



หนา้ที ่1

รหัสสนิค้า ชือ่สนิค้า ค าอธบิาย

ZE (ใชส้ าหรบัเอกสารประเภท ใบ PS)

ZE010001 งานระหวา่งกอ่สร้าง งานกอ่สร้างที่มหีลายงวดงาน

ZE010002 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ระหวา่งการพัฒนา การปรับปรุง/พัฒนาระบบสารสนเทศ

ZE010003 งานระหวา่งปรับปรุง งานจ้างเหมาปรับปรุงตา่งๆที่มหีลายงวดงาน

ZE020001 เงนิสนับสนุนกจิกรรมภายในมหาวทิยาลัย
คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิโครงการตา่งๆ  ที่มหาวทิยาลัยจัดขึ้นโดยมลีักษณะเป็นการจัดกจิกรรม 

(โดยคา่ใชจ้่ายทุกอย่างเบกิจากเงนิโครงการ)

ZE020002 เงนิสนับสนุนกจิกรรมภายนอกมหาวทิยาลัย
เงนิที่มหาวทิยาลัยจ่ายสนับสนุนใหแ้กห่นว่ยงานภายนอก เชน่  เงนิบริจาค ,กฐิน ,ผ้าปา่ , บัตร

กอลฟ์, บัตรร่วมงานการกุศลจากหนว่ยงานภายนอก

ZE020003 คา่โฆษณาประชาสัมพันธ์
คา่บริการหรือคา่จ้างเหมาบริการ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์มหาวทิยาลัย/วทิยาเขต ผ่านสื่อ วทิยุ 

โทรทัศน ์(ไมไ่ดรั้บสนิคา้/ครุภัณฑ)์

- คา่เชา่หอ้ง

- คา่เชา่ตกึ

- คา่เชา่สถานที่

ZE030002 คา่เชา่คอมพวิเตอร์

ZE030003 คา่เชา่เคร่ืองจักร/อุปกรณ์ คา่เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร / ปร้ินเตอร์

ZE030004 คา่เชา่ยานพาหนะ คา่จ้างเหมาเชา่บริการรับสง่นสิติ/บุคลากร  เชา่รถ

ZE030005 คา่เชา่อื่น ๆ

ZE040001 คา่จ้างเหมาบริการ(ดูแลรักษาภูมทิัศน)์

ZE040002 คา่จ้างเหมาบริการ(ก าจัดสิ่งปฎกิูล)

ZE040003 คา่จ้างเหมาบริการ(ท าความสะอาด)

ZE040004 คา่จ้างเหมาบริการ(รักษาความปลอดภัย)

ZE040005 คา่จา้งเหมาบริการ(ตรวจสอบบ ารุงรักษาระบบผลติน้ าประปาและสระวา่ยน้ า)

ZE040006 คา่ซอ่มแซม/บ ารุงรักษาครุภัณฑ์

ZE040007 คา่ซอ่มแซม/บ ารุงรักษาระบบและเครือขา่ย

ZE040008 คา่ซอ่มแซม/บ ารุงรักษาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ZE040009 คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาภูมทิัศน์

ZE040010 คา่จ้างเหมาบริการ-จากการเชา่พื้นที่ คา่บริการสว่นกลาง กรณีอาคารของวทิยาลัยการจัดการกรุงเทพฯ

ZE040011 คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาสนิทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

ZE040012 คา่จ้างเหมาบริการ(อื่น ๆ) เชน่ คา่จ้างเหมานอกเหนอืจากที่ระบุขา้งตน้  เชน่ คา่จ้างเหมาตรวจสภาพแวดลอ้ม-น้ า

ZE040013 คา่วสัดุส านักงาน ลักษณะการจ้างท าของแลว้ไดว้สัดุส านักงาน เชน่ ตรายาง, ใบเสร็จรับเงนิ

ZE040014 คา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร่
ลักษณะการจ้างท าของแลว้ไดว้สัดุโฆษณาและเผยแพร่ เชน่ ปา้ยและสื่อโฆษณาตา่งๆ, คูม่อืนสิติ, 

รายงานประจ าปี

ZE050001 คา่บริการสื่อสารและโทรคมนาคมอื่น คา่บริการ TT&T , TOT , CABLE  TV

ZE060001 คา่ใชจ้่ายในงานพระราชทานปริญญาบัตร คา่ใชจ้่ายที่ใชใ้นงานพระราชทานปริญญาบัตร

ZE060002 คา่ใชจ้่ายในงานสถาปนามหาวทิยาลัย คา่ใชจ้่ายที่ใชใ้นงานสถาปนามหาวทิยาลัย

ZE990001 เงนิรับฝาก-สั่งจ้างคา่บริการศูนย์เทคโนโลยียานยนต์

ZE990002 เงนิรับฝาก-สั่งจ้างคา่บริการเรือนเอื้องค า

ZE990003 เงนิรับฝาก-สั่งจ้างร้านขายของที่ระลกึ

ZE990004 เงนิรับฝาก-สั่งจ้างคา่บริการศูนย์ปฏบิัตกิารโยธา

ZE990005 เงนิรับฝาก-สั่งจ้างโครงการกจิกรรมการพัฒนา

ZE990006 เงนิรับฝาก-สั่งจ้างคา่บริการศูนย์การแพทย์

ZE990007 เงนิรับฝาก-สั่งจ้างคา่บริการวทิยาเขตเชยีงราย

ZE990008 เงนิรับฝาก-สั่งจ้างโครงการวจิัยและบริการวชิาการ

ZE990009 เงนิรับฝาก-สั่งจ้างคา่บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายการสนิค้าในระบบ ERP

ZE030001 คา่เชา่อสังหาริมทรัพย์
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รหัสสนิค้า ชือ่สนิค้า ค าอธบิาย

รายการสนิค้าในระบบ ERP

ZF..

ZFA0001 ครุภัณฑ์ ใชใ้นการจัดซื้อรายการครุภัณฑท์ี่จ่ายเงนิภายในงวด (เอกสารใบสั่งซื้อ)

ZFA0002 ครุภัณฑ์ ใชใ้นการจัดซื้อรายการครุภัณฑท์ี่จ่ายเงนิภายในงวด (เอกสารใบสั่งจ้าง)

ZFAC001 ครุภัณฑค์า้งจ่าย ใชใ้นการจัดซื้อรายการครุภัณฑ ์กรณีที่ตรวจรับเรียบร้อยแลว้แตยั่งไมไ่ดจ้่ายเงนิ (เอกสารใบสั่งซื้อ)

ZFAC002 ครุภัณฑค์า้งจ่าย ใชใ้นการจัดซื้อรายการครุภัณฑ ์กรณีที่ตรวจรับเรียบร้อยแลว้แตยั่งไมไ่ดจ้่ายเงนิ (เอกสารใบสั่งจ้าง)

ZFB0001 สิ่งกอ่สร้าง-คอนกรีตเสริมเหล็ก

ZFB0002 สิ่งกอ่สร้าง-ใชไ้มห้รือวสัดุอื่น

ZFD0001 ครุภัณฑ ์- บริจาค

ZFI0001 สนิทรัพย์ไมม่ตีัวตน
เชน่ สทิธิการเชา่  คา่ลขิสทิธิ์ โปรแกรมส าเร็จรูป และโปรแกรมที่มหาวทิาลัยพัฒนาขึ้นเองหรือจ้าง

ผู้พัฒนาจากภายนอก

ZFN0001 คา่ครุภัณฑต์่ ากวา่เกณฑจ์ากการซื้อ

ZFN0002 คา่ครุภัณฑต์่ ากวา่เกณฑจ์ากการจ้าง

ZP (ใชส้ าหรบัเอกสารประเภท ใบ PE และใบ PA)

ZP0001 คา่ใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้อื่นๆ ใชใ้นการขอเบกิเงนิคา่ใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้อื่นๆ

ZP0002 คา่สทิธิ์จ่ายลว่งหนา้
คา่สทิธิ์จ่ายลว่งหนา้ เชน่ คา่เชา่สทิธิการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ คา่เชา่สทิธิตา่งๆ ที่มรีะยะการใช้

งาน   เกนิรอบบัญชี

ZP0003 เงนิขาด/เงนิเกนิบัญชี ใชใ้นการเบกิเงนิขาด/เงนิเกนิบัญชี

ZP0004 สว่นปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างรอตัดบัญชี สว่นปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างรอตัดบัญชี

ZP0005 สว่นพัฒนาระบบสารสนเทศรอตัดบัญชี สว่นพัฒนาระบบสารสนเทศรอตัดบัญช ีในวงเงนิตัง้แต ่500,000 บาทขึ้นไป

ZP0006 คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑร์อตัดบัญชี คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑร์อตัดบัญช ีในวงเงนิตัง้แต ่500,000 บาทขึ้นไป

ZP0007 คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาระบบและเครือขา่ยรอตัดบัญชี คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาระบบและเครือขา่ยรอตัดบัญช ีในวงเงนิตัง้แต ่500,000 บาทขึ้นไป

ZP0008 คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาอาคารและสิง่ปลูกสร้างรอตัดบัญชี คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาอาคารและสิ่งปลูกสร้างรอตัดบัญช ีในวงเงนิตัง้แต ่500,000 บาทขึ้นไป

ZP0009 คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาภูมทิัศนร์อตัดบัญชี คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาภูมทิัศนร์อตัดบัญช ีในวงเงนิตัง้แต ่500,000 บาทขึ้นไป

ZP0010 คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาสนิทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานรอตัดบัญชี คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาสนิทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานรอตัดบัญชี

ZP0011 เงนิประกัน ใชใ้นการเบกิเงนิมัดจ าประกันคา่เชา่และคา่บริการรับลว่งหนา้จากผู้เชา่

ZP0012 เงนิมัดจ า เงนิมัดจ า

ZP0013 คนืเงนิเจ้าหนี้กองทุนเพื่อการศกึษา ใชใ้นการคนืเงนิเจ้าหนี้กองทุนเพื่อการศกึษา

ZP0014 คนืเงนิคา่ประกันของเสยีหาย-หอพักนสิติ ใชใ้นการขอคนืเงนิคา่ประกันของเสยีหายในหอพักของนสิติ

ZP0015 เจ้าหนี้-รับคนืเช็คอายัดขัดขอ้ง ใชใ้นการเบกิคนืเงนิกรณีคนืเช็คอายัดขัดขอ้ง

ZP0016 ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา-ภงด.1 ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา คอื ภาษใีชส้ าหรับเงนิเดอืนหรือคา่จ้าง ม.40(1)และ (2)

ZP0017 ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา-ภงด.3 ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา คอื ภาษใีชส้ าหรับร้านคา้ตา่งๆ และหา้งหุน้สว่นสามัญ

ZP0018 ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคล-ภงด.53 ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคล คอื ภาษใีชส้ าหรับบริษัท และหา้งหุน้สว่นจ ากัด

ZP0019 ครุภัณฑค์า้งจ่าย ใชใ้นการเบกิเงนิครุภัณฑ ์ที่มกีารตัง้รายการเป็นคา้งจ่ายไว้

ZP0020 คา่ครุภัณฑค์า้งจ่าย ใชใ้นการเบกิเงนิรายการครุภัณฑต์่ ากวา่เกณฑ ์ที่มกีารตัง้รายการเป็นคา้งจ่ายไว้

ZP0021 คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาคา้งจ่าย คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาคา้งจ่าย ใชใ้นเบกิที่มกีารตัง้รายการคา้งจ่ายไวแ้ลว้

ZP0022 เงนิกูร้ะยะยาวที่จะครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี เงนิกูร้ะยะยาวที่จะครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี

ZP0023 เงนิกูยื้มจากสถาบันการเงนิ ใชใ้นการเบกิเงนิเพื่อช าระหนี้เงนิกูยื้มจากสถาบันการเงนิ

ZP0024 จ่ายคนืเงนิคา่ครองชพี ใชใ้นการเบกิเงนิจ่ายคนืเงนิคา่ครองชพี

ZP0025 คนืเงนิคา่ลงทะเบยีนของนสิติ ใชใ้นการขอคนืเงนิคา่ลงทะเบยีนของนสิติทุกชั้นปี

ZP0026 คนืเงนิคา่ธรรมเนยีมอื่นของนสิติ ใชใ้นการขอคนืเงนิคา่ธรรมเนยีมตา่งๆของนสิติ

ZP0027 คนืเงนิคา่สมัครสอบ ใชใ้นการคนืเงนิคา่สมัครสอบ

ZP0028 คนืเงนิคา่หอพัก ใชใ้นการคนืเงนิคา่หอพักของมหาวทิยาลัย

ZP0029 คา่เบี้ยประกันรถยนต์ คา่เบี้ยประกันภัยรถยนต ์และ พ.ร.บ.ยานพาหนะ

ZP0030 เงนิเดอืนผู้บริหาร

ZP0031 เงนิเดอืนพนักงานมหาวทิยาลัย

แกไ้ข ณ วนัที ่14 ตุลาคม 2558
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รายการสนิค้าในระบบ ERP

ZP0032 เงนิเดอืนพนักงานราชการ

ZP0033 เงนิประจ าต าแหนง่ทางวชิาการ

ZP0034 เงนิประจ าต าแหนง่ทางบริหาร

ZP0035 เงนิตอบแทนวชิาชพีวศิวกรรมศาสตร์ ใชใ้นการเบกิเงนิตอบแทนวชิาชพีวศิวกรรมศาสตร์

ZP0036 เงนิตอบแทนวชิาชพีแพทย์ ใชใ้นการเบกิเงนิตอบแทนวชิาชพีแพทย์

ZP0037 เงนิเพิ่มพเิศษส าหรับต าแหน่งทีม่เีหตุพเิศษด้านสาธารณสุข

ZP0038 เงนิเพิม่พเิศษส าหรับผู้ปฏบิัตงิานเกีย่วกบัร่างอาจารย์ใหญ่

ZP0039 เงนิชว่ยเหลอืส าหรับผู้ปฏบิัตงิานประจ าศูนย์ประสานงานกรุงเทพฯ คา่ตอบแทนศูนย์กรุงเทพฯ

ZP0040 คา่จ้างรายเดอืน - ลูกจ้างชั่วคราว

ZP0041 คา่จ้างรายเดอืน - ผู้มคีวามรู้ความสามารถพเิศษ ใชใ้นการเบกิเงนิคา่จ้างรายเดอืน ของผู้มคีวามรู้ความสามารถพเิศษ

ZP0042 คา่จ้างรายเดอืน - ทรงคุณวฒุิ ใชใ้นการเบกิเงนิคา่จ้างรายเดอืน ของผู้ทรงคุณวฒุิ

ZP0043 คา่จ้างรายวนั

ZP0044 คา่ปฎบิัตงิานนอกเวลาท าการ คา่ปฏบิัตงิานนอกเวลาท าการ (OT)

ZP0045 เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร - พนักงานมหาวทิยาลัย เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตรของพนักงานมหาวทิยาลัย

ZP0046 เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร - ขา้ราชการบ านาญ เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตรของขา้ราชการบ านาญ

ZP0047 คา่รักษาพยาบาลประเภทผู้ปว่ยนอก - รพ.รัฐ - พนักงานมหาวทิยาลัย คา่รักษาพยาบาลประเภทผู้ปว่ยนอก - รพ.รัฐ ของพนักงานในมหาวทิยาลัย

ZP0048 คา่รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.รัฐ - พนกังานมหาวทิยาลยั คา่รักษาพยาบาลประเภทผู้ปว่ยใน - รพ.รัฐ ของพนักงานในมหาวทิยาลัย

ZP0049 คา่รักษาพยาบาลประเภทผู้ปว่ยนอก - รพ.เอกชน - พนกังานมหาวทิยาลยั คา่รักษาพยาบาลประเภทผู้ปว่ยนอก - รพ.เอกชน ของพนักงานในมหาวทิยาลัย

ZP0050 คา่รักษาพยาบาลประเภทผู้ปว่ยใน - รพ.เอกชน - พนักงานมหาวทิยาลัย คา่รักษาพยาบาลประเภทผู้ปว่ยใน - รพ.เอกชน ของพนักงานในมหาวทิยาลัย

ZP0051 คา่รักษาพยาบาลประเภทผู้ปว่ยนอก - รพ.รัฐ - ขา้ราชการบ านาญ คา่รักษาพยาบาลประเภทผู้ปว่ยนอก - รพ.รัฐของขา้ราชการบ านาญ

ZP0052 คา่รักษาพยาบาลประเภทผู้ปว่ยใน - รพ.รัฐ - ขา้ราชการบ านาญ คา่รักษาพยาบาลประเภทผู้ปว่ยใน - รพ.รัฐของขา้ราชการบ านาญ

ZP0053 คา่รักษาพยาบาลประเภทผู้ปว่ยนอก - รพ.เอกชน - ขา้ราชการบ านาญ คา่รักษาพยาบาลประเภทผู้ปว่ยนอก - รพ.เอกชนของขา้ราชการบ านาญ

ZP0054 คา่รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชน- ขา้ราชการบ านาญ คา่รักษาพยาบาลประเภทผู้ปว่ยใน - รพ.เอกชนของขา้ราชการบ านาญ

ZP0055 เงนิสมทบประกันสังคม เงนิสมทบประกันสังคม

ZP0056 เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี

ZP0057 คา่เชา่บา้น

 - เบี้ยประกันชวีติ

- เบี้ยประกันอุบัตเิหตุ

- เบี้ยประกันสุขภาพ

ZP0059 เงนิสมทบชว่ยเหลอืกรณีเจ็บปว่ย เงนิสวสัดกิารตามแบบฟอร์มของกองการเจ้าหนา้ที่

ZP0060 เงนิขวญัถุงกรณีสมรสและจดทะเบยีนสมรส เงนิสวสัดกิารตามแบบฟอร์มของกองการเจ้าหนา้ที่

ZP0061 เงนิแสดงความยินดกีรณีสมาชกิไดบุ้ตร เงนิสวสัดกิารตามแบบฟอร์มของกองการเจ้าหนา้ที่

ZP0062 เงนิจา่ยกรณีสมาชกิพน้จากราชการเนื่องจากเกษยีณอายุงาน เงนิสวสัดกิารตามแบบฟอร์มของกองการเจ้าหนา้ที่

ZP0063 เงนิสมทบกรณีสมาชกิถงึแกก่รรม เงนิสวสัดกิารตามแบบฟอร์มของกองการเจ้าหนา้ที่

ZP0064 เงนิสมทบคูส่มรส บุตร บดิา มารดา ถงึแกก่รรม เงนิสวสัดกิารตามแบบฟอร์มของกองการเจ้าหนา้ที่

ZP0065 คา่จัดหาพวงหรีด เงนิสวสัดกิารตามแบบฟอร์มของกองการเจ้าหนา้ที่

ZP0066 เงนิชว่ยเหลือกรณีสมาชกิประสบอัคคภีัย/วาตะภัย/อุทกภัย เงนิสวสัดกิารตามแบบฟอร์มของกองการเจ้าหนา้ที่

ZP0067 เงนิสมทบกรณีสมาชกิลาอุปสมบท เงนิสวสัดกิารตามแบบฟอร์มของกองการเจ้าหนา้ที่

ZP0068 คา่ใชจ้่ายตรวจสุขภาพพนักงาน เงนิสวสัดกิารตามแบบฟอร์มของกองการเจ้าหนา้ที่

ZP0058 คา่เบี้ยประกันส าหรับบุคลากร
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หนา้ที ่4

รหัสสนิค้า ชือ่สนิค้า ค าอธบิาย

รายการสนิค้าในระบบ ERP

 คา่ตอบแทนคณะกรรมการที่มคี าสั่งแตง่ตัง้ เชน่

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

- คณะกรรมการสอบประมวลความรู้

- คณะกรรมการควบคุมวทิยานพินธ/์ภาคนพินธ์

- คณะกรรมการด าเนนิงานสอบสัมภาษณ์

- คณะกรรมการคุมสอบ/ออกขอ้สอบ/ตรวจกระดาษค าตอบ

- คณะกรรมการวพิากษห์ลักสูตร

ZP0070 คา่ตอบแทนวทิยากร

- คา่สอนอาจารย์พเิศษ

- คา่สอนภาคฤดูร้อน

ZP0072 คา่ตอบแทนแพทย์ / พยาบาล

ZP0073 คา่ตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา คา่ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์/ภาคนพินธ์ , ที่ปรึกษารายวชิาศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (IS)

ZP0074 คา่โบนัส

ZP0075 คา่เบี้ยประชุม

ZP0076 คา่สนับสนุนการเรียน / สอบภาษาตา่งประเทศ คา่สนับสนุนการเรียนและการสอบภาษาตา่งประเทศ ตามประกาศของมหาวทิยาลัย

ZP0077 คา่ตอบแทนนสิติชว่ยงาน

ZP0078 คา่ตอบแทนเจ้าหนา้ที่ต ารวจ

ZP0079 คา่ตอบแทนแหลง่ฝึกปฏบิัตงิานวชิาชพี

ใชเ้ฉพาะรายการคา่ตอบแทนแหลง่ฝึกงานและคา่ตอบแทนใหอ้าจารย์ประจ าแหลง่ฝึก *คา่ใชจ้่าย

อื่นใดที่ด าเนนิการเบกิจ่ายเกี่ยวกับการฝึกปฏบิัตวิชิาชพี ใหใ้ช ้" เงนิสนับสนุนกจิกรรมภายใน

มหาวทิยาลัย"

เงนิรางวลัที่จ่ายใหแ้กบุ่คลากรและนสิติ ยกตัวอย่างเชน่

 - เงนิตอบแทนการเผยแพร่ผลงานวจิัย

 - เงนิรางวลัที่ใหแ้กน่สิติและบุคลากรที่สร้างชื่อเสยีงใหม้หาวทิยาลัย

 - เงนิรางวลัต าแหนง่ ผศ.

 - เงนิรางวลันสิติเรียนดี

 - เงนิตอบแทนรางวลัทางวชิาการ

ZP0081 คา่ตรวจสอบบัญชแีละรับรองการเงนิ คา่ตอบแทนการตรวจสอบบัญชแีละรับรองการเงนิของ สตง.

ZP0082 คา่ตอบแทนอื่น ๆ

ZP0083 คา่ธรรมเนยีมธนาคาร

-คา่เบี้ยประกันทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัย

 คา่เบี้ยประกันวนิาศภัย/อัคคภีัย/วนิาศภัย/อุทกภัย

ZP0085 คา่ถา่ยเอกสาร/พมิพง์าน/พมิพเ์ขยีว/เขา้ปกเย็บเล่มหนังสือและวารสาร คา่ถา่ยเอกสาร พมิพง์าน พมิพเ์ขยีว เขา้ปกเย็บเลม่หนังสอืหรือวารสาร

ZP0086 คา่อาหารและเคร่ืองดื่มในการจัดประชุม คา่อาหาร และอาหารวา่ง/เคร่ืองดื่ม ในการจัดประชุม

ZP0087 คา่เลี้ยงรับรอง คา่เลี้ยงรับรอง (ที่ไมใ่ชค่า่ใชจ้่ายที่อยู่ในโครงการ)

ZP0088 คา่ของที่ระลกึ คา่ของที่ระลกึ (ที่ไมใ่ชค่า่ใชจ้่ายที่อยู่ในโครงการ)

ZP0089 คา่สมัครสมาชกิชมรม/คณะ คา่สมัครสมาชกิตา่งๆ และคา่ตอ่อายุสมาชกิวชิาชพี

ZP0090 คา่สมัครสมาชกิวารสารหอ้งสมุด คา่สมัครสมาชกิวารสารหอ้งสมุดรายเดอืน/รายปี

ZP0091 เงนิสนับสนุนกจิกรรมภายในมหาวทิยาลัย
คา่ใชจ้่ายในด าเนนิโครงการตา่งๆ  ที่มหาวทิยาลัยจัดขึ้นโดยมลีักษณะเป็นการจัดกจิกรรม (โดย

คา่ใชจ้่ายทุกอย่างเบกิจากเงนิโครงการ)

ZP0092 เงนิสนับสนุนกจิกรรมภายนอกมหาวทิยาลัย
คา่ใชจ้่ายที่มหาวทิยาลัยสนับสนุนใหแ้กห่นว่ยงานภายนอก เชน่  เงนิบริจาค ,กฐิน ,ผ้าปา่ , บัตร

กอลฟ์, บัตรร่วมงานการกุศลจากหนว่ยงานภายนอก

ZP0093 คา่ภาษยีานพาหนะ คา่ภาษ ี(ไมร่วม พ.ร.บ.รถยนต)์

ZP0094 คา่โฆษณาประชาสัมพันธ์
คา่บริการหรือคา่จ้างเหมาบริการ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์มหาวทิยาลัย/วทิยาเขต ผ่านสื่อ วทิยุ 

โทรทัศน ์(ไมไ่ดรั้บครุภัณฑ)์ ,อัดวดีโีอ , เวบ็ไซด ์(คา่สื่อโฆษณาที่ไมไ่ดท้ าเป็นโครงการตา่งๆ)

ZP0095 คา่ใชจ้่ายโครงการนเิทศนสิติฝึกงาน ใชใ้นการเบกิเงนิคา่ใชจ้่ายทัง้หมดที่ใชใ้นการนเิทศนสิติฝึกงานและสหกจิศกึษา

ZP0071 คา่ตอบแทนการสอน

ZP0080 เงนิรางวลัแกบุ่คลากรและนสิติ

ZP0084 คา่เบี้ยประกันทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัย

ZP0069 คา่ตอบแทนคณะกรรมการ
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หนา้ที ่5

รหัสสนิค้า ชือ่สนิค้า ค าอธบิาย

รายการสนิค้าในระบบ ERP

ZP0096 คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิคดี คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิคดทีางกฏหมาย

ZP0097 คา่ใชจ้่ายเบ็ดเตล็ด
- คา่ใชจ้่ายเบ็ดเตล็ด คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เชน่ คา่พวงหรีดที่มไิดเ้บกิจ่ายตามระเบยีบเงนิสวสัดกิารของ

กองการเจ้าหนา้ที่ , คา่กระเชา้เย่ียมไข,้ คา่น้ าดื่มรายเดอืน

ZP0098 คา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ เชน่ คา่ลงทะเบยีนเขา้ร่วมการแขง่ขันตา่งๆ ยกเวน้ คา่ธรรมเนยีมธนาคาร

ZP0099 คนืเงนิคา่ปรับผิดสัญญา ใชใ้นการขอคนืเงนิคา่ปรับผิดสัญญาตา่งๆ

ZP0100 คา่ใชจ้่ายดา้นการฝึกอบรม/สัมมนา - ในประเทศ

คา่ใชจ้่ายที่เกี่ยวกับการเขา้ร่วมประชุมวชิาการ, คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปน าเสนอผลงานวจิัย, 

การฝึกอบรม/สัมมนาบุคลากรของหนว่ยงานซึ่งเป็นคา่ใชจ้่ายภายในประเทศ เชน่ คา่ลงทะเบยีน คา่

เดนิทาง คา่เบี้ยเลี้ยง คา่ที่พัก เป็นตน้

ZP0101 คา่ใชจ้่ายดา้นการฝึกอบรม/สัมมนา - ตา่งประเทศ

คา่ใชจ้่ายที่เกี่ยวกับการเขา้ร่วมประชุมวชิาการ, คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปน าเสนอผลงานวจิัย, 

การฝึกอบรม/สัมมนาบุคลากรของหนว่ยงานซึ่งเป็นคา่ใชจ้่ายในตา่งประเทศ เ เชน่ คา่ลงทะเบยีน 

คา่เดนิทาง คา่เบี้ยเลี้ยง คา่ที่พัก เป็นตน้

ZP0102 คา่ใชจ้่ายดา้นการฝึกอบรม/สัมมนา - บุคคลภายนอก คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการจัดฝึกอบรม/สัมมนาใหแ้กบุ่คคลภายนอก

ZP0103 คา่เบี้ยเลี้ยงในการเดนิทาง - ในประเทศ คา่เบี้ยเลี้ยงในการเดนิทางไปปฏบิัตงิานในประเทศ  (ที่ไมใ่ชค่า่ใชจ้่ายเดนิทางไปฝึกอบรม/สัมมนา)

ZP0104 คา่เบี้ยเลี้ยงในการเดนิทาง - ตา่งประเทศ คา่เบี้ยเลี้ยงในการเดนิทางไปปฏบิัตงิานในตา่งประเทศ  (ที่ไมใ่ชค่า่ใชจ้่ายเดนิทางไปฝึกอบรม/

สัมมนา)ZP0105 คา่ที่พักในการเดนิทาง - ในประเทศ คา่ที่พักในการเดนิทางไปปฏบิัตงิานในประเทศ  (ที่ไมใ่ชค่า่ใชจ้่ายเดนิทางไปฝึกอบรม/สัมมนา)

ZP0106 คา่ที่พักในการเดนิทาง - ตา่งประเทศ คา่ที่พักในการเดนิทางไปปฏบิัตงิานในตา่งประเทศ  (ที่ไมใ่ชค่า่ใชจ้่ายเดนิทางไปฝึกอบรม/สัมมนา)

ZP0107 คา่ใชจ้่ายเดนิทางไปปฏบิัตงิาน - ในประเทศ
คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ในการเดนิทางไปปฏบิัตงิานภายในประเทศ เชน่ คา่ทางดว่น  คา่น้ ามันเชื้อเพลงิ คา่

พาพนะ คา่ที่จอดรถ เป็นตน้  (ที่ไมใ่ชค่า่ใชจ้่ายเดนิทางไปฝึกอบรม/สัมมนา)

ZP0108 คา่ใชจ้่ายเดนิทางไปปฏบิัตงิาน - ตา่งประเทศ
คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ในการเดนิทางไปปฏบิัตงิานตา่งประเทศ  (ที่ไมใ่ชค่า่ใชจ้่ายเดนิทางไปฝึกอบรม/

สัมมนา)

 - คา่เชา่หอ้ง

- คา่เชา่ตกึ , อาคารตา่งๆ

- คา่เชา่สถานที่ตา่งๆ

ZP0110 คา่เชา่คอมพวิเตอร์

ZP0111 คา่เชา่เคร่ืองจักร / อุปกรณ์ คา่เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร / ปร้ินเตอร์

ZP0112 คา่เชา่การใชส้ทิธิโปรแกรมคอมพวิเตอร์ คา่เชา่สทิธิการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์และซอฟทแ์วร์

ZP0113 คา่เชา่อื่น ๆ

ZP0114 คา่ซอ่มแซม/บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ คา่ซอ่มแซม/บ ารุงรักษาครุภัณฑ ์วงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท

ZP0115 คา่ซอ่มแซม/บ ารุงรักษาระบบและเครือขา่ย คา่ซอ่มแซม/บ ารุงรักษาระบบและเครือขา่ย  วงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท

ZP0116 คา่ซอ่มแซม/บ ารุงรักษาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง คา่ซอ่มแซม/บ ารุงรักษาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง  วงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท

ZP0117 คา่จ้างเหมาบริการ (อื่น ๆ)

ZP0118 คา่ซอ่มแซม/บ ารุงรักษา (อื่นๆ)

ZP0119 คา่ใชจ้่ายในการดูแลและบ ารุงรักษาอื่นๆ คา่ใชจ้่ายในการดูแลและบ ารุงรักษาอื่นๆ วงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท

ZP0120 คา่ไฟฟา้ คา่ไฟฟา้ของมหาวทิยาลัย

ZP0121 คา่น้ าประปา คา่น้ าประปาของมหาวทิยาลัย

ZP0122 คา่ไปรษณีย์และโทรเลข คา่ไปรษณีย์และโทรเลข

ZP0123 คา่โทรศัพทแ์ละโทรสาร คา่โทรศัพทแ์ละโทรสาร

ZP0124 คา่บริการอินเตอร์เน็ต คา่อินเตอร์เน็ต

ZP0125 คา่บริการรับ-สง่สัญญาณ คา่บริการสัญญาอื่นๆ

ZP0126 คา่ขนสง่ - ภายในประเทศ

ZP0127 คา่ขนสง่ - ตา่งประเทศ 

ZP0128 คา่บริการ UBC คา่บริการ UBC

ZP0129 ทุนอุดหนุนการศกึษาของบุคลากร - ในประเทศ 
ทุนการศกึษาที่ใหพ้นักงานของมหาวทิยาลัยส าหรับการศกึษาภายในประเทศ (ทุนอุดหนุนพัฒนา

บุคลากร 5 %)

ZP0109 คา่เชา่อสังหาริมทรัพย์
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หนา้ที ่6

รหัสสนิค้า ชือ่สนิค้า ค าอธบิาย

รายการสนิค้าในระบบ ERP

ZP0130 ทุนอุดหนุนการศกึษาของบุคลากร - ตา่งประเทศ
ทุนการศกึษาที่ใหพ้นักงานของมหาวทิยาลัยส าหรับการศกึษาในตา่งประเทศ(ทุนอุดหนุนพัฒนา

บุคลากร 5 %)

ZP0131 คา่ใชจ้่ายในงานพระราชทานปริญญาบัตร คา่ใชจ้่ายที่ใชใ้นงานพระราชทานปริญญาบัตร

ZP0132 คา่ใชจ้่ายในงานสถาปนามหาวทิยาลัย คา่ใชจ้่ายที่ใชใ้นงานสถาปนามหาวทิยาลัย

ZP0133 เงนิอุดหนุนผลติแพทย์เพิ่ม
เงนิอุดหนุนโครงการพัฒนาอาจารย์แพทย์และเตรียมความพร้อมรองรับนสิติแพทย์ ที่จ่ายใหก้ับ

โรงพยาบาล เชน่ โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลนครพงิค ์เป็นตน้

ZP0134 คา่ใชจ้่ายโครงการศกึษาดูงาน
คา่ใชจ้่ายโครงการศกึษาดูงานตามสถานที่ตา่งๆ (รวมถงึกรณีที่ไปศกึษาดูงานพร้อมทัง้มกีารจัด

อบรม/สัมมนาดว้ย)

ZP0135 คา่ใชจ้่ายโครงการเฉพาะกจิ เชน่ โครงการ ทอมก. เป็นตน้

ZP0136 เงนิสมทบกองทุนสวสัดภิาพนสิติ ใชใ้นการเบกิอุดหนุนคา่เบี้ยประกันชวีติ-จ่ายใหน้สิติ ของหนว่ยงานกองกจิการนสิติ

ZP0137 คา่ใชจ้่ายในโครงการวจิัย ทุนอุดหนุนโครงการวจิัย และโครงการวจิัยลักษณะ R2R

ZP0138 คา่ใชจ้่ายชดเชยสว่นงานราชการ ยกตัวอย่างเชน่  คา่ปรับของกรมปา่ไม้

ZP0139 เงนิอุดหนุนคา่ใชจ้่ายด าเนนิงานภาครัฐ ใชใ้นการเบกิเงนิอุดหนุนคา่ใชจ้่ายด าเนนิงานภาครัฐตามระบบการรับเงนิ-จ่ายเงนิ GFMIS

ZP0140 คา่ธรรมเนยีมการศกึษานสิติแพทย์แผนจีน คา่ธรรมเนยีมการศกึษานสิติแพทย์แผนจีน

ZP0141 ดอกเบี้ยจา่ย(เงนิกูยื้มจากสถาบันการเงนิ) - เงนิกูร้ะยะสัน้
ดอกเบี้ยจ่ายที่เกดิขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชปีัจจุบันเนื่องจากการการกูยื้มเงนิระยะสัน้จากสถาบัน

การเงนิ ไมว่า่จะถงึก าหนดช าระในงวดบัญชปีัจจุบันหรือไมก่็ตาม

ZP0142 ดอกเบี้ยจา่ย(เงนิกู้ยืมจากสถาบนัการเงนิ) - เงนิกู้ระยะยาว
ดอกเบี้ยจ่ายที่เกดิขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชปีัจจุบันเนื่องจากการการกูยื้มเงนิระยะยาวจากสถาบัน

การเงนิ ไมว่า่จะถงึก าหนดช าระในงวดบัญชปีัจจุบันหรือไมก่็ตาม

ZP0143 ทุนการศกึษาของนสิติ ทุนการศกึษาส าหรับนสิติ

ZP0144 พักรับเงนิสด ใชใ้นการเบกิบัญชพีักรับเงนิสด

ZP0145 พักเงนิโอนธนาคาร ใชใ้นการเบกิบัญชพีักเงนิโอนธนาคาร

ZP0146 ประมาณการคา่ใชจ้่ายปฏบิัตงิานรอเบกิ ใชใ้นการยืมเงนิ

ZP0147 คา่ใชจ้่ายในการประเมนิและรับรองหลักสูตร คา่ใชจ้่ายในการประเมนิและรับรองหลักสูตรทุกหลักสูตร

ZP0148 คา่จ้างเหมาบริการ - จากการเชา่พื่นที่ คา่บริการสว่นกลาง ดูแลระบบของวทิยาลัยการจัดการกรุงเทพฯ , คา่เชา่ Booth ออกงานตา่ง ๆ

ZP0149 คา่จ้างเหมาบริการ (ดูแลรักษาภูมทิัศน)์

ZP0150 คา่วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ใชใ้นการเบกิคา่น้ ามันเชื้อเพลงิประจ าเดอืน

ZP0151 คา่วสัดุการศกึษา ใชใ้นการจัดซื้อวสัดุประเภทของสด เชน่ ผัก ผลไม ้เนื้อสัตวแ์ละสัตวท์ี่ใชใ้นการทดลอง เป็นตน้

ZP0152 คา่วสัดุหนังสอื วารสาร และต ารา ใชใ้นการจัดซื้อหนังสอื วารสารและต าราเรียน ตา่งๆ

ZP0153 คา่ใชจ้่ายในการตพีมิพห์รือเผยแพร่ผลงาน คา่ใชจ้่ายที่ใชใ้นการตพีมิพห์รือเผยแพร่ผลงาน

IS (ใชส้ าหรบัเอกสารประเภทใบ PO)

IS060001 วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น (ตัดเป็นคา่ใชจ้่าย) ใชใ้นการเบกิคา่น้ ามันเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น

IS140001 วสัดุการศกึษา (ตัดเป็นคา่ใชจ้่าย) ใชใ้นการจัดซื้อวสัดุประเภทของสด เชน่ ผัก ผลไม ้เนื้อสัตวแ์ละสัตวท์ี่ใชใ้นการทดลอง เป็นตน้

IS160001 วสัดุหนังสอื  วารสาร  และต ารา (ตัดเป็นคา่ใชจ้่าย) ใชใ้นการจัดซื้อหนังสอื วารสารและต าราเรียน ตา่งๆ
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