัตว แผนขนสัตว  

   เสื้อขนสัตว 

๘๓๓๐  หนัง... 



- ๑๐๖ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๘๓๓๐  หนังสัตว               พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  หนังทําเสื้อผา หนังมัน หนังทําถุงมือ หนังทํารองเทา 

   หนังบุเฟอรนิเจอร หนังท่ีใชในการอุตสาหกรรม 

ไมรวม  สายพาน สายเข็มขัด วัสดุประกอบรองเทา 

๘๓๓๕  วัสดุประกอบรองเทาและพ้ืนรองเทา            พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  แผนปดสน แผนกันสึก เชือกผูกรองเทา หุนรองเทา 

   หัวเข็มขัด และโบวประดับรองเทา 

๘๓๔๐   เต็นทและผาคลุมอาบน้ํามัน                       พธ.ทอ. 

ชิ้นครอบเขารูปท่ีไดแผนแบบเฉพาะสําหรับใชกับบริภณัฑ 

   แตละแบบ ไมรวมอยูในประเภทนี้ แตรวมอยูในประเภทเดียวกับ 

   รายการท่ีไดแผนแบบไว หรือในประเภทอ่ืนท่ีเหมาะสม 

รวมท้ัง  สมอบกเต็นท ผาคลุมท่ีใชไดหลายอยางซ่ึงไมได 

   ติดตั้งถาวร 

๘๓๔๕   ธงตางๆ                พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  ธงสัญญาณ คันธง แผนสัญญาณ เสาธงปุมยอดคันธง   

   กระบอกทางลม  เข็มขัดสายสะพายคันธง  ธงแขนสัญญาณ 

 

หมวด  ๘๔ 

อาภรณภัณฑ บริภัณฑประจํากาย และเครื่องหมาย 

รายการอาภรณภัณฑซ่ึงมุงหมายใหใชไดท้ังชายและหญิง  

   จัดอยูใน ประเภทท่ีเปนของชาย 

๘๔๐๕   เครื่องแตงกายชั้นนอกชาย             พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องแบบทหารและมิใชทหาร เครื่องแตงกายชั้นนอก 

   พลเรือน สิ่งสวมศีรษะ เครื่องแตงกายทํางานธรรมดา เสื้อเชิ้ต กางเกง 

  ขายาว เสื้อชั้นนอก 

 

 

ไมรวม... 



- ๑๐๗ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

ไมรวม  อาภรณภัณฑท่ีมีความมุงหมายประสงคพิเศษ  

   หมวดเฮลเม็ต ท่ีทําดวยเหล็กและพลาสติก อาภรณภัณฑนิรภัย  

   สิ่งสวมมือ  สิ่งสวมเทา 

๘๔๑๐   เครื่องแตงกายชั้นนอกหญิง             พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องแบบทหารและมิใชทหาร เครื่องแตงกาย- 

   ชั้นนอกพลเรือน  สิ่งสวมศีรษะ  เครื่องแตงกายทํางานธรรมดา  

   เสื้อเชิ้ต กระโปรง  เสื้อชั้นนอกหญิง 

 ไมรวม  อาภรณภัณฑท่ีมีความมุงประสงคพิเศษ หมวดเฮลเม็ต 

   ท่ีทําดวยเหล็กและพลาสติก อาภรณภัณฑนิรภัย สิ่งสวมมือ สิ่งสวมเทา 

๘๔๑๕   อาภรณภัณฑท่ีมีความมุงประสงคพิเศษ                พธ.ทอ.ชอ., ชย.ทอ. 

หมายรวมถึงอาภรณภัณฑแบบธรรมดาสําหรับการบินท่ีใช 

   ในฤดูหนาว ฤดูรอน และอากาศปานกลาง และสวนประกอบตางๆ 

   แตไมรวมอาภรณภัณฑชนิดพิเศษสําหรับการบินท่ีใชปองกันการ- 

   เผยผึ่ง  ตอตานการดึงดูดของโลก ใชความกดดันบางสวนและเต็มท่ี 

   ท่ัวตัว และสวนประกอบพิเศษตางๆ 

รวมท้ัง  สิ่งสวมศีรษะท่ีมีความมุงประสงคพิเศษ หมวกเฮลเม็ต 

   (เวนชนิดกันกระสุน) อาภรณภัณฑนิรภัยและปองกันอันตราย  

   อาภรณภัณฑสําหรับนักกีฬา ถุงมือนิรภัย ถุงมือท่ีใชในการรบ ถุงมือ- 

   ปองกันอันตราย และถุงมือสําหรับทํางาน  สวนประกอบอาภรณภัณฑ 

   สําหรับการบินท่ีไดแผนแบบ  เพ่ือใชท้ังชุดบินธรรมดาและชุดบินพิเศษ 

ไมรวม  ถุงมือสําหรับนักกีฬา สิ่งสวมเทาสําหรับนักกีฬา  

   สิ่งสวมเทา  นิรภัยเกราะสวนบุคคล อาภรณภัณฑพิเศษท่ีใชใน 

   โรงพยาบาลและศัลยกรรม  อาภรณภัณฑท่ีมีความมุงประสงคพิเศษ 

   สําหรับปองกันกระสุน ประเภทนี้ไดรวมสวนประกอบท่ีใชรวมกันของ 

   อาภรณภัณฑธรรมดา และอาภรณภัณฑปองกันกระสุน 

หมายเหตุ – ชุดดับเพลิงอากาศยานและชุดดับเพลิงอาคาร                    ชย.ทอ. 

– หมวกกันกระสุน                                                       สพ.ทอ. 

๘๔๒๐  เครื่อง... 



- ๑๐๘ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๘๔๒๐   เครื่องแตงกายชั้นในและชุดนอนชาย            พธ.ทอ. 

๘๔๒๕   เครื่องแตงกายชั้นในและชุดนอนหญิง             พธ.ทอ 

รวมท้ัง  เครื่องรัดทรง เข็มขัดรัดทรง 

๘๔๓๐   รองเทาชาย               พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  รองเทายาง รองเทานักกีฬา รองเทานิรภัย 

๘๔๓๕   รองเทาหญิง               พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  รองเทายาง รองเทานักกีฬา รองเทานิรภัย 

๘๔๔๐   ถุงเทา  ถุงมือและเครื่องประกอบเครื่องแตงกายชาย           พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  ผาเช็ดหนา สายโยงกางเกง สายรัดถุงเทา เข็มขัด 

   ถุงมือสําหรับใชในงานพิธี สนับแข็งแบบธรรมดา 

๘๔๔๕   ถุงเทา  ถุงมือและเครื่องประกอบเครื่องแตงกายหญิง          พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  ผาเช็ดหนา  สายรัดถุงเทา  เข็มขัด ผาพันคอ 

   กระเปาถือ  ถุงมือ  สําหรับใชในงานพิธี สนับแขงแบบธรรมดา 

๘๔๕๐   เครื่องแตงกายเด็กและทารกและเครื่องประกอบ           พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  สิ่งสวมเทา เครื่องแตงกายชั้นนอก สิ่งสวมศีรษะ 

   สิ่งสวมมือ เครื่องแตงกายชั้นในชุดนอน 

๘๔๕๕   เครื่องหมายและเครื่องหมายวุฒิ             พธ.ทอ. 

ประเภทนี้หมายรวมถึงเครื่องหมายและเครื่องหมายวุฒิท่ีใชกับ 

   เครื่องแตงกายเทานั้น 

ไมรวม  เครื่องหมายท่ีไมใชกับบุคคล 

๘๔๖๐   กระเปาเดินทาง               พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  หีบปลายเตียง กระเปาเอกสาร หีบเดินทางขนาดใหญ 

   กระเปาเสื้อผา 

ไมรวม  ถุงทะเล ถุงเล็กใสของใชเบ็ดเตล็ด 

๘๔๖๕   บริภัณฑประจํากาย                       พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  ถุงเล็กใสของใชเบ็ดเตล็ด ถุงทะเล เข็มขัดกระสุน 

   เข็มขัดปนพก กุญแจมือ แผนรับเครื่องหลัง ถุงนอน เครื่องหลัง 

เครือ่ง... 



- ๑๐๙ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

  เครื่องหลังนักเดินทาง แวนกันแดด สกี รองเทาเดินหิมะ กระบี่ 

  พรอมดวยฝกกระบี่ 

ไมรวม  ของใชในหองสุขา เครื่องใชในหองอาหาร ภาชนะ 

   บรรจุท่ีทําดวยวัสดุจําพวกผา 

๘๔๗๐   เกราะสวนบุคคล               สพ.ทอ. 

รวมท้ัง  อาภรณภัณฑท่ีไดแผนแบบพิเศษสําหรับใชเปนเกราะ 

  สวนบุคคล 

ไมรวม  อาภรณภัณฑพิเศษสําหรับการบินและเครื่องประกอบ 

   ซ่ึงอาจจะมีคุณสมบัติในการปองกันกระสุนเปนหนาท่ีรอง อาภรณภัณฑ 

   ท่ีมีความมุงประสงคพิเศษ ซ่ึงมีหนาท่ีหลักเปนอยางอ่ืน นอกจากการ 

  ปองกันกระสุน 

๘๔๗๕  อาภรณภัณฑพิเศษสําหรับการบินและเครื่องประกอบ              ชอ. 

รวมท้ัง  อาภรณภัณฑพิเศษสําหรับการบินท่ีใชปองกัน 

  การเผยผึ่งตอตานการดึงดูดของโลก ใชความกดดันเปนบางสวน  

  และเต็มท่ีท่ัวตัว และสวนประกอบพิเศษตางๆ หมวดเฮลเม็ตชนิดปองกัน 

  สภาพไมปรับความดัน  กลอุปกรณปองกันตาและเครื่องลดความดัง 

  ของเสียง 

ไมรวม  อาภรณภัณฑแบบธรรมดาสําหรับการบินท่ีใชใน 

   ฤดูหนาว  ฤดูรอนและอากาศปานกลางและสวนประกอบตางๆ  

   สวนประกอบอาภรณภัณฑสําหรับการบินท่ีไดแผนแบบเพ่ือใช 

   กับชุดบินพิเศษและชดุบินธรรมดา    

 

หมวด  ๘๕ 

เครื่องสําอาง และของใชเก่ียวกับการสุชา 

ประเภทนี้ไมรวมเครื่องสําอางและของใชเก่ียวกับการสุขาท่ีมี 

   ตัวยาผสมอยู ซ่ึงไดกําหนดไวในประเภท  ๖๕๐๘ 

 

๘๕๑๐  น้ําหอม... 



- ๑๑๐ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๘๕๑๐  น้ําหอม  เครื่องประเทืองผิว และแปงฝุน          ทุกหนวย 

รวมท้ัง  โคโลนญ เครื่องสําอาง ยาระงับกลิ่น ยาทาขนรวงน้ําปรุง 

๘๕๒๐  สบูหอม  เครื่องสําอางท่ีใชในการโกนหนวดและทําความสะอาดฟน                 ทุกหนวย 

รวมท้ัง  ยาสีฟน สบูโกนหนวด 

ไมรวม  สบูยา 

๘๕๓๐   ของใชเก่ียวกับการสุขาสําหรับบุคคล          ทุกหนวย 

รวมท้ัง  แปรงผม แปรงเล็บ ตะไบแตงเล็บ แปรงสีฟน 

   เครื่องแตงเล็บมือ และแตงเล็บเทา มีดโกนและใบมีดโกน 

 ไมรวม  เสนไหมขัดฟน 

๘๕๔๐   ผลิตภัณฑกระดาษท่ีใชเก่ียวกับการสุขา          ทุกหนวย 

รวมท้ัง  กระดาษเช็ดหนา  กระดาษรองท่ีนั่งสวม กระดาษชําระ 

   กระดาษเช็ดมือ กระดาษรองภาชนะ 

ไมรวม  เครื่องจายกระดาษเช็ดมือ  ถวยและจานกระดาษ 

 

หมวด  ๘๗ 

พัสดุการเกษตร 

๘๗๑๐    อาหารสัตว             ทุกหนวย 

รวมท้ัง  หญาแหง  อาหารสําเร็จ  ฟาง 

๘๗๒๐   ปุย              ทุกหนวย 

รวมท้ัง  ปุยธรรมชาติและปุยสังเคราะห  ปุยหญาหมัก  ปุยคอก 

๘๗๓๐   เมล็ดพืชและไมเพาะ  ไมชํา           ทุกหนวย 

รวมท้ัง  ดอกไมท่ีตัดแลว 

 

หมวด  ๘๘ 

สัตวมีชีวิต 

๘๘๑๐   สัตวมีชีวิตท่ีเลี้ยงเปนอาหาร           ทุกหนวย 

๘๘๒๐  สัตว... 



- ๑๑๑ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๘๘๒๐   สัตวท่ีมีชีวิตท่ีมิไดเลี้ยงเปนอาหาร                     ทุกหนวย 

 

หมวด  ๘๙ 

บริโภคภัณฑ 

 บริโภคภัณฑท่ีไดทําเฉพาะสําหรบัใชในการควบคุมอาหาร  

   ไดจัดไวในประเภท  ๘๙๔๐  สวนอาหารท่ีไมไดใชในการควบคุม 

   อาหาร   แมวาจะมีชื่อเหมือนกันก็ตาม  ไดจัดไวในประเภทอ่ืน 

๘๙๐๕   เนื้อ  เปด  ไก และปลา            ทุกหนวย 

รวมท้ัง  นกท่ีลามาเปนอาหาร  สัตวน้ําจําพวกหอย  กุง  ปู 

  เปลือกไสกรอก 

๘๙๑๐   อาหารนมและไข                       ทุกหนวย 

รวมท้ัง  ไอศกรีม  คัสตารดเย็น  ไอศกรีมผสม นมขนจืด 

   เฌอเบ็ทใสนม หวานเย็น 

๘๙๑๕   ผลไมและผัก                   ทุกหนวย 

รวมท้ัง  ถ่ัวอบ  น้ําผลไม 

๘๙๒๐   ผลิตภัณฑธัญญาหารและขนม                 ทุกหนวย 

รวมท้ัง  แปงทําอาหาร  แปงทําอาหารสําเร็จรูป  ธัญญาหาร 

   สําเร็จรูป  มักกะโรนี 

๘๙๒๕   น้ําตาล  ของกินท่ีทําดวยน้ําตาลและลูกนัท                                 ทุกหนวย 

รวมท้ัง  ลูกกวาด  หมากฝรั่ง  น้ําผึ้ง  น้ําเชื่อมเมเบิล 

๘๙๓๐   แฮม  เยลลี่และอาหารถนอม                 ทุกหนวย 

หมายเหต ุ เสบียงกระปอง  พธ.ทอ.รับผิดชอบ 

๘๙๓๕   ซุปและบูยอง                             ทุกหนวย 

๘๙๔๐   อาหารพิเศษลดความอวนและอาหารปรุงพิเศษ                ทุกหนวย 

รวมท้ัง  อาหารทารก มัดทอด  สวนผสมท่ีปรุงสําหรับทําขนมพาย 

   และขนมเคก 

๘๙๔๕   อาหารจําพวกน้ํามันและไขมัน                ทุกหนวย 

๘๙๕๐  เครื่อง... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๘๙๕๐   เครื่องปรุงรสประจําโตะและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ                ทุกหนวย 

รวมท้ัง  น้ําสลัด เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส หัวน้ําเชื้อปรุงกลิ่น 

   ยีสตมะกอก 

๘๙๕๕   กาแฟ  ชา  และโกโก                   ทุกหนวย 

รวมท้ัง  โปสตั้ม  เยอมเมท  ชิคคอรี่ 

๘๙๖๐   เครื่องดื่มชนิดไมมีแอลกอฮอล                 ทุกหนวย 

รวมท้ัง  เครื่องดื่มธรรมดา  น้ําแข็งเปลา 

๘๙๖๕   เครื่องดื่มชนิดมีแอลกอฮอล                   ทุกหนวย 

รวมท้ัง  เบียร  วิสก้ี  ไวน  สุรา 

ไมรวม  สคราเมนทอลไวน บรั่นดี วิสก้ีและไวนท่ีใชทางการแพทย 

๘๙๗๐   อาหารกลอง                   ทุกหนวย 

รวมท้ัง  อาหารกลองปนสวนและอาหารปนสวนฉุกเฉิน 

๘๙๗๕   ผลิตภัณฑยาสูบ                   ทุกหนวย 

รวมท้ัง  ยานัตถุ  บุหรี่และซิการ 

 

หมวด  ๙๑ 

เชื้อเพลิง วัตถุหลอลื่น น้ํามัน และข้ีผึ้ง 

๙๑๑๐   เชื้อเพลิงท่ีเปนของแข็ง                  ทุกหนวย 

รวมท้ัง  เชื้อเพลิงเม็ดสําหรับอุนอาหารปนสวน  ฟน ถานไม 

   ถานหิน  ท่ีอัดเปนแทง  ถานโคก 

ไมรวม  ถานพีท 

๙๑๓๐   เชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงขับเคลื่อนชนิดเหลวท่ีมีปโตรเลียมเปนพ้ืนฐาน             ชอ. 

ประเภทนี้รวมถึงเชื้อเพลิงขับเคลื่อนชนิดเหลวท่ีมีปริมาณ 

  ปโตรเลียมมากกวารอยละหาสิบข้ึนไป 

รวมท้ัง  แกโซลีนอากาศยานทุกชนิด  เชื้อเพลิงเจ็ต เจพี - ๑, ๓, ๔ 

    และ ๕ แกโซลีน  ยานพาหนะท่ีใชในการรบ และท่ีใชกับรถยนต 

   เชื้อเพลิงขับเคลื่อนชนิดเหลวเปนจํานวนมากๆ  เชื้อเพลิงขับเคลื่อน 

ชนิด... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

  ชนิดเหลวท่ีกําหนดปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะ ซ่ึงบรรจุอยูใน 

   ภาชนะท่ีนํามาใชไดอีก 

ไมรวม  เชื้อเพลิงขับเคลื่อนชนิดแข็ง เชื้อเพลิงขับเคลื่อน 

   ชนิดเหลวท่ีบรรจุอยูในภาชนะชนิดใชแลวหมดไป ซ่ึงใสไวในระบบ 

   ขับเคลื่อนของอาวุธซัดสงเปนสวนในตัว 

๙๑๓๕  เชื้อเพลิงขับเคลื่อนชนิดเหลวและตัวเติมออกซิเจนท่ีมีสารเคมีเปนพ้ืนฐาน                   ชอ. 

  ประเภท  สารเคมีชนิดเหลวท่ีไดมุงหมายจัดทําข้ึนสําหรับ 

   ใชเปนเชื้อเพลิงขับเคลื่อนและตัวเติมออกซิเจนเชื้อเพลิงขับเคลื่อน 

   ชนิดเหลวจํานวนมากๆ  เชื้อเพลิงขับเคลื่อนชนิดเหลวท่ีกําหนด 

   ปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะ ซ่ึงบรรจุอยูในภาชนะท่ีนํามาใชไดอีก 

ไมรวม  สารเคมีท่ีใชงานไดหลายอยาง  เชน  ไนโตรเจน 

   แอมโมเนีย, เฟอรนิเจอรแอลกอฮอล แอนิลีนชนิดใชทางเทคนิค  

   เชื้อเพลิง  ขับเคลื่อนชนิดแข็ง เชื้อเพลิงขับเคลื่อนท่ีบรรจุอยูใน 

   ภาชนะชนิดใชแลวหมดไป ซ่ึงใสไวในระบบขับเคลื่อนของอาวุธ 

   ซัดสงเปนสวนในตัว 

๙๑๔๐   น้ํามันเชื้อเพลิงหนัก                            ชอ. 

รวมท้ัง  น้ํามันเตาชนิดเบา น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามัน 

   ท่ีเหลือจากการกลันตามขอกําหนดจําเพาะทางทหาร น้ํามันพิเศษ  

   น้ํามันพิเศษและน้ํามันเกรดขนสําหรับขับเคลื่อนเครื่องกังหันเรือ  

   น้ํามันเตาชนิดขนตามขอกําหนดจําเพาะท่ีใชรวมกัน น้ํามันเตาเกรด 

   “ซี” ทางการคา เชื้อเพลิงขน และน้ํามันข้ีโลสําหรับใชกับหมอน้ํา  

   น้ํามันหนักใชจุดใหแสงสวาง 

๙๑๕๐   น้ํามันและไขท่ีใชเปนน้ํามันไฮดรอลิค น้ํามันหลอลื่นและใชกับเครื่องมือกล             ชอ. 

   ในงานตัดโลหะ 

รวมท้ัง  ไขและวัตถุเหลวท่ีไดจากการกลั่นปโตรเลี่ยมท่ีมิไดใช 

   ในการผสมยา 

 

ไมรวม... 



- ๑๑๔ - 

 

ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

ไมรวม  สารประกอบปองกันสนิม สารประกอบปองกัน 

   การจับยึด  ไข  และวัตถุเหลวท่ีไดจากการกลั่นปโตรเลี่ยมสําหรับ 

   ใชในการผสมยา 

๙๑๖๐   ไขมัน  น้ํามันหรือน้ํามันสัตวและข้ีผึ้งเบ็ดเตล็ด             ทุกหนวย 

รวมท้ัง  ข้ีผึ้งท่ีไดจากสัตว พืชผักและปโตรเลี่ยม ไขจากสัตว 

   (ลาโนลีน)  ไขสัตว น้ํามันจากสัตวน้ํา น้ํามันมะพราว น้ํามันสําหรับ 

   ทําสบู หัวเชื้อน้ํามันท่ีมิไดใชในการผสมยาหรือชนิดท่ีใชเปนอาหาร 

ไมรวม  ไขมันและน้ํามันสําหรับบริโภค  ข้ีผึ้งขัดบาน 

   และข้ีผึ้งขัดรถยนต 

 

หมวด  ๙๓ 

วัสดุท่ีไมไดทําดวยโลหะ 

๙๓๑๐  กระดาษและกระดาษแข็ง                    พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  กระดาษทําสมุดและหนังสือ กระดาษหนังสือพิมพ 

   กระดาษแข็งและวัสดุท่ีทําดวยกระดาษจํานวนมากๆ 

ไมรวม  กระดาษลูกฟูก  กระดาษหอของ แผนกระดาษแข็ง 

   ท่ีใชในการกอสรางอาคาร  กระดาษฉนวน  กระดาษเครื่องเขียน  

   กระดาษ ท่ีใชในการกอสราง กระดาษเช็คมือ กระดาษเช็คหนา  

   สมุดเปลา กลองกระดาษ  ปายกระดาษท่ีใชในการสงของ 

   และปายกํากับพัสดุ 

๙๓๒๐   วัสดุท่ีทําดวยยาง               ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  วัสดุท่ีทําดวยยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห  

  เชน แผนยาง ยางท่ีเปนรูปทรง ประกอบโครงสรางและแถบตางๆ 

๙๓๓๐  วัสดุท่ีทําดวยพลาสติก              ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  เซลลูโลสอาซีเตท และพลาสติกอ่ืนๆ พลาสติกท่ีเปน 

   ทอนใหญ ทอนเล็ก แผนและแถบ 

 

๙๓๔๐  วัสด.ุ.. 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

๙๓๔๐   วัสดุท่ีทําดวยแกว               ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  แกวท่ีเปนทอนเล็ก ทอนใหญและหลอด แกวท่ีใช 

   ทําเลนส 

ไมรวม  แกวฉนวน แกวท่ีใชทําเลนสแวนตา 

๙๓๕๐  วัสดุทนไฟและวัสดุฉาบผิวทนไฟ           ทุกคลังใหญ 

๙๓๙๐   วัสดุท่ีไมใชโลหะทําดวยของเบ็ดเตล็ด           ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  วัสดุท่ีทําดวยไมกอกเปนพ้ืนฐาน วัสดุท่ีทําดวยใยหิน 

   ไมกาท่ีทําแลว แรธาตุสําหรับใชในทางวิทยาศาสตรและทางเทคนิค 

  (ตัดแลวแตยังไมไดนําเขาประกอบติดตั้ง) เครื่องปนดินเผา เอ็นแมว 

  และเอ็นควั้น ขนแปรงท่ีทําจากพืชชานออย 

  

หมวด  ๙๔ 

วัตถุดิบท่ีไมใชโลหะ 

๙๔๑๐   วัตถุดิบท่ีไดจากพฤกษชาติ                ทุกหนวย 

รวมท้ัง  วัตถุท่ีใชปรุงกลิ่น สมุนไพร วัตถุดิบสําหรับทําน้ําหอม 

   ใบยาสูบ 

๙๔๒๐   เสนใยท่ีไดจากพืชผัก  สัตวและการสังเคราะห             ทุกหนวย 

รวมท้ัง  เสนใยฝาย ขนสัตว ไหม ขนมา เรยองและไนลอน 

๙๔๓๐   ผลิตภัณฑดิบเบ็ดเตล็ดท่ีไดจากสัตวท่ีไมใชเปนอาหาร             ทุกหนวย 

รวมท้ัง  ขนนกและขนออนท่ีมิไดผานกรรมวิธี งาชาง ขนแข็ง 

  สําหรับทําแปรง หนังสัตว และหนังติดขนสัตวดิบ 

๙๔๔๐  ผลิตภัณฑดิบเบ็ดเตล็ดท่ีไดจากปาไมและเกษตรกรรม        ทุกหนวย 

รวมท้ัง  เมล็ดพืชจําพวกขาว พืชผลท่ีใชทําน้ําตาล ยางดิบ 

๙๔๕๐   เศษวัตถุท่ีมิใชโลหะเวนสิ่งทอ           ทุกหนวย 

 

 

 

หมวด  ๙๕… 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

หมวด  ๙๕ 

โลหะท่ีเปนทอน  แผน  และรูปทรงตางๆ 

๙๕๐๕   ลวดเหล็กและลวดเหล็กกลาท่ีไมใชทางดานไฟฟา         ทุกหนวย 

ไมรวม  ลวดท่ีมีอัตราความตานทานและการนําไฟฟา  

   ลวดรัด หีบหอ 

๙๕๑๐  เหล็กและเหล็กกลาท่ีเปนทอนและแทงกลม                    ทุกหนวย 

ไมรวม  เหล็กทอนท่ียังไมไดแตงผิว เหล็กแทงกลมสําหรับ 

   ทําลวด  เหล็กทอนสําหรับทําแผน 

๙๕๑๕   เหล็กและเหล็กกลาท่ีเปนแผนและแถบ       ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  เกราะแผน แผนรมดํา แผนปูพ้ืน แผนปรุและแถบปรุ 

ไมรวม  เหล็กแถบยึดตรึง เหล็กแถบรัดหีบหอ เหล็กแถบวงกลม 

๙๕๒๐   เหล็กและเหล็กกลาท่ีเปนรูปโครงสราง       ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  เหล็กทอนรูปทรงตางๆ ขนาดต่ํากวา ๓ นิ้ว  เสาเข็ม 

   เหล็กและเหล็กโครงสรางเสาเข็ม 

๙๕๒๕   ลวดโลหะท่ีไมใชเหล็กและไมใชทางดานไฟฟา         ทุกหนวย 

ไมรวม  ลวดท่ีมีอัตราความตานทานและการนําไฟฟา 

๙๕๓๐   โลหะทอนท่ีไมใชเหล็ก                  ทุกคลังใหญ 

๙๕๓๕   โลหะแผน  แถบและแผนกระดาษโลหะท่ีไมใชเหล็ก                  ทุกหนวย 

รวมท้ัง  โลหะแผนบางๆ แผนปรุ และแถบปรุ 

ไมรวม  กระดาษอลูมิม่ัมท่ีใชในการประกอบอาหาร 

๙๕๔๐   โลหะรูปโครงสรางท่ีไมใชเหล็ก        ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  โลหะรูปมุมฉาก (L) รูปตัวที (T) และรูปตัวแซด (Z) 

๙๕๔๕   โลหะแผน  แถบ  แผนกระดาษโลหะและลวดท่ีเปนโลหะมีคา              ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  โลหะทอน โลหะแผนบางๆ ริบบิ้น แทงกลม หลอด 

ไมรวม  โลหะมีคาท่ีใชในทางทันตกรรม    

 

 

หมวด  ๙๖... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

หมวด  ๙๖ 

สินแร แร และผลิตภัณฑปฐมภูมิ 

๙๖๑๐   สินแร                    ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  บอกไซท สินแรเหล็ก สินแรตะก่ัว สินแรโลหะมีคา 

   สินแรโลหะ กัมมันตรังสี สินแรสังกะสี 

๙๖๒๐  แรธรรมชาติและสังเคราะห                           ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  ดินเหนียวและดินอ่ืนๆ ไมกา ใยหิน น้ํามันปโตรเลี่ยมดิบ 

   กาไฟท 

ไมรวม  กรวด  ทราย แรขัด ดินเหนียวเปนโรไนทสําหรับงาน 

   หลอหลอม ดินเหนียวทนไฟ 

๙๖๓๐   วัสดุท่ีเปนเชื้อเติมโลหะและโลหะผสมหลัก                          ทุกคลังใหญ 

ไมรวม  เชื้อเติมเชื้อเพลิง 

๙๖๔๐   ผลิตภัณฑปฐมภูมิและก่ึงสําเร็จของเหล็กและเหล็กกลา              ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  เหล็กหลอมเปนแทน เหล็กถลุงแลว เหล็กทอนสั้น 

   และทอนยาว หนาตัดขนาดตางๆ เหล็กทอนท่ียังไมไดแตงผิว  

   เหล็กแทงกลมสําหรับทําลวด เหล็กทอนสําหรับทําแผน เหล็กแผน 

   ท่ีใชทําโคงทําเปนรูปทรงกระบอก ทอเหล็กวงกลม 

๙๖๕๐   โลหะไมใชเหล็กแบบถลุงแลว และแบบผสมแลว               ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  โลหะหลอมเปนแทงและเปนแผนหนา 

๙๖๖๐   โลหะมีคาในรูปปฐมภูมิ         ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  เงินแทง ทองแทง โลหะหลอมเปนแทง 

ไมรวม  โลหะมีคาท่ีใชในทางทันตกรรม 

๙๖๗๐   เศษเหล็กและเศษเหล็กกลา                 ทุกคลังใหญ 

 

 

 

 

หมวด ๙๙... 
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ประเภท                 หนวยรับผิดชอบ 

หมวด  ๙๙ 

เบ็ดเตล็ด 

๙๙๐๕   แผนปายเครื่องหมายแสดง แผนปายโฆษณาและแผนปายแสดง                     ทุกคลังใหญ 

   เอกลักษณ      

รวมท้ัง  เครื่องหมายแสดงท่ีใชไฟฟา ปายเครื่องแสดง   

   แทนสําหรับการแสดง  หุนนางแบบ  และแบบแสดงอ่ืนๆ เครื่องแสดง- 

   ชนิดพิมพปายแสดงเอกลักษณท่ีใชท่ัวไป และปายเปลาท่ีไมใชกับบุคคล  

   แผนปายและท่ีกําหนดข้ึนใชเฉพาะ 

๙๙๒๐   เครื่องใชสําหรับการสูบบุหรี่และไมขีดไฟ                  ทุกหนวย 

รวมท้ัง  เครื่องจุดบุหรี่ น้ํามันสําหรับเครื่องจุดบุหรี่ ท่ีขูดกลอง 

   ยาเสน  ท่ีเข่ียบุหรี่  ท่ีใสยาเสน  กระดาษมวนบุหรี่ท่ีบรรจุหอ 

ไมรวม  ท่ีเข่ียบุหรี ่ และเครื่องจุดบุหรี่ท่ีแผนแบบเฉพาะสําหรับ 

   ติดตั้งกับบริภัณฑ 

๙๙๒๕   พัสดุ  เครื่องตกแตงและบริภัณฑเก่ียวกับพิธีศาสนา                              พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องแตงกายพระ ท่ีบูชา ชุดใสภัตราหาร เชิงเทียน 

   ถวยจานเชิงสําหรับใสของถวายพระ ผาปูท่ีบูชา พระพุทธรูปและรูปปน 

   เก่ียวกับศาสนา 

๙๙๓๐  พัสดุและบริภัณฑเก่ียวกับอนุสรณสุสาน                               พธ.ทอ. 

รวมท้ัง  เครื่องหมายหลุมฝงศพ ท่ีเก็บศพ โกศบรรจุศพ 

   หีบศพ พัสดุการศพ อนุสาวรีย หีบขนสงศพ 

 ไมรวม  รถบรรทุกศพและตูเย็นเก็บศพ 

๙๙๙๙   รายการเบ็ดเตล็ด          ทุกคลังใหญ 

รวมท้ัง  รายการตาง ๆ ท่ีไมไดแยกประเภทไวในประเภทใด 

   ประเภทหนึ่งท่ีกําหนดไว 

 

 

๔.  การ... 
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๔.  การกําหนดความรับผิดชอบพัสดุฯ ของสวนราชการตางๆ 

เพ่ือใหสวนราชการตางๆ ท่ีไดรับมอบหมายความรับผิดชอบในการกําหนดความตองการ การไดมาการเก็บรักษา   

การซอมบํารุง การแจกจาย และการจําหนายพัสดุ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  จึงกําหนดความรับผิดชอบ 

ใหสวนราชการในกองทัพอากาศ  ดังนี้                           

๔.๑  กรมชางอากาศ  มีหนาท่ีรับผิดชอบพัสดุประเภท 

๑๕๑๐  อากาศยานปกตรึง 

๑๕๒๐  อากาศยานปกหมุน 

๑๕๔๐  เครื่องรอน 

๑๕๕๐   เครื่องบินโดรน 

๑๕๖๐   สวนประกอบท่ีเปนโครงสรางของอากาศยาน 

๑๖๑๐   ใบพัดอากาศยาน 

๑๖๑๕   กลีบโรเตอรเฮลิคอปเตอร  กลไกขับและสวนประกอบ 

๑๖๒๐  สวนประกอบฐานอากาศยาน 

๑๖๓๐  ระบบลอและเบรกอากาศยาน 

๑๖๕๐  สวนประกอบระบบไฮดรอลิก ระบบสุญญากาศ และระบบขจัดน้ําแข็งอากาศยาน 

๑๖๖๐  บริภัณฑอากาศยานท่ีใชในการปรับสภาพอากาศ ทําความรอน และปรับความกดดันอากาศยาน                

๑๖๗๐  รมชูชีพ ระบบเก็บข้ึน - สงมอบ กูคืนทางอากาศ และบริภัณฑยึดตรึงสัมภาระ                 

๑๖๘๐  เครื่องประกอบและสวนประกอบเบ็ดเตล็ดของอากาศยาน 

๑๗๑๐  บริภัณฑจับยึด กางก้ัน และกีดขวางอากาศยาน 

๑๗๒๐  บริภัณฑปลอยอากาศยาน 

๑๗๓๐  บริภัณฑบริการภาคพ้ืนสําหรับอากาศยาน 

๑๗๔๐  รถบรรทุกและรถพวงแบบพิเศษท่ีใชในสนามบิน 

๒๓๓๐  รถพวง 

๒๕๑๐  สวนประกอบหองพลขับ  ตัวถัง และโครงสรางของโครงรถ 

๒๕๓๐  สวนประกอบเบรก บังคับเลี้ยว เพลา ลอ และตีนตะขาบ 

๒๕๔๐  เฟอรนิเจอรและเครื่องประกอบของยานพาหนะ 

๒๕๙๐  สวนประกอบเบ็ดเตล็ดของยานพาหนะ 

๒๖๒๐  ยางนอกและยางในชนิดสูบลมท่ีใชกับอากาศยาน 

๒๖๔๐  วัสด.ุ.. 
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๒๖๔๐  วัสดุท่ีใชซอมยางนอกและยางในและหลอดอกยาง 

๒๘๐๕  เครื่องยนตลูกสูบแกสโซลีนและสวนประกอบ ยกเวนท่ีใชกับอากาศยาน 

๒๘๑๐  เครื่องยนตลูกสูบแกสโซลีนและสวนประกอบท่ีใชกับอากาศยาน 

๒๘๑๕  เครื่องยนตดีเซลและสวนประกอบ 

๒๘๓๕  เครื่องกังหันกาซและเครื่องยนตไอพนและสวนประกอบ ยกเวนท่ีใชกับอากาศยาน       

๒๘๔๐  เครื่องกังหันกาซและเครื่องยนตไอพนและสวนประกอบท่ีใชกับอากาศยาน 

๒๙๑๐  สวนประกอบระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนตท่ีไมใชกับอากาศยาน 

๒๙๑๕  สวนประกอบระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนตอากาศยาน 

๒๙๒๐  สวนประกอบระบบไฟฟาของเครื่องยนตท่ีไมใชกับอากาศยาน 

๒๙๒๕  สวนประกอบระบบไฟฟาของเครื่องยนตอากาศยาน 

๒๙๓๐  สวนประกอบระบบระบายความรอนของเครื่องยนตท่ีไมใชกับอากาศยาน 

๒๙๓๕  สวนประกอบระบบระบายความรอนของเครื่องยนตอากาศยาน 

๒๙๔๐  หมอกรองอากาศ หมอกรองน้ํามันหลอลื่น เครื่องกรองและเครื่องทําความสะอาดของ 

เครื่องยนตท่ีไมใชเครื่องยนตอากาศยาน 

๒๙๔๕  หมอกรองอากาศ  หมอกรองน้ํามันหลอลื่น เครื่องกรองและเครื่องทําความสะอาดของ 

เครื่องยนตอากาศยาน 

๒๙๕๐  เทอรโบซุบเปอรชารเจอร 

๒๙๙๐  เครื่องประกอบเบ็ดเตล็ดของเครื่องยนตท่ีไมใชกับอากาศยาน 

๒๙๙๕  เครื่องประกอบเบ็ดเตล็ดของเครื่องยนตอากาศยาน 

๓๖๒๐  เครื่องจักรกลงานพลาสติกและยาง 

๓๖๕๕  ระบบกําเนิดกาซประจําท่ีหรอืเคลื่อนท่ี 

๓๖๘๐  เครื่องจักรกลงานหลอหลอม บริภัณฑและพัสดุท่ีเก่ียวของ 

๔๑๔๐  พัดลมเครื่องถายเทอากาศไหลเวียนและบริภัณฑเครื่องเปาลม 

๔๒๑๐  บริภัณฑดับเพลิง 

๔๒๒๐  บริภัณฑชวยชวีิตทางเรือและบริภัณฑประดาน้ํา 

๔๒๔๐  บริภัณฑนิรภัยและกูภัย 

๔๘๑๐  ลิ้นท่ีใชกําลัง 

๔๙๒๐  บริภัณฑพิเศษท่ีใชในโรงงานซอมบํารุงและโรงซอมอากาศยาน 

๔๙๓๐  บริภัณฑ... 
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๔๙๓๐  บริภัณฑจายน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

๖๑๑๕  เครื่องกําเนิดไฟฟาและชุดเครื่องกําเนิดไฟฟา 

๖๑๔๕  สายไฟฟาและสายเคเบิลไฟฟา 

๖๒๒๐  เครื่องใหแสงสวางสําหรับยานพาหนะและสิ่งติดตั้ง 

๖๓๔๐  ระบบใหสัญญาณและแจงภัยท่ีใชกับอากาศยาน 

๖๖๐๕  เครื่องวัดประกอบการเดินหน 

๖๖๑๐  เครื่องวัดประกอบการบิน 

๖๖๑๕  กลไกนักบินกลและสวนประกอบไจโรท่ีใชกับอากาศยาน 

๖๖๒๐  เครื่องวัดท่ีใชกับเครื่องยนต 

๖๖๓๕  บริภัณฑทดสอบคุณสมบัติทางฟสิกส 

๖๖๗๐  เครื่องชั่ง 

๖๘๓๐  กาซอัดและกาซเหลว 

๖๙๓๐  เครื่องฝกหลงสภาพการบิน  (VERTIFUGE) 

๘๓๐๕  ผา 

๘๓๑๐  เสนใยและดาย 

๘๔๑๕  อาภรณภัณฑท่ีมีความมุงประสงคพิเศษ 

๘๔๗๕  อาภรณภัณฑท่ีมีความมุงประสงคพิเศษสําหรับการบินเครื่องประกอบ 

๙๑๓๐  เชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงขับเคลื่อนชิดเหลว ท่ีมีปโตรเลียมเปนพ้ืนฐาน 

๙๑๓๕  เชื้อเพลิงขับเคลื่อนชนิดเหลว และตัวเติมออกซิเจนท่ีมีสารเคมีเปนพ้ืนฐาน 

๙๑๔๐  น้ํามันเชื้อเพลิงหนัก 

๙๑๕๐  น้ํามันและไขท่ีใชเปนน้ํามันไฮดรอลิก น้ํามันหลอลื่นและใชกับเครื่องมือกลในงานตัดโลหะ 

๔.๒  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ  มีหนาท่ีรับผิดชอบพัสดุประเภท 

๓๖๗๐  เครื่องจักรกลโรงงานผลิตเครื่องอุปกรณก่ึงตัวนําแบบพิเศษ เครื่องกลไก ไมโครอิเล็กทรอนิกส 

และแผงพิมพวงจร 

๔๙๒๐  บริภัณฑพิเศษท่ีใชในโรงงานซอมบํารุงและโรงซอมอากาศยาน 

๕๘๐๕  บริภัณฑการโทรศัพทและโทรเลข 

๕๘๑๐  บริภัณฑการรักษาความปลอดภัยในการสื่อสาร และสวนประกอบ 

๕๘๐๐  บริภัณฑการรหัสอ่ืนๆ และสวนประกอบ 

๕๘๑๕  บริภัณฑ... 
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๕๘๑๕  บริภัณฑโทรพิมพและโทรภาพ 

๕๘๒๐  บริภัณฑวิทยุและโทรทัศนท่ีใชในการสื่อสาร ยกเวนท่ีติดตั้งบนอากาศยาน 

๕๘๒๑  บริภัณฑวิทยุและโทรทัศนท่ีใชในการสื่อสารท่ีติดตั้งอากาศยาน 

๕๘๒๕  บริภัณฑวิทยุการเดินหน ยกเวนท่ีติดตั้งบนอากาศยาน 

๕๘๒๖  บริภัณฑวิทยุการเดินหน  ท่ีติดตั้งบนอากาศยาน 

๕๘๓๐  ระบบการติดตอสื่อสารภายในและการขยายเสียง  ยกเวนท่ีติดตั้งบนอากาศยาน 

๕๘๓๕  บริภัณฑการบันทึกและถอดถายเสียงท่ีใชในการสื่อสาร 

๕๘๔๐  บริภัณฑเรดาร  ยกเวนท่ีติดตั้งบนอากาศยาน 

๕๘๔๑  บริภัณฑเรดาร  ท่ีติดตั้งบนอากาศยาน 

๕๘๕๐  บริภัณฑสื่อสารดวยแสงท่ีมองเห็นและมองไมเห็น 

๕๘๖๕  บริภัณฑอิเล็กทรอนิกสท่ีใชสําหรับมาตรการตอตาน  การขัดขวางมาตรการตอตาน และท่ี 

สามารถตอบโตอยางรวดเร็ว 

๕๘๙๕  บริภัณฑสื่อสารเบ็ดเตล็ด 

๕๙๕๕  แรบังคับความถ่ีคลื่นวิทย ุ

๕๙๖๕  ชุดปากพูดหูฟงชนิดสวมศีรษะ  ชนิดมือถือ ไมโครโฟนและลําโพง 

๕๙๘๕  สายอากาศ  เวฟไกดและบริภัณฑท่ีเก่ียวของ 

๕๙๙๕  ชิ้นประกอบสายเคเบิล  คอรดและลวดท่ีใชกับบริภัณฑสื่อสาร 

๖๑๒๕  เครื่องแปรผันกระแสไฟฟาชนิดหมุน 

๖๑๓๐  เครื่องแปรผันกระแสไฟฟาชนิดไมหมุน 

๖๑๓๕  แบตเตอรี่ไพรมารี่ 

๖๑๔๕  สายไฟฟาและสายเคเบิลไฟฟา 

๖๖๐๕  เครื่องวัดประกอบการเดินหน 

๖๖๑๐  เครื่องวัดประกอบการบิน 

๖๖๑๕  กลไกนักบินกลและสวนประกอบไจโรท่ีใชกับอากาศยาน 

๖๖๒๐  เครื่องวัดท่ีใชกับเครื่องยนต 

๖๖๒๕  เครื่องวัดและทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

๖๖๖๐  เครื่องสําเร็จ และเครื่องวัดทางอุตุนิยมวิทยา 

๖๙๒๐  กลอุปกรณในการฝกใชอาวุธ 

๖๙๔๐  กลอุปกรณ... 
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๖๙๔๐  กลอุปกรณการฝกดานสื่อสาร 

๗๐๑๐  โครงรูป (Configuration)  ของ ADPE   

๗๐๒๐  หนวยกลางดําเนินกรรมวิธีของ ADP (CUP Computer) แบบอนาลอค 

๗๐๒๑  หนวยกลางดําเนินกรรมวิธีของ ADP (CUP Computer) แบบดิจิตอล 

๗๐๒๒  หนวยกลางดําเนินกรรมวิธีของ ADP (CUP Computer) แบบไฮบริด 

๗๐๒๕  กลอุปกรณนําขอมูลเขา/ออกและเก็บขอมูลของ ADP 

๗๐๓๐  ซอพทแวรของ ADP 

๗๐๓๕  บริภัณฑเครื่องประกอบของ ADP 

๗๐๔๐  บริภัณฑบัตรเจาะ 

๗๐๔๒  กลอุปกรณควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรมินิคอมพิวเตอรและไมโครคอมพิวเตอร (Mini and  

Micro Computer Control Revices) 

๗๐๔๕  พัสดุท่ีเก็บขอมูล ADP (ADP  Supplies) 

๗๐๕๐  สวนประกอบกรรมวิธีขอมูลอัตโนมัติ  (ADP  Components) 

๗๔๕๐  เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดถายเสียงแบบท่ีใชในสํานักงาน 

๗๗๓๐  เครื่องเลนจานเสียง เครื่องรับวิทยุและเครื่องรับโทรทัศนแบบท่ีใชครัวเรือน 

๔.๓  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ  มีหนาท่ีรับผิดชอบพัสดุประเภท 

๑๐๐๕  ปนขนาดกวางปากลํากลองไมเกิน ๓๐ ม.ม. 

๑๐๑๐  ปนขนาดกวางปากลํากลองเกินกวา ๓๐ ม.ม. ถึง ๗๕ ม.ม.                                                                                                       

๑๐๑๕  ปนขนาดกวางปากลํากลองตั้งแต ๗๕ ม.ม. ถึง ๑๒๕ ม.ม. 

๑๐๔๐  อาวุธเคมีและบริภัณฑ 

๑๐๕๕  เครื่องปลอยจรวดและไพโรเทคนิค 

๑๐๙๐  ชิ้นประกอบซ่ึงสามารถสับเปลี่ยนกันไดในระหวางอาวุธตางๆ ตั้งแตสองประเภทข้ึนไป 

๑๐๙๕  อาวุธเบ็ดเตล็ด 

๑๑๐๕  ลูกระเบิดนิวเคลียร 

๑๑๑๐  กระสุนนิวเคลียร 

๑๑๑๕  หัวรบนวิเคลียรและสวนหัวรบ 

๑๑๒๕  วัตถุระเบิดนิวเคลียรท่ีใชในการทําลาย 

๑๑๒๗  จรวดนวิเคลียร 

๑๑๓๐  ชุด... 
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๑๑๓๐  ชุดเปลี่ยนแปลงสรรพาวุธนิวเคลียร 

๑๑๓๕  เครื่องจุดชนวนและเครื่องสรรพาวุธนิวเคลียร 

๑๑๔๐  สวนประกอบนิวเคลียร 

๑๑๔๕  สวนประกอบวัตถุระเบิดเปดและไพโรเทคนิคสรรพาวุธนิวเคลียร 

๑๑๙๐  บริภัณฑทดสอบพิเศษและบริภัณฑยกขนท่ีใชกับสรรพาวุธ 

๑๑๙๕  สรรพาวุธนิวเคลียรเบ็ดเตล็ด 

๑๒๑๐  เครื่องอํานวยการควบคุมการยิง 

๑๒๒๐  เครื่องเล็งและกลอุปกรณแบบคํานวณในการควบคุมการยิง 

๑๒๓๐  ระบบควบคุมการยิงสมบูรณ 

๑๒๔๐  บริภัณฑการเล็งและการหาระยะทางทัศนะ 

๑๒๕๐  เครื่องกลไกรักษาเสถียรภาพในการควบคุมการยิง 

๑๒๖๐  บริภัณฑการชี้บอกและการกําหนดในการควบคุมการยิง 

๑๒๖๕  บริภัณฑการรับและสงวิทยุในการควบคุมการยิง ยกเวนท่ีติดตั้งบนอากาศยาน 

๑๒๗๐  สวนประกอบการควบคุมการยิงเก่ียวกับปนอากาศยาน 

๑๒๘๐  สวนประกอบการควบคุมการท้ิงระเบิดของอากาศยาน 

๑๒๘๕  บริภัณฑเรดารในการควบคุมการยิง ยกเวนท่ีติดตั้งกับอากาศยาน 

๑๒๙๐  บริภัณฑเบ็ดเตล็ดในการควบคุมการยิง 

๑๓๐๕  กระสุนปนขนาดไมเกิน ๓๐ ม.ม. 

๑๓๑๐  กระสุนปนขนาดไมเกิน ๓๐ ม.ม. ถึง ๗๕ ม.ม. 

๑๓๑๕  กระสุนปนขนาดตั้งแต ๗๕ ม.ม. ถึง ๑๒๕ ม.ม. 

๑๓๒๕  ลูกระเบิด 

๑๓๓๐  ลูกระเบิดขวาง 

๑๓๓๖  หัวรบของอาวุธซัดสงนําวิถีและสวนประกอบวัตถุระเบิด 

๑๓๔๐  จรวด  กระสุนจรวดและสวนประกอบของจรวด 

๑๓๔๕  ทุนระเบิดบก 

๑๓๖๕  ตัวกระทําทางเคมีทางทหาร 

๑๓๗๐  ไพโรเทคนิค 

๑๓๗๕  วัสดุท่ีใชในการทําลาย 

๑๓๗๖  วัตถุ...  
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๑๓๗๖  วัตถุระเบิดท่ีเปนจํานวนมากๆ  

๑๓๗๗  กลอุปกรณและสวนประกอบท่ีทํางานโดยใชกระสุนและดินขับ 

๑๓๘๕  เครื่องมือทําลายวัตถุระเบิดบนผิวพ้ืน 

๑๓๙๐  ชนวนและชนวนทายปลอก 

๑๓๙๕  กระสุนปนเบ็ดเตล็ด 

๑๓๙๘  บริภัณฑพิเศษสําหรับยกยายและบริการกระสุนวัตถุระเบิด 

๑๔๑๐  อาวุธซัดสงนําวิถี 

๑๔๒๐  สวนประกอบของอาวุธซัดสงนําวิถี 

๑๔๒๕  ระบบอาวุธซัดสงนําวิธีสมบูรณ 

๑๔๒๗  ระบบยอยของอาวุธซัดสงนําวิถี 

๑๔๓๐  ระบบควบคุมอาวุธซัดสงนําวิถีจากระยะไกล 

๑๔๔๐  เครื่องปลอยอาวุธซัดสงนําวิถี 

๑๔๕๐  บริภัณฑยกยายและบริการอาวุธซัดสงนําวิถี 

๑๗๔๐  รถบรรทุกและรถพวงแบบพิเศษท่ีใชในสนามบิน 

๒๕๑๐  สวนประกอบหองพลขับ ตัวถัง และโครงสรางของโครงรถ 

๒๕๒๐  สวนประกอบเครื่องสงกําลังงานของยานพาหนะ 

๒๕๓๐  สวนประกอบเบรก  บังคับเลี้ยว  เพลา  ลอและตีนตะขาบ 

๒๕๔๐  เฟอรนิเจอรและเครื่องประกอบของยานพาหนะ 

๒๕๙๐  สวนประกอบเบ็ดเตล็ดของยานพาหนะ 

๒๘๐๕  เครื่องยนตลูกสูบแกสโซลีนและสวนประกอบ 

๒๘๑๕  เครื่องยนตดีเซลและสวนประกอบ 

๒๘๔๕  เครื่องยนตจรวดและสวนประกอบ  

๒๙๑๐  สวนประกอบระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนตท่ีไมใชกับอากาศยาน 

๒๙๒๐  สวนประกอบระบบไฟฟาของเครื่องยนตท่ีไมใชกับอากาศยาน 

๒๙๓๐  สวนประกอบระบบระบายความรอน 

๒๙๔๐  หมอกรองอากาศ  หมอกรองน้ํามันหลอลื่น เครื่องกรองและเครื่องทําความสะอาด 

ของเครื่องยนตท่ีไมใชเครื่องยนตอากาศยาน 

๒๙๙๐  เครื่องประกอบเบ็ดเตล็ดของเครื่องยนตท่ีไมใชกับอากาศยาน 

๓๖๕๐  เครื่อง... 



- ๑๒๖ - 

 

๓๖๕๐  เครื่องจักรกลโรงงานผลิตภัณฑเคมีและเภสัช 

๓๖๘๐  เครื่องจักรกลงานหลอหลอม บริภัณฑและพัสดุท่ีเก่ียวของ 

๓๖๙๐  เครื่องจักรกลพิเศษสําหรับงานสรรพาวุธและกระสุนวัตถุระเบิดและบริภัณฑท่ีเก่ียวของ 

๔๙๑๐  บริภัณฑพิเศษท่ีใชในโรงงานซอมบํารุงและโรงซอมรถยนต 

๔๙๒๐  บริภัณฑพิเศษท่ีใชในโรงงานซอมบํารุงและโรงซอมอากาศยาน 

๔๙๒๕  บริภัณฑพิเศษสําหรับการซอมบํารุง การซอมและการตรวจสอบกอนสงออกสําหรับกระสุน 

วัตถุระเบิด 

๔๙๒๗  บริภัณฑพิเศษในการซอมบํารุง การซอมและการตรวจสอบกอนสงออก สําหรับจรวด 

๔๙๓๑  บริภัณฑพิเศษท่ีใชในโรงงานซอมบํารุงและโรงซอมเครื่องควบคุมการยิง 

๔๙๓๓  บริภัณฑพิเศษท่ีใชในโรงงานซอมบํารุงและโรงซอมอาวุธ 

๔๙๓๕  บรภิัณฑพิเศษในการซอมบํารุง การซอมและการตรวจสอบกอนสงออก สําหรับอาวธุซัดสงนําวิถี 

๖๒๒๐  เครื่องใหแสงสวางสําหรับยานพาหนะและสิ่งติดตั้ง 

๖๖๓๕  บริภัณฑทดสอบคุณสมบัติทางฟสิกส 

๖๖๖๕  เครื่องมือและเครื่องสําเร็จในการสืบคนสิ่งท่ีเปนอันตราย 

๖๙๒๐  กลอุปกรณในการฝกใชอาวุธ 

๘๑๔๐  หีบ  หีบหอและภาชนะบรรจุชนิดพิเศษสําหรับกระสุนวัตถุระเบิด 

๔.๔  กรมพลาธิการทหารอากาศ  มีหนาท่ีรับผิดชอบพัสดุประเภท 

๓๕๑๐  บริภัณฑซัดรีดและซักแหง 

๓๕๒๐  บริภัณฑซอมรองเทา 

๓๕๓๐  จักรเย็บผาแบบอุตสาหกรรมและโรงซอมสิ่งทอ 

๓๕๔๐  เครื่องกลหอพัสดุและบรรจุหีบหอ 

๓๕๕๐  เครื่องกลขายของและเครื่องกลท่ีทํางานโดยวิธีหยอดเหรียญ 

๓๕๙๐  บริภัณฑเบ็ดเตล็ดสําหรับการบริการและการคา 

๓๖๐๕  เครื่องจักรกลและบริภัณฑเก่ียวกับการผลิตภัณฑอาหาร 

๓๖๑๐  บริภัณฑการพิมพการอัดสําเนาและการเย็บเขาเลม 

๓๖๒๐  เครื่องจักรกลงานพลาสติกและยาง 

๓๖๒๕  เครื่องจักรกลอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

๓๗๒๐  บริภัณฑการเก็บเก่ียว 

๓๗๓๐  บริภัณฑ... 
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๓๗๓๐  บริภัณฑการรีดนม  การเลี้ยงสัตวปก และปศุสัตว 

๓๗๔๐  บริภัณฑควบคุมแมลงและเชื้อโรค 

๓๗๕๐  เครื่องมือและเครื่องใชในการทําสวน ทําไร ทําสนาม 

๓๗๗๐  เครื่องอาน เครื่องบังเหียนและเทียมลาก แสและเครื่องตกแตงท่ีเก่ียวของท่ีใชกับสัตว 

๔๑๑๐  บริภัณฑการทําความเย็น 

๔๑๓๐  สวนประกอบการทําความเย็นและการปรับสภาพอากาศ 

๔๑๔๐  พัดลม เครื่องถายเทอากาศไหลเวียนและบริภัณฑเครื่องเปาลม 

๔๒๒๐  บริภัณฑชวยชวีิตทางเรือและบริภัณฑประดาน้ํา 

๔๒๔๐  บริภัณฑนิรภัยและกูภัย 

๖๒๖๐  สิ่งติดตั้งใหแสงสวางท่ีไมใชไฟฟา 

๖๕๓๒  เสื้อผาสําหรับศัลยกรรมและโรงพยาบาลและสิ่งเก่ียวของท่ีมุงประสงคพิเศษ 

๖๖๔๕  เครื่องวัดบอกเวลา 

๖๖๗๐  เครื่องชั่ง 

๖๘๒๐  สีสําหรับยอมผา 

๖๘๓๐  กาซอัดและกาซเหลว 

๗๑๐๕  เฟอรนิเจอรท่ีใชในบาน 

๗๑๑๐  เฟอรนิเจอรท่ีใชในสํานักงาน 

๗๑๒๕  ตูเก็บของ ตูเก็บเสื้อผา ท่ีเก็บของและชั้นเก็บของ 

๗๑๙๕  เฟอรนิเจอรเบ็ดเตล็ดและเฟอรนิเจอรติดตั้งประจําท่ี 

๗๒๑๐  เครื่องตบแตงท่ีใชในบาน 

๗๒๒๐  เครื่องปูพ้ืน 

๗๒๓๐  ผาระบาย ผาบังแดดและสิ่งกันแดด 

๗๒๔๐  ภาชนะใสของท่ีใชในบานและรานคา 

๗๒๙๐  เครื่องใชและเครื่องตบแตงเบ็ดเตล็ดท่ีใชในบานและรานคา 

๗๓๑๐  บริภัณฑประกอบอาหาร อบอาหารและเสิรฟอาหาร 

๗๓๒๐  เครื่องใชและบริภัณฑการครัว 

๗๓๓๐  เครื่องมือและเครื่องประกอบอาหาร 

๗๓๔๐  เครื่องตัดและเครื่องใชประกอบจานอาหาร 

๗๓๕๐  เครื่อง... 



- ๑๒๘ - 

 

๗๓๕๐  เครื่องใชสําหรับโตะอาหาร 

๗๓๖๐  ชุดเครื่องมือเครื่องประกอบอาหาร การเตรียมและการเสิรฟอาหาร 

๗๔๒๐  เครื่องจักรคํานวณและเครื่องจักรทําบัญชี 

๗๔๓๐  เครื่องพิมพดีดและเครื่องจักรเรียงพิมพแบบท่ีใชในสํานักงาน 

๗๔๖๐  บริภัณฑบันทึกชนิดท่ีมองเห็นได 

๗๔๙๐  เครื่องจักรเบ็ดเตล็ดท่ีใชในสํานักงาน 

๗๕๑๐  พัสดุท่ีใชในสํานักงาน 

๗๕๒๐  เครื่องประกอบและกลอุปกรณท่ีใชในสํานักงาน 

๗๕๓๐  กระดาษท่ีใชเขียนหรือพิมพและแบบพิมพระเบียน 

๗๕๔๐  แบบพิมพมาตรฐาน 

๗๖๖๐  หนังสือและแผนพิมพเก่ียวกับดนตรี 

๗๗๑๐  เครื่องดนตรี 

๗๗๒๐  ชิ้นสวนและกลอุปกรณเครื่องดนตรี 

๘๓๐๕  ผา 

๘๓๑๐  เสนใยและดาย 

๘๓๑๕  วัสดุประกอบเครื่องแตงกาย 

๘๓๒๐  วัสดสุําหรับยัดเบาะและยัดไส 

๘๓๒๕  วัสดุขนสัตว 

๘๓๓๐  หนังสัตว 

๘๓๓๕  วัสดุประกอบรองเทาและพ้ืนรองเทา 

๘๓๔๐  เต็นทและผาคลุมอาบน้ํามัน 

๘๓๔๕  ธงตางๆ 

๘๔๐๕  เครื่องแตงกายชั้นนอกชาย 

๘๔๑๐  เครื่องแตงกายชั้นนอกหญิง 

๘๔๑๕  อาภรณภัณฑท่ีมีความมุงประสงคพิเศษ 

๘๔๒๐  เครื่องแตงกายชั้นในและชุดนอนชาย 

๘๔๒๕  เครื่องแตงกายชั้นในและชุดนอนหญิง 

๘๔๓๐  รองเทาชาย 

๘๔๓๕  รองเทา... 
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๘๔๓๕  รองเทาหญิง         

๘๔๔๐  ถุงเทา ถุงมือและเครื่องประกอบเครื่องแตงกายชาย 

๘๔๔๕  ถุงเทา ถุงมือและเครื่องประกอบเครื่องแตงกายหญิง 

๘๔๕๐  เครื่องแตงกายเด็กและทารก และเครื่องประกอบ 

๘๔๕๕  เครื่องหมายและเครื่องหมายวุฒิ 

๘๔๖๐  กระเปาเดินทาง 

๘๔๖๕  บริภัณฑประจํากาย 

๘๔๗๐  เกราะสวนบุคคล 

๘๙๓๐  แยม  เยลลี่และอาหารถนอม (เฉพาะเสบียงกระปอง) 

๙๓๑๐  กระดาษและกระดาษแข็ง 

๙๙๒๕  พัสดุ  เครื่องตกแตง และบริภัณฑท่ีเก่ียวกับพิธีศาสนา 

๙๙๓๐  พัสดุและบริภัณฑเก่ียวกับอนุสรณสุสาน 

๔.๕  กรมชางโยธาทหารอากาศ  มีหนาท่ีรับผิดชอบพัสดุประเภท 

๑๗๔๐  รถบรรทุกและรถพวงแบบพิเศษท่ีใชในสนามบิน 

๒๓๒๐  รถบรรทุกและรถลากจูงใชลอ 

๒๓๓๐  รถพวง 

๒๔๑๐  รถแทรกเตอรตีนตะขาบความเร็วต่ํา 

๒๔๒๐  รถแทรกเตอรใชลอ 

๒๕๑๐  สวนประกอบหองพลขับ ตัวถังและโครงสรางของโครงรถ 

๒๕๒๐  สวนประกอบเครื่องสงกําลังงานของยานพาหนะ 

๒๕๓๐  สวนประกอบของเบรก บังคับเลี้ยว เพลา ลอและตีนตะขาบ 

๒๕๔๐  เฟอรนิเจอรและเครื่องประกอบของยานพาหนะ 

๒๕๙๐  สวนประกอบเบ็ดเตล็ดของยานพาหนะ 

๒๖๑๐  ยางนอก ยางใน ชนิดสูบลม  ยกเวนท่ีใชกับอากาศยาน 

๒๖๓๐  ยางตันชนิดแข็งและชนิดนุม 

๒๖๔๐  วัสดุท่ีใชในการซอมยางนอกและยางใน และหลอดอกยาง 

๒๘๐๕  เครื่องยนตลูกสูบแกสโซลีน และสวนประกอบ  ยกเวนท่ีใชกับอากาศยาน 

๒๘๑๕  เครื่องยนตดีเซลและสวนประกอบ 

๒๙๑๐  สวน... 
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๒๙๑๐  สวนประกอบระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนตท่ีไมใชกับอากาศยาน 

๒๙๒๐  สวนประกอบระบบไฟฟาของเครื่องยนตท่ีไมใชกับอากาศยาน 

๒๙๓๐  สวนประกอบระบบระบายความรอนของเครื่องยนตท่ีไมใชกับอากาศยาน 

๒๙๔๐  หมอกรองอากาศ หมอกรองน้ํามันหลอลื่น เครื่องกรองและเครื่องทําความสะอาดของ 

เครื่องยนตท่ีไมใชกับอากาศยาน 

๓๒๑๐  เครื่องจักรกลโรงเลื่อยและโรงไสไม 

๓๒๒๐  เครื่องจักรกลสําหรับงานไม 

๓๒๓๐  เครื่องมือและเครื่องสมทบสําหรับเครื่องจักรกลงานไม 

๓๗๑๐  บริภัณฑการเตรียมดิน 

๓๗๒๐  บริภัณฑการเก็บเก่ียว 

๓๗๔๐  บริภัณฑควบคุมแมลงและเชื้อโรค 

๓๗๕๐  เครื่องมือและเครื่องใชในการทําสวน ทําไร ทําสนาม 

๓๘๐๕  บริภัณฑการขุดและขนดิน 

๓๘๑๐  ปนจั่นและปนจั่นขุดตัก 

๓๘๒๐  บริภัณฑการเจาะหิน การเจาะดินและบริภัณฑท่ีเก่ียวของ 

๓๘๒๕  บริภัณฑปดกวาดและทําความสะอาดถนน 

๓๘๓๐  เครื่องสมทบรถบรรทุกและรถแทรกเตอร 

๓๘๙๕  บริภัณฑเบ็ดเตล็ดสําหรับการกอสราง 

๓๙๑๐  เครื่องขนเลื่อน 

๓๙๑๕  เครื่องปอนวัสดุ 

๓๙๒๐  บริภัณฑยกยายพัสดุท่ีขับเคลื่อนไมไดในตัว 

๓๙๓๐  รถแทรกเตอรและรถบรรทุกสําหรับคลังเก็บพัสดุท่ีขับเคลื่อนท่ีไดในตัว 

๓๙๔๐  รอก รอกตะขอ สายโยงและลวดสลิง 

๓๙๕๐  เครื่องกวาน เครื่องยก ปนจั่นและเสาปนจั่นสําหรับยกของ 

๓๙๖๐  ลิฟทและบันไดเลื่อน 

๓๙๙๐  บริภัณฑเบ็ดเตล็ดสําหรับยกยายวัสดุ 

๔๑๑๐  บริภัณฑการทําความเย็น 

๔๑๒๐  บริภัณฑการปรับสภาพอากาศ 

๔๑๓๐  สวน... 
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๔๑๓๐  สวนประกอบการทําความเย็นและการปรับสภาพอากาศ 

๔๑๔๐  พัดลม เครื่องทําใหอากาศไหลเวียนและบริภัณฑเครื่องเปาลม 

๔๒๑๐  บริภัณฑดับเพลิง 

๔๒๓๐  บริภัณฑลางพิษและอาบน้ํายา 

๔๒๔๐  บริภัณฑนิรภัยและกูภัย 

๔๕๑๐  บริภัณฑเครื่องหอและเครื่องประกอบ 

๔๕๒๐  บริภัณฑทําความรอนและเครื่องทําน้ํารอนแบบท่ีใชในบาน 

๔๕๔๐  บริภัณฑเบ็ดเตล็ดสําหรับทําความรอนและการสุขาภิบาล 

๔๖๒๐  บริภัณฑกลั่นน้ําท่ีใชในเรือและทางอุตสาหกรรม 

๔๖๓๐  บริภัณฑกําจัดสิ่งโสโครก 

๔๘๑๐  ลิ้นท่ีใชกําลัง 

๔๙๓๐  บริภัณฑจายน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

๕๔๑๐  อาคารแบบสําเร็จรูปและแบบยกเคลื่อนยายได 

๕๔๒๐  สะพานแบบติดตั้งอยูกับท่ีและแบบลอยฟา 

๕๔๓๐  ถังเก็บขนาดใหญ 

๕๔๔๐  บริภัณฑเครื่องนั่งรานและแบบหลอคอนกรีต 

๕๔๔๕  โครงสรางหอสําเร็จรูป 

๕๔๕๐  โครงสรางสําเร็จรูปเบ็ดเตล็ด 

๕๕๒๐  ไมท่ีปรุงแตงแลว 

๕๖๑๐  วัสดุกอสรางท่ีไดจากสินแร 

๕๖๒๐  วัสดสุรางอาคารท่ีเปนแกว กระเบื้อง อิฐ และบล็อก 

๕๖๓๐  ทอและทอทางท่ีไมใชโลหะ 

๕๖๔๐  ฝาก้ันหอง กระดาษท่ีใชในการสรางอาคารและวัสดุฉนวนความรอน 

๕๖๕๐  วัสดุมุงหลังคาและชายคา 

๕๖๖๐  เครื่องก้ัน รั้ว  และประตูรั้ว 

๕๖๗๐  ผลิตภัณฑโลหะท่ีใชในงานสถาปตยกรรมและท่ีเก่ียวของ 

๕๖๘๐  วัสดุเบ็ดเตล็ดท่ีใชในการกอสราง 

๖๑๑๕  เครื่องกําเนิดไฟฟา และชุดเครื่องกําเนิดไฟฟา 

๖๑๒๐  หมอ... 
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๖๑๒๐  หมอแปลงไฟฟาสําหรับโรงไฟฟาและสถานีจายยอย 

๖๑๔๕  สายไฟฟาและสายเคเบิลไฟฟา 

๖๒๑๐  สิ่งติดตั้งใหแสงสวางไฟฟาท้ังในอาคารและนอกอาคาร 

๖๒๒๐  เครื่องใหแสงสวางสําหรับยานพาหนะและสิ่งติดตั้ง 

๖๒๓๐  เครื่องใหแสงสวางไฟฟาชนิดยกเคลื่อนท่ีไดและชนิดมือถือ 

๖๓๑๐  ระบบสัญญาณการจราจร 

๖๖๒๐  เครื่องวัดท่ีใชกับเครื่องยนต 

๖๖๓๕  บริภัณฑทดสอบคุณสมบัติทางฟสิกส 

๖๖๗๕  เครื่องมือท่ีใชในการเขียนแบบ การสํารวจและการทําแผนท่ี 

๖๘๓๐  กาซอัดและกาซเหลว 

๗๒๒๐  สิ่งปูพ้ืน 

๔.๖  กรมขนสงทหารอากาศ  มีหนาท่ีรับผิดชอบพัสดุประเภท 

๑๗๔๐  รถบรรทุกและรถพวงแบบพิเศษท่ีใชในสนามบิน 

๑๙๔๐  เรือขนาดเล็ก 

๒๐๑๐  สวนประกอบการขับเคลื่อนของเรือ 

๒๐๒๐  เสาและสายระโยงระยาง 

๒๐๓๐  เครื่องจักรกลบนดาดฟา 

๒๐๔๐  ฮารดแวรทางเรือและชิ้นของลําเรือ 

๒๐๕๐  ทุน 

๒๐๙๐  บริภัณฑเบ็ดเตล็ดท่ีใชกับเรือและใชทางเรือ 

๒๒๒๐  รถเดินราง 

๒๒๔๐  เครื่องประกอบและสวนประกอบของรถเดินราง 

๒๓๑๐  ยานยนตโดยสาร 

๒๓๒๐  รถบรรทุกและรถลากจูงใชลอ 

๒๓๓๐  รถพวง 

๒๓๔๐  รถจักรยานยนต รถสกูตเตอรและรถจักรยานสองลอ 

๒๕๑๐  สวนประกอบหองพลขับ ตัวถัง และโครงสรางของโครงรถ 

๒๕๒๐  สวนประกอบเครื่องสงกําลังงานยานพาหนะ 

๒๕๓๐  สวน... 
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๒๕๓๐  สวนประกอบเบรก บังคับเลี้ยว เพลา ลอและตีนตะขาบ 

๒๕๔๐  เฟอรนิเจอร และเครื่องประกอบยานพาหนะ 

๒๕๙๐  เครื่องประกอบเบ็ดเตล็ดของยานพาหนะ 

๒๖๑๐  ยางนอกและยางในชนิดสูบลม  ยกเวนท่ีใชกับอากาศยาน 

๒๖๓๐  ยางตันชนิดแข็งและชนิดนุม 

๒๖๔๐  วัสดุท่ีใชซอมยางนอกและยางใน และหลอดอกยางนอก 

๒๘๐๕  เครื่องยนตลูกสูบแกสโซลีนและสวนประกอบ ยกเวนท่ีใชกับอากาศยาน 

๒๘๑๕  เครื่องยนตดีเซลและสวนประกอบ 

๒๙๑๐  สวนประกอบระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนตท่ีไมใชกับอากาศยาน 

๒๙๒๐  สวนประกอบระบบไฟฟาของเครื่องยนตท่ีไมใชกับอากาศยาน 

๒๙๓๐  สวนประกอบระบายความรอนชองเครื่องยนตท่ีไมใชกับอากาศยาน 

๒๙๔๐  หมอกรองอากาศ หมอกรองน้ํามันหลอลื่น เครื่องกรองและเครื่องทําความสะอาดของ 

เครื่องยนตท่ีไมใชกับอากาศยาน 

๒๙๙๐  เครื่องประกอบเบ็ดเตล็ดของเครื่องยนตท่ีไมใชกับอากาศยาน 

๓๗๖๐  ยานพาหนะเทียมสัตวและรถพวงท่ีใชในไรนา 

๓๘๒๕  บริภัณฑปดกวาดและทําความสะอาดถนน 

๓๙๒๐  บริภัณฑยกยายพัสดุท่ีขับเคลื่อนไมไดในตัว 

๓๙๓๐  รถแทรกเตอรและรถบรรทุกสําหรับคลังเก็บพัสดุท่ีขับเคลื่อนไดในตัว 

๔๑๒๐  บริภัณฑเครื่องปรับสภาพอากาศ 

๔๑๓๐  สวนประกอบการทําความเย็นและการปรับสภาพอากาศ 

๔๙๑๐  บริภัณฑพิเศษท่ีใชในโรงงานซอมบํารุงและโรงซอมยานยนต 

๖๒๒๐  เครื่องใหแสงสวางสําหรับยานพาหนะและสิ่งติดตั้ง 

๖๓๒๐  ระบบใหสัญญาณและแจงภัยท่ีใชในเรือ 

๖๖๒๐  เครื่องวัดท่ีใชกับเครื่องยนต 

๘๓๐๕  ผา 

๘๓๑๐  เสนใยและดาย 

 

 

๔.๗  กรม... 
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๔.๗  กรมแพทยทหารอากาศ  มีหนาท่ีรับผิดชอบพัสดุประเภท 

๓๖๕๐  เครื่องจักรกลโรงงานผลิตภัณฑเคมีและเภสัช 

๓๗๔๐  บริภัณฑควบคุมแมลงและเชื้อโรค 

๔๒๓๐  บริภัณฑลางพิษและอาบน้ํายา 

๔๒๔๐  บริภัณฑนิรภัยและกูภัย 

๖๕๐๕  ยา  ชีวสารและรีเอเยนตท่ีทางการรับรอง 

๖๕๐๘  เครื่องสําอางค และของใชในหองสุขาท่ีมีตัวยา 

๖๕๑๐  วัสดุท่ีใชตบแตงทางศัลยกรรม 

๖๕๑๕  เครื่องมือ บริภัณฑและพัสดุทางศัลยกรรม และการแพทย 

๖๕๒๐  เครื่องมือ บริภัณฑและพัสดุทางทันตกรรม 

๖๕๒๕  พัสดุและบริภัณฑรังสีเอ็กซทางการแพทย ทันตกรรมและสัตวรักษ 

๖๕๓๐  เฟอรนิเจอร บริภัณฑ เครื่องใชสอยและพัสดุสําหรับโรงพยาบาล 

๖๕๔๐  เครื่องมือ บริภัณฑและพัสดุชางแวนตา 

๖๕๔๕  เครื่องชุด ของเปนชุด และเครื่องมือเครื่องใชทางการแพทย 

๖๖๕๐  กลอุปกรณทางทัศนะ 

๖๖๖๕  เครื่องมือและเครื่องสําเร็จในการสืบคนสิ่งท่ีเปนอันตราย 

๖๖๗๐  เครื่องชั่ง 

๔.๘  กรมการลาดตระเวนทางอากาศ  มีหนาท่ีรับผิดชอบพัสดุประเภท 

หมายเหตุ จะยกไปรวมไวท่ี กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส 

๕๘๒๐  กลองถายโทรทัศน เครื่องบันทึกภาพ และเทปบันทึกภาพ 

๕๘๕๕  บริภัณฑทําใหเห็นในเวลากลางคืน โดยการสงรังสี 

๖๑๑๕  แบตเตอรี่และไพรมารี่ 

๖๖๕๐  กลอุปกรณทางทัศน 

๖๖๗๕  เครื่องมือท่ีใชในการเขียนแบบ การสํารวจ และการทําแผนท่ี 

๖๗๑๐  กลองถายภาพยนตร 

๖๗๒๐  กลองถายภาพนิ่ง 

๖๗๓๐  อุปกรณเครื่องฉายภาพ 

๖๗๔๐  บริภัณฑลางและอัตภาพ 

๖๗๕๐  บริภัณฑ... 
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๖๗๕๐  พัสดุท่ีใชในการถายภาพ 

๖๗๖๐  บริภัณฑและเครื่องประกอบการถายภาพ 

๖๗๗๐  ฟลมท่ีผานกรรมวิธีแลว 

๖๗๘๐  เครื่องชุด ของเปนชุด และเครื่องใชท่ีเก่ียวกับการถายภาพ 

๗๖๔๐  ภาพถาย แผนท่ี สมุดแผนท่ี แผนภูมิ และลูกโลก 

๔.๙  ทุกสวนราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศท่ีบังคับบัญชาคลังใหญ  มีหนาท่ีรับผิดชอบพัสดุประเภท                  

๑๐๘๐  บริภัณฑทางการพรางการลวงขาศึก  

๓๐๑๐  เครื่องแปลงผันแรงบินและเครื่องเปลี่ยนอัตราเร็ว 

๓๐๒๐  เฟอง ลูกรอก ลอซ่ีเฟอง และโซสงกําลังงาน 

๓๐๓๐  เครื่องสายพาน สายพาขับ สายพานพัดลมและเครื่องประกอบ 

๓๐๔๐  บริภัณฑเบ็ดเตล็ดสําหรับการสงกําลังงาน 

๓๑๑๐  รองเพลากําจัดความเสียดทาง (ชนิดใชลูกลื่น) ยังมิไดประกอบตุกตา 

๓๑๒๐  รองเพลาแบบธรรมดา (ชนิดไมใชลูกลื่น) ยังมิไดประกอบตุกตา 

๓๑๓๐  รองเพลาท่ีประกอบตุกตา 

๓๔๐๕  เครื่องเลื่อยและเครื่องลับฟนเลื่อย 

๓๔๐๘  เครื่องกลแบบศูนยรวมและเครื่องกลแบบรายทาง 

๓๔๑๐  เครื่องกัดกรอนดวยไฟฟาและเครื่องกัดกรอนดวยอุลตราโซนิค 

๓๔๑๑  เครื่องควาน 

๓๔๑๒  เครื่องครูด 

๓๔๑๓  เครื่องเจาะและเครื่องทําเกลียว 

๓๔๑๔  เครื่องเจียระไน 

๓๔๑๖  เครื่องกลึง 

๓๔๑๗  เครื่องกัด 

๓๔๑๘  เครื่องไสเรียบและไสข้ึนรูป 

๓๔๑๙  เครื่องมือกลเบ็ดเตล็ด 

๓๔๒๒  เครื่องรีดโลหะ 

๓๔๒๔  บริภัณฑอบชุบโลหะดวยความรอนและไมใชความรอน 

๓๔๒๖  บริภัณฑตบแตงผิวโลหะ 

๓๔๓๑  บริภัณฑ... 
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๓๔๓๑  บริภัณฑเชื่อมดวยไฟฟาแบบอารต 

๓๔๓๓  บริภัณฑเชื่อมดวยกาซ ตัดดวยความรอนและเครื่องฉาบโลหะ 

๓๔๓๖  เครื่องจัดวางและใชในการทํางานเก่ียวกับการเชื่อม 

๓๔๓๘  บริภัณฑเบ็ดเตล็ดสําหรับการเชื่อม 

๓๔๓๙  พัสดุและเครื่องประกอบเบ็ดเตล็ดท่ีใชในการเชื่อม การบัดกรีและการประสาน 

๓๔๔๑  เครื่องตัดและข้ึนรูป 

๓๔๔๒  เครื่องกดดวยไฮดรอลิคและเครื่องกดดวยลมแบบใชกําลังขับ 

๓๔๔๓  เครื่องกลกดแบบใชกําลังขับ 

๓๔๔๔  เครื่องกลแบบใชกําลังคน 

๓๔๔๕  เครื่องกดตัดเจาะและเครื่องกลตัดเฉือน 

๓๔๔๖  เครื่องจักรกลตีข้ึนรูปและคอน 

๓๔๔๗  เครื่องข้ึนรูปเปนเสนลวดและแถบโลหะ 

๓๔๔๘  เครื่องย้ําสลัก 

๓๔๔๙  เครื่องกลเบ็ดเตล็ดใชในการข้ึนรูปและตัดโลหะข้ันท่ีสอง 

๓๔๕๐  เครื่องกลชนิดนําเคลื่อนท่ีไปได 

๓๔๕๕  เครื่องมือตัดสําหรับเครื่องมือกล 

๓๔๕๖  เครื่องมือตัดและข้ึนรูปสําหรับเครื่องจักรกลงานโลหะข้ันท่ีสอง 

๓๔๖๐  เครื่องประกอบเครื่องมือกล 

๓๔๖๑  เครื่องประกอบสําหรับเครื่องจักรกลงานโลหะข้ันท่ีสอง 

๓๔๖๕  โครงยึด  สิ่งติดตั้งและแผนแบบสําหรับการผลิต 

๓๔๗๐  เครื่องชุด ของเปนชุด และเครื่องมือ เครื่องใชประจําโรงเครื่องกล 

๓๖๑๑  เครื่องทําเครื่องหมายแบบอุตสาหกรรม 

๓๖๙๓  เครื่องกลการประกอบทางอุตสาหกรรม 

๓๖๙๔  ชุดหองซ่ึงตองการความสะอาดเปนพิเศษท่ีมีการควบคุมสภาพแวดลอมและบริภัณฑ 

ท่ีเก่ียวของ 

๓๖๙๕  เครื่องจักรกลเบ็ดเตล็ดสําหรับอุตสาหกรรมพิเศษ 

๓๙๒๐  บริภัณฑยกยายพัสดุท่ีขับเคลื่อนไมไดในตัว 

๓๙๙๐  บริภัณฑเบ็ดเตล็ดสําหรับยกยายพัสดุ 

๔๐๑๐  โซ... 
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๔๐๑๐  โซและลวดเกลียว 

๔๐๒๐  เชือกไฟเบอร เครื่องเชือกและเชือกฟน 

๔๐๓๐  ชิ้นตอสําหรับเชือก สารเคเบิลและโซ 

๔๓๑๐  เครื่องอัดและสูบสุญญากาศ 

๔๓๒๐  สูบใชกําลังขับและสูบใชมือ 

๔๓๓๐  เครื่องกรองแบบใชแรงหนีศูนยกลางแบบกรองแยก แบบใชแรงดันและสุญญากาศ 

๔๔๑๐  หมอน้ําใชงานอุตสาหกรรม 

๔๔๒๐  เครื่องถายเทความรอนและเครื่องควบแนนไอน้ํา 

๔๔๓๐  เตาหลอม เตาเผาและเตาอบท่ีใชงานอุตสาหกรรม 

๔๔๔๐  เครื่องทําใหแหง เครื่องและสารดูดความชื้น 

๔๔๖๐  บริภัณฑทําใหอากาศบริสุทธิ์ 

๔๕๓๐  เครื่องเผาเชื้อเพลิง 

๔๖๑๐  บริภัณฑทําน้ําใหบริสุทธิ ์

๔๗๑๐  ทอทาง 

๔๗๒๐  ทอทางและเครื่องหลอดท่ีออนตัวได (ทอออน) 

๔๗๓๐  ชิ้นตอและชิ้นสวนพิเศษสําหรับตอตอทางและทอยาง 

๔๙๔๐  บริภัณฑพิเศษเบ็ดเตล็ดท่ีใชในโรงงานซอมบํารุงและโรงซอม 

๕๑๑๐  เครื่องมือชนิดถือมีคมไมมีกําลังขับ 

๕๑๒๐  เครื่องมือชนิดถือไมมีคมไมมีกําลังขับ 

๕๑๓๐  เครื่องมือชนิดถือท่ีมีกําลังขับ 

๕๑๓๓  ดอกเจาะ ดอกควานและดอกผายปากรูสําหรับเครื่องมือชนิดถือและเครื่องกล 

๕๑๓๖  แปนทําเกลียวนอก ดอกทําเกลียวในและจําปาสําหรับเครื่องมือชนิดถือและเครื่องกล 

๕๑๔๐  หีบใสเครื่องมือและฮารดแวร 

๕๑๘๐  เครื่องชุด ของเปนชุดและเครื่องมือเครื่องใชของเครื่องมือชนิดถือ 

๕๒๑๐  เครื่องมือวัดของชาง 

๕๒๒๐  เครื่องวัดสําหรับการตรวจและเครื่องมือตั้งศูนยแบบประณีต 

๕๒๘๐  เครื่องชุด ของเปนชุดและเครื่องมือเครื่องใชของเครื่องวัด 

๕๓๐๕  ตะปูเกลียว 

๕๓๐๖  สลัก... 
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๕๓๐๖  สลักเกลียว 

๕๓๐๗  สลักเกลียวปลอย 

๕๓๑๐  แปนเกลียวและแหวนรอง 

๕๓๑๕  ตะปูลิ่มและสลักหรือหมุด 

๕๓๒๐  สลักย้ํา 

๕๗๒๕  กลอุปกรณสําหรับยึดและเจาะ 

๕๓๓๐  วัสดุท่ีใชทําปะเก็น 

๕๓๓๕  ตะแกรงโลหะ 

๕๓๔๐  ฮารดแวรเบ็ดเตล็ด   

๕๓๔๕  จานและหินขัด 

๕๓๕๐  วัสดสุําหรับขัด 

๕๓๕๕  ปุม ลูกบิดและเข็มชี้ 

๕๓๖๐  แหนบแบบขด แผนรองและแผนก้ัน 

๕๓๖๕  แหวน แผนรองและแผนก้ัน 

๕๕๑๐  ไมแปรรูปและวัสดุจําพวกไม 

๕๕๓๐  ไมอัดและไมแผนบาง 

๕๙๐๕   คาปาซิเตอร 

๕๙๑๕  เครื่องกรองความถ่ีและเนทเวิรค 

๕๙๒๐  ฟวสและเครื่องลอฟา 

๕๙๒๕  สวิตซตัดวงจร 

๕๙๓๐  สวิตซ 

๕๙๓๕  ข้ัวตอไฟฟา 

๕๙๔๐  หวง ข้ัวปลายสายไฟฟา และข้ัวแถบแยกสายไฟฟา 

๕๙๔๕  รีเลยและโซลินอยด 

๕๙๕๐  คอลยและเครื่องแปลงไฟฟา 

๕๙๖๐  หลอดอิเลคตรอนและฮารดแวรสมทบ 

๕๙๖๑  กลอุปกรณก่ึงตัวนําและฮารแวรสมทบ 

๕๙๖๒  กลอุปกรณวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส 

๕๙๗๐  ฉนวน... 
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๕๙๗๐  ฉนวนไฟฟาและวัสดุท่ีเปนฉนวน 

๕๙๗๕  ฮารดแวรและพัสดุท่ีเก่ียวกับไฟฟา 

๕๙๗๗  แปรงถานและอิเล็คโตรด 

๕๙๙๐  ซินโครและรีโซลเวอร 

๕๙๙๙  สวนประกอบเบ็ดเตล็ดเก่ียวกับไฟฟาและอิเลคตรอนิค 

๖๑๐๕  มอเตอรไฟฟา 

๖๑๑๐  บริภัณฑควบคุมเก่ียวกับไฟฟา 

๖๑๔๐  แบคเตอรี่เซกันดารี่ 

๖๑๕๐  บริภัณฑเบ็ดเตล็ดเก่ียวกับการกําลังไฟฟาและการจายกระแสไฟฟา 

๖๓๕๐  ระบบใหสัญญาณและแจงภัยเบ็ดเตล็ด 

๖๖๓๐  เครื่องวิเคราะหทางเคมี 

๖๖๓๖  หองปรับสภาพแวดลอมและบริภัณฑท่ีเก่ียวของ 

๖๖๔๐  พัสดุและบริภัณฑหองวิทยาศาสตร 

๖๖๘๐  เครื่องวัดการไหลของของเหลวและกาซ วัดระดับของเหลวและวัดการเคลื่อนท่ีกล 

๖๖๘๕  เครื่องวัดและควบคุมความกด อุณหภูมิและความชื้น 

๖๖๙๕  เครื่องวัดรวมและเครื่องวัดเบ็ดเตล็ด 

๖๘๑๐  เคมีภัณฑ 

๖๘๕๐  เคมีภัณฑพิเศษเบ็ดเตล็ด 

๖๙๑๐  เครื่องชวยฝก 

๖๙๓๐  กลอุปกรณในการฝกปฏิบัติการ 

๗๙๑๐  สี  โดป น้ํามันวานิชและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ 

๘๐๓๐  สารประกอบท่ีใชในการปองกันรักษาและกันการรั่วซึม 

๘๐๔๐  วัสดสุําหรับติดแนน 

๘๑๑๐  ถังและกระปอง 

๘๑๑๕  หีบ กลองและลังโปรง 

๘๑๒๐  ทอกาซท่ีใชในทางอุตสาหกรรมและทางการคา 

๘๑๔๕  ภาชนะบรรจุชนิดพิเศษท่ีใชในการสงและการเก็บรักษา 

๙๗๒๐  วัสดุท่ีทําดวยยาง 

๙๓๓๐  วัสด.ุ.. 
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๙๓๓๐  วัสดุท่ีทําดวยพลาสติก 

๙๓๔๐  วัสดุท่ีทําดวยแกว 

๙๓๕๐  วัสดุทนไฟและวัสดุฉาบผิวกันไฟ 

๙๓๙๐  วัสดุท่ีไมใชโลหะและทําดวยของเบ็ดเตล็ด 

๙๕๑๕  เหล็กและเหล็กกลาท่ีเปนแผนและแถบ 

๙๕๒๐  เหล็กและเหล็กกลาท่ีเปนรูปโครงสราง 

๙๕๓๐  โลหะทอนท่ีไมใชเหล็ก 

๙๕๔๐  โลหะรูปโครงสรางท่ีไมใชเหล็ก 

๙๕๔๕  โลหะแผน แถบ แผนกระดาษโลหะและลวดท่ีเปนโลหะมีคา 

๙๖๑๐  สินแร 

๙๖๒๐  แรธรรมชาติและสังเคราะห 

๙๖๓๐  วัสดุท่ีเปนเชื้อเติมโลหะและโลหะผสมหลัก 

๙๖๔๐  ผลิตภัณฑปฐมภูมิและก่ึงสําเร็จของเหล็กและเหล็กกลา 

๙๖๕๐  โลหะท่ีไมใชเหล็กแบบถลุงแลว และแบบผสมแลว 

๙๖๖๐  โลหะมีคาในรูปปฐมภูมิ 

๙๖๗๐  เศษเหล็กและเศษเหล็กกลา 

๙๖๘๐  เศษโลหะท่ีไมใชเหล็ก 

๙๙๐๕  แผนปายเครื่องหมายแสดงแผนปายโฆษณาและแผนปายแสดงเอกลักษณ 

๙๙๙๙  รายการเบ็ดเตล็ด 

๔.๑๐ ทุกหนวยท่ีถืองบประมาณ  มีหนาท่ีรับผิดชอบพัสดุประเภท 

๖๑๓๕  แบตเตอรี่ไพรมารี่ (เฉพาะชนิดท่ีใชกับกระบอกไฟฉาย) 

๖๒๓๐  บริภัณฑใหแสงสวางชนิดยกเคลื่อนท่ีได และชนิดมือถือ (เฉพาะกระบอกไฟฉายชนิดมือถือ) 

๖๒๔๐  หลอดและโคมไฟฟาชนิดตางๆ 

๖๒๕๐  บัลลาสต ท่ียึดหลอดไฟฟาและสตารทเตอร 

๖๘๔๐  ยากําจัดแมลงและยาฆาเชื้อโรค 

๗๖๑๐  หนังสือและจุลสาร 

๗๖๓๐  หนังสือพิมพและวารสาร 

๗๖๕๐  แบบรูปและคุณลักษณะเฉพาะ 

๗๖๗๐  ไมโคร... 
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๗๖๗๐  ไมโครฟลมท่ีผานกรรมวิธีแลว 

๗๖๙๐  สิ่งพิมพเบ็ดเตล็ด 

๗๗๔๐  แผนเสียง        

๗๘๑๐  บริภัณฑการกีฬา 

๗๘๒๐  เครื่องเลนเกม ของเลน และเครื่องเลนท่ีมีลอ 

๗๘๓๐  บริภัณฑยิมนาสตกิหรือสันทนาการ 

๗๙๒๐  ไมกวาด แปรง ไมถูพ้ืนและฟองน้ํา 

๗๙๓๐  สารประกอบและตัวยาทําความสะอาด และขัดมัน 

๘๐๒๐  แปรงทาสีและพูกัน 

๘๑๒๕  ขวดและโองไห 

๘๑๓๐  ลอมวนและหลอดมวน 

๘๑๓๕  วัสดุท่ีใชในการบรรจุหีบหอ 

๘๕๑๐  น้ําหอม เครื่องประเทืองผิวและแปงฝุน 

๘๕๒๐  สบูหอม เครื่องสําอางท่ีใชในการโกนหนวดและทําความสะอาดฟน 

๘๕๓๐  ของใชเก่ียวกับการสุขาสําหรับบุคคล 

๘๕๔๐  ผลิตภัณฑกระดาษท่ีใชเก่ียวกับสุขา 

๘๗๑๐  อาหารสัตว 

๘๗๒๐  ปุย 

๘๗๓๐  เมล็ดพืชและไมเพาะไมชํา 

๘๘๑๐  สัตวมีชวีิตท่ีเลี้ยงเปนอาหาร 

๘๘๒๐  สัตวมีชวีิตท่ีมิไดเลี้ยงเปนอาหาร 

๘๙๐๕  เนื้อ  เปด  ไก  และปลา 

๘๙๑๐  อาหารนมและไข 

๘๙๑๕  ผลไมและผัก 

๘๙๒๐  ผลิตภัณฑธัญญาหารและขนม 

๘๙๒๕  น้ําตาล ของกินท่ีทําดวยน้ําตาล และลูกนัท 

๘๙๓๐  แฮม  เยลลี่ และอาหารถนอม 

๘๙๓๕  ชุป และบูยอง 

๘๙๔๐  อาหาร... 
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๘๙๔๐  อาหารพิเศษลดความอวนและอาหารปรุงพิเศษ 

๘๙๔๕  อาหารจําพวกน้ํามันและไขมัน 

๘๙๕๐  เครื่องปรุงรสประจําโตะและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ 

๘๙๕๕  กาแฟ  ชา และโกโก 

๘๙๖๐  เครื่องดื่มชนิดไมมีแอลกอฮอล 

๘๙๖๕  เครื่องดื่มชนิดมีแอลกอฮอล 

๘๙๗๐  อาหารกลอง 

๘๙๗๕  ผลิตภัณฑยาสูบ 

๙๑๑๐  เชื้อเพลิงท่ีเปนของแข็ง 

๙๑๖๐  ไขมัน น้ํามัน หรือน้ํามันสัตวและข้ีผึ้งเบ็ดเตล็ด 

๙๔๑๐  วัตถุดิบท่ีไดจากพฤกษชาติ 

๙๔๒๐  เสนใยท่ีไดจากพืชผัก  สัตว และการสังเคราะห 

๙๔๓๐  ผลิตภัณฑดิบเบ็ดเตล็ดท่ีไดจากสัตวท่ีไมใชเปนอาหาร 

๙๔๔๐  ผลิตภัณฑดิบเบ็ดเตล็ดท่ีไดจากปาไมและเกษตรกรรม 

๙๔๕๐  เศษวัตถุท่ีมิใชโลหะ  เวนสิ่งทอ 

๙๕๐๕  ลวดเหล็กและลวดเหล็กกลาท่ีไมใชทางดานไฟฟา 

๙๕๑๐  เหล็กและเหล็กกลาท่ีไมใชทางดานไฟฟา 

๙๕๒๕  ลวดโลหะท่ีไมใชเหล็กและไมใชทางดานไฟฟา 

๙๕๓๕  โลหะแผน แถบและแผนกระดาษโลหะท่ีไมใชเหล็ก 

๙๙๒๐  เครื่องใชสําหรับการสูบบุหรี่และไมขีดไฟ 

 

 

หมายเหต ุรอการจัดประเภทใหแตละหนวยท่ีรับผิดชอบหลังจากผานการพิจารณาของคณะกรรมการแลว 
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