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ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นต่อการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่าด้วยการจัดทาแค็ตตาล็อกอิเล็ กทรอนิ กส์ ด้วยรหัสสินค้าและบริการฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อ สนับสนุนการพาณิช ย์
อิเล็ กทรอนิ กส์ ให้ มี ช่ อ งทางในการประชาสั ม พัน ธ์สิ น ค้ าและบริ ก ารไทยในระดั บสากล อีกทั้ง สนับสนุน การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพทั้งในด้านการสื่อสาร การจัดซื้อจัดจ้าง และการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าอย่างเป็นระบบ โดยข้อเสนอแนะ
ฉบับนี้ได้พัฒนาตามแนวมาตรฐานของ
 Uniform Code Council, Inc., "UNSPSC Classification Guidelines," 2004
 GS1, " GDSN 3.1 Trade Item Implementation Guide ," Dec 2015
 สถาบั น รหั ส สากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย, "คู่มือการใช้งาน GS1 Trusted
Source of Data for Thailand Product Information Datapool," สถาบั น รหั ส สากล (GS1 Thailand)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยมีการนาเสนอและรับฟังความคิดเห็นเป็น การทั่วไป ตลอดจนพิจารณาข้อมูล ข้อสังเกต ข้อคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงให้ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น
รวมทั้งให้สามารถนาไปปรับใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วย
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สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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โทรศัพท์: 0 2123 1234 โทรสาร: 0 2123 1200
E-mail: estandard.center@etda.or.th www.etda.or.th
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คานา
ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานใช้มาตรฐานรหัสสินค้าและบริการอยู่แล้วเพียงแต่มีการกาหนดรหัสแทนสินค้า
และบริการที่แตกต่างกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันด้วย ตัวอย่างของรหัสสินค้าและบริการที่มีอยู่
ในปั จ จุ บั น นั้ น เช่ น เลขหมายประจ าตั ว สิ น ค้ า (Global Trade Item Number : GTIN) ของสถาบั น รหั ส สากล
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สาหรับใช้ในการระบุสินค้าและบริการ โดยที่เลขหมายประจาตัวสินค้า (GTIN)
ที่ดูแลโดยสถาบันรหั สสากลมีเพียงข้อมูลของผู้ผลิตที่มาลงทะเบียนเพื่อนาชุดตัวเลขไปกาหนดหมายเลขประจาตัว
สินค้า (เลขบาร์โค้ด ) โดยที่ผู้ผลิตแต่ละรายจะมีวิธีการกาหนดประเภทและเลขหมายประจาตัวของสินค้าของตนเอง
โดยไม่มีวิธีการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลการจัดจาแนกสินค้าและบริการระหว่างกันส่งผลไป
ถึงการทาธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ผู้จัดจาหน่ายสินค้าไม่มีรหัสกลางเพื่ออ้างอิงข้อมูลสินค้าที่มาจากผู้ผลิต
เดียวกัน ทาให้ผู้จัดจาหน่ายแต่ละรายใส่รายละเอียดของสินค้าแตกต่างกันทั้ง ๆ ที่ สินค้าดังกล่าวมาจากผู้ผลิตเดียวกัน
ทาให้ผู้บริโภครายย่อยหรือหน่วยงานภาครัฐที่ต้องมีการจัดซื้อสินค้า เกิดความสับสนและเกิดความไม่เชื่อมั่นในการซื้อ
ขายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การจั ด ท าแค็ ต ตาล็ อ กอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ ว ยรหั ส สิ น ค้ า และบริ ก ารหรื อ รหั ส (United Nations Standard
Products and Services Code : UNSPSC) จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลและทาการซื้อขายสินค้าได้
อย่างสะดวก ลดความผิดพลาดที่ผู้ขายจะโฆษณาสินค้าหรือบริการเดียวกันด้วยคาอธิบายที่แตกต่างกันอันจะทาให้
ผู้ซื้อสับสน ดังนั้นการจัดทาแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยรหัสสินค้าและบริการจึงทาให้ผู้ซื้อผู้ขายเข้าใจตรงกัน โดยมี
ฐานข้อมูลสาหรับเก็บข้อมูลรายละเอียดของสินค้าและบริการและให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ผลิตและผู้แทน
จาหน่ายหรือผู้จัดจาหน่ายรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. จึงได้มีการประสานการทางานกับ
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ มี ร หั ส สิ น ค้ า และบริ ก ารในปั จ จุ บั น ให้ ร่ ว มกั น จั ด ท ามาตรฐานส าหรั บ การจั ด ท าแค็ ต ตาล็ อ ก
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยรหัสสินค้าและบริการ (UNSPSC) เพื่อเป็นรหัสอ้างอิงและใช้ ร่วมกับรหัสที่มีอยู่เดิม หากประเทศ
ไทยมีมาตรฐานกลางรหั ส สิ น ค้าและบริ การที่อ้างอิงกับมาตรฐานสากล รวมถึงระบบทะเบียนส าหรับเก็บข้อมู ล
รายละเอียดของสินค้าและบริการ จะเพิ่มโอกาสให้ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มี ช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้า
และบริ ก ารไทยในระดั บ สากล อี ก ทั้ ง สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ในด้ า นการสื่ อ สาร การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าอย่างเป็นระบบ
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สารบัญ
1. ขอบข่าย
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ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่จาเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ว่าด้วยการจัดทาแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยรหัสสินค้า
และบริการ
1. ขอบข่าย
ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานดาเนินการใช้มาตรฐานรหัสสินค้าและบริการอยู่แล้วเพียงแต่มีการกาหนดรหัสแทน
สิ น ค้าและบริ การที่แตกต่างกัน เพื่อวัตถุป ระสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันเช่น เลขหมายประจาตัวสินค้า สากล
(Global Trade Item Number : GTIN) ที่ดูแลโดยสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สาหรับใช้
ในการระบุสินค้าและบริการ โดยที่เลขหมายประจาตัวสินค้า สากล (GTIN) มีเพียงข้อมูลของผู้ผลิตที่มาลงทะเบียน
เพื่อนาชุดตัวเลขไปกาหนดหมายเลขประจาตัวสินค้า (เลขบาร์โค้ด ) โดยที่ผู้ผลิตแต่ละรายจะมีวิธีการกาหนดประเภท
และเลขหมายประจ าตัวของสิ นค้าของตนเองด้ว ยวิธีการที่ ไม่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และไม่มี การเชื่อมโยงข้อมูล
การจัดจาแนกสิ น ค้าและบริ การระหว่างกัน นอกจากนี้ หมายเลขประจาตัวสินค้า ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันบอกได้เ พี ยง
ชื่อสินค้า ประเภทสินค้า และข้อมูลผู้ผลิตสินค้าเท่านั้น ยังไม่มีฐานข้อมูลกลางที่เก็บรายละเอียดคุณลักษณะสินค้า
ของผู้ผลิต ปัญหาดังกล่าวส่งผลไปถึงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ผู้จัดจาหน่ายสินค้าไม่มีการอ้างอิงข้อมูลสิน ค้า
ที่มาจากผู้ผลิตเดียวกัน ส่งผลให้ผู้จัดจาหน่ายแต่ละรายใส่รายละเอียดของสินค้าแตกต่างกันทั้ง ๆ ที่ สินค้าดังกล่าว
มาจากผู้ผลิตเดียวกัน ทาให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนและเกิดความไม่เชื่อมั่นในการซื้อขาย
การจัดทาแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยรหัสสินค้าและบริการ (United Nations Standard Products and
Services Code : UNSPSC) เพื่อสนับสนุนการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง
ข้อมูลสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการของไทยในระดับสากล ช่วยให้ผู้บริโภค
สามารถตรวจสอบข้ อ มู ล ลดความผิ ด พลาดของข้ อ มู ล สิ น ค้ า และบริ ก าร ท าให้ ก ระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและ
การวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าและบริการสามารถทาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อเสนอแนะ ฯ ฉบับนี้ จะประกอบด้วย
แนวทางดังต่อไนี้
(1) แนวทางการจัดทาแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสินค้าและบริการด้วยรหัส UNSPSC
(2) แนวทางการเชื่อมโยงแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสินค้าและบริการ
พร้อมกับตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับสินค้าและบริการ และตัวอย่างของ
รายการรหัส UNSPSC ในลาดับชั้น Segment

2. บทนิยาม
ในส่วนนี้แสดงถึงคานิยามของศัพท์ทางเทคนิคที่มีการกล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้
2.1

“แค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Catalogue: e-catalogue) หมายถึง รายละเอียดของข้อมูลสินค้า
และบริการ ซึง่ จัดเก็บอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงสร้างข้อมูลที่กาหนด
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2.2

“ระบบทะเบี ย นข้ อ มูล สิ น ค้า และบริ การ” หมายถึง ระบบส าหรับการลงทะเบี นน การจัด เก็บ และการ
ให้บริการแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสินค้าและบริการ

2.3

“ผู้จัดทาแค็ตตาล็อก” หมายถึง ผู้ผลิต ผู้ขายสินค้าและให้บริการ ผู้นาเข้า เจ้าของสินค้าและบริการ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งจัดทาแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสินค้าและบริการ

2.4

“ผู้ขอแค็ตตาล็อก” หมายถึง ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) หน่วยงานภาครัฐ ผู้ขาย
สินค้าและให้บริการ ผู้ซื้อสินค้าและรับบริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งขอรับแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับสินค้าและบริการ

3. แนวทางการจัดทาแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสินค้าและบริการด้วยรหัส UNSPSC
การจัดทาแค็ตตาล็อกสาหรับสินค้าและบริการนั้นมีความสาคัญอย่างยิ่งเนื่องจากการตัดสินใจในการสั่งซื้อ
สินค้าและรับบริการจะขึ้นอยู่กับข้อมูลและคุณลักษณะของสินค้าและบริการที่แสดงอยู่ในแค็ตตาล็อกของสินค้าและ
บริการนั้นๆ การจัดทาแค็ตตาล็อกจึงมีความจาเป็นต่อการประชาสัมพันธ์ข้ อมูลสินค้าและบริการกับผู้ซื้อ การจัดทา
แค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โครงสร้างข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันจะช่วยอานวยความสะดวกให้กับผู้ผลิต ผู้จัด
จาหน่าย และผู้บริโภค ให้ได้รับข้อมูลสินค้าที่มีความถูกต้องแม่นยา ลดค่าใช้จ่ายในการจัดทาแค็ตตาล๊อกด้วยรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่ไม่เป็นมาตรฐานสากล ลดการทางานที่ซ้าซ้อน และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าและบริการของไทยไปยัง
ช่องทางการค้าขายสินค้าที่เป็นสากล
มาตรฐานฉบับนี้ใช้แนวทางการจัดทาแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์โดยอ้างอิงรายละเอียดของข้อมูลสินค้าที่อยู่ใน
ระบบ GS1 Trusted Source of Data for Thailand Product Information ของสถาบั น มาตรฐานรหั ส สากล
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย [1] และมีการกาหนดโครงสร้างข้อมูลสินค้าในแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ให้รองรับ
มาตรฐาน Global Data Synchronisation Network หรือ GDSN 3.1 [2] และใช้รหัสสินค้า และบริการ (United
Nations Standard Products and Services Code : UNSPSC) สาหรับการจาแนกหมวดหมู่สินค้าและบริการตาม
มาตรฐานสากล
3.1

โครงสร้างข้อมูลของแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสินค้าและบริการ
แค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับสินค้าและบริการประกอบด้วยรายการข้อมูลสินค้าและบริการ
ที่ต้องมี การแสดง (Mandatory) และรายการข้อมูล ที่ส ามารถเลื อกแสดงได้ (Optional) ซึ่งบางส่ ว นของ
รายการข้อมูลดังกล่าวสามารถแสดงได้ตามตารางที่ 1 และประกอบด้วยสดมภ์ซึ่งจะมีข้อมูลอยู่ในแนวตั้ง ดังนี้
(1) สดมภ์รายการข้อมูล จะแสดงชื่อของรายการข้อมูล
(2) สดมภ์ Mult. ย่อมาจาก Multiplicity จะแสดงจานวนครั้งต่าสุดถึงสูงสุดของรายการข้อมูลนั้นๆ ที่
สามารถปรากฏในแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสินค้าและบริการ
(3) สดมภ์คาอธิบาย จะแสดงคาอธิบายของรายการข้อมูลนั้น ๆ
(4) สดมภ์ข้อกาหนด/ข้อแนะนา จะแสดงข้อกาหนดหรือข้อแนะนาในการใช้งานรายการข้อมูลนั้น ๆ
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ตาราง 1 โครงสร้างข้อมูลของแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสินค้าและบริการ [1] [2]
ลาดับ
รายการข้อมูล
1 UNSPSC_CODE
2 GPC_CODE

7 TRADE_ITEM_NAME

Mult.
คาอธิบาย
1..1 รหัสสินค้าและบริการ (UNSPSC)
0..1 รหัสชนิดสินค้า หรือ Global Product
Classification (GPC)
0..n รหัสหมวดหมูส่ ินค้าและบริการอื่น ๆ
นอกเหนือจาก UNSPSC และ GPC
0..1 เลขหมายประจาตัวสินค้าสากล (GTIN)
0..1 เลขหมายประจาตัวสินค้าของผู้จัดเตรียม
ข้อมูล
0..n เลขหมายประจาตัวสินค้าอื่น ๆ
นอกเหนือจาก GTIN_NO และ
COMPANY_TRADE_ITEM_ID
2..n ชื่อสินค้าและบริการ

8 TRADE_ITEM_DESCRIPTION

0..n

9 BRAND_NAME

2..n

10 INFO_PROVIDER_GLN

0..1

11 INFO_PROVIDER_TAX_ID

0..1

12 INFO_PROVIDER_ADDITIONAL_
PARTY_ID
13 INFO_PROVIDER_PARTY_NAME_EN
14 INFO_PROVIDER_PARTY_NAME_TH
15 BRAND_OWNER_GLN
16 BRAND_OWNER_TAX_ID

0..n

17 BRAND_OWNER_ADDITIONAL_
PARTY_ID
18 BRAND_OWNER_PARTY_NAME_EN
19 BRAND_OWNER_PARTY_NAME_TH
20 MANUFACTURER_GLN

0..n

3 ADDITIONAL_CATEGORY_CODE
4 GTIN_NO
5 COMPANY_TRADE_ITEM_ID
6 ADDITIONAL_TRADE_ITEM_ID

0..1
0..1
0..1
0..1

0..1
0..1
0..n

ข้อกาหนด/ข้อแนะนา

ระบุชื่อของรหัสหมวดหมูส่ ินค้าและบริการ
ใน Attribute

ระบุชื่อของเลขหมายประจาตัวใน
Attribute

ระบุด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็น
อย่างน้อย โดยระบุรหัสภาษาตาม ISO
639-1 ใน Attribute
(เช่น th หมายถึงภาษาไทย en หมายถึง
ภาษาอังกฤษ)
คาอธิบายของสินค้าและบริการ (เช่น ตรา ระบุด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็น
สินค้า รสชาติ กลิ่น ขนาด เป็นต้น)
อย่างน้อย โดยระบุรหัสภาษาตาม ISO
639-1 ใน Attribute
ตราสินค้า
ระบุด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็น
อย่างน้อย โดยระบุรหัสภาษาตาม ISO
639-1 ใน Attribute
เลขหมายประจาตาแหน่งที่ตั้ง หรือ Global
Location Number (GLN) ของผู้จัดเตรียม
ข้อมูล
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักของ
ผู้จัดเตรียมข้อมูล
เลขหมายประจาตัวของผู้จดั เตรียมข้อมูล ระบุชื่อของเลขหมายประจาตัวใน
อื่น ๆ นอกเหนือจาก GLN และ TAX_ID Attribute
ชื่อผู้จัดเตรียมข้อมูล (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อผู้จัดเตรียมข้อมูล (ภาษาไทย)
GLN ของเจ้าของสินค้า
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักของ
เจ้าของสินค้า
เลขหมายประจาตัวของเจ้าของสินค้าอื่น ๆ ระบุชื่อของเลขหมายประจาตัวใน
นอกเหนือจาก GLN และ TAX_ID
Attribute
ชื่อเจ้าของสินค้า (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเจ้าของสินค้า (ภาษาไทย)
GLN ของผู้ผลิต
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ลาดับ
รายการข้อมูล
21 MANUFACTURER_TAX_ID

Mult.
คาอธิบาย
ข้อกาหนด/ข้อแนะนา
0..1 เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักของ
ผู้ผลิต
22 MANUFACTURER_ADDITIONAL_
0..n เลขหมายประจาตัวของผูผ้ ลิตอื่น ๆ
ระบุชื่อของเลขหมายประจาตัวใน
PARTY_ID
นอกเหนือจาก GLN และ TAX_ID
Attribute
23 MANUFACTURER_PARTY_NAME_EN 0..1 ชื่อผู้ผลิต (ภาษาอังกฤษ)
24 MANUFACTURER_PARTY_NAME_TH 0..1 ชื่อผู้ผลิต (ภาษาไทย)
25 TARGET_MARKET_COUNTRY_CODE 1..n ตลาดประเทศเป้าหมาย
ระบุรหัสประเทศตาม ISO 3166-1 (เช่น
TH หมายถึงประเทศไทย)
26 COUNTRY_OF_ORIGIN
1..n ประเทศทีผ่ ลิต
ระบุรหัสประเทศตาม ISO 3166-1
27 UNIT_DESCRIPTOR_CODE
0..1 รหัสชนิดของการบรรจุ
ระบุด้วยรหัส Trade Item Unit
Descriptor Code ตาม GS1 ดังนี้
EA = BASE_UNIT_OR_EACH
CS = CASE
DS = DISPLAY_SHIPPER
MX = MIXED_MODULE
PK = PACK_OR_INNER_PACK
PL = PALLET
TL = TRANSPORT_LOAD
28 PARENT_GTIN
0..1 รหัสสินค้าอ้างอิงสินค้าหลัก
29 CHILD_GTIN
0..1 รหัสสินค้าอ้างอิงสินค้ารอง
30 CHILD_QUANTITY
0..1 จานวนสินค้ารอง
31 FUNCTIONAL_NAME
0..n หน้าที่การใช้งานของสินค้าและบริการ
ระบุด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็น
อย่างน้อย โดยระบุรหัสภาษาตาม ISO
639-1 ใน Attribute
32 VARIANT
0..n คุณลักษณะเฉพาะของสินค้า (เช่น รสชาติ ระบุด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็น
กลิ่น เป็นต้น)
อย่างน้อย โดยระบุรหัสภาษาตาม ISO
639-1 ใน Attribute
33 SHORT_DESCRIPTION
0..n คาอธิบายของสินค้าและบริการอย่างย่อ ระบุด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็น
เพื่อใช้ระบุสินค้าและบริการ ณ จุดขาย
อย่างน้อย โดยระบุรหัสภาษาตาม ISO
(Point of sale)
639-1 ใน Attribute
34 FOOD_AND_BEVERAGE_INGREDIENT 0..n ส่วนประกอบ สาหรับสินค้าที่เป็นอาหาร
หรือเครื่องดืม่
35 NON_FOOD_INGREDIENT

0..n ส่วนประกอบ สาหรับสินค้าทีไ่ ม่ใช่อาหาร
(เช่น ผงซักฟอก ยา เป็นต้น)

36 USAGE_INSTRUCTIONS

0..n วิธีใช้
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ระบุด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็น
อย่างน้อย โดยระบุรหัสภาษาตาม ISO
639-1 ใน Attribute
ระบุด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็น
อย่างน้อย โดยระบุรหัสภาษาตาม ISO
639-1 ใน Attribute
ระบุด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็น
อย่างน้อย โดยระบุรหัสภาษาตาม ISO
639-1 ใน Attribute
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ลาดับ
รายการข้อมูล
37 CAUTION

Mult.
คาอธิบาย
0..n คาเตือน ข้อระวังในการใช้

ข้อกาหนด/ข้อแนะนา
ระบุด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็น
อย่างน้อย โดยระบุรหัสภาษาตาม ISO
639-1 ใน Attribute
ระบุรหัสภาษาตาม ISO 639-1
ระบุรหัสหน่วยวัดตาม UNECE
Recommendation 20 ใน Attribute
ระบุรหัสหน่วยวัดตาม UNECE
Recommendation 20 ใน Attribute
ระบุรหัสหน่วยวัดตาม UNECE
Recommendation 20 ใน Attribute
ระบุรหัสหน่วยวัดตาม UNECE
Recommendation 20 ใน Attribute

38 DEFAULT_LANGUAGE
39 GROSS_WEIGHT

0..1 ภาษาหลักที่ใช้บนบรรจุภณ
ั ฑ์
0..1 น้าหนักสินค้ารวมบรรจุภณ
ั ฑ์

40 WIDTH

0..1 ความกว้างของสินค้า

41 HEIGHT

0..1 ความสูงของสินค้า

42 DEPTH

0..1 ความยาวของสินค้า

43 COMMUNICATION_VALUE

0..n ช่องทางการติดต่อสาหรับตลาดประเทศ
เป้าหมายของสินค้าและบริการ (เช่น เบอร์
โทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ โซเซียลมีเดีย เป็น
ต้น)
0..1 ราคาของสินค้าและบริการ
ระบุรหัสสกุลเงินตราตาม ISO 4217 ใน
Attribute
0..n เลขที่การรับรองสินค้าและบริการ (เช่น
เลขที่ มอก. เลขที่ อย. เลขที่รับรองฮาลาล
เป็นต้น)
0..n URI (Uniform Resource Identifier) ของ
ไฟล์อ้างอิงของสินค้าและบริการ (เช่น
รูปภาพสินค้า คลิปวิดีโอ คลิปเสียง เป็นต้น)
1..1 วันที่หรือเวลาล่าสุดในการเปลี่ยนแปลงของ ระบุวันที่หรือเวลาตามรูปแบบ ISO 8601
สินค้าและบริการ
0..1 วันที่เริ่มต้นเผยแพร่ข้อมูลสินค้าและบริการ ระบุวันที่หรือเวลาตามรูปแบบ ISO 8601
0..1 วันที่เริ่มต้นขายสินค้าหรือให้บริการ
ระบุวันที่หรือเวลาตามรูปแบบ ISO 8601
0..1 วันที่สิ้นสุดเผยแพร่ข้อมูลสินค้าและบริการ ระบุวันที่หรือเวลาตามรูปแบบ ISO 8601
0..n คุณลักษณะเพิ่มเติมของสินค้าและบริการ อ้างอิงรายการข้อมูลเพิม่ เติมได้จาก
มาตรฐาน GDSN

44 CATALOGUE_PRICE
45 CERTIFICATION_VALUE
46 REFERENCED_FILE_URI
47 LAST_CHANGE_DATE_TIME
48
49
50
51

PUBLICATION_DATE_TIME
EFFECTIVE_DATE_TIME
CANCELLED_DATE_TIME
(TRADE_ITEM_INFO_EXTENSION)

ทั้ ง นี้ การใช้ ง านแค็ ต ตาล็ อ กอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าหรั บ สิ น ค้ า และบริ ก ารตาม มาตรฐาน GDSN
เพื่ อ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล สิ น ค้ า ระหว่ า งประเทศและใช้ ใ นธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ก าหนดให้ ต้ อ งระบุ ร ายการข้ อ มู ล
GPC_CODE (รายการข้อมูลลาดับที่ 2) GTIN_NO (รายการข้อมูลลาดับที่ 4) และ INFO_PROVIDER_GLN
(รายการข้อมูลลาดับที่ 10)
3.2

แนวทางการกาหนดรายการข้อมูลในแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์
แค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับสินค้าและบริการ ประกอบด้วยรายการข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งสามารถ
แบ่งตามแนวทางการใช้งานได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้
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(1) รายการข้อมูลที่เกี่ยวกับ Product Classification (รายการข้อมูลลาดับที่ 1-3)
(2) รายการข้อมูลที่เกี่ยวกับ General Product Information (รายการข้อมูลลาดับที่ 4-50)
(3) รายการข้อมูลที่เกี่ยวกับ Additional Product Information (รายการข้อมูลลาดับที่ 51)
3.2.1

รายการข้อมูลที่เกี่ยวกับ Product Classification
รายการข้อมูลที่เกี่ยวกับ Product Classification มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจาแนกหมวดหมู่
สินค้าและบริการ ซึ่งมาตรฐานสากลสาหรับ Product Classification ที่ถูกนามาใช้งานในข้อเสนอแนะ
ฉบั บ นี้ ได้ แ ก่ รหั ส สิ น ค้ า และบริ ก าร (United Nations Standard Products and Services Code :
UNSPSC) และ รหัสชนิดสินค้า (Global Product Classification : GPC) Code

3.2.1.1

รหัสสินค้าและบริการ (UNSPSC)
ร หั ส ( United Nations Standard Products and Services Code : UNSPSC) เ ป็ น
รหัสสินค้าและบริการที่ใช้สาหรับการจาแนกหมวดหมู่ของรายการสินค้า และบริการทั่วโลก โดย
UNSPSC มีการจัดหมวดหมู่สินค้าและบริการด้วยการแบ่งรหัสเป็นลาดับชั้นที่มีความสอดคล้องกัน
จานวน 4 ลาดับชั้น ซึ่งแต่ละลาดับชั้นจะประกอบด้วยตัวเลข 2 หลักสาหรับใช้ในการระบุหมวดหมู่
สินค้าและบริการในกลุ่มย่อย ดังนี้ [3]
XX
XX
XX
XX
Segment Family Class Commodity
(1) Segment เป็ น รหั ส ล าดับ ชั้น บนสุ ด ของประเภทสิ นค้าและบริการ โดยมีการแบ่ง Segment
ออกเป็นกลุ่ม ดังนี้
- Segment รหัส 10-15 เป็นกลุ่มวัตถุดิบ (Raw Materials)
- Segment รหัส 20-27 เป็นกลุ่มเครื่องมืออุตสาหกรรม (Industrial Equipment)
- Segment รหัส 30-41 เป็นกลุ่มส่วนประกอบของอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง (Equipment
Components & Supplies)
- Segment รหัส 42-60 เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สาหรับผู้บริโภค (End Use Products)
- Segment รหัส 64-95 เป็นกลุ่มบริการ (Services)
(2) Family เป็นรหัสลาดับชั้นที่สองของประเภทสินค้าและบริการ รองลงมาจาก Segment
(3) Class เป็นรหัสลาดับชั้นที่สามของประเภทสินค้าและบริการ รองลงมาจาก Family
(4) Commodity เป็นรหัสลาดับชั้นที่สี่ของประเภทสินค้าและบริการ รองลงมาจาก Class
โดยมีตัวอย่างการใช้ UNSPSC ระบุประเภทสินค้าและบริการของ “กระดาษถ่ายเอกสาร” ดังนี้
Segment
Family

14 Paper Materials and Products
วัสดุสาหรับทากระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
11 Paper products
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
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Class

15 Printing and writing paper
กระดาษสาหรับพิมพ์และเขียน

Commodity

07 Printer or copier paper
กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

ดังนั้น กระดาษถ่ายเอกสาร (Printer or copier paper) จะมีรหัส UNSPSC เป็น 14111507
3.2.1.2

รหัสชนิดสินค้า (GPC)
รหั ส Global Product Classification (GPC) เป็นรหั ส ที่ใช้จาแนกชนิด สิ นค้า โดย GPC
มีการแบ่งรหัสเป็นลาดับชั้นจานวน 4 ลาดับชั้น ซึง่ แต่ละลาดับชัน้ จะประกอบด้วยตัวเลข 8 หลัก ดังนี้
[4]
(1) Segment เป็นรหัสลาดับชั้นบนสุด ซึ่งจะจาแนกสินค้าตามภาคอุตสาหกรรม
(2) Family เป็นรหัสลาดับชั้นที่สอง ซึ่งจะจาแนกสินค้าเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ในแต่ละภาคอุตสาหกรรม
(3) Class เป็นรหัสลาดับชั้นที่สาม ซึ่งจะจาแนกสินค้าเป็นกลุ่มหมวดหมู่ของสินค้าที่คล้ายคลึงกัน
(4) Brick เป็นรหัสลาดับชั้น ที่สี่ ซึ่งจะจาแนกสินค้าเป็นหมวดหมู่สิ นค้าของสินค้าที่คล้ ายคลึ ง กัน
นอกจากนี้ ยั ง สามารถจ าแนกสิ น ค้ า เพิ่ ม เติ ม ได้ ด้ ว ย Brick Attribute และ Brick Attribute
Value
โดยมีตัวอย่างการใช้ GPC เพื่อจาแนกชนิดสินค้า ดังนี้
Segment :
Family :
Class :
Brick :

3.2.2

50000000 -- Food/Beverage/Tobacco
50130000 -- Milk/Butter/Cream/Yogurts/Cheese/Eggs/Substitutes
50131700 -- Milk/Milk Substitutes
10000025 -- Milk and milk substitutes (perishable)

รายการข้อมูลที่เกี่ยวกับ Product General Information
รายการข้อมูลที่เกี่ยวกับ Product General Information มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ระบุคุณลักษณะ
ทั่วไปของสินค้าและบริการ ซึ่งควรมีอยู่ในรายละเอียดของสินค้าและบริการ เช่น เลขหมายประจาตัว
สินค้า ชื่อสินค้าและบริการ ตราสินค้า เลขหมายประจาตัวของผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบ วิธีใช้ ขนาดของ
สินค้า ช่องทางการติดต่อ ราคาสินค้าและบริการ เลขที่ใบรับรอง เป็นต้น

3.2.3

รายการข้อมูลที่เกี่ยวกับ Additional Product Information
รายการข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ Additional Product Information มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ ร ะบุ
คุณลั กษณะเพิ่มเติม ของสิ น ค้าและบริการ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ ล ะหมวดหมู่ และตลาด
เป้ าหมายของสิ น ค้าและบริ การนั้ น ๆ ตัว อย่างเช่น การขอเครื่องหมายรับรองฮาลาลส าหรับสิ นค้าที่
เกี่ย วกับ อาหารในประเทศไทยอาจจะไม่ มีก็ ได้ แต่ การขอเครื่องหมายรับรองฮาลาลเป็นข้อบัง คั บ ใน
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ประเทศอิสลาม รวมถึงข้อมูลที่จาเป็นอื่น ๆ เพิ่มเติมจากโครงสร้างข้อมูลของแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ที่
กาหนด
ทั้ ง นี้ การก าหนดรายการข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ Additional Product Information เพิ่ ม เติ ม จาก
โครงสร้างข้อมูลที่กาหนดไว้ สามารถอ้างอิงรายการข้อมูลได้จากมาตรฐาน GDSN
3.3

ตัวอย่างการใช้งานแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่างหนึ่งของการใช้งานแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ คือ ข้อมูลสินค้าบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบั ญ ชี ก ลาง ซึ่ ง จะมี
รายละเอียดของสินค้า คาแนะนาสินค้า ภาพสินค้า พร้อมคาบรรยายประกอบ โดยจัดแบ่งประเภทสินค้าเป็น
หมวดหมู่ตาม UNSPSC เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน
ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางนั้นมีการแบ่งรายการข้อมูลต่าง ๆ ของข้อมูลสินค้าและบริการตาม
แนวทางการใช้งานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลสินค้า ลักษณะเฉพาะ และรายละเอียดอื่น ๆ โดยรายการ
ข้อมูลของสินค้าและบริการนั้นมีความสอดคล้องกัน ซึ่งการเปรียบเทียบระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางกับ
แค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงสร้างที่กาหนด สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2

ตาราง 2 รายการข้อมูลของระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางกับรายการข้อมูลของแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์
ลาดับ

ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง
รายการข้อมูล
Mult.

รายการข้อมูลของ
แค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลสินค้า
1 ประเภทสินค้าย่อย
2 ยี่ห้อ
3 รุ่น
4 หน่วยขาย
5 ชื่อสินค้า
6 รูปสินค้า
ลักษณะเฉพาะ
7 หัวข้อลักษณะเฉพาะ
(เช่น ความละเอียดหน้าจอ เป็นต้น)
รายละเอียดอื่น ๆ
8 หมายเหตุ
9 ราคาก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
10 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
11 ราคาภาษีมูลค่าเพิ่ม
12 ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
13 วันที่เพิ่มสินค้า
14 วันที่แสดงสินค้าสิ้นสุด
15 เอกสารแนบ Specification

1..1
1..1
1..1
1..1
1..1
1..1

UNSPSC_CODE
BRAND_NAME
VARIANT
UNIT_DESCRIPTOR_CODE
TRADE_ITEM_NAME
PICTURE

0..n

(TRADE_ITEM_INFO_EXTENSION)

0..1
0..1
0..1
0..1
1..1
0..1
0..1
0..1

TRADE_ITEM_DESCRIPTION
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หมายเหตุ:

ข้อมูลในช่องสี
เป็นข้อมูลที่มีการระบุสาหรับลูกค้าเฉพาะราย ซึ่งในแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์นั้น
เป็นราคาตามตลาด จึงไม่สามารถระบุได้

จากตารางที่ 2 ได้แสดงให้เห็นว่ารายการข้อมูลสินค้าและบริการในระบบ e-GP นั้นสามารถเชื่อมโยง
จากแค็ ต ตาล็ อ กอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ โดยหั ว ข้ อ ลั ก ษณะเฉพาะในส่ ว นลั ก ษณะเฉพาะ และเอกสารแนบ
Specification ในส่วนรายละเอียดอื่นๆ สามารถบันทึกได้ในรายการข้อมูล ของแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิ กส์
ด้วยการนารายการข้อมูลเพิ่มเติมจากมาตรฐาน GDSN มาใช้งาน
นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางได้มีการแปลรหัสสินค้าและบริการ (UNSPSC) เวอร์ชัน 16 เป็นภาษาไทย
เพื่อสนับสนุนการใช้งานรหัสดังกล่าว โดยรหัสสินค้าและบริการเวอร์ชัน 16 นี้ประกอบด้วย Segment จานวน
55 รหั ส Family จ านวน 350 รหั ส Class จ านวน 2,009 รหั ส และ Commodity จ านวน 18,084 รหั ส
ซึง่ รหัสสินค้าและบริการในส่วน Segment ทีม่ ีการแปลเป็นภาษาไทย สามารถดูได้ที่ ภาคผนวก ข.

4. แนวทางการเชื่อมโยงแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสินค้าและบริการ
การจั ด ท าแค็ ต ตาล็ อ กอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะช่ ว ยอ านวยความสะดวกในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สิ น ค้ า ให้ เ ป็ น ไป
ตามรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน โดยมี ระบบทะเบียนข้อมูลสินค้าและบริการสาหรับให้ผู้ผลิต ผู้ขายสินค้าและให้บริการ
ผู้ซื้อสินค้าและรับบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าและบริการของไทยไปช่องทางการซื้อขาย
ในระดับสากลผ่านมาตรฐาน GDSN 3.1 (Global Data Synchronisation Network)
4.1 การรับส่งแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสินค้าและบริการ
การรับส่งแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสินค้าและบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีประโยชน์ต่อ
ผู้ผลิต ผู้ขายสินค้าและให้บริการ ผู้ซื้อสินค้าและรับบริการ หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ทาให้ได้รับข้อมูลสินค้าและบริการที่มีความถูกต้องและแม่นยา
(2) ทาให้สามารถนาข้อมูลสินค้าและบริการมาค้นหา เปรียบเทียบ หรือคัดเลือกสินค้าและบริการได้ง่าย
(3) ทาให้ผู้ขอข้อมูลสินค้าและบริการได้รับข้อมูลที่มีการอัพเดตอยู่เสมอ
(4) ทาให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุนในการรับส่งข้อมูล
การรับส่งแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับสินค้าและบริการระหว่างผู้จัดทาแค็ตตาล็อกและผู้ขอ
แค็ตตาล็อก จะเป็นการรับส่งข้อมูลตามรูปแบบและวิธีการที่กาหนดผ่านระบบทะเบียนข้อมูลสินค้าและบริการ
โดยมีแผนภาพแสดงการรับส่งแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสินค้าและบริการ ดังรูปที่ 1
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แค็ตตาล็อก

แค็ตตาล็อก

ผู้ขายสินค้าและให้บริการ

หน่วยงานภาครัฐ
e-Catalogue

e-Catalogue

ผู้ผลิต

e-Marketplace

ระบบทะเบียนข้อมูลสินค้าและบริการ

ผู้นาเข้า

ผู้ขายสินค้าและให้บริการ

ตัวแทนผู้ผลิต

ผู้ซื้อสินค้าและรับบริการ

รูปที่ 1 การรับส่งแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสินค้าและบริการ
4.2

การบันทึกข้อมูลในแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสินค้าและบริการ
ในการบันทึกข้อมูลในแค็ตตาล็อกสาหรับสินค้าและบริการ ผู้จัดทาแค็ตตาล็อกต้องเตรียมข้อมูล ตาม
โครงสร้างข้อมูลของแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสินค้าและบริการ สาหรับบันทึกลงในระบบทะเบียน
ข้อมูลสินค้าและบริการ จากนั้น ผู้จัดทาแค็ตตาล็อกจะส่ง แค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสินค้าและบริการ
ให้ระบบทะเบียนข้อมูลสินค้าและบริการ ตามรูปแบบไฟล์ (เช่น .xml .txt .xls .csv) และวิธีการส่ง (เช่น Web
services, SMTP, HTTP/HTTPS, FTP) ที่ตกลงกัน เพื่อให้บันทึกในระบบทะเบียนข้อมูลสินค้าและบริการ
โดยมีแผนภาพแสดงการบันทึก ข้อมูลในแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสินค้าและบริการ ดังรูปที่ 2 และมี
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสินค้าและบริการตามภาคผนวก ก.

e-Catalogue
ผู้จัดทาแค็ตตาล็อก

 รูปแบบไฟล์ เช่น .xml .txt .xls .csv
 วิธีก ารส่ง เช่น Web services, SMTP,
HTTP/HTTPS, FTP

ระบบทะเบียนข้อมูล
สินค้าและบริการ

รูปที่ 2 การบันทึกข้อมูลในแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสินค้าและบริการ
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ภาคผนวก ก. ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสินค้าและบริการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายการข้อมูล
UNSPSC_CODE
GPC_CODE
ADDITIONAL_CATEGORY_CODE
GTIN_NO
COMPANY_TRADE_ITEM_ID
ADDITIONAL_TRADE_ITEM_ID
TRADE_ITEM_NAME

Mult.
1..1
0..1
0..n
0..1
0..1
0..n
2..n

ตัวอย่างข้อมูล
50151513 (หมายถึง Edible vegetable or plant oils)
10000040 (หมายถึง Oils Edible - Vegetable or Plant (Shelf Stable))
8858833502008

น้ามันเมล็ดชา (Attribute เป็น th)
Camellia Oleifera Seed Oil (Attribute เป็น en)
8 TRADE_ITEM_DESCRIPTION
0..n ภัทรพัฒน์ น้ามันเมล็ดชา 100% ขนาด 250 ml (Attribute เป็น th)
PATPAT Camellia Oleifera Seed Oil 100% Virgin Oil 250 ml
(Attribute เป็น en)
9 BRAND_NAME
2..n ภัทรพัฒน์ (Attribute เป็น th)
PATPAT (Attribute เป็น en)
10 INFO_PROVIDER_GLN
0..1 8858833599992
11 INFO_PROVIDER_TAX_ID
0..1
12 INFO_PROVIDER_ADDITIONAL_PARTY_ID 0..n
13 INFO_PROVIDER_PARTY_NAME_EN
0..1 PATPAT
14 INFO_PROVIDER_PARTY_NAME_TH
0..1 ภัทรพัฒน์
15 BRAND_OWNER_GLN
0..1 8858833599992
16 BRAND_OWNER_TAX_ID
0..1
17 BRAND_OWNER_ADDITIONAL_PARTY_ID 0..n
18 BRAND_OWNER_PARTY_NAME_EN
0..1
19 BRAND_OWNER_PARTY_NAME_TH
0..1
20 MANUFACTURER_GLN
0..n 8858833599992
21 MANUFACTURER_TAX_ID
0..1
22 MANUFACTURER_ADDITIONAL_PARTY_ID 0..n
23 MANUFACTURER_PARTY_NAME_EN
0..1
24 MANUFACTURER_PARTY_NAME_TH
0..1
25 TARGET_MARKET_COUNTRY_CODE
1..n TH (หมายถึง Thailand)
US (หมายถึง United States of America)
26 COUNTRY_OF_ORIGIN
1..n TH (หมายถึง Thailand)
27 UNIT_DESCRIPTOR_CODE
0..1 EA (หมายถึง BASE_UNIT_OR_EACH)
28 PARENT_GTIN
0..1
29 CHILD_GTIN
0..1
30 CHILD_QUANTITY
0..1
31 FUNCTIONAL_NAME
0..n ทาอาหาร (Attribute เป็น th)
Cooking (Attribute เป็น en)
32 VARIANT
0..n
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ลาดับ
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

รายการข้อมูล
SHORT_DESCRIPTION
FOOD_AND_BEVERAGE_INGREDIENT
NON_FOOD_INGREDIENT
USAGE_INSTRUCTIONS
CAUTION
DEFAULT_LANGUAGE
GROSS_WEIGHT
WIDTH
HEIGHT
DEPTH
COMMUNICATION_VALUE
CATALOGUE_PRICE
CERTIFICATION_VALUE
REFERENCED_FILE_URI
LAST_CHANGE_DATE_TIME
PUBLICATION_DATE_TIME
EFFECTIVE_DATE_TIME
CANCELLED_DATE_TIME
(TRADE_ITEM_INFO_EXTENSION)

Mult.
0..n
0..n
0..n
0..n
0..n
0..1
0..1
0..1
0..1
0..1
0..n
0..1
0..n
0..n
1..1
0..1
0..1
0..1
0..n

ตัวอย่างข้อมูล

th (หมายถึง Thai)
500 (Attribute เป็น GRM)
4.8 (Attribute เป็น CMT)
22 (Attribute เป็น CMT)
4.8 (Attribute เป็น CMT)
http://www.patpat9.com/splash.html

2016-01-01T08:35:30
2016-01-01
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ภาคผนวก ข. รายการรหัส UNSPSC ในลาดับชั้น Segment [5]
รหัสสินค้าหรือบริการในส่วน Segment ที่มีการแปลเป็นภาษาไทยอ้างอิงข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
Segment
10
11
12
13
14
15
20
21
22
23
24
25
26
27
30

รายละเอียด (อังกฤษ)
Live Plant and Animal Material and Accessories and Supplies
Mineral and Textile and Inedible Plant and Animal Materials
Chemicals including Bio Chemicals and Gas Materials
Resin and Rosin and Rubber and Foam and Film and Elastomeric
Materials
Paper Materials and Products
Fuels and Fuel Additives and Lubricants and Anti corrosive
Materials
Mining and Well Drilling Machinery and Accessories
Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Machinery and
Accessories
Building and Construction Machinery and Accessories
Industrial Manufacturing and Processing Machinery and
Accessories
Material Handling and Conditioning and Storage Machinery and
their Accessories and Supplies
Commercial and Military and Private Vehicles and their
Accessories and Components
Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
Tools and General Machinery
Structures and Building and Construction and Manufacturing
Components and Supplies

รายละเอียด (ไทย)
พืชและสัตว์มีชีวิต รวมถึงวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองพืชและสัตว์มีชีวิต
แร่ธาตุ สิ่งทอและวัตถุดิบจากพืชและสัตว์ที่บริโภคไม่ได้
เคมีภณ
ั ฑ์ รวมทั้งวัสดุที่อยู่ในรูปของชีวเคมีและแก๊ส
เรซิน ชันสน ยาง โฟม ฟิลม์ และวัสดุที่มีความยืดหยุ่น
วัสดุสาหรับทากระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
เชื้อเพลิงและสารเติมแต่งในน้ามันเชื้อเพลิง สารหล่อลื่นและวัสดุป้องกันการกัดกร่อน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบในการทาเหมืองแร่และการขุดเจาะหลุม
เครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับการทาไร่ ประมง ป่าไม้และสัตว์ป่า
เครื่องจักรและอุปกรณ์เกี่ยวกับงานอาคารและการก่อสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป
เครื่องจักร อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองในการเคลื่อนย้าย การจัดสภาพและการเก็บรักษา
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบของยานพาหนะ สาหรับการพาณิชย์ การทหารและส่วน
บุคคล
เครื่องจักรและอุปกรณ์กาเนิดพลังและระบบส่งกาลัง
เครื่องมือและเครื่องจักรทั่วไป
ส่วนประกอบและวัสดุสิ้นเปลืองของโครงสร้าง อาคาร สิ่งก่อสร้างและการผลิต
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Segment
รายละเอียด (อังกฤษ)
31
Manufacturing Components and Supplies
32
Electronic Components and Supplies
39
Electrical systems and Lighting and components and accessories
and supplies
40
Distribution and Conditioning Systems and Equipment and
Components
41
Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment
42
Medical Equipment and Accessories and Supplies
43
Information Technology Broadcasting and Telecommunications
44
Office Equipment and Accessories and Supplies
45
Printing and Photographic and Audio and Visual Equipment and
Supplies
46
Defense and Law Enforcement and Security and Safety
Equipment and Supplies
47
Cleaning Equipment and Supplies
48
Service Industry Machinery and Equipment and Supplies
49
Sports and Recreational Equipment and Supplies and Accessories
50
Food Beverage and Tobacco Products
51
Drugs and Pharmaceutical Products
52
Domestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic
Products
53
Apparel and Luggage and Personal Care Products
56
Furniture and Furnishings

รายละเอียด (ไทย)
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์จากการผลิต
ชิ้นส่วนและวัสดุอิเล็กทรอนิกส์
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สาหรับระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ระบบจ่ายไฟ ระบบปรับอากาศ
เครื่องมืออุปกรณ์สาหรับห้องปฏิบตั ิการ การวัด การสังเกตและการทดสอบ
เครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและโทรคมนาคม
เครื่องใช้และอุปกรณ์สานักงาน
อุปกรณ์และวัสดุเกี่ยวกับการพิมพ์ การถ่ายภาพและอุปกรณ์ภาพและเสียง
เครื่องมือและวัสดุที่ใช้สาหรับการป้องกันภัย การบังคับใช้ตามกฎหมายและความปลอดภัย
อุปกรณ์และวัสดุสาหรับทาความสะอาด
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมบริการ
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์สาหรับการกีฬาหรือสันทนาการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ
ผลิตภัณฑ์ยาและเภสัชกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ภายในบ้านและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอุปโภค
เครื่องแต่งกาย กระเป๋าเดินทางและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพส่วนบุคคล
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่ง
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Segment
รายละเอียด (อังกฤษ)
60
Musical Instruments and Games and Toys and Arts and Crafts and
Educational Equipment and Materials and Accessories and
Supplies
70
Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Contracting Services
72
Building and Construction and Maintenance Services
73
Industrial Production and Manufacturing Services
76
Industrial Cleaning Services
77
Environmental Services
78
Transportation and Storage and Mail Services
80
Management and Business Professionals and Administrative
Services
81
Engineering and Research and Technology Based Services
82
Editorial and Design and Graphic and Fine Art Services
83
Public Utilities and Public Sector Related Services
84
Financial and Insurance Services
85
Healthcare Services
86
Education and Training Services
90
Travel and Food and Lodging and Entertainment Services
91
Personal and Domestic Services
92
National Defense and Public Order and Security and Safety
Services
93
Politics and Civic Affairs Services
94
Organizations and Clubs

รายละเอียด (ไทย)
วัสดุ อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองสาหรับ เครื่องดนตรี เกม ของเล่น งานศิลปะ งานฝีมือและ
การศึกษา
บริการรับเหมาด้านการทาไร่ การประมง การป่าไม้และสัตว์ป่า
บริการด้านการก่อสร้างและบารุงรักษาอาคาร
บริการด้านการผลิตทางอุตสาหกรรม
บริการทาความสะอาดทางอุตสาหกรรม
บริการเกีย่ วกับสภาพแวดล้อม
บริการขนส่ง จัดเก็บและส่งไปรษณีย์
บริการด้านการบริหาร การดาเนินธุรกิจและธุรการ
บริการด้านวิศวกรรม วิจัยและเทคโนโลยี
บริการด้านการสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิคและวิจิตรศิลป์
บริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณะด้านอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
บริการด้านการเงินและประกันภัย
บริการดูแลสุขภาพ
บริการด้านการศึกษาและการฝึกอบรม
การบริการด้านการท่องเที่ยว อาหาร ห้องพักและความบันเทิง
บริการส่วนบุคคลและบริการช่วยงานบ้าน
บริการด้านการป้องกันประเทศ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชน การรักษาความ
มั่นคง ปลอดภัย
บริการด้านกิจการทางการเมืองและงานราษฎร์
องค์กรและสโมสรต่าง ๆ
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