








    
                   

“วิสัยทัศน :  เปนองคกรที่มองการณไกล พนักงานมีความสามารถสูง และอุทิศตนเพื่อดแูล
เศรษฐกิจใหผานพันความผันผวนไดอยางราบร่ืน”

แบบสํารวจ 42 : ขอมูลหนี้ตางประเทศของภาคเอกชนที่มิใชธนาคาร
ณ สิ้นไตรมาส..........................................

ไมพึงเปดเผย

     เพื่อจัดเก็บขอมูลหน้ีตางประเทศของภาคเอกชนที่มใิชธนาคาร โดยจะนําขอมูลไปใชในการวิเคราะหและการบริหาร ติดตามฐานะหนี้สินของ

วัตถุประสงคของการสํารวจ

ติดตอ-สอบถาม : 
หากทานตองการคําแนะนําหรือมขีอสงสัยเก่ียวกับการ
กรอกแบบสํารวจ 42 โปรดสอบถามไดท่ี
ทีมหน้ีตางประเทศ  สวนสถิติดุลการชําระเงิน
ฝายบริหารขอมูล  ธนาคารแหงประเทศไทย
273 ถนนสามเสน แขวงวดัสามพระยา 
กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท: 0-2283-6421-5, 0-2356-7524-8
โ

ติดตอ-สอบถาม : 

การสํารวจนี้กระทําภายใตมาตรา 10 ของพระราชบัญญัตธินาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485  
ขอมูลจะถูกเก็บไวเปนความลับและไมเผยแพรกับผูใด เวนแตใชภายในธนาคารเพื่อการวิเคราะห บรหิารและติดตามฐานะหนี้ตางประเทศ

“วิสัยทัศน :  เปนองคกรที่มองการณไกล พนักงานมีความสามารถสูง และอุทิศตนเพื่อดแูล
เศรษฐกิจใหผานพันความผันผวนไดอยางราบร่ืน”

ขอขอบคุณในความรวมมือของทาน

นางอมรา  ศรพียัคฆ
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบริหารขอมลู

แบบสํารวจ 42 : ขอมูลหนี้ตางประเทศของภาคเอกชนที่มิใชธนาคาร
ณ สิ้นไตรมาส..........................................

ไมพึงเปดเผย

     เพื่อจัดเก็บขอมูลหน้ีตางประเทศของภาคเอกชนที่มใิชธนาคาร โดยจะนําขอมูลไปใชในการวิเคราะหและการบริหาร ติดตามฐานะหนี้สินของ

วัตถุประสงคของการสํารวจ

แบบสอบถามที่กรอกขอมูลแลว กรุณาใสซองที่แนบมาและสงคืนโดยไมตองติดแสตมป
หรือสงทาง E-mail : survey42@bot.or.th ภายในวันที่ .......................................

กําหนดการสงคืน

ธุรกิจหลัก (โปรดระบ)ุ ..................................................................................................................................................................

ติดตอ-สอบถาม : 
หากทานตองการคําแนะนําหรือมขีอสงสัยเก่ียวกับการ
กรอกแบบสํารวจ 42 โปรดสอบถามไดท่ี
ทีมหน้ีตางประเทศ  สวนสถิติดุลการชําระเงิน
ฝายบริหารขอมูล  ธนาคารแหงประเทศไทย
273 ถนนสามเสน แขวงวดัสามพระยา 
กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท: 0-2283-6421-5, 0-2356-7524-8
โทรสาร: 0-2283-5308, 0-2356-7418 

ติดตอ-สอบถาม : 

   ช่ือ/นามสกุล ......................................................................................ตําแหนง.....................................................  E-mail .............................................................
โทรศัพท...............................................................................................เบอรตอ.................................................... โทรสาร.............................................................

ช่ือบุคคลที่สามารถติดตอได

สวนที ่1 ขอมลทัว่ไป

โปรดศึกษาคูมือการตอบแบบสํารวจ ที่แนบมาพรอมนี ้กอนกรอกขอมูลลงในแบบสํารวจ อนึ่ง ทานสามารถ download แบบสํารวจและคูมือไดจาก 
http://www.bot.or.th/Thai/DataManagementSystem/Survey/survey_form/survey%20form/ManualF42.pdf  
และผลสํารวจหนี้ตางประเทศภาคเอกชนที่มิใชธนาคารไดจาก (Thai version) http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/Survey/report/Survey42_T.pdf 
(English version) http://www.bot.or.th/English/EconomicConditions/Survey/reportEN/Survey42_E.pdf

คําแนะนํา

 สถานะของกิจการ

   มีหนีต้างประเทศ

   ไมมีหนีต้างประเทศละการใหกูยืมเงิน

    สถานะของกิจการ
   กิจการของทานไดตอบขอมูลมาให ธปท. ณ ไตรมาสที่แลว และขอมูลไมเปลี่ยนแปลง (โปรดขามไปตอบสวนที ่3)
   กิจการของทานไดตอบขอมูลมาให ธปท. ณ ไตรมาสที่แลว แตขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง (โปรดตอบสวนที่ 2 และ 3)
   กิจการของทานไมไดตอบขอมูลมาให ธปท. (โปรดตอบสวนท่ี 2 และ 3)

    การตอบขอมูล

www.bot.or.th

การสํารวจนี้กระทําภายใตมาตรา 10 ของพระราชบัญญัตธินาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485  
ขอมูลจะถูกเก็บไวเปนความลับและไมเผยแพรกับผูใด เวนแตใชภายในธนาคารเพื่อการวิเคราะห บรหิารและติดตามฐานะหนี้ตางประเทศ
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วัตถุประสงคของการสํารวจ
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โปรดศึกษาคูมือการตอบแบบสํารวจ ที่แนบมาพรอมนี ้กอนกรอกขอมูลลงในแบบสํารวจ อนึ่ง ทานสามารถ download แบบสํารวจและคูมือไดจาก 
http://www.bot.or.th/Thai/DataManagementSystem/Survey/survey_form/survey%20form/ManualF42.pdf  
และผลสํารวจหนี้ตางประเทศภาคเอกชนที่มิใชธนาคารไดจาก (Thai version) http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/Survey/report/Survey42_T.pdf 
(English version) http://www.bot.or.th/English/EconomicConditions/Survey/reportEN/Survey42_E.pdf

คําแนะนํา

 สถานะของกิจการ

   มีหนีต้างประเทศ

   ไมมีหนีต้างประเทศละการใหกูยืมเงิน

    สถานะของกิจการ
   กิจการของทานไดตอบขอมูลมาให ธปท. ณ ไตรมาสที่แลว และขอมูลไมเปลี่ยนแปลง (โปรดขามไปตอบสวนที ่3)
   กิจการของทานไดตอบขอมูลมาให ธปท. ณ ไตรมาสที่แลว แตขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง (โปรดตอบสวนที่ 2 และ 3)
   กิจการของทานไมไดตอบขอมูลมาให ธปท. (โปรดตอบสวนท่ี 2 และ 3)

    การตอบขอมูล

www.bot.or.th

การสํารวจนี้กระทําภายใตมาตรา 10 ของพระราชบัญญัตธินาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485  
ขอมูลจะถูกเก็บไวเปนความลับและไมเผยแพรกับผูใด เวนแตใชภายในธนาคารเพื่อการวิเคราะห บรหิารและติดตามฐานะหนี้ตางประเทศ



บจ. ................................................
สวนที่ 2 รายละเอียดของการกูยืมหรือการออกตราสารหนี้

รหัส * เลขที่สัญญา รหัส ** มูลคาตามราคา วันเบิกเงินกู/ วันครบ อัตราดอกเบี้ย รหัส 1/ ความ
ลําดับ ประเภท (Loan Number) สาขา / ตลาดของ ออกตราสารหนี้ กําหนด รหัส ** เริ่มงวดถัดไปหลัง รหัส ** อัตราดอกเบี้ย อัตรา รหัส ** สัมพันธของ หมายเหตุ
ที่ ของการ หรือเลขที่อางอิง ชื่อผูใหกู / ผูถือตราสารหนี้ ประเทศ รหัส ** ยอดเงินตนคงคาง ตราสารหนี้คงคาง (วัน/เดือน/ป ค.ศ.) (วัน/เดือน/ป ค.ศ.) งวดการ ณ ../../…. ประเภท อางอิง Spread งวดการ ผูใหกูกับผูกู/

กูยืม/ ของเงินกู/ สกุลเงิน ณ ../../…. ณ ../../…. ชําระคืน (วัน/เดือน/ป ค.ศ.) (%) (%) ชําระคืน ผูถือ
ตราสารหนี้ ตราสารหนี้ ตราสารหนี้

หมายเหตุ : หากรายละเอียดมีมากกวาเนื้อที่ในตารางที่ใหไวนี้ โปรดแทรกบรรทัดเพิ่มเติมลงในตาราง

                 รหัสประเภทการกูยืม, รหัสประเทศ, รหัสสกุลเงิน, รหัสงวดการชําระคืน, รหัสประเภทอัตราดอกเบี้ย
                          และรหัสความสัมพันธ โปรดดูรายละเอียดใน Sheet "รหัส"

จํานวนเงินตนคงคาง
สกุลเงินตามสัญญา

การชําระคืนตนเงินกู / ตราสารหนี้



บจ. ................................... แบบสํารวจ 42

สวนที่ 3 ขอมูลเพ่ิมเติมและขอเสนอแนะ 
1. โปรดใสเครื่องหมาย  X  ลงในชอง           เพ่ือแสดงความเห็นของทานตอการสํารวจขอมูลหนี้ตางประเทศในประเด็นตาง ๆ ดังนี้

ไม
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ใจ

คอ
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าง
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พอ
ใจ

คอ
นข

าง
พอ

ใจ

พอ
ใจ

พอ
ใจ
มา
ก

1 2 3 4 5
วิธีการจัดสงแบบสํารวจ
รูปแบบและเนื้อหาของแบบสํารวจ
ความชัดเจนของคํานิยามและคําศัพทตางๆท่ีใชในแบบสํารวจ
คูมือการตอบแบบสํารวจ
การใหคําแนะนําและความชวยเหลือ
การใหระยะเวลาในการกรอกแบบสํารวจ
ขอเสนอแนะอื่นๆ (โปรดระบุในชองสีเหลือง) 

2. ทานตองการใหทางธนาคารแหงประเทศไทยชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวก 
     แกภาคธุรกิจ สถาบันการเงิน รวมถึงนักลงทุนในประเด็นใดบาง

การเผยแพรขอมูลทางเศรษฐกิจ
อื่นๆ (โปรดระบุในชองสีเหลือง)

3. ทานตองการรับแบบสํารวจโดยวิธี
  ไปรษณีย (Hard Copy)
   E-mail   (โปรดระบุ Email Address ในชองสีเหลือง)
   อื่นๆ (โปรดระบุในชองสีเหลือง)

4. ในการสํารวจครั้งตอไป ทานตองการคูมือการตอบแบบสํารวจหรือไม (กรณีท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลงคูมือ) 
   ตองการ
   ไมตองการ

ขอขอบคุณในความรวมมือของทาน  



  รหัส                         ความหมาย  รหัส                   ความหมาย  รหัส                   ความหมาย

    2     เงินกูเงินตราตางประเทศจากผูใหกูในตางประเทศ   1            ชําระทุก 1 เดือน                         F      FIXED RATE

    3     เงินใหกูยืมที่เปนเงินตราตางประเทศแกผูกูในตางประเทศ   2            ชําระทุก  3 เดือน     S      SIBOR 

    4     FRN, FRCD, NCD   3            ชําระทุก 6 เดือน    L       LIBOR                 

    5     Promissory notes   4            ชําระทุก 12 เดือน     B      BIBOR

    6     Bill of exchange   5            ชําระครั้งเดียวตามวันครบกําหนด    T       TIBOR

    7     Bonds (รวม ECD สวนที่ยังไมแปลงเปนหุนสามัญ)   8            หนี้ครบกําหนดแลวทยอยผอนชําระ    E       EUROBOR

    6     Bill of exchange   10          AT CALL    M       MLR

    7     Bonds (รวม ECD สวนที่ยังไมแปลงเปนหุนสามัญ)   11          NO AGE    N       NON INTEREST

     9     เงินกูบาทจากผูมีถิ่นที่อยูในตางประเทศ   999         อื่น ๆ   (โปรดระบใุนหมายเหตุ)    999     OTHER  (โปรดระบุใน หมายเหตุ)

   13     หนี้สินอื่น ๆ ในตางประเทศ 

Country Currency Country Currency

Name
Swift 

Code
Name

Swift 

Code
Name

Swift 

Code
Name

Swift 

Code
AUSTRALIA AU AUSTRALIAN DOLLAR AUD MALDIVES MV RUFIYAA MVR

AUSTRIA AT SCHILLING ATS MYANMAR MM KYAT MMK

BAHRAIN BH BAHRAIN DINAR BHD NEPAL NP NEPALESE RUPEE NPR

BANGLADESH BD TAKA BDT NETHERLANDS NL NETHERLANDS GUILDER NLG

BELGIUM BE BELGIAN FRANC BEF NEW ZEALAND NZ NEW ZEALAND DOLLAR NZD

BRUNEI BN BRUNEI DOLLAR BND NORWAY NO NORWEGIAN KRONE NOK

CANADA CA CANADIAN DOLLAR CAD OMAN OM OMANI RIAL OMR

CHINA CN YUAN RENMINBI CNY PAKISTAN PK PAKISTAN RUPEE PKR

DENMARK DK DANISH KRONE DKK PAPUA NEW GUINEA PG KINA PGK

EGYPT EG EGYPTIAN POUND EGP PHILIPPINES PH PHILIPPINE PESO PHP

FINLAND FI MARKKA FIM PORTUGAL PT PORTUGUESE ESCUDO PTE

FRANCE FR FRENCH FRANC FRF QATAR QA QATARI RIAL QAR

GERMANY DE DEUTSCHE MARK DEM SOUTH AFRICA ZA RAND ZAR

GREECE GR DRACHMA GRD SAUDI ARABIA SA SAUDI RIYAL SAR

HONG KONG HK HONG KONG DOLLAR HKD SWEDEN SE SWEDISH KRONA SEK

INDIA IN INDIAN RUPEE INR SINGAPORE SG SINGAPORE DOLLAR SGD
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MALAYSIA MY MALAYSIAN RINGGIT MYR

หมายเหต ุ  หากมีขอสงสัย โปรดติดตอทีมหนี้ตางประเทศ สวนสถิติดุลการชําระเงิน ฝายบริหารขอมูล โทร. 0-2283-6421-5, 0-2356-7524-8
                    โปรดสงคืนทางไปรษณีย หรือ Fax 0-2283-5308, 0-2356-7418 หรือ E-mail : survey42@bot.or.th

รหัสประเภทของการกูยืม การใหกูยืม หรือการออกตราสารหนี้ * รหัสงวดการชําระคืนตนเงินกูและดอกเบี้ย รหัสประเภทอัตราดอกเบี้ย

รหัสประเทศ และรหัสสกลุเงิน



    
                   

“วิสัยทัศน :  เปนองคกรที่มองการณไกล พนักงานมีความสามารถสูง และอุทิศตนเพื่อดแูล
เศรษฐกิจใหผานพันความผันผวนไดอยางราบร่ืน”

แบบสํารวจ 44: ขอมูลวิธีการชําระคาสินคาและยอดคงคางสินเชื่อการคาตางประเทศ
ณ สิ้นไตรมาส..........................................

ไมพึงเปดเผย

     เพื่อจัดเก็บขอมูลวิธีการชําระคาสนิคาเขาและสินคาออก และขอมูลหน้ีสินเช่ือการคาที่ไดรับจากผูขายสินคาในตางประเทศ และ/หรือใหสินเช่ือ
การคาแกผูซื้อสินคาในตางประเทศ เพื่อนําขอมูลไปใชวิเคราะหและประมาณการหนี้สินเช่ือการคาทั้งดานเจาหนี้ และลูกหนี้ซึ่งเปนประโยชนตอ
การวิเคราะหฐานะสินทรัพย และหนีส้ินตางประเทศของไทย และใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดนโยบายการเงินของประเทศ

วัตถุประสงคของการสํารวจ

ติดตอ-สอบถาม : 
หากทานตองการคําแนะนําหรือมขีอสงสัยเก่ียวกับการ
กรอกแบบสํารวจ 44 โปรดสอบถามไดท่ี
ทีมหน้ีตางประเทศ  สวนสถิติดุลการชําระเงิน
ฝายบริหารขอมูล  ธนาคารแหงประเทศไทย
273 ถนนสามเสน แขวงวดัสามพระยา 
กรุงเทพฯ 10200

ติดตอ-สอบถาม : 

การสํารวจนี้กระทําภายใตมาตรา 10 ของพระราชบัญญัตธินาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485  
ขอมูลจะถูกเก็บไวเปนความลับและไมเผยแพรกับผูใด เวนแตใชภายในธนาคารเพื่อการวิเคราะห บรหิารและติดตามสินเช่ือการคาระหวาง
ประเทศ และการเผยแพรในภาพรวมเพื่อประโยชนทางดานวิชาการเทาน้ัน

“วิสัยทัศน :  เปนองคกรที่มองการณไกล พนักงานมีความสามารถสูง และอุทิศตนเพื่อดแูล
เศรษฐกิจใหผานพันความผันผวนไดอยางราบร่ืน”

ขอขอบคุณในความรวมมือของทาน

นางอมรา ศรพียัคฆ

แบบสํารวจ 44: ขอมูลวิธีการชําระคาสินคาและยอดคงคางสินเชื่อการคาตางประเทศ
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     เพื่อจัดเก็บขอมูลวิธีการชําระคาสนิคาเขาและสินคาออก และขอมูลหน้ีสินเช่ือการคาที่ไดรับจากผูขายสินคาในตางประเทศ และ/หรือใหสินเช่ือ
การคาแกผูซื้อสินคาในตางประเทศ เพื่อนําขอมูลไปใชวิเคราะหและประมาณการหนี้สินเช่ือการคาทั้งดานเจาหนี้ และลูกหนี้ซึ่งเปนประโยชนตอ
การวิเคราะหฐานะสินทรัพย และหนีส้ินตางประเทศของไทย และใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดนโยบายการเงินของประเทศ

วัตถุประสงคของการสํารวจ

แบบสอบถามที่กรอกขอมูลแลว กรุณาใสซองที่แนบมาและสงคืนโดยไมตองติดแสตมปกําหนดการสงคืน

ธุรกิจหลัก (โปรดระบ)ุ ..................................................................................................................................................................

โปรดศึกษาคูมือการตอบแบบสํารวจ ที่แนบมาพรอมนี ้กอนกรอกขอมูลลงในแบบสํารวจ อนึ่ง ทานสามารถ download แบบสํารวจและคูมือไดจาก 
http://www.bot.or.th/Thai/DataManagementSystem/Survey/survey_form/survey%20form/F44.pdf  

คําแนะนํา

ติดตอ-สอบถาม : 
หากทานตองการคําแนะนําหรือมขีอสงสัยเก่ียวกับการ
กรอกแบบสํารวจ 44 โปรดสอบถามไดท่ี
ทีมหน้ีตางประเทศ  สวนสถิติดุลการชําระเงิน
ฝายบริหารขอมูล  ธนาคารแหงประเทศไทย
273 ถนนสามเสน แขวงวดัสามพระยา 
กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท: 0-2283-6421-5, 0-2356-7524-8
โทรสาร: 0-2283-5308, 0-2356-7418 

ติดตอ-สอบถาม : 

www.bot.or.th

   ช่ือ/นามสกุล ......................................................................................ตําแหนง.....................................................  E-mail .............................................................
โทรศัพท...............................................................................................เบอรตอ.................................................... โทรสาร.............................................................

ช่ือบุคคลที่สามารถติดตอได
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ประเทศ และการเผยแพรในภาพรวมเพื่อประโยชนทางดานวิชาการเทาน้ัน
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เศรษฐกิจใหผานพันความผันผวนไดอยางราบร่ืน”
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การคาแกผูซื้อสินคาในตางประเทศ เพื่อนําขอมูลไปใชวิเคราะหและประมาณการหนี้สินเช่ือการคาทั้งดานเจาหนี้ และลูกหนี้ซึ่งเปนประโยชนตอ
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ธุรกิจหลัก (โปรดระบ)ุ ..................................................................................................................................................................
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กรอกแบบสํารวจ 44 โปรดสอบถามไดท่ี
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แบบสํารวจ 44 

สวนที่ 1 : ขอมูลวิธีการชําระคาสินคาเฉพาะกับตางประเทศเทาน้ัน
ในไตรมาส…...……….….. กิจการทานมีสัดสวนวิธีการชําระเงิน หรือรับชําระเงินคาสินคา…...……….…..โดยสวนใหญ ดังน้ี

การนําเขา การสงออก

ดานนําเขา

(เดือน)

ดานสงออก

(เดือน)

ดานนําเขา

(งวด)

ดานสงออก

(งวด) สัดสวน ( %) สัดสวน ( %)

1 ชําระภายหลังงวดเดียวภายหลังจากที่ไดรับสินคาโดยเปน 
การชําระคาสินคาโดยตรง โดยไมเกี่ยวของกับ L/C หรือตั๋วเรียกเก็บเงิน

2 ผอนชําระ ที่ถูกเรียกเก็บดอกเบี้ย
 หมายถึง : การชําระเงินตั้งแต 2 งวดขึ้นไปโดยเปนการผอนชําระกับผูขายสินคา
                    และ คํานวณอายุ โดยนับจากวันซื้อถึงงวดสุดทายที่ผอนชําระ

3 ผอนชําระ ที่ไมถูกเรียกเก็บดอกเบี้ย
 หมายถึง : การชําระเงินตั้งแต 2 งวดขึ้นไปโดยเปนการผอนชําระกับผูขายสินคา
                    และ คํานวณอายุ โดยนับจากวันซื้อถึงงวดสุดทายที่ผอนชําระ

4 ชําระลวงหนา 
หมายถึง :การชําระเงินลวงหนาทั้งจํานวน 

5 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ......................................................................................

ลําดับ

ระยะเวลาชําระเงิน จํานวนงวด 
วิธีการชําระเงิน

ช่ือบริษัท.......................................................................................................................   เลขทะเบียนนิติบุคคล(13หลัก)........................................................................

รวมสัดสวนทั้งสิ้น  100% 100%

6 สกุลเงินที่ใชชําระ  - บาท
                            - ดอลลารสรอ.
                            - เยน
                             - ยูโร
                             - ดอลลารสิงคโปร
                             - อืนๆ

รวมสัดสวนทั้งสิ้น  100% 100%

สวนที่ 2 : ยอดคงคางสินเช่ือการคาเฉพาะกับตางประเทศเทาน้ัน
ณ สิ้นไตรมาส …..ป ………กิจการทานมียอดคงคางหนี้สินเช่ือการคากับผูขายในตางประเทศ  (เจาหนี้การคา) และ/ ใหสินเช่ือการคากับผูซื้อสินคาในตางประเทศ (ลูกหนี้การคา) ดังนี้

หนวย : บาท

ยอดสินเช่ือคงคาง *

1 สินเช่ือการคาที่เก่ียวกับการนําเขา / สงออกสินคาผานเขตแดนประเทศไทย

   - ระยะสั้น (ไมเกิน 1 ป)
   - ระยะยาว (เกิน 1 ป ขึ้นไป)

2 สินเช่ือการคาที่ ไม เก่ียวกับการนําเขา / สงออกสินคาผานเขตแดนประเทศไทย**
   - ระยะสั้น (ไมเกิน 1 ป)
   - ระยะยาว (เกิน 1 ป ขึ้นไป)

3 ยอดสินเช่ือคงคาง รวม

หมายเหตุ  * สินเชื่อคงคาง  หมายถึง  สินเชื่อการคากับตางประเทศเทาน้ัน (ไมรวมสินเชื่อการคาในประเทศ) โดยผูขายสินคาใหบริการซ้ือสินคาเงินเชื่อแกผูซ้ือสินคา (Goods)
             ท้ังน้ีไมรวม      (1) การใหสินเชื่อเพ่ือการซ้ือบริการ(Services) 
                                    (2) การชําระคาสินคาลวงหนา

เจาหนี้การคาตางประเทศ ลูกหนี้การคาตางประเทศ

                                    (2) การชาระคาสนคาลวงหนา
                                    (3) การชําระคาสินคาผานการเปด L/C , D/P, D/A และ T/R
                                    (4) การกูยืมจากสถาบันการเงินมาเพ่ือชําระคาสินคา



 สําหรับงวด ป

สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป

ช่ือธุรกิจ (ภาษาไทย) ....................................................................................................... เลขทะเบียนนิติบุคคล
ช่ือธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................... เลขประจําตัวผูเสียภาษี

รูปแบบธุรกิจ

กรณีที่กิจการทานเปนผูผลิตสินคา

             กิจการทานสงออกผลผลิตไปจําหนายยังตางประเทศคิดเปนรอยละ   ของผลผลิตทั้งหมด

             กิจการทานนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศคิดเปนรอยละ   ของวัตถุดิบทั้งหมด

รายละเอียดธุรกิจหลัก (โปรดเพิ่มเติมหรือแกไขหากไมถูกตอง)

รหัสประเภท
ธุรกิจ

หุนของกิจการทานจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยตางประเทศ

ใ  ป ื่ ั ั ั  ิ ป  ไ ใ 

รายละเอียดการประกอบธุรกิจหลัก

แบบสํารวจ 46 : ขอมูลฐานะการลงทุนระหวางประเทศ

  การสํารวจนี้กระทําภายใตมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2551

UNIT ID (เฉพาะเจาหนาที่ธปท.)

ไมพึงเปดเผย“วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรท่ีมองการณ์ไกล พนักงานมีความสามารถสูง
 และอุทิศตนเพื่อดูแลเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นความผันผวนไปได้อย่างราบรื่น”

วัตถุประสงคของการสํารวจ
เพ่ือจัดเก็บขอมูลการทําธุรกรรมลงทุนระหวางประเทศ การมีสินทรัพยตางประเทศ รวมท้ังการมีสินเช่ือการคากับตางประเทศ โดยจะนําขอมูลดังกลาวไปใชจัดทําขอมูลฐานะการลงทุนระหวางประเทศใหครบถวนและถูกตองตามมาตรฐานสากล
ซึ่งเปนขอมูลสําคัญท่ีสามารถนํามาใชประโยชนแกท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ในการประเมินฐานะการเงินของประเทศ วิเคราะห วางแผน และกาํหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ รวมท้ังพัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนาทางเศรษฐกิจ 

          ใช กรุณาระบุประเทศ ชือตลาด รหัสหลักทรัพย สกุลเงิน และราคาปดของหุน           ไมใช

รหัสประเทศ ชื่อตลาด
หลักทรัพย

รหัส
หลักทรัพย

รหัส
สกุลเงิน

ราคาปดตอหุน 
ณ สิ้นไตรมาส

ที่อยูที่สามารถติดตอได

 ที่อยู

ช่ือบุคคลที่สามารถติดตอได

ลําดับที่ 1 : ช่ือ ..............................................  ตําแหนง ..................................................................  ลําดับที่ 2 : ช่ือ .................................................  ตําแหนง ….……..…….………….………

     ฝาย ............................................  E-mail address ……….…………………….. ฝาย ................................................  E-mail address …….………………………..

    โทร..............................................  Fax……….……………………...………….. โทร.................................................  Fax ….……..………………………………..

..................................................................................................................................................

 แขวง/ตําบล ...........................................................................................................................................

จังหวัด  อําเภอ .......................................................................................................................................

 รหัสไปรษณีย ..........................

ไมพึงเปดเผย“วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรท่ีมองการณ์ไกล พนักงานมีความสามารถสูง
 และอุทิศตนเพื่อดูแลเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นความผันผวนไปได้อย่างราบรื่น”

คําแนะนํา
โปรดศึกษาคูมือการตอบแบบสาํรวจกอนกรอกขอมูลลงในแบบสํารวจ อนึ่ง ทานสามารถ download แบบสํารวจ และคูมือไดจาก 
http://www.bot.or.th/Thai/DataManagementSystem/Survey/survey_form/Pages/index.aspx

ติดตอ-สอบถาม
ทีมฐานะการลงทุนระหวางประเทศ สวนสถิติดุลการชําระเงิน ฝายบริหารขอมูล ธนาคารแหงประเทศไทย
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ  10200

โทรศัพท : 0-2283-5165, 0-2283-5155, 0-2283-5649, 0-2283-6278, 0-2283-6884, 0-2283-6889,                           
0-2283-6893, 0-2356-7419, 0-2356-7600-1, 0-2356-7603, 0-2356-7607, 0-2356-7609
โทรสาร   :  0-2283-6299 

ความลับของขอมูล
ขอมูลท่ีไดรับจะเก็บรักษาไวเปนความลับและไมเผยแพรกับผูใด เวนแตการใชภายในธนาคารแหงประเทศไทยตามวัตถุประสงค
ขางตน  และการเผยแพรขอมูลในภาพรวมเพื่อประโยชนทางดานวิชาการเทานั้น

วัตถุประสงคของการสํารวจ
เพ่ือจัดเก็บขอมูลการทําธุรกรรมลงทุนระหวางประเทศ การมีสินทรัพยตางประเทศ รวมท้ังการมีสินเช่ือการคากับตางประเทศ โดยจะนําขอมูลดังกลาวไปใชจัดทําขอมูลฐานะการลงทุนระหวางประเทศใหครบถวนและถูกตองตามมาตรฐานสากล
ซึ่งเปนขอมูลสําคัญท่ีสามารถนํามาใชประโยชนแกท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ในการประเมินฐานะการเงินของประเทศ วิเคราะห วางแผน และกาํหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ รวมท้ังพัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนาทางเศรษฐกิจ 



  ในแบบสํารวจน้ีอาจมีคําถามเพียงบางขอท่ีเกี่ยวของกับธุรกรรมดานตางประเทศของกิจการทาน   จึงขอใหทานเลือกตอบเฉพาะสวนท่ีเกี่ยวของตามที่แจกแจงไว

  อยางไรก็ตาม เพื่อความถูกตองครบถวนของขอมูล โปรดศึกษาคูมือการตอบแบบสํารวจกอนกรอกแบบสํารวจ

  ทาน/กิจการของทานลงทุนในหุนท่ีตางประเทศ ใช ไมใช ถาใช โปรดตอบสวนท่ี 2

  นักลงทุนจากตางประเทศลงทุนในหุนของกิจการทาน ใช ไมใช ถาใช โปรดตอบสวนท่ี 3

  ทาน/กิจการของทานมีการลงทุนในหลักทรัพย(ที่มิใชหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิที่มีสิทธิออกเสียง)ออกโดยบุคคลหรือนิติบุคคลตางประเทใช ไมใช ถาใช โปรดตอบสวนท่ี 4

  กิจการของทานทําธุรกรรมตราสารอนุพันธกับผูมีถิ่นท่ีอยูในตางประเทศ ใช ไมใช ถาใช โปรดตอบสวนท่ี 5

  ทาน/กิจการของทานมีสินทรัพย (ท่ีมิใชการลงทุนในหุน หลักทรัพยและตราสารอนุพันธ) ในตางประเทศ ใช ไมใช ถาใช โปรดตอบสวนท่ี 6

  ทาน/กิจการของทานมีบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศกับสถาบันการเงินในตางประเทศ (ตองลงทะเบียนกับ ธปท. กอน) ใช ไมใช ถาใช โปรดตอบสวนท่ี 7

  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุนของผูถือหุน (ต้ังแตรอยละ 10 ข้ึนไป) มี ไมมี

  การเพิ่มทุนหรือออกหุนใหม มี ไมมี

  การถอนทุนหรือลดทุน มี ไมมี

  การควบรวมกิจการ มี ไมมี

  การแปลงหนี้เปนทุน มี ไมมี

ธุรกรรมดานตางประเทศของกิจการทาน

การเปล่ียนแปลงในกิจการของทานระหวางงวดสํารวจ

  การตีราคามูลคาสินทรัพยใหม มี ไมมี

  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................. มี ไมมี



  สวนที่ 2 : ขอมูลการลงทุนในหุนในตางประเทศของกิจการ

กําไร 
(ขาดทุน) สุทธิ

 (บาท)

เงินปนผลรับ หรือ
กําไร (ขาดทุน) 
สงกลับ (บาท)

กําไร (ขาดทุน) 
สะสม (บาท)

กําไร (ขาดทุน) 
สุทธิ (บาท)

เงินปนผลรับ หรือ
กําไร (ขาดทุน) 
สงกลับ (บาท)

กําไร (ขาดทุน) 
สะสม (บาท)

หมายเหตุ :

  1. หากมีรายละเอียดมากกวาเนื้อที่ที่กําหนดใหในตารางนี้ โปรดแทรกบรรทัดเพิ่มเติมลงในตาราง

  2. โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือฯ

  3  ัส สั ั   ป ิ  ป ศ  ิ ี ี  โป ี ใ  Sh  " ัส"

ชื่อกิจการที่ไปลงทุน

รหัสความสัมพันธดานการ

ลงทุนของบริษัทใน

ตางประเทศ

ที่มีตอกิจการทาน 

(ณ ไตรมาสปจจุบัน)

รหัสประเภท
ธุรกิจหลักของ

กิจการที่ไปลงทุน

รหัสประเทศ ที่ตั้ง 
(ตามถิ่นที่อยู)

ยกเวนประเทศไทย

ขอมูล ณ สิ้นไตรมาสปจจุบัน

สัดสวน
การถือหุน (%)

มูลคาเงินลงทุน
(บาท)

วิธีตีราคา
เงินลงทุน

ตามสัดสวนการถือหุน
สัดสวน

การถือหุน (%)
มูลคาเงินลงทุน

(บาท)
วิธีตีราคา
เงินลงทุน

ตามสัดสวนการถือหุน
ขอมูล ณ สิ้นไตรมาสกอนหนา

  3. รหัสความสัมพันธ, ประเภทธุรกิจ, ประเทศ, วิธีตีราคา โปรดดูรายละเอียดใน Sheet "รหัส"



  สวนท่ี 3 : ขอมูลการลงทุนในหุนของนักลงทุน

      3.1  ขอมูลแสดงจํานวนหุนและโครงสรางการถือหุน

ณ ส้ินไตรมาสกอนหนา ณ ส้ินไตรมาสปจจุบัน
           1.   จํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลว 

           2.  โครงสรางผูถือหุน

2.1  ผูถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ข้ึนไป (หมายถึง ผูถือหุนทั้งไทยและตางชาติ)

            2.2  ผูถือหุนตํ่ากวารอยละ 10 จําแนกตามประเทศและความสัมพันธดานการลงทุน

        (กรณีเปนกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมตองรายงาน)

จํานวนหุน

จํานวนหุน 

รายชื่อผูถือหุน
รหัสประเทศ 
(ตามถ่ินที่อยู)

รหัสความสัมพันธดานการลงทุน

ของผูถือหุนที่มีตอกิจการทาน
(ณ ส้ินไตรมาสปจจุบัน)

จํานวนหุน 

ณ ส้ินไตรมาส
กอนหนา

ณ ส้ินไตรมาส
ปจจุบัน

ณ ส้ินไตรมาส
กอนหนา

ณ ส้ินไตรมาส
ปจจุบัน

รหัสประเทศ 
(ตามถ่ินที่อยู)

รหัสความสัมพันธดานการลงทุน

ของผูถือหุนที่มีตอกิจการทาน 
(ณ ส้ินไตรมาสปจจุบัน)

หมายเหตุ :

  1. หากมีรายละเอียดมากกวาเนื้อท่ีท่ีกําหนดใหในตารางนี้ โปรดแทรกบรรทัดเพ่ิมเติมลงในตาราง

  2. โปรดศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจากคูมือฯ

  3. รหัสประเทศ, ความสัมพันธ โปรดดูรายละเอียดใน Sheet "รหัส"



  สวนที่ 3 : ขอมูลการลงทุนในหุนของนักลงทุน
      3.2  ขอมูลทางการเงิน

ณ สิ้นไตรมาส
กอนหนา

ณ สิ้นไตรมาส
ปจจุบัน

            (1) งบแสดงฐานะการเงิน
  1. ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 
  2. กําไร (ขาดทุน) สะสม
      2.1 จัดสรรแลว (ไดแก สํารองตามกฎหมาย สํารองเพื่อการขยายงานและอื่น ๆ)
      2.2  ยังไมไดจัดสรร
  3. รายการอ่ืน ๆ ที่ปรากฏอยูในสวนของผูถือหุน
       หรือสวนของสํานักงานใหญ (โปรดระบุ)

 3.1  ........................................................................................
 3.2  ........................................................................................
 3.3  ........................................................................................
 3.4  ........................................................................................
 3.5  ........................................................................................
 3.6  ........................................................................................
 3.7  ......................................................................................

จํานวนเงิน (บาท)

 3.8  ........................................................................................
 3.9  ........................................................................................
 3.10  ........................................................................................

  4. รวมสวนของผูถือหุนหรือสวนของสํานักงานใหญ (4=1+2+3)

            (2) งบกําไรขาดทุน
  1. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
  2. กําไร (ขาดทุน) ที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงานตามปกติ

            (3) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน/สวนของสํานักงานใหญ
  1. เงินปนผลประกาศจาย
  2. กําไร (ขาดทุน) สงกลับ (เฉพาะสาขาหรือนิติบุคคลตางประเทศ)

หมายเหต ุ:

  1. หากมีรายละเอียดมากกวาเนื้อท่ีท่ีกําหนดใหในตารางนี้ โปรดแทรกบรรทัดเพิ่มเติมลงในตาราง

  2. โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือฯ



  สวนที่ 4 : ขอมูลการลงทุนในหลักทรัพย(ที่มิใชหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิที่มีสิทธิออกเสียง)ออกโดยบุคคลหรือนิติบุคคลตางประเทศ
หนวย : เงินตราตางประเทศ

ราคาตลาด

ตอหนวย

มูลคารวม

ราคาตลาดตาม

สกุลเงินเดิม

ราคาตลาด

ตอหนวย

มูลคารวม

ราคาตลาดตามสกุล

เงินเดิม

หมายเหตุ :

ี ี  ื้ ี่ ี่ ํ ใ ใ ี้ โป ั ิ่ ิ ใ

รหัส

สกุลเงิน

ราคา

ตอหนวย

ผลตอบแทน

จากการลงทุน

งวดปจจุบัน

หมายเหตุจํานวน

หนวย

มูลคารวม

ราคาทุนตามสกุล

เงินเดิม

ยอดคงคางตามราคาตลาด

จํานวน

หนวย

มูลคารวม

ราคาทุนตามสกุล

เงินเดิม

ยอดคงคางตามราคาตลาด

รายละเอียดยอดคงคาง ณ สิ้นไตรมาสกอนหนา รายละเอียดยอดคงคาง ณ สิ้นไตรมาสปจจุบัน

ชื่อผูออกตราสาร
วันที่ออก

หลักทรัพย

วันที่

หลักทรัพย

ครบกําหนด

อายุ

หลักทรัพย

รหัสประเทศของ

ผูออกหลักทรัพย

รหัส

หลักทรัพย 

(ISIN Code)

ประเภท

หลักทรัพย

รหัส

ความสัมพันธ

(ณ สิ้นไตรมาส

ปจจุบัน)

  1. หากมีรายละเอียดมากกวาเนือทีทีกําหนดใหในตารางนี โปรดแทรกบรรทัดเพิมเติมลงในตาราง

  2. โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือฯ

  3. รหัสอายุหลักทรัพย, ประเภทหลักทรัพย, ความสัมพันธ, ประเทศ, สกุลเงิน โปรดดูรายละเอียดใน Sheet "รหัส"



  สวนที่ 5 : ขอมูลการทําธุรกรรมตราสารอนุพันธกับผูมีถิ่นที่อยูในตางประเทศของกิจการ

                 5.1  สินทรัพยตราสารอนุพันธ หนวย : บาท

ณ สิ้นไตรมาสกอนหนา ณ สิ้นไตรมาสปจจุบัน

หมายเหต ุ:

  1. หากมีรายละเอียดมากกวาเนื้อที่ที่กําหนดใหในตารางนี้ โปรดแทรกบรรทัดเพิ่มเติมลงในตาราง

  2. โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือฯ

  3. รหัสประเภทตราสารอนุพันธ, ประเทศ โปรดดูรายละเอียดใน Sheet "รหัส"

กําไรจากสัญญาตราสารอนุพันธ

งวดปจจุบัน

 มูลคายุติธรรม หรือ

สวนปรับมูลคาที่มีผลเปนกําไรของตราสารอนุพันธ

รหัสประเภท

ตราสารอนุพันธ
รหัสประเทศ

งบแสดงฐานะการเงิน
คาพรีเมี่ยมจายจากการ

ซื้อสัญญาตราสารสิทธิ

งวดปจจุบัน



  สวนที่ 5 : ขอมูลการทําธุรกรรมตราสารอนุพันธกับผูมีถิ่นที่อยูในตางประเทศของกิจการ

                 5.2 หนี้สินตราสารอนุพันธ   หนวย : บาท

ณ สิ้นไตรมาสกอนหนา ณ สิ้นไตรมาสปจจุบัน

หมายเหต ุ:

  1. หากมีรายละเอียดมากกวาเนื้อที่ที่กําหนดใหในตารางนี้ โปรดแทรกบรรทัดเพิ่มเติมลงในตาราง

  2. โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือฯ

  3. รหัสประเภทตราสารอนุพันธ, ประเทศ โปรดดูรายละเอียดใน Sheet "รหัส"

ขาดทุนจากสัญญาตราสาร

อนุพันธ

งวดปจจุบัน

 มูลคายุติธรรม หรือ

สวนปรับมูลคาที่มีผลเปนขาดทุนของตราสารอนุพันธ

รหัสประเภท

ตราสารอนุพันธ
รหัสประเทศ

งบแสดงฐานะการเงิน
คาพรีเมี่ยมรับจากการขาย

สัญญาตราสารสิทธิ

งวดปจจุบัน



  สวนที่ 6 : ขอมูลการมีสินทรัพย (ที่มิใชการลงทุนในหุน หลักทรัพยและตราสารอนุพันธ) ตางประเทศ
                 หนวย : เงินตราตางประเทศ

ณ สิ้นไตรมาสกอนหนา ณ สิ้นไตรมาสปจจุบัน

หมายเหตุ :

  1. หากมีรายละเอียดมากกวาเนื้อที่ที่กําหนดใหในตารางนี้ โปรดแทรกบรรทัดเพิ่มเติมลงในตาราง

  2. โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือฯ

  3. รหัสประเภทสินทรัพย, ความสัมพันธ, ประเทศ, สกุลเงิน, อายุสินทรัพย โปรดดูรายละเอียดใน Sheet "รหัส"

ยอดคงคางตามสกุลเงินเดิม ผลตอบแทน

จากสินทรัพย

งวดปจจุบัน

หมายเหตุ
ประเภท

สินทรัพย

ชื่อคูสัญญา/

ลูกหนี้

รหัสความสัมพันธ

(ณ สิ้นไตรมาส

ปจจุบัน)

รหัส

ประเทศ

รหัส

สกุลเงิน
อายุสินทรัพย



  สวนที่ 7 : บัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศกับสถาบันการเงินในตางประเทศ หนวย :เงินตราตางประเทศ

ฝาก ถอน เลขที่ วันที่

หมายเหตุ :

  1. หากมีรายละเอียดมากกวาเนื้อที่ที่กําหนดใหในตารางนี้ โปรดแทรกบรรทัดเพิ่มเติมลงในตาราง

  2. โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือฯ

  3. รหัสประเทศ, ประเภทบัญชี,  อายุเงินฝาก, สกุลเงิน, วัตถุประสงค โปรดดูรายละเอียดใน Sheet "รหัส"

ประเทศ ผูโอนเงิน / ผูรับเงิน
1. เมื่อฝาก - รายงานประเทศผู

โอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก

2. เมื่อถอน - รายงานประเทศ

ผูรับเงิน

หนังสืออนุญาต

หมายเหตุเลขที่บัญชี

สกุลเงิน

ยกเวนเงิน

บาท

ยอดคงคาง

ณ สิ้นไตรมาส

กอนหนา

จํานวนเงิน

ยอดคงคาง

ณ สิ้นไตรมาส

ปจจุบัน

วัตถุ

ประสงค

ประเภท

บัญชี

อายุเงิน

ฝาก

ชื่อ

เจาของบัญชี

เลขที่จดทะเบียนนิติ

บุคคลกระทรวงพาณิชย / 

บัตรประชาชน / เลขที่ผู

เสียภาษี ของเจาของบัญชี

ชื่อธนาคาร

รหัสประเทศ

ยกเวน

ประเทศไทย



ขอมูลเพ่ิมเติมและขอเสนอแนะ 

1. โปรดใสเคร่ืองหมาย         ลงในชอง           เพ่ือแสดงความเห็นของทานตอการสํารวจขอมูลในประเด็นตาง ๆ ดังนี้

1 2 3 4 5

วิธีการจัดสงแบบสํารวจ

รูปแบบและเนื้อหาของแบบสํารวจ

ความชัดเจนของคํานิยามและคําศัพทตางๆที่ใชในแบบสํารวจ

คูมือการตอบแบบสํารวจ

การใหคําแนะนําและความชวยเหลือ

การใหระยะเวลาในการกรอกแบบสํารวจ

ขอเสนอแนะอื่นๆ (โปรดระบุ) 

2. ทานตองการรับแบบสํารวจ 

ภาษาไทย                      ภาษาอังกฤษ ทั้งสองภาษา

โดยวิธี

E-mail (โปรดระบุ address) ............................................

ไปรษณีย (hard copy)

Download จาก website

3. ในการสํารวจคร้ังตอไป ทานตองการคูมือตอบแบบสํารวจหรือไม 

ตองการทุกครั้ง

ไมตองการ

พอ
ใจ
ที่ส

ุด

ไม
พอ

ใจ

คอ
นข

าง
ไม

พอ
ใจ

คอ
นข

าง
พอ

ใจ

พอ
ใจ



รหัสประเทศ

Country ID

AFGHANISTAN (AF) EAST TIMOR (TL) LIBERIA (LR) SAINT LUCIA (LC)
ALAND ISLANDS (AX) EAST TIMOR (TP) LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA (LY) SAINT PIERRE AND MIQUELON (PM)
ALBANIA (AL) ECUADOR (EC) LIECHTENSTEIN (LI) SAINT VINCENT AND THE GRENADINES (VC)
ALGERIA (DZ) EGYPT (EG) LITHUANIA (LT) SAINT-BARTHELEMY (BL)
AMERICAN SAMOA (AS) EL SALVADOR (SV) LUXEMBOURG (LU) SAINT-MARTIN (MF)
ANDORRA (AD) EQUATORIAL GUINEA (GQ) MACAU (MO) SAMOA (WS)
ANGOLA (AO) ERITREA (ER) MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF (MSAN MARINO (SM)
ANGUILLA (AI) ESTONIA (EE) MADAGASCAR (MG) SAO TOME AND PRINCIPE (ST)
ANTARCTICA (AQ) ETHIOPIA (ET) MALAWI (MW) SAUDI ARABIA (SA)
ANTIGUA AND BARBUDA (AG) FAEROE ISLANDS (FO) MALAYSIA (MY) SENEGAL (SN)
ARGENTINA (AR) FALKLAND ISLANDS(MALVINAS) (FK) MALDIVES (MV) SERBIA (RS)
ARMENIA (AM) FIJI (FJ) MALI (ML) SERBIA AND MONTENEGRO (CS)
ARUBA (AW) FINLAND (FI) MALTA (MT) SEYCHELLES (SC)
AUSTRALIA (AU) FRANCE (FR) MARSHALL ISLANDS (MH) SIERRA LEONE (SL)
AUSTRIA (AT) FRENCH GUIANA (GF) MARTINIQUE (MQ) SINGAPORE (SG)
AZERBAIJAN (AZ) FRENCH POLYNESIA (PF) MAURITANIA (MR) SLOVAKIA  (SK)
BAHAMAS (BS) FRENCH SOUTHERN TERRITORIES (TF) MAURITIUS (MU) SLOVENIA (SI)
BAHRAIN (BH) GABON (GA) MAYOTTE (YT) SOLOMON ISLANDS (SB)
BANGLADESH (BD) GAMBIA (GM) MEXICO (MX) SOMALIA (SO)
BARBADOS (BB) GEORGIA (GE) MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) (FM) SOUTH AFRICA (ZA)
BELARUS (BY) GERMANY (DE) MOLDOVA, REPUBLIC OF (MD) SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH ISLANDS (GS)
BELGIUM (BE) GHANA (GH) MONACO (MC) SPAIN (ES)
BELIZE (BZ) GIBRALTAR (GI) MONGOLIA (MN) SRI LANKA (LK)
BENIN (BJ) GREECE (GR) MONTENEGRO (ME) SUDAN (SD)
BERMUDA (BM) GREENLAND (GL) MONTSERRAT (MS) SURINAME (SR)
BHUTAN (BT) GRENADA (GD) MOROCCO (MA) SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS (SJ)
BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF (BO) GUADELOUPE (GP) MOZAMBIQUE (MZ) SWAZILAND (SZ)
BOSNIA AND HERZEGOVINA (BA) GUAM (GU) MYANMAR (MM) SWEDEN (SE)
BOTSWANA (BW) GUATEMALA (GT) NAMIBIA (NA) SWITZERLAND (CH)
BOUVET ISLAND (BV) GUERNSEY,C.I. (GG) NAURU (NR) SYRIAN ARAB REPUBLIC (SY)
BRAZIL (BR) GUINEA (GN) NEPAL (NP) TAIWAN (TW)
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY (IO) GUINEA-BISSAU (GW) NETHERLANDS (NL) TAJIKISTAN (TJ)
BRUNEI DARUSSALAM (BN) GUYANA (GY) NETHERLANDS ANTILLES (AN) TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF (TZ)
BULGARIA (BG) HAITI (HT) NEW CALEDONIA (NC) THAILAND (TH)
BURKINA FASO (BF) HEARD AND MCDONALD ISLANDS (HM) NEW ZEALAND (NZ) TOGO (TG)
BURUNDI (BI) HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)  (VA) NICARAGUA (NI) TOKELAU (TK)
CAMBODIA (KH) HONDURAS (HN) NIGER (NE) TONGA (TO)
CAMEROON (CM) HONG KONG (HK) NIGERIA (NG) TRINIDAD AND TOBAGO (TT)
CANADA (CA) HUNGARY (HU) NIUE (NU) TUNISIA (TN)
CAPE VERDE (CV) ICELAND (IS) NORFOLK ISLAND (NF) TURKEY (TR)
CAYMAN ISLANDS (KY) INDIA (IN) NORTHERN MARIANA ISLANDS (MP) TURKMENISTAN (TM)
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (CF) INDONESIA (ID) NORWAY (NO) TURKS AND CAICOS ISLANDS (TC)
CHAD (TD) IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) (IR) OMAN (OM) TUVALU (TV)
CHILE (CL) IRAQ (IQ) PAKISTAN (PK) UGANDA (UG)
CHINA (CN) IRELAND (IE) PALAU (PW) UKRAINE (UA)
CHRISTMAS ISLAND (CX) ISLE OF MAN (IM) PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED (PS) UNITED ARAB EMIRATES (AE)
COCOS (KEELING) ISLANDS (CC) ISRAEL (IL) PANAMA (PA) UNITED KINGDOM (GB)
COLOMBIA (CO) ITALY (IT) PANAMA CANAL ZONE (PZ) UNITED STATES  (US)
COMOROS (KM) JAMAICA (JM) PAPUA NEW GUINEA (PG) UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS (UM)
CONGO (CG) JAPAN (JP) PARAGUAY (PY) URUGUAY (UY)
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE (CD) JERSEY, C.I. (JE) PERU (PE) UZBEKISTAN (UZ)
COOK ISLANDS (CK) JORDAN (JO) PHILIPPINES (PH) VANUATU (VU)
COSTA RICA (CR) KAZAKHSTAN (KZ) PITCAIRN (PN) VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF (VE)
COTE D’ IVOIRE (CI) KENYA (KE) POLAND (PL) VIET NAM (VN)
CROATIA (HR) KIRIBATI (KI) PORTUGAL (PT) VIRGIN ISLANDS (BRITISH) (VG)
CUBA (CU) KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF (KP) PUERTO RICO (PR) VIRGIN ISLANDS (U.S.) (VI)
CYPRUS (CY) KOREA, REPUBLIC OF (KR) QATAR (QA) WALLIS AND FUTUNA ISLANDS (WF)
CZECH REPUBLIC (CZ) KUWAIT (KW) REUNION (RE) WESTERN SAHARA (EH)
DENMARK (DK) KYRGYZSTAN (KG) ROMANIA (RO) YEMEN (YE)
DJIBOUTI (DJ) LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC (LA) RUSSIAN FEDERATION (RU) YUGOSLAVIA (YU)
DOMINICA (DM) LATVIA (LV) RWANDA (RW) ZAMBIA (ZM)
DOMINICAN REPUBLIC (DO) LEBANON (LB) SAINT HELENA (SH) ZIMBABWE (ZW)
EAST GERMANY (DD) LESOTHO (LS) SAINT KITTS AND NEVIS (KN) N/A (99)



รหัสสกุลเงิน

Currency Code

ADP เปซาตา อันดอรรา GBP ปอนดสเตอลิง NGN ไนรา XAG เงิน

AED ดีแรหม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส GEL ลารี NIO คอรโดบา XAU ทองคํา

AFA อัฟกานิ อัฟกานิสถาน GHC เซดี NLG กิลเดอร เนเธอรแลนด XBA อียูอารซีโอ

AFN อัฟกานิ GIP ปอนด ยิบรอลตาร NOK โครน นอรเวย XBB อีเอ็มยู 6

ALL เลค GMD ดาราซี NPR รูป เนปาล XBC บัญชี อียู 9

AMD ดีแรหม อารเมเนีย GNF ฟรังก กินี NZD ดอลลาร นิวซีแลนด XBD บัญชี อียู 17

ANG กิลเดอร เนเธอรแลนดแอนทิลลิส GRD ดแรคมะ กรีซ OMR เรียล โอมาน XCD ดอลลาร คาริบเบียลตะวันออก

AOA ควันซา GTQ เก็ตซาล PAB บัลโบอา XDR สิทธิพิเศษถอนเงิน (กองทุนการเงินระหวางประเทศ)

ARS เปโซ อารเจนตินา GWP เปโซ กินีบิสเซา PEN ซัล เปรู XEU อี ซี ยู

ATS ชิลล่ิง ออสเตรีย GYD ดอลลาร กายอานา PGK คีนา XFO ทองคํา-ฟรังก

AUD ดอลลาร ออสเตรเลีย HKD ดอลลาร ฮองกง PHP เปโซ ฟลิปปนส XFU ยูไอซี ฟรังก

AWG กิลเดอร อารูบา HNL เลมพีรา ฮอนดูรัส PKR รูป ปากีสถาน XOF ฟรังก ซีเอฟเอ บีซีอีเอโอ

AZM มานาท อาเซอรไบจัน HRK คูนา PLN สล็อตตี XPD พัลเลเดียม

AZN มานาท อาเซอรไบจาน HTG กอรด PTE เอสคูโด โปรตุเกส XPF ฟรังก ซีเอฟพี

BAM มารค บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา HUF ฟอรินท PYG กวารานี XPT แพลตตินัม

BBD ดอลลาร บารเบโดส IDR รูเปย QAR เรียล กาตาร XSU 

BDT ตากา IEP ปอนด ไอรแลนด ROL ลิว โรมาเนีย YER เรียล เยเมน

BEF ฟรังก เบลเยี่ยม ILS เชคเกิล อิสราเอล RON ลิว โรมาเนีย YUM ดีนาร ยูโกสลาเวีย

BGL เลฟ บัลกาเรีย INR รูป อินเดีย RSD ดีนาร เซอรเบีย ZAR แรนด

BGN เลฟ บัลแกเรีย IQD ดีนาร อิรัก RUB รูเบิล รัสเซีย ZMK ควาซา แซมเบีย

BHD ดีนาร บาหเรน IRR เรียล อิหราน RUR รูเบิล สหภาพรัสเซีย ZRN ซาอีร คองโก

BIF ฟรังก บุรุนดี ISK โครนา ไอซแลนด RWF ฟรังก รวันดา ZWD ดอลลาร ซิมบับเว

BMD ดอลลาร เบอรมิวดา ITL ลีระ อิตาลี SAR ริยัล ซาอุดีอาระเบีย ZWL ดอลลาร ซิมบับเว

BND ดอลลาร บรูไนดารุสซาลาม JMD ดอลลาร จาเมกา SBD ดอลลาร หมูเกาะโซโลมอน 999 N/A

BOB โบลีเวียโน JOD ดอลลาร จอรแดน SCR รูป เซเชลส

BOV อิมมิอูเบโดล JPY เยน SDD ดีนาร ซูดาน

BRL เรียล บราซิล KES ชิลลิง เคนยา SEK โครนา สวีเดน

BSD ดอลลาร บาฮามาส KGS ซอม SGD ดอลลาร สิงคโปร

BTN เองกัลทรัม KHR เรยีล กัมพูชา SHP ปอนด เซนตเฮเลนา

BWP พูลา KMF ฟรังก คอโมโรส SIT โทลาร

BYR รูเบิล เบลารุส KPW วอน เกาหลีเหนือ SKK คราวน สโลวาเกีย

BZD ดอลลาร เบลีซ KRW วอน เกาหลีใต SLL ลีโอน

CAD ดอลลาร แคนาดา KWD ดีนาร คูเวต SOS ชิลลิง โซมาเลีย

CDF ฟรังก คองโก KYD ดอลลาร หมูเกาะเคยแมน SRD ดอลลาร ซูรินาเม

CHF ฟรังกสวิส KZT เทงเก SRG กิลเดอร สุรินัม

CLF ยูนิแดด ดี โฟเมนโต LAK กีบ STD โดบรา

CLP เปโซ ชิลี LBP ปอนด เลบานอน SVC โคโลน เอลซัลวาดอร

CNY หยวนเหรินหมินป LKR รูป ศรีลังกา SYP ปอนด ซีเรีย

COP เปโซ โคลอมเบีย LRD ดอลลาร ไลบีเรีย SZL ลิลอนเกนี

COU ยูนิแดด ดี วาโล เรียล LSL โลตี THB บาท

CRC โคโลน คอสตาริกา LTL ลีทาส ลิทัวเนีย TJR รูเบิล ทาจิกสิถาน

CSD ดีนาร เซอรเบียและมอนเตเนโกร LUF ฟรังก ลักเซมเบิรก TJS โซโมนิ

CUC LVL ลัตส ลัตเวีย TMM มานาท

CUP เปโซ คิวบา LYD ดีนาร ลิเบีย TND ดีนาร ตูนิเซีย

CVE เอสคูโด เคปเวิรด MAD ดีแรหม โมร็อกโก TOP พาอานกา

CYP ปอนด ไซปรัส MDL ลิว มอลโดวา TPE เอสคูโด ติมอรตะวันออก

CZK คราวน เช็ก MGA อเรียรี่ มาดากัสการ TRL ลีร ตุรกี

DEM มารค เยอรมนี MGF ฟรังก มาดากัสการ TRY ลีร ตุรกี

DJF ฟรังก จิบูตี MKD ดีนาร มาซิโดเนีย TTD ดอลลาร ตรินิแดดและโตเบโก

DKK โครน เดนมารก MMK จัต TWD ดอลลาร ไตหวัน

DOP เปโซ สาธารณรัฐโดมินิกัน MNT ทูกริค TZS ชิลลิง แทนซาเนีย

DZD ดีนาร แอลจีเรีย MOP พาทากา UAH รีฟเนีย

ECS ซูเคร เอกวาดอร MRO อูกุยยา / อูกยีา UGX ชิลลิง ยูกันดา

EEK โครน เอสโตเนีย MTL ลีร มอลตา USD ดอลลาร สหรัฐอเมริกา

EGP ปอนด อียิปต MUR รูป มอริเชียส USN ดอลลาร สหรัฐอเมริกา เน็กซเดยฟน

ERN นาคฟา MVR รูฟยา UYI อุรุกวัย เปโซ เอ็น อุนดิดาเดซ  อินเด็กซาดาซ

ESP เปซาตา สเปน MWK ควาซา มาลาวี UYU เปโซ อุรุกวัย

ETB เปอร เอธิโอเปย MXN เปโซ เม็กซิโก UZS โซม อุซเบกิสถาน

EUR ยูโร MXV ยูนิแดด ดี อินเวอรช่ัน เม็กซิโก VEB โบลิวาร

FIM มารคคา ฟนแลนด MYR ริงกิต มาเลเซีย VND ดอง

FJD ดอลลาร ฟจิ MZM เมททิคัล VUV วาตู

FKP ปอนด หมูเกาะฟอลกแลนด MZN เมททิคัล โมซัมบิก WST ทาลา

FRF ฟรังก ฝรั่งเศส NAD ดอลลาร นามิเบีย XAF ฟรังก ซีเอฟเอ บีอีเอซี



 318001  บริการ รายได และเงินโอนและบริจาค  318066  ลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในตางประเทศ

 318002  บริการ  318067  รับคืนเงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในตางประเทศ

 318003  คาใชจายเกี่ยวกับขนสงสินคา  318072  เงินลงทุนอสังหาริมทรัพยในตางประเทศ

 318004  คาขนสงสินคา  318073  คาซื้ออสังหาริมทรัพยในตางประเทศ

 318005  คาเบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันภัยชวงสําหรับสินคา  318074  รับคืนเงินคาขายอสังหาริมทรัพยในตางประเทศ

 318006  คาสินไหมทดแทนประกันภัยสินคา  318075  เงินลงทุนในหลักทรัพย

 318007  คาบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการขนสงสินคาระหวางประเทศ  318076  เงินลงทุนในหลักทรัพยจากตางประเทศ  Foreign Portfolio Investment 

 318008  คาใชจายเกี่ยวกับการขนสงอ่ืนๆ ที่มิใชการขนสงสินคา  318077  ลงทุนในหลักทรัพยจากตางประเทศ

 318009  คาโดยสาร  318078  คืนเงินลงทุนในหลักทรัพยจากตางประเทศ

 318010  คาบริการตาง ๆ ที่ใหแกพาหนะระหวางประเทศ และคาขนสงอ่ืนๆ  318079  เงินลงทุนหลักทรัพยในตางประเทศ  Thai Portfolio Investment 

 318022  คาบริการอ่ืนๆ ภาคเอกชน  318080  ลงทุนในหลักทรัพยในตางประเทศ

 318023  คาสื่อสารโทรคมนาคม  318200  ลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศในตางประเทศ

 318024  คารับเหมากอสราง  318201  ลงทุนในหลักทรัพยไทยในตางประเทศ

 318025  คารอยัลต้ี คาเครื่องหมายการคา/สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์  318081  รับคืนเงินลงทุนในหลักทรัพยในตางประเทศ

 318026  คาเบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันภัยชวงที่ไมเกี่ยวกับสินคา  318202  รับคืนเงินลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศในตางประเทศ

 318027  คาสินไหมทดแทนประกันภัยที่ไมเกี่ยวกับสินคา  318203  รับคืนเงินลงทุนในหลักทรัพยไทยในตางประเทศ

 318028  คาที่ปรึกษา  318082  เงินกู  Borrowing 

 318029  คาธรรมเนียมและคานายหนาทางดานการเงิน  318083  เงินกูยืม  Foreign Loan 

 318030  คาธรรมเนียมและคานายหนาอ่ืนๆ  318084  กูยืม

 318031  คาบริการขอมูลขาวสาร  318085  คืนเงินกูยืม

 318032  คาใชจายสํานักงานผูแทน  318086  เงินกูยืมที่เปนตราสารหนี้  Foreign Debt Instrument 

 318033  คาโฆษณา  318087  กูยืมที่เปนตราสารหนี้

 318034  คาเชาทรัพยสิน  318088  คืนเงินกูยืมที่เปนตราสารหนี้

 318035  คาใชจายเกี่ยวกับภาพยนตร โทรทัศน และการแสดงตางๆ  318089  เงินใหกูยืม  Lending 

 318036  คาบริการอ่ืนๆ  โปรดระบุรายละเอียด  318090  เงินใหกูยืม  Thai Loan 

 318037  คารับจางผลิตหรือแปรรูป  318091  ใหกูยืม

 318038  เงินวางค้ําประกันตางๆ  318092  รับคืนเงินใหกูยืม

 318168  ศูนยบริหารเงิน  318093  เงินใหกูที่เปนตราสารหนี้  Thai Debt Instrument 

 318041  เงินผลประโยชนจากการลงทุนและการใหกูยืมจากตางประเทศภาคเอกชน  318094  ใหกูยืมที่เปนตราสารหนี้

 318042  กําไร  318095  รับคืนเงินใหกูที่เปนตราสารหนี้

 318043  ปนผล  318132  คาสินคา  Goods 

 318044  ดอกเบี้ยเงินกู  318133  คาสินคาเขา

 318045  ดอกเบี้ยอ่ืนๆ  318134  คาสินคาออก

 318060  เงินทุน  Investment  318135  รับชําระคาสินคาที่ไมไดมีการสงออก

 318061  เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขา  318136  ชําระคาสินคาแทนธุรกิจในเครือ

 318062  เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากตางประเทศ  Foreign Direct Investment  318137  สวนลดคาสินคา

 318063  ลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากตางประเทศ  318138  คากระแสไฟฟา

 318064  คืนเงินลงทนุในธุรกิจในเครือ/สาขาจากตางประเทศ  318139  รับ/คืน เงินมัดจําคาสินคา

 318065  เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในตางประเทศ  Thai Direct Investment  318140  รับ/คืน เงินคาสินคาที่ชําระไวเกิน

รหัสวัตถุประสงค

Transaction Purpose Code



รหัสประเภทธุรกิจ

ISIC Code

A0100  เกษตรกรรม การลาสัตว และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวของ                                                                                                             

A0110  การเพาะปลูก การทําสวน การเพาะพันธุพืช                                                                                                                           

A0111  การเพาะปลูกธัญพืชและพืชผลอื่น ๆ ที่มิไดระบุไวที่อื่น                                                                                                          

A0112  การปลูกผัก การเพาะปลูกพืชพิเศษและพืชในเรือนเพาะชํา                               

A0113  การทําสวนผลไม ผลไมเปลือกแข็ง พืชที่ใชทําเครื่องดื่มและเครื่องเทศ                  

A0120  การทําปศุสัตว                                                                                                                                                   

A0121  การเลี้ยงโค กระบือ แกะ แพะ มา ลา และ ลอ การทําฟารมโคนม                                   

A0122  การเลี้ยงสัตวอื่น การผลิตผลิตภัณฑจากสัตวที่มิไดระบุไวที่อื่น                                                                                               

A0130  การเพาะปลูกพืชไรควบคูกับการเลี้ยงสัตว (แบบผสม)                                                                                                               

A0140  การใหบริการทางการเกษตรและการอนุบาลสัตว ยกเวนการรักษาสัตว                            

A0150  การลาสัตว การดักสัตวและกีฬาลาสัตว รวมทั้งกิจกรรมบริการที่เกี่ยวของ                          

A0200  การทําปาไม การตัดไม และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวของ                                                                                                             

B0500  การประมง การเพาะพันธุปลาและการทําฟารมเลี้ยงปลา กิจกรรมบริการทางการประมง               

C1000  การทําเหมืองถานหินและลิกไนต การสกัดถานหินชนิดรวน                                                        

C1010  การทําเหมืองถานหินและการอัดถานหินใหเปนกอน                                                                                                                   

C1020  การทําเหมืองลิกไนตและการอัดลิกไนตใหเปนกอน                                                                                                                   

C1030  การสกัดและการอัดถานหินชนิดรวนใหเปนกอน                                                                                                                      

C1100  การขุดเจาะน้ํามันปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ

C1110  การขุดเจาะน้ํามันปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ                                                                                                                       

C1120  การใหบริการขุดเจาะน้ํามันและกาซ ยกเวนการสํารวจ                                                                                                                 

C1200  การทําเหมืองแรยูเรเนียมและแรทอเรียม                                                                                                                            

C1300  การทําเหมืองแรโลหะ                                                                                                                                              

C1310  การทําเหมืองแรเหล็ก                                                                                                                                             

C1320  การทําเหมืองแรที่มิใชเหล็ก ยกเวนแรยูเรเนียมและแรทอเรียม                                                                                                     

C1400  การทําเหมืองแรอื่น ๆ และเหมืองหิน                                                                                                                               

C1410  การทําเหมืองหิน ทราย และดินเหนียว                                                                                                                                

C1420  การทําเหมืองแร และเหมืองหินที่มิไดระบุไวที่อื่น                                                                                                               

C1421  การทําเหมืองแรที่ใชทําสารเคมีและปุย                                                                                                                            

C1422  การผลิตเกลือ                                                                                                                                                    

C1429  การทําเหมืองแรและเหมอืงหินอื่น ๆ ที่มิไดระบุไวที่อื่น                                                                                                         

D1500  การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดิ่ม                                                                                                                             

D1510  การผลิต การแปรรูป และการถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว ปลา ผลไม ผัก นํ้ามัน และไขมัน                  

D1511  การผลิต การแปรรูป และการถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว และผลิตภัณฑเน้ือสัตว                    

D1512  การแปรรูปและการถนอมอาหารประเภทปลาและผลิตภัณฑประมง                                   

D1513  การแปรรูปและการถนอมอาหารประเภทผลไมและผัก                                                         

D1514  การผลิตนํ้ามันและไขมันจากพืชและสัตว                                                                                                                             

D1520  การผลิตผลิตภัณฑนม                                                                                                                                              

D1530  การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการสีเมล็ดพืช แปงและผลิตภัณฑแปง และอาหารสัตว                                            

D1531  การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการสีเมล็ดพืช                                                                                                                          

D1532  การผลิตแปงและผลิตภัณฑแปง                                                                                                                                     

D1533  การผลิตอาหารสัตว                                                                                                                                               

D1540  การผลิตผลิตภัณฑอาหารประเภทอื่น ๆ                                                                                                                               

D1541  การผลิตขนมปงและขนมที่ทําจากแปง                                                                                                                                 

D1542  การผลิตนํ้าตาล                                                                                                                                                   

D1543  การผลิตโกโก ช็อกโกแลต และขนมที่ทําจากนํ้าตาล                                                                                                                     

D1544  การผลิตมะกะโรนี เสนบะหมี่ เสนกวยเต๋ียว และผลิตภัณฑที่ทําจากแปงที่คลายคลึงกัน                        

D1549  การผลิตผลิตภัณฑอาหารอื่น ๆ ที่มิไดระบุไวที่อื่น                                                                                                              

D1550  การผลิตเครื่องดื่ม                                                                                                                                              



รหัสประเภทธุรกิจ

ISIC Code

D1551  การตม การกลั่น และการผสมสุรา การผลิตเอทิลอัลกอฮอลที่ไดจากการหมัก                  

D1552  การผลิตสุราผลไม                                                                                                                                                

D1553  การผลิตสุราจากมอลท และมอลท                                                                                                                                    

D1554  การผลิตนํ้าอัดลม นํ้าแร                                                                                                                                          

D1600  การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ                                                                                                                                           

D1700  การผลิตสิ่งทอ                                                                                                                                                   

D1710  การปน การทอ และการแตงสําเร็จสิ่งทอ                                                                                                                            

D1711  การปนเสนใยผาและการทอผา

D1712  การแตงสําเร็จสิ่งทอ                                                                                                                                             

D1720  การผลิตสิ่งทออื่น ๆ                                                                                                                                             

D1721  การผลติผลิตภัณฑสิ่งทอยกเวนเครื่องแตงกาย                                                                                                                      

D1722  การผลิตพรมและเครื่องปูลาด                                                                                                                                       

D1723  การผลิตเชือกสายระโยงระยาง เชือกเสนใหญ ตาขาย แห อวน               

D1729  การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ที่มิไดระบุไวที่อื่น                                                                                                                      

D1730  การผลิตสิ่งทอประเภทถัก                                                                                                                                          

D1800  การผลิตเครื่องแตงกาย การตกแตง และการยอมสีขนสัตว                                                                                                             

D1810  การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวนที่ทําจากขนสัตว                                                                                                                     

D1820  การตกแตง การยอมสีขนสัตว และการผลิตผลิตภัณฑจากขนสัตว

D1900  การฟอกหนงัและการตกแตงหนัง การผลิตกระเปาเดินทาง การเปาถือ อานมา บังเหืยน และรองเทา

D1910  การฟอกหนังและการตกแตงหนัง การผลิตกระเปาเดินทาง การเปาถือ อานมา บังเหืยน และรองเทา                              

D1911  การฟอกหนังและการตกแตงหนัง                                                                                                                                      

D1912  การผลิตกระเปาเดินทาง การเปาถือ อานมา และบังเหียน                                                                                                             

D1920  การผลิตรองเทา                                                                                                                                                  

D2000  การผลิตไมและผลิตภัณฑไมและไมกอก ยกเวนเครื่องเรือนการผลิตสินคาที่ทําจากฟางและวัสดุถัก                  

D2010  โรงเลื่อยและโรงไสไม                                                                                                                                            

D2020  การผลิตผลิตภัณฑจากไม ไมกอก ฟาง และวัสดุถัก

D2021  การผลิตแผนไมบาง แผนไมอัด แผนไมประสาน แผนชิ้นไมอัด แผนผนัง และแผนอื่น ๆ                      

D2022  การผลิตเครื่องไมกอสรางอาคาร                                                                                                                                  

D2023  การผลิตภาชนะที่ทําจากไม                                                                                                                                         

D2029  การผลิตผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่ทําจากไม การผลิตผลิตภัณฑจากไมกอก ฟาง และวัสดุถัก                       

D2100  การผลติกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ                                                                                                                                 

D2101  การผลิตเย่ือกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง                                                                                                                         

D2102  การผลิตกระดาษลูกฟูกและแผนกระดาษลูกฟูก ภาชนะบรรจุที่ทําจากกระดาษและกระดาษแข็ง                              

D2109  การผลิตผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่ทําจากกระดาษและกระดาษแข็ง                   

D2200  การทําสิ่งพิมพ การพิมพ และการทําสําเนาสื่อบันทึก                                                                                                                 

D2210  การทําสิ่งพิมพ                                                                                                                                                  

D2211  การพิมพหนังสือ แผนพับ หนังสือดนตรี และสิ่งพิมพอื่น ๆ                                                                                                         

D2212  การทําหนังสือพิมพ วารสาร และวารสารรายเดือน                                                                                                                      

D2213  การจําทําและเผยแพรโดยสื่อบันทึก                                                                                                                                  

D2219  การทําสิ่งพิมพอื่น ๆ                                                                                                                                            

D2220  การพิมพและกิจกรรมบริการทางการพิมพ                                                                                                                             

D2221  การพิมพ                                                                                                                                                        

D2222  กิจกรรมบริการทางการพิมพ                                                                                                                                        

D2230  การทํานําเนาสื่อบันทึก                                                                                                                                            

D2300  การผลิตถานหิน ผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ผานการกลั่นและเชื้อเพลิงนิวเคลียร                 

D2310  การผลิตผลิตภัณฑถานหินที่ใชกับเตาอบ                                                                                                                           

D2320  การผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ผานการกลั่น                                                                                                                       

D2330  การผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร                                                                                                                                     

D2400  การผลิตสารเคมี และผลิตภัณฑเคมี                                                                                                                                 



รหัสประเภทธุรกิจ
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D2410  การผลิตสารเคมีขั้นมูลฐาน                                                                                                                                        

D2411  การผลิตสารเคมีขั้นมูลฐาน ยกเวนปุยและสารประกอบไนโตรเจน                  

D2412  การผลิตปุยและสารประกอบไนโตรเจน                                                                                                                                 

D2413  การผลิตวัสดุพลาสติกและยางสังเคราะห                                                                                                                             

D2420  การผลิตผลิตภัณฑเคมีอื่น ๆ                                                                                                                                      

D2421  การผลิตยาปราบศัตรูพืชและวัสดุเคมีการเกษตรอื่น ๆ                                                                                                                 

D2422  การผลิตสี วารนิชและวัสดุเคลือบผิวที่คลายคลึงกัน หมึกพิมพ และนํ้ามันทาไม                       

D2423  การผลิตยารักษาโรค สารเคมีที่ใชในการผลิตยา ผลิตภัณฑจากสมุนไพร                         

D2424  การผลิตสบูและผงซักฟอก ผลิตภัณฑที่ใชสําหรับทําความสะอาด นํ้าหอม และเครื่องหอม                              

D2429  การผลิตผลิตภัณฑเคมีอื่น ๆ ที่มิไดระบุไวที่อื่น                                                                                                               

D2430  การผลิตเสนใยประดิษฐ                                                                                                                                           

D2500  การผลิตยางและผลิตภัณฑพลาสติก                                                                                                                                   

D2510  การผลิตผลิตภัณฑยาง                                                                                                                                             

D2511  การผลิตยางนอกและยางในรถยนต และการหลอดอกยาง                            

D2519  การผลิตผลิตภัณฑอื่น ๆ จากยาง                                                                                                                                   

D2520  การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก                                                                                                                                         

D2600  การผลิตผลิตภัณฑอื่น ๆ จากแรอโลหะ                                                                                                                              

D2610  การผลิตแกวและผลิตภัณฑจากแกว                                                                                                                                  

D2690  การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะที่มิไดระบุไวที่อื่น                                                                                                               

D2691  การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกที่มิใชเพื่อการกอสรางและไมเปนวัสดุทนไฟ                  

D2692  การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกทนไฟ                                                                                                                                     

D2693  การผลิตผลิตภัณฑจากดินเหนียวและเซรามิกที่ใชเพื่อการกอสรางและไมเปนวัสดุทนไฟ                         

D2694  การผลิตปูนซีเมนต ปูนไลม และปูนปลาสเตอร                                                                                                                       

D2695  การผลิตผลิตภัณฑคอนกรีต ปูนซีเมนต และปูนปลาสเตอร                         

D2696  การตัดแตงหิน                                                                                                                                                   

D2699  การผลิตผลิตภัณฑอื่น ๆ จากแรอโลหะที่มิไดระบุไวที่อื่น                                                                                                        

D2700  การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน                                                                                                                                           

D2710  การผลิตเหล็กและเหล็กกลาขั้นมูลฐาน                                                                                                                              

D2720  การผลิตโลหะมีคาและโลหะอื่นที่มิใชเหล็กขั้นมูลฐาน                                                                                                              

D2730  การหลอโลหะ                                                                                                                                                     

D2731  การหลอเหล็กและเหล็กกลา                                                                                                                                        

D2732  การหลอโลหะที่มิใชเหล็ก                                                                                                                                        

D2800  การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวนเครื่องจักรกลและอุปกรณ                   

D2810  การผลิตผลิตภัณฑโลหะที่ใชในการกอสราง ถังนํ้า ที่เก็บนํ้า และเครื่องทําไอนํ้า                        

D2811  การผลิตผลิตภัณฑโลหะที่ใชในการกอสราง                                                                                                                         

D2812  การผลิตถังนํ้า ที่เก็บนํ้า และภาชนะที่ทําจากโลหะ                                                                                                                   

D2813  การผลิตเครื่องทําไอนํ้า ยกเวนเครื่องทํานํ้ารอนจากสวนกลาง             

D2890  การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่น ๆ กิจกรรมบริการที่เกี่ยวของ                   

D2891  การหลอม การอัด การบด การขดโลหะ ผงผสมโลหะ            

D2892  การปรับปรุงคุณภาพโลหะโดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทําสัญญาจาง                         

D2893  การผลิตเครื่องตัด เครื่องมือ เครื่องใชที่ทําจากโลหะ                                                                                                             

D2899  การผลิตผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่ทําจากโลหะประดิษฐที่มิไดระบุไวที่อื่น                                                                                               

D2900  การผลิตเครื่องจักรกลและอุปกรณที่มิไดระบุไวที่อื่น                                                                                                            

D2910  การผลิตเครื่องจักรกลเพื่อใชงานทั่วไป                                                                                                                           

D2911  การผลิตเครื่องยนตและเครื่องกังหัน ยกเวนเครื่องยนตที่ใชกับอากาศยาน ยานพาหนะ และรถจักรยานยนต

D2912  การผลิตเครื่องสูบ คอมเพรสเซอร กอกนํ้า และวาลว                                                                                                                 

D2913  การผลิตตลับลูกปน เกียร ชิ้นสวนในระบบเกียรและการขับเคลื่อน    

D2914  การผลิตเตาอบ เตาเผา และหัวเผา                                                                                                                                   

D2915  การผลิตอุปกรณสําหรับยกและเคลื่อนยาย                                                                                                                            
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D2919  การผลิตเครื่องจักรกลอื่น ๆ เพื่อใชงานทั่วไป

D2920  การผลิตเครื่องจักรกลเพื่องานเฉพาะอยาง                                                                                                                          

D2921  การผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรและปาไม                                                                                                                           

D2922  การผลิตเครื่องมือกล                                                                                                                                             

D2923  การผลิตเครื่องจักรกลสําหรับงานโลหะกรรม                                                                                                                           

D2924  การผลิตเครื่องจักรกลที่ใชในเหมืองแร เหมืองหินและการกอสราง          

D2925  การผลิตเครื่องจักรกลที่ใชในกรรมวิธีการผลิตอาหาร เครื่องดิ่มและยาสูบ                 

D2926  การผลิตเครื่องจักรกลที่ใชในการทอผา ผลิตเครื่องแตงกายและหนังสัตว                      

D2927  การผลิตอาวุธและกระสุน                                                                                                                                           

D2929  การผลิตเครื่องจักรกลเพื่องานเฉพาะอยางอื่น ๆ                                                                                                                    

D2930  การผลิตของใชภายในบานที่มิไดระบุไวที่อื่น                                                                                                                    

D3000  การผลิตเครื่องใชสํานักงาน เครื่อทําบัญชี และเครื่องคอมพิวเตอร                                                                                                   

D3100  การผลิตเครื่องจักรกลไฟฟาและเครื่องมือไฟฟาที่มิไดระบุไวที่อื่น                                                                                               

D3110  การผลิตมอเตอรไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา และหมอแปลงไฟฟา                  

D3120  การผลิตเครื่องสงกระแสไฟฟา และเครื่องมือควบคุม                                                                                                                 

D3130  การผลิตลวดและสายเคเบิลชนิดหุมฉนวน                                                                                                                              

D3140  การผลิตหมือกําเนิดไฟฟา เซลไฟฟาปฐมภูมิ และแบตเตอรี่                        

D3150  การผลิตหลอดไฟฟาและอุปกรณใหแสงสวาง                                                                                                                           

D3190  การผลิตอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ที่มิไดระบุไวที่อื่น                                                                                                                

D3200  การผลิตวิทยุ โทรทัศน และอุปกรณและเครื่องมือในการคมนาคม                              

D3210  การผลิตวาลวและหลอดอิเล็กโทรนิคส และอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ                                                         

D3220  การผลิตอุปกรณเครื่องสงทางโทรทัศนและวิทยุ เครื่องมือสําหรับสายโทรศัพทและสายโทรเลข                               

D3230  การผลิตอุปกรณเครื่องสงทางโทรทัศนและวิทยุ เครื่องบันทึกเสยีงหรือภาพ และอุปกรณที่เกี่ยวของ                          

D3300  การผลิตเครื่องมือแพทย เครื่องมือเกี่ยวกับสายตาและนาฬิกา                                                                                                        

D3310  การผลิตเครื่องมือแพทยและเครื่องมือที่ใชในการวัด ตรวจสอบ ทดสอบ นํารอง และการอื่น ๆ ยกเวนเครื่องมือเกี่ยวกับสายตา

D3311  การผลิตเครื่องมือแพทย เครื่องมือผาตัด และเครื่องมือตรวจรักษาโรคกระดูก

D3312  การผลิตเครื่องมือที่ใชในการวัด ตรวจสอบ ทดสอบ นํารอง และการอื่น ๆ ยกเวนเครื่องมือที่ใชในการควบคุมการผลิตในทางอุตสาหกรรม

D3313  การผลิตเครื่องมือที่ใชในการควบคุมการผลิตในทางอุตสาหกรรม                                                                        

D3320  การผลิตเครื่องมือเกี่ยวกับสายตาและอุปกรณที่ใชเกี่ยวกับการถายภาพ                                                                           

D3330  การผลิตนาฬิกา                                                                                                                                                   

D3400  การผลิตยานยนต รถพวง และรถกึ่งพวง                                                                                                                             

D3410  การผลิตยานยนต                                                                                                                                                  

D3420  การผลิตตัวถังยานยนต การผลิตรถพวงและรถกึ่งพวง                                                                                                                 

D3430  การผลิตชิ้นสวนและอุปกรณประกอบยานยนตและเครื่องยนต                                                                

D3500  การผลิตอุปกรณขนสงอื่น ๆ                                                                                                                                       

D3510  การตอเรือและการซอมเรือ                                                                                                                                        

D3511  การตอเรือและการซอมเรือ                                                                                                                                        

D3512  การตอเรือและการซอมเรือที่ใชเพื่อการพักผอนและการกีฬา                                                                                                         

D3520  การผลิตเครื่องขับเคลื่อน รถไฟ รถราง และอุปกรณรถไฟอื่น ๆ                                                                                                        

D3530  การผลิตอากาศยานและยานอวกาศ                                                                                                                                      

D3590  การผลิตอุปกรณขนสงที่มิไดระบุไวที่อื่น                                                                                                                        

D3591  การผลิตรถจักรยานยนต                                                                                                                                            

D3592  การผลิตรถจักรยานสองลอและรถคนพิการ                                                                                                                              

D3599  การผลิตอุปกรณขนสงอื่น ๆ ที่มิไดระบุไวที่อื่น                                                                                                                

D3600  การผลิตเครื่องเรือน การผลิตที่มิไดระบุไวที่อื่น                                                                                                               

D3610  การผลิตเครื่องเรือน                                                                                                                                             

D3690  การผลิตที่มิไดระบุไวที่อื่น                                                                                                                                   

D3691  การผลิตเครื่องประดับและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ                                                                                                                   

D3692  การผลิตเครื่องดนตรี                                                                                                                                             
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D3693  การผลิตเครื่องกีฬา                                                                                                                                              

D3694  การผลิตเครื่องเลนเกมสและของเลน                                                                                                                               

D3699  การผลิตอื่น ๆ ที่มิไดระบุไวที่อื่น                                                                                                                            

D3700  การนํากลับมาใชใหม                                                                                                                                              

D3710  การนําเศษโลหะมาหลอมใหม                                                                                                                                          

D3720  การนําเศษวัสดุที่มิใชโลหะมาหลอมใหม                                                                                                                             

E4000  การจายไฟฟา กาซ ไอนํ้า และนํ้ารอน                                                                                                                              

E4010  การผลิต การเก็บ และการจายไฟฟา                                                                                                                                 

E4020  การผลิตกาซ การจายเชื้อเพลิงชนิดกาซผานทอ                                                                                                                    

E4030  การจายไอนํ้าและนํ้ารอน                                                                                                                                          

E4100  การเก็บนํ้า การกรองนํ้า และการจายนํ้า                                                                                                                             

F4500  การกอสราง                                                                                                                                                     

F4510  การรื้อปรับพื้นที่กอสรางและการขุดเจาะพื้นดิน                                                                                                                  

F4520  การกอสรางอาคารทั่วไป งานวิศวกรรมโยธา                                                                                                                          

F4530  การติดต้ังภายในตัวอาคาร                                                                                                                                         

F4540  การรับเหมากอสรางทั่วไป                                                                                                                                        

F4550  การใหเชาอุปกรณที่ใชในการกอสรางหรือการรื้อทําลายโดยมีผูควบคุม                                                                                              

G5000  การขาย การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต การขายปลีกนํ้ามันเชื้อเพลิงรถยนต                                        

G5010  การขายยานยนต                                                                                                                                                   

G5020  การบํารุงรักษา การซอมแซมยานยนต                                                                                                                                 

G5030  การขายอะไหลยานยนตและชิ้นสวนอุปกรณที่เกี่ยวของ                                                                                                              

G5040  การขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมรถจักรยานยนต อะไหล และชิ้นสวนอุปกรณที่เกี่ยวของ                             

G5050  การขายปลีกนํ้ามันเชื้อเพลิงรถยนต                                                                                                                                

G5100  การขายสงและการคาเพื่อคานายหนา ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต                                                     

G5110  การขายสงโดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทําสัญญาจาง                                                  

G5120  ตัวแทนการขายสงวัตถุดิบทางการเกษตร สัตวที่มีชีวิต อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ               

G5121  ตัวแทนการขายสงวัตถุดิบทางการเกษตร และสัตวที่มีชีวิต                                                                                                           

G5122  ตัวแทนการขายสงอาหาร เครื่องดิ่ม และยาสูบ                                                                                                                       

G5123  การขายสงเบียร ไวน และเครื่องดื่มชนิดที่มีแอลกอฮอล 

G5130  การขายสงของใชภายในบาน                                                                                                                                        

G5131  การขายสงสินคาสิ่งทอ เสื้อผา และรองเทา                                                                                                                       

G5139  การขายสงของใชอื่น ๆ ภายในบาน                                                                                                                                 

G5140  การขายสงสินคาขั้นกลางที่มิใชทางการเกษตร เศษหรือสิ่งของที่ไมใชแลว                 

G5141  การขายสงเชื้อเพลิงที่เปนของแข็ง ของเหลว กาซ และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ                          

G5142  การขายสงโลหะและแรโลหะ                                                                                                                                         

G5143  การขายสงวัสดุกอสราง ฮารดแวรอุปกรณที่ใชสําหรับการวางทอ และการทําความรอน และอุปกรณที่เกี่ยวของ

G5149  การขายสงสินคาขั้นกลางอื่น ๆ เศษหรือสิ่งของที่ไมใชแลว                                                                                                       

G5150  การขายสงเครื่องจักร และอุปกรณที่เกี่ยวของ                                                                                                                    

G5190  การขายสงสินคาประเภทอื่น ๆ                                                                                                                                     

G5200  การขายปลีก ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต การซอมแซมของใชสวนบุคคล และของใชภายในบาน                      

G5210  การขายปลีกในรานคาทั่วไป                                                                                                                                       

G5211  การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ                                                                                                                            

G5219  การขายปลีกสินคาทั่วไป อื่น ๆ                                                                                                                                   

G5220  การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบในรานเฉพาะอยางของสินคาน้ัน ๆ                        

G5230  การขายปลีกสินคาอื่น ๆ ในรานเฉพาะอยางของสินคาน้ัน ๆ                                                                                                          

G5231  การขายปลีกยารักษาโรค เครื่องสําอาง                                                                                                                               

G5232  การขายปลีกผลิตภัณฑสิ่งทอ เสื้อผา รองเทา เครื่องหนัง                                                                                                          

G5233  การขายปลีกของใชภายในบาน                                                                                                                                       

G5234  การขายปลีกฮารดแวร สี และกระจก
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G5239  การขายปลีกสินคาอื่น ๆ ในรานเฉพาะอยางของสินคาน้ัน ๆ                                                                                                          

G5240  การขายปลีกขอใชแลวหรือของเกาในราน

G5250  การขายปลีกสินคาโดยไมมีราน                                                                                                                                    

G5251  การขายปลีกดายใบสั่งทางไปรษณีย                                                                                                                                 

G5252  การขายปลีกตามแผงลอยและตลาดสด                                                                                                                                    

G5259  การขายปลีกสินคาอื่น ๆ                                                                                                                                          

G5260  การซอมแซมของใชสวนบุคคลและของใชภายในบาน                                      

H5500  โรงแรมและภัตตาคาร                                                                                                                                               

H5510  โรงแรม คายพัก และที่พักชั่วคราว                                                                                                                                

H5520  ภัตตาคาร บาร และโรงอาหาร                                                                                                                                       

I6000  การขนสงทางบก การขนสงทางทอ                                                                                                                                    

I6010  การขนสงทางรถไฟ                                                                                                                                                 

I6020  การขนสงทางบกอื่น ๆ                                                                                                                                             

I6021  การขนสงผูโดยสารทางบกอื่น ๆ ที่มีตารางเวลา                                                                                                                     

I6022  การขนสงผูโดยสาร ทางบกอื่น ๆ ที่ไมมีตารางเวลา

I6023  การขนสงสินคาทางถนน                                                                                                                                            

I6030  การขนสงทางทอ                                                                                                                                                  

I6100  การขนสงทางนํ้า                                                                                                                                                  

I6110  การขนสงทางทะเลหลวงและทะเลชายฝง                                                                                                                               

I6120  การขนสงทางนํ้าภายในประเทศ                                                                                                                                       

I6200  การขนสงทางอากาศ                                                                                                                                                

I6210  การขนสงทางอากาศที่มีตารางเวลา                                                                                                                                  

I6220  การขนสงทางอากาศที่ไมมีตารางเวลา                                                                                                                               

I6300  กิจกรรมสนับสนุนและชวยเหลือเกี่ยวกับการขนสง กิจกรรมของตัวแทนการทองเที่ยว                          

I6301  การรับบรรทุกของ                                                                                                                                                 

I6302  สถานที่เก็บสินคาและการเก็บสินคา                                                                                                                               

I6303  กิจกรรอื่นที่สนับสนุนการขนสง                                                                                                                                   

I6304  กิจกรรมของตัวแทนการทองเที่ยวและผูนําเที่ยว กิจกรรมบริการนักทองเที่ยวที่มิไดระบุไวที่อื่น                    

I6309  กิจกรรมของตัวแทนขนสงอื่น ๆ                                                                                                                                     

I6400  การไปรษณียและการโทรคมนาคม                                                                                                                                      

I6410  กิจกรรมทางไปรษณีย และการรับสงพัสดุภัณฑ                                                                                                                       

I6411  กิจกรรมทางไปรษณียของรัฐ                                                                                                                                        

I6412  กิจกรรมเยี่ยงไปรษณียที่มิใชของรัฐ                                                                                                                             

I6420  การโทรคมนาคม                                                                                                                                                    

J6500  การเปนตัวกลางทางการเงิน ยกเวนการประกันภัยและกองทุนเลี้ยงชีพ             

J6510  การเปนตัวกลางทางเงินตรา                                                                                                                                        

J6511  ธนาคารกลาง                                                                                                                                                      

J6519  การเปนตัวกลางทางเงินตราอื่น ๆ                                                                                                                                  

J6590  การเปนตัวกลางทางการเงินอื่น ๆ                                                                                                                                  

J6591  การเชาซื้อ                                                                                                                                                     

J6592  การใหสินเชื่ออื่น ๆ                                                                                                                                            

J6599  การเปนตัวกลางทางการเงินอื่น ๆ ที่มิไดระบุไวที่อื่น                                                                                                           

J6600  การประกันภัยและกองทุนเลี้ยงชีพ ยกเวนการประกันสังคมแบบบังคับ                      

J6601  การประกันชีวิต                                                                                                                                                  

J6602  กองทุนเลี้ยงชีพ                                                                                                                                                 

J6603  การประกันภัยอื่น ๆ ที่มิใชการประกันชีวิต                                                                                                                       

J6700  กิจกรรมตัวกลางสนับสนุนทางการเงิน                                                                                                                                
J6710  กิจกรรมตัวกลางสนับสนุนทางการเงิน ยกเวนการประกันภัยและกองทุนเลี้ยงชีพ                   

J6711  การบริหารตลาดการเงิน                                                                                                                                            
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J6712  การซื้อขายหลักทรัพย                                                                                                                                            

J6719  กิจกรรมตัวกลางสนับสนุนทางการเงินที่มิไดระบุไวที่อื่น                                                                                                          

J6720  กิจกรรมตัวกลางสนับสนุนการประกันภัยและกองทุนเลี้ยงชีพ             

K7000  กิจกรรมดานการคาอสังหาริมทรัพย                                                                                                                                

K7010  การใหเชาหรือการใหเชาชวงอสังหาริมทรัพย                                                                                                                     

K7020  กิจกรรมดานการคาอสังหาริมทรัพยโดยคิดคาตอบแทนเปนครั้งคราวหรือตามสัญญา                   

K7100  การใหเชาเครื่องจักรและอุปกรณโดยไมมีผูควบคุม การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชภายในบาน                

K7110  การใหเชาอุปกรณการขนสง                                                                                                                                       

K7111  การใหเชาอุปกรณขนสงทางบก                                                                                                                                     

K7112  การใหเชาอุปกรณขนสงทางนํ้า                                                                                                                                    

K7113  การใหเชาอุปกรณขนสงทางอากาศ                                                                                                                                  

K7120  การใหเชาเครื่องจักรและอุปกรณอื่น ๆ                                                                                                                           

K7121  การใหเชาเครื่องจักรและอุปกรณทางการเกษตร                                                                                                                      

K7123  การใหเชาเครื่องจักรและอุปกรณสํานักงานรวมทั้งคอมพิวเตอร        

K7129  การใหเชาเครื่องจักรและอุปกรณอื่น ๆ ที่มิไดระบุไวที่อื่น                                                                                                    

K7130  การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชภายในบานที่มิไดระบุไวที่อื่น         

K7200  คอมพิวเตอร และกิจกรรมที่เกี่ยวของ                                                                                                                             

K7210  การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับฮารดแวร                                                                                                                                

K7220  การใหคําปรึกษาและจัดหาซอฟแวร                                                                                                                                   

K7230  การประมวลผลขอมูล                                                                                                                                               

K7240  กิจกรรมฐานขอมูล                                                                                                                                                

K7250  การบํารุงรักษาและการซอมแซมเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชี และเครื่องคอมพิวเตอร                    

K7290  กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร                                                                                                                       

K7300  การวิจัยและการพัฒนา                                                                                                                                             

K7310  การวิจัยและพัฒนาการทดลองดานวิทยาศาสตรธรรมชาติและวิศวกรรม                  

K7320  การวิจัยและพัฒนาการทดลองดานสังคมศาสตรและมนุษวิทยา                 

K7400  กิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ                                                                                                                                          

K7410  การใหบริการทางกฎหมาย การทําบัญชี การตรวจสอบบัญชี การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร 

             การวิจัยทางการตลาด การสํารวจประชามติ การบริการใหคําปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ

K7411  การใหบริการทางกฎหมาย                                                                                                                                           

K7412  การทําบัญชี การตรวจสอบบัญชี การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร                           

K7413  การวิจัยทางการตลาด การสํารวจประชามติ                                                                                                                             

K7414  การบริการใหคําปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ                                                                                                                       

K7420  การบริการใหคาํปรึกษาทางสถาปตยกรรม วิศวกรรม และกิจกรรมทางเทคนิคอื่น ๆ                         

K7421  การบริการใหคําปรึกษาทางสถาปตยกรรม วิศวกรรม และกิจกรรมทางเทคนิคอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ                             

K7422  การบริการการตรวจสอบและวิเคราะหทางเทคนิค                                                                                                                        

K7430  การบริการโฆษณา                                                                                                                                                  

K7490  การบริการทางธุรกิจที่มิไดระบุไวที่อื่น                                                                                                                        

K7491  การจัดหาคนงานและบริหารงานบุคคล                                                                                                                                  

K7492  การสืบสวนและการรักษาความปลอดภัย                                                                                                                                 

K7493  การบริการทําความสะอาดอาคาร                                                                                                                                       

K7494  การบริการการถายรูป                                                                                                                                             

K7495  การบริการบรรจุหีบหอ                                                                                                                                            

K7499  การบริการทางธุรกิจอื่น ๆ ที่มิไดระบุไวที่อื่น                                                                                                                 

L7500  การบริหารราชการและการปองกันประเทศ การประกันสังคมแบบบังคับ                        

L7510  การบริหารราชการและการบริการทางสังคม                                                                                                                            

L7511  การใหบริการสาธารณะทั่วไป                                                                                                                                       



รหัสประเภทธุรกิจ

ISIC Code

L7512  การบริการชุมชนดานสุขภาพ การบริการการศึกษา วัฒนธรรม และการบริการทางสังคมอื่น ๆ ยกเวนการประกันสังคม 

L7513  การสงเสริมประสิทธิภาพของธุรกิจ                                                                                                                                 

L7514  กิจกรรมสงเสริมภาครัฐ                                                                                                                                           

L7520  การบริการตอชุมชนโดยรวม                                                                                                                                         

L7521  การตางประเทศ                                                                                                                                                   

L7522  การปองกันประเทศ                                                                                                                                                

L7523  การักษาระเบียบและความปลอดภัยทางสังคม                                                                                                                            

L7530  กิจกรรมการประกันสังคมแบบบังคับ                                                                                                                                  

M8000  การศึกษา                                                                                                                                                        

M8010  การศึกษาระดับประถม                                                                                                                                              

M8020  การศึกษาระบบมัธยม                                                                                                                                               

M8021  การศึกษาระดับมัธยมทั่วไป                                                                                                                                        

M8022  การศึกษาระดับอาชีวะ                                                                                                                                             

M8030  การศึกษาขั้นสูง                                                                                                                                                 

M8090  การศึกษาระดับผูใหญและอื่น ๆ                                                                                                                                   

N8500  การบริการเกี่ยวกับสุขภาพและสังคมสงเคราะห                                                                                                                       

N8510  การบริการเกี่ยวกับสุขภาพคน                                                                                                                                      

N8511  การใหการรักษาพยาบาล                                                                                                                                            

N8512  การตรวจรักษาโรค และทันตกรรม                                                                                                                                     

N8519  การบริการเกี่ยวกับสุขภาพอื่น ๆ                                                                                                                                  

N8520  การรักษาสัตว                                                                                                                                                   

N8530  การสังคมสงเคราะห                                                                                                                                               

N8531  การสังคมสงเคราะหดวยการใหที่พัก                                                                                                                               

N8532  การสังคมสงเคราะหที่ไมใหที่พัก                                                                                                                                

O9000  การกําจัดนํ้าเสีย การสุขาภิบาล และกิจกรรมอื่นที่คลายคลึงกัน                                                                                                      

O9100  กิจกรรมขององคกรสมาชิกที่มิไดระบุไวที่อื่น                                                                                                                    

O9110  กิจกรรมขององคกรทางธุรกิจ องคกรนายจาง และองคกรทางวิชาชีพ                  

O9111  กิจกรรมขององคกรทางธุรกิจ และองคกรนายจาง                                                                                                                      

O9112  กิจกรรมองคกรทางวิชาชีพ                                                                                                                                         

O9120  กิจกรรมความรวมมือทางการคา                                                                                                                                     

O9190  กิจกรรมขององคกรสมาชิกอื่น ๆ                                                                                                                                    

O9191  กิจกรรมองคกรทางศาสนา                                                                                                                                           

O9192  กิจกรรมองคกรทางการเมือง                                                                                                                                        

O9199  กิจกรรมองคกรสมาชิกอื่น ๆ ที่มิไดระบุไวที่อื่น                                                                                                                

O9200  กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา                                                                                                                            

O9210  ภาพยนต วิทยุ โทรทัศน และกิจกรรมบันเทิงอื่น ๆ                                                                                                                  

O9211  การผลิตและจําหนายภาพยนตและวีดีโอ                                                                                                                               

O9212  การฉายภาพยนตร                                                                                                                                                   

O9213  การกระจายเสียงทางวิทยุ และแพรภาพทางโทรทัศน                    

O9214  ศิลปการละคร การดนตรี และอื่น ๆ                                                                                                                                  

O9219  กิจกรรมบันเทิงอื่น ๆ ที่มิไดระบุไวที่อื่น                                                                                                                     

O9220  กิจกรรมบันเทิงอื่น ๆ ที่มิไดระบุไวที่อื่น                                                                                                                     

O9230  หองสมุด สถานที่เก็บเอกสารสําคัญ พิพิธภัณฑและกิจกรรมทางดานวัฒนธรรมอื่น ๆ 

O9231  งานหองสมุดและสถานที่เก็บเอกสารสําคัญ

O9232  งานพิพิธภัณฑและอนุรักษสถานที่ทางประวัติศาสตร                                                                                                                 

O9233  งานสวนพฤกษศาสตร สวนสัตว และวนอุทยาน                        

O9240  การกีฬา และกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ                                                                                                                               

O9241  การกีฬา                                                                                                                                                         

O9249  กิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ                                                                                                                                          



รหัสประเภทธุรกิจ

ISIC Code

O9300  กิจกรรมบริการอื่น ๆ                                                                                                                                             

O9301  บริการซักรีด ซักแหงเสื้อผาและเสื้อขนสัตว                                                                                                                     

O9302  บริการรานทําผม และเสริมสวย                                                                                                                                      

O9303  บริการการทําศพและกิจกรรมที่เกี่ยวของ                                                                                                                            

O9309  กิจกรรมบริการอื่น ๆ ที่มิไดระบุไวที่อื่น                                                                                                                      

P9500  บานสวนบุคคลพรอมลูกจาง                                                                                                                                       

Q9900  องคการระหวางประเทศและองคการตางประเทศอื่น ๆ และสมาชิก                            

Q9999  ไมทราบ



กระบี่ เกาะลันตา [81030000] กรุงเทพมหานคร เขตหวยขวาง [10170000] ขอนแกน เปอยนอย [40110000]

กระบี่ เขาพนม [81020000] กาญจนบุรี *บานทวน [71810000] ขอนแกน พระยืน [40030000]

กระบี่ คลองทอม [81040000] กาญจนบุรี ดานมะขามเตี้ย [71110000] ขอนแกน พล [40120000]

กระบี่ ปลายพระยา [81060000] กาญจนบุรี ทองผาภูมิ [71070000] ขอนแกน ภูผามาน [40200000]

กระบี่ เมืองกระบี่ [81010000] กาญจนบุรี ทามวง [71060000] ขอนแกน ภูเวียง [40160000]

กระบี่ ลําทับ [81070000] กาญจนบุรี ทามะกา [71050000] ขอนแกน มัญจาคีรี [40170000]

กระบี่ เหนือคลอง [81080000] กาญจนบุรี ไทรโยค [71020000] ขอนแกน เมืองขอนแกน [40010000]

กระบี่ อาวลึก [81050000] กาญจนบุรี บอพลอย [71030000] ขอนแกน แวงนอย [40140000]

กรุงเทพมหานคร *บานทะวาย [10810000] กาญจนบุรี พนมทวน [71090000] ขอนแกน แวงใหญ [40130000]

กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย [10330000] กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี [71010000] ขอนแกน สีชมพู [40060000]

กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน [10180000] กาญจนบุรี เลาขวัญ [71100000] ขอนแกน หนองเรือ [40040000]

กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา [10460000] กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ [71040000] ขอนแกน หนองสองหอง [40150000]

กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว [10430000] กาญจนบุรี สังขละบุรี [71080000] ขอนแกน อุบลรัตน [40080000]

กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร [10300000] กาญจนบุรี สาขาตําบลทากระดาน* [71510000] จันทบุรี *กิ่งอําเภอกําพุธ [22810000]

กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง [10350000] กาญจนบุรี หนองปรือ [71120000] จันทบุรี กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ [22100000]

กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง [10360000] กาญจนบุรี หวยกระเจา [71130000] จันทบุรี แกงหางแมว [22080000]

กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง [10260000] กาฬสินธุ กมลาไสย [46030000] จันทบุรี ขลุง [22020000]

กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต [10020000] กาฬสินธุ กิ่งอําเภอฆองชัย [46180000] จันทบุรี ทาใหม [22030000]

กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน [10190000] กาฬสินธุ กิ่งอําเภอดอนจาน [46170000] จันทบุรี นายายอาม [22090000]

กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา [10480000] กาฬสินธุ กิ่งอําเภอนาคู [46160000] จันทบุรี โปงน้ํารอน [22040000]

กรุงเทพมหานคร เขตทุงครุ [10490000] กาฬสินธุ กิ่งอําเภอสามชัย [46150000] จันทบุรี มะขาม [22050000]

กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี [10150000] กาฬสินธุ กุฉินารายณ [46050000] จันทบุรี เมืองจันทบุรี [22010000]

กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย [10200000] กาฬสินธุ เขาวง [46060000] จันทบุรี สอยดาว [22070000]

กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ [10160000] กาฬสินธุ คํามวง [46100000] จันทบุรี แหลมสิงห [22060000]

กรุงเทพมหานคร เขตบางกะป [10060000] กาฬสินธุ ทาคันโท [46110000] ฉะเชิงเทรา กิ่งอําเภอคลองเขื่อน [24110000]

กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน [10210000] กาฬสินธุ นามน [46020000] ฉะเชิงเทรา ทาตะเกียบ [24100000]

กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน [10050000] กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ [46010000] ฉะเชิงเทรา บางคลา [24020000]

กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม [10310000] กาฬสินธุ ยางตลาด [46070000] ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว [24030000]

กรุงเทพมหานคร เขตบางแค [10400000] กาฬสินธุ รองคํา [46040000] ฉะเชิงเทรา บางปะกง [24040000]

กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ [10290000] กาฬสินธุ สมเด็จ [46130000] ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ [24050000]

กรุงเทพมหานคร เขตบางนา [10470000] กาฬสินธุ สหัสขันธ [46090000] ฉะเชิงเทรา แปลงยาว [24090000]

กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน [10500000] กาฬสินธุ หนองกุงศรี [46120000] ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม [24060000]

กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด [10250000] กาฬสินธุ หวยผึ้ง [46140000] ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา [24010000]

กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก [10040000] กาฬสินธุ หวยเม็ก [46080000] ฉะเชิงเทรา ราชสาสน [24070000]

กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุม [10270000] กําแพงเพชร กิ่งอําเภอโกสัมพีนคร [62110000] ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต [24080000]

กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน [10070000] กําแพงเพชร กิ่งอําเภอบึงสามัคคี [62100000] ชลบุรี กิ่งอําเภอเกาะจันทร [20110000]

กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ [10320000] กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี [62040000] ชลบุรี เกาะสีชัง [20080000]

กรุงเทพมหานคร เขตปอมปราบศัตรูพาย [10080000] กําแพงเพชร คลองขลุง [62050000] ชลบุรี เทศบาลตําบลแหลมฉบัง* [20930000]

กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท [10140000] กําแพงเพชร คลองลาน [62030000] ชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี* [20990000]

กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง [10090000] กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา [62080000] ชลบุรี บอทอง [20100000]

กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร [10010000] กําแพงเพชร ไทรงาม [62020000] ชลบุรี บางละมุง [20040000]

กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ [10220000] กําแพงเพชร ปางศิลาทอง [62090000] ชลบุรี บานบึง [20020000]

กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี [10100000] กาํแพงเพชร พรานกระตาย [62060000] ชลบุรี พนัสนิคม [20060000]

กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา [10120000] กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร [62010000] ชลบุรี พานทอง [20050000]

กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี [10370000] กําแพงเพชร ลานกระบือ [62070000] ชลบุรี เมืองชลบุรี [20010000]

กรุงเทพมหานคร เขตราษฎรบูรณะ [10240000] ขอนแกน กระนวน [40090000] ชลบุรี ศรีราชา [20070000]

กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง [10110000] ขอนแกน กิ่งอําเภอโคกโพธิ์ไชย [40220000] ชลบุรี สัตหีบ [20090000]

กรุงเทพมหานคร เขตลาดพราว [10380000] ขอนแกน กิ่งอําเภอซําสูง [40210000] ชลบุรี สัตหีบ (สาขา) [20510000]

กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง [10450000] ขอนแกน กิ่งอําเภอโนนศิลา [40250000] ชลบุรี หนองใหญ [20030000]

กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา [10390000] ขอนแกน กิ่งอําเภอบานแฮด [40240000] ชัยนาท กิ่งอําเภอเนินขาม [18080000]

กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง [10340000] ขอนแกน กิ่งอําเภอหนองนาคํา [40230000] ชัยนาท กิ่งอําเภอหนองมะโมง [18070000]

กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง [10440000] ขอนแกน เขาสวนกวาง [40190000] ชัยนาท มโนรมย [18020000]

กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ [10130000] ขอนแกน ชนบท [40180000] ชัยนาท เมืองชัยนาท [18010000]

กรุงเทพมหานคร เขตสาทร [10280000] ขอนแกน ชุมแพ [40050000] ชัยนาท วัดสิงห [18030000]

กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม [10420000] ขอนแกน เทศบาลตําบลเมืองพล* [40980000] ชัยนาท สรรคบุรี [18050000]

กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม [10230000] ขอนแกน น้ําพอง [40070000] ชัยนาท สรรพยา [18040000]

กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก [10030000] ขอนแกน บานไผ [40100000] ชัยนาท หันคา [18060000]

กรุงเทพมหานคร เขตหลักส่ี [10410000] ขอนแกน บานฝาง [40020000] ชัยภูมิ กิ่งอําเภอซับใหญ [36160000]

จังหวัด  อําเภอ

Location Code



ชัยภูมิ กิ่งอําเภอซับใหญ (สาขา) [36540000] เชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม (สาขา1) [50520000] นครพนม กิ่งอําเภอวังยาง [48120000]

ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ [36040000] เชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม (สาขา2) [50530000] นครพนม ทาอุเทน [48030000]

ชัยภูมิ แกงครอ [36120000] เชียงใหม ฝาง [50090000] นครพนม ธาตุพนม [48050000]

ชัยภูมิ แกงครอ (สาขา) [36580000] เชียงใหม พราว [50110000] นครพนม นาแก [48070000]

ชัยภูมิ คอนสวรรค [36030000] เชียงใหม เมืองเชียงใหม [50010000] นครพนม นาทม [48110000]

ชัยภูมิ คอนสาร [36130000] เชียงใหม แมแจม [50030000] นครพนม นาหวา [48090000]

ชัยภูมิ คอนสาร (สาขา) [36590000] เชียงใหม แมแตง [50060000] นครพนม บานแพง [48040000]

ชัยภูมิ จัตุรัส [36060000] เชียงใหม แมริม [50070000] นครพนม ปลาปาก [48020000]

ชัยภูมิ เทพสถิต [36090000] เชียงใหม แมวาง [50220000] นครพนม โพนสวรรค [48100000]

ชัยภูมิ เทพสถิต (สาขา) [36560000] เชียงใหม แมอาย [50100000] นครพนม เมืองนครพนม [48010000]

ชัยภูมิ เนนิสงา [36150000] เชียงใหม เวียงแหง [50200000] นครพนม เรณูนคร [48060000]

ชัยภูมิ บานเขวา [36020000] เชียงใหม สะเมิง [50080000] นครพนม ศรีสงคราม [48080000]

ชัยภูมิ บานแทน [36110000] เชียงใหม สันกําแพง [50130000] นครราชสีมา *โนนลาว [30810000]

ชัยภูมิ บานแทน (สาขา) [36570000] เชียงใหม สันทราย [50140000] นครราชสีมา กิ่งอําเภอเทพารักษ [30260000]

ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค [36070000] เชียงใหม สันปาตอง [50120000] นครราชสีมา กิ่งอําเภอบัวลาย [30300000]

ชัยภูมิ ภักดีชุมพล [36140000] เชียงใหม สารภี [50190000] นครราชสีมา กิ่งอําเภอพระทองคํา [30280000]

ชัยภูมิ ภูเขียว [36100000] เชียงใหม หางดง [50150000] นครราชสีมา กิ่งอําเภอเมืองยาง [30270000]

ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ [36010000] เชียงใหม อมกอย [50180000] นครราชสีมา กิ่งอําเภอลําทะเมนชัย [30290000]

ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ (สาขา) [36510000] เชียงใหม ฮอด [50160000] นครราชสีมา กิ่งอําเภอสีดา [30310000]

ชัยภูมิ สาขาตําบลโคกเพชร [36550000] ตรัง กันตัง [92020000] นครราชสีมา แกงสนามนาง [30230000]

ชัยภูมิ สาขาตําบลบานหวาเฒา [36520000] ตรัง กิ่งอําเภอหาดสําราญ [92100000] นครราชสีมา ขามทะเลสอ [30190000]

ชัยภูมิ หนองบัวแดง [36050000] ตรัง นาโยง [92080000] นครราชสีมา ขามสะแกแสง [30110000]

ชัยภูมิ หนองบัวแดง (สาขา) [36530000] ตรัง ปะเหลียน [92040000] นครราชสีมา คง [30040000]

ชัยภูมิ หนองบัวระเหว [36080000] ตรัง เมืองตรัง [92010000] นครราชสีมา ครบุรี [30020000]

ชุมพร ทาแซะ [86020000] ตรัง ยานตาขาว [92030000] นครราชสีมา จักราช [30060000]

ชุมพร ทุงตะโก [86080000] ตรัง รัษฎา [92090000] นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ [30320000]

ชุมพร ปะทิว [86030000] ตรัง วังวิเศษ [92070000] นครราชสีมา ชุมพวง [30170000]

ชุมพร พะโตะ [86060000] ตรัง สิเกา [92050000] นครราชสีมา โชคชัย [30070000]

ชุมพร เมืองชุมพร [86010000] ตรัง หวยยอด [92060000] นครราชสีมา ดานขุนทด [30080000]

ชุมพร ละแม [86050000] ตรัง อําเภอเมืองตรัง สาขา [92510000] นครราชสีมา โนนแดง [30240000]

ชุมพร สวี [86070000] ตราด กิ่งอําเภอเกาะกูด [23060000] นครราชสีมา โนนไทย [30090000]

ชุมพร หลังสวน [86040000] ตราด กิ่งอําเภอเกาะชาง [23070000] นครราชสีมา โนนสูง [30100000]

เชียงราย กิ่งอําเภอดอยหลวง [57180000] ตราด เขาสมิง [23030000] นครราชสีมา บัวใหญ [30120000]

เชียงราย กิ่งอําเภอเวียงเชียงราย [57170000] ตราด คลองใหญ [23020000] นครราชสีมา บานเหลื่อม [30050000]

เชียงราย ขุนตาล [57140000] ตราด บอไร [23040000] นครราชสีมา ประทาย [30130000]

เชียงราย เชียงของ [57030000] ตราด เมืองตราด [23010000] นครราชสีมา ปกธงชัย [30140000]

เชียงราย เชียงแสน [57080000] ตราด แหลมงอบ [23050000] นครราชสีมา ปากชอง [30210000]

เชียงราย เทิง [57040000] ตาก กิ่งอําเภอทาปุย  จ.ตาก [63810000] นครราชสีมา พิมาย [30150000]

เชียงราย ปาแดด [57060000] ตาก กิ่งอําเภอวังเจา [63090000] นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา [30010000]

เชียงราย พญาเม็งราย [57120000] ตาก ทาสองยาง [63050000] นครราชสีมา วังน้ําเขียว [30250000]

เชียงราย พาน [57050000] ตาก บานตาก [63020000] นครราชสีมา สาขาตําบลมะคา-พลสงคร [30510000]

เชียงราย เมืองเชียงราย [57010000] ตาก พบพระ [63070000] นครราชสีมา สีค้ิว [30200000]

เชียงราย แมจัน [57070000] ตาก เมืองตาก [63010000] นครราชสีมา สูงเนิน [30180000]

เชียงราย แมฟาหลวง [57150000] ตาก แมระมาด [63040000] นครราชสีมา เสิงสาง [30030000]

เชียงราย แมลาว [57160000] ตาก แมสอด [63060000] นครราชสีมา หนองบุนนาก [30220000]

เชียงราย แมสรวย [57100000] ตาก สามเงา [63030000] นครราชสีมา หวยแถลง [30160000]

เชียงราย แมสาย [57090000] ตาก อุมผาง [63080000] นครศรีธรรมราช กิ่งอําเภอชางกลาง [80220000]

เชียงราย เวียงแกน [57130000] นครนายก บานนา [26030000] นครศรีธรรมราช กิ่งอําเภอนบพิตํา [80210000]

เชียงราย เวียงชัย [57020000] นครนายก ปากพลี [26020000] นครศรีธรรมราช ขนอม [80150000]

เชียงราย เวียงปาเปา [57110000] นครนายก เมืองนครนายก [26010000] นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ [80190000]

เชียงใหม กิ่งอําเภอดอยหลอ [50240000] นครนายก องครักษ [26040000] นครศรีธรรมราช ฉวาง [80040000]

เชียงใหม กิ่งอําเภอแมออน [50230000] นครปฐม กําแพงแสน [73020000] นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ [80230000]

เชียงใหม จอมทอง [50020000] นครปฐม ดอนตูม [73040000] นครศรีธรรมราช ชะอวด [80070000]

เชียงใหม เชียงดาว [50040000] นครปฐม นครชัยศรี [73030000] นครศรีธรรมราช เชียรใหญ [80060000]

เชียงใหม ไชยปราการ [50210000] นครปฐม บางเลน [73050000] นครศรีธรรมราช เชียรใหญ (สาขา) [80510000]

เชียงใหม ดอยเตา [50170000] นครปฐม พุทธมณฑล [73070000] นครศรีธรรมราช ถ้ําพรรณรา [80180000]

เชียงใหม ดอยสะเก็ด [50050000] นครปฐม เมืองนครปฐม [73010000] นครศรีธรรมราช ทาศาลา [80080000]

เชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม  [50510000] นครปฐม สามพราน [73060000] นครศรีธรรมราช ทุงสง [80090000]

จังหวัด  อําเภอ

Location Code



นครศรีธรรมราช ทุงสง (สาขา) [80550000] นาน ทาวังผา [55060000] ปราจีนบุรี นาดี [25030000]

นครศรีธรรมราช ทุงใหญ [80110000] นาน ทุงชาง [55080000] ปราจีนบุรี บานสราง [25060000]

นครศรีธรรมราช นาบอน [80100000] นาน นานอย [55040000] ปราจีนบุรี ประจันตคาม [25070000]

นครศรีธรรมราช บางขัน [80170000] นาน นาหมื่น [55100000] ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี [25010000]

นครศรีธรรมราช ปากพนัง [80120000] นาน บอเกลือ [55120000] ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ [25080000]

นครศรีธรรมราช พรหมคีรี [80020000] นาน บานหลวง [55030000] ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ [25090000]

นครศรีธรรมราช พระพรหม [80200000] นาน ปว [55050000] ปตตานี กะพอ [94110000]

นครศรีธรรมราช พิปูน [80050000] นาน เมืองนาน [55010000] ปตตานี โคกโพธิ์ [94020000]

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช [80010000] นาน แมจริม [55020000] ปตตานี ทุงยางแดง [94060000]

นครศรีธรรมราช รอนพิบูลย [80130000] นาน เวียงสา [55070000] ปตตานี ปะนาเระ [94040000]

นครศรีธรรมราช รอนพิบูลย (สาขา) [80530000] นาน สองแคว [55130000] ปตตานี มายอ [94050000]

นครศรีธรรมราช ลานสกา [80030000] นาน สันติสุข [55110000] ปตตานี เมืองปตตานี [94010000]

นครศรีธรรมราช สาขาตําบลสวนหลวง** [80520000] บุรีรัมย กระสัง [31030000] ปตตานี แมลาน [94120000]

นครศรีธรรมราช สิชล [80140000] บุรีรัมย กิ่งอําเภอแคนดง [31220000] ปตตานี ไมแกน [94080000]

นครศรีธรรมราช หัวไทร [80160000] บุรีรัมย กิ่งอําเภอบานดาน [31210000] ปตตานี ยะรัง [94100000]

นครศรีธรรมราช หัวไทร (สาขา) [80540000] บุรีรัมย คูเมือง [31020000] ปตตานี ยะหริ่ง [94090000]

นครสวรรค กิ่งอําเภอชุมตาบง [60150000] บุรีรัมย เฉลิมพระเกียรติ [31230000] ปตตานี สายบุรี [94070000]

นครสวรรค กิ่งอําเภอชุมตาบง (สาขา) [60520000] บุรีรัมย ชํานิ [31180000] ปตตานี หนองจิก [94030000]

นครสวรรค กิ่งอําเภอแมเปน [60140000] บุรีรัมย นางรอง [31040000] พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ [14020000]

นครสวรรค เกาเลี้ยว [60060000] บุรีรัมย นาโพธิ์ [31130000] พระนครศรีอยุธยา นครหลวง [14030000]

นครสวรรค โกรกพระ [60020000] บุรีรัมย โนนดินแดง [31200000] พระนครศรีอยุธยา บางซาย [14130000]

นครสวรรค ชุมแสง [60030000] บุรีรัมย โนนสุวรรณ [31170000] พระนครศรีอยุธยา บางไทร [14040000]

นครสวรรค ตากฟา [60120000] บุรีรัมย บานกรวด [31080000] พระนครศรีอยุธยา บางบาล [14050000]

นครสวรรค ตาคลี [60070000] บุรีรัมย บานใหมไชยพจน [31190000] พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน [14070000]

นครสวรรค ทาตะโก [60080000] บุรีรัมย ประโคนชัย [31070000] พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน [14060000]

นครสวรรค บรรพตพิสัย [60050000] บุรีรัมย ปะคํา [31120000] พระนครศรีอยุธยา บานแพรก [14160000]

นครสวรรค พยุหะคีรี [60100000] บุรีรัมย พลับพลาชัย [31150000] พระนครศรีอยุธยา ผักไห [14080000]

นครสวรรค ไพศาลี [60090000] บุรีรัมย พุทไธสง [31090000] พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา [14010000]

นครสวรรค เมืองนครสวรรค [60010000] บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย [31010000] พระนครศรีอยุธยา ภาชี [14090000]

นครสวรรค แมวงก [60130000] บุรีรัมย ละหานทราย [31060000] พระนครศรีอยุธยา มหาราช [14150000]

นครสวรรค แมวงก (สาขา) [60530000] บุรีรัมย ลําปลายมาศ [31100000] พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง [14100000]

นครสวรรค ลาดยาว [60110000] บุรีรัมย สตึก [31110000] พระนครศรีอยุธยา วังนอย [14110000]

นครสวรรค สาขาตําบลหวยน้ําหอม* [60510000] บุรีรัมย หนองกี่ [31050000] พระนครศรีอยุธยา เสนา [14120000]

นครสวรรค หนองบัว [60040000] บุรีรัมย หนองหงส [31140000] พระนครศรีอยุธยา อุทัย [14140000]

นนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี (สาขา) [12510000] บุรีรัมย หวยราช [31160000] พะเยา กิ่งอําเภอภูกามยาว [56090000]

นนทบุรี เทศบาลเมืองปากเกร็ด* [12970000] ปทุมธานี คลองหลวง [13020000] พะเยา กิ่งอําเภอภูซาง [56080000]

นนทบุรี ไทรนอย [12050000] ปทุมธานี ธัญบุรี [13030000] พะเยา จุน [56020000]

นนทบุรี บางกรวย [12020000] ปทุมธานี เมืองปทุมธานี [13010000] พะเยา เชียงคํา [56030000]

นนทบุรี บางบัวทอง [12040000] ปทุมธานี ลาดหลุมแกว [13050000] พะเยา เชียงมวน [56040000]

นนทบุรี บางใหญ [12030000] ปทุมธานี ลําลูกกา [13060000] พะเยา ดอกคําใต [56050000]

นนทบุรี ปากเกร็ด [12060000] ปทุมธานี ลําลูกกา (สาขา) [13510000] พะเยา ปง [56060000]

นนทบุรี เมืองนนทบุรี [12010000] ปทุมธานี สามโคก [13070000] พะเยา เมืองพะเยา [56010000]

นราธิวาส จะแนะ [96120000] ปทุมธานี หนองเสือ [13040000] พะเยา แมใจ [56070000]

นราธิวาส เจาะไอรอง [96130000] ประจวบคีรีขันธ กิ่งอําเภอสามรอยยอด [77080000] พังงา กะปง [82030000]

นราธิวาส ตากใบ [96020000] ประจวบคีรีขันธ กุยบุรี [77020000] พังงา เกาะยาว [82020000]

นราธิวาส บาเจาะ [96030000] ประจวบคีรีขันธ ทับสะแก [77030000] พังงา คุระบุรี [82060000]

นราธิวาส เมืองนราธิวาส [96010000] ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน [77040000] พังงา ตะกั่วทุง [82040000]

นราธิวาส ย่ีงอ [96040000] ประจวบคีรีขันธ บางสะพานนอย [77050000] พังงา ตะกั่วปา [82050000]

นราธิวาส ระแงะ [96050000] ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี [77060000] พังงา ทับปุด [82070000]

นราธิวาส รือเสาะ [96060000] ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ [77010000] พังงา ทายเหมือง [82080000]

นราธิวาส แวง [96080000] ประจวบคีรีขันธ หัวหิน [77070000] พังงา เมืองพังงา [82010000]

นราธิวาส ศรีสาคร [96070000] ปราจีนบุรี *คลองหาด [25130000] พัทลุง กงหรา [93020000]

นราธิวาส สุคิริน [96090000] ปราจีนบุรี *ตาพระยา [25110000] พัทลุง กิ่งอําเภอศรีนครินทร [93110000]

นราธิวาส สุไหงโก-ลก [96100000] ปราจีนบุรี *วังน้ําเย็น [25050000] พัทลุง เขาชัยสน [93030000]

นราธิวาส สุไหงปาดี [96110000] ปราจีนบุรี *วัฒนานคร [25120000] พัทลุง ควนขนุน [93050000]

นาน กิ่งอําเภอภูเพียง [55140000] ปราจีนบุรี *สระแกว [25040000] พัทลุง ตะโหมด [93040000]

นาน เฉลิมพระเกียรติ [55150000] ปราจีนบุรี *อรัญประเทศ [25100000] พัทลุง บางแกว [93090000]

นาน เชียงกลาง [55090000] ปราจีนบุรี กบินทรบุรี [25020000] พัทลุง ปากพะยูน [93060000]

จังหวัด  อําเภอ 

Location Code



พัทลุง ปาบอน [93080000] มหาสารคาม กิ่งอําเภอกุดรัง [44120000] รอยเอ็ด เมืองสรวง [45120000]

พัทลุง ปาพะยอม [93100000] มหาสารคาม กิ่งอําเภอชื่นชม [44130000] รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ [45160000]

พัทลุง เมืองพัทลุง [93010000] มหาสารคาม แกดํา [44020000] รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ [45110000]

พัทลุง ศรีบรรพต [93070000] มหาสารคาม โกสุมพิสัย [44030000] รอยเอ็ด เสลภูมิ [45100000]

พิจิตร กิ่งอําเภอดงเจริญ [66110000] มหาสารคาม เชียงยนื [44050000] รอยเอ็ด หนองพอก [45090000]

พิจิตร กิ่งอําเภอบึงนาราง [66100000] มหาสารคาม นาเชือก [44070000] รอยเอ็ด อาจสามารถ [45140000]

พิจิตร กิ่งอําเภอสากเหล็ก [66090000] มหาสารคาม นาดูน [44100000] ระนอง กระบุรี [85040000]

พิจิตร ตะพานหิน [66040000] มหาสารคาม บรบือ [44060000] ระนอง กะเปอร [85030000]

พิจิตร ทับคลอ [66080000] มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย [44080000] ระนอง กิ่งอําเภอสุขสําราญ [85050000]

พิจิตร บางมูลนาก [66050000] มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม [44010000] ระนอง เมืองระนอง [85010000]

พิจิตร โพทะเล [66060000] มหาสารคาม ยางสีสุราช [44110000] ระนอง ละอุน [85020000]

พิจิตร โพธิ์ประทับชาง [66030000] มหาสารคาม วาปปทุม [44090000] ระยอง กิ่งอําเภอเขาชะเมา [21070000]

พิจิตร เมืองพิจิตร [66010000] มุกดาหาร คําชะอี [49050000] ระยอง กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา [21080000]

พิจิตร วชิรบารมี [66120000] มุกดาหาร ดงหลวง [49040000] ระยอง แกลง [21030000]

พิจิตร วังทรายพูน [66020000] มุกดาหาร ดอนตาล [49030000] ระยอง บานคาย [21050000]

พิจิตร สามงาม [66070000] มุกดาหาร นิคมคําสรอย [49020000] ระยอง บานฉาง [21020000]

พิษณุโลก ชาติตระการ [65030000] มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร [49010000] ระยอง ปลวกแดง [21060000]

พิษณุโลก นครไทย [65020000] มุกดาหาร หนองสูง [49070000] ระยอง เมืองระยอง [21010000]

พิษณุโลก เนินมะปราง [65090000] มุกดาหาร หวานใหญ [49060000] ระยอง วังจันทร [21040000]

พิษณุโลก บางกระทุม [65050000] แมฮองสอน *อ.มวยตอ [58810000] ระยอง สาขาตําบลมาบขา* [21510000]

พิษณุโลก บางระกํา [65040000] แมฮองสอน ขุนยวม [58020000] ราชบุรี กิ่งอําเภอบานคา [70100000]

พิษณุโลก พรหมพิราม [65060000] แมฮองสอน ปางมะผา [58070000] ราชบุรี จอมบึง [70020000]

พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก [65010000] แมฮองสอน ปาย [58030000] ราชบุรี ดําเนินสะดวก [70040000]

พิษณุโลก วังทอง [65080000] แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน [58010000] ราชบุรี บางแพ [70060000]

พิษณุโลก วัดโบสถ [65070000] แมฮองสอน แมลานอย [58050000] ราชบุรี บานโปง [70050000]

เพชรบุรี แกงกระจาน [76080000] แมฮองสอน แมสะเรียง [58040000] ราชบุรี ปากทอ [70080000]

เพชรบุรี เขายอย [76020000] แมฮองสอน สบเมย [58060000] ราชบุรี โพธาราม [70070000]

เพชรบุรี ชะอํา [76040000] ยโสธร กุดชุม [35030000] ราชบุรี เมือง [70010000]

เพชรบุรี ทายาง [76050000] ยโสธร คอวัง [35070000] ราชบุรี วัดเพลง [70090000]

เพชรบุรี บานลาด [76060000] ยโสธร คําเข่ือนแกว [35040000] ราชบุรี สวนผึ้ง [70030000]

เพชรบุรี บานแหลม [76070000] ยโสธร ทรายมูล [35020000] ลพบุรี *อ.บานเชา [16810000]

เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี [76010000] ยโสธร ไทยเจริญ [35090000] ลพบุรี โคกเจริญ [16090000]

เพชรบุรี หนองหญาปลอง [76030000] ยโสธร ปาต้ิว [35050000] ลพบุรี โคกสําโรง [16030000]

เพชรบูรณ เขาคอ [67110000] ยโสธร มหาชนะชัย [35060000] ลพบุรี ชัยบาดาล [16040000]

เพชรบูรณ ชนแดน [67020000] ยโสธร เมืองยโสธร [35010000] ลพบุรี ทาวุง [16050000]

เพชรบูรณ น้ําหนาว [67090000] ยโสธร เลิงนกทา [35080000] ลพบุรี ทาหลวง [16070000]

เพชรบูรณ บึงสามพัน [67080000] ยะลา กาบัง [95070000] ลพบุรี บานหมี่ [16060000]

เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ [67010000] ยะลา กิ่งอําเภอกรงปนัง [95080000] ลพบุรี พัฒนานิคม [16020000]

เพชรบูรณ วังโปง [67100000] ยะลา ธารโต [95040000] ลพบุรี เมืองลพบุรี [16010000]

เพชรบูรณ วิเชียรบุรี [67050000] ยะลา บันนังสตา [95030000] ลพบุรี ลําสนธิ [16100000]

เพชรบูรณ ศรีเทพ [67060000] ยะลา เบตง [95020000] ลพบุรี สระโบสถ [16080000]

เพชรบูรณ หนองไผ [67070000] ยะลา เมืองยะลา [95010000] ลพบุรี หนองมวง [16110000]

เพชรบูรณ หลมเกา [67040000] ยะลา ยะหา [95050000] ลําปาง เกาะคา [52030000]

เพชรบูรณ หลมสัก [67030000] ยะลา รามัน [95060000] ลําปาง งาว [52050000]

แพร เดนชัย [54050000] รอยเอ็ด กิ่งอําเภอเชียงขวัญ [45180000] ลําปาง แจหม [52060000]

แพร เมืองแพร [54010000] รอยเอ็ด กิ่งอําเภอทุงเขาหลวง [45200000] ลําปาง เถิน [52080000]

แพร รองกวาง [54020000] รอยเอ็ด กิ่งอําเภอหนองฮี [45190000] ลําปาง เมืองปาน [52130000]

แพร ลอง [54030000] รอยเอ็ด เกษตรวิสัย [45020000] ลําปาง เมืองลําปาง [52010000]

แพร วังชิ้น [54070000] รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน [45040000] ลําปาง แมทะ [52100000]

แพร สอง [54060000] รอยเอ็ด จังหาร [45170000] ลําปาง แมพริก [52090000]

แพร สูงเมน [54040000] รอยเอ็ด ธวัชบุรี [45050000] ลําปาง แมเมาะ [52020000]

แพร หนองมวงไข [54080000] รอยเอ็ด ปทุมรัตต [45030000] ลําปาง วงัเหนือ [52070000]

ภูเก็ต *ทุงคา [83810000] รอยเอ็ด พนมไพร [45060000] ลําปาง สบปราบ [52110000]

ภูเก็ต กะทู [83020000] รอยเอ็ด โพธิ์ชัย [45080000] ลําปาง เสริมงาม [52040000]

ภูเก็ต ถลาง [83030000] รอยเอ็ด โพนทราย [45130000] ลําปาง หางฉัตร [52120000]

ภูเก็ต เมืองภูเก็ต [83010000] รอยเอ็ด โพนทอง [45070000] ลําพูน กิ่งอําเภอเวียงหนอง [51080000]

มหาสารคาม *หลุบ [44810000] รอยเอ็ด เมยวดี [45150000] ลําพูน ทุงหัวชาง [51050000]

มหาสารคาม กันทรวิชัย [44040000] รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด [45010000] ลําพูน บานธิ [51070000]

จังหวัด  อําเภอ
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ลําพูน บานโฮง [51030000] สกลนคร สวางแดนดิน [47120000] สระบุรี หนองแค [19030000]

ลําพูน ปาซาง [51060000] สกลนคร สองดาว [47130000] สระบุรี หนองแซง [19050000]

ลําพูน เมืองลําพูน [51010000] สกลนคร อากาศอํานวย [47110000] สระบุรี หนองโดน [19080000]

ลําพูน แมทา [51020000] สงขลา กระแสสินธุ [90080000] สิงหบุรี คายบางระจัน [17030000]

ลําพูน ลี้ [51040000] สงขลา คลองหอยโขง [90160000] สิงหบุรี ทาชาง [17050000]

เลย กิ่งอาํเภอหนองหิน [42140000] สงขลา ควนเนียง [90130000] สิงหบุรี บางระจัน [17020000]

เลย กิ่งอําเภอเอราวัณ [42130000] สงขลา จะนะ [90030000] สิงหบุรี พรหมบุรี [17040000]

เลย เชียงคาน [42030000] สงขลา เทพา [90050000] สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี [17010000]

เลย ดานซาย [42050000] สงขลา เทศบาลตําบลบานพรุ* [90960000] สิงหบุรี อินทรบุรี [17060000]

เลย ทาลี่ [42080000] สงขลา นาทวี [90040000] สุโขทัย กงไกรลาศ [64040000]

เลย นาดวง [42020000] สงขลา นาหมอม [90120000] สุโขทัย คีรีมาศ [64030000]

เลย นาแหว [42060000] สงขลา บางกล่ํา [90140000] สุโขทัย ทุงเสลี่ยม [64090000]

เลย ปากชม [42040000] สงขลา เมืองสงขลา [90010000] สุโขทัย บานดานลานหอย [64020000]

เลย ผาขาว [42120000] สงขลา ระโนด [90070000] สุโขทัย เมืองสุโขทัย [64010000]

เลย ภูกระดึง [42100000] สงขลา รัตภูมิ [90090000] สุโขทัย ศรีนคร [64080000]

เลย ภูเรือ [42070000] สงขลา สทิงพระ [90020000] สุโขทัย ศรีสัชนาลัย [64050000]

เลย ภูหลวง [42110000] สงขลา สะเดา [90100000] สุโขทัย ศรีสําโรง [64060000]

เลย เมืองเลย [42010000] สงขลา สะบายอย [90060000] สุโขทัย สวรรคโลก [64070000]

เลย วังสะพุง [42090000] สงขลา สิงหนคร [90150000] สุพรรณบุรี ดอนเจดีย [72060000]

ศรีสะเกษ กันทรลักษ [33040000] สงขลา หาดใหญ [90110000] สุพรรณบุรี ดานชาง [72030000]

ศรีสะเกษ กันทรารมย [33030000] สตูล กิ่งอําเภอมะนัง [91070000] สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช [72020000]

ศรีสะเกษ กิ่งอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ [33210000] สตูล ควนกาหลง [91030000] สุพรรณบุรี บางปลามา [72040000]

ศรีสะเกษ กิ่งอําเภอศิลาลาด [33220000] สตูล ควนโดน [91020000] สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี [72010000]

ศรีสะเกษ ขุขันธ [33050000] สตูล ทาแพ [91040000] สุพรรณบุรี ศรีประจันต [72050000]

ศรีสะเกษ ขุนหาญ [33080000] สตูล ทุงหวา [91060000] สุพรรณบุรี สองพ่ีนอง [72070000]

ศรีสะเกษ น้ําเกลี้ยง [33150000] สตูล เมืองสตูล [91010000] สุพรรณบุรี สามชุก [72080000]

ศรสีะเกษ โนนคูณ [33130000] สตูล ละงู [91050000] สุพรรณบุรี หนองหญาไซ [72100000]

ศรีสะเกษ บึงบูรพ [33110000] สมุทรปราการ กิ่งอําเภอบางเสาธง [11060000] สุพรรณบุรี อูทอง [72090000]

ศรีสะเกษ เบญจลักษ [33190000] สมุทรปราการ บางบอ [11020000] สุราษฎรธานี *อ.บานดอน [84810000]

ศรีสะเกษ ปรางคกู [33070000] สมุทรปราการ บางพลี [11030000] สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ [84020000]

ศรีสะเกษ พยุห [33200000] สมุทรปราการ พระประแดง [11040000] สุราษฎรธานี กิ่งอําเภอวิภาวดี [84190000]

ศรีสะเกษ ไพรบึง [33060000] สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย [11050000] สุราษฎรธานี เกาะพงัน (สาขา) [84510000]

ศรีสะเกษ ภูสิงห [33170000] สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ [11010000] สุราษฎรธานี เกาะพะงัน [84050000]

ศรีสะเกษ เมืองจันทร [33180000] สมุทรสงคราม บางคนที [75020000] สุราษฎรธานี เกาะสมุย [84040000]

ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ [33010000] สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม [75010000] สุราษฎรธานี คีรีรัฐนิคม [84080000]

ศรีสะเกษ ยางชุมนอย [33020000] สมุทรสงคราม อัมพวา [75030000] สุราษฎรธานี เคียนซา [84140000]

ศรีสะเกษ ราษีไศล [33090000] สมุทรสาคร กระทุมแบน [74020000] สุราษฎรธานี ชัยบุรี [84180000]

ศรีสะเกษ วังหิน [33160000] สมุทรสาคร บานแพว [74030000] สุราษฎรธานี ไชยา [84060000]

ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ [33140000] สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร [74010000] สุราษฎรธานี ดอนสัก [84030000]

ศรีสะเกษ หวยทับทัน [33120000] สระแกว กิ่งอําเภอโคกสูง [27080000] สุราษฎรธานี ทาฉาง [84110000]

ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย [33100000] สระแกว กิ่งอําเภอวังสมบูรณ [27090000] สุราษฎรธานี ทาชนะ [84070000]

สกลนคร *อ.บานหัน [47810000] สระแกว เขาฉกรรจ [27070000] สุราษฎรธานี บานตาขุน [84090000]

สกลนคร กุดบาก [47030000] สระแกว คลองหาด [27020000] สุราษฎรธานี บานนาเดิม [84130000]

สกลนคร กุสุมาลย [47020000] สระแกว ตาพระยา [27030000] สุราษฎรธานี บานนาสาร [84120000]

สกลนคร คําตากลา [47090000] สระแกว เมืองสระแกว [27010000] สุราษฎรธานี พนม [84100000]

สกลนคร โคกศรีสุพรรณ [47150000] สระแกว วังน้ําเย็น [27040000] สุราษฎรธานี พระแสง [84160000]

สกลนคร เจริญศิลป [47160000] สระแกว วัฒนานคร [27050000] สุราษฎรธานี พุนพิน [84170000]

สกลนคร เตางอย [47140000] สระแกว อรัญประเทศ [27060000] สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี [84010000]

สกลนคร นิคมน้ําอูน [47070000] สระบุรี แกงคอย [19020000] สุราษฎรธานี เวียงสระ [84150000]

สกลนคร บานมวง [47100000] สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ [19130000] สุรินทร กาบเชิง [32060000]

สกลนคร พรรณานิคม [47040000] สระบุรี ดอนพุด [19070000] สุรินทร กิ่งอําเภอเขวาสินรินทร [32160000]

สกลนคร พังโคน [47050000] สระบุรี บานหมอ [19060000] สุรินทร กิ่งอําเภอโนนนารายณ [32170000]

สกลนคร โพนนาแกว [47170000] สระบุรี พระพุทธบาท [19090000] สุรินทร กิ่งอําเภอพนมดงรัก [32140000]

สกลนคร ภูพาน [47180000] สระบุรี มวกเหล็ก [19110000] สุรินทร กิ่งอําเภอศรีณรงค [32150000]

สกลนคร เมืองสกลนคร [47010000] สระบุรี เมืองสระบุรี [19010000] สุรินทร จอมพระ [32040000]
สกลนคร วานรนิวาส [47080000] สระบุรี วังมวง [19120000] สุรินทร ชุมพลบุรี [32020000]

สกลนคร วานรนิวาส (สาขา) [47510000] สระบุรี วิหารแดง [19040000] สุรินทร ทาตูม [32030000]

สกลนคร วาริชภูมิ [47060000] สระบุรี เสาไห [19100000] สุรินทร บัวเชด [32130000]

จังหวัด  อําเภอ

Location Code



สุรินทร ปราสาท [32050000] อุดรธานี โนนสะอาด [41050000] อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี [34010000]

สุรินทร เมืองสุรินทร [32010000] อุดรธานี บานดุง [41110000] อุบลราชธานี วารินชําราบ [34150000]

สุรินทร รัตนบุรี [32070000] อุดรธานี บานผือ [41170000] อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม [34020000]

สุรินทร ลําดวน [32110000] อุดรธานี พิบูลยรักษ [41230000] อุบลราชธานี สําโรง [34220000]

สุรินทร ศีขรภูมิ [32090000] อุดรธานี เพ็ญ [41190000] อุบลราชธานี สิรินธร [34250000]

สุรินทร สนม [32080000] อุดรธานี เมืองอุดรธานี [41010000]

สุรินทร สังขะ [32100000] อุดรธานี วังสามหมอ [41100000]

สุรินทร สําโรงทาบ [32120000] อุดรธานี ศรีธาตุ [41090000]

หนองคาย กิ่งอําเภอเฝาไร [43150000] อุดรธานี สรางคอม [41200000]

หนองคาย กิ่งอําเภอโพธิ์ตาก [43170000] อุดรธานี หนองวัวซอ [41030000]

หนองคาย กิ่งอําเภอรัตนวาป [43160000] อุดรธานี หนองแสง [41210000]

หนองคาย กิ่งอําเภอสระใคร [43140000] อุดรธานี หนองหาน [41060000]

หนองคาย เซกา [43090000] อุตรดิตถ ตรอน [53020000]

หนองคาย โซพิสัย [43060000] อุตรดิตถ ทองแสนขัน [53090000]

หนองคาย ทาบอ [43020000] อุตรดิตถ ทาปลา [53030000]

หนองคาย บึงกาฬ [43030000] อุตรดิตถ น้ําปาด [53040000]

หนองคาย บึงโขงหลง [43110000] อุตรดิตถ บานโคก [53060000]

หนองคาย บุงคลา [43130000] อุตรดิตถ พิชัย [53070000]

หนองคาย ปากคาด [43100000] อุตรดิตถ ฟากทา [53050000]

หนองคาย พรเจริญ [43040000] อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ [53010000]

หนองคาย โพนพิสัย [43050000] อุตรดิตถ ลับแล [53080000]

หนองคาย เมืองหนองคาย [43010000] อุทัยธานี ทัพทัน [61020000]

หนองคาย ศรีเชียงใหม [43070000] อุทัยธานี บานไร [61060000]

หนองคาย ศรีวิไล [43120000] อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี [61010000]

หนองคาย สังคม [43080000] อุทัยธานี ลานสัก [61070000]

หนองบัวลําภู นากลาง [39020000] อุทัยธานี สวางอารมณ [61030000]

หนองบัวลําภู นาวัง [39060000] อุทัยธานี หนองขาหยาง [61050000]

หนองบัวลําภู โนนสัง [39030000] อุทัยธานี หนองฉาง [61040000]

หนองบวัลําภู เมืองหนองบัวลําภู [39010000] อุทัยธานี หวยคต [61080000]

หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง [39040000] อุบลราชธานี *กิ่งอําเภอลืออํานาจ [34230000]

หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา [39050000] อุบลราชธานี *กิ่งอําเภอศรีหลักชัย [34280000]

อางทอง ไชโย [15020000] อุบลราชธานี *ชานุมาน [34060000]

อางทอง ปาโมก [15030000] อุบลราชธานี *ปทุมราชวงศา [34270000]

อางทอง โพธิ์ทอง [15040000] อุบลราชธานี *พนา [34130000]

อางทอง เมืองอางทอง [15010000] อุบลราชธานี *เสนางคนิคม [34170000]

อางทอง วิเศษชัยชาญ [15060000] อุบลราชธานี *หัวตะพาน [34180000]

อางทอง สามโก [15070000] อุบลราชธานี *อ.สุวรรณวารี [34810000]

อางทอง แสวงหา [15050000] อุบลราชธานี *อํานาจเจริญ [34160000]

อํานาจเจริญ ชานุมาน [37020000] อุบลราชธานี กิ่งอําเภอนาตาล [34300000]

อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา [37030000] อุบลราชธานี กิ่งอําเภอนาเยีย [34290000]

อํานาจเจริญ พนา [37040000] อุบลราชธานี กิ่งอําเภอน้ําขุน [34330000]

อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ [37010000] อุบลราชธานี กิ่งอําเภอสวางวีระวง [34320000]

อํานาจเจริญ ลืออํานาจ [37070000] อุบลราชธานี กิ่งอําเภอเหลาเสือโก [34310000]

อํานาจเจริญ เสนางคนิคม [37050000] อุบลราชธานี กุดขาวปุน [34120000]

อํานาจเจริญ หัวตะพาน [37060000] อุบลราชธานี เขมราฐ [34050000]

อุดรธานี *นากลาง [41140000] อุบลราชธานี เข่ืองใน [34040000]

อุดรธานี *โนนสัง [41160000] อุบลราชธานี โขงเจียม [34030000]

อุดรธานี *ศรีบุญเรือง [41130000] อุบลราชธานี ดอนมดแดง [34240000]

อุดรธานี *สุวรรณคูหา [41150000] อุบลราชธานี เดชอุดม [34070000]

อุดรธานี *หนองบัวลําภู [41120000] อุบลราชธานี ตระการพชืผล [34110000]

อุดรธานี กิ่งอําเภอกูแกว [41240000] อุบลราชธานี ตาลสุม [34200000]

อุดรธานี กิ่งอําเภอประจักษศิล [41250000] อุบลราชธานี ทุงศรีอุดม [34260000]

อุดรธานี กุดจับ [41020000] อุบลราชธานี นาจะหลวย [34080000]

อุดรธานี กุมภวาป [41040000] อุบลราชธานี น้ํายืน [34090000]

อุดรธานี ไชยวาน [41080000] อุบลราชธานี บุณฑริก [34100000]

อุดรธานี ทุงฝน [41070000] อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร [34190000]

อุดรธานี นายูง [41220000] อุบลราชธานี โพธิ์ไทร [34210000]

อุดรธานี น้ําโสม [41180000] อุบลราชธานี มวงสามสิบ [34140000]

จังหวัด  อําเภอ
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รูปแบบธุรกิจ

Business Type

ประเภทบัญชี

Arrangement Type

รหัสความสัมพันธ

Investment Relationship

วิธีตีราคาเงินลงทุน

Investment Appraisal Methods

รหัสประเภทตราสารอนุพันธ

Derivative Code

บุคคลธรรมดา 018039 Current 1 Subsidiary or Branch = มีความสัมพันธผานการลงทุนโดยตรง โดยเปนบริษัทที่ถือหุนในบริษัททาน 1 ตามราคาตลาด 1 Foreign Currency related

หางหุนสามัญ 018040 Saving / At Call หรือบริษัทที่ทานถือหุนอยูมากกวารอยละ 50 ขึ้นไป หรือมีอํานาจเด็ดขาดในการบริหาร 2 วิธีสวนไดเสีย 2 Interest rate related

หางหุนสามัญนิติบุคคล 018042 Fixed Deposit / Contractual Saving Deposit 2 Associate = มีความสัมพันธผานการลงทุนโดยตรง โดยเปนบริษัทที่ถือหุนในบริษัททาน 3 วิธีราคาทุน 3 Equity and Stock indices

หางหุนสวนจํากัด หรือบริษัทที่ทานถือหุนอยูตั้งแตรอยละ 10 - 50 หรือมีอิทธิพลในการบริหาร 4 Commodities

บริษัทจํากัด 3 Chain of Direct Investment = มีความสัมพันธผานการลงทุนทางออม โดยมีอํานาจ 5 Credit Derivatives

บริษัทมหาชนจํากัด  หรืออิทธิพลในการบริหาร ผานเครือขายการลงทุน 6 Other

กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร 4 Fellow Enterprise = มีความสัมพันธผานการลงทุนทางออม โดยไมมีอํานาจ หรืออิทธิพล

นิติบุคคลตางประเทศ ในการบริหารกิจการตอกันและกัน แตมีผูลงทุนโดยตรงรวมกัน

สาขาบริษัทตางประเทศ 5 No relation = ไมมีความสัมพันธตอกัน



ประเภทสินทรัพย

Asset Type

ประเภทหลักทรัพย

Securities Type

อายุสินทรัพย

Assets Term

1 เงินสด (Notes and Coins) 1 หนวยลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย (Property Fund) 1 เผื่อเรียก (At call)

2 เงินฝาก (Deposits) 2 หนวยลงทุนในกองทุนสินคาโภคภัณฑ (Commodity Fund) 2 ระยะสั้น ไมเกิน 1 ป

3 เงินใหกู (Lending) 3 หนวยลงทุนในกองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund (ETF)) 3 ระยะยาว เกิน 1 ป

4 สินเชื่อน้ํามัน (Oil credits) 4 หนวยลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Mutual Fund (MMMF)) 4 ไมกําหนดอายุ ( No maturity)

5 สินเชื่อการคา (Trade credits) 5 หนวยลงทุนในกองทุนประเภทอื่น ๆ ยกเวนหนวยลงทุนที่ปรากฎขางตน (Unit Trust Other than above listed)

6 เงินจายลวงหนา (Advances) 6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (Depository Receipt)

7 ลูกหนี้ / สินทรัพยอื่น ๆ (Other account receivable) 7 ตราสารทุนอื่น (Other Equity Securities)

8 อสังหาริมทรัพย (Real Estate) 8 พันธบัตร (Bond)

9 หุนกูธรรมดา (Straight Bond)

10 หุนกูแปลงสภาพ (Convertible Debenture)

11 หุนกูดอยสิทธิ (Subordinate Debenture)

12 ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)

13 ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

14 ตั๋วสัญญาใชเงิน (Promissory Note)

15 FRN FRCD NCD

16 หุนบุริมสิทธิชนิดไมรวมรับ (Non - participating Preferred Stock)

17 ใบรับฝากหลักทรัพยที่เปลี่ยนมือได (Transferable Custody Receipt (TCR))

18 ตราสารหนี้อื่น (Other Debt Securities)




